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“İnsan, en çok

severken insandır...”

Hayatın her alanında görmek istediğimiz temel
davranıştır saygı. Daha doğum öncesinde başlar;
anne karnına düşen bebeğe annenin, can taşıma
sürecindeki saygısı, doğum sırasında ebe- gebedoktor arasındaki saygı. Bebeğin doğduktan
sonra hayatında attığı tüm adımlarında bu duyguyu hissetmesi önemli. Kaderine etki ediyor.
Sevinçler paylaşılırken de saygı gerekiyor, acılar
yaşanırken de!
Acı yaşanırken saygıya örneğimiz bir okurumuzdan geldi. Saygı deyince aklımıza ilk gelen ülke
Japonya’dan vermişti bu örneği. Geçtiğimiz yıllarda (2011) Japonya Fukuşima şehrinde olan
depremde devletin gönderdiği yardımı alırken,
tüm insanların o anki durumlarına rağmen düzgün bir sıra oluşturarak birbirlerine gösterdikleri
saygıdan dem vurarak. Kendisi de Gölcük depremini yaşamış ve ne yazık ki bu saygıyı görmemiş
biri olarak konuyu oldukça önemsemiş. Konu
önemli! O tarihlerde ülkemizde yaşayan Japon
oyuncu Ayumi Takano’ya sormuşlar: “Nasıl oluyor
da sizin insanlarınız böyle davranıyorlar?” diye. O
da: “Bizim kültürümüzde saygı, aslında karşıdaki
kişi ile beraber saygı göstereni de yüceltiyor” demiş.
Ne güzel anlatım!
Sevgiden de bahsetmek istiyorum. Çünkü sevgi
ve saygı kardeş, öyle değil mi?
Hangisi öncelikli? Önce sevip, sonra saygı duyacaksın diye öğretilmişti bana. Bense tam tersini
yaptım zamanla; önce saygı duyuyordum, kalbim kendiliğinden açılıyordu. Saygı duyduğum
zaman empati yeteneğim de oldukça gelişti.
Karşımdaki haksız bile olsa, empati yapıp ona
hak verebilir hale gelebildim yıllar içinde. Kendi
açısından öyle davranmakta, konuşmakta, düşünmekte haklıdır deyip enerjimi ziyan etmedim.
İçeriden ve dışarıdan kavgayı bitirmek için yeni
çözüm yolları geliştirdim.  
Bana bu konuda özellikle evimde benimle birlikte yaşamak isteyen böceklerin çok desteği oldu.
İnanılmaz korktuğum hamamböceği ile itişip
kakıştık yıllarca. Ya ben onu fiziken öldürecektim,

ya da o beni korkudan!
Sonunda yıllar süren bu
savaşı bitirme kararı aldım.
Bir gün eve geldiğimde banyo küvetinde gördüğüm o hamamböceğine dedim ki;
“Tamam, kavga bitti. Sen benimle birlikte yaşayan ev arkadaşım ol. Seni öldürmeyeceğim.
Sana bir de isim bulalım. Ali nasıl?” onayladı hafif anten sallayıp. Biz o gün birlikte yaşamaya
başladık. Tabii o gün banyo iptal. Çünkü onun
yaşam alanıydı küvetim, ben de saygı duyuyordum. Eve misafir gelen arkadaşlarım: “Banyoda hamamböceği var, çabuk süpürge ver,
atalım, öldürelim!” dediklerinde de onları önce
yatıştırıp, sonra tanıştırdım. Haliyle onların bakış açısı da değişti. Lavaboya giden gelen Ali’
den haber getirmeye başladı.
Korkumla yüzleşip, Ali’nin de bir yaşam hakkı
olduğunu anlayınca yine bir süpürge yardımıyla Ali’ yi bahçeye saldık o gün. Ve o gün
bugün hamam böceği korkum geçmiş bulunmaktadır. Konuyu anladıktan sonra tabii.
Gördüğümde çılgın gibi bağırmaktansa şimdilerde selamlaşmayı tercih ediyorum. Bana
uğramıyorlar…
Diyeceğim şu ki; saygı gerçekten önemli. Tüm
yaşam hakkına saygı en önemlisi. Detaylara
indikçe saygıya bakış açımız da süptilleşiyor,
daha da saygılı olmak istiyorsun, bekliyorsun
da haliyle... Şu an yaşadığımız dünyada bu
kısmı bir hayli zor olsa da ümitle bekliyoruz
ki, farkındalık yükselsin ve birbirine saygı dolu
yaşamanın keyfini hep birlikte sürelim.
“İnsan, en çok severken insandır” sözü bana
tüm yasam hakkini hatırlatıyor. Hatta İnsan-ı
Kâmil olma hedefimizi. Kalbin açılmışsa, seviyorsun kendiliğinden. Bu yüzden sevgiden
önce saygıyı hatırlatmaya niyet ettik ki, kalpler
açılsın, saf sevgi aksın içinden.
Sonsuz saygılarımla,
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Doğum İçin
El Ele Derneği
Doğuma, doğurana, doğana ve doğum
personeline saygı, derneğin temel misyonlarıdır. Kurucu üyeleri arasında doktor, ebe, psikolog, doula olan Doğum
İçin El Ele Derneği doğuma şahit olan her
profesyoneli çatısı altında toplayarak, doğumdaki saygı kavramını yeniden tartışmayı ve uygulamaya koymayı hedeflemiştir. Bu yolda toplantılar, eğitimler düzenlemekte
ve diğer sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışmaktadır.
“Doğuma saygı geleceğimize saygıdır. Bu yolda herkesi üzerine
düşen görevi ve sorumluluğu yapmaya çağrıyoruz” diyerek topluma çağrıda bulunan derneğe web adresinden ulaşılabilinir.
www.dogumicinelele.com

Erktolia
“Bu feminist bir içerik değildir. Ki zaten,
çoğunluğun bildiği erkek düşmanlığı da
feminizm değildir. Biz kadın ve erkeğin
ortak bir paydada buluşmasını istiyoruz.
Fakat gün geçtikçe yozlaşan bir düzende
kadının yaşadığı baskı ve tabiri gayet caiz olan
‘zulüm’ yaşamı en zor noktalara çekiyor.”
Erktolia, tam da bu sorunlara parmak basan, kadın
üzerindeki ‘erk’ üstünlüğünü kabul etmeyen ve toplumdaki cinsiyet ayrımlarından yara almış insanlara el uzatan çiçek
gibi bir kurum. Ötekileşmeye, dışlanmaya, insan hakını ihlale,
dayatmalara ve önyargılara karşı duruş sergileyen gönüllü bir
oluşum. ‘Bize Bir Eylem Önerin’ başlığında, insanların sıkıntılarını kamuoyuna duyurmak ve daha çok insana ulaşmayı amaçlıyor. Destek olmak hiç de zor değil!
www.erktolia.org

Türkiye’nin İlk Çevrimiçi
Aromaterapi (Bitki
Özleri) Kütüphanesi Çerçi
Yusuf
Geçtiğimiz sene açılan ve Türkiye’nin ilk ve tek
tıbbi ve aromatik bitkiler çevrim-içi kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Çerçi Yusuf birinci
yaşını yepyeni ve heyecan verici bir gelişme
ile kutluyor. Açıldığı gün 145 tıbbi ve aromatik
bitkinin; şekil özellikleri, iklim ve toprak tercihleri, şifalı kısımları, kimyevi bileşenleri ve sağlık alanında kullanımlarıyla ilgili bilginin, akademik kaynaklara dayalı referanslarıyla paylaşıldığı sitede,
bugün bitki sayısı 180’e ulaşmış durumda.
70 Uçucu yağ, 44 sabit (taşıyıcı yağ), 8 maserat ve 16 hidrosol (çiçek suyu) kokularından, elde
edilme yöntemlerine, aromatik etkilerinden, sağlıkta kullanıldıkları alanlara kadar akademik kaynaklar kullanılarak hazırlanmış kütüphanede kamuoyunu bilinçlendirmeye ve toplum sağlığını
korumaya yönelik hazırlanmış “Uçucu Yağ Satın Alma” ve “Uçucu Yağları Güvenli Kullanma” rehberleri de bulunuyor.
www.cerciyusuf.org

İlk Üstadından Torus Nefesi
Torus nefesi bir enstrüman gibidir, kullanan kişiye
bağlı olarak ses verir. Yetkileri çok fazladır ve kişinin
yetkinliğine bağlı olarak çalışır. Varlığınız hazır olduğunda yetkilerini adım adım sizinle paylaşır.
Fotonun, atomun, dünyanın, gezegenlerin, güneş
sisteminin, evrenin ve zamanın döngüsü torustur. Torus örüntüsü, insanın bedeni üzerinde de mevcuttur.
Kalp; bedenin etrafındaki torusu oluşturan güçlü bir
mıknatıstır.
Nefesimiz ile bedenimizin ideal torusuna ulaştığımızda ve onu büyütebildiğimizde, varlığımızın olumlu
potansiyellerinden yansımalar çekip alabiliriz. Bedenin torus alanında, gerektiğinde bilgi olarak kullanabileceğimiz, geçmiş ve gelecek titreşimleri vardır.
Bedenin enerji çakralarının durumu, torus kafesinin
şeklini, gücünü, kalitesini belirler ve beden enerjimiz
de duygu-düşüncenin kimyasından etkilenir. Duygu
ve düşünceye bağlı kimyamızı nefes yoluyla etkileyip,
pozitif yönde dengeleyebiliriz.

TORUS NEFESININ ILK ÜSTADINDAN

TORUS NEFESİ
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Yazı: Recep Çiftçi

Masal Dediğimiz
Şey Bizim Hayatımız
Olmasın Sakın?
6

Bir varmış, bir yokmuş…
Farkında mısınız bütün masallar bu şekilde başlar; “Bir varmış, bir yokmuş…”
Acaba neden? Bu bir gelenek mi, yoksa gizli bir kodifikasyon mu?
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Masal deyip de geçmeyelim, masallar
insanların karanlık gecelerini süslemiş
çeyizlerdir. Özellikle çeyiz diyorum,
çünkü masal bir evliliğe hazırlık gibidir; tıpkı genç bir kız gibi insan da
masallar sayesinde kendi iç dünyasını
geliştirip, kemale getirdi kendini.
Çok eski zamanlarda insanların tek
haber alma şekli köyleri ziyaret eden
ulaklar/şairler sayesindeydi. Köylüler
tarafından sabırsızlıkla beklenen bu
gezginler her uğradıkları köyde özel
ilgi görürlerdi. Köylüler köy meydanında veya birinin evinde toplanır ve
ulağın ağızdan çıkan her sözü dikkatlice dinlerlerdi.
Ulaklar başka diyarlardan haberler getirirlerdi veya insanları düşündürecek/

Masallar insanların karanlık
gecelerini süslemiş çeyizlerdir.

Neden ateş diyeceksiniz?
Ateşin özelliği dönüştürmektir; kumu cama dönüştürmesi gibi, madeni demire dönüştürmesi
gibi… Ateşin yarattığı gölgeler insanın iç alemindeki korkuları, fantezileri, hayalleri canlandırır. Masal ise bu gölgelere can verir ve her dinleyici kendinde bir hayal perdesinin açılmasına
şahit olur. Ve perde açıldığında, sembollerle süslenmiş bir alemde görür kendini adeta. Ateş, kırmızı, turuncu, sarı, beyaz alevleriyle dans eder…
Aynı zamanda, odunun çıtırtıları etraftaki sessizliğe eşlik eder.
Ve ulak başlar; ” Bir varmış bir yokmuş…” diyerek,
hikayenin oyuncularını/kahramanlarını teker
teker tarif etmeye. Ardından hikayenin/masalın
heyecanlı kısmı gelir ve insanlar burada nefeslerini tutarlar: “Acaba ne olacak, kahraman ölecek
mi?”
Fark ettiniz mi bilmiyorum, ama bize kadar gelen masallarda genellikle tablo aynıdır: Şatoda/
sarayda yaşayan bir kral ve onun kızı vardır ve bu
kız genelde 17 yaşlarındadır. Bu şatonun etrafında da, içinde kötü bir karakter/cadı yaşayan bir
orman bulunur. Tabii bir de, masalın sonunda ortaya çıkan bir prens vardır (Uyuyan Güzel, Pamuk
Prenses, Sinderella, Güzel ve Çirkin…)
Şimdi, tüm bu ortak öğeler/semboller ne anlama
geliyor?
• Şato/saray: Bedenimiz. Dimdik durur, içinde
oturan özümüz/ruhumuz yani kral, dışarıyı gözler.
• Kız/prenses: Egomuz. Doymak bilmeyen, isteyen, bencil, hükmetmeyi seven yanımızdır. Hep
17 yaşında olması, kendini hiçbir zaman yaşlı
görmemesi anlamına gelir.
• Orman: Bilinçaltının ve aşılması gereken engellerin, bilinmeyenin sembolüdür. Karanlıktır,

ne zaman, nereden, neyin çıkacağını
kestiremezsin.
• Prens: Tanrısal özümüz; Sevgi/Aşk.
Şimdi
bütün
bu
sembollerin
mânâlarını açmadan önce, “Bir varmış,
bir yokmuş” a geri dönelim. Aslında,
yani ÖZ-ünde tüm masallar bize “Bir”
i anlatmaya çalışır. Çalışır diyorum,
çünkü hiçbir zaman apaçık anlatmaz,
dinleyicinin keşfetmesini bekler. Keşif
yoksa, dinleyici ona sadece masal olarak bakar ve geçer. Keşif çok önemlidir çünkü insan kendi bulduğu şeye
önem verir, o şey ona çok değerli görünür.
Bu tıpkı bir hazine arayışına benzer;
hazinenin nerde olduğu ile ilgili hiçbir
bilgi yoktur, her yerde olabilir. Uyanık
olmak gerek. Demek istediğim, hepimizin uykuda olduğu. Neden bunu
rahatça yazıyorum? Çünkü asırlardır
masallar anlatılıyor bizlere ama çok
az insan o hazinenin arayışına çıkıyor.
Demek ki çoğumuz uykudayız.
Bir varmış, bir yokmuş’ un “Bir” i, tahmin ettiğiniz gibi “Tanrı/Allah/God” ı
simgeliyor. Bu üç kelime bizlere aynı
varlığı anlatmakta, ancak üçünün de
farklı açılımları var. Ama bunlar bugünün konusu değil. “Tanrı/Allah/God”
gizli olduğu, kendisini kimsenin göremediği için ” Bir varmış, bir yokmuş…”
denmiş. İnsan, insan olduğundan beri
hep bu “Bir”i aramıştır, aklını hep meşgul etmiştir. Ama kimlerin aklını meşgul etmiştir? Uyananların.
Masal dediğimiz şey bizim hayatımız
olmasın sakın? Peki sen okuyucu; bu
hayatta masal dinleyenlerden misin,
yoksa anlatanlardan mı?
Kendi masalını yazmayı ne zaman isteyeceksin? Yaşadığın hayatın içinde
misaller (örnekler) olduğunu görüp
bunları meselen (davan) haline dönüş-

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

tefekküre itecek masallar anlatırlardı. Bu masal
anlatımının bir ritüeli vardı; ateşin etrafında toplanılır, köylüler ulağı çemberlemiş şekilde oturup
hem ateşi izler, hem de haberciyi pür dikkat dinlerlerdi.

7

türebiliyor musun? Yani senin özüne
dokunan davaların var mı bu hayatta?
Yoksa hala trafik var diye, faturaların
geldi diye, yumurtan rafadan olmadı
diye, hava yağmurlu diye… sızlanıyor
musun? Halbuki tüm bu öfkelenmelerin bir var, bir yok…
Bir uçtan bir uca savrulduğunu fark ettiğin oluyor mu hiç? Bir gün mutlusun,
altı gün mutsuz. Yani sen aslında sadece bir gün varsın. Diğer günlerinde bir
masalın içinde cadılarla boğuşuyorsun. Ve hep onlar şuçlu. Sense, beyaz
atlı prensini bekliyorsun, gelip seni bu
zulümden kurtarması için.

Sofia…
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“Bir varmış, bir yokmuş… Bir şatoda
çok güzel bir prenses yaşıyormuş. Adı
Sofia imiş. Bu prenses şatonun penceresinden şehrin hareketliliğini izler
ve çok özenirmiş: “Keşke bende bu insanlar gibi alışveriş yapsam, gezsem,
yesem içsem” dermiş. Ama babası izin
vermezmiş şatondan çıkmasına. Bir
gece prenses şatodan kaçmış ve kendisini şehrin sokaklarında bulmuş. Bir
meyhanenin önünden geçerken bir
adam onu fark etmiş. Sofia’nın yanına
gelmiş ve ona “sen benimsin” demiş.
Başka biri gelmiş ve “Hayır! Sen benimsin” demiş. Böylece iki adam arasında
kavga çıkmış ve sonunda güçlü olan
güzel kızı alıp evine götürmüş. Eğlenmiş, sevmiş, sevişmişler… Ve sonra adam ondan bıkmış ve kızı sokağa
atmış. Prenses soluğu sokakta alır al-

Peki sen, bu hayatta masal
dinleyenlerden misin, yoksa
anlatanlardan mı? Kendi
masalını yazmayı ne zaman
isteyeceksin?

maz, başka bir adam onu alıp evine götürmüş…
Ve bu yıllar boyu devam etmiş. Sonunda kız yaşlanıp hiçbir adam ona bakmaz olduğunda, kendini sokakta bulmuş. Kaldırım kenarına oturmuş
ve ağlamaya başlamış. “Baba beni affet!” demiş,
“Ne olur, beni affet!”. Sonra birden saçlarının arasında bir el hissetmiş; bir ses ona “Kızım aç gözlerini, ben buradayım!” diye seslenmekteymiş. Kız
gözlerini açmış. Ve bir de bakmış ki, saçlarını okşayan babası. Meğer tüm yaşadıkları bir rüyadan
ibaretmiş.
Bir ömür yaşarız ve bir bakarız ki hepsi bir rüya
gibi başlamış ve bitmiş… Bu masalda Sofia hikmettir, bilgeliktir; yani baba evinden çıkıp, hayatı
deneyimleyip, kendini kendinde bulan insan. Bu
bir dönüşüm hikayesi aslında, hepimizin dönüşüm hikayesi. Hepimiz “fahişeyiz”. Fahiş ölçüsüz
demek, kıymet bilmeyen demek. Bizler de hayatta ona meyal buna meyyal olarak yaşıyoruz.
Bu döngüden kurtulan, Sofia oluyor; hikmeti
bulmuş, baba evine dönmüş, şefkati kucaklamış
oluyor.
Her masal bizlere bir konu hakkında, bir ilke/
değer hakkında düşünme fırsatı verir, dönüşüm
fırsatı sağlar. Yazının başından beri masal diyorum ama artık modern masallarımız var: filmler,
tiyatrolar, diziler…
Bunlardan birkaç tanesini hatırlayalım: Star Wars,
Yüzüklerin Efendisi, Matrix, Game of Thrones…
Tüm bu filmlere sadece eğlence olarak bakabilir,
ya da bir onlarda mânâ bulmaya çalışabiliriz.
İnsan denen varlık mânâ varlığıdır; mânâ verir
mânâ bulur. Mana bulan insan hayatı anlamlaştırır. Anlam bulduğunda diğerlerine karşı sorumluluk sahibi olur, bir amacı olur, yaşamı yön
kazanır. Yönü olmayan insan savrulur ve kaybolur. Kaybolana ne denir? Cahil, “cehel” den gelir;
Arapça’da “Çölde yönünü kaybetmiş deve” demektir.
“Tanrı/Allah/God” doğru yoldan gitmemizi nasip
edip, bizleri lüzumsuz bilgiden uzak tutsun ki,
SADECE yemek içmek ve çoğalmak için yaşamayıp, masallarda gizlenen mânâyı bulalım.

Benim dünyasal kimliğim
REYHAN İLDAŞ….
Kendimle fikir ayrılığına düştüğüm ve hayata yabancı olduğum dönemlerde bu direncimi fiziksel realitede Dokuz Eylül Üniversitesi Fransızca Öğretmenliğini kazanarak kendime ispatladım. Tabii bugünkü
farkındalıkla o güne baktığımda gördüğüm resmin
mesajı çok net, sistematik ve belirgin...Yaşamımda
somut değişiklikler yapmak ve yaşam planımda kendimi bir yere oturtmak gibi arayışlarım vardı. Ama
nereye? ne zaman? ve nasıl?
Kendime ördüğüm dış kabuğun adını yaşam haykırıyordu… Ama duyan, anlayan yoktu, derken arkasından ne olsa beğenirsiniz? Kendini, hayatı duymayan, görmeyen, koza içindeki tırtılın kelebek olması
için kabuğunu kırması, dünyayı algılaması, kendine
güvenmesi ve tek başına güvende olmayı ve hayata
güvenmeyi öğrenmesi gerekiyordu ve bunun için
formatlanmaya ihtiyacı vardı ve beyin ameliyatım
gecikmeden geldi... Kendin olma, ustalaşma yolu ışığı seçmekten ve ışığa çıkmaktan geçiyordu. Yumurta
dış kuvvetle kırılırsa hayat biter, iç kuvvetle kırılırsa
hayat başlar., örneğinde olduğu gibi. Harika şeyler
daima içte, kuvvetle başlar. İşte ben de harikalar diyarının, mucize yarınların, daha fazlası olduğum gerçekliğinin kapılarını, bu deneyimle aralamışımdır…
Öğrenci hazır olduğunda öğretmen hazırdır…
Karanlığa sövmek yerine güneşe türküler yakmayı
Reiki eğitimiyle öğrendim. Reiki’nin o dönem şiir
gibi gelirdi ismi… Reiki’nin ne olduğunu ve ne olacağımı tam anlamadan başladığım ama sonucunda
dış dünyadan gücümü geri aldığım, içimdeki benle
tanıştığım ve beni sonsuza kadar harekete geçirecek
ve şifa kaynağım olan öz varlığımla yeniden bağlantı
kurmamı sağlayan güçlü bir dönüştürücü oldu, ne
olmadığımı öğretti. Ve hayat okulumdaki en büyük
rehber öğretmenlerimden biri oldu…
1996 yılında geçirdiğim beyin ameliyatı sonrasında
kendimi bulma çalışmalarım hızlandı. Almış olduğum Kuantum, EFT, Reiki, NLP, Yaşam Koçluğu eğitimlerinden sonra 2012 yılında Thetahealing® tekniği
ile tanıştım ve 2014 Eylül ayında Rusya’da ilk eğitmenlik eğitimi , sonra ileri seviye modül eğitmenliklerini Atina, Dubai ve İsviçre‘de alarak Mayıs 2017’de
Master Eğitmenliği ve 2019 yılında Thetahealing Tekniğinde tüm eğitmenliklerini tamamlayarak Science
Sertifikasyon programını tamamladım.
Eğitimlerime devam ederek uluslararası sertifikalı
uygulayıcılar yetiştiriyor ve bireysel çalışmalarıma da
devam ediyorum. Bu akış, bu güç, bu enerji hayatın
her anını şükürle geçireceğim bir yaşamın da başlangıcı oldu ve her geçen gün Ruh ailem daha da büyüyor ve çoğalıyor. Misyonum Sevgiyle ve neşeyle
öğretmektir…

bir kuşun ötüşü
bizi gökyüzüyle

buluşturur

Doğadaki Saygı ve Sevginin İnsana Yansıması
Yazı: Ebru Öztürk
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İnsan, oluşumunun başlangıcından ve doğumundan itibaren doğanın bir yansıması ve büyülü bir
eseri olarak var oluyor. Bu nedenle insan ruhuna
en iyi gelen şey de doğa. Doğanın ritmi ve enerjisi
insanı gerçek bütünlüğüyle buluşturuyor ve ruhunu sevgiyle besliyor.
İnsan saygıyı ve sevgiyi önce doğadan öğreniyor.
Tüm canlılarla dolu rengarenk bir cennette, her bir
parça, can diğerine hizmet ederken, bir diğerinin
yaşamına da neden oluyor ve ortam hazırlıyor. Elbette tüm canlar aynı havayı soluyor ve aynı suyu
içerek yaşamını sağlıyor.
İnsan doğası gereği araştırmacı bir yapıya sahip. Bu
da başta düşünebilme, irdeleyebilme yetisine ve
merak etme güdüsüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Kendisini dünyanın ve evrenin tek sahibi
olarak görmeye başladığında ise iyiyi, doğruyu ve

İnsan ruhuyla bağlantıda
olduğunda tüm canlılara ve
insanlara ışık saçabiliyor.

Yaşamımın son birkaç yılında daha da yoğun yaşama şansı bulduğum doğanın tüm renkleri, bana ruhumun öz ritimlerini daha derinden hissettirirken,
kendimi hiç olmadığım kadar huzurda ve sevgide
hissetmemi de sağladı. Yeni doğum yapan hayvanların yavrularını sadece görüp okşamak bile belki
çok daha yoğun, doğal bir terapi niteliği sunarken, beni bambaşka ve bilmediğim frekanslardaki
alemlerle buluşturdu aslında. Orada bambaşka bir
dünyaya açıldığımı hissettim.
Birkaç gün önce İstanbul’a döndüğümde, daha
birinci gecenin sabaha uzanan sürecinde bile şehir ile doğa arasındaki farkı çok net algıladım. Kaz
Dağları’nda sabahın ilk ışıklarıyla duyduğum yaprak hışırtıları, kuş cıvıltıları, cırcır böceklerinin sesleri, yerini şehirdeki otomobil kornalarına, insan
gürültülerine ve makine seslerine bırakmıştı. Şehir
yaşamında ruhumuzdan kopuk olduğumuz için
birbirimize saygı ve sevgi duygusunu da yitirdiğimizi düşündüm o an. En azından büyük oranda
buna maruz kaldığımız o kadar belirgindi ki… Aksi
takdirde nasıl olurdu da şehirliler birbirlerine karşı
bu kadar hoşgörüsüz, sevgisiz ve sinirli olabilirlerdi?
Şehir yaşamında sanat bir nebze de olsa insanı
yeniden ruhuyla bağlantıya sokuyor, ona yaşam
arzusu sağlıyor. Sanat insan doğasının, ruhunun,
gizeminin, sonsuzluğunun renklere, ritimlere, melodilere yansıması değil mi, bir anlamda? İşte insanın ruhuyla bağlantıda olması, varlığını bulması
anlamına da geliyor bu bağlamda. İnsan ruhuyla
bağlantıda olduğunda da tüm canlılara ve insanlara ışık saçabiliyor! Evet, yaşamda saygı o kadar
önemli ki…
Sevgi; o olmadan zaten hiçbir şey var olamıyor, doğamıyor, gelişemiyor. Sevgi olmadan şu kocaman
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güzeli, egosunun ya da zaaflarının esiri olarak kaybediyor. O zaman ne doğaya sevgisi ve saygısı, ne
de tüm diğer insanlara ve canlılara karşı hassasiyeti
kalıyor. İçsel dengesini de yitiriyor ve böylece kendisini korkunç bir zindana hapsediyor maalesef!

İnsan kendisini
dünyanın ve evrenin
tek sahibi olarak
görmeye başladığında
iyiyi, doğruyu ve
güzeli, egosunun ya da
zaaflarının esiri olarak
kaybediyor.
evrende, bana sorarsanız hiçbir şey oluşamıyor…
Her şeyin özü, birbirinin varlığını kabulle
başlıyor. Bütünlüğü ile, kendisinin tüm
izleriyle adaptasyonu, insanın en büyük
öğrenimi oluyor belki de. Bir kuşun ötüşü bile insanı gökyüzüyle buluşturabiliyor o zaman. Yanı başından geçtiği bir
kedinin miyavlayışı onu sevgi dolu bir
iletişimle donatırken, bir köpeğin kuyruğunu sallayarak yemek talep etmesi,
ona gerçek nezaketi öğretiyor belki de...
Yaşadığımız her an, çeşit çeşit öğrenimler içinde olgunlaşıyoruz. Yaşadığımız
her deneyim, diğer insanların deneyimlerinden o kadar farklıyken, öz olan
yolculuklarımız da bir anlamda o kadar
benzer olabiliyor ki… Çünkü hepimiz
eşsiz bir evrenin, doğanın içinde, başta
kendimizin sayısız tınısıyla buluşuyor ve
birbirimizi tüm ışıltılarımızla -elbette o
algıya ulaşabildiysek, fark ediyoruz. Gerçek mânâda sevmeyi öğreniyor ve bu
alanda geliştikçe, ruhsal mutluluklara
katlayarak ulaşıyoruz.
Bu nedenle insan yaşamı boyunca en
başta sevmeyi ve saymayı, ardından
“bütün” olabilmeyi öğrenebilmeli. Bu
öğrenimler içinse, kendini doğayla buluşturmalı ve doğanın içinde yaşam
modelleri yaratabilmeli…
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bedenin

bilgeliği

Yazı: Dr. Burak Ayhan

Bedeninin sesini duymaya çalış ve dinle. Bedenin için
neleri yapman, neleri yapmaman ya da hayatındaki
neleri değiştirmen gerekiyor?
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Ne gariptir insan bedeni ve onun doğası. Bugün hala bilim bu organizmayı
ve onun işleyişini çözebilmek için çeşitli
araştırmalar yapıyor. Fakat şöyle de bir
gerçek var; bu organizmayı ve işleyişini
bil ya da bilme, o çeşitli işaretlerle seni
uyarmaya ve durumu düzeltmeye çalışıyor. Yani insan bedeninin kendine ait bir
bilgeliğinin olduğunu düşünmekteyim.
Bu bilge yapıyı sen ne kadar dinliyorsun?
İnsan olmanın belki de en güzel yanı her
bireyin bedeninin tek ve eşsiz olması.
Tek yumurta ikizi bireylerde bile her ne
kadar yüzde 100 aynı genetik kod bulunsa dahi, bu iki bireyin bedenleri çevresel
uyarı ve yaşam tarzları ile tamamen aynı
olmamaktadır. Bu eşsiz yapı her uyarı ile
sürekli değişmekte ve yeniden şekillenmektedir.
Herkes taşıdığı genetik miras çerçevesinde bir vücut yapısına sahiptir. Fakat biz
bu edilgen söyleme tamamen bağlı kalmak zorunda mıyız? Benim cevabım kesinlikle ‘HAYIR’. İnsan her ne kadar belli bir
genetik zemin taşısa da, bedensel kaderi
sadece genetik çerçevede yazılmamıştır.
Vücuda verilen uyarılar doğrultusunda

Hastalıklar hep dışarıdan
kaynaklanır gibi bir algı olsa da,
çoğu rahatsızlık ve hastalığın asıl
kaynağı, vücudun dışarıdan gelen
etkileri artık düzeltecek gücünün
kalmamasıdır.

Şimdi yaşadığınız hayatı gözünüzün önüne getirin,
hatta bir günün tamamında rutin olarak yaptığınız
her şeyi kısaca not almanızı tavsiye ediyorum. Sonra
bu notlarınızı şöyle bir gözden geçirin ve eylemlerinizden kaç tanesini, kendi bedeninizi düşünerek
ve önemseyerek yaptığınızı bulun. Dürüstçe itiraf
etmem gerekirse, yoga yaşam tarzım olmadan önce
günlük hayatımda bedenimi önemseyerek yaptığım
şeylerin sayısı o kadar azdı ki… Kendi bedenime gereken özeni, şefkati ve saygıyı göstermiyordum. Bak
bakalım, sen ne kadar saygı duyuyor ve bedenin için
bir şeyler yapıyorsun?
Artık günümüzde sağlıklı bir yaşam için yapılması
gereken bilgiler her yerde mevcut. Özellikle sosyal
medyada pek çok öneri sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bazen çok hoşumuza giden şeyler görüp
bunları bir süreliğine uyguluyoruz, fakat bunlar yazık ki uzun soluklu olmuyorlar. Mesela herkes hayatında en az bir kez bir diyet programını ya da kısa
vadeli bir egzersiz sistemini mutlaka uygulamıştır.
Bu yapılanlar çok güzel ama ne yazık ki uzun vadede
devamı gelmediğinde bir işe yaramıyor. Bedeniniz
için istediğiniz sonuçları, kısa süreli detoks programları veya yaz vücudu için yapılan egzersizler ile değil,
anca bir ömür boyu uygulanabilecek, sürdürülebilir
bir yaşam tarzına çevirdiğiniz zaman almanız mümkündür.
Kendimden de bildiğim üzere, insanlar genç yaşlarında henüz sağlıklı iken bedenlerini düşüncesizce
hırpalayarak kullanabiliyorlar. Bedenin çok güzel bir
dengeleme sistemi olduğu için, bu süreç esnasında
bunlar düzelebiliyor. Lakin belli bir noktada vücut
bunları artık tolere edemez hale geliyor ve çeşitli
sistemler bozulmaya başlıyor. İşte bu noktada hastalıklar ortaya çıkıyor.

Bedenimiz ona
verdiğimiz uyarılara ya
da maruz bıraktığımız
etkenlere göre hep
yeniden ve yeniden
şekillenmekte.
Hastalıklar hep dışarıdan kaynaklanır
gibi bir algı olsa da, çoğu rahatsızlık ve
hastalığın asıl kaynağı, vücudun dışarıdan gelen etkileri artık düzeltecek gücünün kalmamasıdır. Bu mükemmel organizma zaten doğru uyarılar ile harika bir
şekilde çalışırken biz ona saygı duymuyor ve zarar veriyoruz. Bunu sadece zararlı maddelerin vücuda alınması olarak
düşünmeyin lütfen; vücuda gereğinden
fazla yiyecek alınması bile onu hırpalayıp
dengesini bozuyor. Bugün dünyadaki
ölümlerin altta yatan en önemli sebeplerinden birinin obezite olması bir tesadüf
değildir.
Benim amacım kimseye nasıl yaşaması gerektiğini söylemek, şunu yapmak
doğru, şunu yapmak yanlış diye öğütler
vermek değil; sadece, kendi bedeninin
farkındalığını ve onun uyarılarını göz
önüne alman gerektiğini hatırlatmak.
Zaten bedenin ona neyin iyi geldiğini
biliyor ve seninle konuşuyor. Bedeninin
sesini duymaya çalış ve dinle. Bedenin
için neleri yapman, neleri yapmaman ya
da hayatındaki neleri değiştirmen gerekiyor?
Bedenine saygı duyarak yaşadığın sürece, o da seni daha rahat ve konforlu bir
şekilde taşımaya devam edecek. Evet bir
gün hepimiz bu bedenlerimizi bırakıp
ruhlar olarak yolumuza devam edeceğiz.
Bu zaman zarfında bedeninle uyumlu bir
şekilde, rahat ve iyi hissederek yaşamaya
ne dersin?
Bedenine saygı duyduğun ve onu önemsediğin bir yaşam dileğiyle…
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beden her an yeniden şekillenmekte ve değişmektedir. Bu değişimlerin, hücresel düzeyden başlayıp
görülür hale gelmesi zaman aldığı için, sanki değişim olmuyormuş gibi bir algıyla yaşıyoruz. Yaptığımız her harekete (yediğiniz içtiğiniz şeylerden tutun
da uykuda geçirdiğiniz saate kadar) hatta her düşüncemize göre şekilleniyor ve değişiyor bedenimiz.
Kısacası, bedenimiz 7/24 ona verdiğimiz uyarılara ya
da maruz bıraktığımız etkenlere göre yeniden ve yeniden şekillenmekte. Söylediklerim gözünüzü korkutmasın; evet beden sürekli şekilleniyor, değişiyor
ve bunun önüne geçemiyoruz. Fakat güzel haber:
bunun için yapabileceklerimizin olması.
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sağlıklı

beslenme

takıntısı
Yazı: Arzu Özev

Kahvaltıda Ispanaklı Avokado
Shake İçmezsek Sağlıklı
Olamaz mıyız?
14

3gozdergisi.com • sayı: 15 • saygı

Sağlıklı beslenmenin ‘moda’ olduğu ve sağlıklı beslenme konusunda karmakarışık fikirlerin ortalıkta dolandığı garip bir dönemde yaşıyoruz. Anoreksiya, bulimia ve tıka-basa yeme bozukluğundan sonra yeni
bir beslenme bozukluğu daha çıktı ortaya: “Ortoreksiya”; yani, sağlıklı beslenme takıntısı. Tüm bunlar, beslenme konusunda içinde bulunduğumuz karanlığın
en açık göstergesi bana sorarsanız. Kinoa, goji, çiya,
maça gibi, daha önce adını sanını duymadığımız yiyeceklerin hayatımıza girmesi, bu yiyeceklerin en temel
ihtiyaçlarımızmış gibi gösterilmesi de işin piyasası.
Öte yandan, hazır gıdalar, işlenmiş karbonhidratlar,
trans yağlar, fast food zincirleri, vb... ile ortaya çıkan
beslenme bozuklukları dünya çapında insan sağlığını
o kadar olumsuz etkiledi ki, yeni bir sağlık hareketinin
ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Araştırmalara göre,
her tarafımızı çepeçevre sarmış olan bu hareket işe
yaradı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları hızla yayılmaya başladı.
Bu hareket sırasında bir dolu yeni diyet de baş gösterdi ve biz hangisini seçeceğimizi şaşırdık. Kibrit kutusu kadar beyaz peynir ve galetadan kurtuluşumuzu,
paleo, çiğ (raw) beslenme, veganizm, orta çağ diyeti,

Yaklaşık on yıl kadar önce bir hareket başladı: Temiz
beslenme hareketi. Bu hareket aslında, “kendi bedenine saygı” hareketidir kanımca. Vücuda çer çöp sokmadan, onun kolay hazmedebileceği, yakarken
toksin oluşumuna sebep olmayan, taze, organik,
besin değeri yüksek, mevsimine uygun, yerel,
kimyasal işlemlerden geçmemiş yiyeceklerden
oluşan ve iyi yağlar kullanılarak, çoğunlukla ev
yapımı beslenmeyi salık veren beslenme biçimidir. Tam tahıllar, ağırlıklı olarak mevsim sebze ve meyveleri ve daha az et odaklı beslenmek, paketli gıdalar
ve şekerden uzak durmak. Bu tip bir beslenmeyi hangi beslenme uzmanına sorsanız onaylayacaktır.
Sağlıklı yaşamayı ve temiz beslenmeyi önemsiyor, fakat nereden başlayacağınızdan tam olarak emin olamıyorsanız, sizin için bir liste hazırladım:
1. Günlük ihtiyacınıza göre, yeteri kadar ve kaliteli yağ,
protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral alın. Ben
vejeteryan olduğum için et, tavuk, balık ve yumurta
tüketmiyorum. Siz yiyorsanız, mümkün olduğunca et

Temiz beslenme; vücuda
çer çöp sokmadan, onun
kolay hazmedebileceği,
yakarken toksin oluşumuna
sebep olmayan, taze,
organik, besin değeri
yüksek, mevsimine uygun,
yerel, kimyasal işlemlerden
geçmemiş yiyeceklerden
oluşan ve iyi yağlar
kullanılarak, çoğunlukla
ev yapımı beslenmeyi salık
veren beslenme biçimidir.
ve tavuğun yağsız kısımlarını tüketmenizi tavsiye ederim. Eğer vejeteryansanız,
günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok
çeşitli yemelisiniz.
Kaliteli Karbonhidratlar: Esmer tahıllar
(çavdar, esmer pirinç, arpa…), fasulyeler,
tüm meyve ve sebzeler
Kaliteli Yağlar: Bitki yağları (fındık yağı,
susam yağı, ayçiçek yağı, zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, avokado, tüm çiğ kuruyemişler (badem, kaju, fıstık, ceviz, ay
çekirdeği, kabak çekirdeği...)
Kaliteli proteinler: bakliyatlar (mercimek, bezelye, fasulyeler, nohut, genitiği
değiştirilmemiş soya...) kinoa, keten-kenevir, kuruyemişler (çekirdekler, fıstık,
fındık, badem, ceviz...), yeşillikler (ıspanak,
brokoli), süt, peynir.
2. Fazla yol gitmemiş, bekleyip vitamini ölmemiş yerel yiyeceklerle, mümkün
olduğunca mevsim sebze-meyveleriyle,
hatta kendi balkonunuzda, bahçenizde

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

ketojenik diyet, dukan diyeti gibi yeni diyetlerle bayram havasına girerek kutladık. Uçları seven bir çağda
yaşadığımız için sağlıklı beslenme alışkanlığını da
aşırı uçlara çekmeyi başardık. Sabah kahvaltısında
ıspanaklı avokado shake içmezsek sağlıklı olamayacağımızı düşünmeye başladık. Kafamız karışık,
haklıyız da, çünkü istisnasız tüm yiyeceklerimizin
zehirlendiği, bize yiyecek adına sunulanların yiyecek
bile olduğu şüpheli bir devirde dünyaya geldik. Tüm
sebze ve meyvelerimiz ilaçlı ve hormonlu. Peynirimiz,
yoğurdumuz, sütümüz buzdolabında bir ay kalsa bile
bozulmuyor. Tükettiğimiz hayvanların yaşam koşullarından bi haberiz. Ve en önemlisi de, vücudumuzla
iletişim kurabileceğimizi ve bize ihtiyacımız olan en
doğru yiyecekleri bu iletişim sayesinde bulabileceğimizi hiç kimse bize öğretmedi. Bizim ne yiyeceğimizi diyetisyenlerden, sağlık uzmanlarından ve moda
dergilerinden öğrenmemiz gerekti. Çoğu zaman da
bu otoriteler bize gerçekten neyin faydalı olduğunu
bildirmekte yetersiz kaldı. Fındık kadar beyaz peynir,
avuç içi kadar ceviz, serçe parmak kadar salatalık bizi
kesmedi, düz duvarlara tırmandık.
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yetiştirdiğiniz otlar ve sebzelerle beslenin.
(Maydanoz, reyhan, biberiye, çeri domates, dereotu, semizotu kolaylıkla yetiştirebilirsiniz.)
3. Bol su için. Suyun pek çok faydasının
arasında toksin atımı, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olmak, cildi taze ve sağlıklı tutmak da var.
4. Teflon ve alüminyum tencere ve tava
yerine demir, toprak, seramik veya cam
tercih edin.
5. Ev yemeği her zaman daha sağlıklıdır.
(Birkaç gün beklemiş yemek tüketmeyin.)
16

6. Beyaz şekerle ve beyaz unla vedalaşın.
Şekeri azaltın. Alternatif olarak, bal, pekmez, hurma, akçaağaç şurubu kullanabilirsiniz. (Balı kaynar değil, ılık suya karıştırabilirsiniz. Kaynar suda bal toksik hale
gelir.)
7. Mutfağınıza mümkün olduğu kadar
çok çeşit ve renk sokun. (Meyveler, sebzeler, tahıllar, baklagiller, kuruyemişler...
8. Azar azar, yavaş yavaş ve oturarak yiyin.
En sağlıklı yiyeceklerin bile fazlası zarar.
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9. Stresliyken, sinirliyken, olumsuz duygular içindeyken yemek yemeyin.
10. Lifli yiyeceklerle beslenin. Lifli yiyecekler, besin değeri yüksek yiyecekler
olmakla birlikte, kan şekerini sabit tutar,
kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur, uzun süre tok tutar ve sindirimi
kolaylaştırır. (Lif oranı yüksek yiyecekler
çoğu sebze ve meyve başta olmak üzere; yulaf, kuru erik, armut, narenciyeler,
sarı ve yeşil mercimek, nohut, greyfurt,
böğürtlen, muz, kayısı, elma, domates,
kereviz, kabak vb…)

11. Her sabah kalkar kalmaz ve gün içinde bir dilim
limonlu ılık su için. Ilık su sindirimi kolaylaştırır, metabolizmayı hızlandırır ve bağırsakları temizlemeye
yardımcı olur. Suyu ılık içemiyorsanız, gün boyu bol
bol sevdiğiniz ısıda (çok soğuk olmamak şartıyla) su
içmeyi ihmal etmeyin. Özellikle sabah kalkar kalmaz
yarım litre suyu yudum yudum içmek metabolizmanızın hızlanmasına ve güne enerjik başlamaya yardımcı olursunuz.
12. Öğün saatleriniz belli olsun. Bu, sindirim sisteminizin kolay çalışmasına yardımcı olur. Kendinizi aç
bırakmayın.
13. Dondurulmuş gıdalardan uzak durun. Yemeklerinizi dondurmayın.
14. Yemekle beraber su içmeyin. Yemekle beraber su
içmek, mide asitlerine “nasıl olsa su var, boş ver yat”
mesajı vermektir.
15. Yeme-içme saatlerine dikkat edin. Metabolizmanın en hızlı olduğu zaman sabah saatleridir, özellikle
7 ile 10 arası. Sağlıklı bir kahvaltı (örn. ılık yulaf ezmesi,
taze portakal suyu, meyve gibi) güne enerjik başlamanızı sağlayacaktır. Akşam yemeğini erken yiyin.
21.00’den sonra vücudunuz istirahate çekilir, bu saatten sonra yediğiniz en faydalı şey bile yarar getirmez.
16. Beslenmenin yanı sıra, “esenlik” halini yakalamada önemli bir nokta da “rahat bir zihin durumu” dur.
Bunun için de belli doğal uygulamaları (meditasyon,
nefes ve yoga gibi) yaşama geçirerek olumsuz duygu,
düşünce ve iç hallerimizle daha kolay başa çıkabiliriz.
Kaynakça:
www.bbc.com/news/uk-39576654
www.eatingwell.com/article/78846/7-tips-for-cleaneating/
www.vogue.co.uk/article/what-is-clean-eating
pwc.blogs.com/press_room/2016/08/healthyeating-is-increasingly-on-consumers-agendas-withmillennials-leading-the-way.html

İçsel yolculuğum 40 yaşıma girmemle başladı. Sanki bir şey beni çağırdı kollarını uzatıp, ben de o açılmış kollara doğru içgüdüsel adımlarla yavaşça ilerlemeye başladım. Hep yetmedi, sanki daha fazlası
vardı ve ben bir şekilde onunla kavuşmalıydım. 10
yıla yakın sürdü bu yolculuk ve tabii ki hala devam
ediyor... Özüme ilerleme diyorum ben buna. Özümle buluşma.
Hippie bu sürecin bir meyvası gibi. Benim başkaları
ile kendimi ve kendi yolculuğumu paylaşma biçimim. Onlara benden bir el uzatma. Şifalandırma.
Hem kendimi hem onları. Hippie ruhsal bir paylaşım her bir ürünüyle.
2018 ‘de doğdu Hippie. Bebek daha, büyüyecek
olgunlaşacak zamanla. Beni ruhsal olarak besliyor,
ben beslendikçe onu geliştiriyorum. El ele verdik
ilerliyoruz beraber. Tanıştıklarımızın ruhlarına dokunmak, onlara umut vermek, yaralarını sarmak, dileklerini gerçekleştirmek için yol açmak bizi mutlu
ediyor.
Özellikle Hippie’nin malaları ruhlarıyla bütünleşmelerini, öz seslerini duymalarını sağlıyor. Onları kendileriyle buluşturuyor. Çünkü malaya yüklediğim
her olumlama ve dilek onların kendileri için odaklanmalarını sağlıyor ve enerjisel olarak yaratıma geçiriyor. Aslında güç içlerinde ben sadece ellerine bir
anahtar veriyorum ve kapıyı gösteriyorum. O anahtarı kilide sokan ve çeviren gene kendileri. Her şeyin
başı ve sonu, var eden, yok eden biz değil miyiz?
Varoluş büyük enerjisel değişimler yaşıyor şu dönemde. Farkındalıklar artıyor. Kadim bilgiler su yüzüne çıkıyor. Semboller, doğal tütsüler, yağlar ve
özellikle doğal kristaller ellerimizden düşmüyor,
evimizden eksik olmuyor. Hippie bu tip ruhsal tamamlayıcılara da ulaşabilecekleri Spritüel ürünler
satan bir dükkan. Hippie’den çıkan her ürün, buluştuğu her bir kişiye sevgi, mutluluk ve şifa aktarımı
yapar çünkü onlar ben ile alan kişiler arasında bir
köprü benim onlara sevgi aktarımım, yolculuklarında rehberliğim. Onlardan da bana tabii.
Hande Riester

Instagram/hippie.hippi

buluta sevdalı

nehir

Bir zamanlar, dağdaki kaynaktan gelen küçük bir akarsu varmış. Çok küçük ve gençmiş, mümkün olduğunca çabuk ulaşmak
istiyormuş denize. Çok genç olduğu için
anda kalmayı da, nasıl huzurlu olabileceğini de bilmiyormuş. Bu yüzden acele edip,
telaş içinde dağlardan aşağı akıp ovalara
erişmiş ve bir nehir olmuş.
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Bir nehir daha yavaş akmak zorundadır. Bu
da onu rahatsız etmiş, denize hiç ulaşamayacağını düşünmeye başlamış. Ama şimdi
suları daha sakinmiş, bu yüzden gökyüzündeki pembe, beyaz ve gümüş renkli
bulutları yansıtmaya başlamış. Bulutlar
muhteşem güzellikte renklere ve biçimlere
sahiplermiş. Ve nehir tüm gününü bulutları
izleyerek geçirir olmuş. Bulutları izledikçe
onlara daha çok bağlanmış ve acı çekmeye başlamış çünkü bulutlar geçiciymiş;
sürekli olarak rüzgarla hareket ediyor ve
nehirden uzaklaşıp başka yerlere doğru yol
alıyorlarmış. Nehir her seferinde bulutlara
tutunmaya çalışıyor ama başaramıyormuş.
Bulutların onunla kalmamasına çok üzülüyormuş.
Bir gün çok büyük bir fırtına çıkmış ve tüm
bulutları savurmuş! Gökyüzü bomboş kalmış, takip edeceği tek bir bulut bile göremiyormuş artık nehir. Canı çok sıkılmış,
gökyüzünün engin maviliği bile ona acı
vermeye başlamış. “Bulutlar olmadan yaşamamın ne anlamı var? Sevdiğim olmadan
yaşamamın ne anlamı var?” diye düşünmüş. Ölmek istiyormuş ama bir nehir nasıl
ölebilir ki? Geceler ve günler boyunca ağlamış...
Bir gece, dalgalarının kıyıya vururken çıkardıkları sesleri dinlemiş ve onlarda kendi
ağlamasını duymuş; dalgaları kıyıya vururken ağlıyorlarmış. Bunu işittiğinde birden

Bulutları takip eden
bir nehrin hikayesi
Yazı: Thich Nhat Hanh

çok büyük bir farkındalığa, muhteşem bir içgörüye
kavuşmuş: Kendi doğasının aynı zamanda bulutun da
doğası olduğunu anlamış. Her ikisinin de temellerinin
su olduğunu, sudan yapıldıklarını fark etmiş. Nehir bulutmuş, bulutsa nehrin varlığının derinliklerindeymiş
zaten. Nehir, “Neden bulutların peşinden koşayım ki?
Sadece, bulut değilsem bulutun peşinden koşmam gerekir” diye düşünmüş. Böylece, yaşadığı derin üzüntü ve
bunalım nehrin uyanmasına ve kendisinin de aslında
bulut olduğunu görmesine neden olmuş.
Nehrin kendisini yapayalnız hissetmesine yol açan
gökyüzünün mavi boşluğu ertesi sabah yepyeni, güzel, parlak ve temizmiş. Bu engin mavilik artık yalnızlığını değil, özgürlüğünü ve masumiyetini yansıtıyormuş
nehrin. Gökkubbenin tüm bulutların evi olduğunu,
bulutların başka bir yerde olamayacaklarını ve doğaları
gereği gelişsiz ve gidişşiz olduklarını anlamış nehir. Artık ağlaması için bir nedeni kalmamış; neden buluttan
ayrıymış gibi ağlasın ki?
Böylece nehir yeni bir içgörü daha kazanıp, gökyüzünün doğumsuz ve ölümsüz doğasını görmüş. Bu ona
huzur verip sakinleştirmiş. Daha önceleri yalnızca bulutları yansıtan nehir, gökyüzünü de olduğu gibi kabul
edip yansıtmaya başlamış. Artık gökyüzü gece-gündüz yanındaymış nehrin, içindeymiş de.
O akşam üzeri bulutlar tekrar geri geldiklerinde nehir
onlardan hiçbirine bağlı değilmiş artık. Hiçbiri onun
özel bulutu değilmiş. Geçen her buluta gülümsüyor,
selamlamlıyor ve tüm bulutları hoş görüyle karşılıyormuş. Beğendiği belli bir bulut yokmuş, hepsini seviyormuş. Gökyüzünde süzülürlerken onlarla birlikte olmaktan ve onları yansıtmaktan zevk duyuyormuş. Bir
bulut onu terk edip gittiğinde de nehir şöyle diyormuş:
“Hoşça kal, tekrar görüşmek üzere!”
Nehir artık özgürmüş ve denize ulaşma ihtiyacı hissetmiyormuş. O gece bir dolunay çıkmış ve nehrin derinliklerini aydınlatmış. Ay ve nehir birlikte meditasyon
yapmışlar. Nehir artık şimdinin keyfini özgürce çıkarabiliyormuş ve böylece tüm acılarından kurtulmuş.

Ruhunu gövdende tutabilir misin,
bir olana sarılıp,
öğrenebilir misin bütün olmayı?
Enerjini merkezde tutup,
yumuşak, hassas olarak,
öğrenebilir misin bebek olmayı?
Derin suyu durgun ve berrak tutabilir misin,
bulanmadan yansıtabilsin diye?
İnsanları sevip işleri yönetebilir misin,
yapmadan yaparak bunu?
Göklerin Kapısını açıp kapatarak,
yavrularını besleyen bir kuş olabilir misin?
Kâinatı delip geçen bir parlaklıkla,
bilmeyerek bilebilir misin?
Doğurmak, beslemek,
dünyaya getirmek ama sahiplenmemek,
eylemek ama karşılık beklememek,
yol göstermek ama hükmetmemek,
Budur akıl sır ermez güç.

Lao Tzu, Tao Te Ching
(Yol ve Erdem Kitabı)
(Ursula Le Guin yorumu)

hep aynı yeri
kazdığın zaman
hazine bulursun
Çigong Eğitmeni
Hakan Onum ile söyleşi
Röportaj: Mine Kavalalı
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Hakan Onum Uzakdoğu Enerji çalışmaları ve özellikle Çin kökenli sağlık
felsefesine gönül vermiş ve uzun yıllardır bu sanatları uygulayan bir eğitimci. Sağlık sorunları olan kişilerle
de özel Çigong Terapisi yapıyor aynı
zamanda. Derslerinde, öğrencilerin
bir yönergeyi alıp kendi başlarına uygulayabilecekleri bir noktaya getirmeyi amaçlıyor. Çigong genel olarak
kan dolaşımı, kas ve iskelet gibi tüm
sistemler üzerinde iyileştirici ve güçlendirici etkiye sahip, ruh-zihin-beden
bütünlüğünü amaçlayan kadim bir sanat ve bilim. Hakan Onum’la uzun bir
söyleşi yaparak pek çok ilginç ve değerli bilgi edindik.
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Hakan bey, öncelikle Cigong nedir?
Çigong Çin dilinde, canlılık ve bilinçlilik üstünde, yaşamın belli alanlarında beceri geliştirme amacıyla uzun
süreli ve kararlılıkla çalışma anlamına
geliyor. Uygulamada Yaşam Becerisi
ve Canlılık Bilimi olarak da adlandırabileceğimiz Çigong, Uygurca’da Can
Mahareti, Türkçe’ de Can Yetkinleştirme anlamlarına geliyor. Bir bilim uygulamalı olarak kullanılmadığı zaman
çok teorik kalabilir. Cigong öyle değil;

laboratuarlarda incelenebiliyor, sonuçları tıbbi
gözlem ve ölçümlerle kanıtlanabiliyor.
Ne gibi sonuçlar alınıyor?
Çok belirgin bir çalışma yapılmış; Bir gruba hastalıkları neyse ona göre ilaçlı tedavi uygulanıyor
ama onlar bu ilaçların yan etkilerinden muzdarip
oluyorlar. Diğer gruba yine ilaçlı tedavi uygulanırken bir yandan da Cigong ya da Tai Chi çalıştırılıyor. Sonuç şu: Yan etkileri çok yoğun yaşayan
ilk gruba karşın çigong çalışan grupta yan etkiler
ya hiç yaşanmıyor ya da en az düzeyde yaşanı-

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

yor. İyileşme oranları ilk grupta yüzde 30-40 iken
ikinci grupta yüzde 80 e çıkıyor. Daha çok kişi
daha uzun süreyle sağlıklı kalıyor ve hastalığın
tekrarlama oranı düşüyor. Ben kanserli hastalar
üzerinde de çalışıyorum.

Hakan çok ilginç şeyler söyledin.
Peki Çigong bedende tam olarak ne
yaratıyor? Aynı zamanda duygu ve
düşüncelerimiz üzerinde de etkisi
oluyor mu?

İnsanların hastalanmadan önce sağlıklarını korumaları çok eski çağlardan itibaren en değerli tıp
hizmeti olarak görülmüş. İnsanlar bir kere hastalandıklarında hekimlerin onları bedava tedavi
etmesi zorunlu görevleriymiş. Hastalık tedavisi
ise 3. Sınıf hizmet olarak görülürmüş. Amaç insan sağlığına yatırım yapmak ve bunun sorumluluğunu bireylere üstlendirmek. Yani bugünkü
sistemin tam tersi!
Cigong uygulamalarından söz eder misiniz?

Yaşam kalitemiz üzerinde büyük etkisi
oluyor. İnsanın kendi enerji bedeninde
çalışmasını sağlıyor ve ruhsal gelişim
yönü var. Amaç yaşama ve sağlığa değer vermek. Modern bulguların ışığında gözden geçirecek olursak, bizim bir
görünür bedenimiz var. Ama bu görünür sistem oluşmadan önce biz bir et
yumağı yani ceninken ne bir omurgamız, ne gözümüz, ne de kulağımız
var. Daha sonra bedende ilk önce bir
elektrik ağı oluşuyor. Bu ağ 2010 yılından itibaren Primo Vasküler Sistem
olarak adlandırılmaya başlandı; yani
içinde su ve akışkanlığın bulunduğu
İlksel Dolaşım Sistemi. Bu sistemdeki
sıvıların elektro-manyetik özellikleri

Çin’in büyük coğrafi alanını göz önünde bulunduracak olursak, farklı bölgelerde farklı uygulamalarla karşılaşırız. İnsanca yaşanabilir düzeye
getirebilmek için hazırlanmış değişik tasarımlı
alıştırmalar var. Günlük bilinç halimizle ayakta,
oturarak veya yatarak yapılıyor, transa geçerek
yapılabilenler de var. Çeşitli uygulamalarla insanlar daha sağlıklı hale gelebiliyor. Çok geniş
çeşitlilikte yapılan uygulamaları var. Bugün resmi olarak telaffuz edilen Çigong sistemlerinin
sayısı 5.000 civarındadır. Çin 20.yüzyıla kadar
dünyaya kapalı bir kültürdü. Geleneksel Çin tıbbının yaygınlaşamaya başlamasının ilk görünür
nedeni 50li yıllarda Amerikan Başkanı Nixon’un
Çin’e gidip akupunktur tedavisi görmesidir. Hindistan buna karşılık İngiliz sömürgesi olduğu için
çok daha önce dünyaya açıldı.

Elinde yaşamın
değiştirebileceğin
unsurları var, değişkenleri
var, yaşamını buna göre
düzenlersen alınyazısı
gibi gördüğün durumunu
değiştirebilirsin.
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ve elektrik iletme özelliği var. Analizi
yapıldı özellikleri de belirlenmiş durumda. Özetle, bedenlerimizin böyle
bir şebekesi var. Her hücrenin elektriği var. İç organların da kendilerine
özgü frekansı ve elektriği var. İç organlara bağlı bir can hattı veya can
ağı da diyebileceğimiz, bizim kan
dolaşım sistemimiz gibi veya sinir
sistemimiz gibi bedende bulunan
bir ağ bu! Biz bu ağı canlandırma
ve odaklanma teknikleriyle, sabit
veya hareketli odaklanma veya elle
uyarma gibi yöntemlerle etkileyebiliyoruz. Belli soluma biçimleri, belli
duruş veya hareket kalıpları bu içsel
sistemi etkiliyor. Sonuçta bedende
görünür biyofiziksel ve biyokimyasal
düzeyde içsel değişiklikler ortaya çıkıyor, biyolojik yeni bir organizasyon
başlıyor. İç organların çalışma düzeyi en uygun hale geliyor ve iyileşiyor.
Yani aşırı veya az çalışıyorsa; durgunluk ya da aşırılık dengeye geliyor.
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Dinamik Kader’ dediğimiz olasılıktan da söz eder misin?
Bunun ruhsallıkla doğrudan ilgisi
yok. Ruhsallık ise işin şurasında: bir
insana hastalandığında “Bu senin
kaderin, ne kadar yaşarsan yaşa, artık
bununla yaşayacaksın” demek yerine,
tam tersine, “Elinde yaşamın değiştirebileceğin unsurları var, değişkenleri
var, yaşamını buna göre düzenlersen
alınyazısı gibi gördüğün durumunu
değiştirebilirsin” diyebilmekte. İşte
bu da felsefe diliyle söylendiğinde
‘Dinamik Kader’e dönüşüyor. Yani
alınyazısı değiştirilemez diye kabul
ediliyorsa da, biz değiştirilebilir di-

İnsanların
hastalanmadan önce
sağlıklarını korumaları
çok eski çağlardan
itibaren en değerli tıp
hizmeti olarak görülmüş.

yoruz ve ‘Dinamik Kader’i sunuyoruz. İnsanları
alınyazısının değişemez düşünce kalıbından
kurtarıyoruz. Ama doğaldır ki, hastalığın zihinsel ve duygusal arka planları var. Hastalığı ile ilgili mesajları hasta alamıyorsa iyileşemeyebilir
de. Biz sadece şansını arttırıyoruz. Zaten, seni
şu kadar zamanda mutlaka iyileştiririm, diyen
birinin yanından kaçmak gerek. Hekimler de
garanti vermiyor, biz de vermiyoruz. Ama şu da
var; doğada kurallar, kanunlar yok. Senin bakış açından gelişen, senin bilinç düzeyine göre
gelişen işleyiş eğilimleri var. Yerçekimi bile senin üzerinde farklı etki yaratabilir, güneşin doğuşu ve batışı da. Yani çok katı kanunlar yok.
Evren bir dişli çark değil, evren bilinç düzeyine
göre açımlanabilir bir süreç. Aslında “hayat “,
yani başımıza gelenlerin tümü evren ve yaşam
dediğimiz şey. Şimdi biz madem ki enerji ve
kendi bedenimiz üzerinde çalışıyoruz, bununla birlikte zihnimiz üzerinde de çalışıyoruz. Bu
da başımıza gelenleri etkileme olanağı veriyor
bize.
Bu bilgiler eskiden kapalı kapılar ardında ustadan öğrenciye gizlilik içinde aktarılan bilgilerdi. 20. yüzyılda ve özellikle şimdi 21.yüzyılda
herkese açılmaya başladı.
Bir dönem Avrupa Tai Chi ve Çigong Federasyon üyesi de olan Hakan Onum, son derece kapsamlı bilgiler vermeye devam ederken
onun ilk eğitim aldığı yılları merak edip soruyorum.
İlk eğitimim 1986’da İlhan Güngören ile başladı.
Uzakdoğu Yaşama Sanatları -Hinduizm, Budizm,
Zen, Taoculuk gibi felsefelerle ilgilenirken, rahmetli İlhan Güngören YOL YAYINLARI’nı kurmuştu
ve ödül alan kitapları vardı. Uzakdoğu kültürünü
Türkiye’ye ilk getiren kişidir kendisi. Başlangıcımı
ona borçluyum. Onunla Zen Shiatsu çalıştım; 3
yıl birlikte çalıştıktan sonra 4. yıl artık Zen Shiatsu öğretmeniydim. Daha sonra ilk kitabım “Ejderi
Uyandırmak“ yine YOL yayınlarından 2004 yılında
çıktı. Şimdi kendisi Amerika’da bulunan Çinli bir
hocam Dr. Shicang vardı; bugünkü düzeye gelmemi borçlu olduklarımdandır. İkinci çigong kitabım
da yolda, metinleri bitti, görüntülerini hazırlıyorum. ilk kitabımın 2. baskısı 2019’da çıktı. İkinci kitapta yer almayan tıbbi istatistikler ve çok değerli
yeni alıştırmalar var. Almanya’da öğrendiklerim de
yeni ve değişik. Bunun sonu yok.

Şimdi esas ayakları yere basan konu
geliyor: Bu kadar geniş çeşitliliği olan
alıştırmaları yapmanın hedefi iki elin
parmağını geçmeyecek kadar, yani
8-10 tane. Bir tasavvuf deyişi vardır:
“Hazineyi kazdığın yerleri devamlı değiştirerek değil, hep aynı yeri kazarak
bulursun” der. Biz öğretmenler geniş
bir çeşitliliğin içindeki bağlantıları görüyoruz ama eğer yol almak istiyorsak
belli bir alıştırma sistemine bağlı kalmamız iyi olabilir, çünkü orada ileri düzeydeki hedeflerimizi yakalayabiliriz.
Çigong genel olarak bedenlerimizdeki
yaşam enerjisini düzenleyerek iş görüyor ve olumsuz enerjileri temizliyor.
Bazı alıştırmalarda çevremizdeki kaynakların enerjilerini de paylaşabiliyoruz; doğanın, ağaçların, yıldızların, bir
kamp ateşinin enerjisini de paylaşabiliyoruz. Yeryüzü ve Gökyüzü büyük yin
ve yang’dır mesela. Bizler tüm evrenin
canlılık içinde ve dönüşerek sürdüğünün bilincinde olmalıyız. Her varlığın
bir can taşıdığı bilinciyle saygı duyarak,
onlardan izin de alarak, temel olarak
kendi zihnimizi ve bedenimizi düzenliyoruz ve bunun tekniklerini öğretiyoruz. İnsanlara yardım etmenin çok
güzel bir yolu bu. Onlara hiçbir alet
edevat satmak zorunda kalmadan, dolayısıyla onlardan çok büyük paralar
istemeden, sadece bin yılların insan
deneyim ve birikimini aktararak yardım
etmiş oluyoruz ve bu da çok sevindirici bir şey. O kadar basit ve doğal bir
yöntem ki, ama işte insanların yaşamını değiştiriyor. Ve insanların yüzünde o
sevinci görüyorsun.

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

Çigong’da başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz alıştırmalar da var. İlik yıkama yöntemi, kemik solunumu, beyin
temizleme, iç organlar üzerinde onların
meridyenleriyle çalışıyoruz. İç organlar
da dış organlar gibi etkilenebiliyor. İç
organların kalitesi dış yüzeyde kendini
belli eder. Shiatsu’da da bunu basılarla
algılayıp değiştirebiliyoruz.
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biz aslında

düşündüğümüz her şeyiz

Yazı: Nehir Ötgür

İnsan Olmayı Başarabilmek
3.Göz dergisinin bu sayısında Tanrılar Okulu kitabının
yayıncısı kimliğimle birlikte, kitabın yazarı değerli Stefano D’Anna’nın yanında geçirdiğim 8 yıllık çıraklığım
süresince katıldığım sayısız seminer, toplantı ve konferanslarından, yazdığı makalelerinden okuduklarımdan tüm hücrelerime sinen insana dair bilgiler, ama
en çok ta kendisinde gördüğüm mütevaziliğin, saygının, nezaketin ışığında derginin konusu hakkında
düşüncelerimi paylaşmadan önce, büyük bir özen ve
özveriyle bu dergiyi çıkaran Sevgili Güler Pınarbaşı ve
ekibine teşekkür etmek istiyorum.
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Belli başlı bir kaç öğretiyi hayatıma aldığımdan beri olan biten ya da bizzat
yaşadığım her şeyi, kendimde ya da
kaynağında düşünmeyi alışkanlık
edindim kendime. “Dünya böyle çünkü insan, yani sen böylesin” inancıyla,
saygı konusundan önce insan ile ilgili düşüncelerimi
paylaşmak istiyorum ki, bu düşüncelerimin insanın
problem olarak gördüğü veya önemsediği tüm konular için geçerli olacağını düşünüyorum.
Türler arasında en gelişmiş canlı olarak bilinen insanın, binlerce yıl öncesinden bu güne kadar bir diğer
insana yaptığı fiziksel, psikolojk, zihinsel kötülükleri,
zalimlikleri, hainlikleri, işkenceleri hiçbir başka canlı türü insana yapmamıştır, aynı şekilde insanın bu
muhteşem gezegene verdiği zararda olduğu gibi...
Böyle başlayarak, her dönemin yaşamına ve kuralına
göre farklı şekillerde de olsa 21.yüzyıla kadar gelmiş
bu ve biz bugün hala saygının, sevginin, özgürlüğün,
uyumun, anlayışın, ya da kısacası insanın özüne ait
en temel, en doğal değerleri konuşmaktayız. Sanırım
uzun bir süre daha da konuşacağız, eğer birey olarak
kendi dönüşümümüzü başaramazsak.

Özgür iradesiyle seçmek yerine, kendisini
seçilmişler, seçilecek olanlar arasında
görmek için can atan bir insanın
kendisine saygısı ne kadardır?

Bence önce bunların farkına varıp, sonra değerlendirme yapalım. Yukarıda saydığım insana dair davranışlar, tutumlar aslında olmamız gereken bütün, tam,
gerçek bir ‘insan’ figürüne ait değil. Daha çok, insan
olmaya çalışan ancak görmemekte, anlamamakta,
değişmemekte, dönüşmemekte ısrar eden ve oldukça yavaş ilerleyen canlı türüne ait demek daha doğru
olur.
Bizim bu dünyaya gelişimizin amacı insan olabilmeyi deneyimlemek diye düşünüyorum. Nedir insan
olabilmek? İçinde tam, bütün olmak, özünü hatırlayabilmek. Çocukluğumuzdan itibaren çatışmalarıyla,
kavgalarıyla, savaşlarıyla, çelişkileriyle, ölümleriyle,
korkularıyla, hastalıklarıyla, bağımlılıklarıyla, ezberleriyle, kurallarıyla, kanunlarıyla, güçleriyle, hırslarıyla,
politikalarıyla, inançlarıyla vs. bize anlatılan dünyanın
bir parçası olduğumuz düşüncesinden kurtulabilmek. Birey olabilmek; dışarıda ne olura olsun içinde
bölünemeyen. Kendimizi sorgulamaya başladığımız
ana kadar parçalara ayrılmış, bölünmüş benliğimizi
toparlayıp bir olabilmek. İçimizde eksik olanları yerine
koyabilmek: Özgürlüğü... Sevgiyi… Birliği… Bütünlüğü… Düşlemeyi...
İnsanın özüne ait olan, ancak kendisine unutturulan
ve kendi kendine hatırlamakta zorlandığı bu önemli değerlerin eksikliği bizi kendi içimizde bölünmüş,
korku içinde, bağımlı, güvensiz, sevgisiz, mutsuz yapıyor, kendimizden uzaklaştırdığı gibi, diğerleri ile

Biz aslında saygıyı da, sevgiyi de,
nezaketi de, iyiliği de, anlayışı
da kendimize gösteriyor, yardım
dahil, diğerlerine gösterdiğimiz
her türlü insani davranışı da
kendimize yapıyoruz.
aramıza her seviyede ve şiddette olumsuzluklar koyuyor.
Kendisine empoze edilen oldukça yapay
ve ezber bir dünyaya ait olduğunu düşünen biri kendisine hangi konuda saygı
duyabilir? Herkesin parmak izi dahi farklıyken, başkalarına benzemeye özenen
birinin kendisine saygısı olabilir mi? Özgür
iradesiyle seçmek yerine, kendisini seçilmişler, seçilecek olanlar arasında görmek
için can atan bir insanın kendisine saygısı
ne kadardır? Kendini merak etmek yerine,
başkalarının hayatını merak edenin, kendisini keşfetmek yerine başkalarını tanıma
hevesinde olan birinin kendisine saygısı
olabileceğini düşünür müsünüz? Kendisinden çok başkalarıyla zaman geçiren,
kendi inancı ve düşüncesinden çok başkalarının ne düşündükleri, ne söyledikleri,
kendisinin yapmak istediğinden çok başkalarının veya toplumun ondan istediğini
yapan bir insan ne kadar ‘var’ olmuştur ki,
saygısı olsun? Kendi üzerinde çalışmanın
ne demek olduğunu bilmeden, dışarıda bir işte çalışmanın zorunluluk veya
bir değer olduğuna inanan bir insanın
kendisine saygısı var mıdır? Tekrar tekrar
yaptığı hatalarıyla, kabalığıyla, kilolarıyla,
hırçınlığıyla, sözde açık olmak maksadıyla
saygısızca, kabaca ya da gereksiz küfürlerle konuşan, bugün seviyorum dediği
ile yarın kanlı bıçaklı olabilen bir insanın
kendisine ve diğerine saygısı ne kadar
gerçek olabilir? İnsana zarar veren ürünler
üreten bir iş adamı, cirosunun yüksekliği
nedeni ile toplum tarafından saygı görürken, onun gerçek anlamda insana saygısı
var mıdır? Sorgulamayan, düşünemeyen,
neyi neden yaptığının bilincinde olmayan, kendi oluşunu yükseltemeyen, vicdanından uzak bir insanda kibarlık, saygı,
sevgi olabilir mi, ya da ne kadar inanılır

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

Diğer canlılarla aramızdaki fark olarak gördüğümüz
“düşünebilme” yetisi şu soruyu aklıma getiriyor; madem bu gezegenin en gelişmiş türüyüz, madem
düşünebilme yeteneğimiz var ve fikir yürütmeye
gelince herkes sevgi, barış, daha iyi bir dünya, daha
iyi yaşamlardan bahsediyor, neden bugüne kadar,
nesiller boyu her çağda insanın yaşadığı ya da yaşattığı zalimliklerden, savaşlardan, ölümlerden, acılardan,
mutsuzluklardan ve daha birçok benzer olumsuz şeylerden hiç ders alınmıyor? Madem düşünen, okuyan,
öğrenen, uygulayan, gelecek üzerine iyi şeyler inşa
ettiklerini düşünen, teknoloji konusunda oldukça
ilerleme kaydeden bir insanlık var... Neden ‘insan’ olarak kendi içimizde gelişemiyoruz? Bugün hâlâ savaşlar var, bugün hâlâ insan insanı öldürüyor, ürettikleriyle, düşünceleriyle zehirliyor, ihanet ediyor, kavgalar
ediyor, bir başkasının hayatını alt üst edebiliyor ve
bunları yaparken hiçbir rahatsızlık duymuyor ya da
insanlığından önce çıkarını önemseyebiliyor. Tecrübenin iyi bir şey olduğunu savunanlara sorum şu: Bu
kadar tecrübe sonucu tüm insanların birlikte huzur,
barış, sevgi, saygı içinde yaşamaları gerekmez miydi?

25

Madem bu gezegenin en
gelişmiş türüyüz, madem
düşünebilme yeteneğimiz
var ve fikir yürütmeye gelince
herkes sevgi, barış, daha iyi bir
dünya, daha iyi yaşamlardan
bahsediyor, neden bugüne
kadar, nesiller boyu her
çağda insanın yaşadığı ya
da yaşattığı zalimliklerden,
savaşlardan, ölümlerden,
acılardan, mutsuzluklardan ve
daha birçok benzer olumsuz
şeylerden hiç ders alınmıyor?
olur? Bu sorgulamalarla bir dergiyi baştan
sona bitirebiliriz ama ben burada sonlandırıyorum.
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İnsanın kendi içinde bir türlü tam olamayışı, kendi içindeki karmaşıklığı, huzursuzluğu ve kendisiyle her anlamdaki uyumsuzluğu sebebiyle, her insanın doğuştan
sahip olduğu özgürlük, mutluluk, yaşam
hakkı ve insana saygı hala kanun ve kurallarla korunmaya çalışılıyor. Oysa saygının zoraki öğretilmesi veya görev icabı
insanlara yansıtılması benim inandığım
‘insan’ olmanın onuruna ters geliyor. Tam,
bütün olan insana bir diğerinin haklarına,
yaşamına, canına, düşüncelerine, söylediklerine saygı göstermesi gerektiğini, bir
diğerine rahatsızlık vermemesi gerektiğini
söyleyen, kasten kötülük yapmasını önleyici kanunlar koymaya bugün hala ihtiyaç
duyuluyorsa, burada ciddi ve net bir durum vardır.
Bu konular yıllar sonra eminim tekrar gündemimizde olacak, çünkü şimdiye kadar
insan sürekli olarak kendisini tekrarladı.
Bugün ilerlememiz beklenirken değerlerimizden daha da eksilerek geriye doğru
gidiyoruz. Eğer bir değişim olacaksa, bunu
her bir kişi, birey olarak, kendisini tanımakla, kendisini bilmekle, önce kendisine
saygı göstermekle başlatacaktır.
Konuyla ilgili olarak, sadece Tanrılar Okulu
kitabından okuyarak değil, bizzat Stefano

D’Anna’nın kendisinde gözlemlediğim ve hayran olduğum ve yaşamıma aldığım bir öğretiyi paylaşmak
istiyorum; zorda, tereddütte kaldığınızda, tepki vermeden önce ya da karşınızdakini yargılamadan önce
aklınıza getirirseniz, saygı ve diğer konular belki biraz
daha anlaşılır olup, dönüştürmekte zorlandığımız
şeylerin üstesinden gelmemize yardımcı olabilir:
Saygı, sevgi, nezaket, iyilik, yardım, hoşgörü, anlayış
gibi davranış ve tutumlarda bulunurken bunları karşımızdakine özel olarak veya karşımızdakinin kimliğinden, konumundan dolayı yapmıyoruz. Biz aslında
saygıyı da, sevgiyi de, nezaketi de, iyiliği de, anlayışı
da kendimize gösteriyor, yardım dahil, diğerlerine
gösterdiğimiz her türlü insani davranışı da kendimize
yapıyoruz. Tıpkı bu davranışların tam tersi olarak görülen her türlü olumsuz tepkide, şiddet, yalan, öfke,
kabalık, saygısızlıkta olduğu gibi, saygısızlık yapıyorsak kendimize yapıyoruz. Saygı gösteriyorsak zorunlu
olduğumuz için, korktuğumuz için, ya da çıkarlarımız
için değil, kendimizi aşıp insan olabilmek için, kendimiz için, tercihen ve doğal olarak yapıyoruz.
Biz içimizde, düşüncelerimizde ne isek, dışımızda,
tepkilerimizde, davranışlarımızda da oyuz. Biz sadece
‘ne isek’ onu veririz; başkasına veriyoruz gibi göründüğümüz şeyi aslında kendimize veririz. Biz birine yalan
söylüyorsak aslında kendimize yalan söylüyoruz, biz
birine sevgi veriyorsak aslında kendimize veriyoruz,
birine iyilik yapıyorsak aslında kendimize yapıyoruz.
Doğaya veya bir başka canlıya saygı gösteriyorsak,
aslında ruhumuza saygı gösteriyoruz.
Sadece bu bilgiyi bile uygulamaya başlarsak, diğerleriyle olan ilişkilerimizde kendimizi gözlemleyerek
günlük davranışlarımıza dikkat edersek, hayatımızda ne büyük olumlu değişiklikler gerçekleşir, tahmin
edebiliyor musunuz? Eğer bir dönüşüm olacaksa bu
kişinin kendisinde başlamalı, eğer saygı söz konusu
ise kişi önce kendisine saygı göstermeli ve karşısındaki her ne veya kimse, ona ayırt etmeden saygı duymalı, en kötü ihtimalle saygısızlık yapmamalı.
Biz her ne yapıyorsak aslında kendimize yapıyoruz, biz
her ne düşünüyorsak aslında kendimiziz... Bu muhteşem gezegende insan olabilmekten, kendi içimizde,
düşüncelerimizde, davranışlarımızda, inançlarımızda
ilerlemekten ve insan gibi yaşayabilmeyi başarmaktan daha önemli bir şey göremiyorum kendi adıma...
Diğer her şey bunlar sağladığında kendiliğinden gelecektir ve bu benim gelecek nesillere bırakabileceğim en önemli sorumluluğumdur. Saygı ve sevgimle.

Gülbahar Yeni,
EDUCTOR ile

beden, zihin ve ruh
bütünlüğünüzü dengeliyor!
Enerji tıbbına göre fizik beden, aura olarak tanımlanan enerji alanının oluşturduğu negatifin
fotoğrafı gibidir. Başka bir deyişle fizik beden, auranın enerjetik yapısına ve titreşim gücüne göre
biçimlenmekte ve bütünlüğünü korumaktadır.
Bu nedenle aura düzeyindeki her değişim fiziğe
yansır. Bu değişimlerin fizikteki yansımaları kendini tükenmiş veya enerjiyle yüklenmiş hissetme
şeklindedir.

Gülbahar Yeni, Enerji Beden Tarama,
NLP, Hipnoz, EFT, EmoTrance, Regresyon
ve Modern Stres Yönetimi ile yaptığı
Çalışmalarla, Uluslararası Yetkinliği olan
Teknikleri EDUCTOR’ ile birlikte kullanıyor!
Bütün enerjiler düşünceyi izler. Buradan hareketle bireyin ne düşündüğü, düşündüğünü ne
sıklıkla düşündüğü aurası üzerinde doğrudan
etkilidir. Çünkü auranın titreşimleri düşüncelerimize uygun olarak değişir. Olumlu duygu
ve düşünceler auranın titreşimini yükseltirken
korku, kaygı, endişe, nefret gibi olumsuz duygular auranın titreşimini düşürür. Bütün Olumsuz
duyguların nedeni, vücudun enerji sisteminin
bozulmasıdır.

Vücudunuzda yanlış giden şeylerin ilk belirtileri titreşimsel ve elektro manyetik hasar frekansları şeklinde ortaya çıkar. Hastalık belirtileri görülmeden yıllar önce, hücrelerde gelişen
bu frekanslar hastalık teşhisine kadar farkına
varılmaz. Frekans bozulmasını kimyasal değişiklikler takip eder ve bakteri, virüs, mantar
gibi patojenler ortaya çıkar. Henüz bir belirtinin olmaması sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Kişinin yaşam kalitesi, yaşam enerjisinin
enerji beden kanallarında ne oranda serbestçe
aktığına dayalıdır. Bu enerji akışında bir engel
varsa bu durum dengesizliğe ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olur. Kişi artık Stres
altındadır.
Bir dalganın belli bir zaman birimi (genellikle
saniye) içerisinde tekrarlanma sıklığına, bir saniye içindeki döngü sayısına “frekans “ denir.
“Hertz” birimiyle ölçülür. Her şey titreşmektedir. Bu nedenle her şeyin frekansı vardır. İnsan
bedenindeki her hücrenin kendine göre bir
doğal frekansı vardır. Aynı şekilde her hastalığın, her bakterinin, her virüsün de doğal
frekansı vardır. Her hücreyi kendi doğal frekansına döndürmek, bedeni dengesine kavuşturmasına yardımcı olur. Bedenin frekansıyla
çatışan, onu bloke eden dalga boyları ise dengesizliğe ve strese neden olabilir.
Yalnız maddî / fiziksel şeylerin değil, duyguların, düşüncelerin,isteklerin, ilişkilerin, filmlerin,
kitapların, dokümanların, toplumsal konuların ve bireysel bilincimizin de frekansı vardır.
Eductor, çok hassas bir stres azaltma ve enerji
dengeleme sistemi olup, tıbbi bir cihaz değildir. Hastalığınız için doktorunuza baş vurunuz

Bilgi ve Randevu için 0532 6655980’ i arayınız.
www.gulbaharyeni.com.tr -- instagram.com/gulbaharyeni

tanrı

makinadan
çıktığı zaman*

Yazı: Erce Çetin Özcan

İnsanın Kendi Nesnesinin
Zaferi Altında Yok Oluşu
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Raslantısallıktan uzak kent imgesi bize
zamanların birikimini sunduğu gibi, gizliden gizliye duygularımızı da yansıtır.
Kentler de insanların hayalleri, istekleri
ve arzuları gibi peşimizi bırakmayan,
kimi zaman dizginlenebilen ancak her
daim soyut ve somut dünyamızda süregelen olguları barındırır. Bu olgular
bir kentin yaşamasına olanak sağlayabileceği gibi o kentin ölümüne de sebep
olabilir.
Simgesellikten çıkmış olan kent sözcüğü, görünen silüetleri ve davranışları ile
bize çevremizdeki insanları veya tanıdığımız kişileri yansıtır. İsteklerini, arzularını içine girdiğimiz mekanlarda, reklam
tabelalarında ve duyumsadığımız diğer
nesnelerde rahatlıkla görebilir, irdeleyebiliriz. Unutulmamalıdır ki insanların

İşlevini yerine getiremeyen
soyut yargıların nesnel düzleme
yansıması elbette ki bencillik
halini alıp bütünselliğini
kaybeder; herkes için olan yerler,
işlevini yerine getiren sözler ile
tek bir zümreye indirilir.

Bir kent yaratmanın sadece ‘boşluğu yapı ile doldurma’ olduğu sanılan bir zaman diliminde kollektif bir yaşam algısı doğuramayan bir kentin
varlığını sürdürebilmesi elbette ki beklenemez.
Kentler nasıl ki bizim duygularımızı yansıtıyorsa
aynı zamanda kalp atışımız gibi fark edilmeyen bir
ritim, bir müzik yayar etrafa. Özünde rastgele gibi
algılansa da, ardışık düzlemde farklı ritimleri veren
binalar, kentin özgün müziğini çalar. Portre çizgilerine dizilmiş siyah lekeler gibi öncüllük-ardıllık
ile konumlandırılmış veya zamanla görev atanmış
(işlevi farklılaşmış) bu yapılar yeri geldiği zaman
görevlerini yaparlar, tıpkı eylemin varlığını sürdürebilen bir mekân gibi…
Yaşadığınız yerin fark edilmeden, algılayamadığınız şekilde değiştiği düşünüyorsanız oranın müziğini dinleyin. İstanbul söz konusu ise Taksim’i,
Ahırkapı’yı, Eminönü’nü; farklı mekânları, farklı
müzikleri, farklı yapıları dinleyin… Kendiliğinden
doğan, göremediğimiz kent bölümlerini, değişmeye yüz tutmuş yerleri... Üzerinde taklitle oynandığı takdirde notalarının yerleri değişir, öznelliğini
kaybeder, şehir kendi müziğini yapamaz hale gelir.
Sadece “benim sevdiğim müzik”i yaratma olgusu,
“senin kötü müziğin”i bastırmaya çabalaması sonucu müzik artık tek ve sıradan bir ses haline gelmeye
başlar, ritmi yok olur. Duran kalp atışınız gibi sadece dışarıdan fark edilebilir.

Mekân ve kentlere yansımış
olan yeni estetik anlayışı, kentin
özgün doğasını, tanrısallık
gücünü elinde bulunduran
kişilerin belli başlı kelimelere
yeni anlamlar katarak yeniden
biçimlendirmesidir.
Peki yapılabiliyor olması uygulama için
yeterli mi? Mekân ve kentlere yansımış
olan yeni estetik anlayışı, kentin özgün
doğasını, tanrısallık gücünü elinde bulunduran kişilerin belli başlı kelimelere
yeni anlamlar katarak yeniden biçimlendirmesidir. “Tanrı makinadan çıktığı
zaman”* (Deus ex machina) ahlak ve
etik kelimeleri aynı doğrultuda anlamlarını kaybetmiştir. Var olan gerçekliğin
değiştirilmesi yaşamımızı, yapıları değiştirir. Bu durumda bir saygısızlık yoktur, çünkü öncesinde söylenen sözler
işlevini yerine getirdiği için yalan, yanlış
olmaktan çıkar, gerçek ile ilişki dolaylı
hale gelir.
Arzu imgesi haline getirilen bir şehir
hayatı mı, yoksa herkes için düşsel bir
kent yaratmak mı? Hiçlik gibi gözüken
sokaklar yerine irrasyonel edinimlerin
getirdiği nevrozlar. Dil yapısında ‘ben’ ve
‘sen’ olma durumu. İşlevini yerine getiremeyen soyut yargıların nesnel düzleme yansıması elbette ki bencillik halini
alıp bütünselliğini kaybeder; herkes için
olan yerler, işlevini yerine getiren sözler
ile tek bir zümreye indirilir. Geriye kalan sadece “sen” dilidir çünkü en kolayı
budur.
*Deus ex machina: Bir kurgu veya dramda beklenmedik, yapay veya imkansız bir
karakter, alet veya olayın senaryo akışı
içinde beklenmedik bir yerden aniden ortaya çıkması.
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yaşamlarıyla ilgili değerleri yaşadıkları kentte yansır. Etrafımızdaki nesneler, yapılar kendi görevlerini üstleninceye kadar aynalarımız gibi olur, onlara
bakmak aynaya bakmak gibi iyi hissettirir, onlarda
kendi belleğimizi görürüz. Üzerinde oynanan arzular, bir netliğe varmayan şehirleşme çabası, kentleri
öz belleğinden ayırıp yeni bir durağa getirmeden
sürekli bir kısır döngü içinde döndürür. Artık kentin
değişen varlığı, bünyesinde barındırdığı en büyük
topluluklara bağlı hale gelir. Yazıya, söze, şemalara dökülemeyecek olan isteklerin önderliğinde,
uzaklardan duyulan sesi kadar çekici olmasa da “o”
kente varabilmenin yapay itkisi hiyerarşik olmayan yollarda insanı zoraki temelleri atmaya zorlar.
Sonunda kendisiyle bütünsellik içinde olan her
mekânı, kente olduğu gibi zorbalık ve taklit dürtüsüyle ihlâl etme çabası kaçınılmaz sonu getirir;
İnsanın, kendi nesnenin zaferi altında yok olmaya
başlamasıdır bu.
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metamorfozun
ortasında

Bir Sınır Sorunu: Saygısızlık

Yazı: Tutku Çetin
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Sınırlarımız var, olmalı da. Bedenimizin
sınırları var ilk önce, sonra evimizin, özel
hayatımızın, yaşadığımız şehrin-bölgenin ve nihayetinde ülkemizin sınırları…
Ve hepsi de işgal altında. Çocuk ya da
yetişkin bedenlerimize tecavüz ediliyor,
canımız yakılıyor. Evlerimizde yalnız değiliz; hiç susmamacasına konuşan, bağıran
sesler-görüntüler, yabancı insanlar, olaylar ekranlardan taşıyor ve sadece haneleri
değil, zihinleri de taciz edip ele geçiriyorlar. Neler düşünmemiz, neler yapmamız
gerektiği öğretiliyor bir bir. Şehrim, ülkem
her geçen gün çorak ve ruhsuz beton yığınını andıran tanımadığım bir gezegene
dönüşmekte.
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İşte böyle bir dünyada saygıdan söz etmeyi seçiyoruz. Yaşadıklarımıza baktığımızda, ‘saygı’ lükse kaçan bir konu görünebilir
kimilerine. Hani derler ya; Oooo! Oraya gelene kadar… diye. Ama oraya geldik bile!
Oradayız; metamorfozun tam ortasında.
Koşar adım gelmedik tabii... Minik minik
adımlar, küçük birikimler getirdi bizi buraya. Çoğunu belki hiç fark bile etmediğimiz
seçimlerimizle, tavırlarımızla, görmezden
geldiklerimizle, küçümsemelerimizle, ezberlediğimiz önyargılarla bizler besledik
bu dünyayı. Şair Ece Ayhan’ın dizelerindeki gibi, “Uzaktaki büyük suçun, yakındaki
küçük ortaklarıyız.”
Saygının sadece mevkîye, yaşa, şöhrete,
kabarık banka cüzdanlarına, yani biçim
ve rakamlara gösterilen ölçülü hareketler
dizisi olarak bilinen bu dünyada, kendi
aynalarımıza bakma cesaretini bulabiliyor
muyuz?

Çocuğa saygı duyulur mu?
Bu pek tabii ki, bir büyüğe gösterdiğiniz saygı gibi, çocuğun önünde elpençe divan durur musunuz? sorusu değil.
Bu tam olarak; Onu görür müsünüz? Onu dinler misiniz?
Onu anlar mısınız? İhtiyaçlarını fark eder misiniz? En
önemlisi de, onun ‘siz’ olmadığını, öyle görünse de sizin
uzantınız olmadığını bilir misiniz, sorusu.
Bir çocuğun doğduğunda ve sonrasında bir süre daha
annesiyle aynı enerjetik alanı paylaştığı doğrudur, ancak, büyüyüp dünyayı tanıdıkça ayrı bir benlik duygusu
ve beraberinde sınırlar oluşturacaktır. O, bu sınırları kendi seçimleriyle yavaş yavaş genişleteceği (belki de, tüm
sınırların ortadan kalktığı çok boyutlu bir birliğin tadına
varabileceği) kendine ulaşma yolculuğunda olan saygı
değer bir varlıktır. Ondan yaşça büyük olmamız daha
zeki olduğumuzu ve isabetli kararlar aldığımızı göstermez. Deneyimlerimizden çıkardıklarımız ve öğrettiklerimiz gerçekten kendi aklımızın süzgecinden geçirdiklerimiz mi? Bir çocuğa ‘eşlik etmek’ yerine ‘sahip olmayı’
istemek, insana yapılan ilk tecavüzdür. Sorgusuzca itaat
etmesi öğretilen çocuklar sınır geliştiremez, mağduriyeti
de, saygısızlığı da böyle öğrenirler; birileri her zaman birilerinin sahibidir.
Sevgiliye, eşe saygı duyulur mu?
Severiz ve sen benimsin deriz. Sonra, artık ‘bizim olan’
sevdiğimiz giderek başkalaşır gözümüzde. Çünkü bilinçaltı da olsa, insanlar ‘sahip olduklarını’ nesne boyutuna
indirgemeye eğilimlidirler. O çok sevdiğimiz insanın
sahibi isek, artık saygı duymamız gerekmez. Onu o yapan kişisel alanına rahatlıkla dalar, sınırlarını taciz eder,
hayatını kontrol etmeye çalışır ve tüm bunları yapmaya
hakkımız olduğunu düşünürüz. İstediğimiz gibi olsun,
istediğimiz gibi davransın der ama sonra ona “Sen çok
değiştin, eskisi gibi değilsin” deriz. Dürüst olmaya gerek
duymaz, rol de yaparız, çünkü dürüstlük saygının yakın
arkadaşıdır; onlar birlikte gelir, birlikte giderler ama giderlerken yanlarında sevgiyi de götürürler.

Mekanistik dünya görüşünün uzantısı olan kapitalizme göre insan iş gücü üreten bir araçtır, ürettiği iştir önemli olan. Doğa ise insana hizmet eden
ve sınırsızca tüketilmesi mübah olan bir nesnedir.
Doğanın parçası olan hayvanlar insana hizmet için
vardır; nesnedirler, hizmetçidirler, yiyecektirler,
ruhları-canları yoktur, değersizdirler. Kapitalist sistem böyle bakar dünyaya.
Dünyaya yalnızca kâr amacıyla bakan gözlerin saygı ve vicdan duygusu barındırmaması son derece
doğal değil mi? Sahip olmak, sömürmek, kullanmak ve atmak, hep yeniyi ve daha fazlasını istemek, yetinmemek, doymamak aç insan doğasına
ait hırslar mıdır, yoksa tüm dünya ciddi bir delilik ve
cinnet hali içinde midir?
Geçmişe dair hikayeler var, insanlığın yaşadığı altın çağlardan söz eden. Yüzlerce, hatta binlerce yıl
öncesinden süzülüp gelen, bilgelikten, erdemlerden söz eden öğretiler var. Dünyanın her yerinde
bilgeler, ustalar öğretilerini ısrarla dile getirmişler
çağlar boyunca. Çarpıtılmış yorumları ve anlayışları
silkelediğimizde, biçimleri, kelimeleri, sesleri farklı
olsa da tüm bu öğretilerin ortak bir temel etrafında
toplandıklarını görüyoruz. Hepsi özde aynı gerçeği
dile getirmekte:
Uyan! İçindeki özgün varlığı bul, kendini bil. Her şey
senin parçan, her şey canlı, her şey değerli! Her şey
aynı kaynaktan yayılır yaşama; dağlar, taşlar, hayvanlar, insanlar… Saygı duy. Kibrinin ve korkunun
hapishanesini yık, yüreğinle yürü. Yüreğin yaşama
bakmak için tek penceren olsun. Anca böylelikle
gerçeği görür ve bilirsin, çünkü yüreğin seni Yüce
Kaynak’a bağlar. O zaman anlarsın ki, var olan her
şey sevginin tezahürüdür. Var olan tek şey Birlik ve
biricikliktir. Sen dışarıda olan biten her şeyle birlikte
varsın, sen her şeysin; düşündüğünden, bildiğinden
de fazlasısın, ihtiyaç duyduğun her şeysin.
Ve sen bu varoluşa ve bunun parçası olan kendine
saygı duyarsın. Bir çiçekten onu koklamak için izin
alırsın. Yanlışlıkla bastığın bir patiden özür dilersin.
Denizi selamlar, halini hatırını sorarsın girmeden
önce. Yağan yağmura teşekkür edersin seni serinlettiği için. Aldığın soluğun değerini bilirsin belki,
her birinin sana can taşıdığının farkında olarak.
Yediğin meyvaların, yemişlerin tadını çıkarır, toğrağa ve ağaçlara minnet duyarsın hediyeleri için.
Rüzgârla selamlaşırsın. O dolu dolu, yürekten ba-

Kibrinin ve korkunun
hapishanesini yık, yüreğinle
yürü. Yüreğin yaşama bakmak
için tek penceren olsun. Anca
böylelikle gerçeği görür ve
bilirsin, çünkü yüreğin seni Yüce
Kaynak’a bağlar.
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Doğaya saygı duyulur mu?

kan gözleriyle hayvan dostlarının halini
anlar, onlarla aşını ve suyunu paylaşırsın; bu, en doğal hakları olduğu için.
Daha çok dinlersin. Karşındakinin gerçekte ne dediğini anlamak için susarsın.
O sessizlikte bir yer, bir alan açarsın duymak istediğine. Zihnin de susar, yorumlamaz, yargılamaz hemen, bekler konuşanın var olmasını.
Daha dikkatli bakarsın çevrene. Yargılamaksızın bakmak ve olanı olduğu gibi
görmek istersin. Gözüne serilen dünyanın gerçeğin yansıması mı, yoksa senin
yanılsaman mı olduğunu bilemesen de,
gördüğün iyi şeylerden sevinç duymayı
öğrenirsin. Dikkatin büyülü bir değnektir, dokunduklarını onurlandırır; dikkat
ettiklerin büyür, canlanır.
Saygı duymayı öğrendiğinde, kabul etmeyi de öğrenirsin. Koşulların azalır ve
hataların, öğrenmek için birer fırsat olduklarını anlarsın. Kendini de tüm hataların ve sevaplarınla olduğun gibi kabul
edersin. Gerçek sevgiye giden yoldur
bu; kendini gerçek anlamıyla, koşulsuz
kabul edip sevmek. Böyle bir sevgi kibirden değil, bilgelikten kaynaklanır. Böyle
bir sevgi canlıdır, kaynağından taşar ve
yaratır. Ve sen bunu tüm dünyayla paylaşırsın.
Gerçek anlamda değiştirebileceğimiz
tek şey kendimiziz. Şimdiye kadar yarattığımız dünyayı beğenmiyorsak, daha
iyisini yaratma gücüne de sahibiz. Bunu
yapmak için tek ihtiyacımız biraz sessiz
kalıp kendimizi ve yarattıklarımızı fark
etmek; her gün, her an, her solukta fark
etmek…

31

doğuma saygı
İnsana Saygı Doğumda Başlar
Yazı: Op. Dr. Hakan Çoker
Saygı kelimesi TDK açıklamasına göre
“Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı,
kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir
şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu” olarak
tanımlanmıştır. Doğum olayına bakacak
olursak yukarıdaki tanımlamalarda geçen her bir kelimeyi derinden karşılar,
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hem de bir değil iki kez (hatta bazen çoğul gebeliklerde 3-5 kez.) Değerlidir, üstündür, yararlıdır,
kutsaldır. Bu yüzden özenilmelidir ve ölçülü davranılmalıdır. Yani insana saygı doğumda başlar.
Saygı göstermek bir yandan ihtiyaçları o kişiye
özgü karşılamak, diğer yandan da o kişinin temel
hak ve özgürlüklerini gözetmek ve korumaktır. O
zaman gelin, doğumdaki anne ve bebeğin ihtiyaçlarına bakalım, doğumdaki haklarını
konuşalım. Bunları karşıladığımızda
doğumdaki saygı kavramını da tamamlayabiliriz.
Doğuma Saygı
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İnsan doğumunun temel
fizyolojisi herhangi bir memelinin doğum fizyolojisinden hiç farklı değildir. Bu
yüzden bir köpeğin doğumu
ile başlayalım. Eğer köpeğinizin doğumu için bir veterinere
giderseniz size şu önerileri verecektir:
1• İzin verin doğum başlasın
2• Köpeğiniz uygun doğum ortamını ve
yerini seçer
3• Asla mahremiyetini bozmayın (kalabalık izleyen
gözler olmasın)
4• Işıkları açmayın, loş ortamı severler
5• Yanına yiyecek ve içecek bırakın, aç kalmasın
6• Doğumdan sonra bebeklere dokunmayın, ilk
dokunan o olmalıdır. Bebekler kendiliğinden memeyi bulurlar, izin verin.
7• Doğumdan sonra yeni anneyi ve bebeklerini rahatsız etmeyin

Doğurana Saygı
Doğum başladıktan sonra her anne ve bebeğinin
temel doğum bakımına ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı
tam ve yeterli karşılamak sağlık bakanlığının görevidir. Bire bir yeterli ve kesintisiz sağlık hizmetinin
sunulması anne ve bebeğine saygının başlangıç
noktasıdır. Bu hizmetin en önemli noktası hastane
doğum odalarıdır. Bunların mahremiyeti koruyan
tek kişilik odalar olması doğuma saygıdır. Neyse ki
sayıları hızla artan anne dostu hastanelerde artık
koğuş sistemleri kalkıyor ve tek kişilik doğum odaları geliyor.
Doğumda loş bir ortam, hareket etmek, sıvı ihtiyacını karşılamak, dilediği pozisyonda doğum
yapmak annenin en temel fizyolojik ihtiyaçlardır.
Bunları önemsememek veya daha da kötüsü yasaklamak saygısızlıktır.
Doğumda müdahaleler anne ve bebek yararı gözetilerek geliştirilmişlerdir. Bunlar arasında sürekli
bebek kalp atışı izlemi, vakum, epizyotomi (vajinal
kesi), suni sancı denilen doğumu tetikleyici veya
hızlandırıcı ilaçlar, epidural analjezi sayılabilir. Ancak tüm bu müdahalelerin yan etkileri de bulunduğundan, gerekli durumlarda kullanılması önerilir.
Bunları her doğumda rutin uygulamak doğum yapanlara saygısızlıktır.
Doğumuna hazırlanan her ailenin az ya da çok doğum tercihleri oluşur. Tıbbi bir engel olmadığı sürece bu tercihleri dikkate almak doğuma saygıdır.
Bunları baştan sebepsiz reddetmek doğum yapacak olana saygısızlıktır.
Yine aynı şekilde doğumda kadının doğru bilgilendirilme ve kararlara aktif katılma hakkı vardır.

Saygı göstermek bir yandan
ihtiyaçları o kişiye özgü
karşılamak, diğer yandan
da o kişinin temel hak ve
özgürlüklerini gözetmek ve
korumaktır.
Buna bilgilendirilmiş onam denir. Her
ne kadar aileye seçtiği tıbbi yardımlar ve
bunların sonuçları hakkında yasal bilgiler verse de, bu aslında karşılıklı bir anlaşmadır. Ailenin önerilen her müdahale
hakkında bilgilendirilme ve acil tıbbi bir
olay yoksa düşünmesi için zaman tanınma hakkı vardır. Diğer yandan da önerilen tüm tıbbi yardımları kabul veya ret
hakkı vardır. Bunların rutin sunulması
doğurana saygıdır.
Günümüz doğumlarındaki en temel
ihtiyaç bire bir kesintisiz profesyonel
destektir. Bu duygusal ve fiziksel destek
bir ebe, eğitim almış bir hemşire veya
bir doula (sağlık dışı doğum destekçisi)
tarafından verilebilir (Tıbbi bakımdan
bahsetmiyorum, tıbbi bakımlar sadece bir ebe tarafından verilebilir.) Her
doğum yapan kadının güvendiği bir
destekçi ile çalışma ve bu kişiyi yanına
alma hakkı vardır. Buna izin vermemek
doğumdaki en temel hakkın ihlâli ve
saygısızlıktır.
Bir kadına doğumda 3 seçenek sunulur;
1• Doğumun kendiliğinden başlaması
ve fizyolojiye uygun bir doğum (müdahaleler ve sezaryen gerekince yapılır.)
2• Doğumun kendiliğinden başlaması
ve planlı epidural analjezi ile doğum.
3• Planlı sezaryen.
Buradaki haklar ve saygı kavramları tüm
dünyada hala tartışılıyor. Burada anne
tek karar veren olma hakkına sahip olmalı mıdır? Bebeğin kararda bir hakkı
var mıdır? Varsa bunu kim koruyacaktır?
Bu etik tartışma hâlâ devam etmekle
beraber tüm dünya doğum şekline annenin karar verebileceğini uygulamada
kabul etmiştir. Bu veriler ışığında anne-
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Tüm bu fizyolojik ihtiyaçlar insan doğumunda da
önemlidir. Çünkü doğum anında kasılmalar beynin
ilkel bölümünden salgılanan oksitosin hormonu
sayesinde olur. Beynin ilkel bölümü hala tüm memelilerde ortaktır. Bu hormonun ideal salgılanması
için ortamın doğuma uygun hale getirilmesi gerekir. Bunlar arasında mahremiyet, tek kişilik odalar,
loş ve sakin bir ortam, sessizlik, güvenlik temel ihtiyaçlardır. Doğumun fizyolojisine saygı göstermek
dediğimizde işte tüm bunların rutin sunuluyor olması gerekir. Saygılı doğum ortamları bunu önemser ve her aileye onlar istemeden sunar.
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nin doğum şekline, tercihine otoriter bir
yaklaşımla engel olmaya çalışmak doğuma saygısızlıktır.
Doğana Saygı
Doğana saygı en çok ihmal edilen temel
haklardan biridir. Son yayınlar doğumu
bebeğin başlattığını gösteriyor, yani
bebek hazır olunca bir madde salgılayarak hem akciğer gelişimini hızlandırıyor hem de doğumunu başlatıyor. Bu
onun ilk aktif spontan hareketidir. Yani
tıbbi bir sebep yokken doğumlar kendiliğinden başlamalıdır. Bu olduğunda
doğumlarda sorun çıkma oranı da hem
anne hem de bebeği için azalmaktadır.
Bu eylemi onun elinden almak doğana
saygısızlıktır.
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Doğumdan hemen sonra bir bebeğin
en temel ihtiyacı çıplak bir şekilde anne
kucağı ile buluşmak (ten tene temas),
onun dokunuşunu hissetmek, sesini
duymaktır. Bu sırada ortam mümkün olduğunca sessiz olmalı, gereksiz konuşmalar yapılmamalıdır. Daha sonra bebek kendiliğinden tırmanarak memeyi
bulur ve emer, tıpkı diğer memelilerde
olduğu gibi. Buna doğumda bağlanma
denir ve yaklaşık bir saat sürer. İşte bunun yaşanmasına engel olmak doğuma
saygısızlıktır. Hele hele bebeği anneden

Annenin bebeğine karşı
sorumlulukları vardır: Doğru
beslenmek, fiziksel egzersiz,
zararlı maddelerden uzak
durmak, güvenli ve düzenli bir
hayat sürmek, stresten uzak
durmak, bebeği ile iletişim
kurmak ve yeterli sağlık hizmeti
almak, annenin bebeğine karşı
sorumluluğudur. İmkanlar
olduğu halde bu temel
sorumlulukları yapmamak
bebeğe saygısızlıktır.

ayırarak, tek başına bir odada bekletmek en büyük
saygısızlıktır. Siz bir köpeğin yeni doğmuş yavrusunu yanından almaya kalkın bakalım neler oluyor. Zaten bugüne kadar kimse bunu denememiş
olmalıdır, yapmak isteyenler de eminim engellenmişlerdir. Köpeğin doğumuna ‘mecburen’ gösterilen bu saygı insan doğumunda da sağlanmalıdır.
Doğumda annenin bebeğine saygısı
Her annenin bebeğine karşı sorumlulukları vardır.
Doğru beslenme, fiziksel egzersiz, zararlı maddelerden uzak durma, güvenli ve düzenli bir hayat
sürme, stresten uzak durma, bebeği ile iletişim kurma, yeterli sağlık hizmeti alma bunlardan bazılarıdır. İmkanlar olduğu halde bu temel sorumlulukları
yapmamak anneden bebeğine saygısızlıktır.
Doğum öncesi kendisinin ve bebeğinin en temel
ihtiyaçlarını öğrenmek için doğuma hazırlık sınıflarına katılmak, doğuma yardımcı egzersiz ve teknikleri çalışmak ailenin sorumluluğudur. İmkanlar
olduğu halde bunu yapmamak aile tarafından bebeğe yapılan ilk saygısızlıktır.
Doğum Personeline Saygı
Doğumda hizmet veren tüm personelin uygun çalışma koşulları, uygun hak edişler ve uygun doğum
ortamları ile desteklenmesi en temel haklarından
biridir. Burada sorumluluk yönetimlere aittir. Bunlar sağlanmadan o personelden mükemmel bir
hizmet beklenmesi ve daha da kötüsü, işleyişte
sorun çıktığında sadece bu personelin sorumlu tutulmaya çalışılması onlara saygısızlıktır.
Doğumda önlenemeyen tıbbi komplikasyonlar
her zaman var olmuştur ve var olmaya devam edecektir, çünkü doğumda garanti yoktur veya başka
bir deyişle, doğum ancak hayat kadar garantilidir.
Buna tıbbi bir yanlış karar olmamasına rağmen, istenmeyen her olayda hizmet veren kişiyi sorumlu
tutmak doğum personeline saygısızlıktır.
Sağlıkçıya şiddet doğumda kabul edilemez en büyük saygısızlıktır.
“Doğuma Saygı” geleceğimize saygıdır. Bu yolda
herkesi üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yapmaya çağırıyorum.

Yazı: Müge Çevik

gelir

1 Sen, 2 Ben, 3 Diğeri, 4 Sevmesem de Diğeri…

1….2….3….4….5….. Saygı “Saymak”tan Gelir!
Şaşırtıcı değil mi böyle düşününce? Kendinden
başkasının da varlığını hesaba katmak, istediği
gibi düşünmesine, istediği gibi hissetmesine
izin verecek şekilde kendin ile bir görmek…
Saygı duymak, saygılı olmak, özgürlük ama başkasının sınırlarını zorlamadan… İç içe geçmiş ve
çokça tartışılan konular bunlar. Konuya ait boyutların tümünü ele almadan, saygı kavramını
incelemenin imkânsız olduğunu düşünüyorum.
Bu nedenle de olabildiğince basitleştirmeye çalışarak temel çerçevede anlatmaya çalışacağım.
Saygı sözcüğünün kökü saymaktır. Bunu açıklamak için en iyi örnek ise: 1 sen, 2 ben, 3 diğeri, 4
sevmesem de diğeri, 5 sevdiğim diğeri, 6 diğeri,
7 diğeri, 8 diğeri… Yani saygı, ne kadar varoluş
varsa hepsini saymak, onun da; benim gibi senin gibi onun gibi herkesin herkes gibi olduğunu bilmek demek. Konu ister sosyal, ister ekonomik, ister politik olsun, kendin için istediğin tüm
hakları seninle aynı oranda herkesin hak ettiğini
idrak etmek demek. Kimsenin kimseye göre
farklı, üstün ya da aşağıda olmadığı gerçeğini
tüm tutum ve davranışlarının gerisindeki üst bilgi olarak kabul etmek demek.

ziksel değil, zihinsel ve duygusal sınırlarını da bilmeli.
Benim değerlerim neler, ne adına yaşıyorum, neye
izin verebilirim nereye kadar esneyebilirim, neresi
benim kırmızı çizgim, bilmeli. Körü körüne inanmak,
inandığını tek ve her zaman geçer doğru sanmak yerine, zaman içinde kendindeki değişimi görebilmeli,
gözleyebilmeli ki, kendinden dışarı doğru diğerini
tanısın.
Tanımalı derken, hem keşfetsin hem de kabul etsin
anlamında tanımalı. Kişi karşı tarafı, kendini bildiği
gibi bilir. Bu nedenle, kendini ne kadar iyi bilirse diğer
tarafla ilgili fikri de o kadar gerçekçi olur. Yani kendini
ne kadar hata yapabilir, yanılabilir, değişebilir bilirse,
kendi sevdiği yanlarını da sevmedikleri kadar samimi bir şekilde kabul edebilirse, karşı tarafı da anca o
kadar kapsayabilir.
İşte saygı tam da bu yüzden önce kişinin kendisinden başlar. Öyle bir sınır düşünün ki, bir yanı karmakarışık; kapıdan içeri ne girebilir, ne giremez belli
değil, kimler içeri alınacak, ne serbest ne yasak bilinmiyor. Böyle bir durumda sınırın diğer tarafı bundan
memnun kalabilir mi? Veya varlığını sürdürebilir mi?
İlişkiler içinde durum tam olarak böyledir.

İyi ama nasıl olacak da katilleri, kötüleri de sayacağım? Hatta bu kadar ileri gitmeyelim, benim
gibi düşünmeyene, benimle aynı tarafta olmayana nasıl saygı duyacağım? Basit; önce ve her
şeyin temel şartı olarak kendime saygı duyarak.

Kendi değerler setini, inançlar kümesini ve gelişim
ajandasını bilmeyen, yani kendi bütünselliğine saygı
ve sadakat duymayan kişi maalesef başkasınınkine
hiç duyamaz. Çünkü kendi gölgesini görmeyen,
kendini hep başkasının gölgesinde bulur ve orada
kaybolur. Tün enerjisini onu yok etmeye harcar, bilmez ki o dövüştüğü gölge kaybolursa kendisi de yok
olacaktır.

Öz-saygı, günümüz kişisel gelişim dünyasında
yüzeysel aktivite ve egzersizler ile anlam ve değerini yitirmiş kavramlardan sadece biri. Kendine saygıyı açıklamak için varoluşun boyutlarına
ve diğer her şey ile kurulan ilişkiye dönmek şart.

Bu yüzden saygı saymaktan gelir, kendini eğrisi doğrusu ile hesaba katamayan başkasını nasıl katsın ki?
Kendini saymayan, nefsini bilmeyen, kendini sadece
iyi veya kötü yanları sanan, kendi alanını, sınırlarını
koruyamayan, başkasını nasıl saysın ki?

Kişi kendine olan saygısını bulabilmek, bilebilmek için önce kendi sınırlarını bilmeli. Sadece fi-

Sevilmek için saygınlığımızdan ödün vermediğimiz
günler dilerim.
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çorbada
tutkunuz olsun

Tutkularınızı İzleyin, Saygı Peşinizden Gelecektir.
Yazı: Elgiz Henden
Saygı anlamlı ve güçlü bir kelime. İlişki sınırlarımızı belirleyen en önemli değer olan
saygı Türk Dil Kurumu’nca: Bir kişiye, bir düşünüşe, bir eyleme, bir başarıya yüksek değer
vermekten doğan özel bir duygu olarak tanımlıyor. Latince kökeninde ise saygı “Arkaya bakmak, yeniden bakmak “anlamını
taşıyor
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Davranışlarımız karşımızdaki insana saygımız olup olmadığını gösterir. Başkalarına
olan düşünce, davranış ve duygularımız
üzerinden tanımlansa da, saygının başlangıç noktası kişinin kendisidir. Önce kendine
saygı, sonra başkalarına saygı diyebiliriz.
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Saygı öncelikle kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul etmektir. Kendini kabul etmek
demek, kendine saygı duymak demek.
Farkında olduğumuz ama kabul etmediğimiz her şey aslında biziz. Kendimize olan
saygımızı geliştirmek için, davranışlarımızın
nedeninin bazen, içinde bulunduğumuz
koşullar olduğunu, bu dünyada biricik ve
önemli olduğumuzu ve her ne durumda
olursa olsun başkalarını ve kendimizi önemsemeyi kabul etmemiz gerekiyor.
Kendinize ve çevremize olan saygıyı genişletmek için, tıpkı latince anlamında olduğu
gibi, saygının anlamına yeniden bakmak
gerek. Saygının anlamını yeniden oluşturmak ve çevrenizde genişletmek için gerçeği
söyleyin, değerli olduğunuzu kabul edin,
sınırlar oluşturun, tutkunuzun peşinden gidin ve cesur olun.
GERÇEĞİ SÖYLEYİN: Her gün her yerde herkese gerçeği söyleyin. Arkadaşlarınızla iyi ya
da kötü gerçeği tartışın. Bazıları sizin gerçeğinizi sevmeyebilir, bunu kabul edin. Bu si-

Bazen sessizlik doğruyu söylemek gibidir. Doğruyu
söylemek hem kendinize olan saygınızı arttırır, hem de
deneyimlerinizden öğrenmenize neden olur. Nerede ve
kim olduğunuz hakkında dürüst olun. Eğer incindiyseniz, bunu size yardım edebilecek birine anlatın ve daha
sonra daha güçlü olduğunuzda da hikayenizi insanlara
yardım etmek, onlara ilham vermek için paylaşın.
DEĞERLİ OLDUĞUNUZU KABUL EDİN: Değerli olduğunuzu size belki de milyonlarca kez söylediler, ancak
siz de milyonlarca kez bunu kabul etmediniz, ya da
edemediniz. Etmek istediyseniz de nasıl edeceğinizi
bilemediniz. Şimdi tam zamanıdır değerli olduğunuzu
kabul etmenin; sadece var olduğun için, sen olduğun
için değerlisin, önemlisin. Yaptıklarınla, olduğun kişi olduğun için, yeteneklerinle ve davranışlarınla önemli ve
değerlisin.
Değerli olduğunuzu bildiğinizde ve buna inandığınızda
daha sağlıklı seçimler yapmaya, insanlara daha saygılı
davranmaya, dünyayı ona vereceğiniz hediyelerle ve
ulaştığınız hedeflerle daha iyi bir yer yapmaya başlarsınız.
TUTKUNUZUN PEŞİNDEN GİDİN: Kararlı ve ısrarlı olun.
Tutkularınızın peşinden gitmek, bildiğinize emin olduğunuzu gösterir. Kendinizi yapmaktan alıkoyamadığınız
şey nedir? Düşünün ve izleyin kendinizi; o şeyi yaparken
ne hissediyorsunuz, zaman sizin için nasıl geçiyor? Tutkularınızın peşinden gitmek ilerlemenize neden olur
çünkü bildiğiniz şeyi, yeteneklerinizi kullanarak keyifle
ve neşeyle yaparsınız. Hatalar birer öğrenme deneyimi
haline gelir.
Tutkularınızı izleyin, kendine saygı peşinizden gelecektir.
Her ne yapıyorsunuz yapın “Çorbada Tutkunuz Olsun”.
SINIRLAR KOYUN: En yakınınızda olan insanlara hayır
demek hiç de kolay değildir. Yakınlarımıza hayır dediğimizde alacağımız cevaptan korkarak onlara hayır diyemeyiz. Bazen açıkça sınırlar koymak yerine, yapmak
istemediğiniz şeyleri yaparsınız. Sınır koymak demek
insanları dışarda tutmak demek değil, onlara gerçeği
söylemektir.
Sizin için neyin işe yarayacağını anlamak için sezgilerinize güvenin. Bazı sınırlar daha önce hiç düşünmediğiniz
somut şeyler olabilir: “.... yapmak senin için doğrudur ya
da değildir”. Bazı sınırları başkalarına söylemeniz gerekebilir. Örneğin “... yapmak istemiyorum, … için uygun
değilim, bunu kabul edemem…” gibi. Bunları yaptığı-

Farkında olduğumuz ama
kabul etmediğimiz her şey
aslında biziz.
nızda kendiniz için sınırlar belirlersiniz.
Her şeye evet diyemezsiniz, hayal etmeniz
ve dinlenmeniz için zamana ve sınırlara ihtiyacınız var.
CESUR OLUN: Kendine saygılı olmak cesaret
ister. Bu, senden daha büyük bir şeyin parçası olduğuna ve varlığının bütüne hizmet
ettiğine inanmak demektir. Kendinize olan
saygınız, içinde bulunduğunuz koşullara
rağmen çok güçlü olabilir. Onu daha da
güçlü tutmanız gerek ki, koşulları değiştirebilesiniz. Gerçekten istediğinizi elde etmek
için kendinize meydan okumalısınız. Kendinizi geliştirmek için devamlı pratik yapmalı
ve sorumluluk almalısınız. Başarısızlıkların
ve mükemmel olmamanın, başarı formülünüzün bir parçası olmasına izin verin. İlk
seferinde doğru yapmak, belki de öğrenme
için en iyi yol olmayabilir.
Sonuç olarak, hem kendinize saygı duymak
hem de etrafınızda saygı oluşturmak istiyorsanız gerçeği söyleyin, tutkularınızı takip
edin, sınırlar belirleyin ve cesur olun.
İşte size, kendinize olan saygınızı geliştirmeniz için küçük bir aktivite:
1- Bir daire çizin ve içine anahtar kelimeleri
yazın:
Bana değerli olduğumu hissettiren şeyler/ aktiviteler nelerdir?
Bu aktiviteleri tutkuyla mı yapıyorum?
2- Yazdıklarınızdan sadece bir tanesini seçin
ve 30 gün boyunca yapın. Örneğin, 5 dk. meditasyon yapmak, özlü sözler okumak ve resim yapmak vb...
3- Bu egzersizi yapıp yapmadığınız konusunda sizi kontrol edecek bir arkadaşınızla anlaşın. İletişiminiz telefon, mail ya da mesajla
olabilir.
Kendine saygıyla bir yolda yürümek, belki
de alabileceğiniz en büyük risktir.
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zin gerçeğiniz, onların değil. Söylediğiniz gerçekler hem
sizi özgür kılar hem de insanlara sizin hakkınızda daha
önemli bir şeyi bilme hakkı verir.
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bir saygısızlık
kültürü olarak

Yeni Çağ
Yazı: Bilge Kaan Sezer
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Ezoterik geleneklere giriş yapmadan önce
çağımızın ve çağımız insanının her tür bilgiye ve bilgeliğe karşı duruşundan söz etmek
istiyorum. VALS: yani “Değerler ve Yaşam
Tarzları” testi 1978’de Arnold Mitchell ve
diğer önde gelen psikanalistler tarafından,
değişen tüketim ihtiyaçlarına yanıt vermek
için üretildi. Bu testte, tüm Amerikan tüketicilerinin –vatandaş yerine tüketici kelimesini
kullanıyorlardı- değerleri tespit ediliyor ve
şirketlere, bu tüketici grubuna nasıl hitap
edebilecekleri konusunda tavsiyeler veriliyordu. Benzer bir örnek, kadınların sigara
içmediği dönemde sigara üreticilerinin sigarayı erkek otoritesine karşı feminizmin meşalesi olarak öne sürmesi ve bunu yaparak
pazarını ikiye katlamasıydı.
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Tüm bunlar konumuzla çok ama çok ilgili,
çünkü bir grubun değerleri anlaşıldıktan
sonra, ürünlerinizi satabilmeniz için onu, bu
değerleri satın alabileceğine inandırmanız
gerekiyor. Önemli bir ayrıntı ise, insanların
bir değeri benimsediğini çevresine gösterebilmeleri için o değere uygun bir biçimde
tüketim alışkanlığı oluşturma eğilimleridir.
Kapitalizmin ürünü olan modernizme tepki
olarak, ‘tüm değerlerin göreceli olabileceği’
anlayışı da ortaya çıktı ve bu anlayış, yerel
dinler ve paganizmin yeniden güncellenmesi ve popülerleşmesinde önemli bir rol
oynadı. Bu durum, modernizmin dayatmalarından memnun olmayan ve farklı değerler arayan grupların oluşmasına imkân sağlamıştı. Ama işte tam bu noktada, her şeyi
satın alabileceğini düşünen günümüz insanının, her ne kadar modernizme karşı bir
duruş takınsa da, aradığı değerlerin ta kendisine bile saygı duymadığını görmekteyiz.
Pek çok Taoist keşiş yıllar süren oruç, tefek-

Bir bilge her şeyi son derece
ciddiye alıp en küçük
ayrıntısından başlayarak dokur
ve böylece başarısızlık ya da
zorlukla karşılaşmaz. Bir işi en
iyi yapabilmenin doğası, işin
içerisindeki denge halini kavramak
ve yapılan işin kendisi olabilmektir;
yoksa onun imaj-yaşantıgörüntüsüne bürünmek değil.

Günümüz insanları ise bir konferansa katılarak hap niteliğindeki bilgiyi satın alabilmekte, yalnızca inanarak
hem evren, hem tanrı olabilmekte, hem de her istediğini yaratabilmekte. Dahası, bir hobi olarak çi topları atıp, evrenden ve evrenin yollarından (Melekler)
kişisel meselelerine dair kolayca yardım alabilmekte.
Kısacası şimdi, en temel ezoterik gelenekleri ve onların saygı konusundaki ifadelerini inceleyelim. Ardından bunun, “nasıl düşünüyorsam o… benim yaratımım” gibi ifadelerle olan ilişkisine bakalım.
YOL ve ERDEMİN KİTABI: TAO TE CHİNG
“Dünyayı ele geçirip onu isteğine göre şekillendirmeye
çalışanların asla başarılı olduğunu görmedim.”
“Bilge için her iş zordur, bu yüzden hiç zorlukla karşılaşmaz.”
“En iyi arabacı atını hızlı sürmeyendir, en iyi savaşçı öfkesini belli etmez, en iyi fatih yaptığı işi tartışmayandır,
insanları yönlendirmekte başarılı olanlar, onlardan
acizmiş gibi davranırlar.”
Tao Te Ching, her şeyin geldiği ve geri döndüğü Yol
ve bu yola dair olan, bu yolu tarafsızca gözlemleyerek
elde edilen davranışların kitabıdır. Taoizm’de dünya
bizim isteklerimizden bağımsız, kendi öylesiliği, doğallığı içindedir. Biz ona beklentiyle bakıp, zihnimizle
biçim vermediğimiz sürece yol su gibidir; biçimi yoktur, sürekli akar durur, her şekli alır ve her şeyi kapsar,
ona karşı durulmaz. Ama insan bunu yapamaz, insan
ancak Tao’yu kabul eder ve onu izler. Bilge kişi de su
kadar akışkan ve yumuşak olabilmelidir ki, Tao’yu görebilsin ve onunla birlikte akacak hale gelsin. Bunu
Lao Tse: “Bilge hiçbir şey yapmaz. Böylece yapmadığı
hiçbir iş kalmaz” diyerek ifade eder.
Bir bilge her şeyi son derece ciddiye alıp en küçük ay-

rıntısından başlayarak dokur ve böylece
başarısızlık ya da zorlukla karşılaşmaz. Bir
işi en iyi yapabilmenin doğası, işin içerisindeki denge halini kavramak ve yapılan
işin kendisi olabilmektir; yoksa onun imajyaşantı-görüntüsüne bürünmek değil.
Kaybolmuş ya da kendisini bulmuş birisi,
evrende konumu her ne ise onu kabullenmiştir ve doğal olarak bu konumdaki
işini gerçekleştirmektedir, öyle değil mi?
Bu nedenle her şeyden önce, bulunduğumuz yerde, olduğumuz kişi olarak ne
yapıyorsak ve hayatımızı nasıl sürdürüyorsak, buna saygı duymalıyız. Ve bunu
en iyi şekilde yapmalıyız. Bu bir gösteriş
değildir; tersine, bilge kişi bütünlüğü de
aramaz ve “bütünlük kaygısı olmadığı için
bütünlüğe erişir.” Bu, bulunduğu konumu
fark edip kabullenen ve kendisiyle yüzleşebilen kişinin çıktığı, milim milim ilerleyen bir yoldur.
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kür, halvet, egzersiz, zihni susturmak ve açmak için çeşitli
zorluklarla yüz yüze gelerek bilgeliklerine ulaşmışlardır.
Anadolu’da ise ruhani önderler, o zamanın akademik
konularında ciddi başarılara ulaşmış, ardından çok uzun
süreler karanlık mağaralarda inzivaya çekilmiş, anca ve
anca madde ve tutkulara bağlı olmadıklarını kanıtladıktan sonra toplumun saygısını kazanmışlardır. Şamanlar,
ölüm tehlikesiyle burun buruna geldikten sonra eğer ölmezlerse, insanlara şifa verebildikleri ölçüde onlara hediyeler verilir ve yalnız bir şekilde hayatlarını sürdürürler.
Çoğu en temel malzemelerini bile edinemez ve fakirlikle
boğuşur, bu bir bedeldir. Tengri’nin niyetini anladığı
düşünülen eski hükümdarlar (Kağan ya da Yabgular)
yanlış sonuç veren ilk kararlarıyla idam edilirlerdi. Birçok kültürde şamanlar da aynı şekilde öldürülmüştür.

TASAVVUF
“Kiminle oturub yahud durursun
Kimden mu’cizât aldın götürürsün
Konma gül dalma hâr bitirirsün
Bağban olmayınca konma güle sen
Özün eğri ise yola zararsın
Derdini yitirmiş derman ararsın
Maslahatın nedir sarı sorarsın
Sarraf olmayınca girme sara sen”Şah Hatayî
Tasavvufi ilimlerde çok ileri olan Safevi tarikatının en önemli isimlerinden birisi olan
Şah İsmail’in Yol’a herkesi çağırmadığını,
hatta çoğu kişinin Yol için zararlı olduğunu ifade ettiğini görüyoruz.
KABALA
“Kabal” kelimesi ilk kez Tevrat’ta “karşılık
gelmek” anlamında kullanılır. “Kbl”, “Makbul” ve “Kabul” ile aynı Aramice kökten gelip kabaca “Kabul etmek” manasını taşır.
Yani, her şeyi olduğu gibi kabul eden insana Kabbalist denir. Tekrarlıyorum: Bilge
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için her iş zordur, bu yüzden hiçbir işte
zorlanmaz. İşte bu kadar basit olan bir
şeyi daha doğru yapabilmek için, evrenin
kanunlarının derlenmesi ve kişinin olanı
kabul edebilecek saflığa gelebilmesi için
bu seviyede bir külliyat oluşturmuştur
kabbalistler.

bolca gözlemlemiş olan bu insanlar, doğanın nasıl
olduğu konusunda kafa yürütmek yerine, bedelini
ödeyerek onu yaşamayı tercih ediyorlardı, tıpkı bir
konuk gibi. Ona, sosyal yaşamlarında öğrendikleri
sıfatları bir kostüm gibi giydirip, bu sıfatların üzerinden sevgi gösterisinde bulunmadan yapıyorlardı
bunu.

İslam da aynı şekilde, teslimiyetin edilgen kökeni olarak anlaşılabilir. Kabullenme, teslimiyet yani kendini Hakikate
/ Tanrı’ya sunmak üzerine ad alan bir
inanç için, ne ilginç davranışlar izliyoruz
öyle değil mi?

Zaten ezoterik geleneklerin tümü, doğaya giydirilen
kostümü çıkarıp insanın kendisiyle yüzleşmenin sonucunda oluşmuştur. Bunu Lao Tse: “Ben diğer insanların tümünden farklıyım, çünkü annemin (Doğa) memesinden besleniyorum.” diyerek ifade etmiştir. Öyle
bir saygıdır ki bu, kişi kendi gözünden, bilincinden,
hislerinden, bağımlılıklarından, deneyimlerinden,
istek ve hırslarından, hatta hayatından sakınır bu hakikati. Öyle ki, kendinden tamamen sakınabildiğinde, onun bir aracı haline gelecektir; kabbalist, ölümsüz, şaman, ejderha, simyacı, ışık, erenler olacaktır.

Bu konuda bir cümle ile duruşunu değiştiren, ana akım dini inancı olan bir
arkadaşımı örnek vermek istiyorum.
Ona Yahudilikte Tanrı’nın dört harfli ismi,
Tetragrammaton’un (YHVH) telaffuzunun ağza bile alınmadığını, onun bilinmezliği ve bilinemezliği, ağza alınamazlığı üzerine koskoca bir öğreti olduğunu
ve YHVH’yi gören dindar Yahudilerin bunun yerine “Adonay”ı kullandığını söylemiştim. Arkadaşım o gün inancıyla ilgili
bildiklerini yeniden gözden geçirdi.
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ŞAMANİZM
Şamanizm madem ki popüler, Kuzey
Asya’da doğaya saygı perspektifi konusunda birkaç şey ifade etmek faydalı olacaktır. Kabile totemleri, boyların Sonsuz
Gök (Tengri) ile olan bağlantısını gösterir. Göğün ve yeryüzünün hareketleri
sürekli bir dinamizm oluşturmaktadır ve
bu nedenle boylar devamlı olarak mücadele etmelidir. Böylece, yalnızca doğa ile
uyumlu ve topraklanmış olan hayatta kalacaktır. Pek sevgi dolu görünmüyor, öyle
değil mi? Ancak doğanın zor şartlarını

Her şeyi satın alabileceğini
düşünen günümüz insanının,
aradığı değerlerin ta kendisine bile
saygı duymadığını görmekteyiz.
Bir konferansa katılarak hap
niteliğindeki bilgiyi satın
alabilmekte, yalnızca inanarak
hem evren, hem tanrı olabilmekte.

Altaylar’a Şamanik Ritüel yapmak için gidenlerin
neredeyse hiçbirinin gerçek şamanlar tarafından
onaylanmadığını ve hem bölgenin ruhani yapısına,
hem de şamanlarına saygısızlık yaptıklarının düşünüldüğünü ve bu nedenle orada istenmediklerini
biliyor muydunuz? Çoğu kişi, Altay bilgeliğini satın
alamıyor olmaktan, bilemiyor olmaktan, ona açılmamış olmasından son derece rahatsız. Oysa Altay
Şamanlığı soydan geçer ve oldukça çileli bir süreçtir.
Altay Şamanlığı’nın “Doğal, ilkel bir bilgelikle” alakası
da yoktur.
Pekiyi, bu bilinen ve uygulananların çoğu yanlış ise
doğrusu nedir? Cevap aslında çok basit; (zaten basit
değilse, ezoterik geleneklerde de yeri olmaz.) Tüm
ezoterik öğretilerin temelinde saygı yatmaktadır.
ÖNCE KENDİNE SAYGI
Kişi, öncelikle kendini kabul etmelidir. Bu kolay
değildir. Zordur ve zor olduğu fark edilerek uygulanmalıdır. Simya’da Vitriol olarak geçen Latince kısaltma bu aşamayı ifade eder; bir nevi cehenneme
yolculuk, kendinle yüzleşme ve hesaplaşma olarak
ifade edilir. Kendisine ve kendisini bu duruma getiren her şeye (Karma) yeterli saygıyı göstermeyen
(onu anlamak, deneyimlemek ve yasalarına uymak
için gerekli çabayı göstermeyen) kişinin başka birine, ya da bir düşünceye saygı göstermesi çok zordur.
YAPANA SAYGI
Bir bilgelik edinmek istiyorsak, örneğin bir keşiş
bunu elde etmek için 20 yıl perhiz yaptıysa, aynısını

DOĞAYA SAYGI
Doğaya saygı duymak, öncelikle bütün
olarak onun varlığını ve gücünü kabul
etmek demektir. Neredeyse bütün ezoterik gelenekler buna dayanır. Bu oldukça basit olsa da, Lao Tse’nin dediği gibi
“herkes bilir, kimse uygulamaz.”
Farz edelim ki bir insana çok saygı duyuyorsunuz ve onun evine gideceksiniz.
Saygınızı, kendi yaşam tarzınızı ona ve
evine dayatarak mı gösterirsiniz, yoksa
onun yaşam alanında onun kurallarını
anlamaya ve uygulamaya çalışarak mı?
Bir hata yaptığınızda bedelini ödemeye razı olmak da saygının bir parçasıdır.
Doğaya olan saygımızı, insanlara özgü
olan davranışlarla, onu severek, hayatımızdan parçaların yansımalarını suda,
bulutlarda görmeye çalışarak ve bizim
gibi aciz canlılar için çok önemli olan
ekosistemi kirletmeyerek göstermemiz
mümkün olabilir mi? En büyük simyacılardan Paracelsus doğanın okunmaya değer tek kitap olduğunu söyler.
Tanrı’nın yazdığı kitap; yani Evren.
Isaac Newton’un, bu kitabın en iyi okuyucularından biri olduğunu söyleyebiliriz. Newton doğanın, Tanrı’nın yaratışının mükemmel bir sonucu olduğuna
inanmış, doğa yasalarına saygı duyarak,
yıllarını onu anlamaya adamış gerçek
bir bilim insanıydı.
Ezoterik her öğreti, en başta saygı öğretisidir. Kendimize, yapana, aktarana ve
evrene saygı duymuyorsak bu yola girmeyelim. Duyuyorsak, metotlarını öğrenerek ve bu metotları saygı ile uygulayarak, zor olanı yaparak milim milim
ilerlemeyi ve belki de sonuç alamamayı
göze alarak bu yola girelim.
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deneyimlemeden üzerine konuşmayalım. Bir konferansta konu hakkında bir
şeyler duyduk diye bildiğimizi düşünmeyelim. Bu, ruhu hasta eder. Eğer istiyorsak, yapalım. Yapamıyorsak, belki de
yapmamamız gerekiyordur.
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“0” 1’den
büyüktür
Yazı: Doç. Dr. Haluk Berkmen
Saygın bir kişi olmak ister misiniz? Elbette
ki istersiniz; her insan saygın olmak ve sayılmak ister. Sayılmak için de sizin dışınızda
bir kişinin sizi sayması, adam yerine koyup
ciddiye alması gerekir. Saymak ve sayılmak
önemli olduğunu göre, saymak eylemi nasıl başlamıştır?
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Büyük ihtimalle, ilk sayma eylemi göçebe
toplumların sürüdeki hayvanlarını 1, 2, 3…
şeklinde saymalarıyla başlamıştır. Demek
ki, sayı saymak eyleminin başlangıcı, ilk
tamsayı olan 1 (bir) sayısıdır. Tüm tamsayılar 1 cinsinden ifade edilebilir. 2 = 1+1, 3
= 1+ 1+1 … gibi. Fakat matematik tamsayılardan ibaret değildir. Kesirli sayılar, irrasyonel sayılar hatta sanal sayılar da vardır.
Matematik yapmak için tüm bu sayılardan
başka sıfır sayısına da gerek vardır. 0 (sıfır)
olmadan matematik yapılamaz. Demek
ki matematiğin en önemli iki sayısı 0 ve 1
sayılarıdır. Günümüzde kullandığımız bilgisayarların makine dili de sadece 0 ve 1
sayılarını içerir. Bilgisayar dilinde, 0 ve 1 sayesinde hem resim yapabiliriz hem de tüm
düşüncelerimizi yazıya dökebiliriz.
İnsanlar da kendilerini ve diğer insanları 0
ve 1 şeklinde tanımlamak eğilimindedirler.
Egoları şişkin olan yönetici kişiler kendilerini önemli gördüklerinden, kendilerini “1”
sanıp, diğer insanları “0” olarak görürler.
Onlar için toplumda lider olan kişi saygın
ve önemli, halktan olan kişi ise önemsizdir.
Oysa ki gerçekten saygın olan kişiler her
konuda birinci olmayı değil, aksine “sıfır”
olmayı tercih etmişlerdir. Zira saygınlık ser-

“Sıfır” Olmayı
Başarabilmek,
“Bir” Olmaktan Daha
Zor ve Çok Daha
Önemlidir.

vetle veya mevki ile elde edildiğinde geçicidir. Mevkiye
veya servete önem verenler ya çıkar peşinde olduklarından ya da korktuklarından saygı gösterisinde bulunurlar. Eldeki servet kaybolduğunda veya mevki sona
erdiğinde, kişiye duyulan saygınlık da bir anda uçup
gider. Çıkar veya korku bittiğinde, saygınlık da biter.
Gerçek saygınlık tevazu, hoşgörü ve sevgi ile elde edilir.
Bu bakımdan “sıfır olmak” demek, ne “yok olmak” ne
de “değersiz olmak” demek olup; “iddiasız olmak” ve
“kibirsiz olmak” anlamlarını içerir. Büyük Anadolu şairi
Yunus Emre egosu şişkin, kendini önemseyen kibirli
kişilere şöyle seslenmiştir:
İçin dışın mundar iken
Dost neylesin senin ile.
Gözün gönlün nefsi hava,
Aşk neylesin senin ile.
Kirli ve iğrenç anlamındaki “mundar” sözünü Yunus,
gösteriş peşinde koşan, kibirli insanlar için kullanıyor.
Burada sözü geçen “Dost”Tanrı/Allah anlamını içeriyor.
Demek ki, saygın insan olmak için tevazu sahibi olmak,
kibirden ve gösterişten uzak durmak gerekiyor. Ayrıca,
çevresine “hava atan” nefsine aşırı düşkün olan kişilerin
‘aşk’ duygusunu tanımadıklarını söylüyor. İçi dışı bir olan,
dürüst ve hoşgörülü insanlar, çevrelerine hava atmakla
ilgileri olmadığından, toplumda gerçekten sayılırlar ve
saygın insanlar olarak değer görürler. Bu bakımdan “sıfır”
olmayı başarabilmek, “bir” olmaktan daha zor ve kanımca çok daha önemlidir. Tevazu ve alçak gönüllü olmayı
başarmış olan Atinalı filozof Sokrates M.Ö 5. yüzyılda:
“Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir” demiştir. Bu söz
ile Sokrates cehaletini ilan etmiyor; aksine tevazu sahibi
olduğunu, bilginin geçici olduğunu ve bilgeliğin ‘sıfır’da
gizli olduğunu belirtmek istiyor.
Günümüzde maddeci (materyalist) görüş dünyaya

Saygın insan olmak istiyorsak, kararlarımızın ve eylemlerimizin uzun vadeli sonuçlarını düşünmeli, çevremize ve
doğaya saygılı olmaya önem vermeliyiz. Zira insan sosyal bir varlıktır ve diğer insanlara veya çevresine verdiği
zararın bir süre sonra kendisine döndüğünü görecektir.
Her insanın okul çevresi, iş çevresi ve arkadaş çevresi vardır. Maddi çıkar peşinde koşmayan ve çevreleriyle bütünleşen insanlar saygın olurlar ve çevrelerinden gerçek
saygıyı görürler. Maddeye önem veren insanlara Yunus
Emre bir diğer şiirinde söyle sesleniyor:
Dünyaya inanırsın,
Rızka benimdir dersin,
Niçin yalan söylersin?
Çün sen dediğin olmaz.
Bu sözlerle, “dünya” dediği maddeye ve maddiyata
önem veren insanların mutluluk ve saygınlık peşinde
boşuna koştuklarını söylemek istiyor. Sûfi kişiler “Bu
dünyada ol ama bu dünyadan olma“ derler. Bu ilginç
sözlerle dünyada yaşadığımızı ve gerekli olanı yapmamız gerektiğini, fakat dünyanın maddiyatçı ve çıkarcı
insanlarından uzak durmamız gerektiğini söylemek isterler. Saygın insan olmak istiyorsak, Atatürk’ün dediği
gibi: “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine bağlı olmamız
gerekir. Zira saygın insan şiddetten hoşlanmaz ve karşı
cinse de saygılıdır. Günümüzde maalesef, kadınlara karşı uygulanan şiddet kabul edilmez boyutlara ulaşmıştır.
Bu durum insanlarımızın ve özellikle erkeklerin henüz

Saygın insan görüşlerini kaba
kuvvet ile değil, akıl, mantık ve
ikna yoluyla kabul ettirmeye çalışır.
uygarlıktan pek fazla pay almadıklarının
göstergesidir.
Saygın insan görüşlerini kaba kuvvet ile
değil, akıl, mantık ve ikna yoluyla kabul ettirmeye çalışır. Düşüncelerine başka kişilerin
sınırlar koymalarını da kabul etmez. Özgür
düşünen kişiler için, saygınlık ne parayla, ne
mevki ile ne de sosyal şöhret ile elde edilebilir. Saygınlık, dürüstlükle ve tarafsızlıkla elde
edilir. Bu iki özelliğin toplum içinde pek az
kişide bulunduğunu üzülerek görüyoruz.
Saygın insanın sorumluluk duygusu da gelişmiş olduğundan, olaylara cesaretle katılır
ve gerekeni yapar. Dolayısıyla insanın elde
ettiği yetkiler arttıkça, sorumluluk duygusunun da birlikte artması gerekir. Saygın
olan insanlar, yetkileri ile sorumluluklarını
dengelemeyi bilen, bir bakıma kendilerini
sınırlamayı başarabilen kişilerdir. Kendini
sınırlamak için, insanın öncelikle tepkilerini
ve davranışlarını sorgulaması ve kendisiyle
yüzleşmesi önemlidir.
İnsan kendisiyle yüzleştiğinde, taşıdığı maskenin farkına varır ve asıl kimliğini yaşamak
için maskesinden kurtulmaya çalışır. Maskelerden kurtulmayı başaran insan ise, ego
kalkanının ardına sığınmaya gerek duymaz
ve doğal karakterinin gereğini yaparak düşünce özgürlüğüne kavuşur. Düşünce özgürlüğüne kavuşmuş bir toplum yaratmak
istiyorsak, sadece çocukların değil, yetişkin
ana babaların da özgürce tartışabildikleri
ortamlar oluşturmak önemlidir. Özgürce
tartışmanın mümkün olmasını sağlayacak
olan okullardaki öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Öğrencilerin topluma
atıldıklarında saygın kişiler olmaları için, okul
çağında özgür düşünmelerini destekleyip
geliştirmek öğretmenlerin sorumluluğundadır. Zira Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, toplumu ileri götürecek olan saygın
insanların “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür”
kişiler olmaları son derece önemlidir.
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hâkim olmuş durumdadır. İnsanlar maddi çıkarları için
yaşamakta, ruhsal varlıklar olduklarını unutup, her konuda birinci olmak için çaba harcamaktadırlar. Dünyayı
sömürülecek bir ortam olarak gören maddeci bakış,
hem insan topluluklarına hem de çevreye büyük zararlar vermeye devam etmektedir. Örneğin, ciddi sonuçlar doğuracak olan iklim değişikliği ve sera etkisi doğal
olaylar değildir. İnsanların dünyayı sömürme hırslarının
sonucudurlar. Bir görüşe göre önümüzdeki yıllarda ortalama sıcaklık birkaç derece bile artacak olsa, iklimde geri
dönüşü olmayan büyük değişimler oluşacaktır. Kuzey ve
güney kutuplarındaki buzullar hızla erimeye başlamışlardır. Bu erime devam ederse yakın bir gelecekte denizlerin seviyesi yükselecek, deniz sahillerindeki yerleşim
bölgeleri sular altında kalacaktır. Yeraltından çıkarılan
petrol, doğal gaz ve madenlerin de yakın bir gelecekte
tükenecekleri söyleniyor. Buna rağmen bu doğal enerji
kaynaklarını elde etmek için yerel çatışmalar kışkırtılmakta, savaşlar desteklenmektedir. Demek ki, birinci
olmak isteyen maddeci insanlar ve toplumlar, dünyaya
faydadan daha çok zarar vermektedirler.
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farklı olanı
kabullenmek

Kişisel Gelişimin Temel
Koşuludur

Yazı: İbrahim Betil
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İnsan tıpkı doğadaki diğer canlılar gibi,
kendine sınır koymak ister. Sınırlar evlerimizin kapılarından başlar. Ülkelerin sınırlar
oluşturması bu anlayışın en belirgin göstergesidir. İnsanları cinsiyetlerine, renklerine, inançlarına, düşüncelerine, doğdukları yerlere göre ayrıştırmak sadece bizim
toplumda değil, tüm dünyada, hemen
her toplumda var olan bir gerçek. Sınır
koymak belki de insanın kendini ‘güvende
hissetme’ arayışından kaynaklanmakta.
Düşünsenize, en kolay olan, en sık yaptığımız, tanımadığımız veya yeni tanıdığımız,
okula yeni gelen bir öğrenci, yeni gelen bir
öğretmen ya da herhangi biri hakkında
yorum yapmak, o kişiye bir “sıfat” bulmak
değil midir? Hele bu kişi bizim dilimizden,
bizim dinimizden uzak biriyse; Ermeni,
Kürt, Alevi, Hristiyan, Laz, Çerkez, göçmen,
Müslüman, Müslüman olmayan... inançlıinançsız... zayıf-şişman... sarışın-esmer... siyah-beyaz... kadın-erkek... ve benzeri daha
nice sıfat taşıyorsa. Ve bizden farklı olanı
aramıza almamak, dışlamak, farklı olana
saygı duymamak…
Acaba başkalarına sıfatlar koyarken, kendi
önyargılarımızın esiri olduğumuzu düşünür müyüz? Yaşamınızda ilk defa gördüğünüz ve bir nedenle beğenmediğiniz bir
insanla daha sonra tanışınca, o kişiyi biraz
daha yakından tanıdığınızda ‘’göründüğü
gibi değilmiş, yanılmışım, hiç düşündüğüm
gibi değilmiş! ‘’ dediğiniz olmadı mı?
İnsanın kendi kökenini, etnik yapısını, cinsiyetini belirlemek, seçebilmek gibi olanağı

Toplumsal gelişim, sosyal zenginlik
“tek tipleşmeyle” değil farklı
düşünce ve farklı tercihlerin var
olmasıyla gerçekleşebilir.
Farklı olanın farkını gidermek
için çaba harcamak yerine,
onun farklılığını anlamaya
çalışabildiğimiz ve kendisine
saygı duyabildiğimiz ölçüde kendi
çevremiz genişleyecektir.

Zordur çoğunluğun tercihlerine,
eğilimlerine, düşüncelerine karşı
gelmek. Pek çoğumuz da bu
“zor olan” yola sapmak yerine,
rahatsızlık da hissetsek, kitlelerle
birlikte “kolay yolda” yürümeyi
seçeriz.

Yaşamda “doğru” veya “en doğru” gibi bir gerçek var mıdır? İçinde yaşadığımız dünyada farklı kültürlerin, çok
çeşitli toplumların değişik yaşam düzenlerini öğrendikçe “tek doğru” olamayacağını kabul etmek durumundayız. Böylelikle “doğru” sayısının düşünebildiğimizden
çok fazla olduğu gerçeği ile yüzleşiriz.

şayabilmektir. Unutmayalım ki gelişim
anca, farklılıkların buluşması ve değerlendirilebilmesiyle mümkün olur.

Farklılıkları gözlemlemek, insanlar hakkında önyargılar oluşturmak erken yaşlarda başlar. Bu erken
yargıların oluşmasında insanın içinde bulunduğu
çevrenin kültürel alışkanlıklarının da etkisi büyüktür.
Çevremizin, içinde bulunduğumuz toplumun tercihlerine karşı gelirsek, tepki gösterirsek sanki “dışlanacakmışız” endişesi de pek çoğumuzu “uyumlu” olmaya zorlar. Kolay olan da budur: Biz de çevremizin,
çoğunluğun dışladığını dışlarsak, sorun yaşamayacağımızı düşünürüz. Zordur çoğunluğun tercihlerine, eğilimlerine, düşüncelerine karşı gelmek. Pek çoğumuz
da bu “zor olan” yola sapmak yerine, rahatsızlık da hissetsek, kitlelerle birlikte “kolay yolda” yürümeyi seçeriz.

Sosyal zenginlik diye tanımlayabileceğimiz bu çok renkli yapının içine girebilecek
donanımları erken yaşlarda kazanmalıyız.
Çocuklara mahallede, okulda, sınıfta kendilerinden farklı olanı tanımaya, anlamaya
çalışmanın neden önemli olduğunu anlatmalıyız. Farklı olana saygı duymalıyız.
Olaylara farklı açılardan bakabilmek, farklı
yorumlar yapabilmek kişisel gelişimin
temel koşuludur. Başarı için önemli olan,
farklı düşüncelerle ortak çözümler geliştirebilmektir.

Oysa o “çoğunluğun” içinde, aynı yolda, sessizce bizlerle yürüyen “rahatsız” olan o kadar çok insan vardır
ki. Bizler rahatsızlığımızı dile getirmeyip, suskun kaldıkça, onlar da suskun kalırlar, dışlanmamak için. Ta ki
bir genç çıkıp, cesaretle, özgüvenle ve her farklı olana
saygı göstermenin “insana saygılı” olmak anlamına
geleceğini anlatana kadar. Ta ki toplumsal gelişimin,
sosyal zenginliğin “tek tipleşmeyle” değil farklı düşünce, farklı tercihlerin var olmasıyla gerçekleşebileceğini
gösterene kadar.
İletişimin giderek yoğunlaştığı dünyamızda insanlar
birbirleriyle çok kolay tanışabilmekte artık. Ve insanlar
birbirlerini tanıdıkça, kendi doğrularımızın etkisi altında kalarak kafalarımızda oluşturduğumuz “önyargılı
yaklaşımlar” da eriyip kaybolabilmekte. Ülkelerarası
sınırlar artık eskisi kadar katı değil. Farklı toplumlarda
farklı kültürlerle tanışmak, iş birliğine girmek gelecekteki yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği. Bu gelişim sürecinde, farklı insanlarla, farklı kültürel yapılarla tanışırken
“tek tip” bir “evrensel kültür” olamayacağını biliyoruz.
Önemli olan da kültürün “tek tip” olmamasıdır, farklılıkların giderilmemesidir. Farklılıkların korunabilmesi,
farklılıklara saygı duyulması, farklılıklarla birlikte ya-

Yaşamın her noktasında rastlayabileceğimiz, tanışabileceğimiz “farklılıklara” dayanabilmeyi öğrenmeliyiz. Farklı olanın farkını gidermek için çaba harcamak yerine,
onun farklılığını anlamaya çalışabildiğimiz
ve kendisine saygı duyabildiğimiz ölçüde
kendi çevremiz genişleyecektir. Bu yaklaşımı sürdürdüğümüz ölçüde, çevremiz de
bizim görüşlerimize, kültürümüze, değerlerimize daha fazla değer verecek, saygı
gösterecektir. Böylelikle kendi değerlerimizi kendi değerlerimizi, kültürel birikimlerimizi kaybetmeden, yerel olmaktan çıkıp,
evrensel değerlerle tanışarak çok çeşitli iş
birliklerine girebiliriz. Bu nedenlerle, uluslararası farklılıkları anlayabilmek ve bunları
anlatabilecek düzeyde geniş bakış açıları
geliştirebilmek gerekir. Evrensel bakış açısı
geliştirebilen bireylerin kişisel gelişimi çok
daha hızlı olacaktır, topluma ve toplumsal
gelişime katkısı da bir o kadar çoğalacaktır.

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

yoktur. Kaldı ki, böyle bir olanak olsa bile, seçim yapabilmek için, kendimiz için “en doğru” olanı nasıl bilebiliriz? Dünyada, 200 ülkede, 7 milyar insan yaşamakta.
Pek çok farklı kimlik, farklı inanç var. ‘En doğrusu’ biz miyiz? Sadece bu ülkede 81 milyon insan var. ‘En doğrusu
benim’, diyebilir miyiz?
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rekabet
Saygı Gibi Işıl Işıl Bir Sürece
Dönüşebilir mi?
Yazı: Mustafa Emin Palaz

En temel varoluşsal ihtiyaçlarımızdan
saygıyı, iş dünyasının en temel dinamiklerinden rekabetle yan yana düşünebiliyor
musun? ‘Zafere giden her yol mübahtır’
cümlesinin yetiştirdiği nesiller acaba bu
zafer yolculuğuna saygı ile hemdem yürüyebilir mi?
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Girişimcilik sürecimde ilhamlar aldığım
bir kitap var: ‘O Dağın Ardında Ne Var?’;
Aras Holding kurucusu Celal Aras’ın hayat
hikayesi. Kargo taşımacılığı öncesindeki
iş modelinde güçlü bir pazarlama firması
sahibidir ve en büyük rakibinin başındaki
kişi ise en yakın arkadaşlarından birisidir.
Bu rekabet ve dostluğu yan yana yürütebilmenin sırrı nedir diye okudum. Rekabetten ve iş dünyası dinamiklerinden öte,
karşısındakinin bir insan olduğundan söz
ediyordu Celal Bey. Muhabbetlerine işlerini
ve ihalelerini karıştırmıyorlarmış! Rekabet
dahilinde saygı kendisini nasıl var edebilir
diye merak ederken, kelime kökünden hareket ederek sorgumuza devam ediyorum.
Rekabet r,k,b kökünden geliyor ve orijinal kelime ‘rakaba’ diye okunuyor: kontrol
etme, gözetme anlamına geliyor. Zaman
içinde ‘Gözetim altında tutma’ anlamına
eviriliyor ve sonrasında, aynı amacı hedefleyen kişilerin birbirini gözetip yarışması
şeklindeki modern anlamını kazanıyor.
Burun buruna yarışan atletlerden biri
ayağını burkunca onu gözeten, omuz
vererek taşıyan diğer atlet, rekabet sergilemiş oluyor. Haberlerde görmüşsündür
belki, hatırlatayım. ABD’li koşucu (Abbey
D’Agostino) finale yaklaşırken Yeni Zelandalı Nikki Hamblin ile çarpışır ve yaralanır.

Birine saygı duymak istiyorsan, ya
da duyduğun saygıyı hissetmek ve
hissettirebilmek istiyorsan önce kendine
saygı duymalısın.

Yıllar önce işbirlikçi rekabet kavramını dillendirdiğim sırada ‘dünyanın acımasız gerçekleri’ni unutmamam için
uyarılıyordum. Bir yanda bu ‘gerçekleri’ unutmamak
için kanıksanan yumuşaklık, insancıllık, destekçilik...
Diğer yanda rakibiyle muhabbet kurabilmek, rakibinin
zafiyetlerini kendi kapatabilmek. Bu iki ayrık durum
arasındaki motivasyon nedir peki?
Bunun cevaplarından birini geçtiğimiz günlerde
Mercedes-Benz verdi. En büyük rakiplerinden birisine
seslendi: ‘100. Yılını Kutlarım BMW! Senden önceki 30
yıl sıkıcıydı!’ Kendini yüceltirken rakibini küçümsemeyen, bilakis saygı ile takip eden bir takdim, kulağa nasıl
geliyor?
Bir başka benzer örnek de uçak üreticisi iki dev arasında. Airbus çalışanları, dev rakip Boeing’in kuruluş yıldönümü kutlamaları için hazırladığı One Thing To Say
To Boing (Boing’e Söylenecek Tek Şey) isimli videoda
diyorlar ki:
‘Airbus ve Boeing her gün tüm dünyadaki kişileri birbirlerine bağlamak için rekabet ediyor, bu nedenle Airbus’ın Boeing için söyleyeceği tek bir şey var: 100. Yılını kutlamak…
Tebrikler! Tüm dünyadan Airbus’un tüm dünyadan çalışanları da en iyi dileklerini paylaşarak Boeing’e endüstriyi
daha iyi hale getiren rekabet için teşekkür ediyor.’
Global rekabette olan firmaların böyle tatlı jestlerine
başka örnekler bulmak mümkün. Peki kendi topraklarımızdan küçük ama önemli bir örneğe ne dersin?
https://www.youtube.com/watch?v=gwSbdV6Ol5A
videosunu izlemiş miydin? Lütfen sakin bir şekilde izle.
Bu topraklardan çıkan iki güzide insan, sadece ticari
başarılarını değil, insani başarılarını da gözler önüne
sermiyorlar mı? Bana sektörümdeki insanlarla, haliyle
rakiplerimle nasıl samimi olduğumu sorduklarında
verdiğim meslek sırrı bu: rakibime saygı duymak! Peki,
bunu ‘nasıl’ yaptığımı cevaplayarak toparlayalım mı?
Birine saygı duymak istiyorsan, hele ki rekabet içinde bulunduğun bir firma ya da kişiye saygı duymak
istiyorsan, ya da duyduğun saygıyı hissetmek ve hissettirebilmek istiyorsan önce kendine saygı duyman
gerekiyor! Eğer birinden hele ki rakibinden sana saygı
duymasını bekliyorsan, kendine daha çok saygı duyabilmelisin: sahip olduklarına, başarılarına, başarısızlıklarına, emeğine, niyetine, özüne saygı hissedebilmelisin.

Sahip olduklarına, başarılarına,
başarısızlıklarına, emeğine,
niyetine, özüne saygı
hissedebilmelisin.
Bunun için de hemen küçük bir liste yapmayı deneyebilirsin. Mesela, başarılarınla
başlayabilirsin. Bilmem ne sektöründeki
bilmem ne yarışmasında ödül alman da
başarı sayılabilir, zor şartlar altında kısıtlı bir
zamanda imkânsız sayılacak bir siparişi teslim edebilmen de başarı sayılabilir.

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

Sağlık ekipleri müdahale edene kadar Hamblin ABD’li
rakibinin yanından ayrılmaz ve haliyle madalya şansını kaybeder. Ancak Olimpiyat Komitesi, yarışmacıları
Adil Oyun Ödülleri diye de bilinen ‘Pierre de Coubertin’ ödülüne layık görür. Bu ödül en prestijli spor ödülü kabul edilir, çünkü Coubertin, Modern Olimpiyat
Oyunları’nın kurucusudur.*

Başarısızlıklarını listeleyebilirsin mesela. Bu,
her bir başarısızlığından neler öğrendiğini
ve başarısızlıklara rağmen havlu atmamanı
hatırlamanı sağlar. Tek tek diğer kalemlere
de değinebilirsin ve sonunda kendine tatlı,
nazik bir ‘aferin!’ bile diyebilirsin!
Bu sürecinde kendi gücünün ve zafiyetlerinin envanterini çıkarabileceksin. Böylece
rakibinin gücünü de görebileceksin; emeklerini, çabalarını, niyetini görebileceksin.
Ve belki onunla işbirliğine niyetleneceksin,
çünkü bazı konularda sen üstün performans sergilerken, bazı konularda rakibinin
senden üstün olduğunu göreceksin! Bu
saygı bağı da yeni kapılar açacak belki.
Rekabette boğuluyorsan, kendine rota aradığında ‘Miğferden Saksı’ isimli kitabımın**
12. bölümü işine yarayabilir. Okuyup notlar
alıp sorgulamanı öneriyorum. Takıldığın
herhangi bir soru işareti veya ünlemde zaten benimle iletişime geçebilirsin.
Son bir öneri ise; daha da güçlü bir desteğe
ihtiyaç duyman halinde nereye başvurmalısın? Ben açıkçası zorlanılan durumlarda
kalbine güvenmeni öneriyorum. Böylelikle, samimi duyguların, içinde bulunabileceğin ezici rekabette saygı gibi ışıl ışıl bir sürece nasıl dönüşebilir, ilhamlar alacaksın. Bu
ilhamlar sayesinde de kendine, özüne duyduğun saygı, muhataplarınla ve akabinde
rakiplerinle saygı ilişkisine imkan verecek.
*Kaynak:
https://www.telegraph.co.uk/
olympics/2016/08/21/nikki-hamblin-awarded-rare-olympic-medal-following-touching-show/
**Ceres Yayınları
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hastalık bir

yeniden doğuş müjdesidir
Sevmek Sadece ve Sadece Yaratan’dan Ötürü.
Yazı: Dr. Levent Buda
Galiba biz dilimizde ve gönlümüzde sevmek ve saygı duymayı biraz karıştırıyoruz.
Sevmek kelimesi dilimize o kadar yerleşmiş
ve başka kelimeler ile o kadar iç içe geçmiş
ki, artık özünü yitirmiş durumda. Dillere
bu kadar pelesenk olmuşken sevmek,
kullanırken herkes suya sabuna sevmeyi,
samimiyetine inanmak mümkün mü bu
kelimenin?
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yaftayı; bağlıyoruz klişeye ve sevgiye.
Peki önyargılarımız ne olacak, diyebilirsiniz. Eğer dünyaya
geliş sebebimiz gelişmekse, atacaksınız önyargılarınızı bulduğunuz en yakın çöpe. Çünkü saygı ile başlayan öz bütünleşmesi, sizi çok gelişmiş bir davranış tutumu içerisine
doğru yol aldıracaktır. Önyargıdan sıyrılınca karşınızdaki
her ne ise; onu hak, inanç, değer, tutum -sayın sayabildiğiniz kadar, hepsinden sıyrılmış olarak göreceğiniz için Öz’le
karşılaşırsınız ve saygı duymamak artık imkansızlaşır. SoPeki ne yapacağız, sevmeyecek miyiz? El- nuç mu? Sağlık ve mutluluk.
bette seveceğiz! Ama severken samimiyetimizi sorgulayacağız. Ben seviyor muyum, Şu ana kadar saygıdan kendimce söz ettim. Bu durumda
gerçekten sevginin her şeyi çözeceğine doğaya, sistemlere, kurumlara, kuruluşlara, hayvan ve bitinanıyor muyum? Sanırım ben, günümüz- kilere, kavramlara, dinlere, düşüncelere, yaşam biçimlerine
de samimiyetsizce kullanılan bu sözcüğe saygı duymalıyız. Ama şimdi bir sağlıkçı olarak bambaşka
inanmıyorum. Herkes seviyor ve severken bir kavramdan ve saygı duymaktan bahsedeceğim.
öldürüyor. Ölüm fiziksel anlamda değil belki, ama duygusal anlamda gerçekleşiyor.
Hastalık ve sağlık; yani birbirine sürekli dönüşebilen bu
kavramlar aslında bizim sağlık durumumuzun, farklı dönemlerde ortaya çıkan izdüşümleridir, öyle değil mi? Şimdi
diyeceksiniz ki, hastalığa da saygı mı duyalım? Evet, öyle.
Zira hastalığın da ortaya çıkış sebebi var, o sebep yüzünden hasta oluyoruz. Peki o sebepten kurtulunca sağlığa
evrilmeyecek miyiz? Bu anlamda baktığımızda hastalık bizi
iyileşmemiz için, sağlığa kavuşmamız ve gelişmemiz için
zorlamıyor mu? Sağlığa evrilirken, yolumuz bizi iyiye, güzele ve kutsala doğru ilerletip geliştiriyorsa ve sonuç sağlık ve
mutluluksa eğer, hastalık da bu anlamda, bize bahşedilmiş
Saygı duymak için önce farkında olmak bir kapitülasyon / teslimiyettir, ayrıcalıktır, bir yeniden dogerekir. Peki neyin? Kendimizin ve ilişkide ğuş müjdesidir.
olduğumuz her ne ise onun. Kısacası, çevremizde olan ve oluveren her şeyin. Bu, geO halde hastalık, dolayısı ile sağlık saygıyı çok fazla hak
lişim sürecinin bir parçası zaten, diyecekseeder. Galiba en doğrusu hastalık ile barış ilan etmek. Onunniz… eeee, öyle aslında. Farkındayım senin,
ama bir o kadar da kendimin, demenin kısa la savaşmak yerine, onu isteğimize, sağlığa doğru yönlenyoludur saygı duymak. Zira, saygı sonucun- dirmemiz gerek. İşte geldik yine farkındalığa diyecekseniz,
da ortaya çıkan yapıcı ve olumlu tutum, bu doğru. Gelişimin de, sağlığın da temeli benzer kavramoluşan duygunun tezahürüdür aslında. İş lara dayanıyor ve hepsinin özü saygı.
böyle olunca da duygularımızı anlatacak
doğru kelimeyi bulamayıp yapıştırıyoruz Yoksa sevgi miydi?
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Gelin, başka bir kelime üzerinden, yazdıklarımı anlamlandıralım: Saygı. Peki ne demek
saygı? Saygı özünde, bir davranış kalıbından öte bir tutumdur; yani kibarlık ve görgüden çok öte, duygu içerikli bir kelimedir.
Daha çok, kişiler arası ilişkilerde kullanılıyor
olsa da, kurumlar, doğa, sistemler, müesseseler gibi pek çok oluşuma ve aralarındaki
iletişime de indirgenebilir.

tınısı

Varoluşundan bu yana insanoğlunun nefes
verdiği belki de en büyük mihenk taşıdır
saygı. İnsanlar arasında herhangi bir ayrım
gözetmeksizin tüm kara parçalarından yeşeren ortak bir tını olarak nitelemek gerekiyor
belki de.
Milyonlarca olgunun ve sonsuz sayıdaki duygunun varlığı ve sürdürülebilirliği bu hammadde ile mümkün. Meydana getiren, birleştiren, besleyen ve huzur aşılayan bu denge
unsuru, yokluğunda da yıkımlara sebep olabiliyor. Sayısız çeşitlilik içerisinde boğulmuş
insanlar için bu kabulleniş kapısını aralamak
her zaman kolay olmayabilir. Yaşam ve varlık
gibi kavramları biraz daha tinsel bir yaklaşımla anlamaya çalışmak daha somut bir çözüm
olabilir ama içine daldığımız ve kimi zaman
nefes almakta bile zorlandığımız o içgüdüsel
yaşam savaşı bizi biraz daha kendi kabuğumuza çekip bencil yaratıklara dönüştürmüşse işler daha da zorlaşabilir.
İçinde bulunduğumuz zaman dilimi insanları daha çok tüketmeye, daha çok tahrip
etmeye, daha çok sahip olmaya iterken ve
tüm sistem bu bozulma dürtüleri üzerine kurulmuşken benlik yönetimimiz elbette kolay
olmayacaktır. Saygı aynı zamanda bazı içsel
kavramları da kendisi ile birlikte getiriyor.
Örneğin; empati. Bu başlı başına sosyolojik
bir çözüm olduğu kadar eksikliği de bir o kadar probleme sebep olabilen bir olgu. Birbiri
ile doğru orantılı ilerleyen bu iki kavramın,
yokluğunda insanı tehlikeli bir uçuruma sürüklemesi kaçınılmaz olabilir. Karşıdakini anlayarak kendini onun yerine koyabilmek ile
karşıdakinin farklılığını görerek onu olduğu
gibi kabullenebilmek, zaten ne kadar farklı
bir sonuca hizmet edebilirdi ki?

Milyonlarca olgunun ve sonsuz
sayıdaki duygunun varlığı ve
sürdürülebilirliği, saygı dediğimiz
hammadde ile mümkündür.

Farklı Olanı Kabullenme Sanatı
Yazı: Süleyman Erdem
Gezilerim sırasında onlarca farklı kültürden birçok
insana dokunma ve hayatlarına dahil olma şansı
elde ettim. Budizm, Şamanizm gibi inançlara sahip
olanlardan tutun da, evsiz insanlardan varlık içerisinde yüzenlere kadar her tabakadan insan ile iletişimim oldu. Kültürler, dinler ve renkler arası kurulan
köprüler de saygıdan ileri geliyor. Dayatmadan ve
mücadele içine girmeden hatta ve hatta bir çıkar
beslemeden bulunulan yaklaşımların her zaman
kazandığına şahit oldum. İnsanlar tarafından hor
kullanılan, kirletilen ve israf edilen dünyanın, yine insanlar tarafından kurtarılacağına dair inancım hiçbir
zaman dinmedi. ABD´de kilise adına çalışan Hıristiyan arkadaşım Steve, Uruguay´da yaşayan ve katı
bir Yahudi olan arkadaşım Alejandro, Tayland´dan
Budist arkadaşım Phiseak, Kenya´dan siyahi arkadaşım Eugene... Örnekleri çoğaltabilirim ama burada
zaten olayın temeline indiğimizde tüm insanlığın
ortak bir noktada birbiri ile bağlandığını görmemiz
gerekir.
Bu bütünleyici duygunun kaynağına inildiğinde
insanların farklı unsurlardan beslendiğini görmek
mümkün. Temelde kişisel bir iç muhasebe olduğu
için, insanlar inandıkları şeyler doğrultusunda da
uyum sağlayabiliyorlar. Örneğin; din. Birbirlerine
çok uzak toplumlardan olan insanlar ortak bir dini
inanca sahipse aynı öğretileri edinebiliyorlar. Aksini
örneklemek gerekirse Japon kültürü üzerine konuşmak gerekir. Burada saygı çocukluktan öğretilmeye
başlanan geleneksel bir kültür olgusu. Bu olgu herhangi bir dış inanç kaynaklı olmadığı için suistimal
edilmeye ya da yanlış yorumlanmaya daha kapalı
bir yaklaşım. Hakkında düzinelerce makale yazılmasına sebep olan Japon Saygısı, ilk önce insanı önemseyen bir temel üzerine kurulmuştur. Bu temellerle
evrilen hayat örgüsünde saygıya kucak açan karakterler elbette huzurlu bir toplumun en gerekli yapı
taşlarından olacaktır.
Farklı olanı kabullenebilme sanatı olan bu yoğun
bütünlüğü, doğal döngü içerisinde bir an bile elden
bırakmamak ümidiyle.

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

yaşamın ortak
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geçmişi şifalandırmak

saygı

Yazı: Saba Deniz Uzun
Çoğumuz etrafımızdan sevgi almak için her
yolu deneriz, karşı taraftan sevgi alabilmek
için ömrümüzü dahi feda edebiliriz. Bunun
tam tersi, seviyoruz diye sevdiklerimizin,
bağlı olduklarımızın alanlarını bilmeden de
olsa işgal etmemizdir. Dostlarımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın, ebeveynlerimizin, çocuklarımızın yerine düşünür, karar
verir, senin için en iyisini ben bilirim tavrını
sergileriz.
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Hayatım boyunca ruhsal gelişim alanında
birçok çalışmaya katıldım, fakat bunların
içinde Bert Hellinger’in evrene armağan
ettiği Aile Dizimi, kör sevginin başımıza
açtıklarını bize gösterip, saygı duyarak nasıl
iyileşebileceğimizi ve dünyamızın nasıl güzelleşeceğini derinden anlatan bir kuram
olarak kalbimde taht kurdu.
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Bizler kör sevgiyle birilerine iyilik yapmak
isterken, bir mânâda kendimizi yaratıcının
yerine koyar, üstünlük taslarız: ‘Ben senden
daha iyiyim ve sen yeterince iyi değilsin’ enerjisini etrafa yayarız. Hal böyle olunca karşı
tarafı güçsüzleştirir ya da anlamadan onu
ve yaşadıklarını değersizleştiririz.
Bir şeyi karşılıksız alan kişi verileni gerektiği
şekilde sıkıca tutamaz. Oysa sevgi adına sınırsızca vermekten vazgeçip, aldığımız kadar verebilme, verdiğimiz kadar alabilme
becerisi edindiğimizde, kendimize ve karşı
tarafa saygı geliştirip verileni ve alınanı gönül rahatlığıyla özgürce saklarız.
Kendine ve başkalarına karşı geliştirdiğin
kör sevgide, sahip olmadığın bir şeyi verme
isteği ya da başkalarında olmayanı alma isteği yatar. Hatta bir noktada, hayal dünyasında kayboluruz. Bu durum ilk aşamada

Kör Sevgiden,
Saygı Duyan Alana Geçiş

Eğer bir dişiysek ve babamız, örneğin annemizden
önceki sevgilisiyle birlikte olup evlenememişse, biz de
hayatımız boyunca o evlenilemeyen sevgilinin rolüne
bürünüp, hasret çeken, ulaşamayan, ulaşılamayan ve
kavuşamayan olabiliriz. İşi abartıp, aldatılan ebeveyne
sevgimizi sunmak ve yalnız değilsin senin yanındayım
mesajını ona verebilmek için aldatılan kişi bile oluruz.
Soylarımızda cinayet gibi derin bir hikaye varsa bunun
acısı ve travması en az yedi kuşağı etkiler. Özellikle bu
işlenen cinayetin sorumluluğu alınmamışsa, kişiler ailelerine bağlılıklarını göstermek için kendilerini daima
suçlu hissederek gerekli gereksiz her şeyin sorumluluğunu üstlenip gereksiz bedeller ödeyebilirler. Eğer
mağdur tarafta iseler, kendilerine gereksiz mağduriyet
alanları yaratabilirler. Bizden önce ölen kardeşlerimiz
varsa, onların yerine yaşadığımız hayatı hak etmediğimizi düşünüp hayatın içinde ölü gibi yaşayabiliriz.

Sevgi adına sınırsızca vermekten
vazgeçip, aldığımız kadar
verebilme, verdiğimiz kadar
alabilme becerisi edindiğimizde,
kendimize ve karşı tarafa saygı
geliştirip verileni ve alınanı
gönül rahatlığıyla özgürce
saklarız.
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ebeveynlerimizle başlar. Ebeveynlerimizin sevgisini bizim arzu ettiğimiz şekilde almak isteriz. Hayal ettiğimizi
alabilmek için onların veya atalarının tamamlayamadıklarını tamamlama isteğine dahi girebiliriz. Örneğin,
eğer erkek çocuk isek ve annemiz babamızla dilediği
şekilde aşkı yaşayamıyorsa, babamızın açığını kapama isteğiyle annemizi mutlu etmek ve sevgimizi göstermek için onun sevgilisi rolüne bürünebilir, böylece
hayatımız boyunca bekar kalabilir veya hiçbir kadınla
yeterince mutlu olamayabiliriz. Bir taraftan babamıza
olan sevgimiz devam ettiği için, bir şekilde babamızın
rolüne de bürünür ve bir kadınla aşkı yaşayamayan kişi
haline geliriz.

bir parçası, her şey yolunda olsa da daima
derin bir yas içindedir. Sırf anneme olan
sevgimi göstermek için, kendime ne kadar
çok neşesizlik yaşattığımı ve dram hikayelerine ne kadar meyilli olduğumu gün geçtikçe daha iyi fark ettim.
Çocuklar ailelerine sevgilerini göstermek
için onlardan daha iyisini yaşamamaya
veya hayattan iyi olanı almamaya meyillidirler. Bilinçaltımız çocuk yanımızdır ve
sürü psikolojisiyle var olur. Sevdiklerinin
yanında olmak, onlara olan bağlılıklarını
gösterebilmek için onların yaşadıklarını
taklit etmek veya tekrarlamak eğilimindedir. Yazdığım bu örnekliklerden size yüzlerce sunabilirim. Peki, bilmeden kör sevgiyle
kendimize ve başkalarına yaşattıklarımızı
nasıl dönüştürebiliriz?

Bunun en basit örneği, çevremizdekilerin tuttuğu
takımları tutmaya veya bağlandıkları siyasi görüşleri
benimsemeye meyilli olmamızdır. Göç yaşamış ve göç
sırasında tüm mal varlıklarını göç ettikleri topraklarda
bırakmış atalarımız varsa köklenememe sorunu yaşar,
yer- mekan değiştirme anksiyetesinde oluruz. Dahası,
ilerisi hiç beklenmedik şekilde mal kayıpları yaşarız.
Kuşaklar boyu savaşmış atalardan geliyorsak bir şeyi
ancak savaşarak elde edeceğimize inanır, buna sebat
eder ve hayatımızda değişik savaş alanları yaratırız.

Bildiğimiz en iyi yol “SAYGI”dır. Bizden önce
yaşayan belki de hiç görmediğimiz ailemize ve atalarımıza, onların yaşadıklarına, kaderlerine saygı duyarak, başkasının açtığı
yarayı kapatamayacağımızı, bunu ancak
onu yapanın iyileştirebileceğini idrak ederek. Onların dönemlerine ve yaşadıklarına
müdahale edemeyeceğimizi ve bu müdahale çabasının karmaşa, kaos yaratacağını,
hatta devam ederse kendimizi hasta edeceğimizi bilerek…

Burada kendi hayatımdan bir örnek vermek isterim.
Babam Deniz Gezmiş’in yol arkadaşlarındanmış. Benim ismimi de ona sevgisini ve özlemini göstermek
için Özlenen Deniz koymuş. Benden çok önce ölmüş
bu insana karşı hala derin bir sızı hissederim. Uzun yıllar boyunca babamın bu hasretini dindirmek için etrafımdaki herkesin kurtarıcısı olma görevine soyundum.
Tıpkı Deniz’in de yaşadığı gibi, hayatımı heba ederek
yardım etmeye çalıştığım insanların ihanetlerine uğradım ya da sık sık kendimi yalnız hissettim. Annemin
kardeşi bir biçerdöver kazasında ölmüştü ve annem ve
ailesi neredeyse bir daha hiç gülmemişlerdi. Annemin

Yaratıcı daima yaşamı destekler, yaşam
hayata saygı duyup, olanı olduğu gibi alabilenlere mucizelerini sunar. Mucize benim
için bir boyutuyla, saygı duyma sanatıdır;
olana saygı duymak, sisteme saygı duymak, yaratıcıya saygı duymak… Düşünsenize, çoğu zaman Yaratıcı’ya bile kafa tutup, kendim ve sevdiklerim için düzeni ben
kuracağım ve bunu ben sağlarım diyoruz.
Bu tutumumuzla, yaşamın bizim için hazırladığı sürprizlerin önünü sizce de kapatmış
olmuyor muyuz?
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saygının rengi:
Yazı: Berna Güler
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siyah!

Eğer varsak, kendimiz için olduğu kadar
başkaları için de varız. Bizler bir dişlinin
çarklarıyız ve aldığımız her karar, uyguladığımız her fikir bir sonraki seni, onu ya da
kilometrelerce ötedekini etkiliyor. İnsan her
ne kadar, olur mu yahu o kadar? düşüncesine
kapılsa da: benim 1964 çıkışlı İngiliz müzik
grubu The Strawbs’ı, Camel grubu aracılığıyla bulmam ve Camel’ı babamdan duyduğum Pink Floyd ile keşfetmem, en başında
da Pink Floyd’un olduğu bu zincirin beni
The Strawbs’a ulaştırması, benim bu yazıyı
yazarken The Strawbs’ı dinlemeye ihtiyaç
duymam, akabinde bu yazının oluşumu
ve nihayetinde The Strawbs’a bu kanaldan
ulaşacak insanlar ve değişecek hayatlar var.
Diyeceğim o ki, The Strawbs döneminin
ötesinde bir grup!

duyabilmeli ve bunun için de, mayasında yaşam olan
her şeye kadim saygıyı gösterebilmeli ki insan olsun! Bir
daha yazıyorum; The Strawbs döneminin ötesinde bir
grup!

Bir küçük detay da yeterdi her şeyin anlaşılmasına, ya da bir o kadar karmaşıklaştırırdı
her şeyi. Hepimiz birbirimize bağlıyız; hayat
bizi öyle bir harmanlamış ki, umarsızca denize attığımız plastik şişeler, okyanustaki canlılarla birlikte bizi de öldürüyor. Kendimize
bakalım! İnsan olmanın temeline inmenin
vakti gelmedi mi? Sevgi, tutku, sadakat,
saygı gibi binlerce nüansın karmasıyız. Artık yitip giden kadim bir dil gibi, içimizde
öldürüyoruz bizi biz yapan bu erdemleri.
Saygı, öncelikle birey ve sonrasında toplum
olarak uzlaşabilmemiz, anlaşabilmemiz için
en temel duygu belki de. Kişi kendine saygı

Bugün herkesi siyahi bir köle olmaya ve The Strawbs
dinlemeye davet ediyorum!

Dünya’da göz ardı ettiğimiz, önyargılarla kendimize set
çektiğimiz ve böylelikle, acı çektirirken acı da çektiğimiz
o kadar çok şey var ki! Mesela teknolojiye ayak uydurmayı reddeden yerliler, zihinsel ya da bedensel engelliler,
fok balıkları, su samurları, ebediyete ulaşan ağaçlar var.
Ne büyük dramdır ki sirkler var. Siyahiler de var; zulüm
gören, köleleştirilmiş ve sadece ten renkleri nedeniyle ile
‘ikinci sınıf ‘insan kabul edilmişler var!
Saygıyı düşündüğümde, bunu ifade edebileceğim,
‘bence’ derinliği olan bir kitap geldi aklıma. Aynı zamanda filmi de çekilen bu eserde öyle güzel ve ince yedirilmiş ki saygı kavramı, hikaye bittiğinde dünyaya daha
başka bakmaya başlıyor insan.

Harper Lee’nin biricik eseri: Bülbülü Öldürmek
(1960)
28 Nisan 1926 yılında Alabama’da hayata gözlerini
açan Harper Lee, Oxford mezunudur. Birkaç kısa hikaye karaladığı yılların sonunda, Pulitzer Kurgu Ödülünü aldığı ilk romanı Bülbülü Öldürmek’i 1960’da
kaleme almıştır. 1962 yılında Horton Foote’un senaryolaştırdığı eseri, Robert Mulligan peyaz perdeye aktarmıştır. 9 ayrı dalda ödül alan filmde bizleri Gregory
Peck, Mary Badham ve Brock Peters başta olmak üzere efsane bir kadro karşılıyor!

Bu evde annesizlik dışında her şey iyidir aslında, ama
dünya bu evden ibaret değildir elbette. Dış dünyada
ise, o dönemde Amerika’yı kasıp kavuran ‘ırkçılık’ tüm
sokaklarda kol geziyordu ve bu ötekileşmenin, bu huzur
yuvasına girmesiyse an meselesiydi! Scouth’un okul hayatındaki gözlemlerinden, dış dünyanın tehlikelerini ve
insanların birbirlerinin yaşamlarına yaptıkları saygızlıkları,
umarsızlıkları ve acımasızlıkları ince ince hissediyoruz biz
de. Yine de yaşam onun çocuk masumiyetini kirletmeye
tenezzül etmemişti. Henüz!
Avukat baba Atticus bir beyaz olmasına rağmen diğer insanlara, diğer ırklara ve tüm renklere saygıylıydı. Kapısını
çalan kimseyi geri çevirmezdi. Kendi hayatı bir yana dursun, ailesi tehlikede olsa bile hep doğrudan yanaydı. Günleri bu yaşam seyrinde geçerken Alabama’da bir olay patlak verir: Tom Robinson isminde siyahi bir gencin, Mayella
Ewel’a cinsel tacizde bulunduğu haberi her köşeyi sarar
birden. Fakat Atticus, Tom’un suçsuz olduğunu bilmektedir. Tom, Mayella’ya her zaman yardım eden biridir, bunu
yapması imkansızdır. Mayella’nın yüzünün sağ tarafındaki yara izleri, ona saldıranın sol elini kullanmış olduğunu
ortaya sermektedir, ancak, minik bir detay vardır: Tom’un
sol kolu felçlidir. Bu tacizi Mayella’ya yapanın babası Bob
Ewel olduğu ve hem kendini hem de kızını aklamak için
bu iftirayı attığını tahmin etmek hiçte zor değildir! Bob
Ewel kötü biridir.
Bir siyahiye suç atmak, o kadar kolaydır ki kendinizi aklamanız için! Onların zaten doğuştan günahkâr olduklarına,
beyazlara hizmet etmek ve yeri geldiğinde onların suçlarını sırtlanıp kaderlerine boyun eğmek zorunda olup, tüm
varoluşlarının bundan ibaret olduğuna inanılır!
Atticus bu davada son derece kararlıdır, Tom’u aklamak
için elinden geleni yapacaktır. Doğrusu da budur, çünkü
o bir insandır, nasıl bir cürretle yaşam hakkının elinden
alınabilir? Atticus böyle kararlıydı kararlı olmasa, ancak
Bob Ewel da boş durmaz; Atticus’u çocukları üzerinden
ölümle defalarca tehdit eder. Duruşma öncesinde hem
halk hem de Bob Ewel, Atticus ve ailesine cephe almış
durumdadır, çünkü bir beyaz her zaman haklıdır! Aile hakaretlere ve tehditlere rağmen duruşma gününe kadar
güçlü kalmaya çalışır.
Duruşma tarihi yaklaşırken Scouth ve Jem’in okulları tatil
olur. Çocuklar artık Dill ile harika bir yaz geçireceklerdir.

Ha bir de, evinden asla çıkmayan komşuları
‘Öcü Radley’e sataşacaklardır. Radley kimseye
görünmediği için, kasabanın mistisizmi onun
evinde dönmektedir adeta. Atticus birkaç
kez Radley’i rahatsız ederek onun yaşam alanına saygısızlık gösterdikleri için çocuklarına
sert ikazlarda bulunur. Her ne kadar çocuk da
olsalar ve ‘Öcü Radley’ en büyük eğlenceleri
de olsa, ağaç yaşken eğilirdi!
Derken duruşma günü gelip çatar. Tüm kasaba çocuklarıyla birlikte mahkeme salonunu
doldurmuştur. Tek tek sanıklar dinlendikten
sonra, Atticus, Tom’u savunmak için nefret
dolu bakışlarla kürsüye çıkar. Söylemleri o kadar açıktır ki, Tom kesinlikle suçsuz olduğunu
ispatlar. Bir insanın siyahi ya da beyaz olması
önemli değildir, Tom’un iftiraya uğradığı ve
yaşam hakkının gasp edildiği çok açıktır. Fakat hakim ve jüri üyeleri Atticus’la aynı fikirde
değildiler. Kutsal kanı toprağa döküp Tom’a
hapis cezası verirler. İnsanlığın en büyük günahı‘Adalet’in çatısı altında işlenir.
Olayların devamında Tom Robinson’a ne
olur, Atticus ve çocuklarını neler bekler, Bob
Ewel cezasını bulur mu? Bunları da okumak
ya da izlemek size düşsün. Benim demek
istediğim şudur: Sadece insan olarak, kendimiz başta olmak üzere, çevremize biraz daha
ılımlı ve esnek davranmamız bizden bir şey
götürmeyecektir. Aksine yaşam, hepimizin
ortak frekansta buluştuğu bir akışı olan, bireyden birliğe uzanan bir yoldur. Yarını bilmeden, dünü geride bırakarak tam da şu an
için; önyargılarımızı kırmanın, daha anlayışlı
olmanın, herkese ve her şeye saygı göstermenin tam zamanı değil midir? Ruhumuzun
bulamadığı şu huzuru bir yerlerde boşuna
aramak yerine, bu ilk adımları atmak neden
zor geliyor? Saygı dilimize pelesenk olmuş
ama anlamını yitirmiş bir kavram olmaktan
çıkmalı! Hayatı anlamlı kılan canlı, diri erdemler döngümüze tekrar girmeli!
Yaşamak güzel şey, tıpkı The Strawbs gibi!
Filmin Künyesi:
Tür: Drama/Gizem
Senaryo: Horton Foote
Yönetmen: Robert Mulligan
Oyuncular: Gregory Peck, Mary Badham,
Brock Peters
Süre: 130 dk.
Imdb: 8.3
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Bülbülü Öldürmek 1930’ların Amerika’sında geçiyor. 6
yaşındaki minik Scouth Finch’in gözlerinden görüyoruz
her şeyi. Annesini kaybeden Scouth, abisi Jem’den dinleyerek hayal ediyor hep annesini. Avukat babası Atticus
ve hizmetçileri Calpurnia ile Alabama’da yaşıyor. Oldukça güzel bir evleri olmakla beraber yaşam kaliteleri de
epey yüksek. Atticus oldukça ilgili bir baba, Calpurnia ise
güven veren bir hizmetçi.
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Kendine Saygının Büyüsü
Ne mutlu alçakgönüllü ve yumuşak huylu olanlara,
çünkü onlarsız egoistler nasıl mutlu olacak?
Yumuşak huylu, alçakgönüllü bir insan neden takdir
edilir? Herkesin egosunu doyurduğu için takdir edilir. Sadece oyunun tamamını gör. Alçakgönüllü bir
insanı neden takdir edersin? Sana karşı alçakgönüllü
olduğu, senin egonu desteklediği için. Egon desteklendiği için, sen de karşılığında onun alçakgönüllülüğünü desteklersin. Şimdi bir kısırdöngü oluşur.
Herkes onun alçakgönüllülüğünü sevdiği için giderek daha da alçakgönüllü olacak. Saygınlık kazanıyor
ve herkes onun alçakgönüllülüğünü seviyor, çünkü
onun alçakgönüllülüğü herkesi tatmin ediyor- bu,
ego için derin bir doyumdur.
Bunu açıkça anlamanı istiyorum: Ego ve teslimiyet
madalyonun iki yüzüdür. Ben egoyu öğretmiyorum,
teslim olmanı da istemiyorum. Senden kendi varlığını aramanı ve araştırmanı istiyorum. Ben sana çok
büyük bir özsaygıyla sahici, bütünleşmiş bir birey olmayı öğretiyorum.
Yazar: Osho
Yayınevi: Butik Yayıncılık
Basım Yılı: 2011

Saygılı Yosma
Kişiyi toplumsal sorunlar içinde ele
alan Sartre, tiyatro kurallarını zorlamaya kadar giden bir cesaretle onlara ruhbilimsel açıdan bakmayı ihmal
etmiyor. Böylece okuru, kabuklarından sıyırdığı insanların karşısında
tek başına bırakarak, çağımız insanını çöküntüsünden ayakta duruşuna
kadar kapsayan geniş bir pencerenin önüne getiriyor.
Yazar: Jean-Paul Sartre
Yayınevi: Ataç Kitabevi
Basım Yılı: 1961
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Ruhsal Dünyaya Uyanış
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“Her türlü spritüel yolun amacı kendi
ilahi yönümüzle bağlantı kurmamızı ve
kendi yaratıcı dehamıza karşı farkındalık
kazanmamızı sağlamaktır. Hepimiz muazzam bir yaratıcı dehaya sahibiz. “Cevaplara” sadece belli bazı kişilerin sahip
olduğuna inanmak, bizi sağlıklı bir gezegende dengeli, uyumlu bir hayat yaratma yönünde ileri götürmeyecektir. Farklı
yüzeyleri olan bir elmasın tüm yüzeyleri
birlikte ışıldar. Bizler de parıldayan, göz
kamaştıran ışığımızı yaratmak için tanrısallığın farklı yönlerini bir elmas gibi hep
birlikte ifade edebiliriz. Doğrudan ruhsal
bağlantının şamanik yoluna gönül verip
onunla meşgul olduğumuzda içsel ışığımız yanmış olur. Ben, bu içsel ışık tüm
dünyada parıldayan diğer kıvılcımlarla
birleşip bütünleştiği zaman uyum, sevgi, aydınlık, barış ve herkes için bollukla
dolu bir gezegen için gereken ışığı da
yaratacağımıza inanıyorum.“

Bir çift yürek

Yazar: Sandra Ingerman & Hank Wesselman
Yayınevi: Ruh ve Madde yayınları
Basım Yılı: 2015

Yazar: Marlo Morgan
Yayınevi: Klan Yayınları
Yayın tarihi: 2013

Amerikalı bir kadının Avustralya yerlileri
Aborjinlerin arasında geçirdiği dört ay süren yolculuğunun hikayesi. Yazar bu “Gerçek
İnsanlar”dan çölün çorak coğrafyasındaki bitkiler ve hayvanlarla uyum içinde yaşamayı, her
insanın eşsiz niteliklerini ve içsel ruhunu taktir
etmeyi, kutlamayı ve güçlü doğal şifa yöntemlerini öğrenirken, aynı zamanda tüm canlılarla
ilgili farkındalıklarının ne kadar derin ve anlamlı
olduğuna da tanıklık etmektedir.
Bir Çift Yürek, ilk basıldığı tarihten itibaren
uluslararası bestseller olmuş ve tüm insanlığa
zamanın derinliklerinden gelen çok güçlü bir
mesaj iletmiştir: Var olan her şey inanılmaz derecede güzel ve hassas bir karşılıklı denge hali
içinde bulunmaktadır. Eğer tüm varlıkların aynı
evrensel birliğin bir parçası olduğunu anlarsak,
dünyamızı yok oluştan kurtarmak için geç kalmış sayılmayız.

bir şefkat

girişimi

Röportaj: Güler Pınarbaşı
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Bu sayımızda tüm yaşam hakkını önemseyen bir sivil girişim iş modelini sayfalarımıza taşıyoruz. Fikrin ve girişimin
kurucusu Umut Kısa’nın, küçükken kurduğu bir hayal olan “Bir hayvan tedavi
sistemi olsun ve yaralanan hayvanları
tedavi etsin.” düşüncesi, küçük ama
başka canlıların acılarını dindirebilecek
bir hayal olarak onunla birlikte büyüyor. Bundan yaklaşık 8 yıl önce televizyonda Animal Planet kanalında Hayvan
Kurtarma takımının, zor durumda olan
hayvanları; köpekler, kediler, atlar, koyunlar, kuşlar ve daha nicelerini tedavi
edip acılarını dindirdikleri bir programı
izlerken, aklına şu soru geliyor? “Neden
bizde yok?”
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Ardından uzun süre bunu nasıl yapabileceğini bulmak için, tüm iş fikirlerini,
süreçlerini, finansman modelini araştıran Umut Kısa, sponsorluk finansmanı
ya da bağışların istikrarlı bir şekilde yol
aldırmayacağını düşünüyor. Yıllar sonra, kurumların sosyal sorumluluk yaptığı bir modelde de değişimin gerektiği
fikrinin altını çiziyor. Bu sistemlerle

para ödemeniz gereken insanları, yapıları, cihazları sürdürülebilir kılmanın pek de mümkün olmadığı düşüncesinde. “O zaman kapitalizm evrilmeli”
diyerek, yaklaşık 20 yakın arkadaşıyla beraber bu
girişimin altına girmeye karar veriyor.
Ticari zekanın iyiliğin finanse edebileceğini görmek ve göstermek isteyen bu girişimciler bir kitap
satış sitesi kuruyorlar. Hem finansmanı, hem de
yaptıkları fayda yaratan Kitap Koala böyle kuruluyor. İnsanların okumasını sağlayacak aynı zamanda da hayvan tedavisi sistemini finanse edebilecek bir iş modeliyle…
Adım adım, ince ince geliştirilen bu projenin amacı,
tüm kârıyla sokak hayvanlarının tedavilerini finanse
edebilmek. Kurulduğu 2018 yılından bugüne kitap
satarak elde ettiği kâr ile 60 sokak hayvanının tedavisini gerçekleştirmiş bulunmakta. Ocak 2020’de
Şişli ilçesi, Teşvikiye Mahallesi’nde 600 m2 kare bir
alanda ilk mağazasını da açan Kitap Koala takipçileri
tarafından keşfedilmiş durumda. Konuyu daha iyi
anlamak için sorularımızı sistemin kurucusu Umut
Kısa’ya soruyor, cevaplarını alıyoruz.

Sevgili Umut, öncelikle öğrenmek istiyoruz bu iş
fikrinde gerçek amacınız nedir?
Kapitalizmi kullanarak kapitalizmi tersine çevirmeye
çalışıyoruz. Bir gün dünyadaki tüm sorunların bir çok
şirketin elde ettiği kârlarla giderilebileceğine ve dünyanın daha iyi bir yer hâline gelebileceğine inanıyoruz.
Böylesi bir fikrin ve bu denli büyük bir mağazanın finans modelini nasıl sağladınız ve sistem
nasıl işliyor?
Sokak hayvanları için kurulan sisteme ait maliyet kitaplara ödenen tutardan değil, kârlılıktan aktarılmaktadır.
Amacımız tüm kârımızı sokak hayvanlarının tedavisine
aktarmaktır. İşlem hacmimiz yükseldikçe alış ve kargo
maliyetleri %10 -15 daha avantajlı hâle gelmektedir.
Ancak bir ticari şirket gibi hem sistemin büyümesine
hem de işletim giderlerine yatırım yapmaya devam
ediyoruz. Sitemiz bizim bir gün tüm Türkiye’ye erişmemizi sağlayacak. . Sistemin ana amaçlarından bir diğeri
başka firmaları da benzeri iş modeli kurmaya özendirmektir.
Bunun yanısıra 14 Şubat 2020 ‘de Dünya Öykü
Günü’nde resmi açılışını yaparak açtığımız 500 m2
büyüklüğünde İlk mağazamız da aynı isimle hizmete girdi. Her alanı ince düşünülerek değerlendirilmiş
bir yaşam alanı ortamı oluşturmaya çalıştık. Etkinlik
alanında çocuk ve yetişkin atölyeleri, kitap tanıtımları,
yazarların imza günleri düzenlenmekte. Toplantı salonumuz herkesin kullanımına açık. Sessiz okuma alanı
oluşturduk daha özel alan isteyenler için. Ayrıca Galeri
Hazine bölümünde çeşitli sanatsal aktivitelere, sergilere yer vermekteyiz. Kahve kokuları eşliğinde kitap
okumak isteyenlerin müdavim olacağını düşünüyoruz ve binlerce kitaplar ortamında olmak çok keyifli...

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

Türkiye’de kârını sosyal
sorumluluk projesi üzerine
yapılandırımış ilk kurum olan
Kitap Koala, bağış ve sponsorluk
kabul etmiyor. Ticari temeli
belirlenmiş bir iş modelini "iyiliğin
finansmanı" olarak tanımlıyor.
Umuyoruz ki bir çok şirket
dünyanın önemli yaralarını bu
şekilde saracak, tedavi edecek bu
iş modelini önemser.
İsmini nasıl koydunuz, neden hayvanınız bir koala?
Dünyada adaptasyonu en düşük olan
hayvan ‘Koala’dır. Üstelik çok şirin ve sarılan bir hayvandır. Okaliptus ağacı olmayan hiçbir yerde yaşayamaz ve sadece
okaliptüs ile beslenir. O yüzden de okaliptusa sıkı sıkıya sarılır. Biz de “Sarılmak
ne de büyük ihtiyaç değil mi?” diyoruz.
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Bizim koalamız kitap kovalasın istedik,
o yüzden de Kitap ve Koala sözcüklerini
birleştiren, insanların okumasını sağlayan ve de Hayvan Tedavilerini finanse
edebilecek bir e-ticaret sitesi kurmaya
karar verdik. www.kitapkoala.com adındaki sitemizde ve Nişantaşı mağazamızda her türden kitap satılıyor.

Çalışanlarınız Kimler?

Bu projeyi duyan her kişinin aklına
önce desteklemek için bağış yapmak
geliyor ama siz bağış ya da sponsorluk kabul etmiyorsunuz, neden?
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Bağış ya da sponsorluklar dernek ve vakıfların ticari kâr elde etmelerine ilişkin reflekslerini ve kaslarını zayıflatır Ayrıca atalete
neden olur. Bu yüzden biz, bağış istemiyoruz çünkü bağış istikrarlı ve sürdürülebilen
bir model değil! Bu sistemdeki fikrin amacı
ticari olarak var olabilmek ve kapitalizmin
iyilik hareketine dönüşebileceğini göstermektir. Üstelik bunun için kimsenin de bağış yapmasına gerek yok.
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Eğer sokakta acı çeken hayvanların acılarını
dindirmek ve tedavilerine destek olmak istiyorsanız zaten normalde satın almak istediğiniz kitapları kitapkoala.com;’dan ya da
mağazasından alın. Bu sayede hem kitap
okumuş hem de planladığımız sistemi kurmamıza ve geliştirmemize yardımcı olmuş
olursunuz.
Sadece zaman zaman bize başvuran ve kütüphanesine kitap almak isteyen okullar var
ve isterseniz onlar için sitemizde bulunan
ASKIDA KİTAP ‘ları ve besleme noktalarına
destek verdiğimiz ASKIDA MAMA’lardan
satın alabilirsiniz. Her zaman kitap almanız
gerekmiyor sadece paylaşarak da destek
olabilirsiniz. Fark ettirmek istediğimiz kötü
olan ticaret değil, kötü olan ticaretin kimin
çıkarlarına hizmet ettiğidir. Kısacası aynı ‘ticaret’ birçok hayvanın acısının dinmesini de
sağlayabilir. Böylesi desteklerinizle belki,
yüzyıllarca devam edecek bir sistemin de
mimarları arasında yer alabilirsiniz.

Site olarak ilk kurulduğunda tüm çalışanlarımızın tamamı Sola Unitas Academy çalışanlarıydı ancak sonradan istihdama başladık. İlk
zamanlar gönüllüler yaptıkları bu iş nedeniyle
ekstra bir ödeme almayarak özveri ile çalıştılar.
Şimdi sistem kendi çalışanlarını finanse etmeye başladı. Yine dışarıdan fikri seven gönüllüler desteğine devam etmekte. Sistem kendi
başına ayakta durmaya başladığı için gönüllü
çalışanlardan uygun ve istekli olanlar kadromuza dahil oldu. Mağazamız yeni açıldı. Oraya da aktif, kitapsever ve kitabevinde deneyimi olan arkadaşlardan bir takım kurduk. Hep
beraber çalışıyoruz.
Hayvanseverler, kitapseverler ve sıkı takipçileriniz olarak biz nasıl destek olabiliriz?
Hayatınızda önemli bir değişiklik yapmanıza
gerek yok. Eğer kitap okuyan biriyseniz ve aradığınız ürün bizde daha uygun koşullardaysa
ve hizmetlerimizden de memnunsanız bizden
normal bir ticari şirket gibi alışveriş yapabilirsiniz. Sitemizi paylaşmanız ve kitap sepetlerinizi
sitemizde oluşturmanız yapmak istediğimize
hızla ulaşmamızı sağlayacaktır. Şimdi mağazamız da açıldı. Görerek, dokunarak kitap almak,
sohbet etmek isteyenleri bekliyoruz…
Hikâyemizi ve yaptıklarımız dinleyen birçok
insandan şu tepkiyi alıyoruz. “Biz sizi nasıl
daha önce duymadık!” Yine size yani bizi anlatmanıza ihtiyacımız var. Tüm Türkiye’nin Kitap Koala’dan haberi olsun istiyoruz. Bizi ne
kadar çok kişiye ulaştırırsanız o kadar çok cana
yardım edebiliriz. Bizi ne kadar anlatırsanız o
kadar güçlü durabiliriz. Duymayan kalmayana
dek, herkese anlatmaya destek olun.
Kitap Koala’daki gelişmeler hakkında nasıl
bilgi alabilirsiniz?
Kitap Koala olarak her ay gelişmelerden bahsederek bir seyir defteri hazırlanmış. Bu bölümde
başlangıçtan itibaren tarihsel olarak gelişimlerini ve bu evrimsel süreci şeffaf bir şekilde takip edebilirsiniz. Site her konuda detaylı bilgi
vermektedir. Hepinizi kitap okumaya ve doğanın bizim kadar şanslı olmayan varlıklarını
kalpten sevmeye davet ediyoruz.
www.kitapkoala.com

k i t a p k o a l a 'nın

sokaktaki hayvan dostlarımızın tedavilerini
üstlendiğini biliyor muydunuz?

Kitap
Koala

w w w. k i t a p k o a l a . co m
/kitapkoala
Nişantaşı Plaza, Şakayık Sok. No:40 Teşvikiye, İstanbul

2000’den 2020’ye;

3. Göz’den bir söyleşi

Bundan tam 20 yıl önce 3. Göz adında bir
dergi çıkarmaya karar verdik. Şu an okuduğunuz satırlar, bu kararımızın ne denli
yerinde olduğunu gösteriyor. Biz hoş gelmiş ve hoş bulmuştuk. Geçen bunca yılın
ardından dergimizi konuşalım dedik.
Tutku: Gülercim nedir bu
dergi çıkarmadaki azmin? Israr ve kararlılıkla yıllardır sürdürüyorsun bunu. İnişler ve
çıkışlarla geçen 20 yıl az değil.
Tutkulu biri olduğunu söyleyebilir miyiz?
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Güler: Valla Tutkucum bilemiyorum, 20 yıl nasıl da geçmiş?
Aslında şunu diyebilirim; 20 yıl
önce sektörel bir dergi çıkartıyordum. Yaptığım ve bildiğim
iş yayıncılıktı. Gözlük sektörüyle aramda “Al gözlük ver
para” şeklinde gelişen ticari bir
ilişkiydi bu. İşin sadece kreatif
kısmı hoşuma gidiyordu, hatta derginin adını da Kreasyon
koymuştum.
Sonra sizlerle tanışmış, bu konulara girmiş, merak edip ilerlemek isterken bunların bana iyi
geldiğini keşfettim. Aslında hep
gizli gizli araştırdığım içeriklerdi
bunlar. Sonra 1999 yılında diğer her şeyi bırakıp tamamen
farkındalık konularına yöneldim. Zor zamanlar geçiriyordum ve daha da zor zamanlara girdim belki ama içimde
tarifsiz bir mutluluk vardı: bir
tatmin duygusu, hayatımın
anlamını bulmaya yakınlaştığım hissi. Öğrendikçe, farkettikçe ve bunları paylaşmak için
bir kanal açınca hayat daha anlamlı geldi. Bazen bıraktım ama
aslında bırakamadım, vazgeçemedim bir türlü...

Tutkulu biri olduğumu söyleyebiliriz tabii, bak, o ilk
dergiden bu yana beraberiz.
Güler: Tutku sen de dergiye başlama hikayenden söz eder misin?
Tutku: Keşfetmeyi hep sevdim. Daima sorular soran biri oldum, çocukken dahi, soruların peşini hiç bırakmadım. Varoluş, evren,
yaşam neydi? Ben kimdim?
Sonra, yazmanın, keşfetmek için harika bir
yol olduğunu fark ettim. 3. Göz’den önce
Buğday Dergisi’nde yazmaya başlamıştım.
Her yeni yazıda yeni bir keşif duygusu
yaşıyordum. 3. Göz’de daha yoğun ve
sistemli yazmaya başlayınca aldığım doyum çoğaldı. Kalem elimde bir kazmaya,
kağıt da hazinlerle dolu bereketli toprağa
dönüştü sanki. Kazdıkça bilinmezler bilinir
oluyordu. Çok severek başladım dergimize. İsim bulmak için uzun bir liste yaptığımızı hatırlıyorum ama en güzeli 3. Göz’dü.
Güler: Seninle 3. Göz dergisinin çıkış
öncesinde de dostluğumuz vardı, değil mi?
Tutku: Evet, seni tanıdığımda çigong
öğrenmeye başlamıştın, yoksa taiçi
miydi? Kırık koluna şifa vermiştik. Öyle
tuhaf şeylerle uğraşıyorduk işte. Biz dışarıda, bahçelerde tai çi yaparken, çan
çin çong yapıyorlar, diye gülerdi insanlar.
Yoga bile anca tanınmıştı. Şimdiye kıyasla çok çok az insanın ilgi alanına giriyordu
bu yolculuk. İşte böyle bir zamanda biz bu
dergiyi çıkarmaya karar vermiştik. Buna
rağmen abone sayımız oldukça fazlaydı.
Tutku: Sence, şimdiki ilgi ve farkındalığın çoğalmasında dergimizin payı var
mıdır Güler?
Güler: Bence var. 2000 yılında katıldığımız ilk Naturel Festivali’nde aynı dili konuşanlarla buluştuğumuzu ve çok doğru
bir şey yaptığımızı hissetmiştim. Ruhum

de kaybolmuş durumda. Yazarken ve
dergiyi oluştururken, gerçek denilen şeyin aslında hiç de gerçek
olmayabileceği üzerine zihinlerde
küçük de olsa bir soru işareti uyandırabilmek, benim için mutluluk.
3. Göz bunların dışında emek, dostluk, yol arkadaşlığı, vefa gibi kavramları içeriyor benim için. Bunların ne
kadar önemli değerler olduğunu
ayrıca belirtmeme gerek yok.

Güler: Tutku senin için 3. Göz ne ifade ediyor?

Atakan: 3. Göz önceleri Güler’in
işi olarak hayatımdaydı. Belki de
hazır önüme geldikleri için, içerikler fazla ilgimi çekmiyordu. 2000’lerin ilk 10 yılının sonlarına doğru,
ne kadar uzak kalsam da kendimi
birden konuların içinde buldum.
Bu konularla büyümüştüm, konuları
anlıyordum ama sorumluluktan ne
kadar kaçınsam da, meslek olarak
grafik tasarıma yöneldiğimde derginin tasarımı üzerime kaldı. Ben
de beklemiyordum aslında böyle
bir dergi yapabileceğimi. Çocukluğumda, hoşuma giden araba
fotoğraflarını kesip yapıştırarak
ve yanlarına özelliklerini yazarak
oluşturduğum dergiyi de sayarsak,
3. Göz benim ikinci dergi tasarımım.
Ama profesyonel anlamda ilk dergi
tasarımım. Ben bile pek bir şey beklemezken, Güler’in beklemesi o zamanlar garip geliyordu. Bir taraftan
bu durumlar varken diğer taraftan
kendimden emin olmayarak dergiye başladım. Çıkan sonuçtan çok
güzel tepkiler aldım, insanların
derginin tasarımını beğenmeleri
hoşuma gitti. Bu tepkiler biraz daha emin olarak bu işe
yönelmeme vesile oldu. 2010
öncesinde bire bir içerisinde yer
almasam da, derginin yıllar içinde
değişimini gördüm. Artık direksiyonda ben vardım ve konuların sınırsızlığıyla bence sektöre güzel bir
giriş yaptım.

Tutku: Teknik olarak pineal bezi ifade
ediyor bu terim; hayati hormonları
salgılamasının yanı sıra, psişik algı
merkezi olarak 6. çakrada yer alıyor.
3. Gözümüzün sayısız boyuta açılan
bir kapı olduğu, sayesinde algılarımızın genişleyip güçlendiği ve sıradan
olanın ötesini gördüğümüz artık biliniyor. Bu, bozulmamış, kısıtlanmamış,
çarpıtılmamış tam bir görüştür. Ancak
yazık ki pineal bezimiz çoğu kez işlevini
yitirir. Bunun en yaygın nedenlerinden
biri kişisel bakım ürünlerine bilerek konulan florür gibi kimyasallardır. Ama
onu korursak, bize gerçeği gösterir.
İşte biz de özenle kimyasallardan
uzak tutup koruduğumuz dergimizin
bakış açısını, farklı boyutların, farklı
seslerin, çeşitli görünüş ve ifadelerin
altında aslında birliğin ve bölünemezliğin yattığını görecek kadar açık
ve geniş tutmak amacında olduk hep.
3. Göz bu bakımdan bir meydan okumadır benim için; alışılmış olana, sorgusuz sualsiz kabullere, kör inançlara,
ön yargılara, ayrımcılığa, şiddete, sevgisizliğe, çaresizliğe, korkuya ve yaşamın birbirinden kopuk, ayrı parçalardan
oluştuğu fikrine meydan okuma. Ki,
bu en sonuncusu, gerçek bir meydan
okumayı gerektirir çünkü insanlık bu
günkü haliyle, çıkar çevreleri tarafından süreki olarak pompalanan
korku, çaresizlik ve ayrılık bilincinin için-

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

ilk defa meşguliyetimle aynı titreşiyordu. Abone sayımız gerçekten bizi bugünlere taşıdı, yok olmadık. O zamanki yazarlarımız henüz ünlü değillerdi,
sadece konuya ilgi duyan ve kendi
ilgi alanlarında öğrenmeye çalışan
kişilerdi. Ama şimdi hepsi kendi
alanında ünlü, hepsiyle tanışmışız,
yazmışlar bize.
Bizden önce, yarım asır boyunca
farkındalık konusuna hizmet eden
Bilyay Vakfı’nın çıkardığı dergi var:
“Ruh ve Madde”. “Bilinmeyen” ve
“Fenomen” dergileri de alt yapıyı hazırlamış. Biz biraz daha hızlandırmış
olabiliriz.

Tutku: Peki ya sen Atakan?
3. Göz’ün görsel yayın yönetmenisin ve 10 yılı geride bıraktın. Sen nasıl başladın?
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Güler: İyi ki giriş yaptın. Bu dergide
yer almak senin için ne ifade ediyor?
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Atakan: Bu konuların paylaşıldığını, çoğaldığını gördükçe mutlu oluyorum. Ayrıca kendimi özgür
de hissediyorum ama bazen
boşa yapılıyormuş hissini de
yaşıyorum, çünkü paraya çeviremiyorum emeğimi. Bilemiyorum,
bu belki henüz bilmediğim bir
şeyi bekleme sebebiyle oluşan bir
durumdur. Nedenin temeli, birlik
bilinci gibi konulardan bahsedilirken genellikle içine düşülen teklik
düşüncesi de olabilir.
Derginin bir aurası var. Dergiyi Güler’le özleştirdiğimde ise
Güler’in aurasında insanları
bir araya getiren bir özellik
var. Kendisi sanki insanları bir
araya getiriyor ve sonra yoluna
devam ediyor. Bazen yollar kesişiyor, bazen uzun süre kesişmiyor. Buradan yola çıkarak dergiyi
bir kervana benzetiyorum; durup
göçerken insanlara dokunuyor, o
insanlar bir süre kervanla birlikte
devam ediyorlar, kendilerini katıyorlar bu kervana, sonra tekrar
yollarına devam ediyorlar.
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Güler: Sen bu kervanda yol
alırken neler yaşadın, neler
düşündün, neleri farkettin?
Bu kervan seni nereye götürdü?
Atakan: Bu kervanda bazen durduk, bazen durmaksızın devam
ettik. Bazen yollarımız ayrıldı,
bazen birleşti. Pek çok deneyim,
pek çok hayat, bir sürü olasılık ekledim kendime. Paradan ziyade,
deneyim kazandım diyebilirim.
İnsanlarla birlikte yürüdüğümü
hissediyorum. Yanı sıra, olayı
kazanca, bolluğa da dönüştürebilme inancımı sıcak tutmaya
çalışıyorum.
Tutku: Atakan, Güler’in seni
zorla çalıştırdığına dair dedikodular
var, bu konuda ne dersin?

Atakan: Hem isteyerek, hem de zorla diyebilirim.
Yapmadığım zamanlar dergiyle ilgili çok fazla düşünce geçiyor kafamdan; şöyle bir şey yapsak nasıl
olur, ya da böyle değiştirsek tasarımı? diyerek. Ama çoğu zaman kendimi zorladığımı
düşünüyorum.
Tutku: 2000 yılında ilk sayımızı çıkarırken maddi destek olarak optik
sektörünü seçmiştik. Bu seçim 3.
Göz’e pek yakışmıştı, çünkü hem
maddi hem de manevi anlamda
daha iyi görebilmeyi istiyorduk.
Sence bu amaca ulaşabildik mi?
3. Göz sende, bende, bizde farklılık
yarattı mı?
Güler: Evet, optik sektörü para kazandığımız alan olarak çok yakışmıştı ama
derdimizi sektöre anlatabildiğimizi düşünemiyorum. İlk dergiyi göz doktoru ve
gözlükçülerle halk arasında bir iletişim
köprüsü olsun düşüncesiyle yayınlanmış ve iş yerlerine göndermiştik. Hatırlar mısın, sektörden bir kişi bile aramamıştı. Arayanlar bizi göz doktorlarında,
gözlükçülerde görüp okuyan halktı. Derginin sonlarına senin, Hakan
Onum’un, rahmetli İlhan Güngören’in
yazılarını koymuştuk. Çünkü gözlükçülerin de ruhu vardı ve biz onlara bir
tutam farkındalık sunmak istemiştik.
Ama sektör dışı okuyucuların ilgisi hiç
beklemediğimiz kadar büyük oldu, gelen
teşekkürler bizi rayımızdan çıkardı. İyi ki
çıkarmış, meğer ben hayatım boyunca
böyle bir uğraş arıyormuşum.
Şimdi de yaşıyorum, gelecekten de
korkmuyorum.. O, kitaplarda yazan ama
çoğunlukla söylemlerde kalan “anda
kalmak” ne demek, artık anlıyor ve yaşayabiliyorum, ara sıra zihnim kaysa
da, çoğunlukla farkındayım...
Tutku: 3. Göz’ü çıkarırken başlangıçtaki amacının bu alanda bilgilenmek, öğrenmek olduğunu söylediğini hatırlıyorum. Peki, öğrenci
Güler’in, eğitmen Güler’e dönüşümü
nasıl bir süreç izledi?
Güler: Bu konunun en güzel tarafı öğrenme kısmının hiç bitmemesi. Öğrenci
Güler çok mutluydu öğrenmekten. Eğit-

Güler: Tutku sen bu yolda neleri farkettin? bu yol, bu kervan seni nerelere götürdü?
Tutku: Bana öyle geliyor ki,
yazarken dünyayı yeniden yaratıyoruz. Yazmak, benim bile
varlığından haberdar olmadığım
içimdeki olanakları, olasılıkları,
potansiyeli keşfedip canlandırmanın harika bir yolu oldu. Bunun
için en az onun kadar iyi olan başka yollar da vardı tabii ve ben de
keşfettim.
Birlikte başladıktan bir süre
sonra ben yolumu ayırdım, biliyorsun. Kendimi keşfetmemin
farklı yollarında yürüdüm. 20 yıl
önceki Tutku değilim, aslında
dünkü Tutku bile değilim. Dediğin gibi, bu belki çoğunlukla
anda kalabilmeyi başarmanın
sonucudur ama artık aynaya
baktığımda karşımda gördüğüm,
yeryüzü ve gökyüzüyle barışmış,
onların bütünlüğünü, özgürlüğü
ve sınırsızlığını bilen biri. Yaşamın
gücünü ve sevgisini hissediyorum
çünkü zihnimi ehlileştirebildim,
ya da artık onun söylediklerine
inanmıyorum. Engel ve sorunlarla
karşılaştığımda, durduğum yeri
değiştiriyorum, böylece bakış
açım, dolayısıyla gördüğüm de
değişiyor. Döndüm, çünkü birlikte yaratmayı seviyorum. En güzeli de, sonu olmayan bir yolun
yolcusu olduğumu biliyorum.
Tutku: Dergimizi ne çok sevdiğini ve önemsediğini bilsem
de, içimden bir ses onun daha
büyük amaç için sadece bir araç
olduğunu da söylemekte. Bu
daha büyük amacından söz etmek ister misin Güler?

Güler: Bu konuda şunu söylemek
isterim; hani derler ya, “ Sevdiğin işi
yaparsan iş yaptığını hiçbir zaman
anlamazsın” diye... Ben de sevdiğim
konularda okuyup, konuşup yazınca yorulduğumu hissetmiyorum.
Öğrenme süreçleri daha istekli geçiyor. Daha büyük amacım ise kitlelere
hitap eden farkındalık konuşmacısı
olmak... Şu an yazarak yapıyorum
bunu, konuşarak da yapıyorum
ama hayal ettiğim ölçekte değil henüz. Hayalim şöyle: binlerce kişinin katıldığı bir alanda konuşsam
ve o sunumdan sonra insanların
“Ahah! Anladım” demeleri. Bunca yıl sonunda anladım ki bizler
muhteşem donanıma sahip olarak doğmuş varlıklarız. Tek yapmamız gereken farketmek ve hatırlamak! Uyanış bireysel bir süreç,
çok sayıda insan uyandığında ise
kitlesel bir uyanış ve dönüşümden
bahsedebiliriz.
Güler: Atakan ve Tutku, birlikteliğimizin devamı için hayal kuruyor
musunuz? Ben kuruyorum doğrusu. Birlikte yaşlanalım mı? :)
Atakan: Hayal tabii ki kuruyorum.
Kurduğum hayalleri gerçeğe çevirmeyi de istiyorum ama henüz
fiili bi hale dönüştüremedim.
Derginin kitapevi ile birlikte dağıtılması fikrini sevdim. Sosyal
medyanın daha aktif olması ve bu
konularda bir portal olması fikrim
hala duruyor.
Birlikte yaşlanmak konusunda ise,
kesin bir cevap vermek istemiyorum
Tutku: Birlikte yıl alalım ama yaşlanmayalım. Gülerciğim, istesek de ayrı
olamayız zaten. Ayrılık kavramının
çok büyük bir yalan olduğunu düşünüyorum, öyle görünse de, diğerlerinden “ayrı” olan hiç bir şey yok.
Hem, “Yol ilerledikçe Sen / Ben kalmıyor; BİZ var, BİR var.”
O zaman; “Biz birbirimizin kaderiyiz” diyebiliriz.

farkindalık bilinciyle yaşama sanatı

men Güler ise bilgiye aracılık eden
kişi. Bal tutan parmağını yalar
misali, öğrenmek ve aktarmak
sürecinde bende kalan bilginin
farkındalığı beni iyi eden kısım.
Öğrenmeyi seven bir yapım var.
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