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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

V icdan ve nefsaniyet arasında geliş gidişlerdeki 
öğrenimlerimiz o kadar yoğunlaştı ki, dünyada olan 
olaylar, televizyonlarımızı açtığımızda, gazetelerde ya 

da sokakta, yolda giderken, evimizde, işimizde, içimizde yani 
kısacası her alanda büyük bir basıncı bize ifade ediyor. Her 
varlık mikrodan makroya kadar dünya okulunun son dönemini 
tamamlama, bitmemiş işleri bitirme çabası içerisinde. Bitmesi 
gereken realite ve anlayışlar son çırpınışlarını sergiliyor.  
Biteceğini bile bile, bize ait olmadığını, gerçek varlığımızın 
unsurlarını taşımadığını bile bile sahip olduğumuz şeylere 
sıkı sıkı yapışmanın ve onlardan ayırılamamanın sancılarını 
taşıyoruz.

sancılar yeni bir boyutun doğumunu müjdeliyor; sancılar 
varlığın en derinlerinde meydana gelecek olan bir bilinç 
sıçramasının oluşabilmesi için en gergin dönemin işaretçileri. 
Bunun farkında olan, bunun hissiyatını alan, tüm olanların 
arka planını bilenler için -varlığın kendisi için- tüm bunlar bir 
deneyimden ibaret. Bir yandan sabırla, bir yandan ise varlığın 
hazırlandığı boyuta -sevgi ve vazife realitelerine doğru ilerlerken- 
bir an önce ulaşması ve bitirmesi için sabırsızlıkla bu aşamaların 
geçmesini izliyoruz, deneyimliyoruz.

Bize ait olmadığını fark ettiğimiz ve terk ettiğimiz her kimlik, 
her realite, her anlayış, her sistem, her inanış varlığımızın 
önünde birer basmağı ve çıkış taşlarını oluşturacak. Kendimize, 
varlığımıza dönme ihtiyacının en yüksek olduğu zamandayız. 
Unutmayalım, “dış şartları değiştiremediğimizde, iç şartlarımızı 
değiştirebiliriz.” Görürüz ki dış da ona göre şekillenmeye 
başlamış.

tüm hızımızla yeni döneme hazırlanma çabalarımız devam 
ediyor. Bilyay akademi yeni dönemine hazırlanıyor. İlâhî Nizam 
ve Kâinat’ın ispanyolca, almanca, fransızca ve Rusça çevirileri 
başladı. italyanca, farsça ve arapça dilleri için görüşmeler devam 
ediyor. diğer dillerde de çeviriler için olanaklar birer birer 
önümüzde oluşuyor. insanlığın bu değerli bilgiyi anlayacağı, 
onunla karşılaşacağı ve kendisinde yol bulacağı, ışık bulacağı 
zamanlar çok yakında... 
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Irklar ve Milletler
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.

İ l â h î  N İ z A M  v e  K â İ N A T ’ t a n  s e Ç M e L e R

dÜnyadaKi toplulukların her biri büyük vazife planı hazırlığının 
doğurduğu zorunluluklardan ileri gelmiştir. Bir insan, bu hazırlığı bir tek 
birey olarak başlı başına yapamaz. anlayış da tek başına kalınca istenilen 

gelişimleri sağlayamaz. insanlar hiçbir zaman tek başına bütün dünya boyunca 
yaşayıp gelişemezler.

dünyada var olan ırklar, milletler, topluluklar, toplumlar, aileler 
zorunlulukların ve ihtiyaçların sonuçlarıdır. Bunlardan ilk önce ırkları ele alalım. 

* 
*
 *

Ünite’den süzülüp gelen gereklikler nedeniyle yüksek vazifelilerin uygun 
görmeleri ve tesirleriyle dünyanın toplumsal, doğal ve coğrafi koşullarına göre 
insan bünyelerinde ve anlayışlarında birtakım farklaşmalar ve gruplaşmalar 
meydana gelmiştir. anlayışların, bedenleri üzerinde yaptıkları çeşitli biçimlenme, 
dönüşüm ve biçimsizleşmelerin ana hatlarında da belli gruplara özgü bazı 
ortak nitelikler ve karakterler ayrılmıştır. Böyle belli gruplarda toplanmış olan 
anlayışlar, o grubun fiziksel ve psişik (bunların ikisi de aynı şeydir ve bedenin 
çeşitli görünümlerine ait kavramlardır) özelliklerini taşırlar ki bunlar da ırkları 
meydana getirirler.

Bu bilgi gösteriyor ki insanların ırklara ayrılması, onların anlayışlarının 
bedenlerine yaptığı dolaylı tesirlerin sonucudur. yani ırk farkları 

anlayışın doğrudan doğruya varlıktan 
aldığı tesirlerle beden üzerine etkili 
olmasından çok, çevreden ve çevredeki 
olaylardan gelen tesirlerle beden 
üzerinde değişimlerin meydana 
gelmesinden doğan durumlardır. 
Öyleyse ırk ayrılıkları, insanların 
gelişim ihtiyaçlarına göre şu ya da 
bu koşullar içinde dünyaya inmiş ve 
o koşullardan şu ya da bu şekilde 
faydalanmış olma zorunluluğunun 
bir sonucudur. Belli tekâmül 
ihtiyaçlarıyla dünyaya gelmiş olan 
beyaz ve siyah ırktan iki insan, 
renkleriyle nasıl birbirinden farklı 
özellikler gösteriyorlarsa, aynı insanlar 
arasında yine aynı gerekliklere göre, 
bedenlerine bağlı birbirinden az çok 
farklı psişik hareketler ve tepkiler 
gösterirler.

Kısaca beyaz olsun siyah olsun, sarı 
ya da kırmızı olsun, bütün insanlar 
aynı yolda omuz omuza aynı yokuşları, 
aynı engelleri, aynı zorluklarla aşarak, 
aynı hedefe doğru tırmanmaktadırlar. 
ve bu yolculuk geneldir. Kimsenin 
tekeli ve ayrıcalığı söz konusu değildir. 
Her varlığın gelişimi için nasıl 
bir yürüyüş gerekiyorsa, 

o varlığın o 

yürüyüşe uyması zorunludur. Bugün 
yürünecek yollar beyaza boyanmıştır, 
gerektiği zaman sarıya da boyanır, 
yine gerekirse siyah ve kırmızı da 
olabilir. Bundan dolayı insanların 
ırk ayrımlarına sebep olan beden 
renklerinin ve bu renklere eşlik 
eden bazı özelliklerinin, hakiki 
ayrılığı ifade edebilecek hiçbir 
değeri yoktur. Bunlar, yürünecek 
yollarda kullanılması gereken 
gelip geçici gelişim araçlarının 
birer basit malzemesidir. ve vazife 
hazırlığı yolundaki toplu yürüyüş 
zorunluluğunun gerekleridir.

* 
*
 *

Bu zorunlulukla, gelişimler 
sonucunda daha anlayışlı ve sistematik 
topluluklar meydana gelir. Bu 
toplulukların başında millet ya da 
devlet topluluğu vardır.

evrende belli vazifelerin ve işlerin 
birtakım grup ve kadrolardaki vazifeli 
varlıklar tarafından yapıldığını ve 
grupların, çeşitli yönleriyle birbirine 
bağlı olduklarını, böylece ünite’ye 
kadar bir organizasyon sisteminin 
kurulduğunu daha önce belirtmiştik. 

vazife planlarının evren ilkelerine 
uygun olarak 

yürütülmesini 
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-kendi anlayışlarına göre- vazife 
diye isimlendirdikleri şeylerin hepsi 
ancak vazife sezgisinin birer hazırlık 
malzemesidir. insanlar bu hazırlığın 
gereği olarak, bu malzemeler 
aracılığıyla büyük çabalar göstererek 
asıl vazife bilgisine kavuşabileceklerdir. 

Kısaca, millet ya da devlet, büyük 
vazife planına insanları hazırlayan, 
yüksek yönetici vazifelilerin gözetimleri 
altında dünyada kurulmuş toplumsal 
birer oluşumdur.

* 
*
 *

dünya üzerinde hiçbir millet 
yalnız ve tek başına değildir. Hepsi 
aynı amaç yolunda doğrudan ya da 
dolaylı bağlarla birbirine bağlanmıştır. 
Bu oluşumlar, dünya üstü vazife 
planının amaçladığı noktalara 
insanları götürmekte ve büyük bir 
uyum içinde aynı elden sevk edilip 
yönetilmektedir. varlıklar, bütün 
sorumluluklarını anlamış olarak bu işi 
yürütürler. işte bu vazifeliler, millet ve 
devlet organizasyonu bünyesinde var 
olan diğer toplulukların, organların, 
ailelerin, bireylerin kendi işlerini yerli 
yerince ve dürüstlükle yapmalarını 
çeşitli araçlarla sağlamaya çalışırlar. 
Bu topluluğu oluşturan herhangi 
bir parçada, bireyde baş gösteren 
aykırı faaliyetler, yerine ve önemine 
göre, bütün toplulukta az ya da çok 
şiddette sarsıntılar yapabilir. Böylece 
topluluk içinde tekâmül eden gruplar, 
o topluluklardan ayrı grupları 
oluştururlar. Büyük topluluğun böyle 
tekâmül ederek parçalanan kısımları 
diğer daha tekâmül etmiş durumları 
oluştururlarken, büyük toplulukta 
kalan bireyler arasındaki eş güdüm 
ve iş birliği bozulur. Bireyler, artık 
o topluluğun gereklerini ve ortak 

hedeflerini takip edemez duruma 
girerler. O milletin ya da devletin 
bünyesi çökmeye ve yozlaşmaya 
başlar ve bireyler topluluk için değil, 
yalnız kendileri için çalışmayı amaç 
edinirler. sonunda büyük topluluk 
dağılarak yerini daha ileri ortaklaşa bir 
topluluğa, yani bir millete ya da devlete 
bırakır. Bu durum tekâmülün bir 
gereği ve dünya düzeninin uyumudur.

* 
*
 *

Bir millet içinde bireyleri vazife 
sezgisine hazırlayıcı çeşitli faaliyet 
bulunur. Bunların bazıları daha kolay 
ve rahat koşullar altında yapılırken 
çoğu zahmetli, yorucu, üzücü 
durumlarda gerçekleşir. Örneğin, 
biri az yorulmakla hayatını bolluk 
içinde geçirebileceği gibi, diğeri 
en ağır işlerde, maden ocaklarında 
didine didine hayatını kazanmaya 
çalışır. Biri hemen hemen sorumluluk 
hislerinden kendini özgür sayarken, 
diğeri en ağır sorumluluklar altında 
ezildiğini hisseder. Bazıları yönetici 
olarak başa geçer. Bazıları yönetilenler 
arasında sürüklenir. Bütün bunlar 
bir devlet ve millet örgütünün 
doğal işlevleri arasında bulunan, 
her biri başka bir yönden insanları 
hakiki vazife planı sezgilerine çeşitli 
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sağlayan bu sistemler bütün varlıkların 
gelişim ve tekâmül1 planlarında çok 
önemli roller alırlar.

* 
*
 *

insanlık hayatı, organizasyonlar 
sisteminin simetriği olan ve onların 
sezgilerini hazırlayan, aşağılardan 
itibaren son aşamadır. Bundan dolayı, 
vazife planı sezgilerine ve 
az çok da bilgilerine 
ait hazırlıkların 
insanlık 
hayatında 
tamamlanması 
zorunludur. 
insanlığın 
dünyadaki 
ilk ve son 
vazifesi, vazife 
planına hazırlayıcı 
gerekleri yerine 
getirmektir. Zaten insanlar, 
üst yardımcı tesirlerin müdahaleleriyle 
en anlayışsız olan ilk kademelerinden 
en yüksek anlayışa, vazife sezgisinin 
anlayışına kadar geçen bütün tekâmül 
kademelerinde bu gereklere ister 
istemez uymaktadırlar. Bu uyuş ya 
tamamen otomatik karakterdeki ya 
da az çok aydınlık bir sezgi içindeki 
mekanizmalarla meydana gelir. 
Bu yarı anlayışlı ya da anlayışsız 
otomatizmler insanların vazife 
planlarına hazırlanmalarını sağlayacak 
çeşitli teknik olanaklara sahiptirler. 
işte bu teknik olanaklardan bir 

1 tekâmül, sözlük anlamı olgunlaşma, gelişim ve 
evrim olan bir terimdir. deneysel spiritüalizmin 
temel ilkelerinden biri olan tekâmül ya da ruhsal 
tekâmül, bu alanda ruhsal gelişim anlamında 
kullanılmaktadır. Kısaca ruhların madde 
evrenindeki görgü ve deneyimini arttırarak 
şuurunu ve bilgisini genişletmesi olarak tanımlanır. 
Mtiad

tanesi de insanların, millet ya da 
devlet topluluğu içinde toplu olarak 
yaşamalarıdır.

* 
*
 *

Millet ya da devlet, her şeyden önce 
insanlar arasında kurulmuş büyük 
bir topluluktur. Ortak amaçlarla bir 
araya toplanmış olan bu büyük insan 

kalabalığı, belli hedeflere 
yönelik, düzgün, 

programlı, düzenli 
ve çabalı bir 

çalışma 
mekanizmasına 
tabidir. Bu 
mekanizma 
büyük düzene 

uygun ve dünya 
yürüyüşü ile tam 

bir uyum hâlinde 
gider. 

Millet topluluğu, 
bir sürü ikincil topluluktan 
oluşmuştur. Bu ikincil oluşumlar 
doğrudan ve dolaylı olarak birbirine 
bağlanmışlardır. Örneğin, başta 
yönetici bir önder vardır. Hiyerarşik 
bir sırayla ona bağlı bulunan 
yönetim mekanizmaları vardır. Bu 
mekanizmalar içinde yönetenler, 
yönetilenler zincirleme bir düzenle 
birbirine bağlı olarak yürüyüp giderler. 
Görünüşte maddesel hedeflere 
yönelmiş görünen bu mekanizmanın 
bütün faaliyetleri aslında bu 
topluluğun simetriği olan daha üst 
planlara insanları hazırlamak içindir 
ve bu hazırlık da vazife sezgisinin 
hazırlığıdır. Bundan dolayı, bu 
topluluk içinde yapılan işlerde vazife 
planına ait hazırlıkların taslaklarını 
bulmak mümkündür. insanların, bir 
millet ya da devlet topluluğu içinde 
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çevrilmesi gibi, küçük milletlerin de 
tekâmül ışığı altında birleşerek daha 
geniş ve kapsamlı işleri yapabilmek ve 
ortak amaç yolunda hızla ilerlemek 
için daha büyük toplulukları meydana 
getirmeleri zorunlu olur ki böylece 
yüksek ve sağlam bir insanlık anlayışını 
kazanmış küçük topluluklardan 
oluşmuş büyük dünya topluluğu, vazife 
planlarının daha uygun bir simetriği 
olma liyakatini kazanır. Bu ise hakiki 
vazifelerini anlamış insanların geniş 
toplumsal planlara doğru atılmış 
kuvvetli atılımları sayılır.

* 
*
 *

Milletlerin gelişim yolundaki 
faaliyetlerine otomatik, yarı anlayışlı 
ve anlayışlı birçok diğer bedensiz 
vazifelilerin faaliyetleri eşlik eder. Bu 
vazifeli organların her biri, dünyada 
millet ya da devlet dediğimiz topluluğu 
oluşturan bireylerin, grupların 
faaliyetleri üzerinde vazife almış üstün 
bir organizasyonun organlarıdır. 
Öyleyse bir millet içindeki iş görümü 

disiplini ve vazifenin şaşmayan düzen 
ve sıralamaları, o milletin ya da 
devletin bağlandığı dünya üstü bir 
sistemden gelmektedir. Bu da hiç 
şüphesiz o milletin bütün bireyleriyle, 
kazandığı liyakatin derecesine göre 
ayarlanmıştır.

Milletler kuruluşlarının hakiki 
hedeflerini kaybetmeden yükselmek 
istedikçe ve bu istek yolunda çaba 
harcadıkça bu ayarlar yükselir, onunla 
orantılı olarak tekâmül otomatizmleri 
de yükseltilir. Kısaca, milletlerin 
bağlı oldukları sistemler, evrende 
daha kapsamlı, birbirine bağlı büyük 
vazife organizasyonlarının küçük 
birer unsurudur. işte bu unsurlar 
dünyadaki herhangi bir milletin ya 
da devletin gelişimi gereklerine göre 
çeşitli biçimler alırlar. Buradaki amaç 
da -dünyadaki her araçla olduğu gibi- 
millet ve devlet toplulukları aracılığıyla 
insanları toplu hâlde vazife planı 
sezgilerine otomatik, yarı anlayışlı 
ve anlayışlı olarak hazırlamaktır. Bu 
hazırlığa tam anlamıyla uyan bir millet 
ya da devlet de vazifesini bitirmiş ve 
insanları dünya üstü vazife planına 
liyakatle yetiştirmiş olur.

* 
*
 *

Bütün topluluklar bireylerin gelişimi 
içindir. ancak toplulukları bireylerden 
bıçakla keser gibi ayırmak da doğru 
değildir. Çünkü dünyadaki topluluklar 
büyük organizasyon sistemlerinin ilk 
hazırlık alıştırmalarıdır. Organizasyon 
sistemlerinin amacı ise tekliğe, birliğe 
doğru yürümektir. dolayısıyla, bireyler 
bu bakımdan topluluk kavramından 
ayrılamaz.                                          r 

İlâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz türkçesine 
uyarlanmış baskısından alınmıştır.

uygulamalarla hazırlayan türlü hayat 
tarzından ibarettir. Okul hayatı, iş 
hayatı, büro hayatı, askerlik hayatı, 
sosyete hayatı, memurluk hayatı, 
siyaset hayatı, aile hayatı vb. bunlar 
arasındadır. fakat bunların ilk 
görünüşteki maddesel hedefleri ve 
endişeleri ötesinde öyle büyük ortak 
bir amaç gizlenmiştir ki bu da bütün 
bireyleri bu karmakarışık ve çetin 
yollardan üstün bir sezgiye, bir vazife 
bilgisi sezgisine topluluk içinde teker 
teker hazırlamaktır. Bundan dolayı, 
millet topluluğu, başından sonuna 
kadar her bireyinden, kendisine 
düşen vazifeyi büyük bir sadakatle, 
iyi niyetle, bencillik nefsaniyetine 
kapılmaksızın hareketlerini büyük 
insanlık topluluğuna karşı olan 
görevleriyle uzlaştırarak yapmasını 
bekler. O milletin bireyleri bunu 
yaptıkça topluluğun hedeflediği 
amaçların büyük nimetlerinden 
yararlanırlar. ve gelecek vazife 
planının aydınlık, kazançlı yollarına 
büyük bir güç ve hızla yaklaşırlar. 
tam tersine, milletin bireyleri yalnız 
kendi canlarına düşer ve kişisel 
çıkarlarını amaç edinerek diğer 
insanların zararına bencilce çalışır ve 
vazifelerini kötüye kullanırlarsa, her 
şeyden önce o millet içinde dünyaya 
gelmiş olmalarının kendilerine 
sağlayacağı yüksek kazançları elde 
etme fırsatını kaçırırlar. ve bu 
yüzden de bencillik nefsaniyetlerinde, 
vicdan dengelerinin alt seviyelerine 
takılıp kalarak yeni birtakım ıstıraplı 
bedenlenmelere ihtiyaç duyarak 
dünyayı hüsran içinde terk etmek 
zorunluluğuyla karşılaşırlar. Çünkü 
onların takıldıkları alt nefsaniyet 
seviyelerindeki durumlarıyla vazife 
planlarına yaklaşabilmeleri mümkün 

olmaz. tekrar ediyoruz: Görünüşte 
dünyanın bazı maddesel gereklerine 
yönelmiş görünen milletlerin kuruluşu 
aslında dünya sınırlarını aşan başka ve 
yüksek bir zaman anlayışı içinde devam 
edecek ileri hayatları hazırlayıcı yolları 
amaçlamaktadır. yani bu kuruluşların, 
dünyada görünen amacından çok 
daha üstün ve kapsamlı rolleri vardır. 
Bundan dolayı, dünya hayatının 
zorunlu gerekleri olarak görünen bu 
maddesel taraflara takılarak asıl hedefi 
ihmal etmek vicdan mekanizmasının 
yürüyüş temposunu yavaşlatır ve işleri 
geciktirir.

* 
*
 *

Milletler arasında aynı amaca 
yönelik olmanın hakiki sezgisine 
varmak, o amacın liyakatli yolculuğuna 
katılmak demektir. 

anlayışlar bu gelişim derecelerini 
bulduktan sonra, tıpkı vazife 
planlarında yükseldikçe küçük 
organizasyonların anlayış bakımından 
birleşerek daha büyük organizasyonlara 



K IsKanÇLIK dalgası her şeyi bir anda 
değiştirir. adeta içimizdeki bir kapı 
çarpılır ve hoş olan her şey dışarıda 

bırakılır. Psikolojik anlamda, şu anda hapisteyiz. 
dünyanın dört bir yanında, her yerde her 
an kapıların çarpıldığını ve milyonlarca 
insanın kendini hapsettiğini bir vizyon olarak 
görebiliyor musunuz? Kıskançlıktan hoşlanmak, 
görünüşe göre onun bizleri hapsettiği yere 
karşı bizi kör eder; kıskançlık, hapishanenin 
tüm rahatsızlıklarına ağır basar. afyonun 
ölümcül cazibesine sahiptir ve sonuçları yıkıcı 
olabilir. denetlenmediğinde -yani tamamen 
özdeşleşildiğinde- hayatın yumağını düğümleyip 
büker ve sonucun tamiri imkansız olabilir. 
Geçmişte kıskançlığı serbestçe tadanların yüzleri 
genellikle korkunçtur ve her zaman rahatsız 
edicidir. Bu duygunun insanları daha güzel 
kılmadığı kesindir. ama kişi bundan kurtulmak 
için ciddiyetle -gerçekten bütün ciddiyetiyle- dua 
edeceği bir aşamaya erişebilir. Bu aşamada, kişi 
artık duygudan hoşlanmaz. Burada işe yarayacak 
olan şey, hapishane ve hapishanenin sefaleti ve 

de kıskançlık koşulunun tüm iğrençliği 
hakkında bir şuur artışıdır. 

duygusal gelişimdeki 
tüm ilerleme, daha önceki 
duygulardan duyulan 
hoşnutsuzlukla tanımlanır. 
Kıskançlıktan hoşnutsuzluk 
duyma, kıskançlıktan 

ve kıskançlığın kötü 
zindanından kurtulmanın 
sevinci ona hakim olmaya 
yetecek kadar güçlü hale 

gelebilir. Çünkü bildiğiniz 
gibi, bir duyguya ancak 
ondan daha güçlü olan 
bir başka duygu üstün 

gelebilir. entelektüel 
Merkez bunu kendi başına 
yapamaz. Muhakeme 

yardımcı olabilir ama yeterli 
değildir.

Kapanan 
duygular
Maurice Nicoll

1. Bölüm
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Gözlemleyip de birer yılanmışçasına 
yavaşça sürükleyerek onları öldüren 
şuurun ışığına çıkartabileceğimiz ne 
tür kıskançlıklar vardır? cinsellikle 
ilgili kıskançlık vardır. Bu ise 
kıskançlığın şiddet ile ilişkisini 
gündeme getirir. Hayvanlar arasında, 
üreme mevsiminde, kıskançlık ve 
şiddet bir arada mevcuttur. erkekler 
birbirlerini öldürmeye çalışırlar. sonra 
hırsla ilgili kıskançlık vardır. Örneğin, 
bir makamı arzulayan adamlar 
birbirlerini son derece kıskanabilir ve 
tarihte birçok örneğini gördüğümüz 
gibi rekabet, cinayetleri beraberinde 
getirebilir. Mal mülkle ilgili kıskançlık 
vardır; daha büyük bir ev, daha büyük 
bir araba, daha çok mücevher, daha 
çok fiyaka. Bunun kolayca şiddete 
yol açabileceği ilk bakışta görünmez 
ama para yetersiz gelmeye başlayınca 
kesinlikle şiddete yol açar. Başka tür 
kıskançlıklar da vardır. Şimdi, Çalışma, 
tüm negatif duyguların ergeç şiddete 
yol açtığını ve kıskançlığın da negatif 
bir duygu olduğunu öğretmektedir. 
tüm negatif durumların cehenneme 
götürdüğünü ve sizi, diğer her şeye 
kapattığını söylüyorum. yaratılış 
Işını’ndan inen ve daha yüksek 
Merkezler tarafından alınan ve de 
bizi değiştirebilecek olan tesirlere 
kapanırız. Şimdi, kişi başka hiçbir şeye 
inanmıyorsa bile, bazen daha iyi bir 
durumda ve bazen de daha kötü bir 
durumda olduğunu kabul edebilir. 
Genellikle deneyimlediğimizden çok 
daha kötü durumların olduğunu 
biliyoruz. cehennemi bu dünya 
üzerinde, dışsal ve içsel olarak, 
birçok şekilde deneyimleyebiliriz. 
tekrarlıyorum; kişi başka hiçbir şeye 
inanmıyorsa bile bunu kabul edebilir; 
Çalışma’nın alınması bakımından 

ise içsel inkar ve dik başlı şüphelerle 
zorluk yaşayanlar için tartışmasız bir 
başlangıç noktası oluşturabilir. negatif 
duyguların pis ahırını Çalışma’nın 
öğretisinin hakikat nehrini akıtarak 
temizlemek için bunları bir başlangıç 
noktası olarak kullanmak gerçek 
zekanın ta kendisidir. elbette ki bu 
görev, hayat ve neler yapması gerektiği 
hakkında kişiye yepyeni bir bakış açısı 
sunar. sonuçlar, ideali söyleyecek 
olursak, şiddeti kökünden söküp atardı 
çünkü negatif duyguların hepsi şiddete 
yol açar ve onda kök salar. Şiddeti 
gittikçe daha çok geride bırakmadıkça 
hiç kimse varlık ölçeğinde yükselemez. 
Kişinin gelişiminde, şiddet ergeç yok 
olmalıdır.

Bir süre önce bu meseleyle bağlantılı 
olarak yaşadığım bir deneyimin 
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değerlendirmesini sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Bu bir rüya biçimindeydi ve 
şöyleydi:

Zor Geçit

BiR yamacın başındaki zor 
geçit, tarih öncesi hayvanların 

kemikleriyle doluydu; vahşi 
hayvanların, av hayvanlarının, 
yaratıkların, yılanların kalıntılarıydı 
bunlar. Uçurumun dibi bunlarla 
doluydu. Karşıdan karşıya 
geçebilmenin tek yolu, uzun 
bir kalastı ama hava, bir 
mıknatısın görünmez etkisi 
gibi kısıtlayıcı bir güçle 
doluydu ve bu durum, 
genişliği çok olmasa 
bile bu derinlikteki bir 
uçurumda karşıdan karşıya 
geçmenin korkusuyla 
da birleşince cesaretimi 
kırıyordu. Uçurumun 
başında ne kadar dikildiğimi 
söyleyemem çünkü olağan 
anlamda bir zaman yoktu. 
sonra kendimi birdenbire 
öteki tarafta buldum. Peki hangi 
harikulade manzarayı gördüm 
dersiniz? acemilere eğitim veren veya 
talim yaptıran birini görmekteydim. 
Hepsi bu kadar. ilk bakışta hiçbir şey 
olağanüstü görünmüyordu. eğitmen 
gülümsüyordu. yaptıklarından 
herhangi bir sonuç elde etmeyi 
beklemediğini bir biçimde ifade 
ediyordu. Bunu dert etmiyor gibiydi. 
Karşısındakiler ona saygısızlık 
ettiklerinde, hiçbir şekilde sabırsızlık 
sergilemiyordu. ders neredeyse 
bitmek üzereydi ama bu da eğitmenin 
umurunda olmayacaktı. adeta şöyle 
diyordu: “yapılması gereken bu. 

daha fazlası beklenemez. Kendileri 
istemese bile birinin onlara yardım 
etmesi gerek.” Beni etkileyen şey, 
onun hiçbir şekilde 
incinmeyişiydi. 

Karşısındaki 
kişilerin alayları ve 
disiplinden uzaklığı onu 
incitmiyor veya öfkelendirmiyordu. 
Garip bir gücü vardı ama bunu 
nadiren kullanıyordu. Bunu nasıl 
yapabildiğine hayret ederek oradan 
uzaklaştım. Ben böylesine nankör bir 
göreve katlanamazdım. Kayıkların 
satıldığı bir yere, belki de bir dükkana 

geldim. arkasında deniz uzanıyordu.
Uyanınca o adamı düşündüm. Onun 

yapabildiğini yapmak benim için 
imkansızdı. Bunu 

yapabilmek 
için yeni 

iradeye 
ihtiyacım 

vardı.
Bu ise daha önce hiç 

girmediğim bir yönde ilerlemem 
gerektiğini gösteriyordu. Bu yön 
hakkında çok düşündüm. Bunu 
kendime nasıl tanımlayabilirdim? 
Ben o acemilere yönelik şiddete 
başvururdum. evet, bu doğruydu. 
ama o adam şiddete kesinlikle 

başvurmuyordu. Şiddet yönünde bir 
iradeye sahip değildi. tüm şiddetten 
arındırılmış görünüyordu. sır buydu 
işte. Onda dikkatimi çeken şey bu garip 
gücün kaynağıydı. Şiddetsiz bir insan. 
Şiddetli-olmayanın yaşadığı ve eğitim 
verdiği yere erişmek için tarih öncesi 
hayvanların kemikleriyle dolu derin 
bir uçurumun öteki tarafına geçmem 
gerekiyordu: şiddetli-olmayanın 

ülkesine, acemilere eğitim verilen 
yere.

dersini neredeyse 
tamamlamak üzereydi. 
Hemen ötesinde deniz 
uzanıyordu. yakınlarda da 
kayıklar satılıyordu. Hiç 
kuşku yok ki orada işini 
tamamlayınca, başka 
bir yere gidecekti. Bana 
gelince, yeni iradenin, 
yani şiddete veya bildiğini 
okumaya dayanmayan bir 

iradenin anlamına dair 
sadece bir ipucu almıştım. 

tekrarlıyorum, yalnızca 
bir ipucu. Çünkü geçmişteki 

şiddetin kemikleriyle dolu o 
derin uçurumu aslında geçmemiş 

ve tamamen arkada bırakmamış 
olduğumu biliyordum. Benim eğitim 
vereceğim acemiler yoktu ve orada 
bekleyen kayıkların hiçbiri elbette ki 
benim değildi. ama bu ipucundan 
hareketle, yeni bir yönün ne olacağını 
ve şiddetten arınmış yeni iradenin ne 
anlama geldiğini daha iyi biliyorum. 
Bu yeni iradeyi ve yeni yönü takip etme 
olasılıklarının, kişinin hayatının her 
anında var olduğunu da biliyorum.    r 

yazarın Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne 
Psikolojik Yorumlar adlı kitabının 4. cildinden 
alınmıştır.
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BiLyay aKadeMi, yeni döneme doğru hazırlanıyor. sizlere birkaç hafta bu 
etkinliğimizin özünden içeriklerinden bahsedeceğim. 

akademi fikri çok eski yıllara dayanıyor. neyse tarif edilen her zaman 
göreceli, her şey şu anın içinde. Biz başkalaşıyor ve değişiyoruz... Metapsişik 
tetkikler ve ilmi araştırmalar derneği, BiLyay vaKfI bünyesinde düzenlenen 
eğitim ve konferanslar sürekli hale gelmesi 12 yılın üstünde. daha önce kapalı 
iç gruplar ile yapılırken 2006’dan beri dışa açılmış gönüllülerden ve bilgi 
arayan yol sevdalılarına kadar geniş bir insan grubunu kapsadı. sadece kendi 
eğitmenleri değil, yolu daha önce buradan geçmiş ya da kendi alanında bizim 
temel bilgilerimizle yetişmiş varlıklar ve yurtdışından profesyonel eğitmenler 
akademinin temelini oluşturdular. Bu yıl 2014-2015 sezonunda çok daha geniş 
bir katılım beklediğimiz akademinin temel konularına girmeden, İlâhî Nizam ve 
Kâinat isimli Bedri Ruhselman’ın derlemesini yaptığı yüksek idrak planlarının 
hediyesi ile karşılaşmakta yönümüzü tamamen eğitime kilitledi. doğrulandık, 
onaylandık... Kitap Mtiad ve Bilyay’ın fonksiyonlarını tanıtma, yayma ve duyurma 
hizmetlerini hedefin somut ürünleri ve çalışma doğurganlığı haline getirdi.  

1950’den beri fizik ortamda ve görünmeyen tesirlerin odağı olan dernek ve 
vakfımız İlâhî Nizam ve Kâinat’ı, kendini bilmek ve ezoterik ruhsallık senteziyle 
ilkelerinden taviz vermeden, dürüstlük, sadakat, korkusuzlukla dünya zamanlarını 
gerçek zaman idraki zamanla birleştirmek üzere yepyeni entegrasyon eğitimlerini 
ardı ardına hayata geçirmeye devam ediyor.

yavaş yavaş konuların içine girersek; varlık, ihtiyaçlarını ve kendinde olan 
değişiklikleri fark ettiği içsel itilimiyle beraber ait olduğu merkezlere doğru 
çekilmeye başlar. spritüel bilgi ve yeni Çağ söylemleri bazen o kadar medyatik, 
o kadar dezenformasyonu yüksek, kirli bilgiler halinde de sınavlar yaratır ki, 
varlıklar bazen ihtiyaçların aşıp realitelerinde yükseleceklerine, tersine daha geri 
giderler. Öz bilgi kıyası yapacak olayları doğru gözlemleyecek, doğru zamanda 
doğru yerde olmak seçeneklerini yitirirler. adeta varlıksal özlerine yanlış 
tohumlar saçılıp yolda savrulurlar. Hedefsiz topraklara düşerler. iyi de bu iyi-
kötü, yanlış-doğru seçimini varlık başta bilmiyorsa burada ne yapsın, diyebilirsiniz. 
Öncelikle mesele son dönem, kıyam günü, din günü, arşın aşağıya indiği günleri 
deneyimliyorsak biraz olsun sorgulayacak kadar uyanık olmamız gerekiyor.  

Bilyay akademi 
2014-2015

Ahmet Cemal GÜRSOY
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tüm bu ortamlardaki göz boyayıcı 
terminolojide içine işleyen, kalbini 
genişleten, ferahlatan sözcükler var 
mı? Bakın bakalım türkiye’nin en eski 
ve tek spritüel kurumu hangisidir? 
Kuruluş tarihi ve geçmişine bakılır: 
Kimler kurmuş? 64 yıldan beri dimdik 
ayakta, realitesinde bağlı olmak yüksek 
planların iradesinden şaşmamak ve 
vazife kavramının sonuna kadar yaşatan 
ve İlâhî Nizam ve Kâinat’la da 2013 
yılında taçlandırılan kurum, insanlık 
için neler yapıyor? diğer büyük laflarla 
eski realiteleri yaşatmaya çalışanlar 
hangi sorumlulukları alıp insanları 
yanlış yola, eğriyi eğri ile öğretmeye 
çalışıyorlar? 

Bütün bunlarda inisiyasyonun bir 
parçası diyebilirsiniz. Bu engelleri 
aşmış saf ve temiz tesirlerle kalmış 
olanlar bir şekilde merkez ile 
buluşuyorlar. Kişisel yargı karizmatik 
ego ihtiyacı ile “ben oldum” nidalarıyla 
gezinmeyen bir bilgi merkezine 
çekilenler, ayrımı hemen anlıyorlar. 
Bünyelerinde gerçek tesirin aslı ile 
karşılaştıklarında kıymetini biliyorlar.

Peki bu insanlar ne öğreniyorlar; 
temel ruhsallık ile tarihsel örgüden 
gelen bilgiler, kurumun deneyimleri 
ve dünyada yeni ruhçuluk (neo-
spiritüalizm) ile bilginin esnek yapısını 
bilimsel bakış açısı ile yeni dünyalarını 
açmaya çalışıyoruz. 

Ruhsallık, dda, parapsikoloji, 
kozmoloji, ezoterizm, yeni Çağ 
kavramsal bilgilerinin sentezleri, ilahi 
tebligat sistemleri ve yorumları. Bütün 
bunların hepsinin üstünde kendini 
aramayı, tanımayı, bilmeyi anlatıyoruz. 
Kendini bilmek ana lokomotif. varlık 
dönüşüm yaşayacaksa, doğru gözlem 
yapmadan, sezgi ve ilham kanallarını 
tanımadan, ezoterik  bilginin içsel 

tadını kendinde ve çevresinde 
yaşamadan nasıl ilerleyecek. ilk yıl 
içindeki sekiz aylık dönemde en çok 
kendini bilme anlatılıyor.

yardımcı kaynaklarımız Gurdjieff, 
Ouspensky ve M. nicoll’un kitapları. 
Kısacası 4. yolun tam çalışma halinde 
deneyimlenmesi. Üstelik İlâhî Nizam 
ve Kâinat’nın yasalar düzeyindeki üst 
tesirleri nasıl entegre edileceğine 
dair birlikte işlenmesiyle oluşan dolu 
dolu yaşanan haftada dört saatlik 
eğitim. Bazen bu hafta içine ek ders 
olarak da yansıyor. dahası bu ayda 
35-40 saati bulabiliyor. Burada istenen 
yeterli doygunluğa ulaşabilmek. 
Beklentimiz öğrencileri ruhsallık 
ailesinin ilkeleriyle, edep ve adabıyla 
da tanıştırabilmek. Üstelik günümüz 
senteziyle, bağnaz, önyargılı olmadan... 
Her bilginin daha üstünün geleceğini 
bilerek. Biz öğrenmeye başlarsak 
üst planların, kozmik sistemin, yeni 
eğitmenler, yeni konular ve bilgiler 
belirleyeceği, ileteceği gerçeğini idrak 
ediyoruz. 

64 yıldan beri edindiğimiz 
deneyimlerimiz şöyle anlatıyor: 
Kendini bilmek, ezoterik ruhsallık 
senteziyle anlatılmazsa, uygulamalı 
yaşanmazsa, o bilgiler entelektüel 
kütüphanede kalan, hatta gururu, 

“varlığınız
sizi

bilgilenmeye 
çağırıyor…”
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kibri artıran bir tuzak haline 
dönüşür. yepyeni çok geniş duygusal 
alanlarınızı keşfedersiniz, varlığın 
uykuda olmasının ne demek 
olduğunu deneyimlersiniz. Bazen grup 
sinerjisi o kadar etkin hale gelir ki, 
gerçekten ruhsal aile kavramı yaşanır, 
bütünleşilir. Kendini bilme konuları 
temel ruhsallık bilgileri ile sentezlenir. 
ilk öğretim yılından sonra, eğitim iç 
gruplara dönüşür. ikinci yıldan itibaren 
hafta içi akşam çalışmalarına geçilir. 
Bu çalışmalar daha derin bilgiler, 
metodoloji tamamen bu kurumun 
bilgisine ait 64 yıllık deneyimlere ait 
olan uygulamalar çalışılmaya başlanır.

ilk yıl konu başlıklarında kendini 
bilmek ve İlâhî Nizam ve Kâinat, 
neospritüalizme göre değişim, 
kavramlar, zaman anlayışı, hayat 
amacımız, bütüncül iyileşme stratejileri, 
olağan dışı bilme halleri ve yaratıcılık, 
kadersel anlaşmalar, psikodrama 

ve kişisel gelişim, gelecek dünyayı 
neler bekliyor gibi konular işlenir. 
Bunların yanı sıra teolojik bakış 
açıları, sembolizm, okültizm ve kadim 
bilgilerdeki teknikler üzerinde serbest 
konular işlenir. 

Bütün bu başlıklar Bilyay 
akademi’nin gerçek öz bilgi kıyasını 
ortaya koymada kullanılan araç 
başlıklardır. dönüşüm, bireysel olarak 
yapay, sahte kişiliklerin, egonun 
yenilmesi, benliklerin tasfiyesi ve içsel 
gücün ortaya çıkarılmasında kullanılan 
niyet ve samimiyetle çalışma haline 
gelir.

Belki akademinin iç derslerinden 
bazı özetler yapmak, gelecek sayılarda 
öğrenci iç çalışmalarındaki bazı akışları 
paylaşmakta hoş olacaktır. Bir sonraki 
ay Bilyay akademi’ye bir ay daha 
yaklaşmış olacağız. Buluşmaya hazır 
olmak dileği ile…                             r

canLI sOHBetLeR 
yaZ tatiLine GiRdi...

dr. Bedri Ruhselmanın kurucusu olduğu Metapsişik ilmi 
araştırmalar derneği (Mtiad) ve Bilyay vakfı, Bilinç Okulu'nun 

internet sayfasından dünyanın dört bir yanından izleyiciye 
ulaşmak üzere yaptığı canlı sohbet ve seminerlere eylül ayı başına 

kadar ara verilmiştir. 

daha önce yapılan sohbetlerin kayıtlarını izlemek için: 

www.bilincokulu.com
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YAYINLARIMIZ KESİNTİSİZ VE REKLAMSIZDIR.

İYİ SEYİRLER!
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ŞU anda bu yazıyı okurken bunun bir rüya 
olup olmadığını nasıl bilirsiniz? “Bu bir 
kelime oyunu, şu anda uykuda olmadığımın  

      farkındayım. Çünkü uyumadığımı biliyorum,” 
diye düşünebilirsiniz. fakat bu konuda karar 
vermek için acele etmeyin. Çünkü şu anda bu 
yazıyı okurken rüya görüyor olabilirsiniz... Bunun 
doğru olmadığını tekrar kontrol etme ihtiyacı 
hissettiniz mi? Bunun doğru olmadığını yüzde 
yüz ispatlamak mümkün değildir. Çünkü bazı 
rüyalarımız gerçek yaşamdan bile daha gerçektir. 
Rüyanızda  canınızın acıdığını hatırlıyor 
musunuz?

Bu zaman zaman olabilen bir şeydir. Çünkü 
beyin açısından bir şeyin gerçek ya da hayal 
olması arasında algı bakımından hiçbir fark 
yoktur. eğer zihninizin içinde gerçeğe çok yakın 
kurgular oluşturursanız bedeniniz buna tam 
anlamıyla gerçekmiş gibi tepki verecektir.

işte bu noktada gerçeklerle hayallerin sınırı 
birbirinin içine karışır. aslına bakarsanız bizim 
gerçekliğimizde gerçek olan her şey sadece 
sübjektif yani içsel algılamalardan ibarettir.

Gerçekliği nasıl yaratırız?

dUyU ORGanLaRIMIZ -göz, kulak, deri, burun, 
dil- dış dünyadan aldıkları verileri işleyerek 

beynimize sinirler aracılığıyla elektrik sinyalleri 
gönderirler. Beyin de almış olduğu bu sinyalleri 
yorumlayarak algıladığımız gerçekliği “yaratır.” 
yani biz kendi dışımızda olduğunu zannettiğimiz 
gerçekliği algılarken aslında onu yaratırız. 
Beynimiz dış dünyadan duyular aracılığı ile gelen 
sinyalleri yorumlayarak gerçekliği simüle eder. 

durum böyle olunca kendi dışımızdaki 
gerçeklik oldukça sorgulanabilir bir hal alır. 
Çünkü biz gerçekliği duyularımızın ve sinir 
sistemimizin olanakları dahilinde algılar ve 
yorumlarız. eğer şu an sahip olduğumuz 

duyuların dışında başka duyularımız olsaydı 
gerçeklik bizim için bambaşka olacaktı.

Şimdi şunu deneyin: Bir karınca kadar 
küçük olduğunuzu hayal edin. Otların, 

Rüyalar, 
Gerçeklik 
ve 
Bilinçdışı
M. Reşat Güner

taşların ve zemindeki nesnelerin 
arasından yürüdüğünüzü imgeleyin. 
Böyle bir durumda gerçekliğiniz nasıl 
değişirdi? Şimdi daha da ileri giderek 
atomaltı parçacıkların arasından 
geçebilecek kadar küçüldüğünüzü 
imgeleyin. etrafınızda büyük bir hızda 
hareket eden çeşitli parçacıklar ve 
enerji topları var. dilediğiniz yere 
seyahat edebiliyorsunuz...

Bunu imgelediğinizde katı 
maddelere ne oldu? Şimdi şunu 
deneyelim, yavaş yavaş büyüdüğünüzü 
ve önce dünyayı, sonra güneş sistemini 
ve sonra da bir galaksiyi kaplayacak 
kadar büyüdüğünüzü imgeleyin. Bu 
kadar büyüdüğünüzde dünya üzerinde 
olan bitenler size nasıl görünüyor?

Bu ve buna benzer deneyleri 
dilediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. 
Kısacası bizim için gerçeklik, 
beynimizde oluşan bazı elektriksel 

ve kimyasal olaylardan ibarettir. 
eğer böyle bir hareket yoksa bizim 
için algılama diye bir şey yoktur. 
son zamanlarda sayısı giderek artan 
bilim kurgu filmleri bu konulara 
temas etmektedir. Bu filmlerde 
genellikle beyne bağlanan çeşitli 
sistemler aracılığı ile beyinde sinyaller 
oluşturarak sanal bir gerçeklik yaratma 
girişimlerini görürsünüz. Bu tip 
filmler içerisinde en çok ün yapmış 
olanı Matrix’tir. filmin kurgusu 
içerisinde ilerlemiş yapay zekaya sahip 
bir makine sisteminin insanların 
büyük bölümünü ele geçirdiğini 
ve onları küvözlerin içinde tutarak 
yaşamalarını sağladığını ve oradaki 
insanların küvözde olduğunu bilmeden 
beyinlerine bilgisayar tarafından 
gönderilen sinyallerle oluşturulan sanal 
bir gerçekliğin içinde yaşadıklarını 
izlersiniz. Bu güzel senaryo içerisinde 
insanlar aslında beyinlerine 
bilgisayar tarafından empoze edilen 
bir rüyanın içinde yaşamakta, işe 
gidip gelmekte, türlü deneyimler 
içinde gerçek yaşamda olduklarını 
zannetmektedirler. Bu sistemin 
dışına çıkmış olan bir grup insan ise 
makinelerle savaşmakta ve insanları 
makinelerin elinden kurtarmak için 
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ikisi arasındaki tek fark bizim bunu 
“biliyor” oluşumuzdur. yani bir şeyi 
imgelediğimizde bunun içsel, normal 
yaşamda deneyimlediklerimizin ise 
dışsal bir algılama olduğunu biliriz. 
Peki bunu bilmeseydik o zaman nasıl 
olurdu? yani hayaller de bizim için 
gerçekler kadar gerçek olsaydı?

Hayaller ve Gerçekler

BU taM olarak şizofrenlerin 
deneyimlediği şeydir. Şizofrenliğin 

sebebi bu kişilerin aslında çok 
yaratıcı bir beyinlerinin olması, 
ancak beyinlerinde gerçeklerle 
hayalleri birbirinden ayırt edebilecek 
bir stratejiye sahip olmamalarıdır. 
Şizofrenler hayalleriyle gerçekte 
olanları birbirine karıştırırlar ve 
kendi hayallerinin gerçek olduğuna 
inanırlar. aslında bu durum çizginin 
en uç kısmıdır. normal insanlar da 

bu çizginin bir yerlerindedirler. ve 
fazlaca yaratıcı olanlar derece derece 
şizofrenliğe yakındırlar. 

Peki aynı şeyi biz “normal” insanlar 
rüyada deneyimlemiyor muyuz? “Ohh! 
iyi ki rüyaymış!” dediğiniz kabuslarınız 
olmadı mı? ya da “ahh, keşke gerçek 
olsaydı!” dediğiniz rüyalarınız? 
Rüyayı deneyimlerken onun rüya 
olduğunu bilmezsiniz ve onu bir 
gerçeklik olarak deneyimlersiniz. Bu 
gerçek bazen sizin içinde yaşadığınız 
gerçek dünya ile uyumludur bazen 
de değildir. Bazen dünyada olmayan 
“paralel” gerçekliklere ait bazı şeyleri 
deneyimlersiniz rüyalarınızda. 
Uyandığınızda hayretler içinde 
kalırsınız. Bu da nereden çıktı diye. 
Bazen fizik kuralların ötesine geçtiğiniz 
rüyaları deneyimlersiniz ve örneğin 
rüyanızda uçarsınız. Bazen cinselliği 
deneyimlersiniz ve bu da sanki gerçek 
gibidir. Hatta rüya sırasında cinsel 

mücadele etmektedirler. Makineler ise 
yer altında yaşamakta olan insanlara 
karşı bir savaş başlatırlar. ve konu 
böylece sürer gider.

Bana göre bu film, içinde 
yaşadığımız durumu biraz ironik 
bir biçimde ele alan çok güzel bir 
kurgudur. aslında vermek istediği 
mesaj -biraz rahatsız edici olsa 
da- bizim normal hayat olarak 
adlandırdığımız şeyin buna benzer bir 
durum olduğudur. Günlük yaşamın 
koşuşturmacası içinde hepimiz bir 
şeylerin peşine takılmış vaziyette 
tam olarak ne yaptığımızın farkında 
olmadan yaşadığımız düzeni sürdürme 
ve hayatta kalma gayreti içerisinde yaşar 
gideriz. fakat ilginç olan nokta şudur 
ki, yaşadığımız gerçekliğin bir rüya 
olmadığını kanıtlamak gerçekten de 
mümkün değildir.

Rüya içinde rüya gördüğünüz 
hiç oldu mu? yatağınızda ya da 

başka bir yerde uyuyorsunuz. 
sonra uyanıp biraz önce bir rüya 
gördüğünüzü hatırlıyorsunuz. Hatta 
belki de bu rüyayı başka bir kişiye 
anlatıyorsunuz. daha sonra bir 
kez daha uyanıyorsunuz. Bu sefer 
gerçekten uyanmış oluyorsunuz. 
(Gerçekten uyandınız mı, yoksa bu da 
başka bir rüya mı?) ve rüya içinde rüya 
gördüğünüzü fark ediyorsunuz.

Bütün bu örnekler bize gerçekliğin 
oldukça sorgulanabilir nitelikte 
olduğunu gösterir. Uyanık halimizin 
daha fazla gerçek, rüyaların ise daha 
fazla hayal olduklarını söylemek 
bizi rahatlatabilir. Çünkü uyanıklık 
halimizdeki gerçeklik bizim için 
daha stabil durumdadır. Bu yüzden 
onu referans noktası olarak ele 
almayı tercih ederiz. Uyanık halde 
deneyimlediklerimiz “gerçek”, 
rüyada ya da bir şeyleri imgelerken 
yaşadıklarımız “hayal”dir. aslında bu 
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olarak tatmin bile olursunuz. işte 
bütün bunlar aslında rüyaların hayal 
olmadığını gösteren durumlardır.

Geçmiş topluluklarda Rüyalar

RÜyaLaR ve rüya görme üzerine 
tarih boyunca yürütülen birçok 

çalışmalar var. Günümüzde rüya 
görme olgusu bilimsel ve psikolojik 
açıdan geniş çapta incelenmektedir. 
Çeşitli uyku laboratuvarlarında rüyaları 
oluşturan fizyolojik mekanizmalar 
ve bunların ardındaki psikofizyolojik 
etmenler incelenmiş, sonuçta rüyaların 
birçok açıdan çok önemli olduğu 
bulgulanmıştır. Burada bu deneyleri 
detaylı olarak inceleyecek yerimiz 
yok, o yüzden bunu başka bir yazıya 
bırakarak rüyaların tarihteki yeri ve 
önemi üzerinde biraz duralım.

dünyada yaşamış çeşitli toplulukların 
geçmişine baktığımızda rüyaların 
özellikle kabile kültürlerinde çok 
önemli ve hayati bir öneme sahip 
olduğunu görürüz. Bu topluluklarda 
rüyalar farklı işlevler için kullanılan ve 
yararlanılan önemli bir araçtı. Kabile 
üyeleri sabah uyandıklarında güne 
başlamadan önce rüyalarını paylaşır ve 
üzerinde konuşurlardı. Bu onlar için 
çok önemliydi, çünkü kabilede yaşayan 
herhangi bir bireyin gördüğü rüyanın 
tüm kabile için bilgi kaynağı olabileceği 
ve onlara yol gösterebileceğine 
inanıyorlardı. ayrıca rüyalar yoluyla, av 
kaynakları, kabilenin geleceği, doğal 
olaylar, uzağa giden kabile üyeleri 
ve yaklaşan tehlikeler hakkında bilgi 
alabilmekteydiler. Bu kültürlere göre 
rüyalar beynin uydurduğu hayaller 
değil, gerçek yaşama ait önemli 
bazı bilgi ve uyarılar içeren mesajlar 
olarak görülürdü. Kabile içinde daha 

deneyimli olan büyükler bu rüyaları 
yorumlayarak oradan önemli bazı 
sonuçlar çıkartır ve elde edilen bu 
verileri kabilenin bütünlüğünü ve 
devamını sağlamak için kullanırlardı. 
Rüyaların bu şekilde paylaşılıp 
konuşulması aynı zamanda bir tür 
psikoterapi niteliği de göstermekteydi. 
Bu şekilde kabile üyelerinin 
bilinçaltı düzeyde temizlenmesi 
de sağlanmaktaydı. Bu rüyaların 
bazılarında kabilenin daha önce ölmüş 
ataları ve kabileyi koruyan bazı ruhsal 
varlıklarla da temasa geçilebilmekteydi. 
Böylece kendi akıllarından daha 
üstün bir bilgelik kaynağıyla temasa 
geçip oradan bilgi ve rehberlik almak 
mümkün olabilmekteydi.

Geçmiş zamanlarda sadece kabile 
kültürlerinde değil, hemen tüm 
toplumlarda rüyaların ne kadar 
önemli bir rol oynadığını gösteren 
sayısız kayıt bulunmaktadır. Bizim 
kültürümüzde de benzer bir durum söz 
konusu. Şu anda üzerinde yaşamakta 
olduğumuz topraklarda var olmuş 
tüm uygarlıklarda rüyaların ne kadar 
önemli olduğu tarihsel bir gerçek 
olarak karşımızda durmaktadır. eski 
yunan, mezopotamya uygarlıkları, 
türkler ve nihayet Osmanlı döneminde 
rüyaların ne kadar önemli olduğu 
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ile ilgili birçok örnekler bulmak 
mümkündür. Bu dönemler içerisinde 
rüyalar birçok tarihsel gelişmeye yön 
vermiştir. Özellikle liderlerin gerek 
kendilerinin gerekse çevrelerinde 
bulunan insanların gördüğü çeşitli 
rüyalar onların kararlarını önemli 
ölçüde etkilemiştir.

Rüyalar nasıl Oluşur?

RÜyaLaRLa ilgili çeşitli 
gözlemlerden yola çıkarak rüya 

halinde bilinçdışının derinliklerine 
dalarak kendi psişemizin sınırlarını 
aştığımızı ve daha geniş kolektif bir 
alana daldığımızı varsaymak çok yanlış 
olmayacaktır. 

ancak burada dikkat etmemiz 
gereken nokta her rüyanın böyle 
bir niteliğe sahip olmadığıdır. 
deneyimlediğimiz her rüya aynı 
mekanizmalarla tetiklenmez. Kısaca 
özetleyecek olursak rüyaların ardında 
genellikle dört temel tetikleyici 
mekanizma çalışır:

Bunlardan birincisi bedenimizdeki 
çeşitli fiziksel ve kimyasal durumların 
tetiklediği rüyalardır. Bedenimizdeki 
çeşitli fiziksel değişimler bazı rüyalar 
görmemize sebep olabilir.

Bedenimizdeki bir rahatsızlık ya 
da hormonal değişiklikler kendisini 
sembolik bir rüya olarak açığa 
vurabilir.

ikincisi, günlük algıların 
bilinçdışında yarattığı izlerden 
kaynaklanan rüyalardır. Günlük 
olarak yaşadıklarınız, okuduklarınız, 
dinledikleriniz, gördükleriniz 
bilinçdışı düzeyde çeşitli izler meydana 
getirir. Uyuduğumuz zamanlarda 
deneyimlediğimiz ve öğrendiğimiz 
şeyler bilinçdışına aktarılır. Bu 

aktarımlar zaman zaman çeşitli 
rüyalara sebep olabilmektedir.

Üçüncüsü, bilinçdışı düzeyde 
telepatik olarak gerçekleşen tesir 
alışverişlerinin sonucu olarak ortaya 
çıkan rüyalardır. fiziksel olarak tanısak 
da tanımasak da yakın olduğumuz 
insanlar vardır. Bu insanlarla zaman 
zaman telepatik etkileşimler içine 
girebiliriz. Bu etkileşim bilinçdışı 
düzeyde gerçekleşir. Bunun bilinç 
düzeyine çıkması rüyalarda olur. 
yani rüyalarımızın bazıları bilinçdışı 
düzeyde gerçekleşen telepatik 
etkileşimlerin sonucu olarak ortaya 
çıkar. Bunları her zaman ayırt 
edemeseniz de rüyalarınızı yakından 
takip ederseniz bu tip rüyaları fark 
edebilirsiniz.

dördüncü tip rüyalar bizden daha 
üst bilinç düzeyindeki varlıklarla 
olan etkileşimlerimiz sonucu oluşan 
rüyalardır. Bu tip rüyalar bazen 
geleceğe ait izler de taşıyabilirler. Bu 
tipte rüyaların havası diğerlerinden 
biraz daha farklıdır. Bunlar oldukça 
derin ve canlı rüyalar olur. Bu tip 
rüyalara dikkat edilirse bu kaynaktan 
rehberlik almak ve bir şeyler öğrenmek 
mümkün olabilir.

Rüyaların önemli bir kısmı bireysel 
psişe ile kolektif psişe arasındaki 
karşılıklı etkileşimlerin sonucu olarak 
ortaya çıkar. Bilinçdışının kendisini 
doğal yoldan ifade edebilmesinin en 
önemli yolu rüyalardır.

Rüyalardan günlük yaşamda 
yararlanmanın pek çok yolları var, ama 
bunu başka bir yazıya bırakarak son 
olarak şunu düşünmenizi öneriyorum:

Uyanık haldeyken yaşadığınız gerçek 
hayatı bir rüya, rüyaları gerçek hayat 
olarak düşünün. ve bakın bakalım 
hangisi daha gerçek?                            r



a Ğ U s t O s  2 0 1 4  •  2 5

olarak araştırıldığı muazzam miktarda 
çalışmalar yapılmıştı bile. Bu dönem 
boyunca, çoğul kişilik, uyurgezerlik, 
kişilik çözünmesi (veya bölünmesi) ve 
histeri gibi durumlara ilişkin kapsamlı 
araştırmalar yapılmıştı. dahası, 
1850’lerin avrupalı filozofları arasında 
şuurdışı zihin kavramının yaygın 
olarak kullanıldığı olgusu da herkes 
tarafından bilinmiyor.1 

Modern psikolojinin kurucusu 
muhtemelen franz anton Mesmer’di 
(1734-1815). Mesmer, yakın bir 
arkadaşı olan Marquis de Puységur’un 
yardımıyla, terapide trans hallerinin 
ve şifada hipnotik uykunun 
kullanılmasını keşfetmesinin yanı 
sıra, bloke olduğunda hastalığa ve 
psişik zindeliğin kaybına yol açan, 
evrensel manyetik bir sıvının da 
varlığını öne sürmüştür. Bu fikri, bir 
yüzyıl sonra freud tarafından libido 
ve psişik enerji teorilerinde ayrıntısıyla 
araştırılmıştır. freud, libidonun ve 
psişik enerjinin bastırıldığında veya 
şuurdışının frenlendiğinde, nevroza ve 
depresyona neden olduğunu bulmuştu. 
Mesmer ve arkadaşları, “manyetik 
tedavisinin” bir parçası olarak 
hastanın, önüne ket vurulmuş duygu 
ve düşünceleri tamamen ön plana 
çıkaran bir çeşit şifalanma krizinden 
geçmesi gerektiğini gözlemlemiştir. 
On dokuzuncu yüzyılın sonuna 
gelindiğinde bu görüş, hipnotik 
tedavide yaygın olarak kabul görmüştü 
ve katarsis yöntemi (yunancada 

1. “Şuurdışı” konseptine ilşkin iyi ve özlü bir eser 
için bkz: L. L. Whyte’ın The Unconscious Before Freud, 
new york, 1960. Mesmer’den itibaren derinlik 
psikolojinin ansiklopedik tarihçesi için bkz. Henri 
ellenberger, The Discovery of the Unconscious, new 
york, 1970. ellenberger’ın vazgeçilmez çalışması, 
psikolojiyi başka hiçbir tarihçenin yapmadığı 
kadar geniş bir sosyal, felsefi ve kültürel bağlama 
oturtuyor. 

catharsis temizlenme, arınma anlamına 
gelir) adıyla anılıyordu. daha sonraları 
freud, gömülmüş etkiler yüzeye 
çıktığında gerçekleşen dışa vurma 
eyleminden ve duygusal salıvermeden 
söz etmiştir. 

daha yeni ve daha güçlü etkiye sahip 
katarsis yönteminin bir formu ise II. 
dünya savaşı sonrası, bombardıman 
şoku adı verilen rahatsızlığı teskin 
etmeye çalışan psikiyatrlar tarafından 
uygulanmıştı. Çok ağır şoka uğramış 
askerler, sodyum pentotal (“doğruluk 
ilacı”) ve hipnoz yardımıyla, onları 
duygusal olarak bu kadar yaralamış 
savaş cephesine gerileniyordu. 
sahneler, bütün acılarıyla ve dehşetiyle 
eksiksiz olarak yeniden yaşandıktan 
sonra semptomlar genellikle yok 
oluyordu. Günümüzde bombardıman 
şokuna uğramış Kore ve vietnam 
gazileri, halen bu yöntemlerle, benzer 
başarı oranlarıyla tedavi görmektedir. 

içsel psişik çatışmaları doruğa 
ulaştırarak katarsisi ortaya çıkarmak 
üzere kışkırtmak ise J. L. Moreno 
tarafından uygulanan biraz daha 
farklı bir yöntemdi. Moreno, ortak 
rol oyunuyla veya psikodrama 
adını verdiği yöntemle hastalarının 
çözümlenmemiş duygularla dolu 
durumları yeniden canlandırmalarını 
sağlıyordu. Bugün bu yöntem hala 
her terapistin repertuarında yer alan 
çok güçlü bir araç ve geçmiş yaşam 
çalışması için vazgeçilmez bir mecaz 
oluşturmaktadır.2 

freud, şuurdışı zihni keşfeden 
kişi olmasa da onun psikoterapinin 
gelişiminde kilit roldeki kişi olmasını 

2. J. L. Moreno’nun çalışmalarına iyi bir 
giriş yapmak için bkz. Jonathan fox, The 
essential Moreno: Writings on Psychodrama, 
Group Method and Spontaneity, new york, 
1987. 
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“cÜce, devden daha ilerisini görür, eğer üzerine çıkabileceği devin 
omzu varsa,” diye yazmış şair coleridge. coleridge’ın şairlere ilişkin 
bu sözü, psikoterapistler için de eşit derecede geçerlidir. Günümüzde 

mesleğini icra eden her terapist, insan psişesi ve ruhuna ilişkin keşif ve araştırma 
çalışmalarının oluşturduğu olağanüstü zengin bir gelenekten yararlanmaktadır. 
Geçmişin devlerine, farkına varabildiğimizden çok daha fazlasını borçluyuz. 
Bunlardan yalnızca en iyi tanınanları sayacak olursak: William James, freud, Jung, 
adler, Reich, Moreno. yaptıkları çeşitli katkıları özetlemek, bu kitabın kapsama 
alanını doğal olarak aşmaktadır, ancak ulaştıkları belli başlı anlayışların geçmiş 
yaşam terapisini nasıl şekillendirdiğini kısaca belirtmek yararlı olacaktır. 

derinlik psikolojisi genellikle psişedeki şuurdışı süreçler olarak tanımlanır. 
freud’un 1900 civarında şuurdışını “keşfettiğini” iddia eden popüler öykünün 
tersine, on dokuzuncu yüzyıl boyunca, şuurdışı zihnin hipnoz kullanılarak klinik 

derinlik Psikolojisinin 
Mirası

Dr. Roger Woolger
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çocuklukta aramak neredeyse bir 
klişe haline gelmiştir. yalnızca freud 

değil, hipnoz üzerinde uzmanlaşmış 
psikoterapistler de geçmişteki 

(hayal ya da gerçek, 
fark etmeksizin) 

travmatik bir olaya 
geri gidebilmek 

için yaş 
geriletme 
tekniğini 
kullanarak 
bu yola 
başvurmaya 
eğilim 

göstermiştir. 
travmatik 

olaylara 
geriletme yöntemi 

(regresyon) elbette 
ki, hipnoz kullanımına 

öncülük etmiş olan (örneğin 
Liebeault, charcot ve Janet) on 

dokuzuncu yüzyılın klinikçileri 
tarafından da uygulanmıştır, ancak 
çocuğun son derece karmaşık içsel 
yaşamını gizleyen sır perdesini 
araladığını iddia eden kişi, freud’du. 
freud’un çocukluk tablosuna kuşkuyla 
yaklaşan Jung ise kompleksin, 
kalıtımsal olarak miras kalmış bir 
eğilim şeklinde, doğuştan gelen bir 
çekirdeğe sahip olup olmadığını 
sorgulayan, hala oldukça tartışmalı 
olan bir soru ortaya atmıştır. Jung 
kıskançlığın, sahipleniciliğin ve şehvet 
içeren Ödipal dramın, yalnızca gerçek 
ebeveynlerle ilgili olmadığı, bunun 
yerine, bütün insan ırkının taşıdığı 
içsel bir dram olduğu anlayışını 
benimsemiştir. Buna göre, bu Ödipal 
dram, kişisel bir öyküden ziyade 
evrensel, arşetipsel bir öyküydü. 
Jung’un sözleriyle: 

Gerçekte, dramın tamamı bireyin 
psişesinde yer almaktadır. Burada 
“ebeveynler” hiçbir şekilde ebeveyn 
değildir, yalnızca onların imagolarıdır: 
çocuğun bireysel yaradılışıyla 
ebeveynlerin acayipliklerinin 
kesişmesinden doğan simgelerdir.5 

freud ise iki ekol arasına kara kedi 
sokmaya çalışan ve daha sonra ortaya 
çıkan takipçilerinin tersine, çarpıcı 
şekilde benzer sonuçlara varmıştır: 

Bana, bugün bize analizde fantezi 
olarak tanıtılan her şeyin, insan 
ailesinin ilksel dönemlerinde bir 
zamanlar gerçek olgular olmuş olması 
mümkün görünmektedir.6

aslında iki ekol arasındaki 
başlıca fikir ayrılıkları, ağırlıklı 
olarak kompleksin somut kökleriyle 
ilgili değil de daha ziyade, hangi 
komplekslerin öncelikli olduğuyla 
ilgilidir. freud ve varisleri, her 
şeyi ebeveynsel komplekslere 
indirgemeye can atıyorlardı. Jung 
ise psişik bozuklukların kökeninde 
yatan çok daha geniş çeşitlilikte 
kompleksleri tartışmaktadır. 
Şuurdışı incelendiğinde, Jung, 
yalnızca ebeveyn ve çocuk imgelerini 
bulmakla kalınmayıp kahramanlar, 
tiranlar, köleler, kraliçeler, tüccarlar, 
şarlatanlar, baştan çıkarıcı kadınlar, 
günah keçileri, rahipler, generaller, 
lordlar, köylüler vb. bulunduğunu da 
keşfetmiştir. Bu karakterlerden her 
biri, rüyalarımızın ve fantezilerimizin 
içsel melodramlarında yer alan ve tam 
tamına anneyle babamızla ilgili kişisel 
anılara ayrılan kadar enerji harcayan 
kişileşmiş komplekslerdir. Jung’un 

5. Jung, Symbols of Transformotion, ds, 5. cilt, 
Princeton, n.J., 1952, s. 328
6. freud, Introductory lectures in Psycho-Analysis
III, Se XvI, s. 371. 

sağlayan şey, şuurlu ve şuurdışı süreçler 
arasındaki dinamik etkileşime ilişkin 
gözlemleriydi. nevrozu, bireyin 
duygusal ve içgüdüsel yaşamında alttan 
akan dev akıntıların inkar edilmesinin 
veya bastırılmasının bir sonucu olarak 
gören freud, odak noktasını, rasyonel 
zihni idealize etme eğiliminden 
kaydırıp bunun yerine, şuurdışının 
enerjetik ilkelerine ilişkin ilk yoğun 
incelemeleri başlatmış oldu. 

freud, ilk olarak, şuurdışının 
içeriklerinin sürekli olarak şuurlu 
farkındalığa sızma yollarını tam olarak 
saptayabilen metot olarak serbest 
çağrışımı geliştirdi. sonunda, “ilkel” 
içgüdüler ve arzu, öfke, şehvet, intikam 
vb. gibi duygusal dürtülerin “medeni” 
şuurlu zihne girişi reddedildiğinde yok 
olmadıklarını, şuurdışında tamamen 
bağımsız bir yaşam sürmeye devam 
ettiklerini anlamıştı. Buradan da, 
şuurlu sistemden enerji emerler ve 
böylece depresyona, anksiyeteye, 
nevroza, fobilere vb. neden olurlar 
veya fiziksel semptomlar, irrasyonel 
ruh halleri veya dil sürçmeleri olarak 
açığa çıkarlar. freud ilk başta, kendini 
fantastik ama bir o kadar da anlamlı 
dramlar şeklinde dışa vuran bu 
tamamlanmamış duygusal kalıpların 
kalıntılarını gözlemledi. Jung, çağrışım 
deneyinin klinik incelemesinden yola 
çıkarak freud’dan tamamen bağımsız 
olarak, çok benzer sonuçlara ulaştı. 
(Günümüzde çoğu kişi, sıradan 
sözcüklerden oluşan uzun bir listeye 
verilen yanıtlarda, belirli bir sözcüğe 
yanıt verme süresinin sıra dışı ölçüde 
geçmesinin, söz konusu sözcük ile 
duygusal bir çağrışımın mevcut 
olduğunu kabul eden testi tanıyor.) 
Jung, yıkıcı ve çözümlenmemiş 
duygusal enerjiyle dolu bu duygusal 

durumların tohumlarına, şuurdışı 
zihinde bütünüyle güçlü, otonom bir 
yaşam sürdürdüklerini vurgulayarak 
duygu tonu kompleksi adını 
veren ilk kişidir.3 Hem 
freud, hem Jung 
insan psişesinin 
bu temel tablosu 
konusunda 
hemfikirdi: 

Her 
birimiz, 
içinde 
bambaşka 
bir dünya 
taşımaktadır. 
Bu dünya, 
kesinlikle gölgeli 
ve fantastik ama 
içsel karakterlerle, 
melodramlarla, yaslar 
ve korkularla canlılıkla 
dolup taşıyor ve her sözcüğümüz ve 
eylemimiz üzerindeki etkilerini sürekli 
olarak uyguluyorlar.4

freud ve Jung daha sonra, freud’un 
teorisindeki iki temel konuda 
fikir ayrılığına girdiler: nevrozun 
kökeninde, cinselliğin ve çocukluğun 
ağır basması konusunda. Psikolojik 
düşünce yapımızın kilometre taşı 
haline gelmiş çocuk ile ana babası 
arasındaki duygusal üçgen (Ödipus 
kompleksi) freud’cu bakış açısına 
aittir. Günümüzde, var olan psikolojik 
bir bozukluğun nedenini erken 

3. Jung’un komplekslerle ilgili düşünceleri için 
bkz. anthony storr, (ed.), The essential Jung, 
Princeton, n.J., 1983, Bölüm 1. (türkçesi: Jung’dan 
Seçme Yazılar, dost Kitabevi, [çev. Levent Özşar], 
2006). Jung ilk başlarda bu psikolojiye “kompleks 
psikolojisi” adını vermek istemiştir.

4. freud ve Jung’un şuurdışı psikolojileriyle ilgili 
karşılaştırmalı bir inceleme için bkz. Liliane frey-
Rohn, From Freud to Jung, new york, 1974.
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gözlemlediği olgu, komplekslerimizin 
şuurdışı zihnimizde sahnelediği 
dramatik senaryoların yalnızca Ödipus 
öyküsüne değil, insanoğlunun 
mitlerden, efsanelerden, 
halk masallarından 
ve edebiyattan 
tanıdığı pek 
çok evrensel 
öyküye de çok 
benzediğiydi. 
Bir erkek içten 
içe, intikamcı 
ruhlar olan 
erinyeler 
tarafından 
kovalanan yunan 
kahramanı Orestes 
gibi yıkıcı bir suçluluk 
duyabilir. t. s. eliot’ın 
oyunu Aile Toplantısı 
(The Family Reunion) bu arşetipi 
kullanmaktadır. Bir başkası, erkekliğini 
kanıtlamak üzere bir kahramanın çok 
aşamalı arşetip yolculuğuna çıkmak 
zorunda kalabilir. Hamlet’ten tutun da 
dustin Hoffman’ın Marathon Man adlı 
filminde canlandırdığı gibi gönülsüz 
kahramanlar, bu mitsel temayı 
yeterince sık canlandırmışlardır. 
Kızı, bilinmeyen bir adam için evi 
terk eden bir kadın, kızı Persefon’un 
Hades tarafından kaçırıldığı yunan 
tanrıçası demeter’in öfkesini ve 
yasını deneyimleyebilir. Başka bir 
kadınsa, yaşamını bütünüyle güçlü 
adamlarla yaşadığı aşk maceralarına 
adanmış olabilir ve böylece aşk 
tanrıçası afrodit/venüs’ün öykülerini 
canlandırıyor olabilir.

nihayetinde Jung, modern kadın 
ve erkekteki nevrozu, şuurdışından 
yaşamlarımızı domine eden bu 
üstün güçleri onurlandırmadaki 

başarısızlığın bir çeşit cezası olarak 
gördü. “tanrılar” dedi, “hastalıklara 
dönüştü.” ancak kişisel öykülerimizin 

ardındaki arşetipsel kalıpları 
açığa çıkarmak yoluyla, 

“tanrıların” kaçınılmaz 
zorlanımlarından belli 

bir ölçüye kadar 
özgürleşebiliriz. 
Şair Keats, 

“insanoğlunun 
yaşamı, doğru 
düzgün 
anlaşıldığında, 

süreklilik içinde 
bir alegoridir” 
diye yazmıştır. 

Bugünün 
Jung’cu psikolojisi 

ve onun son derece 
yaratıcı varisi olan James 

Hillman’ın arşetipsel psikolojisi 
tarafından amaçlanan da işte bu 
anlayıştır. Hillman, “ruh” adını 
verdiğimiz çoğul gerçekliklere 
yalnızca arşetipsel imgelerin bütün 
kültürel ve yaratıcı aktiviteyi (güzel 
sanatlar, bilim, din, politika, 
felsefe) nasıl şekillendirdiği anlayışı 
üzerine kurulmuş bir psikolojinin 
yaraşabileceğine inanmaktadır. 
Hillman’a göre, psikolojinin gerçek 
amacı -Keats’in deyimiyle- “ruh yapma”
dır.7                                                   r 

yazarın Ruh ve Madde yayınlarından çıkan Başka 
Yaşamlar, Başka Benlikler  kitabından alınmıştır.

7. Bkz. Hillman, Archetypol Psychology, a BriefAccount, 
dallas, 1983. 
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 BiLyay vaKfI,  
Mtia deRneĞi ve 

RUH ve Madde yayInLaRI 
faceBOOK’ta!

değerli Okurlarımız,
Bugüne kadar BiLyay vakfı ve Mtia derneği olarak, merkezimizdeki 

konferanslar, Bilyay akademi seminerleri, diğer özel çalışmalarla sizlere 
ulaşıp Ruh ve Madde dergisi ve yayınladığımız kitaplar aracılığıyla sizlerle 
hep iletişim içinde olduk. 

artık günümüz etkili iletişim araçlarından interneti ve sosyal paylaşım 
sitelerini kullanarak da bize ulaşıp duyuru, etkinlik ve taze haberlerimizi 
takip edebileceksiniz. 

Böylece, sizlerle var olan iletişimimizi daha yakın ve sürekli bir hale 
getirip dilek, öneri ve beklentilerinizi öğrenme şansımız olacak.

dilerseniz internetteki facebook gruplarımızı
BİLYAY VAKFI ve MTİA DERNEĞİ
http://www.facebook.com/groups/bilyay/
THE DIVINE ORDER AND THE UNIVERSE
https://www.facebook.com/pages/the-divine-Order-and-
the-Universe/290702101086360
RUH VE MADDE KİTAP KULÜBÜ
http://www.facebook.com/groups/205985712775099/
adreslerinden ziyaret edebilir, Üye olabilirsiniz.

Bu gruplarda periyodik olarak anketlerimiz, ödüllü sorularımız ve bazı 
sürprizlerimiz de olacak. Katılımızı bekliyor, ilginize teşekkürler ediyoruz.
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1980’de üniversite öğrencisi 
olarak aBd’ye ilk kez geldiğinde dr. 
somé’nin ilk karşılaştığı şeylerden biri, 
bu ülkenin zihinsel hastalıkları ele alış 
tarzıydı. Öğrenci arkadaşlarından biri 
“sinirsel buhran” nedeniyle bir zihin 
sağlığı merkezine yatırıldığında, dr. 
somé onu ziyarete gitti.

“Şoka uğradım. Kendi köyümde 
görmüş olduğum belirtileri gösteren 
insanlara burada neler yapıldığı 
gerçeğiyle ilk kez yüz yüze gelmiştim.” 
dr. somé’un dikkatine çarpan şey, 
bu türden belirtilere patolojiyi, yani 
bu durumun durdurulması gereken 
bir şey olduğu fikrini temel alarak 
yaklaşılmasıydı. Kendi kültürünün 
benzeri durumlardaki yaklaşımına 
tamamen tersti. Bazıları deli gömleği 
giydirilmiş, ilaçlarla kendilerinden 
geçmiş veya çığlık atan hastaların 
tutulduğu çıplak duvarlı hastane 
salonuna bakarken kendi kendine, 
“demek ki bu kültürde, doğmaya 
çalışan şifacılara böyle davranılıyor. 
Öte alemden bir güçle nihayet aynı 
çizgiye gelmiş bir insan böyle harcanıp 
gitsin, ne büyük kayıp!”

Bunu, Batılı zihne daha çok anlam 
ifade edecek biçimde anlatacak 
olursak, Batı dünyasında bizlere psişik 
fenomenlerle, ruhsal alemle nasıl başa 
çıkılacağı, hatta bunların varlığının 
nasıl takdir edileceği öğretilmiyor. 
doğrusu, psişik yeteneklere çamur 
atılır. Ruhsal alemden enerjiler Batılı 
bir psişede ortaya çıktığında, o birey 
bunları bütünleştirmek ve hatta 
neler olduğunu anlamak konusunda 
tamamen donanımsızdır. sonuç, 
dehşet verici olabilir. Başka bir 
gerçeklikten yapılan hamle ile başa 
çıkmak için uygun bağlam ve yardım 
olmadığında, o kişi her anlamda 

delirmiştir. antipsikotik ilaçların 
ağır dozlarda verilmesi sorunu daha 
da artırır ve bu enerjileri almış olan 
bireydeki ruhsal gelişime ve büyümeye 
yol açabilecek olan bütünleşme 
engellenir.

O akıl sağlığı hastanesinde, dr. 
somé hastaların etrafında dolanan 
çok sayıda “varlık” gördü: Pek çok 
kişi tarafından görülemeyen ancak 
şamanların ve psişiklerin görebildiği 
bu varlıklar, “buradaki insanların 
bunalımına sebep olmaktaydılar” diye 

anlatıyor. Bu varlıklar, birleşmeye 
çalıştıkları insanların bedenlerinden 
ilaçları ve ilaçların etkilerini söküp 
çıkartmaya uğraşmakta gibiydiler ve 
bu nedenle, hastaların çektiği acıları 
artırıyorlardı. “Bu varlıklar, hastaların 
enerji alanında bir tür eksavatör gibi iş 
görmekteydiler. varlıklar bu konuda 
çok ciddi çalışmaktaydı. Üstlerinde 
çalıştıkları hastalar ise o sırada bağırıp 
çığlık atmaktaydılar,” diye anlatan 
dr. somé bu ortama daha fazla 
dayanamayıp oradan ayrılmak zorunda 
kalmıştı.

dagara geleneğinde, topluluk bu her 
iki alemin enerjilerini uzlaştırması için 
bireye yardım eder: “kişinin kaynaştığı 
ruhun dünyası ile köyün ve topluluğun 

ŞaManiK görüşe göre, zihinsel hastalıklar “bir şifacının doğuşunu” işaret etmektedir, 
diye açıklıyor Malidoma Patrice somé. dolayısıyla, zihinsel rahatsızlıklar 
ruhsal acil durumlardır, ruhsal bunalımlardır; ve doğmakta olan şifacıya  

      yardım etmek için böyle görülmelidir. Batı’da zihinsel hastalık olarak 
görülen şeye dagara halkı “öte alemden iyi haberler” olarak bakar. Bu bunalımı 
geçirmekte olan kişi, ruhlar aleminden aktarılıp topluluğa iletilmesi gereken 
bir mesaja aracılık etmesi için seçilmiştir. dr. somé, “Zihinsel rahatsızlık, her 
türden davranış bozuklukları; uyumsuz oldukları aşikar iki enerjinin aynı alanda 
kaynaşmış olduğunun işaretidir” diyor. Bu rahatsızlıklar, söz konusu kişi, ruhlar 
aleminden gelen enerjinin mevcudiyetiyle başa çıkma konusunda yardım 
almadığında, ortaya çıkar.

Şamanların, Zihinsel 
Hastalıklara Bakışı

Stephanie Marohn

1. Bölüm
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Şizofreni ve yabancı enerji

ŞiZOfReni söz konusu olduğunda, 
dr. somé bunu “kontrol 

edilemeyen bir imge ve bilgi akışına 
özel bir açık oluş hali” olarak 
tanımlıyor. “Bu türden bir hızlı 
akış şahsen seçilmemiş bir zamanda 
meydana geldiğinde ve özellikle 
de korkutucu ve çelişkili imgelerle 
birlikte geliyorsa, o kişi bir taşkınlık 
haline girer.” dr. somé’ye göre 
bu durumda gereken, ilk olarak, 
o kişinin enerjisini (“süpürme” 
denilen) şamanik uygulamalarla dışsal 
yabancı enerjilerden ayırıp bireyin 
aurasını bu etkiden temizlemektir. 
enerji alanlarının temizlenmesiyle, 
söz konusu kişi bu bilgi selini artık 
almaz olur ve artık korkması ve 
rahatsız olması için bir sebep kalmaz. 
ve artık, diğer alemden mesajını 
iletmeye çalışan ruhun enerjisi ile 
aynı çizgiye gelmesinde bu kişiye 
yardım etmek mümkün olur. Bu 
belirmenin engellenmesi, sorunları 
yaratan şeydir. dr. somé, 
“Şifacının enerjisi yüksek 
voltajlı bir enerjidir” 
diyor; “akmasına izin 
verilmediğinde o 

kişiyi yakıp yıkar. Bu, kısa devre gibidir. 
sigortalar atar. ve bu nedenle de 
çok korkutucu olabilir. Bu kültürün 
bu insanları bir yere kapamayı 
tercih etme nedenini anlıyorum; 
bağırıp çığlık atıyorlar ve orada, deli 
gömleği giydiriliyor onlara. Üzücü bir 
manzara.” 

tekrarlayalım; şamanik yaklaşım, 
engeller olmayana, “sigortalar” 
atmayana ve söz konusu kişiler olmaları 
gerektiği gibi şifacılar haline gelene 
dek enerjileri hizalama üstünde 
çalışmaktır.

Bu noktada şunu da belirtmek 
gerekir: bir kişinin enerjetik alanına 
giren ruh varlıklarının illa ki 
hepsi şifayı desteklemek amacıyla 
gelmemiştir. auradaki istenmeyen 
mevcudiyetler olan negatif enerjiler 
de vardır. Böyle vakalarda ise şamanik 
yaklaşım, uyumsuz enerjileri hizalamak 
için çalışmaktan ziyade bunları 
auradan uzaklaştırmak şeklindedir.

(Devam edecek)

The Natural Medicine Guide to Schizophrenia, The 
Natural Medicine Guide to Bi-polar Disorder adlı 
eserlerden Malidoma Patrice somé’nin çalışmaları 
ile ilgili kısımların özetlendiği makaleyi çeviren: 
yasemin tokatlı

dünyası.” O zaman, bu kişi bu alemler 
arasında köprü olarak iş görür; ihtiyaç 
duydukları bilgi ve şifa ile yaşamalarına 
yardım eder. dolayısıyla, söz konusu 
ruhsal bunalım bir başka şifacının 
doğumuyla sona erer. dr. somé, 
“diğer alemin bizimki ile ilişkisi bir 
destek ilişkisidir,” diye açıklıyor. “Çoğu 
kez, bu türden kaynaşmalardan doğan 
bilgi ve beceriler, doğrudan diğer 
alem tarafından sağlanan bir bilgi veya 
beceridir.”

Zihin hastalıkları hastanesinde yatan 
hastaların acısını artıran varlıklar, 
mesajlarını bu dünyaya duyurmak 
için bu hastalarla kaynaşım sağlamaya 
çalışmaktaydılar aslında. Kaynaşım için 
seçtikleri insanlar, alemler arasında 
köprü nasıl köprü olacaklarına 
dair hiçbir yardım almıyorlardı ve 
bu varlıkların kaynaşım girişimleri 
köstekleniyordu. sonuç ise enerjinin 
başlangıçta oluşturduğu rahatsızlığın 
sürmesi ve bir şifacının doğumunun 
sekteye uğramasıdır.

dr. somé, “Batı kültürü, şifacının 
doğuşunu sürekli olarak görmezden 
gelmekte,” diyor. “Bunun sonucunda, 
birilerinin dikkatini çekmek için, öte 
alemden olabildiğince çok sayıda 
insanla temasa geçmeye çalışma 
eğilimi olacaktır. daha çok çaba 
harcamak zorundalar.” Ruhlar, 
duyuları uyuşturulmamış insanlara 
çekilmektedir. “duyarlılık, içeri 
girmeleri için bir tür davet olarak 
yorumlanmakta,” diyor. Güya zihinsel 
rahatsızlıklar geliştiren kişiler duyarlı 
kişilerdir ki bu Batı kültüründe aşırı 
duyarlılık olarak görülmektedir. yerli 
kültürler buna bu şekilde bakmazlar 
ve dolayısıyla da duyarlı insanlar 
kendilerini aşırı duyarlı görmez. dr. 
somé, Batı’da “içinde bulundukları 
kültürün aşırı yükü onları ezip 
yıkmakta” diyor. Çılgıncasına 
bir tempo, duyuların sürekli 
bombardımana maruz kalması ve Batı 
kültürünü tanımlayan şiddet enerjisi 
duyarlı insanları bunaltmaktadır.
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gelişip değişmemiz için pratiktir 
çünkü.

    dikkat ve şuura ise 
ancak irade yakıtı ile sahip 
olabiliriz. Koşulsuz şart 
budur.  dördüncü yol 
sisteminin belki de en 
önemli noktalarından olan 
ve onu diğer öğretilerden 
ayrı kılan “Benler 

doktrini”ni kavrayıp 
içselleştirdiğimizde, 

aslında her an 
gereksinim 
duyduğumuz 
iradeyi 

koruyabileceğimizi 
ya da neden bunu 

başaramadığımızı daha iyi 
kavrarız. sistem adeta bir 

makinaya benzediğimizi 
söyler. Birçoğumuzun 

farkında olmadığı 
bu makina 
neredeyse 
sonsuz sayıda 

zihni ya da diğer 
bir kelimeyle “ben”i 

içerir. Her biri farklı 
birer iradeye sahip zihinler 

topluluğuyuzdur yani. Bu 
zihinler doğumdan sonra 

kişiliğin kendini göstermeye 
başladığı çocukluk yaşlarında 

yavaş yavaş oluşup çoğalmaya 

başlarlar. yetiştiğimiz ortama, 
koşullara göre türlü özelliklerimiz 
belirir. tamamen çevremiz tarafından 
oluşturulan kişilik, yıllar boyu tamir 
etmeye, dönüştürmeye çabaladığımız 
makinayı oluşturuverir. ailemiz, 
arkadaşlarımız, tanıştığımız herkes el 
birliğiyle bir “birey” yaratmışlardır. 
işte çalışma, yıllar içinde oluşmuş bu 
kişilik özelliklerini fark edip baştaki 
yalın, saf halimize kavuşma, dünyaya 
geliş amacımızı bulma arzusu ile işler. 
Çünkü dördüncü yola göre hepimiz 
dünyaya bir ders ile, görev ile geliriz 
ve hayatımızı anlamlı kılan esas yaşam 
amacı bunu bulmaktır.

  Karma yoga da hedefe ulaşma 
aşamasında hayatımıza bir anlam 
katar ancak; asıl hedefe, öğretinin 
diğer fikirlerini de sentezleyerek 
erişebiliriz. Çoklu zihinlerin 
egemenliği altında olduğumuzdan ve 
sağlam bir temele çalışma sistemini 
yerleştirmemiz gerektiğinden çalışma 
tüm fikirleriyle özümsenmelidir. 
temelimiz makinamızdaki yani 
kişiliğimizdeki “ben”lerdir. Her 
birinin farklı güdüsü vardır. Bunların 
iradeleriyle eylemlerimizi sergileriz. 
istenen, güdülerden arındırılmış 
“ben”lerin eylemde bulunmasıdır. 
aksi takdirde bu güdüler bizde 
kuvvet kaybı oluşturur. Kuvvet 
kaybettikçe de uykumuz derinleşir, 
özümüze aslımıza ulaşmamız güçleşir. 
yapmamız gereken, kendimizi 
gözlemleyip hatırlayarak mekanik 
yaşamın kaybettirdiği kuvveti geri 
elde etmektir. Bunlara ek olarak 
özdeşleşmeme pratiği ile de kuvvet 
kaybına engel olabiliriz. Örneğin, 
beş dakika boyunca herhangi bir 
haber kanalını açıp izleyin; sonra 
duygularınızı, zihninizden geçenleri 
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K iŞinin kendini bilme, aydınlanma yolunda çalışmasının dört 
yolu vardır. Bunlardan ilki, belirli bir beden şeklini uzun yıllar 
koruyan fakirin yoludur. ikincisi keşişin yoludur; manastırlarda 

yaşarlar. Üçüncü yol, Himalayalar’daki mağaralarda meditasyon yapan 
yoginin yoludur. dördüncü yol ise hayatın tam içinde uygulanabilen, 
Gurdjieff tarafından sistemi oluşturulmuş, uyanık olduğumuz ve 
bu hali sürdürebildiğimiz takdirde her an faydalanıp kendimizi 
dönüştürebileceğimiz çok kapsamlı ve tesirli bir dönüşüm ve gelişim 
yoludur.  

dördüncü yolda hayatta hangi durumlarla ne şartlarda 
karşılaştığımızın bir önemi yoktur. dikkat etmemiz gereken 
nokta; olaylar, kişiler, sınavlar ne kadar değişip farklılaşsa 
da negatifleşmeden çalışmak zorunda oluşumuzdur. Çünkü 
bu değişken şartlar gelişmemiz için en faydalı olanlarıdır. 
Öncelikli amaç, tüm yönlü, dengeli insan olmaktır. 

tüm yönlü insan nedir peki? Bir sokak simitçisi ile de, 
ünlü bir yazarla da aynı keyfi alarak sohbet edebilmektir. 
Bir felaket başımıza gelse de, ya da sürpriz bir doğum günü 
kutlaması ile karşılaşsak da hep dengede kalabilmeliyiz. Bu hale 
gelmek için yaşamın tüm olaylarının tam ortasında özdeşleşmeme 
pratiği yapmak şarttır. dördüncü yol, içsel bir çalışmadan bahseder. ihtiyaç 
duyulan çalışmayı uygulama ve sürdürebilme idrak ve iradesine sahip 
olabilmektir. Bu anlayış oturduktan sonra artık dönüşümün o 
çok lezzetli ve renkli kapısı aralanıverir.

 Karma yogayı ise eylem bilimi olarak tanımlayabiliriz. 
Kelime anlamı olarak karma, yapmak anlamına gelir. 
yaşamın temeli hareket olduğundan sergilediğimiz tüm fiiller 
karmamızı oluştururlar. Karma yoga ise bu eylemlerin şuurlu 
ve farkında olanlarıyla alakadardır. anı yaşar esasında karma 
yoga uygulayıcısı, eylemlerin sonuçlarıyla değil de süreçleriyle 
ilgilenir. eylem gerçekleşirken meyvelerini verir. Önemli olan şahane 
bir resim yapmak değildir; resim yapılırken elde edilen deneyimlerdir. 
Kişi doğru veya yanlış diye bir değer elde etme peşinde olmamalıdır 
kişi. deneyim süreci dikkatli ve şuurlu gözlemlenebildiği takdirde 
varlıksal ihtiyaçlar, kazanımlar hep artı hanesine işlenir. tüm yaşananlar 

Karma yoga’nın 
dördüncü yoldaki yeri

Berrak Korkmaz
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bir gözlemleyin. ne kadar farklı 
seslerin konuştuğunu, bunun küçük 
bir pratik olduğunu bildiğiniz 
halde zihninize, duygularınıza ve 
hatta bazı kaslarınıza bile hakim 
olamadığınızı deneyimleyeceksiniz. 
Özellikle çalışma fikrinin daha yeni 
yeni kök salmaya çabaladığı süreçte 
olaylarla, düşüncelerle ne kadar 
derinlemesine özdeşleştiğimizi 
kolaylıkla fark edeceksiniz. ama 
unutmayın ki ikinci bir alternatifiniz 
daha var! Özdeşleşmeden sadece 
gözlemleyebilmek ve uyanmamız için 
gerekli olan kuvveti korumak. Karma 
yoga fikrinin 
temelinde 
de kuvvet 
kaybına 
engel olmak 
vardır. 
Çünkü güç 
kazandıkça 
doğru 
eylemleri 
hayata 
geçiririz.

Karma 
yoga felsefesi 
ise gücü üç 
ayrı sınıfta 
ele alır. 
Birincisi 
denge 
anlamına 
gelen “satva”, 
ikincisi 
faaliyet olan 
“rajas” ve 
üçüncü güç 
ise ataleti 
ifade eden 
“tamas”tır. 
Her bireyde 

tüm güçlerin mevcut olduğunu ancak 
bir tanesinin öne çıktığını söyler. 
Öne çıkan güç kişinin baskın karakter 
özelliğini ifade eder. Örneğin taması 
baskın bir insanın aktivitesi bol bir 
işte verimli olması, keyifle çalışması 
beklenemez.

  Bu bilgi ışığında çevremize karşı 
daha toleranslı olup, yargılamanın 
anlamsız olduğu idrakine varıp, 
içinde bulunduğumuz ortama, 
yetişme şartlarımıza göre türlü değer 
yargılarına sahip olduğumuzu kavrarız. 
Çalışmaya olan bağlılığımız devam 

ettikçe 
esnekliğimiz 
ve 
hoşgörümüz 
karakterimizi 
dönüşüm 
yolunda 
geliştirir. 
yaşamda 
farklı 
tatların, 
renklerin var 
olduğunu, 
bulundukları 
şartlara göre 
en doğru 
özelliklere 
sahip 
olduğunu 
kabul ederiz. 
Çünkü 
karma yogaya 
göre evrensel 
bir düzen 
vardır. Bu 
düzen içinde 

odaklanmamız gereken yer 
eylemlerimiz ve bunları uyguladığımız 
zamanki tutumlarımızdır. Kendimizi 
sonuçlardan soyutlamalıyızdır ki 
“eylemin meyvesini düşünmeden 
eylemi gerçekleştirebilelim”. 
tutumlarımızı gözlemlememiz 
karakterimizi daha iyi analiz edip, 
hangi noktalarda hangi sıra ile 
değişimi yaşayacağımız konusunda 
rehberlik eder bize. Bu uzun 
soluklu bir yoldur; değişmeye karar 
verdiğimiz ilk anlarda tipik tutumlara, 
kalıplaşmış bakış açılarına sahip 
olduğumuzu kabul etmek güç gelir. 
yılmadan, kararlı bir şekilde kendimizi 
gözlemledikçe yıllar içerisinde oluşmuş 
kalıplar daha da fazla kök salmadan 
yavaş yavaş kırılmaya yani tutumlar 
değişmeye başlar. yeter ki yılmadan, 
kararlı bir tavırla özgürleşmeye doğru 
yol alabilelim.

son olarak; tutumlarımızı 
gözlemlememiz dışında; Karma yoganın 
temel metinlerinden olan Bagavatgita’da 
bahsedilen; bağımlı olmama konusu 
üzerinde de durmamız gerekir. 
sergilediğimiz hiçbir eyleme bağımlı 
olmamalıyızdır. yaşadığımız acılar 
bu bağımlılık fikrinin bir sonucudur. 
Hep birilerinin bize muhtaç olduğu 
yanılsamasındayızdır. Çocuğumuzun 
biz olmadan yaşayamayacağını 
düşünürüz ama bu bir yanılgıdır. 
evrensel düzene göre, hayatta kalması 
gerekiyorsa zaten yaşamını bir şekilde 
sürdürecektir. yani mücadelenin içine 
karışmayıp, kendimizi bir gözlemci gibi 
görmemiz ve çalışmamız gerekir. Bu 
fikirler yerleştikten sonra geriye kalan 
tek koşul gerçekten değişmek isteyip 
istemediğinizdir. 

Peki, gerçekten değişmek istiyor  
musunuz?                                          r 
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yaraları 
iyileştirme
Sandra Ingerman

yıllar süresince sizi yaratıcınız ya 
da evrenin yaratıcı güçleri hakkında 
öğrenmek amacıyla meditasyon veya 
şamanik yolculuk yapmanız için 
yönlendirdim. Hepimizin kendi dini 
ve spiritüel inançları için kullandığı 
belirli sözcükler var. inancınıza uygun 
olan terimi bulmalısınız: tanrı, kutsal 
tanrıça, evrenin yaratıcı gücü ya da 
inançlarınıza uygun sözcük hangisi ise.

Bu uygulamayı paylaşmayı 
sürdürüyorum çünkü bunun birlik 
bilincini tüm duyusal algımızla 
deneyimlemek ve koşulsuz sevginin 
aracı olmak için anahtar bir uygulama 
olduğunu düşünüyorum.  Çünkü 
yaratıcımızla olan birliği ve yaratılmış 
olduğumuz sevgiyi hücrelerimizde 
deneyimleyemezsek, bu spiritüel 
bilgiler zihinsel bir anlayış halinden 
öteye geçmez. ve spiritüel ilkelere dair 
zihinsel bir anlayış, hiçbir güç taşımaz. 
Onları hücrelerimizde hissetmeli ve 
yaşamalıyız. 

tekrar etmenizi 
istediğim uygulama, 

yaradılışınıza katılmış olan sevgiyi 
hücrelerinize tümüyle absorbe etmek 
için meditasyon ya da şamanik yolculuk 
yapmanız. Bu uygulamayı tekrar 
ederken bu deneyimle oluşan şifa 
hücrelerinizde daha derinlere iner. 
Bu uygulama, tek başına bile, geçmiş 
yaralarınızı iyileştiren güçlü bir merhem 
olabilir. Çünkü gerçek şifanın kaynağı 
koşulsuz sevgidir.

Genişlemiş bir bilinç haline 
ulaşmanıza yardımcı olan bir 
meditasyon müziği dinleyebilirsiniz. 
ve niyetinizi yaratıcınızın enerjisiyle 
buluşmak ve yaradılışınıza katılan 
koşulsuz sevgiyi duyusal ayrımsama 
olarak deneyimlemek olarak 
belirleyin. Bunun anlamı, böyle 
bir sevgi ile dolduğunuz ve onunla 
sarmalandığınızda kalp atışınızın 
nasıl değiştiğini hissetmek. cildinizin 
sıcaklığını fark edin. Bedeninizden 
akan enerjiyi hissedin. ellerinizin, el 
ve ayak parmaklarınızın karıncalanıp 
karıncalamadığını fark edin.

Kendinizi ışığa bırakın ve ışığı 
hücrelerinize absorbe 
edin. yaratıcınızla ve 
yaşam ağındaki her 
şeyle birlik hissini 
deneyimleyin.

Kendinizi hazır 

HePiMiZ çocukluğumuz ve nasıl 
yetiştirildiğimiz ile ilgili çok çeşitli anılara 
sahibiz. sizi seven ebeveynlere sahip 

olduğunuzu hissetseniz de hissetmeseniz de, yine 
de yaralarınız ve travmalarınız mevcut. Bu yara 
ve travmaların bazıları bir ebeveynin tacizkar 
davranışları ile yaratıldı. fakat çoğumuz otorite 
figürleri ve toplumla etkileşimimiz yoluyla bir 
düzeyde yaralandık.

Çoğu insanın yetiştirilişinin özünde koşulsuz 
sevgi yoktu. Bize yüklenen bazı gerçekdışı 
beklentiler ile büyütüldük. Bize kim olduğumuz 
ve hayatta ne yapmamız ve neleri başarmamız 
gerektiği söylendi.

Pek çok insan için, çocukluklarından gelen bu 
yaralar, yaşamın baskısı ve gerçekten olduğumuz 
kimse için sevilmeme duygusuyla baş etmek için 
sağlıksız örüntüler ve davranışlar yarattı. Bazıları 
hizmete adanmış bir hayatı seçer ve diğerlerine 
yardım etmeye çalışır. Bunun yanında diğerleri 
güç kazanmaya çalışır ve maddesel düzeyde 
birikim yapar. altta yatan ise kabul edilme, 
onurlandırılma ve sevilme arzusudur. fakat 
bu arzu, çocuk olarak alamadığımız koşulsuz 
sevginin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan duygusal 
sorunların altında gömülü olarak kalır.

Kendimizi yeniden bulmalıyız. 
ebeveynleriniz, otorite figürleri ve toplum size 

hep bir kimlik yansıttıklarından dolayı, doğada tek 
başına zaman geçirmek ve meditasyon ve şamanik 
yolculuk yaparak kendinize “Şartlandırmaların 
ötesinde ben kimim?” diye sormak önemli.  ve 
size yansıtılmış olan kimlik, ruhunuzun gerçek 
doğası ile uyumlu değilse sevgi ve kabulü aramaya 
devam edeceksiniz. size yansıtılanları kabul etmiş 
ve diğerlerinin beklentilerini karşılayacağınız bir 
hayatı yaratmış olabilirsiniz. Ruhunuzun amacı 
için gerçek bir anlam ifade etmeyen bir hayatta 
kısılıp kalmış olabilirsiniz. Oysaki tüm istediğiniz 
yalnızca kim olduğunuz için gerçekten sevilmek.

Üzerinize yansıtılanların ötesinde kim 
olduğunuzu ve ruhunuzun gerçek doğasını 
yalnızca siz bilebilirsiniz. Hepimiz için kendimizi 
yeniden bulma zamanıdır.



a Ğ U s t O s  2 0 1 4  •  4 1

hissetmek, doğal olarak davranışımızı 
değiştirir.

aynı zamanda da spiritüel bir 
topluluk olarak bizim de egonun yerine 
ruhun yolundan yürüme köprüsünü 
geçmemiz önemli.

Hem yeryüzü için Şifa çalışması 
hem de diğer spiritüel öğretilerin 
önemli ilkelerinden biri de dışımızdaki 
dünyanın içsel durumumuzun bir 
yansıması olduğudur. 

spiritüel düzeyde, içsel bilinç 
durumumuzda neyin dönüştürülmesi 
gerektiğini incelemeye devam etmeliyiz. 
Bu, nasıl düşündüğünüz, kullandığınız 
sözcükler, kendinize anlattığınız öyküler 
ve dünyaya gönderdiğiniz enerji ile 
ilgili. dışımıza yansıyacak sağlıklı ve 
güzel bir içsel manzara yaratmalıyız.

neville’in öğretilerinin benim için 
çok güçlü etkileri olmuştur, bana 
ilham veriyor ve kendime zarar veren 
ve sabote eden düşünce ve inançların 
bazılarını dönüştürmeme yardımcı 
oluyor.

aşağıdaki neville’in 17/11/1967’de 
verdiği “insanın Özü” dersinden alıntı 
üzerine bir süre oturup düşünmek 
isteyebilirsiniz.

“eğer senin içinde olmasam, bu rüya 
gerçek olmazdı. eğer dünyadaki her 
şey benim içimdeyse, o zaman senin 
dünyandaki her şey senin içinde. ve 
eğer senin dünyandaysam, o zaman 
senin içindeyim.” 

spiritüel bir topluluk olarak, 
yaşam ağındaki her şeye sevgimizi 
ifade etmek için bir araya gelelim. 
Gün içinde, kendinizi tamamen 
dönüşüm uygulamanıza verebileceğiniz 
en iyi zamanı bulun. Hazırlık 
çalışmanızı yapın. yaratıcınızın 
sevgisini deneyimleyin ve bu sevgiyi 
hücrelerinize doldurun. Kendi ilahi 
ışığınıza dönüşün. Birlik ruhu içinde, 
sizin ışığınız çemberimizdeki herkesin 
ışıklarıyla birlikte dans etmeye 
başlayacak. Hep birlikte parlak, ışıltılı 
bir ışığı yeryüzünün çevresinde ve 
içinde örelim. Kalbinizin sevgiyle 
attığını hissedin. Işığınızın kolaylıkla 
hücrelerinizden yayıldığını hissedin. 
Işığınızı, yeryüzünün, elementlerin ve 
çemberimiz de dahil yaşam ağındaki 
her şeyin ışığıyla birlikte örün.           r

www.sandraingerman.com web sitesinden çeviren: 
simin Uysal Çetinkaya.

hissettiğinizde bilincinizi içinde 
bulunduğunuz odaya geri döndürün. 
Birkaç derin nefes aldıktan sonra 
gözlerinizi açın. Renkleri ve 
gördüğünüz güzel imajları içinize alın. 
Bedeninizdeki duyguları hissedin. size 
şarkı söyleyen doğayı dinleyin. derin 
bir nefes alın ve havadaki kokuları 
koklayın. Hazır olduğunuzda bir şeyler 
yiyin ve gerçekten taze ve sağlıklı bir tat 
alın. tat alma duyunuzun nasıl yeniden 
canlandığını fark edin. Biraz su için ve 
ağzınızdan ve boğazınızdan geçerken 
suyun tatlı yumuşak tadına varın. 
Çevrenizdeki yumuşak şeylere dokunun 
ve elleriniz ve parmaklarınızdaki hisleri 
fark edin. duyularınızın nasıl daha canlı 
olduğunu fark edin. 

yaratıcınızın koşulsuz sevgisini 
deneyimlemeyi ve içinize çekmeyi 
sürdürdüğünüzde, kendinize ve 
diğerlerine olan davranışınızı 
değiştirmek isteyeceksiniz. Bu 
uygulamayı tekrarlamayı sürdürdükçe 
dünyada sevgi için daha büyük bir araç 
olabilmek için kalbinizin genişlediğini 
fark edeceksiniz.

Meditasyon ya da şamanik yolculukla 
atalarınızla bağlantı kurabilirsiniz. 
atalarımızın davranışlarına dair tatsız 
anılarımız olabilir. fakat şimdi aşkın 
alemlerde ve Kaynak ile birlikteler. 
Onların sevgi dolu enerjisi size şifa, 
sevgi ve destek sağlayabilir. Çünkü 
atalarınız sizin sağlık ve esenliğinizi 
gözetiyorlar. aamaçlarınızı ve 
hayallerinizi gerçekleştirmenizde 
başarılı olmanız için gerekli olan enerji 
desteği sağlamak istiyorlar. sizi sevip 
desteklemelerine izin verin. 

evet, insanlığın kolektif olarak 
birbirine ve yaşam ağına olan 
davranışlarında bir değişikliğe ihtiyaç 
var. Koşulsuz olarak sevildiğimizi 
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İlim ilim bilmektir 
İlim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsin 

Bu nice okumaktır                     
yUnUs eMRe

 
Kendini Bilme Çalışmalarında, 

Benler, Negatif Duygular ve Düşünceler 
İle Pratik Olarak Nasıl Çalışırız?

Kendini bilme çalışmalarında 
Çalışma oktavının ilk notası Do 

Çalışma fikirlerine değer vermek 
ve onu öğrenmek, ikinci nota Re ise 

çalışma fikirlerini kendine uygulamaktır.  
entelektüel olarak öğrendiklerimizi 

(bilgilerimizi) kendi varlığımıza 
uygulamazsak varlıksal olarak bulunduğumuz 
yerden kıpırdayamayız. Kendini gözlemleme 
tekniğini öğrendikten sonra, kendi varlığımız 

üzerine uygulamak için tespit ettiğimiz benler 
üzerinde çalışmalıyız. Bu çalışmanın yazılı olması 

etkinliğini daha da artıracaktır. tespit ettiğimiz 
benleri liste halinde kağıda dökmeliyiz. tembel ben, 

kıskanç ben, endişeli ben, kindar ben, öfkeli ben, hoşgörüsüz 
ben vs.
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Benler, negatif duygular ve 
düşüncelerle Çalışmak

ergün Özyiğit
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Bende 
varlığından 
emin 
olduğum, 
beni sıkça 
etkisi altına 
alan bir tanesi 
üzerinde 
çalışmaya 
başlamalıyım. 
evet, şimdi, 
hemen, şu 
anda, anda. 
Bu aynı 
zamanda 
“nasıl anda 
kalırım?” 
sorusunun da 
uygulamadaki 
cevaplarından 
biri değil mi? Her şeyi zamana 
yayıp, çıkmaz ayın son çarşambasına 
erteleyerek anda kalamayız.

ele aldığım bu ben’i her üç 
merkezde de detaylı gözlemlemeliyim. 
Bu şu demektir; bu ben ile özdeşleştiğimde 
vücudumda neler hissediyorum, duygusal 
dünyamda hangi duygularım ön planda, 
düşünce dünyamda hangi düşünceler ön 
planda.

Örneğin tembel bir benim olduğunu 
ve bunun üzerinde çalışmak istediğimi 
düşünelim.

Önce adını koyup özelliklerini mümkün 
olduğunca detaylı yazmalıyım. 

Bu ben ile bir olduğumda, 
özdeşleştiğimde, beni ele geçirdiğinde 
olabildiğince dikkatle onu 
tanımalıyım. Onu tanımaya çalışırken 
kendini gözlemleme tekniğinin 
bütün detaylarını kullanmalıyım.  
Gözlemlemeyi tarafsız gözlemci ben 
yapmalı, günlük yaşantımın türlü 
anlarında bu ben in fotoğraflarını 

çekmeliyim, 
bu fotoğraflar 
mümkün 
olduğunca 
detaylı 
alt notlar 
içermeli. O 
anlardaki 
hallerimi 
kaydetmeliyim.

Kendimi 
gözlemlerken 
ona, tembel 
bene yan gözle 
bakmalıyım. 
Kendisinin 
izlendiğini 
fark etmemeli, 
yoksa hemen 
değişecektir. 

tamponlar, savunma mekanizmaları, 
yargılar devreye girecektir. Böylece 
kendisinin hiçte tembel olmadığına 
beni ikna edecektir.

teMBeL Ben1: tembeldir. işleri 
ihale etmeye çalışır. Mazeret bulur. 
Bugünün işini yarına erteler. yazması 
gerekeni yazmaz. yapması gerekeni 
yapmaz. Kendini haklı çıkartır. 
içsel kale alır. Zamanı verimsizce 
kullanır,çarçur eder vs.

Bütün merkezlerde bu ben’i 
gözlemlemeliyim.

Bu ben ile özdeşleştiğimde 
vücudumu, duyularımı izliyorum ve 
tespitlerimi yazıyorum. HaReKet 
MeRKeZi: Uykulu, uyuşuk, durağan, 
yemek içmek peşinde…

Bu ben ile özdeşleştiğimde 
duygularımı içsel bir dikkat ile 

1 doğal olarak bu tanımlamalar ve tanımlanan ben 
in merkezlerdeki görünümleri çalışmayı yapmak 
isteyen her kişide farklı olacaktır. yukarıda verilen 
örnekler konunun daha iyi anlaşılması içindir.
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Bütün merkezlerde ÇAlIŞKAN BeNİ 
imgelemeliyorum.

ÇaLIŞKan BeniM ile özdeşleşmeye 
çalışırken bedenime onun 
özelliklerini davet ediyorum. 
HaReKet MeRKeZi: enerjik, 
uyanık, hareketliyim vs.

Çalışkan ben im ile 
özdeşleşmeye çalışırken ona 
uygun duygularımı davet 
ediyorum. 

dUyGUsaL MeRKeZ: 
neşeli, cesur, anda...

Çalışkan ben’im ile 
özdeşleşmeye çalışırken ona 
uygun hal ve düşünceleri davet 
ediyorum. 

enteLeKtÜeL MeRKeZ: 
dikkatini yönlendirmiş, farkında, 
hedef odaklı...

Önce mücadele etmek istediğim 
beni detaylı olarak tespit ettim. daha 
sonra bu benden ayrıştım ve yerine 
güçlendirmek istediğimiz beni 
imgeleme ile yarattım.

Bu çalışmayı kendi üzerimizde 
(tespit ettiğim benler, negatif duygu 
ve düşünceler üzerinde) yeterli 
bir süre yaptığımızda mutlaka 
varlıksal olarak değişeceğiz. Çalışma 
bilgisini, çalışarak öğrendiğimiz 
kendini gözlemleme tekniğini kendi 
varlığımıza uygulamış olacağız. 
anlayışımız artacak. 

Kendi varlığımıza uygulamadığımız 
bir bilgi (sadece duyduğumuz, 
bildiğimiz bilgi) kitaptan alınmış bir 
bilgi olarak kalacak ve varlığımızda 
asla bir değişime yol açmayacaktır.

                                              r

gözlemliyorum ve yazıyorum. 
dUyGUsaL MeRKeZ: Morali 

bozuk, endişeli, neşesiz,anda değil...
Bu ben ile özdeşleştiğimde içsel bir 

dikkat ile düşüncelerimi gözlemliyor 
ve yazıyorum. 

enteLeKtÜeL MeRKeZ: 
dikkat sıfır, düşünemez, uykulu 
gibidir, daldan dala atlar...

Şimdi özdeşleşmek 
istemediğim, detaylı olarak 
tanımladığım bu benim hakkında 
artık eskisinden daha şuurluyum.  
TeMBel BeNİM dediğimde; 
bütün detayları ile (halleri, 

tavırları sesi, konuşması, yüz 
ifadesi, duyguları, düşünceleri vs.) 

kendisini tanıdığım bir ben gözümün 
önüne geliyor. Beni benden çalan o 
hırsızın eşkali, yaşayan holografik bir 
fotoğraf gibi gözümün önüne geliyor.

Gelip beni ele geçirdiğinde, 
hatta ele geçirmeden hemen önce 
vücudum (duyularım), duygularım 
ve düşüncelerimdeki değişiklikleri 
fark edebilirsem onunla mücadele 
edebileceğimi biliyorum.

Bu TeMBel BeNİN karşısına 
bütün detayları ile yaratıcı 
imgelemeyi de kullanarak pozitif, 
özdeşleşmek istediğim bir ÇAlIŞKAN 
BeN yaratmalıyım. Önce bu beni 
tanımlıyorum.

ÇaLIŞKan Ben: Çalışkanım. “senin 
için ne yapabilirim?” diye sorarım. 
Mazeretlere sığınmam. Bugünün işin 
bugün yaparım. yazmam gerekeni 
yazar, yapmam gerekeni yaparım. 
Kendimin de haksız olabileceğini 
kabul ederim. dışsal kale alırım. 

Zamanı verimli kullanırım…
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buna yabancılaştırın ve bunu sanki 
sokakta olan olayları gözlemliyormuş 
gibi gözlemleyebileceğiniz bir şey gibi 
görün. Bunu yapmadığınız müddetçe, 
zihnin efendisi olmak zordur.2

* 
*
 *

Kötü düşüncelerin neden geldiğini 
size anlatmamış mıydım? ... Kötü 
düşünceler sayısı ne kadar çoksa, 
nedenlerinin sayısı da bir o kadar 
çoktur! Her biri kendi özel nedeninden 
ötürü gelir: benzerlik yoluyla olabilir, 
sırf size sataşmak için olabilir, siz onları 
çağırdınız için olabilir, kendinizi 
saldırılara açık hale getirdiğiniz için 
olabilir, bunların hepsi yüzünden veya 
daha başka birçok nedenden dolayı 
olabilir.

Kötü düşünceler, sizin içinizde bir 
yerlerde bunlara karşılık gelen bir şey 
olduğu için gelir; aksi halde, böyle bir 
şeyin geçip gittiğini görebilirsiniz ama 
sizin içinize gelmez. Bu sorunun şu 
anlama geldiğini varsayıyorum: neden 
birdenbire kötü bir şey düşünürsünüz?

Çünkü aşamalar çok farklıdır. 
Zihinsel atmosfer, kalabalık bir grubun 
toplandığı bir meydandan daha 
kötüdür: her türden ve her şekilden 
sayısız fikir ve düşünce, öylesine 
karmaşık bir münakaşa içine girer ki net 
bir şeye ulaşmak imkansızdır. Kafanız 
bunun tam ortasındadır ve zihniniz 
için daha da kötüsü söz konusudur; 
denize dalan bir insan gibi, bunların 
içine dalar. tüm o gelip giden, geçen, 
dönen, çarpışan, giren, çıkan fikirler ve 
düşünceler... içinde yaşadığınız zihinsel 
atmosferin farkında olsaydınız, bu hiç 
kuşku yok ki biraz çıldırtıcı olurdu! 
Hayatta çok uzun bir süreliğine, kişisel 
serebral (beyinle ilgili) sınırların bir 

2 a.g.e., s. 1268-69.

süzgeç olarak çok gerekli olduğunu 
düşünüyorum.

tüm bunların dışına çıkabilmek ve 
zihinsel atmosferi tam olarak olduğu 
gibi yaşamayabilmek ve görebilmek 
-bu yaşamsal atmosfer için de aynen 
geçerlidir ve hatta daha da çirkindir- 
onu olduğu gibi yaşamak ve görmek 
için, insanın çok güçlü olması ve çok 
sağlam bir içsel yön hissine sahip 
olması gerekir. ama ne olursa olsun, 
siz görün veya görmeyin, hissedin veya 
hissetmeyin, durum budur, böyledir. Bu 
nedenle, kötü düşüncelerin nereden 
geldiğini soramazsınız; onlar her 
yerdedir. neden gelirler? nereden 
gelirler? siz tam da onların ortasınız!

Belirli düşüncelerin farkına 
varmanızı, belirli düşünceleri de fark 
etmemenizi sağlayan bu şuurluluk 
filtresini yöneten şey, içsel tutumunuz, 
içsel ilgileriniz, içsel alışkanlıklarınız 
-burada psişik olandan söz etmiyorum, 
zihinden söz ediyorum- eğitiminiz, 
serebral gelişiminizdir vs. Bu, egonuz 
tarafından oluşturulan bir tür süzgeçtir 
ve belirli düşünceler bundan geçerken, 
diğerleri geçmez, bu otomatik olarak 
gerçekleşir. işte bu nedenle, size gelen 
düşüncelerin doğası, sahip olduğunuz 
karakter türü hakkında çok önemli 
bir ipucu sunabilir; bu sizin için 
tamamen şuuraltı olabilir çünkü insan 
kendini gerçekten bilme alışkanlığına 
sahip değildir ama bu karakterinizin 
genel eğiliminin bir göstergesidir. 
daha basit bir biçimde ifade etmek 
gerekirse, örneğin iyimser biriyseniz, 
genellikle iyimser fikirler sizi bulacaktır; 
kötümser birini ise genellikle kötümser 
fikirler bulacaktır -çok genel olarak 
konuşuyorum- isyankar bir doğaya sahip 
birini, isyankar fikirler bulacaktır; koyun 
gibi birini, ezik fikirler bulacaktır! 

ŞÜPHeLeRi reddetmek, insanın 
düşüncelerini kontrol etmesi anlamına gelir; 
bu kesinlikle böyledir. ama insanın  

      düşüncelerini kontrol etmesi, yaşamsal 
arzularını ve tutkularını veya bedeninin 
hareketlerini kontrol etmesi kadar gereklidir; 
hem yoga için, hem de yoga dışındaki şeyler için. 
insan düşüncelerini kontrol edemezse, onların 
gözlemcisi, yargıcı ve efendisi olamazsa tam 
olarak gelişmiş bir zihinsel varlık bile olamaz. 
Zihinsel varlık, arzuların ve tutkuların fırtınasında 
dümensiz bir gemi olmayı veya bedenin ataleti ya 
da dürtülerinin bir kölesi olmayı kabul etmediği 
gibi, azılı ve kontrol edilemez düşüncelerin 
kendisini bir tenis topu kullanmasını da kabul 
edilemez bulur. Bunun daha zor olduğunu 
biliyorum çünkü insan esasen zihinsel Prakriti’nin 
bir eseridir ve kendini zihninin hareketleriyle 
tanımlar; bu nedenle de zihnin girdabından 
kendini hemen kurtarıp özgürleşemez. Bedenini, 
en azından hareketlerinin belirli bir kısmını 
kontrol etmek onun için görece kolaydır; yaşamsal 
dürtüleri ve arzuları üzerinde zihinsel bir kontrol 
sağlamak ise onun için daha az kolaydır, yine de 
bir mücadelenin ardından bunu başarabilir; ama 
düşüncelerinin girdabının üzerinde, nehirdeki 
tantrik yogi gibi oturmak en zordur. Her şeye 
rağmen bu da yapılabilir; tüm gelişmiş zihinsel 
insanlar, ortalamanın üzerine çıkanlar, şu ve 
bu şekilde veya en azından belirli anlarda ve 
belirli amaçlar doğrultusunda zihnin iki parçası, 
yani düşüncelerin fabrikası olan aktif parça ile 
düşünceleri gözlemleyen, yargılayan, reddeden, 
eleyen, kabul eden, düzeltmeler ve değişiklikler 
isteyen bir tanık ve bir irade olan sessiz egemen 
parça, kendi kendine hükmedebilen Zihnin 
evindeki efendi, samrajyaarasında bir ayrım 
yapabilmelidir.1

* 
*
 *

Kendinizi bundan (düşüncelerin alışkanlığa 
dayalı hareketinden) uzaklaştırın; zihninizi 

1 sri aurobindo Birth centenary Library, Bölüm 24 (letters on 
Yoga), s. 1257.

Rahatsız 
edici 
düşünceler
Mirra Alfassa (Anne)

4 6  •  R U H  v e  M a d d e
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ilerlemenin karşısında olup ona zarar 
veren ve engel olan fikirleri aşama 
aşama ayırt edebilirsiniz. yukarıdan, 
bunları soğukkanlı bir biçimde ve hiç 
etkilenmeden bertaraf edecek güce 
sahip olursunuz. ama orada kalırsanız, 
yani bu karmaşa ve çatışmanın 
ortasında, baş ağrısına tutulursunuz! 

yapabileceğiniz en iyi şey, sizi özel 
olarak konsantre olmaya zorlayacak 
pratik bir şeyle meşgul olmaktır: 
çalışmalar, iş veya beden için dikkat 
gerektiren bir fiziksel meşguliyet; sizi 
yaptığınız şeye odaklanmaya ve artık bu 
tutarsızlıklardan kurtulmaya zorlayan 
herhangi bir şey. ama bunların 
arasında kalacak kadar talihsizseniz, 
daha önce söylediğim gibi, kesinkes baş 
ağrısına tutulursunuz. Bu problemi, 
ya pratik hayata dalarak ve pratik bir 
uğraşa odaklanarak ya da yükselip tüm 
bu kaosa yukarıdan bakarak ve buna 

bir düzen getirerek 

çözmeniz gerekir.
ama insanın asla aynı düzlemde 

kalmaması gerekir, bu ne fiziksel ne 
de ahlaki sağlık için iyi olmayan bir 
düzlemdir.3

Mirra alfassa (anne) 1878’te 
Paris’te doğdu. Ruhsal gelişimine 
uzun yıllar içsel olarak rehberlik 
etmiş olan sri aurobindo ile 1914’te 
tanıştı. 1920’de sri aurobindo’ya 
katıldı. Kasım 1926’da sri aurobindo 
aşramı kurulduğunda, onun tüm 
maddi ve ruhsal sorumluluğu sri 
aurobindo tarafından anne’ye emanet 
edildi. anne’nin yaklaşık 50 yıl süren 
rehberliğinde aşram, büyük ve çok-
yönlü bir ruhsal birlik olarak gelişti. 
1952’de Uluslararası sri aurobindo 
eğitim Merkezini kurdu ve 1973’te 
dünyadan ayrıldı. the Mother (anne) 
olarak da bilinir.                                r

yazarın Meta yayınlarından çıkan İçten Yaşamak 
adlı eserinden alınmıştır.

3 collected Works of the Mother, Bölüm 8 
(Questions and answers 1956), s. 224-25.

Şu işe bakın ki ilerlemeye karar 
verirseniz ve yoga yoluna girerseniz, 
yeni bir faktör işin içine girer. 
ilerlemeye karar verir vermez, sizde 
ve etrafınızda ilerlemek istemeyen her 
şeyin direnciyle karşılaşırsınız. ve bu 
direnç, doğal olarak kendisine karşılık 
gelen tüm düşüncelerde ifadesini 
bulur.

Örneğin, yemeğe bağlılıkla ilgili 
bir ilerleme kaydetmek istediğinizi 
varsayalım; ikide birde özellikle 
yemekle ilgili düşünceler sizi 
bulacaktır. Mesela ne yemek gerektiği, 
ne yememek gerektiği, nasıl yemek 
gerektiğini, nasıl yememek gerektiğini 
vs. hakkında düşünürsünüz. Bu 
düşünceler size gelir ve çok doğal 
görünür. Kendi içinizde şunu 
söylerseniz: «ah! Keşke tüm bunlardan 
kurtulabilsem ve bu meşgalelerin, 
ilerlememi engellemesine izin 
vermesem,» bu düşünceler sessiz 
sedasız daha da çok gelir, ta ki içinizde 
gerçek bir ilerleme 
olana dek. 

Gerçekten ilerlediğinizde, tüm bu 
şeyleri yukarıdan görebileceğiniz 
ve yerli yerine oturtabileceğiniz bir 
şuur seviyesine ulaşırsınız. Bu, her 
şey için geçerlidir. Meşgaleleriniz ve 
ilgileriniz, sizi çelişkili bir biçimde hem 
yaradılışınızla ilgili olan fikirlerle hem 
de bunların tam tersi fikirlerle temas 
kurmanıza yol açar. en baştan itibaren 
ayırt edebilme tutumunuzu korumaya 
özen göstermezseniz, zihinsel bir savaş 
alanına dönersiniz.

daha yüksek bir seviyeye, olağan 
fiziksel zihin olmayan spekülatif zihnin 
bölgesine nasıl yükselebileceğinizi 
bilirseniz, tüm bu oyunu ve tüm bu 
mücadeleyi, çatışmayı ve çelişkileri 
size dokunmayan veya sizi etkilemeyen 
bir merakla görebilirsiniz. daha da 
yüksek bir seviyeye çıkarsanız ve 
gitmek istediğiniz amacı görebilirseniz, 
sürdürdüğünüz ilerleme için uygun 
olan fikirleri ve bu 
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Olumlu ve 
Olumsuz 
tesirler
Bilgehan Meral
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düşüncelerimize de uygulamayı 
alışkanlık edinmeliyiz. Hiç 
unutmayalım ki zıtları anlamak, 
zıttından da hakkını vererek 
bakabilmekten geçer. Kişinin kendini 
karşı tarafa da koyabilmesinden geçer. 
ve bu büyük bir erdemdir.

Zıt kutupların birbirlerine yaptıkları 
etki ile nasıl denge sağladıklarına 
verile bilecek en güzel örnek dünyanın 
kutupları ve insanın manyetik 
kutuplarıdır. Birbirlerine uyguladıkları 
çekme ve itme kuvvetleri ile sistemi 
ayakta tutarlar. ancak bu tam sabit ve 
hiç değişmez değildir. nasıl ki insan 
arada sırada hasta olur ve bunun 
sebebi manyetik kutuplarındaki 
dengenin bozulmasıdır aynı bunun 
gibi dünyanın kutuplarıda her 
geçen yıl ufakta olsa yer değiştirir ki 
bunlar da iklimlere ve dünya da ki 
hayat şartlarını etkiler. yani denge 
bozulur fakat hemen arkasından bunu 
dengeliyici zıt kutuptan aksyon gelir ve 
derhal yine denge kurulmuş olur. Bu 
hep böyle gider ancak dışarıdan ek bir 
tesir dengeleri yüksek seviyede bozacak 
olursa zorunlu olarak dengeler yani 
kutupların pozisyonu kayar ve tekrar 
dengeye gelmek için ne gerekiyorsa 
yaparlar. Bu ihtiyacın içinde kutupların 
yer değiştirmesi bile olabilir ki 
önümüzdeki 50-100 sene içerisinde 
bu rejenerasyon yani kutupların yer 
değişimi beklenmektedir. aslında bu 
yerküremizin ölüp tekrar doğması 
reenkarne olması, reorganize olması 
demektir.

aynı gelişim insanların hayatlarında 
da meydana gelir. Bir ömürün sonunda 
dışarıdan gelen tesirlere karşı vücut 
dediğimiz madde üzerinde denge bir 
tarafa doğru bozulmaya başlar. Bu 
kimi zaman organların yetersizliği 

şeklinde ortaya çıkar veya kimi zaman 
da kanser vakaları olarak ortaya çıkar. 
Bu organizmadan sorumlu organizatör 
varlık  kendi şuur merkezi ile 
bağlantıda olup polaritesini dengede 
tutan ve kendinden çıkan tesir 
bütününü bilerek ve isteyerek azaltır. 
arkasından bir an gelirki maddeleri 
bir araya getirmiş olan ve dualiteden 
faydalanarak belli bir vücudu bir ömür 
boyunca bir arada tutan varlığa ait 
çekim gücü o insan maddesinden geri 
çekilir. işte o an denge tam bozulur 
ve madde dağılmaya başlar. Biz buna 
ölüm diyoruz. Şu bir gerçektir ki, 
bu dünyada toparlayıcı tesirlerini 
zayıflatan varlık ötealem dediğimiz 
spatyomda da hami varlıklar yardımı 
ile oranizasyona çoktan başlamış ve 
şuurun spatyomdaki yolculuğuna 
devam etmesi için gerekli tüm 
enstantaneleri ve organizasyonları 
hazırlamış ve konsantrasyonunu o 
tarafa doğru yöneltmiştir. Örnekten 
de anlaşldığı gibi zıt kutbun olması 
ve dualiteyi bir dengeyi ayakta tutmak 
için kullanmak varlıkların evrensel 
gelişimlerinde en önemli araçlarıdır.

temizleyici ve filitreleme görevini 
gören olumsuzlara en güzel örnek 
spermin ana rahmine düştükten 
sonra yumurtaya ulaşmaya çalışırken 
kendisi için çok zor ancak doğanın 
gelişebilmesi için önemli bir yoculuğa 
çıkmasını ve bu yolculukta karşılarına 
çıkan engellerden sebep sayılarının 
gitgide azalması ve en sonunda tek 
bir ama en kaliteli sperm yapısı ile 
döllenmenin sağlanmasıdır. Örneğin, 
sperm ilerlerken kanal içerisinde 
mukus adı verilen rahim salgısı ile 
karşılaşır. ancak mukus östrojen 
hormonları sayesinde paralel uzun 
ipliksi bir yapıya kavuşur. spermin 

OLUMsUZ (negatif, menfi) ve olumlu 
(pozitif, müspet) temel olarak ayrılmaz 
ikili olup tüm evren düzeni bu ikili 

denge üzerine kurulmuştur. dengeden kastımız 
statikocu bakış açısıyla hiç değişmeyen düzen 
anlamında kesinlikle değildir. Hatta bunun tam 
tersi olarak her an için değişen ve yükselen bir 
dengeden bahsetmekteyiz. işte zıt kutupların 
birbirine olan ihtiyaçları bu kadar önemlidir. 
Biz bu yapıya ruhçu anlayışta dualite kanunu da 
deriz.

Bu tip tesirler tarzında dualiteler olduğu gibi 
evrenin işleyişinde bazen filtre görevi gören 
bazen de yetersizleri ayıklama görevini üstlenen 
olumsuz alanlar da vardır. Her ne kadar olumsuz 
kelimesinden otomatik olarak negatif bir 
algılama çağrışım yapsa da, yerine getirdikleri 
vazifeler göz önünde bulundurulduğunda 
tam anlamıyla yapıcı ve koruyucu özelliklere 
sahiptirler.

aslında olumlu ve olumsuzu tam anlamıyla 
kavrayabilmek ve tam içimizde hakkı ile 
hissedebilmemiz için empati davranışını 
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yaparsak olumsuz 
bir davranış 

yapıyor 
ve bazı 

ışınları yansıtıyor ancak ozon 
tabakasının dünya organizasyonu için 
almış olduğu vazife tarafından empati 
yaparsak bu tam bir gerekliliktir 
ve olumludur. Birçok varlığın 
gelişebileceği dünya maddesinde 
yaşanabilinir bir ortam oluşturmada 
çok önemli bir vazifeyi yerine 
getirmektedir.

Bir başka güzel örnekte insanların 
birbirleri arasında tesirleşme 

yöntemidir. demiştik ki her insanın 
kendi manyetik alanı vardır 
ve bu manyetik alan kişinin 
kendi şuursal ve otomatik 
davranşları ile ağırlıklı bir 
polarite alır. artık bu oluşan 
manyetik alan, zıt kutupta 
polariteye sahip olan kişi 
için olumsuzdur. Örneğin, 
kişi negatif düşünceler  ve 
imajinasyonlar içerisinde 
ise kendisini saran 
alanı negatif olacak ve 
içeriye girmek isteyen 
pozitif tesirlere de 
izin vermiyecektir. 
Hattızatında bu pozitif 
tesiler kendisi için artık 
olumsuzdur. ve kendisine 
kendisi gibi negatif 
tesirler çekmeye başlar. 
aynı bu örnek gibi pozitif 
kişi içinde negatif tesirler 
olumsuzdur. ve aynı 
kurallar geçerlidir.

 Bu konuda çok güzel 
söylenmiş iki söz var; 

“Kötülükten men et, iyiliğe 
sevk et,” ve “iyi düşün, iyi 

osun”.                          r 

vazifesi bu kademeyi geçmektir. Mukus 
yapısı gereği ipliksi liflerinin arasından 
düz kuyruklu olmayan ve yapısal olarak 
bozuk olan spermlerin geçmesini 
otomatik olarak engeller. sperm 
sayısı oldukça düşer. Böylece elenen 
spermler tarafından baktığımızda 
mukus aldığı bu görevle negatif bir 
iş yapılmıştır. Hatta diyebiliriz ki 
sperm topluluğu üzerinde katliam 
yapılmıştır. ancak doğacak 
olan bebeğin ve anne babanın 
tarafından empati yaptığımızda 
ise doğanın kendini 
yenilemesinde çok önemli bir 
vazife yerine getirilimiştir. 

elenen sperm 
Örnekleri

BenZeR bir örnek 
de ozon tabakasıdır. 

Günümüz insanı için 
ozon tabakasının önemini 
anlatmaya gerek yoktur. 
Güneşten çıkan zararlı 
ışınlardan dünyamızı 
koruyan gerçek bir filtredir. 

Güneş ve yaydığı 
tesirler 
tarafından 
empati 



BiR saBaH tam Mong dışarıya çıkacakken, bir çift yeni bota ayağı takıldı. 
Botlar ona tam uydu.
ve Mong gün boyunca gelebilecek diğer sürprizler için bekledi. 

O gün batmaya başlayıncaya kadar gelmedi.
Mong bir taburede oturuyordu.
Kadının üzerinde kafasının etrafına sarılmış uzun bir şal vardı, bir tabure alıp 
Mong’un karşısına oturdu.
ikisinin arasındaki odun ateşinden neşeli bir dans ediyormuşçasına yayılan ateş, 
kadının suretini aydınlatıyordu.
Uzun bir sessizlikten sonra Mong, “ne arıyorsun?” diye sordu. 
“yedi yıl oldu ve hala çocuğum yok,” diye fısıldadı kadın. 
Mong yumuşak bir biçimde “Bana alevleri izleyerek bakar mısın?” dedi.
Kadın atkısını kaldırdı ve böylece Mong kadının gözlerini görebildi. 
“Bana bak ve içini görmeme izin ver,” dedi Mong.
Gözleri kadının gözleriyle kesişti ve Mong kadının aklına girebildi.
Mong kadına, “eve geri dön ve annenle barış,” dedi. 
Kadın dondu kaldı.
“eğer anne olmak istiyorsan, öncelikle bir kız evlat olmak zorundasın,” dedi.
Kadın kafasını eğdi.
Kadın “yapamam!” diye ağladı.
Mong sessiz kaldı.
Birden ateş alevlendi ve kadını çevreleyen yerde Mong yedi yıldır bekleyen bir 
bebeğin varlığını hissetti.
aklından bebeğin, “senin için hazır olması için ona yardım et,” dedi.
Mong “atkını burada bırak ve sadece onun içine saracak bir çocuğa sahip 
olduğunda geri dön. Lütfen şimdi git,” dedi.
Bir sene sonra Mong kapısında bir sepet dolusu yumurta buldu. 
O akşam kadına ait olan şalı geri verdi.                                 r

yazarın Mong, Farklılığın Ötesine Yolculuk adlı kitabından alınmıştır.

Ö y K Ü

anne
hendrick vanneck
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2014 ekiminde Bilyay akademi 
dönüşüm için açılıyor…

BiLyay aKadeMi, BU yIL iÇeRiKLeRini daHa ÇOK Kendini 

BiLMe, İlâhî NİzAM ve KâİNAT ve PRatiK UyGULaMaLaRa 

dÖnÜŞtÜRdÜ. yILLaRIn BiRiKiMi ve deneyiMLeRini 

BIRaKMaK, teRK etMeK, tesLiMiyet ÜZeRine 

yOĞUnLaŞIyOR. GÜndeLiK aKLIn, vaRLIĞIn RUHsaL 

ZeKaya UZanan KaPILaRI KaPattIĞI ZaManLaRda, iŞte 

BU nOKtada iÇses, sessiZLiK ve deRinLiĞin GÜÇLÜ BiR 

ŞeKiLde ŞUURdan aKItILaRaK an iÇinde dÖnÜŞÜMe 

yÖneLiK ÇaLIŞMaLaR aRtIRILdI. eĞitMenLeR de BU 

teMeL stRateJi OdaKLI BiLGi veRMe KaPasiteLeRinin en 

sOn ULaŞacaKLaRI RisKLeRe HaZIRLaR. yOLda aKMaK, 

dÖnÜŞÜMÜ BiRLiĞe ÇeviRMeK iÇin BiLyay aKadeMi 

yeni ÖĞReniM yILInda GeZeGenin sesiyLe, nefesiyLe, 

KOKUsUyLa daHa ÇOK aHenK ve UyUMLa yÜRÜyeceK 

PROGRaMLaRIn aÇILIMLaRInda yOĞUnLaŞIyOR. 

aRtIK aynI tOnda titReŞen yÜKseK MeRKeZLeRin dOLU 

dOLU eneRJisini, tesiRini aLaBiLen yetKin vaRLIKLaRI 

BULUŞtURacaĞI yeni BiR dÖneMe daHa HaZIRIZ. yOL BiZe 

dOĞRU. BiZ yOLa dOĞRU yÜRÜyeceĞiZ…

BU yOLcULUĞa siZ de BiZiMLe KatILIn. yeni dÖneM 

KayItLaRI iÇin vaKfIMIZa BaŞvURaBiLiRsiniZ.
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hep aynı global planı izliyor. 
Iserbyt’in kitabı, o zamanlar çalıştığı, 
Washington’daki eğitim Bakanlığının 
dosyalarından alınmış olan belgelere 
dayanıyor. Belgeler, eğitim sisteminin, 
cahil ve itaatkar yetişkinler yaratmak 
için kitlelerin algılamalarını 
programlayan bir araca dönüştürülmesi 
planını açığa çıkarıyor. Bu yetişkinler, 
verilen emirleri hiç sorgulamayan 
robotlar halinde devlete ve şirketlere 
hizmet edecek ve bir dünya hükümeti 
yoluyla insanların kontrolünün 
merkezden sağlanacağı bir planın 
destekleyicileri olacaklar.

aslında eğitim, bütün ahlaki, 
psikolojik ve algılama bariyerlerini 
kaldırarak istenen sosyal değişikliğin 
sağlanması ve insanların köle 
haline dönüşmeleri için kendilerini 
ve dünyayı algılayışlarının 
koşullandırılması. sistem, aşağıdaki 
ömür boyu algılamaları aşılamak üzere 
tasarlanmış:

- Gerçek, otoriteden gelir.
- akıl, hatırlamam ve tekrarlama 

yeteneğidir.
- düzgün hafıza ve tekrarlama 

ödüllendirilir.
- itaatsizlik cezalandırılır.
- Zihinsel ve sosyal uyum gerekir.
Çocuklar ve gençler merkezden 

yönetilen bir makinadaki dişliden 

farksız varlıklar olmaya  hazırlanıyorlar. 
Gittikçe daha fazla gruba dayalı 
bir eğitim görüyoruz çünkü amaç 
çocuklara grup düşüncesini kabul 
ettirmek, sınıfta uyum göstermek 
istemeyenler üzerinde daha ağır bir 
baskı sağlamak.

Bu, uyum eksikliği şeklinde 
değerlendiriliyor çünkü grupla 
öğrenme stratejisi uygulanıyor. 
Gruptaki her çocuğun amaca ulaşması 
gerekiyor. Bu “sonuç almaya dayalı 
eğitim” terimi, herkes için aynı 
amaca, yani programlanmış bir zihne 
ulaşılması anlamına geliyor...  Bu 
gruba yönlendirilme, “sonuç almaya 
dayalı eğitim” sistemini, kişinin 
eğitimi için değil, grubun davranışını 
değiştirmek için kullanılan bir 
sisteme dönüştürüyor. Bu, rekabetin 
engellendiği ve kişinin grubun 
kendilerinden daha önemli olduğunu 
öğrendiği kolektif bir değişim  oluyor. 
“davranış Bilimi”nden bilim adamları 
ve toplum mühendisleri, en büyük 
düşman olarak kişisellik, seçim ve 
özgürlük konularını dayatmak üzere 
görevlendiriliyorlar. amerika’nın 
eğitimini değiştirme konusunda 
en önde gelen kişilerden birisi de, 
Rockefeller tarafından finanse edilen 
Wilhelm Maximillian Wundt’dur. 

daWKIns ve cHRIs fRencH, sol beyinin, sağ beyinin önsezilerine 
girememesi için girişi bloke eden akademik muhafızlara fevkalade birer 
örnektir. sağ beyinin önsezileri, dawkins ve french gibi kişilerin, neden 

parapsikolojik psikoloji dilinin bilinen her şeyden daha mantıklı olduğuna 
inandıklarını açıklar. dawkins ve french gibi akademisyen ve bilim adamları 
kendilerini çok akıllı sanırlar, oysa sistem onları kahvaltıda, yemekte, hatta çayda 
bile yiyip yutar. Önemli olan, daha büyük bir anlayış konusunda hiçbir fikirleri 
yokken, onların kendilerini akıllı sanmalarını sağlamaktır. Bu konuda yalnız 
olmadıkları da kesin...

Onlar, akademisyenlere, bilim adamlarına, doktor ve gazetecilere yüklenmiş 
olan yazılım programının birer modeli... sol beyin realiteyi asla kendi başına 
anlayamaz, oysa sağ beyin anlar çünkü noktaları birleştirir ve bütünü görür, 
parçaları değil...

charlotte Iserbyt, Ronald Reagen’ın ilk başkanlık döneminde amerikan eğitim 
Bakanlığının eğitim araştırma ve Geliştirme dairesinde üst düzey bir danışmandı, 
ama dışişleri Bakanlığı için de görev yapıyordu. O dönemdeki gözlem ve 
deneyimlerini çok ayrıntılı araştırmalar izledi ve onun Amerika’nın Seviyesinin 
Kasıtlı Olarak Düşürülmesi adlı kitabı yazmasına yol 
açtı. Kitabın adı, tam olarak içeriğini açıklıyor. 
Bu makaleden sonra The Miseducation of America 
adlı videoyu youtube’dan 
izleyebilirsiniz. 

dünyanın bütün 
ülkeleri hakkında 
anlatılabilecek bir 
hikayenin ayrıntılarını 
veriyor çünkü Kabal 
şebekesi 

eğitim
David Icke

2. Bölüm
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paralellik gösteriyor.  eski Başkan 
Jimmy carter’ın Ulusal Güvenlik 
danışmanı ve yine “Kabal”ın david 
Rockefeller ile birlikte trilateral/
Üçlü Komisyonunun kurucularından 
olan Zbigniew Brzezinski, kırk yıl önce 
gittikçe yaklaşmakta olan teknokratik 
toplum hakkında şöyle yazmış:

“teknetronik çağ, daha fazla kontrol 
altında tutulan bir toplumun en 
son aşamadaki görüntüsüdür. Böyle 
bir topluma, geleneksel değerler 
tarafından durdurulmayan bir ‘elit’ 
egemen olur. Bir süre sonra her 
vatandaşın üzerinde, hemen hemen 
sürekli bir gözetleme imkanı olur ve 
o vatandaş hakkında en kişisel, en 
özel bilgileri bile içeren son derece 
aktüel dosyalar hazırlanır. Bu dosyalar, 
yetkililerin istedikleri anda önlerine 
getirilebilecektir.”  

eğitim, gençleri böyle bir toplumu 
kabullenmeye koşullandırmak 
için sistematik olarak manipüle 
etmektedir. Bugün dünyanın dört bir 
yanında, medya tarafından sürekli 
olarak önümüze sürülen “uzman” 
yağmuruna bir bakın, her gün bize 
neye inanmamız ve ne düşünmemiz 
gerektiğini söylüyorlar. insanlar 
devlete, üstelik de hem kendilerinin, 
hem de  çocuklarının köle olmalarını 
sağlamak için, gelirlerinin büyük bir 
bölümünü eğitim için hükümetlere 
öderlerken hükümetler ise bu 
paraları, istihdam ettikleri toplum 
mühendislerinin,  eğitimi zombilerin, 
yani yaşayan ölülerin konveyörüne 
dönüştürmeleri için harcıyorlar! 

sistem “Problem-tepki-Çözüm” 
yöntemini kullanıyor. sistemin 
düzenlediği bir “eğitim krizini” diğeri 
izliyor ve her seferinde de çözüm; 
“algılama programı”nın ölçeğinin biraz 

daha arttırılıyor olması oluyor...  
Problem-tepki-Çözüm’ yönteminin 

yaşam gücü tabii ki problemler 
veya krizler... Bunlar doğal olarak 
oluşmadıkları için de sistem sürekli 
olarak yapay problem veya krizler 
çıkartıyor. Bunun insan toplumunun 
bütün alanlarını kapsadığı hepimizce 
malum. 

Programlamaya kolaylıkla uyum 
göstermeyen çocuklarda “öğrenme 
zorluğu”, “davranış bozukluğu” veya 
dikkatlerini odaklayamama gibi 
hastalıklar olduğu söyleniyor. Bense 
bunu sadece “içgüdüsel farkındalık” 
olduğunu söylüyorum, gerisi hepsi 
palavra....

adı konulmamış olsa da, bunları 
ben de kısa okul hayatım boyunca 
çok çektim. derslerde pencereden 
dışarıyı seyrederek kendi kendime 

(1832-1920)  
Wundt, Rothschild 
almanya’sının 
Leipzig 
Üniversitesinde 
profesör 
olup modern 
psikolojinin 
kurucularından 
oluşu ile tanınır. 

O, insanları,  deneyimlerinin toplamı, 
dolaysıyla da bizim bugün bilgisayar 
dediğimiz alet gibi programlanabilir 
olarak görmüş...

Bu yaklaşımı beş duyuya dayalı 
bu seviye için doğru, ama bu, ancak 
“bilinç”in, yani gerçek benliğin etkisi 
olmazsa mümkün oluyor. eğitimin 
dayalı olduğu felsefe budur, ama bu 
sadece a.B.d.’nde değil, ingiltere için 
de söz konusu.  Bertrand Russell (1872-
1970), tanınmış Russell soyundan 
gelen bir aristokrat, sosyal hicivci, 
filozof ve yazar olup büyük babası John 
Russel, Kraliçe victoria zamanında 
başbakanlık yapmıştır. anne babası 
amberley vikont Kont ve kontestir. 
Russell 1951 baskılı Bilimin Topluma 
etkisi adlı kitabında şöyle yazmış:

“...eğitim özgür iradeyi yok 
etmeyi amaçlamalıdır, böylece 
öğrenciler hayatlarının sonuna 
kadar öğretmenlerinin öğrettiğinden 
daha farklı davranamasınlar. evin 
etkisi engelleyicidir, öğrencileri 
şartlandırmak için müzikleştirilmiş 
sözlerin sürekli olarak tekrarlanmaları 
çok etkin olur. 

...Bu sözleri yerine getirmek ve 
‘kar’ın beyaz değil siyah olduğuna 
çocukların inandırılmalarının kafa 
başına kaça mal olacağını keşfetmek 
geleceğin bilim adamlarının işidir. 
teknik mükemmelleştirildiği zaman, 

bir nesil süresinden daha fazla bir süre 
ile eğitime egemen olan her hükümet, 
o zaman hiçbir ordu veya polis 
kuvvetine gerek kalmadan kontrolü 
hep elinde tutabilecektir.”   

Görüldüğü gibi yukarıdaki iki 
paragraf, eğitim ne amaçla yaratıldığını 
ve bugün en aşırı şekliyle nasıl 
uygulanmakta olduğunu anlatıyor.

erich fromm (1900-1980) 
Rothschild Zionist’lerin önde 
gelenlerinden olup, eğitim politikası 
üzerinde oldukça önemli bir 
rolü vardır ve Rothschild Zionist 
franfurt Okulunun felsefesi ile, yani 
programlaması ile çok yakından 
ilgilidir. amacı çocukları ve nüfusun 
geri kalanını kendileri adına düşünme 
ve karar vermek yerine kendilerini 
çeşitli alanlarda “uzman” olarak 
görmek üzere manipüle etmektir. 

“Halkla ilişkiler”in babası denilen 
ve yine bir Rothschilde Zionist olan 
edward Bernays ise müşterilerine, 
propaganda için hep bilim adamları ve 
doktorlar gibi “uzman”ları tutmalarını 
söylemiştir çünkü halkın onlara çok 
saygı gösterdiği bilinmektedir. 

Her şeyi bilen “uzman”lar olarak 
algılanan kişilere boyun eğmek, 
tam “Kabal”ın dayatmak istediği 
teknokratik toplumla büyük bir 

a Ğ U s t O s  2 0 1 4  •  5 95 8  •  R U H  v e  M a d d e



a Ğ U s t O s  2 0 1 4  •  6 16 0  •  R U H  v e  M a d d e

bir tedavi uygulamıştım. Bugün 
ise, bu uydurulmuş hastalıklara, 
psikolojik davranış problemleri deyip 
çocuklara leblebi gibi alınan ilaçlar 
ve psikolojilerini bozucu bir sürü 
ilaç veriyorlar, yani söyledikleri şu: 
“eğer bu çocuklar programa uyum 
göstermezlerse biz de onları uyuşturur 
öyle programlarız!” a.B.d.’nde 4 
milyon çocuk pek çok ilaç kullanıyor. 
ingiltere gibi ülkelerde de, kitleler 
halinde son on yıldır çocuklar için 
yazılan ilaç reçeteleri on katına çıkmış 
durumda.  

eğitim artık politikada bir 
propaganda aracı olarak kullanılıyor. 
insanları terörizmden koruma adına 
kendi işgal savaşlarını desteklemeleri 
için öğrencileri koşullandırıyorlar. 

Hedef kitleden tepki gelmeyince 
böyle bir sistemi kurmak kolay olur. 
yapacağınız tek şey psikopatları, 
sosyopatları, kontrol kaçıkları ve 
moronları istihdam edip okul ve 

kuruluşları onlara yönettirmektir. 
Henüz sistemin içlerine sızamamış 
olduğu son derece değerli öğretmenler 
de var, ama herhalde onlar da her 
gün ayrı bir şaşkınlık ve kuşku kabusu 
yaşıyorlardır.

Bu eğitim sisteminin bütün amacı 
-elbette ki gölgelerin arasındakiler 
açısından- sol beyinin kapısını 
tamamen kapatıp anahtarı da savurup 
atmak. ne kadar çok çocuk, genç 
ve yetişkin böyle olursa, sağ beyini 
bir antidot olarak koşullandırarak 
faaliyetler bir o kadar daha iyi hale 
getirilebilir.  Şu “ev ödevi” hikayesi 
de sadece zaman tüketmek için 
tasarlanmış bir şey. yani on beş yıl 
boyunca haftada beş gün 6-7 saat 
yetmiyor, çocukların bir de eve 
gittikten sonra çalışmaları gerekiyor!

sanat ve müziğin ölçeğinin ve 
eğitim sistemine finans sağlanmasının 
da ne kadar azaltılmış olduğuna bir 
dikkat edin. artık çocuklar, sol beyin 

eğitimine küçücük yaştan itibaren 
başlatılıyorlar. sanat ve müzik, sağ 
beyini destekleyici bir potansiyele 
sahip ve çocuklar “yapı”lar tarafından 
istismar edilmeden onların hayal 
güçlerinin akmasını sağlıyor. Oysa 
sistem bunu bloke etmek ve sol beyini 
öne çıkarmak istiyor, çünkü böyle 
olursa sol beyin realitenin yenilmez 
gücü olarak ömürlerinin sonuna 
kadar onların realitesinin belirleyicisi 
olur. Genel olarak öğretmenler 
bunu yaptıklarının farkında değiller, 
çünkü kendileri de aynı program 
makinasından geçmişler, ama sistemi 
dayatanlar “oyun”un ne olduğunu çok 
iyi biliyorlar.

Bana kalırsa çocuklar, 7-8 yaşından 
önce akademik çevreye, hele bugünkü 
eğitim gibi hiç tanınmaz hale gelmiş 
olan böyle bir çevreye hiç sokulmamalı! 
O zamana kadar oyunlarını oynamalı, 
yaratıcı hayal güçleri devreye girinceye 
kadar doğaçlama ve özgür düşünce 
içinde olmaları sağlanmalıdır. işte o 
zaman sol beyin “efendi/yöneten” 
olmaktan çıkıp sağ beyinin hizmetkarı 
olarak doğru olan yerini bulacaktır. 

a.B.d.’nde uygulanmakta olan 
yeni yönetmelik, kitapların % 70’inin 
kurgusal olmayan türde olmasını 
zorunlu kılıyor, böylece sağ beyinin 

yaratıcı gücünden kaynaklanan yaratıcı 
kitaplar ortadan kaldırılıyor. Hepsinin 
yerini, öğrencileri işyeri ortamına 
hazırlamaya daha uygun olan teknik 
kitaplar alıyor.

Bunu çok duydum... Gençleri 
gelecekteki iş yeri eğitimine hazırlama 
ihtiyacı veya işverenlerin istediği 
becerileri öğretmek için eğitimi 
değiştirme meselesi. Bu, çocukların hiç 
özgürce düşünme kapasitesine sahip 
olmadan, tıpkı makinadaki bir dişli 
gibi olacakları şekilde hazırlanacakları 
anlamına geliyor, böylece içsel 
yaratıcılıkları tıkanacak veya 
zihinleri, noktaların nasıl birleştiğini 
göremeyecek kadar kapalı olacak. 

sol beyin bizi “dış” dünya olarak 
algıladığımız kavrama bağlıyor, 
tamam, ama eğer bu “dışsal” dünyanın 
algılanmasında diktatör o olursa, 
o zaman sorun başlıyor. Mesela, 
bilgisayarınız  size, e-posta’larınız 
hakkında ne yapacağınızı  veya 
internete neye gireceğinizi söylese 
hoşunuza gider miydi?  elbette ki 
hayır, ama şimdi olan bu... insanlar 
beden akıllarının, özellikle de 
beyinlerinin sol tarafının, realite 
duygularına hükmetmesine izin 
veriyorlar. eğer bir okul açacak 
olsaydım, benim okulum herhalde 
şöyle bir şey olurdu:

Bütün çocuklar neredeler?
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Burada...

ve Burada...

Burada...

ve buradalar...

Çocuklarımızı uzun zamandır her 
gün zihin manipülatörlerine teslim 
ediyoruz. Bu her geçen gün biraz daha 
aşırılaşıyor. eğer bütün bir nesilin 
robotlara dönüşmesini istemiyorsak, bu 
konuya parmak basmamız lazım.

Çocuklara ne öğretildiği ve sınıfların 
büyüklüğü konularında sayısız tartışma 

duyuyorum, ama onlara ne amaçla, ne 
öğretildiği konularında hiçbir yorum 
duymuyorum. Şimdi çoğu kişi bu 
konuda hiçbir şey düşünmek istemiyor, 
ama düşünecekleri vakit geldiği zaman 
da çoktan iş işten geçmiş olacak!        r

yazarın web sayfasından izniyle çeviren: esin akan

etkinlikler
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300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     alparslan salt, Özgü elvan yılmaz .................. 15 tL
300 Soruda Ölüm ve Ötesi: 
     alparslan salt.................................................... 15 tL 
Ateş Üstünde Yürüyenler: Joel andre ..................... 5.5 tL
Bagavatgita “Rab’bin ezgisi” ................................... 11 tL 
Batık Kıta Mu'nun Çocukları: 
     James churchward ........................................... 13 tL
Başka Yaşamlar, Başka Benlikler: 
     Roger Woolger ................................................. 23 tL 
Bilinmeyen Gücümüz: dean I. Radin ...................... 21 tL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 tL 
Çocuklara Öyküler: yavuz Keskin .............................. 6 tL
Çocukların Unutulan Dili: Lillian firestone .......... 17 tL
Dinlemenin zen’i: Rebecca Z. shafir ...................... 19 tL
Dünya Tarihçesi Keşif Seferleri: Zecharia sitchin ....22 tL 
edgar Cayce: thomas sugrue  ................................ 25 tL 
enki’nin Kayıp Kitabı: Zecharia sitchin ................. 22 tL 
enneadlar: Plotinos ................................................ 16 tL
eon: Jean e. charon .............................................. 11 tL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 tL
Geçmiş Yaşamlarınızı İyileştirmek: 
     Roger J. Woolger ............................................. .20 tL
Gelece¤in Felaketleri: alparslan salt ........................ 7,5 tL 
Gerçek varlık Ruhtur: Leon denis ............................ 8 tL
Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne  
     Psikolojik Yorumlar: 1.cilt, Maurice nicoll ....... 30 tL     
                           2.cilt, Maurice nicoll ................. 30 tL
                           3.cilt, Maurice nicoll ................. 35 tL
                           4.cilt, Maurice nicoll ................. 25 tL
                           5.cilt, Maurice nicoll ................. 25 tL
                           5'li set, Maurice nicoll ............. 125 tL
Günlük Sofroloji: Jean yves Pecollo ........................ 10 tL 
Güzel hayatı Yaratmak: Beyaz Kartal ....................... 6 tL 
herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts ............. 13 tL 
hinduizm: swami nikhilananda ........................... 15 tL 
hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹liflkisi: dr. a. ‹. yitik ............. 8 tL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 tL 
‹ki Dünya Aras›nda: f. Wiedemann ....................... 14 tL 
‹sa Keflmir'de mi Öldü?: s. Obermeier ..................... 8 tL
‹sis ve Osiris: Plutark ........................................... 13,5 tL
Kader Sorunu: Leon denis ..................................... 13 tL
Kay›p Diyarlar: Zecharia sitchin ............................ 18 tL 
Kozmik Sempati: david spangler ............................ 17 tL
Kozmik Tohum: Zecharia sitchin ........................... 22 tL 
Kriya Yoga Felsefesi ve Uygulamas›: 
     R. eugene davis .............................................. 5,5 tL 
Kutsal Tesirler: J. G. Bennett ................................. 8,5 tL 
Küresellik: cengiz cevre ........................................... 7 tL 
Meta Ansiklopedi: alparslan salt-cem Çobanlı ..... 40 tL
Ne ‹çin Yafl›yoruz?: J. G. Bennett ............................. .8 tL
Otopsi Roswell Olay›: y. tokatl›................................. 9 tL
Ölüm Sonras›: colin Wilson ................................... 22 tL 
Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 
     sir William Barrett ............................................. 8 tL 
Parapsikoloji ve Felsefe: david Ray Griffin ................. 9 tL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 tL 

Ruhlar Kitabı: allan Kardec ................................... 30 tL 
Ruhların Kaderi: Michael newton ......................... 24 tL
Ruhsal Alemin Ifl›¤›: silver Birch ............................ 10 tL 
Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: a. Pauchard .............. 6 tL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 2: dr. K. nowotny ............. 11 tL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 3: dr. K. nowotny ........... 10 tL 
Ruhun Güçleri: Leon denis ..................................... 8 tL 
Rüyalar: sevda yücesoy.......................................... 15 tL 
Sayıların Gizemi: Rafet Gökhan ayyüce................. 18 tL 
Sevinç ve Güzellik Alemleri•
     Kader Bilmecesi: a. Pauchard .............................. 7 tL 
Şamanik Yolun Çalışma Kitabı: Leo Rutherford ..... 24 tL 
Tanrı'nın eczanesinden Sağlık: Maria treben ........ 20 tL
Tekrardo¤ufl 2. Cilt .................................................. 13 tL 
Tekrardo¤ufl 3. Cilt .................................................. 13 tL
Tekrardo¤uflu Keşfetmek: Hans tendam ................. 28 tL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler:
     derleyen ve türkçeleştiren alparslan salt ........ 24 tL 
Umut habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 tL 
Uzay Gemilerinde: George adamski ......................... 9 tL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Açıklamalar:
     John Willner ..................................................... 22 tL 
Yaflayan zaman: Maurice nicoll .................................18 tL
Yeni Ça¤ Toplumunun ‹htiyaçlar›: J. G. Bennett............ 8 tL 
Yeni Çocuklar ve Ölüme Yak›n Deneyimler: 
     P.M.H. atwater ................................................... 17 tL
Yüce Alemleri Bilmek: Rudolf steiner...................... 13 tL 
zaman Bafllarken: Zecharia sitchin ....................... 20 tL

*****

Ruh ve Madde Dergisi (her ay yay›nlan›r) .................... 5 tL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k) .............................................. 60 tL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k Ö¤renci) ................................. 52 tL 
(Yurt d›fl› abone: Y›ll›k) .........................................75 euro
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 19 ............................. 10 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 34 ............................. 12 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 35 ............................. 14 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 37 ............................. 18 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 38 ............................. 20 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 39 ............................. 22 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 40 ............................. 24 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 41 ............................. 26 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 42 ............................. 30 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 43 ............................. 34 tL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 44 ............................. 40 tL

Ruh ve Madde yay›nlar› 
fiyat Listesi

MODERN TEKNOLOJ‹ M‹?
YOKSA ESK‹ ÇA⁄LARIN B‹LG‹S‹ M‹?

Uzay yolculu¤u... Genetik mühendislik...
Bilgisayar bilimi... Daha dün gibi yeni, flafl›rt›c›
geliflmeler. Ama yeni ve son derece ilginç kan›tlar,
ultramodern ilerlemelerin, atalar›m›z taraf›ndan
binlerce y›l önce zaten bilindi¤ini gösteriyor...
M.Ö. 3000 y›l kadar önce!

DÜNYA TAR‹HÇES‹ dizisinin bu flafl›rt›c› ek
cildinde yazar Zecharia Sitchin, insano¤lunun
en son bilimsel kefliflerinin ›fl›¤›nda kadim
halklar›n ö¤retilerini yeniden ele al›yor ve
gezegenimiz ve insan ›rk› hakk›ndaki geleneksel
inançlar›m›za meydan okuyan, daha önce hiçbir
yerde aç›klanmam›fl, nefes kesen olgular› birer
birer gün ›fl›¤›na ç›kar›yor.

9 789758 007752

ISBN 975-8007-75-0

Aslan halkı: Murry Hope ...................................... 12 tL
Bir Yaşamınız Daha Olsa:
     Robert a. Johnson, Jerry M. Ruhl ................... 15 tL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 tL  
Dikkat: Ruh eşiniz Çıkabilir!: Janet cunningham,  
     Michael Ranucci ................................................... 12 tL 
Diyet ile Romatizma Tedavisi: J. v. Belle ....................... 11 tL 
Dünya'ya Mektup: elia Wise ................................... 16 tL
emmanuel’in Kitab›:  
     Judith stanton, Pat Rodegast ........................... 18,5 tL  
excido: aysun Bitir .................................................... 10 tL  
Göksel ve Yersel Ifl›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 tL 
hiçlik Denen Yer: Zeynep Zahal camat ................  14 tL 
İçimizdeki Tanrıça: Roger Woolger ............................ 25 tL  
‹çten D›fla De¤iflim Teknikleri: U. Markham .................. 11 tL  
‹çten Yaflamak: sri aurobindo ve anne ....................... 13 tL   
Kainatın Masalı: Zeynep Zahal camat .................... 14 tL
Kendinizi Güvende hissedin: William Bloom ........... 13 tL  
Kıyamet Kitabı: Zeynep Zahal camat ..................... 10 tL 
Mandala: Helga fiala ............................................ 18 tL
Masumiyete Dönüfl: J. M. schwartz ......................... 16 tL 
Mong: Hendrick vannek ....................................... 10 tL 
Psiflik Korunma: fadime emir ................................ 16 tL 
SQ: Ruhsal zekam›zla Ba¤lant› Kurmak: 
     d. Zohar–dr. I. Marshall ................................. 19 tL 
Strese Son!: alix Kirsta ............................................ 20 tL 
Şamanik Yolculuk: sandra Ingerman .................... 20 tL 
Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati ....................... 18,5 tL 
Yönlendirmeli GevŞeMe Uygulaması (CD): 
      Reşat Güner .......................................................... 15 tL 
zararl› Ifl›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 tL 

Meta yay›nlar› 
fiyat Listesi

Seçti¤iniz kitaplar› web sitemizden %20 indirimle siparifl edebilirsiniz:
www.ruhvemadde.com

ISBN 975-6377-55-0
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ŞAMANİK YOLUN
ÇALIŞMA KİTABI

RUH ve MADDE YAYINLARI

ŞAMANİK YAŞAM İÇİN PRATİK YAŞAM SEREMONİLERİ

RUHU İYİLEŞTİRİCİ ALIŞTIRMALAR

Yeryüzündeki her insan için
en kaçınılmaz akibet ve

değişmeyen tek gerçek olan
ölüm ve ötesi en eski uygarlıklardan bu yana insanoğlunun

tam olarak açıklayamadığı, sırlarını çözemediği,
 kendisi için en gizemli kalan bir konu olagelmiştir.

Ölüm sırasında neler hissedilir?
 Ölüm ve ötesinin sırları nelerdir?

Ölümden sonra yaşam devam eder mi?
Ölüme nasıl hazırlanılır?

Ölüm ve ötesi ne gibi gizemler içermektedir?
Ölümden sonra neler olur, nelerle karşılaşılır?

Ölümden sonraki yaşamın mutlu geçmesini
veya pek ıstıraplı geçmemesini sağlamak için dünyada

yaşarken ne gibi hazırlıklar yapılabilir?

İşte şimdiye dek yapılmış birçok ruhsal ve bilimsel
 araştırmalardan, deneysel ruhçuluk alanındaki çalışmalardan

yararlanılarak hazırlanan bu kitapta üstteki soruların
yanıtlarının yanı sıra, ölüm ve ötesiyle ilgili olarak kafanızı
kurcalayan daha pek çok sorunun yanıtlarını bulacaksınız.
Bu kitap ölüm ve sonrası hakkında bilgilendirme amacına

yönelik olmanın yanısıra, aynı zamanda insanın ölüm
ve sonrasına hazırlanabilmesi amacına yönelik olarak

çeşitli yöntem ve uygulamaların önerildiği bir çalışmadır.

ISBN 978-975-6377-52-9




