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Seçimlerimiz:
şuur ya da şuursuzluk!
Bu kadar seçenekleri bol bir dünyada seçme özgürlüğümüzün, şansımızın olmaması
mümkün mü? Labirent gibi dolana dolana
geçtiğimiz hayat yolunda karşılaştığımız, yaşadığımız olaylardaki seçimlerimiz bir de şuSeçim konusunda düşünürken Ekşi Sözlük’te okuduğum tanımlar içinden urlu olsa ne güzel olur; Şuursuz seçimlerden
şunu seçtim; bir yazar şöyle tanımlamış: “Birden fazla seçenek arasından bir şuurlu seçimlere geçsek bütünün hayrına.
veya birden fazlasında karar kılma eylemi”.
Fark ettiğimiz yanlış seçimleri düzeltme şansımızı da en kısa zamanda kullanabiliriz o zaBu tanımla birlikte sorular da akmaya başladı; nasıl seçiyoruz, neden seçiyoruz, man. Gelsin huzur!
neye göre seçiyoruz, ne zaman seçmeye başlıyoruz, seçtiklerimizden memnuniyetimiz veya memnuniyetsizliğimiz nasıl ortaya çıkıyor? Peki, seçtiklerimizin Hayatımızı nasıl yaşayacağımızı seçerek dünsorumluluğunu alıyor muyuz? Ve en önemlisi, gerçekten SEÇİYOR MUYUZ?
yaya geldiğimiz, çoğumuz için fantastik bir
Bu sayımızda seçimlere ve özellikle de Şuur’a üçüncü gözümüzle bakalım istedik çünkü seçimlerimiz hayati önem taşıyan bir konu. Bununla birlikte, seçimlerimizin şuurunda olmak çok daha önemli. Yüksek Şuur Bilimleri Derneği bu
konuyla ilgili özel bir bölüm hazırladı bizim için.

düşünce olsa da buna inananlardanım. SaYaşadığımız dünyaya baktığımızda, bu dünyaya doğmayı seçen varlıklar olarak bah erkenden kalkıp işe gitmeyi seçmenin;
nelerle karşılaşıyoruz?
şehrin kaotik ortamında yaşamayı ya da kıyı
kasabasında yaşamayı seçmenin; depresyoÖnce cinsel kimliğimizi fark edip, onunla kısıtlanan ya da özgürleşen alanları
na girmeyi ve çıkmayı seçmenin, illa bu hayagörerek başlıyoruz hayata. Kentte kalmayı veya köyde yaşamayı, kendini açmatı, şu kişiyi, o yola gitmeyi seçmenin insanın
yı ya da gizlemeyi seçen herkesin geçerli bir nedeni vardır ve çoğu bu seçimi
sadece kendi kabulü olduğunu hatırlamak iyi
yapmaya “mecbur” olduğuna inanmaktadır. Mecburiyet hissi, seçimlerimizi özgeliyor. Ve tabii hatırlatmak da şu zamanlarda
gürce yapamadığımızın ve aslında seçemediğimizin kanıtıdır. Oysa hayatlarıherkese iyi gelir diye düşünüyoruz...
mızı şekillendiren her şey isteyerek ya da istemeyerek yaptığımız seçimlerimizdir. “Bunu ben seçmedim” derken bile bir seçim yapmış, kendi irademizin yerine
Böylesine geniş yelpazeli bu konuyu hazırbaşka bir iradeyi koymayı seçmişizdir.
larken düşündük ki, okurlarımız da kendi
İşte burada devreye şuur giriyor. Seçimlerimize şuur eşlik etmedikçe seçimleri- hayatlarındaki seçimlerini yaparken, bunun
miz özgür değildir, çünkü bize verilenler arasından seçmek zorunda kalmışız- gerçekten kendi özgür seçimleri mi, yoksa
aile, çevre ve diğer etmenler kılığında ortaya
dır. Bu durumda seçiyor gibi görünürüz, oysa seçen değil, “seçtirileniz”dir.
çıkan bir iradeyi kabul ederek yaptıkları bir
Gerçek bir seçim ise özgür iradenin, dolayısıyla şuurun işidir. Herhangi bir zorla- seçim mi olduğunu, bir anlığına da olsa sormanın, korku ve mecburiyet hissinin olmadığı, hatta istek, şevk ve heyecan du- gulasınlar. Ve tabii ki bu sayıyı hazırlarken biz
yarak yaptığımız tercihimizdir. Şuurlu olduğumuzda seçimlerimizi “kendimiz” de kendimizi sorguladık!
yaparız çünkü tam olarak “kendimiz”deyizdir ve ne istediğimizi biliyoruzdur.
O zaman hadi okuyalım. Bol seçenekli farkınFark ettiğimiz şu ki, her şey aslında birer seçimdir ve her seçim yeni bir seçim dalık yazılarımızdan hangi makaleden başladoğurur. Değişime yönelik alınan kararlar yeni seçimler getirirken, seçimlerimiz yacağınızı size bırakırken, hayatımıza bir göz
de bizi yeni kararlara götürür. Bu bir döngü halinde devinip durur hayatlarımız- atıp, yeni seçimlerimizi şuurumuz açık bir şekilde yapalım diyoruz... Keyifle,
da.
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Kanserli Çocuklara Umut Vakfı-Aile Evi
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu.
Vakfın temel amaçları arasında; maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin
sürekliliğini sağlanması, kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine
uygun tedavi ortamının yaratılması yer almakta. Bu bağlamda 2012 senesinde ihtiyaçlar gözlemlenerek bireysel ve
kurumsal destekler ile Aile Evi kuruldu.
Aile Evi, çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen ekonomik olarak dezavantajlı ailelere ücretsiz olarak
konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet veren bir merkezdir.
Aile Evi 2 adet tek kişilik, 12 adet çift kişilik odaları ile 14 odadan oluşmaktadır. Ailelerin bu dönemde ihtiyaç duydukları psiko-sosyal destekler ve çeşitli eğitimler ile de hizmet vermektedir.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
Araştırma Hastanesi ve Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Pediatri Hematoloji Onkoloji servislerinde 500 çocuğa ulaşılarak uygulandı.
3gozdergisi•com
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Sevgili Koruncuk dostuna merhaba,
Biliyor musunuz, resmi rakamlara göre Türkiye’de 30.981
çocuk ve genç sokakta yaşıyor. Bolluca Çocukköyü' nde
korunmaya muhtaç çocuklar, yani Koruncuklar anne sevgisiyle büyütülüyor. Onları mutlu, tahsilli ve iş sahibi bireyler olarak topluma kazandırmak amacıyla 1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya
Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat,
sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir
ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme,
kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı
olduğuna inanmaktadır. Hedefleri tam 5 yeni Çocukköyü
daha açmak. Siz de Koruncukların eğitim, sağlık ve yaşam
ihtiyaçlarına destek olabilirsiniz. Çünkü her çocuk anne
sevgisiyle büyümeli!
www.koruncuk.org
Koruncukları tanımak için lütfen Koruncuk tanıtım videosunu izleyiniz.:

Dünyanın Yerlisi
Genç bir yaşta 60 ülkeyi gezmiş olsa da hedefini,
“Dünyadaki tüm ülkelere gitmek, gittiği ülkelerdeki yerel insanları tanımak, hikayelerini paylaşmak
ve kültürlerini öğrenmek” olarak belirleyen Perçin
İmrek’in kitabı. Sadece gezmek ve görmek değil aynı
zamanda, “Kendimi, ailemi, sevdiklerimi, ülkemi,
dünyamı temsil etmek. Dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesine biraz da olsa katkıda bulunabilmek.
Dünya vatandaşı olmaya devam etmek” diye vurguluyor Perçin.
Abaküs Yayınları’ndan çıkan Dünyanın Yerlisi kitabında dünyayı gezen önemli gezginler var. Ali Nasuh
Mahruki ,Çelebi Alper, Çapulcu Yollarda, Gezgin
Yogini, Gezginin Ayak İzleri, Seyyahça, Loacal, Gökhan Keşf-i Âlemde, Tadında Seyahat, Geziyorum
Öyleyse Varım, Pustoo Dünya, Tayfun Ulusoy, Yaprak Keşifte, Zafer’in Seyif Defteri,
Plansız Gezgin Bestami Köse ve Gunnar Garfors’un hikâyeleri ile kitap
sayfaları daha da zenginleşiyor.
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kitap mührü
Röportaj: Güler Pınarbaşı
Latinceden gelen, “Ex-libris” olarak yazılan ve İngilizce karşılığı “Bookplate” olan ekslibris
önemli bir iletişim aracıdır. Ekslibris, yer aldığı kitabın değil kitap sahibinin bir göstergesidir; kitap ile kitap sahibi arasındaki bir bağı gösterir. Sözcük olarak “...’nın kitaplığından” veya “...’nın
kütüphanesine ait” anlamına gelmektedir. Kimin kitaplığından hatırlatmasını yapar ve onun
sahibi olduğu kitapların iç kapağında yer alır.
3gozdergisi•com

SAYI: 12 • SEÇİM

Bir grafik sanatı ve kitapseverler için bir gelenek olan ekslibris,
küçük ölçekli özgün yapıtlardır. 500 yılı aşkı bir geçmişe sahip
bu sanat dalı, yapıldığı dönemin kültürel özelliklerini o günden
bu günümüze taşımıştır. Sanatçı, tasarımcı, sanatsever ve koleksiyoncu arasında bir köprü oluşturur. Kitapseverler için önemli
bir obje olan bu sanatı bir ekslibris sanatçısı olan Yudumis’le tanışarak size tanıtıyoruz.

Sizi tanıyabilir miyiz? Bu sanata yolculuğunuz nasıl başladı?
Yazamadığı zaman çizen, çizemediği zaman yazanlardandım.
Ama uzun zaman sonra fark ettim ki çizmek bütün anlatmak
istediklerimi zaten karşılıyor. O yüzden çizmeye devam ettim.
Çizerken de uzun süre kendime çizdim. Sonra bir gün bir arkadaşım, “Çıkar çeyizini bir bakayım” dedi. Bugüne kadar yaptıklarımı görünce “sergi açıyoruz” dedi. Uzun zaman o çizdiklerimle
galerileri dolaştım. Hepsinin bana dediği şu oldu; “Çok küçük
çalışıyorsun büyük çalışman gerekiyor”. Ben A5 ölçüsünde çalışıyordum. Galeriler için bu ölçü ideal değildi. Kişisel çabalarımla
2014 yılında küçük çizimlerimle ilk kişisel sergimi açtım. Çeyiz
sandığında bekleyenleri bırakmam ve yeniden çizebilmem için
onlara “hoşça kal” demem lazımdı.
Sergi sonrasında büyük çalışmaya çalıştım. Yağlı boyaya geri
döndüm, akrilik, tuvaller aldım ama çizemiyorum. Sonra bir

7
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“Bu doğum günü kendime
özel bir doğum günü hediyesi almak istiyorum” diyerek mesai harcayan insanlar
var. Dönüyor içine, kendisini
tanıyor, “Ben kimim, nelerden hoşlanırım, beni ifade
edecek bir desen, bir motif
var mıdır?” diye soruyor. Ona
bir şey yapıyorum, süzgecinden geçiriyoruz. Ve ben onun
kendi içsel yolculuğuna eşlik
ediyorum ve içinde kurmuş
olduğu hayaller âlemini görselleştiriyorum.
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Ekslibris, kitabın kartviziti ya da
tapusudur. Kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları
üzerinde adlarının yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlar olup,
kitap sahibini tanıtır ve kitabı bir
kişi ödünç almışsa kişiyi geri getirmesi konusunda uyarır.

arkadaşım bana mesaj attı; “Ekslibris tasarlar mısın?” dedi. Dedim o ne
ola ki? Sonra araştırınca ciddi bir şekilde fark ettim ki, aslında ben yıllardır onu çiziyormuşum zaten. Eksik kalan oradaki ‘ekslibris’ kelimesiymiş
çünkü konsept olarak, mantık olarak, tasarım olarak, görsel olarak ekslibrismiş yaptıklarım. İşte aradığım şey bu dedim.
Çizimlerinizin boyutu A5’ ten daha da küçüldü böylece!
Yudumis: Evet. Şu an 5cm çapında çiziyorum. Bütün tasarımı o 5cm’ye
sığdırmaya çalışıyorum. Bunda da aldığım eğitimlerin avantajı oldu
çünkü uzun zaman grafik, resim, tezhip dersi almıştım. Tezhip dersi almamın amacı, biraz daha sabrımı ehlileştirmek içindi. Çok sabırlıyımdır
ama gene de kontrollü bir sabrım yoktu. Tezhipte sabırla çizmeyi öğrendim, zihni dinlendirmeyi öğrendim. Çünkü anladım ki, zihin dingin
değilse çizgilerin de dingin olmuyor. Bir süre öyle devam ettim sonra
arkadaşlara hediye yaptım. Sonra bir baktım siparişler geliyor.
Ekslibrisler hep kişiye özel mi yapılıyor, bir desenin elinizden çıkış
süreci ne kadar?
Yudumis: Aslında öyle belirli bir zaman dilimi yok. Evet, kişiye özel çalışıyorum. Sipariş aldığım kişi ya kendisine yaptırtıyor ya da çok sevdiği
birine hediye ediyor. Hepimiz sıkıldık aynı hediyelerden. Bende önce
tasarımın içimde demlenmesi gerekiyor. Bazen bir hafta sürüyor, bazen
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Tezhip dersi almamın amacı,
biraz daha sabrımı ehlileştirmek içindi. Çok sabırlıyımdır
ama gene de kontrollü bir
sabrım yoktu. Tezhipte sabırla
çizmeyi öğrendim, zihni dinlendirmeyi öğrendim. Çünkü
anladım ki, zihin dingin değilse
çizgilerin de dingin olmuyor.

bir an sürüyor, bazen iki gün, bazen aylarca sürüyor. Bir yıl öncesinden
yazıştığım var. Halen tasarımını oluşturamadım. Bir yıldır çizemediğim
de var ya da ben çiziyorum, karşımdakinin isteğiyle uyuşmuyor. Bir de
kriterimde şu var; karşı taraf “tamam budur” diyene kadar çiziyorum.
Hazır tasarımlarım yok; “Buyurunuz işte seçiniz” yapmıyorum. Karşı taraf
onay verdikten sonra tasarımı tam oluşturup, çizime başlıyorum.
Ekslibris tasarımlarında size özel gelen hikâyeler oldu mu?
Ekslibris’de ben birbirini seven insanlara eşlik ediyorum. Bu çok güzel bir
duygu. Bu yüzden her birinin bir hikayesi var. “Bu doğum günü kendime özel bir doğum günü hediyesi almak istiyorum” diyerek mesai harcayan insanlar var. Dönüyor içine, kendisini tanıyor, “Ben kimim, nelerden hoşlanırım, beni ifade edecek bir desen, bir motif var mıdır?” diye
soruyor. Ona bir şey yapıyorum, süzgecinden geçiriyoruz. Ve ben onun
kendi içsel yolculuğuna eşlik ediyorum ve içinde kurmuş olduğu hayaller âlemini görselleştiriyorum. Evlilik teklifi yapmak için yaptıranlar var.
Böyle çok hikâye vardır bende.
Ekslibris gelecekte tek taş yerine geçebilecek bir mühür olabilir mi
sizce?
Keşke tek taş olmasa, mürekkep geçse yerine. Bazen ayrılık hediyesi de
olabiliyor ya da ortak kütüphaneleri için yaptıranlar da oluyor. Bunlar

benim için hep aşka olan inancımı
tazeleyen siparişlerdir. Mesela bir
çift ayrı ayrı zamanlarda birbirlerini
anlatmışlardı bana. Sonra ikisinin
adına ortak bir mühür tasarladım.
Birbirlerini öyle güzel anlatmışlar ki,
okurken görüyorsun; bu iki insan birbirini tanıyor. Aynı evde iki yabancı
değiller. Çok naif ve ince detayları
vermişler. Çok klasik şeyleri değil;
mesela kırmızıyı sever, rakı balık sever, maç izler, Beşiktaşlıdır vb. böyle
genel geçer şeyler değil de; “Kitap
okurken gözlüğü burnunun ucuna
düşer, en çok o halini severim” gibi...
Onlar gerçekten beni diri tuttu. Çünkü çizmek benim için her zaman bir
terapi oldu. Dünyada hala inatla çok
güzel seven insanlar olduğunu gördüm. Okumayı seven, nazik insanlar.
Bu çok önemli, kitapsever insanları
tanımak güzel…
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Visuddha
5. çakra, boğaz çakra
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ifade merkezi
Yazı: Meral Bakır

Visuddha çakra koşulsuz iletişimin merkezidir.
İletişim, belli bir mesajın kaynaktan hedefe aktarılmasıdır. Bilgi sadece ses dalgaları yoluyla değil, farklı
birçok yöntemle aktarılabilir. İletişimin gerçekleşmesi
için sadece bir gönderici bir de alıcı olması yeterlidir.
Gönderici ve alıcı arasında çeşitli şekillerde bilgi alışverişi olabilir.
•
İnsanlar beden dili, gözler, çakralar ve vücudunun etrafındaki enerji alanı aracılığıyla ve konuşarak iletişim kurarlar. Boğaz çakra insanın ses titreşimi
aracılığı ile diğer insanlar arasında diyalogunu sağlar.
•
Boğaz çakra kendisinden altta bulunan çakralar ile üst çakralar arasında iletişimi sağlar. Ayrıca diğer çakraların dış dünyaya kendilerini açtıkları köprü
görevini görür.
•
Çakraların dışarıya açılan sözcülüğünü de boğaz çakra yapar. (Seni seviyorum, boğazım ağrıyor,
başım ağrıyor, midem bulandı v.b)

Boğaz çakra dengesiz ve yetersiz çalışıyorsa?
Konuşurken boğazı düğümlenir veya konuşmaya başlamadan önce boğazından sesler çıkarır.
-

Kendisi ile ilgili katı bir yaşam tarzı geliştirir.

Sezgisel yeteneklerine güvenmez çünkü
ruhu ile iletişimi kopmuştur.

3gozdergisi•com
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Visuddha çakranın fiziksel rahatsızlıkları
• Boyun omurlarında kaymalar, sıkışmalar, fıtık gibi ense-boyun ile ilgili rahatsızlıklar
• Enseden başlayıp başa doğru yayılan baş ağrıları
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• Alerji, astım, bronşit, ses telleri, larenjit, farenjit, gibi boğaz
rahatsızlıkları
• Tiroit, paratiroit problemleri
• Baş dönmesi
• İşitme ile ilgili sorunlar
• Hapşırma
• Öksürme

Visuddha çakranın psikolojik sorunları
-

Reddedilme korkusu

-

Kurnazlık

-

Çekinerek konuşma ve ifade de yetersizlik

-

Başkaları üzerinde denetim kurma arzusu, gücü
kötüye kullanma, zorbalık

Elementi Eter
Rengi Mavi

-

Çabuk yorulma ve halsizlik

Salgı bezi Tiroit bezi

-

Kekemelik gibi konuşma sorunları

Beden Boyun, gırtlak, boğaz, ağız,
bölgeleri çene, yanaklar
Duyusu işitme

SES TİTREŞİMİ TEKNİĞİ
Göğüs çakra simgesinin ortasında bulunan birbirine geçmiş üçgen şekli “Ham” ses titreşimini gösterir. “Ha” hecesi
eter ile ilgili, “m” harfi ise kozmik ses titreşimidir.

Burçlar Koç, akrep
Gezegeni Merkür
Ses “Ham”
Değerli taş Akuamarin, turkuaz
Aromaterapi Adaçayı

Uygulama
• Omurganız dik olacak şekilde, yerde bağdaş kurarak dik
bir şekilde oturun, dikkatinizi nefesinize getirerek rahatlayın,
• “Ham” ses titreşimi tekrarlamaya başlayın. (Nefes alın
“Hammmmmm” titreşimini sesli olarak tekrarlayın. Titreşimi hissetmeye çalışmayın sadece sesi dinleyin. Zaman
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içerisinde titreşimi tüm bedeninizde hissedeceksiniz.
Kelime anlamanı sorgulamayın. Bu kelimenin gücü titreşimindedir.
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• “Ham” ses titreşimi bir süre sesli olarak tekrarlanmalıdır.

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

Çakra Merkezini Canlandırmak İçin
Renk Terapi Uygulama

Bu aura resmi ve çakraların
incelemişini yaptığımızda 5.
Çakra (Vishuddha Çakra) nın
renginin mavi olması gerekir.
Oysa bu resimde neredeyse
lacivert ve dış çeperleri bozuk
bir görünümdedir. Tiroit
rahatsızlığı başlamış. Kişi
duygularını ifade edemez.
Yargılanmaktan korktuğu
için konuşmaya katılamayan
bir yapıya sahip veya sürekli
konuşarak ilgi çekme ihtiyacı
içindedir. Bu çakra merkezi
temizlendiğinde her şey daha
kolay akmaya başlamıştır.

3gozdergisi•com

• 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.
• 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 boğazınızda bulunan çakra merkezine çevirin.

SAYI: 12 • SEÇİM

• Bunu saat yönünde dönen mavi bir ışık girdabı olarak
görün.
• Nefes alırken mavi rengi ayak tabanlarınızdan aldığınızı ve mavi renkle dolduğunuzu imgeleyin, mavi soluklar alın, mavi soluklar verin. Alışta ve verişte parlak mavi
rengi görene kadar tekrarlayın. Renk parlaklaştıktan
sonra nefesinizi kendinizi fazla zorlamadan bir süre içinizde tutun.

13

Etkileri
Renk titreşimleri beden, zihin ve duygular üzerine
etkilidirler.

Vishuddha Çakra merkezini canlandırmak için yoga duruşları

Matsyasana Balık Duruşu

Halasana

Matsyasana

Kanthasana

Viparita Karani Mudra

Uttana Padasana

Simhasana

Supta Matsyasana

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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korkuların ve

hayallerin gücü
Yazı: Arzu Bıyıklıoğlu
Son yıllarda çokça merak ve ilgi konusu
olan “çekim gücü” hayallerimize ulaşma
aracı olarak kimimiz için harika deneyimler yaşattı, kimimiz için yalan oldu desek
yeridir. Peki, çekim gücü çalışmaları, neden
bazı insanlar için istedikleri sonuçları getirirken bazılarına getirmedi? Eğer bir sistem
çalışıyorsa herkes için çalışmalı öyle değil
mi? Acaba bazıları küçük ama önemli bir
ayrıntıyı atlamış olabilir mi? Mesela hayalleri doğrultusunda seçimler yapmak yerine
korkuları doğrultusunda seçimler yaparak
çekim gücünü istemediği yönde harekete
geçirmek gibi…
Hayaller derken, “keşke olsa” dediğimiz zayıf, umutsuz hayallerden bahsetmiyorum.
Ciddi anlamda hedefe dönüşebilecek hayallerden bahsediyorum. Hedefe dönüşebilmesi için hayalimizi 4 basamaktan geçirebilmeliyiz.
- Bu hayalin gerçekleşebilme olasılığı var
mı, mümkün müdür?
3gozdergisi•com

- Ben bu hayali gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve yeteneğe sahip miyim? (Eksik olanları da tamamlayabilir miyim?)
- Bunu yaşamayı, elde etmeyi hak ediyor muyum?
- Harcayacağım zaman ve emek bu hayale (hedefe) değer mi?
İşte, bu basamakları onaylayarak geçtikten sonra karar anı
geliyor. Kaderin çizildiği kader anı… Artık kararınız, kaderiniz
olacak. Hayaliniz her ne ise; yirmi kilo vermek, müdür olmak,
şirket kurmak, meslek değiştirmek, boşanmak, sağlıklı yaşamak, mutlu ve kendiyle barışık bir insan olmak olabilir -ki bu
umarım bir gün herkesin kararı olur-, kaderiniz olabilir. Dikkat ederseniz “istek” demiyorum; “karar” diyorum. Çünkü ciddi
anlamda karar verdiğimizde artık kendimizi hedefimize giden
yola adamış oluruz. Ve işte tam da bu noktada çekim gücünü
tetikleyecek seçimlerimiz değişmeye başlayacak. Artık kazanan, yapan, başaran ve değişen biri olarak seçimler yapacağız.
Karar vermemiş sadece isteklerde kalmışsak; seçimlerimiz
korkularımız tarafından sinsice yönetiliyor ve biz bunun farkında bile olamıyoruz çoğu zaman. Böylece seçimlerimizin
gücü bambaşka bir çekim gücü oluşturuyor çünkü içsel durumumuzu yansıtan seçimler yapıyoruz. Örneğin başaramamaktan korkuyorsak durmayı ya da kaçmayı seçiyoruz ya da
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Seçimlerimiz korkularımız tarafından sinsice
yönetiliyor ve biz bunun farkında bile
olamıyoruz çoğu zaman
küçük oynamayı. Beğenilmemekten korkuyorsak kendimizi gizlemeyi, geri planda kalmayı seçiyoruz. Zayıflayamamaktan korkuyorsak
bahanelere inanmayı seçiyoruz. Yalnız
kalmaktan korkuyorsak özsaygımızı ve
özdeğerimizi iyice yitirmemize sebep olan
evliliğin içinde kalmayı seçiyoruz. Hayatımızı
değiştirmek için sorumluluk almaktan korkuyorsak kurban rolünü oynamayı seçiyoruz. İş bulamamaktan korkuyorsak iş yok diye miskin miskin yatmayı ya da sosyal
medyadan sataşmayı seçiyoruz. Kendi aklımızın yetersizliğinden ya da hata yapmaktan korkuyorsak başkalarının aklını
kullanmayı seçiyoruz. Seçiyoruz da seçiyoruz, bir şeylerden
vazgeçtiğimizde bile başka bir şeyi seçiyoruz ama farkında
değiliz. Tıpkı zayıflamak isterken diyet yapmaktan vazgeçtiğimizde yemeyi ve kilolu olmayı seçtiğimiz gibi. Böylece ne
kadar istersek isteyelim o güzel hayallere giden yolun tam tersinde yaptığımız korku seçimlerinin sonucunu yaşıyoruz. İşte
çekim alanın işe yaramadığını ya da beceremediklerini söyleyen insanlar, tam da bu noktayı gözden kaçırıyorlar. Çekim
alanı parmak şıklatıp sipariş verince oluşmuyor; bizim içsel
durumumuzla oluşuyor. Hayalimizin olacağına inanıyoruz, yapabileceğimize inanıyoruz, hak ettiğimize inanıyoruz ve yola
çıkmak için bir karar veriyoruz. Karar veren insan, artık seçmiştir, ne olacağını, kim olacağını seçmiştir ve her gün seçimlerini aynı yönde tekrarlar. Hayallerimiz doğrultusunda her gün
yaptığımız seçimler bizi yolda tutar ve hayatımızı şekillendirir.
Her zaman hatırlayalım ki hayat ara sıra seçtiklerimizle değil
düzenli olarak yaptığımız seçimlerle şekillenir. Bunun için de
önce bilinç seviyemizi değiştirmeyi seçmeliyiz.

İnsanın kendi hayatında istemediği sorunların oluşmasına ya da sorunlarının çözülmemesine nasıl katkı sağladığını görmesi
için seçimleri üzerinde gözlem yapması
muazzam bir farkındalık kazandırır. Mesela
bu ay elinizin üstüne her gün “S” harfi çizerek bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bu “S” harfi,
sık sık az önce neyi seçtiğinizi ya da şu an
neyi seçmek üzere olduğunuzu fark etmenizi sağlar. Aynı zamanda bu seçimin gücünü de kolayca fark edebilirsiniz. Size katkı
sağlayan bir güç mü yoksa sizi aşağı çeken,
hayallerinizden uzaklaştıran bir güç mü?
Bu neyin korkusu, neyin korkusuyla seçim
yapıyorsunuz? Sizden bir şey istendiğinde
aslında “hayır” demek isterken (kendinize
olan özsaygınızı korumanız ya da amacınız
doğrultusunda gidebilmek için) “evet” demeyi seçiyorsanız; size hangi korku bu seçimi yaptırıyor olabilir? Sevilmeme korkusu,
dışlanma korkusu, onların gözünde kötü
insan olma korkusu… Her neyin korkusuysa bu, onun seçimi ve bu seçimin gücü
gerçeğiniz olmaya devam edecek; ta ki siz
hayalleriniz doğrultusunda bir karar verip
seçimlerinizi değiştirene kadar.
Seçimlerinizin gücünün korkularınıza mı
yoksa hayallerinize mi hizmet ettiğinin farkındalığında yaşadığınız bir ay olsun.

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI
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ayurveda ve

sağlıklı yaşam
Bedenimiz, içinde sonsuz bir potansiyeli barındırdığımız kutsal bir tapınak. Ona
iyi bakmalı, onu onurlandırmalıyız. Sağlıklı bir yaşam biçimi edinmek, sadece
bedensel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da sağlıklı hissetmenin anahtarı. Tam bir sağlık halinden
bahsediyorsak, zihinsel ve ruhsal iyilik
halimizi de göz ardı edemeyiz, hepsini
bir bütün olarak ele almalıyız. Bu anlamda günlük rutinimiz ve alışkanlıklarımız
büyük önem taşıyor. Düzenli bir yaşam
rutini uykularımızı, cildimizin kalitesini,
yaşlanma hızımızı, duygu durumumuzu, bağışıklık seviyemizi, strese karşı
olan dayanıklılığımızı, konsantrasyon ve
odaklılık oranımızı, cinsel hayatımızı, yaşama sevincimizi, kısacası hayatımızın
her alanını; genel olarak tüm sağlığımızı
ve yaşam kalitemizi etkiliyor.
Bu yazımda kadim sağlık sistemlerinden biri olan ‘ayurveda’dan biraz bahsetmek istiyorum. Ayurveda, binlerce yıl
önce Hindistan’da ortaya çıkmış, dünyanın en eski bütünsel sağlık sistemlerinden / bilimlerinden / geleneklerinden
/ felsefelerinden biri. Sankritçe’de “ayu”
hayat, “veda” bilgi/bilim demek. Ayurveda, ‘sağlıklı bir hayatı nasıl yaşayacağımızın bilgisi’ anlamına gelmektedir.
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Ayurveda’nın odağı, doğa ile uyum
içinde günlük bir rutin, beslenme şekli ve yaşam biçimi belirleyerek tabiata
uygun bir şekilde, hasta olmadan yaşamak için gerekli önlemleri almaktır. Yoganın ayrılmaz bir parçası olan
ayurveda beş element prensibine
dayanıyor: Hava, su, ateş, toprak, boşluk. Bu beş element doğada olduğu
gibi insan bedeninde de mevcut. Kişinin yaratılışı, doğası anlamına gelen
“prakruti”, bu beş elementin niteliklerinden oluşuyor ve üç dosha’ya karşılık geliyor: Vata (hava ve boşluk), Pitta
(ateş ve su) ve Kapha (toprak ve su).

Yazı: Arzu Özev Dörter

mutlu, saf ve enerjik hissediyoruz.
Öfkemiz sakinleşiyor, daha barış içinde oluyoruz. Çay, kahve, şeker, fazla
baharatlı yiyeceklerle ‘rajasik’ ağırlıklı
beslendiğimizde ise endişe, evham
takıntılar, huzursuzluk, ajitasyon, öfke
ve şiddete yönelim artıyor. Alkol, fazla
yağlı yiyecekler, kızartmalar, dondurulmuş, beklemiş, işlenmiş yiyecekler,
kırmızı et, tavuk gibi ‘tamasik’ ağırlıklı
bir beslenme şekli ise bizi yorgunluk, isteksizlik, atalet ve depresyona sürüklüyor. Bu yüzden beslenme
düzeninde dengenin bulunması için
ayurveda, satvik yiyeceklerin ağırlıklı
olduğu bir beslenme biçimini öneriPrakruti’nin (doğanın) üç prensibi var: yor.
Satva (safiyet, sükunet, neşe), rajas
(arzu, hareket, ihtiras), tamas (atalet, Ayurveda’ya göre sağlıklı bir insanın
durgunluk, depresyon). Doğanın bu tanımı şöyle:
prensipleri her şey için olduğu gibi yi- (Swastha: Tam bir sağlık hali)
yecekler için de geçerli. Yediğimiz içtiğimiz her şey fiziksel, zihinsel ve ruh- • Tüm doshaları dengede olmalı:
sal olarak bünyemizde belli sonuçlar Vata, pitta ve kapha dengeli bir halde
doğuruyor. Beslenme biçimimiz dav- olmalı. Doshalar dengeden çıktığı zaranışlarımızı, ruh halimizi ve şiddete man, arttığı veya düştüğü zaman ‘vayönelimimizi belirliyor. Örneğin işlen- ishamya’, yani hastalık oluşur.
memiş gıdalar, tahıl, bakliyat, kuruye- • Sindirim ateşi (agni) denge hamişler, mevsim sebze ve meyveleriyle, linde olmalı: Ayurveda’ya göre bir
yani ‘satvik’ beslendiğimizde zihnimiz kişinin sağlığı, sindirim sisteminin
sükunete kavuşuyor, fiziksel, beden- kuvvetli olmasına bağlı. Güçlü bir sinsel ve ruhsal olarak kendimizi daha dirim, sağlığın anahtarı.
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• Dokular (dhatular) ve atıklar
(malalar) normal olarak çalışmalı:
Toksinlerin vücuttan düzenli bir şekilde atılımı (dışkı, idrar, ter) sağlığın
bir başka işareti. Toksinler (ama) atılmadığı zaman vücutta tıkanıklıklara
yol açarak bağışıklık sistemini zayıflatıyorlar.
• Duyu organları, zihni ve ruhu
huşu halinde olmalı: Ayurveda’da
sinir sistemine, duyu organlarına
ve zihin durumuna özellikle önem
verilir. Bunlar denge içinde çalışmadıklarında hastalıklar baş gösterir.
Ayurveda’da, kişinin zihinsel sağlığı
fiziksel sağlığından daha bile önemlidir.

AYURVEDİK RUTİN
Ayurveda, öncelikle hasta olmamak
için gerekli önlemleri alıp, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hasta
olanı ise tedavi etmek esasına dayanıyor. Ayurveda’ya göre tam bir sağlık hali, zihin, beden ve ruhun kendi aralarında ve evrenle arasındaki
uyum, dengede ve bütünlükte saklı.
Bu uyumun bozulması ise sağlığın
bozulmasına ve hastalıklara sebep
oluyor. Ayurveda’ya göre sağlık ve
mutluluğun sırrı düzenli bir günlük
yaşam. Ayurvedik yaşamda doğayla
uyumu yakalamak için sabahın erken saatlerinde kalkmaya ve sabah
rutinine çok önem veriliyor.
Günün belli saatlerinde vata, pitta
ya da kapha dominant oluyor. Günlük rutinimizi bu doshalara göre belirlediğimizde, doğa ile uyum haline
geliyoruz. Örneğin Kapha; sabahları
ve akşamları dominant oluyor. Pitta,
öğle zamanı ve gece yarısı; Vata ise
gün doğarken ve günbatımında aktif.
Aynı şekilde mevsimleri göz önün-

de bulundurduğumuzda da kapha
(toprak ve su) zamanı kış biterken,
ilkbaharın ilk zamanları; pitta (ateş
ve su) zamanı ilkbaharın sonu, yaz
zamanları; vata (hava ve boşluk)
zamanı ise sonbaharın bitişi ve kış
mevsimi.
Ayurveda, insanın doğanın bir parçası olduğu ve doğa ile uyum içinde olduğumuzda gerçek anlamda sağlıktan bahsedebileceğimiz
esasına dayanıyor. Bu yüzden de
Ayurveda’da güneşin ritmine göre
belirlenmiş günlük rutine çok önem
veriliyor. Bu rutin, şöyle seyrediyor:
• Gün doğmadan uyanmak
• Uyanır uyanmaz bir bardak ılık su
içmek
• Bağırsakları boşaltmak
• Dişleri fırçalamak, dil temizliği ve
susam yağı ile dişetlerini ovmak
• Yüzü soğuk suyla yıkamak
• Susam yağı ile tüm vücuda masaj
yapmak ve ılık su ile duş almak
• Yoga asana (duruşları), pranayama
(nefes egzersizleri) ve meditasyon
• Hafif bir kahvaltı
• 12.00-13.00 Öğle yemeği
• Gün batmadan akşam yemeği
• Uyumadan önce dişleri fırçalamak,
yüz yıkamak, ayakları ve başı susam
yağı ile ovmak, rahatlamak, dua etmek
• 22.00-23.00 Uyku zamanı

VATA, PİTTA, KAPHA
Prakrutiniz, yani yaratılış niteliğiniz
sadece vata, sadece pitta, sadece
kapha veya bunların kombinasyonları olabilir. Bu nitelik değişmez.
Ayurveda doktorları nabzınıza bakarak prakrutinizin ne olduğunu
belirliyorlar. Prakruti doğuştan sabit
olup değişmemekle birlikte, dosha-

larınızın dengesi yaşam biçiminize,
yaşınıza, yiyip içtiklerinize, mesleğinize, çevre ve mevsim koşullarına
bağlı olarak bozulabiliyor. Doshalardaki bu dengesizliğe vikruti adı veriliyor. Vikruti önü kesilmediği zaman
hastalıklara sebep olabiliyor. Çeşitli
ayurvedik terapiler yoluyla, (masajlar, bitkisel takviyeler, yoga, nefes,
meditasyon, doğru beslenme) vikruti tekrar denge haline sokularak,
kişinin kendi doğasıyla uyum içine
girmesi sağlanıyor. İyileşmenin kalıcı olması için de kişinin hayat koşullarına uygun bir yaşam tarzı haritası
belirleniyor.
Aşağıda kısaca doshaların özellikleri, dengesizliğin sebepleri, semptomları ve doshaları dengelemekle
ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Vata Dosha (Hava ve Boşluk)
Vata Özellikleri: İnce ve hafif beden yapısına sahiptir. Aktiftir. Kuru
cilde sahiptir. Soğuk hava sevmez.
Düzensiz iştah ve sindirim sistemi
görülür. Yeni bilgiyi çabuk öğrenir
ve çabuk unutur. Endişe, telaş, heyecan duygularına yatkındır. Kabızlık
ve gaz görülür. Uykusu hafif ve kesilmeye eğimlidir.
Vata Dengesizliğinin Sebepleri
• Aşırı Stres
• Alkol bağımlılığı
• Sigara ve uyuşturucu kullanımı
• Soğuk, kuru ve rüzgarlı hava
• Yaşam biçiminde veya mevsimsel ani
değişiklikler
• Vata dengesini bozan yiyeceklerle
beslenmek
• Öğün atlama ve açlığı göz ardı etme
• Uzun seyahatler
• Üzüntü, korku veya şok
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Vata dengesizliğinin semptomları
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• Eklem problemleri
• Kas ağrıları
• Adet dönemi sancıları
• Vücut ağrıları
• Kasılma
• Kabızlık, gaz, şişkinlik
• Huzursuz bağırsak sendromu
• Yüksek tansiyon
• Ürperme
• Ciltte kuruluk
• Susuzluk
• Üzüntü
• Panik ve Endişe Hali
• Depresyon
• Soğuğa karşı dayanıksızlık
Vatayı dengelemek için gerekli
olanlar
• Düzenli bir rutininiz olsun
• Kendinizi sıcak tutun
• Ilık yiyeceklerle beslenin
• Sükunet içinde olun (veya bunun
yollarını arayın)
• Soğuk yiyecek ve içeceklerden uzak
durun

• Pitta dengesini bozan yiyeceklerle
beslenmek
• Aşırı sıcaklar
• Yeteri kadar dinlenememek

• Eşya bağımlılığı
• Fazla uyumak

Pitta dengesizliğinin semptomları

• Atalet ve isteksizlik
• Ağırlık hissi
• İştahsızlık
• Ödem
• Mukus birikimi
• Nefes alma güçlüğü
• Hareketsizlik
• Fazla uyuma
• Depresyon, mutsuzluk
• Sevgi ve destek eksikliği hissetme
• Açgözlülük, karışmışlık duygusu,
sahiplenicilik

• Ateş basması
• Sivilcelenme
• Kaşıntı
• Reflü, ülser, mide ekşimesi/yanması
• Vücutta iltihaplanma
• Hazımsızlık, kabızlık veya ishal
• Öfke, sinir, asabiyet
• Bitkinlik
• Nefes kokması
Pittayı dengelemek için gerekli
olanlar
• Aşırı sıcaktan kaçının
• Fazla yağdan ve tuzdan uzak durun
• Serinletici ve baharatsız yiyeceklerle
beslenin
• Serin içecekler için
• Pişmiş ve çiğ yiyeceklerin dengesini
kurun

Pitta Dosha (Ateş ve Su)

Kapha Dosha (Toprak ve Su)

Pitta Özellikleri: Orta beden yapısına sahiptir. Sıcaktan hazzetmez.
Sindirimleri iyi, iştahları yerindedir.
Orta hızda öğrenirler ve hatırlarlar.
Öğün atlayamaz, açlığa kolay dayanamazlar. Kolay kızıp öfkelenirler. Öncü,
lider özellikleri vardır. Soğuk yiyip içmeyi tercih ederler. İyi konuşmacıdır.

Kapha Özellikleri: Yapılı, güçlü ve
dayanıklı beden yapısına sahiptirler.
Metodik ve yavaş faaliyetler görülür.
Yağlı ve parlak cilt yapısına sahiptir.
Yavaş sindirim ve geç acıkma görülür.
Sakin ve sabit kişilik özellikleri görülür. Geç öğrenir, geç unuturlar. Zor
heyecanlanırlar, uzun ve ağır uyurlar.
Saçları güzel, gür ve koyu renklidir.

Pitta Dengesizliğinin Sebepleri

Kapha Dengesizliğinin Sebepleri

• Aşırı stres
• Kendine aşırı yüklenmek ve yüksek
beklenti içinde olmak
• Sürekli bir şeyler yetiştirmek zorunluluğu

• Kilo alma
• Depresyon
• Soğuk ve nemli hava
• Kapha dengesini bozan yiyeceklerle
beslenmek
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Kapha dengesizliğinin semptomları

Kaphayı dengelemek için gerekli
olanlar
• Bol bol egzersiz yapın
• Ağır yiyeceklerden uzak durun
• Aktif olun
• Buzlu yiyecek ve içeceklerden uzak
durun
• Yağlı ve ağır yiyeceklerden uzak
durun
• Hafif ve taze yiyecekleri tercih edin
Genel olarak tüm doshaları dengelemek için:
• Doğayla ve kendinizle uyum içinde
bir yaşamı tercih edin
• Sade bir yaşam kurun
• Sağlıklı yaşamak için düzenli bir
beslenme rutini oluşturun
• Huzurlu bir ortamda yemek yiyin,
yerken televizyon izlemeyin
• Düzenli olarak yoga, nefes egzersizleri ve meditasyon yapın
• İşlenmiş, paketli, dondurulmuş gıdalardan ve nikotinden uzak durun
• Alkol ve kafeinden mümkün olduğunca uzak durun

“Gerçekten bilenler, ruhun
kurtuluşunu mesele etmezler.
Hakiki insanın kurtuluşa ihtiyacı
yoktur. Onun tek dileği daha
aşağı düzlemlerde bulunan
varlığının onu anlaması ve ona
uygun bir suret olmasıdır. Çünkü
o kendi başına zaten tanrısaldır
ve tüm ihtiyacı, olası tüm
dünyalarda ve düzeylerde kendini
gerçekleştirebilmesidir; öyle ki
Tanrısal Kudret tam bir potansiyelle
hepsinde ve olası tüm düzeylerde
tezahür edebilsin ve böylece Tanrı
her şeyde olsun.”
-Charles Leadbeater-

dosya:

Seçim ve Şuur
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seçebildiğimiz kadar özgür,
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özgürlüğümüz kadar insanız!
Yazı: Müge Çevik

Sabah gözümüzü açtığımız andan itibaren
onlarca seçim yaparız gün içinde, bazısını
bilinçli, bazısını refleks olarak, bazısını ise
bilinçli sanıp gerisinde onlarca farklı neden
ve ihtiyaç ile. Gün biter iyi kötü bir sürü duygudan geçmişizdir, bazısı çok hızlı bazısında
daha fazla takılarak ve yaptığımız tüm seçimlerin iç içe geçtiğini ve her birinin bir başka
seçim için neden doğurduğunu bilmeden.
İlişkiler yumağıdır hayat dediğimiz, seçtiklerimiz ile seçmeden
başımıza gelenler karşısında vermeyi seçtiğimiz tepkinin birbirine etkisi. Çok karmaşık ve soyut oldu, haklısınız. Biraz daha
hayata indirelim ve daha basit anlatalım.
İlişkisi Var kitabını yazarken, Mutluluk Kulübü›nde anlattığım
mutluluk yolculuğu nasıl yapılacak bundan bahsetmek istemiştim. Ve uzun uzun doğduğumuz andan itibaren ilişki içine
girdiğimiz her şeyi ve seçimleri yazdım. Bedenle başlayan yolculuğumuzda, duygu, zihin, anne, baba, sevgili, iş, para, doğa,
tanrı derken her biri ile ilişki kurarız ve bu ilişkiler içinde verdiğimiz kararlar ve yaptığımız seçimlerdir bizi biz yapan.
İnsan, hayat denen büyüme yolculuğunda “ben olmayan” her
ne varsa duygu geliştirebileceği, işte ona mecburdur gelişmek
için, dönüşmek için. Sadece insan insan ile ilişki kurar sanırız,
oysa üzerinde karar verdiği her şey ile ilişki kurar çünkü sadece davranış ile değil düşünce ile bile bir etki yaratır insan ve
bunların tümünün sonuçları vardır. Memnun olmadığı işinde
çalışmaya devam eder, çünkü ayrılacak kadar güvende hissetmiyordur ama güvenlik ihtiyacı ile bunu seçtiğini bilmeden
şikâyete devam eder.
Bir kilo alır bir verir, bunun dip nedenlerini bulup kökten çözmek yerine diyetler ve özel menüler ile boğuşur durur. Evliliğinde mutsuzdur ama çocukları bahane eder ve kalır çoğu zaman kişiler. Çocuklar önemli bir faktördür doğru ama önemli
3gozdergisi•com
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olan kişinin ebeveyn kimliğinin ihtiyaçlarını ben kimliğinin ihtiyaçlarının önüne koymuş olmasıdır.
En basit hali ile diyorum ki, kişi onlarca seçim yapar büyük küçük.
Ve bunların hepsinin ama hepsinin gerisinde kişinin ihtiyacı yatar.
İhtiyaçlarını fark etmiş kişi ya buna uygun davranır ya da davranışından şikâyet etmeyi bırakır. Seçim yapmanın en can aldığı nokta da
burasıdır. Seçim işinin mutluluğuna açılan bir kapıdır. Ancak, çoğu
zaman o kapıdan geçmez ve içinde bulunduğumuz durumlar ile ilgili şikâyet etmeyi, söylenmeyi veya mazeret üretmeyi tercih ederiz.
Bunu da pek tabii ki bilmeden yaparız.
Bilmeden! Evet kilit nokta burası. İlk günden beri iddia ediyorum ki
mutluluk öğrenilebilir. Bunun için de ilk adım fark etmektedir. Ve kişinin fark edeceği ilk şey de neyi neden yaptığıdır. Hangi davranışını
neden yaptığını veya yapamadığını dürüstçe bulmak ya onu değiştirme ya da değiştirmeyi seçmiyorsa şikâyeti bırakıp bunun bir karar
olduğunu idrak etme fırsatı verir kişiye.
Bu işte çalışmaya mecburum, çünkü pek çok borcum var ve ekonomi
kötü, mecburen katlanıyorum bakış açısı ile bu işte çalışmayı tercih
ediyorum, çünkü borçlarım var ve işsiz kalmayı ve onun bedellerini ödemeyi şu an tercih etmiyorum bakış açılarının duyguları siz de
takdir edersiniz ki bambaşkadır.
Ancak, bu bakış açısını kazanmanın ilk ve en önemli şartı da yetişkin
olmaktır. Yaş ile veya nüfus kâğıdının eskimesi ile maalesef yetişkin
olunmuyor. Yapılan seçimlerin şuurlu olması ve sonuçların tamamının sorumluluğunu almak ile yetişkin olunuyor. Bu da özellikle bizim gibi ülkelerde biraz zor. Nerede bir şikâyet ve atalet bir arada
ise, nerede bir memnuniyetsizlik ve bir o kadar da eylemsizlik varsa
orada yetişkin tutumdan söz etmek maalesef mümkün değil. Daha
çok çocuklar ve hatta biraz da ergenler böyle davranır.
Bu yüzden seçim yapabilmek sunduğu özgürlük üzerinden mutluluğa açılan ilk kapıdır. Tabi bu kapının her zaman gül bahçelerine
açılacağının garantisi yoktur. Çoğu zaman kişi kararlarının sorumluluğunu da alsın diye, ilk karşılaştığı dikenler olacaktır. Zaten şikâyet
etmesine rağmen adım atmasını engelleyen şey de bu dikenler değil midir?
Mutluluk öğrenilebilir dediğimde, yönetilen hemen hemen tüm
sorular ama ile başlar. ‘Şöyle olsa böyle olurdu’ ya da ‘iyi diyorsunuz
da ama bazen de şöyle oluyor’ vs vs gibi... Benim de yanıtım her zaman aynıdır. Ben size öğrenilebilir dedim, çok kolay demedim. Ya da
bedeli yok demedim. Kaldı ki, hayatta her şeyin ama her şeyin bir
bedeli varken, mutluluk gibi bir mertebenin bedelinin olmamasını
beklemek fazla naif değil mi?

Bedeller genellikle seçmeyerek vazgeçtiklerimiz üzerinden gelir. Örneğin boşanmayı tercih
etmiş biri, bedelini yola çıkarken verdiği söz ile
çelişerek öder, o gün ve orada verdiği sözün
bugün ve bu koşullarda hala işlevsel olmadığını
kabul etmek zordur. Çünkü insan yapısı gereği
tutarlı olmak ihtiyacındadır. Bir diğer bedel çevrenin korkutmaları ve evliliğin önemi üzerine
söylemlerine karşı gelmektir. Bir diğer bedel
yukarıda da bahsettiğim ebeveyn kimliğinin
çocuklara iyi bir yuva verme ihtiyacı ile ben
kimliğinin özgürleşme ve samimi olma ihtiyacının çatışmasından doğan sıkıntı olabilir.
Özüne uygun bir iş yapmak için herkesin konforlu ve güvenli gördüğü maaşlı işini terk etmek isteyen kişinin ödeyeceği bedel de yine
benzer olacaktır. Özdeki ihtiyacını fark ettikten
sonra, o zaman dek kendisine öğretilen ya da
giydirilen pek çok düşünce kalıbından arınması
ve sonra adım atabilmesi gerekecektir. Üstelik
adım attığı andan itibaren pek çok zorluk ile
karşılaşacak ve seçimlerini gözden geçirdiği
anlar olabilecektir.
Çünkü karar vermek, seçim yapmak, mutlaka ama mutlaka bir şeylerden vazgeçmektir.
Ve bu, pek çoğumuzun hiç işine gelmez. Bu
nedenle de şikayet etmeyi, ataleti, mevcudu,
eldekini, ama, lakin ve fakatları, “rağmen”lere,
“hayır”lara, yeniye, sorumluluk almaya ve bazen sevdiklerimizi karşımıza almaya tercih ederiz. Bunu sıklıkla yaparız, ancak böyle yaparak
mutlu olabileni henüz görmedim.
Bu nedenle, altını çize çize yazmak isterim ki
mutluluk öğrenilebilir ve her yetişkin bir noktada bunu öğrenmek ile mükelleftir, çünkü yaşam nasıl yaşadığımız kadar neleri seçtiğimiz,
seçimlerimizin arkasında nasıl durabildiğimiz
ve neleri göze alabildiğimizin toplamıdır.
Dilerim seçtikleriniz, ihtiyaç ve değerlerinize en
uygun olanlar ve bedelleri sandığınızdan hafif
olsun.
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“beşer” yerine
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“insan” olmayı seçmek
Yazı: Çağrı Dörter

“Ağaçlar ve bitkiler kendileriyle barış
halindedirler, iç sıkıntıları yoktur. Çünkü ağaç-bitki olarak yaratılmışlardır
ve ne için buradaysalar tam anlamıyla onu yaparlar. Hayvanlar kendileriyle barış halindedirler, iç sıkıntıları
yoktur. Çünkü her ne üzere yaratılmışlarsa onu yaparlar ve tam olarak
kendileridirler. Tüm bunlar arasından
sadece ‘beşer’ her daim sıkıntıdadır.
Çünkü o, kendini ve varoluşu bilmek
(insan olmak) üzere yaratılmıştır. Ancak bunları yapmaz ve doğasına karşı
gelir...”1
1 Çağrı Dörter’in kaleme aldığı “Kadim Tasavvuf
Serisi”nin hazırlanmakta olan ilk kitabından alınmıştır.
3gozdergisi•com
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Kadim Tasavvuf Yolu’nda yürürken, bu alanda belirli kavramların “özel anlamlar” üzerinden kullanıldığının bilinmesi, okunan
metinlerin ve sohbetlerde kullanılan dilin hakkıyla anlaşılmasını sağlar. Bu ayrımların bilinmemesi ise, çoğunlukla karmaşaya ve yanlış anlamalara neden olur. Aynı kelimenin her zihinde, her anlayışta, her insanda karşılığı ve geçmişi farklıdır.
Bundan dolayı, öncelikle, kullanılan kavramların Kadim Tasavvuf Geleneği’nde hangi anlamlarda kullanıldığının anlaşılması
gerekir. Bu şekilde, daha evvel hiçbir şey anlaşılmayan veya
yanlış anlaşılan nice değerli söz ve aktarım, artık gerçek manasıyla kendini yolcuya açmaya başlayacaktır.
Bahsi geçen kavramların başında “beşer” ve “insan” kavramları
gelir. Bu iki kavram çoğu insan için aynı şeyi anlatmaktadır.
Oysa Kadim Tasavvuf Geleneği’nde bu sözcükler birbirlerinden çok farklı, hatta neredeyse zıt kutupları (varoluş hallerini)
anlatmaktadırlar.
Dışı insan görüntüsü ile bezenen ancak içinde farklı sıfatların,
huyların, ezbere anlayışların ve kalıpların esareti altında yaşayan, onlar tarafından yönlendirilen ve “sorgulama bilinci”ne
henüz gelmemiş varlığa “beşer” ismi verilir. Yani, “insansı”. Beşer kendini her ne kadar özgür zannetse de; inanç kalıplarının,
ödünç aldığı fikirlerin, sorgulamadan inandıklarının ve onu
sürekli aynı döngüde tutan huylarının kölesi durumundadır.
Bu huylar, ezberler ve özgün olmayan düşünce-davranış kalıpları onun üzerinden yaşar ve açığa çıkarken, onların emirlerini yerine getirebilmenin özgürlük olduğunu zanneden beşer,
dünyada en yaygın ve hâkim canlı türünün de adıdır. Maddi
dünyanın gücü de, anlayış ve bilinç piramidinde aslında en
düşük seviyede olan “beşer”e verilmiştir. Çünkü maddi bir
güce ulaşmak gayesiyle hayatını heba etmek, ancak beşerin
yapabileceği bir deliliktir. İnsan, böyle bir deliliğe girmek bir
yana, yakınından dahi geçmeyi düşünmeyecek bir varlık olarak ne bu boş güce, ne de dışarıdan parıltılar içinde görünürken içinde aslında sıkıntı ve diş gıcırtılarıyla dolu o cehennem
gibi yaşamlara taliptir.
Beşer, nefsinin tatmin edilemeyen açlığı, içi boş arzuları ve
bunların sonucu olarak ortaya çıkan “daimi iç sıkıntısı” ile yaşamaya mahkûmdur. Bu “iç sıkıntısı”nı unutabilmek için sürekli
yeni uğraşlara, hedeflere ve daimi bir harekete (koşturmaya,

Beşer, nefsinin tatmin
edilemeyen açlığı, içi boş
arzuları ve bunların sonucu
olarak ortaya çıkan “daimi
iç sıkıntısı” ile yaşamaya
mahkûmdur. Bu “iç sıkıntısı”nı
unutabilmek için sürekli yeni
uğraşlara, hedeflere ve daimi
bir harekete (koşturmaya,
oyalanmaya, oyuncaklara)
ihtiyaç duyar. Kısacası,
gürültüye ve harekete
bağımlıdır.
oyalanmaya, oyuncaklara) ihtiyaç duyar. Kısacası, gürültüye ve harekete
bağımlıdır. Ve beşerin yaşamı, içinde
tohumunu taşıdığı “insan” adlı varlık
filiz verene dek, ne yaparsa yapsın, sıkıntı dolu olacaktır. Çünkü beşer, aslında bilmeden, sürekli olarak kendi
doğası ile mücadele ve kendine ihanet etmektedir.
“Ağaçlar ve bitkiler kendileriyle barış
halindedirler, iç sıkıntıları yoktur. Çünkü ağaç-bitki olarak yaratılmışlardır
ve ne için buradaysalar tam anlamıyla
onu yaparlar. Hayvanlar kendileriyle
barış halindedirler, iç sıkıntıları yoktur.
Çünkü her ne üzere yaratılmışlarsa onu
yaparlar ve tam olarak kendileridirler.
Tüm bunlar arasından sadece ‘beşer’
her daim sıkıntıdadır. Çünkü o, kendini
ve varoluşu bilmek (insan olmak) üzere
yaratılmıştır. Ancak bunları yapmaz ve
doğasına karşı gelir...”

25

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

26

“İnsan” kelimesi “üns” kökünden gelir.
“Üns”, bağ kurmak anlamındadır. İnsan,
kendi varlığının kökleriyle, yani Allah ile
bağ kurabilen varlığın ismidir. Beşer ise, insanın bu bağdan bihaber olan (unutmuş)
halidir. Bu anlamda, insan kelimesinin bir
diğer kökü kabul edilen “nesy”, yani “unutmak”, bambaşka bir derinlik kazanır. İnsan
bedeni içinde “nesy (unutma)” hali” içinde
olunduğunda, ortaya “beşer” çıkar. Beşer,
“ünsiyet (hatırlama, bağ kurma) hali” içine girip, kendi köklerini hatırlayıp, Allah
ile bağ kurmaya yöneldiğinde “insan” olur.
Birçok farklı dilde “din” kelimesinin kökeni
olan “religare” ise “tekrar bağlanmak” anlamına gelir. Yani “din”, en derin anlamıyla,
beşerin insan olma ve O’na bağlanma yolculuğudur. Ve zaten tüm dinlerin hedefi de
bu olmuş, ancak zamanla beşer tarafından
çarpıtılarak, adeta var olan o bağı daha da
koparmaya hizmet eder hale getirilmeye
çalışılmıştır. Potansiyel olarak bu bağı kurmak ve bu bağ ile yaşamak üzere yaratılmış
(daha doğrusu “halk edilmiş”) olan insan
bedeni, bu bağı kurmadığı müddetçe o sıkıntıya mahkûm olmaktadır.
Beşer bu sıkıntısından kurtulabilecek midir? İçindeki potansiyeli açığa çıkartana ve
insan olma yoluna girene dek, bunu başarabilmiş bir örnek tarihte bulunmaz. Hatta
kendi üzerine bilgilenme yolunda yürüyen
nice âlim, bilgilendikçe diğerlerinden kopmuş, bir başka tür sıkıntıya girmiş ve o hal
üzere yaşamışlardır. Yani, bildikleri dahi
onları bu iç sıkıntısından kurtaramamış,
aksine o sıkıntıyı arttırmıştır. Bunun nedeni
nedir? Kadim Tasavvuf Yolu’nda buna “ölü
bilgi biriktirmekle insan olunmaz” cevabı
verilir. Yolcunun kalbine dokunmayan, onu
varlıksal bir dönüşüme ve (huylarına varana dek) saflaşma yoluna sokmayan, dışarıdan alınmış ama yaşama geçirilmemiş her
3gozdergisi•com

“emanet” bilgi, “ölü bilgi”dir. Ve bu tür bilgiler binlerce sene
dahi biriktirilse, biriktireni dönüştürmedikten, arındırmadıktan, aşka düşürmedikten sonra, pratikte ve yaşam içinde birer
hiçtirler. Çünkü işlevsizdirler. Ve işlevi olmayan her yükü taşımak, taşıyan için ancak boşa hamallıktır.
Kısacası; beşer, kuru (nesnel) bilgi biriktirmekle kendi özünü
kandıramaz, ruhunu doyuramaz ve kendini dönüştüremez.
Doğasının (ruhunun) ihtiyacı “diri bilgi”dir. Ki bu da yolcuyu
“bilgelik” kavramına götürür. Sadece “insan”dan açığa çıkabilecek, ne kitaplardan alınabilecek, ne de pazarda bulunabilecek “bilgelik”. Ancak “bilgelik” konusuna girmeden evvel, “ölü
bilgi (nesnel bilgi)” ve “köprü bilgi (harita işlevli bilgi)” konularının iyi anlaşılması gereklidir. Ve not etmek gerekir ki, “nesnel
bilgi”ye her zaman ihtiyaç vardır ve bu bilgi türü asla küçümsenemeyecek yararlara sahiptir. Burada kullanılan “ölü” tabiri,
“beşeri insana dönüştürme işlevi olmayan” anlamındadır. Yoksa genel anlamda hiçbiri asla “işlevsiz” veya “değersiz” değildir.
“Nesnelerin bilgisi” sonsuzdur ve beşerin günlük hayatta işlerini yapmasına, fiziksel yaşamını sürdürmesine, işlerini kolaylaştırmasına ve ilgi duyduğu alanlarda akli olarak bilgi sahibi olmasına hizmet eder. Örneğin vergilerin nasıl ödeneceği,
toplum kuralları, genel kültür, bilim dalları vb. bilgilerin tümü
nesnel bilgilerdir; özneyi (bilincin niteliğini) değiştirmez, onu
dönüştürmez. Hepsi günlük yaşamında kolaylık sağlar, ancak
öze ulaşmaz. Yani ermişlerin ermişi evrenin sırrını bir kâğıda
yazsa ve bir gün o kâğıdı biri bulup okusa, onu okuyan için
o bilgi dahi “diri bilgi” değildir. Çünkü onu yazan insan bunu
“doğrudan deneyim (içsel deneyim)” ile bilmiş, yaşamış ve
anlayışına varmıştır. Ancak bunu okuyan için bu “ödünç alınmış bir bilgi”dir. Ne bunu okuduktan sonra bir anda huyları
değişecektir, ne de titreşimi. Sokağa çıktığında aynı kalacaktır.
Olaylara verdiği tepkiler (bu bilginin akılda bıraktığı kısa süreli
iz kaybolana dek) kısa bir süreliğine ve suni olarak değişebilecek olsa dahi, sürenin sonunda yine eski haline dönecektir.
En değerli kitapları alıp okuyabilir, evrenin öteki ucuna yolculuk yapabilir, bizzat bilimsel deneyleri yapıp sonuçlarını görebilir ve hatta varoluş ona doğrudan seslenebilir. Ancak bunlar
dahi hep “dışarıda” kalacaktır. Her ne kadar yararlı, etkileyici ve
sarsıcı olurlarsa olsunlar; ne onda ete kemiğe bürüneceklerdir,
ne de varoluşunu kökünden değiştireceklerdir. Gelmiş geçmiş
en sarsıcı kuantum deneylerini yapan ve akıl almaz sonuçlarını
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ilk elden gören bilim insanlarının samimi itirafları, bu konuda oldukça açıklayıcıdır: “Evet, deneyleri yaptık ve sonuçlarını
açık seçik gördük. Ancak bunlar o kadar inanılmaz neticeler ki,
keşfettiğimiz şeyi idrak edemiyoruz.” Yani, “bu bilgiyi yaşantılayamıyoruz”. Bu nedenle “yaşantılamak”, bir bilginin o insanda
yarattığı etkinin sağlamasının yapılması açısından en önemli
değerdir. Bir bilgi, okuyanda bir arayışa ve yönelmeye yol açıyorsa, onun varoluşunu dönüştürebilecek bir etki yaratması
bakımından hedefine ulaşmış ve “köprülük” vazifesini gerçekleştirmiş olacaktır. Arayışa sahip insanı (talip) yönlendiren ve
ona bu yolda destek olan bilgi “köprü bilgi”dir. Ancak yine de
“diri bilgi”den bir farkı vardır: İşlevi olduğu gibi, tek başına yeterli değildir. Bir haritadır. Onu nerede ve nasıl kullanacağı, o
haritayı elinde tutana ait bir seçim olacaktır.
Beşerin bahsedilen anlamlara varması için ilk başta “köprü
bilgi”ye, yani bir “yol haritası”na ihtiyacı olacaktır. Çeşitli kitapları araştıracak, konu üzerine yazılanları okuyacak ve “akli bilgilenme süreci”ni belirli bir olgunluğa getirecektir. Temelinde
“samimiyet” ve “arayış” olduğunda, bu tür (temelini varlıksal
hakikatlerden ve doğrudan deneyimlerden alan) bilgiler onun
için hayati bir işlev görecekler ve onu “diri bilgi (bilgelik, irfaniyet)” yoluna yönlendireceklerdir.
Manevi (ruhsal, içsel) alanlara ilgili nicesi aslında her gün kendilerine faydası olmayan bilgilerle akıllarını doldurarak, “bizzat
deneyimleme-bilme” yolunu kapattıklarından habersizdirler.
Zihin dinginleşmekten korkar ve dinginleşmek isteyen insana
da, buna göre tuzaklar kurar. Diğerleri film izleyerek, oyun oynayarak veya işlerine odaklanarak zihinlerini meşgul ederken,
maneviyata merakı olanların da aynı şeyi “manevi bilgiler”
üzerinden yapması yaygındır. Nasıl olur bu? Kendilerine hizmet etmeyen konularda okumaya, tartışmaya ve öğrenmeye
devam ederek... Kendileri deneyimlemedikten sonra evrenin
öteki ucunda hangi varlıkların yaşadığına dair sırları öğrenmelerinin dahi onlara (dönüşümsel manada) bir faydası olmayacağını anlayamadan ömürlerin geçmesi seyrek görülen bir
örnek değildir. Veya sürekli olarak kimi ruhsal kanallardan bilgi alanların, aslında hayatlarının sonuna dek değişip-dönüştükleri neden fazlaca görülmemiştir? Peki, gideceği âlemlerde
yanına alabilecek midir insan gece gözlerini kapattıktan sonra
dahi unuttuğu bilgileri?
Yolcuyu kurtaracak anahtar soru şudur: “Bu bilgi pratik olarak

Kısacası; beşer, kuru (nesnel)
bilgi biriktirmekle kendi özünü
kandıramaz, ruhunu doyuramaz ve
kendini dönüştüremez. Doğasının
(ruhunun) ihtiyacı “diri bilgi”dir. Ki
bu da yolcuyu “bilgelik” kavramına
götürür.
bana ne sağlayacak?” İşte bu soru, ölü ile
dirinin ayrıldığı sorudur. Bu soru, içi boş
bilgiyle diri bilginin ayrıldığı sorudur. Ve bu
soru, hayatını boşa harcamakla hakkını vermek arasında yapılacak seçim için insana
yol gösterebilecek sorudur. Bu soruyu kendine dürüstçe soran ve cevaplayan nicesi,
zamanının çoğunu aslında kendine pratik
bir yarar sağlamayan bilgileri toplayarak
bir “hiç” yolunda harcadığını da idrak edecektir. Peki, neden o bilgilerin peşindedir
zihni? Oyalanmak için...
Bunu idrak edenlerin yöneleceği bilgi, artık “köprü bilgi”dir. Yani onu “diri bilgi”nin
kaynağı olan “bilgelik”le tanıştıracak yolun
haritası olan bilgi. Bu bilgilenme sürecinin
sonunda beşer, bu yolun ancak “diri bir insan-insan ilişkisi”nden, yani “dostluk”tan
geçtiğini idrak edecektir. Vakti geldiğinde
kendini gözlemleyecek ve aslında aynı şeyleri farklı kıyafetler altında tekrarladığını,
ancak gerçekte kayda değer oranda bir yol
alamadığını kendine itiraf edebilecek olgunluğa gelecektir. Takiben de; değişmekten, dönüşmekten, eski kimliğini bırakmaktan, evrimleşmekten, o yolculuğa gerçekten başlamaktan içten içe korktuğundan,
“Hakikat” adı altında aslında kendini oyaladığını kendine itiraf edecektir. İşte ancak
bu samimi itirafını takiben, “köprü bilgi”nin
yerini “diri bilgi”ye bırakma zamanı gelmiş
olacaktır.
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seçimleri fark et çünkü:

seçtiğin kadarsın
Yazı: Özlem Özen

Her daim bir yol ayrımının
başındadır hayat. Nehrin
akışındaki kuru bir dal gibi
ya sağa-sola çarparak ilerlemeyi seçersiniz, ya da kuru
bir dal olmanıza rağmen
rotanızı kendinizin belirleyeceği bir akış seçersiniz.
Bütün seçimler için ortak
olan tek önemli nokta ise
farkındalıkla seçmek.
3gozdergisi•com

Herkes her zaman bir seçimin arifesinde.
Sabah uyandığında sağından ya da solundan kalkmakla başlayan
süreçte, binlerce kez binlerce konu hakkında hep seçim içindeyiz.
Nefes almak gibi fark etmeden yaptığımız hayati konular üzerinde
biraz düşünelim biraz da farkındalık içinde seçimlerimizi gerçekleştirelim istedim.
Derler ki; anne-babanı, kardeşini, dinini, ırkını veya doğacağın coğrafyayı seçemezsin. Ben öyle olmadığını düşünüyor ve biliyorum.
Ruh dünyada var olmadan önce kendi temel taşlarını seçer, seçer ki
kendi tekamülüne daha hızlı hizmet edebilsin. Böylece deneyimlemek istediklerinin farkındalığıyla, ona hayat serüveninde eşlik edecek doneleri tek tek belirler. Siz bir seyahate hazırlanırken gideceğiniz yerin havasına, ortamına hatta yapacağınız aktivitelere göre bavulunuzu hazırlarken ve özgürce düşünerek farkındalıkla bu işlemi
yaparken ruhumuz belki de senelerce sürecek bir yaşam için kendi
ihtiyaçları doğrultusunda seçimlerini yapmaz mı?
Yapar. O zaman bilelim ki şu an hayatınızda var olan ne varsa -üzerinizdeki elbiseleriniz, eviniz, arabanız, anneniz, babanız, işiniz, koca-
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nız, dininiz, vücut yapınız- sizin seçimleriniz sonucudur. Ve seçmeye
devam ediyorsunuz: şu an bu yazıyı okumanız gibi…
Amaç bu kadar özgür, bu kadar geniş bir yelpazede neyi, neden ve
ne zaman seçtiğimizin farkındalığına varmaktır. Kuru bir dal gibi
akan nehirde sağa sola çarpmayı da seçebilirsiniz ki; bu da bir seçimdir ancak her seçim gibi sonuçlarına katlanmalısınızdır da. Ya da
nehrin hızına, akışına, çevresindekilere bakarak bir kuru dal olsanız
bile rotanızı sizin belirleyeceği bir akışı da seçebilirsiniz. Her daim bir
yol ayrımının başındadır hayat. Sağ sol ileri geri, gülmek, ağlamak,
öfkelenmek, sakinleşmek, okumak, yazmak, düşünmek, düşünmeden davranmak, yardım etmek ya da çelme takmak gibi binlerce yol
ayrımındayız.
Bütün seçimler için ortak olan tek önemli nokta ise farkındalıkla seçmek.
Arzu duyduğunuz şeyleri sevin ve seçin. Bu sevgi onları size çekecektir. Tüm bunlar yaşamın dokusudur. Onları sevdiğinizde yaşamı seversiniz. Onları seçerseniz, sevdiğiniz şeyleri yaşarsınız.
Nasılları ve niçinleri bilmeyi seçin ki bilgilerinizi başkalarıyla paylaşın. Bilgi paylaşılmayı gerçekleştiren en naif araçtır ve zaman içinde
paylaştıkça çoğalır. Verdiğiniz her şey katlanarak size geri dönecektir.
Rahatlıkla başkaları tarafından övülmeyi seçin. Ama herkesin övülecek yönlerini görün ve sizde övgü yağmuru sunun. Ne olursa olsun herkesin övülme ihtiyacı vardır ve bu
davranış ulaşamadığınız açılmayan tüm kapıları size açar. Seksi seçin; sevgiyi kutlamak için. Birliğin bütünlüğün bu kadar
bedenlenmiş hali yoktur. Sevginin kutsanmış yansımasıdır.
Gücü seçin, kullanabileceğiniz kadar gücü. Başkalarını kontrol etmek için değil içinizdeki gücü seçin. Herkesin içinde var olan potan-

siyelini kullanmaları için kendi gücünüzü seçin.
Ünü seçin; kaldırabileceğiniz kadar ünü seçin.
Amaç değil amaca giden yol olarak seçin. Ün,
şan, şöhret sizin ulvi misyonunuz için kestirme
yoldur. Başarıyı seçin; elde edebileceğiniz kadar başarıyı. Bedelini başkalarına ödettiğiniz
başarıyı değil, başkalarına yardım edebileceğiniz bir amaç olarak başarıyı seçin. Kazanmayı
seçin; deneyimleyebileceğiniz kadar kazanmayı seçin. Başkalarına maddi manevi yük yüklemeyen hatta onlara da kazandıran kazanmayı
seçin. Kazanmak başkalarının kaybı olacak bir
kazanma değil birlikte kazanılacak bir kazanmadır. Kaybetmeyi de göze aldığınız bir kazancın tadı ve hazzı bambaşka olacaktır. En büyük
farkındalık birine ya da biri için yapılan şeyin
herkese yapılmış olduğunun anlayışıdır. Çünkü
hepimiz biriz.
Ama en önemli ve öncelikli farkındalığımız şu
olmalı ki; en büyük seçim daima başkalarına
hizmet etmeyi seçmek değildir. Hizmet etmeyi
seçmek bir şey, bunun en büyük seçim olduğunu düşünmek başka bir şey. Hayatımızın birçok noktasında biz de hizmet ediyoruz bize de
hizmet ediliyor. Bu farkındalıkla ya da aksi bir
seçimle olabilir. Ancak çok ciddi düşünmeniz
ve fark etmeniz gereken şey şu ki; bu en büyük
seçim değildir.
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özgür irade ve

seçim
Yazı: Doç. Dr. Haluk Berkmen

Yaptığımız seçimlerde ve aldığımız kararlarda toplumun ve doğanın yararını gözetiyor muyuz?
Bencil isteklerimizi gemleyip
olaylara tümel bakabiliyor muyuz? Daha genel bir tanımla uygar insan olabiliyor muyuz?
Özgür irade konusu eskiden beri çok tartışılan bir konudur. İslam düşünürleri bu konuda
iki türlü irade tanımlamışlardır: İlki külli irade
ve ikincisi cüzi irade. Külli irade insana ait olmayıp daha üst düzeye ait, Tanrının iradesi
olarak tanımlanmıştır. İslam inancına göre
3gozdergisi•com

Allah her şeyi bilir ve görür; dolayısıyla her şeyi her an etkileyebileceği ve değiştirebileceği inancı hâkimdir.
Öte yandan insanın cüzi (kişisel) iradesi de vardır. İnsan karar
verip seçebilir ve yaşamına yön verebilir. 17. yüzyılın ortalarında Avrupa’da ortaya çıkan düşünce akımı akla ve özgür iradeye
önem vermişti. O dönemde Newton ve çağdaşları tarafından ileri sürülen akla ve Aristo mantığına dayalı yorum ve açıklamaları
dört tane önemli ilkeye dayanıyordu. Bunlar nesnellik, pozitiflik,
indirgeyicilik ve yerellik ilkeleridir. Bu ilkelerden daha önceki bir
sayıda ayrıntılı şekilde söz ettim (*). Kısaca tekrarlamak gerekirse,
Nesnellik ilkesine göre evrende var olan canlılar ve cansızlar birbirlerinden ayrı ve bağımsızdırlar. Onlar hakkında kesin yargılara
ulaşabilmek için deney ve gözlemler yapmak gerekir. Deney ve
gözlemlerin evrenselliğini savunabilmek için ise, sonuçları sayısal olarak belirlemek gerekir. İşte bu bakışın sonucunda pozitiflik
güç kazanmış ve pozitif bilimler gelişmiştir. Ölçümün bir sonucu
da “aynı şartlar altında tekrarlanan her deney daima aynı sonuçları
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verir” şeklinde belirtilen belirlilik veya determinizm ilkesinin yaygın kabul görmesidir. Her ne kadar pozitif bilim ve ondan türeyen
teknoloji söz konusu olduğunda ölçüm kaçınılmaz olsa da çok
küçük cisimler (atom ve çekirdek) veya çok büyük cisimler (galaksi ve gökada) düzeyinde ölçüm yapmak anlamını kaybetmekte
hatta imkânsız olmaktadır.
Kuantum kuramının “Belirsizlik ilkesini” ileri sürmüş olan Heisenberg, her türlü ölçümün bir limiti olduğunu ve ölçüm aletleri ne
kadar gelişirse gelişsin bu limitin aşılamayacağını savunmuştur.
Zira çok küçük boyutlarda bir nesnenin ya yeri ya da hızı (momentumu) büyük bir kesinlikle ölçülebilir. Birinde kesin sonuç
elde etmek istersek, diğerinin kesinliği azalır. Çevremizde ve
insan söz konusu olduğunda da, olayların sonuçlarını kesinlikle
bilebileceğimizi ve davranışlarımızın tümüyle belirli oluşlarından söz edemeyiz. Sevgiyi, aşkı veya kini nefreti sayıya dökmek
mümkün müdür? Mümkün olmadığından dolayı da bu gibi insani özellikler pozitif bilimlerin dışına itilmiş, adeta küçümsenerek
yok sayılmıştır.
Kuantum kuramı determinist bir kuram değildir. Belirli ve sonucu
kesinlikle bilinebilecek ölçüm yerine “olası ölçüm” kavramını kabul eder. Bu bakımdan Kuantum Kuramının matematiği olasılık
hesabına dayanır. Kuram bir olayın sadece oluşma olasılığından
söz eder. Ancak bu kuramda dahi gizli bir belirlilik vardır. Zira
tüm olasılıkların toplamının bire eşit olduğunu kabul eder. Bunun anlamı: oluşabilecek tüm durumları önceden biliyoruz ama
bu durumlardan hangisinin ortaya çıkacağını kesinlikle bilemiyoruz demektir. Tüm olasılıkların toplamı bire eşit olduğunu ∑i Pi
=1 ifadesi belirtmektedir. Bu denklemde “i” birden başlayıp tam
sayılarla tanımlanan farklı olasılıkları belirtir.
Örneğin zarın altı yüzü vardır ve herhangi bir yüzün üste gelme
olasılığı altıda birdir. Bunun dışında bir sonuç olası değildir. Anlamı da söz konusu sistemin kapalı bir küme oluşturduğu ve bu
kümenin dışında herhangi bir durumun oluşamayacağıdır.
Oysaki doğada her canlı sistem çevresi ile etkileşir ve enerji alışverişinde bulunur. Bu da canlı sistemlerin açık oldukları anlamına
gelir. Eğer canlı sistemi çevresi ile bir bütün oluşturduğunu kabul
edersek, tüm canlılar açık ve belirsizlik içeren sistemlerdir. Dolayısıyla belirli (determinist) yasalarla tanımlanamazlar. Şu halde özgür irade sadece açık sistemlerde ve özellikle gelişmiş canlılarda
vardır. Gelişmiş canlılar sınıfına tüm hayvanları ve elbette ki in-

Zira her davranışımızın ve ağzımızdan çıkan her sözün sorumlusu biziz. Başımıza gelen nahoş ve üzücü olaylarda da kendi
payımız vardır. Bu pay az veya
çok olabilir ama her olayda payımızın olduğunu ve bir miktar
sorumlu olduğumuzu hatırlayıp
düşünüyor muyuz?
sanları katmak gerekir. Tüm canlılar etki-tepki yasasına büyük çapta uyduklarından, davranışlarını önceden tahmin etmek bir miktar
mümkün olsa da kesinlikle iddia etmek ve savunmak mümkün değildir. Zira tüm canlıların
seçim hakları vardır ve özgürdürler.
Ancak, tüm canlıların özgür iradeleri hem
vardır hem de yoktur. İnsan da seçim yapabildiğine göre özgür irade sahibidir. Öte
yandan, insanı bağlayan ve özgür iradesini
kısıtlayan iç ve dış şartlar da vardır. İnsanı kısıtlayan iç şartlara “vicdan” denir. Kişiyi kendi
davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya
iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını
sağlayan güce vicdan diyoruz. Demek ki, vicdan ile ahlâk yakından ilişkilidir ve asıl ahlâk,
toplum tarafından dayatılmayan, kişinin vicdanından kaynaklanan erdemli ahlâktır.
İnsan yaşadığı toplum “normların” yasa ve
kurallarına uymak zorundadır. Aksi takdirde
dışlanır ve toplum dışı bırakılır. Demek ki özgür irademiz kısıtlıdır ve eskilerin ifadesiyle
cüzidir. Bu kısıtlı oluş halini de belirten kavramlardan bazıları birliktelik, beraberlik ve
bütünsellik sayılabilir. Hepsinde de hoşgörü
ve sevgi bulunur. İnsan sevdiği veya sevdikleri ile beraber olduğu sürece mutlu olur ve onlarla bütünleşerek erdemli bir kişilik kazanır.
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Eğer canlı sistemi çevresi ile bir
bütün kabul edersek, tüm canlılar açık ve belirsizlik içeren
sistemlerdir. Dolayısıyla belirli
yasalarla tanımlanamazlar. Şu
halde özgür irade sadece açık
sistemlerde ve özellikle gelişmiş
canlılarda vardır.
İşte, bu bütünlük ve birliktelik kavramlarını klasik fizikte değil, kuantum fiziğinde buluyoruz.
Kuantum fiziğindeki bu birlikteliğe dolanıklık
denilmektedir. Dolanık hale gelmiş nesneleri
birbirlerinden ne kadar ayırırsanız ayırın, onlar
anında birbirlerinden haberdar olurlar. Anında derken, ışık hızından bile daha hızlı şekilde
haberleşirler demek istiyorum.
Dolanıklığın mümkün olamayacağını Einstein, Podolsky ve Rosen adlı fizikçiler adlarının
baş harfiyle bilinen EPR düşünce deneyinde
ileri sürmüşler ve görüşlerini 1935 yılında yayınlamışlardır. Bu üç bilim adamına göre tüm
etkileşmeler yerel olmalıdır ve asla ışık hızını aşamazlar. Bu görüş yukarıda sözü edilen
yerellik ilkesinden kaynaklanmakta ve klasik
fizikte geçerli olmazsa-olmaz şartlarından biridir. Oysaki 1982 yılında Fransız fizikçi Alain Aspect dolanık halde olan elektronların yerelliğe
uymadıklarını ve ışıktan daha hızlı bir hızla birbirlerini etkilediklerini deneysel olarak kanıtlamıştır. Demek ki Kuantum dünyasında yerellik
de, nesnellik de geçerli değildir. Zira dolanıklığı sağlayan nesneler-arası tek ve bütünsel bir
dalga olduğundan, bağımsız ve yalıtık nesne
kavramı Kuantum kuramına göre geçerliliğini
kaybetmektedir. Mikro âlemde geçerli olan
dolanıklık olayı makro âlemde de geçerli midir
ve bu olay nasıl açıklanmalıdır?
Kuantum kuramına göre her nesne hem dal3gozdergisi•com

ga hem de parçacık özelliğine sahiptir. Artık dalga ayrı ve parçacık ayrıdır, diyemiyoruz. Işık örneğin, hem dalgasal girişim yapar
hem de parçacık gibi davranıp etkide bulunabilir. Elimizi uzattığımızda açılan kapılar veya akan musluklar ışığın maddi parçacık
gibi davranmasından yararlanır. Bu olaya “fotoelektrik olay” denir.
Yani, yüksek frekanslı bir ışık huzmesi bir metalden elektron koparabilir ve elektron akımından oluşan elektrik akımı sayesinde
bir alet çalıştırılabilir. Fotoelektrik olay ışığın parçacık özelliğini
kanıtlanmıştır.
Sadece atom altı parçacıklar ve ışık bu ikili özellikleri taşımıyor;
her nesne en küçükten en büyüğüne kadar hem dalga hem de
parçacık özelliğine sahiptir. Klasik Aristo mantığına göre bir nesne hem dalga hem parçacık olamaz. Zira bu mantığın Özdeşlik ilkesine göre bir şey ne ise odur; hem kendisi hem de kendisinden
farklı bir şey olamaz. Ama Kuantum kuramı aksini söylüyor: “Bir
şey hem kendisi hem de kendisinden farklı bir şey olabilir” diyor.
Demek ki özdeşlik ilkesi modern bilime göre geçerli değildir ve
Aristo mantığının bu ilkesini değiştirmek gerekir.
Aristo mantığını aşan ve Kuantum kuramının bakış açısını içeren
yeni bir mantığa gerek vardır. Bu mantığa “Hem-Hem mantığı”
denebilir. Hem-Hem mantığı ne Saçaklı mantığa ne de Hegel’in
Diyalektik (Eytişim) mantığına benzer. Eytişim mantığı genel anlamda çelişki ve bağıntılılık kavramlarıyla işleyen bir mantık biçimi olsa da, Formel (kurallara bağlı) mantığın temel kavramlarını
ve kategorilerini bir tarafa atmaz, aksine aynı kavramı ve kategorileri yeniden yorumlanır. Eytişim mantığı tez-antitez-sentez
ilişkisini geliştirirken karşıt kavramları baştan kabul eder. Oysaki
Hem-Hem mantığı karşıt kavramları baştan ret eder. Karşıt kavramlar doğal değildirler, insan ürünüdürler. “Şu insan kısa boylu”
veya “uzun boylu” dediğimizde, ortalama insana göre kişisel bir
yorum yapmış oluruz. Fakat bir ülkenin ortalama insan boyu, diğer bir ülkenin ortalama insan boyundan çok farklı olabilir. Dolayısıyla uzun-kısa ayırımı temelde hatalıdır. Hem-Hem mantığında
ayırımlı karşıt kavramlar ve tanımlar baştan ret edildiğinden, çelişkili önermeler de kendiliğinden yok olur. Sınıflar ve kategoriler
de baştan ret edildiğinden, Hem-hem mantığı açık bir mantıktır.
Bu mantığın kabul ettiği bazı önermeleri altta sunuyorum:
Her nesne hem dalgadır hem parçacık. İnsan hem belirli hem
belirsiz bir canlıdır. Şu an hem geçmişten hem gelecekten oluşmaktadır. Her insan hem güzel hem çirkindir. Her yeni buluş hem
faydalı hem zararlıdır. Özgür irade hem vardır hem de yoktur. Her
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önerme hem doğrudur hem yanlış. Dış dünya hem vardır hem
de yoktur.
Bu tür önermeler gerçeğin göreceli olduğunu ve her insan için
farklı bir gerçek algısı olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla, dış dünya hem bizden bağımsızdır, hem değildir. Doğanın yasaları acaba
bizden bağımsız bir varlığa sahip midirler? Doğa yasalarını bulup
ortaya koyan insan doğayı kendi anlayışı ve kültürüyle yorumlamıyor mu? Zira her dönemin kabul edilmiş olan ve tartışılması istenmeyen ön-yargıları ve varsayımları vardır. Buna fizikçi ve filozof
Thomas Khun “paradigma” adını vermiştir. Her dönemin bir bilimsel paradigması vardır ve bu paradigma geçerliliğini kaybedene
kadar tüm bilim çevreleri tarafından savunulur. Her paradigmanın varsayımları ve toplumsal önyargıları vardır. Bu önyargılardan
doğa yasaları da muaf değildir.
Günümüzde klasik fiziğin paradigması (dünya görüşü ve olayları
yorumlayışı) sadece teknik ve teknolojide geçerli olmaya devam
etmekte, insan söz konusu olduğunda Kuantum kuramının paradigması önem kazanmaktadır. Dolayısıyla insan hem seçim hakkına sahiptir hem de değildir. İnsan, yaptığı seçimin tümüyle özgür
iradesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığından emin olamaz. Zira
insanın özgür iradesiyle yaptığı seçimi belirleyen ve kısıtlayan iç ve
dış şartların olduğundan yukarıda söz ettim. Modern insanın şu
özellikleri taşıdığını söyleyebiliriz. Modern insan:
• Karmaşıktır: Karmaşıklıkta yaratıcılık bulunur. Yaratıcı insanlar
genelde düzensizdir.
Karmaşıklıktan düzen oluşturur. Ancak aşırı düzen kısıtlayıcıdır.
• Açıktır ve Paylaşımcıdır: İşbirliği ve paylaşım gelişimi sağlar. İnsan da tüm canlı varlıklar gibi açık ve paylaşımcıdır. Paylaşmak bir
medeniyet ölçütüdür.
• Gelişimcidir: Doğal sistemler gibi gelişir ve dönüşür.
• Dolanıktır: Yakın çevresiyle ilişki içinde bulunduğundan uzam ve
zamandan bağımsız olarak dolanıklığını sürdürür. Dolanıklık oluştuğunda uzam anlamını kaybeder.
Önemli olan yaşamın karmaşıklığı içinde düzeni, kaostan kozmosu
oluşturacak bilgi ve istenç sahibi miyiz? Yaptığımız seçimlerde ve
aldığımız kararlarda toplumun ve doğanın yararını gözetiyor muyuz? Bencil isteklerimizi gemleyip olaylara tümel bakabiliyor muyuz? Daha genel bir tanımla uygar insan olabiliyor muyuz?

Uygar insan her şeyden önce düşünen, sorgulayan ve doğru olanı yapmaya çalışarak yaşamında gelişme sağlayan insandır. Sorgulamanın ise iki boyutu vardır. Birincisi, aktarılan
bilgileri ezberleyip nakletmek yerine, onların
nedenini ve amacını soruşturmaktır. Yani, nakilci değil, akılcı olmaktır. İkincisi ise, karşımızdakini değil kendimizi sorgulamaktır. Zira her
davranışımızın ve ağzımızdan çıkan her sözün
sorumlusu biziz. Başımıza gelen nahoş ve üzücü olaylarda da kendi payımız vardır. Bu pay
az veya çok olabilir ama her olayda payımızın
olduğunu ve bir miktar sorumlu olduğumuzu
hatırlayıp düşünüyor muyuz?
Kendini sorgulayan insan kıskanç olmaz, aksine başarılı olanları destekler ve onların başarılarına katkıda bulunur. Uygar insan şiddetten
hoşlanmaz. Karşı cinse saygılıdır ve asla şiddete başvurmaz. Bugün ülkemizde, maalesef, kadınlara karşı uygulanan şiddet kabul edilmez
boyutlara ulaşmıştır. Bu durum insanlarımızın
ve özellikle erkeklerin henüz uygarlıktan pek
fazla pay almadıklarının göstergesidir.
Uygar insan doğaya da saygılıdır. Doğa deyince gündelik yaşamımızı sürdürdüğümüz ortamı kastediyorum. Yani evimiz, okulumuz, iş yerimiz ve sokaklarımız. Çevremizi kirletmemek
bir uygarlık göstergesidir. Yere çöp atan kişi
kendinden başkasını düşünmeyen, çıkarcı ve
bencil bir insandır. Hatta ona insan bile denemez. Beşer denir. “Beşer şaşar” diye bir atasözü
vardır. Yani beşer, uzun vadeli düşünmeyen ve
eylemlerinin sorumluluğunu almadığı için yanılan ve hata yapan kişidir. Amaç, beşer olmak
değil, insan olmak ve de üstelik uygar insan olmaktır. Bunun için de her yaptığımız seçimin
sonuçlarını iyi düşünelim ve hem kendimize
hem de çevremize zarar verecek kararları almaktan kaçınalım.
(*) Evrenin Bütünselliği, Haluk Berkmen, 3.
Göz dergisi, sayı 9, Sayfa 30.
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seçim yasası:
sen yeter ki iste
Yazı: Sibel Eşiyok
Her neyi ve nasıl yaşamayı seçerseniz,
hayatınıza onu çekersiniz.
Ve aslında sizler, neye direnç gösterirseniz, direndiğiniz şeye dönüşürsünüz.
Birçoklarınız, “evrene mesaj yolluyorum, bana
cevap gelmiyor” veya “bir türlü istediğim kadar
parayı kazanamıyorum”, “çok istemek yetmiyor,
istedim olmadı” dediğiniz cümleler kurdunuz
ve farklı birçok konuda umudunuzu kaybetmiş durumdasınız. Durum böyleyken, bazı alt
başlıkları açmamız gerektiğini düşünüyorum.
Neden olmuyor, neden olmadı. Peki, bunları
dilerken, olacağına inandınız mı? Gerçekten
inandınız mı?
Bir de başka bakış açısı geliştirelim, hasta olmak istemiyorum diye evrene mesajlar yolladığını söyleyen bir dostum bana sürekli hasta
olduğundan bahsetmişti. Neden çalışmıyor bu
sistem diye söyleniyordu. Her sabah uyanıp
hasta olmak istemediğini söylüyordu hâlbuki.
Evren siz neyi seçerseniz peki der, durumun
olup olmamasına, oluşu temsil eden olumsuzluk eklerine bakmaz. Hasta olmak istemiyorum
3gozdergisi•com

değil, sağlıkta kalmaya niyet ediyorum diye düzelttik cümlesini, dostumun. Bir dipnot: Hasta olma korku ve enerjisini besleyerek değil,
gerçekten sağlıkta kalacağımıza inanarak söyleyeceğiz niyetimizi.
Hatta o frekansa geçeceğiz. Sihir bu kadar basit işte…

‘’Önündeki tek engel yine sensin’’
Spritüel yolculuğuma ilk başladığım günlerde, “dışarıda kimse yok”
dediklerinde anlayamamıştım, bunun ne anlama geldiğini. Ne demek dışarıda kimse yok, bu insanlar, olaylar nedir o zaman, diye sorgulamıştım. Katıldığım her seminer, eğitim ve atölye çalışmalarında
tekrar tekrar duyduğum “dışarıda kimse yok” cümlesi ve tabi artık
patlayan iç ses: Ne demek “Dışarıda kimse yok”.
Sonradan öğrendim, evet dışarıda kimse yokmuş, hepsi benim bakış
açımmış. “Aşağıda nasılsa, yukarıda da öyledir” ve içimde ne varsa,
dışarıda beslediğim ve gördüğüm de odur. Tüm mesele, odak noktanızdır. Yani siz neyi odak noktanız yapıyorsanız aslında onu bilinçli
ya da bilinçsiz hayatınızada onu çekeceksiniz, tüm yasalar böyle çalışıyor çünkü. Eğer evrene , “çok param olsun” deyip toplam beş dakika dilek ve istekte bulunup, geriye kalan 23 saat 55 dakikada para
hakkında düşünceleriniz olumsuz seyir ediyorsa, o para size gelmeyecektir (uyku saatlerinizi de ekledim, çünkü bilinçaltı hiç susmaz).
İnsanlar şu ara, en çok para istediklerinden bu örneği verdim. “Para
kötüdür, para kirlidir, para zor kazanılır, zaten bana gelmez, gelse de

SAYI: 12 • SEÇİM

hemen gider” gibi bilinçaltı kodlarınız varsa ki, muhtemelen var, o
dileğinizekavuşmanız sizin için imkânsız, farkında olmadan tam tersini seçiyorsunuz çünkü. Aşkta da durum aynıdır, çocuklarınız için
yaratımlarınızda da. Tabi bu arada evren, sizin söylediklerinize değil
frekansınıza bakacaktır.
Durumun gittikçe sarpa sardığının farkındayım, bir tane olumlu
cümle yazmamış gibi dursam da, bunlar sizin bilinçaltı kodlarınız,
birinin durumu sesli seslendirmesi gerekiyordu, gülücük. Çözüm; ol
enerjinde var olabilmek, enerjinizi yükseltmek ve seçimlerini bilinçli
yapmaktır.
Peki, nedir bu “Ol enerjisi”? “İnanç, dağları yerinden oynatır” ve
“İnancın önünde hiçbir şey duramaz”.İnanır, şüphe duymazsanız ve
dileğiniz olmuş gibi, geriye yaslanırsanız, ol enerjisine geçmişsiniz
demektir. İçin rahatsa, doğru yoldasın demektir. Tüm sır kendiniz
gibi olmanızda saklıdır. Kendiniz gibi olmadığınız zamanlar, rahat
olamazsınız. Siz rahat olmadığınızda ise bütüne ve öz değerinize
katkınız yoktur, içeride savaş başlar ve dışarıda da. Rahat olmadığınız anlarda emin olun kendi hayrınıza bir oluş seçmediniz. Evrenin
size uyarısıdır bu aslında, fark etmenizi dilerim. Ben hiçbir şey yapmamayı seçiyorum deseniz bile burada da kayıtsız kalmayı seçmiş
olursunuz, bilinçli ya da bilinçsiz olarak.
Şüphe ise sizi denizde boğan, panik atağınızdan başka bir şey değildir. “Eyvah olacak mı, nasıl olacak, ya olmazsa, yok canım yarattım
ama o kim ben kim, diye şüphe bilincine geçtiğiniz an”… Evren size
yine peki diyecektir, sen yeter ki iste. Ve vermeyecektir beş dakika
yaratım yaptığınız, 55 dakika da tersine çalıştığınız seçtiğinizi sandığınız o hayalinizi. Düzeltelim, dileğinizin tersine çalıştığınız her durumu size getirecektir. İşte size en kolay biçimde ifade edebileceğim
seçim yasası (farkında olmadan seçtikleriniz). Hangi frekansta seyir
ediyorsan, o gelecektir sana. Seçimlerinizi ne şekilde yaşayacağınızı
yaydığınız titreşimle doğru orantılı olarak söylemiş olursunuz, evrene. Durum bu kadar basittir aslında.
Ol enerjisini bana göre eksiksiz tarif eden üstat Albert Einstein’in dediği gibi; “Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık
yapacak bir şey yoktur o gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol
yoktur. Bu felsefe değildir. Bu fiziktir.”
Zaman zaman dostlarıma sorarım; ne olmasını istiyorsun, aslında
neyin olmasını istiyorsun ya da hey neyi yaşamayı seçiyorsun bugün, diye. Hepimiz aynı koşullarda yaşamıyor olabiliriz. Ve fakat bu
koşullara nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Öfke anında, derin nefesler alıp saymaya başlıyor musunuz yoksa saatli bomba gibi patlayıp yerle bir ediyor musunuz etrafınızı? Sonsuz olasılıklar içinde, koşullara verdiğiniz tepkiler ile neyi yaşamayı seçtiğinizi fark edebiliyor
musunuz o anda?
Peki, siz öyle demek istemediniz değil mi? Yaşam yolunuzda gide-

‘’Önündeki tek engel yine sensin’’
“Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Sahip olmayı
istediğiniz gerçekliğin frekansına
uyumlandığınızda artık yapacak bir
şey yoktur o gerçeklik size ait olur.
Bundan başka bir yol yoktur. Bu felsefe değildir. Bu fiziktir.”
Dolayısı ile hiç birimiz kurban değiliz aslında, neyi seçtiysek o oldu.
ceğiniz yönü siz seçersiniz. Dolayısı ile hiç birimiz kurban değiliz aslında, neyi seçtiysek o
oldu. Eski kalıplarımızı ne kadar erken fak edip
iyileştirmeye başlarsak seçimlerimiz o kadar
genişliyor ve büyüyor. Oradan oraya savrulmak
yerine seçimler yaparız ve sonuçlarını yaşarız.
Bu sayede hayatımızın sorumluluğunu almayı
öğrenmiş oluruz ve hatırlarız: Biz seçtik. Yine
aynı noktaya döndük. Dışarıda kimse yok, hepsini biz seçtik. Tüm olana izin verdik. İzin vermeyi seçtik.
Durum böyle olunca, sevgi dışında hiçbir gerçek değil gibi geliyor bana. Kızmaya, kırılmaya,
incinmeye ve yorulmaya. Hepsini biz seçtik.
Ne mutlu bize! Bu yaşadığımız hayat tamamı
ile bizim eserimiz. Her ne iseniz, aslında. Onu
seçtiniz ve hayatınıza onu çekeceksiniz. İnsan,
doğası gereği, kendine bakmadan, kendi aynasına bakmadan karşısındaki durumu, olayı ve
kişiyi eleştirmeye, yargılamaya bayılır (dönüşmesine niyet ediyorum, her birimiz için). Sonra
yargıladığınız o durumun, olayın içinde buluruz
kendimizi. O eleştirdiğiniz kişinin de yaptığının
bin katını yapmaya başlarız. Sonrası ahlar ve
vahlar.“Hey, bu benim başıma neden geldi”.
Sen istedin dostum. Sen seçtin. Evrenin bu anlarda muzipçe gülümsediğini hayal ederim ve
şöyle dediğini düşünürüm; Dedik ya, “Sen yeter
ki iste”. Yargıladığın an, kurban olmayı seçtin.
Oysa “Dışarıda kimse yok”. Hepsi senin bakış
açın, o değişince dünyan değişecek. Anahtar
elinizdedir, kalp ise mühürdür. İstediklerinizi,
yaratım
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şaman müziğinin

şifa gücü

Röportaj: Güler Pınarbaşı

Yaşanılan süre içinde bilerek ya
da bilmeyerek kurulan bir hayal
zaman içinde projeye dönüştü.
Bu proje uzun zamandır
hem müzik hem de şifacılıkla
özellikle de şamanik şifayla
uğraşan Ayda Mehtap’a aitti.
Onu yola çıkaran soru şu oldu:
Müzik şifaya nasıl aracı olabilir,
şifa ile müzik nasıl yapılır,
hangi müzik şifa verebilirdi?

Merkabah klibini buradan izleyebilirsiniz
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Bu sorularına cevap arayan Ayda,
önce Cenk Güçbilmez ile daha
sonra da Kerem Köseoğlu ile tanıştı. Çok doğru frekansların bir
araya geldiğini düşünerek 2016
yılında Shamoon Grubu kurdular.
Grup, o zamandan bu zamana gayet başarılı ilerliyor. 2017’nin yaz
aylarında ilk albümlerini çıkartan
grup, ilk kliplerini de çekti. Özellikle konu ile ilgili, bilgili hedef kitleyi yakaladıkları zaman oldukça ilgi
gördüklerini söylüyorlar. Grubun
kurucusu Ayda Mehtap, “Yeni bir
grup olduğumuz için zamana ve
daha çok tanınmaya ihtiyacımız
var. Çünkü Türkiye’de bizim gibi
bire bir bu tarz müziği yapan tek
grubuz” diyor. Daha çok şaman
ruhu ve şaman ritimleriyle dile
gelen müzikleri tamamen özgür,
spiritüel, meditatif. Müziği icra
edenlerin trans içinde söylemeleriyle dinleyicileri de yer yer transa
bile sokabilecek frekanslar kullanılıyor.
Sohbetimize öncelikle sizleri
tanıyarak başlayabilir miyiz?
Ben, Cenk Güçbilmez, grupta perküsyon çalıyorum. Yaklaşık 10 yılŞaman ritimleri ve ruhuyla doğaçlama müzik yapan bir topluluk olan
Shamoon, mantralar eşliğinde meditatif ve şifalı bir müzik icra etmektedir. Babajim stüdyolarında doğaçlama kaydedilen albüm, sahneden
alışık olduğumuz Shamoon ruhunu
ve tınısını yansıtıyor. Albüme, ülkemizdeki perküsyon üstadlarından
Jozi Levi’nin de konuk olduğunu
belirtelim. Miksler ise Adham Farid
tarafından yapıldı.
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dan fazla perküsyonla ilgiliyim.
Arkamızda başka bir serüven var.
Süreç içerisinde çeşitli müzisyenlerle çaldım ve kendi ekiplerimi kurdum. Afrika müziğiyle
çok ilgiliyim. Daha sonra yol beni
son bir senedir bu yöne doğru çekti, bu tarz müziğe ilgim
başladı. Müzik aşkım olmakla
birlikte, paramı dış ticarette çalışarak kazanıyorum, şimdilik…
Kerem Köseoğlu. Bende on yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. Pek

çok toplulukta son 20 yıldır genelde bas gitarist olarak yer aldım. Bu
yaptığımız müzik beni hep çeken
bir müzikti. Hatta beş, on sene
önce dener gibi oldum bir grupla
ama doğru buluşma değilmiş, çok
uzun soluklu olmadı. Müzik dışında
20 yıldır meditasyon yapıyorum.
Yoga son beş yıldır uğraştığım bir
pratik. Cenk gibi bende hayatımı
müzikten kazanmıyorum. Yazılım
mimarlığı ve bu konuda yazarlık
yapıyorum. İş konumla alakalı bir
kaç kitabım var sektörde.

SAYI: 12 • SEÇİM

Ben, Ayda Mehtap: Uzun zamandır
hem müzik hem de şifacılıkla uğraşıyorum. Özellikle son yıllarda
şamanik şifayla çok ilgiliyim. Bu
konuda seminer ve eğitimler veriyor, bireysel ve toplu olarak şifa
çalışmaları yapıyorum.
Shamoon grup ne zaman kuruldu, nasıl bir araya geldiniz ve
hangi aşamadasınız?
Ayda Mehtap: Uzun zamandır bu
proje üzerine hayal kuruyordum.

Müzik ile şifaya nasıl aracı olabilirim diye düşünüyordum. Bu niyetle
yola çıktığımda, önce Cenk ile sonra da Kerem ile tanıştım. Çok uyumlu frekanslar olarak bir araya geldik
ve Shamoon grubunu oluşturduk.
Grubumuz 2016 yılında kuruldu ve
o zamandan bu yana gayet keyifli
gidiyor. Tamamen özgür ve özgün
bir müzik tarzımız var diyebilirim.
Kerem: Benim eklemek istediklerim şunlar; biz, bir araya geldiğimiz zaman bir kez bir stüdyoya girdik. Bir prova gibi değil, bir performans gibi geçti. Sonra yarım gün
daha bir araya geldik. O zamandan
bu yana hep, sadece sahnedeyiz.
Çünkü bizim için doğaçlama tamamen anda yapılandır. Bizim, ara-

Ayda Mehtap: Özellikle müzikte bu tarzı seçmemin sebebi de; bu tarz müzik yaparken içimdeki Öz ile, o tanrısal
parçamla daha da bütün
hissetmem. Hepimiz bu hayata kendimizi daha doğru,
daha iyi ifade edebilmek,
gerçekten haz alabilmek için
geliyoruz. Doğru ifade ederken, haz alıp, mutlu olduğumuzda yaşadığımızın farkına varıyoruz. Dolayısıyla bu
da bizim ruhsal olarak yaşadığımızı hissettiğimiz bir yolculuk. Bu tarzı seçmemizin
en temel unsuru içimizdeki
Tanrı’yla bir arada olduğumuzu hissetmek diyebilirim.

mızda konuşurken yaptığımız ve
sevdiğimiz bir benzetme var; aslında biz de enstrümanız bu müzik
esnasında. Elimizdeki enstrümanları pek geleneksel kullanmıyoruz.
Ben bas gitar çalıyorum ama onu
bas gitar olarak kullanmıyorum.
Aynen Cenk’in perküsyonları da
kullanışı böyle. Çok geleneksel anlamda yaklaşmıyoruz enstrümanlara. Aslında kelimelere dökmesi
biraz zor olan manevi deneyimleri,
müzik diliyle anlattığımızı söyleyebilirim. O anda ne varsa o. O an
içeride olan izleyicilerin de buna
etkisi oluyor. Performanslara çıkarken 15-30 dakika arası birlikte
meditasyon yapıyor, önce kendimizi hazırlayıp aynı meditasyona
sahnede devam ediyoruz.
Nasıl bir etkisi oluyor bu müziğin dinleyicilere, geri bildirimler
alıyor musunuz?
Ayda: ilk etapta izleyicilerden
kendilerini serbest bırakmalarını,
derin nefes alıp vermelerini, gevşemelerini ve kendilerine gerçekten müziğin akışına girmeye izin
vermelerini istiyoruz. Çünkü böyle
olması durumunda dinleyicilerimiz daha yoğun bir şekilde müziğin titreşimlerini, dolayısıyla şifa
enerjisini hissetmeye başlıyorlar.
Aldığımız geri bildirimlerin çoğu;
“çakralarımın açıldığını hissediyorum”, “ tepe çakramda beyaz bir
ışık hissettim”, “gözlerimi kapatıp
daldığımda, karşımda bir hayvan
gördüm”, “kendimi ormanda hissettim” benzerinde bildirimler oluyor.
Kerem: Korkularını tekrar hissedip
onunla yüzleşip rahatlayanlar da
oluyor. Geri bildirimlere ben de
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ekleyecek olursam en sık duyduğumuz şey de şu; “Youtube’ da müzik olarak beğenmiştik ama canlı
izlemek apayrı”... “Biz anlamadık
ne olduğunu, iki saat geçmiş bize
15 dakika gibi geldi. “ cümlelerini
çok duyuyoruz. İnsanların içlerinde biraz daha yüksek gerçeklik
mi, benlik mi adına ne dersiniz bilemiyorum, manevi bir durum ve
her inanış başka bir şey diyebilir,
onunla buluşuluyor. Onlar gerçekten rezone oluyor, burada bulundukları zaman. Burada dönen bir
enerji oluyor. İçsel olarak sesle yolculuk ediyor o enerji
Bu grup ortak bir hayalin bir araya gelmesiyle kuruldu diyebilir
miyiz?
Ayda: Bir bakıma evet. Hayallerin
birbirini yakalaması da diyebiliriz.
Bu projeye ilk vesile olan kişi benim, yollar buluştu sadece. O kadar
rahat ve kolaylıkla birbirimizi bulduk ki, aslında bu buluşma parça
parça derinlerde bir yerlerde hepimizin hayaliymiş, bunu anladık.
Yolculuğumuz bu yüzden bu kadar
akışta ve keyifle gidiyor. Büyü gibi
sihirli bir şekilde ilerliyor. Çoğu
zaman neye ihtiyaç duyuyorsak
sadece onunla ilgili niyet edip eyleme geçmemiz yeterli oluyor ve
sonuç kolaylıkla gerçekleşiyor. Bir
şekilde ihtiyacımız, üçüncü boyut
gerçekliğinde bir form kazanıyor.
Bunu çok somut yaşamaya başladık.
Kerem: Bazen biz yetişmeye çalışıyor gibi hissediyoruz. Biz de yolcuyuz aslında.
Cenk: Ayda ile benim Kadıköy’de
vermiş olduğum bir konserde ta3gozdergisi•com

Cenk Güçbilmez: Burada
müzik bizim için, hepimiz
için bir araç. Ama oradaki
asıl amaç, huzur ve mutluluk. Hepimizin kendince hayatla ilgili birçok problemleri,
çözmesi gereken sorunları
var. Müzik biz çalanlar için
hayatımızla ilgili bir takım
çözülmeyen şeyler varsa bu
yolları açmak için bir araç
oluyor. Bizi dinlemeye gelenlerde kendilerince soru
işaretleri varsa onları çözmeye başlıyor. Bu yolculuk
bu şekilde devam ediyor.
nıştık. Ayda konser sonrası yanıma
geldi. “Seninle bir şey yapacağız”
dedi. Ama ortada hiçbir şey yok.
2016 yazının başıydı. O zaman
üzerinden üç- dört ay geçti ve fikir kendi kendine çıktı. Baktık ki,
müzikle sahneden şifa verme anlamında yola çıkmışız bile. Bütün
yapmaya çalıştığımız şeyler de
bunun doğrultusunda ilerliyor. Şu
ana kadar almış olduğumuz geri
bildirimlerde insanların dinlerken
şifalandığını duymak bize daha cesaret veriyor hatta motive ediyor…

Bizim müzik yoluyla yaptığımız
şey ise hem etken bir eylem hem
de edilgen bir durum içeriyor. Bu
sebeple, tanımlamalardan ziyade
neyi nasıl hissedip hissettirdiğimizle daha çok ilgileniyoruz.

Siz o anda müzikle kanal olduğunuzu hissediyor musunuz?

3.Göz’ün bu sayı tema konusu:
Seçimler ve Şuur. Sizin bu tarzı
seçmenizin nedenlerini öğrenebilir miyiz?

Ayda: Kanallık dediğimiz durum
özünde edilgendir. Bir veya daha
fazla ruh varlığının iletmek istediği
mesajları bir bakıma kişi veya kişiler aracılığıyla gerçekleştirmesidir.

Cenk: Kendi adıma Ayda ve Kerem’e
göre belki en son bu konulara
girenlerdenim. Açıkçası bu tarz
müzikle ve şifayla ilgili geçmişim
bir yıl kadar. Yeni olsam da ruhsal
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“Merkabah”, tüm popüler müzik
platformlarında dinlenebilir. Eylül
ayı içerisinde Burdur Salda Gölü’nde
tamamlanan klibi bağlantıdan ulaşarak izleyebilirsiniz.
parçasının bu olduğunu hissedersin. Ben böyle bir histe olduğumu
söyleyebilirim seçimim anlamında.

olarak da kendimi çok da hazır buldum. Geçmiş yaşamlarımı bilemiyorum ama şimdi ki yaşamımda bir
anda bu yola girdim. Daha önceki
yapmış olduğum müzikte Afrika
müziği de yaptım, Rock da yaptım.
Her tür müzikte perküsyon, davul
çaldım ama en son içimde böyle içsel böyle bir ihtiyaç duymaya
başladım. Hepimizde böyle bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ve Ayda
ile Kerem ile yollarımız o zamanda
kesişti zaten. Bir anda her şey kendi kendine akmaya başladı.
Kerem: Benim hissiyatım da şuna
yakın; arı bal yapmayı ne kadar

seçtiyse, bizde bunu o kadar seçtik
aslında. Ben mi seçtim, seçildik mi
bu iş için orası biraz karışık bende, tam emin değilim. Ama zaten
ne kadar ayrı kavramlar bunlar. O
da bizim galiba algımızla ilgili, algımız kadar biliyoruz. Çok da düşünmedim üzerine. İrade nedir, ne
değildir; ne kadar seçim şansımız
var? Bunlar çok derin konular ama
hangi yönde bir seçim olmuş olursa olsun artık o akış içerisinde bazı
anlar vardır ki, insan doğru anda
doğru yerde olduğunu hisseder.
Bütün oklar, her şey, işaretler bunu
gösterir. İşte orada hayata geliş
amacının bir tanesinin ya da bir

Ayda: Benim bildiğim, sonsuz ve
sınırsız kâinatta milyonlarca olasılığın olduğu ve hiç bir şeyin tesadüf olmadığı. Kişi bu sonsuz olasılığın içinde, farkında olarak veya
olmayarak sadece hayal edebildiğini, kendince öngörebildiğini seçer ve yaşamına çeker. Bu yüzden
seçimlerimiz yaşamımızı şekillendirir. Herkesin varoluş amacı başka
başka olabilir. Ben doğduğumdan
bu yana ilahi bir amaçla, ilahi bir
şeylerle uğraşacağımı hissediyordum. Hani bu doğal biliş, yüksek
biliş ya da adına ne derseniz deyin.
Kendi adıma şifacılığın ve müziğin
bana en yakın, kendimi en uygun
ifade edebileceğim bir yol olduğunu keşfettiğim için seçimlerim
ve tercihlerimde bu yönde gelişti
diyebilirim. Özellikle müzikte bu
tarzı seçmemin sebebi de; bu tarz
müzik yaparken içimdeki Öz ile, o
tanrısal parçamla daha da bütün
hissetmem. Hepimiz bu hayata
kendimizi daha doğru, daha iyi
ifade edebilmek, gerçekten haz
alabilmek için geliyoruz. Doğru
ifade ederken, haz alıp, mutlu olduğumuzda yaşadığımızın farkına varıyoruz. Dolayısıyla bu da
bizim ruhsal olarak yaşadığımızı
hissettiğimiz bir yolculuk. Bu tarzı seçmemizin en temel unsuru
içimizdeki Tanrı’yla bir arada ol-
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Peki, size geri bildirim veren
dinleyiciler bilerek mi geliyorlar
yoksa dinledikten sonra mı çakralarını farkediyorlar?
Ayda: Karışık. Ne olduğunu bilmiyor ama bir şey hissediyor. Çok iyi
geldi diyor fakat onu ‘çakra’ya da
başka bir kelime altında dillendirmiyor. Ya da o an hissettiği duygu neşe enerjisini de katabiliyor
kişiye, aslında ihtiyacı her ne ise
onu deneyimliyor. Müziğe, önce
niyet doğrultusunda yönlendirme
yaparak başlıyoruz. Kişi sadece
içten bir niyetle, kendini serbest
bırakarak bile ihtiyacı olan enerjiyi alıyor; zihninde, ruhunda ya da
bedeninde, rezone olması gereken titreşimlere uyumlanabiliyor.
Bu sebeple ilk veya sürekli gelen
olsun kendi adına iyi bir şey seçtiğini bilerek ortamdan ayrılıyor.
Şimdi bu satırları okuyanlar diyecek ki , “Ne diyor bunlar?”...
Kerem, sen bir yazılım mimarı
olarak bu konuyu analitik düşünenler için nasıl tanımlarsın?
Kerem: Müzikten bir benzetme
yapayım öncelikle. Bizim enstrümanlar olduğumuzu söylemiştim.
Elimizdeki enstrüman bu durumda çok önemsiz kalıyor. Ben pek
Albümü dinlemenizi ve akabinde
grubu canlı izlemenizi öneriyoruz.
Zira; Shamoon doğaçlama müzik
yaptığından, albümdeki müzik de o
anı yansıtıyor. Albümdeki parçalar
sonraki konserlerin hiç birinde çalınmadı, her konser ayrı bir deneyim.

3gozdergisi•com

çok durumda nereye bastığımı
düşünmüyorum bile, ne çıkacağının çok farkında olmuyorum bir
şeyler çalarken. Yazılımcı olarak
şöyle bir benzetmeyle de anlatabilirim. Bilgisayar ekranında bir film
izlerken ya da bir Web sayfasında
bir Web tarayıcı gibi okuduğunuz
zaman orada yazı var ve de oradaki yazının bir anlamı vardır, değil
mi? Okurken o yazının ekrandaki
pikselleri değil, içeriği önemlidir.
Yazıyı okuduğunuz zaman sizde
bir etki uyandırır. İşte bizim bu-

rada yaptığımız müzik de böyle.
Çıkarttığımız sesler, enstrümanlar
biraz piksellere benziyor. Esas olan
burada olup buradaki anlamı aldığı zaman insana bir faydası var.
Ekrandaki ışığın bir önemi yok.
Bizim çıkardığımız seslere de tek
başına cımbızla çekip bakarsanız
işte nota, işte vuruş, işte insan sesi
gibi bir şeyler. Böyle öğeler ama
asıl olan oradaki motif önemli. O
an bunu öyle bir şekilde bir araya
getiriyor ki, daha üst bazı şeyleri
rezone ediyor. Şimdi ben Ayda ve
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Cenk’in eski hayatında yaşadığı,
bizim belki meditasyon sırasında,
şamanik bazı çalışmalar sırasında hissedip adını koyamadığımız
bazı deneyimler, hisler var. Bunların adını koyamıyoruz çünkü dili
icat edenler o kelimeleri seçmemiş
muhtemelen.
Cenk: His olarak kendi açımdan
bakınca, bu işi yaparken çok mutlu ve huzurlu hissediyorum Keza
hepimizde de o enerji oluyor ve
o enerjide bizi dinleyene geçmiş
oluyor. Sahne ve seyirci arasında

bir alış veriş oluyor. Onlar mutlu
olduğu için biz de mutlu ve huzurlu oluyoruz. Açıkçası benim için
öz olan şey işte bu. Burada müzik
bizim için, hepimiz için bir araç.
Ama oradaki asıl amaç huzur ve
mutluluk. Hepimizin kendince hayatla ilgili birçok problemleri, çözmesi gereken sorunları var. Müzik
biz çalanlar için hayatımızla ilgili
bir takım çözülmeyen şeyler varsa bu yolları açmak için bir araç
oluyor. Bizi dinlemeye gelenler de
kendilerince soru işaretleri varsa
onları çözmeye başlıyor. Bu yolculuk bu şekilde devam ediyor.
Kerem: Buna benim ekleyeceğim
bir şey, gelenlerden iki tür geri bildirim duyuyorum genelde. “Ben
bu hissi en son meditasyonda ya-

Kerem Köseoğlu: Aramızda konuşurken yapmayı
sevdiğimiz bir benzetme var.
Aslında bizde enstrümanız
bu müzikte. Elimizdeki enstrümanları da böyle kullanıyoruz. Pek geleneksel kullanmıyoruz. Bende bas gitar
var ama ben bas gitar olarak
kullanmıyorum. Cenk’in de
perküsyonları öyle. Çok geleneksel anlamda yaklaşmıyoruz enstrümanlara. Aslında kelimelere dökmesi biraz
zor olan manevi deneyimleri
müzik diliyle anlatıyoruz diyebiliriz. O anda ne varsa o.

şamıştım” gibi geri bildirim alırken,
“Hiç tanımadığım bir his yaşadım”
diyen kişiyle aynı şeyi kastediyorlar. Demek ki, ortak bir şey rezone
edebilmişiz bu akşam diyorum.
Beni en çok bu mutlu ediyor. Farklı
insanların aynı geri bildirim yapması, adını koysun koyamasın.
Peki, şamanlar hayvanlarıyla
meşhurdur. Müziğinizde gelenleri hissediyor musunuz?
Ayda: Evet hissediyoruz. Şamanizmde her erk hayvanının ayrı
ayrı mesajları vardır. Onlar için
ruhsal yardımcılarımız, doğduğumuz andan itibaren en güvenilir
hami dostlarımız diyebiliriz. Dolayısıyla en az ortamdaki kişiler kadar erk hayvanlarımız bizlerle bir
arada diyebiliriz. Bazılarımız bunu
hissediyor ya da görebiliyor, bazılarımız ise hissedip göremiyor.
Kendi adıma, konser öncesi ya da
esnasında bulunduğumuz ortama,
yüce ışık ruhlarını, atalarımızın
yüce ruhlarını, su hava ateş ve toprak elementlerinin yüce ruhlarını
vb. davet ediyorum. Konserlerde
çoğu zaman şamanik bilinç boyutunda olduğumdan, o boyutlarda
ki, buluşmaları bazen somut bazen
ise soyut bir şekilde deneyimliyor
ve yaşayabiliyorum.
Kerem: Aslında şaman kökenli ilerliyoruz ama biraz böyle baharat
gibi mantra da söylediğimiz oluyor. Ben biraz kendi meditasyon
ya da yoga kültürümden ufak baharatlar katıyorum.. Cenk de biraz
Afrika altyapılarından baharatlar
katıyor. Aslında açık bir şey. Şaman
merkezli ama değişik tatlara da
açığız.
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beslenmenin

önemi ve metabolizma
Yazı: Nuri Haksever
Kendimizi manasız ve yararsız bulduğumuz zamanlar vardır. Değersiz olduğumuzu, sevilmediğimizi düşünürüz.
Hayal kırıklıklarıyla dolu hayatımızda neden istediklerimizin hiç
gerçekleşmediğini
merak
ederiz.
Cevaplar ararız; bulamayız genellikle. Cevaplar vardır aslında… Kendimizi yararsız bulduğumuzda çok
yararlı işler yapmışızdır, sevilmediğimizi sandığımızda sevilmişizdir,
değersiz olduğumuzu düşündüğümüzde değerimizi bilenler çıkmıştır.
Eğer Tanrı meleklerinden birini bize gönderse ve bizsiz bir hayatın nasıl olacağını gösterseydi, sanırım hepimiz kendimize de hayata da başka türlü bakardık.
Bu muhteşem bir hayattır. Cevabı ve sırrı kendi içinde saklıdır. Ve o hayatı hep
birlikte yaratırız. Bazen rolümüzden
şikâyet ediyorsak, bu da rolümüzün kıymetini bilemememizdendir.
3gozdergisi•com

Okuma oranının çok düşük olduğu ve de özellikle okuma yazma
bilmesine rağmen okumanın eziyet olduğu ve çoğunluğun bilgi sahibi olmak yerine fikir sahibi olmayı tercih ettiği bir ortamda; dergi
okumaya zaman ayırmanın takdire değer bir davranış olduğunu düşünüyorum. Ancak bu sayede biliyorum zannından kurtulup gerçek
bilgiye yol alınabilir.
Yıllar öncesinde bir genç, ressam olmayı planlamış ve bunun için
en iyi resim ustasından ders almış. Eğitimin sonunda, ustası ona bir
tablo yapmasını, bu tabloyu yanında kırmızı boya ile şehrin en işlek
meydanına koymasını ve yanına da “Resimde beğenmediğiniz yerleri işaretleyiniz.” diye bir not koymasını söylemiş. Birkaç gün sonra
genç ressam, tablonun yanına gittiğinde resmin kırmızı çarpılardan
görülmediğini görerek üzüntü ile ustasının yanına gitmiş. Tabloyu
ustasına göstermiş. Ustası ona bir resim daha yapmasını ve gene
meydana bırakmasını söylemiş. Resmin yanına birçok renk ve fırça
bırakmasını ve yanına da “ Resimde beğenmediğiniz yerleri düzeltiniz.” diye bir not eklemesini istemiş. Genç ressam ustasının dediklerini yapmış. Birkaç gün sonra tablonun yanına gittiğinde resme hiç
dokunulmamış olduğunu görmüş. Merak ve heyecanla ustasının
yanına gitmiş. Olanları anlatmış. Ustası ona tarihi bir ders vermiş ve
demiş ki; “Sen, hiçbir şeyden anlamayan insanlara fırsat verildiğinde
ne kadar acımasız olduklarını gördün. Oysa onlardan resmi düzeltmelerini istediğinde hiçbir şey yapamadılar. Bundan sonra yoluna
devam etmek istiyorsan ne bilmediğini bilmeyenlerin sözüne kulak
asmayacaksın. Onlardan yıkıcı değil, yapıcı olmalarını rica ettiğinde
zorlandıklarını göreceksin.”
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Hayatta güzel eserler üretmek zaman ve emek ister. Sağlığımız için
de bu böyledir. Çoğu kişi ne yapmamız gerektiğini söyler ama çözüm göstermez. Çoğu kişi yediği gıdaların içinde ne olduğunu bilmez. Gıdaların sadece karbonhidrat, yağ ve protein içerdiğini düşünür. Tüm gıdalarda vitamin ve minerallerin olduğunu zannederken
zararlı başka maddelerin olacağını da düşünmez.
Bugüne kadar hastalıklarınız veya daha sağlıklı olma amacıyla değişik diyet programları uyguladınız. Bir kısmı size arzu ettiğiniz sonucu
sağladı veya öyle düşündünüz. Bir süre sonra aynı problem tekrar
karşınıza çıktı. Çünkü fark ettiniz ki siz o problemi çözmemiştiniz.
Sadece ötelemiştiniz. Kısa vadede kâr sağladığınızı düşünürken birden fark ettiniz ki esasında çok değerli zamanı kaybettiniz. Çünkü
hayatımızın her alanında olduğu gibi zamanın çok kıymetli olduğunu artık biliyorsunuz. Gençlik çağlarında daha dayanıklıydınız. Daha
az yoruluyordunuz. Uykularınız daha düzenli idi. Performansınızdan
memnundunuz. Bugün de halinizden çok şikâyetçi değilsiniz. Hatta kendinizi çevrenizdekilerle kıyaslıyor ve sonra şu karara varıyor
olabilirsiniz. “Canım benim yaşımdakiler nasıl, ben nasılım? Allaha
şükür “ Belki de umutsuzluğa düştünüz. Artık istediğiniz gibi kilo veremiyorsunuz. Sağlığınız her geçen gün daha kötüye gidiyor. Bunu
hissediyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Çünkü bugüne
kadar pek çok doktora gittiniz. Hatta diyetisyenlere bel bağladınız.
Mesleği metabolizma ve beslenme olmamasına karşı, bu konuda
konuşan kişilere inandınız ve değişik rejimler uyguladınız. Size her
söyleneni yaptınız veya yaptığınızı zannettiniz. Beslenme dışında,
duyduğunuz diğer metotları da uyguladınız. Egzersiz yaptınız. Kilo
verdirdiğini iddia eden değişik ürünler kullandınız. Bazıları vücudunuz için zararlı olduğu halde “Yeter ki şu kilolardan kurtulayım.” diyerek bu ürünleri kullanmakta tereddüt bile etmediniz. Kremler, özel
süslü isimlerle piyasaya giren ve bir çırpıda kaybolan ürünler. Belki
çoğunu siz bile unuttunuz. Alternatif yöntemler, tedaviler denediniz. Bunların hepsi sizin umutlarınızı tüketti ama kilolarınız olduğu
gibi duruyor. Onlar tükenmedi. :) Hatta daha fazlası geldi. Ne olurdu
umutlar ve kilo yer değiştirse. Umutlarımız artsa ve kilolarımız azalsa. Belki de kilolarınızdan kurtuldunuz. Hayal ettiğiniz biçime kavuş-

tuğunuzu düşünüyorsunuz. Ama bir takım sağlık sorunlarının başladığını hissediyorsunuz. Bu
sorunların verdiğiniz kilolarla alakası olduğunu
düşünmüyorsunuz veya şüpheleniyorsunuz
veya emin olma duygusu ağır basıyor. Şimdi de
bu sağlık sorunları ile uğraşıyorsunuz. Oysa ne
ummuştunuz? Kilolardan kurtulacak ve sağlıklı
estetik bir yaşam sizi bekleyecekti. Hiç ummadığınız şeyler gerçekleşti. Hatta iç geçiriyor bile
olabilirsiniz. “Keşke kilolarımı vereceğime kilolu
kalsaydım da, şu problemler olmasaydı.”
Amacım sizleri bilgiye boğmak değil ama ezberden uzaklaştırmak ve görünür mekanizmaların arkasında nasıl işlemlerin olduğunun
farkına varmanızı sağlamaktır. Öncelikle, metabolizma ve beslenme hakkında doğru bilgilere
sahip olmak gerekir. Vitaminlerin bilmediğiniz
yönlerini öğrenmelisiniz. Mineraller, sağlıklı tuz
ve su, mikro besinler ve antioksidanlar hakkında da bilgiler edinmeliyiz. Bu bilgiler sizi olmak
istediğiniz sağlık durumuna ulaştırmak için gerekli olup, bunları bilmeden yaptıklarınızla değerlendiremezsiniz.

Yaşam kendisini devam ettirmek
için gerekli her yapıyı oluşturmuştur ve plan bu doğrultuda ilerlemektedir. Biz bunu anlamadığımız
için tersine davranışlar içine giriyoruz ya da olanların nedenini algılayamıyoruz. Esasında tam olması
gereken oluyordur.
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Vücudumuzun içinde geçerli bazı kurallar
vardır. Esasında bu kurallar doğamızda da,
evrenimizde de geçerlidir. Bunu bir defa bildiğinizde ve bildiklerinizi diğer alanlara da
uyarladığınızda tüm sistem daha iyi anlaşılacaktır. Fakat çoğunlukla bizler kavramları
yanlış yorumluyor, içini boşaltıyor, sonra da
içinden çıkılmaz hale getiriyoruz.
Bütün sistem, dinamik bir denge halindedir.
Bu kavram, içinde çok şey barındırır. Bu bilgi ile hastalıklara baktığımızda tanı koyma
ve mekanizmaları anlama süreci kolaylaşacaktır. Ayrıca bu bilgi ile hastalıkların önüne
dahi geçilecektir. Bu dengeyi hayatımızın
her alanında göreceğiz.
Hiç bir şey tesadüflere bırakılmamıştır. Yaşam kendisini devam ettirmek için gerekli
her yapıyı oluşturmuştur ve plan bu doğrultuda ilerlemektedir. Biz bunu anlamadığımız için tersine davranışlar içine giriyoruz
ya da olanların nedenini algılayamıyoruz.
Esasında tam olması gereken oluyordur.
Her şey yedeği ile birliktedir. Biz bazen yedeği fark etmiyoruz. Bazen de biz bu idame
mekanizmalarını daha önce bozduğumuz
için ana mekanizma bozulduğu zaman devreye giremiyor. Biz de bu yedek yok sanıyoruz.
Hiç bir şey tek görev ile sınırlı değildir. Her
şeyin ikinci ve belki de üçüncü görevleri
vardır. Çoğu zaman biz son görevi ana görev sanıyoruz. Bunun çok da basit bir nedeni var. Çünkü o görevi yapacak olan ana
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Doğru karar vermek istiyorsak mutlaka her şeyi tek
başına değil çevresi ile değerlendirmek durumundayız. Aksi takdirde varacağımız sonuçlar bizi doğruya ulaşmaktan uzaklaştıracaktır. Birey ve çevre bir
bütündür. Hücre ve çevresi bir bütündür.
organ yetersiz kaldığında mecburen diğer organ o görevi alıyor. Biz de görevi o organın yaptığını görünce onun asli görevi
sanıyoruz.
Doğru karar vermek istiyorsak mutlaka her şeyi tek başına değil çevresi ile değerlendirmek durumundayız. Aksi takdirde varacağımız sonuçlar bizi doğruya ulaşmaktan uzaklaştıracaktır.
Birey ve çevre bir bütündür. Hücre ve çevresi bir bütündür.

“21. yüzyılın cahili okuma yazma bilmeyen değil, eski
bildiklerinin yerine yenisini koymayanlar olacaktır.”
Alvin Toeffler

Metabolizma her canlıda (insan, hayvan, bitki ve mikroorganizmalar) yaşamın sürdürülmesi sırasında gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelerdir. Organizmada bir reaksiyonun başlangıç
maddesinden ürüne dönüşmesi süresince meydana gelen kimyasal değişikliklere ara metabolizma, bu değişiklikler sırasında
meydana gelen ara ürünlere de metabolitler adı verilir.
Her organizma, büyüme, gelişme, ısı, hareket, üreme gibi yaşamsal etkinlikleri sürdürebilmek için dış çevreden bazı maddeler ve enerji almak zorundadır. Dışarıdan almak zorunda
kaldığı ve vücudun kendisinin yapamadığı esansiyel maddeler
olduğu gibi vücudun kendisinin yapma kapasitesine sahip olduğu non-esansiyel maddeler de vardır. Bu maddeler ve enerji,
yaşamsal etkinliklerin sürdürülebilmesi için gereken organik
moleküllerin sentezlenmesinde kullanılacaktır. Dış çevreden
alınan organik ya da inorganik moleküller, ya önce parçalana-
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rak ve yıkıma uğratılarak ya da yıkıma gerek kalmadan olduğu gibi gerekli moleküllerin sentezlenmesinde kullanılır. Bunu
bankaya para yatırmak gibi de değerlendirebilirsiniz. Eğer harcadığınızdan fazla kazanıyorsanız; fazla kısmını bankaya yatırırsınız. Kazandığınızdan daha fazla harcıyorsanız; o zaman da
açık verir ve kendi öz kaynaklarınızdan tüketmeye başlarsınız.
Vücudumuz o kadar mükemmel bir varlık ki gelir gider arasındaki dengeyi çok iyi kurmaktadır. Sizin ihtiyacınıza göre gelir
gideri dengelemek için gerekenleri yapar. Bazen aynı işlem için
harcadığı enerji miktarını artırırken, sizin sağlık durumunuzu
korumak amacıyla harcadığı kaloriyi azaltır veya azaltmak zorunda kalır.
Metabolizmada başlıca iki safha vardır. Katabolizma (yıkım) ve
anabolizma (yapım). Daha karmaşık yapıdaki moleküllerden
oluşan maddelerin organizmada, daha basit yapılı moleküllere yıkımı süreçlerine metabolizmanın katabolizma süreçleri
denilir. Daha basit yapıdaki moleküllerin, daha karmaşık yapıdaki moleküllerin sentezinde kullanılması ise anabolizma tepkimeleridir. Bu mekanizmalar gerek sağlığınızın doğru şekilde
sürdürülmesi, gerekse günümüzde sağlığı en fazla tehdit eden
başta ağır metaller vb. toksinler olmak üzere risk faktörlerinin
yok edilmesi için kullanılır. Bu mekanizmalar şişmanlığın tedavisinde de, detoksifikasyon işlemlerinde de karşınıza çıkacaktır.
Birçok hastalığın ortaya çıkması ve yok edilmesi sırasında da
ortaya çıkacaktır. Vücutta işlemler en az iki ayrı düzeyde gerçekleşir. Bunlardan biri enerji boyutudur. Diğer boyut ise kimyasal boyuttur. Vücut içine herhangi bir yolla giren her madde
değişime uğrar. Bu maddelerin içine parfümler vb. güzel kokular girdiği gibi böcek ilacı veya boya gibi ağır ve kötü kokular da girmektedir. Yani söz konusu olan sanıldığı gibi sadece
ağız yoluyla midemize aldığımız gıdalar değildir. Ağız yoluyla
aldığımız gıdaların içinde ve üzerinde, farkına vardığımız veya
varamadığımız her türlü madde, hava yolundan aldığımız nefes ile vücudumuza giren ve göremediğimiz her tür molekül de
vücudumuza girdikten sonra bu işlemlerden en az birkaç tanesi tarafından etkilenir. Vücudumuza madde girişinin diğer bir

yolu da deridir. Deri üzerine doğrudan sürülen kremler ve kozmetik malzemeleri dahil, çamaşırların ve giysilerin yıkanması sırasında üzerinde mutlaka kalan deterjanlar,
ellerinizi, saçınızı ve vücudunuzu yıkarken
kullandığınız sabun ve şampuanlar ve bu işlemler sırasında kullandığınız suyun içinde
bulunan her tür madde de vücudunuza girmekte ve bu mekanizmalardan etkilenmektedir. Tabii burada önemli olan konu moleküllerin doğal olmasıdır. Eğer moleküller
doğal değil, sentetik ise ve vücudumuz bu
molekülleri tanımıyorsa, işlemler gerçekleşmeyecek ve metabolizma etkilenecektir.
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yüksek şuurla

buluşmak

Nasıl maddesel gerçekliğin yalnızca bir aralığını algılıyorsak benzer biçimde “şuur” düzeyimiz de belli bir aralıkla sınırlıdır. Şu an gözlerimiz açık ya, aslında sonsuz şimdinin içinde
küçük bir yerden bakıyoruz. Değişik aralıklarda titreşen enerjilerden oluşan ve bunların
çok az bir bölümüne tepki verebildiğimiz bir
evrende bulunuyoruz. Yüksek maddelerin eşiğinde konaklamışız.
İnsan bir yanıyla görünmez ve yüzeysel zamanın dışındadır. İnsanın öteki yanlarıyla ilişkisi
3gozdergisi•com

iç doğasıyla kurulur ve onun için tek bilgi kaynağı duyularımızın
sunduğu üç boyutlu dış dünya değildir. Dışsal dünyanın arkasında başka bir gerçeklik düzeni vardır. Tüm zamanlar sonsuz bir
şimdinin içinde yüzüyor. Yüksek şuurla oraya gidebilir, orada yüksek seviyeli varlıklarla olabiliriz.
İnsan için her şey gerçektir, ama üst bir boyuta göre gerçeklik oranı değişkenlik gösterir. Üst bir gerçeklikten bakıldığında aşağısı
daha az gerçektir. Duyularımız dış dünyanın da şuurun da küçük
bölümünü algıladığı için boyut farkı yaşarız. Böyle olunca da gerçek diye bildiklerimiz gerçekliğin hepsi olmaz.
İnsan şuuru günlük şuurundan çok daha kapsamlı olmasına kar-
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şın günlük şuur insanı kendisi ve fizik çevresiyle ilişkilendirir. Ama
insan, sözgelimi bir uykuyla, sezgi, esin, trans durumlarıyla farklı
şuur genişliklerine gidebilir. Katı düşünme biçimleri, kalıplar, ego
bizi kabalaştırmadığı sürece ince olanla bağlantımız olasıdır.
İnsanın seçimleri her zaman önemliydi, duyularımızı kullanma
biçimimizle ilgili seçimlerimiz şimdi daha önemli. Duyulardan gelen algıları farklı biçimde kullanmayı denemeliyiz. Bütünün içindeki yerini anlayan insan “kendini bilen insan”dır.
Nasıl bir toplulukta herkes aynı anda anlarsa aynı anda da
susar,işte o idrak anının en sonuncusuna erişebilmek umuduyla
iyi okumalar.

Yüksek Şuur Bilimleri Derneği Kurucu Başkanı Ahmet Cemal Gürsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Gültakın, Yönetim Kurulu
Üyesi Avni Onur Sevinç ve Merve Ay Yüksek
Şuurla Buluşmak konusunu hazırlamışlardır.

Yüksek Şuur Bilimleri
Derneği
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şuur dediğimiz
hareketin yönü
Yazı: YŞBD Kurucu Başkanı Ahmet Cemal GÜRSOY

Şuur dediğimiz özü arayan tarafımız,
yönünü ruhun hareket ettirici özelliğinden almaktadır.
Şuurun sadece sevgiye dönüştüğü, hiç
değişmeden biriktirilmiş izlenimleri
okuyan hareketin yönünü bu akışa yönlendiren ilahi düzenin şaşmaz işleyişine
ancak düşüncemizi idrak maddeleri vasıtasıyla esneterek, anlamlar katarak bakabiliyoruz. Şuur alanımız arttıkça, görünmez düzenin şifrelerini okuyabilme
yeteneklerimiz artıyor. Ruhun bu yönü
hakkındaki bilgilerimiz de kısıtlıdır. Gayesinin tamamı bu hareket midir, bilmiyoruz. Neyi biliyoruz?
Maddelerin gözlemle içindeki gizlenmiş ışık
mesajını ortaya çıkaran idrakimizdir. Şuur dediğimiz özü arayan tarafımız, yönünü ruhun hareket ettirici özelliğinden almaktadır.
Işık bizim dünyamızda görünür hale geldiğinde
fizik yasalara bürünmekte. Biz bu icapların çokça
örtülü hali ile varoluşu subjektif fikirler tasarlayarak anlamaya çalışıyoruz... Oysa Şuur “sevgi” diye
tanıdığımız büyük kanunun uygulama yöntemiyle bazı âlemlerde eş anlamlı olabilmektedir.
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Şuur ve sevgi hareketin hazırlayıcı
görünmez mimarı olarak çalışırlar. İşte bu
hareket, duyguları kullanarak maddenin
içinde izlenim yaratan ışık parçacıkları,
daha yüksek çevrime uğrayacakları Yüksek
Şuur dediğimiz zihinsel bölgeye sızarlar.
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Şuur ve sevgi hareketin hazırlayıcı görünmez mimarı olarak çalışırlar. İşte bu hareket, duyguları kullanarak maddenin içinde izlenim yaratan ışık parçacıkları, daha yüksek çevrime uğrayacakları
Yüksek Şuur dediğimiz zihinsel bölgeye sızarlar. Biz bu hareketle
ilgili sadece küremizin yaşının içindeki evrimsel karbon testine
bakarak anlamlar çıkarmaya çalışıyoruz.
Şuurun sadece sevgiye dönüştüğü, hiç değişmeden biriktirilmiş
izlenimleri okuyan hareketin yönünü bu akışa yönlendiren ilahi
düzenin şaşmaz işleyişine ancak düşüncemizi idrak maddeleri vasıtasıyla esneterek, anlamlar katarak bakabiliyoruz. Şuur alanımız
arttıkça görünmez düzenin şifrelerini okuyabilme yeteneklerimiz
artıyor. Ruhun bu yönü hakkındaki bilgilerimiz de kısıtlıdır. Gayesinin tamamı bu hareket midir, bilmiyoruz. Neyi biliyoruz?
Elde ettiğimiz sonuçların çoğu teklik, birlik haline yani dualite
yasalarını birleştirene kadar objektif olarak örtülü gerçeğin tamamını çıkaramıyor, doğru okuyamıyoruz... Bir eksiklik, yoksunluk değil tam tersi, umut ve sevecenliğin yol teknikleri olduğunu gördüğümüz, dönüşen tekâmül yolculuklarını benimseyerek
daha içten kavrayışlara imkân vermemiz gerektiğini anlıyoruz.
Özün, ruhun soruları olarak bize doğru varlıklaştırdığı sorular, hareketin doğasına ait olan ve bildikçe birikmeye başlayarak, kendi
başlıca özelliğimiz hakkındaki sezgilerimizde bilmeye, yapmaya
dönüşmektedir. Kendimiz hakkında bilmelerimiz arttıkça şuurun tüm kanunların hareket ettirici yönüne yani sevgiye, hayatımızdaki karşılığının ise hiç durmadan yol üzerindeki çaba, cehit
uygulamalarını arayıp birleştirmek, arşivleştirmek, deneyimleri
paylaşmak olduğu hakkında ince sonuçların bizimle buluştuğunu görebiliriz.

Elde ettiğimiz sonuçların çoğu
teklik, birlik haline yani düalite yasalarını birleştirene kadar
objektif olarak örtülü gerçeğin
tamamını çıkaramıyor, doğru okuyamıyoruz... Bir eksiklik,
yoksunluk değil tam tersi umut
ve sevecenliğin yol teknikleri
olduğunu gördüğümüz dönüşen tekâmül yolculuklarını benimseyerek daha içten kavrayışlara imkân vermemiz gerektiğini anlıyoruz.
Ruh ile maddenin bu boyuttaki hareket
mekanizmasına,kendini bilme sorguları ekleyerek yaşadıkça,gizlenmiş olan gölgeleri, biçimleri, formları terk ettiğini fark edeceğiz. Göç
edilen yer hareketin ahengi doğa kanunlarını
idare ettiği şuurlu organizasyon alanları ve yükümlülük sahalarıdır.
Gel bize saklanmış olan anlam yapıcısı, içimizdeki şuur dünyalarını hareket ettir...
Işığın kalbinde olalım...
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Şuurla gelen
kendini bilme!
Yazı: YŞBD Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Gültakın

İnsanın gündelik şuuru kendisi ve
eşyalarla sınırlıdır. Oysa insan çok
daha fazlasıdır. Dışa dönük algı düzeyimiz bilimsel çabalarla genişlerken içe dönüklüğümüz normal şuurumuzun ötesine geçmeyi içeren
ezoterik çabalarla olası boyutlara
genişleyebilir.
Kendini bil, ilkesi şuurlu olmayı özetleyen ardında geniş bir çalışma alanı olan bir sözdür. İnsan, yaşamını
dolduran gereksiz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmayı seçebilir ve
onların yerine sevgiyi, bilgeliği koyabilir.
3gozdergisi•com
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İnsan, madde, idrak, zaman, sevgi, şuur... Bunları ne kadar biliyoruz,
ne kadarının farkındayız? Bu sözcükleri ne kadar biliyorsak ne kadar
farkındaysak varoluş içinde, hakikat içinde ancak o kadar bir yerde
oluruz.
İnsanın gündelik şuuru kendisi ve eşyalarla sınırlıdır. Oysa insan çok
daha fazlasıdır. Nasıl dışa dönük algımız sınırlıysa, yani fizik alemin
bir bölümünü algılayabiliyorsak, şuurumuzun da bir bölümüyle
meşgulüz. Dışa dönük algı düzeyimiz bilimsel çabalarla genişlerken
içe dönüklüğümüz normal şuurumuzun ötesine geçmeyi içeren
ezoterik çabalarla olası boyutlara genişleyebilir.
Kendini bil, ilkesi şuurlu olmayı özetleyen ardında geniş bir çalışma
alanı olan bir sözdür. Dengeli insan olmak, bilgi ve anlayışını artırmak ve şuur düzeyimizi yükseltmek ezoterik yolun hedefi üzerindedir. İnsanın dengeli olması kendisinin duygusal, düşünsel ve içgüdüsel alanlarında egemenlik sağlamasıyla mümkündür. Bunun da
gözlemci bir ben oluşturmakla başlayan bir dizi uygulaması vardır.
Dördüncü Yol okulu kendini bilme üzerine birçok çalışma yöntemi
dener.

İnsan daha şuurlu olmak istiyorsa
sevgi anlayışı gibi kendi özünü
anımsatmayı engelleyen bir
eylemi daha değiştirmesi gerekir.
Sevgi günlük şuurumuzun çok
ötesinde bir kavramdır. Duyulan
sevgi günlük şuurun üç boyutta
yetebildiği kadar olan gerçek
sevginin küçük bir yansımasıdır.
En yüksek, en temel, en değerli
duygulardan biri olarak sevgi
yüksek boyutlarda tek geçerli bir
malzeme, bir araç, bir kudrettir.
İnsan bedeninin sevgiyle dolması
niteliğini artırır ve onun evrensel
güçlerden beslenmesini sağlar.

İnsan, yaşamını dolduran gereksiz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmayı seçebilir ve onların yerine sevgiyi, bilgeliği koyabilir. Yüksek
duygu ve düşüncelere ulaşmayı engelleyen değersizlik, yetersizlik
gibi duygu ve düşünceler bedende ilk önce niyet edilerek sonra
üzerinde çalışılarak dönüştürülmelidir. Üzerinde çalışma, yaşamımızın sunduğu olağan akışta dikkat ve kendini bilme tekniklerinde
kalarak yapılır. Belki bunun için insanlar çeşitli bahanelerle büyük
kentlere çekiliyorlar. Günlük yaşamın sıradan olmadığını, olayların
gizli dilini dikkatte olduğumuzda hemen fark ederiz. Ruhsal bir çalışmaya başlamak için illa özel bir gruba, bir kılığa girmeye, uzak ve
kutsal mekânlarda olmaya gerek yoktur. Yalnızca şuursuzca çalıştırılmak yerine şuurla çalışmayı seçebilirsiniz.

dolaşmak yararlıdır. Çalışmanın hızlanması açısından binlerce yıl insanlar bunu yapmışlardır.
Yaşamın içinden sizi aynalamaya gelenler çok
acı verebilir, ama grup arkadaşınız sizi daha az
incitir. Kaba benliklerinizi grup arkadaşlarınız
içinde daha kolay fark edebilirsiniz. Özel mekanlara grup olarak yapılan ziyaretler başka bir
tat, başka bir tesir içerir.

Ruhsal çalışmalar için elbette bir grup içinde olmak, özel mekanları

Niyeti yönlendirmek ve yaşamı dönüştürebil-
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mek şuurlu olmak demektir. Ruhsal sevgiyi, bilgeliği ve bolluğu almak için de bulunduğumuz
mekânda ve ait olduğumuz öteki boyutlarda
bütünle uyum durumunda olmanız gerekir.
Uyum birliğe ve akışa katılmak, anlamına gelir
ki bu durumlarda ayırmak, sevgisizlik söz konusu olamaz. Ayırmak, egosal her durumu içerir;
sevgisizlik de aslında en büyük kopuştur. Güzelliklerin bedenimizle, zihnimizle bütünleşmesine izin vermeliyiz.
Ruhsal bilgilerde insanın dört şuur düzeyinden
söz edilir: Fiziksel, zihinsel, sezgisel, ruhsal. En
düşükten en yükseğe şuurluluk böyle sıralanır
ve etki alanı en geniş olanlar şuur düzeyi en
yüksek olanlardır. Bu durum toplumsal yapılanmaya yansır; imparator İskender olur, ama onun
özendiği de Diyojen, Aristo gibi bilgelerdir.
Elbette bu dört algı düzeyine bir basamak olarak bakmamak ruhsalı salt hedef yapmamak
gerekir. Bir evin balkonu gibi kullanarak yaşamak gerekir. Dünya üzerinde olduğumuz süre-

Ruhsal bir çalışmaya başlamak
için illa özel bir gruba, bir
kılığa girmeye, uzak ve kutsal
mekânlarda olmaya gerek yoktur.
Yalnızca şuursuzca çalıştırılmak
yerine şuurla çalışmayı
seçebilirsiniz.
3gozdergisi•com

ce yaşantılarımıza göre, örneğin düşme gibi fiziksel bir zorluk yaşadığımızda fiziksel algı düzeyini kullanırız. Her algı düzeyi gerektiği
zaman kullanılmalıdır. Evin balkonunu her zaman kullanmayız, ama
kimi zaman da oradayızdır.
Fiziksel düzeyde insan bedenle özdeşleşir, sorunlara fiziksel çözümler üretir, daha çok duyulardan gelen algıları kullanır. İlk düzeyde
insan üç boyutluluk içinde hapistir, daha çok yasanın işlediği bir
konumda daha çok enerji harcayarak ilerlemeye çalışır. Sorunları
fiziksel çözümlerle çözme eğilimi vardır. Sürüngen beyni kullanan
tepkisel insanlar bu düzeydedir. Bektaşilikte Şeriat Kapısı bu düzeye
denk gelir. Düşük algı düzeyindeki tepkisel insanın kurallara gereksinimi vardır.
Zihinsel düzeyde duygusal algılar çalışır, simgesel anlamlar kullanılır, seçenekler değerlendirilir. Sorunların nedenleri araştırılır. Bu
düzeyde sözler öne çıkar. Açgözlülük, fırsatçılık, önce davranmayı
planlama, duygusallık belirleyici olur. Bektaşilikte Tarikat Makamı bu
düzeye denk gelir. Talip bu aşamayı geçmek için görevler üstlenir, iyi
davranışlara yönelir.
Sezgisel düzeyde insan imge diline geçer, rüya, müzik, şiir gibi yüksek algılarla düşünmeye başlar. Olayların dilini anlamaya çalışır, engellerin yaşamın öteki alanlarındaki yansımaları fark edilmeye başlanır. Önyargılar bu aşamada daha kolay aşılır. Bektaşilikte Marifet
Kapısı bu algı düzeyine denk gelir. Şuuru yükselen talip bu aşamada
yeteneklerini sergiler, örneğin Yunus Emre şiir söyler, söyleşileriyle
insanları etkiler.
Ruhsal düzeyde insan birliğe ulaşmıştır ve bütünsel bir bakışı vardır.
Kendi süreçlerini bütünden ayırmadan düşünebilme olgunluğundadır. Sorunlar yoktur, sorunun bileşenleri tanrısal anlatım biçimleridir
onun için. Bektaşilikte Hakikat Kapısı bu algı düzeyine denk gelir.
İnsan-ı Kamil, olgun insan, yeryüzündeki son şuur aşamasıdır ve halk
arasında keramet denen kimi tanrısal niteliklere sahiptir.
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İnsan, şuurun büyük yolculuğunda yeryüzündeki bir ara geçişte,
bir eşikte yer alır. Görevi yolculuğu tamamlamak ve bir üst aşamaya
geçmektir. Bu dönüşümde şuur yeni bir biçime bürünür, yeni evrensel yasalara bağlanır. İnsan bu aşamada artık eski şuurunda değildir,
nasıl bitki şuuru başka, hayvan şuuru başka, insan şuuru başkaysa
yeni boyutta yeni bir şuurdadır.
Şuurun önünde dört engel vardır. Maddeci düşünce kalıpları, bütüne
uyamamaktan gelen, donmuş enerjileri taşıyan benlikler,üç boyutlu
dünya mekanına ait çizgisel zaman anlayışı ve sevginin niteliğinin düşürülmesi.
İnsan, şuuru geliştirebilmek için maddeyle ilgili bilgilerinin yeterli olmadığını kabul etmelidir. Şuuru maddenin bir işlevi olarak görmeyi bırakmalıdır. Maddeyi bütünüyle bilmeden işlevleriyle ilgili olarak iddialı açıklamalar yapamayız. Maddenin, atomun içine indikçe büyük bir
bilinmezlik boşluğuyla karşılaşırız. Sözgelimi, maddenin dörtte birini
algılayan insan maddeyle ilgili alçakgönüllü açıklamalar yapmak durumunda kalır. Yüksek bir fiziği, maddenin tamamını algılamamızı engelleyen algı düzeyimizde şuur çalışmaları doğal olarak önem kazanır.
İnsan kendisini günlük şuurla bir tek varlıkmış gibi algılar, oysa insan
birçok benliği taşır. Bu benlikler belli zamanlarda, mekan değişimlerinde ortaya çıkar ve bedeni yönetir. Dördüncü Yol öğretisi insanın
çoğu olumsuz olan benliklerinden çeşitli uygulamalarla bir gözlemci
ben oluşturarak kurtulabileceğini ileri sürer.
İnsan daha şuurlu olmak istiyorsa zaman algısı gibi kendi özünü anımsatmayı engelleyen bir eylemi değiştirmesi gerekir. Zaman üç boyutlu
dünyada çizgisel akar, ama şuurlu insan bu algıyı genişletebilir. Zaman
idrak ve şuurla ilgili bir kavramdır. Dünya maddesiyle yüksek bir boyuttaki maddesel nitelikler aynı olmadığından zaman da aynı değildir.
Yüksek boyutta fiziksel sınırlar, başlangıç ve son kavramları farklıdır.
İnsanın uyku durumunda üç boyutlu ortamdan kopuşu ve şuur genişliği içine girmesiyle rüya zamanları da esnemeye başlar. Rüyadaki

İnsan daha şuurlu olmak istiyorsa
zaman algısı gibi kendi özünü
anımsatmayı engelleyen bir eylemi
değiştirmesi gerekir. Zaman idrak
ve şuurla ilgili bir kavramdır.
zaman biçimi üst boyutlardaki zaman biçimini
anlamamızı kolaylaştırır.
İnsan daha şuurlu olmak istiyorsa sevgi anlayışı
gibi kendi özünü anımsatmayı engelleyen bir
eylemi daha değiştirmesi gerekir. Sevgi günlük
şuurumuzun çok ötesinde bir kavramdır. Duyulan sevgi günlük şuurun üç boyutta yetebildiği
kadar olan gerçek sevginin küçük bir yansımasıdır. En yüksek, en temel, en değerli duygulardan
biri olarak sevgi yüksek boyutlarda tek geçerli bir
malzeme, bir araç, bir kudrettir. İnsan bedeninin
sevgiyle dolması niteliğini artırır ve onun evrensel güçlerden beslenmesini sağlar.
Kendini bilme denen kadim bilgilerden günümüzdeki ezoterik çalışmalarla gelen yüksek
bilgiler ve uygulamalar bütünü insan aşamasındaki ruhsal varlığın idrak ve şuur olarak
yükselmesini sağlar. Yükseliş, bilgilerimizin genişlemesine, o bilgileri hak edişimize bağlıdır.
İnsan, madde, idrak, zaman, sevgi, şuur hepsi
birlikte genişler ve asıl anlama kavuşur. Ruhsal varlığın niteliği yönünde tüm çabalar şuur
üzerinden bir “tekamül”dür. Şuur, bir tekâmül
birimi olarak işler.
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şuur’u edinmek
Yazı: YŞBD Üyesi A. Onur Sevinç

İlerlemek için şuur denilen bu ortak ve an’ın içinde duran bir çeşit
çok katmanlı kolektif alana neden
çengel atmalıyız? İdrak, şuur, bilinç gibi kavramlardan hayatımızda, kendimizi anlamaya çalışırken
nerelerde faydalanmalıyız? Belli
ki, daha önce karşılaşmadığımız
ama bir şekilde aradığımız şeylerin içinde bu kavramlar. Dünya’nın
şu andaki durumunda bu “ bilinç “
seviyesi herkes ile uyum sürecine
girmeye (rezone olmaya) başladı bile. Bunu kuantum mekaniği
üzerine yapılan araştırmalarda da
görüyoruz.
Kuantum mekaniği sanki İlahi Nizam ve Kâinatı okumuş gibi çünkü şöyle bir yere geldiler: “Madde,
gözlemlendiğinde var oluyor.”
Bunu şu anda zihinsel olarak anlayabiliriz, kalpte anlayabilsek ya
da bütün hücrelerimizde bu bilinç olsa, bizi sınırlayan ne kalırdı
ki? Duvar mı?
3gozdergisi•com

Yolda olalım varlığımızın ihtiyacı olan
karşılaşmaları yapmak için. Hali hazırda
çok sıkışmış ve birikmiş olan sınavlara
kendi isteğimizle girelim artık. Kopya
çekmek yok! Ne dedik “izliyorlar“. Zaten
kendinden kendine bir sınav. Müfredat da
sensin. Soru soran da sensin.
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İlerlemek için şuur denilen bu ortak ve an›ın içinde duran bir
çeşit çok katmanlı kolektif alana neden çengel atmalıyız? İdrak,
şuur, bilinç gibi neo-spiritüel ekole ait bu kavramlardan hayatımızda, kendimizi anlamaya çalışırken nerelerde faydalanmalıyız? Belli ki, daha önce karşılaşmadığımız ama bir şekilde aradığımız şeylerin içinde bu kavramlar. Dünya’nın şu andaki durumunda bu “ bilinç “ seviyesi herkes ile uyum sürecine girmeye
başladı bile. Bunu kuantum mekaniği üzerine yapılan araştırmalarda da görüyoruz.
Ruhsal olmanıza gerek bile yok, çekiliş yok, kura yok. Tek bir şey
var, o da “ Gözlem “. Hepsi bu, yap gözlemi, al parayı. İNK’nın (İlahi Nizam ve Kâinat) derlenip kapımıza kadar yollandığı ve açılmayı bekleyen 2013’ten sonraki şu zamanlarda, kuantum mekaniği sanki İNK okumuş gibi çünkü şöyle bir yere geldiler: “Madde, gözlemlendiğinde var oluyor”. Bunu şu anda zihinsel olarak
anlayabiliriz, kalpte anlayabilsek ya da bütün hücrelerimizde bu
bilinç olsa, bizi sınırlayan ne kalırdı ki? Duvar mı? İsa’nın suyun
üzerinde yürümesindeki gibi. İsa ile Petrus arasındaki diyalog
bizim için ciddi bir değer farkıdır burada. Şöyle geçer İncillerde;
İsa, «gel!» dedi. petrus da kayıktan indi, su üstünde yürüyerek
isa’ya yaklaştı. ama rüzgârın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. «rab, beni kurtar!» diye bağırdı. İsa hemen
elini uzatıp onu tuttu. Ona, «ey imanı kıt adam, neden kuşkuya
düştün?» dedi.
Musa’nın kabilesiyle birlikte kızıldenizden geçmesinde de durum böyle. Beden olma fikrini yaşadığımız her an suya batıyoruz. İman ve şüphesizlik bizi nereye bağlıyor da, fizik yasalarının üzerinde bir hale geliyoruz, farklı şuur halleri yaşıyoruz?
Bu bizim uykuda olmamızla, tekamül etmemizle de direk alakalı bir konu. Sırf ego ya da yapabilmek için yapılan şeylerden
bahsetmiyorum, eskilerde geçen bir hikâyede, kabala biliminde
ilerlemiş ravların havadaki moleküllerden bile materyalizasyon
yapıp, değerli bir madde oluşturabilecekleri/getirebilecekleri
yetenekte oldukları söylenirmiş. Peki, neden böyle bir şey yapmıyorlar? Sorunu en başında çözersin değil mi? Ama bunu yapmayı tercih etmezlermiş çünkü, bu dünyadan ne alırlarsa onu

Kendini devreden çıkarma hali,
yukarısı için yaşama hali. Birçok
varlığı kapsama hali, işte şuur
yükselmesi diye tabir edilen
zihinsel kavramın pratikteki
hallerinde birisi.
geri vermek zorunda olduklarından dolayı,
kendileri için hiç bir şey yapmamayı bilinçli
olarak seçerlermiş.
Kendini devreden çıkarma hali, yukarısı için
yaşama hali. Birçok varlığı kapsama hali, işte
şuur yükselmesi diye tabir edilen zihinsel
kavramın pratikteki hallerinde birisi. Bunun
gibi hallerin ne olduğunu bilmeye ihtiyacımız var. Çünkü ne yaşadığımızı bilmiyoruz.
Mesela an’da kalmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Öyle bir kelime zihnimizde
bir desen geliştirmiş. Kendi bulunduğumuz
noktayı bilmiyoruz, eksikliklerimizi bilmiyoruz, boşluklarımızı bilmiyoruz. Bunu bilmez
isek, saran ya da ıslah eden ışık nasıl gelecek? Kişi kendi çabalarıyla mı gelişiyor, kendine yaklaşıyor? Hayır, sen bunu isteyecek,
dileyecek adımları atıyorsun, bunun eksikliğini hissediyorsun, kabında bunun için yer
açıyorsun.
Bunun gibi değer farklarına ihtiyacımız var,
çünkü bunlar bizim Geiger sayaçlarımız. Bir
şeyler olup bitiyor, olay anı geldi sana çarptı. Olay anı titreşimlerini, izlenimlerini doğru yere düşürdün mü? Nasıl tepkiler verdin,
mekanik kızgınlıkların, hoşnutsuzlukların
oldu mu, öfkelenmelerin ve püflemelerin ile
mekanik mi kaldın o anın içinde? Ne geldi

FARKINDALIK BİLİNCİYLE YAŞAMA SANATI

58

Ruhsal olmanıza gerek bile yok.
Tek bir şey var, o da “ Gözlem “
gözlemlerinden o anlara yönelik? İşte buralarda şuurumuzla ilgili verileri topluyoruz ve
Geiger sayacında bakıyoruz, halimiz nicedir
diye. Tabii arada bir kalibre etmemiz gerekiyor cihazı.
Buna bir örnek geçenlerde geldi bana, sanki insanda yeni bulunan şu organ gibi. Daha
önce birlikte yaşadığın ama adına başka bir
şey dediğin, farkında olmadığın bir şey ama
seninle! Ve bu zamana kadar da işini yapmış.
Hayvan yasa ile uyumludur. Uyumu bozan
bu konuşan seviyede olan bizleriz. Peki, gelen şey şöyleydi; yukarısının sizi izlediğini
hissediyorsanız ya da izlendiğinizi hissediyorsanız, bu yaratanın ifaşasıdır. Aha! Yaradan böyle mi ifşa olur! Ben ne sanıyordum
ki?... Adı üzerinde yaradan. Evet, işte bu ve
bunun gibi hisler, bizim manevi seviyelerdeki yaratanı ifşa etmemiz, başka bir açıklama
ile şuur halleri.
Bu çeşit değer farklarını yakalamak çok
önemli. Çünkü edindiğiniz bir şeyi gösteriyor size. O kavramla ilgili edinilen bir seviye
ya da içerdeki bir his, zihinsel olmayan bir
deneyimi açıklıyor. O maddeler gelmiş alanınıza, onu deneyimlemişsiniz, C tesirleri
denilen şey. Bu ifşa ya da edinim, sizin hanenizdeki bir çeşit artı. Bunu edindikten sonra
önünüzdeki realite komple değişti. Çünkü
artık bu edinimle bakıyorsunuz realiteye.
Olaylar, karşılaşmalar, maddenin kendisi
artık bu edinimle izlenim veriyor size. Daha
bol merhamet ve anlayış çıkarakcasınız çün3gozdergisi•com

kü o olay anının içinde ya da o mekanda edindiğiniz bir realite
anlayışı var “ izlenmek “. Nasıl bir edinim bu? Şimdi bunun yolunu çizeyim de siz de bu yoldan gidin, sizde bu edinimi yaşayın,
mümkün mü bu? Yazar aşağıda bir şeyler demiş, bakalım.
Burada biraz da nedensellik bizim kapımızı çalıyor. Alt komşunun şeker ya da sarımsak istemesi gibi. Modern şehirlerde böyle bir şey olduğunu görmedim bu zamana kadar, şimdi “getir
de, getirelim diyorlar.” Getirsinler. Peki kendimizi bu denli sevip
komşumuzu sevemediğimizde neyi deneyimliyoruz, neyi getiriyorlar bize? Yukarıyı edinmişlerin açıklamaları çok önemli çünkü
onlarda bizim için değer farkı. Onlar bizim boşluklarımız, ışığın
gireceği yerler. O yüzden incilerimizi domuzlara atmayalım ve
çok değer verelim buna. Mekanik, bizi doğmalarla, form ve biçimlerle maneviyata sürükleyen bir çoğunun bizim için tamamen zihinsel olduğu açıklamalar bize yetiyor mu? Bu dünyada
ne yapıyorum cevabını alabildik mi? Bütünü hissedebiliyor muyuz? Sevgi çıkarabiliyor muyuz? Yoksa yargılarımız daha mı fazla?
Kafa üstü duran hali hazırdaki insanlık, farklı farklı deneyimlerden geçerken, bizim ortak şuurdaki parçalarımız da bundan etkileniyor. Dalgalanmaların farkında olalım ya da olmayalım ya da
-mış gibi yapıp sadece entelektüel olarak söyleyelim bunu, bütün
insanlar, her şey birbirlerine bağlı. Dünyanın neredesinde ne oluyorsa bunun bir parçası da sensin. Ne kadar çok kişiyle aramızda
bağ hissediyoruz? Egomuz kaç kişiyi kapsıyor, komşumuzu mu?
Kaç kişiyle bağlandık? Bunun içinde de ego olabildiğince az seviyede mi? Bunu öğrenmek zorundayız dostlar. Başka şansımız yok
bunu doğa bize ya zorla öğretecek ya da biz yok yok o kadara
gerek yok diyip öğreneceğiz. Ve öyle de yaşayacağız.
Yolda olalım varlığımızın ihtiyacı olan karşılaşmaları yapmak için.
Hali hazırda çok sıkışmış ve birikmiş olan sınavlara kendi isteğimizle girelim artık. Kopya çekmek yok! Ne dedik “ izliyorlar “. Zaten kendinden kendine bir sınav. Müfredat da sensin. Soru soran
da sensin. Bir sonraki sayıda görüşünceye kadar kendimize sorular soralım. İsa’nın bize sözü var. Bu konuda söz vermiş, demiş
ki; “Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.” Dostlar, arayalım. Bulacağımızın sözü var! Arayalım.
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şuur’a dair
Yazı: YŞBD Üyesi Merve Ay

“Şuurlu musun?” diye sorduğunuzda,
“hayır değilim” diyecek birini bulmak
zor olur.
Yaşantımıza şuuru katabilme olgusunu
idrak etme niyeti ile çalışmaya başladığımızda, “kesinlikle şuurluyum” diyen
bir varlık iken, önce içimizde şuurun
yokluğunu fark ederiz. Sonra yavaş yavaş bir bebek gibi içimizde büyütebileceğimizi görür ve bunu deneyimlemeye başlarız.
Şuur, aldıklarımızı uygulayabilme farkındalığıdır. Öğrenilen entelektüel
bilginin, kütüphane rafına kaldırılmış
kitaplar gibi tozlu kalmasından ziyade
o kitaplardaki bilgilerin günlük yaşantımızda deneyimlenmesidir. Karşılaşılan
olay örgülerinde, o bilgiyi çağırabilmektir.
En yakınınızda olan birine “Şuurlu musun?” diye
sorduğunuzda alacağınız ilk cevap “Elbette”,
“Kesinlikle”, “Tabii ki” olacaktır. “Hayır değilim”
diyecek birini bulmak zor olur. Şu an kendi
kendinize de aynı soruyu yönelttiğinizde aynı
cevaplar düşecektir zihninize. Bu cevaplar ilk
an’da dile gelen otomatik cevaplardır ve ne ka3gozdergisi•com

Önümüze çıkan herhangi
bir olayda, tepkiyi vermeden
önce bir an öncesi ve bir an
sonrasını an’da düşünmek,
sonrasında da olumlu ya da
olumsuz uygun olan tepkiyi
verebilmek şuuru barındırır.

SAYI: 12 • SEÇİM

dar şuurlu olduğu bile meçhuldür. İşte tam da buradan bakabilmeliyiz şuura, bu sorudan ne anladığımızdan ve verdiğimiz cevaba göre
bir yol çizmeliyiz.
Bir gün mesai bitiminde, ofiste beraber çalıştığım bir arkadaşımla
metrodayız. Dedim ki “Sen şuurlu bir varlık mısın?” Önce birkaç saniye gözlerimin içine baktı ve belki de konuşmanın nereye gideceğini
anlamlandırmaya çalıştı. “Evet, şuurluyum” dedi. “Peki, şuurlu olmak
sence ne demek?” dedim. “Kendini bilmek” dedi. “Peki, kendini biliyor
musun?” dedim. “Elbette” dedi. Ardında kocaman bir bilgi okyanusu
olan “Kendini Bilmek”, sadece iki kelime ama yüzyıllardır insanoğlunun üzerinde çalıştığı bir kavram. Öylece, dilimizden kolayca çıkabiliyor. “Ya bildiğimizi zannediyorsak? Biraz bu konuda düşününce
aslında kendimizi bilmediğimizi ve sadece öyle olduğunu düşündüğümüzü fark ettiğimizde bakış açımızın değişebileceğini söylesem” dedim. Önce şaşkın bir ifade ile baktı. Tam olarak anlayamadığı
belliydi. Zaten anlamasını değil de, şuuruna bir kırıntı serpiştirmeyi
hedeflemiştim. “Örnek verebilir misiniz?” dedi. “ Bir koca günü ve bu
koca gün içerisinde kendimizi düşündüğümüzde, verdiğimiz tepkilerin, duyguların ve düşüncelerin farklılığı, daldan dala atlayan bir
maymun gibi değişkenlik gösteren zihnin, bir dakika önce başka bir
şey iken, bir dakika sonra farklı bir halde olmasının farkında mıyız?
Tüm bu tepkileri ne kadar farkındalıkla yapıyoruz? Yoksa, hepsi otomatik midir? Mekanikliği fark edebildiğimizde şuura da yeni bir pencereden bakabilecek olmaktan, yürürken, yemek yerken, çalışırken,
konuşurken tüm bunları farkındalıkla yapabilmekten, mekanikliği
bırakarak dikkat ile yol almaktan, var olan potansiyeli kalıpların dışında kullanabilmekten bahsediyorum.”
Şuur, aldıklarımızı uygulayabilme farkındalığıdır. Öğrenilen entelektüel bilginin, kütüphane rafına kaldırılmış kitaplar gibi tozlu kalmasından ziyade o kitaplardaki bilgilerin günlük yaşantımızda deneyimlenmesidir. Karşılaşılan olay örgülerinde, o bilgiyi çağırabilmektir. İlla ki çok büyük olaylar olmasına da gerek yoktur, günlük akışta
karşılaştığınız her şey, yaptığınız her hareket bu şuur parçasını taşıyabilir. Olaylara bu algı ile baktığımızda -ki bunun en kıymetli cevheri dikkattir- şuur kanallarımızı açabiliriz. Önümüze çıkan herhangi bir
olayda, tepkiyi vermeden önce bir an öncesi ve bir an sonrasını an’da
düşünmek, sonrasında da olumlu ya da olumsuz uygun olan tepkiyi
verebilmek şuuru barındırır. Mekanik olduğumuzda olaylar bizi yönetir, ancak şuuru katabildiğimizde biz olayları yönetir hale geliriz.
Yaşantımıza şuuru katabilme olgusunu idrak etme niyeti ile çalışmaya başladığımızda, “kesinlikle şuurluyum” diyen bir varlık iken, önce
içimizde şuurun yokluğunu fark ederiz. Sonra yavaş yavaş bir bebek
gibi içimizde büyütebileceğimizi görür ve bunu deneyimlemeye
başlarız. Olaylara bakışımız bu yönde ilerledikçe, her defasında daha

Şuuru gerçek anlamda
anlayabilmek için, içimizde onu
yeniden inşa edeceğimiz bir
boşluk yaratmalıyız. Bu boşluk
belirsizlik anlamında değildir. Bu
boşluk, yeni olana kabımızda yer
açabilmektir.
da fazla tutunacağımız bir şey oluşur. İçsel bir
istek ve çaba yükselir. Olaylara, insanlara, nesnelere, duygulara, düşüncelere ve hareketlere
bakışımız değişmeye başlar. Hepsi şuur parçasının gelişmesi ile mümkün olur. Geliştikçe de
hep daha geniş olan başka bir algıya doğru
ilerlenir. Sonsuzdur bu algı, sonu var mıdır sorgulanmaz ama bu akışta yükselerek ilerlemek
besler bizleri.
Hepimizin kendine ait, kendine özgü cümleleri
vardır. Nasıl tanımlandığından ziyade, söylendiğinde karşıdakine dokunabilmesidir önemli
olan. Bu cümleler gerçekten kalpten geldiğinde, yaşanmış, tecrübe edilmiş gerçeklerin ifadesi olduğunda, o zaman karşımızdakini çok derinden etkiler. Karşı tarafın şuurunda bir şimşek
gibi çakar ve kalpten kalbe bir köprü kurulur.
Her hikayenin, her paylaşımın kendi içinde bir
dinamiği bulunur ve gerçek samimiyet ile aktarıldığında insanın kendi de, çevresi de o tesiri
hisseder. Kalpten ve samimiyet ile yapılan her
şey şuur parçası taşır ve yukarının ipine tutunmayı sağlar. İşte tam da bu yüzden kıymetlidir.
Şuuru gerçek anlamda anlayabilmek için, içimizde onu yeniden inşa edeceğimiz bir boşluk
yaratmalıyız. Bu boşluk belirsizlik anlamında
değildir. Bu boşluk, yeni olana kabımızda yer
açabilmektir. Çünkü yeniyi idrak edebilmek ve
algılayabilmek için onu dolduracağımız yeni
bir alana ihtiyaç vardır. Belki bu konuda önyargılarımızı, şüphelerimizi bırakmak temiz bir
sayfa açmayı başarabilmektir. Çünkü gerçek
dediğimiz şey o boşluk ile birlikte içimizde yükselecektir. Ve bu, denemeye değecek eşsiz bir
tecrübedir.
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Yüksek Şuur Bilimleri Derneğinin seçkisiyle

ilahi nizam ve

kainat’tan şuur

İlâhî Nizam ve Kâinat, sf 87-88-89
Beşinci Baskı: İstanbul, Ocak 2016

Ruh, madde ile iştirak
eder. “Şuurlu madde”yi,
yani varlığı kurar. Varlık da kendi ruhunun ve
yardımcı varlıkların faaliyetleriyle, kaba maddelerden, kendisine ayrıca
bir beden yapar. Ve bu
beden vasıtasıyla maddelere tesir eder. İnsandaki
“şuur”; varlığın, bedene, daha doğrusu beyin
hücrelerinin oluşturmuş
olduğu manyetik alanlar
sentezine doğrudan doğruya olan bağlantısıyla
yansıyan kısımlarının tezahürüdür.
3gozdergisi•com

Ruh, madde ile iştirak eder. “Şuurlu madde”yi, yani varlığı kurar. Varlık da kendi ruhunun ve yardımcı varlıkların faaliyetleriyle, kaba maddelerden, kendisine ayrıca bir beden yapar. Ve bu beden vâsıtasıyla maddelere tesir eder.
Kullandığı kaba maddelerle de kendi haricindeki diğer bedenlere tesir etmek
suretiyle, mâşeri plâna adımını atar. Ve hidrojen âleminin varlık safhasındaki
tekâmülü de bu andan itibaren yürümeye başlar.
....
İnsan bedenine hâkim olan varlık, doğrudan doğruya, beyin hücrelerine ait
yüz binlerce varlığın manyetik alanlarından oluşan manyetik alanlar sentezi
üzerine müessir / etkili ve hâkimdir. Yani, beden, beyin hücreleri tarafından
idare edilir. Ancak, bu idare, bedenin varlığı olan ve bir ruha ait bulunan enerjiler topluluğunun, insan varlığının hâkimiyeti altındadır.
....
Varlığın beden dışı durumu, insanların şuurlarına direkt olarak çarpmaz. Çünkü insan, ancak, varlığın kendisine göndermiş olduğu tesirlerin bir kısmıyla
şuurlanır ve kendisini yarım yamalak idrak etmeye çalışır. Kendisine gelmeyen
kısımlarına ait bâzı belirsiz sezgileri bulunmakla birlikte, bunlar hakkında açık
bir idrake sahip değildir. İşte insanların bazen derin bir iç murakabesi yoluyla
sezebildikleri,“iç varlık, öz benlik, öz varlık” dedikleri şeyler, bedeninin dışındaki hakikî varlığının nispeten serbest durumlardır. Buna nispeten diyoruz; çünkü o ne kadar serbest olsa da, yine, tekâmülüne ait, dünyadaki vazifelerinin
zorunluluğuyla, bedenin bütün durumlarını izlemek, o durumların icaplarını
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yerine getirmek mecburiyetindedir. Bu, onun vazifesidir. Bedenin
ölümüyle, bağlı olan kısımları bedenden çözülmedikten sonra, serbest kalan kısmını da tam serbestliğiyle kullanamaz. Çünkü endirekt olarak, yani bağlı olan kısımlarıyla, bedenin zorunluluklarından
kendisini tamamıyla özgür kılamaz. Bedene bağlı olan taraflarıyla
bedenden aldığı izlenimlerin o ana özgü tekâmül zorunluluklarına
göre hazmedilmesi, sonuçlandırılarak ruha yansıtılması gibi, kendisini bedeni üzerindeki faaliyetleriyle daima meşgul edecek, mecburî
uğraşı alanları vardır. Tekâmülün icaplarından olarak, varlık, kendisinde mevcut kıymetlerin ve kazanımların pek az kısımlarını ara sıra
beyne yansıtır. İşte insanlar varlıklarının bu serbest taraflarından beyinlerine yansıyan bu tesirlere yine mahiyetlerini pek anlamaksızın
dikkat etmişler ve onları “şuuraltı” diye ifadelendirmişlerdir. Şu hâlde,
insandaki “şuur”; varlığın, bedene, daha doğrusu beyin hücrelerinin
oluşturmuş olduğu manyetik alanlar sentezine doğrudan doğruya
olan bağlantısıyla yansıyan kısımlarının tezahürüdür.
Bir de varlığın –dediğimiz gibi– beden dışındaki idrakî bir yoğunlaşma noktasında kalıp, beynin manyetik alanına bağlanmamış kısımlarına ait “şuur ötesi” sahası vardır ki, bunu da iki kısımda ele almak
gerekir: Bunlardan biri “şuuraltı”dır; bu saha, varlığın geçmiş hayatlarına ait izlenimlerini içeren kısımlardır. “Şuurüstü” dediğimiz ikinci
kısım ise; varlığın serbest kalan tarafının sürekli olarak ruhundan ve
diğer varlıklardan aldığı tesirleri içermektedir. İşte şuur ile şuurüstü ilişkileri sonucunda, insanların, ruhî plândan, diğer varlıklardan
aldıkları tesirler ile şuurları arasında ilişkiler ve alışverişler kurulur;
beyin, aldığı ruhî tesirlerle, şuurüstüne bağlanır. Yani, şuurüstü kanalından, kendisine, ruhanî plâna ait izlenimler gelir.
Şu hâlde, tesirleri asıl merkez olan şuur sahasından alarak kullanılmak üzere gerekli yerlere sevk eden sayısız sinir merkezleri vardır

Varlık, kendisinde mevcut kıymetlerin ve kazanımların pek az kısımlarını ara sıra beyne yansıtır. İşte
insanlar varlıklarının bu serbest
taraflarından beyinlerine yansıyan bu tesirlere yine mahiyetlerini
pek anlamaksızın dikkat etmişler
ve onları “şuuraltı” diye ifadelendirmişlerdir.
ki, bunlar, esas fonksiyonları bakımından, birer merkez değil, birer istasyondur. Ve organizmaya dağılan tesirler ayrı ayrı fonksiyonlar
görse dahi, bunların kaynakları birdir ve daima
birbirleriyle ilişkileri mevcuttur. Şuur ötesinden gelen tesirler, varlığın beyin hücrelerinin
manyetik kanalına doğrudan doğruya bağlı
bulunan sahaya inerler. Oradan da, tekâmülün
icaplarına göre,bedenin yaşaması için gerekli
olan yerlerde kullanılmak üzere,sinir istasyonlarına gönderilirler.
Demek ki insanlar; bir, varlıklarından gelen
bu tesirler ile, bir de çevrelerinden aldıkları
tesirler ile daima karşı karşıya bulunmaktadırlar. İşte insan, öz varlığından gelen tesirler ile
dünyadaki çevresinden aldığı tesirlerin dengesi içinde yaşar.
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Temel Bilinç | Nick HERBERT
Olağanüstü akıcı bir dille yazılmış olan Temel Bilinç, ‹›bilinç/beden sorunu››nda
bir çözüme ulaşmak için yapılmış muhteşem bir girişimdir. Şimdiye kadar bu
tartışma iki ana tahminle yürütülmüştür. Biri, bilincin belirli karmaşık biyolojik
etkileşimlerin sonucu olduğunu ileri sürerken, diğeri beynin bilgisayar benzeri
‘’donanımını’’ kontrol eden ‘’yazılım’’ olduğunu varsayar. Bu kitap üçüncü bir
hipotez sanmaktadır. Buradaki hipotez zihinsel durumlarla ilgili geleneksel açıklamaları cesurca bir kenara inmektedir.
Savını kuantum üç anahtar özelliği (tesadüf oluş, maddesiz oluş ve birbirine bağlı oluş) üzerine kuran Nick Herbert, bilincin türemiş bir olgu olmadığını, ışık
veya elektrik gibi doğaya yayılmış ve derinlemesine işlenmiş kendi içinde birincil
bir süreç olduğu hipotezini araştırmaktadır. Herbert’ın etkileyici ve geleneklere
karşı çıkan anlayışına göre, bilinç gerçekten temeldir ve eşit derecede
temel bir düzeyde maddeyle etkileşimde bulunur.

Bilgelik ve İlahi Bilinç | Yüksel Yazıcı
Gelişim (tekamül) sonsuz bir yolculuktur. Ve asla bir inanç ya da imanın değil, bilgilerin bilgilere eklendiği sonra da yaşanarak deneylendiği ilahi bilgilerin
yolculuğudur. Ve bu uzun yürüyüş, mikro dünyasından makro dünyasına dur
durak olmaksızın uzandıkça uzanır. Bitimi olmayan ve kesinlikle sonsuzluğu kucaklayan bu yol üzerinde elde edilen her yeni bilgi, kendinden sonraki bilginin
(kuralın ya da yasanın) mutlak anahtarıdır. Fakat aslında; varoluştaki tüm mevcut bilgiler; insanın özünde, bir diğer deyimle Ruh’unda mevcuttur. Ancak bizler, onları dışarılarda sanırız ve hep kendimizden çok ötelerde ararız... İnsanlara
esas olacak bilginin, çok zorlu uğraşlar sonucunda ve İlahi yasanın izin
verdiği ölçüdeki bireysel liyakatlarla kazanıldığında genellikle habersiziz!

3gozdergisi•com
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21 Günde Bilinç Formatlama | Debbie Ford
21 Günde Bilinç Formatlama konusunda kararlıysanız, bunun sebebi büyük olasılıkla, şu an
yaşadığınızdan daha fazlası olduğunu hissediyor olmanızdır. Artık yaşamınızın herhangi bir
alanında ya ıstırabınız çok büyük ya da bir sürü şeye sahip olma arzunuz çok baskın. Daha
çok istiyorsunuz, daha fazlasını hak ettiğinizi biliyorsunuz. Elde edemediğiniz bir şeyler olduğunun farkındasınız ve bunu almaya hazırsınız. Dolayısıyla bugün gücünüzü dış dünyadan geri
almanız, içinize döndürmeniz ve sizi harekete geçiren özünüzle yeniden bağlantı kurmaya
başlamanız için harika bir gündür. Bu kitapla, bilincinizi karmaşalardan arındırabilir,
derin ve anlamlı hayatınıza ulaşabilirsiniz.

Var olmanın gücü | Eckhart Tolle
Şimdi’nin Gücü’nün sıra dışı başarısından yola çıkan Tolle, şimdi çok daha sevgi dolu
yeni bir dünyanın doğumunu göstermek için bizleri kendi yaşamlarımızın ötesine taşıyor. Bu, egomuzla yaptığımız mevcut kimlik tanımlamamızı aşarak, kim olduğumuz
hakkında tamamen yeni bir düşünce tarzını benimsemeyi gerektiriyor. Bunun olması
için, insan zihninin yapısının evrimsel bir değişim geçirmesi gerekiyor.
Var Olmanın Gücü’nde, Tolle ego temelli bilincimizin dinamiklerini detaylıca açıklıyor.
Sonra nazik ve son derece pratik terimlerle bizi bu yeni bilinç düzeyine geçiriyor. Kendimizi tanımladığımız her şeyin çok daha ötesine geçerek, gerçekten kim olduğumuzu ve kimliğimizin sonsuz yüceliğini deneyimleyeceğiz.

Yüksek Bilinç | Charles Leadbeater
Yüksek Bilinç, Ünlü teozofist Sinnet’in Occult World kitabıyla birlikte Teozofi dünyasını
keşfeden Charles Leadbeater, hayatı boyunca çalışıp, üzerinde kalem oynatacağı karma,
reenkarnasyon, ezoterizm, Himalaya Üstatları, psişik yeteneklerin geliştirilmesi, düşünce
formları, rüyalar ya da vejetaryenlik gibi konularla da tanışmış olur. 1883 yılında Teozofi Derneği’ne girdikten sonra topluluğun yöneticisi Annie Besant ile birlikte uzun bir
süre okült kimya alanında ve düşünce formları üzerinde çalışmalar yürütür. Çalışmalarda
Leadbeater’in medyumluk yeteneği öne çıkmaktadır. Uzun hayatının ardında onlarca önemli eser bırakan Leadbeater, Krishnamutri’yi de keşfeden kişidir.
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tek bir seçim bile

tüm hayat akışımızı değiştirebilir

Röportaj: Meral Demirci
Genel yayın yönetmeni Ajan Brian adlı bir köpek olan Türkiye’nin ilk hayvan haber sitesi
www.ajanimo.com, insanların hayvanlar hakkındaki genel-geçer yargılarını dönüştürmeyi ve hayvanların sesi olmayı amaçlayarak bir yıl önce yayın hayatına başladı. Hayvanların
iyileştirici dilini, karşılıksız sevginin yüceliğini ve paylaşmayı hayvanlardan öğrenerek, öğrendiklerini diğer insanlara aktarmayı seçti.
3gozdergisi•com
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Türkiye’nin ilk hayvan haber sitesi www.ajanimo.com, Proaktif İletişim
ajansı yöneticilerinin bir hayvanın insanı olmayı seçmesiyle hayatımıza
giren bir yayın. İki aylık bir köpeği sahiplenmeleriyle Türkiye’deki sokak
hayvanları gerçeği ile tanışmaya başlamış. Üretim çiftliklerinde başlayan, satın alınan, el bebek gül bebek büyütüldükten sonra sokaklara
hatta ormanaterk edilen, bir kap su bir kap yemeğin çok görüldüğü sokak hayvanları gerçeği…
Onlar için ne yapabiliriz düşüncesi, onları yayıncılığa götürmüş. Bazıları
bir kitap okur ve hayatı değişir, bazıları Ferrari’sini satar ve bilge olur.
Onlar ise bir hayvanın insanı oldular ve bu toplumda hayvanlara ilişkin
farkındalık yaratmak üzere yola çıktılar. Proaktif İletişim ajansının sahipleri ve www.ajanimo.com hayvan haber sitesinin yayıncısı olan Birgül
Taşdemir ve Melda Erçelikcan’la sokak hayvanları için neler yapabileceğimizi ve onların bize kattıkları hakkında konuştuk.
Sizi tanıyabilir miyiz, hayvan haber sitesi kurma fikri nasıl ortaya çıktı?
Birgül Taşdemir:
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. 10 yıla yakın bir
süre gazetecilik yaptıktan sonra, 2006 yılında Proaktif İletişim ajansını
kurarak PR alanında hizmet vermeye başladım. Yayıncılık ise uzak olmadığım her zaman hayalimde olan bir mecraydı.
Uzun süredir evlerimizi kedi dostlarımızla paylaşıyorduk. Üç sene önce
Ajan Brian’ı da sahiplendikten sonra hayvanlara karşı farkındalığımız
daha çok arttı. Sokaktaki canları daha dikkatli incelemeye başladık. İnsanların sahiplenmek yerine satın aldıkları hayvanları, sıkılınca sokaklara veya ormanlık alanlara terk ettiklerini gördük. Sokakları hayvanların
doğal ortamı olarak görüyorlar ama böyle düşünebilmek için önce sokakları onların güvenle yaşayabileceği alanlara dönüştürmeliyiz. Onların yaşadıklarına olan farkındalığımız arttıktan sonra konuya duyarsız
kalamazdık. Bunun üzerine, hayvanlara yönelik bir haber sitesi yapmaya karar verdik. İnsanların hayvanlardan ve hayvanlara yapılanlardan
haberdar olması gerekiyordu. Haber dili de hayvanların dili gibi iyileştirici olmalıydı. Genel medyanın ötekileştiren dili bize uymazdı. Böylece
www.ajanimo.com‘un yayıncılık hayatındaki serüveni başladı.

İnsanların sahiplenmek yerine satın aldıkları hayvanları,
sıkılınca sokaklara veya ormanlık alanlara terk ettiklerini
gördük. Sokakları hayvanların doğal ortamı olarak görüyorlar ama böyle düşünebilmek için önce sokakları onların
güvenle yaşayabileceği alanlara dönüştürmeliyiz.

Melda Erçelikcan:
Sağlıklı düşünce, bardağın dolu ya
da boş tarafını görmek değil, bardağın bir kısmının çoktan dolduğunu,
bunu değiştiremeyeceğimizi kabullenerek boş kısmı nasıl doldurabileceğimizi düşünmektir. Bu kısmı
seçimlerimiz belirler ve tek bir seçim
bile tüm hayat akışımızı değiştirebilir. Bu noktada seçimlerimizi daha
sağlıklı kılmak için önce bildiklerimizi çoğaltıp bilinç düzeyimizi genişletmemiz gerekir. Biz de hayvanlarla birlikte yaşamaya başlayınca bu
konuya farkındalığımız arttı. Olayları
daha farklı görmeye başladık. Diğer
insanları bilmedikleri şeylerle yargı-
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layamayız. Onlara kendi bildiklerimizi aktarmamız gerekir ki onlar da
bizim gördüklerimizi görebilsinler.
Ajanimo ismi nereden geliyor?
Birgül Taşdemir:Ajansımızı paylaştığımız CockerSpanil cinsi köpeğimizin isminden geliyor. Ajan Brian bize
bu fikir için ilham verdi. Kendisi aynı
zamanda bizim genel yayın yönetmenimiz :)
Sokaktaki hayvanlar için amaçladığınız hedefleriniz neler?
Melda Erçelikcan: Mevlana der ki;
“Rabbim buyurur ki; hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi
zulme susuyorlar ama hesap günü
konuşacaklardır!”
Onlar için kapımızın önüne bir kap
su, bir kap mama koyarak bile bir
faydamız dokunabilir. Biz her şeyden önce, sokaktaki canların yaşam
hakkına saygılı olma bilincini her eve
taşımak istiyoruz.
Eskinin sessiz kulları şimdinin sokak hayvanları olarak anılıyor.
Birgül Taşdemir: Sokakta görüp

Sağlıklı düşünce, bardağın
dolu ya da boş tarafını görmek değil, bardağın bir kısmının çoktan dolduğunu, bunu
değiştiremeyeceğimizi kabullenerek boş kısmı nasıl doldurabileceğimizi düşünmektir.
Bu kısmı seçimlerimiz belirler
ve tek bir seçim bile tüm hayat
akışımızı değiştirebilir.
3gozdergisi•com

sahipsiz hayvanlar olarak nitelendirilen tüm hayvanların bir sahibi, bir
yaratıcısı olduğunun bilincinde olup topluma da bu bilinci aşılamaya
çalışıyoruz. Bir insanı olan her hayvan gibi sokaktaki canların da sağlıkla
yaşamaya, doğanın hepimize sunduğu olanaklardan yararlanmaya hakları var. Irkı ne olursa olsun hepsi aynı güzellikte ve sahiplidir. “Bizimdir.”
Sokaktaki hayvanlar için öncelikli olarak gördüğünüz ve düzelmesini istediğiniz sorun nedir?
Birgül Taşdemir:Bizim asla kabul edemeyeceğimiz en önemli nokta onlara zarar verilmesidir. Kötü olayları görmezden gelmek, işkence edene
sessiz kalmak olayları değiştirmeyecek; aksine hepimizi yapılan zulme
ortak kılacaktır. Bu nedenle internet yayıncılığımızla, bilmeyi, öğretmeyi
ve bilinçli seçimler yapılması için insanlara yol göstermeyi hedefliyoruz.
Melda Erçelikcan:Çocukluk döneminde birçok anne babaların çocuklarını korumak amacıyla ‘kediler tırmalar, köpekler ısırır’ şeklinde yönlendirmeleri insanların bilinçaltında yer ediyor. Bu nedenle büyüdükle-
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Birden fazla sayıda hayvanın insanı olmak seçimmiş gibi
dursa da, aslında değil. Devlet adına bakanlık veya yerel
yönetimlerdeki insanların, hizmet etme bilinci henüz gelişmemiş. Bu açığı, hayvansever gönüllüler kapatmaya çalışıyor. Çünkü, sokaklar hayvanlar için ne yazık ki güvenli bir
yer değil. Onları koruyan bir yasa da mevcut değil.
rinde ısırılmamış olsalar bile hayvanların kendilerine zarar vermesinden
endişe ediyorlar. Hayvanlardan uzak durmayı seçiyorlar. Oysaki hayvanlar da sadece korunma içgüdüsüyle hareket eder ve zarar vermeyen
herkese sevgiyle yaklaşırlar. Tepkiyle değil sevgiyle yaklaşılan her canlı
karşısındakini aynı sevgiyle hayatına kabul edecektir. Bizim için öncelikli
olan nerede olursa olsun onlara güzel bir yaşam alanı sağlayabilmemiz.
Sizce her insan evini bir hayvanla mı paylaşmalı?
Birgül Taşdemir: Bize göre evin hayvanlarla paylaşılması daha kaliteli
bir yaşamın kapısını aralamak olur; fakat sokaktaki canları evine kabul
edip etmemek bir seçimdir. Bunu tercih etmeyenlere de saygı duyuyoruz. Evinde 1 tane de 100 tane de olsa hayvan beslemeyi seçenlere de
saygı duyulmasını istiyoruz. Birden fazla sayıda hayvanın insanı olmak
seçimmiş gibi dursa da, aslında değil. Devlet adına bakanlık veya yerel yönetimlerdeki insanların, hizmet etme bilinci henüz gelişmemiş.
Bu açığı, hayvansever gönüllüler kapatmaya çalışıyor. Çünkü, sokaklar
hayvanlar için ne yazık ki güvenli bir yer değil. Onları koruyan bir yasa
da mevcut değil. Sokaktaki hayvan; insan tarafından şiddete uğruyor, aç
susuz bırakılıyor, barınacak ve doğum yapacak yer bulamıyor, yavruları
öldürülüyor, tecavüze uğruyor, hatta şikâyet edilip ormana atılıyor. Sokaklar hayvanlar için güvenli bir yere dönüşene kadar, her insan evini bir
hayvanla paylaşsa çok harika olurdu. Benim inancım, dünyayı vicdanlı
insanlar kurtaracak. Vicdanlı insan ise, çocuğunun en az bir hayvanla
büyümesini sağlayacak kadar farkındalığı yüksek anne babalar tarafından yetiştirilecek. O zaman dünya çok güzel bir yer olacak.
Melda Erçelikcan:Toplumda maalesef evinde canlılarla yaşamayı seçenlere karşı gelişen bir önyargı var. Evinin temiz olmayacağı, hayvanı
olanın yalnız bir hayat süreceği, hayvan olan evde çocuk büyütülemeyeceği, hayvan tüylerinin insanın ciğerine giderek hasta edeceği, hayvan sevenin insan sevmeyeceği gibi yanlış yargılar hayvan severlerin de
önünde engel oluşturuyor. Birçok kişi çevresindekilerin ne düşüneceğini önemseyerek evine canlı kabul etmekten çekiniyor. Oysaki bizimle
birlikte yaşayan hayvanlar bize ve çocuklarımıza çok şey öğretiyor.

Sizce, hayatımızı hayvanlarla paylaşmak bizim kişisel yolculuğumuza neler katıyor?
İnsanı, üstün bir varlık olduğu yanılsamasından Birden fazla sayıda
hayvanın insanı olmak seçimmiş gibi
dursa da, aslında değil. Devlet adına
bakanlık veya yerel yönetimlerdeki
insanların, hizmet etme bilinci henüz
gelişmemiş. Bu açığı, hayvansever
gönüllüler kapatmaya çalışıyor. Çünkü, sokaklar hayvanlar için ne yazık
ki güvenli bir yer değil. Onları koruyan bir yasa da mevcut değil.. Tüm
canlılarla eşitliyor. İnsan olma kibrini
ortadan kaldırıyor. Bu kibir ortadan
kalktığında, aslında aynı olduğumuzu, tek farkın fiziksel görüntümüz
ve konuştuğumuz dil olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Bu noktadan
sonra, kişisel gelişim yolculuğunda
muhteşem bir dönüşüm başlıyor.
Öncelikle sevgimizi göstermeyi, gösterilmeyen ya da saklanan sevginin
çok anlam ifade etmeyeceğini, hayatımızı aldığımız sorumluluklara
göre yaşamayı, düzenli bir hayat
kurmayı, onun ihtiyaçlarını önceliğimiz olarak benimseyip bencilliğimizi bir kenara bırakmayı, en önemlisi
kötü zamanlarda birinin yanında
olmak için konuşmak gerekmediğini, sevgimizi en temel şekilde nasıl
iletebileceğimizi,konuşmadan anlaşabilmeyiöğreniyoruz.
Öğreniyoruz…
Öğrendikçe öğretiyoruz…
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seyahatteki

sıhhat

Yazı: Süleyman Erdem

Doğa ve onun kusursuz işleyişi o kadar mucizevî
ki, dünya üzerinde farklı kültür ve toprak parçaları üzerinde adımlarken kendi deneyimlediklerim, buna birer örnek oluşturacak kadar karmaşık ve uç kutuplardaydı. Uzun yıllardır başımdan
geçenleri insanlar, kimi zaman cesaret ve özgüven kimi zaman da şans şeklinde yorumladı. Bu
sıfatların elbette hiçbiri benim yoldayken duyduğum hislere tam anlamıyla karşılık gelemez
fakat orada bir yerde yaşanmamış birçok güzel
anı beklerken duyduğum heyecanı belki cümlelere dökebilirim.
3gozdergisi•com
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Hayat boyunca etrafındaki birçok insan ve nesneye önyargı besleyen bir toplumda büyümüş olmanın verdiği o kasvetli ve ketum
durumdan kurtulmak ancak seyahat ile mümkün olmuştu. Babamın
hep dediği ‘seyahatte sıhhat vardır’ cümlesi kulağıma iyi küpe olacak
ki, yılların ve yolların ardından onu daha iyi anlayabiliyorum.
Seyahatin iyileştirici ve yenileyici gücüne ancak bir farkındalık noktasının ardından erişebiliyor insan. O noktaya ulaşmak içeride biriktirilen manevi yoğunluğa bağlı esasen. Bu yoğunluk kimi zaman
dokunabildiğiniz hayat sayısı ile kimi zaman da tecrübe ettiğiniz
duygular ile ölçülebiliyor ancak.
Ortalama bir insan ömrünün her saniyesini heyecan ve tutku dolu
bir serüvenle beslemek elbette mümkün olmayabilir. Mecburiyetler
ve sorumluluk dolu hayatlarımıza çok dalmamak gerek belki de. İyi
bir okul, askerlik, iyi bir iş, iyi bir eş ve iyi bir emeklilik furyasında bastırılmış gençlik hayalleri ile büyümüş nesiller... Yan yana sıralayınca
ne kadar da distopik geliyor değil mi? Yaşadığımız hayatların özeti
bu iken bir şeyler yapmalı. İşte bu dürtüyü merak ve keşif duygusuna çevirebilen biz gezginler kendimizi şanslı hissediyoruz.
Dünya üzerinde hatta evrende ne kadar küçük bir nokta olduğumuzun ayırdına varmak için en uzaktan, resmin en dışından bakmalı
insan kendisine. Baktığı nokta büyüdükçe ego ve tatminsizliğine
yenilen bireyler daha çok tüketen birer bağımlıya dönüşüyorlar. Bu
tehlikeli varoluş süreçlerinden sağ kurtulabilenler için hayat, keşfedilmeyi bekleyen el değmemiş bir uzaya dönüşüyor.

Hayat boyunca etrafındaki
birçok insan ve nesneye önyargı besleyen bir toplumda
büyümüş olmanın verdiği o
kasvetli ve ketum durumdan
kurtulmak ancak seyahat ile
mümkün olmuştu. Babamın
hep dediği ‘seyahatte sıhhat vardır’ cümlesi kulağıma
iyi küpe olacak ki, yılların ve
yolların ardından onu daha
iyi anlayabiliyorum.
Gezme kültürü kavramı bizde henüz tam
oturmasa da bunu oluşturmak biz bireylerin elinde. Kabuklarımızı kırmalı, hayalleri ötelemeyi bırakmalıyız. Unutmayın
zaman o kadar hızlı geçiyor ki, bazı keşkeler her şeyden daha hızlı geliyor. Sıhhatli seyahatler dileğiyle.
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