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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

G ÜNÜMÜZ insanı pek çok bilinç seviyesi görünümleri sergiliyor. 
7,5 milyarı bulan sayı içerisinde her realiteden insan deneyimini 
tamamlamaya çalışıyor. Hayatta kalım mücadelesi verenlerden, halen 

mitik-mistik seviyede yaşayanlara, rasyonel seviyenin sancılarını çekenlerden, 
birliğe doğru uzanma ve bütünleyici idraklere doğru itilimleri gösterenlere 
kadar çok geniş bir yelpazeye şahit oluyoruz. 

O kadar çok varlık dünyaya doğma yarışında ki, bizlere bu görünümler 
kaos gibi görünüyor. Oysa ilahi sistem seviyesinde varlıkların ihtiyaçları 
şaşmayan bir düzenle sağlanıyor, kimsenin ihtiyacı birbiri ile çelişmiyor. 
Dünya insanlığının tekamülünden sorumlu sistemler her olayı, her fırsatı, her 
etkileşimi varlıkların gelişimine tam gaz körüklüyorlar.

Hiç olmadığı kadar deneyim çeşitliliği sunan Dünya Ana, kendi değişim ve 
dönüşüm sancılarını da yaşıyor. Kendiliğinden olan süreçlerde yenilenmeye 
doğru akan süreçler, insan varlığının gelişiminin dahil olması ile birlikte 
tıkanmış durumda. Bir nesne ya da sadece “madde” olarak ele almak yerine, 
“varlık” olarak görme sınavları her an kapımızda. Yangınlarla, sellerle, 
depremlerle, doğal olaylarla, toplumsal olaylarla daha da artan bu sınavlar 
bizi kendimizi “tek” görmekten ve bireysel anlayıştan “bütünlüğe” ve her şeyin 
bağlantı olduğu anlayışına doğru götürüyor; hatta o yön gitmeye zorluyor.

Her şeyin bağlantılı olduğu sistemlerde merkezde olan bir değişim anında 
o sistemin en ucuna aktarıldığı gibi, en uçta meydana gelen bir durum da 
merkezini etkiler. Sistemler detaylarla muazzam çeşitliliklerde görünseler de, 
tek bir bütün gibi hareket ederler. Parça bütünü, bütün parçayı etkiler. 

Tek bir hedef, tek bir yürek, tek bir atış, tek bir yürüyüş... 
İnsanlık otomatik, ya da yarı-otamatik idrakiyle Hidrojen Aleminde 
gerçekleştiremeyeceği bütünleşme çabalarını Sevgi Planı olarak adlandırılan 
yarı süptil alem içinde gerçekleştirmeye doğru yaklaşırken, onu kurtaracak 
olan vicdanıdır. Başka sarılacak can simidi yoktur.

Evet ruhsal varlık nefsaniyet ile de gelişiyor, diğer yandan artık nefsani 
seçimlerin sonuçları çok çabuk geri gelmeye başladı. Telafilerin ve de 
hesapların görülmesinin bu hayatlar içinde daha da hızlandığı zamanlardayız. 
“Bir sonraki hayata artık,” diyecek savunma sistemlerimiz tek tek çöküyor.

Zaman “şimdi” yapma zamanı, zaman “şimdi” idraklenme zamanı... Uyanış 
“şimdi” gerçekleşirse, çabamızın sonucu o kadar bizi ileri götürecek.

Perculus sisteminden ücretsiz ve online olarak sürdürdüğümüz İlâhî Nizam 
ve Kâinat kitabı okumalarımızın devamına Ağustos ayı Pazartesi akşamı devam 
ediyoruz. ilahinizamvekainatonline@gmail.com adresine mail atarak katılım 
sağlayabilir ve eski kayıtları izleyebilirsiniz.
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M ADEMKİ evrenin aslî cevheri, kendi kendine hareket etmek 
kabiliyetinden yoksun, amorf ve âtıl hâldedir, mademki dıştan tesir 
almadıkça kendiliğinden hiçbir hareket yapma kudretinde değildir, o 

hâlde bu amorf ve âtıl cevherde böyle sonsuz hâl ve şekilleri meydana getirerek, 
çeşitli realiteleriyle koca bir evreni kuran bu tesirler nereden gelirler? Ve 
madde kendi kendine harekete geçemiyorsa, onun böyle sonsuz hâl ve şekillere 
sokulmasının nedeni nedir?

Öz madde bilgisine ve maddenin mahiyetine göre, bu tesirleri evren içindeki 
maddelerin doğurabileceklerini kabul etmek akıl prensiplerine uymaz. Onları 
evrenin dışında mevcut olan hakikatlerde aramak zorunluluğu vardır. Ve aslında 
durum, böyledir. Burada, bu hakikatlerin insanlar tarafından ancak sezilebilecek 
kadarını belirtmekle yetineceğiz.

Evren dışına ait sezgilerimiz ne kadar zayıf ve yetersiz olursa olsun, evrenimizin 
oluştuğu madde cevherinin nitelikleri ve oluşları hakkındaki bilgilerimiz, bizi bu 
cevherin sayısız tezahürlerine neden olan “cevher üstü hakikatler”in mevcudiyeti 
zorunluluğunu kabul etmeye sürüklemekten aslâ geri kalmaz. İşte insanların 
“ruh” dedikleri şey de, bu “cevher üstü hakikatler” arasında bulunmaktadır. Şu 
hâlde, ruh, evren cevherinin ana niteliği olan atalet ve hareketsizlik hâlinin tam 
zıddını ifade eden bir mahiyet taşır.
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* 
*
 *

Evren cevherlerinde ruha ait 
hiçbir şey yoktur. Ruhta da evren 
cevherlerine ait özelliklerin hiçbiri 
mevcut değildir. Evrenimizde ruhun 
mahiyetinin tasavvuru ve idraki 
sözkonusu olamaz. Çünkü onu tasvir 
veya tarif etmeye yetecek, evren 
maddeleri içinde hiçbir sözcük, 
hiçbir suret mevcut değildir. Ruhun 
mahiyetini tahlil etmeye çalışmaksızın, 
onun varlığı zorunluluğunu kabul 
etmek, hakikate en uygun gelen 
yoldur.

Şu hâlde, ruh ile herhangi bir evren 
cevherinin birbiriyle hiçbir yönden 
benzerliği, doğrudan doğruya ilişkisi, 
hattâ yakınlığı dahi düşünülemez. 
Ve bunların birinden diğerine 
herhangi bir geçişin, yâni aralarında 
direkt olarak bir alışverişin meydana 
gelebilecek olması mümkün değildir. 
Ruh ile evren cevherleri arasında 
sonsuz bir erişilmezlik vardır. 

* 
*
 *

Bir bedenin içinde veya dünyada 
veyahut evrende ruh diye bir şey 
yoktur. Evrenin içinde ne varsa, hepsi 
maddedir. Ve her olay, her hâl ve şekil, 
ancak, maddenin çeşitli durum ve 
görünüşlerinden ibarettir.

Ruh, evrenin içinde değildir. O 
hâlde nerededir? İç ve dış kavramları 
evrene özgü realiteler olduğundan 
“ruh, evrenin dışındadır” da 
denilemez. Çünkü evrenin dışı, başka 
bir evrenin içi demektir. Yâni, evrenin 
dışı diye boş bir saha yoktur. Fakat bu 
sözlere bakıp evrenleri birbiri içine 
girmiş küreler hâlinde tasavvur etmek 
de hatâdır. Böyle bir şey de olmaz. 
Zaten evrenleri böyle, birbiri içine 

girerek genişleyen küreler şeklinde 
kabul etmek, onlara yine birer 
mekân tahsis etmek ve o mekânların 
sınırlarını çizmek olur ki, bu, yanlıştır. 
Tabiî ki bu sözlerin mânâsını ve 
objektivitesini tasavvur etmek, insan 
idrakiyle mümkün değildir. Bunu 
ancak, çok düşünmekle, bir dereceye 
kadar, sezmek mümkün olur. Bu 
sezgiyi verebilmek için bir örnek 
göstereceğiz. Ancak, bu örneği de 
aynen almayıp, bir sezgi edinilebilecek 
şekilde, onun üzerinde düşünmek 
gerekir. 

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

Evren
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.
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6  •  R U H  v e  M A D D E

hiçbiri diğerinin mahiyetini taşımaz. Ve 
her evrenin karakteri, o evrenin “ana”sı 
olan “esasî cevher”iyle belirlenir. Bizim 
evrenimizin esasî veya aslî cevheri, 
mutlak hareketsizlik ve amorf olan 
madde hâlidir.

Aktif ve tekâmül ihtiyacı olan ruh, 
pasif evrenler için bir gayedir. Yâni, 
ruhlar, davranışlarının yansımalarını 
evren cevherleri üzerinde göre göre, 
ihtiyaçlarını giderirler. Şu hâlde, 
evrenler, ruhların “tekâmül” dediğimiz 
ihtiyaçlarına cevap veren sahalardır. 
Sembolik olarak bunu şöyle ifade 
ederiz: Evrenler, ruhların tatbikatlarına 
yarayan ve o tatbikatların sonuçlarını 
tekrar ruhlara yansıtan, kendi 
cevherlerine özgü birer ortamdır. 
Aktif olan ruhlar, tekâmülleri için, 
pasif olan çeşitli evren cevherlerinin 
sonsuz imkânlarını -ihtiyaçları 
oranında- vâsıtayla kullanarak tekâmül 
ederler. Ne evrenler mevcut olmazsa 
ruhların bilemediğimiz, kendilerine 
özgü yüksek ihtiyaçları giderilebilir, 
ne de ruhlar olmazsa evrenlerin “var 
oluş nedeni” ortada kalır. Bunlar 
birbirleriyle daima baş başa yürürler. 
O kadar ki, ikisi arasında kesin ve 
ebedî bir erişilmezliğin mevcudiyetine 
rağmen, bunlar, âdeta birbiriyle sımsıkı 
kucaklaşmış ve birbirinin içine girmiş 
gibidirler.

* 
*
 *

Burada akıllara şu soru gelir: 
“Mademki ruhlar ile evrenler arasında 
bu kadar kesin bir erişilmezlik vardır, 
nasıl oluyor da birbirinin içinde 

Beyaz camlı bir projektörü boşluğa 
yansıtınız! Projektör ışığının beyaz 
renkli görünüşü, belirli bir madde 
evreni cevherinin imkânları olsun! 
İşte bu, bütün hakikatleriyle ve 
realiteleriyle, başlı başına bir evrendir. 
Şimdi bu projektörün beyaz olan 
camını değiştirerek mavi yapınız! Bu 
defa, mavi renkli bir projektör ışığı 
ortaya çıkacaktır. Bu da mahiyeti ve 
imkânları öncekinden tümüyle başka 
olan, diğer bir evrendir. Burada, 
hatalı bir düşünceye sapmamak 
için çok büyük bir dikkatle, şu 
noktayı belirtmek gerekir ki; 
mavi projektörden söz edilirken, 
beyaz projektörün kaybolup mavi 
projektörün onun yerine geldiği 
veya iki projektörün birbiri üzerine 
eklenerek karışık bir ışık karmaşası 
meydana getirdikleri ya da bu iki 
projektörden birinin diğeri yararına 
zayıfladığı ve değiştiği gibi, yine 
hep mekân kavramına dayanan 
zorunlulukları asla düşünmemek 
gerekir. Burada, her iki projektör 
de birbirine karışmadan, birbiriyle 
hiçbir şekilde alışverişe girişmeden, 
kendilerine özgü bütün kıymet 
ve niteliklerinden hiçbir şey 
kaybetmeden, her biri tek başına 
-sanki kendisinden başka projektör 
ışığı yokmuş gibi- mevcudiyet gösterir. 
Bu durumun iyice, sezgisine varmak 
gerekir. 

Böylece, hiçbir mekân tahsis 
etmeden, iki evrenin mevcudiyeti 
sezilebilir. Buradaki projektörler, bu 
mânâda anlaşıldığı zaman, birbirinin 

içinde veya dışında olmadıkları gibi, 
birbirinin yerini kaplamış durumda da 
değildirler. Şimdi, sembol olarak ele 
aldığımız projektör camlarını, böyle iki 
renkli değil de, üç, beş, yüz ve sonsuz 
renklerde kabul ederek, hepsinin aynı 
şekilde tezahür ettiğini düşününüz! O 
zaman, zaman ve mekân kavramları 
dışında, evren cevherlerinin, 
birbirine karışmadan, birbiriyle 
hiçbir ilişkisi sözkonusu olmadan, 
sonsuz mevcudiyetleri hakkında güçlü 
sezgiler elde etmiş olursunuz. İşte 
hiçbir mekân ve sınır tanımayan bu 
sonsuz evrenler karşısında ruhun 
durumu sözkonusu olunca; ona, 
insanların tâbi olduğu, evrenleri dahi 
ihata etmeye (*) yetmeyecek kadar, 
beşerî idrake bağlı bir yer, bir mekân 
belirlemeye kalkışmak hatanın en 
büyüğü olur. Şu hâlde, bu evrenlerin 
hiçbiriyle doğrudan doğruya ilişkisi 
düşünülmeden, onların cevherlerine 
en uzaktan bile doğrudan doğruya 
teması sözkonusu edilmeden, bütün 
evrenlerle kucaklaşmış gibi onlardan 
yararlanan ruhlar hakkında, iç ve 
dış kavramlarını kaale almaksızın, 
sadece “ruhlar bütün evren cevherleri 
kavramının üstündedir” demekle 
yetinmek icap eder. Bundan ileri 
bir sezgiye varmak, dünyamız için 
mümkün değildir. 

* 
*
 *

Evren bir tane değildir. 
Evrenler, sonsuzdur. Ve evrenlerin 
sonsuzluğu mutlak erişilmezliğin bir 
zorunluluğudur. Bu sonsuz evrenlerin 
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geçirirler. Ve orada madde cevherinin 
sonsuz varyetelerini şekillendirirler. 
Demek ki cevherî kıyas bakımından 
ruh, evrenin içinde değildir; ama evren 
cevherinin içinde kendisinin, süptil 
bir madde varlığı tarafından temsil ve 
ifade olunması bakımından da, evrenin 
içindedir. İşte gelecek konularda 
tekrar ele alınacağı gibi, maddelerin 
şekillenme ve hâllenmelerinin hangi 
hedefe yönelik olduğunun ilk bilgisini 
burada vermiş bulunuyoruz.

* 
*
 *

Bir maddenin tezahür etmesi, 
yâni çevresindeki diğer maddeler 
arasında varlığını kendisine özgü 
özellikleriyle göstermesi; her şeyden 
önce, çevresinde bulunan diğer madde 
hâl ve şekilleri ile belirli oranlar ve 
derecelerde ilişkilere girişmesi, daha 
doğrusu onlarla karşılıklı tesirleşme 
imkânları içinde bulunması demektir. 
Şu hâlde, bir maddenin alıp verdiği 
tesirlerin çokluğu ve kapsamı ne kadar 
fazla ise, o madde o kadar çok tezahür 

gösteriyor ve o kadar da yüksek gelişim 
mertebelerinde bulunuyor demektir.

Bir maddenin, çevresi ile olan 
ilişkilerinin elbette nizamı, tertibi ve 
yolları vardır. Bu nizam ve tertipler, 
yüksek prensiplerin ahengi içinde, 
madde kombinezonlarına yukarıdan, 
aşağıdan, sağdan, soldan gelen sayısız 
tesirlerle yürütülür. Ve bu yürütülüş, 
ruhların, maddeleri kullanarak 
tekâmüllerini sağlamaları gayesini 
hedef alır. Nitekim, bir ruhun 
herhangi bir madde kombinezonuna 
ihtiyacı kalmaz ve ona karşı hiçbir 
davranışta bulunmazsa, o madde 
kombinezonunun -bulunduğu çevre 
içinde görünen- bütün hareketleri 
silinir ve o âna özgü bütün kıymetleri 
ortadan kalkar ki, bunu da insanoğlu 
diliyle, o madde kombinezonunun bir 
tür “ölüm”ü veya dağılışı olarak nitelen
diririz.                                          r

İlâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış baskısından alınmıştır.
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imiş gibi, ruhlar evrenlerin bütün 
imkânlarından -zerresine varıncaya 
kadar- yararlanabiliyor ve ruhlar ile 
evrenler birbiriyle kucaklaşabiliyorlar?”

Öncelikle şunu söyleyelim ki, 
birbirinden kesin bir erişilmezlikle 
ayrılmış bulunan ruh ile evren 
arasındaki ilişkiler, kesinlikle 
direkt olmayıp, endirekt yollardan 
olmaktadır. Burada, büyük bir 
hakikati dünyaya bildirmenin gereği 
ve zorunluluğu vardır. Bu hakikat 
şudur: Hem sonsuz bir sıra izleyerek 
düzenlenmiş, çeşitli ve her birinin 
mahiyeti başka cevherlerden oluşan, 
birbirinden daha kapsamlı ve sonsuz 
varyeteleri içeren evrenlerin üstünde, 
hem de bu evrenlerde ebediyen 
tekâmüllerine devam edecek olan 
sonsuz enginlik ve kapsamlara sahip 
ruhların üstünde, her ikisine hâkim 
“yüksek prensipler” vardır ki; bunlar, 
ruhların ve evrenlerin ileriye ve 
geriye doğru olan bütün durum ve 
mukadderlerini belirler, takdir eder 
ve uygun görürler. Biz ne bunların 
mahiyetlerini biliriz, ne de onlar 
hakkında en küçük bir sezgiye sahip 
olabiliriz. Çünkü bu büyük hakikat, 
sonsuz ruhlar âleminin ve ebedî 
evren cevherleri zincirinin üstünde, 
mutlak bir erişilmezlikle onlardan 

ayrılmış bulunmaktadır. Aslî Prensip 
dediğimiz bu hakikatin izahına ilişkin 
bir tek fikir bildirmekten, bir tek 
söz söylemekten âciziz. Çünkü buna 
imkân verecek hiçbir kudret, hiçbir 
meleke, hiçbir idrak veya sezgi madde 
evreninde mevcut değildir ve olamaz. 
Yalnız, erişilmezliğin erişilmezliği 
olan bu büyük hakikati, sembolik 
bir adla, Aslî Prensip diye anacağız. 
Evrenler içinde, evrenler üstünde ve 
ruhlar arasında bulunan her hakikat, 
Aslî Prensibin hâkimiyeti ve nizamı 
altındadır. Evrenimizdeki bütün 
oluşlar, akışlar, her şey ancak O’nun 
icaplarıyla gerçekleşebilir. Bu husustaki 
bütün ilâhî kavramları insanların 
idrak derecelerine ve özellikle sezgi 
kabiliyetlerine bırakıyoruz.

İşte ruhlar ile evrenlerin, 
aralarındaki erişilmezliğe rağmen 
birbiriyle kucaklaşmış durum 
göstermeleri, Aslî Prensip dediğimiz 
bu yüksek prensibin icaplarıyla 
gerçekleşmektedir. Aslî Prensibin 
kudreti, bir taraftan ruhları içine 
alırken (bu ifade semboliktir), 
aynı zamanda evrenleri de içine 
almaktadır. Ve ruhlar ile evrenler, 
bu yüksek prensip muvacehesinde, 
sanki bir aynadan yansıtılıyormuş gibi 
birbirlerine yansıtılırlar. Kuşkusuz 
buradaki ayna kavramı da, yine bir 
semboldür. Fakat bu ayna sembolünü 
de Aslî Prensip yerine koymamalıdır. 
Burada, Aslî Prensibin evrenler ve 
ruhlar ilişkisine ait kudretinin en 
küçük bir cephesinin ayna sembolüyle 
ifade edilmesi sözkonusudur ki, bunu 
da ancak bu kadarla anlatabiliriz.

Şimdi, dünya diliyle, bu bilgiyi 
biraz daha açalım: Aslî Prensip’ten 
gelen tesirler, ruhların ihtiyaçlarına 
göre, amorf evren cevherini harekete 
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ilk oluşan ateş topundan ortaya çıkan 
şekilsi bir bulut yavaş yavaş katı bir 
küreye dönüştü, güneşin çevresindeki 
yörüngesine oturdu ve milyarlarca yıl 
boyunca ışığın ve gazların karmaşık 
etkileşimi aracılığıyla bir atmosfer 
ve yalnızca yaşamın ortaya çıkmasını 
sağlamakla kalmayıp onu sürdüren ve 
çoğaltan bir biyosfer üretti. 

Şimdi, yukarıda anlatılanların 
hiç birinin meydana gelmediğini 
hayal edin. Bu hikayenin tamamının 
yalnızca soyut bir potansiyel –sayısız 
başka kozmik düş arasındaki kozmik 
bir düş– olarak var olduğu olasılığını 
ve bu düşte, yaşamın zeki, düşünen 
bir varlık var olma noktasına gelene 
dek evrimleştiğini hayal edin. Tam o 
anda, sırf bu bireyin şuurlu gözlemi 
nedeniyle şu ana dek tüm olan biteni 
içeren tüm tarih de dahil olmak 
üzere evrenin tamamının bir anda 
var olduğunu hayal edin. O ana dek, 
aslında hiç bir şey gerçekten olmadı. 
Tam o anda, on beş milyar yıl oluverdi. 

Ve bu size, bir bilimkurgu 
hikayesinin karmaşık arka planı veya 
dünyanın büyük yaratılış mitlerinden 
birinin laik versiyonu gibi geldiyse, 
şaşırmaya hazırlanın. Fizikçi Amit 
Goswami’ye göre, yukarıdaki tarif, 
evrenin nasıl ortaya çıktığına dair 
bilimsel açıdan uygun bir açıklamadır.

Aynı görüşü savunan bir kaç bilimci 
arasında yer alan Goswami, evrenin var 
olabilmesinin onun farkında olan şuurlu, 
zeki bir varlığı gerektirdiğine ikna olmuş. 
Bir gözlemci olmadıkça, diyor, evren 
yalnızca bir olasılık olarak var olur. Ve 
bilim aleminde söylendiği gibi, Goswami 
hesaplarını iyi yapmış. Bilişsel psikoloji, 
biyoloji, parapsikoloji ve kuantum fiziği 
alanlarında yapılan son araştırmalardan 
elde edilen kanıtları, dünyanın kadim 

mistik gelenekleriyle harmanlayan 
Goswami “monistik idealizm” adını 
verdiği, var olan her şeyin temelinin, 
madde değil, şuur olduğunu öne süren 
görüş için yeni bir düşünce sistemi 
oluşturmaya girişmiş.

Oregon Üniversitesinde 
fizik profesörü ve Teorik Bilim 
Enstitüsünün bir üyesi olan Dr. 
Goswami, deneyleri sırasında elde 
ettikleri görünüşte açıklanamaz 
bulguları yorumlamak ve yaşamın 
ruhsal boyutunun varlığına ilişkin 
sezgilerini doğrulamak amacıyla son 
yıllarda ruhsal aleme yönelen ve 
sayıları gittikçe büyüyen bir grup asi 
bilim insanından biridir. 

Goswami’nin kendi çalışmalarının 
zirvesini The Self-Aware Universe 
(Kendini Bilen evren, RM) adlı kitabı 
oluşturmaktadır. Kuantum fiziğin 
deneysel verilerinin yorumlanmasına 
dayanan kitap, yapay zekadan 
astronomiye ve Hint mistisizmine dek 
sayısız alanın verilerini ve teorilerini 
bir araya getirerek, modern bilimin 
keşiflerinin en derin mistik hakikatlerle 
tam bir uyum içinde olduğunu 
gösterme girişimidir. 

Goswami kuantum fiziği kadar 
modern bilimin birçok başka dalının 
da tüm gerçekliğin temelinde yatan 
özsel birliği sergilediğini ve bunun 
deneylerle doğrulanabilecek bir olgu 
olduğunu düşünmektedir. Ruhsal 
olanın bilimsel doğrulamasında 
gördüğü bu muazzam olasılıklar 
nedeniyle, Goswami çok ihtiyaç 
duyulduğuna inandığı düşünce sistemi 
değişimini oluşturabilmek amacıyla 
teorisini olabildiğince çok sayıda 
insana anlatmaya girişmiştir. 

Bilimin artık mistisizmi 
doğrulayabilecek durumda olduğunu, 
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OKUMAYA devam etmeden önce, durup gözlerini bir an kapayın. 
Ve şu soruyu düşünün: Gözleriniz kapalı olduğu sırada, siz onun 
bilincinde olmamanıza rağmen dünya mevcut olmaya devam etti mi? 

Nasıl biliyorsunuz? Bu size, felsefi hayal gücünüzü genişletmek için Felsefe 
öğretmeninizin sorduğu cevaplanamaz bilmecelerden biri gibi geldiyse, saygın 
üniversitelerde bu soruyu yanıtladığına inanan fizikçiler bulunduğunu ve 
yanıtlarının, ister inanın ister inanmayın, “hayır” olduğunu öğrendiğinizde 
şaşırabilirsiniz.

Şimdi daha da ilginç bir şeyi düşünün: Evrenin tüm tarihini hayal edin bir an 
için. Bilimcilerin şu ana dek bir araya getirebildikleri verilere göre, evren on beş 
milyar yıl önce bir patlamayla var oldu ve enerji ile ışığın şu ana dek devam eden 
kozmik dansına sahne oluşturdu. Şimdi Dünya gezegeninin tarihini düşünün. Bu 

Tanrı’nın Varlığının Bilimsel 
Kanıtı: Amit Goswami ile 

Söyleşi
Craig hamilton

1. Bölüm
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açıp açmayacağına ilişkin ciddi 
kaygılarımız var. Huston Smith ve E. 
F. Schumacher gibi düşünürler, kendi 
alanlarının sınırlarını yaşamın ruhsal 
boyutunu içerecek veya açıklayacak 
kadar genişletebileceklerine inanan 
bilimcilerin bir tür küstahlık veya en 
iyi deyimiyle, bir saflık yaptıklarını 
düşünmekteler.

Onlar gibi eleştirmenler, ruhsal 
olanın bilimsel açıdan doğrulanması 
girişiminin ta kendisinin kökünü 
kazımaya niyetlendiği aynı maddeci 
dürtülerin bir ürünü olduğunu ve 
bu nedenle, nihayetinde ruh, Tanrı 
ve aşkınlık gibi kavramları bilimsel 
hayranlığın sıradan nesnelerine 
indirgemeye yarayacaklarını öne 
sürmekteler. 

Bilim, yaşamın aşkın boyutunun 
gerçekliğini kanıtlamaya muktedir 

midir? Yoksa bilim, kendi alanının 
yapısında var olan sınırları teslim 
ederek, insan ırkının ruhsal 
potansiyeline daha mı iyi hizmet 
ederdi? Aşağıda yer alan söyleşi, bizi bu 
sorularla yüzleştirmektedir.

Söyleşi

WIe (What is enlightment Dergisi): Kendini 
Bilen evren adlı kitabınızda, bir düşünce 
sistemi değişimine duyulan ihtiyaçlar söz 
ediyorsunuz. Bu değişimi nasıl açıkladığınız 
hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? 
Neyden neye değişim bu?

Amit Goswami: Mevcut dünya 
görüşü her şeyin maddeden 
oluştuğunu ve her şeyin maddenin 
temel parçacıklarına, maddenin 
yapı taşlarına indirgenebileceğine 

gereken inanç sıçramasının artık 
deneylerle kanıtlanabilecek hale 
geldiğini düşünen Goswami yaklaşık 
iki asırdır bilimsel ve felsefi düşünceye 
hakim olan maddeci düşünce 
sisteminin nihayet sorgulanabileceğine 
inanıyor.

Amit Goswami ile söyleşi yapmak 
zihni eğip büken ve kavramlara 
meydan okuyan bir deneyimdi. Onun 
pek çok fikri son derece kolayca 
açıklamasını dinlemek, benim açımdan 
inanmazlığı büyük ölçüde askıya 
almamı gerektirdi, öyle ki, bazen 
kendimi daha önce düşünebildiğim 
herhangi bir şeyin çok çok ötesine 
uzanmaya çalışır halde buldum.

Amit Goswami aynı zamanda büyük 
bir bilimkurgu hayranı ve The Cosmic 
Dancers (Kozmik Dansçılar) adlı kitabı, 
bir fizikçinin gözüyle bilimkurgu 
dünyasını ele alıyor.

Ama kişi onun hayli ezoterik 
teorilerinden bazılarını sonunda kabul 
etsin ya da etmesin, Goswami’nin 
yaratıcılıkla ve tutkuyla sorgulama 
istekliliğine saygı duymadan edemez. 
Fikirleriyle riske girdiği kesin ve 
araştırmalarının sonuçlarını dünyanın 
dört bir yanındaki izleyicilerle paylaşmak 
için çok çalışıyor. Yeni bilimin heyecan 
verici keşifleri ve bunların yalnızca 
bilim yapma tarzı açısından değil, bir 
bütün olarak toplum açısından taşıdığı 
önem hakkında konferanslar veriyor, 
forumlara katılıyor. Doğduğu ülke 
olan Hindistan’da, bilim ve spiritüellik 
arasındaki uçurumu kapatmak için bir 
hareketin örgütlenmesinde aktif olarak 
rol alırken, şuurun tüm varlığın temeli 
olduğu önermesine dayanan ve “bilinç 
incelemeleri” yapacak bir lisansüstü 
enstitünün kurulmasına da öncülük 
ediyor.

Bazıları, Goswami’nin kendi 
alanında bir öncü olduğunu 
düşünmekte. Maddesel gerçekçiliğe 
diz çöktürüp tüm bilgi alanlarını tek 
bir birleşik düşünce sistemi halinde 
birleştirmeye kalkışan Goswami, ruhun 
ilk sırayı aldığı bütüncül bir dünya 
görüşünün yolunu açmayı umuyor. 
Aslında, bilebildiğimiz kadarıyla, 
Goswami yeni çağ düşünürleri 
arasında popüler olan rölativiteciliğe 
karşı net bir duruş sergileyen tek 
yeni paradigma bilimcisi. İnsani 
değerlerdeki çürümenin ve manaya 
dair algılamalardaki aşınmanın salgın 
denilecek ölçülere vardığı günümüzde, 
bundan daha önemli olabilecek şeyi 
hayal etmek bile zor.

Yine de, yapar göründüğü tüm bu 
önemli ve değerli çalışmalara rağmen, 
Goswami’nin yaklaşımının oluşturmayı 
umduğu türden bir dönüşüme yol 
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nedenim, Batı’da yalnızca maddenin 
gerçek olduğu görüşünü savunan 
“maddeci gerçekçilik” denilen felsefeye 
karşıt, “idealizm” denilen bir felsefenin 
olmasıdır. İdealizm, “hayır” der, “tek 
gerçek şey şuurdur.” Ama Batı’da 
bu tür bir idealizm genelde, aslında 
“düalizm” olan, yani “şuur ve madde 
ayrı şeylerdir” diyen bir ikilik anlamına 
gelmektedir. 

Dolayısıyla, monistik idealizm 
diyerek, Batı’nın düalistik olan 
idealizmini değil, yine Batı’da olan ama 
yalnızca ezoterik ruhsal geleneklerde 
yer alan monistik idealizmi kastettiğimi 
netleştirdim. Oysa bu, Doğu’da 
genelgeçer felsefedir. Budizm’de veya 
orada Vedanta olarak adlandırılan 
Hinduizm’de veya Taoculukta bu 
herkesin felsefesidir. Ama Batı’da bu 
çok ezoterik bir gelenektir, gerçekliğin 
doğasına gerçekten derinden dalmış 
olan çok az sayıda insan, filozof 
tarafından benimsenmiştir ancak.

WIe: Yaşamın ruhsal boyutunun 
varlığına dair herhangi bir şeyi 
varsaymayan modern bilimin, tamamen 
farklı bir açıdan hareket edip bir biçimde 
bir çember çizdiğini ve kendi keşiflerinin 
bir sonucu olarak, bu görüşle uyum içinde 
olduğunu gördüğünü söylüyorsunuz.

AG: Evet, aynen. Ve bu hiç de 
beklenmedik bir şey değil. 1900’lerde 
başlayan ve 1925’te kuantum 
mekaniği denklemleri keşfedildiğinde 
tam şeklini alan kuantum fiziğin 
başlangıcından itibaren, kuantum fiziği 
dünya görüşünün değişebileceğinin 
işaretlerini vermişti bize. Katı 
materyalist fizikçiler klasik dünya 
görüşü ile kuantum dünya görüşünü 
karşılaştırmayı sevdiler. Şüphesiz, 
yalnızca yukarı nedenselliğin var 

olduğu ve maddenin üstün olduğu 
fikrini terk edecek kadar ileri 
gitmediler ama gerçek şu ki, kuantum 
fiziğinde büyük bir düşünce sistemi 
değiştirme potansiyeli olduğunu 
gördüler. Ve sonra, 1982’den itibaren, 
fizik laboratuvarlarındaki deneylerin 
sonuçları alınmaya başlandı. O 
yıl, Fransa’da Alain Aspect ve 
meslektaşları, sonuç olarak ruhsal 
kavramların kesinliğini ve özellikle de 
aşkınlık fikrini belirleyen büyük bir 
deney gerçekleştirdiler. Aspect’nin 
deneyinin ayrıntılarına gireyim mi 
biraz?

WIe: evet, lütfen.
AG: Biraz tarihçesinden söz edeyim 

önce; bir kaç yıldır kuantum fiziğinde 
yapılmakta olanlar gerçekliğin 
maddesel olanından başka düzeyleri 
de olduğunun işaretlerini vermeye 
başlamıştı. Bunun oluşumu, kuantum 
nesnelere –kuantum fiziğindeki 
nesnelere– olasılık dalgaları olarak 
bakılmaya başlanmasına dayanır. 
Şimdi, ilk başta insanlar “Eh, aynen 
normal dalgalar gibiler.” diye 
düşündüler. Ama kısa süre sonra 
anlaşıldı ki, bunlar uzay ve zamandaki 
dalgalar değiller. Bunlara, uzay ve 
zamandaki dalgalar denilemez çünkü 
olağan dalgalarınkilerle hiç uyuşmayan 
özelliklere sahipler. Böylece, bunlar 
potansiyel halindeki dalgalar, olasılık 
dalgaları olarak kabul edilmeye 
başlandı ve potansiyelin de aşkın, bir 
biçimde maddenin ötesinde olduğu 
teslim edildi.

Devam edecek...

http://www.amitgoswami.org web sayfasından 
çeviren: Yasemin Tokatlı

ilişkindir. Ve sebep, bu basit yapı 
taşlarının veya temel parçacıkların 
etkileşmelerinden ortaya çıkar: 
temel parçacıklar atomları, atomlar 
molekülleri, moleküller hücreleri 
ve hücreler beyni oluşturur. Ama 
tümünde, nihai sebep hep temel 
parçacıklar arasındaki etkileşimlerdir. 
Buna inanılır; tüm sebepler temel 
parçacıklardan başlayarak hareket 
eder. Bu, “yukarı nedensellik” dediğimi 
şeydir. Demek ki bu görüşe göre, 
insanların –sizin ve benim– hür irade 
olarak düşündüğümüz şey aslında 
mevcut değildir. Bu yalnızca bir 
epifenomen veya ikincil fenomendir, 
yani maddenin nedensel gücüne 
göre ikincildir. Ve madde üstüne 

uygulanabilir gibi göründüğümüz 
herhangi bir nedensel güç yalnızca bir 
yanılsamadır. Mevcut düşünce sistemi 
budur.

Şimdi, buna karşıt olan görüş ise her 
şeyin şuurla başladığıdır. Yani, şuur 
tüm mevcudatın temelidir. Bu görüşte, 
şuur “aşağı nedensellik” dayatır. Başka 
bir deyişle, özgür irademiz gerçektir. 
Dünyada eylemde bulunduğumuzda, 
bu nedensel güçle eylemde 
bulunmaktayızdır. Bu görüş maddenin 
de nedensel güce sahip olduğunu 
yadsımaz; temel parçacıklardan 
yukarıya doğru nedensel güç 
olduğunu, böylece yukarı nedenselliği 
yadsımaz ama buna ek olarak, ayrıca 
bir aşağı nedenselliğin var olduğunda 

ısrar eder. Bu nedensellik 
bizim yaratıcılığımızda ve özgür 
iradeye dayalı eylemlerimizde 
veya biz ahlaki kararlar 
aldığımızda görülmektedir. 
Böyle anlarda bizler aslında 
şuur tarafından dayatılan aşağı 
nedenselliğe tanık olmaktayız.

WIe: Kitabınızda, bu yeni 
düşünce sistemine “monistik 
idealizm” demektesiniz. ve ayrıca, 
bilimin artık tarih boyunca pek 
çok mistik tarafından anlatılan 
şeyleri doğrular göründüğünden 
de söz ediyorsunuz; bilimin mevcut 
bulgularının ebedi ruhsal öğretinin 
özüyle koşut göründüğünden.

AG: Bu ruhsal öğretidir. 
Yalnızca koşut değildir yani. 
Şuurun tüm varlığın temeli 
olduğu fikri, monistik idealizm 
için olduğu kadar tüm ruhsal 
geleneklerin de temelidir, 
sadece ben buna biraz yeni bir 
isim verdim. Bu ismi seçme 
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Tabii sonsuz imkanlar içerisinde, 
sonsuz seçme özgürlüğüne sahip, yine 
sonsuz sayıdaki varlık, elbette kendisine 
sunulan imkandan yararlanmak 
üzere enkarne olmayı tercih edebilir. 
Etmek onun doğal hakkıdır. Çünkü 
her enkarnasyon yani madde ile olan 
her temas her ilişki, varlığın madde 
üzerindeki gücünü ve hakimiyetini 
arttırır. 

Bu durum varlığın maddeyi 
çeşitli istikametlerde yöneltmesine, 
sevketmesine neden olur. Maddenin 
de istediği budur. Kendisinden 
daha güçlü ve çok şuurlu bir varlık 
tarafından yöneltilmek ve gelişmesi 
için çeşitli tesirler altında kalmayı 
yeğ tutar, tercih eder ve bu yüzden 
maddenin binbir türlü maske 
altında pek işlevaz bir dil kullanarak 
dünyaya doğmuş olan varlığını kendi 
bünyesinde tutmaya çalışması kadar 
doğal bir şey yoktur.  Yani baştan aşağı 
bir cazibe dünyası. Her insan her 
varlık o cazibenin etkisi altında kalmak 
zorundadır. O programın dışına 
çıkamıyoruz. 

Öyle bir beden veriyor ki bize bu 
bedenle beraber benle yaşayabilirsin;  
o bedenin ihtiyaçlarının temini 
baştan aşağı bir cazibe programıdır. 
O bedeni ayakta tutabilmek için 
yapamayacağımız şey yoktur. Her türlü 
imkanı kullanarak sağ kalmayı, hayatta 
kalmayı, yeğ tutuyoruz. 

Halbuki onun her anı, her 
zaman ve mekan içindeki değişikliği 
ayrı bir cazibe noktası, maddenin 
varlık üzerindeki çekici gücünü 
kullanmasından ibaret. Ama beden 
ile alakalı olan bazı, işte bu tip büyük 
ihtiyaçların kasıtlı olarak durdurulması 
ve faal dışı hale getirilmesinin 
arkasındaki yatan sebepte, varlık 

iradesinin eşyaya olan hakimiyetini 
ispat etmek ve bunu sınamak için 
büyük bir imkan hazırlıyor. 

İşte İslamdaki orucun, en büyük 
özelliği budur. Oruç tutmanın veya 
çeşitli dinlerde irade ile, bile bile 
yapılan birtakım hareketlerin durumu 
budur. Gerçek yogilerin kendi bedeni 
üzerindeki her türlü acıyı negatif 
duruma getirebilecek veya nötr 
duruma getirebilecek bir şekilde 
kudretli bir iradi çaba harcamalarına 
sebep olan ibadet şekilleri vardır. 
Birtakım madeni sivri şeyleri 
vücutlarına sokarak  göğüslerinden, 
karınlarından, bacaklarından olmak 
üzere kalın çengellerle kendilerini 
asarlar. Günlerce onlarla beraber, 
onun acısı ile beraber yaşayabilirler.

Bunlar herhangi bir gösteri değildir. 
Esasında temelinde yatan husus biraz 
evvel ifade etmeye çalıştığım, fakat 
daha ziyade mantal hayattan çok 
fizik hayat programına bağlı olmak 
üzere, fizik hayattan gelen bir gücü 
uygulayabilme kabiliyetinde oldukları 
için yapmışlardır. 

İradeye bağlı her türlü bedeni 
sarsıntıya karşı iradenin sarsılmazlığını, 
madde üzerindeki temel 
koruyuculuğunu, yöneticiliğini ispat 
eder ve hatırlatır bakımından tüm 
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HAYATI yaşanmaya değerli kılan nedir? Bunca varlık yeryüzüne neden 
mütemadiyen enkarne oluyorlar? Bu hayattan ne buluyorlar, ne 
umuyorlar, ne tat alıyorlar?  

Elbetteki bu bakış açısına bağlı bir meseledir, yani görüşümüz hangi 
istikamette gelişmişse sizin için değerli olan hedeflere ulaşmak bakımından 
kıymet ifade eder.  Hangi hedefleri seçmişseniz o hedeflere ulaşmak sizin için 
bir değerdir. Hayatı yaşamak spiritüel anlamda beden içinde doğmak, bedenin 
hakkını vermek demektir. 

Bu kadar varlık niçin dünyaya doğmak için büyük bir yarış halindeler? Dünya 
nüfusu giderek hızlı bir şekilde çoğalıyor. 

Hayatı Yaşamaya 
Değer Kılan Şey

ergün Arıkdal
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spatyomuna, kendi ana dünyasına 
döndüğü andan bulacağı mekanın 
çok daha süptil, çok daha latif, daha 
yararlı bir halde olduğunuda görmesi 
mümkündür. Kendi kendine sanki 
gelecekteki dünyasını daha düzgün bir 
şekilde burada hazırlıyor. 

Madde ile olan geçimimiz, 
maddenin bizim üzerimizdeki 
olan hakimiyeti ve bizim maddeye 
vermiş olduğumuz taviz veya 
imkanlar maddenin giderek 
daha süptilleşmesine sebep olur. 
İyileşmesine sebep olur. Kabalıktan 
kurtulur, inceleşir.

Spatyom dediğimiz alan esasında 
nedir? Giderek suptilleşmiş, incelmiş 
leaflet kazanmış, zekice davranışlar 
gösterebilecek şekilde organize, 

reorganize olabilen maddeden 
ibarettir; orası da maddedir. Spatyom 
dediğimiz zaman maddeden ayrı 
bir şey düşünmeyin. Böyle bir şey 
düşünmemiz zaten mümkün değildir. 

Zannetmeyin ki çevre kirliliği 
dünyada kendiliğinden meydana 
geldi. Sadece bizim teknolojimizin, 
sanayimizin ve tembelliğimizin 
sonunda  meydana gelmiş bir olay 
değildir. Çevre kirliliği önce mantal 
kirlilikten başlar. Dünya ile spatyom 
arasındaki tampon bölgelerden 
geçiş esnasında, spatyomun alt 
tabakalarında, yeryüzündeki 
yaşamakta olan varlıkların kötü ve geri 
seviyeli veya enerjisi düşük negatif 
imajinasyonlar yolu ile meydana 
getirmiş oldukları bir yığın imajınatif 
kirlilik vardır.

Bütün o imajinatif kirlilik bir ayna 
gibi yeryüzünde kendine uygun yerler 
bulur. Onları harekete geçirir. Bugün 
gördüğünüz büyük kirlilik meselesinin 
asıl sebebi, yine biz  insanların 
kendi imajinasyonumuzdan, kendi 
düşüncelerimizden meydana gelmiş 
olaylardır. Zannediyormusunuz ki yani 
bir pet şişesini veya diğerlerini attığım 
için ortalık kirleniyor? Hayır, o işin 
son kısmıdır. Artık fiziki bir görünüme 
dönüşebildiğini orda görüyorsunuz. 

Sizi oraya kadar getiren, pet şişesini 
kaldırıp oraya attıran, çöplüğü o 
şekilde yığdıran petrolün artıklarını 
döktüren, fabrikalardan çıkan zararlı 
atıkları nehirlere boşalttıran mantalite 
nedir, o hangi hırstır? Neye bürünerek, 
hangi cicili bicili şeker kağıdına 
sokularak size yutturulmuştur? 

Halbuki bunların hepsi insanların 
zihninde meydana gelen temel 
kirlilikten doğuyor. Bu temel kirliliği 
kaldıramadığımız sürece ne kendi 

bunları yeniden sanki eğitiyormuş gibi 
ifade edilmesi maddenin üzerindeki 
hakimiyetimizin giderek daha 
kudretli hale gelmiş olabilmesinin bir 
sınamasından ibarettir. 

Mümkünse eğer bu yapılabiliyorsa, 
eğer ihtiyaç duymuyorsanız biliniz ki, 
bu aşama geçişmiştir. Mütemadiyen 
bunu yapacak mıyız? Eğer gerçekten 
samimi olarak ihtiyaç duymuyorsanız 
siz zaten o aşamanın size vermiş 
olduğu bilgiye sahip olmuş olduğunuz 
gibi, artık o iradeyi de kazanmışsınız 
demektir.  O iradeyi kazanmışınız ve 
sizin mütemadiyen bedenden gelen 
cazibe dalgalarına karşı, cezbedici 
dalgalara karşı, direnç göstermeniz 
gayet kolaydır. Başka yerlerle de 
aynısını uygulamanız kabildir. 

Madde ve Ruhsal Varlığın 
İşbirliği

ESASINDA görüldüğü gibi temelde 
belki madde üzerinde ruhsal 

varlığın hakimiyet kazanması meselesi 
hayatı yaşamaya değerli kılan en 
önemli hususlardan biri olmaktadır.

Sırf bunu öğrenmek, buna 
sahip olmak bile ebedi bir hayat 
içerisinde varlığın ve maddenin 
ebedi komşuluğu, kardeşliği, ebedi 
beraberliği içerisinde lüzumlu olan 
en büyük anahtardır. Onun benden 
bir şey talep etmesi, benim ona birşey 
vermem bu iki alışveriş esnasında 
hem onun yükselmesi, gelişmesi, 
hem benim gelişmem meydana 
geliyor. Hem ruh varlığı maddenin 
kendisinden istemiş olduğu birtakım 
tesirleri ve imkanları ona en uygun 
şekilde imal edip, ona en lüzumlu 
ve yararlı zaman ve mekan içerisinde 
nakletmekle, maddenin kendi tekamül 

hızına yardım etmiş oluyor.
Maddenin bu eziyetçi ve israrlı 

istekleri karşısında da ruh varlığını 
sürekli bir şekilde uyanık tutması, 
sürekli bir şekilde eprövler 
içerisinde alması ve bu eprövlerden 
yararlanmasını sağlayacak olan, ıstıraplı 
anları ona hediye etmesi yaşatması, ruh 
varlığının çok işine gelen bir yoldur. O 
da o şekilde büyük tecrübesini sağlıyor. 
Madde de öyle gelişiyor. İkisi karşılıklı 
olarak mütemadiyen, birbirlerini 
geliştiren iki büyük varlık sistemi. 

Peki bu etkileşme nerelere kadar 
gider? Maddenin bu derecede 
gelişmesine hizmet edebilecek 
yoğun bir psişik ruhsal enerjiyle 
doldurabiliyorsa varlıklar, fizik 
bedenden, fizik dünyadan, kendi 
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tek bir amaç var. O da bir evren varlığı 
olarak kendisine verilmiş olan vazifeyi 
hakkıyla yerine getirmek istediği ile 
iradesidir. Onu mesut eden, onu mutlu 
kılan, onu güçlü kılan, onu tanrısına 
benzeten, sonunda ona kavuşacağına 
dair verilen vaadin yerine gelmesine 
sebep olan iş budur. 

Hepimiz bir planı grçekleştirmek 
için buradayız. Eğer her sorduğunuza 
cevap almaya kalkarsanız hiçbir şey 
elde edemezsiniz. Cevap aldıkça 
yürürüm falan dediğiniz anda, öyle 
zaman ve mekan meseleleri vardır 
ki arada sizin sorduğunuzun cevabı 
daha teşekkül etmemiştir. O cevap 
çok daha ileridedir. Sizin oraya kadar 
gitmeniz gerekir. Soruyu yirmi beş 
yaşınızda sorarsınız, fakat bunun 
cevabını hazmedebilmeniz için otuz 
beş yıllık olgunluk veya tecrübe 
devresine ihtiyacınız vardır. Otuz 
beş yaşına gelmeden evvel bunun 
cevabını alamazsınız. Çünkü o 
cevap sizin yirmibeş yaşınızın cevabı 
değildir. Birçok birikimden sonra elde 
edeceğiniz bir cevaptır. O zaman evet 
anladım dersiniz. Ama yirmibeş yaşına 
gelindiği zaman devamlı soru sorulur. 
Halbuki otuzbeş yaşına kadar o varlık 
soruları kendi kendine sorarak, hayat 
ona o soruların cevaplarını vere vere 
geldiği için hazırdır elinde. Artık o 
soruları sorma ihtiyacı yoktur. Bu 
neden, şu neden, o neden diye etraflı 
soru sorma arzusu biter. Otuz beş 
yaşına geldiği  zaman onun cevaplarını 
zaten almıştır. 

Hayatı yaşamaya değerli kılan, 
son realitemize, son anlayışımıza 
göre mesele her varlığın planını 
gerçekleştirmesi, vazifesini yerine 
getirme arzusundan doğmaktadır. Bu 
kendi planının, yüce planın kendisine 
yüklemiş olduğu bir vazifedir. Kendi 
planına hizmet etmektedir. Bunu 
sonuna kadar en iyi şekilde başarmak 
mecburiyetini idrak ettiği için, onu 
mutlu eden, onu güçlü kılan, onu 
gerçekten ebediyete hazırlayan, 
ölümsüzlüğe hazırlayan, onun ulaştığı 
vazifesidir. Ne vazife olursa olsun, o hiç 

varlığımızda ne çevremizde, ne 
toplumumuzda, ne ailemizde, ne 
müesseselerimizde, ne de vatan 
denilen belli tarif içerisinde anlatılan 
yerlerde huzura kavuşmak mümkün 
değildir. Sevgisizliği ortadan kaldırmak, 
nefreti ortadan kaldırmak, senlik-
benlik davasını ortadan kaldırmak, 
saygısızlığı ortadan kaldırmak 
zorundayız. 

Pozitif yaşamı ve düşünceyi sürekli 
hale getirebilirseniz, bütün problemler 
bir buzun güneş altındaki durumu 
gibi şakır şakır erir, gider, hiçbir şeye 
dayanamaz. 

Hepimiz Vazife İçin Buradayız

MENFİ etki ile dolu mantal 
varlıkların kendilerini ifade 

ediş tarzları, yeryüzündeki imkanlara 
göredir. Nasıl imkanlara göredir, 
yani ne yapılır, menfi bir şey nasıl 
olmalıdır? Üzerinde eksi yazan 
elbiseler giymiş insanlar tarzında 
olmaz. Felaketler tarzında olur. 
Sıkıntılar tarzında olur. Yani bize 
menfi gelen her şey o tarzda kendini 
ifade etmiştir. Tezahürü böyledir. 

Negatif etkilerin kendilerini tezahür 
ettirebilecekleri zeminler mevcut. İster 
fay hattı olsun ister başka bir şey olsun, 
isterse trafik canavarı olsun. Temizleyip 
götürüyor. Hiçbir şey bırakmıyor. Buna 
rağmen hayatı yaşamaya değerli kılan 
nedir? 

Bir sürü iş var. Lafı uzatmaya gerek 
yok. Netice olarak söyleyeceğimiz 
elde edilmiş olan bir düşüncedir. 
Varsayımdan ibarettir. Hayatı yaşamaya 
değerli kılan, yaşamaya gelen canlı 
pozisyonda bulunan ruh varlığının 
kendi vazife planını yerine getirmek 
sevincidir. Bu azmidir. Kendisine 

verilmiş olan vazifenin, planının 
vasıtasıyla ve planı ile beraber, 
muhakkak yerine  getirmek azmi, 
yaşamaya değerli kılmaktadır. 

O vazifeyi yapmak en değerli iştir. 
Demek ki evrende ruh varlığı için 
en değerli en mütena daima peşinde 
koşulması gereken ve koştuğu gereken 
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ıstırapları hala daha ağır bir şekilde 
ortaya çıkacaktır. İnsana sadece kendisi 
yardım edebilir. Herkes elindeki 
kıymetin ne olduğunun hesabını 
yapmak zorundadır. Ben neye sahibim, 
şimdiye kadar neye güvenmişim, neyin 
ardından koşmuşum, elimde kalan 
nedir? Ne biliyorum? Ne gibi bilgim 
var? Neye inanıyorum demelidir. 
Fakat falanın dediğinden dolayı değil. 
Filanın tasdik ettiğinden dolayı değil. 
Filan yerden gelmiştir, doğrudur diye 
değil. İnsanın kendi içinin ne söylediği 
önemlidir. 

Eski bilgiler yoz kayalardır. Oraya 
atılan tohum kesinlikle yeşermez. 
Kendi içinize dönün, kendinizden 
başka kimseden medet ummayın. 
Kendi şuurunuzdan, kendi 
vicdanınızdan başka size kim yakın 
olabilir.? Size kendinizden daha yakın 
kimse var mıdır? Ellerinize, yüzünüze, 
ayaklarınıza bakın, size sizden daha 
yakın ayak var mı, saç var mı, öyleyse 
hiç kimse size sizden daha yakın 
değildir. İspatlamaya gerek bile yok. 
İnsana hiç kimse yardım edemez. Hiç 
kimseden yardım beklemeyin. 

İnsan anlayışını değiştirebilmek 
suretiyle vazgeçtiği maddenin 
esaretinden ve yanlış kanaatlerinden 
kurtuldukça, onlar da boşalan yerlere 
çok daha iyi, güçlü ve ruhunun 
gelişmesine yardımcı bilgiler 
doldurabilmelidir. Değişim için 
gereken bu gücü gösteremezsek bu 
fedakarlığı; bu terki yapamazsak şuraya 
buraya gidemeyiz. Şuradan şuraya 
gidemeyiz. Bunun başka yolu da 
yoktur. 

Şimdi terk zamanıdır. 
Çıkarıp attığınız şeyi bir daha 
düşünmeyeceksiniz bile. 

 

Bitirirken

BİRDEN bire büyük tecrübeler 
yapmak isterseniz olmaz. 

Maneviyatınız bozulur. İnsan bir anda 
yumruk veya tokat yemiş gibi yüzü 
yere düşebilir. Küçük, küçük minik 
adımlarla dev adımlara ulaşabilirsiniz. 
Değişim gerçekleşecektir. 
Başkalaşmanın arifesindeyiz. Yeni 
bilgi mevcuttur. Büyük değişimin 
bilgisi mevcuttur. İnsanlık için bu bilgi 
verilmiştir. Ama belirttiğim gibi sebep-
sonuç yasası gereği henüz dengesine 
oturmamıştır. 

İbre tam sıfır noktasını gösterdiği 
anda şalter çekilir. O denge oluşmak 
üzere, yani sebepler yığılmış gelmiş, 
büyük bir neticeyi meydana getirmek 
üzere katalizör diğer vakaların 
oluşmasını veya onların araya 
girmesini, meydana çıkmasını bekliyor. 
Bugün ülkemizin ve diğer ülkelerin 
durumu aynen böyledir.

Büyük bir neticeyi meydana 
getirmek üzere katalizör diğer 
vakaların oluşması ve onların araya 
girmesini, meydana çıkmasını bekliyor. 
Katalizör vakalar, bir takım tabiat 
olayları, doğal olaylar, doğal olmayan 
olaylar, sosyal olaylar üst üste çıkabilir, 
yığılabilir. Bu sene gelecek sene hiç 
farketmez. Katalizör diğer vakaların 
oluşmasını ve onların araya girmesini, 
meydana çıkmasını bekliyor. Çok 
büyük bir nehrin barajı doldurup 
taşması için yan kaynakların bulunması 
gerekir. Bugün insanlığın durumu 
budur.                     r

mühim değil. Yeterki size verilmiş olanı 
siz yerine getirin. 

Burada da size en büyük rehberliği 
vicdanınız gösterir. Tabi insan 
sorular sorar. “Peki tamamda beni 
kim kılav olacak? O istikamete doğru 
beni kim çeker?” Gerçek içiniz, 
gerçek öz benliğiniz, vicdanınız sizi 
kılavuzunuzdur. Onun sesini çok iyi 
dinleyin. Onu saf bir şekilde tutmaya 
çalışın. Gerçek safiyet bulur. 

 Vicdan, her seferinde değişen 
bir kavramdır. Bize en iyi yardımcı 
vicdanımızdır. Bu yardımcıyı, bu 
rahman olanı, gerçek rahman olanı 
tam manası ile bilmemiz lazım. O 
ses, o vicdan, başka bir gücün bizde 
tezahür şeklidir. Bir çeşit alet gibi, 
içimize konmuş bir alet, özel bir verici 
gibi sinyal mekanizması müthiş bir 
şeydir. 

Değişim İhtiyacı

DÜNYAYA muzsuzluk ve 
doyumsuzluk hakimdir. İnsanlığa 

vadedilen mutluluk reçeteleri boşa 
çıkmaktadır. Şöyle yaparsanız mutlu 
olursunuz denilen insanlar büyük 
kitleler halinde mutsuzluk ve bedbinlik 
yaşamaktadır. Birçok doktrinin vaatleri 
insanları gerçek anlamda mutlu etmeye 
yetmiyor. Ve şimdi her şey büyük 
bir sis bulutu içine girmiş durumda. 
Dünyanın karışıklık içinde olmayan tek 
bir ülkesi yok. 

Objektif olarak şöyle bir bakalım 
etrafımıza son on yıl içerisinde 
hatta son on beş yıl içerisinde kavga-
dövüş etmeyen, hırsızlık, tecavüz 
konusunda bir olay çıkmayan, doğal 
yaşayışın dışında anormal davranışlar 
göstermeyen tek ülke var mı? Beş 

seneden vazgeçelim. Bir seneye inelim, 
hatta bir saat içinde bile böyle dengeli 
bir ortam bulamazsınız. 

İnsanlık hangi ülkede olursa olsun 
her an büyük bir ıstırap cenderesi 
içerisine sıkışmış kalmıştır. Bu 
durumda feryat etmekte ve çeşitli feryat 
şekilleri ile yardım isteyerek kurtuluş 
için çırpınmaktadır. 

Gerçekten belirli bir devrenin 
sıkıntıları ve karanlığı insanlığın 
üzerine tamamen çökmüştür.  Bütün 
bu gerçekler, müşahedeler, istatistikler, 
araştırmalarla objektif olarak ortadadır. 
O halde insanlık köklü bir değişime 
muhtaçtır. Muhakkak ki, insanlığın 
köklü bir değişime ihtiyacı vardır. 

Artık bundan sonra yeni bir işleve, 
yeni bir hayata, yeni bir anlayışa, yeni 
bir bilgiye ihtiyaç vardır. Şu anda 
mevcut olan bilginin işlene işlene 
bitmiş bir toprak gibi üzerindeki 
bütün faydalı kısmı akıp gitmiş ve 
altından kayaları çıkmıştır. Bugünkü 
müesseselerin durumu budur. 
Kaya haline gelmiş, çıplak toprağa 
benzemektedirler. Üzerlerindeki 
bereketli toprak bitmiştir. 

Değişim nasıl olacak? Değişim sebep-
sonuç yasalarına göre gelişir. Böyle 
bir değişim tabi ki yine kendiliğinden 
olacak değildir. Sebep-sonuç yasalarına 
bağlı olarak olaylar dengelendiği 
pek çok sebep ve pek çok neticeyi 
doğurduğu andan itibaren hiç 
kimse bu yeniliğin önüne geçemez. 
Şimdi sanıyoruz ki bu büyük hazırlık 
başlamıştır. 

Eskilerin, veya hala altına, gümüşe 
hevesli olanların ifadelerine göre, altın 
çağın arayışı başlamıştır. Fakat herkes 
elindeki kıymetlerin ne olduğunun 
hesabını hızla yapmazsa, o rüyadaki 
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fikir yürüttüğü, mantık aradığı 
zaman evet ve hayır tarzında bunu 
gerçekleştirecektir. Bir fikir ile 
karşılaşır ve buna evet veya hayır 
şeklinde reaksiyon gösterir. Ya kabul 
eder ya da reddeder. Bunu yaparken 
referans aldığı durum ise biriktirmiş 
olduğu, hafızasında kayıtlı kıyas 
bilgileridir. Kısacası deneyimleridir.

Duygu merkezinin aynı bölünmüş 
fonksiyonu hoşlanma ve hoşlanmama 
üzerine çalışır. İnsan hayatta bir etki 
olarak ne ile karşılaşırsa karşılaşsın 
bundan ya hoşlanacaktır ya da 
hoşlanmayacaktır. İfade etsin etmesin 
kişide duygu merkezine düşen ilk 
izlenim mekanik olarak hoşlanma ve 
hoşlanmama ile sonuçlanır. 

Duygu merkezinin diğer iki 
merkezden farklı olarak başka bir 
bölünmüşlüğü vardır ki bu öğretiye 
göre insan doğduğunda mevcut 
olmayan fakat çocukken kazanılan, 
özden dolayı değil kişiliğin gelişimiyle 
ortaya çıkan negatif duygularıdır. Bu 
şekilde duygu merkezi olağan duygular 
ve negatif duygular şeklinde çalışır. Bu 
konuya daha geniş yer ayıracağız.

4. yol öğretisi, bu üç temel 
merkezimizin dışında ayrıca 
Entelektüel ve Duygu merkezlerinin 
daha yüksek merkezlerinin de 
olduğunu söyler. Yüksek duygusal 
merkez ve yüksek zihinsel merkez 
olarak isimlendirdiği insanın bu 
alanlarıyla doğrudan iletişimde 
olmadığımızı, buradan gelen etkilerin 
genelde hayat içerisinde çok nadir 
flaşlar tarzında gerçekleştiğini, 
zaten bu merkezlerden olduğu gibi 
etki alabilseydik bunu çok çabuk 
unutacağımızı çünkü bunun için 
yeterli kapasitemizin olmadığını söyler. 
Ancak ümitsizliğe kapılmamamız 

gerektiğini insanın kendi üzerinde 
çalışması özellikle negatif duygularıyla 
özel olarak ilgilenmesi durumunda 
yüksek merkezlerden daha çok tesir 
alabileceğimizi de ekler.

Eğer merkezlerimiz sadece kendi 
görevlerini yapabilselerdi yani 
düzgün çalışabilselerdi zaten yüksek 
merkezlerle temasa geçebilirdik. Fakat 
ne var ki durum hiç de böyle değil 
çünkü merkezler sık sık birbirlerinin 
işlerine karışırlar. Entelektüel merkez 
duygu merkezinin işine karıştığında 
duygularımızla halletmemiz gereken 
bir durumu elimize yüzümüze 
bulaştırarak akılla ve mantıkla ele 
almaya çalışırız. Veya tam tersi zihinle 
ele alınabilecek bir konuyu duygu 
merkezinden geçirdiğimizde bu 
sefer hiç istemediğimiz sonuçlarla 
karşılaşabiliriz. Bunların hayatta çok 
güzel örnekleri var ancak makalemizin 
konusu bu olmadığı için örnekleri 
konuyla ilgili başka bir yazımıza 
saklayalım.  

Fakat yüksek merkezlerle özellikle 
yüksek duygusal merkezle iletişime 
geçememiş olmamızın en büyük 
nedeni sonradan oluşan negatif 
duygulardır. O halde duygusal 
merkezlerle çalışmak dediğimizde 
bunun bizim için anlamı hem olağan 
duygular üzerinde çalışmak hem de 
negatif duygular üzerinde çalışmak 
olmalıdır. Eğer negatif duygular 
olmasaydı dünya bugün cenneti 
andıran bir gezegen olurdu. İnsanlığın 
en büyük sorunu negatif duygulara 
sahip olmasıdır. Ayrıca acılarının, 
ıstıraplarının en büyük sebebi bu 
negatif duygulardır.

Pek çok negatif duyguya sahibiz. 
Temeli kendimizi sevmeye, kendimize 
aşırı değer vermeyle ortaya çıkan 

DÖRDÜNCÜ yol sistemine göre insanın 
bazı temel işlevlerini yöneten üç farklı 
merkezi vardır. Bunlardan ilki içgüdü-

hareket merkezidir. Bedenin hemen hemen 
tüm mekanizmasıyla bu merkez ilgilenir. Diğeri 
duygu merkezidir ve ana fonksiyonu duygularla 
ilgili faaliyetlerin yürütülmesidir. Entelektüel 
merkez de isminden de anlaşılacağı gibi zihinsel 
faaliyetlerimizin mekanıdır. Her düşüncemiz, akıl 
yürütmemiz, fikir üretmelerimiz bu merkezde 
meydana gelir.

Entelektüel merkez ile duygusal merkezin 
hareket merkezine göre farklı özellikleri 
vardır. Bu iki merkez aynı zamanda kendi 
içinde ikiye bölünmüş şekilde fonksiyonlarını 
devam ettirirler. Zihinsel merkez düşündüğü, 

Duygular 
Üzerinde 
Çalışmak
Nusret Sefa Yılmaz
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yapmıyorsak bundan etkilenmememiz 
hemen hemen imkansızdır. Duygusal 
merkezin aktivitelerine karşı pasif 
hale gelmek, entelektüel merkezin 
aktivitelerine karşı pasif hale 
gelmekten çok daha zordur.

4. Yol derki: Eğer negatif bir 
içsel durum veya duygudaysak bu 
tamamen bu sizin suçunuzdur. İlk 
başta kesinlikle reddedebileceğimiz 
bu fikir, doğru gözlem yapıldığında 
kabul edilebilir olacaktır. Dış 
dünyamızdaki her duruma veya olaya 
her zaman olduğundan farklı bir 
reaksiyon gösterme imkanımız vardır. 
Gurdjieff’in dediği gibi “Negatif 
olmama hakkımız”ı kullanabiliriz. 

Duygularımız üzerinde çalışmak için 
insanın öncelikle merkezler arasındaki 
dengesizliği uzunca bir süre incelemesi 
yani kendisinin fazla ve eksik yönlerini 
görebilmesi bunun için özel bir 
gözlem yapması gerekmektedir. 
Negatif duygularını görmeden, onların 
kendi üzerindeki güçlü etkilerini 
kabul etmeden insanın dönüşümü 
mümkün değildir. Öncelikle olaylarla, 
durumlarla, nesnelerle, insanlarla vs. 
dış dünyadan herhangi bir etki ile 
karşılaştığımızda bunu ilk önce hangi 
merkezde yorumluyoruz? Bu doğru 
olan merkez midir? Hayata karşı 
reaksiyonlarımız duygusal merkezde 
hangi noktalarda negatifleşiyor? Bu 
soruların yanıtlarını ancak uzun bir 
gözlem vasıtasıyla bulabiliriz.

Yaptığımız gözlemlerin varlıksal 
dönüşümümüzde gerçekten 
işe yaraması için öncelikle 
gözlenenlerin analiz edilmemesi, 
üzerinde çıkarımlara varılmaması 
gerekmektedir. Yalnızca onları 
görmemiz, böyle bir duygunun 
varlığını bilmemiz ve fotoğrafına 

hafızamıza işlememiz yeterlidir. Bu 
açıdan oldukça kolaydır ama maalesef 
zihin devreye girdiğinde her zaman 
için analiz yapmak isteyecek, bu 
duygunun nereden kaynaklandığını 
anlamaya çalışacak belki de bunun için 
kendini savunacaktır. Eğer bu durumla 
mücadele eder, objektif gözlemi 
sürdürebilirsek belirli bir süre sonra 
kendimizdeki pek çok negatif duygu 
yığınının farkına varmış olacağız. 
Bununla ilgili gözlemlerimiz sonucu 
elde ettiğimiz fotoğraflardan birikmiş 
belirli bir resim ortaya çıkacaktır. 
Kendimizdeki negatif durumlar bilinç 
alanımızda olduğu gibi belirmeye 
başlayacaktır.

Bu güçlü negatif duyguları yalnızca 
gözlemleyerek, analiz etmeden kayıt 
altına almak yeterli midir? Elbette 
ki olmayacaktır. Öncelikle herhangi 
bir negatif duygunun etkisi altına 
girdiğimizde kendimizi bu durumdan 
ayırmamız gerekecektir. Negatif 
duygular içimizde yüzlerce, binlerce 
bulunan, fırsat bulduğunda bizim 
adımıza hareket etmek, düşünmek, 

negatif duygularımızın başında 
öfke, kızgınlık, nefret, endişe, kaygı, 
karamsarlık, bencillik, hasetlik, 
gurur, kibir, kıskançlık, korku, şüphe, 
antipati, alınganlık, garezlik gelebilir. 
Listeyi uzatmamız mümkün. Bu 
duyguların bazıları -endişe, kaygı, 
karamsarlık, korku, şüphecilik gibi- 
geleceği ilgilendirir ve insanın zihnini 
uzun süre meşgul edebilir. Bazıları da 
geçmişle alakalıdır. İntikam duygusu, 
nefret, öfke vs gibi. Bunlarda ciddi 
negatif döngüler yaratabilmektedir. 
Kısacası hepsi olumsuzdur ve ortaya 
çıkardığı negatif alanla birlikte 
insana acı verir. Kesinlikle üzerinde 
çalışılmalıdır.

Negatif duyguların doğuştan 
değil sonradan oluştuğunu, kişilikle 
beraber geliştiğini ve hayat içerisinde 
evrimleştiğini belirtmiştik. Özellikle 
ilk algılarımız gelişmeye başladığında 
içgüdesel duygularımız dışında 
diğer tüm negatiflikler adeta taklitle, 
modelleme ile başlar. Öncelikle 
anne babadan başlayarak yakın 
çevre, arkadaşlar, akrabalar vs. 
sürekli onları taklit ederek öğreniriz. 
Öğrendiğimiz şeyler her zaman için 
olumlu, işe yarar, gerekli şeyler değil 
çoğu zaman yaşanan olaylara verilen 
tepkiler, bireyler arasındaki duygu 
ve tutumlardır. Ve tüm bunlar taklit 
edilerek öğrenilir. Dolayısıyla ister 
istemez kişiliğin geliştiği yaşlarda 
negatif duyguları öğrenmemiz 
kaçınılmazdır.

Sonradan oluştuğu için duygu 
merkezinin negatif bölümü aslında 
merkezin pozitif – negatif diye 
bölünmesine yol açmaz. Fakat duygu 
merkezinin düzgün çalışmasını büyük 
bir oranda etkiler. Örneğin negatif 
bölümde yer alan duygular olağan 

duygularımızın kendini ifade etmesine 
büyük bir oranda engeldir. Bir insanın 
kibrinden dolayı yaşadığı herhangi 
bir olumlu duyguyu karşısındakine 
ifade edememesi gibi. Ya da 
yaşadığı kıskançlık yüzünden birinin 
karşısındaki insanı takdir edemeyişi, 
bambaşka bir olaya öfkelendiği halde 
bireyin aile üyelerine veya işyeri 
çalışanlarına merhametsiz davranması 
vs. örnekleri çoğaltmamız mümkün.

Negatif duygular duygu merkezinde 
adeta bir tıkanıklık yaratırlar. Bu da 
bütün merkezin düzgün çalışmasını, 
fonksiyonlarını hakkıyla yerine 
getirmesini engelleyecektir. Duygusal 
merkezdeki tıkanıklar ayrıca genel 
psişik yapımızdaki dengeyi de bozacak 
bu da zamanla fiziksel rahatsızlıklar 
gibi bazı temel sorunları ortaya 
çıkaracaktır. Öyle görünüyor ki duygu 
merkezi üzerinde çalışmak, özellikle 
negatif duygular üzerinde çalışmak 
dönüşüm ve tekamül yolunda kişinin 
en öncelikli ihtiyaçlarından biridir.

Tabi bunun çok kolay bir mesele 
olmadığının da altını çizelim. Çünkü 
negatif duygular çok güçlüdürler ve 
ayrıca bulaşıcıdırlar. Güçlüdürler 
çünkü negatif duygulardan hoşlanırız, 
bizdeki büyülü etkileri tahminimizden 
çok daha fazladır. -Negatif 
durumlardan neden hoşlanalım ki?- 
diye sorabilirsiniz. Eğer hoşlanmıyor 
olsaydık bu halin içine hemen düşer 
miydik diye düşünmemiz gerekir. 
Bir negatif duygu yaşadığımızda 
görünüşte bundan şikayet ederiz fakat 
ilk fırsatta kendimizi bu tür duygulara 
tekrar tekrar açarız. Negatif duygular 
güçlüdürler çünkü bulaşıcıdırlar. 
Çevremizdeki insanlardan hemen 
etkileniriz. Negatif bir durumla 
karşılaştığımızda eğer özel bir çalışma 
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tepki vermek isteyen “ben”lere aittirler. 
Olaylar karşısında sürekli değişirler 
ve biz onlarla özdeşleşerek kendimizi 
“o” sanırız.  Oysa ki o, bizdeki binlerce 
“ben”den biridir. Şimdi bir olayla 
öfkelenir, birazdan yine başka bir 
olayla sakinleşir. Bir süre sonra mutlu, 
başka bir süre sonra mutsuz olabilir. 
Tüm negatif duygular, bu sürekli 
değişen benlere aittir.

O halde herhangi bir negatif 
duygunun tesiri altında olduğumuzda 
bunun biz olmadığını, bizi temsil eden 
benlerden biri olduğunu bilmeliyiz. 
Öfkeli değilizdir örneğin, o an bir 
olayla ortaya çıkmış öfkeli bir “ben”in 
etkisindeyizdir. Uzun süreli gözlemler 
sonucu bunun farkına varabiliriz. 

Bir gözlemle yakaladığımız negatif 
duygunun biz olmadığını, bizi temsil 
eden, kişiliğe ait bir “ben” olduğunu 
kabul ederek ondan kendimizi 
ayırmalıyız. Nedir kendini ayırmak? 
Yani onunla özdeşleşmemeliyiz. 
Kendimizi o “ben”le bir 
hissetmemeliyiz. Onun sadece temsili 
bir “ben” olduğunu kabul etmeliyiz. 
Bunu düşüncelerde değil bizzat 
hissederek yaşamalıyız. Bir süre sonra 
negatif duygunun tesirinin azaldığını 
veya yok olduğunu, yok olmasa da 
onun emirlerine uymadığımızın 
farkına varabiliriz. Başlangıçta ve 
bazı özel güçlü duygularda bu içsel 
ayrışma hemen çalışmayabilir ama 
zamanla, uygulamalar sürdükçe işimiz 
kolaylaşacaktır.

Bunun dışında kendimize şunu 
soralım: Karşımdakinin bana 
hissettirdiği bu durumu ben de 
başkasına karşı hissettirdim mi? 
Örneğin bir arkadaşınıza yaptığınız 
bir davranıştan dolayı alındınız. Peki 
siz o davranışı veya benzerini daha 

önceki bir zamanda başka birine 
yaptınız mı? Bizde olmayan bir şeyi 
görmemiz zordur. Ayrıca ancak 
bizde olan bir şeye karşı çok fazla 
tepki gösteririz. Eğer bu sorunun 
cevabını bulabilirseniz sizdeki negatif 
duygunun ne kadar gereksiz olduğuna 
kanaat getirebilirsiniz. Bu güçlü bir 
yöntemdir.

Varlığın gelişimi ancak duygu 
merkezinin gelişimiyle mümkündür. 
Bu durumda negatif duygularımızı 
mümkün olduğunca ifade etmemek, 
onlarla özdeşleşmemek, kendimizi 
o duygu durumundan ve onun 
sahibi “ben”den ayırmak bizi 
dönüştürecektir. Bunlar sevgi, 
merhamet, şefkat, yardımlaşma vs. 
gibi olağan duygularımızın daha 
fazla ve özgürce ifade edilmesinde 
oldukça önemli bir başlangıç yaratır. 
Olağan duygularımızın gelişimiyle 
alakalı ayrıca sanatla uğraşmak, 
doğayla bütünleşmek, ilahi duygulara 
kendimizi açmak gibi bazı özel 
çalışmalar da yapılabilir. Tüm bunlar, 
bizi toplumun lanse ettiği sahte vicdan 
değil, bizde gömülü olan, öze ait, onu 
temsil eden gerçek vicdanın sesini 
duymamız için ön çalışmalardır. Bu 
konu da başka bir makalemizin konusu 
olacaktır.

Özetlersek tüm negatif duygular 
özümüze ait değildir ve sonradan 
taklit yoluyla edinilmiştir. Bu duygular 
bizim varlık seviyemizin ilerlemesine, 
dönüşümümüze ket vurmakta hayat 
içinde çeşitli şekillerde acı çekmemize 
sebep olmaktadır. Eğer bu durumdan 
rahatsız isek ve yaşamı öğretmen 
kılmak istiyorsak negatif duygular 
üzerinde çalışmalıyız. Yöntemler, 
uygulamalar basittir fakat çaba ister, 
istek ister.                                    r
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kaybetmedi. Seyahatleri başladığı 
andan itibaren Rusya’ya sadece 
nadiren kısa ziyaretler için geri döndü.

Diğer kişi gençliğinde arkeolojiye 
cezboldu. Enerjetik bir adam 
olduğu için üniversiteyi bitirdikten 
hemen sonra tanınmış bir müzenin 
yardımcı müdürü olarak atandı ve 
sık sık arkeolojik gezilere gönderildi. 
Bu karşılaşmadan önce Delhi’de, 
Hindu Kuş vadilerinde, Ani’de 
(Ermenistan’da), Babil’de ve diğer 
yerlerde arkeolojik kazıları ziyaret etti. 

O zaman eski Teb’de arkeolojik 
bir görevdeydi. Buna rağmen kişisel 
olarak özellikle taş gömütlerle ilgiliydi; 
hem zaman hem para harcayarak 
toplayabildiği tüm bilgileri topluyordu. 

Gurdjieff aralarında en genç olandı 
ve özellikle büyü ile ilgiliydi. Gençliğini 
Yezidiler, Aisor’lar ve Appicle’lar (ya 
da Annicle’lar) gibi insanlar arasında 
geçirme şansına sahip olduğundan 
sürekli sorgulayan hiçbir zihnin sayısız 
sorular olmadan geçip gidemeyeceği 
fenomen ve geleneklerle yüz yüze 
geldi. 

Burada anlatacağım şey böyle 
fenomenlerin örneğini gösterebilir 
size. Bir Yezidi etrafında çizilmiş bir 
çember onun üstünden atlamasına izin 
vermez, dinsel batıl inançlar nedeniyle 
değil, gerçekte. Annicle’lar arasında 
evlenmek üzere olan genç bir kız 
belli manipülasyonlara tabi tutulur 
ve sonra suya atılır ve Avrupa bilimi 
için anlaşılması güç bir fenomenle 
sonuçlanır: Kızın ağırlığı sudan 
daha hafif olduğunu kanıtlar ve kız 
suda batmaz. Batması kabileye ait 
olmadığının kanıtıdır.  

Aisor’lar bir durugörü fenomenine 
sahiptirler… Araştırmalar bu tür 
durugörü vakalarının tek bir tanesinin 

bile yanlış olmadığını göstermiştir. Ve 
benzeri.

Eleştirel zihne sahip olan ve 
mucizelere inanmayan bir insan olan 
G., bu fenomeni anlamak istedi. (G.’in 
eleştirel, kuşkulu ve aynı zamanda 
sorgulayan zihni açıklama bulmadan 
böyle bir fenomeni atlayamadı.) 

Zihninde bu amaçla kendini tüm 
bunları açıklayacak çalışmalara verdi. 
Fizik, kimya, mekanik, psikoloji vb. 
çalışmaya başladı. 

Fakat mevcut tüm literatürü 
çalışması istenen sonucu vermedi ona 
çünkü bu bilimlerin bakış açısından 
onun ilgisini çeken fenomen doğal 
kanunlara aykırıydı. Fakat bu onların 
mevcudiyeti olgusunu daha az 
gerçek hale getirmedi ve dolayısıyla 
G. asla orijinal isteğini terk etmedi. 
Kitaplardan vazgeçerek onu tatmin 
edebilecek insanlar aramaya başladı. 

Bu onun yolculuklarının 
başlangıcıydı ve bu karşılaşmadan önce 
onu İran, Afganistan ve Türkiye’ye 
götürdü. Aynı amaç onu Mısır’a 
getirdi. 

Seyahatleri sırasında elde edilen 
materyalleri ve izlenimlerini 
paylaşan bu üçlü birçok noktada 
ayrı fikirdeydi fakat gördükleri ve 
çalıştıklarına dayanarak, bilim ve 
sanat alanında günümüzden çok 
daha yüksek başka bir uygarlığın var 
olduğu kanaatlerinde hemfikirdiler 
ve modern bilimin açıklayamadığı 
fenomenlerin çoğunluğu kadim 
zamanlarda biliniyordu. Bu uygarlığı 
çalışmak için ellerinde tarih yoktu ve 
değişmez bilgi eksikliği engeli, açıkça 
her şeyi kapsayan bilginin eksikliğini 
onlara ispatladı. Buna rağmen üç kişi 
kısa bir hayat süresince tüm dinler, 
tarih ve özel bilimler çalışması uzmanı 
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ÜÇ turistin 1895 yılında Mısır’daki piramitlerde tesadüfen karşılaşması 
enstitünün en erken başlangıcı olarak düşünülebilir. 

Üçü de Rus olduğunu anlayınca yakın arkadaş oldular ve Mısır 
turlarına beraber devam etmeye karar verdiler. Nil nehri boyunca ve kadim Teb 
kazıları üzerinde gezinmek, değindikleri meselelerle üçünün de -daha sonra 
ispatlandığı gibi- geçmişte bir süre ilgilendiğini fark etmelerine olanak sağladı. 

Üçü de bu karşılaşmadan önce çok seyahat etmişti.
Prens L. Hindistan, Tibet, Pakistan’da bulunmuştu. Zengin ve ateşli bir 

araştırıcı olduğundan daha önce hiçbir Avrupalının sızamadığı yerleri ziyaret 
etmeyi başarmıştı. 

Seyahatlerine on yıl önce, bir talihsizlik kendisini ziyaret ettikten hemen sonra 
başlamıştı; sevdiği bir kişinin kaybı onun spiritüalizm ile ilgilenmesine sebep 
olmuştu. 

Soru soran bir zihne sahip olduğu için başlangıç hevesi daha sonra yerini bu 
konularda ciddi araştırmalara bırakmıştı.

Çevresinde ve mevcut literatürde tatmin edici hiçbir şey bulamayınca ve 
Hindistan’ın bu meselelere bir cevap bulunabilecek mucizeler ülkesi olduğuna 
dair Avrupa’daki fikir akımından etkilenerek oraya gitmeye karar verdi. 

Hindistan onu hayal kırıklığına uğrattı fakat aradığı şeyi bulma ümidini 

Enstitünün Yolculuğu
G. I. Gurdjieff



T E M M U Z  2 0 1 9  •  3 33 2  •  R U H  v e  M A D D E

mekanik, kimya, 
doğal tarih, 
astronomi, arkeoloji 
ve dil bilim temsilcileri 
vardı. Dahası her biri bir 
zanaat öğrenmek zorundaydı. 
Aralarında kadınlar da vardı. 

Birkaç yıl sonra hepsi önceden 

düzenlendiği gibi İran’da buluştu ve 
gerekli tüm bilgiyle donanarak 1899 
yılında bir kısmı Pamir dağları, Tibet 
ve Siam yoluyla Hindistan’a ve bir 
kısmı da Türkiye ve Arabistan yoluyla 
Filistin’e gitmek için ayrıldı. 

Belli sebeplerden buluşma yeri 
Afganistan’da Kabul olmak zorundaydı 
ve birkaç yıl sonra oraya on sekiz 
yerine on iki kişi ulaştı. Altı kişi yolda 
ölmüştü. 

Chitral’e gitmeye karar verdiler. 
Yola çıkmalarından hemen önce 
Prens öldü ve yola çıktıktan bir süre 
sonra aralarından yedi kişi vahşi 
göçebe Afridi kabilesi tarafından 
yakalandı. Bu yüzden asla hedeflerine 
ulaşamadılar ve kalan diğerleriyle 
çok sonra buluştular. Böylece 
sadece dört kişi Chitral’e ulaştı ve 
kendilerine verdikleri görevi yerine 
getirdiklerinden üç yıl sonra Kabul’e 
geri döndüler. 

Burada tekrar uygun insanları 
toplamaya başladılar, 

birlikte ev 
kurdular 
ve böylece 
Enstitünün 
temelini 
oluşturdular. 

Etraflarındaki 
insan sayısı 

hızla arttı; 
uzun ve çetin 

araştırmalarının 
sonuçlarını onlara 

aktardılar.
1910 yılında üçü 

Petersburg’da buluşup 
Rusya’da faaliyetlerine 

başladılar: Gurdjieff, İranlı 
Tachtamiroff ve Dr. Ornitopulo. 

olamazdı. Dolayısıyla bu onları ortak 
çalışma gereksinimine getirdi, yani 
farklı meslek ve bilgi sahibi insanları 
işe katma gereksinimi. 

Fakat yukarıda bahsedilen 
araştırmaya ilgi duymayan bilgi 
uzmanlarının hiç biri işe yaramazdı, 
yeni bir plan ortaya çıktı: uygun 

insanları bulmak, onları yönlendirmek 
ve öneri ve maddi yönden onlara 
yardım etmek.

Bu amaç için ayrıldılar ve farklı 
yönlere gittiler, sonuç olarak on beş 
kişi daha onlara katıldı, aralarında 
Ortodoks, Katolik, Ermeni-Gregoryen, 
Yahudi ve Budist inancından tıp, 
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politik düşüncelerden dolayı Enstitüyü 
tüm programıyla açma fikrinden 
vazgeçtiler, başlangıçta niyetlenildiği 
gibi, o dönemlerde İngiltere’ye gitme 
teklifi alan Enstitünün ana gövdesini 
takip edemeyecek öğrenciler ve 
üyeler için bir ev açarak kendilerini 
memnun ettiler. Bir sene önce de 
İngiltere’de Enstitünün eski bir 
öğrencisi, yazar ve psikoloji profesörü 
olan Bay Ouspensky’nin rehberliğinde, 
Enstitünün materyalini ve ilkelerini 
çalışmak için yaklaşık yüz kişi içeren bir 
İngiliz grup oluşmuştu.

Fakat Enstitünün uluslararası bir 
niteliğe dayanması ve her ulustan 
üyesi olması olgusundan ötürü, 
coğrafya ve diğer düşünceler de 
göz önüne alındığında, Enstitünün 
merkezi şubesinin açılabileceği tek yer 
dünyanın merkezi olan Paris’ti.         r

 
Yukarıdaki makale 1922 yılında Paris, 
Rue de vaugirard’da Gurdjieff tarafından 
dikte ettirilmiştir.                           

 
Gurdjieff’s early Talks 1914-1931, çeviren: Neslihan 
Parlak Kosova

Gruplar Petersburg’da ve G.’in daha 
sonra gittiği Moskovo’da oluşturuldu.

Ardından savaş ve devrim 
gerçekleşti, birçok insanı gruplarından 
koparttı ve kalanlar 1916’da G.’in o 
zamanlar bulunduğu Kafkaslar’da 
buluştu.

Aynı soruları ve araştırmaları 
devam ettirmek amacıyla The 
International Fellowship of Ideas and labor 
(Uluslararası Fikir ve Emek Derneği) 
ilk kez burada kuruldu. Bununla 
birlikte Institute for the harmonious 
Development of Man (Ahenkli İnsan 
Gelişimi Enstitüsü) adlı bir okul 
kuruldu.

Enstitünün kuruluş hedefleri ve 
programı eklendi. 

Oradan Uluslararası Dernek üyeleri 
bilimsel bir keşif gezisi düzenledi. 
Politik karışıklıklar nedeniyle okul 
dağıldı ve sadece küçük bir grup kaldı.

Keşif gezisinin üyeleri Tiflis’e yerleşti 
ve tekrar Ahenkli İnsan Gelişimi 
Enstitüsünün bir şubesi oluşturuldu. 
Öğrenci sayısı daha sonra beş yüzü 
buldu fakat burada da politik olaylar 
Enstitü kurucularını İstanbul’a gitmeye 
zorladı, Essentuki ve Tiflis şubeleri 
üyeleri yavaş yavaş burada toplanmaya 
başladı ve Enstitünün yeni bir şubesi 
açıldı. 

Türk yetkililer Enstitüye büyük ilgi 
gösterdiler ve şehrin Asya kıtasındaki 
kısmında, Kadıköy’de Enstitü açılması 
için kurucularına ısrar ettiler; onların 
ricasıyla burada birkaç tanıtım 
düzenlenmişti. 

Wrangel ordusunun yenilgisi, 
Rusya’dan mülteci akımı ve 
İstanbul’daki ekonomik kriz, 
kurucuları Almanya’da Enstitü açma 
teklifini kabul etmeye zorladı.

Fakat ekonomik durum ve diğer 
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G ENELLİKLE fiziksel bedenin 
sıkıştırmasından kaynaklanan
bir değmezlik hissi, bir sınırlanma 

duygusu,
“boş yere” hisleri ve ümitsizlik anları vardır.
Bununla birlikte fizik aleminizin yapısı içinde 
de
büyük ilerleme kaydedilebilir.
Tekrardoğuşun amacı budur.

Fizik beden olduğu sürece
içinizde şüphe taşıyor olacaksınız.
Şüphelenmenizi küçümsemeyin.
İnsanlık halidir o.
Şüphe kalmadığı zaman
insan olma zorunluluğu da kalmaz.

Her adımınızın, şaşmaz bir biçimde
hedefinize giden yolda yönlendirildiğini bilin.
Tali yol olarak düşündüğünüz herhangi bir yol
hiç de tali olmayıp olası tüm yolların en 
iyisidir.
Ancak şüphe mağaralarının içine girerek
hakikati ve Işığı bulursunuz.

Ruhun evrimsel genişlemesinde,
dev adımlar attığı zamanlarda
büyük güvensizlik anları vardır.
Size bir örnek vereyim.
Seyyar bir merdivenin bir basamağından 
ötekine
basmak için ayağınızı çektiğinizde
kısa bir an için ayağınızı koyacağınız bir yer 
yoktur.
Eğer bütün dikkatinizi
boşluktaki o tabana verir de 
gerçekliğinizi onunla bir tutarsanız
tam bir dehşete düşersiniz.
Merdivenin iki tarafını tutan elleri
ve alt basamağa sımsıkı basan ayağı 
görmezsiniz.                               r

Kaynak: Pat Rodegast ve Judith Stanton’un Meta 
Yayınlarından çıkan emmanuel’in Kitabı adlı eserden 
alınmıştır.

A K I Ş

Şüphe
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MONG diğerlerinden birçok bilgi almıştı ve mayalanmış içeriği nedeniyle, 
patlama noktasında bir tas gibi hissetmişti. Biliyordu ki zaman onun 
kendi formunu almasını sağlayacak olgunluktaydı.

Yaşlanmış kadın çadırın girişinde oturuyordu, kaynayan bir tas çorba ateşinin 
yakınlarında çömeliyordu. Mong onun karşısına çömeldi. 

Kadın Mong’a anlayışlı gözlerle bakıyordu.
“Çorba” dedi, “buradaki en önemli şeydir.”
Bu kadın deli diye düşündü ilkin Mong.
Daha sonra, gözünde bir şeyler parıldadı ve dedi ki: 
“Aslında, her şey senin kendi çorbanla ilgili.
“Sen ama yalnızca sen içindekilerini belirlersin ve karıştırırsın. Ve her zaman 

bir sonraki gün tasta biraz çorba bırakırsın çünkü yarının çorbası her zaman 
bugünün çorbasından bir şeyler içerir, o da dünden bir şey içerir.

“Çorbasını seninle paylaşmak isteyen kişi seni nasıl bulacağını bilecektir. 
“Başkaları geçmişe gidecektir. 
“Ve işte tamam.
“Bu yüzden, cesur ol, torunum.
“Çorbanı özenle hazırla ve çadırını aralık bırak ki böylelikle kokusu 

yayılabilsin.”
Mong saygıyla ve minnettarlıkla onayladı ve dedi ki, “Dersi anladım, ninem.” r

Yazarın Mong, Farklılığın Ötesine Yolculuk adlı kitabından alınmıştır.

Ö Y K Ü

Çorba
hendrick vanneck
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RUHLARIN 
KADERİ

DR. MICHAEL NEWTON

Sizden hiçbir fark olmayan 67 kişi Ruhlarn Kaderi’nde Dr. Newton’un spiritüel 
hipnoterapi çalşmalar araclğyla hayatlar aras hayatlarna uzanyorlar. Dr. 
Newton’un ötealem üzerindeki araştrmalar üzerine yazlmş olan bu çalşma hem 
konuyla ilk kez karşlaşacaklar için hem de yazarn ilk kitab Ruhlarn Yolculuğu’nu 
okumuş olanlar için hazrlanmştr.

Derin hipnoz altndaki deneklerin anlattğ örneklerden yola çkarak kendi ruhsal 
hatralarnzn arkasndaki anlam keşfedecek ve aşağdaki konularda çarpc detaylar 

öğreneceksiniz:

• Dünya’daki amacmz
• Ruhlarmzn ölümden sonra gittikleri yer

• Ruhlarn yaşayanlarla bağlant kurma ve yardm etme yollar
• Ruhsal rehberler ve her hayattan sonra bizimle görüşen 

Yüksek Varlklar
• Dünya’daki ailelerimiz ve Ruh gruplarmz arasndaki 

bağlantlar
• Ruhlarn dinlenmesi ve hayatlar arasndaki gezintileri

• Niçin belirli bedenleri seçiyoruz?

“Ruhlarn Yolculuğu, danşanlarmla sonsuzluğun büyük nehri olan ruhsal dünyaya 
çktğm ilk yolculuktu. Ruhlarn Kaderi ise bizi ayn nehir boyunca daha ayrntl 
bir araştrma için nehrin başlca kollarnda yaplacak yan gezilerle ikinci bir keşif 
yolculuğuna çkaryor. Bu çalşmalarn bütüne yönelik daha geniş bakş açlar sunmak 
üzere bu yolculuğun gizli yönlerine dair daha çok şeyi açğa çkaracağna inanyorum.” 

Michael NEWTON

Dr. Michael Newton, psikolojik danşmanlk dalnda doktora yapmştr, resmi 
onayl Master İpnoterapist belgesine sahiptir ve Amerika Danşmanlk Birliği’nin 
üyesidir. Özel hasta kabulleriyle sürdürdüğü ipnoterapi uygulamalar davranşn 
değiştirilmesini ve kişilerin daha yüksek ruhsal benliklerine ulaşmalarna yardm 
etmeyi hedef alr. Kendi geliştirdiği regresyon tekniği vastasyla deneklerini geçmiş 
hayat deneyimlerinin ötesine götürmenin ve bu hayatlar aras dönemde daha anlaml 
bir ruhsal varoluşu açğa çkarmann mümkün olduğunu keşfetmiştir. Dr. Newton 
eşiyle birlikte, Kuzey California’da Sierra Nevada dağlarnda yaşamaktadr. 
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RUHLARIN 
YOLCULUĞU

RUHLARIN 
YOLCULUĞU

RUHLARIN YOLCULUĞU

Ölüm ve Yeniden Doğum Arasındaki
Ruhsal Dünya’da Neler Oluyor?

Bu çarpc kitap ölümün ardndan ruhsal dünyada yaşananlar üzerindeki sr 
perdesini kaldrmaktadr. İpnoterapist Dr. Michael Newton geliştirdiği özel bir 
teknikle deneklerinin ölüm sonras sakl anlarna ulaşmay başarmş ve bunlar 
arasndan süper bilinç haline getirdiği yirmi dokuz deneğinin celse kaytlarn bir 
araya getirerek bu kitab oluşturmuştur.

Bu denekler, derin trans halinde, tekrarlanan bedenlenmeleri arasnda 
başlarna neler geldiğini heyecan verici bir şekilde tanmlamaktadrlar. Verdikleri 
canl ayrntlar, ölümün nasl bir şey olduğunu, öldükten hemen sonra kimlerle 
karşlaştğmz, ruh dünyasnn gerçekte nasl bir yer olduğunu, ruhsal varlk olarak 
nereye gittiğimizi, ne yaptğmz ve niçin belli bedenlerde geri gelmeyi seçtiğimizi 
net bir şekilde ortaya koymaktadr.

Ruhlarn yolculuğunu okuduktan sonra insan ruhunun ölümsüzlüğünü daha 
iyi kavrayacak ve hayatnzdaki olaylarn ardndaki nedenleri anlamaya başladkça, 
günlük yaşamda içinde olduğunuz kişisel zorluklarnz daha geniş bir anlayşla 
karşlayacaksnz.

Bu yirmi dokuz deneğin ruhsal dünyadaki deneyimlerini anlatan olağanüstü 
öykülerini okurken şu konular hakknda bilgi sahibi olacaksnz:

• Ölmek nasl bir şeydir?
• Öldükten hemen sonra neler görürsünüz ve neler 

hissedersiniz?
• Ruhsal rehberler nasl varlklardr?

• Karmaşa ve bocalama halindeki varlklara ne olur?
• Ruhsal dünyada varlklar niçin gruplar halinde bulunurlar ve 

orada ne yaparlar?
• Yeryüzüne dönmek için yeni  bedeninizi nasl seçersiniz?

• Farkl düzeydeki varlklarn durumlar
• Hayatn amac, anlam ve yaratlş

Dr. Michael Newton, psikolojik danşmanlk dalnda doktora yapmştr, resmi 
onayl Master İpnoterapist belgesine sahiptir ve Amerika Danşmanlk Birliği’nin 
üyesidir. Özel hasta kabulleriyle sürdürdüğü ipnoterapi uygulamalar davranşn 
değiştirilmesini ve kişilerin daha yüksek ruhsal benliklerine ulaşmalarna yardm 
etmeyi hedef alr. Kendi geliştirdiği regresyon tekniği vastasyla deneklerini geçmiş 
hayat deneyimlerinin ötesin e götürmenin ve bu hayatlar aras dönemde daha anlaml 
bir ruhsal varoluşu açğa çkarmann mümkün olduğunu keşfetmiştir. Dr. Newton 
eşiyle birlikte, Kuzey California’da Sierra Nevada dağlarnda yaşamaktadr.
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