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Bizi Özgür Kılacak Gerçeğe

Daha önce önemli olan pek çok şeyin artık o kadar önemli 
olmadığını, eskiden çok istediğimiz şeylerin artık bizim 
için neredeyse hiçbir önem taşımadığını gösterecek 
anlarla her zaman karşılaşacağımız gerçeğini –Şimdi– 
hatırlayabilirsek, o zaman...

Belki, yaşamlarımızın büyük bir tuval üzerine betimlendiğini 
idrak edebiliriz – ki bu tuvalde günlerimiz küçük 
kaygıların sığ vuruşlarıyla değil, Gerçek ve Sonsuz olanın 
yumuşak fırça darbeleriyle resmedilecek.

Bu nedenle biz –kendimiz için Şimdi’de var olmanın 
hatırına– içimizdeki bu sınırsız yeni Varlık ölçeğini 
görebilirsek, işte o zaman Yaşam’ın kendisinin hiçbir 
zaman bizi incitecek kadar ağır olmadığını da fark 
edeceğiz, aksine...

Gerçeğe ilişkin bilgisizlik içinde, anlamdan yoksun olgulara 
dikkatsizce önem yükleyen ve kendi hayal gücümüzün 
derecesinin büyüttüğünden daha fazlası olmayan 
şeylerden korkmamıza ve acı çekmemize neden olan, 
bizlerin ta kendisi.
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ÖNSÖZ

İnsanlar her zaman daha fazla Işık kullanabilir.

Elde edilebilecek ışığın az olması diye bir şey söz konusu değil-
dir; bilinçli keşiflerin Işık’ı bitmez tükenmez bir biçimde yayıl-
maktadır. Sorun, pek çoğumuzun ilgisini ben merkezli düşün-
celerin yanlış ışığına yönelterek gerçek iyileştirici Işık’ı almaya 
kendisini kapamasıdır. Üstelik bundan acı çeken yalnızca birey-
ler de değildir. İlişkilerin günümüz dünyasında tanık olduğu-
muz hüzünlü durumu, ilgilerini yanlış yerlere yönelterek ken-
dilerini gerçek yaşamdan ayıran erkeklerin ve kadınların her 
geçen gün daha da artan yalnızlığını yansıtmaktadır.

Ancak yalnızlık kaçınılmaz bir son değildir. Düşüncelerimi-
zin bize sunduğu sınırlı dünyanın ötesine bakmayı ve gerçeğin 
kendisiyle doğrudan temasa geçmeyi öğrenebiliriz. Çağlar bo-
yunca kuşaktan kuşağa aktarılan tüm gerçek öğretilerin amacı 
bireyleri daha engin bir varlığa giden yolu izlemeye cesaretlen-
dirmek olmuştur. Bize, uyanmamız; kendimize ve yaşama iliş-
kin düşüncelerimizin yanılsamalarından kurtulmamız; ihtiyacı-
mızın ne olduğuna ilişkin düşüncelerimizin önüne bizden daha 
büyük bir şeyin isteklerini koymamız söylendi. Eğer yaşama 
ilişkin düşüncelerimizi gerçek bir yaşam için kurban etmek üzere 
cesur bir adım atabilirsek, karşılığında bize her şey verilecektir: 
güvenlik, aşk, bilgelik ve korkusuz bir yaşamın tüm getirileri.

Guy Finley, otuz yıla yakın bir süredir bu Işık mesajını, dün-
yanın dört bir yanındaki erkeklerle ve kadınlarla paylaşmakta; 
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Guy Finley // Korkusuzca Yaşayabilmek

gerek gelişmemiş benliklerimizdeki sorunlarımızın temelini ge-
rekse gelişebileceğimiz ve gerçek doyumun özü olan yaşamla yeni 
bir ilişkiye girebileceğimiz süreci keşfetmektedir. Guy, yazılarında 
ve konuşmalarında paha biçilemez bir mücevher olan Gerçek’in 
yeni yüzlerini göstererek konuya, her açıdan bakmayı başarmıştır.

Guy’ın çalışması son derece kapsamlıdır; Korkusuzca Yaşaya-
bilmek kitabını seçkin kılan şeylerden birisi de onun son derece 
kapsamlı özlü sözlerden, derin bir anlayıştan ve özel yazılardan 
kaynak almış olmasıdır. Bu kitabın ana teması, düşüncelerimi-
zin bizi yanılgıya götürdüğü ve bu nedenle gerçek yaşam yeri-
ne bütün bu yanılgılarla beslendiğimizdir. Sonuç, sınırlamanın 
tüm biçimleridir: Düşüncelerimizde yapabileceklerimize dair 
getirdiğimiz sınırlama, dünyanın bize ne getireceği konusunda-
ki inancımızda ve umudumuzda sınırlama, ilişkilerimizde sınır-
lama – esasen anbean deneyimlerimizde her açıdan sınırlama.

Üstelik yanılgı içerisinde yaşamanın getirdiği daha şiddetli, 
ruhumuzu zayıflatan bir etki bile vardır: Bu etki baş gösterdikçe 
yaşamın kendisiyle kavgalı bir ilişkiye sürükleniyoruz. Gerçek-
liğin bir yanılgıyı her tehdit edişinde –ki bunu çoğu zaman ya-
pıyor– biz bu durumu kişisel bir saldırı olarak kabul ediyoruz. 
Olayların tam olarak istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuza inan-
dığımız biçimde ilerlemesine nadiren izin veriyoruz. İnsanlar 
ve olaylar, her yerde bizi hayal kırıklığına uğratmak ve elimizde 
zaten az olan şeyi de almak için komplo kuruyor – veya öyle gö-
rünüyor. Bu duruma verilen “doğal” tepki ise kızgınlık, korku, 
depresyon ve ihanete uğramışlık duygusudur.

Ancak olumsuzluk bizim için tek seçenek değildir. Bir ke-
resinde Guy’ın, bu kitabın neredeyse tamamı için anahtar bir 
ders niteliğinde çarpıcı bir şey söylediğini işitmiştim. Guy, 
şöyle diyordu: “Mükemmele ulaşan insan, yalnızca mükem-
melliği gören insandır.”
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Guy Finley // Korkusuzca Yaşayabilmek

Her an mükemmeldir; çünkü bizi acıya boğan yanılgının 
ötesini görebilmemiz için tamı tamına ihtiyaç duyduğumuz 
şeyi bize verir: Tam anlamıyla farkındalığa ulaşarak bu sınır-
lamayı aşma fırsatı. Guy, Korkusuzca Yaşayabilmek kitabının 
her bölümünde başımıza gelen her şeyin bir hediye olduğunu 
bize gösteriyor. Her şey, eğer bu şekilde görmeyi başarabilirsek, 
mükemmelliğe ulaşma sürecimizde bir sonraki adımı getiriyor. 
Bu gerçekten de her kalp ağrısı için çare niteliğindedir; eğer bu 
kitabı etkin ve verdiği dersleri öğrenmeye istekli bir şekilde kul-
lanırsanız yaşamınızı yenileyebilirsiniz.

İster Guy Finley’in sunduğu ilkeleri uzun zamandır izleyen 
bir öğrencisi olun, ister onun yazdıklarıyla ilk kez burada tanı-
şın; Korkusuzca Yaşayabilmek kitabı çağdaş bir ustanın çalış-
masının içine dalmanız ve özenle seçilmiş altın niteliğindeki 
faydalı fikirlerin bu kapsamlı koleksiyonunda ilham ve aydın-
lanma bulmanız için harika bir fırsat sunmaktadır. Guy, tüm 
çalışmalarında olduğu gibi, derin konulara –evrenin gizli sır-
larına– değinmekte ve bunu, söz konusu önemli materyali bü-
yüleyici, saygı uyandırıcı yaparak ve büyük sırların açığa çıka-
rıldığı hissi vererek yapmaktadır. Guy, her şeyden önce, gerçeği 
kullanılabilir hale getirmekte; bu ilkeleri günlük yaşamınızın 
köşe taşları yapmanıza olanak sağlamaktadır.

İster herhangi bir anda sadece hızla gün ışığının tadını çı-
karmak isteyin, ister bu ışığın aydınlattığı yolu izlemek ve ko-
nuyu derinliğine araştırmak için zamanınızı ayırın; bu kitap 
ihtiyacınızı karşılayacaktır. Şimdi yüksek ilkelerin bu zengin 
çeşitliliğinin keyfini çıkarın ve yaşamınıza daha fazla Işık getir-
mesine izin verin.

Dr. Ellen Dickstein
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TEŞEKKÜRLER

VH, K, BR, G, JC, O, MN, RC, B, CA, MO için...

Benden önce yaşamış, bana esin kaynağı olan herkese te-
şekkürler, yolu aydınlattıkları için; yanımda duran herkese 
teşekkürler, yolda eşlik ettikleri için; bana karşı olan herkese 
teşekkürler, yolda eşlik ettikleri için; sizin bireysel çabala-
rınızın değeri ve çalışmalarıma olan katkısı hiçbir zaman 
ölçülemez.

En derin teşekkürlerim ise eşim Patricia’ya; yaşamda tek 
önemli olan şeyin sevgi olduğunu görmeme ve anlamama 
her zaman yardımcı olan kişiye.



-17-

YAZARIN ÖNSÖZÜ

Bu kitap okuyucuya diğer çalışmalarımdan biraz daha fazlasını 
sunuyor: Seçilmiş çalışmalarımdan on dört özel yazı bu kitabın 
kırk bir bağımsız bölümüne ilmik-ilmik dokundu.

Bu on dört yazının beşi aralarında Durdurulamaz Olmanın 
Sırrı (The Secret of Being Unstoppable), Birliğe Giden Yedi Adım 
(Seven Steps to Oneness) ve Meditasyona Yönelik Hayat (The 
Meditative Life)’ın yer aldığı son sesli albümlerden derlendi. Bu 
yazılar okuyucuya daha önce bu tür bir formatta yayımlanma-
mış olan eserlerimi keşfetme fırsatı sunuyor.

Kalan dokuz yazı (bu mini antolojide) aralarında Akışa Tes-
lim Olmanın Sırrı (The Secret of Letting Go), Kendi Kaderinizi 
Tasarlayın (Design Your Destiny) ve Akışına Bırak ve Şimdide 
Yaşa (Let Go and Live in the Now)’ın yer aldığı en popüler ki-
taplarımın altısından dikkatli bir biçimde uyarlandı. Geçmişte-
ki eserlerimden birini veya bazılarını okuduysanız, lütfen şunu 
unutmayın: Korkusuzca yaşayabilmek üzerine bu en yeni ça-
lışmanın asıl temasına hizmet etmek ve onu desteklemek için 
bu seçili kısımları yeniden yazarken büyük bir özen gösterildi.

Bu yeni kitabın her bölümü okuyucuyu kendini anlamak 
üzere daha yüksek seviyelere nazikçe yönlendirmek için adım 
adım tasarlanan bölümler halinde sunuldu. Her bölümün so-
nunda özel Gözden Geçirilecek Anahtar Dersler yer alıyor. Ana 
bölümün bu kısa ancak güçlü özetleri, sunulan yeni prensipleri 
hayata geçirmeniz için tasarlanan özel düşüncelerdir.

Özgür olma isteğinizden vazgeçmeyin. Evrendeki hiçbir şey 
önünüzde duramaz; doğru, parlak ve gerçek olan her şey ise 
arkanızdadır!



1. Bölüm

YAŞAMI AYDINLATAN IŞIĞA
HOŞ GELDİN DEMEK
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Akışa Teslim Olmak ve Yanılgılar
Sınırlamasının Ötesine Geçmek

ANAHTAR DÜŞÜNCE

Kalbin gerçek derinliği ve genişliği; yalnızca 
taşıyabildiğiyle değil, akışa teslim olmak için 
ne kadar istekli olduğuyla da ölçülür.

Biz insanlara, her şeyi mümkün kılan güce sahip benliklerimiz-
deki sonsuz Işık’ın varlığından daha parlak bir hediye, daha bü-
yük bir potansiyel verilmemiştir. Bu ışığın kutsal karakteri, biz-
lerin, kendimiz için bilinçsizce yarattığımız korkular bir yana, 
hiçbir korkunun tutsağı olarak yaratılmadığımızı bilir.

Her zaman sessizce varlığını koruyan bu Işık; tıpkı bir lam-
banın aydınlığı nasıl onun ışığında emniyetle yürüyen bir kişi-
nin önünde ise her defasında bizim önümüzde gider. Bu küçük 
mecaz pek çok şeyin açıklanmasına yardımcı olur. Sözgelimi, 
eğer bu Işık –varlığı işlerin yolunda gitmesini sağlayan ebedi 
güç– zaten içimizdeyse neden pek çok sorunla karşılaştığımız 
sorulabilir. Tam içimizde yer alan böyle bir cesaret kaynağı var-
ken neden korkularımız onları aşabilme yeteneğimize baskın 
geliyor? Az sonra göreceğimiz gibi her iki soruya da verilecek 
yanıt şaşırtıcı ölçüde basittir.

Eğer gece lambayı yanımıza almayı unutursak, o lambanın 
ışığının ne faydası olabilir? Diğer bir ifadeyle, yaşam yolun-
da Işık olmadan yürümenin muhtemelen tökezleyeceğimiz ve 
“bir çukura düşeceğimiz” anlamına geldiğini hatırlayamazsak, 
o Işık’ın içimizdeki korkusuz doğasının ne faydası olabilir? 
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Guy Finley // Korkusuzca Yaşayabilmek

Bu önemli sorunun yanıtını ve çok daha fazlasını birlikte bu-
lacağız. Gerçek Benlik’imiz unutmamızın nedenini ortaya çı-
kardıkça, onun doğal korkusuzluğunu da yeniden bulacağız... 
Hepsini tek bir net eylemde. Sonrasında da yaşamanın, gülme-
nin ve sevmenin tümüyle yeni bir yolu açığa çıkacak.

İncelemelerimizin akışı içerisinde, içimizdeki bu Işık’a farklı 
açılardan bakarak onun gizli doğasını inceleyeceğiz. Bu Işık, ne-
redeyse onu ifade edecek diller kadar çok isme sahiptir. Ancak 
nasıl adlandırılsa adlandırılsın –Tanrı, Gerçek Benlik, Krişna, 
Atman, Yüksek Güç, Buda Doğası– nihayetinde yalnızca tek bir 
sestir ve tek bir eylemi gerektirir. Bu nedenle eğer bu isimlerden 
bazıları sizi rahatsız ediyorsa, basitçe onları bırakın. İsimlerin 
kendilerinin tek başlarına pek önemi yoktur.

Kolaylıkla bu İlahi karakteri uyuyan vicdanımız olarak dü-
şünebiliriz: Yani üzerinde düşünmek zorunda kalmadan doğ-
ruyu yanlıştan ayıran tarafımız. Kendisiyle uzlaşamayan, baş-
kasına gereksiz acıya neden olmaktansa yok olan içimizdeki 
“durgun küçük ses”tir. Bireysel bilincimizin bu kutsal kısmı, 
herkesin içinde yaşar ve biz insanların sayısı milyarlarca olsa 
bile vicdanımız tektir. Vicdanımızın Işık’ı ile şeyleri oldukları 
gibi görebilme gücünü elde ederiz; her şeyi kavrama içgüdü-
sü ile şeylerin güzel bütünlüğünü ve çok sayıda ayrı ilişkisini 
hemen anlarız. Üstelik, bu yeni farkındalığın Işık’ı içimizde 
aydınlandıkça, tüm yaşamımız boyunca aradığımız ve uğruna 
savaştığımız şeylerin ta kendisi oluruz: şefkat, bilgelik, iyilik, 
cesaret ve sevgi.

Kendimize ait bu gerçeği aramak için harekete geçtiğimizi 
varsayarsak, manevi görevimiz bizi ilkin davet eden ardından 
kendi inatçı yaşamı ile birleştiren bu Işık’a gözlerimizi açmaktır. 
Işık’ın ebedi varlığını kavrayışımız onun korkusuzluğuna bağ-
lanabilmemizdir ve böylece kendimize hükmetme olanağına 
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Guy Finley // Korkusuzca Yaşayabilmek

kavuşuruz; Işık’ın yaşamına girdikçe yalnızca doğru, aydınlık 
ve ebedi olanı görmeyiz, tek ve Gerçek Benlik’imizle aynı olma-
nın o güzel niteliklerini de fark etmeye başlarız.

İleriki sayfalarda inceleyeceğimiz bu yaşayan Işık’ın güçleri-
ne “inanmak” ya da “inanmamak” isteyebilirsiniz. İnanç, kendi 
üst bilincimizdeki gerçekliklerle kurduğumuz doğrudan ilişki-
nin yerini alabilmede yetersiz ve zayıf kalmaktadır. Şarkı sözü 
yazarı Stevie Wonder’ın söylediği gibi: “Anlamadığınız şeylere 
inandığınızda, acı çekerseniz; batıl inanç yol değildir.” Ebedi ya-
şamı ve sevgisi apaçık olan bir Işık’ın varlığını birlikte kanıtla-
yacağız. Yaşamımıza Işık’ı kabul etmenin bilgeliğini öğrendikçe 
kalplerimizin özlemini duyduğu korkusuz yaşamı kazanacağız.

Önemli olan –aynı zamanda bu kitabın tüm amacı– yaşayan 
bu Işık’ı bireysel olarak fark etmemizdir. Umudumuz “Işık’ın 
Yaşamı”yla bilinçli bir ilişki kurmaktan daha azı değildir; o an 
için umudumuz –şiddet ya da zorlama olmaksızın– neyin ken-
dimize ait olduğunu neyin olmadığını bir çırpıda fark etmektir. 
Artık, görünüşte böyle masum bir gücün değerinin ne oldu-
ğunu merak ediyor olmalısınız; işte –tüm derinliğiyle– şaşır-
tıcı yanıt. Her şey söylendiğinde ve yapıldığında varacağımız 
sonuç, bize ait olduğunu düşündüğümüz bir şeyin gerçekte 
olmadığını öğrendiğimizde çekeceğimiz acıdır. Siz adlandırın; 
insanlar, iktidar, övgü, iyelik... Kendi yaşamımız bile kararlaştı-
rılan zamanda onun bize ait olmadığını ispatlayacaktır.

Bize ait olmayan her şeyi –bu hatalı yargılara eşlik eden acı 
dolu tüm o ilişkilerle birlikte– bırakmayı umut etmeden önce, 
şu düşünceyle görebilmeliyiz: Sınırlamayı ya da yetersizliği içe-
ren korku dolu hiçbir düşünce Gerçek Benlik’imize ait değildir. 
Bu gerçeği görmek için gözlerimizi açtığımızda, içimizde ger-
çek olan şeyin Işık’ıyla şu en şaşırtıcı keşfi de gerçekleştirmiş 
oluruz: Başarılı olmak için ihtiyaç duyduğumuz her şeye zaten 


