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Neden Doğuyoruz ? Neden Yaşıyoruz ? Neden Varız ? 

Ceylan Öztürk 

Herşeyden önce şunu söyleyerek sözlerime başlamak isterim ki; 

Yazının nedeni  bu soruları sormaktır. Ve bu güne kadar bu cevabı ararken okuduklarım, 

dinlediklerim ve özümsediklerimi sizlerle paylaşmak istememdir. 

Yoksa asla ’’ Bu soruların cevabını buldum. Ben yaşamın sırrını çözdüm ! Not alın isterseniz, 

başlıyorum formülleri vermeye’’ gibi bi iddiam ve haddim tabii ki olamaz. 

Aslında hersey 5 yasımda ılık bir Pazar günü başladı diyebilirim. Cok net hatırladığım nadir 

anılardan biridir çocukluguma dair. Dogdugum evin salonunda yalnızım. Resim kagıdıma mavi 

kalemle bulutumsu bişey çizip, masanın üzerine cıkarak avizenin üzerine koymuştum. Ve 

aşagı inip, gözlerimi kapatıp, ellerimi kavuşturarak hep aynı seyi tekrarlamaya baslamıştım. 

‘’Eger tanrı varsa bu kagıt asagıya düşsün… Eğer tanrı varsa bu kagıt asagıya düşsün !’’ 

Kagıt asagıya düşmeyince, yöntemimi sorgulayıp, saglamasını da yapmıştım. (Baska bir resim 

kagıdı alıp bu kez kırmızı bir kalem ile şeytanvari bi silüet çizerek elinde çatalı ile… ‘’Eger tanrı 

yoksa bu kagıt asagı düşsün.’’ diye tekrarlamıştım bu kez ancak  kagıt yine düşmeyince; beni 

dinlemiyorlar, bana cevap vermiyorlar sonuca varmıştım.) 

Arayışım bitmedi tabii ki ilkokul yıllarında gece uyumadan önce anneannemin ögrettiği 

duaları okurdum, sınav zamanları adaklar adardım. Lise dönemi sonu, üniversite yıllarında 

kutsal kitapları okuyordum. Degişik dinlere mensup, uygulayan uygulamayan arkadaşlarım 

vardı ayrıca ateistler, paganlar… Bi de hiç ilgilenmeyenler. Ben de hayatın akışına bıraktım 

kendimi. Bulmadım, memnun hoşnut değildim ama aramıyorum da. Öyle bi dönem geçti 

sonra kişisel gelişim, kuantum fiziği, düşünce gücü vs gündemde, bakıyorum pek çok ticari 

oluşum. Uzaklaşıyorum, hayal kırıklığı yaşıyorum. Kütüphanemin bi köşesinde babamdan 

kalma ruh ve madde sayıları var. Tanrıların arabaları, Kayıp kıta Mu.. Sen dedim Amerika’yı 

yeniden keşfetmeye çalışıyorsun. Ve derneğe geldim. Bugune kadar neden gelmemiş 

olduğuma hayret ederek. O yaz bitmek bilmedi ekim ayını iple cektim ve cumartesi dersleri 

ile Bilyay akademi ye basladım. Ve yeni hayatıma da… 

Cok degerli Cemal hocam başta olmak üzere akademi egitimimiz, İlahi Nizam ve Kainat, 

Gurdijeff öğretisini anlatan 5 cilt , Bilyay livestream den önceki yıllara ait konferanslar ve 

tavsiye edilen kitapları ,susuzluktan ölmek üzere biri gibi kana kana içtim diyebiliriz. Ama 

suan dinlediğimde ve okuduğumda cok daha farklı tadlar alıyor daha derin anlamlar 

yakalıyorum o ayrı. 

 


