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Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür,

düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür,

duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür,

davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür,

alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür,

değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür,

karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür.

Mahatma Gandhi
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Her Birimiz Birer Bilmeceyiz

Yine yaz geldi, yine Ege’deyim. Bayılıyorum bu sa-
hillere, arabama atlayıp bir sürü yere uğruyorum, ba-
zen dostlarımla bazen de tek başıma geçiyor günlerim.

Bugün kadim bir dostumu ziyaret ettim. Yaşayan 
üstatlardan biri. Sahilde bir kampta kalıyor. Deniz çok 
güzel ancak öyle doğal bir yer ki sahilden denize bir 
iskele yapılmamış. Kumsaldan itibaren denizin içleri-
ne doğru irili ufaklı taşlar var. Arkadaşımın ayakların-
da deniz ayakkabıları rahatça girdi, bende ise öyle bir 
hazırlık yok. Oldum olası ayaklarım hassastır, derisi 
ince, yapısı ince, sanırsın prenses ayağı… Bir müddet 
deniz kenarında durdum, bir an evvel girmek istiyor-
dum oysaki. Sonra kararımı verdim, bu değişik bir de-
neyim olacak, sonsuz denecek kadar yavaş bir zamana 
geçtim ve her bir taşı ayaklarımın altında hissedip en 
rahat basma şeklini bulana kadar bekleyip yine sonsuz 
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denecek kadar yavaş bir zamanda denize girebildim. 
Çıkarken de aynısını yaptım ve bu işten zevk aldım, 
hatta arkadaşım bana deniz ayakkabılarını teklif etme-
sine rağmen ben bu zevki tercih ettim. Bu benim için 
yeni ve zor bir deneyimdi, sadece sakin kalınca kumda 
yürür gibi taşlarda yürüyebiliyordum, yoksa ayağımın 
acıyacağı aklıma geliyordu ve aynı anda ayağım acı-
yordu. Beynimiz böyle çalışıyor, bizim yolladığımız 
sinyallerle bize hizmet ediyor…” Her şey yolunda, bu-
rada çok rahat yürüyorum” sinyalini beynim almıştı 
bir defa J.

Bu kitapta yazan her şeyi isterseniz aynı şekilde 
deneyebilirsiniz ve sonunda mis gibi bir denize girdi-
ğinizi, serin sularda yüzdüğünüzü görürsünüz ya da 
bu işin zor ve meşakkatli olduğunu düşünüp sıcak gü-
neşin altında dikilmeyi seçersiniz. Tercih sizin, özgür 
irade J.

Her türlü seçime saygım var. Hepimiz birer bilme-
ceyiz ve kendimizi ancak ve ancak kendimiz çözeriz. 
Dışarıda bize yardım edecek, bizi kurtaracak kimse 
yok. Bunu anlamam çok uzun zamanımı aldı ama an-
ladığımda kurtulmuştum.
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İlişki ve İletişim

İlişki deyince genelde aklımıza aşk ilişkileri gelir. 
Doğrudur, en zoru da odur, ona da geleceğim, ancak 
önce insanlar arasındaki her türlü ilişki için iletişimin 
önemini anlamamız gerekiyor. 

İletişim sözcüklerle kurulan iki taraflı bir eylem; 
bir söyleyen bir de dinleyen olmalı. Tıpkı telefon gibi 
düşünün, biri konuşurken hattın diğer ucundaki su-
sup dinlemezse kakafoni oluşur. 

Dil; düşüncelerimizi semboller yoluyla ifade etme-
ye yarayan, anlaşmak için olmazsa olmaz bir araçtır. 
Sağır ve dilsiz vatandaşlar da sonuçta bir dil kullanı-
yor, adı işaret dili. Yani, “Kendimi sanatla ifade ettim” 
diye bir şey yok. Çünkü ‘ifade’ denen eylem sözcükler-
le oluyor. Sözcükler işaret dilinde olabilir, yazı dilinde 
olabilir ancak kendileri kullanıldığında ve karşılığında 




