
KASIM 2014 

Geçen yılın Ağustos ayında, ara verdiği-
miz, yüz yüze canlı konferanslarımıza bu 
ay itibariyle yeniden başlıyoruz. Canlı 
konferanslara ara vermemizin amacı 
Sevgili Üstad Ergün Arıkdal'ın video kon-
feranslarını uzun bir aradan sonra tek-
rar yayınlayarak Üstad’ın bilgisine dinle-
yicilerimizi doğrudan ulaştırabilmekti. 
Bu ay itibariyle İlâhî Nizam ve Kâinat 
Bilgileri'ne de ağırlık vermek amacıyla 
canlı yüz yüze konferanslarımıza yeni-
den başlıyoruz. Ayrıca youtube üzerin-
den konferans  videolarımıza ulaşıp din-
leyebileceksiniz. Sevgili konferans dinle-
yicilerimize hayırlı uğurlu olmasını dile-
riz. 

Bundan böyle her ay iki konferansı, can-
lı yüz yüze konferans olarak gerçekleşti-
receğiz, her ay iki konferansı da Sevgili 
Üstad Ergün Arıkdal'ın video konferans-
larına ayıramaya devam edeceğiz. Bilgi-
lenme ve bilgilendirme faaliyetlerimize 
böylelikle devam ediyor olacağız. Bilgi 
arayışında olanlara aydınlatıcı, temiz ve 
yüce bir kaynaktan bilgi sunmanın kı-

vancını yaşıyoruz. Konferanslarımızda 
sizleri aramızda görmekten mutluluk du-
yarız. Siz okuyucularımızı konferansları-
mıza davet ediyoruz. Bilginize sunarız. 

Şimdi bilgi arayışında olanlara, kendini 
bilme, kendini tanıma, kendini anlama 
arayışında olanlara Sevgili Üstat Ergün 
Arıkdal'ın ruhun ve maddenin niteliğini 
anlatan bir yazısını sunuyoruz:  

"Gizlemeye değer hiçbir şey yoktur. Ve 
üstü açılmadık gizli bir şey de kalmaya-
caktır. Hakikatleri gizlilikte  arayanlar için 
bulunacak bir hakikat de mevcut değildir. 
Hakikat Varlıktan varlığa gider. Onu ne 
kalem yazar ne de levhalar taşıyabilir. 
Varlık ruhun özü’dür. Ne akıl, ne zekâ, 
ebedî değildir ve onların getirdikleri, ge-
çici gerçekliklerdir. Varlığın özünde ki bil-
giyi hiç bir inisiyatik sırda bulmanın 
imkânı da yoktur. 

Sırların sırrı, "Kendini Bilmektir." Kendini 
bilmenin başı Rabbi'ni bilmeye, sonu da 
tekâmüle bağlıdır.  

 ...Devamı sayfa 11’ de 
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“Gizlemeye değer hiçbir şey yoktur.”  
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Maddenin inkişaflarının ve 

ruhların tekâmüllerine hizmet ede-

bilmelerinin ancak tesirlerle müm-

kün olabileceğini belirtmiştik. Şimdi, 

tesirler üzerinde de lüzumu kadar 

durmak ve bilgi vermek lâzım gel-

mektedir. 

Tesirler mevzuuna girerken 

işe tekrar ruh-madde münasebetin-

den bahsetmekle başlayacağız. 

Ruhların tekâmül ihtiyaçları bir 

icaptır, maddenin bu ihtiyaca cevap 

vermek durumu gene bir icaptır. 

Fakat ruhlar maddeye ne doğrudan 

doğruya bir şey gönderebilirler, ne 

de ondan bir şey alabilirler. Eğer iş 

burada dursaydı tekâmül gayesinin 

zarureti olan madde kâinatının hik-

met-i vücudu ortada kalmazdı. Hal-

buki tekâmül için ruh-madde müna-

sebetinin gerçekleşmesi, yüksek 

icaplar gereğince zaruridir. işte bu 

icaplar; hem kâinat üstü ruhlara, 

hem de kâinatlara doğrudan doğru-

ya hakim ve şamil olan, mahiyetini 

bilmediğimiz aslî prensibin; kâinat 

içinde maddi tesirler halindeki teza-

hürleriyle yerine getirilir.  

İcapların maddelerde gerçek-

leşmesi, düalite prensibi ve değer 

farklanması tekniği ile tesirlerin 

fonksiyonlarını yapması demektir. 

Şu halde, bir kâinat muamması ola-

rak dünyada şimdiye kadar çözüle-

memiş bu ruh-madde münasebeti-

ne müteallik tesirler hakkında lüzu-

mu derecesinde bilginin verilmesi 

lâzım gelmektedir.  

Kâinat cevherinin namütenahi 

sayı ve şekildeki hareket imkanları-

nı -ruhların tekâmül ihtiyaçlarına 

göre- kullanan ve madde kâinatının 

bütün tezahüratını gene aynı gaye 

ile meydana getiren tesirler, fonksi-

yonlarını yapmak suretiyle ruhlar 

aleminin tekâmül ihtiyaçlarını yerine 

getirmiş olurlar. Yani ruhların 

tekâmülü için lüzumlu olan madde-

deki her hareket, her değişme ve 

her inkişaf ancak bu tesirlerle temin 

edilir.  

                                                                     

Aslî prensip dediğimiz, ruhla-

rın ve kâinatların üstünde ve her 

ikisine de hakim olan büyük hakikat 

hakkında fazla bir şey söyleyeme-

yiz. Zira bu, bizim bütün bilgilerimi-

zin, hattâ sezgilerimizin dışında ka-

lır. Aslî prensip, kudretiyle ruhların 

bütün tekâmül ihtiyaçlarını kâinat 

cevherlerine ve kâinat cevherlerinin 

de bu ihtiyaçlar karşısında göstere-

cekleri reaksiyonları tekrar ruhlara 

aksettirir. Bu kudret, ruhların ihti-

yaçları karşısında vücuda getirilmiş 

olan kâinat cevherlerini, kâinat için-

Tesirler Hakkında 
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Aslî prensip 

dediğimiz, 

ruhların ve 

kâinatların 

üstünde ve her 

ikisine de 

hakim olan 

büyük 

hakikat ... 
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Ruhla kâinat 

arasındaki 

yolu kuran bu 

tesirler dört 

grupta 

görünür.  

 

İkinci kısımdakiler ise kâinatta 

ferdî ve mâşeri tekâmüllerin icap ve 

zaruretinden olan kaba maddenin 

formasyon, deformasyon ve trans-

formasyonları için aslî prensipten 

kâinata giren tesirlerdir.  

Ruhlara ait olarak kâinata ge-

len ve birinci kısımda görülen tesirler 

-gene aslî kaynaktan gelmekle bera-

ber- ruhların davranışlarının ve ihti-

yaçlarının birer ifadesidir. Kâinatla 

ruhları birbirine aksettirmek ve bu 

suretle tekâmülü temin etmek için 

aslî prensipten gönderilmiş bu kud-

retler, ruhlara tahsis edilen varlıkla-

rın ve bedenlerinin muayyen yapı ve 

mekanizmalarına iştirak ederler.  

Bu tesirler kâinattan içeri girin-

ce Ünite dediğimiz kâinatın son 

tekâmül hudutlarındaki varlıklar ve 

icaplar birliğine gelirler. Ayarlanmış 

olarak oradan, vasıl olacakları va-

sattaki bir bedene yönelirler. Bu te-

sirler doğrudan doğruya tekâmülle 

ilgili olduklarından, yâni ruhlarla var-

lıklar arasındaki irtibatı sağladıkla-

rından bunlara tekâmül değerleri de 

deriz.  

deki sayısız vasıtalarla ve yollarla 

hizmete sokar. İşte bu yüksek kud-

ret, kâinatta en ince cevherler ha-

linde olan tesirlerle tecelli eder. 

Böylece; büyük icapları taşıyan bu 

tesirler, kâinatın bütününden en kü-

çük zerresine kadar her tarafına 

nüfuz ederler ve fonksiyonlarını ya-

parlar. Bu fonksiyonlara göre mad-

de cevheri şekillenir, inkişaf eder, 

toplanır, dağılır, formasyonlar, de-

formasyonlar ve transformasyonlar 

geçirir ve bu suretle kâinat bütünü 

ve cüzüleri ruhların ihtiyaçlarına 

göre sevk ve idare olunur. Bu da 

bittabi kâinat içindeki alt ve üst, çe-

şitli mekanizmalarla ve vazife pren-

sipleriyle yürütülür.  

 

Ruhla kâinat arasındaki yolu 

kuran bu tesirler dört grupta görü-

nür. Bunların ikisi doğrudan doğru-

ya kâinat dışından gelen aslî tesir-

lerdir. Yâni aslî prensipten gelen 

tesirlerdir. Diğer ikisi bu aslî tesirle-

rin maddelerde ve varlıklarda bâzı 

muamelelerden geçtikten sonra de-

ğişmelerinden hasıl olan tâli tesir-

lerdir. Aslî kaynaktan gelen kudret-

lerin; ancak kâinat içinde yürüyen 

kısımlarını tesir halinde anlayabili-

riz. Kâinat dışında kalanların mahi-

yeti ve durumları kâinat sakinleri 

için meçhuldür.  

Aslî tesirlerin birinci kısmında-

kiler, ruhların ihtiyaçlarını kâinata 

ve onların kâinattaki reaksiyonlarını 

da tekrar ruhlara aksettiren kudret-

lerin tezahürleridir. Bunlar endirekt 

olarak gelen, ruhlara ait tesirlerdir.  



 

fından beden haricine naklolunan 

tesirlerdir. Esasında gene aslî kay-

naklardan gelmiş olan bu tesirler, 

herhangi bir beden tarafından kulla-

nıldıktan sonra asıl değerini kaybe-

dip bir hayli farklaşmış ve aslına na-

zaran kalitesi düşmüş olarak beden 

dışına aksetmişlerdir. Buradaki dü-

şük kalite tâbirini küçümsememek 

lâzım gelir. Zira aslî prensibin hiçbir 

icabının tezahüründe küçüklük, bü-

yüklük diye bir şey yoktur. Buradaki 

düşük kalite tâbirinin delâlet ettiği 

mânâ, yürüyeceği vasatlara ve he-

deflere göre, tesirlerin ayarlanmış 

olması icaplarını ifade eder. Basit 

bir madde kombinezonuna yüksek 

tesirin gönderilmesi caiz olmaz. Ke-

za, çok mudil madde kombinezonla-

rına da hafif tesirler fayda vermez. 

Bütün bunlar, icapların yürüttüğü 

teknik mekanizmalarla ayarlamıştır. 

İnsanların birbirlerine yaptıkları te-

sirler arasında bu üçüncü derece-

deki tesirlerin misallerini görmek ko-

laydır.  

Dördüncü derecedeki tesirler 

ise miktarca kabalaşmış değerler-

dir. Bunlar esasî tesirlerin bir mad-

de kombinezonunda kullanıldıktan 

sonra tamamen değişmiş olarak de-

po edilen ve lüzumunda otomatik 

faaliyetlerde kullanılan kaba tesirler-

dir. Meselâ bir maddi sistem dahilin-

de veya bir beden içinde otomatik 

faaliyetlerin yapılması, bu depo te-

sirlerin kullanılması suretiyle olur. 

Evvelce bildirdiğimiz maddelerin 

manyetik alanları bu tesirlerin şü-

mulü dahiline girer.  
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Dördüncü 

derecedeki 

tesirler ise 

miktarca 

kabalaşmış 

değerlerdir.  

Ruhların tekâmül icaplarını yeri-

ne getirmek, kaba maddeleri ve 

kâinat teşekküllerini lüzumlu formlara 

sokmak için aslî prensipten çıkan 

kudretlere gelince, bunlar da gene 

kâinatın dışından Ünite'ye inerek ora-

dan alemleri, küreleri, varlıkları ve 

maddeleri ferdî ve mâşeri tekâmül 

icaplarına göre hazırlamak ve yürüt-

mek üzere yüksek tesirler halinde 

kâinatın bütün cüzülerine ve bütünü-

ne tevzi ve taksim olunurlar ki bunla-

ra da esasî tesirler veya esasî değer-

ler deriz.  

 

Bunlar herhangi bir madde va-

satında, o vasatın cüzülerini bir nokta 

etrafında toplayarak bir çekirdek kur-

mak ve onun etrafına diğer cüzüleri 

çekip madde teşekküllerini meydana 

getirmek suretiyle maddelerin, cisim-

lerin, kürelerin, manzumelerin, nebü-

lözlerin ve alemlerin vücuda gelmesi-

ni sağlarlar.  

Üçüncü derecedeki tesirler, aslî 

prensibin icapları dahilinde kâinat dı-

şından gelen ilk ana tesirler gibi doğ-

rudan doğruya dışarıdan gelmeyip 

kâinat içindeki muayyen safhalarda 

bulunan bedenler, yâni varlıklar tara-

Tesirler Hakkında                                   ...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM 



Yukarıdan gelen esasî bir te-

sirin, maddenin tam ortasında bir 

mihrak teşkil ederek madde cüzü-

lerini etrafına toplamak suretiyle 

madde teşekkülâtını meydana ge-

tirdiğini ve o maddede muhtelif 

transformasyonlara uğradıktan 

sonra kalitesi düşmüş ve başkalaş-

mış olarak maddeden tekrar dışarı 

neşredilmeye başladığını ve buna 

da o maddenin manyetik alanı de-

nildiğini evvelce söylemiştik.  

Keza, maddelerin ve bedenle-

rin birbirlerine tesir etmeleri de bu 

manyetik alanlarının birbiriyle te-

masları neticesinde yapmış olduk-

ları alışverişler sayesinde mümkün 

olur demiştik. Meselâ bir (a) varlığı, 

(b) maddesinin bünyesinde bâzı 

değişmeler ve tezahürler elde et-

mek istiyorsa kendi tesirlerini ihtiva 

eden manyetik alanını o maddenin 

manyetik alanıyla temas ettirir. 

Maddenin manyetik alanından bün-

yesine intikal eden bu tesirler; (a) 

varlığı tarafından tâyin edilmiş de-

rece, istikamet, şekil ve dozlara gö-

re matlup olan hareketlerin ve neti-

celerin o madde üzerinde vukua 

gelmesine sebep olurlar.  

Keza bir manyetizmacının, 

insanı manyetize etmesi ve onun 

fizik, fizyolojik ve psikolojik durum-

larında bâzı tâdilatı yapabilmesi de 

gene aynı yoldan olur. Yâni kendi 

bedeninin manyetik alanıyla süjesi-

nin manyetik alanını temasa getir-

mek suretiyle ona tesir eder.  

Bunun gibi, bir spiritizma cel-

sesinde insanların ektoplazma de-

dikleri materyalizasyon hâdiseleri 

de bedensiz varlıkların manyetik 

alanlarının medyomun manyetik 

alanıyla temasları neticesinde, gön-

derdikleri tesirlerin, bu alandan 

medyomun bedenine intikal ederek 

orada istenilen tarzlarda maddi de-

ğişmeler, dağılmalar, toplanmalar 

husule getirilmek suretiyle vuku bu-

lur. Gene fizik medyomların eşyala-

ra tesirleri, fertler arasında görülen 

telepatiler, sempatiler, antipatiler, 

transmisyonlar ve diğer maddi hâdi-

seler hep bu mekanizmayla olur. 

Yâni bütün bunlar, manyetik alanlar 

üzerine yapılan tesirlerle, o alanla-

rın bağlı bulundukları madde kombi-

nezonlarında çeşitli transformas-

yonların meydana getirilmesi sure-

tiyle olur.  

Böylece bir yerde zelzelenin 

vukuu, bir yanardağ indifaı, bir tufa-

nın zuhuru gibi büyük tabiat hâdise-

lerinin meydana getirilmesinin de 

gene arzın manyetik alanına vazife-

liler tarafından gönderilen tesirlerle 

temin edildiğinden evvelce bahset-

miştik.  

Bütün bu saydığımız tesirler-

den başka daha kaba olan ve bu 

tesirlerle tâli derecede ilgileri bulu-

nan birtakım basit tesirler, basit de-

ğerler de vardır. Meselâ bir beden-

de husule gelen kimyevî reaksiyon-

lar, hastalara verilen ilaçlar gibi te-

sirler ki bir atomun, hattâ bir mole-

külün birim düalitelerindeki değer 

farklanmalarına nisbetle dahi daha 

çok kaba oldukları için bunlara kaba 

yükler veya kaba değerler diyoruz.  

 
...Devam Edecek 
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Keza bir 

manyetizmacının, 

insanı manyetize 

etmesi ve onun 

fizik, fizyolojik ve 

psikolojik 

durumlarında 

bâzı tâdilatı 

yapabilmesi de 

gene aynı yoldan 

olur. Yâni kendi 

bedeninin 

manyetik alanıyla 

süjesinin 

manyetik alanını 

temasa getirmek 

suretiyle ona tesir 

eder.  

Tesirler Hakkında                                   ...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM 
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Tesirler Hakkında                                  ...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM 

SÖZLÜK: 

Aksettirmek: 1. Sesi yankılamak. 2. Işığı yansıtmak. 3. Haberi, durumu ulaştırmak, yay-

mak, duyurmak. 

Bî-tabî: Halsizlik, tâkatsizlik, bîtablık. 
Cüz: 1. Kısım, parça. Bir şeyin bir parçası, 2. Kitab forması, 3. Küllün mukabili, 4.Kur'ân-ı 

Kerim'in otuzda bir parçası, 5. Kanaat. İktifâ eylemek, 6. Düğümü sağlam yapmak. Bir 

şeyi pekiştirip muhkem kılmak. 

Delâlet: 1. Delil olmak. Yol göstermek. Kılavuzluk. Doğru yolu bulmakta insanlara yardım  
etmek. 2.İşaret. 

İnkişaf:  1. Açılma. Meydana çıkma, 2.Yetişme, 3.Terakki etme, ilerleme, 4.Gizli sırların 

bilinmesi. 

İndifaî:1. Püskürme ile alâkalı, 2.Püskürük. 
Kombinezon  1.Tertib, düzenlemek,2.Çare,3.Kadın iç gömleği. 
Muamele: 1.Hatt-ı hareket. Davranma, davranış. Birbiri ile iş görme, amel etme. Alış ve-
riş.,  
2. Resmi dairelerde yapılan herhangi bir iş. 
Ma'şerî : Cemiyete âit. Topluluğa âit. Ortaklaşa. Pek çok. 
Manzume: 1.Tertibli, ölçülü yazı, şiir. Vezinli ve kafiyeli olan söz, 2.Sıra, dizi. Sistem. 
Meçhul: Edilgen fiil, malum karşıtı. 2. sf. Bilinmeyen, bilinmedik, 
Mihrak: 1.Çok hareket eden, 2.Hareket âleti. Karıştıracak nesne.3.z: Küre içi biçiminde 
(içbükey) bir aynaya müvâzi (paralel) gelen ışıkların, aksettikten sonra toplandıkları nok-
ta. Yakıcı nokta.4.Hareket merkezi.5.(C.: Mehârik) Ağaç kılıç.6.Yırtıp parçalayacak âlet. 
Muayyen : Görülmüş olan, kat'i olarak belli olan, belli, ölçülü, tâyin ve tesbit olunmuş, 
karalaştırılmış.  

Müteallik :  Alâkalı. Bir yere bağlı, bir şeye mensub. 

Namütenahi:  Sonsuz, ucu bucağı olmayan. Nihâyetsiz. 
Nebülöz: Bulutsu. 
Şamil: 1.Çevreleyen, içine alan, ihtivâ eden, kaplayan, 2.Çok şeye birden örtü ve zarf 

olan, 3.Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren 
Şümul:1. Kaplamak. İhtivâ etmek. İçine almak, 2.Hükmü altına almak 
Tecelli: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma, 

Tâli : 1.Tilavet eden, okuyan, 2.İkinci derecede. Sonradan gelen, 3.Man: Birbirine bağlı iki 

kaziyeden ikincisi. Meselâ: "Duman çıkıyorsa ateş vardır" sözünde "Ateş vardır" sözü 

tâli'dir. 

Tezahür: Belirme, görünme, gözükme, ortaya çıkma, oluşma. 

Tahsis: 1.Husus. dan) Belli bir gaye için kullanmak, 2. Bir şey veya bir kimse için ayırmak. 
3.Kredi. Tazminat. 
Tevzi: Dağıtmak. Herkesin hisselerini ayırıp vermek. Pay ederek dağıtmak. 
Teşekkül: 1.Şekillenme. Şekil alma.2.Meydana gelme. 
Vasıl: Ulaşan, erişen, kavuşan. Hakka vâsıl olan. 

Zuhur: 1.Meydana çıkmak,2.Ansızın meydana gelmek, 3.Baş göstermek. Görünmek, 
4.Hulul, 5.Galip olmak, 6.Âlîkadr. 
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İdrak, bir aksiyondur ki, varlığın kendinde mey-
dana gelen bilgi terakümünün bir nevidir. Her 
teraküm aksiyon tarzında yani idrak hâlinde te-
zahür etmez. İdrakli olabilmek için muhakkak ve 
muhakkak derin düşünüş hâlinden, aktif düşü-
nüş hâline geçmek lâzımdır. Derin düşünüş hâli, 
gayri şuurunuzla beraber, bütün beşerî şuuru-
nuzun, birlikte çalışmasıdır. Aktif düşünüşünüz 
ise, daha ziyade ve hemen hemen, tamamen 

şuurunuzun sathında cereyan eden bir düşünüş şeklidir. İşte idrakli hareket edebil-
mek, derin düşünüş hâlinden, dolayısıyla bu hâlin neticesinde hâsıl olan cevherî va-
sıftaki bilgileri, aktif düşünce sahasına intikal ettirmektir. Bu sizin ölçülü hareket et-
menizi temin edecek bir mekanizmadır. Pratik olarak, nasıl olacaktır? Pratik olarak, 
seviye (yi) anlamanız lâzım. Bu, muhatabınızın sosyal karakteri ile sizin içinizde hâsıl 
olan umumî karakterin bir yekûnu olacaktır. Meselâ, his ve vicdan arasında birçok 
kademeler mevcuttur. Bunların en üstünü, kendini bâzı şeylere karşı mesul addedip, 
etrafındakileri sevmesi icap ettiğini düşünenlerdir. İşte muhitinizdeki büyük halka, 
böyle bir halkadır. Küçük halka, büyük halkadan daha büyüktür. Bu anlatılanlara göre 
bir düstur bulabilirsiniz. 

İdrak Nedir ... 

Sözlük: 

Teraküm: 1.Birikme, yığılma,2.Birbiri üzerine sıkışma. Sathî: Dış yüzle ilgili. Derinden 
değil, üstünkörü.  Düstur: Kanun. Genel kural, kaide.  



 Çekim Tutkalı’nın varoluş nedeni, be-

nim (Michael Grab’in) taş dengeleme 
sanatını deneyimlemem… Tüm Çekim 
Tutkalı görüntü ve videoları, gerçek 
taşlarla, kendi dengelediğim ve fotoğra-
fladığım eserlere aittir… Tefekküre dayalı 
taş düzenleme süreci olarak özetlene-
bilecek  bu süreç;  sabır, adaptasyon, 
maharetli eller ve ağır nefes alma yanın-
da, bolca farklı  hüner gerektirir. 

Taş dengelemeye, bir tür heves olarak 
2008 yazında, Colorado-Boulder Creek’te 
keşif gezileri yaparken başladım. Son-
rasında bu basit merak, üretken bir 
yaratıcı tutkuya ve gündelik bir meditatif 
pratiğe dönüştü. Bir sihir ve huzur duy-
gusunu esinleyen kreasyonumun kendim 
ve başkaları üzerindeki benzersiz etkisini 
hemen farkettim.  

Bu, HER ŞEYİN OLANAKLI OLDUĞU duy-
gusudur.   

Olasılığın ötesinde ve böylesi belirsiz bir 
oluşumun sessizliğinde, kimi zaman da 
çok çalkantılı koşullar altında, daimi bir 
huşu içerisindeyim. Bence bu, hepimizin 
gündelik hayatta yüzyüze olduğumuz 
çeşitli zorlayıcı durumların orta yerinde, 
bir dinginlik noktası sağlayabilme öz-
potansiyelimizin dışarıya yansımasıdır. 
Vurgulamak isterim ki, bizler sadece 
alıcılar değiliz. Kendi realitemizin 
yaratıcısı, KENDİMİZİZ.  

Şuurluluk, gerçekliği etkiler. Bu deneyim, 
bireyin özgür yaratımına olanak tanır. 

NASIL…?  

Denge, en az ÜÇ temas noktasını gerek-
tirir. Neyse ki her taş,  en ufağından en 

irisine kadar, kendisinin  dik veya çeşitli 
eğimlerde durmasını sağlayan DOĞAL BİR 
TRİPOD işlevi gören pek çok girinti ve 
çentiğe sahiptir. Taşların titreşimlerine 
yakından dikkat ederek, taşların çentik ve 
tırtıklarının birbiri üzerinde hareket 
ederken çıkarttıkları en küçük tertipteki 
çıtırtıları dahi hissetmeye başlarsınız. En 
ideal “denge noktası”nda, bu çıtırtılar 
milimetrik ölçeğin altında hissedilebilir  
ve hattâ kimi nadir zamanlarda bu 
çıtırtıların tespit edilmesi dahi mümkün 
olmayıp, sezgi ve deneyim derinliğine ih-
tiyaç duyar. Kimi denge noktaları taşların 
birbirlerine neredeyse dokunmadığı du-
rumlarda ağırsızlık hissine dayalı bir 
ilüzyon yaratır. Yine de cok yakından 
bakarsanız taşların dayanak aldığı son 
derece ince tırtıkların varlığını görebilirsi-
niz. 

      TAŞ DENGESİ :  Çekim, bu yapıları dengede tutan tek “Tutkal” 
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YERÇEKİMİ TUTKALI 

 

Taş 

dengelemeye, 

bir tür heves 

olarak 2008 

yazında, 

Colorado-

Boulder 

Creek’te keşif 

gezileri 

yaparken 

başladım.  

SANATÇI : Michael Grab      Çeviren: Lale Omay 

https://www.facebook.com/Orwellseye
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“Deneme. 
Yap. Ya da 
yapma. 
Denemek 
diye bir şey 
yoktur”   

- Yoda  

Fiziksel tripodlar bulmada en temel fizik-dışı 
öge, meditasyon gibi görünüyor. Kendi 
içimde sessiz bir sıfır noktası bulmak.. Bâzı 
dengeler, ussal zihin ve sabır üzerine kayda 
değer düzeyde baskı uygulayabilir. En 
büyük zorluklardan biri, ortaya çıkabilecek 
herhangi bir şüphenin üstesinden gelmek-
tir. Olanaksız görünen şeylerin tümüyle 
olanaklı olduğunu dikkate almak.. Kimi za-
man en iyi “tripodların” denge noktalarını, 
ilgili titreşim eşiğine ulaşana dek 
gevşeyecek zamanı ayırmadan 
hissedemem.  

“Deneme. Yap. Ya da yapma. Denemek diye 
bir şey yoktur”  - Yoda  

 Kusursuz bir dengeyi elde etmek, hem 
mental hem de fiziksel elemanların gerçek 
zamanda; ŞİMDİ’de, bir arada  tefekkür 
edilmesine gereksinim duyar. Çalıştığınız 
taşlarla “tanışıklık kurmanız” gerekir. Kimi 
taş karakterleri ileri geri, sağa sola veya  

yukarı aşağı,  diğerleri ile daha  iyi uyuşur-
lar. Kimileri de o taşlarla.. Bulduğum ko-
laylık, OYNAMAK ve deneyimlemek. 
Önerdiğim diğer bir püf noktası ise, ağırca, 
ama nispeten ele avuca gelir taşlar 
kullanmak. Daha iri taşlar kullanmak 

(kapasiteniz dahilinde), başarı duygusu-
nu katlayacaktır. Aynı şekilde, ağırlık, 
rüzgar ve diğer aşındırıcı etkilere karşı 
daha fazla dayanıklılık sağlar. Nispeten 
iri taşları en üstte dengelemeyi tercih 
etmemin nedeni, kısmen budur.  

NEDEN …? 

Ana nokta… Bu; dinlenmenin, gerilim-
den kurtulmanın, oynamanın, yarat-
manın.. öğrenmenin  ..ve sayısız 
olasılıklar sanatıyla uğraşırken bece-
rilerimi sınamanın yolu.. 

Biraz daha derine inersek… 

Bu, çok kişisel gibi görünen, meditatif 
bir deneyimdir ve kimi kez derin 
kavrayıştır. Taş Dengeleme, benim için, 
kelimenin tam anlamıyla bir Yogadır. 
Kendimin ve dış dünyanın düalitesini 
(ikiliğini) çözmekle ilgilidir. Kendim 
denge OLMAK zorundayım!  Bunun ko-
lay bir şekli yok. Beni sınırlarımın 
ötesine taşıyabilir, ve böylelikle ben 
öğrenirim. Ya da bana kelimelerin 
ötesindeki sihiri gösterir, ve öğrenirim. 

Basitleştirecek olursak, egzersiz 
yaparken ilahi bir şeyler hissediyorum. 
Bütünsel olanla bağışık. Çoğu kez, tit-
reşimsel ve şiirsel  bir orkestra içeri-
sinde dans ederken  bir anlığına gözleri-
min hakikate iliştiğini hissediyorum; 
aşkın bir güzellik duygusu; Zen’in göz 
kamaştırıcı  ifadeleri.. Wabi Sabi’den söz 
etmeme gerek var mı?  

“Ölüm sadece bir kez meydana gelmiş 

bir olgu olsaydı, onu öğrenmek için hiç 



bir şansımız olmazdı. Neyse ki hayat, 

doğum ve ölümün durmayan dansından 

başka bir şey değildir; bir değişim dansı. 

Ne zaman dağdaki bir çağlayanın akışını 

ya da kıyıda kırılan dalgaların sesini 

duysam; ya da kendi kalp atımlarımı; 

süreksizliğin sesini duymuş gibi olurum. 

Bu değişiklikler, bu küçük ölümler, bizim 

ölümle olan yaşayan bağlarımızdır. Bun-

lar, bizi bağlı bulunduğumuz her şeyden 

ayrılmaya yönlendiren ölümün nabzı, 

ölümün kalp atışlarıdır…”     

                                         Sogyal Rinpoche 

 

-Son- 
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Bencilliğini yerle bir -edemeyen, gizli bilginin alâsına da ulaşsa, sırtındaki yükün esiri olan bir garip kişi-
dir. Almak maddenin, vermek ruhun özüdür. Her derecesiyle almak, maddenin köleliğini yapmaktır. 
Almak ile vermek arasındaki gelgitlerin sıklığı, tekâmülün yüksekliği ile orantılı olarak azalır. Aldığımız 
ile verdiğimiz arasında yüzümüzü kızartmayacak bir maddeselliğe bağlanmak, tekâmül yolunda 
"tırmanışta" olduğumuzun belirtisidir. 
 
Ruhun gerçek tabiatı vermektir; nesi varsa vermek... Çünkü ruh, madde gibi dıştan enerji alarak oluş-
mamıştır. Ruh, kendi gücünü kendisi üretir. Onun varlığı vermekten ibarettir. İşte bu yüzden "kendi su-
retimizde, benzerimizde yarattık" denilmiştir. Kâinatların ruhu her yerde, her boyutta... Sürekli veriş 
hâlinde maddenin formunu daimî kılarak, görünen âlemlerin bekasını sağlıyor. Maddenin varlığı kendi-
liğinden değil, kudreti kendinden olan Ruh'un hükmüne bağlı olarak vardır. 
 
Kendini Bilmenin yolu, bütün fazlalıkları atmaktan (vermekten) ibarettir. Baş ve son budur. Biz ruhçulu-
ğu, her imkân ve ilkesiyle kendini bilip tekâmül etmenin bir yolu olarak biliyoruz. Sağlam ve emin, işlek 
bir yoldur. 
 
Benliği ( nefsini, kendini ) tanımak ıstıraptır; iradeli ve maksatlı ıstıraptır. Maksatlı ıstırabı arayanlar ger-
çek inisiyasyona; ariflik yoluna girenlerdir, ki bu yolda istikameti şaşırmamak için; ruha, ve ruhtan gelip 
ruha gidene sıkı sıkıya yapışmaktan, o ipi sağlam tutmaktan başka çare yoktur." 
 
Selam ve Sevgiler… 

ARAD  

...Kapak Yazısının Devamı 
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Andre Luiz’den Tebliğler 

 

Andre Luiz 

SEVGİNİN GÖRÜNÜŞLERİ   

 

 

Sizden, birisi için yardım istendiğinde yardı-
mınızı sessizce yapın ki gururu incinmesin. 

Sizden bilgi isteyenlere, onları küçük görme-
den veriniz. 

Konuşurken büyüklük taslamayınız ve oldu-
ğunuzdan farklı görünmeyiniz. 

Arkadaşınızdan gelecek olumsuz tepkilere, 

intikam ve tahrik duygularından uzak bir şe-

kilde, toleranslı olarak yaklaşınız. 

Problemli zamanlarda durumu vahimleştir-
mekten kaçınarak sabırlı davranınız. 

Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyiniz. 

İnsanların minnettar kalmasını beklemeden, 
onlara iyi niyet ve dileklerle hizmet ediniz. 

Olaylar karşısında kendinize yapacağınız yar-
dımı başkalarından esirgemeyiniz. 

 

 

 

 

 

İspanyolca’dan çeviren: İsmet Yalçın 



İNSANIN HAYATTAKİ HEDEFİ NEDİR? 
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ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDENERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDEN  

 

Kutsal kitaplar ve spiritüalizmin büyük bil-
gileri de aynı şeyi ifade ederler: Dünya bir 
imtihan yeridir ve dünyanın yönetimi ruh-
ların elinde değil de dünyanın sahibi dedi-
ğimiz Dünya Rab’binin elindedir; dünyanın 
yöneticisi, görüp gözeticisi odur.  
Bu imtihan yerinin sınavları, eprövleri her 
zaman gelişmekte olan varlıkların daha 
fazla gelişebilmeleri için sürekli bir şekilde 
değiştirilmektedir. Hayatın, zaman ve 
mekân içerisindeki metamorfozu sürekli-
dir. Değişim devamlıdır ve bu değişimi sağ-
layan da gene, gelişmekte olan o varlıkla-
rın ihtiyaçlarıdır. Bir varlık belirli bir kade-
meye kadar gelmiş ve çeşitli ihtiyaçlarını 
gidermiştir ama bu kez önünde uzanan, 
katedeceği yolun ihtiyaçları vardır. Bu ihti-
yaçlara uygun zaman ve zemine, sınanma-
sına yâni bunlara dayalı tecrübe yapabil-
mesine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla dünya 
her zaman bir tecrübe ortamı yâni imtihan 
yeri olduğundan, her seferinde yeni yeni 
şeylerle karşılaşırız. Varlığın mütekamil ya 
da olgunlaşmış olmasının elbette en so-
nunda toplumsal olarak da faydası vardır 

ama bireysel faydası 
şudur: Önünüze çı-
kan sınanma şekille-
rini veya deneyim 
hallerini daha rahat, 
daha kolay, daha 
derinden halletme 
imkanınız ortaya 
çıkar.  
 
Dünyanın şartları, 
Dünya Rabbi’ne yâni 
Ruhsal İdare Meka-
nizması’na bağlı ol-
mak üzere sürekli 
dengeler halinde 

tutulur. Birtakım yeni uyum ve tecrübe 
alanları, yeni esneklik kazanma durumları 

karşısında insan esneklik gösterebilme 
yeteneğini geliştirdikçe; bütün kozmik et-
kilerin, tanıştığı ve tanışmadığı bütün ka-
nunların karşısında da o kanunla yüz yüze 
gelebilecek derecede bir olgunluğa ve yü-
celiğe ulaşma yolunda da adımlar atar. 
İnsanın o kanunları kullanabilme yetisinin 
oluşabilmesi için bu şarttır çünkü hiçbir 
şey ezberlemekle olmaz, her şey bir tecrü-
beden, adeta gerçekten dokunarak, yokla-
yarak, giyerek, içerek, görerek tecrübe 
ediliyor. Olgunlaşmaya, kemalata doğru 
ancak böyle ilerliyoruz.  
 
Bu eprövler alanının şartlarının her an de-
ğişmesinin nedeninin varlıkların ihtiyaçla-
rındaki değişiklik olduğunu belirtmiştik. 
Gerçekten de bizler belirli ihtiyaçlarımızı 
giderdikten sonra bir ilerleme katederiz ve 
her ilerlemeden sonra yeni ihtiyaçlar orta-
ya çıkar. Her ihtiyacın icapları vardır; yâni 
ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için bâzı 
şeyleri yerine getirmek, bâzı imkanları ha-
rekete geçirmek zorundayızdır. Metapsişik 
terimiyle bunlara icabat yâni icaplar diyo-
ruz.  
 
İcaplar değiştikçe bizler de çeşitli yeni şe-
killerde zorlanırız. Bir önceki hayatımızdaki 
icaplar, şimdiki hayatımızda mevcut değil-
dirler, zaman ve zemin değişmiştir. Fakat 
ne yazık ki, günümüzde bâzı inanç sistem-
lerinde hep o eski icapların sanki hala 
mevcut olduğu kanaatiyle hareket ediliyor; 

 Hayatın Metamorfozu 



“şu yüce zat şimdi burada olsa şöyle ya-
pardı, böyle yapardı,” deniliyor. Ancak, söz 
konusu kişi şimdi burada olsa ve geçmişte 
yaptığının aynısını yapsa, eski kabulleri 
değiştirmeye gerek duyulmazdı ama kesin-
likle eskiden yaptığının aynısını yapmaya-
caktır. Bir zamanlar vermiş olduğu kararı, 
bir zamanlar göstermiş olduğu davranışı; 
şimdi, şu anın zaman enerjisi ve mekanı 
bakımından kesinlikle veremez ve yapa-
mazdı. Her şey tamamen değişmiştir; bü-
tün icaplar değişmiştir. Bir zamanlar öyle 
icap ediyordu çünkü o hareketi yapmasına 
kolaylık sağlayan her türlü imkan vardı. 
Ama artık o imkanlar da, o icaplar da yok-
lar. O devri alıp bugünün şartları içinde 
aynen yaşatmaya çalışmak, Shakespea-
re’in oyunlarını oynamak, bugünün tekno-
lojisiyle eski dönem filmleri çekmek gibi 
olur. 
 
Şunları sormak lâzım: “Şimdi, şu anda işler 
nasıldır? Ne yapabiliriz? Kimleri ikna ede-
biliriz? Kime ne verebiliriz? Gerçeğe uyar 
mı, uymaz mı? Uygulaması nasıl yapılabi-
lir? Bunlar şu anda hissediliyor mu? Hisse-
diliyorsa, ihtiyaç halinde mi hissediliyor, 
yoksa sadece duygusal tarzda mı? Hattâ 

ezberlenmiş duygular mıdır? Yoksa ger-
çekten ihtiyaçtan doğan bir şey midir?” 
İnançlara dayanan ideolojiler üretmeye 
çalışanların bütün bunları çok iyi kontrol 
etmeleri gerekir. Tabiatın ve toplumun 
ihtiyaç ve zaruret mekanizmalarını, birey-

lerin ruhsal zaruret ve ihtiyaç mekanizma-
larını adamakıllı gözden geçirmek, çok iyi 
kontrol etmek ve çok iyi tartışmak gere-
kir; bunları dikkate almayan bir akım asla 
oluşturulamaz, sürdürülemez. 
 
Dünya Hayatının Hedefi Nedir? 
 
Bizlerin yeryüzüne enkarne oluşumuzun 

nedeni; yeryüzüyle alakalı gelişimimizi 
tamamlamak, madde ile ilişkimizdeki ek-
sikliklerimizi gidermektir. 
“Enkarnasyonları nasıl tamamlarız?” diye 
merak edenler için şunu iyice vurgulaya-
lım: İnsanlar yeryüzündeki bu okula kay-
dolmuşlarsa, buradan ancak 500 ile 700 
enkarnasyon arasında gel git yaptıktan 
sonra mezun olurlar, diye bir koşul yok-
tur. Bizler alacağımız, tecrübe ihtiyaçları-
mızın sonuna kadar tatmin edilmesiyle 
edineceğimiz bilgiyi, ruh haletini yaşaya-
bilmemiz için çeşitli zaman ve mekân ve 
tiplerde, yerlerde, yörelerde enkarnas-
yonlar yaşarız. Bu sayı kimimiz için 15 de-
fadır, kimimiz için 25; bâzılarımız içinse 5 
defadır. Bu sayı; o varlığın göstereceği 
cehite bağlıdır. Kısacası, enkarnasyonların 
önceden tespit edilmiş bir sayısı yoktur; 
“bu iş ancak 25-30 enkarnasyonla hallo-
lur, daha aşağısı kurtarmaz” tarzında bir 
pazarlık edemeyiz. Bu sayı, bize hattâ ba-
zen bize de kalmayan bir husustur. Yeryü-
zünde gereken imkanlar yoksa, gelişme 
çemberimize giren birtakım hususların, 
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özelliklerin tam karşılığını verebilecek im-
kanlar yeryüzünde henüz gelişmemişse, 
tekrar enkarne olmamız boşuna olur. Çün-
kü bir şey elde edemeyeceğimizden, he-
deflerimize ulaşamayız. Ancak bu imkanlar 
ortaya çıkmışsa, tekrar doğma imkanı da 
oluşur. Zaten çoğu kişinin zannettiği gibi, 
insanların akıllarına estikçe enkarne olma-
ları mümkün değildir. Tekrar bedenlen-
mek; yukarıda biraz söz etmiştik, çok zor 
iştir; çok büyük ve çok karmaşık incelikte 
matematiksel hesaplara dayanan bir iştir. 
Öyle bugün kaplan olarak öldün, ertesi 
gün insan olarak bir daha doğdun tarzında 
bir süreç yoktur! Bu türden safsatalardan 
yola çıkılarak, insanların çok büyük bir koz-
mik süreç içerisinde olduğu inkâr ediliyor; 
bu yanlış tutumda diretmenin hiçbir 
mânâsı yoktur.  
 
Enkarne olmak, bedenlenerek doğmak 
kolay bir iş olmadığından ötürü her doğu-

mun, her enkarnasyonun kıymetini çok iyi 
bilmemiz lâzım; çünkü onları bir daha bu-
lamayız. Düşünün ki, yeryüzünde 24 saat 
önceki imkanı bile şu an bulamıyoruz; üs-
tünden asırlar, seneler geçtikten sonraki 
zaman akışı içinde, zamanın kendi deği-
şimleri ve dönüşümleri içerisinde aynı im-

kanları nasıl bulacağız! Dolayısıyla, dünü 
dün olarak, an’ı an olarak yaşamak lâzım. 
Gerçek sufiler bunu gayet iyi bilirler. An’ı 
an olarak yaşarsınız; yâni sizin için ne geç-
miş ne de gelecek, sadece şimdi vardır. 
Demek ki önemli olan şimdiki enkarnasyo-
numuzdur; o şimdi’yi genişletirsek, ne geç-
miş enkarnasyonlarımız sizi ilgilendirmeli 
ne de gelecekteki enkarnasyonlarınız sizi 
ilgilendirmelidir. Şimdiki bedenlenişimiz 
önemlidir; şimdi var olan imkanları en iyi 
şekilde değerlendirmeliyiz ki, hem geçmişi-
mizi kurtaralım hem de geleceğimizi en iyi 
şekilde hazırlayalım; bütün mesele budur. 
Dolayısıyla “enkarnasyonların tamamlan-
ması” diye bir durum yoktur, tekâmül sü-
reci içerisinde ihtiyaçlarımızın ikmali mese-
lesi vardır. Bunun kaç enkarnasyon boyun-
ca süreceği ise artık bize, yeryüzünün za-
man ve mekân şartlarına kalmış bir durum-
dur.  
“Bir kez daha bedenlenmek için yeryüzün-
de gereken şartların oluşmasını beklerken 
vakit kaybetmez miyiz?” diye soruyorsu-
nuz. Enkarnasyonlarda hiçbir zaman her-
hangi bir gecikme söz konusu olmaz. Do-
ğumlar ya da dünyaya gelişlerimiz; madde 
ile yoğun etkileşim içerisine girmek durum-
larıdır. Dünya okulu, milyonlarca yıldan 
beri üzerine birçok ruhsal etkinin bağlan-
masına, onu imtihan etmesine izin vermiş 
muazzam bir varlıktır. Gerçekten de fizik 
dünya muazzam ve canlı bir varlıktır; bize 
kendi canından, bağrından, ateşinden, top-
rağından, suyundan, havasından kısacası 
bütün unsurlarından oluşturduğu imkanla-
rı bir araya getirerek onun aracılığıyla bi-
zim evrende, fizik kâinatta birtakım duyu-
lar yoluyla bilgiler edinmemizi sağlayabil-
mek üzere “büyük ana” olma vazifesini 
görmeye devam etmektedir. Dolayısıyla, 
ruhsal gelişmemiz için gereken şartların 
oluşmasında kullanılacak malzeme bakı-
mından bir gecikme söz konusu olamaz. 
Ancak bizler cehitsizlik yüzünden bazen 
enkarnasyonlarımızın bizlere çok fazla bir 
gelişme sağlamadığını fark ederiz. Böylesi 
bir durağanlığın veya cehitsizliğin arkasın-
dan, kitlesel bir biçimde büyük savaşların, 
doğal afetlerin, büyük toplumsal olayların, 
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jeolojik veya terörik hâdiselerin üst üste 
ortaya çıktığını görürüz; yâni kozmik kuv-
vetler faaliyete geçerler ve bu cehitsizliği, 
uyumsuzluğu ve gayretsizliği ortadan kal-
dıracak şekilde bizleri tahrik ederler. 
 
“Tekrar bedenlenmenin hedefi nedir?” 
sorusunun cevabı açıktır: Hedef, bizim 
kendi özümüzde zaten mevcut olan birta-
kım bilgilerin, gerçeklerin açığa çıkarılma-
sıdır. Bunların açığa çıkarılabilmesi için 
yeryüzünde yaşamak yâni hayat dediğimiz, 
ruh varlığı için fiziksel şartların içine inme 
dediğimiz bir durumla karşı karşıya gelme-
miz ve kendi özümüzde mevcut olan yüce 
bilgilerin hatırlanması gibi geniş, yoğun bir 
faaliyet geçirmemiz gerekir; işte bunun 
için dünyaya geliriz. Bu bilgilerimizi hatırla-
rız, bedeni her terk edişimizde, tekrar be-
denlenecek olan kendimize bir yığın miras 
bırakmaya başlarız. Gelişmemizi belirleyen 
de budur.  
 
Gelişmemiz belirli bir doza çıktığında ya da 
dünyanın bize sağlayabileceği imkanların 
hudutlarını zorlamaya başladığımızda, ar-
tık hiperfizik bir plana geçmek zorundayız, 
demektir. İşte, ölüm de hiperfizik plana 
geçme ihtiyacından doğar. Diyelim ki, ya-
şadığımız devre içerisinde elde etmiş oldu-
ğumuz bilgiler, bize tanınmış, meydana 
getirilmiş zaman ve mekân imkanları artık 
son sınırlarına gelmiştir; bu sınırları zorla-
maya başladığınızda hiperfizik plana atla-
mak zorunluluğu doğar ve herkesin kork-
tuğu, çekindiği, bir türlü hazmedemediği 
bedenden ayrılma, bedeni bırakma süreci 
başlar. Demek ki, ölüm kötü değil sınırları-
nı zorlamaya başlamış varlık için çok bü-
yük bir iyiliktir. Düşünün, belirli bir basınç 
altına girmiş ve çeperlerimizi zorlayan bir 
insan haline gelmişiz; dışarıya taşmak isti-
yoruz. Dışarıya taşmanın en güzel şekli de 
bedeni terk etmektir. Bunun anlamı şudur: 
Bizim o hayat içerisinde o ana dek yaptığı-
mız bütün faaliyetler, bizde çeperlerimiz-
den taşmamıza sebep olacak kadar büyük 
bir enerji birikimi meydana getirmiştir. 
Spatyom, hiperfizik yâni fizik üstü bir reali-
tedir. Oraya kadar ulaşmanızı sağlayan bir 

hız vardır. Bu hız, işte bu enerjiden kay-
naklanmaktadır. 
 

Demek ki, “Kazada öldü, tatbikatı yarım 
kaldı!” diye düşünmek anlamsızdır çünkü 
dünyadaki uygulaması tam yerli yerinde-
dir, gerektiği zamanda bitmiştir. Elbette, 
dünyadan ayrılışın kendine has birtakım 
özellikleri vardır; kimi kazada ölür, kimi 
yaşlanarak; kimi zevkinden ölür, kimi acıy-
la. Ama emin olun ki, uzun bir ömrün so-
nunda yatağında da, genç yaşında bir kaza 
sonucunda da ölmüş olsa, sonuç hiç fark 
etmez; hepsi de yine belirli bir hedefin, 
belirli bir programın tatbikatından iba-
rettir.  
Spatyomda, bizi bu hiperfizik realiteye 
getiren hızın nelerden kaynaklanmış oldu-
ğunu, hangi hedeflere göre cehit sarf etti-
ğimizin bir hesabını yaparız. Gerçekten de 
kendi asal yâni tam kavilleştiğimiz enkar-
nasyon planımıza uygun cehitler içerisinde 
mi kaldık yoksa kısmen yan yollardan ha-
reket ederek mi o cehite ulaştık? Enkar-
nasyon hedefimize doğrudan mı, yoksa 
dolaylı olarak mı ulaştığımızın muhasebe-
sini yaparız.  
 
Tekâmül Nedir? 
 
Spiritüel evrim (tekâmül), biyolojik evrimin 
oluşma sebebidir,. “Dünya hayatı ruh var-
lığımızın tekâmülüne hizmet eden bir 
araçtır” ifadesinden de anlaşıldığı gibi, ruh 
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varlığının dünya hayatındaki her türlü te-
zahür şekli, örneğin insan bedeni, hayvan 
bedeni, bitki vs., onun gelişimi bakımından 
dünyaya konsantre olmuş birer araçtır. Ve 
sürekli gelişen varlık, bu sürekliliği sağlaya-
bilmek için araçlarını da geliştirmek zorun-
dadır. Demek ki, biyolojik varlıkların gelişi-
minin temelinde; ruhsal varlığın, spiritüel 
varlığın kendini geliştirme amacı yatar, 
onun arkasındaki büyük hedef budur. Ken-
dini geliştirebilmek; maddeye olan hakimi-
yetini daha derin, daha kapsamlı hale geti-
rebilmek için maddeden meydana getiril-
miş olan aracın da o nispette gelişmiş, güç-
lü ve işe yarar olması gerekmektedir. O 
halde spiritüel gelişim otomatikman fizik-
sel gelişmeyi, dünya varlıklarının gelişme-
sini meydana getirmektedir. Spiritüel geli-
şim, varlıkların maddeyle olan ilişkiyi daha 
derinleştirebilmelerini, daha çok enfor-
masyon alabilmelerini, algı alanlarını daha 
fazla genişletebilmelerini yâni onların 
tekâmül etmelerini sağlamaktadır. Ve bu 
da feedback ya da geri besleme tarzında 
varlığa yansımakta ve onun, kazandığı yeni 
özelliklerden yararlanarak, bu sefer de 
manevi açıdan gelişmesini sağlamaktadır. 
Manevi gelişim de, varlığın DNA’sına, tüm 
kalıtım sistemlerine nüfuz etmek ve en 
derindeki yetenekleri uyandırarak aracı 
tekrar geliştirmekte ve başka bir nesilde 
daha güçlü varlıkların ortaya çıkmasına, 
hattâ varlıkların birbirlerine dönüşmeleri-
ne bile sebep olmaktadır. Denizden kara-
ya, karadan havaya çıkışlar inkar edilecek 

şeyler değildir. Arada bâzı halkalar eksik 
olduğu için tam mânâsıyla ispat edileme-

yebilirler ama bunlar mümkündür çünkü 
ruhsal varlık, tecrübelerini daha geniş ve 
daha kapsamlı bir şekilde yapabilmek için 
araçlarını sü-
rekli geliştir-
mek zorunda-
dır. Zaman 
içinde, evrim 
süreci içerisin-
de ondan ona 
dönüşerek, 
bir varlıktan 
diğer bir varlı-
ğa ufak tefek artırımlar suretiyle, DNA’sı-
nın değişimi suretiyle araçlar gelişir. Bu, 
tabiatın ayıklamasıyla gerçekleşecek bir 
şey değildir, doğa bunu yapamaz. Tabiatın 
ayıklaması yâni doğal seleksiyon dediğimiz 
ayıklama; naturel, doğrudan doğruya ruh-
sal varlık tarafından meydana getirilen bir 
işlemdir.  
 
“Değişime Doğru” adlı kitapçığımızda ifade 
etmiş olduğumuz ‘Esneklik ve Uyum Sağla-
ma İlkesi’ne göre ruhsal varlık; gelişimini 

sağlayabilmek, daha derin bilgilere ulaşa-
bilmek ve elindeki araçları her türlü orta-
ma uygun hale getirebilmek için o aracı 
zorlar, esneklik meydana getirir. Bakarsı-
nız, kanatlar ayak, ayaklar kanat haline 
gelmiştir. Daima karadan denize, denizden 
karaya gidiş gelişler vardır. Bunlar, esnek-
lik meydana getirerek ortam değiştirmek-
ten ibarettir. Bu esnekliği doğa kendisi 
yapmaz. Yâni bunlar tabii seleksiyonla, 
doğal ayıklanmayla olmaz, doğrudan doğ-
ruya ruhsal varlığın kendi enerjetik uyarıla-
rı ve impulslarıyla, o varlığın kendi bünye-
sinde mevcut olan birtakım yeteneklerin 
uyandırılması sonucunda olur. Zaten aslın-
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da maddenin birbirine dönüştürülmesi, ruh 
varlığı için hiç de önemli bir hâdise değildir. 
Her an, bir şeyi başka bir şeye dönüştürmesi 
mümkündür ve nitekim bizim yaptığımız da 
bundan başka bir şey değildir. Demek ki, 
spiritüel açıdan doğal ayıklanma mevcuttur 
ve bunlar bir aracın daha mükemmelleştiril-
mesi, daha uygun hale getirilmesi bakımın-
dan, ruhsal varlık vasıtasıyla bir yönlendir-
meden, bir değişikliğe uğratmaktan ibarettir.  
 
Mekanik ya da materyalist bir açıdan bakıldı-
ğında bunlar tabiata uyuyor gibi gözükmek-
tedir. Ancak öyle gözükse de mesele, “Güçlü 
olan kalıyor, olmayan ayıklanıyor, mahvolu-
yor, gidiyor” meselesi değildir çünkü o mad-
desel topluluğun ortadan kalkma sebebi ta-
biat değildir. Bu durumun sebebi, artık o zor 
tabiat şartlarına nüfuz etme imkanı bulama-
yan ruhsal varlığın, o maddesel topluluğu 
dağıtıp, yerine, ona daha iyi nüfuz edebile-
cek, kendisinin tecrübe yapabilmesine hiz-
met edecek yeni araçların ortaya çıkmasını 
sağlamasıdır. Spiritüel açıdan tabii seleksi-
yon budur. Ve bunu böyle anlayarak çok 
daha geniş bilgilere kavuşmak da mümkün-
dür.  
 

Tüm bu açıklama-
lar sonucunda aklı-
mıza “Neden 
tekâmül ediyo-
ruz?” gibi bir soru 
gelebilir ve bu, 
aslında cevabı he-
pimizi ilgilendiren, 
çok önemli bir so-

rudur.  
Kemale ulaşmak, inkişaf, evolüsyon, gelişim 
ya da herkesin bildiği dilde evrim anlamına 
gelen tekâmül kelimesi, aynı anlamı taşıyan 
diğer bütün kelimelerden çok daha kapsam-
lıdır çünkü tekâmül sözcüğünün içerisinde 
diğer kelimelerin içermediği kemal olma 
meselesi, tekmillik, mükemmellik meselesi 
çok daha güçlü bir şekilde mevcuttur. 
 
Tekâmül; bir yasaya uygun olarak sürekli ve 
derece derece gerçekleşen değişim anlamı-
na gelmektedir. Biyolojide de, bir varlığın 
gelişmesi ve serpilmesi mânâsına gelir. Var 

olan ruh ve eşyanın tek ve en yüksek gayesi, 
tekâmül ve tekâmüle hizmettir. Tekâmülün 
sonu ve başı, insan bilgi ve anlayışına göre, 
bilinir değildir. Son ve baş hakkında yaratılmış 
olanın bilgisi olamaz. Mutlak bilgi ancak Mut-
lak Varlık’a aittir. Hiçbir yaratılmış varlık Mut-
lak Varlık karşısında mükemmel değildir. Mut-
lak mükemmellik hiçbir şekil ve surette insanın 
ulaşacağı bir son merhale değildir.  
 

Tekâmülden maksat var-
lıkların şuurlanması ve 
bilgilenmesidir. Her mad-
di ortam bir tekâmül yeri-
dir ve varlıklar değişik 
maddi ortamlarda yaşaya-
rak şuur ve bilgilerini ge-
nişletirler. Ruhun madde 
evrenine girişi ve oradan 
çıkışı, madde evreni bilgi-

sini alıp uyguladıktan sonra gerçekleşir. Burası 
çok önemlidir. Ruhun madde evrenine girişi 
yâni enkarnasyonu ve oradan çıkışı yâni ölüm 
şeklindeki dezenkarnasyonu, madde evreni 
bilgisini alıp uyguladıktan sonra gerçekleşir. 
Uygulama ve pratik çok önemlidir. Varlığın 
ulaşacağı her tekâmül aşaması görecelidir, 
izafidir; kesinlikle son kemal noktası, olgunluk 
noktası, bitiş noktası yoktur. Madde evreninin 
bilgisine ve şuuruna sahip olmak, bize göre, en 
yüce tekâmül noktası sayılsa da Mutlak Var-
lık’a göre bir hiçtir. Bu bakımdan varlıklar an-
cak kendi tekâmül realitelerinin kemaline ula-
şabilirler. Bu ise bir üstün realiteye nispetle 
oluşan mükemmelliktir ve madde evrenine 
özgü bir zaman kavramı olan ezel’de başlayıp 
ebed’de son bulan eylemler sonunda oluşan 
bir durumdur.  
Demek ki, “Neden tekâmül ediyoruz?” ya da 
başka bir ifadeyle “Yeryüzüne neden doğuyo-
ruz?” “Neden maddeyle bir araya geldikten 
sonra çekip gidiyor ve bedenen yok oluyo-
ruz?” sorusuna da verilecek cevap; “Evrenin 
bilgisini almak için”dir. Bizler o maddi ortamın 
bilgisini almak yâni bilgimizi artırmak için gelip 
gidiyoruz ve bunun adına da tekâmül diyoruz. 
 

Devam edecek... 
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