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O, acısını ve korkularını cesaretle dönüştürebileceğini bilen bir kadın,
O, hayatın akışını duygularıyla anlamlandıran bir kadın,

O, doğanın limitsiz, neşeli ve yaratıcı tarafını gösteren bir kadın,
O, aşkın, tutkunun ve sınırsız sevginin yansıması olan bir kadın,

O, işinde başarılı ve sevgisini kalpten veren bir kadın,
O, bolluğun ve bereketin simgesi olarak çoğalan bir kadın,

O, aynı zamanda besleyen, büyüten bir anne,
O, sezgilerine güvenen ve her ne olursa olsun korunacağını bilen bir 

kadın,
O, kendiyle barışık, yumuşak ve güçlü, aşkla bağlı ve sevdiğini onur-

landıran bir kadın,
O, kendi değerini ve dişil gücünü bilen ve daha azına razı olmayan bir 

kadın,
O kadın, benzersiz ve eşsiz bir tanrıça...

O kadın, sensin...
 

Işıl Gence, 2013

Ne tuhaf değil mi,
bir ömür, şah damarından daha yakın

bir sevgiliyi aramakla geçiyor.
Hz. Mevlânâ



Hayat sana teşekkür ederim!

Yaşadıklarıma ve yaşanmışlıklarıma teşekkür ederim. Öncelikli 
teşekkürüm aileme olacak tabii, sonra bana katkıda bulunan tüm 
dostlarıma, aşklarıma. Ayrılıklarıma ve kavuşmalarıma. Kalbine 
dokunduklarıma ve kalbime dokunanlara.

Tüm eğitmenlerime, rehberlerime ve hocalarıma. (Bana anne 
ve baba kısmında rehber olan ZASGE’ye (Sevil Güven)... Onlardan 
çok şey öğrendim. Hani bazı şeylerde eksik parça dediğin bir kü-
çük detaydır ancak bütünü, o ufak sandığın detay tamamlar ya, işte 
ben o son dokunuşları onlardan öğrendim. 

Bugüne kadar benimle yola çıkıp çalışmalara, seminerlere, 
kamplara katılanlara,

Bir anlık karşılaşmayla sıcacık bir şekilde buluştuklarıma,
Farkında olsam da olmasam da dönüşüm için katkım olanlara 

ve bana katkısı olanlara
Teşekkür ederim.
Ancak en büyük teşekkür sana, sen bu kitabı okuyan cana, çün-

kü bu kitap senin için yazıldı...
Çünkü sen benden istemeseydin kitap yazmak gibi bir düşün-

cem yoktu. 
Evet çok yoğun bir şekilde günlük yazılar, aylık yazılar, medi-

tasyonlarla buluşuyoruz. 
Sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum ama bence kitap aracı-

lığıyla seninle buluşmak çok farklı. 
Sen de belki benim gibi kitabı eline alıp koklayarak okumak, 

belki içinde kendini bulmak, belki içinde kendini kaybetmek, bazen 
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hayallere dalmak, bazen yok canım demek, bazen şaşırmak, bazen 
kızmak, bazen hiç bitmesin diyen, bazen de o sayfada aniden bırak-
mak isteyenlerdensin. Ne güzel.

Ben de senin gibi kitaplarla kendi içimde bir dünya yaratıyo-
rum. Ve o yarattığım dünyada olmak eşsiz bir duygu bence. Ayrıca 
kitap sosyal medya paylaşımı gibi değil, hani geri dönüp düzeltme 
ihtimalin yok. Amacım elindeki bu kitabın zamansız olması. 

Bu kitap zamandan bağımsız. Tamamen senin zamanın, ilahi 
zamanlamayla titreşim içinde, o akışın enerjisinde. Enerjiler değiş-
kendir, o yüzden kitabı sen ne zaman okursan, o senin zamanın 
olacak, o zaman senin için fayda yaratacak. İlahi zamanlama çalı-
şacak. 

Aslında bu kitabın hikâyesi öyle, “Hadi kitap yazalım da dur-
sun şurada bir yerde” diye başlamadı.

Sevgili editörüm Aycan’la (Kevser Aycan Aşkım Saroğlu) ya-
şadığımız çok tatlı bir hikâyesi de var. İşte bu anlatacağım hikâye 
de bu ilahi zamanlamanın bir tezahürü. “Artık bir kitap yazmaya 
başlayalım, zamanı geldi” dediğimde bir röportaj vesilesiyle tanış-
tığımız Serda’dan (Kranda Kapucuoğlu) destek almak istedim. An-
cak konuşmalarımız ilerlerken, birden Covid 19 patladı. Serda’nın 
o sırada işleri çok yoğundu ve bana, “Işıl şu sıra çok yoğunum ama 
seni çok sevdiğim bir başka arkadaşıma yönlendirmek isterim, hem 
o seni çok daha iyi anlayabilir” dedi ve beni Aycan’a yönlendirdi. 
İşte, bazen gerçekten ilahi sisteme güvenmek gerekir. Çünkü Ay-
can, bundan tam 10 yıl önce Tanrıçalar Semineri’mi görüp, “Işıl bir 
kitap mı yazsan?” diyen kişi... Ben o zaman henüz hiç hazır hisset-
miyordum kendimi, gel gör ki onun vizyonu o gün tekrar karşıma 
çıktı. İyi ki de çıkmış, bugün bu şekilde hayat buldu. Zamanı bu-
günlermiş... O yüzden de çok değerli benim için. Yani bu kadar da 
tesadüf olamaz, değil mi? İşte hayatın tatlı sürprizleri bizi böyle bu-
luyor, evrenin senin için planına karşı koyamıyorsun, seni gerektiği 
yerde, tekrar olması gerekenle buluşturuyor...

Ve hayat, sana bir kez daha teşekkür ederim.



Nesie... 

Bu kitabı yazdım çünkü... Size Nesie’nin hikâyesini anlatmam 
gerekiyordu...

Nesilden nesile aktarılan kadın hikâyelerinden öğrendiklerim, 
eminim sizin kendi hikâyelerinize de ışık tutarak onların aydınlan-
masına da vesile olacak. 

Kafkasya’dan bir gemi kalkıyor, geminin içinde babasıyla bir-
likte bir bilinmeze doğru giden bir kız, tedirgin ve hüzünlü. Tüm 
hayatını, tüm akrabalarını ve en büyük aşkını geride bırakarak, ge-
miye binen muhteşem güzellikte bir kız o. Adı Nesie, benim büyük 
büyükannem. O gemi sonunda limana yanaşıyor. Kafkasya’dan 
gelip Konya’ya yerleşen Nesie, kendinden yaşça çok büyük, beş ço-
cuklu bir adamla evlendiriliyor. Bir süre sonra adam ölünce, töreler 
gereği, yalnız kalmasın diye onun kardeşinin oğluyla evlendirili-
yor. Ne var ki yeni koca da çok yaşlıdır ve anneannem doğduktan 
sonra o da ölüyor.

Nesie çok cesurdur; hani derler ya hükümet gibi, öyle bir kadın. 
Çocuk mu doğacak Nesie çağrılıyor, hayvanlar mı yavrulayacak 
gene Nesie çağırılıyor. Geceleri geniş topraklarında etrafı kontrole 
çıkıyor. Orada ne sorun varsa Nesie çağırılıyor çünkü o hallediyor... 
Annem hep der ki, “Ben hayatımda böyle güzel bir kadın görme-
dim; uzun boylu, bembeyaz tenli, renkli gözlü... Ama biliyor mu-
sun ondan çok korkardık, kuralları vardı, öyle oturamazsın, böyle 
konuşamazsın diye.” Nesie sanki herkesin tüm hayatını yönetiyor. 
Ondan bize miras olarak güç, ebelik, cesaret, şifacılık yeteneğinin 
yanı sıra anlatılanlara göre bir de aşk acısı kalıyor... 
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Bunları nasıl mı öğrendim? Bundan yıllar yıllar evvel bir arka-
daşım, konuşurken bana yeni bir enerji denemesi yaptığını ve is-
tersem o enerjiyi bana da uygulayabileceğini söylemişti. Kabul et-
tim. Uygulamada, “Bundan üç nesil önce ailende bir kadın aşk acısı 
çekmiş. Dişil enerjiyle ilgili sıkıntılar var...” dedi. Tabii ben durur 
muyum, hemen şifa arayışlarına girdim nedir, ne değildir diye... 
Anneannem rahmetli olmuştu, anneme sordum. Çok da bilgi edi-
nemedim, yani aslında tüm bildiğim, yukarıda anlattığım kadardır. 

İşin ilginç yanı Nesie’nin anneanneme bıraktığı mirası ise “Sa-
kın âşık olma kızım, aşkı kaldırmaz senin yüreğin! Kızım, asla âşık 
olma!” olmuş. Çok acı çekmiş herhalde, çok yanmış kızı da yansın 
istememiş... Bir yandan şifa dağıtırken, bir yandan yüreği, aklı geri-
de bıraktığı platonik sevgiliden kalan büyük bir aşk acısında takılı 
kalmış. 

Benim büyük ninem, sonradan anladığım kadarıyla anneanne-
me çaresizlik duygusu ve aşırı kontrolcülük bırakıyor.

Çünkü anneannem, daha içine kapanık, iki erkek bir kız çocuk 
sahibi epeyce temizlik takıntılı bir kadındı. Eli çok lezzetli idi, yap-
tığı yemekler nefisti, adeta parmaklarını yerdin. O kadar içine ka-
panık olmasına rağmen fikirlerinde çok açık bir kadındı. Neredeyse 
ona her şeyi anlatabilirdin ve dinlerdi, sonra sana içini ferahlatan 
bir yorum yapardı. 

Küçükken anneanneme en çok, “Dedemin nesine âşık oldun?” 
diye, sormayı severdim. Çünkü her sorduğumda gözleri parlaya-
rak dedemin arkadan görüntüsüne âşık olduğunu anlattırdı. “Onu 
ilk at sürerken uzaktan ensesini gördüm, ben o an âşık oldum kı-
zım” derdi ve bir ömür, o ensesinden gördüğü, âşık olduğu ada-
mı hep seviyor, çok seviyor. O da katı bir kadın, bazen annem hâlâ 
anlatır; ceza olarak çocukken acı biber yedirildiğini... Annem yara-
maz, kendini 5. kattan kumlara atıyor, eve gelince cezası acı bibe-
ri yemek oluyor. “Acısını hâlâ ağzımda hissediyorum...” der hâlâ. 
Ama bugün bile sorduğumda, “Anneme hiç kin duymadım” diyor. 
“Annedir, yapar, hiç içerlemedim” diyor. “Annedir, ne derse doğ-
rudur, onu hiç suçlamadım” diyor. Bence annem içsel olarak anne-
ye saygı göstermenin önemini biliyor.
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Annem de çok güzel bir genç kız. Zamanında sağdan soldan, 
eşraftan istemeler hiç eksik olmuyor, ama annem hiç görücüye 
çıkmıyor. O zamanlar okulda annemin bir matematik hocası var; 
Abdüş. Abülkadir Dedem. Onun bir oğlu var, İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde okuyor. Okulda annemi beğeniyor, oğluna uygun 
görüyor ve babasından istiyor.

“Anne” diyorum, “neyini beğendin babamın da evet dedin?” 
“Onun siyah beyaz kırçıllı bir ceketi vardı, bir de saf ve temiz bir 
enerjisi... Ne bileyim, içim ısındı, pırıl pırıldı” Kimseyi beğenmeyen 
kız, bir kırçıllı ceketin peşinden gidiyor gibi görünse de, aslında ba-
bamın saf ve temiz enerjisine tamam diyor.

Diyorum ya, annem bazı şeyleri içsel olarak biliyor. Öyleydi 
babam, çok saftı, çok temizdi, çok başkaydı, çok sevilirdi, çok ça-
lışkandı; teknoloji hastası, vizyoner ve çok bonkördü. Ne bileyim, 
onda farklı bir şey vardı. Çok düşünüyorum bazen, keşke babam 
olsaydı da ona da sorsaydım diye. Gerçi yüksek ihtimalle benimle 
dalga geçerdi, komik adamdı. Ben neşeyi, zeki esprileri ondan öğ-
rendim ne yalan söyleyeyim, babamdır neşemin kaynağı.

Kayak sevdası vardı, kaymayı ondan öğrendim. Bir gece, ertesi 
gün kayak için yola çıkılacak annem çok ağlıyor, “Gitme, gitmeyin, 
gidemezsiniz!” diye. Son iki yıldır neredeyse her hafta sonu gidi-
yorduk ama o gece hepimize eziyet oldu. Babam annemi dinlerdi 
hep, bu sefer dinlemedi; ben de annemi dinlerim, bu sefer bizi niye 
göndermiyor diye suçluyorum. Annem hâlâ, “Gitme, bu sefer git-
meyin n’olur, içimde kötü bir his var” diyor. Evde kıyamet kopu-
yor. Babam gideceğim diyor, ben gideceğim diyorum. Gitmemizi 
istemiyor, ısrarla. “İçimde korkunç bir his var, engel olamıyorum. 
Lütfen bu sefer gitmeyin!” deyip duruyor. 

Ben o akşam okulda bir yılbaşı partisi var, oraya gidiyorum ama 
iznim gece 01.00’e kadar ve sabah 06.00’da da yola çıkacağız. Sa-
bah babamın kapıyı çarpmasıyla uyanıyorum. “Tüh, yetişemedim” 
diyorum ama çok uykum var, uyuyorum. Birazdan ısrarla çalan 
telefonu yine ben açıyorum, Hacettepe Hastanesi’nden arıyorlar, 
“Özer Talat Gence’nin yakını mısınız?” diye soruyorlar. “Buraya 
gelmeniz gerekiyor.” 
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Yaş 14. Hastaneye doğru yola çıktığımızda, bir şekilde içsel ola-
rak anlıyorum ki, bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olma-
yacak çünkü artık babam olmayacak, içsel olarak biliyorum. Bence 
o zamanlar anlamasam da şimdi baktığımda kendi yolculuğuma 
çıkma hikâyem tam da orada başlamış. Neyse, çok da uzatmaya-
yım, şu an yaptığım her şeye başlama hikâyeme geçeyim:

Bundan yaklaşık 10 yıl önce âşık olup evlendim. Fakat işler is-
tediğim gibi gitmedi. Şehir değiştirmiştim, kimseyi tanımıyordum 
ve gittiğim yerde iş bulamadım. Bu yalnızlık süreci, beni o zaman-
lar en kolay çözüm olarak gördüğüm nefes terapisine yönlendirdi. 
Kendim için nefes terapisi aldım. Evet bana o dönem gerçekten iyi 
geldi ve ondan sonraki yıllarda da nefes eğitmenliğini tamamladım. 
Onları tamamlarken biraz da mühendis kafamla, “Başka neler ya-
pabilirim” diye düşündüm. Bu işin geçmişi vardı, geleceği vardı; 
nefes bizi ana taşısa bile aslında önümde çok yol vardı. Böylece bir-
çok farklı disiplinden koçluk eğitimleri aldım. O zamanlar spiritüel 
eğitimler şu anki kadar popüler değildi. 2010’lardan bahsediyorum. 
Şimdi birçok kişi sadece istediği için eğitim alırken, o zaman bu tür 
alanlara böyle geniş bir perspektifle bakılmıyordu. Şöyle söyleye-
yim, ben bu süreçleri tamamlayıp, eşimden ayrılıp tekrar Ankara’ya 
döndüğümde, Ankara’nın ilk nefes eğitmenlerinden biri olmuştum.

Çalışmalarımdan çok da güzel sonuçlar alıyorduk, ancak o za-
man bunun sadece bir başlangıç olduğunu, aslında bu yolun daha 
uzun olduğunu hissettiğim için olsa gerek nefesin ve diğer koçluk 
eğitimlerinin yanında daha ruhsal eğitimler de almaya başladım. 
Eğitimlerin çok önemli olduğunu biliyorum ancak şuna inanıyo-
rum, içsel bir bütünlük olması gerekiyor. Bütünsel bir bakış açısı, 
bütünsel bir yaklaşım... Yani nefes bizi ana taşırken, koçluk hedef-
lere yönelmemizi sağlıyordu ve burada ayağımız geçmişe takılabi-
liyor, onunla da ilgilenip hepsini bir bütün şeklinde düşünmemiz 
gerekiyordu.

Bende o bütünlüğü yakalamak için çok farklı alanlarda eğitim-
ler kattım kendime.

Nesie’nin hikâyesini öğrendikten kısa bir süre sonra bu duru-
mun şifasını bulmak için bir aile dizilimi çalışmasına katılmıştım. 
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Çok etkileyici bir açılım oldu. Ailenin anne tarafındaki dört nesil 
kadınların nesilden nesile aktarılarak bana kadar uzanan kopmuş 
bağlarını, kırgınlıklarını, korkularını ve ailemdeki kadınların dişil 
yaralarını açıkça gördüm, anladım. Tabii bu anlayış ve farkındalık 
bir günde olmadı, sürece yayılarak devam etti. O süreçte bir yan-
dan eğitim almaya, bir yandan şifa aramaya, bir yandan kendi ça-
lışmalarımı yapmaya devam ederken, dikkatimi çeken şöyle bir du-
rum oldu. Birbirinden haberi bile olmayan ve bana destek almaya 
gelen kadınların içlerindeki yaraları, acıları ve istekleri de aynıydı. 
Güzel, başarılı, kendi ayakları üzerinde duran ve her biri diğerin-
den değerli bu kadınlar, konu kalplerine yani ilişkilere, sevgiye ve 
aşka geldiğinde istedikleri mutluluğu yaşayamıyorlardı. Hayatla-
rında diğer konuları bir şekilde çözüme ulaştırsalar bile, yaşadık-
ları bu mutsuzluk neticesinde zihinleri çok çalışıyor, düşünceleri 
durmuyor, bir yandan kalpleri çok acıyor ve çözüm bulamadıkla-
rı bu acı sanki gözlerindeki ışığı söndürüyordu. Ve bu ışığı tekrar 
parlatmak gerekiyordu. İşte o zaman bunu yalnız değil birlikte 
yapmaları gerektiğini anladım. Bu ışığı birlikte parlatmalıydık. Ve 
böylece Dişilik Sanatı Seminerlerim başladı.

Hindistan bana gelse olmaz mı? 
Dişilik Sanatı Seminerleri’ni Ankara’da, İstanbul’da yapmaya de-

vam ediyordum. Güzel gidiyordu... Ama sanki içimde daha derin bir 
bilgiye ulaşmak isteyen bir kadın vardı. Sanki eksik bir parça daha 
vardı tamamlanması gereken. Araştırdığım kadarıyla daha derin bil-
giye Hindistan’da ulaşabilirdim, orada deneyimleyebilirdim, daha 
çok içselleştirebilirdim. Dişil, eril, uyum, denge, bütünlük... her şey 
bu bilginin Hindistan’da olduğunu işaret ediyordu. Ama minik bir 
sorun vardı. Ben Hindistan kadını değildim. Yani şimdiye kadar git-
tiğim bütün eğitimler beni çağırdı ve her ne pahasına olursa olsun, 
bu çağrıya uyup gittim. Ama topuklu ayakkabılar ile Hindistan’da 
barınmam zordu. Biliyordum ki beni çeken hangi eğitim varsa, ona 
katıldıktan sonra sonucu enfes oluyordu. Ama o an için Hindistan 
beni çekmiyordu işte, ama bildiklerimi derinleştirmek için o enerjiyi 
de hissetmeliydim. O an içimden şöyle geçirdim: “Allahım ben bu 
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enerjiyi hissetmek, bilgimi tamamlamak ve öyle anlatmak istiyorum. 
Eğer bu benim yolumda varsa Hindistan bana gelsin, olmaz mı?” 
Sonra da gitmemeye karar verdim ve bu Hindistan’a gitme olayını 
kapattım. Yaklaşık bir ay sonra tam da tatilde olduğum bir anda sos-
yal medyada arkadaş olduğum ama hiç tanışmadığım bir arkadaşı-
mın yazısını gördüm. Açıklama, “Bir kadın olarak yapacağımız se-
minerden dolayı mutluyum” gibi bir şeydi. Ne açıklama, ne bilgi, ne 
başka bir şey vardı. İletişime geçtim, katılmak istediğimi söyledim. 
“Neye geleceğinizi biliyor musunuz?” Bilmiyordum. “Semineri bili-
yor musunuz?” Bilmiyordum. “Zaten kendi arkadaşlarımızla kapalı 
grup olarak yapacağız” dedi. Kibarca kapalı olduğunu söyledi ama 
ben yine de, “İyi, ben de katılmak istiyorum” dedim. Aramızda ge-
çen bu komik ve tuhaf konuşmadan sonra ısrarcı olduğumu anladı 
sanırım, “Ben bir eğitmene sorayım” dedi. Eğitmen kabul etti. Ben 
eğitimi çağırdığım gibi eğitmen de beni çağırdı. İşte hiç tanımadığım, 
içeriğini bilemediğim ama içimden bir sesin katılmamı söylediği “ila-
hi dişil enerji ve ilahi eril enerji (Divine Feminine-Divine Masculine)” 
bütünlüğünü sağlayacak Hindistan’dan Suhki’nin (Sukhvinder Sir-
car) Türkiye’de ilk defa yapacağı kapalı eğitim seminerinin üyesi ol-
mam böyle başladı. Seminerin yapılacağı yer de o zaman kaldığım 
yerden 15 dakika yürüme mesafesinde çıktı.

Hindistan bana gelmişti... Tam da istediğim gibi olmuştu her 
şey, o enerjiyi hissedebilecektim.

Uzun zaman dişil ve eril enerji alanlarıyla çalıştıktan sonra bir-
lik, uyum, denge için şifa kapıları da kendiliğinden açıldı. İşte ken-
di yolculuğumu sizinle paylaşmak ve birlikte şifa bulmak için oku-
yacağınız bu satırlar kaleme döküldü. 

İlahi dişil ve ilahi erilin bütünleşme ve şifa 
yolculuğu: şifalı kadın-şifalı adam

“Kutsal eril ile kutsal dişil her birimizin içinde birleştiğinde, biz 
içimizdeki arzudan ve şefkatten oluşan o ‘kutsal evliliği’ yaratırız.” 

Matthew Fox






