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Sayıların Gizemi
R a f e t  G ö k h a n  A y y ü c e

Nümeroloji eski uygarlıklardan bize aktarılan kadim bir kendini bilme ve yaşama 
sanatı rehberidir. Şakra sistemini ve reenkarnasyon yasasını temel alan modern 
nümeroloji, Ayurveda, Ebced, Kabala ve Pisagor ekolü gibi değişik köklerden 
beslenir. Harflerin önceki hayatlardan getirilen fıtrat özelliklerine ve doğum 
tarihindeki sayıların ise bu hayatta gerçekleştirilmesi hedeflenen unsurlara işaret 
ettiğini savunan Anadolu Nümerolojisi akımı hem Doğu’daki hem de Batı’daki 
değişik uygarlıkların nümerolojilerini kendi bünyesinde sentezlemektedir. Bu kitap 
hem konunun uzmanları hem de yeni başlayanlar için vazgeçilmez bir klavuz 
niteliği taşımaktadır.

Ruh ve Madde Yayınları, 248 sayfa

Şamanik Yolculuk
S a n d r a  I n g e r m a n

Kitap aynen geleneksel şamanların yüzyıllarca yaptıkları gibi yolculuk yapmayı 
keşfedebilmeniz için interaktif bir öğrenim deneyimi sunmaktadır. Bu kitaptaki 
açıklamalar ve eşlik eden CD ile şamanın yerli kültürlerdeki orijinal rolü, erk 
hayvanlarınız ve diğer ruhsal öğretmenleriniz ile tanışıp birlikte çalışma, 
görünmez gerçekliğin üç bölümü olan Aşağı Dünya, Yukarı Dünya ve Orta 
Dünyada yolculuk yapma ve modern kültürümüzde başarılı şekilde yolculuk 
yapabilmenin anahtarları anlatılmaktadır.

Meta Yayınları, 88 sayfa

Psişik Korunma
F a d i m e  E m i r

Bu kitap çeşitli ortamlarda kendinizi psişik olarak nasıl koruyabileceğiniz, enerjilere 
karşı olan farkındalığınızı nasıl geliştirebileceğiniz, içinde yaşadığınız ortamların 

enerjisini nasıl temiz tutabileceğiniz konusunda pek çok bilgi ve uygulamaları 
içeren kapsamlı bir kaynak eserdir. Yazarın geniş bir araştırma sonucu oluşturup 

kendi deneyimleriyle zenginleştirdiği bu çalışma, hem şifacılık konusuyla 
ilgilenenler hem de gündelik yaşam içerisindeki herkes için bir başucu kitabı 

niteliğindedir.

Meta Yayınları, 504 sayfa

Başka Yaşamlar, Başka Benlikler
R o g e r  J .  W o o l g e r

Oxford mezunu, sertifikalı bir Jung’cu analist olan Dr. Roger Woolger, 
reenkarnasyonla iş birliği yapan yeni bir psikolojinin oluşumuna, yaşamlarımızı 
radikal bir şekilde dönüştürebilecek ve şifalandırabilecek olan geçmiş yaşam 

regresyonunun dramatik gücüne birinci elden bir bakış sunuyor. Devrim yaratacak 
türden terapötik bir tekniği kolayca anlaşılır ve sürükleyici bir şekilde açıklayan 

Başka Yaşamlar, Başka Benlikler kişisel gelişim ve kişisel aydınlanma konusunda, 
kişinin bütününe (beden, zihin ve ruh) eğilen alternatif bir yol sunuyor.

Ruh ve Madde Yayınları, 399 sayfa



S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

İÇİNDE olduğumuz dönem sancılı bir şekilde devam ediyor. 
İnsan varlığının deneyimleri sonsuz görünümlerde, sonsuz 
biçimlerde dramasını sergiliyor. Düalite ilkesinin, varlığın 

değer kazanma çabalarının değişik görünümleri ile karşı 
karşıyayız. 

Eşkoştuğumuz, biz olduğunu zannettiğimiz, sıkı sıkıya 
yapıştığımız hem madde, hem duygu, hem his, hem düşünce 
bizi iyice maddesel düzlemin derinliklerine çekiyor. Bu aynı 
bir yayın çekilişi gibi, gerilişi gibi... İnsanlığı en uzun mesafeye 
fırlatabilmek, ilerleyişini hızlandırmak, varmak istediği 
yere ulaştırmak için tüm sistemler devrede. Terk etmenin, 
saplandığımız ve bağlandığımız şeylerin biz olmadığımızı fark 
etmenin derin sancılarını yaşıyoruz. Özellikle doğa olayları, 
toplumsal olaylar bu ayrışmanın yaşanmasının olanaklarını bize 
getiriyor. Sahiplendiğimiz şeyler aslında biz değiliz... Kişiliğimiz 
dahi varlığımızın sadece bu dünyada edindiği bir maske.

Oysa, özlemini duyduğumuz, yüzyıllardan beri peşinden 
koştuğumuz gerçek mutluluğu ve sevgiyi dünyayı terk ettikten 
sonra anlayacağız. O zaman tüm bu bedensel acılar, sıkıntılar, 
zorluklar varlık için sadece bir deneyim olarak öz varlığa 
aktarılacak... Tüm bunları derinden anlayan, fark eden varlık 
için bedeni terk ediş özgürleşmenin doğal ifadesi olacak...
İ lâhî Nizam ve Kâinat çok yakında yurtdışında İngilizce 

olarak okuyucularına ulaşacak. Daha sonra da pek çok dillere 
çevrilmesi konusunda hazırlıklar yapılıyor. Bilgi, yayılımı içinde 
akışını buluyor, kendi yolunu açıyor. Tüm okuyucularımızdan 
isteğimiz kitabın yayılmasında sizlerin de taşın altına elinizi 
koymanız, bağlantıda olduğunuz yerli-yabancı kişileri, 
kurumları bilgilendirmeniz, yönlendirmeniz. Uzun süredir 
spiritüel bilgilerin içinde olanlar, kitabın açılımı ile gelen 
bilgilerin değerini derinden varlıklarında hissediyorlar. 
Uyanma ve uyandırma zamanı... Vicdandan vazifeye doğru 
geçişlerin ilk adımlarını atma zamanı...

Ruh ve Madde Yayınları
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ŞİMDİ, dünyadaki vazife planına ait hazırlıklarda bu kadar önemli roller alan 
anlayış ve vicdan mekanizmalarını besleyen öz bilgilere geliyoruz. Öncelikle 
şunu söyleyelim ki öz bilgiler, anlayış ve vicdanı beslerken, kendileri de 

      anlayış ve vicdan yoluyla zenginleşirler.
Öz bilgiler, anlayışın bizzat kendisiyle beraber, dış müdahalelerin yardımlarıyla 

da değerlerini arttırır. 
Öz bilginin artmasına yardım eden müdahaleler, vicdan karşısında, çeşitli 

madde bileşimlerinin sayısız hâl ve durumlarından, yani bir sürü olaydan 
yararlanarak hedeflerine ulaşırlar. Olaylar kaba kıyas bilgisi süzgecinden geçerek 
bilinçten bilinçdışına çıkar ve orada kalır. Bunlar öz varlığın emri altındadır. Ve 
insanın o dünya hayatı süresince orada, bilinçdışında bulunurlar. Bunlar henüz 
bilinçaltına geçmemişlerdir.

Ş U B A T  2 0 1 4

Öz Bilgiler
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.

İ  L Â H Î  N İ Z A M  V E  K Â İN A T ’ T A N  S E Ç M E L E R
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Olaylar doğrudan doğruya öz 
bilgi durumuna geçemezler. Çünkü 
bunların arasında henüz uyumsuzluk 
vardır. Bilinçte gerçekleşen bu 
olaylar, bilinçdışındaki nispeten 
kaba maddesel izlenimlerle ilk 
karşılaştırmalı muhasebeleri 
yapıldıktan sonra bilinçdışına itilirler. 
Bunlar öz varlığın emri altında 
bulunmakla beraber henüz onun 
öz malı olmamıştır, öz bilgi hâline 
girmemiştir. Bilinçdışındaki bu 
bilgilerin öz bilgi hâline geçebilmeleri 
için, öz bilgilere uyum sağlamaları, 
öz bilgi sentezine dahil olabilecek 
duruma gelmeleri gerekir. Oysa 
bunların bilinçdışındaki karşılaştırmalı 
muhasebeleri bilinçaltı bilgileriyle 
değil, bilinçdışı bilgileriyle yapılmıştır 
ki bunlar da öz bilgiler değildir.

Ölümden sonra spatyoma1 geçilince 
varlığın dışarısıyla bütün bağlantıları 
kesileceğinden, bu bilgiler bilinçaltı 
bilgileriyle karşılaştırılarak varlık 
tarafından muhasebeleri yapılacak, 
muhasebeleri yapıldıktan sonra 
bilinçaltına geçerek varlığa mal 
edilecektir. Çünkü bu uygulama 
bilinçaltındaki bilgilerle bilinçdışındaki 
bilgileri uyum hâline getirecek ve 
onları bilinçaltı bilgilerinin sentezleri 
arasına karıştıracaktır.

Demek ki bütün hayat boyunca 
bilinçdışı kalan bilgiler, ancak ölüm 
olayıyla büyük muhasebeden geçtikten 
sonra varlık tarafından temsil edilip 
bilinçaltına girebilirler. Bilinçdışında 
bilgilerin nasıl toplandığına 
gelince, bunlar bilinç tarafından 
anlaşılan ya da anlaşılmayan dünya 

1 Spatyom bedenden kesin olarak ayrılan ruhun 
geçtiği mekândır. Bu mekân ruhun imgelemelerine 
ve serbest düşüncesine göre en uygun biçimleri 
oluşturacak bir yapıdadır. MTİAD

realitelerinin2 uyku sırasında kabaca 
yapılacak vicdan karşısındaki kıyas 
bilgisi mekanizmasına tabi tutularak 
bilinçdışına itilmesi yoluyla birikirler.

* 
*
 *

Kısaca, anlaşılsın ya da anlaşılmasın, 
bilincin karşılaştığı olaylar, 
bilinçdışındaki kıyas bilgileriyle 
sonuçlandırılırlar ve bu sonuçlar 
bilinçdışında kalırlar. Bunlar orada, 
varlığın henüz öz bilgileri hâline 
girmemişlerdir, bundan dolayı 
bilinçaltına ait değildirler. Bununla 
beraber bu bilgiler varlığın egemenliği 

2 Realite, kişinin duyuları ve yetenekleri ile 
anlayabildiği, ilgi kurabildiği varlık hakkındaki 
kanısı ya da bu kanısının hakikat karşısındaki 
durumu olarak tanımlanır. Her birey için algıladığı 
ortam onun realitesidir, algıladıklarından çıkarttığı 
sonuçlardan oluşan genel kanısı, görüşü onun için 
bir realitedir. Fakat her realite görecelidir, hakikate 
kıyasla eksiktir. MTİAD
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altındadır ve gerektikçe bilinç alanına 
çıkarılabilirler. Ve ancak ölümün 
ardından yapılan büyük muhasebeden 
sonra bilinçaltındaki öz bilgi yüküne 
karışırlar.

Öz bilgiyi besleyen kaynaklar 
ve yollar çok çeşitlidir. Bunların 
en önemlilerinden bazılarını 
söyleyeceğiz. Bilgi, din, millet, aile gibi 
toplumsal durumlar ve bu durumları 
kuvvetlendiren hâller ve sonunda 
doğrudan doğruya çeşitli kademelerde 
vazifeli varlıklar tarafından insanlara 
ve medyomlara3 verilen tebliğler4, 
ilhamlar, bilgiler ve bütün bunlardan 
doğan olaylar, öz bilgiyi arttıran ve 
varlığı vazife planı bilgisine yaklaştıran 
kuvvetli malzemelerdendir. Bunlar 
dünya realiteleri içinde geçirilir ve 
dediğimiz gibi bazı uygulamalardan 
sonra varlığın öz bilgi dağarcığına 
karışır. Şimdi biraz öz bilgi üzerinde 
duralım.

* 
*
 *

Öz bilgi, en ilkel devreden 
itibaren geçmiş hayatlara ait elde 
edilen kazanımların daha önceki 
kazanımlarla karşılaştırılması, 
yargılanması sonucunda ulaşılan ve 
varlığın -insanın değil- malı olan, 
insanların anlayamayacakları birtakım 
derin izlenimlerdir. Bunlar anlayış 
biçimleriyle bir taraftan hizmetinde 
bulundukları ruhun tekâmülünü5 

3 Latince bir kelime olan medyom kelimesi, 
“arada bulunan, ortadaki” anlamlarına gelir. 
Paranormal, yani normal üstü yetenekleri olan, 
bedensiz varlıklarla iletişim kurabilen kişiler olarak 
tanımlanmaktadır. MTİAD
4 Deneysel ruhçulukta tebliğ terimi, yüksek seviyeli 
ruhsal bağlantılarla alınmış çok değerli bilgiler 
içeren mesajları ifade etmek üzere kullanılır. 
MTİAD
5 Tekâmül, sözlük anlamı olgunlaşma, gelişim ve 
evrim olan bir terimdir. Deneysel spiritüalizmin 
temel ilkelerinden biri olan tekâmül ya da ruhsal 

sağlarken, diğer taraftan yeni bilgilere 
zemin hazırlayarak varlığın gelişim 
alanını genişletirler. Bu kazanımlar, 
dünya anlayışı tekniği içinde birtakım 
durumlarla elde edilir. Bu durumları 
olay kavramı içinde toplamak 
mümkündür. İnsan, etrafındaki 
olaylardan bazılarının içinde bizzat 
yaşar, o olayların kahramanı olur. 
Bazılarında da bizzat yaşamaz, onların 
içinde yaşayan diğer insanların ve 
varlıkların durumlarını yakın bir 
ilgiyle takip eder ve gözlemler. İşte 
insanların dünyada hayatları gereğince 
doğrudan içlerinde yaşadıkları ya da 
dolaylı olarak başkalarında gördükleri 
olay bileşimlerine ait ilişkiler dünya 
anlayışıyla ifade edilen bilgilerin 
toplu olarak hepsidir ki bunlar, öz 
bilgiden ayrı kavramlar ve öz bilgilerin 
oluşumuna aracı olan malzemelerdir. 
Ancak bunların, ölümün ardından 
spatyom hayatında geçirecekleri çeşitli 
mekanizmalardan sonra öz varlığa 
geçen sonuçları ve izlenimleri, öz bilgi 
hâlinde varlığın malı olurlar.

İşte daha önce açıkladığımız 
bilinç, dünyanın kaba realiteleriyle, 
daha doğrusu bu olaylarla doğrudan 
doğruya karşılaşarak dünyadan 
yeni bilgi malzemelerini toplamaya 
devam eder. Öz bilgilerle dünyada 
bilgi diye değer verilen olayların 
farklarını böylece belirttikten sonra 
bunları birbirine karıştırmadan bilgi 
kelimesinin dünya diline göre anlamını 
kullanarak açıklamamıza devam 
edeceğiz.

* 
*
 *

tekâmül, bu alanda ruhsal gelişim anlamında 
kullanılmaktadır. Kısaca ruhların madde 
evrenindeki görgü ve deneyimini arttırarak 
şuurunu ve bilgisini genişletmesi olarak tanımlanır. 
MTİAD
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Dünyaya ait bilgilerin irdelenmesini 
kolaylaştırmak için bir ağaca 
benzeterek onların doğrudan, yani 
olayların bizzat içinde yaşanarak elde 
edilenlerine gövde bilgiler; dolaylı 
yani başkalarının gözlemleriyle 
elde edilenlerine de dal bilgiler 
diyebiliriz ki bunların her ikisi 
de kendi kapasitelerine göre öz 
bilgilerin gelişimine sebep olan güçlü 
araçlardır. Örneğin, elini ateşe sokmuş 
bir çocuğun yanık acısını bizzat 
duymasıyla edindiği bilgi onun için 
bir gövde bilgisi ise diğer bir çocuk 
arkadaşının elini yakmasından doğan 
acılarının ve tepkilerinin gözlemiyle 
elde ettiği bilgi de dal bilgi olur. Bu 
örnekle de öz bilgilerin oluşumunda 
gövde bilgilerinin dal bilgilere göre 
daha kestirme yoldan sonuçlar 
verebileceğini anlatmış oluyoruz. 
Bununla beraber, insanların bizzat her 
olayın içinde yaşamalarına ve sadece 
doğrudan bilgiler almalarına olanak 
bulunamaz. İşte bu olanaksızlıktan 
doğan eksiklikler dal bilgilerle 
tamamlanır.

* 
*
 *

Bilgiler öz bilgileri beslerken arada 
yardımcı bazı ilkelerden kuvvet alınır 
ki bunlardan biri de nedensellik 
ilkesidir.

Evrende hiçbir olay sebepsiz 
değildir. Evrenin bütün olayları, 
ilişkileri, tesirleşmeleri, kuruluşları, 
değişişleri, dağılışları, kısacası 
bütün madde bileşimlerinin 
biçimlenmeleri, dönüşümleri ve 
biçimsizleşmeleri; büyük tekâmül 
nedeninin zorunluluklarıyla birbirinin 
nedeni ve sonucu hâlinde ve birbirine 
bağlı olarak meydana gelir. İşte bu, 
evrendeki büyük nedensellik ilkesinin 
bir görünümüdür. Zaten bu kitabın 
her noktasında, bütün hareketlerin 
sebeplere dayandığını ve sonuçlara 
vardığını ifade etmekteyiz. Sebepsiz 
ve sonuçsuz hiçbir oluş düşünülemez. 
Evrende bütün ilişkilerin kuruluş ve 
dağılışlarına ait mekanizmalar bu 
ilkeye göre işlemektedirler. Hiçbir 
olay başıboş ve bağımsız değildir. Her 
olay doğrudan ya da dolaylı olarak 
diğer olaylara bağlıdır. Böylece bütün 
evren, bütün parçalarıyla büyük bir bağ 
şebekesiyle örülmüştür ki bu bağların 
düğüm noktaları nedensellik ilkesinin 
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sebep-sonuç zorunluluklarıdır. Her 
olay bir üsttekinin sonucu ve bir 
alttakinin nedenidir. Hangi olayın 
sebebi görülmüyorsa bu durum, o 
olayın sebebinin bilinmemesinden ileri 
gelmektedir.

* 
*
 *

Nedensellik ilkesi, olayların öz 
bilgiye dönüşümlerinde en önemli 
rolü alan anlayışın kullandığı kıyas 
bilgisinin kuvvetli bir dayanağıdır. 
Nedensellik ilkesi hakkında yukarıdaki 
kısa bilgiyi verdikten sonra, anlayış ile 
kıyas bilgisinin karşılıklı durumlarını 
belirtmemiz faydalı olur.

Kıyas bilgisi, anlayışın nedensellik 
ilkesine uyması yoludur. Anlayışlar, 
evrendeki nedensellik ilkesine uyum 
sağlayabildikleri oranda gelişirler. 
Nedensellik ilkesine yabancı kalan 
anlayışlar, evrendeki sonsuz bileşimler 

arasında var olan sonsuz ilişkileri 
belirleyip değerlendirmekte o oranda 
güçsüzlük gösterir ve o oranda da 
geri ve basit durumlarda kalırlar. 
Ateşi eliyle tutarsa elinin yanıp 
yanmayacağını anlayamayan bir çocuğa 
ateşle oynama yetkisi verilmez. Çünkü 
onun anlayışı henüz böyle bir işe layık 
duruma gelmemiştir. Onun anlayışı, bu 
maddelerin ilişkilerine ait nedensellik 
ilkesine henüz gereği kadar uyum 
sağlamamıştır. İşte bu uyumu 
sağlayacak şey, onun kıyas bilgisi 
olacaktır. Kıyas bilgisine girmek için 
o çocuk, eliyle ateşi birkaç defa tutma 
deneyimini yapacak ve her defasında 
eli yanacaktır. Her eli yandığında onun 
anlayışında el ve ateş ilişkilerine ait 
sebep ve sonuçlar hakkında yavaş yavaş 
birtakım sezgiler belirecek ve kıyas 
bilgilerinin yardımıyla bu sezgiler bilgi 
hâline geçecektir. Böylece anlayış ve 
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dolayısıyla öz bilgi içeriği artacaktır. Bu 
uygulamaya görgü ve deneyim diyoruz.

* 
*
 *

Verdiğimiz bu bilgiler gösteriyor 
ki öz bilgileri arttıran nedensellik 
ilkesi ile kıyas bilgisi, bu işlevlerini 
ancak olaylar yoluyla yapmaktadır. 
Olaylar olmayınca ne nedensellik 
ilkesi irdelenebilir, ne kıyas bilgisi 
anlaşılabilir, ne de bunların birbirine 
bağlantısı söz konusu olabilir. Öyleyse 
kıyas bilgisine devam edebilmek 
için ilk önce olaylar üzerinde durma 
zorunluluğu meydana geliyor.

Bilgilerin ve öz bilgilerin elde 
edilmesi ve bunların sonucu olarak 
da tekâmülün kazanılması için gerekli 
olan esaslı malzemelerden birisi ve 
hatta birincisi olaydır. Olayların içinde 
doğrudan ya da dolaylı olarak yaşamak 
gerekmektedir.

Olayların ortaya çıkması birçok 
sebebe bağlıdır. Fakat her şeyden önce 
olaylar sebep-sonuç yasası yargılarına 
göre gerçekleşirler. Aslında olayların 
öz bilgiyi doğurabilmeleri de onlardaki 
sebep-sonuç ilişkilerine, anlayışların 
kıyas yoluyla uyum sağlayabilme 
derecelerine bağlıdır. Ateş çocuğun 
elini yakar, çocuk bu acıyı duymuştur. 
Onun ateşten elinin yanması, eliyle 
ateşi tutmasından ileri gelmiştir. Eğer 
çocuk bu yanık duygusu etrafında 
toplanan olaylar arasındaki sebep-
sonuç bağlarını anlayabilirse öz bilgi 
bakımından onun alacağı sonuç başka 
olur, edemezse yine başka olur. Yani 
anlayışın bu olaydaki sebep-sonuç 
bağlantılarına uyumu oranında bilgiler 
ortaya çıkar ve ruha yansır. Bilgileri 
sağlayan olaylar o varlığın ihtiyacıyla 
orantılı olarak yardımcı varlıklar 
tarafından düzenlenir ve insanın 

önüne konur ya da aynı sebeple 
yine o varlığa, yardımcı varlıkların 
gönderecekleri tesirlerle yaptırtılır. O 
varlık bu olaylara bizzat kendisi, kendi 
hareketleriyle sebep olur. Çünkü o 
insanın bilgisini hazırlayan bu olayların 
düzen ve sıralanışları tekâmülle ilgili 
bir sürü bireysel ve toplumsal planlara 
ve bir sürü düzene tabidir ki bu 
düzenler de ancak üstün anlayışlar ve 
güçler tarafından yürütülebilir.

İstenilen herhangi bir olayı bir 
insana yaptırtmak için gerektiği zaman 
yardımcı varlıklar, onun vicdanının 
nefsaniyet unsurlarını harekete 
geçirirler. Ya da onun karşısına kendi 
seçimi dışında olaylar çıkartırlar 
ve böylece onu çeşitli hareketlere 
iterler. Bu da nefsani hareketlerinin 
acı sonuçlarını onlara tattırmak ve 
bu sayede insanları kıyas bilgisine 
götürerek öz bilgilerine o yoldan 
değerler hazırlamak içindir. Örneğin 
bir insan, eğer bir katilin duyacağı 
acıları çekecekse, onun buna ihtiyacı 
varsa o insanın önüne öyle olaylar 
çıkartılır ki o, bunların karşısında 
kendini tutamaz ve adam öldürür. 
Demek ki böyle sonucu çok ağır bir 

Olayların içinde 
doğrudan 

ya da 
dolaylı olarak 

yaşamak 
gerekmektedir.
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olaya onun bizzat sebep olması, keyfî 
ya da rastgele meydana gelmiş bir iş 
değildir. Çünkü yavaşlattığı gelişim 
hazırlıklarını tekrar canlandırabilmesi 
için gerekli olan kıyas bilgisine 
onun girebilmesi, olaylara ancak 
bizzat kendisinin liyakat kazandığını 
anlayabilmesi oranında mümkün 
olur. Bunu da sağlayacak olan şey 
onun bir adamı öldürmesidir. O 
bu adamı öldürsün ki o zamana 
kadar vicdanının vazife unsuruna, 
nefsaniyet unsurundan daha fazla 
değer vermeyen, daha doğrusu buna 
yetmeyecek derecede zayıf olan 
bilgi ve anlayış dağarcığı, bu olay 
yüzünden gireceği kıyas bilgisi yoluyla 
yeterli derecede güç kazansın ve 
zenginleşebilsin ve artık ondan sonra 
da iradesini vazife unsuruna yönelterek 
gelişiminde hız alma olanaklarına 
kavuşabilsin. Varlığın buna benzer 
daha binlerce ihtiyacı karşısında 
bu yardımlar ve müdahaleler 
gerçekleşerek çeşitli olaylar ortaya 
çıkartılır. İşte vicdan düalitelerinin6 
üst unsurlarına yönelmeye yeterli 
olacak derecede kuvvetlenmemiş, 
daha doğrusu alt kademe bilgilerinin 
tesirlerinden kendilerini kurtaramamış 
ve vicdanlarının denge seviyelerini 
yükseltmekte güçsüz kalmış insanların 
karşılarına, onların tekâmülleriyle 
vazifeli olan yardımcı varlıklar böyle 
bir sürü olay çıkartırlar ve onlar da 
bu olaylardan meydana gelmiş eziyet 
ve acıların tesiri altında, girdikleri 
kıyas bilgisinden önemli dersler alırlar 

6 Düalite, doğadaki, evrendeki karşıtlık ve 
birbirini tamamlayıcılık ilkesini ifade eden 
genel bir terimdir. Genellikle iyi ile kötü, vicdan 
ile nefsaniyet, özgecilik ile bencillik, olumlu 
ile olumsuz gibi zıt unsurların bulunduğu 
fiziksel ortamı ifade etmek üzere kullanıldığı 
görülmektedir. MTİAD

ki bu derslerin her biri onların öz 
bilgilerinin tohumlarını atmaktadır. 
Böylece o varlık, anlayışını daha üst 
kademelerdeki realitelere ait yüksek 
değerlere hazırlar ve gelişir. Yani 
insanüstü aşamasının vazife bilgilerine 
yaklaşır. Onun için çoktan beri 
insanlar arasında sınav, sınama diye 
anılan bu ıstıraplı olaylara insanlar 
-pek de niteliklerini anlamadan- birer 
kurtarıcı etken gözüyle bakmışlardır 
ki doğrudur. Nitekim biz de bu sınav 
ya da sınamaların ya da deneyimlerin 
sonuçlarından çıkan derslere görgü ya 
da gözlem diyoruz. Bunların her biri 
birer tekâmül malzemesidir.          r

İ lâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış  baskısından alınmış tır.
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BİLYAY VAKFI 
KONFERANSLARI

ARTIK CANLI YAYINDA!

UZUN YILLARDAN BERİ VAKFIMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLAN 
SALI KONFERANSLARININ

İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ.

1950'LERDEN BU YANA SPİRİTÜEL BİLGİYİ YAYMAYI VAZİFE EDİNEN 
BİLYAY VAKFI VE MTİA DERNEĞİ,

GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK
VAZİFESİNE DEVAM ETMEKTEDİR.

KONFERANSLARIMIZI ARTIK DÜNYANIN HER YERİNDEN

http://new.livestream.com/bilyay
BAĞLANTISINI KULLANARAK,

HER SALI TÜRKİYE SAATİYLE 19.30'DA CANLI OLARAK İZLEYEBİLİR,
DİLERSENİZ KAÇIRMIŞ OLDUĞUNUZ KONFERANSLARI DA AYNI 

ADRESTEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
YAYINLARIMIZ KESİNTİSİZ VE REKLAMSIZDIR.

İYİ SEYİRLER!

NOT: YAYINLARIMIZLA İLGİLİ İSTEK, ÖNERİ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ 
BEKLİYORUZ.

D U Y U R U

Metapsişik 
Tetkitler ve İlmi 

Araştırmalar 
Derneği

İnsanları 
Birleştiren 

Bilgiyi Yayma 
Vakfı
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4 NO.LU İNSAN veya Dengeli İnsan’a 
ulaşabilmek için merkezlerin gelişiminin 
yanı sıra kişinin kendine dair şuurunun 

da artırılması gerekir. Kişinin kendine dair 
şuurundaki artış, farklılaşmayı da beraberinde 
getirir. Dengesizliğimize katkıda bulunan 
şey, kendimiz hakkındaki olağan hissimizdir. 
Bunlar çok önemli noktalardır. Kişinin 
kendi hakkında şu an sahip olduğu hisle, 
hiçbir dönüşüm gerçekleşemez çünkü kişiyi 
psikolojik olarak olduğu yerde tutan şey kendisi 
hakkındaki hissidir. Bunun böyle olduğunu 
fark etmek zordur. Kişi, kendisi hakkında bu 
hisse sahip olduğunun ve bunun kendisini 
nasıl sınırlandırdığının hiç farkında değildir. 
Şimdi, dengeli bir insan ise kendisi hakkında 
eskiden sahip olduğu hisse sahip değildir 
çünkü kendine dair şuuru genişlemiştir. Canını 
bir seviyede yitirecek ve varlığının bir başka 
seviyesinde bulacaktır. Oysa bizler kendimiz 
hakkındaki hissimize sıkı sıkıya tutunuruz ve 
aslında ona karşı körüzdür. Bunu olabildiğince 
sık fark etmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. 
Bu, Çalışma’nın büyük bir kısmını birbiriyle 
bağlantılandırmaya yardım eder.

Şimdi, bir örneği adım adım ele alalım. Biri, 
benim şiddetle gücendiğim bir tarzda konuşur 
ve davranır. Keskin tepkiler veririm. Özenle 
saklanmış acı hatıralarla dolu olan sandığımı 
açarım. O kişiyi sürekli suçlarım, gözüme 
uyku girmez vb. Bu, hayat-yoludur. Çalışma 
yolu ise farklıdır. İlk adım: Şiddetli olduğumu 
ve keskin tepkiler verdiğimi gözlemlerim. 
Bu, şiddete başvurmaktan ve keskin tepkiler 
vermekten tamamen farklıdır. Bu, içeriye bir 
ışık ışınının süzülmesine izin verir; yani geçmişte 
şuurlu değilken ve bu halimle özdeşleşmişken, 
artık bunun biraz olsun şuurundayımdır. Şu 
anda söylediklerimi ve genellikle söylediğim 
şeyleri biraz fark ederim ve hatırlarım. İkinci 
adım: Suçlanacak kişi her kim olursa olsun, 
negatifleşmekten dolayı suçlanması gerekenin 
ben olduğumu hatırlarım. Çalışma’ya değer 
verirsem, bu her şeyin nedenini karşımdaki kişide 

Kendini 
Hissetme
Maurice Nicoll
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değil, dönüp kendimde aramama 
yardımcı olur. Üçüncü adım: Bu öfke 
patlamalarının gerisinde, kendimle 
ilgili olağan hissimle bağlantılı 
nelerin olduğunu sormalıyım. Kişinin 
dikkatini samimiyetle kendisine 
yönelttiğinde ortaya çıkan bu sessizlik 
ve gerilimsizlik içinde düşünürüm. 
Çünkü sebep, ya benim kendime dair 
alışılagelmiş hissime dahil ettiğim bir 
şeyde ya da kendime dair alışılagelmiş 
hissime dahil etmediğim bir şeyde 
yatmaktadır. İlk durumu gözden 
geçirelim: bu kadar şiddetli tepki 
vermem, kendime dair hissime dahil 
ettiğim bir şeyin incinmesinden dolayı 
olsun. Söylenenleri ve yapılanları 
düşünürüm. Bunun benim verimli 
ve etkin oluşuma yönelik bir eleştiri 
olduğuna karar veririm. Bu durumda, 
bir verimli olma resmine sahip miyim 
ve bu, kendim hakkındaki alışılagelmiş 
hissimin bir parçası mıdır? Bunun 
tam olarak farkında değilim. Zamanla 
bunun böyle olduğunun gittikçe daha 
çok şuuruna varırım. Şuurum da bu 
ölçüde genişler ve kendim hakkındaki 
alışılagelmiş hissimin kaynaklarını 
daha çok fark ederim. Görevim o 
zaman netlik kazanır. Hiç verimli ve 
etkin olmadığım noktaların farkına 

varmam ve bunları kendim hakkındaki 
hissime yavaşça dahil etmem gerekir. 
Bu, kendim hakkındaki hissimi 
biraz değiştirecektir. Neden? Çünkü 
kendime dair şuurum artmıştır. Ayrıca 
karşıtı da dahil etmek yoluyla bu 
konuda böylesine hassas olmaktan 
özgürleşeceğim.

Diğer olasılığı, yani bu tavrımın 
kendim hakkındaki alışılagelmiş 
hissime dahil etmediğim bir şeyden 
kaynaklandığını düşünelim. Dolayısıyla 
bu, kendimin karanlık -yani şuurdışı- 
yanında olacaktır. Durum böyle ise 
bu başkalarına yansıtılma eğilimi 
gösterecektir. Konu üzerinde 
düşünerek, o kişinin beni eleştirip 
eleştirmemesinden tamamen ayrı 
olarak, onun beni hep rahatsız ettiğini 
bulurum. Onda katlanamadığım 
bir şey vardır. Yanımda yakınımda 
değilken bile canımı sıkar. Neden onu 
kafamdan silip atamam? Nedenin ne 
olduğunu anlamaya başlarım. Onu 
silkip atamamamın nedeni, benim 
bir bakıma o olmamdır. Peki ama 
onu bu kadar az sevip kendimi bu 
kadar çok severken bu nasıl olabilir? 
Garip gelebilir ama bunun nedeni, 
kendimi sevişimin benim bu parçamı 
şuuruma kabul etmeyecek olmasıdır. 
Bunu, kendim hakkındaki hissime 
dahil etmeyeceğimdir. Çözüm basittir. 
Kendimin bu rahatsız edici yanını 
dışarıya yansıtırım ve ona çok benzeyen 
bir başka kişide görürüm. Başkalarında 
en çok rahatsızlık duyduğumuz 
hataların, genellikle şuurunda olmadan 
kendimiz sergilediğimiz hatalar olduğu 
ortaya çıkar. Görünüşe göre, ne 
olduğumuza uyanmamızı engellemek 
için her türlü önlem alınmıştır. 
Rejenerasyonun ya da bedenen değil, 
ruhen yeniden doğumun ilk aşaması 
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ise ne olduğumuza uyanmaktır ve bu 
ancak kişinin kendine dair şuurunun 
artması aracılığıyla mümkündür. Ama 
bu ilk aşamaya yaklaşmak, görünen o 
ki kasten son derece zorlaştırılmıştır. 
Çukurlar, tuzaklar, engeller ve 
hiçbir yere çıkmayan yol işaretleri 
ve sokaklar vardır. Tüm bunların en 
üstünde, kendimize dair en olağandışı 
yanılsamalar, çocukluğumuzdan 
itibaren gün be gün bize pompalanır; 
bunlara ek olarak, hakikat algımızı 
neredeyse sular altında bırakan bir 
sürü aptalca kanı vardır. Kendini haklı 
çıkarmanın son derece uyanık ve 
tükenmez olan gücünün, uyanmamıza 
yardımcı olmak için tasarlanmadığını 
görebiliyor musunuz?

Konumuza geri dönelim: söz 
konusu kişi bende birçok farklı 
yoldan hiddete yol açtığı için şiddetli 
tepkimin nedeninin, verimli ve 

etkin olma resmime hakaret edilmiş 
olmasından daha derin şeylerle 
bağlantılı olduğunu düşündüğüm 
noktaya varmıştım. Doğrusu, şuuruma 
kabul etmediğim rahatsız edici bir 
yanımı ona yansıtıyor olduğumu 
söylemeye artık istekliyimdir. Başkaları 
bunu fark etmiş olabilir ama ben 
fark etmemiştim: Kendim hakkındaki 
hissime asla dahil edilmemiş olduğu 
kesindir. Bu durumda, bana düşen 
görev yine nettir. Söz konusu kişiyi, 
bende farkında olmadığım biri 
olmanın ışığı altında incelemeliyimdir. 
Genelde, o kişi kendim hakkındaki 
alışılagelmiş hissime dahil ettiklerimin 
karşıtı olacaktır: şunu anlayınız ki 
o kişi, kendimde fena halde ihtiyaç 
duyduğum niteliklere sahip olabilir. 
Onu şuuruma aşama aşama kabul 
ettikçe, tek-yönlü olmak yerine bir 
bütün haline geleceğim. Bu ise çok 
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harikulade bir şeydir. Ve kendim 
hakkındaki hissim de elbette ki 
bütünüyle değişecektir.

Dengeli İnsan’ın seviyesine 
yaklaşmak için kendimize dair şuuru 
her türlü araca, yönteme, numaraya 
ve icada başvurarak artırmalıyız. 
Numara ve icat kelimelerini kasten 
kullanıyorum. Kişi bazen kendini 
yakalayabilir ve ayrıca kendini gizlice 
gözetleyebilir. Bu ise kişinin kendini 
gözlemlemesiyle tam olarak aynı şey 
değildir; daha çok, kendini bir şekilde 
fark etmektir, tıpkı kendine kulak 
misafiri olmak gibi. Bu arada, kişinin 
kendinin farkına varması tamamen 
eleştiriden uzak olabilir, tıpkı sokakta 
yanından geçip giderken bazı kişileri 
fark ettiğinizde olduğu gibi. Ama 
her halükarda, amacımız kişinin 
kendine dair şuurunun artmasıdır 
çünkü bu başladığında, kişinin kendi 
hakkındaki hissi de değişmeye başlar 
ve kişi bunu bilip Tanrı’ya şükreder. 
Unutmayınız ki bu farklılaşmanın 
nedeni, kendinize dair şuurunuza 
daha önce dahil etmediğiniz şeyleri 
dahil etmeye başlamanızdır; böylece, 

kendiniz hakkındaki önceki hissiniz 
de değişmek zorunda kalır. Bu 
noktayı zihinlerinizde netleştiriniz. 
Perdeleri kapalı kapkaranlık bir 
evde yaşıyoruz. İçeriye çok az ışık 
süzülebiliyor. Buna tam şuur diyoruz 
ve neredeyse tamamen karanlıkta 
oturan bir ahmaklar sürüsü olarak 
yaşamı korkunç bir karmaşaya 
döndürüyoruz ve her zaman çalışan 
merkezlere ayarlanabilecek olan 
merkezlerimizi yanlış kullanıyoruz veya 
hiç kullanmıyoruz. Ouspensky’nin bir 
zamanlar dediği gibi: “En hassas ve en 
harikulade makinelerle dolu bir evde 
yaşamaktayız. Bu makineleri, hakkında 
hiçbir bilgiye sahip olmadan tek bir 
mum ışığının altında çalıştırmaya 
kalkışırız. Bir şey yolunda gitmediğinde 
de her zaman başkalarını suçlarız.”

Onun bu sözlerinin bir abartı 
olduğunu düşünmeyin. Kanıt 
arıyorsanız, -kendinize bakamıyorsanız- 
çevrenize bir bakın. Şimdi, perdeleri 
aralamak ilk başta biraz rahatsız 
edebilir. Sonra giderek daha çok ışığa 
tahammül edebilirsiniz. Kendiniz 
olarak kabul ettiğiniz şey, sizden 
aşağıdaki vadide çok uzaklardaki bir 
hapishane gibi görünmeye 
başlar.             r

Yazarın Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne 
Psikolojik Yorumlar adlı kitap dizisinin 5. cildinden 
alınmıştır.

Bir şey 
yolunda 

gitmediğinde de 
her zaman 
başkalarını 

suçlarız.
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ANADOLU köklerinde bir çok uygarlığı ve inancı toplayan bir coğrafyadır. 
Yüzyıllar boyunca Anadolu toprakları üzerinden gelip geçen uygarlıkların 
her biri bu coğrafyanın inanç bütünlüğüne bir şeyler katmıştır. 

Anadolu’nun bunca uygarlığın izlerini içinde taşıması, ona birleştirici bir misyon 
sağlıyor. Çok tanrılı dinler, şaman inanışları ve tek tanrılı dinlerden kalan birçok 
inanış Anadolu halkının günlük yaşamını belirler. Anadolu’da inançlar canlıdır 
ve günlük hayatı da büyük ölçüde inançlar düzenler. Anadolu inançlarının 
çoğunluğu doğayla bağlantılıdır. Doğanın bir parçası olan gök cisimleri de elbette 
inançları oluşturan en önemli unsurlardan olmuştur. Anadolu halkı günlük 
çalışmalarının, göç zamanlarının, ekin-hasat zamanlarının düğün derneklerinin 
vaktini ayarlamak için özellikle Ay ve Güneş’ten faydalanmışlardır. Dolayısıyla 
bu iki gök cismi yaşamı ve inançları derinden etkiler. Ay ve güneş üzerine 
birçok hikaye ve inanış kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bu hikayeler aslında 
Anadolu halkının kullanmış oldukları doğal güçleri sonraki nesillere aktarma 
yöntemidir. Anadolu söylencelerinin daha çok Ay ve Güneş’le ilgili olması 
elbette bu iki gök cisminin çıplak gözle sürekli ve rahatlıkla gözlemlenebiliyor 
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olmasından kaynaklanır. Anadolu 
mitolojisinde diğer gezegenler ve 
onların işlevi hakkında açık bilginin 
pek yaygın görülmeyişi ilk olarak 
bu gök cisimlerini gözlemlemek 
ve kayıtlandırmanın daha zahmetli 
oluşundan kaynaklanıyor olabilir. Oysa 
Anadolu’da Sümerler zamanından 
başlayarak astronomiyle ilgili geniş 
çalışmalar yapıldığı, Merkür, Venüs, 
Mars, Jüpiter ve Satürn’ün hareketleri 
hakkında gözlemlere dayalı kayıtların 
tutulduğu, yazıtların bulunduğu ve bu 
bilgilere göre hem hava durumuyla 
hem de pratik-günlük işlerle ilgili 
tahminlerin yapıldığı biliniyor. Ancak 
Sümerler ve takip eden Anadolu (ve 
Mezopotamya) uygarlıkları bilindiği 
gibi çok tanrılı bir dinsel inanışa 
sahipti. Dolayısıyla astronomik 
çalışmalarla elde edilen bilgilerin 
hikayeleştirilen kısımları birçok tanrıya 
ve onların güçlerine atfedilmiştir. 
Mezopotamya uygarlığı olan Babiller 
ve Asurlar keşfettikleri bu gezegenlere 
kendi tanrılarının isimlerini 
koymuşlardır. Gök cisimleri o günün 
inanışlarında pratik anlamlarının yanı 
sıra birer tanrı -tanrısal güç- olarak 
da görülmekteydiler. Böylelikle 
Anadolu’da genel olarak İslami -tek 
tanrılı- inanışın yaygınlaşmasıyla 
birlikte bu çok tanrılı zamanlara ait 
bilgiler de yavaş yavaş kullanımdan 
çıkartılmıştır. Astronomik araştırmaları 
ve kayıtları ifade etmesine rağmen 
isimler ve hikayeler tek tanrı inancına 
aykırı bir kültüre ait olmalarından 
dolayı kullanılmaz hale gelmiştir. Oysa 
astronomik olarak Anadolu, gezegenler 
hakkında çok daha zengin bir bilgiye 
sahip olmuştur. 

Anadolu inançlarında ve günlük 
yaşantıda geçerliliğini koruyan, 

hala aktarılan birkaç astronomik ve 
astrolojik bilgi kısaca şöyle: 

AY
Anadolu inanışlarında ve 

hikayelerinde Ay oldukça önemlidir. 
Anadolu halkı günlük yaşantılarındaki 
birçok olayı Ay›ın hareketlerine göre 
düzenlemiş ve bununla ilgili hikaye 
ve söylenceleri kullanmıştır. Özellikle 
tarıma elverişli bölgelerde, hasat ve 
ekim zamanları söz konusu olduğunda 
Ay’a son derece saygı duyulmuştur. 
Örneğin, “Ay yeniye geçmeden tohum 
ekilmez”, bu halk arasında ekin 
zamanını belirleyen, Ay’ın yörünge 
hareketiyle ilgili bir inançtır. Bu 
inanışta Yeni Ay’ın doğuşu bir uğur 
ve verimlilik sayılır.  Aynı şekilde 
“Ay yeniye geçmeden tarla biçilmez” 
de önemli bir inanıştır. Ay, Yeni Ay 
fazına geçmeden, ay ortasında ekin 
ekmeyi ve biçmeyi uğursuz bulurlar ve 
buna göre ekin zamanını belirlerler. 
Ay, astrolojik bilgilere göre bizim 
bilinçdışı yönümüzü anlatır. Elbette bu 
astrolojik bilgiler, astronomik gözlem 
ve incelemelerin sonuçlarıyla son 
derece uyumludur. Yani gezegenlerin 
birtakım gözlemlenen hareketleri 
dünya üzerinde belli sonuçlara neden 
olmaktadır. Anadolu inançlarında 
Ay’a bu kadar önem verilmesinin 
sebebini astrolojik olarak yorumlayacak 
olursak, Anadolu insanı bilinçdışını 
kullanmanın, bilinçdışıyla uyumlu 
bir şekilde çalışmanın gücünü 
keşfetmiştir denilebilir. Bilinçdışı, 
otomatik ilerleyen süreçlerimizi 
anlatır. Bilinçdışımızla uyumlu bir 
şekilde hareket edersek işler  içgüdüsel 
ve otomatik bir biçimde ilerler ve 
kendiliğinden gelişir, büyür. Bu 
bilinçdışının gücüdür. Ay bilinçdışının 
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yöneticisi olarak onunla uyumlu 
hareket edildiğinde işlerin zahmetsizce 
ve kendiliğinden düzenlenmesini ve iyi 
gelişmesini sağlar. Anadolu halkının 
Ay’a -bilinçdışına- bu kadar önem 
vermesi doğanın bu gücünün farkında 
olmalarından kaynaklanır. Yeni Ay 
zamanları son zamanlarda yaygın bir 
şekilde kullanıldığı gibi yeni dileklerin 
ve niyetlerin gerçekleşmesi için bir 
ekim zamanıdır. Bu bilgi ilk astrolojik 
gözlem ve bilgilerin edinilmesinden 
bu yana, yani denilebilir ki Sümer-
Babil uygarlıklarından beri 
Anadolu’da bilinmektedir. Yeni 
Ay’dan sonra Ay büyümeye yönelik 
hareket eder ve onunla uyumlu 
bir şekilde başlanılan işleri de 
kendisi gibi büyütür. Bilinçdışı, 
bu Ay fazında başlanılan işleri 
otomatik -bilinçsiz- şekilde büyütür, 
geliştirir. Buradan bilinçdışımızın 

bir gök cismi olan Ay’dan etkilendiği 
gerçeğinin Anadolu’da pratik hayatta 
kullanıldığını ve bunun öneminin 
Anadolu halkı tarafından anlaşılmış 
olduğunu görüyoruz. Buna benzer, 
Anadolu inançları içinde Ay ile ilgili 
sayısız inanç vardır. Bunlardan bazıları 
şöyle:

*Aysız patates ekilmez.
*Aysız tütün dikilmez.
*Ay kesiminde çayır biçilmez.
*Aysız soğan ekilmez.
*Aysız tarla gübrelenmez.
*Aysız fidan dikilmez.
*Aysız yaylaya çıkılmaz.
*Aysız yayladan inilmez.

GÜNEŞ
Güneş’e de Anadolu inançlarında 

büyük saygı duyulur. Ancak Güneş’e 
yönelik inançlar Ay’la ilgili olanlardan 
çok daha farklı özelliktedir. Güneş 
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ile ilgili genel inanış onun çalışmakla 
ve hareketle ilgili olduğudur. Çok 
tanrılı dinlerden kalan bir inanca 
göre Güneş’e karşı yatıp uyumak 
büyük saygısızlıktır. Başka bir hikayede 
benzer şekilde Güneş, insanlar 
çalışsın diye doğar ve dinlensin diye 
batarmış. İnsanlar Güneş’e tepki verip 
çalışmazsa Güneş kızar ve o zaman da 
kuraklık olurmuş. Her iki hikayede 
de Güneş’le ilgili inancın karakteri 
bilinçli olarak çalışmayı gerektirir. 
Ay’la ilgili inanışlarda olduğu gibi 
otomatik ve kendiliğinden ilerleyen 
bir süreci anlatmaz Güneş’le ilgili 
inançlar. Bolluk, bereket ve canlılık 
için mutlaka bilinçli olarak çalışmayı 
ve hareket etmeyi zorunlu kılar. Ay, 
işlerin otomatik -bilinçdışı- olarak 
görülmesine yönelikken, Güneş işlerin 
bilinçli çalışmaya dayalı halledilmesini 
anlatır. Astrolojik yorumlamalarda da 
Güneş, genel olarak bilinç ve canlılığı 
anlatır. Onun doğal gücünün insan 
üzerindeki etkisi de bu hikayelerle 
Anadolu halkının yaşantısını 
düzenleyen önemli bir unsur olmuştur.

YILDIZLAR
Anadolu inançlarına göre gökteki 

yıldızlarla insanlar arasında bir yazgı 
(alın yazısı) bağlantısı vardır. Yıldızlar 
insanların yazgılarıdır. Bu inançlar da 
gök varlıklarının birer tanrı/tanrıça 
olarak görüldüğü çok tanrılı dinler 
zamanından kalmadır. Bu noktada 
çok önemli bir şeye değinmek gerek. 
Çok tanrılı dinlerde görülen bu güçlü 
tanrı ya da tanrıçalar aslında birer 
doğa gücüdür. Doğanın işleyişiyle ilgili 
bu kanunları bir karaktere, bir tipe 
dönüştürmek onlardan bahsetmeyi, 
onları anlatmayı ve gelecek 
nesillere aktarmayı kolaylaştırır. 

Bütün bu hikayeler, sığ bir bakışla 
değerlendirilerek anlaşılacak kadar 
işlevsiz değildir. Her birinin doğada 
işleyen gerçek bir “doğal işlevi” vardır. 
İşte yıldızlar böyle kadersel doğal 
güçleri ifade eder, “tanrı” ismi onların 
güçlerinin, etkilerinin büyüklüğünü 
anlatır. Yıldızlarla ilgili bir Anadolu 
inancı şöyle söyler: “Gökte parlayan 
yıldızların sayısınca yazgı vardır.” 
Yıldızlarla ilgili inançların çok daha 
yoğun olduğu Karadeniz bölgesinde 
birçok türkünün içinde geçmekle 
birlikte bir Karedeniz türküsü 
yıldızların feleğini şöyle anlatır: 

“Gökte yıldız ellidur da 
Ellisi de bellidur 
Kara sevda çekenun da
Gözlerinden bellidur”

Astrolojik yorumlama tekniğinde 
bugün de kullanılan sabit yıldızlar 
ve her birine ait anlamların Anadolu 
halkı tarafından bilinip kullanıldığını 
gösteren bu gibi birçok türkü vardır.
Yıldızlarla ilgili uygulamalar birçok 
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halkın tarihinde görülmektedir 
ancak Anadolu’daki uygulamaları 
diğerlerinden ayıran en önemli 
özellik, günlük hayatlarının kalbi 
olan tarımın da bu konuyla ilgili 
olmasıdır. Bugün de astrolojik 
yorumlama tekniğinde kullanılan 
kadir sistemi, Anadolu’da tarım 
konusundaki düzenlemeler yapılırken 
son derece dikkate alınır. Kadir, bir 
yıldızın parlaklığını dile getiren gök 
bilim terimidir. Anadolu’da da sıkça 
kullanılan bu sisteme göre yıldızın 
parlaklığı ne kadar yüksekse, yıldız 
o kadar iyi/uğurludur. Gökyüzünün 
yıldızlı ve parlak olduğu gecelerden 
sonraki günde tarla ekmeyi uğurlu 
bulurlar. Parlak yıldızların -kadiri 
yüksek yıldızlar- yapmış oldukları işe 
kesin uğur getireceğine inanırlar. Aynı 
şekilde, yıldızsız geceden sonra ekim 
yapılmaz, göçler yıldızlı gecelerde 
ya da böyle gecelerden sonra gelen 
günlerde yapılır. Düğün dernek 
gibi işlerde de yıldızların parladığı 
geceler tercih edilir. Yıldızlarla ilgili 
inançlarda önemli bir nokta da 
yıldızlar feleğinin etkisinin kesin ve 
değişmez bir etki yarattığı inancıdır. 
Her bir yıldızın bir etkisi vardır, bu 
etki bellidir ve kaderdir, değiştirilemez. 
Ay ve Güneş’in hareketleriyle uyum 
sağlamaya çalışan yaşantı yıldızlar 
konusunda uyum sağlamaya dair bir 
şey söylemez. Anlamlar sabittir. Ancak 
parlak -uğurlu- yıldızların göründüğü 
zamanları kullanmaya çalışırlar. 
Anadolu halkının bu kullanımı bugün 
de astrolojik yorumlama tekniğinde 
aynen kullanılmaktadır. Sabit yıldızlar 
dediğimiz yıldız etkileri, gezegen 
etkilerinden farklıdır ve “kadersel” 
olayları işaret eder. Bir yıldız ne kadar 
parlaksa etkisi o kadar iyi/uğurludur. 

AKREP
Türk insanı için burçlar kuşağındaki 

Akrep burcunun yeri biraz farklıdır. 
Genel olarak, nedeni tam da 
bilinmeyen bir sebepten, Akrep 
burcu Türklerce pek sevilmez. Bunun 
sebebi olabilecek bir bilgiye yine 
Anadolu mitolojisinde rastlamaktayız. 
Anadolu’da insanın kötüsünü, önüne 
gelene kötülük edeni, acı söz söyleyip 
kalp inciteni akrebe benzetirler. 
Bunu anlatmak için “Akrep gibi” 
deyimi kullanılır. Oysa birtakım halk 
inançlarına göre akrep, eski çağlarda 
tanrısal nitelik taşıyan kralların 
hazinelerini korumakla görevliymiş. 
Evlerde bu yüzden bulunur, hastalık 
taşıyan böcekleri öldürürmüş. 

(Devam Edecek)

Kaynaklar:
- Eyüboğlu, İsmet Zeki; Anadolu İnançları / 

Anadolu Mitolojisi İnanç- Söylence Bağlantısı, 
Geçit Kitabevi, İstanbul 1987.

- Can, Şefik; Klasik Yunan Mitolojisi, İnkılap 
Kitabevi, İstanbul, 1997.

- Döşer, Öner; Astrolojide Temel Kavramlar, 
AstroArt Astroloji ve Danışmanlık, İstanbul, 
2013.
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Beni dünyaya getirmiş  olan bir ana yoktur ama evliliğ e gelirsek, ben her zaman erkekten 
yana ve kesinlikle, babamın tarafındayım.

ESHİ LOS, EUMENIDLER

Athena’yı Günümüzde Tanımak

ATHENA’YI modern dünyada tanımak 
oldukça kolaydır. Kelimenin her 

anlamıyla göz önündedir. Dergi 
çıkarıyordur, üniversitelerin 

kadın çalış maları bölümlerini 
yönetiyordur, televizyonda 
sohbet programları 
sunuyordur, Nikaragua’ya 
araş tırma turları 
düzenliyordur, film 
prodüktörlüğ ü yapıyordur 
ya da yerel yasama 

organlarına kafa tutuyordur.
Athena kadını hemen göze 

çarpar çünkü dış a dönüktür, 
pratik ve zekidir. Genellikle 

erkeklerin ilk baş ta gözünü korkutur 
çünkü cinsel imalı, hesaplı hamlelere 

yanıt vermez ve herhangi bir entelektüel 
tartış mada onları köş eye sıkış tıracaktır. 
Ancak saygısını bir kez kazandılarında 

Athena kadını onların en sadık dostlarından 
biri, hayat boyu arkadaş ları ve çok cömert bir 
ilham kaynağ ı haline gelebilir. Athena’nın 
Antik Yunan’da kahramanların dostu olarak 
nitelendirilmesine ş aş mamalı.

Athena
Dünyadaki Savaş çı Kadın

Roger Woolger
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Athena, en az kendisi 
kadar bağ ımsız olmasına 
rağ men onun aksine son 
derece utangaç bir yapı 
sergileyen ve ş ehrin yoğ unlu- 
ğ undan kaçınıp hep ormanlar, 
dağ lar ve denizler gibi doğ al, 
ıssız ve yabanıl yerleri yeğ leyen 
Artemis’ten nasıl da farklıdır. 
Athena’nın enerjisi neredeyse 
tamamen dış a dönük olduğ u için ilgi 
alanları da çoğ unlukla dünyevidir: 
insanlar ve fikirler, pazar alanının 
keş mekeş i, siyasi tartış ma arenası, 
sosyal reformların yaratılması 
ve uygulamaya konulması vb. 
Kahramanların dostu ve yoldaş ı 
olarak, erkeklerin birbirleriyle 
anlaş ma sağ lama tarzlarına 
duyarlı olabilir ve grupları bir 
araya getirip kaynaş tırmaya 
yardım edebilir. Antik Yunan’da 
savaş çıların efsanelerinde hayal 
ettikleri bu yoldaş  ruh günümüzde 
iş  çevrelerinde, politika veya 
eğ itim alanlarında erkeklerle 
birlikte çalış ırken somut bir realite 
oluş turmaktadır.

Aslında Athena’nın antik dönem 
Atina halklarını ortak bir amaç 
ya da ideal çerçevesinde bir 
araya getirebilme becerisi 
günümüzde kazandığ ı yepyeni 
biçimde, çağ daş  toplumu 
yavaş  yavaş  değ iş tirip dönüş türmesi 
biçiminde ş imdi de hissedilmektedir. 
Sadece entelektüel ve sosyal yaratıcılık 
sembolü olmaktan artık çıkmış  olan 
Athena’nın ruhu, toplumun her 
kademesinden milyonlarca çalış an 
kadında bedenlenmiş , somutlaş mış  
durumdadır. Ataerkil toplumumuz 
yakın zamana kadar Athena’ya kendini 
tam olarak geliş tirmesi ve ispat 

etmesi için pek az ş ans tanımış tı. 
Athena’nın dikkat çekici ş ekilde ve 
tam olarak vücut bulduğ u durumlara 
tarih boyunca rastlansa da bunlar 
nispeten az sayıdadır: Jan Dark, 
Kraliçe I. Elizabeth, Kraliçe Eleanor 
gibi; ancak bu iki kraliçe, Hera’nın 
güçlü enerjilerinden de destek 
görmüş lerdir. Öte yandan, kadın yazar 
ve reformcuların yükseliş e geçtiğ i on 
sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıla dek 

Athena, en az kendisi 
kadar bağ ımsız olmasına 
rağ men onun aksine son 
derece utangaç bir yapı 
sergileyen ve ş ehrin yoğ unlu- 
ğ undan kaçınıp hep ormanlar, 
dağ lar ve denizler gibi doğ al, 
ıssız ve yabanıl yerleri yeğ leyen 
Artemis’ten nasıl da farklıdır. 
Athena’nın enerjisi neredeyse 
tamamen dış a dönük olduğ u için ilgi 
alanları da çoğ unlukla dünyevidir: 
insanlar ve fikirler, pazar alanının 
keş mekeş i, siyasi tartış ma arenası, 
sosyal reformların yaratılması 
ve uygulamaya konulması vb. 
Kahramanların dostu ve yoldaş ı
olarak, erkeklerin birbirleriyle 
anlaş ma sağ lama tarzlarına 
duyarlı olabilir ve grupları bir 
araya getirip kaynaş tırmaya 
yardım edebilir. Antik Yunan’da 
savaş çıların efsanelerinde hayal 
ettikleri bu yoldaş  ruh günümüzde 
iş  çevrelerinde, politika veya 
eğ itim alanlarında erkeklerle 
birlikte çalış ırken somut bir realite 
oluş turmaktadır.

Aslında Athena’nın antik dönem 
Atina halklarını ortak bir amaç 
ya da ideal çerçevesinde bir 
araya getirebilme becerisi
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Athena daha ziyade, askeri bir sembol 
olarak kabul gördü: İ ngiltere’nin 
Britanya’sı, Amerika’nın Liberty’si, 
Fransa’nın Marianne’ı gibi.

Antik Yunanistan’daki kadınlar 
efsanelerde Athena’nın yaptığ ı gibi, 
ortaya çıkarak kahramanların yanında 
yer alamadıysalar da, buna yönelik bir 
özlem var olmuş  olmalıdır. Erkekleri 
dış layarak yaş ayan, sert mizaçlı, savaş çı 
kadınların oluş turduğ u bir toplum 
olan Amazonlar efsanesi, Athena’nın 
engellenmiş  enerjisinin ortaya çıkma 
arzusunun bir ifadesi olarak kabul 
edilebilir. Bu enerji ile yaban hayatına 
ve doğ aya yönelik sevgiyi somutlaş tıran 
Artemis’in, yani Athena’nın 
bağ ımsız mizaçlı kız kardeş inin 
ruhu Amazonlarda birleş mektedir. 
Kadının politik ve entelektüel 
hayattaki tezahürü yirminci yüzyılın 
baş ından beri ş ekillenmekte ve yükseliş  
göstermektedir; bu durum pekala, 
ataerkil sistem tarafından uzun süredir 
engellenmekte olan Athena’nın 
yeniden doğ uş unun bir temsili olarak 
da kabul edilebilir.

Günümüzdeki Athena Bilinci

BU SAVAŞ  henüz herhangi bir 
cephede kazanılmamış  olsa da 

Athena bugün, ıssızlığ ın ortasında 
tek baş ına haykıran bir ses olmaktan 
hayli uzaktır ve George Eliot ya da 
Emmeline Pankhurst kadar yalnız 
değ ildir. Bugün, yazdığ ı kitabı 
yayınlaması ya da toplumsal politikalar 
üzerinde etkili olması için bir kadının 
sıra dış ı bir cesarete ya da kiş isel 
servete sahip olması gerekmiyor. Hiçbir 
zaman basılmayacak romanlar yazarak 
kenar mahallelerde ya da taş rada 

durgun bir hayat süren ve de Balzac, 
Ibsen ve Henry James’in kahramanları 
gibi baskı ve eziyet gören, adı sanı 
duyulmamış  Athenalar dönemi artık 
nihayet sona ermektedir.

Okur yazarlık ve erkeklerle 
eş it eğ itim fırsatlarındaki büyük 
geliş me, “sisteme” dahil olarak onu 
değ iş tirme eğ ilimindeki her Athena 
kadınına olanak sağ lamaktadır. 
Demek ki günümüzde pek çok kadın, 
dünyada tamamen yeni bir yaratıcı 
ve zeki kadın psikolojisinin yazılması 
gerektiğ i yönündeki bu kahramanca 
görevi kabul etmektedir. Böylesi 
bir psikolojiye yönelik ilhamın, 
Athena’nın kadınsılığ ın ötesinde 
olan niteliğ inde bize sunulmuş  olan 
bilgelik, cesaret, kahramanlık ve pratik 
yaratıcılık imgelerinin yansımalarında 
bulunacağ ına inanıyorum.

Bugünün Athena kadını mükemmel 
bir politikacı, toplumsal örgütleyici, 
organizatör ya da araş tırmacı 
olabildiğ ini yeterli ölçüde ispat 
etmiş tir. Savaş çı ruhu eğ itim, 
sosyal çalış malar ya da iş  hayatında 
olsun her türden yeni giriş imin 
ön saflarında yer almasını sağ lar. 
Yorulmak bilmez, cesur ve pratiktir. 
Kahramanlara özgü olan sadakat, 
sebat, kararlılık ve tutarlılık gibi 
erdemleri erkeklerle paylaş maktadır, 
günümüz tabiriyle baş arılı ve iş  
bitiricidir. Erkekler onun keskin 
zekasından, becerikliliğ inden doğ al 
olarak biraz ürkerker; akıl vermeye, 
dolayısıyla da tepeden bakmaya alış ık 
olduklarından, günümüz Athena 
kadınının bağ ımsızlığ ını ve çoğ u kez, 
üstünlüğ ünü teslim etmek zorunda 
kalmaktadırlar. Athena kadını 
ise erkeklerle uyumlu bir ş ekilde 
çalış masına rağ men her iş e koş an bir 
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sekreter değ ildir; haklı olarak saygı 
görmeyi, eş it sorumluluk ve inisiyatif 
almayı talep etmektedir.

Athena kadınının erkeklerden 
bağ ımsızlığ ı, kız kardeş i Artemis’le 
paylaş tıkları bir özelliktir. Yunan 
mitolojisinde her ikisi de silahlıdır 
ve ikisinin de ne bir sevgilisi ne de 
eş i veya partneri vardır. Aslında her 
ikisi de “bakire” tanrıça olarak kabul 
edilirler; bunun antik dünyadaki anlamı 
ise sadece “evlenmemiş ” olmalarıdır. 
Arş etip karakterleri bakımından hem 
erkeksi hem de kadınsı unsurları 
cisimleş tirmektedirler. Athena ve 

Artemis’in hiç evlenmemiş  olmaları 
psikolojik açıdan, erkeksi unsuru 
bünyelerine dahil edip onunla 
bütünleş tikleri ve bu nedenle, karş ı 
cinse özgü olan saldırganlık, akılcılık 
ve otorite gibi vasıfları taş ıyacak ya 
da yansıtacak bir erkek ortağ a veya 
arkadaş a ihtiyaç duymadıkları anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla modern 
dünyada pek çok ş eyin üstesinden 
kendi baş larına geldikleri içindir ki 
bir erkeğ e bağ lı olmak, anlayış larının 
neredeyse dış ındadır. Hera’nın neden 
bir eş e ihtiyaç duyduğ u ya da Afrodit’in 
olgunluktan uzak bir aş ığ a neden 
tahammül gösterdiğ i, onlar için çoğ u 
kez gizemli, anlaş ımaz bir ş eydir.

Bir ortağ a sahip olsa bile bu, Athena 
kadınının androjen (iki cinsiyetli) 
bağ ımsızlığ ını yansıtan, kendi duygusal 
ihtiyaçlarını karş ılayabilen, onunla 
entelektüel düzeyde ya da bir takım 
projelerin yürütülmesi çerçevesinde 
paylaş ım sağ layabilecek bir erkek 
olmak durumundadır. Hepsinden 
önemlisi de erkeğ in bu kadının 
hırslarını ve bağ ımsızlığ ını tehdit olarak 
algılamayacak düzeyde özgüvene sahip 
olması gerekecektir.

Ancak gücüne, zekasına ve 
bağ ımsızlığ ına rağ men, bu zırhlara 
bürünmüş  genç kızın geleneksel 
imgesinde bir ikilem mevcuttur. 
Gördüğ üm kadarıyla, Athena kadını 
baş arılı, dünyevi ve zırhlar içindeki 
benliğ ini geliş tirmek için ne kadar çok 
enerji harcamaktaysa kırılganlığ ını ve 
hassasiyetini de o oranda saklamaktadır. 
Dolayısıyla Athena androjen yapısında 
bir çatış mayı gizlemektedir; diğ er bir 
deyiş le, sert ve güçlü dış sal benliğ i 
ile -bütünleş miş kadınsı kimliğ ini 
bulmasıyla bakımından büyük bir 
güvensizlik kaynağ ı oluş turabilen- gizli, 
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ifade edilmemiş  benliğ i arasında 
çözümlenmemiş  bir gerilim vardır. 
Bu durumun tanıdığ ım ve birlikte 
çalış tığ ım Athena kadınlarının 
hepsinde mevcut olduğ unu gördüm ve 
buna “Athena’nın yarası” adını verdim.

Yunan Mitlerinde ve İnancında 
Athena

ANTİK Yunanlar için Athena kimdi?
En üst tanrıya, yani babası 

Zeus’a yakınlığ ı bakımından Athena, 
Yunan panteonunda son derece 
itibarlı bir konuma sahiptir. Atina 
ş ehrinin koruyucusu ve Bakire Savaş çı 
olarak Pallas Athena adıy- la da anılan 
bu tanrıça, M.Ö. beş inci yüzyıldaki 
en yüksek spi- ritüel ideallerin ve 
Yunan ataerkil sisteminin yaratılış ının 
savunucusu olarak tanınır. Athena’yı 

mızrak, kargı ve miğ ferle tasvir eden 
muazzam heykeli çok uzun süre 
önce yitip gitmiş  olmasına rağ men 
tapınağ ı Partenon (parthenos 
“bakire” anlamına gelmektedir), 
Atina’daki Akropol’ü hala gölgede 
bırakmaktadır. Bilginler Athena’nın 
kökeni konusunda fikir ayrılığ ı 
içindedirler; çoğ u, görevi savaş  
zamanlarında ş ehrin surlarını korumak 
olan Mikenli bir savaş çı tanrıçadan 
türetildiğ ine inanmaktayken bazıları 
da isminin etimolojik olarak “vulva” 
anlamına geldiğ ini iddia etmektedirler 
ki bu, onun Yüce Ana’nın ta kendisi 
olduğ unu düş ündürmekte.

Oysa doğ umunu anlatan popüler 
efsane, Athena’nın neden daha çok 
babasının kızı olarak görüldüğ üne 
açıklık getiriyor: En eski ana 
tanrıçalardan biri olan diş i titan 
Metis, Zeus tarafından gebe bırakılır; 
ancak Zeus, Metis’in ileride kendini 
tahtından indirecek bir oğ lan 
doğ urmasından korkarak tanrıçayı 
yutar. Sonrasında ise savaş çı tanrıça, 
tamamen yetiş kin ve bütünüyle silahlı 
halde Zeus’un kafasından çıkarak 
belirir. 

Bu mitte politik bir benzetme 
olduğ u kesin; tanrıları Zeus’a ibadet 
eden iş galci ataerkil kavimlerin, eskiye 
dayalı anaerkil kültleri özümseyiş lerine 
atıfta bulunulmaktadır. Ama Metis ismi 
erkeklerin illa ki de doğ uş tan hakları 
olmayan belirli bazı güçleri kendilerine 
atfettiklerini düş ündürmekte. Metis 
kelimesi “bilge akıl hocası” ya da 
“hikmet sahibi olan” anlamlarına 
gelmektedir ki Athena’ya, Olimpos’ta 
en çok bu vasfından dolayı itibar 
edilir. Athena, Odessa’ya ş öyle itiraf 
eder: “Tüm tanrıların arasında, en 
çok zekamla (metis) ve becerimle 
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övünürüm.” Hatta Hesiod onu 
“gücü ve basiretli zekası bakımından 
babasının dengi” olarak görmektedir. 
(Theogony, 896. )

Athena, aslında gerçek anlamda 
annesi olmayan tek Olimposludur 
ve sembolik manada Olimpos’un 
baş ında bulunan tanrıdan (onun 
kafasından) çıkıp dünyaya geliş iyle 
babasının bilgeliğ inin en üst temsilcisi 
konumundadır. Bu açıdan, Zeus’un 
sindirdiğ i ve dönüş türdüğ ü fakat yine 
de diş il formda tezahür ettirmeye 
gerek duyduğ u bilgeliğ i (metis) 
Athena ilk ş ekline kavuş turur. Jung 
olsa, Athena’nın Zeus’un animası, yani 
yaratıcı diş il benliğ i olduğ unu söylerdi. 
Bu özelliğ iyle Athena, Atina’nın 
Altın Çağ ı ile iliş kilendirdiğ imiz o 
olağ anüstü felsefi birikimi, siyasi 
kurumları, dramayı ve pek çok sanat 
dalını üreten hayret verici entelektüel 
ve spiritüel üretkenliğ e iliş kin en 
yüksek ilhamı sembolize etmektedir.

Athena’nın kafanın, yani aklın 
yaş amı ile iliş kisi vurgulandığ ı ölçüde 
diş il bedeniyle bağ ı bunun tam tersi 
muamele görür. Bakireliğ ine dair 
yumuş ak, hassas ve kadınsı ne varsa 
koruyucu zırh katmanları altına 
saklanmış tır ve erkeklerin “uzak dur” 
mesajını anlamalarını garantilemek 
istercesine zırhının göğ üs bölümünde 
Gorgon Medusa’nın saçsız baş ının 
korkunç bir motifini taş ımaktadır. Bu 
dehş et verici, yılan saçlı sembol, hamisi 
olduğ u kahramanlardan Perseus’a esin 
kaynağ ı olduğ u bir maceradan ortaya 
çıkmış tır: Perseus’un görevi yüzüne 
bakan her erkeğ i taş a çeviren bu 
korkunç diş i yaratığ ı öldürmektir.

Athena’nın savaş  oyunlarında 
ve arayış larında kahramanlara ve 
savaş çılara refakat eden bir tanrıça 

olduğ unu dikkate alırsak; ş ayet bir 
ölümlü olsaydı Athena bir “erkek 
fatma” olurdu diyebiliriz. Aslında 
onun hayranlık duyduğ u ş ey savaş  
çığ ırtkanlığ ı değ il, kahramanlıktır ve 
bu durumu İ lyada destanının savaş  
tanrısı Ares’e yönelik tiksintiye varan 
hisleriyle açıkça ortaya koymaktadır. 
Perseus ve Herakles’i (Herkül) bilhassa 
el üstünde tutmakta ve onlara büyük 
değ er vermektedir ama en çok sevdiğ i 
kahraman, “pek çok düş üncenin bilge 
adamı” (polymetis) olarak tabir edilen 
Odessa’dır. Sevdiğ i, dediysem bu yoğ un 
ve kardeş çe bir bağ lılıktır, zira Athena 
hangi formda olursa olsun evliliğ i 
ve cinselliğ i reddeder. Homeros’un 
Afrodit’le ilgili ilahisine göre, aş k 
tanrıçasının onun üzerinde hiçbir 
etkisi yoktur. Bu nedenle, Homeros’un 
epik eserlerinde Athena’nın büyük 
kahramanların sadık, daima onların 
yanında olan, ilham kaynağ ı spiritüel 
dostu olarak tasvir edildiğ ini görürüz; 
pratik zekalarını keskinleş tirmeleri ve 
hazırcevap yanıtlar vermeleri onları 
teş vik etmektedir.

Savaş ta olduğ u kadar barış ta da 
Athena’nın en çok ilham verdiğ i alan 
pratik yaratıcılık ve yenilikçiliktir. Antik 
dönem Atina’sındaki dokumacıların, 
demircilerin, marangozların, kısacası 
bütün zanaatkarların koruyucusu 
haline gelmiş ti. Ş ehir ve egemenliğ i 
altındaki diğ er bölgeler güçlendikçe, 
babası Zeus’la birlikte Athena da 
antik Yunan uygarlığ ının geliş iminin 
ardındaki büyük spiritüel güç haline 
gelmiş tir.            r

Kaynak: Yazarın Meta Yayınlarından çıkan İçimizdeki 
Tanrıça adlı kitaptan alınmıştır.



Geçmişte ne varsa, gelecekte de, hepsi,
Kabuklarla ve unutuluşun şekilsiz artıklarıyla 

saçılmış
Oraya buraya
Sonraki hepsine taç giydirecektir
Ve Zaman, şu şanlı ortak hüküm verici
Her şeye bir nokta koyacaktır.

Shakespeare

SATÜRN GEZEGENİ, güneş sisteminde en 
büyük gezegen olan Jüpiter’den sonra 
gelen ikinci büyük gezegendir. Türkçede 

Arapça kökenli Zühal adıyla da bilinmektedir.  
Adını Yunan mitolojisindeki Zaman Tanrısı 
Kronos’tan alır. Uzun süre devam eden anlamına 
gelen kronik sıfatı, kronoloji (olayların tarihsel 
sıralanması) ve kronometre (zaman ölçen 
sayaç)  zaman tanrısı Kronos ile ilintilidir. 
Satürn; güneş çevresindeki bir turunu 29,5 
yılda tamamlar ve her bir burçta yaklaşık 2,5 
yıl kalır. Satürn yavaş ve ağır hareket eden bir 
gezegendir. Yavaş hareket etmesi, vurgulamak 
istediği temaları yavaşça, inceden inceye 
öğüterek insanların karşısına çıkarmasından ileri 
gelmektedir. Nitekim, zaman her şeyin ilacıdır.

Satürn, 
Zaman 
ve Karma
Dilek Yılmaz
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Mitolojide Satürn: 
Kronos Zaman Tanrısı

SATÜRN, adını Yuna mitolojisindeki 
Zaman Tanrısı Kronos’tan almıştır. 

Kronos ise adını, “zaman” anlamına 
gelen khronos sözcüğünden almaktadır. 
Yunan mitolojisinde, ilk titan olmakla 
birlikte, zamanı yarattığı ve zamanlarda 
seyahat ettiği söylenir. Titanlar, Yunan 
mitolojisine göre efsanevi Altın Çağda 
dünyayı yönetmiş olan güçlü tanrı 
ırkıdır. 

Kronos , Yunan mitolojisinde 
zamanı ve çağları temsil eden tanrı 
olup ilk Titanların en genci ve 
lideridir. İsmi Yunancada zaman 
anlamına gelen Kronos, babası 
Uranos’u büyük bir orakla hadım 
ederek Titanların başına geçmiş, 
mitolojide Altın Çağ diye adlandırılan 
devri başlatmıştır. Titan Kronos’un 
egemen olduğu bu devir, oğlu 
Zeus tarafından Titanlar Savaşı 
denen savaşta mağlup edilip tüm 
diğer Titanlarla beraber Tartaros’a 
hapsedilmesiyle kapanır, Zeus 
egemenliğindeki Olympos Tanrıları 
devri başlar. Kronos’un eşi, kendisi gibi 
bir Titan olup bir ölçüde ana tanrıça 
özellikleri de gösteren Rhea’dır. 
Kronos, kendisinin de oğlu tarafından 
devrileceği yönündeki kehanetin 
doğru çıkmaması için, Rhea’nın 
doğan çocuklarını anında midesine 
indiriyordu. Fakat Rhea, en küçük oğlu 
Zeus doğunca Kronos’u kundak bezine 
sarılmış bir taş parçasıyla kandırıp, 
Zeus’u Girit’e kaçırmayı başardı. 

Gaia (Dünya Ana), yeni doğmuş 
bebek olan Zeus’un bakımını üstlendi 
ve Kronos’un karısı Rhea, büyük bir 
taşı kundağa sararak hiçbir şeyden 
şüphelenmeyen Kronos’a sundu ve 

Kronos bunu hemen yuttu. Sonraları 
Zeus olgunluk yaşına ulaştığında, 
yutulan kardeşlerini kurtarmak için 
Metis’den yardım istedi ve Metis, 
Kronos’a  cereyan gönderip kusmasına 
sebep oldu. Bu kusma sonuncunda, 
Hestia, Demeter, Hera, Hades, 
Posedion ve taş ortaya çıktılar. Bu 
olaydan sonra Kronos, mutluluk içinde 
yaşamak üzere belirlenemeyen bir 
bölgeye gitt

Bu mitolojik hikaye, zamanın, dünya 
üzerinde birbirini takip eden nesilleri, 
döngüleri nasıl ortaya çıkardığını 
ve yok ettiğini ve aynı şekilde, bu 
nesillerin kendilerini ifade ettikleri 
kültürleri yaratıp yok ettiğini açıklar.

Kronos’un çocuklarını yemesi, 
bir yerde zamanın her şeyi yutan 
yıkıcılığını simgeler. Kronos, genellikle 
elinde büyük bir orakla tasvir edilir 
ve Roma mitolojisine Satürn adıyla 
geçmiştir. Orak, ektiğini biçmenin 
sembolüdür. 
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Astrolojide Satürn

GÜNEŞ SİSTEMİNDE gezegenlerin 
diziliş sırasıyla 7. sırada yer alan 

Satürn, kendisinden sonra gelen, 
evrensel ve aşkın enerjileri temsil eden, 
transpersonel (kişilik ötesi) dediğimiz 
gezegenler olan Uranüs, Neptün ve 
Plüton’un arasında bir duvar gibi 
durur ve sınırları temsil eder. Satürn 
bir anlamda eşiktir. Dünyadan çıplak 
gözle bakıldığında görülen en son 
gezegendir. Yedili gezegen sisteminin 
son ayağıdır ve bizim bilinç sistemimiz 
yani dokunduğumuz, gördüğümüz, 
işittiğimiz ve algıladığımız her şey ile 
ilgilidir.

Astrolojide Satürn, Sebep-Sonuç 
Yasasının, diğer adıyla karmanın 
yöneticisidir. Satürn’ün astrolojik 
sembolü, Kronos’ın orağı ile 
özdeşleştirilmiştir. Zamanı gelince 
herkesin ektiğini biçmesi, yaptığı 
iyiliklerin ve kötülüklerin, kısacası 
eylemlerinin sonuçlarıyla karşılaşması 

kozmik bir yasadır. Satürn de zamanı 
geldiğinde bizi yaptıklarımızın 
sonuçlarıyla karşı karşıya getirir. 
Bu yaşamımızda yaptığımız nefsani 
hareketlerin sonuçları bizi farklı 
bir yaşamda bunun sonuçlarıyla yüz 
yüze getirebilir. Satürn’ün soğuk ve 
kuru doğası, farklı yaşamlar içinde 
tekrarlanan belirli davranış ve tutumlar 
içinde kristalleşmemize, donmamıza 
ve bunu karmik dersler olarak sonraki 
hayatlara taşımamıza neden olabilir. Ve 
astrolojik doğum haritanızdaki Satürn, 
transit eden Satürn ile kavuşum, karşıt 
ve kare açı yapmaya başladığında, 
Satürn ve içinde bulunduğu burcun 
arşetipi aktive olur ve hareketlenir ve 
bu karmik derslerle ilgili senaryolar ve 
kişiler hayatımıza dahil olur. Astrolojik 
doğum haritalarında, Satürn’ün 
yerleştiği burç, yeri ve aldığı açılar, 
kişinin hangi yaşam alanında hangi 
karmik testten geçeceğini anlatır.  
Satürn bizi bu alanda çalışmaya, 
sorumluluk sahibi ve mücadeleci 
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olmaya çağırır. Unutmayalım ki 
zaman, (Satürn-Kronos) en büyük 
öğretmendir.

Satürn; toplumsal olan ile evrensel-
aşkın olan enerjiler arasında bir 
kapıdır, bir geçiştir. O yüzden 
Satürn, daha çok dünyasal olanla 
bağlantılıdır. Dünyasal realitelerle, 
daha evrensel üst sistemlerin arasında 
sınırda durur ve bizim toplumdaki 
yerimizin, statümüzün işlerimizin 
ve sorumluluklarımızın çerçevesini 
çizer. Büyümemizi, olgunlaşmamızı, 
sorumluluk almamızı ve kendimizi 
gerçekleştirmemizi ister ve bunun 
zamanı geldiğinde bizi gerçeklerle 
karşılaştırır. Bu gerçekler işimize 
gelmeyen, yüzleşmekten kaçtığımız 
tarzda olabilir. Ama önümüze 
çıktıysa, zaman ve mekan kesişmeleri, 
Satürn’ün ince hesaplarıyla ayarlanıp 
bize servis edildiyse ciddiyetle ele 
almak lazımdır. Sorumluluklarımızdan 
ne kadar kaçarsak kaçalım Satürn 
transitlerinde, kaçtığımız şeyler eninde 
sonunda kıskıvrak yakalar bizi. Bu 
ödeşmeler, karşılaşmalar ve borçlar bu 
yaşamda halledilmezse Satürn,  sonraki 
yaşamlarda farklı senaryolarla ağlarını 
örer ve bizi bu testten geçirene kadar 
farklı hayatlar boyunca tekrarlanan 
aynı paternleri tecrübe ederek bu 
çemberin içinde döner dururuz.

Satürn, kronolojik zaman, tarih 

ve geçmişle de ilgilidir. Doğum yani 
enkarnasyon, yaşlanma süreci ve ölüm, 
Satürn yönetimindedir. Grafisinden de 
() anlaşılacağı gibi, orak biçimindeki 
sembolünde,  artı işaretiyle (+) 
maddeyi, yarım daire şekliyle de ruhu 
sembolize eder. Maddeyi temsil eden 
tarafı, Satürn’ün gerçekçi (realistik) 
tarafını vurgular ve aynı zamanda 
maddeye şekil ve form veren özelliğini 
de beraberinde taşır. 

Satürn, güneş sisteminde çıplak 
gözle görülebilen en son gezegen 
olduğu için sınırları temsil eder. 
Bedenimizin sınırları olan deri, 
bizim dış dünya ile olan sınırımızı da 
çizer. Aynı zamanda iskelet yapımız, 
kemiklerimiz ve dişlerimiz de bedensel 
sınırlarımızı oluşturur. Bu yüzden 
Satürn medikal astrolojide deriyi, 
iskelet sistemini, kemikleri, 
belkemiğini ve dişleri yönetir. 
Satürn’ün doğum anı haritasında 
sert açılar altındaki enerjisi, kişiye 
Satürnyen sağlık problemleri olan 
romatizma, diz, diş ve dişetleri ve 
deri hastalıklarına yatkınlık verir. 
Yedili gezegen sisteminde (kitlesel 
hareketleri yöneten Uranüs, Neptün 
ve Plüton hariç) her gezegene bir 
gün ithaf edilmiştir. Örnek olarak, 
Güneş’in günü (Sunday) Pazar’dır. 
Cumartesi ise Satürn’ün günüdür 
(Saturday).
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Satürn, yavaş ve ağır hareket eden 
bir gezegendir ve soğuk ve kuru bir 
doğaya sahiptir. Bu yüzden, soğutur, 
katılaştırır ve ağırlaştırır. Yaşam 
enerjisine karşı durur. Soğuk ve kuru 
doğasıyla, can alır, tıpkı öldüğümüzde 
soğumamız gibi. Bu yüzden, ölüm 
Satürnyen bir olaydır. Satürn’ün soğuk 
ve kuru doğasına diğer bir örnek de, 
Satürn’ün yönettiği iki burç olan 
Oğlak (21 Aralık-20 Ocak) ve 
Kova burcu (21 Ocak -20 Şubat) 
zamanlarında, mevsimsel olarak 
kışın en soğuk günlerini 
yaşamamızdır.

Bir doğum haritasında olumlu 
yerleşimdeki Satürn, kişiyi olgun, 
ağırbaşlı, sorumluluk sahibi, bilge, 
sabırlı, organizasyon ve planlama 
yetenekleri olan, hedeflerini 
gerçekleştirme konusunda yavaş ve 
sabırla ilerleyen özellikler katacaktır. 
Satürn’ün rahat etmediği 
burçlardaki ve sert açılar altındaki 
bir Satürn, kişiye yalnız kalmaktan 
hoşlanan, soğuk, mesafeli, cimri, katı 
ve duygularını belli etmeyen bir yapı 
kazandırabilir.

Elementler Bazında Satürn

SATÜRN ATEŞ Elementi Burçlarda 
(Koç, Aslan, Yay): Zorluklar 

sırasında bilinçdışı olarak iyimser 
olmaya karşı direnç gösterebilirler. 
Ateş elementinin kullanımıyla 
ilgili (cesaret eksikliği, kendine 
güvenmeme, kendini ifade edememe, 
başarısızlık ve otorite olamama 
korkusu) zorluklar deneyimleyebilirler.  
Satürn’ü doğum anı haritalarında 
ateş elementi burçlarında yer alan 
kişiler,  başarılarını düzenli bir şekilde 
değerlendirip, bunlardan gurur 
duymayı öğrendiklerinde ve kendi 
kişisel değerlerini parlattıklarında, o 
uzun zamandır arzuladıkları başarı, 
tanınma ve takdir edilme isteklerine 
giderek yakınlaştıklarını göreceklerdir. 
Keyifli olma, gülme, eğlenme, spontan 
davranmayla ilgili suçluluk ya da korku 
hislerini analiz edip, bu korkuyu 
dönüştürmelerinde fayda vardır.

Satürn Toprak Elementi Burçlarda 
(Boğa, Başak, Oğlak): Toprak 
elementinin kullanımıyla ilgili 
sorunlar yaşayabilirler. Dünyaya 
topraklanabilmek için kendilerini 
maddesel açıdan fazla garanti altına 
alma istekleri yüzünden para ve 
maddesel güç elde etme arzuları, 
hayatlarının büyük bölümünü 
kapsayabilir. Bunun için fazla 
sorumluluk alıp, çok çalışmaya 
meyillidirler. Madde dünyasının 
gerekliliklerini en iyi yerine getiren 
kişiler olabilmekle birlikte, kendilerini, 
sadece, sahip oldukları maddesel 
değerler üzerinden tanımlayıp, 
maddesel açıdan doymak bilmeyen 
bir iştaha sahip olabilirler. Bu yüzden 
tutumlu hatta cimri olabilirler. Dış 
dünyayı ve çevrelerini organize 
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etmek, yönetmek ve kontrol etmek 
için çok fazla efor sarf edebilirler. 
Bu yüzden spontanlığı, anı ve akışı 
yakalamada zorluk çekebilirler. 
Maddesel ve ruhsal isteklerini entegre 
ettiklerinde kendilerini çok daha 
bütün hissedeceklerdir. Büyüme ve 
değişme korkuları kök korkularını 
oluşturduğu için, onları değiştirecek 
yeni bir yaşam tarzını deneyimlemeye 
kapalı durabilirler. Bu yüzden 
kendilerini tüketse bile, aynı işte, aynı 
ilişkide, aynı sosyal çevrelerde yıllarca 
kalabilirler. Sadece fiziksel ve maddesel 
güvence ihtiyaçlarına değil, duygusal ve 
ruhsal ihtiyaçlarına da önem vermeyi 
ve buna zaman ayırmayı öğrenmeleri 
gerekebilir.

Satürn Hava Elementi Burçlarda 
(İkizler, Terazi, Kova): Hava 
elementinin kullanımıyla ilgili (iletişim 
kurma, bilgiyi kullanma ve paylaşma, 
öğrenme ve öğretme, anlama ve 
anlatma) kaygılara ve yetersizliklere 
sahip olduklarını düşünebilirler. 
Hava elementi, düşünme fonksiyonu 
ile ilgilidir. Bir anlam oluşturma, 
bunu iletişim kurarak ifade etme ve 
düşündüklerini başkalarıyla paylaşma 
hava elementinin özelliklerindendir. 
Satürn hava elementi burçlarında, 
kişiyi zihinsel ve entelektüel 
enerjiyi kullanma konusunda bir 
dizi testten geçirir. Kişi, kendini 
zihinsel açıdan yetersiz hissederse 
ve iletişim yönünden eksik kaldığını 
düşünürse, bunu telafi edebilmek 
adına çok sıkı zihinsel uğraşların 
içine dalabilir. Kendini entelektüel ve 
zihinsel aktivitelerle ispatlamak ister. 
Zihinleri çok fazla devreye girdiği için 
mantal enerjiyi çok fazla kullanıp, 
kendilerini kurutabilirler. Her şeyi 
fazlaca rasyonelleştirme eğilimleri 

vardır. Bu yüzden iç dünyalarından 
ve sezgilerinden beslenemeyebilirler. 
Sosyal alanda, diğer insanlarla olan 
etkileşimlerinde sınırlarını çizmeyi 
öğrenmeye ihtiyaçları vardır.

Satürn Su Elementi Burçlarda 
(Yengeç, Akrep, Balık): Su elementinin 
kullanımıyla ilgili kaygılar ve korkular 
verebilir. Su elementi, duyguları, 
yakınlık ve bağ kurma ihtiyacını ve 
duygusal paylaşımı anlatır. Su burçları 
duyguları ile temas içindedir ve birçok 
insanın farkına bile varmadıkları ince 
nüansları sezerler. Bu burçlar, dişil 
arşetiplerdir. Bu yüzden besleyen, 
bakan, büyüten özellikleri içlerinde 
barındırırlar. Satürn’ün bu burçlardaki 
yerleşimi, duygusal blokajlara sebep 
olabilir. Kendi duygularını ifade 
etmede, sevgiyi ve şefkati paylaşma 
konusunda bilinçdışı olarak direnç 
gösterebilirler. Hassasiyetlerini ve 
incinebilirliklerini göstermemek 
adına, savunma mekanizması olarak 
katı, mesafeli ve duygusuz bir imaj 
çizebilirler. Varlıklarının o sezgisel, 
duygusal, merhametli taraflarıyla 
bağ kurmaya ihtiyaçları vardır. Su 
burçlarındaki Satürn, duygusal, 
yaratıcı ve sezgisel akışı sınırlandırır, 
hatta dondurur. Kişi duygularıyla 
bağ kurmadığı için donuklaşabilir, 
katı ve sert bir mizaca bürünebilir. 
Ama duygularının içine girerek, 
açığa vurmaktan korktuğu hisleri ve 
korkuları dönüştürebilirse kendini 
duygusal olarak çok daha iyi ifade 
edecektir.            r

Yararlanılan Kaynaklar:
1. Saturn in Transits, Erin Sullivan, Arkana 
Publications.



3 4  •  R U H  v e  M A D D E

İNSANLARDAKI kriptokromlar 
da, kuşlar ve böceklerdeki 
gibi çalışıyor. Dünyanın 

elektromanyetik alanının  
navigasyonunu içgüdü ile yapıyorlar 
veya buna da “yön duygusu” deniyor.  
Deneylerde insanların başına mıknatıs 
takıldığı zaman yön duyguları 
bozuluyor. 

Mobil telefon ve diğer 
elektromanyetik komünikasyon 
direkleri,  artık toplumu iyice kirletmiş 
durumda. Apartman bloklarının, 
okulların, ofislerin, sinemaların, sağlık 
kliniklerinin, spor merkezlerinin 
çatılarına serbestçe yerleştiriliyorlar 
çünkü şirketler bunları herkesin 
sağlığını hiçe sayarak yapıyorlar. 

İngiltere’de, bir mobil telefon baz 
istasyonu direği çevresine dağılmış 
olan 18 evli küçük bir kasabadaki 
çeşitli vakalarda hep aynı belirtiler ve 
hastalıklar baş gösterdi; göğüs kanseri, 
başka kanser hastalıkları, üreme 
problemleri ve ağır başağrıları. Mobil 
telefon direkleri çevresinde yaşayanlar 
arasında kanser vakalarının, depresyon 
ve çeşitli rahatsızlıkların sayısındaki 
artış, artık çok yaygın bir gerçek oldu. 

Elektrosensitivite olarak 
bilinen rahatsızlık ise gittikçe 

artan elektromanyetik alanlardan 
kaynaklanıyor. Belirtileri uykusuzluk, 
baş dönmesi, başağrıları, kasılmalar, 
tutulmalar, endokrin hastalıkları, 
özellikle tiroit etkileri, iç kanama ve 
kanser. Bu tür hassasiyeti olan çok 
kişi sağlıkları olumsuz etkilendiği için 
elektromanyetik teknolojiden uzak  
bölgelerde yaşamayı tercih ediyorlar.

Bütün bunlar olurken, 25 yıldır 
doğal elektromanyetik düzenin 
düşünülerek yapılmış olduğuna dair 
hiçbir inandırıcı resmi araştırma 
sonucu  da yok, bu olumsuz 
sonuçlardan koruyacak bir önlem 
de... Elektromanyetik enerji çok 
kısa bir sürede milyon katı arttı. 
Radyolojik Korunma Kurulunun eski 
bir belgesinde, radyoaktif ortamın 50 
yıldır milyonlarca kere artmış olduğu 
ve gün geçtikçe de artmakta olduğu 
belirtiliyor. 

Hatta şimdi, bilimsel analizler 
yapmak, etkileri doğru düzgün 
ölçebilmek için, bir kontrol 
popülasyonu bulmak için çabalıyoruz,  
çünkü mobil bir telefonunuz yoksa 
bile veya bir mobil telefon direğine 
yakın oturmasanız da, bir şekilde yine 
teknolojik elektromanyetizmaya maruz 
kalıyorsunuz. Herkes sigara içerse, 

Cep Telefonları
David Icke

3. Bölüm

G E R Ç E K ’ İ N  T İ T R E Ş İ M L E R İ
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sigara içmenin kansere neden olduğu  
anlaşılabilir mi?

Unutmayın, mobil telefonlar 
1980’lerde  ortaya çıktı, ama 
1990’larda hangi aşamaya geldi. 
Onların durmak istedikleri nokta da 
şimdi bulunduğumuz nokta değil, daha 
fazlası, yani her hafta, her yıl daha fazla 
cep telefonu kullandırmak ve çevreye 
daha fazla mobil telefon direkleri 
kurmak.

Burada anlatmak istediğim şu ki; 
Kontrol Sistemi’nin belgelerindeki 
planda hedeflenen, nüfusun 7 
milyardan, yarım ila bir milyara 
indirilmesi.  Bunu zaten genetiği 
ile oynanmış gıdalar, yiyecek ve 
içeceklerdeki kimyasal katkı maddeleri, 
içme suyundaki florid, uçakların 
bıraktığı kimyasal metalik artıklar, 
aşılar, ilaçlar, yaşlılar için ötenazi, 
savaşlar, ekonomik krizler, açlık ve 
daha birçok yolla sağlıyorlar.

Ancak, bunların en önde geleni 
radyasyon. Bunu kitaplarımın çoğunda 
ayrıntıları ile anlattım. Örneğin 
Fukushima olayı, Kim Olduğunuzu 
Hatırlayın adlı kitabımda da anlatmış 
olduğum üzere kesinlikle bir kaza 
değildi. İnsanların yaşadıkları 
dünyanın elektromanyetik ortamını 
radyasyona maruz bırakmak için 

"Elektromanyetik 
enerji çok kısa bir 
sürede milyon katı 

arttı."
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çok önemli bir katkıda bulundular. 
Elektromanyetik bozukluk her an biraz 
daha arttırılıyor.

Buna Alaska’daki HAARP ağı 
da dahil. Atmosferin  “İyonosfer” 
tabakasına çok güçlü radyo dalgaları 
göndererek radyoaktivite yayıyor, 
sonra bu dalgaları sektirip dünyaya 
geri, yani Schuman kavitesinin 
yer aldığı toprak ile iyonosfer 
arasındaki elektromanyetik  kaviteye 
gönderiyorlar.

 Sonra, A.B.D.’ndeki  “GWEN 
sistemi” gibi iletişim şebekelerinin 
direkleri,  200 mil arayla birbirleriyle 
iletişim içerisindeler ve tüm Amerika 
boyunca bütün toprağı kaplayan 
müthiş bir elektromanyetik alan 
oluşturuyorlar. Bir başka  görünmeyen 
elektromanyetik cani de,  acil servisler 
ve yasal kurumlar için kullanılan 
TETRA komünikasyon sistemi.  İşte 
Kontrol  Sistemi’nin muhteşem 
elektromanyetik bozukluk sağlama 

yolları bunlar çünkü bunlar işlerini 
insanların görmediği bir alemde 
gerçekleştiriyorlar.

Yaklaşık çeyrek asırdır benimle o 
kadar çok dalga geçtiler, o kadar çok 
alay ettiler ki, artık hiç aldırmıyorum. 
Popülarite kazanmak için değil, 
“gerçek”i  bulmak için araştırıyorum. 
Her ne kadar inanılmaz da görünse, 
keşfettiğim konuların hepsi doğru 
ve gerçek, bu yüzden ne olursa 
olsun bunları insanlara anlatmaya 
çalışıyorum...

Şimdi en sonunda, dünyadaki 
olaylar ve kişisel deneyimleri sayesinde  
çok sayıda insan, gözlerini bu gerçeğe 
açıyor. Bu “gerçek”, bu “realite” şudur:

İnsanlar, kendileri ve dünya 
açısından sahte bir algılama ile 
manipüle ediliyorlar. Bunu yapan, çok 
çeşitli şekiller alabilen insan olmayan 
bir güç, ama en basit anlamıyla bozuk 
bir enerji formu ve düşük seviyede 
bir spiritüel farkındalık... Spiritüel 
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açıdan bir bunama “hali”. Ancak bu, 
teknolojik ve gerçeği manipüle etme 
bakımından çok kurnaz... 

Bu güç, insan gözünün 
algılayamayacağı bir boyutta yer 
alıyor. Zaten bütün “yaratılış/varoluş” 
da insan gözünün algılayamayacağı 
boyutta, ancak bunlar,  insanların 
algılamasını, insan toplumunu 
doğrudan insanların akıllarını;  büyük 
devletler, büyük bankalar, teknoloji 
devleri, “Büyük Ecza”, büyük gıda 
şirketleri, büyük petrol şirketleri, 
büyük enerji şirketleri ve büyük 
medya kuruluşlarının sahibi olan veya  
bunları yöneten ailelere hakim olarak 
manipüle ediyorlar.

Farklı boyuttaki “efendi”lerinin 
planlarına göre  hizmet eden bu 
aileler, yasaları yürürlüğe sokturuyor, 
dünya ve üzerinde yaşayanlar 
arasındaki frekans bağlantısını ve 

dünyanın  elektromanyetik düzenini 
bozmak için gereken teknolojiyi 
empoze ediyorlar. Gizlenen 
manipülatörlerin, insan gözünün 
algılayabileceği menzilin dışında, 
insanların arasında görülmeden 

İnsanlar, 
kendileri ve 

dünya açısından 
sahte bir algılama 

ile manipüle 
ediliyorlar.
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yaşayabilmeleri için, dünyanın 
elektromanyetik alanını değiştirmeleri 
gerekiyor, zaten bunun için 
uğraşıyorlar. 

Bunlar, enerji varlıklar ve dünyanın 
elektromanyetik alanını kendi 
frekanslarına uydurmaya çalışıyorlar. 
Onlar için uygunluk, insanlar için 
uygun olmama anlamına geliyor. 
İşte gözümüzün önünde, doğal 
yaşantımızın içinde olanlar bunlar...

Yaşamasını istedikleri insanlar, kendi  
yeni elektromanyetik  düzenlerine 
uyacak şekilde özel olarak değiştirilmiş 
köle olarak kullanılacak olanlar. 
Bu doğru olamaz mı? Kesinlikle 
doğru. Neler olduğunu kesin olarak 
anlayabilmemiz için, bunu bu anlayış 
çerçevesinde değerlendirmeli  ve 
işlerine bir çengel atmalıyız. Matrix 
filminde Morpheus’un Neo’ya 
dediği gibi; “Bunun kolay olacağını 
söylemedim Neo. Sadece onun 
‘gerçek’ olacağını söyledim.”

İnsanların bu olumsuz etkileri 
azaltmak için yapabilecekleri basit 
şeyler var, mesela cep telefonlarının 
kullanımını azaltıp, sabit telefon hattı 
kullanabilirler. Kablosuz internet de 
dahil, kablosuz olan her şey tehlike 
arz ediyor. Akıllı sayaçlar ile iletişimi 
olan kablosuz alanlar da aynı derecede 
tehlikeli, dolayısıyla kullanmayı 
reddetmek de yarar var.

Eğer cep telefonunuz olmadan 
yaşayamayacağınız düşünüyorsanız, 
o zaman en azından kısa konuşmalar 
yapın, uzun konuşmalarınız sabit hatta 
saklayın. Cep telefonunuzu kulağınıza 
dayamayın, mümkün olduğu kadar 
uzakta tutun. Ve asla ve asla cep 
telefonunuzu bir çocuğun yanında 
tutmayın.

Çalışan cep telefonu tehlikeli, 

ama en büyük tehlike onu kulağınıza 
dayamaktan geliyor. Benim de acil 
görüşmeler için bir cep telefonum 
var, ama yüzde 99.99 bir çekmecede 
kapalı olarak duruyor.  Çok nadir, 
ayda bir kullanırım çünkü işimi 
sabit hatlı telefon ile de gayet rahat 
halledebiliyorum.  

Bir telefon istasyon direğine yakın 
oturuyorsanız oradan taşının, okulların 
ve diğer kuruluşların tepesine 
yerleştirilmiş olanların kaldırılmaları 
için mücadele edin. Okullarda 
kablosuz internet kullanılmaması 
için uğraşın çünkü bunlar çocukları 
teknolojik elektromanyetizmaya 
boğuyorlar. Kablolu  internet 
kullanmayı tercih edin. Yapılacak 
çok şey var, kendi hayatınız ve 
sevdiklerinizin hayatı bunlara bağlı. 
Durum bu kadar ciddi!           r

James Russell’ın belgeselinin linki: 
http://topdocumentaryfilms.com/

resonance-beings-frequency/

Yazarın web sayfasından izniyle çeviren: Esin Akan
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 BİLYAY VAKFI, 
MTİA DERNEĞİ VE

RUH VE MADDE YAYINLARI 
FACEBOOK’TA!

 
Değerli Okurlarımız,
Bugüne kadar BİLYAY Vakfı ve MTİA Derneği olarak, merkezimizdeki 

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

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

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

Dilerseniz internetteki facebook gruplarımızı
BİLYAY VAKFI ve MTİA DERNEĞİ
http://www.facebook.com/groups/bilyay/
ve
RUH VE MADDE KİTAP KULÜBÜ
http://www.facebook.com/groups/205985712775099/
adreslerinden ziyaret edebilir, ÜYE olabilirsiniz.

Bu gruplarda periyodik olarak anketlerimiz, ödüllü sorularımız ve bazı 
sürprizlerimiz de olacak. Katılımızı bekliyor, ilginize teşekkürler ediyoruz.



4 0  •  R U H  v e  M A D D E

K AİNATA ne kadar hayranlıkla bakıyorsam, onun bir uzantısı olan dünyaya 
da o kadar yadırgayarak ve hüzünle bakar oldum. Bu algımda yalnız 
olmadığımı, hatırı sayılır büyüklükte bir grup insanın, kavramakta-kabul 

etmekte zorlandıkları gidişata bunalmışlığın acısından ya da güçlü bir yalnızlık 
duygusunun derinliğinden baktığını hissediyorum. İnsan eliyle oluşturulmaya 
devam eden acıları saf ışığın altında görebilenler hayata uymakta iyice zorlanır, 
kendilerini kandıramaz, dünyaya aldanamaz, insana güvenmekte zorluk çeker 
oldu. Büyük acıların, tüm yüzyıllarda ve çağımızda hala devam ediyor olması, 

Savrulan Yıldız Tozları…
Jale Önder
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insana dair belletilen tüm aydınlık 
kavrayışları sorgulatacak, yerinden 
oynatacak bir kerteye geldi. Carl 
Sagan’ın bir kitabında, “Aslında 
hepimiz birer yıldız tozuyuz,” dediğini 
hatırlıyorum… 14 milyar yıl süren 
evrimin mirasçıları, atomlarında 
milyarlarca yıllık bilgi taşıyan ilk 
yıldız torunları olduğumuzu söylüyor 
Sagan. Milyonlarca yıl süren karmaşık 
bir evrimin sonucunda her geçen 
gün biraz daha akıllanarak, gelişerek 
varlığımızı sürdürmemiz gereken 
yeryüzünde bu gün olmaya devam 
edenler, tohumlarımıza nüve olan 
yıldız parçalarına, bilgi yüklü yaşam 
tozlarına ne olduğunu düşündürüyor 
insana. En babayiğidin üzerinde 
doksan sene kalabildiği şu canlı 
küreye ve üstünde yaşayanlara bu gün 
yaşananları reva görenler, müthiş bir 
döngü içinde durmaksızın devinen 
bu muhteşem fabrikanın yıldız tozu 
katmayı esirgediği üretim artıkları mı 
acaba? Akıllara durgunluk verecek 
kadar ihtişamlı bir başlangıçla hayat 
bulan evrenin sonsuz hikayesinde 
rol almış insanın defter-i kebirindeki 
kirli hesap sayfalarını kim, ne zaman 
yırtıp atacak, ki açılsın temiz sayfalar? 
Ayıplı masallara dinleyici, kanlı 
filmlere izleyici kılarak ruhumuzu 
tüketen bu senaryolardan Godo’mu 
gelip kurtaracak bizi?! Tüm 
yüzyılların, tüm özgürlüklerin, tüm 
tutsaklıkların, tüm barışların, tüm 
savaşların, tüm haksızlıkların, tüm 
ihtişamların, tüm sefaletlerin ve tüm 
acıların değişmez şahidi gökyüzü mü 
dile gelecek sonunda? Kar hırsıyla 
dünyayı cehennem trenine bindirmiş 
“hayırsız torun”ları ezelden ebede 
seyreden-gören-duyan-kaydeden var 
mı ondan başka? Evrenin sonsuz 

ömürlü elektronlarına yüklediğimiz 
kayıtları çıkarsın artık arşivinden, 
atıversin hesap sorarcasına önümüze. 
Derin anılar fişimizi takıversin kolektif 
alana, kaldıralım gözlerimizi yukarıya, 
anlatsın bize dokuduğumuz halının 
hikayesini, geriye sararak filmi, 
becerebilirsek eğer utanalım! Ya da 
kalmamışsa bizde hiç umut, saçtığı 
yıldız tozlarına lanet ederek indirsin 
şimşeklerini üzerimize Sodom-Gomore 
gibi, ardımıza bile bakamadan kül 
olalım!

Ve biz artık fark edelim, içinde 
debelendiğimiz bu trajediyi…

Ya vazgeçelim bu insan 
“mış” gibi yapma oyunundan; 
unutalım yücelmeye duyduğumuz 
öykünmeleri. Ya da hatırlasın 
belleğimiz, her an değişen bu ışıklı 
mavi küredeki yüksek hedefimizi.

 Zayıflayan tutunma hevesimiz 
iyice tükenmeden, bu anlamsız 
savruluşa birileri dur desin.

 Desin de, kökleri evrenle yaşıt 
yıldız tozları dünyayı ziyanla değil 
kazançla terk etsin.

Ne olur artık bir yerlerden 
aydınlık gelsin!           r



S: Bize “Altın 
Sikke” hakkında ne 
anlatabilirsiniz? 
Nedir bu altın sikkeler 
ve onlarla neler 
deneyimlediniz?
Y: Altın Sikke, 
kesinlikle ilk süper 
besindir! Bizler, altın 
sikkenin beslemek 
ve desteklemek, 
canlandırmak ve 
yenilemek için var 
olan en iyi reçete 
olduğunu düşünürüz. 
Bizim için yaşam 
kaynağıdır ve 
merkeze giden bir 
yol sunar. Elbette 
ki arı poleninden söz ediyorum; olağanüstü 
değerinden dolayı ona Altın Sikke diyoruz. 
Örneğin, değerinin bir kısmı P vitamini veya 
Pan Vitamini dediğimiz belirli bir sihirli nitelik 
içermesidir. Oscar Wilde, Pan hakkında yazarken 
“Ey Arkadya’nın Keçi Ayaklı İlahı, bu modern 
dünya nasıl da muhtaç sana!” der ve gerçekten 
de modern dünyamız, Pan’ın geri dönüşüne 
Wilde’ın dönemindekinden daha çok ihtiyaç 
duymakta. Bizler poleni her gün alırız ve bazen 
tek gıdamız budur ve çeşitli zamanlarda uzun bir 
dönem boyunca yalnızca polenle besleniriz ve 
faydalı etkilerinden yararlanırız.

S: Bal arılarının çok büyük sayılarda ölmekteler. Bu 
konuda ne diyeceksiniz?
Y: Tek kelimeyle, açgözlülük. Kovan ile insan 
arasında var olan kutsal güven şaşırtıcı biçimde 
kötüye kullanılmaktadır; insanın açgözlülüğü 
kovanı balın son damlasına dek tüketmektedir. 
Sorunun kökeni, asırlar önceye, arıların en 
büyük düşmanının insan olduğu dönemlere dek 
uzanır: En rahat yoldan en çok miktarda bal elde 
etmek için arıcıların çoğu her yıl, eski tarzdaki 
bal arısı kovanlarının en bereketli olanını 
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Arılar 
Yoksa 
Biz de 
Yokuz
Simon Buxton

2. Bölüm

Melissae (Melissa): teskin eden 
anlamında. Balın kullanımını 
keşfedip öğreten ve arılara 
ismini veren peri. Görünüşe 
göre  bazen Melissae adıyla 
anılan arılar, bazen arılara 
dönüştükleri söylenen doğa 
perilerinin sembolüdür. Efes’e 
giden yerleşimcilere arı biçimine 
girmiş perilerin yol gösterdiği 
anlatılır. Bebek Zeus’u emziren 
perilere Melissae veya Meliae adı 
verilir.
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-sepet kovan, bunların resimlerini 
veya temsillerini bal kavanozlarının 
üstünde hala görebilirsiniz- tahrip edip 
en az hareketli olan kovanı korurlar. 
Böylece, bal arılarının her bir nesli 
gelip geçtikçe canlılıkları aşamalı bir 
şekilde tükendi, hastalıklara karşı 
sağlıklı dirençleri azalıp yok oldu.

O zamandan beri, buna bir de 
seçici çoğaltmayı, yapay kraliçe arı 
yetiştirmeyi, besin olarak onlara 
beyaz şeker dayatmayı, kovan içine 
ve ekili ürünlere yerleşen toksinleri, 
genetiğiyle oynanmış tohumları vb. 
ekledik... Bunların hepsinin izi yine 
insanın açgözlülüğüne dek sürülebilir.

Polen Yolu’nda Liber Mantikos 
(Kehanet Kitabı) adıyla bilinen 
bir sözel belge vardır; her biri bir 
inisiyasyon törenine eşlik eden iki yüz 
yirmi iki kehanet cümlesinden oluşur 
ve Polen Yolu’nda dört nesilden beri 
kıdemli öreke veya kehanet transı 
uzmanlarınca söylenegelmiştir. Bu 
cümlelerden biri günümüzdeki gibi 
dönemlere atıfla şöyle der: “Bal arıları 
uğuldamayı kestiğinde, dünya da 
dönmeyi kesecek.”

S: Tüyler ürpertici bir cümle. Bana 
Albert Einstein’a atfedilen “Bal arıları 
öldüğünde, dört yıl sonra insanlar yok 
olacak,” cümlesini getiriyor. Öncelikle, 
bu mümkün mü? İkinci olarak, sizce 
bu cümle Einstein’ın yazılarında neden 
doğrulanmamıştır?
Y: Dikkatinizi tekrar az önce söz ettiğim 
kehanete çekeyim; bal arılarının 
dünyamızı kelimenin tam anlamıyla 
döndürmekte olduğunu anlatır. Söz 
ettiğiniz alıntının Einstein’a veya şu 
veya bu otoriteye ait olup olmadığı 
değil de bu sözlerin taşıdığı anlam 
önemlidir; çünkü bu neredeyse 

kıyamet bildiren alıntı son zamanlarda 
hayli dikkat çekmektedir. Mesele 
şudur: Bal arıları o kadar önemli bir 
türdür ki onların tamamen yitirilmesi 
besin tedarik zinciri boyunca sonuçlar 
yaratacak ve besleyici gıdalar inanılmaz 
ölçüde nadir hale gelecektir. Bal 
arılarının kaybedilmesi ile yara alacak 
olan yalnızca insan olmayacaktır: 
Arılarla döllenen bitkiler ölecek, bu 
bitkileri yiyerek yaşayan türler ve onları 
yiyerek yaşayan diğer türler zarar 
görecektir vb. Başka bir deyişle, bütün 
bir ekosistem tahrip olacaktır. Ayrıca 
dünya ekonomisi de tsunami felaketine 
uğramış gibi olacaktır ama bir sonraki 
öğünü bulma meselesinin yanında bu, 
mesele bile edilemez.

S: Geriye dönüp baktığınızda, arıların altın 
çağı ne zamandı? Arıların ve gizemlerinin 
öneminin en iyi şekilde anlaşıldığı bir çağ 
veya dönem var mıdır?
Y: Böyle sorular üstünde düşünmek 
yapımda yok. Ancak şunu 
söyleyebilirim: İngiltere, son sekiz 
asırdır, “süt ve bal diyarı” olarak 
bilinegelmiştir. Deli dana hastalığı ile 
birlikte süt diyarı olmaktan çıkmıştı 
ve şimdi, Arı Kolonileri Hastalığı ile 
birlikte artık bal diyarı olmaktan da 
çıkmak üzere. Demek ki, en azından 

Simon Buxton (ve Jack Mabon)( J )
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İngiltere’de artık Tanrı Kraliçe’yi 
korusun demeyip Tanrı Kraliçe 
Arı’yı korusun demeye başlamanın 
zamanıdır.

S: Gelecek için planlarınız nedir?
Y: Polen Yolu’nun halka açık yüzü 
açısından, Bal Arısının Yılan Uçuşu 
adıyla yayınlanacak bir kitabı bitirmek 
üzereyim. Polarite ve cinselliğe 
yaklaşımımızla ilgili geleneklerden 
öğretileri bir araya getiren bir metin. 
Şamanizm içindeki cinsellik teması 
nadiren tartışılır, teşvik edilir veya 
öğretilir; oysa çalışmanın daha 
derin unsurlarının kilidini açmak 
bakımından çok hayati bir rol 
oynamaktadır.

Polen Yolu’nda, evrenin cinsel 
merkezinin Yeryüzü olduğuna ve 
dahası, Yeryüzünün cinsel merkezinin 
de insan varlığı olduğuna inanılır. 
Burada, erkekler ve kadınlar eşit 
metafiziksel konumdadır; birbirlerine 
bağımlı olmaktan ziyade birbirlerini 
yetkilendirmeye vurgu vardır. 

Kutsal Kase, Kovan, Çiçek, Yaşam 
Verenler ve Yaşam Getirenler gibi 
sembollerde kadın, bütün bunların 
hepsinin bedensel tezahürü olarak 
görülür. Bu gelenek içinde, kadın 
belirli ilahi dişi örnekleriyle özdeşleşir 
ve böylece, utanç ve suçluluk 
duygularından uzak bir şekilde içkin 
tanrısallığını uyandırır, tam olarak 
yetkilenir ve dişiliğinin tadını çıkartır.

Eril enerji ise esasen güneşsel-
falliktir; yıldırım çakması, zehirli iğne, 
eril organ, ormanda yaşayan boynuzlu 
Pan, Hayvanların Bekçisi, hem avcı 
hem de av olmanın gizemlerini bilen 
kutsal ateşlerin koruyucusudur. Hem 
Büyücü hem de Kral’dır; Büyük 
Patlama ile başlayan ilksel dürtü ile 

harekete geçen büyü ve saray aşkları da 
onunla ilintilidir.

Polen Yolu, “endokrin simyası” 
dediğimiz şey üstünde çalışmaya 
odaklanır; bu, beden kanalının 
zekasından ve bilgeliğinden yararlanan 
bir dinçleşme programıdır; süptil 
beden içindeki iç yıldızları ve 
gizli damarları uyarır; “nektarlar” 
adıyla bilinen psiko-cinsel iksirleri 
serbestleştirip dolaşıma sokar ve bunlar 
şifa, görü arayışı, şamanik uçuş ve kayıp 
bir sanat olan biçim değiştirme gibi 
şamanik uygulamalarda kullanılır.

Zamanımın büyük bölümünü, 
kovanlarına daha holistik bir yaklaşım 
göstermeleri için arıcıları teşvik 
etmekte ve pek çok insanı arıcılık 
yapmaya yönlendirmeye harcıyorum. 
İngiltere’de 2. Dünya Savaşı sonrasında 
seksen-doksan bin arıcı vardı; bu sayı 
artık otuz-kırk bine düştü.

Dünyayı bereketli, güzel bir yuva 
olarak korumak için daha çok arıya 
ihtiyacımız var. Burası tek yuvamız. 
Başka yuvamız yok.

Arcadia: Simon, bu ilham verici söyleşi için 
sana teşekkür ederiz. 
Simon Buxton: Ben teşekkür ederim. r

andrewgough.co.uk adresli web sitesindeki söyleşiyi 
çeviren: Yasemin Tokatlı

Buxton, İngiltere’nin batısında bir taş çember 
altında bir kovanı kutsarken.



Öfkenin 
Öğrettikleri
David Kessler, 
Elisabeth Kübler-Ross

1. Bölüm

MIDWEST HASTANESİ acil servisindeki 
bir hemşire, kendisine kritik bir 
durumdaki beş kişinin getirildiğini 

bildiren bir mesaj aldı. Zaten gergin olan durum, 
yaralananlardan birinin hemşirenin eşi olması 
yüzünden daha da karmaşık bir hal almıştı. Diğer 
dört kişi onun tanımadığı bir aileydi. Doktorların 
ve hemşirelerin büyük çabasına karşın, beş kişi de 
öldü.

Onları öldüren neydi? Bir bina çökmesi mi? 
Bir otobüs kazası? Arabalı bir silahlı saldırı mı? 
Bir yangın mı?

Onları öfke öldürmüştü.
Kırsal bölgedeki bir yolda arabanın biri 

diğerini geçmeye çalışmıştı. Ama iki sürücü de 
vazgeçmeyi kabul etmemişti. Yan yana, daha 
avantajlı bir yere geçmeye çalışarak, öfkeyle 
beslenerek, ileri doğru yarışmışlardı. İkisi de 
artık her şey için çok geç olana kadar kendilerine 
doğru gelen üçüncü bir arabayı fark etmemişti.

Hemşirenin eşi o öfkeli sürücülerden biriydi. 
Birbirini geçmeye çalışan iki adam 

yabancıydılar; hiç karşılaşmamışlardı. Birbirlerine 
böyle bir öfke duymaları için hiçbir neden yoktu, 
yine de hiddetten gözleri dönmüştü, bunun tek 
nedeni birinin diğerini geçmek istemiş olmasıydı. 
Hayatta kalan sürücüye karşı dava açılmıştı.

Bazı resmi görevlilerin bugün ülkemizde 
meydana gelen araba kazalarının bir numaralı 
nedeni olduğuna inandıkları öfkenin yol açtığı 
bu trajik kaza üç aileyi perişan etmişti.

Hepimiz öfkeliyken araba kullanmış olabiliriz, 
ama şans eseri pek azımız böyle aşırı sonuçlar 
yaşarız. Bununla birlikte, bu iki adamın 
yaptığı gibi öfkenin oluşmasına izin vermek, 
hayatlarımızdaki önemli bir olumsuz güç olabilir. 
Öfkemizi, o bizi kontrol etmeden önce bizim onu 
kontrol edebilmemiz için sağlıklı bir biçimde 
ifade etmeyi öğrenmemiz gerek.

Öfke, doğal halinde, dışavurumu yalnızca 
birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren 
doğal bir duygudur. Örneğin, sinemada sırada 
beklerken birisi aradan girmeye çalışırsa bu 
kişiye bir dakikalığına öfkelenmek bizim için 
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sadece doğal bir şeydir. Öfkemizi ifade 
ederek doğal biçimde yaşarsak -bir 
dakikalığına bekleyip kendi olağan 
akışı içinde geçmesine izin verirsek- 
daha iyi olabiliriz. Ancak ya öfkemizi 
patlayarak uygun olmayan bir biçimde 
ifade ettiğimizde ya da öfkemizi 
birikecek biçimde bastırdığımızda 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bir 
duruma ya hak ettiğinden daha fazla 
öfkeleniriz ya da hiç öfke göstermeyiz. 

Bastırılmış öfke kolayca uçup 
gitmez, tamamlanmamış iş haline gelir. 
Küçük bir parça öfkenin üstesinden 
gelmezsek, bu öfke bir yere, genellikle 
yanlış bir yere gitmek zorunda kalana 
kadar giderek büyür. O iki sürücü 
de eski öfkelerle çok doluydu ve 
birbirleriyle karşılaştıklarında bu 
öfke patladı. Bir iki saniyeden çok 
olmayan bir süre içinde volkanlar gibi 
patladılar.

Öfkenin birikmesiyle ilgili 
diğer sorun, bizi inciten insanlar 
hareketlerinin sorumluluklarını 
üzerlerine almaya istekli olsalar 
bile bunun yeterli olmamasıdır. 
Özür dileseler, biz de bu özrün 
içten bir özür olduğuna inansak 
da öfkeli halimiz devam eder, işte 
bu eski öfkedir. Bu öfke değişik ve 
beklenmedik biçimlerde defalarca 
yüzeye çıkabilir. 

Birçok kişi öfkeyi göstermenin yanlış 
olduğu ailelerde yetişmiştir. Bazı kişiler 
de en küçük sorunun bile hiddet 
boyutuna yükseldiği ailelerde büyür. 
Bu doğal duyguyu ifade etmek için 
hiç iyi bir rol modelimiz olmamasında 
şaşacak bir şey yok. Öfkenin neyle 
ilgili olduğunu anlamak yerine, onu 
sorgular, geçerli olup olmadığını 
merak eder, yanlış yere koyar, yani 
yapabileceğimiz hemen her şeyi yaparız 



-onu yaşamak dışında. Ama öfke 
normal bir tepkidir, doğru zamanda, 
doğru yerde ve uygun ölçülerde olursa 
yararlıdır. Örneğin, araştırmalar öfkeli 
hastaların daha uzun yaşadıklarını 
göstermiştir defalarca. Bunun 
nedeninin duygularını dışa vurmaları 
mı, yoksa daha iyi bir bakım talep 
etmeleri mi olduğunu bilmiyoruz. 
Gerçekte bildiğimiz, öfkenin eyleme 
yol açtığı ve çevremizdeki dünyayı 
kontrol etmemize yardımcı olduğudur. 
Ayrıca hayatlarımızda uygun sınırlar 
oluşturmamıza da yardımcı olur. 
Uygunsuz, şiddetli ya da zarar verici 
olmadığı sürece öfke yararlı ve sağlıklı 
bir tepki olabilir. 

Bedenin en önemli uyarı 
sistemlerinden biri olarak öfke 
otomatik bir biçimde bastırılmamalıdır. 

Öfke bizi incitilmekte olduğumuz 
ya da ihtiyaçlarımızın duyulmadığı 
konusunda uyarır; birçok durumda 
normal ve sağlıklı bir tepki olabilir. 
Diğer yandan, suçluluk gibi, bir 
şeylerin inanç sistemimize uymadığının 
bir işareti de olabilir. Arada sırada 
ortaya çıkan, zarar verici boyutları 
ayarlanmış öfke sağlıklıdır. Bazen, 
sorunlara yol açan duygularla 
ilgili olarak ne yaptığımızı ya da 
yapmadığımızı gösterir. Çoğunlukla 
kendi öfkemizden öylesine korkar ve 
onu öyle büyük bir ölçüde yadsırız ki 
artık onun farkında olmayız. 

Öfke yaşamlarımızı tüketen korkunç 
bir hayvan olmak zorunda değildir. 
O sadece bir duygudur. Onu aşırı 
boyutlarda çözümlemek ya da doğru, 
uygun veya haklı olup olmadığını 
sorup durmak üretken bir şey değildir. 
Böyle yapmak, duygulara bile sahip 
olup olmadığımızı öğrenmeye 
çalışmaktır. Öfke sadece budur; bir 
duygu. Yargılanması değil, yaşanması 
gereken bir duygudur. Diğer tüm 
duygularımız gibi öfke de bir iletişim 
biçimidir, bize bir mesaj getirmektedir. 

Ne yazık ki birçoğumuz bu mesajı 
işitmez. Onu nasıl yaşayacağımızı 
çoğu kez bilmeyiz. Öfke içindeki 
insanlara “Ne hissediyorsunuz?” diye 
sorulduğunda, “Düşünüyorum da …” 
diyerek yanıt vermeye başlarlar. Bu 
duygusal bir soruya verilen zihinsel bir 
yanıttır. Yüreğimizden değil aklımızdan 
gelmektedir. 

İçimizdeki duygularla ilişki halinde 
olmamız gerekir. Kimi zaman insanlar 
için bunu yapmak çok zordur, böyle 
zamanlarda gözlerini kapatıp bir 
ellerini karınlarına koymalarını 
sağlamak onlara yardımcı olabilir. 
Bu basit hareket onların hissettikleri 

Ş U B A T  2 0 1 4  •  4 7



4 8  •  R U H  v e  M A D D E

şeylerle ilişkiye geçmelerine yardımcı 
olur, bunun nedeni olasılıkla 
duygunun sadece beyni değil bedeni 
de kullanması olabilir. Duygularımızla 
ilişki içinde olmak toplumumuza 
hemen hemen yabancı bir fikirdir: 
bizler bedenlerimizle hissetmeyi 
unutmuşuzdur. Düşüncelerimizi 
duygularımızdan ayırma eğilimi 
gösteririz genellikle. Düşüncelerimizin 
egemen olmasına izin vermeye 
alışmışızdır; bu yüzden duygularımızı 
ve bedenlerimizi unuturuz. Bir 
tümcede kaç kez “Böyle hissediyorum” 
ifadesi yerine “Düşünüyorum” ifadesini 
kullandığınıza dikkat edin.

Öfke bize incinmişliklerimizin 
üstesinden gelmemiş olduğumuzu 
söyler. İncinme o anki acıdır, 
öfkeyse çoğu kez süregelen bir 
acıdır. Bu incinmeleri biriktirip 
onlarla ilgilenmediğimiz ve doğru 
adrese yönlendirmediğimiz sürece 
öfkemiz büyür. Birçok incinmeyi 
biriktirebiliriz içimizde, bu durum 
da onları bir düzene koymamızı son 
derece zorlaştırır -en sonunda da 
öfkeyi fark etmek bile aşırı güç bir iş 
haline gelir. Duygu dünyasıyla birlikte 
yaşamaya öylesine alışmışızdır ki bu 
duygu dünyasını kim olduğumuzun 
bir parçası olarak düşünmeye başlarız. 
Kendilerimizi kötü insanlar olarak 
görmeye başlarız. Öfke kimliğimizin 
bir parçası haline gelir. Eski 
duygularımızı kimliğimizden ayrıma 
işine başlamalıyız. İyi biri olduğumuzu 
hatırlamak, kim olduğumuzu 
hatırlamak için bu öfkeden 
kurtulmalıyız.

Başka insanlara karşı öfkeli olmanın 
yanı ısıra, kendimize karşı da öfkeli, 
yaptığımız ya da yapmadığımız şeyler 
konusunda çok kızgın olabiliriz. 

Öfkeleniriz, çünkü, çoğunlukla kendi 
duygularımız pahasına karşımızdaki 
kişileri memnun etmeye çalışırken, 
kendimize ihanet etmiş gibi hissederiz 
kendimizi. Kendi ihtiyaçlarımız ve 
isteklerimizi kabul edip karşılığını 
veremediğimizde öfkeleniriz. Bize 
hak ettiklerimizi vermedikleri için 
“onlara” çok kızdığımızı biliriz, ama 
ilk önce hak ettiklerimizi kendimize 
vermediğimiz için yine kendimize 
öfkelendiğimizi hiç fark etmeyiz. 
Kimi zaman ihtiyaçlarımız olduğunu 
kabul etmek konusunda son derece 
dik başlı davranırız, çünkü bizim 
toplumumuzda ihtiyaç duymak 
zayıflıkla eşit görülmektedir. 

Öfkemizi içe döndürdüğümüzde, 
bu öfke kendini çoğu kez depresyon 
ya da suçluluk duygularıyla ifade 
eder. İçeride tutulan öfke geçmişle 
ilgili izlenimlerimizi değiştirir ve 
şimdiki gerçeklikle ilgili görüşlerimizi 
çarpıtır. Bu eski öfkenin tümü sadece 
karşımızdaki kişilerle değil, kendimizle 
de tamamlanmamış bir haline gelir. 

Öfkemizi içeride tutup “onun 
patlamasına izin vererek”, başkalarını 
ve kendilerimizi suçlayarak aşırı bir 
uçtan bir diğerine atlayıp durma 
eğilimi gösteririz. Öfkenin kendisini 
doğal biçimiyle ifade etmesine izin 



vermiyoruz, bu yüzden onun kötü bir 
şey olduğunu düşünmemizde şaşılacak 
bir yan yok. Bağıran insanları, sadece 
kendimiz bağırmadığımız için değil, 
aynı zamanda huzurlu ya da öfkeden 
kurtulmuş olduğumuz anlamına 
gelmediği için de kötü huylu biri 
olarak düşünmemizde şaşılacak bir şey 
yok.

Merhum oyuncu Anthony 
Perkins’in eşi Berry Berenson 
Perkins karşılaşabileceğiniz en hoş 
kadınlardan biridir. Onun o zarafet, 
eda ve içtenlik karışımı anında 
içinizi rahatlatır. Yine de bu yumuşak 
maskenin altında çok büyük bir acı 
yatmaktadır. Neyse ki suyun altında 
varlığını sürdüren öfkeyle yüzleşme 
cesaretini gösterebilmiştir. Bunu 
açıkça anlatmadı, ama bir kitap 
daha yazdığımı söylediğimde “Bunu 
paylaşmak isterim, çünkü diğer 
insanlara yardımı dokunabilir,” dedi.

Şunlardan söz ediyor, “Herkes 
kederle değişik biçimlerde başa 
çıkar. En önemli şey onun hakkında 
konuşmak ve öfkenizi dışarı 
çıkarmanın yollarını bulmak. Bu 
yüzden birçok kişi, ‘Unut gitsin” ya 
da ‘Öfkenle baş et’ der, ama sizin 
yaşadıklarınızı yaşamamışlardır. Bunu 
yaşamış biri olarak size yapabileceğiniz 
en zor işlerden birinin bu olduğunu 
söyleyebilirim.

“Uzunca bir süre öfkeli olduğum 
gerçeğiyle dövüşüp durdum. 
Çocuklarımı büyütmem için 
bana yardımcı olacak kimsenin 
bulunmadığına dair bir öfkeydi bu. 
Benim için işlerin üstesinden gelecek 
bir kişinin olmasına alıştığımdan kendi 
başıma üstesinden gelmek zorunda 
kalışıma dair bir öfke. Tony’ye bizi 
terk edip gittiği için öfke duyduğumu 

görebiliyorum artık. Bu temelde 
yatan bir öfke. Öfkeli olduğumu fark 
ediyordum ve nedenini bilmiyordum. 

“Hırsımı tabak çanaktan ya 
da kendimden çıkardığımı fark 
etmiştim. Bundan bir gün tamamen 
kurtulacağımı umuyordum. Öfkeyle 
daha çok ilgilenildikçe, onun daha çok 
çıkarılacağını düşünüyorum. Öfkeyi 
meydana çıkarıp yönlendirmek için 
ona mektuplar yazmış, bir sürü iş 
yapmıştım. 

“O kişiye karşı hissettiğiniz güzel 
duyguları ortaya çıkarmak da önemli, 
bu sayede öfkeyi dengeleyebilir 
ve her zaman öfke hissetmek 
durumunda kalmayabilirsiniz. Eşimin 
ölümünden sonra hepimiz büyük bir 
sarsıntı geçirmiş, karman çorman 
olmuştuk. Öfkemizi bastırmıştık, bu 
da depresyona dönmüştü. Onu çok 
seviyordum ve hiçbir şey için suçlamak 
istemiyordum, ama buna yardımcı 
olamazsınız.

“Öfkeyle ilgili çok şey öğrendim. 
Öfkemle hiçbir zaman ilişkiye 
geçmediğimi gördüm. Pek çok evli 
çift zaman zaman öfke yaşar. Biz hiç 
öfkeli tartışmalar yapmamıştık, aile 
olarak bundan uzak duruyorduk. 
Karşımızdakini incitebilecek bir şeyler 
söylemek istemezdik hiç. Birbirimize 
oldukça iyi davranırdık. Öfkeyle ilgili 
konulara dokunmazdık. Ama öfkenin 
üstesinden gelmemişseniz bağışlamak 
çok zordur. Öfkeden ne kadar çok 
kurtulursanız, o kadar bağışlayıcı 
oluyorsunuz.”            r

Kaynak: Yazarların Ege Meta Yayınlarından çıkan 
Yaşam Dersleri adlı kitaptan alınmıştır.
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Milan Ryzl şöyle yazmıştır:
“Parapsişik olayları bizim dünyamıza sokmak isteyenler, eskiden beri kabul 

gören madde, uzay ve zaman kavramlarını yeniden gözden geçirmelidirler.”
Parapsikolojik araştırmalar konusunda yapılan bu çalışmalardan sonra bir soru 

aklımıza geliyor: Paranormal olayların meydana gelmesini sağlayan güç nereden 

Parapsikoloji Nedir?
Ne Getirir?
Derleyen: Nusret Yılmaz

2. Bölüm
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gelmektedir? Acaba ruhun atomik 
enerjisi olabilir mi bu?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, 
birçok bilimadamı, “enerji” kavramının 
fizikten ödünç alındığının ve en iyisi 
bulunamadığı için kullanıldığının 
tamamen bilincinde olarak Psi-
enerji’den bahsetmektedir.

Fizikte, her kelime net bir 
şekilde sınırlı bir anlama sahiptir. 
Fizik, oluşumlar ve bu oluşumlar 
arasındaki ilişkiler hakkında iddialarda 
bulunabilirken, tanımlanmış bir 
enerjinin varlığı konusunda çok fazla 
bir şey söyleyemez. Enerjinin bilgi 
ve etki taşıyıcısı olduğu söylenebilir. 
Entropi bir enerji kullanım ölçüsüdür. 
Faydalı olabilecek düzenli bir 
sistemden oluşur. Biz, burada bazı 
aksiyonların ve iyi özelliklerinin 
tanımlarını bulmaktayız.

Fakat bu çerçevede fizik, bu aktif 
enerjinin, hangi özellikten ya da hangi 
temelden geldiğini söyleyemez. Bir 
makinanın çalışması ya da kasların bir 
hareket yapması, bir bilgisayarın veya 
bir insan beyninin bilgileri işlemesi 
gibi olaylarda, belli bir iş meydana 
gelmektedir: Bu, enerjiden başka bir 
şey değildir. 

Örneğin bir dalgıç, başka bir 
dalgıçtan daha fazla suyun altında 
kalırsa; “Ne enerji!” diyoruz. Bu çok 
iyi, olumlu bir şey. Gerçekten de, 
belli bir fiziksel enerjiye sahip olduğu 
anlamına gelmektedir. Fakat kendisini 
böyle dayanıklı kılan bir enerji, 

hangi özellikten doğmaktadır? İnsan 
vücudundaki hücrelerde bulunan ve 
kendi aralarında da birtakım ilişkiler 
kuran hırs, kızgınlık ya da buna benzer 
şeylerin enerji kaynağı nedir?

İşte, bu tür iç açıcı olmayan 
durumlar, ünlü fizikçilerin 
düşüncelerini daha da uzaklara 
götürmeye zorlamıştır. En azından 
bu enerjinin oluşumu açıklanmalıydı, 
aslında temelde bazı şeyler apaçık 
belliydi. Fizik dalında enerji, ruh 
ve Tanrı kavramlarını aynı plana 
koymak istediğini öğrendiğimiz 
zaman Max PLANCK’ı anlamakta 
kuşkusuz zorlanıyoruz. O aslında, 
madde ve enerjiyle ilgili gösterimlerin 
arkasındaki temel elemanın spiritüel 
bir güç olduğuna inanıyordu.

Parapsikoloji, yeni ispatlar 
oluşturmaya çok önem vermiştir. 
Araştırmacıların birçoğunun fizikçi 
olması dolayısıyla da, bu konuda 
başarılı olunmuştur. Sanskrit 
felsefesinin iddia ettiği gibi merkezi 
ve mutlak bir spiritüel gücün bütün 
enerji formlarını meydana getirdiği 
şeklindeki bir olasılık tamamen 
ispatlanmıştır.

Leningrad Üniversitesi Fizyoloji 
Bölümünün ve kendi kurduğu özel 
parapsikoloji Bölümünün başkanı olan, 
aynı zamanda öğretmenlik de yapan 
Leonid L.WASSILIEV şöyle demiştir: 
“Psi-enerjinin bulunuşu, nükleer 
enerjinin keşfiyle aynı derecede 
önemlidir.”

Espri denkleminin bulunuşu 
= Enerji hiçbir şekilde madde 
denkleminden daha az önemli değildir 
= Enerji

Bugün yöneticiler, Amerika’da sıkça 
yapıldığı, Avrupa’da da yapılmaya 
başlandığı gibi, faklı amaçlı kursları 
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izleyerek elde ettikleri spiritüel ya 
da psişik güçlerini kullanmayı kabul 
ettikleri zaman, mutlaka kişisel bir 
avantaj elde edeceklerdir. Bununla 
birlikte, sonucun topluluk yararına 
olup olmadığını kendi kendimize 
sorabiliriz. Ekonomi sektöründe, 
reklamdan etkilenerek kendimize 
kabul ettirdiğimiz bazı fikirlerin 
etkilerini hepimiz görebiliriz. Böylece, 
yalnızca ambalajın çekiciliğinden ya da 
radyoda yapılan reklamın sözlerinin 
hala kulağımızda olmasından dolayı 
bir diş macununu satın aldığımız da 
olabilmektedir.

“Psikotraining”, spor alanında 
çok kullanılan bir kavram haline 
dönüştü. Aslında tam olarak, “zihinsel 
antrenman” denmesi gerekirdi. 
Çünkü öylesine çok sayıda zihinsel 
formül çeşitleri vardır ki, birçok 
büyük sporcu iyi bir başarı ve dünya 
çapında en mükemmel performansı 
göstermek için bunlara göre 
kendisini programlamaktadır. Sportif 
performans konusunda, tüm bedensel 
ve teknik olasılıkların kullanım sınırına 

ulaşılmıştır. Zihinsel antrenmanın 
tek yardımı, performansı daha da 
geliştirmeye olanak sağlamasıdır.

“Gerçekten var olan her şey, 
öncelikle ruhta mevcuttu,” 
özdeyişinden hareketle, kayak 
yapan kişiler, yarışmadan önce 
-düşüncelerinde- inişlerini başarırlar 
ve zafere ulaşırlar. Belleklerinde, 
kendilerini başlangıçtan itibaren çok 
mükemmel bir ruh halinde hissedip, 
pistte mükemmel bir zaman geçiriyor 
olarak görürler.

Brezilya’nın çok ünlü futbol 
ekibinin, zihinsel ve psişik tekniklerle 
antrenman yaptıklarını da bilmekteyiz. 

Dünya halter rekortmeni Rus Vassili 
ALEXEIEV, kendi açısından olaya şöyle 
yaklaşıyor: “Önce ağırlığı kafamda 
bastırmak zorundayım, yoksa en düşük 
bir ağırlığı bile kaldıramazdım.”

Ve de anlaşıldığı üzere bu yeni 
olasılıklar, politikada, muhbirlikte 
ve savaşta da uygulanabilirler. Bu 
araştırma dalına ilişkin, ayrıntıların az 
bir kısmı Sovyetler Birliği›nin batısında 
incelenmektedir. Sanıyoruz ki Psi 
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konusunda yapılan araştırmalar için 
yılda milyonlarca ruble harcayan URSS, 
bu konuda Amerika’dan hiç de geride 
bulunmamaktadır.

Kaliforniya’daki Stanford Reseach 
Institute, paranormal olaylar 
konusunda yapılacak araştırmalar için 
Amerikan Hükümetinden çok önemli 
miktarlarda yardım görmektedir. 
Biri fizikçi, biri psikotronisyen olan 
iki ünlü bilim adamı -Russell TARG 
ve Harold PUTHOFF-  bu enstitüde 
çalışmaktadır.

Marine US (Karşı tarafın atom 
füze ve denizaltılarını, Amerika’ya 
ulaşmadan önce, elektronik olarak 
bulup ortaya çıkarmakla yükümlüdür) 
kuruluşunun özel bir biriminin 
experlerinin Stanford’a yaptığı bir 
gezi sırasında Puthoff şöyle dedi: 
“Askerler, telepati yoluyla bilgisayar ya 
da bir radarın kapsama alanı dışında 
olan askeri nesneleri bir insanın nasıl 
bulabileceğini gördüklerinde çok 
şaşırdılar.”

Amerikalı atom mühendisi Tom 
BEARDEN, “bir aygıtın psikotronik 
çalışması sistemiyle ve psişik enerjiyle 

ateş alabilecek şekilde yapılmış” atom 
bombalarını düşman topraklarına 
bırakmanın mümkün olabileceğine 
inanıyor.

Yakında düşüncelerin okunması 
ve telepati etkisinin, gizli olayların 
normal donanımının bir bölümünü 
oluşturduğunu görebilecek miyiz? Ya 
da Doğu Bölgesinin ayrı görüşte olan 
yazarı Alexandre SOLENITSYNE’in 
iddia ettiği gibi bir durum mu söz 
konusudur?

Rus bilimadamları, kandaki akyuvar 
ve alyuvarların, düşünce aktarımı 
(telepati) yoluyla değişebildiklerini 
gösterebilirlerdi. Böylece, düzenli 
bir “psikolojik bombardımanla” karşı 
karşıya kalan bireylerin sağlıkları 
bozulacak, politikacılar ise iş 
yaşamlarında olabildiğince kızgın 
olacaklardı. 

Politikada veya savaşta strateji 
uzmanlığı yapanların ellerindeki, yeni 
psikotekniklerden oluşan bu göreceli 
iletişimlerin, hangi ölçüde ciddiye 
alınması gerektiğini  ya da acaba, 
yalnızca sansasyon yaratmak isteyen 
acemilerin yapmaya çalıştıkları büyük 
buluşlar olarak mı kabul edilmesi 
gerektiğini saptamak çok zordur. 
Bununla birlikte, insanda uyanmamış 
olan olağanüstü bilinmedik güçleri 
bize net olarak gösterirler.

Yine de, ekstra-duyumsal algılama ve 
psikokinezinin başarıyla uygulanması 
için hangi şartların gerektiğini 
saptamak bize kalıyor. Kesin olarak 
belirlenmiş olan üç faktör vardır:

1. Güçlü bir arzu duygusu (bir bilgi 
elde etmek ya da bir gücü aktarmak).

2. Gevşeme (bedensel olduğu kadar 
spiritüel açıdan da).

3. Pasif bekleme (bilginin gelişini ya 
da ortaya çıkacak olan etkiyi).

Birçok sporcu 
başarı ve 

performans 
göstermek 

için kendisini 
programlamaktadır.  
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Bu faktörler, parapsikolojik 
araştırmaların ardından ortaya 
konuldular. Bundan başka, bugün hala 
bilinen çok eski tüm spiritüel ekollerin 
teknikleri arasındaki uyumu da fark 
etmek gerekir.

Binlerce yıl öncesinin 
Yoga’sının tavsiyeleri, bugünkü 
en yeni araştırmaların sonuçlarını 
içermektedirler. Doğal olarak, bu 
teknikleri tekrar öğrenmek için bir 
miktar sabır gerekmektedir. Öte 
yandan, her insanda uyuyor olan 
parapsişik yetenekleri harekete 
geçirmek için, bugün hala kabul gören 
metotlara sahibiz.

Daha önce de söylediğimiz gibi bu 
alandaki öncü kişi Milan RYZL’dir. 
Üniversite profesörü olarak RYZL, 
çok duyarlı olan öğrencilerinin 
arasından elli gönüllü seçip on dört 
gün boyunca onları yoğun şekilde 
çalıştırabildi. Öğrenciler, çok ciddi 
bir şekilde kontrol edilerek yapılan 
bu deneylerde, yeniden gelişen ekstra 
duyumsal algılama yeteneklerini 
gösterebildiler. Bu araştırmacı, metotlu 
ve büyük sorumluluk gerektiren 
çalışmasıyla tanınmış olup, ekstra-
duyumsal algılama konusunda en 

iyi belgelerle donanmış araştırmalar 
gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Guiness 
Rekorlar Kitabında istemeyerek de 
olsa “medyumların yaratıcısı” olarak 
gösterilmiş ve parapsikoloji alanında, 
bu konuyla ilgili halk edebiyatına da 
girişini yapmıştır. Hiç kuşkusuz hala 
en fazla etki gösteren olay, Prof. Dr. 
Leonid WASSILIEV’in açıklamasıdır; 
“Milan RYZL’ın Psi güçlerin 
etkinleşmesi konusunda ortaya attığı 
metodunu, zamanımızın en yaratıcı 
gelişmelerinden biri olarak kabul 
etmektedir.”

Böylece parapsikoloji için şöyle 
diyebiliriz: Parapsikoloji, yaşantımızın 
her gününde de kullanabileceğimiz 
mekanizmalarla ilgili olayları bize 
aktarır ve tıpkı diğer tüm bilimsel 
kavramlar gibi parapsikoloji de, 
teorinin pratik uygulamaları 
sırasında kendi değerini gösterir. 
Eğer bilim, yalnızca kendiliğinden 
bir son oluştursaydı, fazla bir değeri 
olmayacaktı. Parapsikoloji, zaten 
inandırıcı bir şekilde otoritesini 
önceden göstermişti. 

Felsefe, psikoloji, aslında tüm 
spiritüel bilimler, pedagoji, tıp, 
yaşama özgü, yaşamla ilgili olan her 
şey, parapsikolojinin bulunuşundan 
etkilenmiştir. Hiçbir şey değişmez 

Hiçbir şey 
değişmez 
değildir.
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değildir. Sürekli değişimin evrensel 
yasasıda, burada uygulanabilir 
konumdadır. Bir dönüm noktası 
oluşturan bu dönemde meydana gelen 
ilerleme, bizi insan gelişiminde yeni 
dayanaklara, insan şuurunda en yüksek 
seviyeye ve yeni ve fantastik olasılıklara 
yöneltmektedir.

Parapsikolojik Araştırmanın 
Sonucu

“RUHUN bir atom enerjisi” vardır. 
Önemli olan, bu gücün hangi 

bölümünü harekete geçirebileceğimizi 
bilmektir. İşte, düşünce bu işe 
yaramaktadır.

İlerlemek İçin Geriye Bir Bakış

XIII. YÜZYILDA yaşamış olan soylu 
Venedikli Marco Polo’yu, Doğu 

bilgeliği öylesine çekmişti ki, Çin’e 
yaptığı 34 yıllık seyahatten sonra ancak 
bu işi bitirmiş ve evine dönebilmişti.

Hintçeyle ilgilenenlerin birçoğuyla 
da aynı şeyler yaşanmıştır. Sir John 
WOODROFFE, Hindistan’da çok 
yüksek düzeydeki adalet kuruluşlarında 
çalışarak İngiliz tahtına hizmet etmiştir. 
Orada otuz yıl yaşamış ve Calcutta’da 
üst düzey mahkemelerde yargıç olarak 
çalışmıştır. Bütün boş saatlerini, 
Sanskritçe bilen bilge bilimadamları 
yönetiminde, insanlığın bilgelikle ilgili 
en eski kitaplarının incelenmesine 
adamıştır.

Hintçe yazılmış eski yazıların içerdiği 
çok önemli bilgilerin niçin unutulduğu 
ve kullanılmaz durumda oldukları 
açıklanamamaktadır. Çağımızda, 

Doğu›ya doğru bir kayış söz konusudur 
çünkü sanayileşmiş “zengin” dünyamızı 
gerçekten zenginleştirebilen her tür 
bilgiyi oradan toplayabiliriz.

Fakat, bu doğrudan faydalanma 
özgürlüğümüz, çok geniş ölçüde 
tehlike arz etmektedir çünkü herhangi 
biri, guru gibi “spiritüel bir merkez” 
açmak ya da yoga öğretmeni olarak 
çalışmak için bir giriş vizesine sahip 
olabilmektedir. Oysa bu kişinin 
bilgeliği sınırlı olabilir ya da blöf bile 
yapabilir. Öte yandan, yoga metotları, 
Veda’nın (Sankritçede Veda, bilgelik 
demektir) değişmeyen ve sürekli 
geçerli olan talimatlarına göre, 
insanlığın temel bilgisine dayanırlar. 

Vedalar, eski Hintçe metinlerden 
oluşmuştur. Madras’taki bir 
Teozofi Kuruluşu, bu metinlerin 
bir kısmını kontrollü ortamlarda 
itinayla saklamaktadır; bugün 
yeri doldurulamaz bir hazine 
değerindedirler. Bu Hint bilgeliğinin 
şaşırtıcı bilgileri, İ.Ö. 1500 ve 800 
arasında, palmiye yapraklarına 
Sanskritçe olarak kazınmıştır.

Kişisel gelişmeniz için, bu eski 
Hint bilgeliğine yönelmek isterseniz, 
öncelikle bunu size kimin öğreteceği 
sorusuyla başlayın ve şu “öğretmen”, 
bu iddia ya da o çalışmanın size kabul 
edilir gelip gelmediğini titizlikle 
inceleyin.

Bundan sonra XX. yy modern 
biliminin bulduklarının bize gösterdiği 
şeyin, yalnızca binlerce yıl boyunca 
Doğu bilgeliğiyle ilgili yapılanları 
onaylamaktan ibaret olduğuna ilişkin 
bilgiler verilecektir. 

(Devam Edecek)



5 6  •  R U H  v e  M A D D E

“İNSANIN iç varlığı, kendini gözleme, 
kendi düşünce ve davranışlarını kontrol 
etme; varlık, yaşam ve olaylar üzerinde 

derin düşünme ve konsantrasyon çalışmalarıyla 
gelişir.Derinlerdeki gerçeklik, ancak yüzeydeki 
çalkantı ve bulanıklık sona erdikten sonra 
görülebilir. Gerçek ruhsal yolculuğun başladığı 
yer, biliniz ki burasıdır. Diğer her şey bir hazırlık 
ve destektir.” 

David Carroll Bir Sioux kızılderilisi ve tıp 
adamı olan Ohiyesa şunları yazmıştır: “Kızılderili 
hayatında tek bir kaçınılmaz vazife vardı. Bu, 
Görünmeyen ve Sonsuz olanın -gerek duayla 
gerekse günlük yaşam uygulamalarıyla- her gün 
kabul edilmesiydi. Günlük ibadetleri kendisine 
günlük yiyeceklerinden daha gerekliydi.” 

Hindu bilge Swami Sivananda’nın 
sözlerinde aynı fikir yankılanmıştır: “Siz, 
zihninizi Tanrı’ya konsantre etmek için bu 
dünyada bulunuyorsunuz... Bu sizin en önemli 
vazifenizdir. Aile, çocuklar, para, güç, iş, 
şeref, unvan ve şöhret formuna giren illüzyon 
yüzünden bu vazifeyi unutursunuz.” 

Hindu aziz Ramakrishna uyarmıştır: “Bu 
dünyada yaşayın, ama başınızın üstündeki testiyi 
düz tutun. Bu demektir ki, zihni sağlam bir 

Ruhsal 
Gelişimde 
Zihnin 
Eğitimi
David Carroll
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şekilde Tanrı üzerinde tutun.” 
Batıda bizim “olağan” zihinlerimiz 

dediğimiz -bizim düşünme ve mantık 
cihazlarımız- zihnine hakim biri için 
tutarsızca daldan dala atlayan, büyük 
ölçüde kontrolsüz işleyen bir düşünce 
üretme makinesidir; geceleri de rahat 
olmadığı gibi, bir dakika bile sakin 
değildir. 

Zihin, üzerine mantal resimlerden 
oluşan bir filmin aralıksız projekte 
edildiği ışıklı bir ekrana benzer. Bu 
sürece projeksiyon kabininden tanık 
olalım: Bir düşünce imajı ortaya çıkar. 
Bir an kadar öyle devam eder, sonra 

başka bir düşünce imajıyla karışır, 
sonra bir başkasıyla ve daha başkasıyla, 
sonu gelmeyen bir dünya. Bu mantal 
imaj akışı üzerinde gerçekten pek fazla 
bir kontrolümüz yoktur. Bir mantal 
moment süreci içinde bunlar kendi 
kendilerine projekte edilirler; bir 
imaj diğerini uyandırır, o da diğerini, 
o da diğerini. William James’in bu 
konuda yine bize söylecekleri var. 
Kendisi bu sürece mantal çağrışım 
adını veriyor: ...bizim düşüncelerimiz 
düzensiz bir yol izler, değişken ilgi 
gösterilerimiz zaman zaman kısmi bir 
konuya yönelirken düşüncelerimiz 
sürekli olarak bunların açtığı yeni 
yeni istikametlere girer... Bu şekilde, 

örneğin, tam şimdi (1879) saatime 
baktıktan sonra kendimi yasal kağıt 
paralarımız hakkında Senato’nun son 
bir kararını düşünürken buldum. Saat, 
onun gongunu onarmış bir adamın 
imajını çağrıştırdı. Bu, kendisini son 
gördüğüm kuyumcu dükkanını aklıma 
getirdi; o dükkan oradan satın aldığım 
bazı kol düğmelerini, o düğmeler 
altın değerlerini ve son zamanlardaki 
düşüşü, bu düşüş yeşil banknotların 
aynı değere gelişini ve bu da doğal 
olarak bunun ne kadar süreceği 
meselesini... Bu, vasat zihinlerde 
kendiliğinden devam edip giden 

düşünce çağrışımlarına ait olağan bir 
süreçtir. Buna OLAĞAN veya KARIŞIK 
ÇAĞRIŞIMLAR diyebiliriz. 

Modern psikologlar arasında bu 
hiç kesilmeyen düşünceler, hayaller, 
hatıralar ve arzular akışı kurcalanıp 
bozulmasına ihtiyaç göstermeyen 
-yapılmaması gereken- normal bir 
fenomen olarak kabul edilir. Bununla 
beraber birçok spiritüel disiplinlerde 
(belki hepsinde) bu “normal” sürecin 
kendimizle yüksek tabiatımız arasında 
donuk bir perde yarattığına inanılır ve 
bundan sıklıkla bir “spiritüel uyku” hali 
olarak söz edilir. 

George Gurdjieff, öğrencisi P. 
D. Ouspensky vasıtasıyla bu konuya 
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girmiştir: “İnsan (insan türü) 
düşüncelerinin akışını durduramaz, 
imajinasyonunu, duygularını, dikkatini 
kontrol edemez. Sübjektif bir dünyada 
yaşar. ‘Seviyorum’, ‘Sevmiyorum’, 
‘Hoşlanıyorum’, ‘Hoşlanmıyorum’, 
‘İstiyorum’, ‘İstemiyorum’, yani 
hoşlandığını düşündüğü ve 
hoşlanmadığını düşündüğü tarzında... 
Gerçek dünya bir imajinasyon 
perdesiyle kendisinden gizlenmiştir. 
İnsan uykuda yaşar. Uykudadır. ‘Açık 
şuur’ denilen şey uykudur ve geceleyin 
yatakta uyunan uykudan çok daha 
tehlikeli bir uykudur.” 

İnsan bu düşünce ve imajinasyon 
ağından kurtulmayı nasıl başarabilir? 
Zihni sakinleştirerek. Dikkat tek bir 
nokta üzerinde toplandığı zaman, 
zihinde bir sakinleşme süreci başlar. 
Bu dikkat noktası çeşitli formlarda 
olabilir. Örneğin, bir resim, bir eşya 
veya herhangi bir cisim olabilir; 
bir mantal imaj olabilir; spiritüel 
bir fikir olabilir; bir ses veya bir tür 
beden hareketi olabilir (Tai Chi’yi 
uygulayanlar havada yüzer gibi 
bir dizi ritmik hareket sırasında 
dikkatlerini kollarına, bacaklarına, 
nefeslerine odaklarlar); insanın 
kendi nefesi olabilir (bazı Budist 

meditasyoncular nefes alıp verişlerini 
saymak suretiyle meditasyonun temel 
prensiplerini öğrenirler); cevabı 
düşünmeye veya kelime oyununa 
dayanan bir bulmaca bile olabilir 
(Zen Budist üstatları öğrencilerine 
düşünmeleri için garip sorular 
veya koanlar verirler. «Doğmadan 
önce yüzünüzün ilk hali nasıldı?» 
veya «Bir kazı bir şişeye koysanız 
ve her geçen gün daha büyüse, 
onu nasıl çıkarırsınız?» gibi). Bu 
farklı konsantrasyon tekniklerinin 
arkasındaki fikir, bütün disiplinlerde 
daima aşağı yukarı aynıdır: Zihni 
tek bir dikkat noktasına sabitlemek 
suretiyle sürekli hareketini 
durdurmak. Zihin belli bir süre 
için düşüncelerinden arınmış ve bir 
noktaya toplanmış olarak tutulabilirse, 
bunun ardından daha yüksek 
farkındalık halleri gelecektir. Bunun 
ne kadar süreceği tahminidir, ama 
bazıları düşüncesiz kalınabilen iki üç 
dakikanın spiritüel ödüller vereceğini 
iddia ederler. 

Konsantrasyon, Zihnin 
İmajinatif Yeteneklerini 
Çalıştırır ve Geliştirir 

ZİHNİ KONTROLSÜZ düşüncelerden 
arındırma çalışmasının mutlu yan 

etkilerinden biri genç insanın dikkat 
ve imajinasyon güçlerini artırmasıdır. 
O zaman bu güçler birçok günlük 
aktivitenin daha iyi yapılmasında 
kullanılabilir. Ana babalar çocuklarının 
zihinsel kontrollerini geliştirdikten 

zihinde bir sakinleşme süreci başlar. 
Bu dikkat noktası çeşitli formlarda 
olabilir. Örneğin, bir resim, bir eşya 
veya herhangi bir cisim olabilir; 
bir mantal imaj olabilir; spiritüel 
bir fikir olabilir; bir ses veya bir tür 
beden hareketi olabilir (Tai Chi’yi
uygulayanlar havada yüzer gibi 
bir dizi ritmik hareket sırasında 
dikkatlerini kollarına, bacaklarına, 
nefeslerine odaklarlar); insanın 
kendi nefesi olabilir (bazı Budist 

noktaya toplanmış olarak tutulabilirse,
bunun ardından daha yüksek 
farkındalık halleri gelecektir. Bunun 
ne kadar süreceği tahminidir, ama 
bazıları düşüncesiz kalınabilen iki üç 
dakikanın spiritüel ödüller vereceğini 
iddia ederler. 

Konsantrasyon, Zihnin 
İmajinatif Yeteneklerini 
Çalıştırır ve Geliştirir 

İHNİ KONTROLSÜZ düşüncelerden 
arındırma çalışmasının mutlu yan 

etkilerinden biri genç insanın dikkat 
ve imajinasyon güçlerini artırmasıdır. 
O zaman bu güçler birçok günlük 
aktivitenin daha iyi yapılmasında 
kullanılabilir. Ana babalar çocuklarının 
zihinsel kontrollerini geliştirdikten 
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sonra derslerine daha iyi konsantre 
olma eğilimi gösterdiğini veya günlük 
işleri detaylara daha dikkat ederek 
yaptıklarını sık sık ifade etmişlerdir. 

Çocukların Zihinsel 
Gelişimlerine İlave Birkaç Öneri 

DAHA ÖNCE DE yeri geldikçe 
belirtmeye çalıştığım gibi çocuğa 

çok küçük yaştan itibaren düşüncelerin 
ne kadar önemli olduğunu, basit 
bir düşüncenin bile pek çok şeyi 
etkileyebileceğini anlatınız. Her 
düşüncenin -bizim beş duyumuzla 
algılayamadığımız yüksek titreşimler 
boyutunda- belirli oluşumlar 
meydana getirdiğini hatırlatınız. Bu 
prensip negatif ve pozitif alanda da 
geçerlidir. Düşünceler geleceğimizin 
şekillenmesinde de büyük bir 
etkendir. Ve pozitif düşünceler pozitif 
geleceğimizi, negatif düşünceler de 
negatif geleceğimizi oluşturur. Bu 

açıdan baktığımızda zihnimizdeki 
düşünce ve duyguların farkına 
varılması, kontrol edilmesi ve mümkün 
olduğunca pozitife yöneltilmesinin 
büyük önemi vardır. Bunun 
gerçekleşmesi elbette kendiliğinden 
olmaz. Bütününe “Kendini Bilmek” 
ve “Kendini Tanıma” çalışmaları 
denen bu çalışmalar çocuklarda bir 
yaşam tarzı haline getirilmelidir. 
Pozitif Düşünce Uygulamaları, Mantal 
Çalışmalar, Vizüalizasyon ve İmgeleme 
Çalışmaları, Yaratıcı Düşünme 
Teknikleri, Konsantrasyon ve Gevşeme 
Egzersizleri, Nefes Çalışmaları gibi 
pek çok çalışma, Kendini Tanıma 
çalışmaları başlığı altında günden güne 
yaygınlaşarak gelişmektedir. Siz de 
Yeni Çağ’ın genç nesillerinden birini 
yetiştiriyorsanız, çocuğunuzu belirli 
bir yaşa geldikten sonra bu tip bilgi ve 
çalışmalarla takviye etmelisiniz.          r

Yazarın Ege Meta Yayınlarından çıkan  
Çocuğunuzun Ruhsal Eğitimi adlı kitaptan alınmıştır.

Ruh ve Madde Dergisi İstanbul Satış Noktalarıı
Bayi / Mağaza Semt Yakınında bulunanYakının a bulun

Gökmen (Hülya Kurt) Göztepe Petrol Ofisi İstasyonuPetrol Ofis İstasyon
Türkan Türk Kadıköyköy Beşiktaş İskelesiBeşiktaş İskelesi

Nihat Koyunoğlu Kadıköyköy Beşiktaş İskelesiBeşiktaş İskele
Erkal/Cenk Boztaşı Kadıköyköy Eminönü İskelesiEminönü İ kele

Mephisto KadıköyKadıköy PostahanePostaha
Metin Kurtrt ÜsküdarÜsküdar Beşiktaş İskelesieşiktaş İ l

1. Levent Çarşı. Levent Ça ı LeventLeven Ziraat BankasıZiraa
Ergün SarıaslanEr ün Sarıasl BakırköyBakırkö İDO İskelesi
Kabalcı KitabeviKabalcı Kitabe BeşiktaşBeşiktaş Büyük Beşiktaş Çarşısı

MephistoMeph Beyoğlueyoğlu İnci Pastanesi
SemerkantS er Beyoğlu Erra Goppa
ArkeoPeraA oP Galatasaray Postahane

Kadir TuncerKadir un Şişli Şişli Camii
Nezih KitabeviNezih Kitabevi
Remzi KitabeviRem

D&R İstanbul ve diğer illerdeki 40 şubeyi öğrenmek için lütfen sorunuz.
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Y ETİŞKİN insanlarda olduğu gibi çocuklarda da ölüme yakın deneyim 
(ÖYD) yaşanmaktadır ve çocuklarda yaşanan bu deneyimlerin 
ÖYD konusunda çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Çocukların 

soruşturulmasıyla araştırmacılar ölüm yaşam ve ötesi hakkında fazla fikir sahibi 
olmamış bireyleri inceleme olanağını elde etmiş oluyorlar. 

Çocuklarda ÖYD’de en önemli konu çocukların henüz etki altında kalmamış 
olmaları ve aynı zamanda da kültürel şartlandırmaya da girmemiş olmalarıdır. 
Yetişkinler idrakin sönmesinden, ölmekten dolayı çekecekleri acıdan korkarlar. 
Bazıları sevdiklerinden ayrılmaktan, kimisi cehennemin cezalarından, bedensel 
ıstıraplarından korkar. Halbuki çocuklar henüz bu tür şartlandırmalara 

Çocuklarda Ölüme Yakın 
Deneyimler

Duygu Güner
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girmemişlerdir. Bu yüzden onların 
ÖYD örnekleri yapılan çalışmalarda 
çok önemli kanıtlar olarak kabul 
edilmektedir. ÖYD hakkında 
yaşamadan önce hiçbir bilgileri yoktur. 
Ama en küçükleri bile bedenlerini 
uzaktan ve dışarıdan seyrettiklerini, 
geçmiş hayat filmlerini gördüklerini, 
içine girdikleri tüneli, karşılaştıkları 
başka insanları, akrabalarını, 
büyük ışıklı varlığı, ardından geriye 
dönüşlerini rahatlıkla anlatıyorlar. 

Çocuklar küçük yaşta böyle bir 
deneyim geçirdiklerinde, bu onların 
yaşamlarının bir parçası oluyor. 
İlerideki yaşamlarına bir göz atmış 
olanların kendi yaşıtları arasında 
belirgin bir hale gelmesine neden 
oluyor. Gelecekte yaşayacakları 
yaşamdan bu kadar erken haberdar 
olmaları bu çocukları, olgun insan 
olduklarında, alışılmamış derecede 
makul, aklı başında kişiler haline 
getiriyor. Ayrıca ÖYD geçiren çocuklar 
yaşıtlarına göre daha neşeli ve ümitli 
görünüyorlar. ÖYD, aynı büyükler 
gibi onları da daha iyi, sevgi dolu bir 
insan olmaya yönlendiriyor. Küçük bir 
çocuğun yaşadığı oldukça ayrıntılı bir 
deneyimi burada aktarmak istiyoruz:

“Dokuz yaşındayken bilmediğim bir 
nedenden ötürü çok hastalanmıştım. 
Ateşim 40°C ya da daha fazlaydı. O 
arada doktorum çeşitli kereler gelmiş 
ve durumumda bir iyileşme olmadığı 
için beni hastaneye yatırmaya karar 
vermişti. Fakat bunun da bir yararı 
olmadı. Hastaneye yattıktan sonra 
ateşim daha da yükselmişti. Mümkün 
olan her çeşit testi uygulamalarına 
rağmen ateşin nedeni bulunamıyordu. 
Sonunda üç veya dört çocuk 
hekiminden oluşan bir uzmanlar 
grubu ateşin mutlaka düşürülmesi 

gerektiğine, aksi takdirde beynimin 
hasar göreceğine karar verdiler.

O sırada kendimi had safhada halsiz 
hissediyordum. Doktorların bu ateşe 
daha fazla dayanamayacağım şeklindeki 
yorumlarını duydum. Bunun üzerine 
doktorlar ağır bir uygulama üzerinde 
karar kıldılar. Beni soydular ve her 
tarafına buz kalıpları yerleştirilmiş bir 
çarşafa sardılar. Bir hemşire başımda 
bekliyor ve birkaç dakikada bir ateşimi 
ölçüyordu. Her tarafımın sarılması 
bittiği sırada kendimin dışına çıktım. 
Yüzer gibiydim ve etrafım karanlık 
ama hoştu. Ve sonra o göründü, diğer 
ucundan çok parlak bir ışığın geldiği 
ışıktan bir tünel. 

Tünelden geçmek için birisinden 
yardım gördüm. Tünelin sonuna 
eriştiğimde gözlerimin önüne güzel 
bir manzara serilmişti. Her taraf 
çiçeklerle dolu kırlarla kaplıydı 
ve sağ tarafta sevimli bir patika ve 
yarıya kadar kireçle boyalı ağaçlar 
ve beyaz bir çit uzanıyordu. Çok 
hoş bir görüntüydü. Sağımda biraz 
daha ilerideki çayırlarda o güne 
kadar gördüğüm en muhteşem atlar 
otluyordu. Onlara ulaşmam için iki 
tane çiti aşmam gerekiyordu, ama 
dokuz yaşında bir çocuk için belli ki 
bu yeterince caydırıcı bir engel değildi 
çünkü doğru o tarafa yönelmiştim. Kısa 
bir süre sonra da yanımda beyaz bir 
ışık gördüm. Bana eşlik ediyordu. 
Dostçaydı ve hiçbir şekilde korkutucu 
bir yönü yoktu. Bu varlık şöyle dedi: 
‘Nereye gidiyorsun?’ Ve ben de ‘oraya’ 
dedim. O da ‘Harika. Hadi beraber 
gidelim,’ dedi. 

Her tarafta o güne kadar 
görmediğim birçok çiçek vardı ve 
birlikte yürürken bir yandan ona 
çiçeklerin adlarını soruyor diğer 
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yandan da onları topluyordum.  Ve 
bu şekilde hem bütün renkleri 
içeren, hem de hiçbiri olmayan 
bu göz kamaştırıcı beyaz ışıkla 
konuşuyorduk. Yüzü ya da belirli bir 
şekli yoktu, fakat bu beni rahatsız 
etmiyordu. Geriye, tünelin aşağısında 
yatağımın çevresinde toplanmış kişilere 
baktığımı hatırlıyorum ve kendimin 
yukarıda, bedenimin aşağıda olmasını 
umursamamıştım. Burada kendimi 
gerçekten çok iyi hissediyordum.           
Böylece ışıkla konuşa konuşa atlara 

doğru yürüdük. Atların bulunduğu 
çayırın önüne geldiğimiz zaman, tam 
bacağımı kaldırmış çitin üzerinden 
geçmeye hazırlanıyordum ki nereden 
geldiği belli olmayan bir sesin şöyle 
söylediğini duydum: 

‘Onun burada ne işi var?’ Ve ışık 
şöyle yanıtladı: ‘Atlar için geldi.’ 
Ve ses dedi ki: ‘Bu doğru olmaz. 
Onun zamanı gelmedi. Geri gitmek 
zorunda.’ Ben de bu arada tahta çite 
sıkı sıkıya tutunmuştum, çünkü geri 
gitmek istemiyordum. İsteyebileceğim 
en son şey buydu. Sesle ışık biraz 
daha konuştular ve geri gitmem 
kararlaştırıldı. Ter ter tepiniyordum. 

Tam bir inat nöbetine girmiştim, 
kollarımı ve bacaklarımı tahtalara 
dolayarak çite iyice yapıştım. Ses artık 
gülüyordu.

‘Bak, o atları daha sonra alabilirsin 
ama şimdi olmaz. Hem böyle inat 
etmenin hiç yararı yok,’ dedi. Kendimi 
tarlanın tepesinde yüzerken ve tekrar 
tünelin içine girerken buldum. Tiz 
sesler çıkarıyor, bağırıp çağırıyor, 
tekme atıyor, ısırıyor ve akla gelen her 
şeyi yapıyordum ve o el de beni kibarca 
tünelden aşağı doğru indiriyordu. 

‘Niçin burada kalamıyorum?’ diye 
haykırdım. ‘Çünkü yapmanı istediğimiz 
bir şey var,’ dedi ses. Tünelin sonuna 
varana kadar elin beni nazikçe 
tuttuğunu duyumsadım ve oradan 
bedenimin içine atladım.  Yatakta 
yattığımı ve yukarı doğru baktığımı 
hatırlıyorum. Yanı başımda korkmuş 
bir doktor duruyordu. Derin bir nefes 
alarak hemşirelerden birine şöyle 
seslendi: ‘Ah, Tanrım, geri geldi!’”     r
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI

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

04 ŞUBAT İlâhî Nizam ve Kâinat’a Göre “Nefsaniyet” .......Tülin Etyemez SCHIMBERG

11 ŞUBAT Hayatı Okumanın Alfabesi .................................Ünal GÜNER

18 ŞUBAT Hakikat, Yasa, Düzen ..........................................Alpaslan CEBBAROĞLU

25 ŞUBAT Niyetin Gücü .......................................................Zülal ÇEVİK

• ATÖLYE ÇALIŞMALARI

1-2 ŞUBAT Bereket ve Evrensel Akışı Artırmak ....................... Juanita PUDDIFOOT

22-26 ŞUBAT Derin Anı Süreci - 1. Modül ...............................Juanita PUDDIFOOT

Yer: Hasnun Galip Sok. Pembe Çıkmazı No: 4/6 Beyoğlu - İSTANBUL • Tel: (0212) 243 18 14 - 249 34 45 • 

Faks: (0212) 252 0718 • e-posta: bilyay@bilyay.org.tr • www.bilyay.org.tr • www.bilyayakademi.net

‹ZM‹R RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

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

04 ŞUBAT Karmik Döngüler ................................................Engin EMİR

18 ŞUBAT Kendini Keşif Yolculuğu .....................................Oya TİMURDOĞAN

Yer : Talatpaşa Cad. No:57 Yadigar Apt. Kat:4 D:12 Alsancak • Tel: (0232) 464 00 17

e-posta irader@irad.org • www.irad.org

Yerimiz sınırlı olduğundan etkinliklerimize kaydolmak için lütfen 14:00-17:00 saatleri arası (0232) 464 00 17 No.’lu telefonumuzu arayınız.

ADANA RUHSAL ARAfiTIRMALAR DERNE⁄‹

• CUMARTESİ KONFERANSLARI (Saat: 15:00)

01 ŞUBAT Sevgi ve Hayatımız ..............................................Tümerhan MERAL

08 ŞUBAT Evrenin İşleyişi   (video gösterimi)

15 ŞUBAT Vazife Anlayışı .....................................................Tümerhan MERAL

22 ŞUBAT Bilen ve Uygulayan İnsan ...................................Tümerhan MERAL

Yer: Ramazano¤lu Cad. Kutlu Apt. K:1 D:2 01130 ADANA• Tel: (0531) 950 26 52

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

NOT: İSTANBUL’DA SALI KONFERANSLARINA VE DİĞER İLLERDEKİ ETKİNLİKLERE GİRİŞ 

ÜCRETSİZ VE SERBESTTİR. GEÇ KALINMAMASI RİCA OLUNUR.



12. Gezegen: Zecharia Sitchin ................................ 23 TL
300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     Alparslan Salt, Özgü Elvan Yılmaz .................. 15 TL
300 Soruda Ölüm ve Ötesi: 
     Alparslan Salt.................................................... 15 TL 
Agarta: Rene Guenon ............................................ 12 TL
Ateş Üstünde Yürüyenler: Joel Andre ..................... 5.5 TL
Bagavatgita “Rab’bin Ezgisi” ................................... 11 TL 
Batık Kıta Mu'nun Çocukları: 
     James Churchward ........................................... 13 TL
Başka Yaşamlar, Başka Benlikler: 
     Roger Woolger ................................................. 23 TL 
Bilinmeyen Gücümüz: Dean I. Radin ...................... 21 TL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocuklara Öyküler: Yavuz Keskin .............................. 6 TL
Çocukların Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
DDA–Evren Dili: Ingo Swann ................................. 11 TL 
Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Keşif Seferleri: Zecharia Sitchin .... 22 TL 
Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 TL 
Enerjiler: John G. Bennett ........................................ 8 TL 
Enki’nin Kayıp Kitabı: Zecharia Sitchin ................. 22 TL 
Enneadlar: Plotinos ................................................ 16 TL
Eon: Jean E. Charon .............................................. 11 TL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 TL 
Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................ 7,5 TL 
Gerçek Varlık Ruhtur: Leon Denis ............................ 8 TL
Gurdjieff ve Ouspensky Öğretisi Üstüne 
     Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL     
                           2.Cilt, Maurice Nicoll ................. 30 TL
                           3.Cilt, Maurice Nicoll ................. 35 TL
                           4.Cilt, Maurice Nicoll ................. 25 TL
                           5.Cilt, Maurice Nicoll ................. 25 TL
                           5'li set, Maurice Nicoll ............. 125 TL
Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................ 10 TL 
Güzel Hayatı Yaratmak: Beyaz Kartal ....................... 6 TL 
Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts ............. 13 TL 
Hinduizm: Swami Nikhilananda ........................... 15 TL 
Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹liflkisi: Dr. A. ‹. Yitik ............. 8 TL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 TL 
‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann ....................... 14 TL 
‹sa Keflmir'de mi Öldü?: S. Obermeier ..................... 8 TL
‹sis ve Osiris: Plutark ........................................... 13,5 TL
Kader Sorunu: Leon Denis ..................................... 13 TL
Kay›p Diyarlar: Zecharia Sitchin ............................ 18 TL 
Kozmik Sempati: David Spangler ............................ 17 TL
Kozmik fiifre: Zecharia Sitchin   ............................. 19 TL
Kozmik Tohum: Zecharia Sitchin ........................... 22 TL 
Kriya Yoga Felsefesi ve Uygulamas›: 
     R. Eugene Davis .............................................. 5,5 TL 
Kutsal Tesirler: J. G. Bennett ................................. 8,5 TL 
Küresellik: Cengiz Cevre ........................................... 7 TL 
Meta Ansiklopedi: Alparslan Salt-Cem Çobanlı ..... 40 TL
Ne ‹çin Yafl›yoruz?: J. G. Bennett ............................. .8 TL
Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›................................. 9 TL
Ölüm Sonras›: Colin Wilson ................................... 22 TL 
Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 

     Sir William Barrett ............................................. 8 TL 
Parapsikoloji ve Felsefe: David Ray Griffin ................. 9 TL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 TL 
Ruhlar Kitabı: Allan Kardec ................................... 30 TL 
Ruhların Kaderi: Michael Newton ......................... 24 TL
Ruhların Yolculuğu: Michael Newton  ................... 22 TL
Ruhsal Alemin Ifl›¤›: 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 
Tanrı'nın Eczanesinden Sağlık: Maria Treben ........ 20 TL
Tekrardo¤ufl 2. Cilt .................................................. 13 TL 
Tekrardo¤ufl 3. Cilt .................................................. 13 TL
Tekrardo¤uflu Keşfetmek: Hans TenDam ................. 28 TL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Alınan Ruhsal Tebliğler:
     Derleyen ve Türkçeleştiren Alparslan Salt ........ 24 TL 
Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 TL 
Uzay Gemilerinde: George Adamski ......................... 9 TL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Açıklamalar:
     John Willner ..................................................... 22 TL 
Yaflayan Zaman: Maurice Nicoll .................................18 TL
Yeni Ça¤ Toplumunun ‹htiyaçlar›: J. G. Bennett............ 8 TL 
Yeni Çocuklar ve Ölüme Yak›n Deneyimler: 
     P.M.H. Atwater ................................................... 17 TL
Yüce Alemleri Bilmek: Rudolf Steiner...................... 13 TL 
Zaman Bafllarken: Zecharia Sitchin ....................... 20 TL

*****

Ruh ve Madde Dergisi (Her ay yay›nlan›r) .................... 5 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k) .............................................. 60 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k Ö¤renci) ................................. 52 TL 
(Yurt d›fl› abone: Y›ll›k) .........................................75 Euro
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 19 ............................. 10 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 34 ............................. 12 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 35 ............................. 14 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 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 Halkı: Murry Hope ...................................... 12 TL
Astral Seyahat Teknikleri: Nusret Sefa Yılmaz  ....... 22 TL
Bir Yaşamınız Daha Olsa:
     Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl ................... 15 TL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 TL  
Dikkat: Ruh Eşiniz Çıkabilir!: Janet Cunningham, 
     Michael Ranucci ................................................... 12 TL 
Diyet ile Romatizma Tedavisi: J. V. Belle ....................... 11 TL 
Dünya'ya Mektup: Elia Wise ................................... 16 TL
Emmanuel’in Kitab›: 
     Judith Stanton, Pat Rodegast ........................... 18,5 TL  
Excido: Aysun Bitir .................................................... 10 TL  
Göksel ve Yersel Ifl›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 
Hiçlik Denen Yer: Zeynep Zahal Camat ................  14 TL 
İçimizdeki Tanrıça: Roger Woolger ............................ 25 TL  
‹çten D›fla De¤iflim Teknikleri: U. Markham .................. 11 TL  
‹çten Yaflamak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13 TL   
Kainatın Masalı: Zeynep Zahal Camat .................... 14 TL
Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ........... 13 TL  
Kıyamet Kitabı: Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 
Mandala: Helga Fiala ............................................ 18 TL
Masumiyete Dönüfl: J. M. Schwartz ......................... 16 TL 
Mong: Hendrick Vannek ....................................... 10 TL 
Psiflik Korunma: Fadime Emir ................................ 16 TL 
SQ: Ruhsal Zekam›zla Ba¤lant› Kurmak:
     D. Zohar–Dr. I. Marshall ................................. 19 TL 
Strese Son!: Alix Kirsta ............................................ 20 TL 
Şamanik Yolculuk: Sandra Ingerman .................... 20 TL 
Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati ....................... 18,5 TL 
Yönlendirmeli GEVŞEME Uygulaması (CD):
      Reşat Güner .......................................................... 15 TL 
Zararl› Ifl›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

Meta Yay›nlar› 
Fiyat Listesi

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




