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S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

2 TEMMUZ günü 17:23’te, 2,5 dakika süreyle 50 yılda bir gerçekleşen 
tam güneş tutulması sadece bazı ülkelerden izlense de oldukça ilgi 
çekti. Bu tarz gökyüzü olaylarının astrolojik-psişik etkileri olduğu 

biliniyor. Elbette bu etkiler, kişisel veya toplumsal, yerel olarak değişimler 
gösteriyor. Kozmik bir açıdan baktığımızda ise; her oluşun, hareketin 
periyotları-döngüleri olduğunu, bu sonsuz devinimin iniş-çıkışlarla, 
devrelerle daima bir değişim ve gelişimin fırsatlarını önümüze sunduğunu 
görebiliriz. Aslolan değişim ve dönüşümdür.

Hidrojen aleminde yer alan Dünya’mızdaki hayatın başlangıcı ve sonraki 
süreçleri halen birçok bilinmezleri barındırsa da; İlâhî Nizam ve Kâinat 
bilgileri, “varlık” oluştuktan sonraki dünya maceramızın döngülerinin, 
bizleri “vazife alemi”ne ve sonunda “Ünite”ye  kadar götüren çok önemli bir 
basamak olduğunu bize öğretiyor. 

Hangi süreçleri veya döngüleri yaşarsak yaşayalım, daima; içinde 
olduğumuz tesirlerin şiddetini, yönünü, amacını hissetmek, sezmek ve 
anlayabilmek konusundaki çabamız, farkındalığımızı ve bizi geliştirecektir. 
Tesirlerin özellikle dönem dönem önümüze daha da belirgin olarak getirdiği 
fırsat ve imkânları iyi gözlemleyebilmeliyiz. Bu imkânların gerek toplumsal 
gerekse bireysel olarak ne şekilde tezahür ettiğini çok iyi anlamamız 
gerekiyor. Özellikle, sosyal, psikolojik, ekolojik, iklimsel vb. zorluk, 
basınç ve sıkışıklıkların arttığı bu dönemlerin en verimli hasat zamanları 
olduğunu  -bize ne kadar paradoks gibi görünse de- unutmamalıyız. Negatif 
görünen olayların bizlerin idrak, vicdan ve sezgimizin tezahürüne zeminler 
hazırladığını, uyanışımızı hızlandırdığını fark etmeli ve şükretmeliyiz. 

Bizler tüm insanlık ve başta Anadolu halkı olarak; çok uzun ve derin 
deneyimlerden gelmiş varlıklar olarak, bu sınavlardan en başarılı şekilde 
çıkabilecek gözlem ve uygulamaları, büyük sabır ve dikkatle başarabilmeliyiz. 
Umut ışıkları bazen yolumuzdaki ateş böcekleri kadar küçük görünse de, 
yine de parlamakta. Işıkları çok büyük fenerlere, projektörlere dönüştürmek 
bizim elimizde. Birlik, anlayış ve yardımlaşma bu süreçleri kolaylaştıracaktır. 
Varlığımızın simyası, negatif görünenlerden pozitifleri çıkarmakta gizli. 
Sonrasında zaten hepsi bir. Yapabiliriz…

Perculus sisteminden ücretsiz ve online olarak sürdürdüğümüz İlâhî Nizam 
ve Kâinat kitabı okumalarımızın devamına Ağustos ayı ilk Pazartesi akşamı 
başlıyoruz. ilahinizamvekainatonline@gmail.com adresine mail atarak katılım 
sağlayabilir ve eski kayıtları izleyebilirsiniz.

Ruh ve Madde
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GÜNEŞ SİSTEMİ’mizin en ileri gezegeni Dünya’mızdır, Dünya küresidir. 
Ve zannedildiği gibi, meselâ Merih’te veya sistemin diğer gezegenlerinde 
veya Güneş’inde Dünya’dakinden daha ileri varlıklar yoktur. Çünkü 

gerçekten Güneş Sistemi’mizin ileri gezegenlerinden biri de Merih olduğu 
hâlde, buradaki varlıklar Dünya’dakilerden daha az ileridir. Sistemimizin en geri 
gezegenlerinden biri Plüton’dur. Bu gezegenin en ileri varlığı, Dünya’mızın en 
geri varlığı olan küf’ten daha geridir.

Yine, Güneş de sistemin geri bir küresidir. Aslında Güneş maddesinin 
bu basitliğinden dolayıdır ki, manipülasyonu kolay olduğu için, sistemin 
gezegenlerini ve özellikle Dünya’yı idare eden vazifeliler, daha ziyade Güneş’te 
bulunurlar. Fakat söylediğimiz gibi, bu vazifeliler gezegenlerde de dolaşabilirler. 
Ve her kürede vazife görebilirler.

Demek ki Güneş Sistemi’mizde, hidrojen âleminin gelişim aşamalarını 
tamamlayıp oradan diplomasını alarak üst âleme terfi edecek varlıkların 
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toplandıkları yer, Dünya’dır. 
Dünyamız, Mu devrinin kapanışının 
ardından geçen yetmiş bin yıl boyunca, 
artık bu devredeki vazifesini bitirmek 
üzere bulunan, üzerinde taşıdığı 
insanlara, lâyık oldukları âlemlerin 
kapılarını açmak ve imkânları 
tükenmiş hidrojen âlemi kapısını da 
arkalarından kapamak hazırlıklarına 
başlamıştır.

* 
*
 *

Dünya hayatı baştan başa “hareketler 
ve olaylar karmaşası”dır. Bu olayların 
içine dalmış ve saplanmış olan insanlar, 
etraflarında bazen birbirlerine 
zıt olaylar, çeşitli uygunsuzluklar 
görebilirler ve bunları da birer 
düzensizlik sanırlar. Fakat bu görüş 
yanlıştır ve özellikle nedensellik 
prensibi hakkındaki bilgi eksikliğinden 
doğan, olayları yanlış yorumlamanın 
bir sonucudur.

Olayların sonuçlarını nedenlerine 
bağlamaya yardım eden bir bilgi 
kudretiyle dünyaya bakanlar, onun en 
küçük zerresinden bütününe kadar 
her durumunda, her olayında, her 
varlığında muazzam bir ahengin, 
nizamlı bir tertibin mevcut olduğunu 
görmekte gecikmezler. Nedensellik 
bağlarının nizamlı ve tertipli oluşları, 
büyük evren ahengini meydana 
getirirler. O hâlde bu ahengi 
gözlemleyebilmek için; her hareketin 
ve olayın direkt ve endirekt olarak 
sonsuz bağlarla birbirine bağlı 
bulunduğu sezgisini insana veren, 
bütün olaylar arasındaki nedensellik 
ve neden ilişkilerini düşünmek ve bu 
sahada bir şeyler görmeye, duymaya 
çalışmak gerekir. Bu düşünüş ve 
görüşü sağlamak için, âlemde hiçbir 
şeyin nedensiz olmadığı, her şeyin 

bir sonuca bağlandığı hakkında daha 
önce verdiğimiz bilgiyi tekrar gözden 
geçirmek lazımdır. Orada nedensellik 
prensibi hakkında yeterli derecede 
bilgi vermiştik. Bu prensibi esas 
tutup dünya hayatını inceleyenler, 
orada, biri diğerini sonuçlandıran ve 
başkası da öbürünün nedeni olan, 
birbirine bağlanmış birçok olayı ve 
oluş hâlini, zincirleme ve ahenkli bir 
akış içinde görebilirler. Bu akıştaki 
tertipler, nizamlar ve büyük maksatlara 
doğru ilerleyen hareketler, insanlara, 
âlemdeki büyük ahengin mevcudiyetini 
bütün kudretiyle hissettirirler.

Küçük bir kuş yumurtasını ele 
alınız! Tek başına ele alınan bu basit 
kuş yumurtasının, büyük evren ahengi 
içinde muazzam sonuçlarla birbirine 
bağlı, çok tertipli ve nizamlı sayısız 
durumları vardır. Yumurtanın bu 
büyük ahenge bağlı olan hayatını 
izleyelim: Bu yumurtadan zamanla 
küçük bir yavru meydana gelecektir. 
Bu yavrunun meydana gelmesi için 
de, onun bir süre, belirli bir sıcaklık 
derecesinde korunması gerekir. 
Bunun için, dişi bir kuşa yukarıdan, 
bu işle vazifeli olan bir plândan bâzı 
tesirler gönderilir. Bu kuş, bu tesirlerin 
altında bâzı içgüdülere sahip olur. 
Bu içgüdüler sonucunda yumurtanın 
üzerinde bir süre sebatla oturur. 
Bedeninin ısısıyla onun içindeki 
tohumun bir yavru kuş hâlinde 
yetişmesini sağlar. Buraya kadar 
sıraladığımız, neden-sonuç zincirinin 
birkaç halkasını yürüten tertip ve 
nizam apaçıktır. Bu, büyük bir ahengin 
ifadesidir.

Yumurtadan çıkan ve koca 
evrenin içinde bir damla bile 
olmayan kuş yavrusunu hiçe saymak, 
hattâ küçümsemek çok yanlıştır. 

İ l â h î  N İ z A M  v e  K â İ N A T ’ T A N  S E Ç M E L E R

Dünya
Dr. Bedri Ruhselman

tarafından derlenmiştir.
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altında kuşun gözü kediyi görmez, 
doğruca kedinin kolayca uzanabileceği 
yere konar. Kedi, kuşu yakalar ve yer. 
Şimdi olayın akışı diğer bir kola, yâni 
başka bir varlığın plânına da ayrılmış 
oldu. Fakat onu bırakalım, kuşun 
sonuna devam edelim!

Biz kuşun yumurtadan çıkıp 
ölünceye kadar geçirdiği hayat 
olaylarından ancak birkaçını ele aldık 
ve bunların ne kadar mükemmel 
bir tertiple, belirli maksatlara doğru 
ilerleyen neden-sonuç bağlarını ve 
tertiplerini gösterdik. Onun, bundan 
başka, kendisine özgü mâşerî plânında 
bitki, hayvan ve hattâ insanlar ile direkt 
veya endirekt olarak diğer birçok 
ilişkisi bulunabilir. Bütün bunlar, 
genel gelişim ahenginin çerçevesini 
kıl kadar aşmadan devam ederler. 
Bunlar içinde, “iyi” görünen hâller 
olduğu gibi, yem’ini elde etmek için 
yere konan kuşcağızın canavar bir 
kedi tarafından durup dururken 
parçalanması gibi,  görünürde “kötü, 
bozucu, düzensiz” görünen hâller de 
vardır; ama yukarıki bilgiden sonra, 
burada ahenksizlik değil, aksine, 
ahengin ve tertibin en mükemmel 
mekanizması gözlemlenir. Çünkü bu 
tertipler sayesinde bu kuş, artık daha 
üstün ve gelişime daha müsait, diğer 
bir bedende dünyaya gelecektir. Şimdi 
bu varlık, imkânı daha bol diğer bir 
hayvan bedeninde dünyaya gelmek 
üzere, yukarıda söylediğimiz tertiplerle 
dünyadan ayrıldıktan sonra, onun 
için yine, analar, babalar, yetiştiriciler,  
çevreler, iklim şartları, yardımcılar 
vs. her şey hazırlanır. O varlığın 
gelişimi için neler gerekiyorsa, onlar, 
vazifelisi tarafından çeşitli tertipler, 
nizamlar dahilinde meydana getirilir. 
O varlığın otomatik olan mâşerî 

plânına girecek gerek kendi türündeki, 
gerek diğer türlerdeki varlıklar ile 
çeşitli ilişkilerini belirlemek ve tesbit 
etmek üzere, tertipler ve nizamlar 
birbiriyle ayarlanır. Meselâ, o bir 
köpek olacak ise, köpek hayatındaki 
gelişim imkânlarını hazırlayan tertipler 
arasında, kudurarak ölmesi icap eden 
bir insanın o köpeğe sahip olması 
da sağlanır. Bütün bunlar dünyadaki 
genel tekâmülü yürüten büyük nizamın 
ahengi içinde cereyan eder.

Köpeğin vakti gelmiştir. Ölecektir. 
Plân gereğince köpek kudurur. 
Bu sırada onun sahibi olan insan 
da dünyadaki işini bitirmiş, yeni 
bedenlerde gelişimine devam 
etmek üzere dünyadan ayrılacak 
duruma gelmiştir. Yine tertip ve 
plân gereğince, kuduran köpek onu 
ısıracak, kudurtacak ve böylece ikisi 
de ölecektir. Bütün bunlar birbirine 
bağlı, büyük ahenk içinde yürüyen 
tertiplerdir.

Görülüyor ki, şu varlığın ilk önce 
basit bir yumurta hayatındaki çevre 
ile olan ilişkilerinde, sonra kuş 
hayatındaki kedi, daha sonra da 
köpek hayatındaki insan hikâyelerinde 

Unutulmasın ki bu yavru da, evrenin 
bir parçasıdır ve yaşaması ve büyümesi 
için evren mekanizmasının onun 
hesabına düşen cüzleri, sürekli 
olarak çalışmaktadırlar. Nitekim, 
yumurtadan yeni çıkan yavru, henüz 
basittir, deneyimsizdir, acemidir. 
Uçmasını bilmez, yemesini bilmez, 
düşmanlarını tanımaz, tehlikeleri 
görmez, gıdasını nerelerden, nasıl 
sağlayacağını belirleyemez. Dolayısıyla, 
eğer o, dünyaya gelir gelmez böylece 
kendi hâline bırakılıverirse, yaşayamaz, 
ölür. Oysa onun yaşaması, birtakım 
işler görmesi gerekiyor. Şu hâlde, bu 
işleri ona öğretecek ve yaptırtacak 
birisine ihtiyaç vardır; bu birisi de 
yine, onun dünyaya gelmesine yardım 
eden dişi kuş olacaktır. Fakat bu dişi 
kuş, bunu düşünemez ve yavrusunun 
bu ihtiyacını takdir edemez. O zaman, 
tekâmül nizamında vazifeli olan 
varlıkların müdahalesi başlar ve ona 
öyle tesirler gönderilir ki, o tesirlerin 
meydana getireceği içgüdülerle ana 
kuş, bu defa canını dahi tehlikelere 
atarak, yavrularını beslemek, 
onları –kendilerini kurtarabilecek 
duruma gelinceye kadar- yetiştirip 
büyütmek zorunda kalır. Yavru 

kuşun yaşamasına ve bunun için 
de dişi kuşa yukarıdan tesirlerin 
gönderilmesine gerek vardır. Çünkü 
o yavru, dünyaya, kendi varlığının 
dünyada kuş hâlindeki gelişim 
ihtiyacını gidermek için gelmiştir. O, 
bu sayede dünyadaki kuş bedeninin 
bütün icaplarını yerine getirecek, 
görgü ve deneyimlerini -otomatik 
bir mekanizma içinde- kazanacak, 
çevresindeki diğer varlıklar ile olan 
ilişkileri sayesinde de, onların bâzı 
tatbikatlarına vesile olacaktır. Bütün 
bu işler için gerekli olan tertipler, 
vazifelilerin yardımıyla kurulacak ve 
kuş böylece dünyadan alacağını almış, 
vereceğini vermiş bulunacaktır. Bütün 
bunlar olup bittikten sonra, artık 
onun kuş bedenini bırakması gerekir. 
Çünkü o, şimdi, daha ileri bir gelişim 
imkânına kavuşmak ihtiyacını duymaya 
başlamıştır. Bu imkânı sağlamak için 
yeni bir tertibe gerek vardır. Onunla 
vazifeli olanlar, bu tertibi de yoluna 
koyarlar. Başka bir bedene girmek 
üzere dünyadan ayrılması icap eden 
bu kuşu, dünyadan uzaklaştıracak 
çeşitli vâsıtalardan -diğer varlıkların da 
tekâmül ahengine- en uygun olanına 
başvururlar. Meselâ, o sıralarda 
günlerden beri yiyecek bulamamış, aç 
kalmış, yaşaması icap eden bir kedinin 
de bu olaydan yararlanması, yukarıdaki 
tertip mekanizmasına pekâlâ uygun 
gelir. Dolayısıyla, vazifeli tesirler, o 
aç kalmış kediye inmeye başlar ve o 
kuşu yemek yolundaki faaliyetlere 
onu sevk eder. Kedi, bu sayede hem 
karnını doyuracak, hem de kediliğinin 
kendisine kazandırması icap eden 
bâzı melekelerini geliştirecektir. Aynı 
tesirler, artık dünyadan ayrılması icap 
eden kuşa da iner, kuşu kedinin tam 
bulunduğu yere sürükler. Bu tesirlerin 
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günün birinde büyük vazife plânının 
idare mekanizmasında diğerleri gibi 
rol almış kudretli bir varlık hâline 
girecektir. Burada, bu basit kuş 
yumurtasının çok ilerilerde büyük bir 
vazifeli varlık hâline gireceğini gören 
ve daha, basit bir yumurta hâlinde 
iken, onun bu yüksek durumunu 
sağlayıcı, gerekli ilk hazırlıkları tertip  
edebilen ve belirleyebilen kudret, o 
büyük ahenkten gelmektedir. Yâni, 
bir varlığın milyarlar ve milyarlarca 
yıl sonra gelecek durumlarının ilk 
hazırlıklarının belirlenerek, kıl kadar 
şaşmadan bu hazırlıkların hedefine 
doğru yürütülmesi, ancak büyük 
ahengin kudretiyle mümkün olabilir.

Artık açıkça görülebiliyor olmalıdır 
ki, bütün bu faaliyetler, evrende 
tekâmülü hedef alan ve evreni bütün 
olaylarıyla bir “tek oluş”a bağlayan ilâhî 
nizamın büyük ahengi içinde cereyan 
etmektedir ve dünya varlıklarının 
tek yönlü, kısır idrakleri karşısında 
genellikle “menfî” görünüşlerine 
rağmen, bu nizam, tam ve şaşmayan bir 
ahenk içinde akıp gitmektedir.

* 
*
 *

Bütün varlıkların gelişim ve 
tekâmüllerine ait hareketler, ancak 
bu evren ahengi içindeki nizamların, 
tertiplerin ışığı altında yürüyebilir. Her 
tertip, her olay; ilâhî icabın belirişi 

olan evren ahenginin bütün varlıkları 
kapsayan tekâmül zaruretlerini 
karşılar. Şu hâlde, evrenin bütün 
âlemlerinde olduğu gibi, bu ilâhî 
icabın kapsamına giren dünyamız da, 
elbet bu büyük ahengin içindedir.  
Dolayısıyla, bir kuşun aç bir kedi 
tarafından parçalanması, hem kuşun, 
hem de kedinin gelişimi için ne kadar 
gerekli ve evrenin tekâmül plânı 
ile ne kadar düzenli bir olay ise; bir 
devlet başkanının şu veya bu gibi 
görünürdeki nedenlerle bir ulusu 
savaşa sürüklemesi, birçok insanın 
ölümüne neden olması, birçoklarının 
açlık, sefalet, ıstırap içinde kalmalarına 
yol açması, bütün bu işe karışmış 
olan varlıkların ayrı ayrı paylarına 
düşen gelişimleri için o kadar gerekli 
ve evrenin genel tekâmül plânında 
da o kadar ahenkli bir olaydır. 
Bunların birincisinde hem kuş, hem 
kedi, yüksek gelişim hedeflerine 
varmak için bu işe nasıl otomatikman 
sürüklenmişseler, ikincisinde de, bu 
başkan ve onun peşine takılanlar, aynı 
yoldaki büyük hedefe doğru kurulmuş 
ahenge, öylece otomatikman katılmış 
bulunmaktadırlar. Bütün bunların 
sonucunda elbette, sayısız gelişim 
hamleleri alınacak, sonsuz ilerleme 
imkânları o insanların önlerine açılmış 
olacaktır. Buradaki boğuşmaların, 
kırışmaların, vuruşmaların perişan, 
ahenksiz, bozuk ve düzensiz görünen 
manzarası; hakikatte, insanların 
idraklerinin üstünde bir tertiple, 
onların lâyık oldukları ve istedikleri 
ıstıraplı, azaplı, işkenceli yollardan 
gelişim imkânlarını sağlayan, ahenkli 
bir durumun ifadesidir.               r

İlâhî Nizam ve Kâinat’ın günümüz Türkçesine 
uyarlanmış baskısından alınmıştır.
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birbirine zıt yönlerde, sakat gibi 
görünen hayat yürüyüşü, aslında, genel 
tekâmül ve gelişim ahengine uygun, 
düzgün bir yürüyüş izlemektedir. 
Bu yürüyüş de, yetişkin bir kuşa 
analık vazifelerine ait ilk içgüdülerin 
hazırlıklarını kazandırmış, kuş 
bedeniyle bir kedinin yaşamasını 
ve bâzı melekelerinin gelişimini 
sağlamış, köpek bedeniyle bir insanın 
kudurmasına neden olarak onun 
bireysel ve mâşerî plânında birtakım 
sonuçların meydana gelmesine 
neden olmuştur. Bunların hepsi, bu 
varlıkların tekâmülleri için muhtaç 
oldukları en gerekli durumların 
meydana gelmesi içindir. İşte bu 
hâl, büyük ahengin dünyaya ait 
tezahürünün küçük bir parçasıdır. 
Birbirine aykırı görünmesine rağmen 
tek bir gayeye doğru yürütülen bu 
tertipler, aslında, büyük tekâmül 
nizamının, dolayısıyla evren ahenginin 
icaplarındandır.

Basit bir yumurta iken ele aldığımız 
bu varlığın, böyle sayısız bedenler 
içinde sayısız, diğer varlıklar ile 
sonsuz ilişkiler ve bağlar kura kura, 
gittikçe irtibat sahasının kapsamını 
arttıra arttıra, nihayet günün birinde 
bir insan bedenine yükselerek, onu 
kullanabilecek kudrete erişmesi, bu 
âna gelinceye kadar çevresi ile olan 
milyarlarca ilişkilerinde evrende 
milyarlarca olayı meydana getirmesi 
ve bu olayların kıl kadar şaşmadan 
birbirine bağlı olması, birbirini 
desteklemesi; bu ahengin nizamlı 
tertiplerinin en canlı gözlemini 
meydana getirir.

Bu insanın, çevresiyle, ailesiyle, 
dostlarıyla, diğer insanlarla, cemiyetle, 
ulusla, nihayet, direkt veya endirekt 
bütün beşeriyetle kuracağı mâşerî 

plânlar içinde, sayısız ilişkileri, bağları, 
tesirleşmeleri olacak ve insanlığının 
bütün hayatları boyunca devam edecek 
bu bağlar, ilişkiler, tesirleşmeler, 
sayısız tertipler ve kombinezonlar 
içinde, bütün insanlığı ve hattâ evreni 
ilgilendiren sonuçlar doğuracak ve 
onun artık evrensel olan sonraki 
hayatı da, evren ahenginin nizam 
ve tertiplerine tam bir mutabakat 
hâlinde, Ünite’ye doğru ilerleyecektir. 
Burada göstermiş oluyoruz ki, basit bir 
kuş yumurtasının evrensel bir varlık 
hâline gelinceye kadar yürüyeceği yol 
üzerinde, onun, bireysel plânlarına 
bağlanmış mâşerî plânı olacak; o 
mâşerî plânın diğer mâşerî plânlar 
ile direkt veya endirekt tertiplerde 
ve nizamlarda ilişkileri kurulacak; 
bütün bu bireysel ve mâşerî plânların 
icaplarına uygun çeşitli çevre ve 
doğa şartları mevcut olacak; bu 
şartlarla bu plânlar ayarlanacak; bu 
ayarlamalarda, nizamlaşmalarda ve 
ahenkleşmelerde dereceleri çok 
değişik, kimisi tümüyle otomatik, 
kimisi yarı idrakli, kimisi tam idrakli 
bir sürü vazifeli varlık vazifelenerek 
çalışacak ve bunların üstünde yüksek, 
üstün vazife plânı varlıkları birer 
idareci olarak Ünite’den aldıkları 
icap direktiflerine göre, kendi direktif 
ve kontrolleri altında onları sevk ve 
idare edecek; nihayet, o basit yumurta, 
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etmektedir. Dolayısıyla ruh varlığının 
en büyük ihtiyacı ve isteği Bütün’ün 
tekamülünü sağlamaktır diyebiliriz. 

Peki dünyada durum nasıl acaba? 
Elbette ki unutma yasası gereği 
maksatlarımızı, hedeflerimizi unutuyor 
yapay ihtiyaç ve isteklerin içine 
adeta gömülüyoruz. Ve kaçınılmaz 
olarak ıstıraplarla karşılaşıyoruz. Dar 
şuurumuzla oluşturduğumuz arzu ve 
isteklerimiz ıstıraplarımızın kaynağını 
teşkil ederler. Çoğu kez ihtiyacımız 
olan şeyi istemeyiz ve istediğimiz şeyler 
de bizim ihtiyacımız değildir.

İnsanlar genel olarak ne isterler, 
hiç düşündük mü? Aslında çok da 
düşünmemize gerek yok. İnsanlığın 
bugünkü durumuna baktığımız zaman 
hangi istekler içerisinde 
bugünlere geldik gayet 
kolay bir şekilde 
kavrayabiliriz. 
Çevremizi bir 
yığın yapay istek 
kalıplarıyla 
donatıyoruz. 
İnsan olarak 
en çok 
para bizi 
cezbediyor 
herhalde. 
Çoğu insan 
yaşamındaki 
refahın ve 
sözde mutluluğun 
sağlanması yolunun 
ancak çok para elde etmekle 
meydana geleceğini düşünüyor. Öyle 
olsaydı herhalde dünyanın zengin 
ülkelerinin zengin insanları en mutlu 
kişiler olurlardı.

Oysa yapılan istatistikler en 
yoğun suç oranlarının ve en çok 
adli olayların bu ülkelerde meydana 

geldiğini göstermektedir. Başka bir 
örnekle düşünmeye devam edelim: 
Hayatı boyunca 500 milyon lirayı 
bir bütün olarak hiç görmemiş bir 
insanın piyangodan 500 milyar lira 
kazandığını hayal edelim. Bazı sosyal 
içerikli televizyon programlarında 
sık sık geçer bu konu. Kişide 500 
milyar lirayı kavrayacak bir algılayış 
bir sorumluluk yoktur. Çoğu kez bu 
kişiler parayı kazandıktan kısa bir süre 
sonra eskisinden de beter bir duruma 
düşerler. Çok örnek vardır böyle. Suni 
olarak yarattığımız ihtiyaçlar tekamül 
ve şuurlanma yolunda bize en çok 
engel teşkil eden hususlardır.

Eğer bir isteğimiz varsa iyi düşünmek 
zorundayız. Acaba bu istek gerçekten 

benim ihtiyacım mı ve bu 
isteğimin sonucunda 

elde edeceklerime 
layık mıyım? Bunu 

sık sık kontrol 
etmeliyiz. 
İhtiyaçlarımızla 
isteklerimiz 
arasına 
mesafe 
koymak 
gerekir. 

Değişim ve 
şuurlanma ile 

ilgili isteklerimiz 
de çok önemlidir. 

Bu tür isteklerimize 
gereken önemi ve 

değeri vermemiz gerekir. 
Bunlar anlık olmamalı. Önce bir 
hedef belirlenmeli ve bu hedefe bütün 
varlığımızla bağlanmalıyız. Bu bir iç 
gelişimdir. Ruhsal bir faaliyettir.

Öyle bir isteğimiz vardır ki bu bizim 
için çok önemsizmiş gibi gelebilir. 
Halbuki bu istek çok daha büyük 
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HER ŞEY istekle başlar, istekle biter. Yaradılıştan bu yana her eylem, her 
aksiyon bir isteğin sonucudur. Hayat Yüce bir isteğin gerçekleşmesinden 
başka bir şey değildir. Bizim varlığımızın temeli istektir. Biz, enkarne 

olmuş ruh varlıkları, istek yasasını iyi kavramak zorundayız. Zira tekamül, tekamül 
eden varlıkların irade ve istekleriyle gerçekleşir.

Maddi plan bizden, kendisinin ihtiyacı olduğu enerji alanını isterken, bizler de 
maddenin üzerimizdeki etkisini öğrenmek isteğiyle bu büyük organizasyona dahil 
olduk. Dünya Ana baştan beri insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için kendisini 
feda etmiştir. Fakat bu Dünya’nın da işine gelmektedir. Onun da istekleri vardır 
ve ruh varlıkları da onun isteklerini karşılarlar.

Her ruh varlığı dünyaya enkarne olmadan evvel kendi tekamül ihtiyaçlarının 
oluşturduğu bir istek planı hazırlar. Buna hayat amacı, enkarnasyon veya 
hayat planı, yaşam hedefleri, vazife planı da denmektedir. Bu istek paketiyle 
yeryüzüne doğarız ve ölüm anına kadar da bu isteklerin peşinde koşmaya çalışırız. 
Dar şuurumuzla yani dünyada iken kolay kolay algılayamadığımız bu gerçek 
isteklerimiz aslında yaşam içerisinde karşımıza olaylar ve eprövler tarzında çıkar. 
Bu müteal isteklerimiz bizim gerçek ihtiyaçlarımızdır ve yaşamamız kaçınılmazdır.

Bu vazife paketi aslında sadece varlığın kendi tekamülünü ilgilendiren bir 
konu değildir. Bu paket varlığın tekamülü yoluyla aslen ait olduğu ruhsal ailenin, 
planın isteklerini içermektedir. Yani dünyaya enkarne olmakla ruhsal bir planın 
isteklerini de gerçekleştirmiş oluyoruz. Ait olduğumuz Plan da Bütün’e hizmet 

Yapay İsteklerden 
Şuurlu İsteklere

Nusret S. Yılmaz
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SÖYLEDİĞİM gibi, madde ile ruh alakasının gevşemesi olağan 
hallerde görülmeyen birtakım metapsişik kabiliyetlerin inkişafına sebep 
olabilir . Mesela uzun zaman bütün gürültülü hayattan ve onun icabı 

olan işlerden elini eteğini çekmiş günlük gıdasını zeytin tanesine indirmiş 
pasif bir istiğrak halinde yaşayan bir münzevide birtakım olağan dışı haller 
görülebilir. Ve bu da böyle bir hayatın pek tabii neticesidir. Bu münzevi veya 
derviş veya fakir mesela kendisini bedeninin bulunduğu yerden yüzlerce 
kilometrelik uzaklardaki insanlara gösterebilir (dedubluman) veya gelecek 
hadiseleri evvelden etrafındakilere haber verebilir (telestezi) veyahut kendi 
bulunduğu mahalden fersahlarca uzaktaki eşyaların yerlerini değiştirebilir 
(telekinezi). Fakat bunların hiçbirinde fevkaladelik veya harikuladelik 
yoktur. Ve bu tezahürler hiçbir vakit herhangi bir ruhun bu marifetleri 
göstermeyenlerden daha yüksek veya daha mütekamil veya ayrıcalıklı 
olduğunu ifade etmez. Yeryüzünde birçok tecrübesizin gözünde büyüyen 
bu marifet sahipleri arasında öyleleri bulunur ki, onlar -eğer dünyadaki 
vazifelerini ihmal etmiş iseler- spatyomda, dünyadaki parlak marifetlerinin 
karanlığı içinde donup kalırlar.           r

Kaynak: Ruh ve Kainat, sayfa 858-859.

Psişik Yetenekler Tekamül 
Ölçütü Değildir

Dr. Bedri Ruhselman

isteklerin sonuçlarını elde etmek 
bakımından çok büyük bir harekete 
geçirici, marşa basıcı harekettir. (E. 
Arıkdal)

İnsanların kendilerini 
geliştirebilmeleri için müthiş bir 
irade ve isteğe ihtiyaçları var. İstemeyi 
bilmek lazım. Hedef belirlendikten 
sonra o isteği, o maksada bizi 
götürecek her türlü imkanı bulmak, 
çıkarmak o imkanları kullanmak 
zorundayız. Bu çaba gösterilmezse en 
ufak isteklerimize dahi ulaşamayız. 
İstemek fiili şuurlu bir tarzda planlı 
ve programlı olmalıdır. İstemek, 
imkanlarla, hedeflerle, plan ve 
programla, şuur bütünüyle ortak bir 
alan yaratmaktır. 
Şunu da unutmamak gerekir; her iş, 
her hareket, her düşünce ve istek, 
ister bilinsin ister bilinmesin er geç 
kendisine bağlı birtakım sonuçlar 
doğurur. En ufak düşüncelerimiz 
dahi ait olduğu yöne doğru hareket 
etmektedir. O yüzden istek ve irade 
hayatın esasıdır diyoruz. 
İsteklerimize bir anlamda seçmelerimiz 

de diyebiliriz. Hayat içerisinde ne 
istemişsek onu seçmişizdir. Şu an 
içerisinde bulunduğumuz durum kendi 
istek ve irademizle oluşturduğumuz bir 
durumdur. O yüzden pek de şikayetçi 
olmamak gerekir.

Değişim, sebep ve sonuç yasalarına 
bağlı olarak gerçekleşmektedir. 
Sebepleri yaratan bizim arzu ve 
isteklerimizdir. Karşılaştığımız sonuçlar 
bizim kendi isteklerimizin ürünüdür. 
Değişmek, ilerlemek, gelişmek 
istiyorsak sebepleri biz kendimiz 
yaratırız.

Bir şeyi elde etmek liyakatini 
kendimizde görmüşsek, hayırlı 
olduğuna inandığımız isteklerimiz 
varsa, kendimizde bir değişim arzu 
ediyorsak bu sadece bekleyerek 
veya isteyerek olmaz. Aynı zamanda 
imajinasyon faaliyetini kullanmak 
zorundayız. İrade ve imajinasyon 
faaliyeti aynı anda yürümezse hiçbir 
şey elde edemiyoruz. İsteklerimizi 
sanki olmuşçasına mantal veya 
astral planımızda kabul etmeliyiz. 
İmajinasyon iradenin en önemli 
aracıdır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi 
tüm bu bahsettiğimiz süreç başından 
sonuna kadar ruhsal bir faaliyettir. 
Yani bu sürece hiçbir zaman mekanik 
bir açıdan bakmamak gerekir. Aksine 
tam bir şuur bütünlüğü, şuur aydınlığı 
gerektirir. 

Enkarne bir ruh varlığı olarak en 
hayırlı isteklerimiz kendimizin ve tüm 
varlıkların şuur aydınlığına kavuşmaları 
için dua etmektir. Yüce değişim, Büyük 
Bilgi, Aydınlanma Çağı ancak biz 
dünya varlıklarının oluşturacağı büyük 
istek alanları ile ortaya çıkacaktır. 
En yüce istek bu olmalıdır. Bu aynı 
zamanda bir vazife, bir hizmettir.      r
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Bütün bunlar, havasızlıktan 
boğulmaktan kurtulmaya çalıştığı 
birkaç dakika içinde olmuştur. Böyle 
anlatımlarda hafızanın dili kullanılır, 
ama bunlar bildiğimiz hafıza vakaları 
değillerdir. Bu; hatırına getirme, 
hatırlama veya anma değildir. Aslında 
bu, geçmişte mevcut olmadır. Geçmişin 
şimdisini deneyimlemektir. Bunu 
anlatacak bir dilimiz yok.

Başka bir örnek: ‘Büyük bir 
duygunun baskısı ile can öyle bir 
çabukluk ve yoğunlukla yaşar ki 
bu onun zamanla olan tüm olağan 
ilişkisini bozar; ...bir defasında, 
yüzerken neredeyse hayatını kaybeden 
bir adamın iyileşmesi sırasında ona 
yardım ederken bunu anladım. 
Son defa suya batmış ve onu karaya 
çıkarmak çok zor olmuştu ve onu 
iyileştirmek ise daha zor olmuştu... 
Adam, zamanın süresinin çok uzamış 
göründüğünü söylemişti; zamanın 
işleyiş standardını yitirmişti. Bütün 
geçmişini yeniden yaşamıştı; onu 
özetlememiş de ona göründüğü 
şekliyle, detaylı ve büyük bir dikkat 
ve özenle tekrarlamıştı. Suda yalnızca 
birkaç dakika kalmış olduğunu 
anlamakta çok zorluk çekiyordu. 
Varoluşun böyle yoğun anlarında canın 
hayatının, zaman dediğimiz şeyle hiçbir 
ilişkisi yoktur.’ Tabi ki bizim zaman 
dediğimiz şeyle ilişkisi yoktur, Zamanın 
kendisi ile değil. 

Kendimizi en azından dört boyutlu 
varlıklar olduğumuzu düşünmedikçe 
böyle bir hatırayı ne çağırabiliriz 
ne de anlayabiliriz. Hatıra, özetler. 
Bir özetleme yapar veya geçmişten 
çıkartma yapar ve onu, hep geçmiş 
olarak, olmuş bir şey olarak sunar. 
Yukardaki vakada ise hayat yenilenmiştir: 
şimdi olarak.

Zamanla olan bütün olağan ilişki, 
mevcut andaki psikoloji silinmiştir. 
Üç boyutlu dış sahnenin duyulara 
görünür şekilde yansıdığı dünya 
zamanının bu anında, adamın artık 
zamanın şuurunda olmayan ruhu, 
şimdi dediğimiz maddesel varoluşun 
ortak noktasını diğerleriyle paylaşmayı 
kesmiştir.

Nereye gitti? Gidilecek nasıl bir yön 
buldu? Var olmayana, hiçliğe geçmedi; 
ne de herhangi bir yarına veya bundan 
sonrasına. Adamın o zamana dek 
yalnızca fasılalı olarak, geçmişe ait 
hatıralar olarak bildiği kendi hayatının 
boyutlarına geçmişti. hayatın kendisine, 
adamın Zamanına gitmişti; zamanın 
ötesinde ileriye değil.

Bir yazar şöyle der: ‘Kutsal metinler, 
varoluşunun yeni şartları altında 
(yani, ölüm anında) ruhsal varlığın 
sahip olduğu başlıca enerjinin hafıza 
olduğuna işaret eder. İbrahim’in 
Hades’teki zengin adama söylediği 
şudur: “Oğlum, unutma.” Adamın, 
verilen güzel şeyleri kabul ettiği 
ve onun dışında pek az şeye değer 
verdiği veya hiçbir şeye değer 
vermediği o hayatını baştan aşağıya 
gözden geçirmesi gerekiyordu. Ve 
bu sözler, en azından bu hayattaki 
şuurun bilinen olgularının bazılarıyla 
örtüşmektedir. Bir çoklarının, özellikle 
boğulma nedeniyle ani ölüm tehlikesi 
ile karşı karşıya gelmiş ve dolayısıyla 
bu tecrübeyi tatmış olanların başına 
sanki Zamanın bir anında gibi, 
bütün geçmiş hayatlarının tomarının 
açıldığı bir an gelmiştir. Hafızaları 
yeni bir yoğunluk ve neredeyse 
kavranamaz bir hızla iş görmektedir. 
O, (Cerontius’un Rüya’sından bir cümle 
ile) “kendi kronolojisinin standardı” 
haline gelmektedir. Hatta daha sakin 
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AYRI bölümlerde peş peşe deneyimlenmiş şeylerin bir bütün veya 
eşzamanlı bir biçim halinde bir araya toplanmasını (realitenin 
başka bir seviyesinde) anlamak mümkündür. Bu bütün veya 

eşzamanlı biçimin deneyimi, ayrı bölümlerin süren deneyimi ile uygunluk 
göstermeyecektir. Şuurumuz Zaman boyunca genişlerse hayatımızı bir çeşit 
diziler halinde -şimdi bildiğimiz gibi- görecek ve bileceğizdir; ama yeni bir 
sentezde bir araya toplanmış olarak değil.

Olağan hatıramız bizlere, geçmişin yaşayan bir varoluşa sahip olmadığını 
düşündürmekte. Bu, hatıradır. Ancak geçmişin tahmin etmediğimiz bir 
realitesinin belli ve somut, yaşayan varoluşu olduğunu kabul etmezsek, 
aşağıda göreceğimiz deneyimleri anlamanın yolu yoktur. Geçmiş yaşanmış, 
içine girilmiştir ama tam olarak yeniden değil çümkü o daima oradadır. 
‘Hatıra’yı aşan bir şey deneyimlenmiştir. Hepsi oluyordur; hiçbir şey 
kaybolmuş değildir. Çoktan unutulmuş şeyler ortaya çıkar. Çocukluk 
olmaktadır, ve ona ait tüm yüzler, okunan ilk kitaplar, şiirlerden parçalar, 
hikayeler, ilk sahneler, evler, bahçeler, günlerin ta kendileri.

Bir örnekte şöyle denmektedir (bu ve bunu takip eden örneklerin çoğu, 
Forbes Winslow’un Obscure  Diseases of the Mind, 1860, adlı kitabından 
alıntıdır): Winslow’un hayatının ilk yıllarına ait sahneler en küçük ayrıntısına 
kadar yeniden canlanmıştır. Doğmuş olduğu eve götürülmüş, ebeveynleri ile 
sevgi dolu hatıralar paylaşmış, köydeki kırlarda çocukluğunun arkadaşları 
ile bir kere daha hoplayıp sıçramıştır. ‘Bir çocuğun ortaya çıkmasıyla 
bildik yüzleri hatırlayarak okuldan arkadaşları 
ile dostluğunu yenilemiştir. Geçmiş hayatı ile 
bağlantılı her önemsiz ve ayrıntılı durum ona 
sunulmuştur.’ 

Hatıralar ve Zaman
Dr. Maurice Nicoll
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koşullardaki ölümlerde bile aynı 
türden şeyler olabilmektedir. Zihin 
kendi hayatının uzak geçmişine geri 
gidiyor, ve çocuklukla ilgili sahneler 
ve eski tanıdık yüzler, uzun süre önce 
yitirilmiş olan  bir belirginlik ile geri 
geliyor. ‘İçinde bir büyüme kapasitesi 
olan canı böyle bir geriye bakışın 
etkilememesi neredeyse düşünülemez’ 
(E. H. Plumtre, D.D., The Spirits in 
Prison, 1885, s. 40. Wm. Isbister).

Muhakkak ki böyle bir ‘hatıra’ 
hayatlarımızı değiştirmemezlik 
edemezdi. Ama bu, hafıza değildir. Bu 
idrak edilmiş daha yüksek mekandır. 
Böyle bir hayatın şuuru varoluşumuzun 
her anına girmiş olsaydı, hiçbir şey aynı 
kalamazdı. Ve bu tam da Hermetik 
yazarın önerdiği alıştırmadır.          r

Kaynak: Yazarın Ruh ve Madde Yayınlarından 
çıkan Yaşayan zaman ve zamanın entegrasyonu adlı 
kitaptan alınmıştır.
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açıdan, daha ciddi sonuçlara kendimizi 
hazırlasak iyi olur. Dıştan bakıldığında 
yeryüzüne neler olduğunu görmek 
nispeten kolay ama ona saygımızın 
eksikliğinde, bunun içsel etkilerinin ne 
olduğuna dair bir fikriniz var mı?

Regresyon çalışmalarımda, kilo 
sorunu olan ve gelecekte tekrar gebe 
kalmak konusunda güçlük çeken pek 
çok kadın danışanla karşılaşıyorum; 
fark etmeye başladığım örüntü, bu 
kadınların çoğunun sezaryenle doğum 
yapmış oldukları. Birlikte yaptığımız 
çalışmalarda, doğum döngüsü kesintiye 
uğradığı için bedenlerinin hala gebe 
olduğuna inandıklarını keşfediyorlar. 

Yaptığımız drama çalışması 
sayesinde, hikayenin tamamını 
yeniden canlandırarak ancak bu kez 
normal doğum ile sonuçlandırarak, 
bedenlerinin doğal döngüsünü 
tamamlayabilmekteyiz. 

Seanslarda, danışanlar çoğu kez 
doğum sancısını hissetmekte; bedenin 
yapması gereken ama yapamadığı 
şeyi yapmasına izin verdiğimizde, 
danışanlar büyük bir tamamlanmışlık 
hissettiklerini bildirmekteler; ve ancak 
o zaman, annelik duygusunu tam 
olarak hissetmekteler. Bazı vakalarda 
ise kadınlar bebekleriyle, daha önce 
hissetmedikleri derinlikte bir bağlantı 
kurduklarını hissediyorlar; ve çalışmanın 
yan etkisi, aşırı kiloların doğal bir 
biçimde ortadan kalkması oluyor.

Meselenin tamamına, Jungcu 
arşetipler kavramı ve Dr. Roger 
Woolger’ın İçimizdeki Tanrıça adlı 
kitabı açısından bakarsak; çocuk 
doğurmak ve besleyip yetiştirmek 
süreçleri tanrıça Demeter’e aittir. 
Demeter, Yunan mitolojisinde 
bir toprak tanrıçasıdır; onunla 
bağlantımızı hızla kaybedişimiz 

açısından, günümüz toplumunda 
Yaralı Tanrıça olduğunu söyleyebiliriz.

Demeter yuvasında mutludur; 
gerçek anlamıyla Yuvayı Kuran ve 
Besleyendir. Ne yazık ki, Ev Kadınına 
ilişkin geleneksel görüşlere artık 
hoş bakılmıyor ve bazı açılardan, bir 
zayıflık olarak görülüyor. Çalışma 
hayatına atılmayıp evde kalmayı seçen 
kadınlar, ne iş yaptıkları sorulduğunda, 
adeta özür diler gibi yanıt veriyorlar.

Kadınların ve dişiliğin, ataerkil 
toplum tarafından bir kaç bin yıldır 
ciddi biçimde suiistimal edildiği 
gerçeği göz önüne alındığında bir 
geri tepkimenin görülmesi doğaldır 
ama bunun sonuçları, dişilik pahasına 
olmuş görünmektedir.

GEÇENLERDE, Batılı ülkelerin hemen 
hepsinde sezaryenle doğumlardaki artışa 
ve insan ırkı olarak bu doğal ritmi bile 

kontrol altına almaya çalıştığımıza ilişkin bir 
haber okuduğumda çok şaşırdım. Görünen o 
ki, Doğa Ana’nın bu süreci tamamlamasına izin 
vermektense doğumun saatini bile kesinkes 
belirlemek, pek çok kadın için daha tercih edilir 
hale gelmekte.

Kuşkusuz, annenin ve bebeğin sağlığı söz 
konusu ise sezaryen doğuma karar verilmesinin 
daha uygun olduğu durumlar var ama bunu bir 
tercih olarak uygulamak bambaşka bir mesele.

Magazin haberlerinde ünlü sanatçılara, 
beklenen doğum tarihinden iki hafta 
önce sezaryen yaptırmaları, böylece son 
iki hafta alabilecekleri ekstra kilolardan 
kaçınabileceklerinin tavsiye edildiğini; 
hatta bazılarının doğum günü ve saatini, 
eşlerinin oynayacaklar futbol maçlarına göre 
ayarladıklarını okuyoruz!

Bu doğal olayı bile Doğa Ana’nın elinden 
almaya kalkışırken, onun son dönemlerdeki gibi 
son derece şiddetli tepkiler veriyor olmasına da 
şaşmamalıyız; hatta hem içsel ve hem de dışsal 

Kaybedilen 
Dişil ve 
İçimizdeki 
Tanrıça
Mark Wentworth
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Günümüz Batılı toplumlarında 
artık “erkeksi genç kızlar” var: erkek 
davranışlarının en kötü yanlarını 
benimsemeye çalışan genç kadınlar; 
bir oturuşta 10-15 şişe bira tüketebilen, 

ardından votka ve tekila içen genç 
kadınlar. Dişilin yeniden yükselişi bu 
mudur? Yoksa gerçek dişili daha da 
derinlere gömmeyi mi seçmekteyiz, 
yeniden?

Erkekler olarak bunun bizim 
meselemiz olmadığını düşünmek 
işimize gelebilir ama üzgünüm, 
şunu söylemek zorundayım: Bu, 
kadınların olduğu kadar bizim 
de sorumluluğumuz. Her birimiz 
içimizde hem eril hem de dişi 
enerjiler taşımaktayız. Her bir erkeğin 
içinde Tanrıçalar mevcut; ve onlara 
dair algımız, dışarı yansıttığımız 
ve kendimize cezbedip eş olarak 
seçtiğimiz kadınların niteliğini 
belirlemekte. Hep aynı türden 
kadınları cezbettiğinizi fark ettiyseniz, 
içinizdeki Tanrıçayı keşfetmenizin artık 
zamanı gelmiş demektir.          r
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Yaratılışın karanlık yönü zıtlık 
oluşturarak aydınlık yönünü 
güçlendirir ve kozmik oyuna 
sıra dışı bir zenginlik ve derinlik 
kazandırır. Varoluşun her yerinde 
ve her düzeyindeki iyi kötü çatışması 
büyüleyici hikayeler için bitmek 
tükenmek bilmez bir ilham kaynağıdır. 
Büyük Hintli mistik, aziz ve ruhsal 
öğretmen Sri Ramakrişna’ya bir 
öğrencisi bir keresinde şöyle sordu: 
“Swamiji, dünyada neden kötülük 
var?” Biraz düşündükten sonra 
Ramakrişna kısaca yanıtladı: “Planı 
genişletmek için.” Açlık ve hastalıktan 
ölen milyonlarca çocuk, tarih boyunca 
yaşanan savaşlar, sayısız kurban ve 
işkence mağduru ile doğal afetlerin 
ne- den olduğu yıkım şeklinde kendini 
gösteren dünyadaki acının doğası 
ve boyutları açısından bakıldığında 
bu yanıt bencilce gelebilir. Ancak 
zihinsel bir deney farklı bir bakış açısı 
kazanmamızı sağlayabilir.

Bir an için evrensel plandan kötü 
ya da şeytani olarak düşünülen her 
şeyi -yaşamın bir parçası olmaması 
gerektiğini düşündüğümüz her şey- 
ortadan kaldırdığımızı düşünelim. 
Bu, başlangıçta ideal bir dünyayı, 
yeryüzünde cenneti yaratacak gibi 
görünür. Ancak devam ettiğimizde 
olayın çok daha karmaşık olduğunu 
görürüz. Varoluşun karanlık yönüne ait 
olduğu kesin olan hastalıkların ortadan 
kaldırılmasıyla başladığımızı düşünelim 
ve hastalıkların hiç var olmadığını 
düşünelim. Kısa zamanda bunun, 
dünyanın yalnızca kötü bir yönünü 
seçip ortadan kaldıran bağımsız bir 
müdahale olmadığını görürüz. Bu 
müdahale varoluşun değer verdiğimiz 
birçok olumlu yönünü de derinden 
etkiler.

Hastalıklarla birlikte tüm tıp 
tarihini de ortadan kaldırırız: tıp 
araştırmaları ve kazandırdığı bilgi, 
tehlikeli hastalıkların nedenlerinin 
keşfi ile vitamin, antibiyotik ve 
hormonlar sayesinde bunların 
tedavileri. Modern tıbbın mucizeleri 
de ortadan kalkar: hayat kurtarıcı 
operasyonlar, organ nakilleri ve 
genetik mühendisliği vb. Tüm yaşamını 
tutkulu bir şekilde sağlık sorunlarının 
çözümüne adamış kahramanlar olan 
Virchow, Semmelweiss ve Pastör gibi 
bilimin büyük öncülerini kaybederiz. 
Doktorlardan hemşirelere ve 
gönüllülere kadar hastalara bakanların 
hiçbirinin sevgi ve şefkatine de ihtiyaç 
kalmaz. Mother Teresa’yla birlikte ona 
Nobel Ödülü verme nedenimizi de 
kaybederiz. Ve tabii ki renkli törenleri 
ve bitkisel bilgileri ile şamanları ve yerli 
şifacıları, Lourdes’deki mucizeleri ve 
Filipinlerdeki psişik ameliyatları!

Yaratılışın oldukça karanlık ve 
şeytani bir diğer yönü de baskıcı 
rejimler, totaliter sistemler, soykırım 
ve savaşlardır. Kozmik karantina 
çabalarımızı bu alana odakladığımızda 
insanlık tarihinin önemli bir bölümünü 
ortadan kaldırırız. Bu süreçte adalet 
ile vatanları ve vatandaşlarının 
özgürlüğü için yaşamlarını feda 
eden tüm özgürlük savaşçılarının 
kahramanlıklarını da kaybederiz. 
Kötü amaçlı imparatorlukların 
yıkılmasıyla beraber yeni kazanılan 
özgürlüğün sarhoşluğu da ortadan 
kalkar. Tüm çağlardaki ve ülkelerdeki 
sağlam kaleleri ve silah yapımındaki 
yaratıcılığı belgeleyen müzeleri, 
savunma tekniklerini ve zengin savaş 
kıyafetlerini dünyadan silmemiz 
gerekir. Kozmik oyundan şiddetin 
çekilmesi sanat dünyasını da derinden 
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K ÖTÜLÜĞÜN anlaşılması ve felsefi olarak kabulü, onun kozmik süreçte 
önemli bir rolü olduğu ve hatta gerekli olduğu idrakini de her zaman 
beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Örneğin holotropik hallerde 

mutlak gerçeklerle ilgili açığa çıkan deneyime dayalı derin içgörüler kötülüğün 
kozmik oyundaki gerekli bir unsur olduğunu ortaya koyabilir. Kozmik yaratılış 
creatio ex nihilo olduğundan yani hiçlikten yaratıldığından simetrik olmak 
durumundadır. Varoluşta tezahür eden her şey zıddıyla dengelenmelidir. Bu 
bakış açısına göre her türlü kutuplaşma, olgular dünyasının yaratılışı için mutlak 
anlamda gereklidir. Bu gerçek bazı modern fizikçilerin madde ve anti maddeyle 
ilgili spekülasyonlarıyla da benzerlik gösterir. Buna göre evrenin yaratıldığı ilk 
anlarda parçacık ve anti parçacıklar eşit miktarda bulunmaktadır.

Daha önce de gördüğümüz gibi yaratılışın “nedenlerinden” biri de yaratıcı 
ilkenin kendini bilmeye karşı duyduğu “ihtiyaçtır”; böylece “Tanrı Tanrı’yı 

görebilir” ya da “Göz 
Göz’ü görebilir.” Kendi 
iç potansiyelini keşfetmek 
için yaratırken tüm 
potansiyelinin tamamını 
ifade etmemesi kendini tam 
olarak bilememesi anlamına 
gelir. Ve eğer mutlak şuur 
en yüce Sanatçı, Bilim 
adamı ve Kaşifse bazı 
önemli olasılıkları göz 
ardı ederek yaratılışın 
zenginliğinden fedakarlıkta 
bulunacaktır. Sanatçılar 
konularını güzel, ahlaklı 
ve sevindirici olanlarla 
kısıtlamaz. Yaşamdaki 
ilginç görüntüleri ya da 
merak uyandırıcı hikayeleri 
kullanırlar.

Evrensel Planda 
Kötülüğün Rolü

Stanislav Grof
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plandan kalkacak ve dinden ilhamını 
alan tarihi olaylar olmayacaktır. Ayrıca 
Tanrı ve şeytan arasındaki çatışmadan 
ilhamını almış en güzel sanat 
eserlerinden bazılarını da -edebiyat, 
müzik, resim, heykel ve film alanında- 
kaybedeceğiz. Gotik katedraller, 
camiler, sinagoglar ile Hindu ve Budist 
tapınaklar ve dinden ilhamını almış 
diğer mimari şaheserler yeryüzünden 
silinecektir.

Evrensel kötülüğü temizleme 
sürecine devam ettiğimizde yaratılış 
muazzam derinliğini ve zenginliğini 
kaybedecek, renksiz ve sıradan 
bir dünyayla sonuçlanacaktır. Bir 
Hollywood filminde böylesi bir 
gerçeklik konu alınsaydı filmi izlemeye 
değer bulmazdık ve sinema salonları 
boş olurdu. Başarılı senaryo yazımı için 
yaygın olarak kullanılan bir el kitabı 
bir filmin başarılı olması için gerilim, 
çatışma ve heyecanın önemli olduğunu 
vurgular. “Mutlu bir köyde yaşamı” 
konu alan bir yapımın kesinlikle 
başarısızlığa uğrayacağına karşı da 
uyarır.

Filmleri için konu seçme özgürlüğü 
bulunan film yapımcıları genellikle 
sonu mutlu olan tatlı ve olaysız filmler 

seçmezler. Gerilim, tehlike, zorluklar, 
ciddi duygusal çatışma, seks, şiddet 
ve kötülüğü konu ederler. Ve tabii ki 
film yaratıcılarının kendileri de izleyici 
kitlelerinin beğeni ve arzularından 
etkilenirler. Eğer Tanrı insanları kendi 
suretinde yarattıysa kozmik yaratılışın 
da dünyadaki sanat ve eğlence 
faaliyetlerini yöneten aynı ilkeleri 
izlemesi şaşırtıcı olmaz.

Derin öz keşif sürecinde form 
ve ayrı olgularla karşılaştığımız her 
düzeyde yaratılışın ikiye bölündüğünü 
görürüz. Mutlak Şuur ve Boşluk olgular 
dünyasının ötesinde yer alır ve tüm 
zıtlıkları aşar. Ayrı varlıklar olarak 
iyi ve Kötü, Tanrısallığın karanlık ve 
aydınlık yüzlerinin Boşluk ya da Mutlak 
Şuur’un saf matrisinden çıktığı zaman 
olan yaratılışın ilk safhalarında var 
olur ve tezahür eder. Varoluşun bu iki 
cephesi her ne kadar birbirine düşman 
olsa da her ikisi de yaratılıştaki gerekli 
unsurlardır. Kozmik oyunu oluşturan 
birçok gerçeklik boyutundaki ve birçok 
farklı düzeydeki olayları ve sayısız 
karakterleri kompleks ve ayrıntılı bir 
alışverişle yaratırlar.         r

Yazarın Ege Meta Yayınlarından çıkan Kozmik Oyun 
adlı kitaptan alınmıştır.

etkileyecektir. Kütüphaneler, sanat 
müzeleri, müzik koleksiyonları ve film 
arşivlerinde yer alan şiddet ve şiddete 
karşı savaştan ilhamını almış tüm sanat 
eserleri çıkarıldığında kapsam oldukça 
daralacaktır.

Metafizik kötünün yokluğu dine 
duyulan ihtiyacı da oldukça azaltacaktır 
çünkü güçlü bir düşmanı olmaması 
durumunda Tanrı ulaşılması garanti 
olan bir ürün olacaktır. İnsanlığın 
ritleri ve ruhsal yaşamı evrensel 
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Onlar güzelliklerini kaynaklandıkları 
ilkelerden alırlar. Ama ne kadar güzel 
olursa olsun tüm sanat eserleri, adına 
yaşam dediğimiz bu muhteşem yapının 
çok eksik ve basit bir simülasyonundan 
öteye gidemez. Ve eğer dinlemeyi 
bilirseniz yaşam size en güzel müziği 
çalar, izlemeyi bilirseniz en mükemmel 
filmi izletir, görmeyi bilirseniz en 
ahenkli tabloları gösterir… 

Bunu fark ettiğiniz anda siz yaşamla 
bir bütün olduğunuzu; yaşamı dışarıdan 

izleyen, ondan kopuk bir parça değil, 
yaşamın dokusuyla beraber hareket 
eden, onunla beraber nefes alan, onunla 
beraber dans eden bir varlık olduğunuzu 
anlarsınız. 

Ve işte o zaman sanat ve sanatçı bir 
bütün olmuş demektir. Ve dışınızdaki 
dünya artık içinizdedir; ayrılık, zıtlık, 
çatışma ve kavga yoktur. 

Sadece mükemmel bir sanat eseri 
vardır: Yaşam…          r

Yaşam
M. Reşat Güner
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Y AŞAMINIZIN nasıl bir sanat eseri 
olduğunu hiç fark ettiniz mi? Orada 
bulunan her karakterin nasıl yerli 

yerinde rol aldığını, kişiler arasındaki 
bağlantıların mükemmel örgüsünü görebilme 
şansınız oldu mu? 

Sanat eserleri yaşamın küçük ve basit bir 
kopyasıdır. Bir roman, bir tiyatro oyunu, 
bir öykü, bir senfoni, bir dans, bir tablo, bir 
heykel, bir film… Yaşamın sadece küçük 
bir kesitini yansıtır. Ve bize gerçekten güzel 
gelen, içimizde güzellik hissi uyandıran sanat 
eserleri yaşamın doğal örüntülerine en yakın 
olanlardır. Yani “güzel” sanat eserleri yaşamın 
içindeki arketipleri yansıtır. 
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Bazen ani bir parıltıyla tüm bu 
hiçliği çok açıkça görür. Tüm bu 
geçmişi atmaya hakkı olduğunu 
-hayır, zorunda olduğunu- hisseden 
insan, tümünü ayaklarının altında 
çiğner çünkü artık onun için gerekli 
değillerdir. Ve sonra tüm insanlar, 
onların küçük idealleri, mücadeleleri, 
acıları, tutkuları vs. nasıl önemsiz 
görünür ona. Onlara tüm bunların var 
olmadığını bağırarak söylemeyi nasıl 
ister: böyle bir acı yok, böyle bir sevgi 
yok, hiç biri, hepsi onlar tarafından icat 
edilmiştir. Sonra sanki sırtında kanatlar 
çıkıyormuş gibi gelir ve neden herkesi 
sevmeye, herkesi anlamaya başladığını 
bilmez ve diğer insanlara tüm bunları 
anladığını ve düşündüğünü açıklamak 
ve söylemek ister. Ve aynı zamanda, bu 
siz olduğunuzda, sizi anlamaları için 
onlarla nasıl konuşmanız gerektiğini 
bilmediğinizi hissedersiniz. Ve bu 
nedenle sessiz kalırsınız…

 
Sonra bir şey olur, dışsal hayatta bir 

şey olur ve tüm bu iyi düşünceler ve 
hisler nereye kaybolmuştur?.. Sadece 
dışsal hayatı görmeye başlarsınız. 

Acı çekersiniz çünkü yine sadece 
bu karanlık cam vasıtasıyla görmeye 
başlarsınız. Birkaç dakika önce 
olanların hepsini hatırlarsınız ve 
hatta duyularınızı ve düşüncelerinizi 
bile hatırlarsınız fakat hiçbir şey 
yapamazsınız… İçinizde fiziksel olarak 
bir şey kalbinizi kemirir, fiziksel 
olarak diş ağrısı gibi ağrıtır. Düşünce 
ve hislerinizi bir kenara itmek, tüm 
bunları kendinizden uzaklaştırmak 
ve ağrı olmadan yeniden Kendinizi 
hissetmek için birçok muhakeme 
ve birçok örnekle saatler ve saatler 
gerekir…

 
Ve işte soru: bu kötü şeylerin 

yeniden olmaması nasıl sağlanır? Bir 
ihtimal dışarıdan hiç kimsenin içimizde 
ne olup bittiğini söyleyemeyeceği 
bir noktaya bile ulaşabiliriz… Fakat 
içeride hep aynı kemirme varken tüm 
bunlar dışarıda ne işe yarar? Anlamak, 
görmek, göstermemek mümkündür. 
Fakat kökün kendisini nasıl çekip 
çıkarırız ki aynı şey tekrar olmasın?   r

Gurdjieff’s early Talks 1914-1931’dan çeviren: 
Neslihan Parlak Kosova.
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[Çalışmasını kamusal bilgiye ve bir tür resmi organizasyon katılımına açmayı planladığı 
zamanlarda, aramızdan biri enstitünün insana ne getireceğini sorduğu sırada yemek 
masası etrafında oturuyorduk. Sık sık yaptığı gibi bizimle konuşurken masanın etrafında 
bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı:]

 

ENSTİTÜ bir insan için yeni ufuklar açar ve bir insanın varoluşuna dair 
sağlam bir algı verir. Daha önce değerli ve büyük addettiği her şeyin sadece 
iskambilden bir kule olduğunu, kendisi ya da diğerleri tarafından sahte bir 

şekilde inşa edilmiş idealler olduğunu açıkça görmeye başlar ve hiçbir şey kalmaz. 
Fakat insan tüm bunlara tutunur çünkü bir boşluğun, bir uçurumun önünde 
kalmaktan korkmaktadır.

 
Tüm bunları atması gerektiğini, bu iskambilden kuleyi yıkıp sonra tuğla tuğla 

hiçbir şeyin yıkamayacağı bir şey inşa etmesi gerektiğini açıkça anlar. Bunu 
zihniyle bilir ve diler fakat tüm geçmişinden vazgeçmekten korkmaktadır; belki 
bir tuğla bile bulamayacaktır. Ya sonra? Ne olacak? Hiçbir şey olmamasındansa 
gerçek bir iskambilden kuleye sahip olmanın daha iyi olacağını düşünür… Fakat 
risk gereklidir. Eski yıkılmadan yeni başlayamaz. 

Şuurlu Gerçek Ben Hissi
G. I. Gurdjieff
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TOPRAKLANIN ve yerkürenin enerjisiyle bağlantı kurduğunuzu hissedin. 
Ya rahat bir koltuğa oturun ya da yere sırt üstü yatıp gözlerinizi kapatın. 
Bedeninizi, kaslarınızı olabildiğince gevşetin. Birkaç kez derin ve sakin bir 

şekilde nefes alıp verin. Düşündüğünüzde veya gördüğünüzde kendinizi enerjiyle 
dolmuş hissettiğiniz bir kırsal alanı düşünün. Bu bir kumsal, piknik alanı, bir köy, 
bir dağ, bir vadi, küçücük bir dere veya başka bir doğal alan olabilir. Eğer bir 
çiçeği, bir saksı bitkisini düşünmek sizi iyi hissettiriyorsa bunları düşünün. Veya bir 
kartpostaldaki beğendiğiniz bir doğa manzarasını düşünün.

Oradaki toprağı ve titreşimlerini düşünün. Oradaki suyu ve titreşimlerini 
düşünün. Güneşin ve ağaçların titreşimlerini düşünün. Bu titreşimlerin enerji 
alanınıza nüfuz ettiğini, enerji alanınızın yavaş yavaş genişlediğini imgeleyin. Enerji 
alanınızın o bölgedeki enerjilerle rezonansa girdiğini hayal edin. Bu imgeleme ile 
hem zihninizi günlük düşüncelerden uzaklaştıracak hem de geçmişte yaşadığınız 
pozitif hatıraların enerjisini canlandıracaksınız. Beyniniz size, sanki oradaymışsınız 
gibi kimyasallar üretecek ve beden kimyanızı ona göre yönlendirecektir.          r

Kaynak: Yazarın Ruh ve Madde Yayınlarından çıkan Psişik Korunma adlı kitabından alınmıştır.
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İntegral Partnerlik ve Cinsellik:

 Martin Ucik....................................................40 TL
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RUHLARIN 
KADERİ

DR. MICHAEL NEWTON

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

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

öğreneceksiniz:

• Dünya’daki amacmz
• Ruhlarmzn ölümden sonra gittikleri yer

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

Yüksek Varlklar
• Dünya’daki ailelerimiz ve Ruh gruplarmz arasndaki 

bağlantlar
• Ruhlarn dinlenmesi ve hayatlar arasndaki gezintileri

• Niçin belirli bedenleri seçiyoruz?

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

Michael NEWTON

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

RUHLARIN 
YOLCULUĞU

RUHLARIN YOLCULUĞU

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

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

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

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

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

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

hissedersiniz?
• Ruhsal rehberler nasl varlklardr?

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

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

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

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