
E y l ü l  2 0 1 2   Y › l : 5 3   S a y › : 6 3 2    ( K D V  D a h i l )  5  T L

32

Arad���m�z Denklem
Çok Basit Olmal�! 
Doç. Dr. Sultan Tarlac�

Kaza Kanunu ve
Kader Kanunu
Maurice Nicoll

Ötealemin �lk A�amalar�   
Duygu Güner

Rüyac� Olarak �aman 
Robert Moss



Bu kitap geçmi� ya�amlar�n� hat�rlamak ve ke�fetmek isteyenler için tasarlanm�� 
pratik yöntemler sunan bir el kitab�d�r. Meditasyon ve otoipnozdan, yönlendirilmi� 

rüyalara ve yazar�n kendi ke�fi olan “rezonans metodu”na dek uzanan 
çe�itli tekniklerle size geçmi� ya�amlar�n�zla ilgili bilgilere ula�abilmek için 

kullanabilece�iniz güvenli ve bilimsel bir program sunmaktad�r.
Derin ipnoz alt�ndaki deneklerin anlatt��� örneklerden yola ç�karak kendi ruhsal 

hat�ralar�n�z�n arkas�ndaki anlam� ke�fedecek ve a�a��daki konularda çarp�c� 
detaylar ö�reneceksiniz:

• Dünya’daki amac�m�z, • Ruhlar�m�z�n ölümden sonraki gittikleri yer, • Ruhlar�n 
ya�ayanlarla ba�lant� kurma ve yard�m etme yolar�, • Ruhsal rehberler ve her 

hayattan sonra bizimle görü�en Yüksek Varl�klar, • Dünya’daki ailelerimiz ve Ruh 
gruplar�m�z aras�ndaki ba�lant�lar, • Ruhlar�n dinlenmesi ve hayatlar aras�ndaki 

gezintileri, • Niçin belirli bedenleri seçiyoruz?

496 Sayfa, Meta Yay›nlar›

Ruhlar›n Kaderi
M i c h a e l  N e w t o n

Bu kitap kad�nlar için ama yaln�zca kad�nlar taraf�ndan de�il, erkekler taraf�ndan 
da okunmas� için yaz�ld�.
Alt� farkl� Yunan tanr�ças�n�n ki�iliklerini temel alan bu kitap günümüz kad�n�n� 
efsaneler, semboller ve pratik uygulamalar arac�l���yla içine bakmaya ve 
ke�fettiklerine dayanarak kad�ns� ilkeyi uygun biçimde kullanmaya davet ediyor.
Athena, Artemis, Afrodit, Hera, Persefon ve Demeter bu kitap ile yaln�zca mitolojik 
karakterler olmaktan ç�k�p nitelikleri sizin ve hayat�n�zdaki bütün kad�nlar�n 
davran��, dü�ünce ve tercihlerinde sürülebilen arketipler haline gelecek.
Ki�ili�inizde hangi tanr�ça enerjisinin bask�n ve hangisinin zay�f oldu�unu 
belirleyin ve dönü�ün!. 

Ruh ve Madde Yay�nlar�

�çimizdeki Tanr�ça
R o g e r  J .  W o o l g e r

Dr. Maurice Nicoll �ngiliz t�bbi psikoloji alan�nda çok iyi tan�nan bir öncüdür. Uzun 
y�llar boyunca, �ngiltere'deki çal��ma gruplar�na haftal�k dersler verdi. Aynen 

kay�tlara geçirilen ve Yorumlar'� olu�turmak üzere bas�lan bu konu�malar,
Dr. Nicoll'ün daha sonra yazd��� kitaplarda ayr�nt�l� olarak ele ald��� temel fikirleri 

içermektedir. Belirli derin fikirlerin günlük ya�ama derhal uygulanmas�yla ilgili 
olduklar� için Yorumlar daha incelikli bir yaz�m�n her zaman koruyamayaca�� 

türden, kendine özgü bir de�ere sahiptir. Yorumlar, yazar� �ahsen tan�yamayacak 
ama ayn� sürgit dönü�üm ile ilgilenen yeni nesil taraf�ndan sevgiyle okunmaktad�r.

Ruh ve Madde Yay�nlar�

Gurdjieff ve Ouspensky Ö�retisi Üstüne 
Psikolojik Yorumlar III. IV. ve V. Ciltler

M a u r i c e  N i c o l l

Bu çarp�c� kitap ölümün ertesinde ruhlar dünyas�ndaki ya�an�n�n üzerindeki esrar 
perdesini ilk defa kald�r�yor. �pnoterapist Dr. Michael Newton deneklerinin ölüm 
sonras� sakl� an�lar�na ula�mak için özel bir ipnoz tekni�i geli�tirmi�tir. Bunlar�n 
yaz�ya dökülmesi süper bilinç durumuna getirilen yirmi dokuz ki�inin anlat�lar�n�n 
topland��� bir tür “seyir defteri”ni ortaya ç�karm��t�r. Derin ipnozda iken bu 
denekler tekrarlanan bedenlenmeleri aras�nda ba�lar�na neler geldi�ini heyecan 
verici bir �ekilde tan�mlamaktad�rlar. Verdikleri canl� ayr�nt�lar ölümün nas�l bir �ey 
oldu�unun, öldükten hemen sonra kimle kar��la�t���m�z�n, ruh dünyas�n�n gerçekte 
nas�l bir yer oldu�unun, ruh olarak nereye gitti�imizin ve ne yapt���m�z�n ve niçin 
belli bedenlerde geri gelmeyi seçti�imizin tam bir resmini önümüze koymaktad�r. 
Ruhlar�n Yolculu�unu okuduktan sonra insan ruhunun ölümsüzlü�ünü daha 
iyi idrak edecek... ve hayat�n�zdaki olaylar�n ard�ndaki nedenleri anlamaya 
ba�lad�kça her gün içinde oldu�unuz ki�isel zorluklar�n�z� onlar�n hangi maksada 
hizmet ettiklerine dair artan kavray���n�zla kar��layacaks�n�z.

360 sayfa, Meta Yay�nlar�

Ruhlar�n Yolculu�u
M i c h a e l  N e w t o n
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OKUYUCULAR

KEND�M�Z� ����a adayanlar olarak atfetti�imizde, ço�u 
zaman unuttu�umuz ya da dü�ünmekten hep kendimizi 
bir ad�m geri tuttu�umuz en önemli nokta, ����a giden 

yolun karanl���n ayd�nlanmas�ndan geçti�idir. Jung’un “gölge” 
diye adland�rd��� bu karanl�k yanlar�m�z, asl�nda kar��la�maktan 
korktu�umuz benlerimizi de ifade eder. Kendini bilme çal��mas�n�n 
en önemli noktalar�ndan biri, bu benleri fark etmek ve onlar� yok 
etmek yerine kontrol etmeyi ö�renmektir.

�nsanl�k olarak, kar��la�mak istemedi�imiz karanl�k taraflar� 
görmemek için hal�n�n alt�na süpürüp dururken, hayat�n her 
noktas�nda yerlerinden ç�k�p önümüzde durduklar�n� ne zaman fark 
edece�iz? Ya�anan toplumsal olaylardan, çevremizdeki kirlilikten 
tutun da vicdanlar�m�za kadar karanl�k ayd�nl��a ç�kmak üzere 
bast�r�yor. Karanl�k bilinmek ve ayd�nlanmak istiyor. Önümüzdeki 
günlerin getirdi�i bas�nç, karanl���n ayd�nlanmas� için bir yar�k 
yaratman�n sanc�lar�n� ta��yor. 

En çok ele�tirdi�imiz, görmeye dayanamad���m�z konular�, 
insanlar�, olaylar� �öyle bir irdeleyelim. Nefret etti�imiz �eylerin 
asl�nda çok derinlerde bizde de oldu�unu fark etti�imizde, karanl�k 
yanlar�m�z� kabul etti�imizde i�te o anda dönü�ümü sa�lama 
yönünde bir �ans yakalam�� oluyoruz. 

�imdi insanl�k en derin karanl�klar�n içerisinde, karanl�klar�n 
da karanl���na dalarak çok keskin bir ayd�nlanman�n arifesini 
olu�turmaya çal���yor. Ayd�nlanma önce vicdanlarda, sevgilerde, 
yüreklerde ba�layacak. Bilincin ayd�nlanmas� ile de bu ayd�nlanman�n 
somut sonuçlar�n�, yani de�i�imi görmeye ba�layaca��z. Uyanan 
vicdanlar�n sorumlulu�u, uyuyanlar�n uyanmas�n� sa�lamaktan 
geçiyor. Yürekleri ayd�nl��a haz�rlay�n... Yüre�inizin, varl���n�z�n 
�����na dayanmas� için haz�rl�k yap�n. Art�k uyuman�n de�il, ����a 
do�ru yola koyulman�n zaman�...

Ruh ve Madde Yay�nlar�
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UNUTMANIN öncelikle do�al oldu�unu, ikinci olarak dünya deneyimlerinin 
ba�ar�l� bir �ekilde geçirilmesine engel olmad���n� inceledikten sonra 
önümüzde incelenmesi gereken bir mesele kal�yor ki o da unutman�n 

gere�i ve faydas�d�r. Evet, geçmi� hayatlar� unutmak gerekli ve faydal�d�r. Niçin?
Ruhun dünyaya tekrar geli�indeki amac�n� gerçekle�tirebilmesi için geçmi� 

olaylar� unutmas� gerekir. Geçmi� hayattaki olaylar� hat�rlaman�n birçok 
bak�mdan sak�ncas� vard�r. Fakat bu sak�ncalar bazen o kadar önem kazan�r ki 
bunlara bak�p, e�er unutma olay� olmasayd� ruhun dünyaya tekrar gelmesindeki 
amaçlar sonuçsuz kal�rd�, diyebiliriz. 

Geçmi� hayatlar� ve o hayatlarda geçen olaylar� hat�rlaman�n birçok noktadan 
sak�ncalar� söylenebilir. Biz bunlardan birkaç tanesini örnekler göstererek 
aç�klamaya çal��aca��z:

1- Bir pehlivan güre�ine gidersiniz. Bundan amac�n�z heyecan durmakt�r. E�er 
pehlivanlar�n önceden pazarl�kl� oldu�unu ve hangisinin yenik, hangisinin galip 
gelece�ini pe�inen bilseydiniz buraya gelmekteki amac�n�z gerçekle�ir miydi? 
O zaman sizin için buras� s�k�nt�l� ve anlams�z bir yer olurdu. Hiçbir heyecan 
duymadan, amac�n�za ula�madan buradan uzakla��rd�n�z. Sizi bu tats�zl��a 
dü�üren etken, gelecek i�in sonucunu önceden bilmi� olman�zd�r. 

Ayn� �ekilde s�navda soraca��n�z soruyu önceden kendisine haber verdi�iniz bir 
ö�rencinin iyi cevap vermesi onun lehine kaydedilmi� bir üstün nitelik say�labilir 
mi? Burada çocu�un ba�ar�l� say�lmamas�, yine kendine sorulacak soru hakk�nda 
onun önceden bilgi sahibi olmas�d�r.

Örne�in, bir insan�n cesaretini denemek için onu ate�e atar gibi bir cesaret 
denemesine kalk��san�z fakat o önceden bunun sadece bir deneyim oldu�unu ve 
ate�e asla at�lmayaca��n� bilse, ate�e atar gibi yapt���n�z zaman onun gülmesi ve 
korku eseri göstermemesi cesaretine ve so�ukkanl�l���na i�aret eder mi? �üphesiz 
hay�r. Ayn� �ekilde burada da bu deneyimin ba�ar�s�z olmas� onun gelecek olay 
hakk�nda önceden bilgi sahibi olmu� bulunmas�ndan ileri gelir. ��te bütün bu 
haller t�pk� dünyaya inen bir insan�n spatyomdayken tasarlam�� oldu�u gelecek 

Unutmak Gerekir
Dr. Bedri Ruhselman

DUYURU
Üstat Ergün Ar�kdal’�n varislerinin ba�latm�� oldu�u tespit ve telif davas� 
uyar�nca, Realite yaz�lar�n� hukuki i�lemler sonuçlan�ncaya kadar dergimizde 
yay�nlayamayaca��m�z� üzülerek okurlar�m�za bildiririz.

Ruh ve Madde Yay�nlar�
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dünya hayat�na ait olaylar�n planlar�n� 
önceden hat�rlamas�na benzer.

Yukar�daki örneklerde oldu�u 
gibi, biz de e�er geçmi� hayat�m�z� 
ve o hayatta verilmi� olan gelecek 
hayat�n olaylar� hakk�ndaki kararlar� 
hat�rlam�� olsayd�k, bu dünyadaki 
deneyimlerimizden birço�unun de�eri 
kalmazd� ve onlar� ba�ar�l� �ekilde 
tamamlamaya imkan bulamazd�k.

Bir deneyimin içeri�ini ve devam 
süresini önceden bilip ona dayanmak 
ba�kad�r, hiçbir �ey bilmeden, nas�l 
sonuçlar verece�ini tahmin etmeden ve 
bazen de olaylar� önleyici, hesaplanm�� 
kaçamak önlemleri almaya giri�meden 
o deneyimin gereklerine gö�üs germek 
ba�kad�r. Bu deneyimlerin içeriklerini 
önceden bilmek, onlar�n hedef ald��� 
amaçlara ayk�r�d�r. O amaçlar ki 
her �eyden önce ruhun yan�larak, 
aldanarak ve sonuç olarak birçok defa 
yuvarlanarak madde aleminde faaliyet 
göstermesine ve bu faaliyetten do�an 
yeni yeni olaylarla kar��la�mas�na 

ve böylece görgü ve deneyimini 
art�rarak madde üzerindeki etkinli�ini 
geli�tirebilmesine yöneltilmi�tir. Her 
olay�n nas�l olup bitece�ini önceden 
bilen bir insan�, bu amaca ula�t�rmaya 
yarayacak sonuçlardan do�an hata 
imkanlar� nispeten çok azalm�� 
bulunur ve bu onun lehinde olmaz. 

2- Dünyada be�eri kanun ve 
genel vicdan kar��s�nda cani veya 
rezil damgas�n� yemi� bir sab�kal�y� 
dü�ününüz. Bu, daha sonra pi�man 
olmu� ve toplumda erdemli bir insan 
gibi ya�amaya karar vermi� olsun. 
Acaba o, kendisini tan�yan çevresinde 
bu karar�n� ba�ar�yla uygulayabilir mi? 

Kanun ve toplum onu 
damgalam��t�r. Onun bütün 
hareketleri kay�t alt�na al�nm��t�r. 
Kendisinin her hareketinden �üphe 
edilir, hiçbir �eyde ona güvenilmez. 
Kimin yapt��� bilinmeyen her suçtan 
ilk sorumlu tutulan odur. Eski hatalar� 
her f�rsatta onun yüzüne çarp�l�r, 
birçok giri�imlerine engel olunur. 
Özetle bu “sab�kal�”n�n güven içinde 
iradesini serbestçe kullanarak namuslu 
insanlar gibi hayat�n� kazanmas�na 
imkan verilmez. Bu hal, onun asl�nda 
c�l�z olan ve do�ru yolda henüz 
emeklemeye özenmi� bulunan ruhunu 
büsbütün karart�r, kuvvetten dü�ürür. 

Bundan birkaç sene önce 
bizzat �ahidi bulundu�um bir 
olay�, iyi bir örnek oldu�u için 
burada okuyucular�ma sunaca��m. 
Devlet Demiryollar�nda doktorluk 
yap�yordum. Bir i� için trenin personel 
vagonunda seyahat ederken �u olay 
ile kar��la�m��t�m: Tren �efi yolcular�n 
biletlerini kontrol ederken, onlar�n 
aras�nda, senelerce önce kendisi 
henüz bilet memuruyken treninde 
yankesicilik yaparken yakalad��� 
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ve polise teslim etti�i bir adam� 
görmü� ve tan�m��t�. Adam� personel 
vagonuna getirdi ve trende bulunan 
sivil memurlara teslim etti. Memurlar 
adam� sorguya çekmeye ba�lad�lar. O, 
seyahatinin sebebini anlatt�. Hikayesine 
göre bir yerden di�er bir yere zorunlu 
bir amaçla seyahat eden namuslu bir 
insan görünüyordu. Cebi yokland�, 
yakla��k 8-10 lira kadar bir paras� ç�kt�. 
Tren �efi bunun herhalde yolculardan 
birine ait olmas� gerekti�ini iddia 
etti. Çünkü o bir yankesiciydi. Adam 
bunu �iddetle protesto etti: “Art�k ben 
çoktan beri o i�ten vazgeçtim, �imdi 
namusumla para kazan�yorum, bu para 
benimdir,” diye ç�rp�n�yor ve paray� 
nas�l elde etti�ini veya kazand���n� 
uzun uzad�ya anlat�yordu. Fakat o 
bunlar� söyledikçe herkes kendisiyle 
alay ediyor, kimse onun sözünü 
ciddiye alm�yordu. Bütün paralar� 
al�nd�. Biletçiler, yolcular aras�na 
da��larak paras� kaybolan yolcu olup 
olmad���n� ara�t�rd�lar. Kimse paraya 
sahip ç�kmad�. Buna ra�men “sab�kal� 
ki�i” ilk istasyona kadar nezaret alt�nda 
tutuldu ve o istasyonda polise teslim 
edilmek üzere indirildi. Bunu takiben, 
tren �efine bunun kim oldu�unu 
sordum. “Doktor,” dedi, “bu adam� 
ben yirmi sene önce yankesicilik 
yaparken yakalam��t�m. O zamandan 
beri ona trenimde birkaç defa daha 
rastlad�m ve her defas�nda polise teslim 
ettim.” Ben tekrar sordum: “Peki, 
di�er defalarda da yine yankesicilik 
yaparken mi yakalam��t�n�z?” “Hay�r,” 
dedi, “fakat bu sab�kal�d�r ve tren 
halk� için tehlikelidir. Ben kendisine 
benim trenime binmemesini her 
yakalat���mda s�k� s�k� tembih etti�im 
halde yine ara s�ra onu trende 
görürüm.”

Burada belki tren �efi hakl�d�r 
ve belki bu adam hakikaten kötü 
huylar�ndan vazgeçmemi� bir 
yankesicidir. Fakat bu yoldan ayr�lm�� 
ve namusluca hayat�n� kazanma 
çarelerine ba�vurmu� bir insan da 
olabilir. Bu mesele orada ne kendisinin 
birçok seneden beri h�rs�zl���n� 
yakalayamayan tren �efi için, ne onu 
tutuklayan polis için, ne de di�er bir 
insan için malum de�ildi. �imdi bir 
an bu adam�n hakikaten yola gelmi� 
oldu�unu kabul edelim. Ve o, örne�in 
Eski�ehir’den Bilecik’e ümit etti�i bir 
i�i takip ederek hayat�n� kazanmak için 
bir seyahat yapmak mecburiyetinde 
kalm�� olsun. E�er onu böyle bütün 
tren �efleri sab�kal� diye trenlerine 
almazsa ve yar� yolda polise teslim edip 
indirirlerse zaten binbir güçlük içinde 
kazan�labilen bu hayat kavgas�nda 
bu zay�f ruhlu adam can�n� namuslu 
yollarda nas�l kurtarabilir? Bununla 
beraber toplum onu böyle bir kay�t 
alt�nda tutmakta hakl�d�r. Hatta o 
masum bile olsa.

Fakat geçici insan toplumlar�n�n 
yapt��� bu hakl� i�i sonsuz tabiat 
kanunlar� ba�ka türlü yapar ve samimi 
olarak do�ru yola girmek isteyenlerin 
o yolda yürümelerine engel olacak 
lekeleri onlar�n yüzünden siler 
ki burada tabiat�n kulland��� en 
mükemmel temizleyici araç unutmad�r. 
Dünyada eski hayatlar�n suçlular� 
unutulmal�d�r. Çünkü onlar�n esenli�i 
ve yükselmesi buna ba�l�d�r.

3- Dünyada birbirine fenal�k yapm��, 
intikam duygular�yla beslenmi� iki 
insan� hayal ediniz. Bunlar�n tekamülü 
için her �eyden önce kendilerini 
böyle geri duygularla nitelenmi� 
ruh zaaf�ndan kurtarmalar� gerekir 
ki bu da dü�manl�k ve intikam 
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hislerine kar�� onlar�n direnmeleriyle 
mümkün olabilir. Bunun için bu iki 
eski dü�man�n yeni bir hayatta eski 
dü�manl�klar�n� do�uran bütün ho� 
olmayan olaylar� unutmalar� gerekir. 
Çünkü bir tek hayat�n deneyimlerinde 
ba�ar�l� olamayacak kadar zay�f ruhlu 
kimselerin, iki hayatta birbiri üzerine 
y���lacak deneyimlerin a��rl��� alt�ndan 
ba�ar�yla kalkabilmeleri mümkün 
olmaz. Asl�nda ruhlar�n bilgi ve erdem 
bak�m�ndan olgunlu�unu amaçlayan 
tabiat kanunlar� bunu kolayla�t�racak 
hiçbir çareyi ihmal etmez. Nitekim 
bir hayat önce birbirine kanl� b�çakl� 
dü�man iki ki�i bu kanunlardan 
yararlanarak yeni dünya hayatlar�nda, 
örne�in iki karde� olarak ya�arlar. Bu 
hal, aradaki nefretin, kar��l�kl� olarak 
yap�lacak birtak�m fedakarl�klarla 
sevgiye dönü�mesine yard�m eder. 
Ve tabiat bu nefreti yok etmek için 
ruhlara böylece yard�m ederken 
bu i�i güçle�tirecek ve hatta ona 
engel olabilecek eski dü�manl���n 
hat�ralar�n� onlarda ya�atmak 
istemez. Çünkü önceki hayatlar�nda 
birbirinin amans�z dü�man� oldu�unu 
bütün ç�plakl��� ile bilen iki karde�, 
aralar�nda diken gibi duran bu kin 
ve dü�manl�kla dolu hat�ralar�nda 
ya�arken birbirini nas�l sevebilir? Ve bu 
anla�ma, bu sevi�me ruhlar�n kuvveti 
d���ndaki birsürü engeller yüzünden 
gerçekle�emezse onlar�n iki karde� 
olarak dünyaya inmelerinin ne de�eri 
kal�r? 

4- �nsan dünyaya gelmeden önce 
buradaki i� plan�n� kendi tekamülüne 
uygun �ekilde spatyomda belirler. 
Fakat bu plan düzenlenirken etken 
olan ruhsal durum, dünya maddesinin 
içinde dü�ünen ve duyan bir ruhun 
durumundan ba�ka türlüdür. 

Deneyimlerimizin plan� bu dünyan�n 
kafas�na göre haz�rlanm�� de�ildir. 
Sefil �artlar içinde ya�amak zorunda 
kalan insano�ullar�, spatyomda 
tekamül ihtiyaçlar�n� duymak ve 
bilmek imkanlar�na sahip ruhlar gibi 
de�ildirler. Bundan dolay�, orada 
ruhun yapt��� plan, buradaki dü�ünce 
ve duygusu ile yapaca�� plana uygun 
dü�mez. Aradaki fark� �u ifade ile 
yakla��k olarak gösterebiliriz: Dünyaya 
inmeden önce ruhun dü�ündü�ü 
amaç, dünyan�n hemen daima ac� 
olan olaylar� içinde yo�rularak görgü 
ve deneyimini art�rmakt�r. Halbuki 
bu dü�ünce ile dünyaya inince ayn� 
ruhun, yani insan�n anlay��� de�i�ir 
ve amac�n� maddenin derinliklerinde 
ve onunla kendi aras�ndaki kuvvetli 
ba�lar�n yalanc� zevklerinde arar. Bu 
hal onun spatyomdaki dü�üncesinin 
tamam�yla aksine oldu�undan arada 
meydana gelen uçurum onun için bir 
�st�rap kayna�� olur. Maddeye hakim 
olmak için zahmetler ve güçlükler 
içinde onlar�n ba�lar�ndan kurtulmaya 
çal��makla, dünya zevklerine kap�larak 
maddenin esareti alt�nda kalmak 
aras�nda meydana gelen ruhsal 
mücadele, �st�rap �eklinde kendisini 
gösteren bir olayd�r. 

Bütün bunlardan anla��l�yor ki 
duygu ve e�ilimleri dünyan�n avlay�c� 
ve geçici saadetlerine do�ru yön alm�� 
insano�lu, e�er spatyomdaki serbest 
�artlar alt�nda belirlemi� oldu�u ciddi 
bir hayat plan�n� hat�rlar ve bilirse, 
onun burada yaz�l� olan korkunç ve 
felaketlerle dolu deneyim hayat�na 
ba�lamaya asla cesareti kalmaz. Yar�n 
gerçekle�ece�ini kesinlikle bildi�iniz 
bir felaket, ondan önceki yirmi dört 
saatlik hayat�n�z� felç etmeye yeterli 
gelirken, bütün hayat�n�z süresince 
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birinden di�erine atlayarak ve belki 
de hiç ara vermeyerek kesintisiz 
sürüp gidecek korkunç ve tahammülü 
güç ac� ve felaketli olaylar� saati 
saatine önceden bilmeniz, hayatta 
cesaretle faaliyet ve giri�imlerde 
bulunabilmenize imkan b�rak�r m�? 
O halde bunlar� bilmemek ve s�ras� 
geldi�i zaman onlarla kar��la��nca 
arkas�ndan iyi günlerin gelece�ini ümit 
ederek deneyim hayat�nda gerekli 
olan cesareti kaybetmemek en faydal� 
i� olur ki bu da bugünün olaylar�n� 
sonuçland�ran geçmi� zamandaki 
i�lerimizi unutmakla mümkün olur.

5- Özsayg�n�n tekamülde olumlu 
rolü oldu�u gibi olumsuz rolü de 
vard�r çünkü yeryüzünde ortaya 
ç�kan herhangi bir ruhsal durumun 
yararl� olabilmesi için ölçüyle ve 
yerinde kullan�lm�� olmas� gerekir. 
Dünyadaki deneyimlerle bu 
deneyimleri ilgilendiren ruhsal haller 
iyice ayarlanm�� olmal�d�r. Bunlar�n 
aralar�ndaki oranlarda meydana 
gelecek eksiklik veya fazlal�k faydal� 
de�il, zararl� sonuçlar do�urur.

Örne�in, özsayg� birçok yerde 
insan� büyük hatalardan korumaya 
araç olabilir. �nsan, özsayg� sayesinde 
kendini birçok dü�ü�lerden 
kurtarabilir, birçok fena hareketlerden, 
fena yerlerden uzakla�t�rabilir. Fakat 
onun bu �ekilde faydal� olabilmesi 
bir tek �arta ba�l�d�r ki o da özsayg� 
davas�n�n ancak erdem sahibi bir 
insan olabilmek için harcanacak 
çabalara e�lik edebilecek oranda 
ölçülü ve ayarl� olmas�d�r. Bunun 
ölçüsü de insan�n �uur ve vicdan� 
taraf�ndan denetlenir. Fakat bunun 
yan�nda birsürü bencilce ihtiraslara 
alet olmak, ba�kalar� üzerinde 
bir üstünlük ve bask� arac� olarak 

kullan�larak bu ölçünün d���na ç�kan 
öyle özsayg� davalar� vard�r ki sahibini 
en korkunç uçurumlardan yuvarlamaya 
bol bol yeterli gelir. �nsan�n bütün 
giri�imlerini k�rar, cesaretini yok eder, 
karde�leriyle, hemcinsleriyle olan 
ili�kilerini incitir, toplumda insan� 
pasif, çekilmez, çekinilir bir yarat�k 
haline sokar, hatta daha ileri giderek 
onu ba�kald�ran, küstah ve bir cani 
yapar. K�sacas� insan�n tekamülünü 
iyiden iyiye yava�lat�r. Böyle ta�k�n bir 
özsayg� davas� tekamül arac� olmaktan 
ç�kar, zehirli bir y�lan halini al�r ki 
bunu geri ruhlar�n iyiyi-kötüyü ay�ran 
niteliklerinden sayarlar. Bundan 
dolay�, baz� kimselerin övünme 
yerinde kulland�klar� “özsayg�ma pek 
dü�künüm” ifadesi bir üstün nitelik 
olmaktan çok kusurdur. 

Demek özsayg�n�n faydal� rolünden 
yararlanabilmek için önce onu erdem 
yolunda ölçülü olarak kullanmas�n� 
bilmek, sonra da e�er bu huy kötü bir 
�ekilde kullan�lmaya zaten al���lm��sa 
onu daha çok tahriklerden korumak 
için hayattaki giri�imlerde tahammülün 
üstünde a��r yükler alt�na girmemek 
gerekir.  

�nsan bir önceki hayat�nda neden 
ba�ar�l� olamad���n�n hesab�n� vermek 
için de�il, ba�ar�l� olmas� gerekti�i 
için tekrar dünyaya iner. Demek 
burada tekamül için ona gereken 
�ey, geçmi� hayatlar�ndaki utanç 
duyulan hat�ralar�n�n her f�rsatta 
yüzüne çarp�lmas� de�il, ruhsal zaaftan 
kurtulmas�na yarayacak unsurlarla 
onun kar�� kar��ya gelmesidir. Yani 
o, yeryüzüne ceza çekmeye gelmez, 
yükselmek için gelir. Tanr� dünya 
hayat�n�, yap�lm�� kaba hatalar�n 
intikam�n� almak için de�il, ruhlar�n 
yükselmesine, henüz güzelli�ini ve 
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iyili�ini tahmin bile edemedi�imiz 
parlak zirvelere do�ru uçup 
gitmesine bir araç olarak 
yaratm��t�r.

Bu fikrimizi 
de bir örnekle 
aç�klayabiliriz. 
Önceki hayat�n�n 
deneyimlerinde 
ba�ar�l� 
olamam��, maddi 
imkanlar�n� 
dünyan�n 
aldat�c� zevk ve 
sefas� u�runda 
harcam�� ve 
yeryüzündeki 
hayat�n bir 
amaç olmay�p 
araç oldu�unu 
anlayamayarak bu 
yüzden dünyada birçok 
fenal�klar, zulümler, 
i�kenceler yapm�� veya bunlar�n 
yap�lmas�na sebep olmu� bir �efi, bir 
sahibi hayal ediniz. Birinci s�nav�ndan 
ba�ar�s�z ç�kan bu ruhun ikinci dünya 
hayat�nda kusurlar�n� telafi edici 
imkanlar� içeren bir hayata girmesi 
gerekir. Bu �ekilde o, önceki hayat�nda 
hemcinslerine kar�� gösteremedi�i 
yak�nl���, sevgiyi bu defa göstermeye 
çal��acakt�r. Birinci hayat�nda o, 
güçlü ve kuvvetli bir maddi mevkiye 
sahip olmakla bu i�i deneyimlemi�ti. 
�ef olmu�tu, hükümdar olmu�tu. 
Fakat bu deneyime dayanamad� 
ve yuvarland�. �imdi de tamam�yla 
bunun z�dd� olan bir hayat tarz�n� 
deneyimleyecektir. Çünkü bu yol 
daha kestirmedir ve öncekinden 
daha kolayd�r. Bundan dolay� o �imdi 
yeryüzüne, dayanabilece�i kadar a��r, 
kötü ve sefil maddi �artlar alt�nda, 

hemcinslerine hakim de�il, mahkum 
olarak gelir. Bunun için önce onun 
bu �artlara sahip maddi bir durumda 
enkarne olmas� gerekir. Örne�in 
a��r bir beden hastal���yla sakat, 
paras�z, yersiz, yurtsuz, yoksulluk ve 
yoksunluk içinde geçecek bir hayat 
onun arad��� �ey olacakt�r. �kinci 
olarak, önceki hayat�nda frensiz 
bir �ekilde geli�mesine yol vermi� 
oldu�u özsayg�s�n� kamç�layarak 
tekrar uyand�racak bütün unsurlardan 
onun uzakla�m�� olmas� gerekir. Bu 
unsurlardan biri de geçmi� hayat�n� 
ve o hayat�nda sürdü�ü saltanat� ve 
büyüklük taslayarak kötü yapt��� i�leri 
tamam�yla unutmakt�r. 

E�er böyle olaca�� yerde bu 
adam ve etraf�ndakiler geçmi� 
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hayatlar�n bu zalim, i�renç ve 
korkunç simas�n� tan�m�� olsalard� 
ne etraf�ndakiler ona gereken �efkati 
ve tatl�l��� gösterebilirlerdi, ne de o 
etraf�ndakilerden bunu samimiyetle 
isteyebilirdi. Ve çevresine kar�� kalbini 
yumu�atmas�, insanlara sevgi ve 
ruh ba�lar�yla yakla�mas� için sakat 
ve merhamete muhtaç bir halde 
gelmeye katlanan bu zavall� ruh, böyle 
etraf�ndakilerden merhamet ve �efkat 
yerine her f�rsatta hakaret ve intikam 
almaya yeltenen hareketler gördükçe 
önce uyanan, sonra da �ahlanan 
özsayg�s�n�n zorlamas�na kap�larak 
isyan eder ve e�er kendisine gösterilen 
hakaretleri hiçbir kimseye iade 
edemeyecek bir durumda bulunuyorsa 
hayat�na son vererek deneyiminde 
yine ba�ar�l� olmadan çekilip giderdi. 
Halbuki pi�man olmu�, yükselmeye 
karar vermi� ve bunun için de a��r, 
feragatli bir hayat� göze alm�� bir 
ruhun bu fedakarl��� ve giri�imi tabiat 
kanunlar� gere�ince bo�a gidemez. 
�yi amaçlarla yap�lm�� her çaba insan� 
kesinlikle yükseltir ve sevindirir. 

6- Son olarak, çok sevdi�iniz bir 
insan�; baban�z�, anan�z�, çocu�unuzu 
veya sevgilinizi kaybetti�iniz ilk felaketli 
saatleri hat�rlay�n�z. O anlarda sizi 
hiçbir �ey teselli edemezdi, hiçbir �eyde 

arzunuz kalmam��t�. Bütün varl���n�z 
karanl�k alevlerin k�zg�n hararetiyle 
yanmaktayd�. Gözünüz dünyay� 
görmüyordu. Varl���n�z� yaln�z bir �ey 
i�gal ediyordu ki o da sevdi�iniz en 
de�erli bir �eyi belki sonsuza kadar 
kaybetmi� oldu�unuzu zannetmenin 
ruhunuzda teselliye yol vermeyen 
ac�lar�yd�. E�er sevgili unutma süreci 
araya kar��m�� olmasayd� ve siz o ilk 
�st�rapl� saatlerinizin duygular�n� ayn� 
tazeli�i ve ayn� ayr�nt�s�yla duymakta 
ve dü�ünmekte ölünceye kadar devam 
etseydiniz hayat�n�z�n geri kalan 
k�s�mlar�nda haliniz nice olurdu? Fakat 
birçok ruhun geçmi� hayatlar�nda, 
unutulmas� gereken bu ac�lardan çok 
daha büyük ac�lar� veya utand�r�c� 
hat�ralar� oldu�unu bilmek gerekir. 

Bir tek hayat�m�zda bile 
birço�umuzun unutulmas�n� 
istedi�imiz, bize kar�� yap�lm�� olan 
veya bizim yapm�� oldu�umuz ne kadar 
yüz k�zart�c� i�ler ve olaylar vard�r!

Özetle insanlar�n yeryüzündeki 
tahammülünü, cesaretini ve yükselme 
imkanlar�n� hat�ralar�yla incitecek 
olan eski hayatlar� unutmak gerekir. 
Tabiatta hiçbir �ey yersiz ve gereksiz 
de�ildir. Düzenli tabiat kanunlar� 
alt�nda her �ey büyük amaca, yani 
ruhlar�n yükselmesi amac�na uygun bir 
seyir takip eder. Unutma süreci de bu 
kanunlar�n bilgelikle dolu de�i�mez 
hükümleri olarak kalacakt�r.              r

Dr. Bedri Ruhselman’�n Ruh ve Kainat adl� eserinin 
3. cildinin 733-744. sayfalar�ndan Türkçele�tiren: 
Neslihan Kosova.



E Y L Ü L  2 0 1 2  •  1 1

DANI�ANLARIM bana göksel çal��ma 
yerlerinde herkese gösterilen inan�lmaz 
nezaket, yard�mseverlik ve s�n�rs�z 

sabr� anlat�rlar. Her ruhun performans�n�n e� 
düzeydeki ö�renciler taraf�ndan analizi bile bir 
sonraki bedenlenmede i�lerin daha iyi olmas�n� 
sa�lamak için sevgi, sayg� ve kar��l�kl� bir anlay��la 
yap�l�r. 

Ruh gruplar� bireyselcili�i takdir eder. Göze 
çarpman�z ve katk�larda bulunman�z beklenir. 
Güçlü ruhlar ve sakin ruhlar vard�r ama ne bask� 
yapan ne de istenilmedi�i halde s�k�nt� veren bir 
ruh yoktur. Bireyselcilik takdir edilir çünkü her 
ruh benzersizdir, gruptaki di�erlerini tamamlayan 
güçleri ve zay�fl�klar� vard�r. Benzerliklerin yan� 
s�ra farkl�l�klar�m�z yüzünden belli ruh gruplar�na 
atan�r�z. Bu karakter farkl�l�klar� kabul edilir ve 
sayg� duyulur çünkü hayatlar�n� payla�an ruhlar 
her ya�am deneyimine zengin bir ki�isel bilgelik 
getirir. 

Ruhlar kendi gruplar�nda ince, güzel 
sata�malar yapmay� ve mizah kullanmay� severler 
ama daima birbirlerine sayg� gösterirler, ya�amda 
kendilerini incitmi� bedenlerde olanlara bile. 
Ba���laman�n ötesinde, ho�görü gösterirler. En 
olumsuz ki�ilik özelliklerinin o ki�inin bedeninin 
egosuna ba�l� oldu�unu, bunun o ki�ilere 
üzüntü verdi�ini ve kederin o beden öldü�ünde 
gömüldü�ünü bilirler. Olumsuz duygular 
listesinin ba��nda öfke ve korku yer al�r. Ruhlar 
belli dersleri hem ö�renme hem de ö�retmeye 
gönüllü olurlar, üstelik karmik planlar belli 
dünyasal ortamlar�n de�i�kenleri nedeniyle her 
zaman tasarland�klar� gibi gitmeyebilir. 

Ruh 
Gruplar�
Michael Newton
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Ruh dünyas�ndaki topluluklar 
kar��l�kl� ili�kilerinde özenli, �l�ml� 
ya da uysal olma e�ilimindedirler 
ama ruh gruplar� içinde ya da ruh 
gruplar� aras�nda ay�r�m yapma ya 
da yabanc�la�maya dair hiçbir kan�t 
görmedim. �nsanlar�n tersine, bütün 
ruhsal varl�klar birbirine ba�l�d�r. 
Ayn� zamanda, ruhlar di�er gruplar�n 
kutsall���na çok büyük bir sayg� 
gösterirler. 

Ruh çal��ma gruplar� içinde, 
harika bir rasyonel dü�ünü� aç�kl��� 
vard�r. Kendini aldatma görülmez 
ama �unu da söylemeliyim ki her 
ya�amda s�k� çal��ma motivasyonu 
bütün ruhlar aras�nda ayn� de�ildir. 
Bana, “Bir süreli�ine dinlenece�im” 
diyen dan��anlar�m oldu. Dinlenme, 
bedenlenme h�zlar�n� yava�latma, kolay 
bedenlenmeler seçme ya da her ikisini 
birden yapma anlam�na gelebilir. 
Ö�retmenleri ve meclis, bu karardan 
mutlu olmasalar da sayg� gösterirler. 
Ruh dünyas�nda bile, baz� ö�renciler 
her zaman ellerinden gelenin en iyisini 
yapmamay� seçebilir. Bunlar�n dünyaya 
ba�l� ruhlardan olu�an farkl� bir az�nl�k 
oldu�una inan�yorum. 

Yunanl�lar için “persona” sözcü�ü 
“maske” ile e�anlaml�yd�. Persona, 
ruhun herhangi bir ya�am için misafir 
oldu�u bir bedeni kullanma biçimi için 
uygun bir terimdir. Yeni bir bedende 
bedenlendi�imizde, ruhun karakteri 
bir persona olu�turacak �ekilde misafir 
oldu�u bedenin tabiat�yla birle�ir. 
Beden ruhun d��sal anlamda kendini 
göstermesidir, ruh Benli�imizin 
bütünüyle vücut bulmas� anlam�na 
gelmez. Yeryüzüne gelen ruhlar 
kendilerini bir dünya sahnesindeki 
maskeli oyuncular olarak dü�ünürler. 
Shakespeare’�n Macbeth’inde kral 

ölüme haz�rlan�rken bize �öyle 
der: “Hayat yürüyen bir gölgeden, 
sahnede kas�larak yürüyen ve sahneye 
ç�kma saati için endi�elenen kötü bir 
oyuncudan ba�ka bir �ey de�ildir.” Bu 
ünlü dize bize ruhlar�n baz� aç�lardan 
yeryüzündeki ya�amlar� hakk�nda 
hissettiklerini anlat�r, oyun bir kez 
ba�lad�ktan sonra pek ço�umuz bir 
oyunun içinde oldu�umuzu bilmeyiz, 
ta ki bitene dek, bunun nedeni çe�itli 
haf�za kayb� bloklar�d�r. 

Dolay�s�yla bir oyun benzetmesi, 
dan��anlar�m�n derin bir hipnotik 
trans halinde gördükleri �eye 
uygundur. Özellikle zor geçen 
bir ya�am�n ard�ndan kendi ruh 
gruplar�na geri döndüklerinde 
arkada�lar� taraf�ndan alk��land���n� 
ve “Bravo!” tezahüratlar�yla 
kar��land���n� anlatan dan��anlar�m 
oldu. Alk��, ya�am oyununun son 
perdesinin sonunda iyi yap�lan 
bir i�in kar��l���d�r. Bir dene�im 
�unlar� söylemi�ti: “Grubumda 
hayattaki son ya�am�m�z�n önemli 
rollerindeki üyeler, oyun bittikten 
sonra ve s�radaki oyunun ba�lang�ç 
provalar�ndan önce oynad���m�z ayr� 
ayr� sahneleri çal��mak için bir kö�eye 
çekileceklerdir.” Deneklerimin s�radaki 
oyunda yani �imdiki hayatlar�nda, 
belli bir rolün önerilmesi üzerine 
güldüklerini ve son rol da��l�m� 
gerçekle�meden önce gelecekte kimin 
hangi rolü oynayaca�� konusunda 
tart��malar yap�ld���n� s�kl�kla duyar�m. 

Bu oyunda rehberlerimiz, geçmi� 
ya�am sahnelerini bizimle, hem iyi 
hem de kötü zamanlar aç�s�ndan kare 
kare inceleyen yönetmenler olur. 
Kararlardaki hatalar, küçük parçalar 
halinde sunulur. Olas� tüm sonuçlar 
çal���l�r ve her durumda yap�lm�� 
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olabilecek farkl� 
seçimlerle birlikte 
o sahneler için yeni 
senaryolar tasarlayarak 
kar��la�t�r�l�r. 
Davran��sal örüntüler 
titiz bir �ekilde her 
oyuncuyla incelenir, 
bundan sonra da senaryodaki her 
rol gözden geçirilir. Ruhlar 
baz� durumlarda 
birbirleriyle rollerini 
de�i�tirmeye ve 
kendi gruplar�ndan 
farkl� bir oyuncuyla ya 
da yak�ndaki bir gruptan ça�r�lan 
biriyle sonuçlar� test etmek için önemli 
sahneleri en ba�tan bir daha oynamaya 
karar verebilirler. Deneklerimi bu rol 
de�i�imleri konusunda konu�maya 
te�vik ederim. Ruhlar di�er oyuncular 
arac�l���yla geçmi� performanslar�na 
tan�kl�k ederek bak�� aç�s� kazan�rlar. 

Geçmi� ya�am alternatiflerinin 
yeniden yarat�lmas� bir psiko-drama 
ortaya koyar; bunun ruhun �imdiki 
hayat�nda iyile�tirici bir araç olarak 
yararl� oldu�unu gördüm. Ruh 
gruplar� taraf�ndan yap�lan bu 
sahne benzetmeleri, yeryüzündeki 
ya�ad�klar�n� basit ki�ile�tirmeler 
olarak önemsizle�tirmez. Ruha 
nesnel bir anlay�� arac� sa�lar ve 
geli�me iste�ini art�r�r. Sistem, usta 
i�i bir sistemdir. Ruhlar yarat�c�l���, 
özgünlü�ü ve insan ili�kilerinden 
bilgelik edinerek s�k�nt�lar� yenme 
yönünde bir iste�i uyand�ran bu 
e�itimsel uygulamalardan asla s�k�l�r 
gibi görünmezler. Her zaman bir 
sonrakinde daha iyisini yapmak 
isterler. Tarz� ne olursa olsun, 
ö�renim yerleri ruhlar için oyun 
bittikten sonra en iyi çözümlere 

yönelik olas� bütün hamleleri tekrar 
gözden geçirmelerinde ilgi çekici bir 
satranç tahtas� görevi yapar. Do�rusu, 
deneklerimden baz�lar� bütün bu 
yeniden bedenlenme sürecine oyun 
ad�n� vermektedir. 

Bir ki�inin bu oyundaki 
performans�n�n sonucu çok yeterli, 
kabul edilebilir, yetersiz derecelerinde 
de�i�iklik gösterebilir. Bana ruh 
gruplar�nda arkada�lar�m�z�n yapt��� 
performans de�erlendirmesinin 
korkutucu olmad���n� söylüyorlar; 
tersine bu, motivasyonu te�vik eden 
bir �eydir. Bana öyle görünüyor ki 
pek çok ruh bir sonraki ya�ama ili�kin 
daha iyi fragmanlar olmas� amac�yla 
oynam�� olduklar� son ya�am oyununu 
gözden geçirme iste�iyle motive 
oluyor. T�pk� �ampiyon atletler gibi, 
onlar da her performans� geli�tirmeye 
çabalamak isterler. Eninde sonunda 
belli bir geli�me ve ustal�k düzeyinde 
oyunun bu yönünün perdenin ve 
fiziksel bedenlenmelerinin kapan���yla 
bitece�ini bilirler. Yeryüzüne gelen 
ruhlar�n amac� budur.                       r

Yazar�n Ruhlar�n Kaderi adl� kitab�ndan haz�rlayan: 
Neslihan Kosova.
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ÇALI�MA’DA nitelendirildi�i �ekliyle Kaza 
Kanunu’na tabi oldu�umuzda, rekabet ve 
h�rs gibi d�� hayattan türetilen anlamlarla 

        güdülürüz. Kendi üzerinde çal��maya 
ba�layan bir ki�i için mümkün olan di�er 
anlamlar veya içsel anlamlar hakk�nda hiçbir 
fikrimiz yoktur. Daha iyi bir i� bulmak, daha 
çok para kazanmak, çal��t���n�z kurumda terfi 
etmek veya daha çok madalya kazanmak gibi 
hayat�n size o anda sundu�u anlamlardan ba�ka 
anlamlara sahip olmad�kça, hayattan türetilen 
anlamlar kümesi taraf�ndan güdülüyorsunuz 
demektir. �imdi, böyle bir insan Kaza Kanunu’na 
tabidir. Örne�in, hayattan türetilen anlamlar 
birdenbire ortadan kald�r�l�rsa, mesela tüm 
servetini kaybederse veya çok istedi�i bir i�e 
al�nmazsa kendini vurabilir. Böyle bir ki�inin, 
kendine ili�kin hissi hangi temele dayanmaktad�r? 
Varolu�unuzun anlam�n�n kendi d���n�zdaki 
�eylere, örne�in mevkii, itibar, �öhret veya 
zenginlik gibi hayattan türetilen anlamlara ne 
kadar dayand���n� kendinize sorun. Bunlar�n 
hepsi, kendini gözlemlemek ve kendinizin ne 
oldu�unu içsel olarak görmek bak�m�ndan çok 
önemlidir. 

Soru �udur: Varolu�unuzla ilgili anlamlar�n�z� 
neyden türetiyorsunuz? Üyesi oldu�unuz 
kulüpten veya ki�isel ba�lant�lar�n�zdan 
m�? Sosyal ba�ar� merdivenlerini birer birer 
t�rmanmay� umut eden h�rsl� bir adam� 
dü�ünelim. Gazetelerde sert bir biçimde 
ele�tiriye u�rayan talihsiz bir konu�ma yapt���n� 
varsayal�m. Sonuç ne olacakt�r? Umutsuzlu�a 
kap�lacakt�r. Veya cebindeki tüm paray� güzel 
bir elbiseye harcayan ve bir heyecan yaratmay� 
umut eden bir kad�n� dü�ünelim; herkesin onu 
görmezden geldi�ini dü�ünün. En az�ndan bir 
moral bozuklu�u hisseder. Neden? Çünkü her 
iki durumda da bu insanlar kendilerine ili�kin 
anlay��lar�n�, varolu�lar�n�n anlam�n� kendilerinin 
d���ndaki bir �eyden –yani hayattan– türetirler. 
Örne�in, aran�zdan herhangi birinin katk�l� 
benzin kulland��� için hapse at�ld���n� hayal 
edin. Elbette ki d��ar� ç�kt���n�zda hiçbir �ey 

Kaza 
Kanunu ve
Kader 
Kanunu
Maurice Nicoll
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olmam�� gibi davranmaya çal���rd�n�z 
ama bir anlam kayb� hisseder miydiniz? 
Sayg�nl���n�z�n, �öhretinizin zarar 
görmü� oldu�unu hissedeceksiniz 
ve muhtemelen sizin yaln�zca 
kötülü�ünüzü isteyen sayg�de�er 
arkada�lar�n�z�n gözünde art�k eskisi 
gibi olmayaca��n�z için bu daha da 
belirgin hale gelebilir.

Bunlar�n hepsi, kendinizin anlam�n�, 
hiçbir surette görmeksizin, nereden 
türetti�inizi göstermek içindir. Bu 
elbette ki ola�an Ben hissinizle
– yani �majinatif “Ben” ile– yak�ndan 
ba�lant�l�d�r. �imdi, bir kez daha 
tekrarlamak gerekirse, kendinize 
dair hissinizi, kuvvetini bu tür d�� 
anlamlardan alan �majinatif “Ben”den 
türetti�iniz sürece Kaza Kanunu’na 
tabi olacaks�n�z. Bu, ba��n�za her 
�eyin gelebilece�i anlam�na gelir. 
Önemli bir i�e yeti�meye çal���rken, 
bir may�na basabilirsiniz. Bu Çal��ma, 
varolu�umuzun anlam� hakk�nda 
bize neyi ö�retir? Bu Çal��ma, size 
anlam� kendinizden edinmeyi ö�retir. Bu 
Çal��ma’ya isteyerek girdi�iniz anda 
–yani bu ö�retiyi istemeye ba�lad�ktan 
sonra– içsel ve gizli olan ba�ka bir 
anlam düzeninden anlam türetmeye 
ba�lars�n�z ve Kaderinizin Kanunu’na 
tabi olmaya ba�lars�n�z. Dolay�s�yla, 
ki�inin ola�an hayattan türetmedi�i bu 
anlam kaynaklar� üzerinde duraca��z. 
Ve bu, ezoterik ö�retinin ilgilendi�i 
içsel geli�im hakk�nda konu�mam�z 
gerekti�i anlam�na gelir.

Diyelim ki Çal��ma ö�retisi ve 
onun fikirleri ba�lam�nda belirli bir 
kendini gözlemleme gücüne ula�t�n�z; 
mekanda ve zamanda belirli bir anda 
negatifle�ti�inizin fark�na varmakta ve 
de negatifle�menin kendinizdeki yanl�� 
bir �eye i�aret etti�ini anlamaktas�n�z. 

O zaman ba�ka bir anlam kayna��na 
sahipsiniz. Kendinizin durumundan 
ayr� olarak kendinize kar�� sorumlu 
olmaya ba�lars�n�z. Ve bu a�amaya 
ula��ld��� anda, d�� hayat taraf�ndan 
güdülen bir makine olmaktan ç�kmaya 
ba�lars�n�z ve Kaza Kanunu’nun d���na 
ç�k�p Kader Kanunu’na tabi olan bir 
ki�i haline gelirsiniz.

Hayatla ilgili yapmaya çal��t���n�z 
�eylerden tamamen ayr� olarak 
kendiniz üzerinde çal��maya 
ba�larsan�z kendinizde ba�ka bir ki�ilik, 
ba�ka bir anlam kayna�� olu�turmaya 
ba�layacaks�n�z. Bu anlamlar� takip 
edecek olursan�z yaln�zca hayatla 
ili�kiniz de�il, kendinizle ve o ana 
dek kendiniz olarak alm�� oldu�unuz 
ama hakk�nda hiç dü�ünmedi�iniz bu 
karma��k �eyle ili�kiniz de de�i�ecektir. 
Böylece, kendinize ait olmayan bir 
�eyin yerine, gerçekten kendinize ait 
olan bir �eye tabi olacaks�n�z. Ba�ka 
bir anlam kayna��na sahip olacaks�n�z; 
öyle ki bu anlam kayna��n� bir süre 
sonra kaybederseniz, hayatta ne elde 
ederseniz edin kendinizi tamamen 
kaybetmi� hissedeceksiniz.                 r

Yazar�n Gurdjieff ve Ouspensky Ö�retisi Üstüne Psikolojik 
Yorumlar adl� kitab�n�n 4. cildinden haz�rlayan: 
Neslihan Kosova.
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B‹Z asl�nda hep geçmi�i konu�uyoruz. Olu�turdu�umuz �ey gelecektir. 
Onun sonuçlar� önümüze �ekillenip gelip bizim için birle�tirdi�imiz, 
entegre etti�imiz anlam dü�tü�ünde ona geçmi� diyoruz. Maddi veya suptil 

sonuçlar� ne olursa olsun bizim alg� penceremizde i�lem gördü�ü an geçmi�le 
kar��la�m�� oluyoruz. 

Tabii bunun içine birçok büyük yasay� eklemek gerekir. Sebep-sonuç yasas�, 
karma gibi. Sadece bu iki yasa bile geçmi�in tortular�ndan olu�up bize ümit ya da 
umut denen gelecek heveslerindeki kokuyu alg�lat�r. Ç�lg�n bir tatt�r. Gelecekten 
yepyeni tatlar ve de�i�me olas�l�klar� beklemek adeta umudun bir haz�rlanm�� 
hak oldu�una dair ba�lanm��, iman etmi�izdir. Bu iman ki ruhumuzun 
derinliklerinde tekrar eden aray��a ve yolculu�a yak�t olurlar. Hakl� veya haks�z 
yüksek benli�inde ya�anm�� deneyimlerin hepsinde bu enerjinin dönü�türülme 
imkan� için bir f�rsat vard�r. Kozmos böyle çal���r diye söylenir. Bir taraf�m�z, hele 
entelektüel yan�m�z ise bunun bir yasaya ba�l� oldu�unu söyler durur. Sistemler, 
planlar girer i�in içine.  

Acaba geçmi�, gelecek dedi�imiz zaman enerjisinin örüntüleri böyle mi 
çal���r? Böyle olmal�, diyen içimizdeki sesle bunun bir �efkat oldu�una; boyutlar 
aras�ndaki düzendeki yerini alan yüksek �uurlar�n, görevli varl�klar�n bunu 
düzenledi�ine dair bir anlay�� geli�tiririz. 

Umutla bekleriz, iman ederiz, �efkatle hissederiz. Bu kar��la�malar�n, bizi 
götürdü�ü tek gerçeklik vard�r: “I�IK”. I���� alg�layanlar yol gösterenler, rehberler 
ve bilebildi�imiz birçok teknikle pervaneler gibi ����a do�ru gideriz. Ayn� ���k 
ba�kaca tutumlar�m�zla yanl�� yöntemlerimizde bazen kendi karanl���m�z olur. 
I��k de�i�mez ama biz yönümüzü �a��r�r, sahip olmam�z gereken yüksek de�i�im 
duygular�n� yitiririz. �imdi gelecek ararken geçmi�in olu�turdu�u sonuçlarla bir 
seviyeye çarpt�k. Gelece�in bir seçimler, olas�l�klar dünyas�n�n olu�turdu�unu 
ö�rettiler. Yolumuzda ne tür seçimler bize do�ru kar��la�malar� getiriyor? Do�ru 
dedi�imiz ne?... Yolculu�umuzu neye dayanarak gelece�i haz�rlayan süper ileti�im 
hatt�n� yakalayaca��z? 

��te gelece�i de birle�tirdi�imiz an, “gelecek” dedi�imiz haz�r olmam�� 
olas�l�klar ancak bütünsel bir seçimle sonuçlar� belirlenmi� büyük resimler 
olu�turur. Bireysel dayand���m�z noktan�n hissi, duygusu, büyüklü�ü sadece ama 
sadece bizim çabalar�m�za ba�l�d�r. Ruhun sonsuzlukla ba�lant�s�ndan ç�k�p 

“Gelecek Dedi�imiz An”
A. Cemal Gürsoy

B � R L E � T � R E N  B � L G �
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gerçe�e 
katk�lar 
yapmak 
üzere ç�kt��� 
her koza, 
her deneyim 
sonuçlar� 
haz�rlar. Tüm 
bu asimetrik 
ba�lant�lardan 
haberdar oluruz. 
Bilincimizin 
bize aktard��� 
süzgeçler kadar, 
hepsini de o an 
bilecek varl�k olmam�z 
gerekmiyor. Sadece 
kendi sorumluluklar�n� 
bilebilece�imiz özgürlük, hayat 
ve kendini bilme için gerçek 
özgürlük halini alacakt�r. 

�imdi tekrar gözden geçirelim 
gelecek dedi�imiz an çok uzak m�, 
yak�n m�?... Duygular�m�zda de�i�en 
yerine bakal�m; ne yüklenmi� oraya? 
Suç ve cezan�n olmad��� büyük 
resimdeki yarat�l�� sarmal�na ve 
yerimizdeki bize dü�en a��rl��a 
bakal�m. Sadece sorumluluklar ve 
getirdi�i vazife yapma hissi. Büyük 
resmin içinde vazifeni yapma 
sorumlulu�un. ��te gelece�i haz�rlayan 
anlardan biri. 

Anlay��a dönü�tü�ü an. Sadece 
gelecekte ya�amaya ba�lars�n. Gelecekte 
ya�amaya ba�lad���n anlar ço�ald�kça; 
her �ey bilmemek, sadece gözlemek 
olarak hayata geri döner. Koca bir 
varolu�un içinde kendi sorumlulu�unu 
gözlemek olarak geri döner. Ve onu 
gözleyerek yolculu�una devam etmek. 
��te gelece�in olu�tu�u an. Pencereden 
ne görüyorsan gözlemek, gözledi�in 
kat�ks�z gerçekleri payla�t�rmak için 

sevgiyi 
ke�fetmek. O 
sevgi varolu�un sorumluluklar�n� 
büyük varl�k kitlelerini haz�rlamak 
ve gözlemler alemine götürmek için 
konulan, y�k�lan büyük bir vazife 
okyanusu içinde bat�p ç�kars�n ve 
devam edersin. 

Gelecek, geçmi�te bir �eyler arama 
ihtiyac�ndan kurtulmak demektir. 
Gelecek yeni sorumluluklar bulmak 
için gözlemeye devam etmek demektir. 

Gelecek sevgi dedi�imiz enerjinin 
����� nas�l kavrad���n� anlamak 
demektir.  

Sevgi içine gelecek konmu� sonsuz 
haz�rl�klar demektir. 

I��k hepimizin bilebilece�i sonsuzluk 
demektir.             r
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BUGÜN �Ç�N, sinirsel aktiviteyi hücre alt� moleküler 
mekanizmalara ve zihin dedi�imiz fenomeni 
organik beynimize ba�layan yap��t�r�c�n�n 

(glue) ne oldu�unu bilmiyoruz. Oysa fizikte, 
maddeyi bir arada tutan yap��t�r�c�lar�n (gluonlar) 
az çok ne oldu�unu biliyoruz. Acaba elimizdeki 
bilgilerden yararlanarak, gelecekte bulunmas� olas�, 
madde ile zihni/bilinci birle�tirebilecek kuantum 
fizi�i/mekani�i denklemi nas�l bir denklem olabilir? 
Çok karma��k? Basit? Anla��lmaz? Kavranamaz? E�er 
böyle bir birle�tirici denklem ortaya konulur ise, �üphesiz, var olan ve bilimin 
kraliçesi olan fizikte yeni bir dönemin ba�lang�c�na neden olacakt�r.

Asl�nda bu ç�kar�m� yapmak için geçmi�te, hem klasik hem de kuantum fizi�i 
tarihine bak�p, büyük dönü�ümlere ve devrimlere neden olan denklemleri 
incelemek sezgisel bir bilgi vermektedir. Bu denklemlere bak�ld���nda görülecek 
olan �udur: güzel, basit ve genellenebilir özelli�i olan denklemlerle fizikte 
devrimler ortaya ç�km��t�r.

Elbette bu denklemleri elde etmek için daha karma��k, ileri matematik 
gerektiren denklemlerden yola ç�k�lm��t�r. Ama sonuçta ula��lan ve devrimi 
yapan �ey hemen her zaman, basit, güzel ve genellenebilir özelli�i olan bir 
denklem olmu�tur. Kuantum fizi�i için denklemlerdeki elemanlar� birbirine 
yap��t�ran tutkal hep Planck sabitidir. Tablo 1’de görülece�i üzere, yeni dönemlere 
neden olan, yarat�c� ki�ilerin son ürünü ve üretisi olan denklemler, asl�nda 
hiç de karma��k de�ildir ve lise ö�rencilerinin dahi kolayl�kla kavrayabilece�i 
basitliktedirler. 

Bilim ba�lang�çta birle�ik bir etkinlikken zaman içerisinde alt dallara ve farkl� 
uzmanl�k alanlar�na ayr�ld�. Ancak, herkesin kabul edebilece�i gibi, asl�nda ayr� 
gözüken alt dallar birbiri ile ili�kisini daima korumu�tur. Kuantum fizi�i de bu 
büyük bulmacan�n parçalar�ndan birisidir. Kuantum fizi�inde oldu�u gibi, tüm 
teorilerin iki parças� vard�r: denklemlerle olu�turulan modeller ve bu modellerin 
gözlemle nas�l ba�da�t�r�laca��. Kuantum fizi�i her ikisine de sahiptir. Gelecekteki 
zihni, bilinci ve beynin i�leyi�ini, kuantum fizi�i ile birle�tiren bir denklem 
çok karma��k olmayacakt�r. Belki de bekledi�imiz �eylerden birisi, genç-orta 
ya�ta, dopamini azalm��, orta düzeyde zeka düzeyine sahip yarat�c� bir fizikçi 
beyinleridir. Ürünü ise sade, güzel ve anla��l�r bir denklem �eklinde olacakt�r. 

Arad���m�z Denklem Asl�nda 
Çok Basit Olmal�!

Doç. Dr. Sultan Tarlac�
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Neyi bekledi�imizi, kimden bekledi�imizi de biliyoruz. Yapmam�z gereken tek �ey 
zaman�n ruhunu, zeitgeist’� beklemek!        r

Tablo 1. Fizik tarihinde devrimlere neden olan denklemler, yarat�c�lar� ve ortaya 
konulduklar� y�l� gösteren tablo. “.” çarp�m i�areti olarak kullan�ld�. c: ���k h�z�, h: 
Planck sabiti, f: frekans, m:kütle,  G: kütle çekimi sabiti, yakla��k olarak 6.68x10-11 
Nm2 kg-2’a e�ittir. r: uzakl�k, q: yük; p: momentum, �: dalga boyu, a: ivme. Planck 
sabiti olan h ve ���k h�z� olan C sabitlerdir. E, m, p,� de�i�kendir. C, çok büyüktür 
ve küçük bir kütle çok büyük bir enerjiye dönü�ür. Planck sabiti olan h çok 
küçüktür ve büyük bir kütle çok küçük bir dalga boyuna sahiptir. Plack sabiti bir 
parçac���n enerjisinin (E) frekans�na (f) oran�d�r: h=E/f. Frekans artt�kça enerjisi 
artmas�na kar��n, Planck sabiti hep ayn� kal�r.   

Yarat�c�s� Denklem Y�l Yorumu

Newton 1687 Kütle çekim kuvveti

Newton 1687 Kuvvet ve ivme ili�kisi

Coulovmb 1789 Yüklerin etkile�imi

Maxwell 1862 Elektromanyetik ve 
elektrik alan ili�kisi 

Planck 1901
Kuantum parçac��� 
için enerji frekans 

ili�kisi

De Broglie 1904 Dalga parçac�k ikili�i 
denklemi

Einstein 1905 Özel Görelilik kuram�

Einstein 1905 Rölativistik toplam 
enerji

Einstein 1905 Enerji maddeye 
e�de�erdir

Einsteinv 1916 Genel görelilik kuram�

Schr ödinger 1926 Schrödinger’in dalga 
denklemi

Heisenberg 1927 Belirsizlik ilkesi
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Kültür ve Duyu-Üstü Boyutlar 

�NSANIN fiziksel ve kal�t�msal arkaplan� ile meydana gelen do�al geli�im ancak 
belirli bir s�n�ra kadar i�leyerek onun do�as�n� ve belirli bir varolu� plan� 
meydana getirir. Ard�ndan belirli bir yerle�iklik kazanan teleolojik (ereksel, 

erekbilimsel) süreçler ba�lar ve bu süreçler mevcut enerjileri do�al geli�im süreci 
içerisinde ilkesel olarak eri�ilmesi mümkün olmayan ba�ka bir düzeye ta��r. 
Ruhsal dünyan�n geli�imsel etkileri bu düzeyde maddi kültürel geli�im kavray��� 
çerçevesinde sonucuna ula��r ve burada “yeni bir evrimsel enerjinin kazan�ld��� 
nokta, do�a durumu ile kültür durumu aras�ndaki s�n�ra kar��l�k gelir.” (Simmel, 
2009, s. 330). Burada, içsel enerjilerin d��ar�daki bir gerçeklik dolay�m�yla geli�ti�i 
ve daha zeki ve çe�itli araçlar yoluyla öznedeki enerjiyi devral�p onu kendi ba��na 
ula�amayaca�� bir noktaya getiren, ereksel bir kültürel süreç ya da kültürleme söz 
konusu olur. Ancak öznede z�mni ya da örtük olarak do�al yap�s� ya da enerjileri 
içinde bulunan virtüel (sanal) bir potansiyel harekete geçerek yine onlar 
taraf�ndan belirlenen bir kusursuzla�ma süreci de ortaya ç�kmaktad�r. Kültürel 
nesne ise özneye nazaran tamamen kendi do�as�na yabanc� ve amaçl� bir sistem 
taraf�ndan biçimlendirilmektedir. Öznenin ise kendi öz e�ilimleri ve cevheri 
ba�lam�nda onu da kapsayan yasa yoluyla geli�tirilmesi kültürün ideal boyutunu 
verir. Bu ifadedeki “kültür” gündelik ya�amda çevremizde kar��la�t���m�z pozitif 
“kültürler” de�il ancak “ideal” boyutlar� içermektedir. Özellikle maddi kültürel 
süreç içinde özne virtüel (sanal) bir düzeyde kasten yarat�lm�� araçlar� kullanarak 
ve belirli teknikler do�rultusunda ancak kendisine d��sal olan bir �eyi kendi geli�imi 
içerisine çeker. �nsan�n kusursuzla�mas� yolunda araç ve a�ama rolü gösteren 
nesnenin kendisine dahil edilmesi yani özne ile nesnenin teleolojik olarak iç içe 
geçirilmeleri yoluyla - öznel duruma nesnel bir yap�n�n dahil edilmesi- izlenen 
bir kusursuzla�ma süreci söz konusudur (a.g.e., s. 331-333). Bunu insan�n zihin 
ve eyleminin olgusal dünyada yans�t�lmas� ba�ka deyi�le “nesnelle�me” olarak 
tan�yoruz.

Maddi Kültürün �leti�im 
Boyutlar� ve Duyu-Üstü

�nsan Psi�esi
Aytu� A. �entürk

1. Bölüm
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Öte yandan gündelik ya�am 
gerçekli�i ise en bilinç d��� 
dü�üncelerden en bilinçli 
davran��lar�m�za kadar bizleri sar�p 
sarmalayan bir nitelik gösterir. Bu 
anlamda neredeyse hiçbir s�n�rl� 
gerçeklik bu gündelik ya�am 
gerçekli�ini kusursuz olarak taklit 
edemez. �nsan etkile�iminin her 
boyutunda ya�amsal önem ta��yan 
gerçeklik kavram� kültürel anlam�yla 
hem insan eylem ve dü�üncelerinden 
kaynaklan�r hem de onlar taraf�ndan 
sürdürülür. Bu gündelik hayat 
gerçekli�i ayn� zamanda özneler 
aras� bir nitelik gösterir yani 
ba�kalar�yla payla��lan bir dünya 
olarak sunulmu�tur. Bu özneler aras� 
niteli�i gündelik ya�am gerçekli�ini 

alg�lanan di�er öznel gerçekliklerden 
ay�ran bir yöndür. Bu durum ayn� 
zamanda özneler aras� bir ortakl�k 
içeren kültür olgusunu gerçekli�in 
ayr�lmaz bir parças� yapar. Gerçekli�i 
irademizden ba��ms�z bir varl��a 
sahip fenomenlerin bir niteli�i ve 
ona ili�kin bilgiyi de fenomenlerin 
gerçek olduklar� ve kesin olarak belirli, 
spesifik özellikler ta��d�klar� �eklinde 
kabul edecek olursak; bir kültürün 
bilgisi o gerçekli�in ayr�lmaz bir 
parças� olarak ortaya ç�kar  (Berger 
ve Luckmann, 2008, s. 31-36).. Öte 
yandan gerçeklik kavram�yla zorunlu 
bir ili�ki içerisinde olan ve onu bir 
anlamda çevreleyen kültür kavram�n�n 
tan�m�nda bile zahiri (görünen, 
görünürdeki) oldu�u kadar z�mni 
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(kapal�, örtük, bir bak�ma sanal, 
virtüel) düzeydeki unsurlar vard�r. 
Z�mni yönden kültürün “somut ve ba�l� 
ba��na bir varl���” olmay�p “do�rudan 
alg�lanmas�” söz konusu de�ildir. 
Buna göre alg�lanabilir dünyada 
parçal� ve kesintili olarak varolan 
olaylar, insanlar, cisimlerin ve di�er 
çe�itli unsurlar�n belirli bak�� aç�lar�na 
göre bir araya getirilmesi ve sanki 
gerçekte olmayan ancak bir realite ya 
da sadece zihinde in�a edilmekte olan 
bir kavray�� olarak, alg�lar�n zihindeki 
içeri�inin seçilip düzenlenmesi ve yeni 
bir ili�kiler a�� ile yap�land�r�lmas� 
söz konusudur. Bu, kültürün sanal 
ya da virtüel bir gerçeklik olarak 
yukar�da bahsedilen d�� dünyan�n 
nesnelli�inde oldu�u kadar insan 
bilincinde de kurulu�udur. Yan� s�ra 
insan akl� gündelik ya�amla kendi in�a 
etti�i kurumlar aras�ndaki dolay�m�n 
bir arac� olarak, kültürel nesneye 
anlam yükler. �nsanlar ak�l arac�l��� 
ile olaylar� göstergelere dönü�türür ve 
kültürel simgeler arac�l��� ile ileti�ime 
geçerler. Böylece insan kendisinin 
d���ndaki nesnel dünyaya da zihinsel 
bir in�a dayat�r (Özbudun vd., 2006, 
s.183).

Kültür, toplumdaki ya�ama çok 
yak�ndan ba�l� olmakla birlikte, 
toplum üyelerinin toplumsal 
rollerinde, davran��lar�nda ve kar��l�kl� 
ili�kilerinde “önceden belirlenmi�” 
sembolik ya da simgesel bir düzeyde 
tezahür eder. Simgeler ise göstergeler 
yoluyla kendilerinden bir ba�ka �eye 
göndermede bulunabilme özelli�ine 
sahiptirler. Bu gösterge ve simgeler 
“burada ve �imdi” olan sübjektif/öznel 
niyetleri vurgulamakla birlikte nesnel/
objektif anlamda da mevcutturlar. 
Simgesel, bu nesnelle�me içinde 

duyusal alg�lama içinde de bir temel 
bulmaktad�r. Kültürün bilimsel 
incelenimi ise bize simgelerin kapal� 
içeriklerini anlamay� ve “kültürü ilk 
ba�ta ortaya ç�karan ya�ant�y� tekrar 
bilinebilir k�lmak için sembolleri 
yorumlamay� ö�retir.” (Köktürk, 
2006, s.72) Bununla birlikte, kültürel 
olgular zahiri yani duyusal aç�dan do�a 
nesneleri gibi de�erlendirilebilirken; 
z�mnen ya da öznitelikler aç�s�ndan 
onlardan farkl�la��rlar. ��te bu 
özniteliklerin, de�erlerin, idelerin ve 
do�rulu�un ara�t�r�lmas� tinbilimleri 
(Alm:Geisteswissenschaft) ya da 
kültür bilimleri olarak adland�r�lan 
ara�t�rmalar�n konusudur. Buna 
k�yasla bilimsel pozitivizm ise d�� 
gerçekli�i gözlemlenebilir duyusal 
olgulardan ç�kar�r. Bu nedenle 
pozitivist aç�dan burada ve �imdi 
olarak, bu seviyede, bedenin somut 
ve arac� varl��� bir zorunluluktur.  
Öte yandan tinbilimleri söz konusu 
oldu�unda maddesel ve moral kültür 
kavramlar� aras�nda zorunlu ve yak�n 
bir ili�ki kurulur. Ancak bu noktada 
ancak yüzey ile temas edebilen gözlem 
ve incelemelerden çok gerçekte 
zihinsel bir yap� ve ba�lant�ya sahip 
olan kültürel olgular tinbilimlerinin 
konusudur. Nitekim kültür toplumsal 
ili�kiler içinde bir i�leve sahiptir ve 
hatta kültürün i�levleri ile do�al 
dünyan�n ötesinde ba��ms�z bir 
kültür alan�n�n varl��� söz konusu 
edilmektedir. Bu noktada farkl� 
düzeyde bir saplama yapmak gerekirse, 
kan�mca parapsikoloji bilimini burada 
anmak yararl� olacakt�r. Bilindi�i 
gibi a��rl�kl� olarak duyularüstü bir 
özellik gösteren psi�ik fenomenlerin, 
do�a bilimlerine yani pozitif bilimlere 
dayal� olarak incelenmesi içinde 
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bulundu�umuz döneme kadar 
spiritüel aç�dan yeterince kapsay�c� 
de�ildir ve hatta tart��mal� sonuçlar da 
verebilmektedir. Parapsikoloji özgün ve 
müstakil bir bilimsel alan olmak yerine 
daha çok bir geçerlik kayg�s� ile pozitif 
ara�t�rma yöntemlerini kullanmakta ve 
de özellikle istatistik verilere dü�künlük 
göstermektedir. Oysa parapsikolojik 
fenomenler evrensel olabildikleri 
ölçüde onlar� ortaya ç�karan ve 
tinbilimlerinin inceleme alan�na giren 
kültürden, de�erler dünyas�ndan, 
sosyolojik alt yap�dan, idelerden ya 
da örne�in kültürel do�ruluk gibi 
kanallarda tezahür edebilmektedir. 
Bu nedenle psi�ik olgular�n asl�nda 
niteliksel ara�t�rma yöntemlerine ve 
tinbilimlerine yaslanmas� hem psi�ik 
olgular�n me�ru bak�mdan incelenmesi 
hem de müstakil bir alan olarak kabul 
edilebilmelerinde oldukça geçerli 
bir rol oynayabilir. Bu ba�lamda 
parapsikolojinin tinbilimlerinden 
de faydalanmas� geli�imine yard�mc� 
olacakt�r. A�a��da yer yer duyu-üstü ile 
ili�kisi içinde maddi ve moral kültür 
kanal�ndan ruhsal ya�ay��a ili�kin belirli 
izlekler ele al�nabilecektir.

Yukar�da sözü edilen kültürel 
in�a bir yandan özneye de ait bir 
süreçtir ancak yine de sanki ondan 
tamamen ba��ms�z gibi tezahür 

eder. Zahiri olarak irademizden 
ba��ms�z ve objektif olarak varl���n� 
hissetti�imiz kültür; öznenin onun 
içindeki pozisyonuna göre de 
etkilenebilmektedir. Ayr�ca ça��m�zda 
özellikle tüketim toplumunun hem 
zahiri hem de z�mni yönünü olu�turan 
meta arac�l��� ile kültürde ortaya 
ç�kan özel bir yabanc�la�man�n da söz 
konusu oldu�unu belirtmek gerekir. 
Öyle ki; bugün tüm çevremizi saran 
tüketim ürünleri yani metalara ili�kin 
olarak içinde sakl� olan insan eme�inin 
toplumsal karakteri, nesnel bir nitelik 
içinde eme�in ürününde kaybolur. 
Ba�lant�l� olarak insan ili�kilerinin 
içindeki dolay�m sonucu insanlar�n 
kendi aralar�ndaki ili�kiler bile sanki 
metalar aras�ndaki ili�kilere ba�lanm�� 
ya da onlar�n geri plan�nda kaybolmu� 
bir görünüm sergilemektedir.  
Esasen farkl� türden metalar 
kullanarak tüketicinin kendisi ad�na 
hissetti�i farkl�la�ma insan ili�kileri 
içerisinde yan�lsamal� tezahürler 
göstermektedir. �nsanda gerçek bir 
farkl�la�may� yaratmada kimi zaman 
maddi nesneler itici bir rol oynasa 
da, temelde bu konu tinsel de�erler 
ve onlara ili�kin bir farkl�la�man�n 
konusudur, oysa garip bir biçimde 
günümüzde manevi de�erler olarak 
adland�r�lan hususlar adeta metalar�n 
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bir eklentisi konumuna indirgenmeye 
çal���lmaktad�r. Hakiki bir anlam 
ta��yan moral bir de�er kimi zaman 
tüketim ürününde içerilen bir gösterge 
için sembol haline getirilmeye 
çal���lmaktad�r. Bu durum ise kültürel 
toplum tasar�m�n�n yan�lsama içeren 
bir boyutudur.

Kültürel toplum denilince yine de 
bunu insan “do�as�”ndan tamamen 
ba��ms�z dü�ünmek pek mümkün 
de�ildir. Kültür anlam�nda sanat�n 
a�k�nsal bir boyutu olarak büyüsel �iir 
örne�ini ele almak gerekirse (özellikle 
ilkel toplumlarda), imgeselin (tahayyül 
edilenin) bir yans�mas� olarak sanat�n 
bu tip �iirsel anlat�m�nda önemli bir 
zemin olu�mu�tur. Buna göre kendi 
somutlu�u içinde nesneyi, kendi 
olgusal özü içinde –gerçekle�mesine 
yard�m eden ve kendi varl�k ko�ullar� 
olan olgusal özü içinde- nesneyi 
de�il onun toplumsal imgelemdeki 
kar��l���n� anlatan bir süreç ortaya 
ç�kar. Burada imgelenen ya da 
tahayyül edilen dünyada insan, 
daha üstün bir gerçeklik dünyas� 
oldu�u için, içinde bulundu�u 
gerçeklikten daha üstün olan imgesel 
bir dünyada konumlan�r. Bu, henüz 
gerçekle�memi� olan daha üstün bir 
dünyan�n imgelenmesidir. Büyüsel 
�iir, mitos ya da destan gibi ifadelerde 
söz konusu bu üstün dünya ayn� 
zamanda duyu-üstü bir aland�r ancak 
duyular yoluyla mezcedilmektedir. 
Maddi nesnelerin bu ba�lamda özne 
ile ili�kisinde örne�in antik ça�da 
Grek dü�üncesinde Parmenides’in 
ö�retisinde duyular�n yan�lt�c� do�as� 
ve akl�n temellendirilmesi ili�kisinde 
maddi duyu nesnelerinin birer yokluk 
unsuru olarak de�erlendirilmesi 
görü�ü vard�r. Çünkü duyusal olan 

yan�lt�c� ve maddi nesne gelip 
geçicidir, bu nedenle söz konusu 
ö�reti maddi dünyay� bir yokluk 
alemi olarak tan�mlar. Ayn� dü�ünce 
Platon felsefesinde idealar�n gerçekli�i 
ve duyu nesnelerinin onlara ait 
birer suret olmas� ba�lam�nda daha 
ileri düzeyde ifade edilir. Böylece 
örne�in Matrix filmindeki bilinen 
örne�i tekrarlarsak, maddi nesnenin 
mevcudiyetinin yan�lsama boyutunda 
“asl�nda ka��k yoktur” ifadesinin 
anlam� da farkl� perspektiften yine 
vurgulanm�� olur ancak filmdeki 
ifade daha çok nesnel gerçekli�e 
de�il öznenin hakikati yönünde bir 
vurguyla temsil edilebilmi�tir. Öte 
yandan ba�lang�çta Neo makinelerin 
dünyas�nda bir suret ve hayal iken 
kendi somut gerçekli�ine uyand���nda 
belki de makinelerin dijital platformu 
olan matriks onun dü�ünde bir arayüz 
görevi görmektedir. Somut gerçekli�in 
filmdeki denli manipülasyona aç�k 
olabilmesi ku�ku götürür bir konudur 
ancak bu tür tasar�lar�n bir ba�ka yüzü 
psi�ik fenomenler ile paranormal 
olgulara geçi� sürecinde ortaya 
ç�kabilir. Dü� örne�inde iyi bilinen bir 
metin ünlü Taoist klasik “Kelebe�in 
Rüyas�”d�r; burada kendisinin 
rüyas�nda insan oldu�unu gören bir 
kelebek mi yoksa kelebek oldu�unu 
gören bir insan m� oldu�unu anlamak 
isteyen bir ki�ilikle kar��la��lmaktad�r. 
Yine Grek felsefesi içinde Zenon’un 
adeta gerçekli�i dü�sel bir düzeyde 
asl�nda hareketin yoklu�u ile 
betimledi�i “uçmakta olan ok 
durmaktad�r” ifadesinde görmekteyiz. 
Öte yandan gündelik duyu örne�ini 
a�an örne�in bir rüyan�n anlam�n� 
bazen gündelik hayat düzeni içindeki 
‘dil’e entegre ederek aç�klamaya ve 
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yorumlamaya çal��t���m�z� gözlemleriz. 
Böyle bir ilintilendirme ile de rüyan�n 
farkl� boyuttaki gerçekli�ini, gündelik 
hayat�n gerçekli�inde bir iç-bölge 
haline getirmekteyizdir, böylece rüya 
kendi farkl� gerçekli�inden ziyade 
gündelik hayat gerçekli�i aç�s�ndan 
anlam kazanabilmektedir. Ayn� 
�ekilde belirli kültürlerin kendi özgün 
psi�ik etkinlikleri içinde serimlenen 
duyu-üstü dünyalar�n boyutlar� da 
zaman içinde gündelik hayat dili 
kanal�ndan yorumlanarak kendi özgün 
gerçekliklerinin ötesinde mitlere, 
destanlara, halk hikâyelerine ve 
menk�belere dönü�mü�lerdir. Zamanla 
kendi özgün anlamlar�n�n ötesinde 
ça��m�zda farkl� i�levler üstlenen 
duyu-üstü, modern zamanlarda farkl� 
alg�lamalara kap� aralam��t�r. Bugün 
örne�in medyada yans�yan duyu-
üstü kendi özgün yap�s�ndan 
ba�ka türlü kanalize olmu� 
durumdad�r. Gerçekte ise 
duyulur üstünün do�ru 
alg�lanmas� maddi ko�uldan 
ba��ms�z olarak kendine özgü 
kanunlar� olan ve de özellikle duyusal 
alg�laman�n amaç ve içeri�ini a�an 
ba��ms�z ahlaki/tinsel fenomenler 
ya da de�erler alan� gibi kendi 
öz-nedenselli�ine ba�lanmal�d�r.

Konuyu özne/nesne ili�kileri 
aç�s�nda ancak ba�ka bir 
perspektiften ele almak 
gerekirse, ilkel bilinçte türkü 
söyleyerek yani �iir dili 
kullanarak çal��an bir 
iplikçi k�z dü�ünelim. 
Türkü, iplikçi k�z�n 
kendi istemini nesneye 
kabul ettirmek için 
yararland��� adeta 
büyüsel bir araç 

olarak belirir. Eski kültürlerde nesne 
ve özne aras�ndaki ili�ki daha yak�n ya 
da hatta ko�ut oldu�undan dolays�z 
olarak böyle bir etkinlik tahayyül 
edilebilmekte idi.  Oysa bugün ayn� 
dü�ünce bir yan�lsama olarak kabul 
edilir ve modern dünyada ayn� eylem, 
sadece söylenen türkünün ç�kr��� 
döndürmesini kolayla�t�rmas� ve bütün 
dikkatin yap�lan i� üzerinde toplanmas� 
olarak görülür (Thomson, 1987, s. 89). 
Nesnel düzeyde insan bilinci yaln�zca 
birey ile onun do�al çevresi aras�ndaki 
bir ili�ki olarak de�il ancak toplum ve 
çevresi aras�nda halihaz�rda varolan 
ili�kinin bireyde yans�yan toplumsal 
bir imgesi olarak nitelikleri temelinde 
tasarlan�r. Ba�ka deyi�le gayri �ahsi 
boyutlar� olan bir unsurdur. 
Bunun aç�klamas�, 

insan�n 
“kendinden 

ayr� bir �ey olarak” 
çevresinin; üretim çal��mas� 

yani i�teki etkinli�inin 
nesnesi olarak çevresinin 

bilincinde olu�udur. 
Bu süreç ise atfedilen 

olarak kendi virtüel 
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gerçekli�ini do�urur.  Bu düzeyde 
Thomson’a göre, nesne olarak 
do�an�n bilincinde oldu�undan, 
özne olarak kendisinin de bilincinde 
olmaktad�r. Örne�in hayvan kendi 
ya�am etkinli�i ile dolays�zca özde�tir 
ve ya�am etkinli�ini kendisinden 
ay�rmaz; insan konumunda ya�am 
etkinli�i istemin ve bilincin nesnesi 
haline gelir (a.g.e. s. 19-20). Hayvan 
ya�am� itibariyle bedeni ile özde�tir, 
oysa insan burada incelendi�i �ekliyle 
asgari düzeyde bile süperorganik olan 
ve organizma nedenselli�ini a�an 
kültüre sahiptir dolay�s�yla kendisine 
d��ar�dan bakabilen bir mesafe ve 
d��ar�la�ma kapasitesi ile de betimlenir. 
Bu nedenle insan kendi kendisiyle 
mesafesi olan, baz� bak�mlardan 
kendisinin d���nda olan bir varl�kt�r. 
Sosyal in�a itibariyle insan�n toplum 
içinde belirli ölçülerde d��salla�m�� 
sosyal bir ya�ant�s� vard�r. Ancak bu 
ya�ant�n�n bireyüstü anahatlar�, birey 
do�madan önce, toplumsal düzen 
ve kültür taraf�ndan belirlenmi�tir. 
Örne�in belirli bir ulusun üyesi 

olunur, belirli sosyo-ekonomik ve 
kültürel düzeyde bir ailenin üyesi 
olunur, belirli bir dil konu�ulur, 
belirli bir tiple�tirme içine girilir ve 
belirli sosyal rollere sahip olunur 
vs. Bu unsurlar�n bir ço�u önceden 
belirlenmi�tir ve birey, özne olmadan 
önce verili bir gerçekli�in ve ona ili�kin 
bir eti�in kendine özgü nedenselli�i 
içine do�ar. Bu da ki�i-ötesi 
(transpersonal) bir gerçeklik düzeyi 
içinde olma durumunu tan�mlar. 
Ba�ka bir aç�dan örne�in öznenin 
d���na yerle�tirilmi� bir ürünün 
kabulü ya da kullan�m�yla ortaya ç�kan 
bireysel bir mükemmelle�me tarz� da 
vard�r. Ça�da� tüketim kültüründe 
de meta kendi gizemlile�mesini bu 
ili�ki içerisinde tan�mlamaktad�r. 
Ancak burada ili�ki tersine dönmü�tür 
öyle ki burada insan ili�kileri nesne 
taraf�ndan tan�mlan�r. Post-modern 
kültürde böylece insan do�as� 
�eyle�ebilmektedir. Oysa orijinal 
anlam�yla kültür tan�m� farkl� bir 
�eydir, Alman sosyolog Simmel’in 
belirtti�i gibi:

“Özne kültürlenmenin özel de�erini 
zihnin üretti�i nesnel gerçekliklere 
ta��mazsa, söz konusu de�er ula��lmaz 
olur. Bu gerçeklikler, kendileri 
aç�s�ndan sadece ruhun do�al durumu 
olarak adland�r�labilecek olan �eyden, 
ruhun kendine giden yolda, ruhun 
kendisine ve kültür yap�s�na, kendisi 
vas�tas�yla kendili�inden götürürse, 
kültür de�erleri olurlar.” (Köktürk, 
2006, s. 262)

   (Devam Edecek)
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S A D I K L A R  P L A N I ’ N D A N  A L I N T I L A R

�drakli Olabilmek
Celse: 55, 30.12.1964

�DRAK, bir aksiyondur ki varl���n kendinde meydana gelen bilgi 
terakümünün bir nevidir. Her teraküm aksiyon tarz�nda yani idrak 
halinde tezahür etmez. �drakli olabilmek için muhakkak ve muhakkak 

derin dü�ünü� halinden, aktif dü�ünü� haline geçmek laz�md�r. Derin 
dü�ünü� hali, gayri�uurunuzla beraber bütün be�eri �uurunuzun birlikte 
çal��mas�d�r. Aktif dü�ünü�ünüz ise, daha ziyade ve hemen hemen, 
tamamen �uurunuzun sath�nda cereyan eden bir dü�ünü� �eklidir. ��te 
idrakli hareket edebilmek, derin dü�ünü� halinden, dolay�s�yla bu halin 
neticesinde has�l olan cevheri vas�ftaki bilgileri, aktif dü�ünce sahas�na 
intikal ettirmektir. Bu sizin ölçülü hareket etmenizi temin edecek bir 
mekanizmad�r. Pratik olarak, nas�l olacakt�r? Pratik olarak, seviye(yi) 
anlaman�z laz�m. Bu, muhatab�n�z�n sosyal karakteri ile sizin içinizde has�l 
olan umumi karakterin bir yekunu olacakt�r. Mesela, his ve vicdan aras�nda 
birçok kademeler mevcuttur. Bunlar�n en üstünü, kendini baz� �eylere kar�� 
mesul addedip, etraf�ndakileri sevmesi icap etti�ini dü�ünenlerdir. ��te 
muhitinizdeki büyük halka böyle bir halkad�r. Küçük halka büyük halkadan 
daha büyüktür.                  r

has�l: meydana gelen. elde edilenlerin hepsi.
intikal: geçi�. anlama, kavrama.
nev: tür. çe�it.
sathi: d�� yüzle ilgili. derinden de�il, üstünkörü.
teraküm: birikme, toplanma, y���lma.
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BAZILARI, 2012 y�l�nda Güne�’te meydana 
gelecek faaliyetlerin gezegenimizde 
devasa bir y�k�m yarataca��na inan�yor. 

Bu iddian�n neden do�ru olamayaca��n� bir kez 
daha özetlemeye çal��aca��m.

Bölümün ba��nda Güne� döngülerinden 
sözetmi�tim. Güne�’imizdeki faaliyetler 11 
y�ll�k döngüler halinde yükselip alçal�yordu. 
Astronomlar 1800’lü y�llardan bu yana, bu 
döngüleri takip etmekte, hatta onlara say� bile 
vermektedirler. Örne�in Güne� döngüsü 23, 
1990’larda ba�lay�p 2008 y�l�na kadar devam 
etmi�tir. Güne� Döngüsü 24, 2008 y�l�nda ba�lay�p  
2019 y�l�na kadar devam edecektir. Bu döngünün 
Güne� etkinli�i maksimumu, 2012 ya da 2013 
tarihine rastlamaktad�r. Yani bu y�llarda Güne� 
alevlenmeleri ve CME olarak adland�rd���m�z 
koronal kütle at�mlar�, veya X-���n� sald�r�lar� 
meydana gelebilir.

Güne�’te gerçekle�mesi beklenen bu faaliyetler 
ne ilk defa meydana gelecektir ne de son. Bunlar 
do�al döngünün bir parças�d�r. Bazen �iddetli 
bazen de sakin seyrederler. 

Aradaki fark� daha iyi aç�klamak için 
“ölümcül” bir Güne� alevlenmesi örne�i 
vermek istiyorum. 2006 y�l�nda NASA’n�n 
Swift Gözlemevi, gezegenimizden 135 ���k y�l� 
uzakl�kta meydana gelen en kuvvetli y�ld�z 

2012’de 
Neler 
Olacak?
Zeynep Camat



E Y L Ü L  2 0 1 2  •  2 9

patlamas�n� kaydetti. Pegasi II ad� 
verilen y�ld�zdaki alevlenme bizim 
Güne�’imizde meydana gelseydi, 
Dünya’daki ya�am an�nda sona ererdi. 
Ama Güne�, Pegasi II de�il. Zira bu 
y�ld�z, güne�imizin aksine bir k�z�l 
devdir, ve yak�n�nda kendisi gibi bir 
karde�i daha bulunmaktad�r. Oysa 
Güne� kararl� bir y�ld�zd�r, ve böylesi 
bir felakete sebebiyet verecek bir 
karde�i de yoktur. Kafas� att���nda 
verece�i en büyük zarar, uydular� 
devre d��� b�rakmak (günümüzde 
uydular, hassas devrelerini yakla�an 
tehlike geçene kadar kapal� 
tutmaya programlanm��lard�r) ve 
gezegenimizdeki enerji hatlar�n� 
iflas ettirmektir. Bunlar yeteri kadar 
büyük problemlerdir, ancak Dünya’da 
ya�am�n toptan son bulmas�yla uzaktan 

yak�ndan ilgileri bulunmamaktad�r.
�imdi size Amerikan O�inografi 

ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ile 
NASA’dan uzmanlar�n 29.5.2009 
tarihinde yay�nlad��� rapordan bir 
al�nt�y� aynen veriyorum; NOAA 
(O�inografi ve Atmosfer Dairesi) ve NASA 
uzmanlar�, Güne� döngüsü 24’ün, May�s 
2013 tarihinde az say�da güne� lekesi ile 
maksimuma ula�aca��n� bildirmi�lerdir. 
NOAA’da görevli Doug Biesecker 
“tahminlerimiz do�ruysa Güne� döngüsü 
24, 1928 y�l�ndan bu yana en az say�da 
güne� lekesi ile gerçekle�ecek ve 2013 y�l�nda 
da maksimum faaliyete ula�acak.” demi�tir. 

Görülen o ki önümüzdeki birkaç 
senede, iddia edilen k�yametten çok 
uzakta, her zamankinden daha sakin 
bir döngü ile kar�� kar��ya kalaca��z. 
Yine de uzmanlar ve astronomlar en 
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sert rüzgarlara kar�� haz�rl�kl� ve tetikte 
durmaktad�rlar. Tarihte kaydedilen 
en sert Güne� faaliyetinin 1859’da 
telgraf direklerini yakt���n� bir kez 
daha hat�rlarsan�z, endi�elenme i�inin, 
uzayda uydusu ve astronotu bulunan 
NASA uzmanlar�na b�rak�lmas� 
gerekti�ine de hak verirsiniz.

 2012 y�l�nda Güne�’ten kaynaklanan 
bir k�yamet olmayacak. Ama madem 
k�yametten söz açt�k, size kesinlikle 
gerçekle�ecek olan bir gelecekten 
bahsedece�im.

Güne�’in Ölümü

B�R GEZEGEN DÜ�ÜNÜN; canl�l��a 
ve ya�ama dair hiçbir ipucu 

bar�nd�rmayan, nefesi tamamen 
çekilip al�nm��. Bir zamanlar cins 
cins bal�klar�n, rengarenk deniz 
canl�lar�n�n ve say�s�z organizman�n 
cirit att��� okyanuslar�n yerinde, 
susuzluktan yar�lm�� dev çukurlar 
duruyor. Vaktiyle ye�ilin ve mavinin 
hakim oldu�u topraklar, tamamen 
gri ve siyaha boyanm��. Gökyüzünde 
parlayan, hayal bile edemeyece�iniz 
kadar büyük bir canavar�n kanl� 
gözünü and�ran korkunç bir nesne 
var. Bu nesne her geçen gün büyüyor, 
büyüyor ve parlakla��yor. Gündüzleri 
eriyen kayalar, s�cakl�k artt�kça, tekrar 
kat� hale dönmeye vakit bile bulam�yor. 
Cehennem geçen y�llarla öyle 
dayan�lmaz bir hal al�yor ki, gezegende 
bulunan her�ey adeta eriyor.

Buras� Da Vinci’nin eserlerine, 
Mozart’�n müzi�ine, Cengiz Han’�n 
ordular�na, Shakespeare’nin 
sat�rlar�na, iyisi ve kötüsüyle binlerce 
y�ll�k insanl�k tarihine ev sahipli�i 
yapm�� olan bir gezegen.

Buras� Dünya. Evimiz..
Ve i�in en ac� yan� da, bundan 

milyarlarca y�l sonra (ne teselli de�il 
mi?) nazl� gezegenimizin böyle bir 
sonu ya�ayacak olmas�. Çünkü her�ey 
gibi Güne�’in de bir ömrü ve sonu var. 
O’nun sonu geldi�inde, Dünya’n�nki 
de gelecek...

Gelecekte gezegenemize gökta�lar� 
çarpabilir, Samanyolu ve Andromeda 
Galaksileri sevimsiz bir birle�me 
ya�ayabilir, insanlar 3. Dünya Sava�� 
ç�kar�p nükleer bombalarla varl�klar�n� 
yeryüzünden silebilir, ya da kötü niyetli 
uzayl�lar gezegeni istila edebilir. Bunlar 
belki olur, belki de olmaz �eyler, ama 
gerçekle�mesi kesin olan tek bir�ey var; 
o da Güne�’in ölümü.

Peki Güne� gibi bitmek tükenmek 
bilmeyen, ve yakla��k 5 milyar y�ldan 
bu yana bize hayat veren bir y�ld�z nas�l 
olur da ölür?

Güne� günün birinde ölü gezegenimizin tüm 
manzaras�n� kaplayacak kadar büyüyecek.

Güne� de di�er her y�ld�z gibi, 
kütleçekimi ve bas�nc�n ölümcül 
tangosuna �ahit olur. Kütleçekimi 
her�eyi birarada tutar, ve Güne�’i 
nükleer bir bomba gibi patlatmaya 
niyetli bas�nc�n etkisine kar�� durur. Bu 
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iki etken dengede oldu�u müddetçe 
i�ler iyi gider. Güne�’teki kütleçekimi 
ve bas�nç �imdilik dengededir. 
Hat�rlayaca��n�z gibi, Güne�’in 
çekirde�inde sürekli olarak helyum 
üretilir. Helyum miktar� artt�kça, 
çekirde�in yo�unlu�u ve buna ba�l� 
olarak s�cakl��� da artar. Is�nan gazlar 
Güne�’in yüzeyinden yay�l�r. Güne� 
kabaca bir tarifle, böyle çal���r.  

Ancak bu durum, her geçen gün 
Güne�’in çekirde�inin biraz daha 
�s�nd��� anlam�na gelir. Çekirdek 
�s�nd�kça, Güne�’in parlakl��� da artar. 
Bugün orta ya�l� olan Güne�, bebeklik 
y�llar�ndan %40 oran�nda daha 
parlakt�r. Bu �s�nma ve parlakla�ma 
süreci öyle a��r i�ler ki, Dünya’daki 

ya�am sorunsuz bir �ekilde ona ayak 
uydurur. (baz�lar�n�n iddia etti�i 
gibi Dünya’n�n �s�nmas�n�n Güne�’�n 
�s�nmas� ile ilgisi yoktur. Bu bizzat 
bencil insano�lunun marifetidir.)

Bununla birlikte, Güne�’in 
parlakl���, bügünkü halinden %10 
daha fazla artt���nda bizim için kötü 
günler ba�layacak. ��te o zaman küresel 
bir felaketten sözedebiliriz. Çünkü bu 
art��, gezegenimizin s�cakl���n� 100C 
daha yükseltecek. Buzullar tamamen 
eriyince birçok k�ta sular alt�nda 
kalacak.

Hemen pani�e kap�lmaya gerek 
yok. Bilim insanlar�, sözünü etti�im 
durumun yakla��k 1,5 milyar y�l 
sonra gerçekle�ece�ini öngörüyor. 
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Bu süre içinde Güne� parlakla�maya 
devam edecek. 2.4 milyar y�l sonra, 
parlakl��� günümüzden %40 daha fazla 
oldu�unda, Dünya’daki tüm okyanuslar 
buharla�acak. Torunlar�m�z�n, 
torunlar�n�n ..... torunlar� bile o 
günleri göremeyecek.

Günümüzden 6 milyar y�l sonra, 
Dünya gezegeninde hayata dair hiçbir 
belirti gözlenmezken, Güne�’in can 
çeki�mesi yeni ba�lam�� olacak. Art�k 
çekirde�indeki hidrojenin tamam�n� 
tüketmi� olan y�ld�z�m�z, milyarlarca 
y�ld�r üretmi� oldu�u helyumla ba�ba�a 
kalacak. Güne�’in kütlesi, helyumdan 
olu�mu� çekirde�in üzerine bindikçe 
çekirdek küçülmeye ve �s�nmaya devam 
edecek. Bu esnada Güne�’in çap� da 
%50 oran�nda geni�lemi� olacak.

Küçük dev, bu �ekilde 700 
milyon y�l daha huzursuz ya�ant�s�n� 
sürdürecek. Y�ld�z�m�z 11,6 milyar 
ya��na geldi�inde, �imdiki halinden 
150 kez daha büyümü�, s�cakl��� yar� 
yar�ya azalm��, buna kar��l�k parlakl��� 
bugünkünün 2500 kat�na ula�m�� 
olacak.

Bu esnada, aram�zdan eski evini 
ziyaret ederek, Dünya’daki ya�am�n� bir 
kez daha yadetmek isteyen herhangi 
birinin ruhu olursa, ziyareti s�ras�nda 
�a�k�nl�ktan donakalacak. Çünkü, 
Dünya’dan bak�ld���nda ak�l almaz 
boyutlarda gözükecek k�z�l bir dev, 
gökyüzünün neredeyse üçte birini 
kapl�yor olacak.

Ayr�nt�lar� konumuzu 
ilgilendirmiyor, ama k�z�l dev halini 
alan y�ld�z�m�z bir süre sonra kütle 
kaybetmeye ba�layacak. Buna ba�l� 
olarak kütleçekimi de azalacak 
ve etraf�nda, bunca ac�ya ra�men 
sadakatlerini yitirmeden dolanan 
gezegenler birer birer yörüngelerinden 

ayr�lmaya ba�layacak. Örne�in 
Dünya’m�z �u anda bulundu�u 
konumdan (Güne�’e uzakl�k 
bak�m�ndan) 1,5 kat daha uza�a 
savrulmu� olacak.

Güne� sonsuza kadar k�z�l bir dev 
olarak kalmayacak. Önce büzülüp 
küçülecek, sonra yine devle�ecek. 
�kinci turunda ilkinden daha parlak 
bir dev haline gelecek. Ve ard�ndan, 
Dünya’dan bak�ld���nda gökte as�l� bir 
p�rlantay� and�racak kadar küçülerek 
beyaz cüceye dönü�ecek.

Güne� Sistemin’deki tüm evlatlar�n� 
birarada tutmak, insanl�k tarihine 
ya�am enerjisi ve anlam kazand�rmak, 
ve onu izleyen �i�me ve büzü�me 
dönemleri ile geçen 12 milyar y�ll�k bir 
ömür de böylece noktalanacak.

Güne�, ölümünün ard�ndan bile 
ihti�am�n� göklere saçmay� sürdürecek. 
Bir beyaz cüce olarak �����n� yaymaya 
devam edecek. So�udukça beyazdan 
maviye, sar�dan turuncuya ve ta ki 
görünmez hale gelene kadar, uzay� bir 
ressam�n paletine çevirecek. (Bunlara 
Nebula deniyor) Ve 12 milyar y�ld�r 
parlayan ���k tamam�yla yokoldu�unda, 
onu çevreleyen uzay her zamanki 
karanl���na ve dondurucu so�u�una 
geri dönecek.

Sizce de hazin bir son de�il mi? Ve 
sizi temin ederim ki tamam�yla gerçek. 
Ancak, Dünya’n�n ve Güne�’in önünde 
ya�anacak milyonlarca, milyarlarca 
y�l var. �nsanl���n, bu sürenin ne 
kadar�nda Dünya üzerinde kalaca��n� 
bilmesek de, gidi� biletimizin 2012'ye 
kesilmedi�inden emin olabiliriz.        r

Yazar�n Meta Yay�nlar�ndan ç�kan K�yamet Kitab� adl� 
kitaptan al�nm��t�r.



TOPLUMUZDA bir söz vard�r: “Yürüyen at arpas�n� art�r�r,” diye. Bu, hayat� 
dolu dolu ya�amam�z gerekti�ini ve cesaretle, hayat�n her alan�na nüfuz 
etmemiz gerekti�ini vurgulamakta olan, de�erli bir atasözüdür. Bu hayat 

yolculu�unun en ba��ndan itibaren yan�m�zda bulunmas�n� isteyece�imiz ve de 
gereksinim duydu�umuz her an sar�lmak isteyece�imiz �eyler aras�nda, “cesaret” 
ba�ta gelmektedir. Çünkü cesaretimizi kaybetti�imiz ve geriledi�imiz her anda 
yerini vesveseye b�rakmaktad�r. Ki bu da bizi yolumuzdan sapt�ran ve bizim 
istemedi�imiz halde, bir hayli gerilememizi getiren bir etken olmaktad�r.  

Masallar hep bunun hikayeleriyle doludur. Efsaneler gene bu efsunlu 
yolculuklar� anlat�rlar... Tarihin kaydetmi� oldu�u önemli �ahsiyetlerden biri olan 
Timurlenk’in - anlat�lm�� olan - anekdotlar�n�n birinde �öyle geçer: Timur, ilk 
gençlik y�llar�nda, aya��ndan sakat bir çocuk olarak bulunmaktayd� ve vaktinin 
ço�unu etraf� seyrederek geçirmekteydi. Yine günlerden bir gün yere oturmu� 
olarak, kar��s�ndaki duvara t�rmanmakta olan bir kar�ncay� seyre koyulur. Kar�nca, 
tam tepeye varacakken aniden yere dü�er, ancak yeniden duvara t�rman��a 
geçmi�tir. Kar�nca bunu defalarca yineler, ta ki duvar�n tepesini a��ncaya dek... 
Genç Timur kar�ncan�n halinden etkilenmi� bir �ekilde hayat� boyunca onun bu 
azmini kendine feyz edinir.

Ünlü Sisyphos efsanesinde de gene buna benzer bir hikayeden 
bahsedilmektedir: “Odysseia yakalam�� iki avucuyla kocaman bir kayay� ve 
kollar�yla, bacaklar�yla dayanm��t�. Kayay� habire bir tepeye do�ru itiyordu. ��te 
kaya tepeye vard�, varacak, i�te tamam. Ama tepeye varmas�na tam bir parmak 
kala, bir güç itiyordu onu tepeden gerisin geri, a�a��ya kadar yuvarlan�yordu 
yeniden ba� belas� kaya. O da yeniden itiyordu kayay� bütün kaslar�n� gere gere, 
kopan toz toprak habire a�arken ba��n�n üstünden, o da habire itiyordu kayay�, 
kan ter içinde.”

***
�nsano�lu hayat içersinde hep bir “kurtar�c�yla” kar��la�mak meylindedir. Oysa 
gene insan, ancak kendinin kurtar�c�s�d�r. Bunu bir ba�ka yerden veya bir ba�ka 
�ah�stan beklemesi, çok safçad�r. Art�k günümüzde, sakall� bilge ki�ilerden söz 
etmek mümkün de�ildir. 

Kimse kimseye önderlik edemez günümüzde. O kurtar�c�y� görmek istiyorsa 
�ah�s, aynaya bakmas� yeterlidir! “Bizi kurtaracak olan �ey,” der bir özdeyi�, “Bizi 
öldürecek oldu�undan emin oldu�umuz �eydir: hakikat.” O halde bizlerin de 
kendi gerçekli�imizle yüzle�memiz bir realite olarak kar��m�zda durmaktad�r. 
Tüm hayat yolculuklar�m�z, sonuçta, her �eyle ve tüm kozmosla bir bütün 
oldu�umuzun ke�if yolculuklar�ndan ibaret olacakt�r...       r

Cesaret Üzerine
Semra Ordu
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FARK ED�N ya da etmeyin, hepimiz 
dü�leyerek dünyay� olu�turmaktay�z. �çine 
dald���m�z, a�ina oldu�umuz rüya uykusu 

de�il de gözlerimiz aç�kken i�ledi�imiz uyan�k 
rüyad�r. Gerçekli�i, evrenin de yard�m�yla, 
yaratmada i�birli�i yapt���m�z�n fark�nda 
olmad���m�zda, güç elimizden kay�p gider ve 
rüyam�z, kabusa dönü�ür. Tesir edemedi�imiz 
veya de�i�tiremedi�imiz korkutucu ve bilinmez 
bir yarat�m�n kurbanlar� oldu�umuzu hissetmeye 
ba�lar�z. Olaylar bizi kontrol etmekte ve kapana 
k�st�rmakta gibidir.

Bu sefil gerçekli�i sona erdirmenin tek 
yolu ise bunun da bir rüya oldu�u olgusuna 
uyanmak ve tezahür ettirmede evrenin de bizimle 
çal��aca�� daha iyi bir hikaye yazma becerimizi 
tan�makt�r. Dü�leme gücünüzü uyand���n�z anda, 
cesaretinizin kaslar�n� esnetmeye ba�lars�n�z. 
Ard�ndan, cesurca dü�leyebilirsiniz: s�n�rlay�c� 
inançlar�n�z� b�rakarak ve korkular�n�z� a��p 
geçerek. Ruh varl���n�zda tohumundan ç�k�p 
ya�am�n�zda meyve veren gerçekten orijinal 
dü�leri yaratmaya ba�layabilirsiniz.

Cesurca dü�lemek; kaynaktan, yani her 
�eyin potansiyel veya uyku halinde oldu�u 
evrenin kuantum çorbas�ndan hareketle 
yaratman�z� sa�lar. Fizikçiler evrenin en küçük, 
en temel parçalar�n�n kuantum aleminde 
gözlemlenene dek hiçbir �eyin “gerçek” olmad��� 
görü�ündedir. Ama kuantum olaylar yaln�zca 
laboratuvarda gerçekle�mez. Beyinlerimizin 
içinde, okudu�unuz bu sayfada ve çevremizdeki 
her �eyde de olmaktad�rlar. Bu rüyan�n, yani 
büyük enerji matrisinin herhangi bir parças�n� 
gözlemledi�inizde gerçekli�i de�i�tirebilir ve 
rüyan�n tamam�n� farkl�la�t�rabilirsiniz.

Modern fizik, Amerika yerlilerinin kadim 
bilgelik aktar�c�lar�n�n çok uzun zamand�r 
anlatt��� �eyi tarif ediyor. Yerbekçileri olarak 
bilinen bu �amanlar, yeryüzüne tan�kl�k 
etme eyleminin ta kendisi arac�l���yla 
dünyay� olu�turmak üzere dü� gördü�ümüzü 
söylemekteler. Bilimciler bunu ancak çok 
küçük ölçekli, atom alt� alemde yapabildi�imize 

Dü�leyerek 
Dünyay� 
Olu�turan 
�amanlar
Alberto Villoldo
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inanmaktayken �amanlar�n 
anlay���na göre, bizler duyular�m�zla 
deneyimledi�imiz daha büyük 
ölçekli dünyay� da dü�lemekteyizdir. 
Yerbekçileri, t�pk� Avustralya yerlileri 
Aborjinler gibi,  rüyazaman�n, bizim 
için geçerli olan�n aksine uyku 
bölgesine itilmemi� oldu�u bir alemde 

ya�arlar. Yarat�l���n tamam�n�n bizden 
do�up bu rüyazamana geri döndü�ünü 
bilmektedirler.

Rüyazaman ya da yarat�c� matris, 
bizim d���m�zda bir yerde mevcut 
de�ildir. Maddenin ve enerjinin 
tamam�na nüfuz etmekte; her 
yarat���, her ta��, her y�ld�z�, her ���k 
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huzmesini veya kozmik toz parças�n� 
birbirine ba�lamaktad�r. Dü�leme 
gücü, yarat�l���n ta kendisine kat�l�m 
gücüdür. Yerbekçileri için, gerçekli�i 
dü�lemek bir yetenek de�ildir; 
torunlar�na huzur ve bolluk içinde 
ya�ayabilecekleri bir dünya miras 
b�rakabilmesi için ki�inin nezaketle ve 
sevgiyle gerçekle�tirmesi gereken bir 
görevdir.

And Da�lar� ve Amazon �amanlar�, 
bu kuvvete ancak bilinç düzeyimizi 
yükselterek eri�ebilece�imize 
inan�rlar. Bunu yapt���m�zda engin 
ve tanr�sal bir okyanusta belirgin ama 
kendimizden çok daha büyük olan 
bir �eyin içine gömülü bir su damlas� 
gibi oldu�umuzu fark eder hale 
geliriz. Ancak sonsuzlukla ba�lant�m�z� 
deneyimledi�imizde, güçlü bir tarzda 
dü�leyebilir haldeyizdir. Asl�nda, i�in 
ba��nda bizi bir kabusa hapsolmu� 
hale getiren �ey de sonsuzluktan ayr� 
oldu�umuz duygumuzdur. Kabusu 
sona erdirmek, gerçekli�i dü�leme 
gücümüzü yeniden kazanmak ve 
daha iyi bir gerçeklik i�lemek için 
bedenimizdeki her hücrede var olan 
dü�leme gücümüze dair deruni bir 
idrake ihtiyac�m�z var. Bu kavram� 

yaln�zca entelektüel tarzda anlaman�n 
ötesine geçmez isek ç�tay� dü�ürüp 
�ekil verebilece�imizden daha az 
muhte�em ve güzel bir dünya deneyimi 
yaratmakla kalaca��zd�r. Sonsuzlu�un 
tad�n� almak cesaret gerektirir.

Yerbekçileri dünyan�n gerçek 
oldu�una inan�rlar ama bizler onu 
dü�leyerek var etti�imiz için gerçektir. 
Cesaretimiz eksik oldu�unda, 
kültürümüz veya genlerimiz taraf�ndan 
dü�lenen dünyaya, yani kabusa raz� 
olmak zorunda kal�r�z. Cesaretle 
dü�lemek ve güçlenmek için kalbinizi 
kullanmaya ve kutsal bir ne�e, huzur, 
ihti�ama ve istedi�iniz ya�ama dair 
kutsal bir dü�ü dü�leyebilmek için 
bilinçli bir karar vermeye istekli 
olmal�s�n�z.                       r

Alberto Villoldo’nun Courageous Dreaming: How 
Shamans Dream The World Into Being (Cesaretle 
Dü�lemek: Dü�leyerek Dünyay� Olu�turan �amanlar) 
adl� kitab�ndan al�nt�y� çeviren: Yasemin Tokatl�

Yirmi be� y�ldan beri Amazon ve And Da�lar� 
bölgesindeki ruhsal uygulamalar� inceleyen bir 
antropolog doktor ve psikolog olan Alberto Villoldo 
Shaman, Healer, Sage, The Four Insights, Courageous 
Dreaming ve Power Up Your Brain adl� kitaplar�n yazar� 
ve Dört Rüzgar Derne�inin kurucusu olup dünyan�n 
dört bir yan�nda verdi�i derslerle insanlara enerji 
t�bb� uygulamas�n� anlatmaktad�r.
www.thefourwinds.com
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B�LYAY VAKFI 
KONFERANSLARI

ARTIK CANLI YAYINDA!
UZUN YILLARDAN BER� VAKFIMIZDA GERÇEKLE�T�R�LMEKTE OLAN 

SALI KONFERANSLARININ
�NTERNET ÜZER�NDEN CANLI OLARAK �ZLEYEB�L�RS�N�Z.

 
1950'LERDEN BU YANA SP�R�TÜEL B�LG�Y� YAYMAYI VAZ�FE ED�NEN 

B�LYAY VAKFI VE MT�A DERNE	�,
GÜNÜMÜZ TEKNOLOJ�LER�N� KULLANARAK

VAZ�FES�NE DEVAM ETMEKTED�R.
 

KONFERANSLARIMIZI ARTIK DÜNYANIN HER YER�NDEN

http:// new.livestream.com /bilyay
BA	LANTISINI KULLANARAK,

HER SALI TÜRK�YE SAAT�YLE 19.30'DA CANLI OLARAK �ZLEYEB�L�R,
D�LERSEN�Z KAÇIRMI� OLDU	UNUZ KONFERANSLARI DA AYNI 

ADRESTEN TAK�P EDEB�L�RS�N�Z.
 YAYINLARIMIZ KES�NT�S�Z VE REKLAMSIZDIR.

�Y� SEY�RLER!
 

NOT: YAYINLARIMIZLA �LG�L� �STEK, ÖNER� VE ELE�T�R�LER�N�Z� 
BEKL�YORUZ.

D U Y U R U

Metapsi�ik 
Tetkitler ve �lmi 

Ara�t�rmalar 
Derne�i

�nsanlar� 
Birle�tiren 

Bilgiyi Yayma 
Vakf�
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Ölüm ve Ölüm An›

ÖLÜM, bizler için bir son, bir yok olu� de�il, tam tersine varl���m�z�n 
sonsuzlu�unun bir ifadesi olarak kar��m�za ç�kmaktad�r. Ölümü bir yok 
olu� de�il aksine bir do�u� olarak görüyoruz. Ancak bu do�u� farkl� 

bir boyuta olmaktad�r ve biz o boyuta ötealem, spatyom, ahiret gibi isimler 
vermekteyiz.

Ölümün çok k�sa olarak bir tan�m�n� yapmak istersek, ölüm; içinde 
bulundu�umuz zaman ve mekan �artlar�ndan ayr�l�p farkl� bir zaman, mekan 
boyutuna dahil olmakt�r diyebiliriz. Bir �uur ve konsantrasyon de�i�ikli�i olarak 
da nitelendirebiliriz ölümü. Bu tan�mdan da anla��laca�� gibi ötealemle dünya 
aras�nda zaman ve mekan aç�s�ndan büyük bir farkl�l�k söz konusudur.

Ölüm An›nda Neler Oluyor?

ÖNCEL�KLE �unu vurgulamakta fayda vard�r ki, ölüm �eklinin ötealeme uyum 
üzerinde çok büyük bir etkisi vard�r. Bir kaza gibi �ok tarz�nda ani ölüm 

ile uzun süredir hasta olan bir ki�inin ölümü ötealeme geçi�teki zorlanmalar� 
aç�s�ndan ayn� olmamaktad�r. Ani ölümlerde varl���n öldü�ünü kabullenmesi çok 
daha uzun zaman alabilir. Bu tür bir ölümde ruh ve beden ili�kisinin kesilmesi o 
kadar ani olmaktad�r ki, varl�k kendisine ne oldu�unun fark�nda de�ildir. Daha 
do�rusu, varl�k ba��na gelen kazan�n fark�ndad�r, fakat kazay� izleyen ruh beden 
ili�kisinin kopu�unu fark edememi�tir. Ötealeme geçi�inden bir süre sonra bile 
kendisiyle görü�meye kalksak bize, hala kaza an�n� anlat�yor olacakt�r. Kendisini 
hala dünyada zannederek, bir kaza atlatm�� oldu�unu ifadeye çal��acakt�r. 
Her nas�lsa bu feci kazadan, mucizevi bir �ekilde kurtuldu�unu bize rahatl�kla 
anlatacakt�r. Zihinsel olarak kendisini hala kazadan önceki ya da kaza s�ras�ndaki 
durumda görmektedir. Giyim, ku�am olarak da kendisini son andaki gibi 
görmektedir. 

Di�er ölüm �eklinde ise varl���n �uurlu olarak fark etmese de ölüme haz�rlan��� 
söz konusudur. Gerek rüyalar�nda, gerek dal�p dal�p gitti�i zamanlarda gitgide 
incelen gümü� kordonuyla ruhsal bedeni yolculuklara ç�kar. Bu yolculuklarda, 
varl�k olarak ötealemde kendisini kar��lamak için bekleyenlere a�inal�k kazan�r. 
Yava� yava� olup durmakta olan bu ayr�lma süreci boyunca, fizik bedene 
dönülen uyan�kl�k zamanlar�nda ki�i rüyada ölmü� annesini, babas�n� ya da e�ini 

Ötealemin ‹lk A�amalar›
Duygu Güner
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gördü�ünden söz eder. Bunlar�n 
hepsi ötealeme geçme haz�rl�klar� 
çerçevesinde geçirilen ruhsal 
deneyimleri olu�turmaktad�r. Gitgide 
ötealemle olan irtibatta bir art��, bir 
haz�rlan�� söz konusudur. Ancak ne 
kadar haz�rlan�rsa haz�rlans�n yine 
de ötealeme geçer geçmez varl���n 
uyum göstermesi söz konusu de�ildir. 
Te�evvü� ad� verilen hali her varl�k 
ya�amaktad�r. Yaln�zca bunun derecesi 
ve süresi varl���n tekamül 
düzeyine göre farkl�l�k 
göstermektedir.
“ Bir Doktor’un 
Ruhsal Dünyadan 
Mesajlar�” adl� 
kitapta Dr. 
Karl Nowotny 
ötealemden 
kendi ölümünü 
�u �ekilde 
anlatmaktad�r: 
“Bir ilkbahar 
günüydü. Ara 
s�ra gitti�im sayfiye 
evimde kal�yordum. Sa�l�k 
durumum iyi olmamakla 
beraber yata�a dü�mü� 
de�ildim. Arkada�larla 
yürüyü�e ç�km��t�k. 
Nefis bir ak�amd�. Yola 
ç�kt��m�zda yorgundum, 
yürüyemeyece�imi 
dü�ünüyordum. Ama 
kendimi zorlad�m ve 
birdenbire sa�l�kl� ve canl� 
hissettim. Önden ko�uyor, 
temiz havay� derinden 
soluyordum. Uzun bir 
zamandan beri olmad���m 
kadar mutluydum. 
�a�k�nd�m. Bana ne olmu�tu 
da ans�z�n �ikayetlerim, 

yorgunlu�um, soluk al�rken çekti�im 
s�k�nt� bitivermi�ti? Arkada�lar�m�n 
yan�na döndüm. O da ne? Orada 
duruyordum ve ayn� zamanda kendimi 
yerde yatar görüyordum. Yan�mdaki 
insanlar son derece tela�l� ve 
heyecanl�yd�lar. Bir doktor ça��rd�lar 
ve beni eve ta��mak için bir araba 
buldular, ama ben iyiydim ve hiç a�r� 
duymuyordum. Bunu anlayam�yordum. 
Orada yatan insan�n kalbini yoklad�m. 

Atm�yordu. Ölmü�tüm. 
Ama canl�yd�m da. 

Arkada�lar�ma 
seslendim. Beni 
ne görüyor, 
ne de cevap 
veriyorlard�. 
Bütün 
formaliteler 
tamamlan�p 
bedenim 

bir tabuta 
konulduktan sonra 

ölmü� oldu�umu 
anlad�m. Buna inanmak 

istemiyordum....” diye 
devam ediyor Nowotny. 
K�saca ifade etmek istersek 

farkl� bir zaman mekan yap�s�na 
sahip olan ötealeme geçi� �ekli 
bu olay� yani ölümü fark edip, 
kabullenme konusuna etki 
etmektedir. 

Ötealemin Yap›s›

ÖTEALEMIN en büyük 
özelliklerinden bir tanesi 

varl�klar�n imajinasyonuna ve 
serbest dü�üncesine göre en 
uygun formlar� olu�turacak bir 

yap�ya sahip olmas�d�r. Yani 
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maddesi dünyan�n maddesinden daha 
ince, daha ak��kand�r. Çe�itli yo�unluk 
seviyelerine sahiptir. Dünyaya daha 
yak�n olan alanlar (astral plan) daha 
yo�un, bundan uzakla��p daha farkl� 
buutlara yakla�an alanlar daha seyreltik 
bir durumdad�r. Ötealemin maddesi 
bildi�imiz herhangi bir gazdan daha 
süptil ve çe�itli yo�unluk derecelerine 
sahip bir mekand�r. Buras� ayn� 
zamanda bir hayaller alemidir ve ne 
dü�ünürsek o gerçekle�ir. Örne�in, 
ötealemde bir yerden bir yere gitmek 
için zamana ihtiyac�m�z olmaz. Nereyi 
dü�ünürsek orada oluruz.

Varl���n ilk a�amada bulundu�u yer 
olan astral plan�n yap�s�n� anlatan bir 
tebli�de �unlar ifade edilmektedir:

“Dünyaya en yak�n olan bölgelerde 
hayat, geni� bir surette arzda oldu�u 
gibi devam eder. Mekteplerle, 
kiliseleriyle, bütün �ehirleriyle, hatta 
hastaneleriyle ve umumi binalar�yla 
hayat devam eder. Fakat tekamül 
ilerledikçe bütün bunlar kaybolur.” 
(Ruh ve Kainat s. 253)

Buradaki okullar, kiliseler, 
�ehirler tamamen imajinatif olarak 
olu�turulmu� bir durumdur. Yoksa 
ötealemde böyle �eyler yoktur. Bu 
durum tamamen al��kanl�klardan 
kaynaklanmaktad�r.

Sad�klar Plan� tebli�lerinde de 
ötealemle ilgili �u ifadelere yer 
verilmi�:

S.P. “Ölüm ötesi alemin ba�lang�c� 
ve sonu yoktur. �unu önce kabul 
etmelidir ki, maddi alemle, fizik alemle 
gayri maddi alemi birbirinden ay�ran 
s�n�r, bir elektriki titre�imden ibarettir. 
Titre�im tabakalar� inceldikçe, 
yani titre�im yükseldikçe buut 
içerisinde mevcut bulunan varl���n 

da etkilenme durumu ve etki etme 
durumu buna paralel olarak de�i�ir. 
Bedenini henüz terk etmi� bulunan 
bir varl�k, gayet tabii ve normal bir 
seyir içerisinde kendisine en uygun 
gelen bir titre�im ortam� içerisinde 
bulunur. Bu ortam içerisinde, �uur 
sahas�n�n titre�im dereceleri, titre�im 
tabakalar� arac�l���yla kendine ait 
olan bölgeye, ortama, aleme gelinceye 
kadar kal�r. Zira, titre�im ahenginin 
kurulmas�, kainat ahenginden dolay� 
bir zarurettir...” 

Bu tebli�den de anlayaca��m�z 
gibi tekamül derecesi her ne olursa 
olsun bütün varl�klar ötealemin 
ilk a�amalar�ndan geçmek 
durumundad�rlar. Ancak bu a�amada 
kal�� süresi ve ya�ananlar her varl���n 
tekamül derecesine göre farkl�l�k 
göstermektedir. 

Ötealem hayat� sonsuzdur ve 
orada her �eyin olmas� mümkündür. 
Sübjektif hayatlar burada objektif 
bir hal almaktad�r. Bu ayn� zamanda 
bir kanundur. Bizim kendi içimizde 
bar�nd�rd���m�z bütün sübjektif 
hayatlar�m�z ötealeme geçti�imizde 
objektif olarak sanki gerçekmi�cesine 
kar��m�za ç�kmaktad�r. 

Ötealemin zaman� ile bizim zaman 
anlay���m�z al�nan tebli�lerden 
edinilen bilgilere göre oldukça farkl�l�k 
göstermektedir. Her varl��a göre farkl� 
bir zaman anlay��� söz konusudur. 
Örne�in, ötealeme geçeli bir hafta 
olmu� bir varl�kla kurulan irtibatta 
ne zaman öldü�ü soruldu�unda 
varl�k y�llard�r bu alemdeyim gibi 
yan�tlar vermektedir. Ya da y�llar önce 
öldü�ü halde henüz üç-be� gün önce 
öldü�ünü söyleyen varl�klar da vard�r. 
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Ötealemin �lk A�amalar�

ÖLÜM olay�nda bir �uur de�i�ikli�i 
söz konusudur. Ancak bu �uur 

de�i�ikli�i ölümle birlikte bir anda 
meydana gelen bir durum de�ildir. 
Varl�k zaman içinde bu de�i�ikli�i fark 
etmeye ba�lar. Bu �uur de�i�ikli�ini 
fark edebilmesi için kendisine bir çok 
haller ya�at�l�r. Bu halleri kendisine 
ya�atan asl�nda yine kendisidir. Bazen 
bu i� hami varl�klar taraf�ndan da 
gerçekle�tirilir. Ancak varl�k bunun 
fark�nda de�ildir. Varl�k fark�nda 
olmadan bunu kendi kendine nas�l 
ya�at�yor diye dü�ünebiliriz. Bu durum 
imajlar tarz�nda olmaktad�r. 

Otomatik �majinasyon

ÖTEALEME geçmi� bir insan�n 
imajinasyon melekesi dünyadaki 

halinden çok daha fazlad�r. Biraz önce 
söyledi�imiz gibi ötealemin yap�s� da 
buna çok müsaittir. Ancak ilk a�amada 
varl���n bu durumdan hemen hemen 
hiç haberi yoktur. Bu nedenle burada 

kendi�ilinden, otomatik (spontan) 
imajinasyon terimi kullan�lm��t�r.

Ötealeme geçince serbestle�en 
duygular, e�ilimler, e� ko�malar, 
pozitif ve negatif dü�ünceler hepsi 
imajinasyonla birlikte canlan�r ve 
ruh varl��� için hakiki birer hayat 
sahnesi haline gelir. Bu durum ruhta 
bu imajlara neden olan duygu ve 
e�ilimler kaybolana kadar devam 
eder. ��te ruh varl���n�n ötealemde 
çekece�i �st�raplar�n ço�u bu �ekilde 
meydana gelir. Ötealemin bu 
sahnelerinde rol alan tipler �uurlu 
birer �ahsiyet de�ildir. Bunlar ruh 
taraf�ndan canland�r�lm�� birtak�m 
mizansenlerdir. Ancak varl�k bunun 
fark�nda de�ildir. 

Bu sahnelere yol açan duygular 
çok çe�itlidir. Ruhun bilgisi, görgüsü, 
son dünya hayat�ndaki eprövlere 
kar�� göstermi� oldu�u reaksiyonlar� 
çe�itli sahnelerle kar��s�na ç�kacakt�r. 
A�a��daki tebli� bu sözlere örnek te�kil 
etmektedir:

“Size �unu söyleyebilirim: 
Benli�imizin bütün �ubeleriyle 
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do�rudan do�ruya yüzyüze 
konulmaktay�z. O zaman muhtelif 
‘ben’ler bize ayr� ve müstakil 
�ahsiyetler gibi görünür. Lakin bunlar 
kendi vicdan�m�za s�k� bir surette 
ba�l�d�rlar...”

�imdi bunu di�er bir tebli� 
örne�iyle açmaya çal��al�m. Dünyada 
ya�arken hasislik, k�skançl�k gibi 
duygular� kendisinde beslemi� bir 
varl���n ötealemin ilk a�amalar�ndaki 
imajinasyonu �u �ekilde: “Benden daha 
ne istiyorsunuz? Çalm�� oldu�unuz 
paralar�m� bana iade etmekle daha 
iyi bir harekette bulunmu� olursunuz. 
Her �eyimi ald�n�z, beni mahvettiniz, 
sokakta kald�m. Ba��m� nereye 
koyaca��m� bilmiyorum. Lütfen bana 
paralar�m� iade ediniz.”

Örnekte de çok aç�k görüldü�ü 
gibi varl�k hasislik ve k�skançl�k halini 
oldu�u gibi ötealeme ta��m�� ve bu 
durumu otomatik imajinasyonla orada 
da devam ettirmektedir. Ancak bunun 
bir imaj oldu�unun fark�nda de�ildir.

Ötealemle ilgili en çarp�c� tebli� 
örneklerini veren varl�klardan biri 
de Albert Pauchard‘d�r. Kendisi 
ya�arken tan�d��� bir protestan 
papaz�yla ötealemde kar��la��r. Papaz 
resmi elbiseler içinde görünür, çünkü 
kendini öyle imajine etmektedir. 
Albert Pauchard kendisine bunun 
nedenini sorar. Papaz böyle bir 
alemde sahip olunan en iyi giysiler 
giyilmelidir diye cevap verir. Kar��l�kl� 
sohbet ederlerken papaz bir süre sonra 
elindeki incilini kaybetti�ini fark eder 
ve bunun nedenini anlayamaz. Albert 
Pauchard ona art�k incili dü�ünmedi�i 
için onu kaybetmi� oldu�unu ve tekrar 
dü�ünecek olursa yine elinde olaca��n� 
söyler. Papaz bunun bir �aka oldu�unu 

sanar, ancak incilini dü�ündü�ü anda 
yine elinde oldu�unu görünce de 
çok �a��r�r. Bu örnek de otomatik 
imajinasyonu çok net bir �ekilde 
anlatmaktad�r. 

Bizler dünya hayat�n� ya�arken 
kendini bilme konusunda ne kadar 
talim yaparsak, e�ko�malar�m�z� 
ne kadar azaltabilirsek, kar��m�za 
ç�kan eprövlere ne kadar yap�c� 
bir �ekilde yakla��rsak, uyum ve 
esneklik konusunda kendimizi 
ne kadar geli�tirirsek bunlar�n 
hepsinin ötealeme geçtikten sonra 
da bize birçok faydas� olmaktad�r. 
Di�er yandan ötealemdeki te�evvü� 
a�amas�n�n k�sa sürmesi için ölüm ve 
ötesi hakk�nda do�ru ve detayl� bilgi 
edinmenin yollar�n� aramal�y�z. 

Sad�klar Plan� Tebli�leri’nde bu 
konu �u �ekilde ele al�nmaktad�r: “...
Bütün bunlara ra�men sizlere tavsiye 
edece�imiz husus, önce bilgi yoluyla 
ölümün manas�n�, ölümün zaruretini, 
ölümün prensibini ö�renmenizdir. 
Ölüm ötesi alem hakk�nda, 
edinebildi�iniz kadar, en eskisinden 
en yenisine kadar bilgi edinmenizdir. 
Buna tamamen kendinizi haz�r 
hissederseniz, ikinci durumu tatbik 
ediniz. Yani her an, her gece ölecekmi� 
gibi, dü�ünce ve tav�r içerisinde, 
vazife olarak ya�amak. Hayat bir ödev 
yeridir ki, orada bütün elem ve hazlar 
bir seraptan ibarettir. Zaten içinde 
bulundu�unuz sistem ve alem devaml� 
olarak bir aldat�c� veçhe ta��rlar ve 
bu yüzden de bir cehennem hayat� 
ya�aman�z temin edilmi� olur. Hakiki 
realiteleri ancak yüksek beninizde 
bulursunuz.”            r
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S E M B O L L E R D E N  S E Ç M E L E R

Kelâm

K ELÂM (söz) sözcü�ünün, birçok 
tradisyonda, biri yarat�l��� 
aç�klamak üzere, di�eri bilgi 

aktar�m�yla ilgili olmak üzere iki ayr� 
ba�lamda kullan�ld��� görülmektedir. 
Birçok tradisyonda yarat�l�� ve 
Dünya’n�n meydana getirili�i �lahi 
Kelam ile aç�klan�r. Tevrat’ta oldu�u 
gibi baz� tradisyonlarda ise, yarat�l��la 
ilgili konularda kelam yerine, daha 
maddi bir niteli�e sahip ���k sembolü 
kullan�lm��t�r. Kimileri kelam ile ����� 
anlamlar� bak�m�ndan bir
ve ruh ile özde� tutmu�larsa da; kelâm ���na k�yasla daha manevi, daha soyut, 
sübjektif bir unsurdur. Söz bir imajinasyon ürününün, bir dü�üncenin ses 
vibrasyonlar� ile ifade edilmesi olup, ���k gibi maddi partiküllerden olu�maz.

�lahi Kelam� belirten “Ol!” sözcü�ü Arapça’da “Kün!” sözcü�üdür, kaf ve 
nun harflerinden olu�ur. (Bir yay ve üzerindeki noktadan olu�an nun harfinin 
ebced hesab�ndaki de�eri 50’dir, bal�k anlam�nda olup, nur’a kar��l�k gelir; 
Eski M�s�r dilinde ise nun ilksel maddeyi ifade eden esiri okyanusa verilen 
add�r.) Merkezinde bir nokta bulunan daire sembolünün anlamlar�ndan 
biri �lahi Kelam ile ilgilidir: Bu sembolde çember, evreni; merkez ile çember 
aras�ndaki saha �lahi �rade Yasalar�’n� ve bunlar�n gereklerine göre kainat� 
sevk ve idare eden Yüksek �dare Mekanizmas�’n�; merkez ise herhangi bir 
sembolün ifade etmekte aciz kald��� Mutlak’�n “Ol” kelam�n� veya �lahi 
Nur’un yans�mas�n� simgeler. Noktal� daireler sembolünün “bir”in ikiyi 
yaratmas� sembolizmiyle ve ilk harfin ikinciyi yaratmas� sembolizmiyle paralel 
oldu�unu gören mutasavv�f Rene Guenon bunu merkezinden geçen bir 
ekseni olan daire örne�iyle �öyle ifade etmektedir: “Arap alfabesinin ilk harfi 
olan elifin �ekli bir eksene benzer ve kutupsal bir harftir. Elifin dü�ey, ikinci 
harf olan be’nin de yatay olarak dü�ünülmesi halinde, elifin en üst noktas� 
be’nin noktas� olarak yans�r ki , bu nokta söz konusu dairenin merkezidir. Be 
harfi nurla özde� olan ruhu temsil eder. Ortaya ç�kan ruh �lahi Buyruk’un 
arac� olmu�tur. �lahi Buyruk e�yay� bu araçla meydana getirmi�tir.”

Yarat�l���n ve Dünya’n�n meydana getirili�inin kelamla gerçekle�ti�i kavram 
Paraguay’�n Guarani ve Güney Amerika’n�n Taulipang yerlilerinden Afrika 
yerlilerine kadar pek çok halk�n tradisyonlar�nda mevcuttur.           r
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EZOTER�K ENERJ�YLE ilgili birçok kitapta ch’i, ki, prana ve mana ayn� �eyi ifade 
ediyormu�ças�na art arda yaz�l�r. Bu çiftlerin iyi bir kafiye olu�turmalar�na 
kar��l�k, manan�n bu dizelemeye uygun dü�medi�ini belirtmek gerekir. 

Mana esas olarak ilahi veya ruhsal kudret ve iktidar veya tesir anlam�na gelen 
bir Polinezya sözcü�üdür. Enerjiden çok enerjiyi yönlendirme yetene�idir. 
Polinezya’da bir ki�i büyük mana sahibidir dendi�i zaman, bu soyaçekime, 
beceriye, yap�lan i�lere, zenginli�e, karaktere veya iradeye ba�l� olabilir, yani 
sadece büyük bir enerji sahibi olmaya atfedilmez. Benzer �ekilde, bir ta� ya da 
tahta parças� da sembolizminden, geleneksel kullan�l���ndan veya özgün enerji 
niteliklerinden dolay� büyük manaya sahip olabilir. Elektrikle ilgili bir benzetme 
yapacak olursak; mana amper (ak�m), voltaj ya da enerjinin kendisinden ziyade 
watt ya da etkinlik derecesine kar��l�k gelir.

Polinezya’y� temsil etmek üzere Hawaii dilini ara�t�r�rken, enerji için çe�itli 
kelimeler oldu�unu buldum. Ui (“harekete geçirmek, kar��t�rmak”) ve yak�n e� 
anlaml�s� uila (“���k hareketi) y�ld�r�m ve elektri�i kastetmek için kullan�lm��t�. 
Deh�et verici etkisinden dolay�, y�ld�r�m Hawaii’de çok zaman bir mana sembolü 
olmu�tu ve sörfçüler taraf�ndan benimsenmesinin nedeni de buydu. Birçok 
hayret verici enerjetik i�ler yapan efsanevi kahraman Maui’nin ismi ma ve ui kök 
kelimelerinden meydana gelir ki anlam� “bir enerji durumu”dur. Sonra, hepsi de 
çe�itli biçimlerdeki hayat gücünü veya onu ço�altman�n çe�itli yollar�n� belirtmek 
için kullan�ld��� görülen ha, ea, ki, ahu-ahu ve di�er terimler vard�r. Enerjiyle 
yak�ndan ba�lant�l� olan bir di�er terim de aka’d�r. Bunun özellikleri okült gücün 
“ektoplazma” ve “astral madde” ad� alt�ndaki özelliklerine ve Sanskritçe “aka�a”ya 

kar��l�k gelir. Ayr�ca bir sonraki bölümde inceleyece�imiz 
Mesmer’in “evrensel manyetik ak��kan”� ve on 

dokuzuncu yüzy�l�n “eter/esir” kavram� ile de 
benze�ir.

Polinezyal›lar›n Güçleri
Serge King
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Polinezya efsaneleri ve tarihi, birçok 
kahraman ve üstatlar�n kendi vril 
versiyonlar�n� nas�l �ifa, levitasyon, 
uçma, telekinezi, ate�te yürüme, 
hava durumuna müdahale ve �ekil 
de�i�tirme için kulland�klar�na dair 
öykülerle doludur. Ve vrille �arj edilip 
dü�manlara f�rlat�lan ve onlar� elektrik 
verilmi� gibi �oka sokan sopalarla ilgili 
en az bir öykü mevcuttur.

Yerel gelene�e göre, Paskalya 
Adas�ndaki dev ta� heykeller ta� 
oca��ndan halihaz�rda bulunduklar� 
yere havadan getirilmi�ti. Norveçli 
antropolog Thor Hyerdahl, manivela 
ve toprak bir rampa ile küçük bir 
heykelin ayakta duran bir pozisyonda 
yere konulabilece�ini göstermi�ti. Fakat 
her �eyden önce, bir zamanlar makara 
ve silindir olarak kullan�labilecek 
yeterli a�ac�n bulundu�una dair en 
ufak bir i�aretin bile olmad��� bir 

arazide bir heykelin üzerinde hiçbir 
kaz�nt� izi olmaks�z�n nas�l yerine 
götürülebilece�ini göstermeyi asla 
ba�aramam��t�r.

Senegal, Dakar’da kat�ld���m 
bir konferansta François Mazière 
ad�nda bir Frans�z ka�if Paskalya 
Adas�’ndaki incelemeleriyle ilgili bir 
film göstermi� ve adan�n bakteriyel 
canl�l�ktan tamamen yoksun oldu�unu 
bulgulad���, sanki bir atom bombas� 
at�lm�� da bütün her �ey radyasyon 
sonucu ölmü� gibi görünen belirli bir 
yöresine dikkat çekmi�ti. Orada atomik 
bir patlama olmu� veya hakk�nda hiçbir 
�ey bilmedi�imiz ba�ka tipte bir güç 
kullan�lm�� olabilir miydi?                  r

Yazar�n Ege Meta Yay�nlar�ndan ç�kan Ola�anüstü 
Enerjiler adl� kitab�ndan al�nm��t�r.
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�UURUN nereden kaynakland���yla ilgili ilk 
olas� aç�klama düalist (ikilikçi) tutum olarak 
bilinir. Düalistler evrende esasen iki ayr� 

        gerçeklik ya da madde tipi oldu�unu 
tart���rlar: birincisi maddi oland�r; fizi�in 
bilinen yasalar�na itaat eder; ikincisi ise �uurdur 
ve fizi�in d���ndad�r. 17. yy. Frans�z filozof 
René Descartes en ünlü modern düalisttir. 
“Biliyorum ki bir zihnim var. Biliyorum ki bir 
vücudum var. Ve biliyorum ki bu ikisi bütünüyle 
ayr�d�rlar,”demi�ti. Descartes için zihin ve beden 
beyindeki kozalaks� bez bölgesinde “kazaen” 
bulu�mu�tur. Bugün ya�asayd� ve 40 Hz’lik sinir 
sal�n�mlar�n�n fark�nda olsayd�, ku�kusuz, zihin ve 
beden “kazaen” sal�n�mlarda bulu�tu, derdi. 

Descartes’�n ölümsüz insan ruhundan ve 
zekas�n�n varl���ndan �üphesi yoktu. Her 
birinin kayna�� da Tanr�’yd� onun için. Tabi ki 
Descartes için tüm zekalar “ruhsal zeka”yd� çünkü 
zekam�z�n Tanr� taraf�ndan zihinlere yerle�tirilen 
“aç�k ve belirgin fikirler” içerdi�ine inan�yordu. 

Günümüzde bilimsel çevrelerde bile pek 
çok sayg� de�er 20.yy. düalisti vard�r. Nobel 
ödüllü nörobiyolog Sir John Eccles, filozof 
Karl Popper ile birlikte yazd��� The Self and Its 
Brain (Benlik ve Onun Beyni) adl� kitab�nda 
maddenin atomlardan, zihnin de �uurun temel 
parçac�klar� olan “psikon”lardan yap�ld���n� öne 
sürmü�tü. Ama günümüzde bilimsel e�ilimli 
insanlar�n büyük bir ço�unlu�u düalizmi bilimsel 
ya da felsefi bir uydurma diye reddederler. 
Dü�üncelerin ve kan�tlar�n a��rl��� art�k bize 
�unu önermektedir: �uur diye bir �ey varsa, bir 
biçimde o da, di�er her �eyin varl���n� mümkün 
k�lan ayn� temel fizik kanunlar� içinde köken 
bulmu� olmal�d�r. 

�uur diye bir �ey var m�d�r? Gerçekten de 
herhangi biri onun varl���ndan cidden �üphe 
duyabilir mi? Evet, eleyici materyalistler olarak 
bilinen ki�ilerin temel tutumu budur. Bunlar�n 
günümüzde en ünlülerinden biri olan filozof 
Daniel Dennett, Consciousness Explained (�uurun 
Aç�klamas�) adl� kitab�nda esasen �uurun 
olmad���n� aç�klamaktad�r. Dennett ve onun 

�uurlu 
Zihin 
Nereden 
Gelir?
Danah Zohar 
Dr. Ian Marshall
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gibi dü�ünenler için yaln�zca beyin 
ve onun sinirleri, sinirlerin yap�s� 
ve sinirlerin i�levleri vard�r. Daha 
önceki y�llarda J. B. Watson gibi 
Davran��ç�lar için oldu�u gibi, bunun 
d���nda ba�ka hiçbir �ey tart��maya 
de�mez ve hatta tart���lamaz bile. 
Beyinde 40 Hz’lik sal�n�mlar varsa, 
vars�n olsun. Onlar�n alg�lamada ve 
di�er bilgi i�leme süreçlerinde ne tür 
bir rolü oldu�unu sorabiliriz. Ne tür 
davran��lar ürettiklerini sorabiliriz. 
Neyi gördü�ümüzde hangi sinirlerin 
sal�n�m yapt���n� sorabiliriz. Ama 
“�uur” denen bu kavram hayalidir. 
Eleyici materyalistler bu tür kavramlar� 
tart��man�n zaman kayb� oldu�unu 
dü�ünürler. 

Dennett’i ele�tirenler �unu 
söylediler: Kendisi �uurlu olmayabilirdi 
ama di�er insanlar�n �uurlu olabilme 

olas�l���na izin 
vermeliydi. 

Çok say�da 
nörolog 
�uurlu 

olduklar�n� deneyimlemekte ve 
ya�ad�klar� bu fenomeni anlamak 
istemektedir. Örne�in, Francis 
Crick onlardan biridir;  �uurluluk 
diye adland�r�lan fenomeni ve 
bunun aç�klanmas� gerekti�ini 
kabul eder ama ayn� zamanda, onun 
“�a��rt�c� hipotezi” göstermektedir 
ki, o ve onun gibiler zihnin mevcut 
materyalist bilimin çerçevesinde 
aç�klanabilece�ini dü�ünmektedirler. 
Bu ki�iler “yumu�ak” materyalistler 
olarak bilinirler. Dediklerine göre, 
�uur her ne ise, gün gelecek, sinirlerin 
yap�s� ve i�levleri ile aç�klanabilecek 
bir fenomenden ba�ka bir �ey 
olmad��� ortaya ç�kacakt�r. Bu 40 
Hz’lik sal�n�mlar ve onlar gibi �eyler 
hikayenin tamam�n� olu�turmaktad�r. 
Beyinlerin ve onlar�n yapabildiklerinin 
ötesinde “insan ruhu” diye bir �ey 
yoktur. Crick gibi biri e�evreli sinir 
sal�n�mlar�n�n sa�lad��� bir “birle�tirici 
zeka”n�n var olma olas�l���n� kabul 
edebilir, hatta s�n�rl� da olsa bunu 
“anlam” ile ba�lant�land�rabilir ama 
onu ‘ruhsal zeka’ anlam�na gelecek 
biçimde adland�rarak destekleme 
olas�l��� yok denecek kadar azd�r.

Ard�ndan, mevcut materyalizmin 
hayli ötesine geçen ve maddenin 
asl�nda çift unsurlu olabilece�ini yani 
zihnin ve maddenin bir madalyonun 
iki yüzü oldu�unu söyleyen insanlar 
vard�r. Bu ki�ilere bazen özellik 
düalistleri denir çünkü evrenin temel 
maddesinin, o her ne ise, hem zihnin 
hem maddenin ikili özelliklerine 
sahip oldu�u fikrini savunmaktad�rlar. 
40 Hz’lik sinir sal�n�mlar� ile �uur 
aras�ndaki ili�ki bak�m�ndan, bu ki�iler 
sinirleri olu�turan maddenin bu 
sinirler e�evreli sal�n�m yapt�klar�nda 
�uur özellikleri kazand���n� söylerler. 



Bu durumda �uur, sinir sal�n�mlar�n�n 
belirginle�mi� bir özelli�i olarak 
görülür. Bunlar, safi sal�n�mlardan 
farkl�d�rlar; bu kendi ba��na bir 
fenomendir ve öncesi yoktur. Bu, 
sinirlerin bazen kombine olu� 
tarz�ndan do�an bir özelliktir.

“Sal�n�mlara sebep olan nedir?” 
ve “�uur nereden gelir?” sorular�na 
cevap olarak, çift unsur teorisyenleri 
sal�n�mlar yaln�zca sal�n�r ama 
sal�nd�klar�nda o sistemle ili�kili yeni 
bir özellik olarak �uurlulu�a sahip 
oluruz, derler. Baz� ele�tirmenler 
bu fikrin �apkan�n içinden tav�an 
ç�karmakla e�de�er oldu�unu 
söylemektedirler. 

Öyleyse a�k�nl�k ve “insan ruhu” 
nedir? �uurun çifte unsurcu 
aç�klamas�, bizim görü�ümüze göre, 
çok zay�f bir a�k�nl�k türüne ve C. G. 
Jung’un “kolektif �uurd���” dedi�ine 
benzer bir insan ruhuna veya cana yol 
açmaktad�r: zihinsel hayat�m�z�n bir 
boyutunu di�er yarat�klarla payla��r�z. 
Bu görü�e göre �uur, beyinle ve hatta 
ya�amla veya en az�ndan 40 Hz’lik 
sal�n�mlar�n güvenli bir biçimde 
bulundu�u memelilerin beyniyle ortaya 
ç�kan bir özelliktir. Biz insanlar, bu 
durumda, en az�ndan bu gezegendeki 
ya�am�n veya en az�ndan memeli 
ya�am�n çocuklar�y�z ve dolay�s�yla 
bizler yaln�zca sinirlerden ya da s�n�rl� 
egolar�m�zdan olu�muyoruz. �uurumuz 
veya en az�ndan zekam�z�n baz� 
unsurlar� daha büyük bir hikayenin 
parçalar�d�r. “Ruhsal zeka” dedi�imiz 
a�k�n zeka bu durumda kökümüzü 
kendimizin d���ndaki ya�am�n daha 
geni� ak�nt�s�na ba�lamaktad�r.

David Chalmers bu çifte unsurcu 
teorilerin oldukça anlaml� olduklar�n� 
ama yine de yeterince tatmin edici 

olmad�klar�n� söylemektedir. Ve 
daha pek çok insan da ayn� �ekilde 
hissediyor. Chalmers’�n sözleriyle, 
“Temel bir �eyle ilgili olarak temel bir 
kanun bekliyoruz.” E�er �uur “ilksel 
malzeme”nin temel bir özelli�iyse, 
niçin yaln�zca beyinle veya sal�nan sinir 
gruplar�yla ortaya ç�kmaktad�r? “Niçin 
telefonlarla de�il?” diye alayc� bir soru 
soruyor.

Chalmers, daha önceleri 1927’de 
Bertrand Russel’�n gösterdi�i yolu 
takip ederek, daha temel bir �eyi teklif 
ediyor. Russel gibi Chalmers da ilk-
�uur (proto-consciousness) olarak 
adland�r�lan bir �eyin maddenin kütle, 
devinim ya da konum gibi temel bir 
özelli�i oldu�unu önermektedir. Bu 
görü�e göre ilk-�uur evrenin temel 
fizik kanunlar�n�n do�al bir parças�d�r 
ve zaman�n ba�lang�c�ndan beri 
mevcuttur. Var olan her �ey (mezonlar 
ve kuarklar gibi temel parçac�klar, 
atomlar, ta�lar, y�ld�zlar, a�aç gövdeleri 
vs.) ilk-�uura sahiptir. 

Ba�ka bilim adamlar� da ayn� 
görü�ü savunmaktad�r. Biyolog Julian 
Huxley, “...öyleyse tüm gerçeklik, 
(filozof) Whitehead’in söyledi�i 
gibi olaylardan meydana gelmi�tir. 
Olaylar, d��ar�dan bak�ld���nda madde, 
içeriden deneyimlendi�inde zihindir.” 
der. Ondan birkaç y�l önce ise Jung 
�unlar� yazm��t�: “Psi�e ve madde bir ve 
ayn� dünyada birarada olduklar�ndan, 
dahas�, birbirleriyle sürekli ba�lant�da 
olduklar�ndan ötürüdür ki... psi�e 
ve maddenin bir ve ayn� �eyin iki 
farkl� unsuru olmas� sadece mümkün 
olmakla kalmaz, muhtemeldir de.” 
Öyleyse beyin gibi baz� yap�lar tüm 
bu ilk–�uur k�r�nt�lar�n� tam olarak 
geni�lemi� bir �uura do�ru birle�tirmek 
için gereken neyse bunlara sahiptirler. 
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Sinirler üzerinde yap�lan en son 
ara�t�rmalara göre bence, 40 Hz’lik 
sinir sal�n�mlar� bu gerekli özelli�e 
sahiptirler.

�lk-�uurun tüm maddenin temel 
özelli�i oldu�u yolundaki bu görü�, 
Hindu ve Budist filozoflar ve Alfred 
North Whitehead gibi Bat�l� filozoflar 
taraf�ndan savunulan ve �uurun tüm 
evreni ve onun tüm bile�enlerini 
kapsad��� fikri olan panpsi�izmin 
hafif bir formudur. �uurun nereden 
geldi�ine dair herhangi bir panpsi�ist 
teori, zihnin ve onun ruhsal zekas�n�n 
a�k�nl���na dair güçlü bir tutuma 
yol açacakt�r. E�er beyindeki sinir 
sal�n�mlar�, tüm evreni kaplayan temel 
özelli�in e�evreli bir versiyonu ise, 
ruhsal zekam�z bizi yaln�zca ya�am�n 
içine de�il evrenin tam kalbine de 
ba�lar. Yaln�zca ya�am�n çocuklar� 
de�il, daha güçlü bir biçimde, 
kozmosun da çocuklar� olurduk.

Ruhsal zekan�n özelli�i olarak 
görülen bu kadar güçlü bir a�k�nl�k 
do�al olarak çok heyecan verici bir 
manzara. Bu, insan zekas�n�n temel 
bir unsurunun bizim varolu�un 
temeline, temel varl�ksal kanunlara ve 
ilkelere eri�imizi sa�lamas� anlam�na 
gelir; Hindu ve Budist dü�ünürlerin 
her zaman iddia etti�i �ey. Zihin, bu 
durumda, “�eylerin” ya da e�yan�n tam 
merkezinden kaynaklan�r. Zekam�z�n 
SQ’umuz olan unsuru safi ego’yu, 
safi beyni, “sallan�p gürültü ç�karan 
sinirleri” a�ar ve pek çok bat�l�n�n 
“Tanr�” dedi�i �eyin bir ifadesi haline 
gelir. 

Bu anlat�lanlar�n indirgemeci veya 
materyalist bir bak�� aç�s� olmad���n� 
anlamak önemlidir. Materyalizmde, 
madde zihni yarat�r. �dealizmde zihin 
maddeyi yarat�r. Çifte unsurcu teorinin 

bu versiyonunda ise hem madde hem 
zihin hem her ikisi ve hem de hiçbiri 
olan ve yine de onlardan daha temel 
olan bir �eyden ortaya ç�karlar.  Bu 
görü�ü tamam�yla geli�tirmek istersek, 
bir sistemin hem maddi hem de 
zihinsel unsurlar�n�n kozal (nedensel) 
özelliklere sahip oldu�unu göstermek 
gerekli olacakt�r. Bu konu, bu kitab�n 
ölçe�inin çok d���nda kal�r ama bu sav, 
Ian Marshall’�n çok daha uzman i�i 
olan makalelerinde tart���lmaktad�r. 

Ben, ilk-�uur konusuna geri 
dönüyorum. �uurun keyfi bir �ekilde 
yoktan var olmas� bana hiç anlaml� 
gelmiyor. Ayn� �ekilde, atomlar�n ve 
ta�lar�n da bizim �uurlu oldu�umuz 
gibi �uurlu olduklar�n� önermek de 
fazla gibi görünüyor. Bu durumda, 
sadece beyinler gibi belirli yap�lardan 
tam olarak geni�lemi� �uur haline 
gelen ilk-�uurun zay�f bir formuna 
sahip olan “vah�i madde” fikri bu 
ikisinin aras�ndaki noktaya makul 
biçimde uyuyor gibi. Kula�a inan�l�r 
geliyor. Yine de bu teoride bile 
bir halka eksik. Yine de beyindeki 
fenomeni ilk-�uurlu vah�i maddeden 
tek bir sinire, oradan da tam �uurlu 
e� evreli sinir sal�n�mlar�na ba�layacak 
olan bir tür köprüye ihtiyac�m�z 
var. Bunu yapmak için kuantum 
fenomenlerine bir göz atmam�z� 
gerekli görüyorum. Bu fenomenler 
gereken köprüyü sa�layabilir ve 
beyinlerin tam olarak geni�lemi� 
�uurlulu�u üretmek için gereken �eye 
niçin sahip olduklar�n� gösterebilirler.   
             r

Yazarlar�n Meta Yay�nlar�ndan ç�kan SQ;Ruhsal 
Zekam�zla Ba�lant� Kurmak adl� kitaptan al�nm��t�r.
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Hücreler Birbirleriyle Nas�l “Konu�ur”? 

EL�N�Z� KEST�	�N�ZDE veya çizdi�inizde, 
yaralanan hücreler bir biçimde 
çevrelerindeki sa�l�kl� hücrelere, 

olu�an deli�i kapat�p tamir etmek üzere kendi 
kopyalar�n� üretmeye ba�lamalar� için sinyal 
yollar. Cilt normale dönünce, kopya üretmeyi 
kesmeleri için hücrelere sinyal yollan�r. Bilim 
adamlar� bunun tam olarak nas�l i�ledi�ini hep 
merak etmi�lerdir.

Popp, bu sorunun yan�t�n� biyofoton ���malar� 
ile verebilece�ine inan�yordu. Bu e�güdüm ve 
haberle�me fenomeni ancak tek bir merkezi 
idareciye sahip, holistik bir sistem içinde 
meydana gelebilirdi. Deneylerinde, bu zay�f ���k 
���malar�n�n bedenin tamirat�n� idare etmek 
için yeterli oldu�unu gösterdi. I��malar dü�ük 
yo�unluklu olmal�yd�lar çünkü bu haberle�meler 
çok küçük, hücreler aras�, kuantum seviyelerde 
meydana gelmekteydi. Yüksek yo�unluklar 
ise ancak büyük ölçekli dünya üstünde etkide 
bulunabilirdi; küçük ölçekte etkili olamayacak 
kadar fazla “parazit” olu�turmaktayd�lar. 

I��yan foton say�s�, organizman�n evrim 
skalas�ndaki konumuyla ba�lant�l�ym�� gibi 
görünmekteydi: organizma ne kadar çok 
karma��ksa, o kadar az foton ���yordu. Geli�memi� 
hayvanlar ve bitkiler 200-800 nm aras� dalga 
boyunda –ki bu gözle görülebilir aral�k içinde, 
çok yüksek frekansl� bir elektromanyetik dalgaya 
kar��l�k gelmektedir- saniyede santimetrekare 
ba��na 100 foton yayarken insanlar ayn� frekansta 
yaln�zca 10 foton/cm2/saniye yaymaktad�r.

Bir inceleme dizisinde Popp, asistanlar� 
aras�ndan 27 ya��nda sa�l�kl� genç bir kad�n olan 
ö�renciyi dokuz ay boyunca her gün bir odada 
oturtup elinin ve aln�n�n küçük bir bölgesinden 
foton ölçümleri alm��t�. Daha sonra verileri 
analiz etti�inde �a�k�nl�kla �unu fark etti: ���k 
���malar� belirli bir örüntü setini; 7, 14, 32, 80 
ve 270 günlük biyolojik ritmleri izler gibiydi ve 
benzerlikler, adeta beden kendi biyoritminin 
yan� s�ra dünyan�n biyoritmini de izlermi�cesine 

DNA: 
Gelece�in 
�nterneti
Dan Eden

2. Bölüm
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gece/gündüz, hafta ve ay baz�nda da 
benzerlikler saptanm��t�.

Kanser, Tutarl� I��k Yitimidir

O ZAMANA DEK Popp, yaln�zca 
sa�l�kl� bireyleri incelemi� ve 

kuantum düzeyde kesin bir tutarl�l�k 
bulmu�tu. Peki ya hasta olanlarda var 
olan ���k türü neydi?

Popp, makinesini bir dizi kanser 
hastas�nda denedi. Her defas�nda 
gördü ki bu hastalar, kendi 
tutarl�l�klar�n�n yan� s�ra do�al 
periyodik ritmlerini de yitirmi�lerdi. 
�ç haberle�me hatlar� karmakar���kt�. 
Dünya ile ba�lant�lar�n� yitirmi�lerdi. 
Sonuç olarak da iç ���klar� sönüyordu.

Multiple skleroz hastal���nda ise 
tam tersi görülmektedir: MS, bir a��r� 
düzenlilik durumudur. MS hastalar� 
içeriye fazla ���k almakta ve böylece, 
hücrelerinin i�lerini yapabilme 
becerisini engellemektedirler. ��birlikçi 
uyumun fazlas�, esnekli�i ve bireyselli�i 
engellemi�tir, t�pk� bir köprüden 
uygun ad�m yürüyerek geçen asker 
say�s�n�n fazla olmas�n�n köprünün 
çökmesine yol açmas� gibi. Kusursuz 
tutarl�l�k, kaos ile düzen aras�ndaki 
optimal bir durumdur. Fazla i�birli�i 
durumunda, orkestran�n tekil üyeleri 
adeta do�açlama yapamaz hale 
gelmektedir. K�sacas�, MS hastalar� 
���kta bo�ulmaktad�r.

Popp, stresin etkilerini de inceledi. 
Stresli bir durumda, biyofoton 
���malar�n�n oran� yükselir: hastan�n 
dengesini eski haline getirmek için 
tasarlanm�� bir savunma mekanizmas�.

Popp, deneyler yapmakta oldu�u 
�eyin kansere bir çare veya bedensel 
bütünlük olu�turma yolu olmaktan 

çok daha fazlas�n� içerdi�ini art�k fark 
etmi�ti. Bu, bütün canl� varl�klar�n 
bu gezegende nas�l evrim geçirdi�ine 
ili�kin mevcut yeni-Darwinci teoriden 
çok daha iyi aç�klama sa�layan bir 
modeldi. Bu model, talihli ama 
nihayetinde rastgele bir hata sistemi 
yerine -DNA e�er her de�i�imin 
frekanslar�n� bir enformasyon arac� 
olarak kullanmaktaysa- enformasyonu 
dalgalar arac�l���yla �ifreleyip aktaran 
kusursuz bir haberle�me içeren bir 
geribildirim sistemi önermekteydi.

“�yi Titre�imler”
Tutarl� I��k Demektir

POPP, bedendeki �����n sa�l�k ve 
hastal���n anahtar� olabilece�ini de 

fark etti. Bir deneyde, serbest dola��p 
beslenen tavuklar�n yumurtalar�ndan 
ç�kan ���k ile kapal� alanda kafes 
içinde yeti�en tavuklar�nkinden 
ç�kan ����� kar��la�t�rd�. Birinci 
grup yumurtalardaki foton, ikinci 
gruptakilerinkinden çok daha 
tutarl�d�r.

Böylece Popp, biyofoton ���malar�n� 
g�da kalitesini ölçmek için bir araç 
olarak kullanmaya koyuldu. En 
sa�l�kl� g�da, en dü�ük ve en tutarl� 
���k yo�unlu�una sahipti. Sistemdeki 
herhangi bir düzensizlik, foton 
üretimini art�r�yordu. Sa�l�k kusursuz 
bir atomalt� haberle�me durumuydu; 
sa�l�ks�zl�k ise haberle�menin kesilme 
durumu. Hasta oldu�umuzda, 
dalgalar�m�z�n “senkronu kaym��” 
demektir.

Biyofoton ���mas� saptama, 
günümüzde g�da sanayiinde 
kullan�lmaktad�r. Ziraat bilimi, besin 
kalitesini denetleme amac�yla bitki 
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sa�l���n�n belirlenmesinde biyofoton 
���malar�na bakar. Biyofotoni�in 
geli�tirilmesi ve pratik uygulamalar� 
için çal��an Biophotonen adl� bir 
�irket bile var; g�da sanayiinin, çevre 
ve kozmetik sektörünün vb. genel 
sorunlar�n� çözmek amac�yla bir kaç 
patent alm��lar. 

Popp’un bilimsel topluluk 
içinden baz� bilim adamlar�n� 
ikna etmesi 25 y�l ald�. Yava� yava�, 
dünyan�n dört bir yan�ndan bir kaç 
seçkin isim, bedenin haberle�me 
sisteminin karma��k bir rezonans 
ve frekans �ebekesi olabilece�ini 
dikkate almaya ba�lad�. En sonunda, 
dünyan�n çe�itli bilim merkezlerini 
olu�turan 15 gruptan bilim adamlar� 
biraraya gelip Uluslararas� Biyofizik 
Enstitüsünü kuracaklard�. Popp ve yeni 
meslekta�lar�, ayn� türden olan bir kaç 
organizmay� incelemeye koyuldular; 
ilki, durgun sularda ya�ayan kabuklular 
s�n�f�ndan bir su biti türü üstünde 
gerçekle�tirildi. Sonuçlar �a��rt�c�yd�. 
Foto-ço�alt�c� ile yap�lan testler, su 
bitlerinin birbirlerinden yay�lan ����� 
emdiklerini gösterdi. Popp ayn� deneyi 
küçük bal�klarla yapt� ve ayn� sonucu 
ald�. Foto-ço�alt�c�s�n�n bulgular�na 
göre, ayçiçekleri biyolojik süpürgeler 
gibiydi; emip içeri almak için güne� 
fotonlar�n� en çok alabilecekleri yönde 
hareket ediyorlard�. Bakteriler bile, 
içine konduklar� ortamdan foton 
yutmaktayd�.

Organizmalar Aras� Haberle�me

BÖYLECE, Popp’ta bu ���malar�n 
beden d���nda bir amac� olabilece�i 

fikri uyand�. Dalga rezonans� yaln�zca 
beden içi haberle�mede de�il, 

canl�lar aras�ndaki haberle�mede de 
kullan�l�yordu. �ki sa�l�kl� varl�k foton 
al��veri�ine, Popp’un deyimiyle “foton 
emmeye” giri�mekteydi. Popp bu 
al��veri�in, hayvanlar aleminin en inatç� 
dü�ümlerinden baz�lar�n�n s�rlar�n� 
çözebilece�ini fark etmi�ti: bal�k veya 
ku� sürülerinin kusursuz ve an�nda 
e�güdümü nas�l sa�lad�klar� sorusu 
gibi. Hayvanlar�n yuvaya geri dönme 
becerileri üstüne yap�lan pek çok 
deney, bunun al���ld�k izleri, kokular� 
ve hatta yeryüzünün elektromanyetik 
alanlar�n� izlemekle ilgili olmay�p daha 
ziyade, hayvanlar kilometrelerce uzakta 
olsa bile bir tür görünmez lastik bant 
gibi i� gören sessiz bir haberle�me 
biçimi oldu�unu göstermi�tir.

�nsanlar aç�s�ndan, bu ba�ka bir 
imkand�. Di�er canl� varl�klar�n 
fotonlar�n� içeri alabilseydik, 
bozuldu�unda kendi �����m�z� 
düzeltmek için onlardan ç�kan 
enformasyonu kullanabilirdik.

Popp bu fikir ile deneyler yapmaya 
ba�lad�. Kansere yol açan kimyasallar 
bedenin biyofoton ���malar�n� 
de�i�tirebiliyorsa, o zaman daha 
iyi haberle�meyi yeniden sisteme 
sokabilecek ba�ka maddeler olabilirdi. 
Popp, belirli bitki ekstrelerinin, 
kanserli hücrelerden yay�lan biyofoton 
���malar�n�n karakterini de�i�tirip 
bunlar� tekrar bedenle haberle�meye 
sokup sokamad���n� merak ediyordu. 
Kanser tedavisinde ba�ar�l� oldu�u 
iddia edilen ve zehirli olmayan çok 
say�da madde üstünde deneylere 
ba�lad�. Bir tanesi d���nda di�er bütün 
maddeler tumör hücrelerinden ç�kan 
fotonlar� art�r�p bunlar� beden için 
daha ölümcül hale getirdi.

Ba�ar�l� olan tek deneyde ökseötü 
kullan�lm��t�; tumör hücrelerinden 
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yay�lan foton ���malar�n� normale 
döndürüp bedenin “yeniden 
sosyalle�mesine” yard�m eder 
görünmekteydi. Popp, say�s�z vakadan 
birinde, otuz ya�lar�nda ve hem meme 
hem de vajinal kanser hastas� olan 
bir kad�na rastlad�. Kad�n�n kanser 
dokusu örnekleriyle tutarl�l�k olu�turan 
bir ökseotu ilac� buldu. Doktorunun 
da onay�yla, kad�n di�er tedavileri 
kesip bu ökseotu ekstresiyle tedaviye 
ba�lad� ve bir y�l sonra, laboratuvar test 
sonuçlar�n�n hepsi normale dönmü�tü.

Popp’a göre, homeopati de foton 
emmenin bir ba�ka örne�iydi. Bunu 
bir “rezonans özümseyici” olarak 
dü�ünmeye ba�lam��t�. Homeopati, 
benzerin benzerle tedavi edildi�i 
fikrine dayan�r. Tam güçlü dozda 
verildi�inde bedende k�zar�kl�klara yol 
açabilen bir bitki ekstresi, son derece 
suland�r�lm�� dozda verildi�inde 
bu k�zar�kl�klardan kurtulmak için 
kullan�l�r. Bedendeki serseri bir 
frekans belirli semptomlar üretebilirse, 
ayn� semptomlar� üretebilen bir 
maddenin a��r� suland�r�lm�� bir dozu 
da ayn� frekans� ta��yacakt�r. Uygun bir 
homeopatik çözüm, ç�nlayan bir akort 
çatal� gibi i� görüp anormal sal�n�mlar� 
önce cezbedip daha sonra emerek 
bedenin eski sa�l���na dönmesini 
sa�lar.

Popp, elektromanyetik moleküler 
sinyalle�menin akupunkturu bile 
aç�klayabilece�ini dü�ünmekteydi. 
Geleneksel Çin T�bb�na göre, insan 
bedeni dokular�n derinlerinden 
akan ve Çinlilerin qi veya ya�am gücü 
dedikleri görünmez enerjinin akt��� bir 
meridyenler sistemine sahiptir. Qi’nin 
bedene bu akupunktur noktalar�ndan 
girdi�i ve daha derindeki (ve 
Bat�l� biyolojideki organlara denk 

dü��meyen) organ yap�lar�na akarak 
enerji (veya ya�am gücü) sa�lad��� 
dü�ünülür. Enerji bu patikalar boyunca 
her hangi bir noktada t�kand���nda, 
hastal�k olu�ur. Popp’a göre, bu 
meridyen sistemleri bedenin belirgi 
bölgelerine belirli enerji dalgalar� 
yay�nlamaktayd�.

�ekil 6. �nsan vücudundaki meridyen sistemi.

Ara�t�rmalar, akupunktur noktalar�n�n 
pek ço�unun, çevrelerindeki deri ile 
k�yasland���nda dramatik biçimde 
dü�ük elektrik direncine sahip 
oldu�unu göstermi�tir (s�ras�yla, 10 
kilo-ohm ve 3 mega-ohm). Bedendeki 
elektromanyetik alanlar üstüne çok 
miktarda ara�t�rma yapm�� olan 
ortopedi cerrah� Dr. Robert Becker, 
beden boyunca bir pizza kesme aleti 
gibi yuvarlanarak ilerleyen özel bir 
elektrot kay�t cihaz� tasarlad�. Pek çok 
incelemesi, test edilen herkeste Çin 
meridyen noktalar�na kar��l�k gelen 
elektriksel yükler oldu�unu gösterdi. 
(Lynne McTaggart’�n Alan: Evrenin 
Gizli Gücü adl� kitab�ndan al�nt�d�r.)
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�nsan Bilincindeki I��k

BU SON ÇALI�MAYI, foton ara�t�rmas� 
ve teorisinin s�n�rlar�n� ara�t�rmak 

isteyenler için ele alaca��m. Stuart 
Hameroff ve Roger Penrose taraf�ndan 
yaz�lan “Beyin Mikroborucuklar�ndaki 
Kuantum Tutarl���n Planl� ve Nesnel 
Azalt�m�: Bilinç için ‘Orch OR’  
Modeli” gibi uzun ba�l�kl�, ç���r aç�c� 
bir makalede, beyin; ana mimarisi 
beyin nöronlar�n�n her birinin içindeki 
hücre iskeletsi mikroborucuklar 
ve di�er yap�lar olan bir kuantum 
bilgisayar olarak tarif edilmektedir. 

Bir nöronu incelerseniz, aksonu 
çevreleyen pek çok bo� borucuk 
oldu�unu göreceksiniz. Bu 
mikroborucuklar, sinir lifini destekleyen 
bir tür iskelet olarak dü�ünülmekteydi. 
Ama �imdi bunlar, bilincimizin olas� 
mimarlar� olarak tekrar gözden 
geçirilmekte.

Mikroborucuklar�n, onlar� 
kuantum etkiler için uygun k�lan 
özel karakteri kristal benzeri kafes 
yap�s�, bo� iç çekirde�i, hücre 
i�levi organizasyonu ve bilgi i�leme 
kapasitesini içeriyor. Bu ara�t�rmac�lara 
göre, mikroborucuklar�n boyutlar� 
mor ötesi aral�ktaki fotonlar� aktarmak 
için kusursuzca tasarlanm�� gibi 
görünmektedir.

“Geleneksel olarak hücrenin 
“kemiksi” iskeleti olarak görülen 
mikroborucuklar ve di�er hücre 
iskeletsi yap�lar, art�k ileti�im ve bilgi 
i�leme rollerini yerine getiren yap�lar 
olarak görülmekte.” (Hameroff ve 
Watt, 1982; Rasmussen ve di�er., 1990; 
Hameroff ve di�er., 1992)

Hameroff ve Penrose, makalelerinde 
kuantum teorisini kullanarak 
mikroborucuklar� bilinç ile 
ili�kilendiren bir model sunmakta. 
Modele göre, kuantum tutarl�k beyin 
mikroborucuklar�nda ortaya ç�kar 
ve kuantum çekimle alakal� bir e�i�e 
eri�ilene dek orada yal�t�l�r. Sonuçta 
olu�an kendi kendine çökme, anl�k bir 
“�imdi” olay� yarat�r. Böyle olaylar�n 
s�ralan���, bir zaman ak��� ve de bilinç 
olu�turur.

Anlayamad�ysan�z, üzülmeyin. 
Makale hayli a��r bir fizik diliyle 
yaz�lm�� ama içsel fotonlar�n –iç �����n- 
çok gerçek ve asl�nda insan hücre ve 
sistemik i�levlerinin hepsinin temeli 
oldu�unu gösteriyor.

Rus bilim adamlar� bir samander 
embriyosunu lazer kullanarak 
kurba�aya dönü�türebildiler mi? 
Deneyin gerçek ayr�nt�lar� yay�nlanana 
ve incelenene dek beklemeyi 
ye�liyorum. Ama içsel ���klar�m�z 
hakk�nda ö�rendiklerimden sonra bu 
konuyu, kurgudur diye göz ard� etme 
e�ilimim azald�.        

�ekil 7. Nöronun (merkezden uzak akson ve dendritler 
gösterilmemi�tir) Mikroborucuk �lintili Proteinler 
(MAP) ile kar��l�kl� ba�lant�l� olan ko�ut s�ralanm�� 
mikroborucuklar�n� gösteren merkez bölgesinin �emas�. 
Aksonlardaki mikroborucuklar uzun ve sürekli iken 
dendritlerde kesintili ve kar���k kutupludurlar. 
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Paranormal “I��k” Kanal� 
Üzerinden Ölüm Yay�n� 

(“�ki Doku Kültürü Sistemindeki 
Uzak Hücreleraras� Etkile�imler”, 
Psychoenergetic Systems, Cilt 1, No. 3, 
Mart 1976, s. 141-142)   

ORGAN�ZMALAR ARASI ���k 
haberlemesi arac�l���yla ölümün 

paranormal yay�n�na ili�kin olarak  
V.P. Kaznacheyev ve meslekta�lar� 
taraf�ndan son derece ilginç baz� 
deneyler yürütülmü�tür. 

K�saca anlat�rsak, ayn� hücre 
kültüründen iki hücre grubu seçildi 
ve örneklerden biri, korunakl� 
iki oday� ay�ran duvardaki bir 
pencerenin iki yan�na konuldu. Hücre 
kültürleri kuartz kaplardayd�. Hücre 
kültürlerinden biri ba�lang�ç örne�i 
olarak seçildi ve virüs, mikrop, kimyasal 
zehir, radyasyon, mor ötesi ���nlar vb. 
gibi ölümcül mekanizmalara maruz 
b�rak�ld�. �kinci hücre kültürü ise, 
öldürülmekte olan kültür örne�inden 
aktar�lan herhangi bir etki var m�, diye 
gözlemlendi.

Aradaki pencere s�radan camdan 
yap�lma oldu�unda, ikinci örnek 
canl� ve sa�l�kl� kald�. Pencere cam� 
kuartzdan oldu�unda ise ikinci örnek 
hastaland� ve birincil örnekle benzer 
belirtiler göstererek öldü.

Kaznacheyev ve meslekta�lar�n�n 
yapt��� 5.000’i a�k�n deney karanl�kta 

yürütüldü.  �kinci kültürde endüklenen 
e�likçi hastal���n ba�lamas� ve ölüm, 
birincil kültürü makul bir süre –iki ile 
dört saat- sonra izliyordu.

Pencere cam� ve kuartz aras�ndaki 
ba�l�ca aktar�m fark�, kuartz�n hem 
mor ötesi hem de k�z�l ötesi ����� gayet 
iyi geçirmekteyken, cam�n mor ötesi 
ve k�z�l ötesine nispeten geçirimsiz 
olu�udur. Hem kuartz hem de cam, 
görünen ����� geçirir. Dolay�s�yla, cam 
bu paranormal kanal� bask�larken 
kuartz bask�lamaz.

1950’de, Bat�l� ara�t�rmac�lar 
hücrelerin mor ötesi radyasyonla 
karanl�kta öldürülebildi�ini, görünür 
���ktan yirmi dört saat veya daha 
uzun zaman korunup daha sonra 
görünür ����a tutulursa, klinik aç�dan 
ölmü� olmalar�na ra�men hücrelerin 
yüzlerce bininin yeniden canlanmaya 
ba�layaca��n� ke�fettiler.

Asl�nda, her hücre iki kez mor ötesi 
aral�kta mitogenetik radyasyon yayar: 
do�du�unda ve öldü�ünde. Ölümde 
yay�lan mor ötesi foton, hücrenin 
ölüm s�ras�ndaki durumunun kesin 
sanal durum örüntüsünü içermektedir. 
Sa�l�kl� hücreler, ölmekte olanlardan 
yay�lan ölüm mesajlar�yla bombalan�r 
ve bu, ölüm örüntüsünü sa�l�kl� 
kültürün her yan�na da��t�p en 
sonunda orada da ayn� ölüm 
örüntüsünü tutu�turur.                     r

Yazar�n, Wievzone adl� web sitesinde yay�nlanan 
makalesini çeviren: Yasemin Tokatl�
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Z�H�NSEL ARAYI�I canl� bir spiritüel deneyime dönü�türmek için ilk �art, 
�uurunuzu içinizde konsantre etmektir. S�radan insan�n zihni, gerçek 
Benli�i örten yüzeyde etkilidir. Ama yüzeydekinin alt�nda bir ba�ka 

gizli �uur daha vard�r ve insan bu �uurda gerçek Benlik’in ve do�an�n daha 
büyük, daha derin gerçe�inin fark�na varabilir, Benlik’i kavrayabilir ve do�ay� 
özgürle�tirip dönü�türebilir. Yüzeydeki zihni sessizle�tirmek ve içeride ya�amaya 
ba�lamak, bu konsantrasyonun amac�d�r. Yüzeysel olmayan bu gerçek �uurda iki 
ana merkez vard�r: biri kalpte (fiziksel kalp de�il, gö�sün ortas�ndaki kardiyak 
merkezde), di�eri de kafadad�r. 

Kalpte konsantrasyon içeriyi açar ve içeriye aç�lan ve derinlere inen bu 
yolu takip ederek, insan ruhunun veya psi�ik varl���n�n, yani bireydeki kutsal 
unsurun fark�na var�r. Aç��a ç�kan bu varl�k, gittikçe daha çok ön plana gelir, 
do�ay� yönetir, onu ve onun tüm hareketlerini Hakikat’e, Kutsal’a yönlendirir 
ve yukar�da olan �eyleri ona inmeye ça��r�r. Kendi varl���m�z�n En Yüce’ye 
adanmas�yla birlikte, onun �uurunu getirir ve bizi yukar�da bekleyen yüce Kuvvet 
ve �uur’u do�am�za inmeye ça��r�r. Kalpte konsantre olarak, kendini Kutsal’a ve 
içeri aç�lan bu yola adamak ve kalpte onun var olmas�n� amaçlamak ilk yoldur. 
Bu ba�ar�labiliyorsa, do�al bir ba�lang�çt�r; sonuçlar� elde edilmeye ba�land�ktan 
sonra, spiritüel yol di�er yoldan çok daha kolay ve güvenli hale gelir.

Di�er yol kafada, yani zihinsel merkezde 
konsantrasyondur. Yüzeysel zihnin sessizli�ini 

�çsel �uuru Uyand�rmak
Mirra Alfassa (Anne)
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sa�layabilirse, bu spiritüel deneyim 
ve spiritüel bilgiyi almaktan çok daha 
elveri�li olan içsel, daha büyük, daha 
derin bir zihni açar. Ama insan�n 
burada konsantre olduktan sonra, 
sessiz zihinsel �uuru zihnin üzerinde 
olan �eylere açmas� gerekir. Bir süre 
sonra, insan yukar� do�ru yükseldi�ini 
hisseder ve sonunda onu uzun süredir 
bedende kapal� tutan kapa��n çok 
üzerine yükselir ve özgürle�ip Sonsuz’a 
ula�t��� bir merkez bulur.

Orada evrensel Benlik, Kutsal 
Huzur, I��k, Güç, Bilgi ve Büyük 
Mutluluk’la temas kurmaya ba�lar; 
onun içine girmeye ve o olmaya ba�lar; 
bu �eylerin do�aya ini�ini hisseder. 
Zihinde sükuneti ve yukar�daki Benlik 
ve Kutsal’�n fark�na var�lmas�n� 
isteyerek kafada konsantre olmak, 
konsantrasyonun ikinci yoludur. 
Ama �uurun kafada odaklanmas�n�n, 
yaln�zca yukar�daki merkeze 
yükselmek için bir haz�rl�k oldu�u 
unutulmamal�d�r; aksi halde insan 
kendi zihninde ve deneyimlerinde 
kapal� kalabilir veya spiritüel a�k�nl��a 
yükselip orada ya�amak yerine, olsa 
olsa Hakikat’in bir yans�mas�na 
ula�abilir. Baz�lar� için zihinsel 
konsantrasyon daha kolayd�r, baz�lar� 
içinse kalp merkezinde konsantrasyon 
daha kolayd�r; baz�lar� da her ikisine 
yapabilir ama e�er mümkünse 
ba�lang�çta kalp merkeziyle ba�lamak 
daha uygundur.

Disiplinin di�er yönü do�an�n, 
zihnin, ya�amsal varl���n ve fiziksel 
varl���n etkinlikleriyle ilgilidir. 
Buradaki prensip, do�ay� içsel 
gerçekleme ile uyumlu k�lmak ve 
böylece insan�n iki uyumsuz parçaya 
bölünmemesini sa�lamakt�r. Burada 
birkaç disiplin veya süreç olas�d�r. Biri, 

insan�n tüm etkinliklerini Kutsal’a 
sunmas� ve içsel rehberlik için onu 
ça��rmas�, böylece kendi do�as�n� 
Daha Yüksek Güç’e teslim etmesidir. 
�çe do�ru bir aç�lma olursa, psi�ik 
varl�k ön plana ç�karsa, bunda çok 
büyük bir zorluk yoktur; psi�ik ay�rt 
edebilme yetisi, sürekli bir ima ve 
nihayetinde de idare gelir; böylece tüm 
kusurlar giderilir ve sessiz ve sab�rl� bir 
biçimde kald�r�l�r, do�ru zihinsel ve 
ya�amsal hareketler gelir ve de fiziksel 
�uur yeniden �ekillendirilir. 

Bir di�er yöntem; zihin, ya�amsal 
ve fiziksel parçan�n hareketlerinden 
kendimizi ay�rmak ve bunlar�n 
etkinliklerini, gerçek varl���m�z�n 
parças� olarak de�il, geçmi�te 
bize empoze edilen bireyde genel 
Do�a’n�n al���lagelmi� olu�umu 
olarak de�erlendirmektir. �nsan 
bunu yapmay� ne kadar ba�ar�rsa, 
kendini ne kadar ay�rabilirse, 
zihni ve etkinliklerini kendisinin 
olarak görmezse, ya�amsal parça 
ve etkinliklerini kendisinin olarak 
görmezse, beden ve etkinliklerini 
kendisinin olarak görmezse, içimizdeki 
içsel Varl�k’�n fark�na varabilir; sessiz, 
sakin, ba��ms�z, ba�lant�s�z içsel 
zihin, içsel ya�amsal parça ve içsel 
fiziksel parçay� fark eder; bu gerçek 
Benlik’i yans�t�r ve onun do�rudan 
temsilcisi olabilir. Varl�k, bu içsel 
sessizlikte, reddedilmesi gereken her 
�eyi reddeder, yaln�zca korunmas� 
ve dönü�türülmesi gereken �eyleri 
kabul eder, kusursuzlu�u samimi bir 
biçimde ister ve Do�a’n�n de�i�mesi 
için neler gerekliyse her ad�m�n� 
atarken Kutsal Güç’ü yard�ma ça��r�r. 
Ayn� zamanda zihin, ya�amsal ve 
bedensel parça en içteki psi�ik varl��a 
ve onun yönlendirici etkisine veya 
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do�rudan rehberli�ine aç�l�r. Birçok 
durumda, bu iki metot birlikte çal���r 
ve nihayetinde birle�ir. Ama insan 
bunlardan kendisine en do�al ve kolay 
gelenini tercih ederek ba�layabilir.*

* * *

Okuyoruz, anlamaya çal���yoruz, 
aç�kl�yoruz, bilmeye çal���yoruz. Ama 
bir tek anl�k deneyim, bize milyonlarca 
sözcükten, yüzlerce aç�klamadan daha 
fazlas�n� ö�retiyor.

Bu nedenle ilk soru �udur: 
“Deneyimi nas�l ya�ar�z?”

Kendi içinize gidin, ilk ad�m budur.
Sonra, kendi içinizde yeterince 

derinlere inin, böylece içeride olan�n 
gerçekli�ini hissedin, kendinizi 
sistematik olarak ve gittikçe daha çok 
geni�letin, evren kadar engin olun ve 
s�n�r hissini yitirin. 

Bunlar haz�rl�k niteli�indeki iki 
harekettir.

Bu iki hareketin, mümkün 
olabilecek en büyük so�ukkanl�l�kla, 
huzurla ve sükunetle yap�lmas� gerekir. 
Bu huzur, bu sükunet, zihinde sessizli�i 
ve ya�amsal parçada dinginli�i getirir.

* Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Bölüm 23 
(Letters on Yoga), s. 517-19

Bu çaba, bu giri�im çok düzenli ve 
�srarc� bir biçimde yenilenmelidir. K�sa 
veya uzun, belirli bir süre sonra, ola�an 
d�� �uurunuzda alg�lanan gerçeklikten 
farkl� bir gerçekli�i alg�lamaya 
ba�lars�n�z.

Do�al olarak Lütuf’un eylemiyle 
içeriden perde aralan�r ve birdenbire 
gerçek hakikate girebilirsiniz ama 
bu oldu�unda bile, deneyimin tam 
de�erini ve tam etkisini elde etmek 
için, kendinizi içsel bir aç�kl�k halinde 
tutman�z gerekir. Bunu yapmak için de 
kendi içinize her gün gitmeniz �artt�r.**

             r

Mirra Alfassa (Anne) 1878’te Paris’te do�du. 
Ruhsal geli�imine uzun y�llar içsel olarak rehberlik 
etmi� olan Sri Aurobindo ile 1914’te tan��t�. 
1920’de Sri Aurobindo’ya kat�ld�. Kas�m 1926’da 
Sri Aurobindo A�ram’� kuruldu�unda, onun tüm 
maddi ve ruhsal sorumlulu�u Sri Aurobindo 
taraf�ndan Anne’ye emanet edildi. Anne’nin 
yakla��k 50 y�l süren rehberli�inde a�ram, büyük ve 
çok-yönlü bir ruhsal birlik olarak geli�ti. 1952’de 
Uluslararas� Sri Aurobindo E�itim Merkezini kurdu 
ve 1973’te dünyadan ayr�ld�. The Mother (Anne) 
olarak da bilinir. 

Yazar�n �çten Ya�amak adl� kitab�ndan haz�rlayan: 
Neslihan Kosova.

** Collected Works of the Mother, Bölüm 10 (On Thoughts 
and Aphorisms), s. 19-20
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B‹R AYDIR kullanmad���m otomobilimin aküsü biraz dolsun diye biraz 
dola�maya karar vermi�tim. Otoyolda giderken otomobilim aniden 
yava�lad�; neyse ki i�lek bir yol de�ildi ve emniyet �eridine geçebildim. 

Bir benzin istasyonuna yak�nd�m; sadece vitesi bo�a al�p bay�r a�a�� inmem 
gerekecekti, ben de öyle yapt�m.

Oraya var�nca otomobilimi tekrar çal��t�rmay� denedim ama nafile. Teknik 
servisi aray�p çekici istemekten ba�ka çare kalmam��t�; bir saate kalmadan bir araç 
yollayacaklar�n� söylediler.

Yar�m saat sonra içimden bir ses, tekrar denememi söyledi: Motor çal��t�; tekrar 
susacak m� diye bir süre bekledim ama gayet iyi çal���yordu.

Ve tam orada oturmu� motorun sesini dinlerken, sekiz y�l önce kaybetti�im 
annemin yan koltukta oturdu�unu hissettim güçlü bir �ekilde: “Bu seni çok ciddi 
bir kazadan kurtard�!” diyordu.

Teknik servisi aray�p çekici göndermemelerini istedim ve eve do�ru yola 
koyuldum. Eve giden yol boyunca hiç bir kazaya rastlamad�m ama belki de 
zaten olmas� gereken buydu: Otomobilimin ba��na gelenden dolay� hiç bir kaza 
olmam��t�. Olur muydu olmaz m�yd�, muhtemelen asla bilemeyece�im ama bu 
olay içimi rahatlatt�: Fiziksel ölümünden bunca y�l sonra bile annem bana göz 
kulak olmakta. Te�ekkürler, anneci�im.     r

Kaynak: Mark Wentworth’un Facebook sayfas�ndan izniyle al�nm��t�r.

R U H S A L  A K T Ü A L ‹ T E

Otomobiliniz Aniden 
Bozuldu�unda...

Mark Wentworth
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�aman Nedir?

�AMAN öncelikle bir rüyac�d�r. �amanlar 
ço�unlukla ça�r�lar�n� rüyalarda al�rlar ve 
Rüya Zaman�’nda inisiyasyon ve e�itim 

        görürler. Uygulamalar�n�n merkezinde 
ise niyetli rüya seyahati bulunur. Bir hastal���n 
tan�s�n� koymak ve uygun tedaviyi bulmak 
niyetiyle rüya görebilirler. Kay�p ruhlar� bulmak, 
ruhlardan ricac� olmak, büyücülerle sava�mak 
ve ölenlerin ruhlar�na rehberlik etmek için 
tamamen uyan�k ve lusid olarak, seyahat ederler.   

Lakota k�z�lderileri aras�nda, en güçlü �aman 
�ifac�lar, sanatlar�n�n ça�r�s�n� rüya ve vizyonlarda 
Ay�’dan alan, Rüyac� Ay�lar Oca�� üyeleridir.  
Kuzey Amerika’n�n çok büyük bir bölümünde 
�aman için kullan�lan terimin tercümesi 
“rüyac�”d�r. Rüyalar�m ve vizyonlar�m�n beni 
ö�renmeye mecbur k�ld��� Mohawk dilinde, bu 
kelime rateshents dir ve “rüya gören” demektir.  

�aman�n uzmanl�k alan� hem ya�ayanlar�n hem 
de ölmü� olanlar�n ruhlar�n�n bak�m� ve yerlerine 
yerle�tirilmeleridir. Ya�ayanlar�n ruh enerjisini ait 
oldu�u bedene geri getirmek ve ölmü� olanlar�n 
kaybolmu� olan ruhlar�n� gitmeleri gereken yere 
yönlendirmek için �aman�n ilgili co�rafyaya dair 
ilk elden bilgisi olmas� gerekir. Bu, güçlü rüyalar 
görmek ve Ölüm’le yak�n ili�ki kurmak sayesinde 
olur. Gerçek �aman ölümden geri dönmü� 
oland�r -metaforik olarak konu�muyorum- 
ve böylelikle yan� ba��m�zdaki ölüm sonras� 
dünyas�n�n ko�ullar�n� ilk elden bilir.  

Benim ilgi alan�ma giren �amanlar hikaye 
anlat�c�lar�, �airler ve oyun yazar� olanlar. 
Bedenin davran��lar�n� ve dünya deneyimini 
varolandan daha iyisini anlatarak de�i�tirirler. 
Ruhlar� taze kelimeler ve �ark�larla e�lendirirler.   

�amanlar�n topluma faydal� olduklar�n� 
ve yeteneklerinin içinde ya�ad�klar� toplum 
taraf�ndan tan�nd���n� da eklemek isterim. 
Gerçek �amanlar ya�ad�klar� toplumda bilime 
ve bilgiye h�z verenlerdir. Yerli kültürlerde, bir 
�aman�n kelime da�arc��� ortalama bir insan�n 
sahip oldu�unun on kat� olabilir. Yani, Bat�’daki 

Rüyac� 
Olarak 
�aman
Robert Moss
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�amana örnek olarak ormanda ya�ayan 
birini de�il de C. G. Jung’u verebiliriz. 
Kendisinden, son kitab�m olan 
Dreaming the Soul Back Home’da 
“�sviçre’nin rüya �aman�” olarak yer 
verdim.

Rüya Görme ve �amanizm 
Aras�ndaki �li�ki Nedir? 

�AMANIN seyahat etme ve 
�ifaland�rma gücünün özü güçlü 

rüya görme yetene�idir. Bu yetenek, 
di�erlerinin faydas� için gelece�i 
ara�t�rmay�, �ifa götürmek için ba�ka 
birinin rüya alan�na girmeyi, rüya 
durumuna herhangi bir zamanda 
maksatl� olarak girebilmeyi içerir ve 
�imdilerde popüler olan “lusid rüya 
görme” teriminin kapsad�klar�n�n çok 
ötesindedir.

Modern gündelik ya�amlar�m�zda, 
rüya gördü�ümüzde ve 
rüyalar�m�zda 
gördüklerimizle 
ilgili bir�eyler 

yapmay� hat�rlad���m�z zamanlarda 
böyle bir gücün k�y�s�nda dururuz. 
E�er �aman olmak istiyorsan�z, kahvalt� 
masas�nda aileniz ve arkada�lar�n�zla 
rüyalar�n�z� payla�arak i�e ba�lay�n. 

Sizi, sizin deyiminizle “kültürümüzde 
kariyer yolu bulunmayan” bir �amanik 
rüya ö�retmeni” olmaya yönelten 
neydi? 

Her zaman rüyac�yd�m ve 
çocuklu�umdaki hastal�klar s�ras�nda 
ve Aborijinlerle olan arkada�l���m 
sayesinde, rüyalar�m�z�n bizi 
ya�amlar�m�z�n kökeni ve amac�n� 
ke�fedebilece�imiz daha derin 
bir dünya olan Rüya Zaman�’na 
götürebilece�ini ö�rendim.  Ölmü� 
ve geri gelmi� bir çocu�um. 
Çocukken hastanelerde üç defa 
ya�am  belirtilerimi kaybettim ve 
di�er gerçeklikte ya�am�� oldu�um 
maceralarla geri geldim. Bir 
keresinde, az evvel Melbourne’deki 

bir hastanedeki cerrah�n ne�teri 
alt�nda apandisit ameliyat� 

için yatmakta olan 
dokuz ya��ndaki 
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bir çocu�un bedenine geri at�lmadan 
önce koca bir hayat ya�ad�m. Bir 
doktor ebeveynlerime “çocuk öldü ve 
geri geldi” demi�. O günlerde “ölüme 
yak�n deneyim” terimi kullan�lm�yordu 
ve ben de hala eski dili kullanmay� 
tercih ediyorum.   Tibet dilinde 
benimki gibi deneyimleri ya�ayanlar� 
birebir anlatan bir terim vard�r; delog, 
ölmü� ve geri dönmü� oland�r.  

Varsay�lan gerçekli�i �amanik 
bilinç halinde deneyimleyebilece�iniz 
olan, bir rüyac� olarak ba�lad���m� 
söyleyebilirsiniz. Dünyada çe�itli 
�ekillerde, çoklu evren hakk�nda 
bildiklerim hakk�nda ketum olmaya ve 
bir rüyac�n�n yeteneklerini kullanarak 
seçimler yapmaya ve hayatta kalmaya 
çal��arak, gezindim. 

Sonra, 1980'lerin ortalar�nda,  
geleneksel Mohawk arazisinin 
k�y�s�nda bir çiftli�e ta��n�p, ilk ba�ta 
anlamad���m ve sonradan Mohawk 

dilinin arkaik bir formu oldu�unu 
ö�rendi�im dilde rüya görmeye 
ba�lad���m, Jung’un “bilinçalt�yla 
kar��la�ma” olarak adland�rd��� 
�eyi ya�ad�m. Vizyonlar�mda uzun 
zaman öncesinin Mohawk rüya 
�aman� ile olan kar��la�malar�m, 
di�er içsel olaylarla birle�erek rüya 
görmenin ne olabilece�i hakk�ndaki 
anlay���m� derinle�tirerek beni 
ya�amda neyin önemli oldu�unu 
tekrar de�erlendirmeye yöneltti. 
Bu kar��la�malar� ayr�nt�lar� olarak  
Dreamways of the Iroquois (Iroquoilerin 
Rüya Yollar�) kitab�mda anlatt�m.    r

Yazar�n internetteki web sayfas�ndan çeviren:
Simin Uysal Çetinkaya

Not: Robert Moss ülkemizde 28 Eylül - 2 Ekim 
tarihlerinde “Rüyalarla �ifalanma Tap�na��” ba�l�kl� 
bir atölye çal��mas� düzenliyor. Ayr�nt�l� bilgi 
için www.mossdreams.com adresinden ba�vuru 
yap�labilir.

Ruh ve Madde Dergisi �stanbul Sat�� Noktalar�

Bayi / Kitabevi Semt Yak�nda Bulunan

Türkan Türk Kad�köy Be�ikta�/Kabata� �skelesi
Nihat Koyuno�lu Kad�köy Be�ikta�/Kabata� �skelesi
Erkal/Cenk Bozta�� Kad�köy Eminönü �skelesi
Mephisto Kad�köy Postahane
Salih Dilek Göztepe Kay��da�� Cd. Göztepe Benzin �st.
Metin Kurt Üsküdar Be�ikta� �skelesi
Ergün Sar�aslan Bak�rköy Bak�rköy �DO ‹skelesi
Kadir Tuncer �i�li �i�li Camii
Kabalc� Be�ikta� Büyük Be�ikta� Çar��s�
Mephisto Beyo�lu �nci Pastanesi
Semerkant Beyo�lu Erra Goppa
Arkeopera Galatasaray Postahane
Nezih Kitabevi
Remzi Kitabevi
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI ve MT‹A DERNE
‹

• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)

04 EYLÜL Kendini Bilmek Zor mu?  .................................................... A. Cemal Gürsoy

11 EYLÜL �amanik Yolculuk  ............................................................... Juanita PUDDIFOOT

18 EYLÜL Mukadderat Plan�  ............................................................... Alparslan Salt

25 EYLÜL Maddenin Gizemi  ............................................................... Levent KOSOVA

Yer: Hasnun Galip Sok. Pembe Ç›kmaz› Zarifi Apt. No: 4/6 Beyo¤lu / ‹ST. • Tel: (0 212) 243 18 14–249 34 45 • 

Faks: (0 212) 252 07 18 • e-posta: bilyay@bilyay.org.tr • www.bilyay.org.tr • www.bilyayakademi.net

ANKARA RUHSAL ARA�TIRMALAR DERNE
‹

• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)

Konferanslar hakk�nda bilgi almak için lütfen Ankara Ruhsal Ara�t�rmalar Derne�i'yle 

temasa geçiniz.

Yer: Sa�l�k-2 Soka�� No: 65/10 K�z�lay - ANKARA • Tel: (0 312) 434 05 24 • Faks: (0 312) 325 60 42  •

e-posta: aradposta@yahoo.com • www.arad.gen.tr

‹ZM‹R RUHSAL ARA�TIRMALAR DERNE
‹

Yaz s�caklar� nedeniyle Eylül ay�nda konferans düzenlenmemi�tir.

Yer : Mimar Sinan Mah. 1408 Sok. Hac�bey Apt. No:6/10 Alsancak-�ZM�R

Tel: 0232 464 00 17  e-posta irader@irad.org * www.irad.org

Kat�l�m ücretsizdir. Yerimiz s�n�rl� oldu�undan etkinliklerimize kaydolmak için lütfen 14:00 - 17:00 satleri aras� 4640017 No'lu telefonumuzu 

aray�n�z.

ADANA RUHSAL ARA�TIRMALAR DERNE
‹

Cumartesi günleri Kendini Bilme çal›�malar› yap›lmaktad›r. Çal›�malara kat›lmak için 

lütfen kay›t yapt›r›n›z.

Yer: Ramazano¤lu Cad. Kutlu Apt. K:1 D:2 01130 • Tel: (0 322) 454 60 29 

e-posta: adrad@adrad.org • www.adrad.org

NOT: TÜM ‹LLER‹M‹ZDEK‹ ETK‹NL‹KLERE G‹R‹� ÜCRETS‹Z VE SERBESTT‹R.

GEÇ KALINMAMASI R‹CA OLUNUR.



12. Gezegen: Zecharia Sitchin ................................ 23 TL
300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     Alparslan Salt, Özgü Elvan Y�lmaz .................. 15 TL
Agarta: Rene Guenon ............................................ 12 TL
Aka�ik Kay�tlar: Rudolf Steiner.............................. 13 TL
Ate� Üstünde Yürüyenler: Joel Andre ..................... 5.5 TL
Ayurveda: Roy Eugene Davis ................................. 11 TL 
Bagavatgita “Rab’bin Ezgisi” ................................... 11 TL 
Bat�k K�ta Mu'nun Çocuklar�: 
     James Churchward ........................................... 13 TL
Beyaz Kartal/Güzel Hayat› Yaratmak ......................... 6 TL 
Bilinmeyen Gücümüz: Dean I. Radin ...................... 21 TL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocuklara Öyküler: Yavuz Keskin .............................. 6 TL
Çocuklar�n Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
DDA–Evren Dili: Ingo Swann ................................. 11 TL 
Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Ke�if Seferleri: Zecharia Sitchin .... 22 TL 
Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 TL 
Enerjiler: John G. Bennett ........................................ 8 TL 
Enneadlar: Plotinos ................................................ 16 TL
Eon: Jean E. Charon .............................................. 11 TL 
E�zamanl›l›k: Allan CombsMark Holland ............. 10 TL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 TL 
Geçmi� Ya�amlar›n›z› ‹yile�tirmek:
     Roger J. Woolger .............................................. 20 TL 
Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................ 7,5 TL 
Gerçek Varl�k Ruhtur: Leon Denis ............................ 8 TL
Gurdjieff ve Ouspensky Ö�retisi Üstüne 
     Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL     
                                     2.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL
Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................ 10 TL 
Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts ............. 13 TL 
Her �ey Mümkündür: Roy Eugene Davis ................ 10 TL 
Hinduizm: Swami Nikhilananda ........................... 15 TL 
Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹li�kisi: Dr. A. ‹. Yitik ............. 8 TL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 TL 
‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann ....................... 14 TL 
�lahi Kar��la�malar: Zecharia Sitchin ..................... 22 TL
‹pnoz ve Ötesi: Lee Pulos .......................................... 9 TL 
‹sa Ke�mir'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 
Kay�p K�ta Mu: James Churchward ....................... 18 TL 
Kendini Bilen Evren: A. Goswami ........................... 22 TL 
Kozmik Sempati: David Spangler ............................ 17 TL
Kozmik �ifre: Zecharia Sitchin   ............................. 19 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 Çobanl� ..... 40 TL
Ne ‹çin Ya�›yoruz?: J. G. Bennett ............................. .8 TL
Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›................................. 9 TL
Ölüm Sonras›: Colin Wilson ................................... 22 TL 
Ötealem Deneyleri: Dr. Gary Schwartz ..................... 19 TL 

Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 
     Sir William Barrett ............................................. 8 TL 
Parapsikoloji ve Felsefe: David Ray Griffin ................. 9 TL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 TL 
Ruhlar Kitab�: Allan Kardec ................................... 30 TL 
Ruhsal Alemin I�›¤›: Silver Birch ............................ 10 TL 
Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: A. Pauchard .............. 6 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 1: Dr. K. Nowotny ................10 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 
Sevinç ve Güzellik Alemleri•
     Kader Bilmecesi: A. Pauchard .............................. 7 TL 
Semboller Ansiklopedisi: Alparslan Salt ...........................30 TL 
Tanr�'n�n Eczanesinden Sa�l�k: Maria Treben ........ 20 TL
Tekrardo¤u� 1. Cilt .................................................. 12 TL 
Tekrardo¤u� 2. Cilt .................................................. 13 TL 
Tekrardo¤u� 3. Cilt .................................................. 13 TL
Tekrardo¤u�u Ke�fetmek: Hans TenDam ................. 28 TL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Al�nan Ruhsal Tebli�ler:
      Derleyen ve Türkçele�tiren Alparslan Salt ....... 24 TL 
Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 TL 
Uzay Gemilerinde: George Adamski ......................... 9 TL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Aç�klamalar:
      John Willner .................................................... 22 TL 
Vizüalizasyon: Ursula Markham ............................ 10 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 Ba�larken: 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›�› 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: 36 ............................. 16 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



Aslan Halk�: Murry Hope  ....................................12 TL
Astral Seyahat Teknikler:
     Nusret Sefa Y�lmaz  ........................................22 TL
Bir Ya�am�n�z Daha Olsa:
     Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl ................... 15 TL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 TL  
Dikkat: Ruh E�iniz Ç�kabilir!: 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 I�›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 
Hiçlik Denen Yer: Zeynep Camat ...........................  14 TL 
I����n Elleri: Barbara Ann Brennan............................ 23 TL  
‹çten D›�a De¤i�im Teknikleri: U. Markham .................. 11 TL  
‹çten Ya�amak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13 TL   
Kainat�n Masal�: Zeynep Zahal Camat .................... 14 TL
Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ........... 13 TL  
K�yamet Kitab�: Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 
Koruyucu Mele�iniz Konu�uyor: Jonathan Cainer .... 13 TL 
Küçük Mucizeler: Judith Leventhal ........................ 11 TL
Mandala: Helga Fiala ............................................ 18 TL
Masumiyete Dönü�: J. M. Schwartz ......................... 16 TL 
Mong: Hendrick Vannek ....................................... 10 TL 
Neden Ben, Neden Bu, Neden �imdi: 
     Robin Norwood ................................................ 14 TL
Psi�ik Korunma: Fadime Emir ................................ 15 TL 
SQ: Ruhsal Zekam›zla Ba¤lant›
     Kurmak: D. Zohar–Dr. I. Marshall ................... 19 TL 
Strese Son!: Alix Kirsta ............................................ 20 TL 
Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati ....................... 18,5 TL 
Zararl› I�›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

Meta Yay›nlar› 
Fiyat Listesi

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




