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Merhaba Bahar 

Yüksek Şuur Dergisi 

 

Dergimizin ikinci yılında iki aylık dönemlerle 

devam ediyoruz. Bu yılın ikinci dergisi, yani 14. 

sayımız mart-nisan aylarıyla, baharla geldi. Biz 

kendimiz üzerinde çalışıp bireysel ayrıntılarımızla 

uğraşıp yeni veriler elde ettik. Bunu bireysel 

rahatlamamız için yapmadık, tam tersine birlikte 

daha büyük adımlar atabilmek için kendi 

üzerimizde çalıştık. Nasıl dışarıda bir yerdeysek 

içimizde de bir yerdeyiz ve en çok da orada 

görünmeyen yanımızla çalıştık. 

Beyin hücrelerimiz en çok titreşen 

parçamız. Baharla daha başka 

titreşiyor Güneş’imizden gelen 

besinlerle. Beyin hücrelerimizin 

görünmeyen tarafından alınan bu 

besinlerle biz de hatırlama adına çaba 

göstermeli, varlığımızı genişleten, 

daha çok ışıtan adımlar atmalıyız. 

Beden sunağında egolarımızı kurban 

ederek, bağımlılıklarımızı fark ederek, 

reddedişlerimizi bırakarak; kısacası 

görünenden görünmeyene giderek 

geçişlerimizi ışıkla yapalım.    

Bahar temizliğine cesaret etmek bizi 

yeni deneyimlere, belki başarılara 

götürüyor. Kendi içimize 

döndüğümüz zaman bizi aksatan 

duygu ve düşünceler üzerine bir 

farkındalık ortaya çıkıyor. Böylece o 

yanlışlardan bazılarını daha 

oluşmadan durdurma şansı doğuyor. 

Elbet bazılarıyla bir süre uğraşıp yavaş 

yavaş aşıyoruz.  

 

 

 

 

 

Çalışmada kalmak, alçakgönüllü olmak, 

merhamet etmek ve adalete kavuşmak zor iştir. 

Benlerin çokluğunu aşıp birliği hatırlama çok çaba 

istiyor. Kendimize nesnel olarak bakabildiğimiz 

ölçüde ilerliyoruz. Söz kalıplarımızı fark edince 

dilsel yanılsamanın, sözcüklerin arkasında yatan 

yasaların karşısında hayrete düşüyoruz. 

Bahar kendi 
sö zcü kleriyle de 
gelir.  
 

ışıklarının arkasındaki büyük öykü yeryüzünde 

doğa uyanışıyla bin bir biçimde anlatılır. İnsan 

bundan alacağını almasını bilince kendisini uyum 

içinde yükselirken bulur. Ana tanrıçanın çağrısını 

duyalım yeter…       
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 Işığı Ekip Biçmenin Zamanı 

Ahmet Cemal Gürsoy 

Beklemeye ve takip etmenin sırası geldiğini 

düşündüğünüzde ilerlemeye dair bir düzeniniz 

varsa, tabii ki vardır, hayat dediğimiz örgü sizin bu 

ilişki ağına göre 

şekillenmeye başlar. 

Form biçim 

bağlantısında hareketi 

sağlayan görünmeyen 

enerjiler temel yasalara 

bağlıdır. Her şey bir 

birine bağlıdır. En zıt 

bileşenlerde bile 

kozmostan akan 

zorunluluk ve uyum 

dengelemiştir o mekanı. 

Kendimiz hakkında 

bilebildiklerimiz gerçek 

ihtiyaçla çoğu zaman 

örtüşmez. Baktığınızda 

görebildiğiniz kısıtlı hale 

geçmiştir. Şuur 

kapasitesi olarak her 

şeyi anlamlandıran 

bilgiyi ve aradaki ilgiyi 

tam anlamıyla 

görebilmemiz için bize 

şimdiye kadar ne olduysa bu halin yarattığı hareket 

fikrini unutmamız, form ve biçim üretmeyen yeni 

bir anlayışa kavuşmak için yolu sürekli güncelleyen 

nötr hale dönüşmemiz gerekir. 

İşte o zaman beni ve bizi objektif gözleyen hale 

bürünürüz ki halin gerçeği bize kendi yasalarını, 

ilkelerini birlikte getirir. Bu simyasal evlilik hali, an 

farkındalığının yüksek hıza ve yüksek şuurlara 

çıkışıyla devam eder. Sürdürebilmek liyakat işidir. 

Küresel zaman biriminde Şuur'un akan hızı bizi şu 

an yaptığımız işlerde vazife yükümlülüğüne doğru, 

insanlığa yardım etmeye doğru karşılık beklemeyen 

ince enerjilere  dönüştürür. 

 

Hızlanmanın basit sebepleri arasında mevcut 

düşünme şekillerini bırakmanın, yaradılışa hizmet 

etmenin sınırsız besleyen bilgisini, içsel tatları 

hatırlamaya başlarız ki dönüp bakmaya bile gerek 

kalmaz. 

Ayrılık, yalnızlık, hasret fikirleri buluşmanın mest 

edici formsuz birlik gerçeğine 

ait mekansızlıklar yaşatan yeni 

bir alana dahil olma, sevgi ile 

benliksiz olma deneyimini, 

benliklerin iptal olma halini 

yönetmeye başlarız. 

Kendi kitabından yazmayı 

okumayı benzeştiren ışığı 

almayı onu biriktirip yeniden 

ışık ekebilmeyi öğrenir ve 

öğretirsin. 

Bu ürün başkaca tanımlara 

girmez tohumu görünmeyen 

tekliğin yasalarına ait özel 

tasarımlardır. Senin de bu 

yaratımlar da biricik katkıların 

olduğu tamlaşma hali önderlik 

eder. Fikirlerin içinden fikir 

doğurarak tohumlatmayı 

öğretiriz. 

Topraklarımız bolluk ve 

berekete dönüşür ki, ışık 

ekmeyi ve biçmeyi öğrenmişizdir. Yani o kapılar 

açılmıştır, sadece girmeyi kararlaştırmak bize 

düşmüştür. 

Şuurlarımızdaki bu arınma ile bilgiyi paylaştırma 

insanlığı mekansız an'ın içindeki tohum 

mekanlarına doğru davet etmek 

yükümlülüğümüzdür. Çözümü birlikte üretmek için 

şifalandığımız niyet ve dualarla yolun işaret 

edilmesine hep beraber evet diyebilmek mümkün 

şu an... 

 

Işıkla daha yakın, 
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İlahi Nizam ve Kainat’ta  

Realiteler  

 
YŞBD 

 

icdan mücadelelerinin en şiddetlileri 

özellikle orta insanlık kademelerinde 

(insanlık safhasının orta kademelerinde) 

yaşanır; bu kademelerdeki insanlar sürekli olarak, 

bir huzur bir huzursuzluk arasında gidip gelerek 

yaşarlar. Bu hâller, vicdan düalitesinin iki unsuru 

arasındaki, bâriz olarak ortaya çıkan denge ve 

dengesizlik durumlarına tekabül ederler. 

Dengenin kurulmasıyla gelen huzur, insanı, ‘idrak’i 

oranında tatminkâr bir duruma sokar; bu sayede 

o, kendisini problemlerini halletmiş olarak görür. 

Fakat icaplara ve öz varlığın (Öz varlık) beliren 

ihtiyaçlarına göre ‘vicdan’ın denge hattı daha 

yukarılara veya aşağılara doğru bozulmaya 

başladığı anda keyfi yine kaçar. Yeni bir realite 

karşısında, eski realitesinin yıkılmak üzere olduğu 

hissi ona azap (tazip) verir. 

 Bu ıstırap, dengenin 
bozulma derecesi 
oranında artar.   
Bu hâl her devreye, her kademeye göre çeşitli 

mahiyet ve şekiller alır. Bazen –özellikle az 

ilerlemiş kademelerde– hakiki vicdan azabı 

hâlinde tecelli eder. Bu azap şekilleri, dengelerin 

aşağı doğru kayışları nda daha çok görülür. 

Varlığın ileri inkişaf derecelerinde bu tür azaplar 

olmaz ama, çeşitli ‘teşevvüş’ hâl ve şekilleri 

meydana gelir ki, bunlar da az önemli 

huzursuzluklar sayılmaz. Bütün bu huzursuzluk 

veya ıstırap hâlleri; vicdan realitelerinin (vicdan 

mekanizmasının alt ve üst realitelerinin) daha üst 

seviyelerde denkleşmeleriyle, bu sayede öz 

bilgilerin artmasıyla ve insanların, mukadder olan 

vazife plânlarına yaklaşmalarıyla sonuçlanır.  

Realiteler zincirinin 
halkalarına bir örnek 
 

Realiteler birbirlerini değişmeyen bir sıra içinde 

izlemezler; birbirlerini kişinin tekâmül ihtiyacına 

ve idrak kapasitesine göre değişerek izlerler. Bu 

konu bir örnekle şöyle açıklanabilir: 

İntikam duygusuyla insan öldürmenin mübah 

sayıldığı bir kademe düşünelim! Orada, babasını 

veya akrabasını öldüren bir katilden kan davası 

güderek öç almanın lüzumuna inanmış ve bu işi 

bu inançla bir vecibe olarak kabullenmiş bir insan 

var. Bu inanç o kademenin bir bilgisi, bir 

realitesidir. Fakat bunun üstünde öyle bir bilgi 

kademesi daha bulunur ki, bu kademede ise 

kendisine fenalık yapmış bir insan hakkında 

intikam duygusu beslemenin caiz (uygun, yerinde, 

doğru, yakışık) olmadığı, bunun sorumluluğu icap 

ettiren bir hâl olduğu, ayrıca, fenalıklara daima af 

ve hoşgörü ile karşılık verilmesi gerektiği bilgisi ve 

yargısı geçerlidir.  

nceki kademede yaşamış insanın, kendi 

realitesinden sıyrılıp üst kademe 

realitesine geçmesinin kararlaştırılmış 

olduğunu ve dünyaya bunun için tekrar gelmiş 

olduğunu farzedelim! O insan dünyaya gelirken 

kendisini eski realitesinden kurtarmaya yardım 

edecek bütün mücadele imkânlarını ‘ferdî plân’ına 

koymuş bulunmaktadır. Fakat şu anda, hâlâ o eski 

realitesinin tesiri altındadır. Vicdan 

mekanizmasının menfî kutbunu oluşturan 

“intikam nefsaniyeti realitesi”nin güçlü bağları 

karşısında o insan, affetme, hoşgörü, hatta sevgi 

telkin eden üst realiteye yanaşmayabilir. Bu 

takdirde eski intikam realitesinden kendisini 

kurtaramayacaktır. Dolayısıyla eğer kendi kendine 

kalırsa belki bütün hayatı boyunca yerinden 

kımıldayamayacak ve üst kademeye 

geçemeyecektir.  

  

V 

Ö 
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 Gidip Gelen Canlı Yayından 

Cüneyt Gültakın 

 

 

Tam da yaşarken 
yazmaktayım.  
 

Çalışma dediğimiz, bedenden gelen sıkışmış, 

basınçlı titreşimleri 

dengeleme anlarındayım. 

Benlik gelmiş, besinini 

istiyor. Ama uyuyan, 

mekanik ortam yok; 

bunlara inat "dur" 

uygulaması var, "olumsuz 

olmama hakkı"nı kullanan 

karşı bir "ben" var. Bir de 

geçmişin ve bugünün 

Çalışma erleri, erenleri, 

dedeleri, babaları, anaları, 

dervişleri, bacıları var. 

Onların varlığının getirdiği 

güçler var.  Bu durum 

olmasa zaten yazma 

iradesi de bulamazdım. 

Yazdıkça gözlem 

anlarımdan, canlı 

yayınımdan çıkacağımın da 

farkındaydım. 

Sö zcü klerimin 
bazen ö nü ndeyim,  
 

gelenlerle çıkanlar aynı olmuyor o zaman; bazen 

gerisinde kalıyorum ve öfke söze, anlama 

bürünüyor. İçimin derinliklerinde uyuyan kod, 

beden enerjime yapışarak güç elde ediyor. 

Dikkatteyken minik sorunları olağanüstü 

atılımlarla çözüyorum, dikkat bir az olsun 

kaydığında sorunlara yaklaşmam gerginlikler 

taşıyor. Gerilme şimdi, Çalışma'nın onuncu yılında, 

fonda titreşiyor. 

Garip bir düşünce, içimdeki gerginliklerin geldiğini 

hissetmek ve onları kabul etmemek... Artık kim 

bu, ne biçim bir durum bu yaşadığım, diyorum. 

Bazen hiçbir şey düşünemeden beni ele geçiren 

gerilmeleri anımsıyorum. Dilimin keskin ucunun 

karşı egoların zırhını delişini de. Benliğin kör 

adalet duygusu gerçekleşince aldığı zevki 

anımsıyorum. Egoların cahilliği karşısında şaşıp 

kalıyorum. Hepsi hedefleri sınırlı zihin 

yoğunlaşmalarından 

ibaret... Deneylikteki 

tüplerin içinde oluşturulan 

tepkimeler gibi kendi basit 

evreninde kıpırdanışlar. 

Garip bir düşünce, 

sözcüklerin çevresinde 

dolanan delice titreşen 

kayıtların içerikleri... Yarım 

bırakılmış işlerimiz, 

bastırılmış ve kıstırılmış 

düşüncelerimiz. Hepsi de 

arka sokaklarımıza itilmiş, 

terk edilmiş, özürlü 

çocuklarımız. Nasıl bir 

senaryoda ilişkiler, 

karşılaşmalar 

tamamlanmadığında filmi 

beğenmiyor, bir şeylerin 

eksik olduğunu 

düşünüyorsak travmalarla 

sıkışmış her şey de 

tamamlanmak istiyor. 

Birinin çıkıp içimizdeki Mehdi'nin, gerçek Çalışma 

beninin, her şeyi tamamlaması gerekiyor. İçsel 

kıyametimizi yalnızca bu dindirecek. 

Garip bir düşünce, oyunu oynamayınca oyun 

sonundaki yorgunluğu hissetmek. Uykuda, 

mekanik olduğumuz ve benliklerin bizi 

durdurmasına izin verdiğimiz zamanlardaki 

çekişme ve çatışmalarda harcanan enerjiler  

gitmiş, tükenmişiz gibi. Sanki oradan araya 

koşturmuş, uyarılması gereken kişilere gerekli 

sözler söylenmiş, yanlış yapılan bir sürü işi büyük 
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bir çabayla düzeltmiş ve bütün bunlar bittikten 

sonra bir köşeye yığılıp kalmış gibi. Şimdi "Sen çok 

yorgunsun." düşüncesi bedende kendini 

gösteriyor; ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Bu 

düşüncenin taşıdığı durumu yaşamak isteyen 

bedenim de otomatikliğin, söz kalıplarının 

gücünün kurbanı olmak istiyor. Şimdi yorgun 

muyum, değil miyim? 

Sözcüklerin kalıp ya da kap oluşu incelemeye 

değer. Yüklenici işlevleriyle sözcükler travmatik 

enerjiyi an'a taşıyor. Sözcükler bedeni hazırlıyor, 

bedensel enerjinin 

onay kapıları oluyor. 

Sözcüklerin işi bu 

kadarla da kalmıyor, 

bir sonraki 

düşüncenin 

tetikleyicisi oluyor. 

Sözcükler aşamalı 

biçimde olumsuz 

ifadelere kaymaya 

başlıyor. Belli bir 

eşikten sonra 

otomatik, mekanik 

süreç devreye 

giriyor. Sonrası 

tamamen denetim 

dışı kalıyor. 

Ben daha düşünsel 

düzeyde benliklerle 

çalışıyorum. Günlük 

yaşamda, mekanik 

yaşayanlar fiziksel 

ölçülerle benliklere 

tutsak oluyor. 

Doğrudan bedensel 

anlatımlar daha düşük varlıklarda gözlenirken 

sözcükler biraz daha gelişmiş varlıklarda daha 

belirleyici ve taşıyıcı oluyor. Düşük düzeyde bir 

hareket tetikleyici oluyor ve bu aşamada sövgü 

sözcükleri fünye gibi patlamayı olası kılıyor. 

Sözcüklerin olayların yerini almaya başladığı 

yerler daha çok kültür ortamları, düşünsel 

tartışmalar, kibar karı koca atışmalarıdır. Bu 

durumlarda sözcüklerin anlamsal sertlikleri ses 

tonlarıyla birlikte artar. 

Zihin cehenneminin toplumsal boyuttaki kuruluşu 

ve gelişmesi de dereceli olarak artan baskıyla olur. 

Bireyin benliklerle savaşımı gibi baskıcı din 

kurumunun gerçek dindarlığa, vicdan 

özgürlüğüne egemen oluşu benzer süreçler izler. 

Olumsuz benler olumlarla dostluk kurar, zamanla 

baskın konuma sıçrarlar. Peygamberlerin 

yaşadıkları dönem ile din kurumunun bugünkü 

yaptıklarını karşılaştırmanız yeter. Bu dönüşüm 

sürecinde iki öğe öne çıkar: biri fiziksel örgütlülük 

ve gücü, öteki de düşünsel altyapı kurulması ve 

inandırıcı olmak için de çarpıtmalara gerek 

duyulması. 

Benlikler 

işlerini 

yü rü tmek 

için birçök 

çarpıtma 

yapar.  

İnsan uykudayken 

benliklerin zekâsı 

işler ve enerji 

tüketme hedefine 

yürür. Söz 

kalıplarına bürünen 

yargılarla benlikler 

bedeni yönetir. Söz 

kalıplarının çoğu 

gerçek dışıdır. 

Sözler, bedeni 

istenilen harekete geçirmek için kullanılır.    

Canlı yayından çıktım sanırım, ama birçok yazıda 

yaptığım gibi ufak tefek düzeltmeler de yaptım. 

Şimdi toplumsal oyuna katılabilir, "-miş" gibi 

yapabilirim. Yazıyı böyle sürdürürsem kuru zihinle 

içinizi karartabilirim. En iyisi nokta ve onun 

sonsuzluğu…  
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Kumların Bilgeliği 

Sufi Hikâyelerinden 

 

Bir ırmak, çok uzak dağlardaki kaynağından çıkıp 

çeşitli kırları ve vadileri dolaşarak sonunda çölün 

kumlarına ulaştı. 

Irmak, diğer engelleri aştığı gibi bunu da aşmaya 

çalıştı...  Dağları, platoları, vadileri aştı. Irmak 

birçok şeyi aştı. Yüksek dağlardan, bilinmeyen bir 

kaynaktan gelerek, uzun yollar aştı; uzun bir 

hacdaydı. Sert kayaları 

aşmak için birçok 

deneyim yaşadı; her 

zaman başardı. Ama 

tüm bu deneyimler 

şimdi bir engel 

oluşturacak. Irmak 

bunu da aşmayı denedi 

-çölü- ama devam 

ettiğinde suyunun yok 

olduğunu gördü.  

Bir şekilde inanmıştı bu 

çölü aşması 

gerektiğine, ama hiçbir 

yolu yoktu. Çölden 

gelen gizli bir ses o 

anda fısıldadı, "Irmak 

da rüzgâr gibi çölü 

aşabilir." 

Irmak karşı çıktı... Ve 

kendisinin çöl 

tarafından 

yutulduğunu söyledi. 

Rüzgâr ise çölü uçarak geçebildi. Irmak, ben 

uçamam, dedi.  Alışık olduğun yollarla çölü 

geçemezsin, dedi çöl. 

 

 

 

 

 

 

Ya yok olacaksın ya da yürüyüşün kendisi 

olacaksın. Rüzgârın seni taşımasına izin 

vermelisin. Rüzgâr, özünü taşır, o suyu alır ve 

çölün üzerinden geçirir. Sonra yağmurla aşağıya 

bırakır. Ve kesin olan bir şey var, dedi çöl. Rüzgara 

güvenmezsen bataklıktan fazlası olamazsın. 

Seçim sana ait. Ya bataklık olursun ya da rüzgârın 

içinde kaybolursun.  Rüzgâr öz parçalarını taşır, 

ama şu an onları 

bilmiyorsun. 

Bu sözleri duyan 

ırmakta bazı 

düşünceler uyandı. 

Kendisinin ya da bir 

parçasının rüzgârın 

kollarında taşındığı bazı 

halleri hatırladı. Ve 

sonra ırmak buharlarını 

rüzgârın dost kollarına 

bıraktı. Rüzgâr onu 

nazikçe ve kolayca 

yükseltip ilerletti. 

Uzaklardaki bir dağın 

zirvesine ulaştıklarında 

onu nazikçe aşağı 

bıraktı. Ve ırmak gerçek 

kimliğini öğrendi.  

Çöl, kumlar, bunun 

gerçekleştiğini her gün 

görüyordu. Nehir 

yatağından dağların 

eteklerine kadar her 

mesafeyi kaplıyordu. 
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 Kule’nin Yıkılmasını İstemeyen Adam  

 Doğa Avni Onur Sevinç 

 

Anahtarını, iki akşam önce kaldığı yerde unutmuş 

olmalı. Yoksa beni neden arasın? Ben kim miyim? 

Yazılarımı okuduğunuza göre artık çokta geç 

değil. Aynı yerdeyiz, anahtarcının bir motorun 

arkasında, otoyolda kaçtığı sahneyi hatırlıyorsun 

değil mi? Hatırlıyorsa kesin aynı yerdeyiz.  

en, aynı senin gibi 

hava da şıkır şıkır 

sallanan 

anahtarın peşindeyim. 

Olurda bir gün evde 

kalırsan ya da kapıda 

kalırsan anahtar lazım 

olur diye. Şimdilerde bu 

işe çilingirci de diyorlar. 

Kolay değil o iş. Hizmet 

bedeli de yok! 

Düşünebiliyor musun, bir 

de aradığında 45 dakika 

içinde gelmen lazım. 

Kapıda beklemek sıkıcı 

olurdu. Hele hele sen 

kapıyı açmaya çalışırken 

evdeki iki kedinin de 

korkup evin en yüksek 

yerine saklandılarsa.  

Narların en kudretli 

olanıyla, sıfır negatifin 

mide asitleri arasındaki “ 

su “ yazarın burcunun da 

elementi aynı zamanda. 

Burcu, aslında yeni işe 

başlayan Emir’den dolayı 

hem güvende hem de 

güvensiz. Çünkü Emir çölden yeni dönmüş British 

Tobacco tarzında bir adam. Etrafındaki zencilere 

çayımdaki süt neden hala gelmedi diye 

söylenecek ya da söylenmiş bir gen havuzundan 

geliyor. Ah doğal seçilim! Gel de kurtar bizi bu gen 

havuzlarının zenginliğinden. 

Kardeşleriyle evlenen Firavunlar gibi Paro’nun da 

kalbi onuncu belaya kadar yumuşamadı. 

Gökyüzünün kararmasında ben kalbi yumuşar 

dedim ama hala aynı kaldı. Emir, Anahtarcı ve 

Paro, birer sorumluk bizim için. Kendin, 

yapamayacağın belki de yapmaman gereken 

şeylerin tümü. Sen, bir yere aitsin Paro, bir şeyin 

parçasısın ve dostum sana sırrı veriyorum : Birileri 

bizi izliyor. Bunu bilmek sistemi çok kolaylaştırıyor 

ve büyük şehirde bahçeli bir evde yaşıyorsun gibi 

oluyor. Çünkü bir olay olduğunda hangi kameraya 

güleceğini biliyorsun. Yaşadığın ev bahçeli 

olduğundan, sulamak için gereken suyu da beş 

metreden çıkarıyorsun artezyen ile. Çünkü sen 

Tora diğer bir değişle el 

kitabını okuyabilmeye 

başlamışsın, o an ne 

kadarsan ne kadar 

anlıyorsan o el 

kitabından. Anladığında 

ki bunu da fark 

etmiyorsun, an’lardan 

oluşan hayatında seni 

dönüştürmeye 

başladığından, bir önceki 

an’a göre ve bir önceki 

an’dan sorumlu 

oluyorsun.  

Merkezlerdeki benliklerin 

bu ifadelerinden sonra 

gelelim uyanma sürecini 

taş üstünde hafif kambur 

ve düşünen halde izlemiş 

benliğin beylik laflarına. 

Sevgi, bizi sorumlu kılar. 

Anlayışla gelen içsel 

haller bizi sorumlu kılar. 

Bir önceki an’a göre. 

Gömülü vicdan artık 

gömüden çıkmış ve 

gömünü bulmuşsundur.  

Tabi bu ilüzyonsuzluk göstergesi anlamına 

gelmesin. Böyle olduğunda gördüm ki sol daha da 

belli ediyor kendini ve sağ iyice doğallaşıyor. İnşa 

ettiğinde jenga kulesinden yanlış parçayı 

çekmemek için içsel dürüstlük yapıyorsun 

dostum, kulenin yıkılmasını istemeyiz değil mi? 

 

B 
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Barış Zamanı 

Berna Kamacı 

rtık ışığa geri dönme zamanımız  geldi. 

Hatırlama zamanı... Kim olduğumuzu, ne 

olduğumuzu, nereden olduğumuzu, 

kendimizi, planımızı hatırlama zamanındayız. 

Barış zamanı... 

Ama geride soru 

işaretleri ile hatırlamak 

mümkün olmuyor. Emin 

olamadıklarımızla 

yapılamıyor. İçimizdeki 

parçaların yerini bulması 

gerekiyor. Dualitenin iki 

ucu varsa aydınlık ve 

karanlık; karşıtlıklarımız 

uzlaşmalı, barış hali 

olmalı. Kendimizi 

aydınlık ve karanlık her 

iki yönden de 

görebilmeliyiz. Bunun 

için yaşam yolunu 

layıkıyla yürümüş 

olmalıyız. 

Yolun başı, 

kaybettiğimiz birlik ile 

yolun sonu, kazanılan 

birlik birbirlerine 

benzerler ama aynı 

değildirler. Aralarında 

bizim hayat dediğimiz 

bir yol var. Ve bu yolun 

dolambaçlarla, inişler ve 

çıkışlarla, korku 

dönemeçleri ile dolu olması kaçınılmaz. 

Bütünsellik için aydınlık yönümüzü geliştirip, 

karanlık yönümüzü kurtarmalıyız. 

Doğup büyürken kendimize harika bir ego inşaa 

ederiz. Ve bu çok güzeldir, ışıl ışıl olması için 

uğraşırız. İyi yaptığımız şeyler, yeteneklerimiz 

açığa çıkar. Türlü zorluklardan ve acılardan 

geçeriz. Bu da bize kazanım, deneyim ve 

yetenekler, hayat kasları kazandırır.  

 

 

Ama yolculuğun bir yerinde artık eski yöntemlerle 

yeni sorunlar çözülemez olur. Tamamlanmaya 

doğru devam etmek istiyorsak eğer daha derinde 

olana, gerçekleşmemiş potansiyelimize 

bakabilmeliyiz. Çünkü özümüzden bize bir davet 

vardır. Gidilecek yerimiz, yürünecek yolumuz 

vardır...Karanlığa bakacak güç egomuzdan gelir 

ve gölgeye bakarken 

kaybolmamak için 

egonun gücü gerekli bir 

şeydir. Ama ego bütünü 

algılamada yetersiz ve 

sınırlayıcıdır, sadece 

kendi algısını kabul eder. 

Aydınlık ve karanlığımız 

arasındaki UZLAŞMA 

ancak egonun kendi 

gelişimi için inşaa ettiği 

sınırlar aşılıp, yıkıldıktan 

sonra gerçekleşebilir. 

Karanlık ya da gölge 

dediğimiz kavramı biraz 

açmak gerekirse; 

"bizden bir sebeple 

kopmuş, ayrılmış veya 

engellenmiş 

parçalarımız". Yani 

karanlıkta kalan 

parçalarımız. Her birim 

dualite gibi kendi içinde 

pozitif ve negatif öğeler 

içeriyor. Örn: kızgınlık, 

kibir, kıskançlık veya 

neşe, rahatlık, huzur gibi 

olabilir. Onu gölge yapan, bizim onu kabul 

edilemez bulup, kendimizden, bütünselliğimizden 

uzak tutmamız karanlığa hapsetmemizdir. 

Yolculuğun bu safhasında yakaladığımız ego 

parçaları ile yüzleşmeyi ihmal etmemeliyiz. Bunu 

daha önceleri de yaptık ama yaparken biraz da 

kendimizi örseledik. Şimdi geldiğimiz bu yerde 

yüzleşmeyi özgüvenle, bir arada olmanın gücü ile 

yapabiliriz.  

A 
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Çünkü yol aldık ve dönüşümü gördük, bunu 

deneyimledik. Hiçbirimizin 

birbirimizden daha iyi ya 

da daha kötü olmadığını 

sadece bütünün parçaları 

olduğumuzu öğrendik. 

Ancak birlikte bütünü 

hatırlayabiliriz. Bu 

hatırlama ihtiyacı ile 

dikkatimizi hedefimizde 

tutmalı, çıkan ego 

parçalarını fark edip alana 

dahil etmeliyiz. Fark 

etmediğimiz eksik 

parçalarımız karanlık 

kalan direnç noktalarımızı 

oluşturur. Tepkisizleşene 

kadar, öfkesiz, yargısız 

olana kadar devam 

etmeliyiz. Cesaretle 

devam etmeliyiz. Bunu 

yaşarken içimizdeki iyiliği, 

iyi yaptıklarımızı, verme 

isteğimizi, fedakarlık 

duygularımızı, 

cesaretimizi, birbirimizden 

aldığımız gücü 

kullanabiliriz. 

 

Böylece yolun hakkını 

vererek yürüyen bizde 

alçakgönüllülük tecelli 

edebilir. Çünkü özümüz 

birbirimiz için var olmayı 

hala, her şeye rağmen 

hatırlamaya devam 

ediyor. 

Işık için ışıkla 
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Kendini Bilme Çalışması 

Sema Yakar 

           Çalışma benim için, kendimi bilme 

yolculuğumdaki aracımdır. Yıllardır bu çalışmanın 

içerisindeyim. Kendi içime objektif olarak baka 

bilmenin dürüstlükle yaşamak olduğunu 

kavradım. Tek bir ben olmadığımı birçok 

benlerden var olduğumu öğrendim. 

           Çalışmanın bilgisiyle çıktığım yolculuk, beni 

kendi içime bakmaya 

yönlendirdi. Beni hep 

bir kalıba sokmaya 

çalışmışlardı. 

Başkalarının esiri 

olmuştum. Kendim 

dediğim resimde 

kendim hiç yoktum. 

Annemin babamın 

kızıydım, kadındım, 

namustum, ablaydım, 

eştim, gelindim, 

anneydim… Üstelik 

anne olunca toplum 

bana unvan ve 

kutsallık da vermişti, 

insanlara da koşullu 

bakan bir değer 

yargım varmış. İçimde 

kocaman bir benler 

ordusu ile süren bir 

yaşam... Çünkü bana 

öğretilen buydu. O 

zamana kadar 

dışarının bakış açısı ve 

değer yargılarıyla 

şekillenen bir hayatın içinde var olmaya 

çalışıyordum. 

           Çalışmanın anahtarı kendini objektif olarak 

gözlemlemek... Zaman içerisinde çalışma 

benliklerinden oluşan bir hafıza gelişiyor ve 

dikkati an içinde toplamak gittikçe hız kazanıyor 

diyebilirim. Çalışmanın bilgisi ile: "Negatif 

olmama” hakkına sahip olduğumu öğrendim. 

Olayları İçsel Kâle alma yerine Dışsal Kâle almayı 

çalışmanın gücüyle öğrendim ve hayatın içinde 

uyguladıkça beni ne kadar çok dönüştürdüğünü 

fark ettim. 

            Hayat, bizim olmasını arzu ettiğimiz şekilde 

değil de, varlığımızın ihtiyacı olan döngüleri çıkarır 

karşımıza.. İşte böyle zamanlarda "Her şeye 

rağmen Senin İraden Olsun.." diyebilmenin 

cesaretini ve gücünü öğrendim.. Bu an'ların bana 

bıraktığı içsel tatların huzurunu ve akışını 

deneyimledim. 

            Acının karşısına geçip ona cesaretle 

bakabilmeyi ve içinden geçerek özgürleşmeyi 

deneyimlediğim an, 

sırtlandığım yüklerin 

hafifleştiğini 

hissettim. Yaşamın 

beden de değil ruhta 

olduğunu fark 

ettiğimde, ölüm 

korkusunun 

anlamsızlaştığını 

hissettiğim anlar 

yaşadım. 

            Uzun zamandır 

"Şimdi ve burada" 

(an'da) olmayı 

çalışıyorum. 

           Karşılaştığımız 

her olayın öncesinde 

yatan bir sebep 

olduğunu fark 

etmediğimiz için 

olayın sonucuna 

odaklanır özgür 

olmadığımız hissine 

kapılırız. Oysa her an "şimdi"nin içinde hareket 

ediyoruzdur. "Şimdi ve burada "ki an'larımız da 

geçmiş ve gelecekten özgürleştiğimiz anların 

içindeyizdir. Bu an yüzeysel zamanın 

dışındadır.İşte bu anların toplamında gelecek 

önümüzde şekillenir. 

            Bende bunu yaşamaya çalışıyorum ve 

gelecekle ilgili endişelerimin gittikçe anlamını 

kaybettiğini fark ediyorum. Geçmişteki 

koşullanmalarımda kurtuluyor, hem kendimin 

hem de toplumun ezberini bozuyorum.  
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Kendime daha objektif bir yaşam alanı var 

ettiğimde, önüme yeni realiteler açılıyor ve 

yanında tabii yeni benlikleri de üretiyor. Çalışma 

bana farklı düşündürerek hayatıma yeni yorumlar 

katma zenginliği de yaşatıyor. Sonsuzluk içinde 

sonsuz olasılıklar olabildiğini öğreniyorum. 

           Bilgisizlik korku yaratıyor. Korkularımızın 

altında ezilen insanlar olmuşuz meğer. Bilgi 

anlayış haline dönüşünce "İşte ben buyum, bu 

kadarım..." diyebilmek, yardım istemek, yardımı 

dışarılaştırmak ve her şey ile her şey olmak. 

Vicdan dualitesini kullanarak değer farkı üretmek, 

bir insana bütün kimliklerin ötesinde yalnızca 

varlık olduğunu bilerek bakabilmek, benim de o 

varlıkta bir parçam olduğunu bilmek ve o an 

bütünün parçaları olduğumuzu hissetmek... 

Koşulsuz bir sevgi çıkarıyor kalpten o varlığa 

doğru... Kalpten konuşmak, kalpten 

bakabilmek… Çünkü sevgi anlar, sevgi yaşayan 

her şeyi içine alır genişletir, işte o an sonsuz bir 

birlik hissi var olur. 

         Alçakgönüllü olarak merhamete, merhamete 

sevgi ekleyerek adalete varmak için mücadelemiz 

var. Bunu da çalışmanın gücüye yapıyoruz.  

        Teşekkürler, sevgiler… 

 

 

 

 

 

 

Verebilme Üzerine 

Merve Ay 

Vermek, verebilmek bana suyu anımsatıyor. Su 

gibi sonsuz, derin bir kavram. Yoğunluğu, rengi, 

kokusu, sesi, dokunuşu, tavrı türlü türlü tezahür 

eden verebilmek çok kıymetlidir. Gerçek 

anlamda deneyimlendiğinde öğretici yanı ağır 

basan, kalbi çalıştıran, hissiyatı yüksek olan 

verebilmek, suyun sakinliği ve dinginliği ile 

aynıdır. 

 

Vermeyi anlayabilmek için insanın önce kendini 

bilmeye başlaması gerekir. Kendini bilme 

adımları atan her varlık, verme kavramını başka 

türlü algılamaya başlar. Bu yoldaki bir varlık, 

boşaltırcasına, kurtulurcasına ya da yaptım oldu 

bitti dercesine vermez, şuur ile neyi neden 

yaptığını bilerek verir. Karşısındakini, olayı, 

eylemleri, gelen düşünceleri, duyguları kontrolü 

altına alıp değerlendirerek verme eylemine 

geçer. 

 

Vermek, sadece kendinin dışına aktarmak 

değildir. Vermek kavramı beraberinde kalpten 

olabilmeyi de çağırır. Kalpten yaptığımız her 

hareket içinde samimiyeti ve dürüstlüğü 

barındırır.  
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Bu algı ile hareket ettiğimizde, kendi kişisel 

hazlarımız, arzularımız, alma isteğimizin dışında 

verme odaklı oluruz. Sonrasının mantıksal 

hesaplarını yapmadan, kurgulara, senaryolara 

yer vermeden, sadece o an’ın sorumluluğunu 

yaşayarak verebilmeyi deneyimlemektir. 

 

Verdiğimiz şeylerin ne olduğundan öte, 

karşımızdakinin ihtiyacını karşılamaya yönelik 

olması önemlidir. Bazen küçücük bir şey, sadece 

tek bir sözcük, bir cümle, bir bakış, küçük bir 

hediye, bazen sadece bir deneyimi paylaşmak, 

başka biri için dua etmek, birinin acısını ya da 

mutluluğunu paylaşmak, birini sevmek, 

beklemediği an’da karşınızdakine sıkıca sarılmak, 

küçük bir öpücük ve daha birçoğu. Her biri şuur 

ile yapıldığında, kalpten kalbe kocaman ve 

sağlam köprüler kurar. O zaman bilir 

karşımızdaki neyi neden yaptığımızı, anlamlar 

ifade etmeye başlar. 

 

Başkasına verebildiğimiz gibi, kendimizden 

kendimize de verebilmeliyiz. Kendi kendimize 

koyduğumuz engellere, duvarlara inat, vermeyi 

deneyimlemeliyiz.  

 

İçimizde kurduğumuz dar sokaklar ve 

çıkmazların içinde yolumuzu bulmak için 

verebilmeliyiz.   

 

İçimizde saklı olan bilgeliği çağırarak kendimizi 

beslemeliyiz. İtiraz eden, değersiz hisseden, 

direnen tüm benliklerimize rağmen inadına 

vermeliyiz. Kendimize ihtiyacı olanı verebildikçe, 

başkalarına da verebiliriz. 

 

Hani bazen karşımızdakinin bizden bir şey 

beklediğini biliriz. Belki de gidip sadece sıkıca 

ona sarılmaktır bu, ya da seni seviyorum 

demektir. Ama yapamayız. İçimizde bir şey bizi 

tutar sıkıca, bağlar, prangalar takar. Mıhlanırız. 

Eğer böyle bir hal içindeysek kendimize soralım “ 

İçinizde seviyorum demeyi bekleyen kim? 

Sarılmayı isteyen kim?” önce onunla masaya 

oturun, karşılıklı konuşun. Burada 

çözümleyebildiğimizde o dışarıda bekleyene de 

ulaşacaktır. Peşi sıra  etkileşim olacaktır. 

 

Verebildikçe 

büyürüz, 

verebildikçe arınırız, 

yenileniriz ve 

içimizde dolup 

dolup taşarız. Tıpkı su gibi, 

akarız durmadan, engellere rağmen yolumuzu 

buluruz, esnek oluruz, sivri uçları törpülercesine, 

içimizi boşaltmanın rahatlığı ile almaya daha 

dikkatle odaklanırız. Su gibi akıştayken, 

kendimize çekeriz ve aynı zamanda ihtiyacı olana 

veririz.  
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İçimizdeki Masumiyet 

Sezgi Genç 

 

Verebilmek, aslında  fedakarlık edebilmektir. 

Çünkü bir şeyi verebilmenin içinde feda etmek 

vardır. İlahi Nizam ve Kainat derki ”feda etmekle 

başlayan küçük fedakarlıklar ve arkasından gelen 

terk etme prensibi, hafiflemenin ve otomatik 

olarak yükselmenin şartı olan bir kuraldır. İnsan 

ancak terk etme prensibini idrak edip, bu 

prensibin kurallarına uyabildiği oranda 

yükselebilecektir". 

Özümüzün gerçek 

ihtiyacının ne olduğunu 

bilebilmeye başladığımız 

zaman verebilmeye de 

başlarız. Ancak “bilmek 

yapabilmektir”;  

bildiklerimizin 

sorumluluğunu 

üstelenebiliyor olmamız 

gerekir. Çünkü bilgi, 

insanda bir enerji 

birikmesidir; eğer bu 

enerji yaşamın 

dönüştürülmesi, özellikle 

kendini bilme yönünde 

kullanılmazsa bir yüke 

dönüşür. 

Verememenin önündeki 

en büyük engel 

korkularımızdır. Oysa 

kendini bilmek gerçeklikle 

olduğu gibi karşılaşma 

cesareti göstermektir; 

aklın özgürleşmesi, insanın kendi kendisiyle 

buluşması, içsel huzurun kaynağına ermesidir. 

Canlı bir duyarlılık, daha yüksek bir kavrayış hali, 

varoluşa minnet duygusudur. 

Kendimizle  yüz yüze geldiğimizde belki 

kendimizin  bile katlanamayacağı pek çok 

sevimsizlikle karşılaşmaktan korkuyoruz. Ama 

bundan kaçış mümkün değil. Ancak bu 

yüzleşmeleri yaşamaya izin verdiğimiz zaman 

içimizdeki gerçek öze doğru yol almaya 

başlayabiliriz. Hepimiz özümüzde masum yeni 

doğmuş çocuklarız. İçimizdeki o masum çocuğun 

elini tutmalıyız. Çünkü masumiyet bir yanıyla 

teslimiyettir, varoluşa güvendir, arzusuz ve 

beklentisiz bir halde olabilmektir. Arzusuz ve 

beklentisiz bir halde olabilmek zihni 

sessizleştirmektir, akışa izin vemektir. Bu da bir 

özgürlük halidir. 

Ancak özgürlük sorumluluk üstlenmeyi 

gerektirir... Ve sorumluluk üstlenmek insanı 

tedirgin eder. İnsanın kendini özgür hissetmesi 

demek o zamana kadar kendi olmasını sağlayan 

tüm dayanaklarını terk 

etmesi, egonun ölmesi 

demektir. Ve bağlanıp 

kaldığımız, kendimizi 

özdeşleştirdiğimiz neyimiz 

varsa işte onlar “ego”nun 

dayanaklarıdır. İç 

dünyamızda oluşan 

sıkıntıların, öfkelerin ve 

korkuların oluştuğu 

noktadır burası. 

 

Yaşam kesintisizce 

aktığına yani sürekli 

değiştiğine göre, insan bu 

değişime bir yanıt 

vermek zorunda kalır. 

İnançlarına, 

geleneklerine, 

aidiyetlerine ve sahip 

olduklarına yapışır. Fakat 

öte yandan değişim 

rüzgârı onun bu bağlarını 

çözüp savurur. İnsanın 

kendini armonik bir zarafetle inşa etmesi ile bir 

taş gibi donup kalmaya çalışmasının sonuçları bu 

anda kendini gösterir; insan bu anda kendi olur, 

kendini bilir ve sınırsızca verebilir. Eski bir öykü 

vardır, bir adam torununa şöyle söyler: 

"Benim içimde savaşan iki kurt var. Birinin kalbi 

öfke ve nefret dolu, diğeri cömert ve sevecen. 

Oğlan hangisinin kazanacağınısorunca büyükbaba 

yanıt verir: "benim beslediğim". 
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Yanlış Yerde Olmak 
 

Günay Gültakın 

 

Yanlış yerde olduğunu düşündüren ne? Akmayan, 

içte huzur yaratmayan, bütünün hayrına olmayan 

her söz, her fikir, her eylem yanlış bir mekân 

oluşturur. 

Yanlış Sözcükler: 

Ağzımızdan çıkan 

sözcükleri ara sıra 

duyabilsek harika 

olurdu. Bir ağız iki 

kulak sahibiyiz. Bu 

bile bizim için ilahi 

bir işaret az konuş, 

çok dinle diye. 

"Ol" sözcüğü 

varoluşun 

başlangıç 

sözcüğüdür ve 

başlayan eylem 

hala sürmektedir. 

Bizler o ana kolun 

yan kolları olarak 

ağzımızdan çıkan 

her sözcükle oluşa 

katılmaktayız. O 

nedenle 

oluşturduğumuz 

şeyin nelere sebep 

olduğunu, 

hayatımıza neleri çektiğini görmek de 

sorumluluğumuz. Örneğin, bir arkadaşımızla 

karşılaştığımızda "Ne haber?"  bana cevap ver 

anlamına gelen bir sözcük de kullanabiliriz. Ama  

"Merhaba, nasılsın?" şeklinde seni görüyorum, 

senin nasıl olduğunla ilgileniyorum anlamını 

taşıyan sözcükleri  fark ederek kullanırsak  

iletişimler bunlara göre şekillenecektir. 

Konuşurken boşa konuşup sevgiye götürmeyen 

sözcükleri sarf etmemeye özellikle çaba 

göstermeliyiz. 

 

 

Yanlış Duygular: 

Hiç sebepsiz olarak ya da bir sebepten dolayı 

kendimizi kötü hissederiz, canımız sıkılır, olayların 

negatif yanlarını öyle büyütürüz ki günümüzün 

kötü geçmesine sebep oluruz. Yetmiyormuş gibi 

çevremizdekilerde bundan etkilenir ve kocaman 

bir negatiflik bataklığı oluştururuz. Dolabımızdan 

kıyafet seçerken 

gösterdiğimiz özeni 

duygular konusunda 

göstermeyiz. Güzel 

gözükeceğiz, diye günler 

öncesinden hazırlıklar 

yapmışlığımızda vardır. 

Duygularda bu 

hassasiyeti göstermeyi 

pek düşünmeyiz. Bize 

yakışmayan duyguları iç 

dünyamıza giyinir ve bu 

duygularla 

çevremizdekilerle 

iletişime gireriz. Bizim 

dışarıya gösterdiğimiz 

negatiflikle ilgili bir 

geribildirim geldiğinde 

de hemen savunmaya 

geçer kendimizi haklı 

çıkarmaya çalışır, 

gerekirse bize halimizi 

yansıtan kişilerden de 

uzak durmayı seçeriz. 

Bizim iç giysimizi bize 

gösteren kişiden uzaklaşacağımıza kulak versek 

sonuçlarını görsek iyi olmaz mı? İnsanın gerçek 

doğasında neşe, mutluluk, güven vardır. Sen iç 

giyim olarak bunları üstüne geçirdiğinde 

iletişimini keseceğin durumlar yaşanmaz tam 

tersine zengin bir çevre oluşur. 
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Yanlış Fikirler: 

Hangi rengi seversin, diye sorarlar bazen,  biz de 

şu rengi severiz, diye cevaplarız. Gerçekten o 

rengi neden seversin, diğer renkleri daha mı az 

seversin, hiç düşündün mü? O bir fikir aslında. Şu 

mevsimi çok severim, şunu sevmem diye 

kolaylıkla ağzımızdan çıkar bazen cümleler hiç 

düşünmeyiz. Biraz düşündüğümüzde bakarız ki 

çok sevmiyoruzdur ya da içindeki sana zıt 

gözüken kutupları 

bile seviyorsundur 

aslında. Kışın 

durakta çok 

üşüdüğün bir anı 

gelir sevmem, 

dersin. Kar 

yağışında çocukken 

yaşadığın sevinci 

düşününce öyle 

olmadığını 

hatırlarsın ama bir 

anını hatırlayıp 

genellemişizdir 

hayatımızda. Bir 

anı ya da bir fikre 

saplanıp hayatımızı 

böyle dar kalıplar 

içinde yaşayıp 

dururuz. Bizler 

sıralı görürüz önce 

madalyonun bir 

tarafını sonra öbür 

tarafını. Bütünü 

görmenin tatbikatı 

gibidir bir başka 

fikirden hayata, 

olaya, mevsime 

bakmak. Biz 

kendimizi fikirlerin 

hapishanesine tıkamayalım. 

 

 

 

 

Yanlış Eylemler:  

Hayatımızın her anında yol ayrımlarına geliriz. 

Hangi yola sapsak diye birçok kişiye danışırız. 

Sonra o yola girdiğimizde başarısızlıkla 

karşılaşınca o akıl vereni suçlarız. Oysa cevap 

sendedir. Kalbini dinleyecek olsan oraya danışsan 

seçtiğin yolun sorumluluğunu da alırsın. Yapılması 

gerekenleri yapar içinden alman gereken bilgileri 

alırsın. Akıl seni dünyaya bağlar kalp seni yukarıya 

bağlar. Ağzından 

çıkan sözün, 

fikrin, eylemin 

seni huzura, 

mutluluğa 

neşeye değil de 

şikayete, isyana, 

kızgınlığa 

götürüyorsa bir 

kez daha düşün 

yanlış yerdesin, 

yanlış fikirdesin, 

yanlış 

eylemdesin.  
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içe Bakma Durağı 

Cüneyt Gültakın 

 

İsmini cismini bilen yok 

Şaşırmam her şeyde varsan 

Hem seninleyim hem sensiz 

İçe bakmadım uzun zaman 

İçe bakma durağında durdum 

Beş duyuyla maddede 

Kayıp bir şehirde ıssız caddede 

Yanlış adresler aradım durdum 

Oysa arasam seni bulurdum 

 

Nereye gitsem sana çıkıyor 

Yükseklerden inen yolu izliyorum 

İniyorum bir kıyıya 

Kelebeklerden kuşkulanıyorum 

Zor sorular soruyorum arıya 

Gerçekleri kendimden gizliyorum 

 

Epey bir zaman karıştım 

Önce bedenimi bildim 

Sonra ruhumla tanıştım 

Bedenin korkaklığını 

Ruhun ortaklığını 

Keşfettim irkildim 

 

Yeryüzünde aşk vardı 

İnsan ruhuna onunla uzardı 

Yeryüzünde şiddet vardı 

İnsan en küçük şeye kızardı 

İçimizin en ucu aşk 

Dışımızın en ucu şiddet 

İçe bakma durağında durdum 

Artık bir parça huzurdum 

Dış değişmeye başladı 

Hızı yavaşladı 

 

İç sonsuz bir bilinç 

İç okuyan us 

İç "damladaki okyanus" 

İçe bakma durağında durdum 

Bu gece geç de olsa 

Saatimi kendime kurdum.  

 

 


