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Dergimizin ikinci sayısına hoş geldiniz, sefalar ge-
tirdiniz. Bu sayımızın teması: “Söyleyemediklerimiz, 
İtiraf Edemediklerimiz ve Arka Bahçelerimiz.”

Yazarken hepimiz o arka bahçelere şöyle bir 
göz attık. İyi de oldu. Havalandırılması gereken-
leri, birikmiş ve unutulmuşları 
güneş görsünler diye gün yü-
züne çıkardık, miadı çoktan 
dolmuş toksin duyguları ise 
keyifle çöpe yolladık. Kendi-
mizi sorgulama şansımız oldu. 
Geçmişi yâd ederek iç geçirdik. 
Arka bahçelerde gizledikleri-
miz de en az görünen yüzü-
müz kadar bizi biz yapıyordu. 
Bu bilindik gerçeğe bir kez 
daha şaşırmayı ihmal etmedik. 
Şüphesiz bambaşka hayatlar 
çıkardı itiraf edemediklerimiz-
den, yaşayamadıklarımızdan 
ve vazgeçtiklerimizden, biliyorduk; ama bugün 
olduğumuz noktada o vazgeçişlerin payı oldu-
ğunu da... Birer itirafta bile bulunduk ve sa-
kınmasızca paylaştık yazılarımızda. Bir “Oh!” 
çektik,  rahatladık.   Uzun lafın kısası bu konu 

bize epeyce yaradı. Umarım sizler de hoşluklar 
yakalarsınız.

Bu sayımızda yine sevgili M. K. Perker’in, genç 
çizerlerimiz Ahmet Çevikel, Sude Terek’in çizimle-
rinin yanı sıra yeni çizerlerimiz Ceylan İnsel, Ezgi 

Yurdanur, Mirace İrem Koyun-
cu ve Müge Pirgaip’in illüstras-
yonları yer alıyor. Sonraki sayı-
larımızda da yeni çizerlere yer 
vermeye devam edeceğiz. Görsel 
vermek isteyen arkadaşlarımız 
cizim@destekyayinlari.com ad-
resinden bize ulaşabilirler.

Ve yine şahane bir röportajı-
mız var: Sevgili Kaan Cumalıoğ-
lu dergimiz için Guy Finley ile 
görüştü. Guy Finley’i ülkemizde 
de çok satan Vazgeçebilmek, Seve-
bilmek, Özgürleşebilmek, Yaşaya-
bilmek isimli kitaplarından hatır-

layacaksınız. Ne mutlu bana ki Özgürleşebilmek ve 
Sevebilmek’i çevirmek bana kısmet olmuştu.

Dergimizin telif gelirlerinin altı ayda bir 
belirlenecek bir kuruma aktarılacağını önceki 
sayımızda belirtmiştim ama tekrar etmek iste-

S u n u ş

Genel Yayın Yönetmeni

Selda Terek
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rim. Bu güzel sosyal sorumluluğu yazarlarımız, 
çizerlerimiz ve dergiye emek veren tüm ekibi-
miz ile beraber icra etmek bize gurur veriyor. 
Yolculuğumuzda yanımızda yer alan tüm dost-
larımıza sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bi-
zim için her zaman çok kıymetliler.

Ve gelecek sayımızın temasını da şuracı-
ğa bırakıp sözlerimi tamamlamak istiyorum: 
“Haksızlık, Yalnızlık, Paylaşmak...” Evet, evet 
hepsi birden.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle...
Sevgi ve saygılar...

Selda Terek



Ç ı l d ı r m a d a n  Ö n c e 
S o n  T a k i p

İllüstratör

M. K. Perker

B ü y ü k l e r e  M a s a l l a r
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Guy Finley, çok tanınan bir yazar. Bir mü-
zisyen. Kendisi kâr amacı gütmeyen bir kendini 
gerçekleştirme kuruluşunun kurucusu, adı Life 
of Learning Foundation. Kitapları tüm dünyada 
yayımlandı. Hâlâ da yayımlanıyorlar. Türkiye’de 
de 4 kitabı yayımlandı. Kendisinin en bilinen ki-
tabının adı Just let it go. Türkçeye Vazgeçebilmek 
adıyla çevrildi. Bu kitap dünya çapında 2 milyon-
dan fazla sattı.

•	 Biyografinizi okuduğumda aklıma şu ta-
kıldı, müzisyenlik kariyerini bırakma sebebiniz 
neydi? Şimdi bizlere manevi ve kendini gerçek-
leştirme öğretileri veriyorsunuz. Bunları müzikle 
birleştiriyor musunuz?

İlk cevabımla başlayayım Kaan. Tam olarak 
şunu diyemeyiz, bir şeyi sevmen, sevgiyi anlam-
sız kılmaz. Müziği seviyordum çünkü bu kalbi-
mi açmanın sözlerle, liriklerle, tonla, nasıl his-
settiğimi anlatmanın bir yoluydu. Ve o zamanlar 
çok gençtim. Daha 11-12 yaşlarındaydım. Bazı 

G e r ç e k  H a y a t t a 
Te p k i l e r i m i z  B i z i 
T a n ı m l a y a n  Ş e y d i r

Kaan Cumalıoğlu & Guy Finley

B u  S a y ı n ı n  Ö z e l  R ö p o r t a j ı
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ciddi tecrübeler ve hasretler yaşadım. Müziğim 
ise daha büyük, daha ilahi bir şeye bağlanma is-
teğimi ifade etme şeklim oldu. Yıllar geçtikçe, 
daha donanımlı bir besteci oldum. Çok başaralı 
bir kariyerim oldu. Ama hayatımın geri kalanın-
da yapmak istediğim bu değildi. Ne olduğu pek 
çok yönden benim için netleşti ve vazgeçmekle 
bağlantılı hale geldi. Müzik aşkıyla başlayan biri 
kapana kısılmıştı. Onu kapana kısan şey servet, 
güç, şöhretti. Çünkü çok başarılı bir besteciy-
dim. Sonrasında bildiğim, büyük bir evim var-
dı. Müziği severek yazmak yerine, onu yapmak 
“zorunda” kalmıştım. Her şeyi sürdürmenin 
yolu buydu. Ve bir gün otururken “Ne oldu?” 
dedim. Özgür başlamıştım. Aşkla başlamıştım. 
Artık özgür değildim. Ve özgür olmadığım için 
ve kendimi yaratmaya mecbur hissettiğim için 
kurtuluşumun ilk aşaması olan şeye sanki kırıl-
mıştım. Zamanla daha iyi anladım ki bir şeyler 
yanlış gitmişti. Yolda bir şeyi kaçırmıştım. Ve o 
zaman boyunca tinsel yaşamımı besledim. Ve 
bırakmam gerektiğini fark ettim. Ve sonra ger-
çekten bıraktım. Yalnızca bıraktım.

•	 Öyleyse diyorsunuz ki hayatınızın bir 
noktasında size özgürlük bahşeden şey sizi bir 
açıdan köleleştirdi.

Evet, bir hapisti. Ama şunu anlamak çok 
önemli: Hapis olan müzik işi değildi. Benim hap-
sim müzik endüstrisindeki ilişkilerimdi. Hapis 
her zaman belli bir yaşam statüsü, sosyal statüye 
tanımlı ve bağlı olmak ve bir şeyin kölesi olmaktı. 
Ben bunun için yola çıkmamıştım. Ama başıma 
gelen buydu. Ve bunun bir çıkmaz olduğu açıktı. 
Çıkmazdan kastım müzik değil. Müzik her yerde. 
O hayatımızın bir parçası. Vücudumuzdaki her 
hücrede akıyor. Ama bıraktım. Ve tam anlamıyla 
aynı iki hafta içinde dünyayı gezmeye başladım. 
Beni bir hayatın sona erdiği ve diğerinin başladığı 
o noktaya getiren yolculuğu anlamama yardımcı 

olabilecek biriyle bir yerlerde tanışabilir miyim 
diye bakıyordum. Müzik sektörünü bu yüzden 
bıraktım. Müziğin kendisini değil ama müzik 
sektöründe önemli biri olma aşkını bıraktım.

•	 Yani bir açıdan, ondan “vazgeçtiniz”.

Ondan vazgeçmeliydim Kaan. Artık şunu fark 
edecek kadar zaman geçince bir şeylerden vazge-
çebiliriz. O şeyin bizi bırakmadığını ve bırakma-
manın acı verdiğini fark ettiğimizde yapmalıyız. 
Daha da netleşirsek, onun aslında bize bir kene 
gibi yapıştığının farkında olduğumda esaretin 
kene olduğunu fark ettim. Bir kısmım özgür kal-
mam için onun tarafından ısırılmam gerektiğine 
inanıyor. Onu gördükçe daha özgür hissediyo-
rum çünkü gerçek bilinçle alakası yok.

•	 Peki şimdi kararınızla ilgili nasıl hissedi-
yorsunuz? Hiç pişmanlığınız var mı?

Olay müziğin evrimiydi. Artık müziği apaçık 
yazabiliyorum. Şimdi yazıyorum ve bir gün geri 
döneceğim. Bunu kendime hep söylüyorum. Şu 
an 72 yaşındayım. O yüzden başarabilecek miyim 
bilmiyorum. Geri dönüp bir müzikal yazacağım. 
Bu benim müzik aşkım ile onun manevi fikirlerle 
ifadesinin birleşimi olacak. Bunu bir sahnede su-
nabileceğim ki böylece daha düzenli, insanların 
daha kolay sindirebileceği bir hale gelecek. Çün-
kü müzik, zihnin reddettiği birçok şeyin üstesin-
den gelmenizi sağlar.

•	 Kitaplarınıza dönersek, dünya çapında 
muhteşem bir başarıya ulaştınız. Yalnızca İngiliz-
ce konuşan ülkelerde de değil doğuda ve diğer ül-
kelerde de buna ulaştınız. Türkiye de buna dahil. 
Merak ettiğimden soruyorum. Öğretilerinizin, 
insanların bağ kurabileceği evrensel bir dil içerdi-
ğini düşünüyor musunuz?
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Bak, fanatik ideolojiyle bağlantılı tüm saçmalık-
lardan kurtulursak ya da dogmayla veya ilahi olan 
fikrine bağlı olmaktan türeyen kimliklerden gelirsek, 
bir mistik, bir usta, bir gerçek peygamber, bir aziz 
yoktur ki size şunu demesin: Tek bir öğreti var. Tek 
bir tanrı var. Tek bir yol var. Ve sonunda kendilerine 
uyan bir şey bulan herkes bunu fark eder ve gereksiz 
şeylerden vazgeçer. Sufi geleneğinde buna gözünün 
perdesi kalkmak, gönül aynasını parlatmak denir. 
Tüm bu tasvirler şu fikre bağlanıyor, sorun, özgür-
lük olarak algıladığımız şeyin her zaman gözümü-
zün önünde olmaması değil. Ama çoktan gözümü-
zün önünde olan bir parçanın bir zihin tarafından 
örtülmesi. O yüzden, evet bu ortak bir dil. Çünkü 
tek bir bilinç var. Amaçlanan şey onun ve durmadan 
tekrarlanan uyanışının farkında olmasıdır. Yeniden, 
yeniden ve yeniden yükselir. Ta ki daha önce sahip 
olmadığı bir farkındalığa ulaşıncaya dek.

•	 Kitabınız Just let it go’da ya da Türkçesiyle 
Vazgeçebilmek’te vazgeçebilme sanatının pratikte 
nasıl uygulanacağını anlatıyorsunuz. Peki, birkaç 
sözle özetleyebilir misiniz?

Aramızda bir kişi bile yoktur ki kendisine ya 
da başkasına bilerek zarar versin. Eğer durumun 
anında farkına varırsak, olumsuz bir tepki çıktığın-
da suçlayan parmaklar kalkmaya başladığında ya 
da başka birinin zihnimizdeki hali uymuyor diye 
onları cezalandırmak istediğimizde. Kaan, eğer 
bilincimizin yansıttıkları yüzünden suçladığımız 
kişilerden kendimizi ayırmaya çalıştığımız doğuş-
tan acıya karşı kendimizi hazır edersek, artık bunu 
yapmak istemeyiz. Ama hepimiz bunları yapıyo-
ruz çünkü uyuyoruz. Ruhani bir uykudayız. Yol, 
idrak olduğuna inanan bir bilinci uyandırmakla 
ilgilidir. Gerçekten tanrı olduğuna inanan idrakin 
uyanmasıyla ilgilidir. Bu yüzden herkesi her şeyde 
bu kadar çabuk yargılayabilir. Bu bilinç acı içinde-
dir. Ama bilincin kendisi bu acının farkında değil-
dir. Uyanış, o bilinçteki acının farkına varmak ve 
sonra o bilincin neye bağlı olduğunu görüp acısı 

yüzünden suçlamakla ilgilidir. Bu vazgeçmektir. 
Çünkü artık dogmalar, alıntılardan bir yol ya da 
merdiven yoktur. Yalnızca kendince uyuyan bir 
bilincin farkındalığının uyanışı var. Yani uyanış 
bir yol ve bir anlamda varıştır.

•	 Yani garanti hiçbir yasa veya kural olma-
dığını söylüyorsunuz. Bunun arkasında belirli bir 
felsefeye yaklaşım veya anlayış ve ayrıca bir son ol-
duğunu mu söylüyorsunuz? Yani bu bir yaklaşım, 
ama aynı zamanda son mu? Farkında olmak ve bir 
şeylerden vazgeçmenin farkında olmak hem bir 
yaklaşım hem de bir sonuç mu? Doğru muyum?

Evet. Bak Kaan, seninle şu an bu konuşmayı 
yapıyorum diyelim. Ve mesela sen beni cidden 
rahatsız eden bir şey diyorsun. Daha sonra ben-
se problemin senden beni sevmen ve dediklerimi 
onaylaman gibi bir talebim olmasına bağlı oldu-
ğunu düşünmüyorum. Bence sorun bende değil. 
Bence sınırlar koyan sensin. Fakat ilişkilerdeki 
herhangi bir sınırlama, sevginin herhangi bir 
sınırlaması her zaman kendi içinde uyuyan bir 
bilince bağlıdır ve acısı için suçlanacak bir şey 
bulması gerekir. Bu ıstırabın ve bilinçte bu acıyı 
yaratan şeyin farkında olmadığımız sürece o bi-
lincin esiri olacağız. Böylelikle uyanış, farkındalık 
ve daha sonra dikkatini verebilmek... Dikkat çok 
önemli bir şey. Daha sonra üzerine konuşacağı-
mızı da biliyorum. Bu yaşanan mevcudiyet içinde 
kendimizi var edebilirsek o farkındalık ve ışık, 
bizi neyin tutsak tuttuğunu ve aynı zamanda ne-
den vazgeçmemiz gerektiğini gösterecek. Ondan 
sonra kurallara ve tüm o saçmalıklara ihtiyacınız 
yok. Günümüzün çılgın ruhani öğretilerine gerek 
yok. Onlara ihtiyacınız yok. Hepsi burada. Gön-
lümüzde. Ya da ruhumuzda. Siz nasıl derseniz.

•	 O zaman son kitabınıza dönersek. Daha 
yeni Türkiye’de basıldı. İngilizce adı The Essenti-
al Laws of Fearless Living. Beni cidden harekete 
geçiren bir hikâye vardı. Rebecca’nın hikâyesi. Bu 


