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Sevgili <<Adınız>>

Çalışmamızın yedinci gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle 2015 yılında yazdığım

"Hikayenizi Bırakmaya Var Mısınız" adlı şiirimi paylaşıyorum. Lütfen şiiri okuyun ve

altındaki soruları yanıtlayın. 

HİKAYENİZİ BIRAKMAYA VAR MISINIZ?

Kafasında dolaşıyordu bir sürü asılsız düşünce,

Kurdukça kuruyor ve gerçek olduğuna inanıyordu.

İnandıkça benzer deneyimleri kendisine çekiyor,

Daha da inanıyor, kanıt biliyordu başına gelenleri.

Belliydi hikayesi ve hiç de niyeti yoktu bırakmaya.

Bırakırsa memnuniyetsizlikle dolu hikayesini,

Vazgeçerse kendisine hep söylediği yalanlardan,

Kim olacaktı ki bundan sonra,

Ya da hangi tanımına uyacaktı?

Belirsizlik o kadar korkutucuydu ki,

Tutunmak acı dolu hikayesine,

Ve devam ettirmek, daha fazla işine geliyordu.

Derken bir deli ile karşılaştı bir gün,

Subscribe Share Past Issues Translate



Deli gerçek olmayan şeyler görüyor ve söyleniyordu,

Ardından kendi kendine üzülüyor ve öfkeleniyordu.

Bu söylediklerin ve gördüklerin gerçek değil,

Neden boşu boşuna kendini üzüyorsun diye sordu bizimki.

Elbette doğru, neden gerçek olmasın ki dedi deli,

Hem de en az seninkiler kadar gerçek.

Sen olmayan bir şeyi gerçek sanınca gerçek oluyor da,

Ben sanınca ben deli mi oluyorum diye devam etti.

Bir tokat yemişti adeta bizim adam,

Bir an için silkindi ve kendine sordu:

Peki benim inandıklarım ve düşündüklerim ne kadar gerçek?

Bir an için sessizlik oldu…

Ve içinden her zamankinden farklı bir ses yükseldi:

Senin dikkatini ve enerjini verdiğin kadar gerçek,

Senin zannettiğin kadar gerçek,

Senin tuttuğun ve tutunduğun kadar gerçek dedi.

Biraz kafası karıştı ve devam etti sormaya:

Ya benim hikayem de gerçek değilse,

Ya ben de deli dediğim adam kadar yanılsamadaysam?

Hikayemi bırakabilir miyim acaba?

Sonra etrafındakilere döndü ve sordu:

Peki ya siz,

Kendinize sürekli söylediğiniz,

Kendinizi ve çevrenizi inandırmaya çalıştığınız,

Hikayenizi bırakabilir misiniz?

Hikayenizi bırakmaya var mısınız? 

Aylin Safiye Deniz, 2015



Şiirlerle Farkındalık Çalışması

Bu şiiri okuduktan sonra başka herhangi bir şeyle ilgilenmeden önce derin

üç nefes alın ve içinizde oluşan duygulara, düşüncelere, vs  alan verin. Onları

değiştirmeye çalışmadan, yargılamadan, düzeltmeden olduğu haliyle

hissetmeye izin verin. 

Ve hemen ardından saatinizi 3 dakikaya kurun ve serbest

çağrışımla  içinizden dökülenleri hiç durmadan yazın. Yazdıklarınız size

anlamsız dahi gelse, tekrarladığınızı bile düşünseniz durmadan yazmaya

devam edin. 

Ardından aşağıdaki soruları yanıtlayın lütfen:

Sizin kendinize ve etrafınıza ısrarla söylediğiniz hikayeniz ne?

Bu hikayenin size ve yaşamınıza olan bedeli ne? Sizi nasıl tutsak

tutuyor?

Bu hikayeye neden sığınıyorsunuz? Hikaye sizi neyle yüzleşmekten

koruyor?

Bu hikayeniz olmasaydı siz kim olurdunuz? Neleri farklı yapmaya

izniniz/özgürlüğünüz olurdu?

Tüm bu sürecin sonunda neyin farkındasınız? Ne hissediyorsunuz?

Bugün bu farkındalıkla hangi adımı atacaksınız? 

Yanıtlarınızı sizle bu yolda ilerleyen diğer arkadaşlarınızla paylaşmaya ne

dersiniz? Facebook grubumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bugünlük bu kadar! Yarın görüşmek üzere... 
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