
 

 

1 

YÜKSEK ŞUUR 
YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 
MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ 2019 YIL 3 SAYI 21 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Zaman Ağardığında – Ahmet Cemal Gürsoy 

Her Şeyi Birbiriyle Bağlantılı Olduğu Hayatı Yaşamak Üzerine– Avni Onur Sevinç 

Olanları Olmaya Bırakma Sanatı– Esra Ersoy 

Bırakmaya Güvenmek– Merve Ay 

Kıymetli Olanın Ne Olduğunu Anlamak| Psişik Süpürge  – Hande Ersoy 

Karanlığın Çarkından Özgürleşmek – Eda Eraydın 

İllüzyon ve Anda Kalmak | Bölüm 1– Ceylan Öztürk 

Eski Defter – Hande Ersoy 
 



 

 

2 

YÜKSEK ŞUUR 
YÜKSEK ŞUUR BİLİMLERİ DERNEĞİ  

DERGİSİ 

Dernek Adına Sahibi ve Sorumlu Müdür 

Ahmet Cemal GÜRSOY 

 

Genel Yayın Yönetmeni 

Berna GÜRSOY 

 

Yayına Hazırlık /Teknik İşler 

ve 

Yayın Kurulu 

Avni Onur SEVİNÇ 

Berna GÜRSOY 

Hande ERSOY 

Nahid GÜREL 

Merve Ay 

Mayıs – Haziran - Temmuz 2019 

Sayı: 21 

 

 

Yüksek Şuur Bilimleri Derneği 

Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cd. No: 19/3 

Tel : +90 (212) 245 22 26 

e-mail: info@yukseksuur.com 

 

www.yukseksuur.com 

www.ahmetcemalgursoy.com 

 

 
 

Yüksek Şuur’da yayımlanan, yazar veya çevirmenlerimize ait herhangi bir yazı, 

çeviri, makale veya haber izin alınmadan basılı olarak ya da internet ortamında 

kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Sitemizde yer alan içeriklerin 

izinsiz kullanımı halinde muhataplar hakkında hukuki yollara başvurma 

hakkımız saklıdır. Görseller https:// unsplash.com’dan alınmıştır. 

 

İÇİNDEKİLER 
3 

Merhaba Yaz 
Yüksek Şuur  

4 
Zaman Ağardığında                                                                
Ahmet Cemal Gürsoy 

5 
İlahi Nizam ve Kainat’ta                                   

Vicdan ve İdrak                                                             
YŞBD 

6 
Her şeyin birbiriyle bağlantılı                           

olduğu hayatı yaşamak üzerine 
Avni Onur Sevinç 

8 
Olanları Olmaya Bırakmak Sanatı 

Esra Ersoy 
10 

Bırakmaya Güvenmek                                            
Merve Ay 

11 
Kıymetli olanın ne olduğunu anlamak | 

Psişik Süpürge  
Hande Ersoy 

13 
Karanlığın Çarkından Özgürleşmek                  

Eda Eraydın 
15 

İllüzyon ve Anda Kalmak | Bölüm 1                                         
Ceylan Öztürk 

17 
Eski Defter                                                                 
Hande Ersoy 

 
 
 

mailto:info@yukseksuurbilimleridernegi.com
http://www.yukseksuur.com/
http://www.ahmetcemalgursoy.com/


 

 

3 

 
 

Yaz Merhabası 

Yüksek Şuur Dergisi 

Dergimizin 21. sayısı yaz aylarına denk geldi. 

Yazın ışığını, ateşin olgunlaştırdıklarını sizinle 

paylaşıyoruz. Doğa ana ekilen tohumları 

yeşeriyor, ürünlerini insanlıkla paylaşıyor.  

Güneş tohumun 
çatlaması için 
gerekli hatırlatmayı 
her an yapar, en 
uygun vakitte 
potansiyellerimiz 
yeşermeye başlar ...   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazın ateşini, güneşin kendisini bu kadar 

gösterdiği, doğanın sakladıklarını açığa çıkardığı 

bu aylarda biz de kendi alanlarımızdaki ışığa 

dikkat etmeliyiz. Kış ayı boyunca toprağın altında 

kalmış fikirler, bahar sonrası çicek açan 

fikirlerimiz güneşin cömert etkisiyle meyve 

merveye başlamalı.  

Kendi toprağımızda çıkan yabani otlar ile 

mücadele veriyor muyuz... Besin olacak, meyve 

olacak seslerin yanındaki yabani sesleri ve 

düşüncelerimizi görebiliyor muyuz... En önemlisi 

Sayfalarımıza an'ın sonsuzluğunu, mekânı ve zamanı aşan özlerin akışını katmak istedik. Biliyoruz ki Yol'u an 

içinde yaşamak, öze doğru hareket etmektir.  
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de zamanı geldiğinde merhamet ile bundan 

uzaklaşabiliyor muyuz ... Bu soruların ışığında 

dergimizi okuyalım. 

 Zaman Ağardığında 

Ahmet Cemal Gürsoy 

 

Tüm yollar Roma'ya mı yoksa kara deliğe mi 

çıkar? 

Kendimizi bağladığımız düşünce kalıplarımız 

güneş sistemi ile birlikte gözleyebildiğimiz 

kozmos ile sınırlanmaya dair öğretilmiş durumda. 

Aslında kozmos, öğrendiklerini resetleyerek yeni 

malzemelerle başka 

boyutlarda oluşuma 

devam ediyor. Yani her 

başlangıçla bir şekilde 

yaratıcı sürece, kara delik 

denen madde mikserine 

doğru dönüyoruz. 

Dönüşümüz, boşluk ve 

geçiş kavramı ile 

anlayabileceğimiz bir 

değişime evriliyoruz. 

Kıssadan hisse; bir 

boşluktan başka 

boşlukları doldurmak 

üzere beliriyoruz.  

 

Ruh enerjisi bu çevrimde 

öğreniyor, öğretiyor. 

Tüm yollar ışığa dönüp 

duruyor. Zaman bu koca 

izlenim dünyalarının 

üzerine ağardığında 

bağlanacak birçok 

varlıksal hikayemiz 

oluşuyor. Beğendik, 

beğenmedik diyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yok, öyle bir şey; hepimiz ışığın boşluğuna dair 

geri dönüyoruz. Evren bilim dili ile ifade etmeye 

çalıştığımız şey, işin özüdür. Bilgiler yolculuk 

etmek istiyor. Heves ederek öğrenenler ise 

boşlukta dağılıp, yeni bir 

şey olmamayı öğrenmek 

istiyor.  

Ahenkle, eş zamanlılıkla 

yakalıyoruz gerçeğin 

tutulabilir taraflarından. 

 

Gün ağarır, şavkır, zaman 

ağarır, ondan bu 

maddeleri isteyenlerle 

beraber mekan olur, 

duraklar. 

 

Yolun bilgisi ile öğrenirken 

öğretmeye devam edelim. 

 

Işıkla daha yakın, 
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İlahi Nizam ve Kainat’ta  

Vicdan ve İdrak  

 

YŞBD 

 

Vicdan 

mekanizması 

idraklere göre 

ayarlanır. 

‘İnsanlık safhası’ndan önceki varlıklarda en ilkel 

şekillerde, “içgüdüsel düalite”ler hâlinde olan 

inkişaf mekanizması, insanlık derecesindeki 

idrakli formunu ancak bu safhaya girilmesinden 

itibaren almaya başlar. Bunun nedeni kuşkusuz, 

idrak kudretinin insanlık seviyesine mahsus 

derecesine erişmiş bulunmasıdır.  İnsanlık 

safhasında idrak, önceki safhadakilere nazaran 

çok artmış ve irade özgürlüğü de idrakin artması 

oranında çoğalmıştır. 

Sevginin vicdan mekanizmasında yerine göre 

değişen, müspet ve menfî rolleri şöyle 

örneklendirilebilir: 

1- Sevgiyle bir insana yardım edilir, denize 

düşen birini kurtarmak için fedakârlık 

yapılır, aç kalan bir kimse doyurulur, 

ağlayanın gözyaşları dindirilirse, bütün 

bunların sonunda insana bir ferahlık, bir 

huzur ve hatta mutluluk duygusu gelir ki, 

bu, hızlı bir inkişafın şuurdaki 

tezahürüdür.  

2- Buna karşılık sevgi için birçok kalp de 

kırılır, bir ihanetin cezası da verilir, bir 

rakibin vücudunun ortadan kaldırılması 

(aşk yüzünden cinayet) da düşünülür, 

başkasına fenalık da yapılır ve bunun 

sonucunda bu kez insanda huzursuzluk 

ve sıkıntı başlar ki, bu da ağırlaşmış bir 

inkişafın insan üzerindeki baskısını ifade 

eder.  

 

Birinci gruptakiler, vicdan mekanizması nın ne 

kadar yüksek unsurlarına yönelik kudretler ise, 

ikinci gruptakiler de o kadar “nefsaniyet 

realiteleri”ni besleyici geri etkenlerdir. İnsanlarda 

inkişaf kademelerine göre bunların her ikisi de 

bulunabilir ve ona göre de sonuçlar doğururlar.  

Şu hâlde, bir inkişaf kademesi, ne kadar 

aşağılarda ise, o kademedeki sevgiye 

karışan bencillik malzemeleri ve 

vibrasyonları da o kadar fazla; ne kadar 

yukarılarda ise, yani denge seviyesi ne 

kadar üstte ise, sevgi unsuru da o oranda 

saf ve erdem vibrasyonlarıyla 

zenginleşmiş bulunur.  

Bilgileri sağlayan 

‘olaylar’, varlığın 

ihtiyacına uygun 

olarak yardımcı 

varlıklar tarafından 

tertiplenir ve 

insanın önüne 

konulur. 
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Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu 

hayatı yaşamak üzerine 

 Avni Onur Sevinç 

 

Hareket irade 
gerektirir.  
 

Hareketin arkasında irade 

vardır. İradenin de kaynağı 

ruh cevheridir. Organik olarak 

hareketin bedende nasıl 

oluştuğunu açıklamak için 

birçok bilimsel gözlemi 

değerlendirebiliriz ancak 

“nereden geliyor “ ve “ 

neden “ sorusunun yanıtı 

köklerdedir.  

Görünen üzerinden 

görünmeyene yolculuk 

ediyoruz. Yolculuk derken bir 

mesafe katediyoruz 

anlamında söylemiyorum 

bunu. Bu, dünya zamanı için 

geçerli bir tanımlama. 

Yolculuk için bir mesafe vardır 

ve onu kat etme hızınız size 

zamanı verir. Ancak Kuantum 

Dolaşıklığı bize bu konuda 

yardım eder. “ Dolanıklık 

kuantum fiziğine göre iki 

benzer parçacık,  birbiri ile 

eşzamanlılığa sahiptir. Bu 

parçacıklar ayrı yerlerde 

birbirlerinden çok uzak mesafelerde olsalar dahi 

birinde olan bir durum diğerini de aynı şekilde 

etkiler.” *  

Bunu şöyle yorumlayalım spiritüeller (?) olarak. 

Uzayın farklı köşelerindeki parçacıkların aynı şeyi 

aynı anda bilme hali diyebiliriz. O zaman mesafe 

nerde? Bilgi nasıl hem orada hem de burada aynı 

anda var oldu? Işık hızı vardı, limitler vardı, enerji 

ve kütle bizi sınırlıyordu? Belki hala sınırlıyor. 

Himalayalarda bazı üstatlar en kısa mesafeyi 

kullanıp duvarlardan geçiyorlardı. Vauh, mantık 

içimizde konuşmaya başladı. Böyle şey olur mu? 

Eğer bütün hücrelerimizde bu bilgi “normal” bir 

şekilde var olmuşsa olur. Herhangi bir hücrenizin 

şuuru bu olmaz diyorsa duvarı hissedersiniz ve 

ortada bir duvar olur.  

 

İsa öğretmen bunun benzerini öğrencilerine 

söylemiştir. Celile denizinin üzerinde yürüyen 

usta Petrus’a “gel” der. Petrus birkaç adım atar 

ve dalgaları görünce şüpheye düşer ve batar. 

Şimdi, bu görünen kısmı. Bize kök lazımdı değil 

mi? Köke bakmaya gayret edelim, belki de suyun 
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üzerinde hiç yürümedi belki de yürüdü bunun 

hiçbir önemi yok. Bir şey görüp de inanacak ya da 

bir şeyler görmeye ihtiyacımız yok? Su bir 

kavramdır. Su bilgeliği temsil eder. Suyun 

üzerinde yürüdü ne demek ustanın Hohma 

küresinin üzerinde yürüdüğünü anlarız. Hohma 

zaten sularla direk alakalı bir konu. Hohma nedir? 

Bu, yazımızda derinleşecek arkadaşlarımızın 

ekmeği olsun. Derinlerden bulacağınız incileri 

domuzların önüne atmayın dostlar. İnciler 

kıymetlidir.  

Konumuza dönelim. Görünenden görünmeyene 

yolculuk ediyoruz ve yolculuğun çeşitleri var. At 

arabasıyla gidebiliriz, sadece binek hayvanı 

üzerinde gidebiliriz, motorlu taşıt 

kullanabiliriz, suyolunu ya da hava 

yolunu kullanabiliriz. Birçok metot 

var ancak bir tane yol var. 

Günümüzde kendimizi sevmenin 

başlıca bir yol olduğu ve mutlu 

olmak için yaptığımız, gittiğimiz 

yolun başında sanırım yoga geliyor. 

Bir olmak için önce kendinden 

çıkmak gerektiğini biliyoruz. Sen 

varsan bir de karşı taraf oluyor. 

Dualite madde âleminde sağlam 

çalışır, şükürler olsun.  

 

Konuyu örneklendirelim. Bir masa 

almak istiyoruz ve alışveriş 

merkezine gidiyoruz. Modern mi 

yoksa klasik mi istersiniz? Klasik 

ahşap bir şey olsun. Tamam, bir 

tanesini çok beğendik. Peki, masayı 

görüyoruz elimizle dokuyoruz, ağacı 

üzerindeki cilası ve renkleri tam bize 

göre. Harika, peki bunu yapan 

ustanın, tasarımcının fikirleri 

nerede? Göremiyoruz değil mi? Zaman Sir Isaac 

Newton’un dediği gibi lineer akmıyor. Einstein’ın 

dediğine daha yakın. Geçmiş ve gelecek şu anda. 

Peki, masaya dönelim. Masayı elimle tutup 

gözümle görüyorum masa şu anda, peki fikri? 

Usta önce nasıl masa yapacağını tasarladı, bu bir 

fikir değil mi?  

Aradan bir hafta sonra da masayı yaptı. Bir hafta 

önce yani geçmiş, bir hafta sonra yani gelecek. 

Masa, form almış bir düşünce. Çok uzun bir süre 

formunu koruyacak sonrasında entropi işini 

yapar. Peki o zaman, yollar ne işe yarıyor dostlar 

biraz daha anladık mı?  

 

 

 

Yol, bize görünmeyendeki fikirlerle aramızda bağ 

kurmamıza olanak verir. Görünenle yola çıkarız. 

Nasıl yola çıkarız, nasıl yollar var diyorsanız onu 

ayrıca konuşalım. Görünmeyeni keşfetmek için 

görünende kullandığınız yol ile aranızdaki keyif 

ve haz ilişkisinin sizi yine görünende tuttuğunu 

fark ettiniz değil mi?  

Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu dünya 

hayatını yaşamaya... 
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Olanları Olmaya Bırakma Sanatı 

Esra Ersoy 

“Simsiyah gecenin koynundayım, yapayalnız, 

Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor…” 

Çoğu zaman içimizdeki bariyerler klasik 

dünyanın dertleriyle karşılaşınca kendilerini 

görünür kılıyorlar. Ve paspas altına itilmiş, 

görmezden gelinmiş ne varsa tüm 

haşmetleriyle ve gerilerde kalmanın verdiği 

sabır ve hırs ile özellikle travma anlarında 

ortaya çıkıveriyorlar. 

Nasıl mı? 
 

Kendine acıma olarak, kendini haklı görme 

olarak, şiddet olarak, dedikodu olarak, çok 

konuşma olarak, boş konuşma olarak..... 

Anlayacağınız uzun zamandır açıkta bıraktığımız 

her zaafımızı sel suları altında bırakmaya kararlı 

olarak karşımızda beliriverirler, sel suları 

beraberinde size ait olmayan ve sizi diplere daha 

derinlere indirecek ağırlıkları sizin toprağınıza 

bırakıverir böyle zamanlarda... 

***Peki o siyah derinliklerde sana ait olan ve 

olmayan tüm bu kaba maddelerle yüzleşirken 

"SEN" neyi hatırlamalısın? 

(Suyun altındayken duyulan suyun üstündeki bir 

konuşmanın sessiz yankısı kısık bir ses: 

"En azından öncelikle onurlu bir insan olabilmeyi 

başarmayı"?) 

***Peki, neyi unutmuştuk aslında bunca 

kalabalık arasında, sürüklenirken kontrolümüz 

ellerimizden kayıp gitmişken? 

(Yükseklerden tok bir ses: 

 “ Hangi taraftasın? Klasik dünya mı? Yoksa 

yüksek dünyalara açılan tarafta mı?) 

*** Neyi bırakamıyorsun o halde ? 

(İçsel bir ses en derinlerden: 

“Korkuları, bağımlılıkları, sen sandığın ve sana ait 

olduğunu sandığın her şeyi?”) 

Şimdi her şey sustu değil mi? Çünkü doğru 

sorular senin için belirdi. Işığa daha yakın tarafın 

harekete geçti,  çünkü bir anlığına durdun sen, 

gerçek sesleri duymak için?... 

Çünkü nefes aldın suyun altında olmana rağmen, 

sadece kendin için değil ,başkaları için de... 

Çünkü kabul ettin ,ve teslim ettin iradeyi, çünkü 

anladın sınavın tam da unuttuğun o ince 

tesirlerle birlikte tsunami dalgalarının tam 

ortasında bir yerlerde... 

Daha gerçek bir "sen" olma şansı , bırakabildiğin 

ölçüde atabildiğin her adımda... 

Olanı olduğu gibi kabul et ve olacağı(her ne ise 

artık) neşe ile karşıla...Sahip olduklarını sadelikle 

donat ve sımsıkı tuttuklarını bırak artık iradenin 

akışına...İnsanın kendini dinleyebilme, kendiyle 

yüzleşebilme şansı çok kıymetli, çok 

gerçek...Bıraktıkça eksilmiş sandığın her yanınla 

sadeleşeceksin ,işte bunu tercih edebilme şansı 

çok kıymetli, çok daha gerçek… 

Kimse için seçim fırsatı yaratamaz. İnanç ve irade 

sözlerle anlatılmaz. Yardımın şeklini bilsen bile 

kimse kimseyi daha iyi bildiği için bükemez. Asıl 

olan bizde olanlardır, unuttuklarımız ve 

hatırladıklarımızdır. 
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Bazen sadece durmak gerekir. Olayların içinde 

değil şöyle biraz gerisinde durmak, bunu 

yapabilecek manyetik alana sahip olduğunu 

bilmek ve güvenmek... 

Bazen sadece susmak gerekir, içinde 

konuşanlarla birlikte susmak. 

Çünkü bu tsunaminin içinden hep beraber 

geçeceğiz çürümeden dağılmadan, güneşin suları 

ile yıkanıp, çölün rüzgârları ile kurutacağız 

kendimizi. Çorak kalmış bir toprağımız 

kalmayana dek. 

Üzerine bastığımız tahtayı kaldırmaya 

çalışmak yerine, içsel sessizliğimizle, 

dinginliğimizle, dikkatimizle ama en 

çok sabır ve güvenimizle neşe içinde , 

bazen sadece durmak gerekir... 

Tüm fırtına geçip giderken anlayın ki 

"felaket" sandığımız aslında  bir 

yeniden doğuş sancısı. Doğa 

enerjisini yeniye, daha “gerçek”  bir 

yer açmak için felakete çevirmez mi 

hem? Değişen doğa ise dönüşen de 

aslında, sizsinizdir. 

Sonrasında işte, kalan sağlar bizimdir, 

daha sağlam adımlarla daha gerçek, 

daha aydınlık  bir yol için sağlam 

kalanlar bizimledir. Çünkü güvenen 

ve affeden taraflarımızdır onlar. Daha 

gerçek bir "ben" in parçalarıdır. 

Zaman değil, sevgi ve sabırdır her 

şeyin ilacı. Olanları olmaya bırakma 

sanatı denen, tam da budur aslında, 

sevgi ve güvenle fırtınanın içinden 

geçebilmek bu kez, kendini ararken başkalarına 

yardım edebilmenin potansiyellerini bulmak, 

bütün deneyimlerin pozitif olduğunu bilmek, 

ihtiyacın Hızır gibi fırtına kıyafetiyle yetiştiğini 

bilmek… 

 

 

 

Unutmayalım her ruh bu büyük güvenin bir 

parçasıdır… 

“Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor, 

Duyuyorum,görüyorum,biliyorum…” 

Oluyor olanları ahenkle yaşamaya… 
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Bırakmaya Güvenmek 

Merve Ay 

Dışsal olanları, dışsal bakarak algılamaya, 

anlamlandırmaya çalışırız. Oysa dışsal olanın 

ardında görünmeyen bir parça vardır. Beş duyu 

ile algıladıklarımızın ardında onu var eden 

gerçeklik. Bu parça hem saklıdır hem de aşikâr. 

Çünkü saklandıkça kendini görünür kılar. Önüne 

çekilmiş duvarları olduğu için, ardında olanı 

keşfetmek bizim tercihimiz olur. Öyle hemen 

avuçlarımızın içine tüm çıplaklığı ile dökülmez, 

biz sorarak, sorgulayarak anlamaya çalışırız.  

Tüm masumiyetimizle, samimiyetimizle yol 

alırken yeni bir şey ile 

karşılaşmak, 

beklemediğimiz an’da 

birden önümüze düşmesi, 

dengemizi bozar, 

anlamadıkça ve 

bilemedikçe de zorlanırız. 

Hemen cevaplar verilsin, 

eteklerimizdeki taşlar 

dökülsün isteriz. Zira 

kurallar ve düzen böyle 

değildir. İhtiyacı olana 

ihtiyacı kadarı verilir. 

Düzen kendi işleyişinde 

sürekli akış halindedir, bir 

zerrenin şaşırması, 

durması, bocalaması onu 

etkilemez. Sürekliliği 

devam eder. Bu sürekliliğin içinde bizim de kendi 

içsel gelişimimizi ve sürekliliğimizi sağlamamız 

gerektiğini düşünüyorum. Uyumlanabilmek ve 

bütünün parçası olduğumuzu idrak edebilmek 

için. Zaman zaman sadece tesirleri kalır 

üzerimizde, anlık edindiğimiz haller bizde bir 

açılıma sebep olur. Bazen de hiçbir etkisi olmaz 

ama içsel mabedimiz alacağını alır, daha sonra 

yeri geldiğinde kullanmak ve dönüştürmek için. 

Süreklilik bir bakıma içimizdeki ateşi 

kaybetmeden yolda olabilmektir. Ateş sönmeye 

yüz tuttuğunda kaybolur parçalarımız, dağılırız, 

negatif bir etki sarar etrafımızı. Sadece tek bir 

olayın, kişinin, düşüncenin ya da duygunun 

etrafında döneriz. Merkezimiz o olur, diğer 

parçaları görmeyiz ya da görmek istemeyiz. 

Sonra aynılığın içinde tekrarlardan, 

yapamamaktan, umutsuzluktan söz ederiz. Bu 

hali değiştirecek yeni bir hamleye ihtiyaç duyar 

varlığımız. Tanımını yine kendi sezgilerimiz ile 

alabileceğimiz. Her birimiz için böyle bir yol 

vardır. İçinde bulunduğumuz şartlar ve 

yaşadığımız ne olursa olsun mutlaka vardır. Bu 

pozitif bir bakış açısı değil, yaşanmışlığın 

ifadesidir. Bütüne duyulan güven ve şüphesiz 

olma halidir. 

Peki, durup dururken bu çıkış yolu bize gelir mi? 

Gelmez, gelmiyor. Bunu gerçekten istememiz 

lazım. İstemediğimizde onun için çaba 

göstermiyoruz çünkü. Bir 

şeyi bırakmak gibi de 

düşünebiliriz. 

Bırakamıyorum, olmuyor 

deriz ya hep. Oysa 

gerçekten bırakmak 

istemeyiz. İsteseydik 

bunun için çaba harcar ve 

muhakkak yapardık. 

Gerçekten yapmak 

istediğimizde, dilimize 

bahaneler, kalbimize 

korkular, zihnimize 

kalıplar gelmez. Sadece 

hedefimiz olur ve 

peşinden gideriz. 

Hatırlamaya ve görünmez 

olandan bilgiyi almaya başlarız. Bu da bırakarak 

ve yeni alan açarak olur. Bırakmaya güvenmeli 

insan.  Değerli hocamın sözü,  “Bıraktıkça bilgelik 

gelir” tam da bu noktada anlam olarak karşılığını 

buluyor. 

Bırakmaya güvendiğimizde ve onu istediğimizde 

bir çocuk gibi akışın içinde oluruz. Neşe ile geleni 

kabulde olmak, içe yönelmek, alçakgönüllülük, 

sevgi ve şefkati kullanmak 

Görünmeyendeki bilgeliği anlamayı, varlığımızın 

ihtiyaçlarına cevap bulmayı diliyorum, bırakmayı 

bilerek, bırakmaya güvenerek, içtenlik ve 

dürüstlük ile… 
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Kıymetli olanın ne olduğunu 

anlamak... | Psişik Süpürge  

Hande Ersoy 

Tüm arayış aslında içimizde madem, peki biz 

dışarıda ne arıyoruz?  Hep dışımızda olup 

bitenler, insanlar, onlardan gelen tepkiler, 

yorumlar, imalar, beklentilerimiz, meraklarımız... 

İçimizi bulandıran kafamızı karıştıran, 

duygularımızı dalgalandıran şeyler hep 

başkalarıyla ilgili. Onlar karşısındaki kendi 

durumumuz ya da bizim karşımızda onların 

durumu üzerine varsayımlarımız. 

 

Olaylar dediğimiz, doğa 

ve insan örgüsünün 

karşımıza çıkış halleri ve 

olup bitenlere verdiğimiz 

tepkiler. Dünya yaşamı bu 

eksen üzerinde bir sarmal 

çizip duruyor. Geçmiş 

dediğimiz, yanlış düşmüş 

izlenimlerle, gelecek 

dediğimiz olasılıklar alemi 

arasında nerede 

durduğumuzun arayışı 

içindeyiz.  

 

Şuurumuzu arttırmak 

denen daha objektif bir 

bakış açısı edinmeye ya 

da şuurumuzu 

genişletmeye 

çalışmamızın ardında 

yatan gerçek ne? 

Olayların kendiliğinden oluvermeleri ve bizlerin 

ona sadece seyirci kalmamız ve başımıza 

gelenlerle mücadele etmemiz mi? Yoksa bir 

şeyler olup bitmeden önce olayların akışında söz 

sahibi olabilecek, yönlendirici bir güce sahip 

olabilmenin mi peşindeyiz...? Kazalara mı maruz 

kalacağız yoksa kaderin yazılımında pay sahibi 

olmaya mı geldik? Olduğumuzu sandığımız yer ile 

gerçekte olduğumuz yer arasındaki mesafe 

birbirine yaklaşır mı? Nerede kafamız karışıyor, 

nerede kendimizi kandırıyoruz? 

 

 

Mutluluk insanın boyunun hizasındadır diye bir 

laf vardır. Ne kadar da doğru. Kendi gerçeğimizi 

yaşayabildiğimiz kadar içsel huzurdayız. Oysa 

dışarıdan bize öğretilmiş doğruların başrol 

oyuncusu olmaya çalıştığımız kadar da mutsuz ve 

tatminsiz bir yaşamın içinde sürükleniyoruz. 

Üstelik sosyal anlamda çok başarılı portreler 

oluştursak bile içleri boş ve içsel tatminden, 

mutluluktan uzak, hep bir şeylerin eksikliğinin 

hissiyle kalakalıyoruz.  

 

“Ne yapsam olmuyor” edebiyatı artık gerilerde 

kalmaya çoktan mahkum da bizlerin onu tutan 

eski benlikleri onu bırakmaya hala direniyor gibi. 

Peki, çözüm nerede?  

 

Büyürken bize empoze 

edilmiş iyi ve doğru bir 

insan olma, iyi hayatlar 

kurma, başarılı olma 

öğretilerinin gerisine 

uzanmayı denediniz mi 

hiç...? Aslında siz ne 

olmak, ne yapmak 

istiyordunuz? Taa 

çocukluğunuzun el 

değmemiş kalbinin 

derinliklerindeki gerçek 

arzunuz ne idi? Bunun 

gerçek olabileceğine 

dair hiç açık bir kapı 

bıraktınız mı? Gerçek 

içsel tutkunuz ne? 

Büyürken edindiğimiz ve 

bize öğretilmiş “iyi” 

olanı değil de kalbinizde 

sizi çeken şeyin ne olduğuna hiç kulak kabarttınız 

mı? İç sesiniz size ne söylüyor...? 

 

Geçenlerde peygamberlerin hayatlarına 

bakıyordum, Hz İdris (Enosh/Hanok) terzi 

mesela... Hz İsa marangoz... Ne ilginç değil mi? 

Dünya üzerinde insanlık tarihinin yazgısını 

değiştirmekle, insanoğlunun gerçek varoluşunu 

anlatmak, hatırlatmakla vazifeli görevlilerin 

meslekleri ne kadar da sade. Oysa bizler bugün 

“başarı” diye dikilmiş kıyafetlerin içine sığmak 

için büyük mücadele veriyoruz. Bu kıyafet 

üzerimize oturmayınca kendimizi başarısız 

hissediyor, daha iyisini yapabilmek için 
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kendimizden, özümüzden, özümüzün 

ihtiyaçlarından fedakârlık ediyor, o kıyafetlerin 

içinde yeniden şekillenmek için bütün enerjimizi 

tüketiyoruz. Üstüne üstlük bu kıyafetlerin bize 

dar geldiğini, bize yakışmadığını ya da ona 

ihtiyacımız olmadığını fark edemeden zaman 

denen döngünün içinde yuvarlanıp gidiyoruz. 

Bizim gerçek ihtiyacımız ne? Şükürler olsun ki 

yeni nesiller bu konularda çok daha özgüvenliler. 

Ebeveynler bu durumu yeni nesil iyice çığırından 

çıktı, çocukları zapt edemiyoruz diye yorumlasa 

da çocuklar ne istediklerini, neye ihtiyaç 

duyduklarını daha iyi biliyorlar. Bu çocukların, 

özsel ihtiyaçlarına kulak verecek, bu konuda 

onlara yardımcı olabilecek ehil yetişkinlere 

ihtiyaç var. Bizler ne kadar üzerlerimizdeki 

özümüzün ihtiyacı olmayan kıyafetlerden 

kendimizi arındırırsak, gelecek nesiller için de o 

kadar yol gösterici olma şansımız artacaktır. 

 

Bir yandan tüm evrenin sırlarının içimizde saklı 

olduğu bilip diğer yandan dışımızda 

gördüğümüz, adına hayat dediğimiz tezahür 

âleminin içinde olanı olduğu gibi kabul etmek ve 

bunun içinde şu an ihtiyacım ne sorusunu 

sorabilmek çok kıymetli.  

 

Psişik Süpürge köşesini yazmaya başlayalı daha 

çok terapi süreçlerine değinmiş olsak da geçmiş 

ve geleceğin buluştuğu an’da olanlara karşı 

farkındalığımızı arttırmak gerçek iyileşmenin de 

anahtarı. Evet bunun için elbette yardıma 

ihtiyacımız var, elbette bu konularda 

eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu sonsuz 

yoldaki yolculuğumuzda adımlarımızı bir bir 

atarken, her anın yeni bir an olduğuna açık bir 

kapı bırakmanın heyecanına kalbimizde her an 

yer vermeye hazır olalım. 
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Karanlığın Çarkından 

Özgürleşmek 

Eda Eraydın 

Karanlık, Işık'ın olmayışı mı 
yoksa Işık'ın uzanamadığı, 
dokunamadığı yer midir? 
 

Karanlıkta göremez insan, karanlık bizim 

göremediğimiz ya da görmek istemediğimiz 

gerçek midir yoksa? Bir karanlıktaydım eskiden 

bildiğim tek gerçek budur geçmiş yaşamıma dair. 

Şimdi biraz daha seçebiliyorum önümdekileri, 

yanımdakileri fakat tamamen görebiliyorum 

diyemem her şeyi. Geçmişte karanlıkta olup 

olmadığımızı nasıl anlarız? Kendini gözlemlemek 

de bir yöntem tabi ama en kısa yoldan kalbini, 

vicdanını yoklarsın aslında anlamak için.  

Önce bunu görmek gerekir, görebilmek gerekir. 

Ben bir karanlığın içindeydim hala da belli bir 

kısmım içinde diyebilmektedir ilk adımı atmak. 

Sonra ne olur? Bir el uzanır yukarıdan, önce 

şüpheyle yaklaşırsın ama sonra saplandığın 

çukurun farkına vardıkça Yusuf muydu beni 

çeken yukarıya yoksa Yakup mu? Ne fark eder 

Yukarının eliydi işte asıl şimdi başlıyor arının işi, 

çünkü karanlıkta olduğunu fark etmen demek 

oradan çıkma arzusuna girmen gerekiyor 

demektir aynı zamanda. 

Kendini bilmek; kendini sevmektir. Kuru kuruya 

kimse kimseyi sevemezken tutup olduğu haliyle 

sevmektir kendini.  

Bir başkasını neden sever insan en derininde 

kendini sevebilmek için değil mi?  

"Kim, bağırsam, duyardı çığlığımı melek 

saflarından? Tut ki biri yüreğine aldı beni apansız: 

Yok olur giderdim daha güçlü varlığının önünde. 

Evet, güzel dediğin yalnız başlangıcıdır korkunç 

olanın, anca dayandığımız, tanırız onu, çünkü hor 

görür, umursamaz bizi yerle bir etmeyi." 

Peki, söylesene neden sevemiyorsun kendini? 

Neden kendinle bu kavgan? Bilmiyorum deme 

çok da iyi biliyorsun aslında. Özünde daha 

bozulmamışken yeni doğandan, yani insan 

olmamışken henüz bu kadar erken, bir ışık 

taşıyordun içinde, yukarıdan emanet ismine. Bir 

farklı yurt vardı, kapısı sana hep açıktı; henüz 

renkli rüyaların, renkli hayallerin olduğu yemyeşil 

ovaların vadilerin arasından uzanan bir yolla 

ulaşıyordun ama çok kısa sürdü, ta ki annen sana 

isminle sesleninceye dek. Bir ismin olduğundan 

beri, bir şarkın olduğunu unuttun.  

İşte şimdi kendinle ilgili her türlü gerçeği yeniden 

hatırlamak zamanı. Kalbinde o söndü sandığın 

ışığı, toz toprak altında kalan yolları yeniden 

Bizler, görünmezin 
arılarıyız. Çılgın gibi 

topluyoruz görünür'ün 
balını. Görünmez'in büyük 
altın kovanında saklamak 

için" Rilke 



 

 

14 

keşfetmek zamanı. Bunu ancak çalışma ile 

yapabilirdin. Karar verdin, başladın; şimdi ise belli 

bir farkındalığa geldin. Artık dönüp bakmak 

zamanıdır kendine, içine, derinine ve korkmadan. 

Göreceğini sandığın o salt karanlık değil o ışığın 

yeniden parıldamaya başlayan izidir. Çünkü 

farkındalıkla aydınlattığın yerlerin envanterini 

çıkarmadın ki yolda yürümeye devam ederken, 

korkmadan dön bak o yüzden... Göreceğin 

aslında tam da sevmek istediğin ve sevebileceğin 

o kişi. Gör bak nasıl da çıkabiliyor artık senden 

sevgi, geçmişte yalnızca çıkan korkuyken artık 

yerine ışıklı bir şeyler yayıyorsun ve verdiğinin 

zaten sana emanet bir ışıktan ama sonsuz 

kaynaktan gelen olduğunu gördükçe vermeye 

devam edeceksin. İçindeki bütün korkuların 

yerini yalnızca sevgi aldığında aradığın o sevginin 

zaten sonsuz kaynaktan sana aktığını anladıkça 

yeniden renklenir rüyalar, hayaller ve bakarsın 

açılır o içindeki patikaya çıkan kapı yeniden.  

 

 

At bir kenara ismini, üç bilemedin beş harften 

ibaretti zaten. HATIRLA aradığın o bütün 

boyutlar sen yürüdükçe dışında dışarıda değil 

yalnızca içinde açılacaklarını hatırla. 

 

Yürüdükçe sen yolları, karanlık sızlanır; devamlı 

aç gezen karanlık bırakmak istemez en nadide 

besin kaynağını, hele ki Işık'a doğru yürümeye 

karar verenin daha tatlıdır geçtiği acıları. Ama 

sen fark et içinde gizli olan o besin kaynaklarını, 

olur olmaz en ufak şeylere sinirlenme mesela, hiç 

suçun olmadığı halde kırıldı mı karşındaki sana? 

Olsun gönlünü al o ışık hepimizin, kendine 

saklamak ne sana ne diğerlerine fayda. Kader 

yolun dikenli mi hala batıyor, kanatıyor mu seni? 

Sızlanmadan yürümeye çalış. Hayat aynı acıları 

tekrar tekrar önüne mi servis ediyor? 

Göremediğini görmeye çalış. Bir başkasının sana 

baktığında gördüklerini görebilmen için hala 

ayna mı gerekiyor? Üzülme gün gelecek hoşuna 

gidecek aynalara bakmak.  Karanlık ne ile 

beslenir, en çok ne ister senden? Bir döngünün 

içinde geçmişin "suçlusunu" masum, 

"masumunu" suçlu kılar senaryonda sen her 

kırbacı vurdukça ona fark etmezsin kendini 

yaraladığını, acıttığını çünkü karanlık en çok 

bundan zevk alır. Bu çukurun içinde, hayalin içine 

iyice gömülmeni ve artık karanlığa gözlerin 

alışıncaya dek orada kalmanı ister. Seni 

kurtaracak olan yine kendi kalbinden başkası 

değil önce merhamet et ona ve arındır sonra, o 

zaten seni çıkarmak için üç kere seslenecektir 

sevgiye ve ışığa, bu çalışma, bu toplanma, bu 

duyduğun onun ilk seslenişiydi. 

 

 



 

 

15 

 

İllüzyon ve Anda Kalmak | 

Bölüm 1 

Ceylan Öztürk 

İllüzyon, duyu yanılsaması ve yanılsama olarak bilinir. 

Gerçek bir nesnenin duyular üzerindeki izlenimlerinin 

yanlış değerlendirilmesidir. En temel bakışla görüleni 

gerçek olarak algılamadır. İnsanların dünyayı 

algılaması beş duyu sayesinde gerçekleşir, illüzyon bu 

duyu organlarını kendine hedef alan bir sistemdir. 

Böylece, kişide mantıkla açıklanamayacak durumlar 

oluşturur.  

İllüzyon kavramının tanımı 

için;  “kişilerin,  duygusal 

çıkarımlarıyla birlikte,  

zihinsel açıdan yorumlama 

kabiliyeti arasında bulunan 

ilişkinin kırılması ‘’ ifadesi de 

kullanılmaktadır. Büyük 

çoğunluğun önünde 

gerçekleşen ve 

gerçekleşmesi pek mümkün 

olmayan oyunlar ve 

gösteriler sergilenmektedir. 

Bu gösterilerde kişilerin 

duyguları üzerinde kasıtlı bir 

yönlendirme ve saptırma 

yapılmaktadır. 

Kişi bir yazı okurken, insan 

beyni yazıdaki imla hatalarını 

otomatik bir şekilde düzgün 

olarak algılayabilir ve böylece 

kişi yazıda herhangi bir hata olmadığını düşünebilir. 

Fakat hatalar gözden kaçmıştır. Yine bir metinde 

oldukça önemli olan bir kısım kişi tarafından okunur 

ama önemli olduğunun farkına varılamayabilir. 

İllüzyon gösterilerinin başarılı olmasının nedenleri 

arasında, insan beyninin bu şekilde çalışması 

bulunmaktadır. 

Bilimin oldukça karmaşık ve engin bir dalı olan 

kuantum fiziğine göre, maddelerin % 99’undan fazlası 

boşluktur ve yaşam bilinç farkındalığı ve algısal bir 

deneyimdir. Herhangi bir maddenin beyinde algılanış 

şekli, beyinde gerçekleşen elektrik iletimlerinden 

ibaret bir durumdur. Böylece kişi farkında olmaz, 

fakat beyinde gün içerisinde on binlerce işlem 

gerçekleştirmektedir. Bu durum alt bilinç olarak 

tanımlanır ve bu durumun insan yaşamının %90’nında 

etkin olduğu çalışmalar bulunur. Bu oran ise, 

insanların öz benliklerini diğer bir adıyla da öz 

bilinçlerini hayatlarının sadece %10’luk bir kısmında 

kullanabilmekte olduğunu gösterir. Ve geriye kalan 

birçok işlem, insan beyni tarafından gerçekleştirilir. Bu 

ise, yaşam içerisinde kazanılmış olan deneyimlere 

bağlı olarak otomatik bir şekilde gerçekleşmektedir. 

Kuantum fiziğinin insan beyni ile ilgili verdiği bu 

bilgiler ışığında, illüzyon kavramının niçin kişiler 

tarafından olağan dışı olarak algılandığı 

anlaşılmaktadır. İnsanları hayretlere düşüren ve aklın 

sınırlarını zorlayan illüzyon gösterilerinde insan beyni 

bazı çıkarımlarda bulunur. Fakat bunu insanlar fark 

edemez.  

Bu çıkarımlar sonucu beyin, 

algılanmakta olan olayı daha 

önce yaşamış olduğu olaylar 

ile kıyaslar ve bir sonuca 

ulaşır. 

Metafizik görüş, aslı neyse 

öyle görünen, hep aynı 

neticeye götüren, kalıcı, 

zamanla değişmeyen, 

insandan insana farklı 

algılanmayan objektif 

gerçeklere “Hakikat”, bunun 

dışındakilere ise “İllüzyon” 

ismini verir. 

Spiritüalizmde ise 

gözlemleyen insan ile onun 

beş duyusuyla 

gözlemledikleri yani tüm 

evren bir illüzyon alemini 

veya kısaca illüzyonu oluştururlar. 

Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere, illüzyon hiçbir 

zaman bir hayal değildir. Sadece, olanın aslından farklı 

gözükmesidir.  

Farklı görmeyi bırakıp, olanı olduğu gibi görmeyi, yani 

hakikati görmeyi başardığımız anda, illüzyon 

ortamında da hakikati idrak edebiliriz. Bu sebeple 

illüzyonu tepki gösterilmesi gereksiz bir hayal gibi 

algılamamalıyız. Olan şeyleri oldukları gibi idrak 

edebilirsek, tepkilerimiz yerinde ve tekâmül sağlayıcı 

olacaktır. 

Doğru Tepkiyi Ancak Yaşanan Sahnenin, 

İllüzyon Olduğunu Farkına Vardığımızda 

Verebiliriz.  
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Burada “Olanı olduğu gibi görmek” tanımlaması 

Vipassana'yı (iç görü) çağrıştırır. Zamanımızdan 2500 

yıl önce Hindistan’da Sidharta Gothama Buddha 

“Hiçbir şey kalıcı değildir” ve “Olanı olduğu gibi 

görünüz” demiştir. Bilindiği gibi Buddha okullar açmış 

ve Vipassana meditasyonunu (Farkındalık 

meditasyonu) öğretmiştir. Onun çağdaşı, 

Anadolu’nun Ege kıyılarında yaşayan Herakles ise 

“Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız” diyerek 

evrendeki tek değişmeyen kalıcı şeyin, değişim 

olduğunu vurgulamış ve daha sonra bu prensip 

“Diyalektik” felsefe okullarının oluşmasına yol 

açmıştır. 

Bu durumda her olay bir illüzyondur.  

Ancak, onun görünen halinin arkasında saklanan 

hakikati, vermek istediği bilgiyi idrak edersek, 

illüzyonu aşabiliriz. Doğru tepkiyi ancak illüzyonun, 

illüzyon olduğunu idrak ettikten sonra verebiliriz. 

İllüzyonun farkına varmakla en azından, duygusal 

tepkimizi önleyebilir, kendimize ve insanlara zarar 

vermeyi durdurabiliriz. Bunun en kestirme yolu, 

şimdiye kadar düşünmeden yaptığımız, otomatik hale 

getirdiğimiz her türlü davranışa son vermektir. 

İyi veya kötü, yardımsever veya vurdumduymaz, 

bencil veya diğerkâm gibi gözüken her türlü otomatik 

davranışa son vermeliyiz. Veya kısa bir süre için 

otomatik hale gelmiş davranışlarımızın tam tersini 

yapmalıyız. Böylece, içimizde neler oluyor izleyip 

öğrenebiliriz. 

Bu prarik, olan şeylerdeki hakikati görme ve 

düşünerek bilinçli bir karşılık vermeyi öğretir. Kendini 

bilmenin yolu öncelikle böyle bir farkındalık içinde 

yaşamamızla mümkündür. 

İki Budist rahip ormanda yürüyorlarmış, birden 

arkalarından bir fil sürüsünün koşarak kendilerine 

doğru gelmekte olduğunu görmüşler. Yaşlı rahip 

hemen büyük bir ağacın arkasına saklanmış, genç 

rahip hiç istifini bozmadan olduğu yerde durmuş. 

Filler genç rahibi ezerek geçip gitmişler ve ağır şekilde 

yaralanmasına yol açmışlar. 

Yaşlı rahip, genç rahibin yanına gelmiş, 

-“Fillerin geldiğini gördüğün halde neden kaçmadın?” 

diye sormuş. 

-“O filler sadece bir illüzyon” demiş genç rahip. Yaşlı 

rahip yanıtlamış: 

-“O filler sadece bir illüzyon ise unutma ki sen de ayni 

illüzyondasın.”   

Ne zaman illüzyon dense aklıma gelen bu hikayeyi, 

sizlerle paylaşmadan geçemedim. 

 Anda Kalma    

Anda kalabildiğinde, zihninin, düşüncelerinin ve 

duygularının objektif gözlemcisi olabilirsin. 

İzleyicisindir, kendine adeta bedeninin beş cm 

dışından bakarken, sadece fiziksel bedeninin değil, 

olayın da dışına çıkmış olursun. Olayla olay olmaz, 

mesajı görebilirsin. 

Çağrışımlar Hapishanesinden Kaçış 

Objektif gözlem hali;  yani çağrışımların 

hapishanesinden kurtuluş. Peki ne demek çağrışım 

hapishanesi? Zihnimiz çağrışımla çalışır. Bir koku, bir 

duygu, bir ses, etiketlediği ve o etiketle arşivlediği 

bilgi ve hissi çağırır hemen ve bu olayı da aynı duygu 

ile karşılar. Çünkü beyin arşivcidir. Her şeyi yargılar, 

kategorize eder, etiketler ve depolar.  

İzlenim almamız gereken yeni bir deneyim 

yaşanmaktadır. Oysa biz çağrışım 

mahkûmiyetindeysek maalesef o değerli sahneyi de, 

izlenimleri doğru merkeze düşüremediğimiz için,  

eskilerinin yanına gömmüş oluruz. Olay bittikten 

sonra fark edebilirsek, bir daha tekrar bu konuda ne 

zaman bir olay yaşanacak ve biz doğru izlenimi, doğru 

merkeze düşürebilecek miyiz diye kaçan tren misali 

arkasından bakakalırız. 

Objektif kalabildiğimizde ne olur peki? 

Anda kalabildiğimizde, olayla olay olmayız.  

Fiziksel bedenimizle özdeş olmadığımız için, benlikler 

direksiyonda değildir. Üst benliğimizle gözlemleyebilir 

olay anının fotoğrafını çekebiliriz. 

Gerçekte ne oluyor, bize ne gösterilmeye çalışılıyor, 

nasıl bir aynalama var, fark edip anlayabilsek, 

vereceğimiz sınav ile tekâmülümüzde bir üst 

basamağa çıkabiliriz. Döngüdeyiz belki de yine benzer 

bir olay gelmiş, zihin çağrışım tuzağında, benlikler 

otomatik ayni tepkiyi verecekken, dışarıdan nötr, 3. 

göz olarak gözlemlediğinde benlikler görünür olur, 

ışık alır, sifalanır, tamamen yok olmasa da gücü azalır. 

İzlenim doğru merkeze düşer ve dikey çıkış yaşanır. 
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Eski Defter  

 

Hande Ersoy 

 

 

Geçenlerde tavan arasını boşattık. Meşhur tavan 

arası hikâyelerindeki gibi eski defterlerimi 

buldum ben de... Daha önce onları bulup 

yakmayı düşünmüştüm, eskilerin yükünü 

arındırmak niyetiyle, arayıp bulamamıştım o 

zaman. Doğru zamanı beklemişler demek ki 

onlar da bulunmak için. Defterler elime geçince 

12 yaşımdan beri günlük yazan biri olarak pek 

çok anı canlandı birden. İçinden geçtim çoğunun 

ve vedalaştık. Bir iki defterse kalmak istediler 

benimle. Onlar ki daha yazarken bile özeldiler. 

Hayatımın yarısında yazdığım defterim beni çok 

şaşırttı. Neredeyse bugün yazmışım gibi... Hiç 

yol kat etmedim mi ki o zamandan bu yana... 

Zaman hiç geçmemiş, içsel arzu ve bekleyişler 

değişmemiş olabilir mi? O zamanki ben ile 

bugünkü arasındaki farka bakıyorum, sisli bir 

yola bakar gibi. Sanki içinden biri geçmiş de izi 

kalmışçasına bir his bırakıyor, zaman. O 

zamanlar daha mı tutkuluymuşum daha mı 

yaşam dolu, yoksa daha mı hayalci, daha mı 

egolu yoksa daha mı bilge, daha mı cahil... 

“Sahicilik - dürüstlük noktanı çok dikkatle 

belirlemelisin yeniden: 

Özgürlüğün de buna bağlı şimdi - amaçlarının 

gerçekleşmesi - 

Senin gerçekleşmen de: doğru ve doğruluklu 

-Sadık- olabileceğin nokta 

Kendine ve yaşamın anlamına... 

Bu duyguyu çok iyi kavramalısın: 

Bu senin tam da 

sahtecilik noktanı sana bildiren duygudur 

-kendin olmadığın yerlerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

takındığın maskelerin bıyık altına eşlik eden 

duygu” 

Bugün yaşanmışlığımın neredeyse yarısındayken 

yola duyulan özlem ve içsel çekilmenin sesini 

daha mı başka duyuyormuşum ne... aradıkça 

bulup, buldukça kaybetmek gibi yol. Arayışı 

dışta bulmaya yaklaştıkça uzaklaşan, 

dışsallaştıkça kaçan gizil yanıyla, yolcusunu hiç 

bırakmayan ‘varoluşun sırrı’ değneği her an 

üzerimizde aslında. 

Özgürlüğümü nerede bıraktım. Doğumla gelen, 

bitmemiş işler silsilesinin, özden kopuş 

hikâyesinin, otoriteyle sorunlar yaşayıp, beni 

özümden koparıyorlar duygusuyla kaldırılan baş 

ve kalkan başın ezilmesi hikâyesinin ortalarında 

bir yerlerde, tekrar eden döngünün tekrarlanış 

hikâyelerini sil baştan yazıp, silip yeniden 

yazıyoruz... 

“Ta içimizde duyarız gelecek günlerin geçmişini 

Başka ne gelir elimizden 

Büyük bir uzaklığa gülümseyerek 

Geçiştiririz ıskaladığımız şeyleri” 

 

O günle bugünün ortalarında bir yerlerde 
karşılaştım öğretiyle… önce merak sonra tutku 
sonra yaşamın kendisi oldu yol. 

Yol yolcuya yolu yolda öğretir 

Her yolcuya lazım bir öğretmen 

Öğretmen yolu göstermeden öğretir 
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Sebat eden kalır yolda 

Yola küsen bahtına küser 

Bu yolda 

Dışımızda aradığımız çözümlerin 

İçimizde olmasının sorumluluğuyla 

Yüzleşmek gerek yolda 

Bakarken dışa ararken bir suçlu 

Bir de bakmışın 

Ne suçlu var ve ne de güçlü 

Kendinden kendine yazılmış cevaplar gelir 
bazen önceden,  bilmez ki insan yazar kaderini 
önceden: 

“Ve oradaydın, karşımda sessizce, varlığınla 

konuşuyordun. 

Buradayım diyordun. 

Buradayım işte! 

Hoş geldin 

 

Şiir gibisin, yazılı sözcüklerin ardındaki anlamın 

yoğunluğu gibi. 

Ya da bir buz dağı, görünmeyeni büyük olan. 

Sessizliğindeki çığlıkları duyabiliyorum ve tehlike 

geliyorum demez, gelir. 

Hoş geldin 

 

O keşfedilesiliğinin yarattığı çekimden kaçmak 

için çaba sarf etmem gerek, 

dikkatli olmalıyım. 

Balık gibi hissediyorum kendimi. 

Ve bir yırtıcı kuş diğer yandan. Pençelerim 

bilenmiş, gagası sivri. 

Korkman gerek ama korkmuyorsun 

Hoş geldin 

 

Ama ben korkuyorum. 

Bir gün sen de korkacaksın ama o ben 

olmayacağım. 

Kendinden korkacaksın. 

Neden geldin? 

Bilmek istediğin ne? 

Bende cevabı var mı ki? 

Yoksa sen mi bana vereceksin? 

Hoş geldin 

 

O sert duruşun ardındaki 

kırılganlığından da mı 

korkmuyorsun 

O kılına zarar gelse yüreğinin 

ağzına gelişlerinden, 

O tek çizgideki anlamdan, 

O kızgınlıklarını arkasına 

gizlediğin ulviliğinin fluluğundan 

Önündeki sis perdesinden, 

Yolculuklardan 

Çağrışımlardan 

Duvarlardan, tuğlalardan 

Anlamlardan 

Buluttan 

Şiirden 

Gülümseyişten 

Korkmalısın 

Hoş geldin 

 

 

Ben yaşlı bir kadınım 

Keşfe mi çıkmak istiyorsun? 

Hoş geldin 

 

Yoksa keşfedilmek mi derdin? 

Hoş geldin 

 

Zaman çevrimsel diyorsun düz 

değil 

Haklısın 

Daireler çiziyor 

Ama helezonlar şeklinde 

Ve yukarıya doğru 

Kesişmiyor çizgi 

Hoş geldin 

 

Seni çizemiyorum 

Çünkü göremiyorum seni 

Çünkü göründüğün gibi değilsin 

Çizebilmem için görmem gerek 

Görmem için bakmam gerek 

Bakmak ... 

Hoş geldin 

 

Neden geldin? 

Neden düşündün? 

Neden karar verdin? 
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Neden geldin? 

Bir cevabın var mı? 

Hoş geldin 

 

“Eskiden” diye başlayan cümlelerin 

çoğunluğunda ki belki dün belki biraz önce belki 

de çok önce, kurulmuş yeni cümleler 

topluluğunun önünde ayakta durmak sokağı 

Hoş geldin 

Neden geldin? 

Hayır gitme 

Kal 

Hoş geldin 

 

Hiçbir şey önemli değil, biz bile, siz bile! 

Yelken aldı mı rüzgârı sürüklenir tekne 

Ölüm yakın 

Hoş geldin 

 

 

Zaman... 

Geleceğin gerçekleşmediğine inanan zihin, 

geçmişin bitmiş olduğuna ikna... 

Oysa biz bugünden bakarken geçmişe, 

Geleceğimizin bize bakmadığını kim söyleyebilir 

Tam ortasındayız zamanın 

An’ı seçerken hep birlikte 

Öğrenirken öğretiyoruz 

Birbirimize 

Eski defterler gülümsüyor gelecekten. 

Hatırlatıyor hedefi, bağı, yolu, niyeti... 

Kim oldum sanma diye 

Elinden çıkmış cümleler 

Gülümsüyor kinayeli. 

Eski yeni geçmiş iç içe 

An’da olurken her şey 

Kabul’e geçişle 

Beliriyor beliriyor 

Yaşam denen hikâye 

Ne geçmişte 

Ne gelecekte 


