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    Şuurların uyanması birden olacak 
değil elbette. Bu uyanma eylemi 
insan realitelerinin değişmesine 
paralel olarak devre devre, hatta 
kişi ve kişi meydana gelmektedir. 
Yani eski devirlerdeki gibi bir ha-
bercinin ortaya çıkarak, hayatı sü-
resince yapacağı eylemlerle etra-
fındaki insanları yeni bir hayat gö-
rüş ve anlayışına davet etmesini 
beklemek bu çağda yersizlik olur.  

    Hiçbir varlık, diğer bir varlığın id-
rak ve şuurunu geliştiremez. Ancak 
ortaya konulan olaylar ve yaşanı-
lan hayat, sarf edilen cehit, bilgi ve 
tesirler vasıtasıyla idrak ve şuurda 
bir değişme olabilir. O da şartların 
icaplarına göredir. Dökme suyla 
değirmen çarkı dönmez. Resullerin 
kendi devirlerindeki mümin sayısı, 
mümin olmayanların yanında de-
vede kulak kabilinden bir sayıday-
dı. Demek ki kişisel realitelerin ge-
lişmesi için zamana ve tecrübeye 

gerek vardı. Şimdi de böyledir... Her-
kes bu nedenle ruhsal gerçekleri he-
men hazmedip uygulayamaz. Geliş-
mişlik gerekir, istidat gerekir. 

    Artık insanın kendi içine dönmesi, 
kendisini tanıması büyük önem taşır. 
Bunun için insana öğretilmiş bir çok 
yöntem var. Ruhçu bilgi bunu insanlı-
ğa sunmaktadır. Kişiyi, tabiatı ve evre-
ni sentez hâlinde, bir nevi “birleşik 
varlıklar alanı” olarak açıklamak ama-
cında binlerce seneden beri çaba har-
cayan ve bundan da başarı sağlayan 
ruhçu bilgi dünya insanlığının evrene 
karşı ifa ettiği en büyük ödevin ismi-
dir. 

    İnsanlık tarihi ruh ile maddenin zıt-
laştırılması sıralarında değil, aksine 
ahenkleştirilmesi sırasında gelişmeler 
kaydetmiş, tekâmül sağlamıştır. Bu-
nun zıttını ispatlayabilecek kimse he-
nüz çıkmadı.  
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Şimdi, vicdanın vazifeye ve nefsa-

niyete müteveccih (yönelik) olan zıt 

unsurlarına geçelim. Herhangi bir kade-

medeki vicdan mekanizmasında, birbi-

rine zıt görünen iki unsur bir insanı, va-

zife planının bilgilerine hazırlayıcı mahi-

yette, aşağıdan yukarıya doğru sıralan-

mış ve ihtiyaçların zaruret ve icaplarına 

göre tertiplenmiş realiteler zincirinin o 

kademeye mahsus birbirine kenetli bu-

lunan alt ve üst iki halkasıdır. Alttaki 

halkayı teşkil eden realiteye nefsaniye-

te, üsttekine de vazifeye yönelmiş diyo-

ruz. Bu zincir, aşağıdan yukarı, geçmiş-

ten geleceğe doğru uzandığına göre 

altta olan nefsaniyete derken yaşanmış 

realiteyi, üst zıddı teşkil eden vazifeye 

derken de yaşanacak realiteyi kastet-

mekteyiz. Şu hâlde vicdan mekanizması 

unsurlarının her biri, insan hayatının 

geçirilmiş ve geçirilecek olan realiteleri-

ni ihtiva etmektedir. Devresini ikmal 

etmiş bir realite, vazife plânına insanı 

biraz daha yaklaştırıcı mahiyette olan 

bir üst realitenin önüne engel olarak 

dikilir. Ve zaten buna onun için nefsani-

yet diyoruz. Fakat unutulmasın ki o an 

için üsttekine engel olan bu alt realite, 

o üst vicdan kademesini hazırlamış bu-

lunan bir evvelki kademenin üst realite-

si idi.  

İnsanlar için realite, hislerinin ta-

alluk ettiği mevcudiyete inanmaları de-

mektir. Şu hâlde -hisler daima değiştiği-

ne göre- sabit bir realite yoktur. İdrak-

ler genişledikçe ve arttıkça hisler ve 

realiteler de değişir ve şümullenir. De-

mek ki vicdan mekanizmasında aşağı-

dan yukarıya yükselen ve değişen reali-

telerin durumu, varlığın vazife plânına 

doğru uzanış ve yürüyüşünün hızını 

gösterir. Zira realiteler idrakle beraber 

yürürler. İdrakler ne kadar artarsa reali-

teler de o nisbette genişler ve şümulle-

nir. Yâni hislere taalluk eden mevcudi-

yetler çoğalır ve onları benimsemek, 

hazmetmek kudretleri artar, böylece 

daha yüksek ve ileri realitelere ulaşılır. 

Bir dağa tırmanan adam dağın etekle-

rinde iken karşısında ancak küçük bir 

arazi parçasını görebilir. Dağa tırmanıp 

yükseldikçe gözlerinin önünde açılan 

arazi o nisbette genişler. Ve dağın tepe-

sine çıktığı zaman ovayı bütün şümulü 

ile görür ve kavrar. İşte, idrak yüksel-

dikçe realitelerin şümulü de böylece 

artar.  

Realite aynı zamanda bir bilgidir. 

Hislere taalluk edip de varlıklarına ina-

nılan şeyler duyulur ve bilinir. Şu hâlde 

her kademe ve safha için sabit olan, 

değişmeyen mutlak bir realite dünyada 

mevcut değildir. Herkesin kendine 

mahsus duyuş ve inanışları vardır. Bu 

duyuş ve inanışlara göre de mahiyetleri 

ve şümulleri değişik realiteler mev-

cuttur. Aşağılarda bulunan insanların 

henüz realitesine girmemiş bulunan 

durumlar, üst kademede bulunanlar 

için realite olabilirler. Keza, realiteler 

yükseldikçe alt kademelerin basit reali-

telerini de şümulleri içine alırlar. Yük-
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Realiteler-

den silkinip 

kurtulmak 

herhangi 

bir realiteyi 

gelişigüzel 

fırlatıp 

atıvermek 

suretiyle 

olmaz.  

 Esasen o iki karışIık yere bağlı kal-

dıkça, bu manzaraları, bu güzellikleri 

aramak ihtiyacı da belirmez. Şu hâlde 

yükselmek için, hedefe yaklaşmak için, 

hulâsa vazife plânına lüzumlu olan liya-

katleri, idrakleri kazanmanın yolunu 

tutmak için alt kademelerin nefsaniyet-

leri içinde gömülüp kalmamak ve onla-

rın ağırlıklarından silkinip kurtulmak 

gerekir.  

Realitelerden silkinip kurtulmak, 

herhangi bir realiteyi gelişigüzel fırlatıp 

atıvermek suretiyle olmaz. Burada şu 

noktanın iyi anlaşılması lâzımdır. Bir 

realitenin daha yüksek bir realiteye ye-

rini bırakması keyfî bir iş değildir. Bu 

evvelâ, bir inkişaf zaruretinin neticesi-

dir. Bir realitenin terk edilip daha üstün 

bir realiteye geçilebilmesi için o realite-

nin bütün icaplarına uyulması, hâkim 

duruma geçilmesi ve onun iyice hazme-

dilmesi lâzım gelir, yâni o realitenin neti-

celerinin öz varlık tarafından bütün icap-

larıyla benimsenmiş ve öz bilgi hâline 

girmiş bulunması icap eder. Yoksa he-

nüz benimsenmemiş ve hazmedilme-

miş bir realitenin vicdan mekanizmasın-

daki esas yeri, zaten o mekanizmanın 

üst unsurudur. Zira o geçirilmiş değil, 

henüz geçirilmesi lâzım gelen bir reali-

tedir. Yâni kazanılmış değil, kazanılacak 

bir realitedir. Binaenaleyh onun tam 

mânâsıyla icaplarına uyulması lâzım 

gelir. Tâ ki o, geçirilmiş, yaşanmış bir 

unsur olarak ikinci plâna, nefsaniyet 

plânına inebilsin. Bunu da tâyin edecek 

olan hâl ihtiyaçtır.  

sek realitelere giren bu basit realiteler 

onların şümulü içinde yavaş yavaş eri-

yerek kendi hüviyetlerini kaybederler. 

Şu hâlde meselâ dağın eteğinde iken 

insanın gördüğü birkaç yüz metrekare-

lik arazi içindeki ufak tefek tafsilât, gi-

rintiler, çıkıntılar, hendekler, çalı çırpı-

lar, ufak su birikintileri... dağın tepesi-

ne çıkıldıkça daha genişleyen ufukların 

geniş sahası içinde yavaş yavaş kaybo-

lurlar. Fakat gene onlar meydana ge-

len bu bütünün kurucu unsurları, birer 

cüzü olarak o sahanın içinde kalırlar. 

Binaenaleyh realiteler birbirine ekle-

nerek genişledikçe eski realitelere takı-

lıp kalmamak gerekir. Bunu yapmadık-

ça, eteklerden görünen birkaç yüz 

metrekarelik manzaranın tafsilâtından 

ayrılmak istenmedikçe yukarılara çık-

mak ve manzarayı genişletmek müm-

kün olmaz. Ve tepelerden müşahede 

edilen kilometrelerce geniş sahanın 

zenginliklerinden, haşmetli manzarala-

rından istifade edilemez.  



 

kademe düşünülsün. Orada, babasını 

veya akrabasını öldüren bir kâtilden, 

kan dâvası güderek öç almanın lüzu-

muna inanmış ve bu işi bu inançla bir 

vecibe olarak kabullenmiş bir insan 

vardır. Bu inanç o kademenin bir bilgi-

si, bir realitesidir. Fakat bunun üstün-

de de öyle bir bilgi kademesi daha var 

ki orada, kendisine fenalık yapmış bir 

insan hakkında intikam duygusu besle-

menin caiz olmadığı ve bunun mesuli-

yeti mucip bir hâl olduğu, buna muka-

bil, fenalıklara daima af ve müsa-

maha ile mukabele edilmesi lâzım 

geldiği bilgisi ve hükmü caridir. 

Evvelki kademede yaşamış insa-

nın, kendi realitesinden sıyrılıp üst 

kademe realitesine geçmesi te-

karrür etmiş ve bunun için de o 

tekrar dünyaya gelmiş bulunsun. 

O insan dünyaya gelirken kendisi-

ni eski realitesinden kurtarmaya 

yardım edecek bütün mücadele 

imkânlarını plânına koymuştur. 

Fakat hâlâ eski realitesinin tesiri 

altındadır. Şu hâlde dünyaya gelince 

vicdan mekanizmasının menfî kutbunu 

teşkil eden intikam nefsaniyeti realite-

sinin kuvvetli bağları karşısında o in-

san; af, müsamaha, hattâ sevgi telkin 

eden üst realiteye yanaşmayabilir. Ve 

böylece eski intikam realitesinden 

kendisini kurtarmakta güçlük çekmeye 

başlar. Binaenaleyh eğer kendi kendi-

ne kalırsa belki bütün hayatı boyunca 

yerinden kımıldayamayacak ve üst ka-

demeye geçemeyecektir. Fakat bu 

hâlin aslâ böyle devam edemeyeceğini 
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Bir realitenin 

terk edilip 

daha üstün bir 

realiteye 

geçilebilmesi 

için o realitenin 

bütün 

icaplarına 

uyulması, 

hakim duruma 

geçilmesi ve 

onun iyice 

hazmedilmesi 

lazım gelir. 

İnsan bir realitede tamamen yaşa-

dıktan soma orada kendisini tatmin et-

memeye başlayan noktalarla karşılaşınca 

ve daha üstünü aramak ihtiyacını duyun-

ca, artık içinde bulunduğu realite ikinci 

plâna düşmesi gereken, nefsaniyet hâli-

ne giren bir unsur olur. İşte böylece eski-

miş, geriye bırakılması icap eden bir rea-

liteden silkinmek için yapılan mücadele-

lerden hâsıl olan hâdiseler ve bu hâdise-

lerden alınan dersler öz bilginin müte-

madiyen artmasına, idrakin genişlemesi-

ne ve binnetice ruhun tekâmülüne se-

bep olmaktadır. Bu suretle realiteler 

aşağıdan yukarılara doğru tevali eder. 

Yâni herhangi bir kademenin vazifeye 

müteveccih unsuru, üst kademenin nef-

saniyet unsurunu; nefsaniyete mütevec-

cih unsuru da alt kademenin vazife un-

surunu teşkil eder. Tekrar edelim ki bu 

realiteler değişmeyen bir sıra içinde bir-

birini kovalamaz. Şahsın tekâmül ihtiya-

cına ve idrak kapasitesine göre değişe-

rek birbirini takip eder. Burada bir misal 

verelim: İntikam duygusuyla, adam öl-

dürmenin mübah sayıldığı herhangi bir 
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evvelce de söylemiştik. Ve bir birim düalite-

ye yukarıdan üst zıdda, aşağıdan da alt zıd-

da gelecek milyonlarca tesirin mevcudiye-

tinden de bahsetmiştik. Üstelik, bir de 

onun dünyaya gelirken çizilmiş olan hayat 

plânı vardır ki o, dünyada bu pâna sâdık 

kalacağına nasıl söz vermiş ise o plân etra-

fında ona yardım etmekle vazifelenmiş yar-

dımcı varlıklar da vazifelerini elbette yapa-

caklardır. Binaenaleyh o insanın üst realite-

lere ulaşması için muhtaç olduğu kuvvetle-

rin inkişafı maksadıyla ne yapılmak lâzım 

gelirse bu yardımcılar onları yapacaklardır. 

İşte, bu yardım ve müdahalelerle o, eski 

realitesinden sökülür ve üst kademenin af, 

müsamaha ve şefkat bilgilerine atlayarak 

eski intikam almak, adam öldürmek realite-

sinden vazgeçer. Şu hâlde üst realiteyi be-

nimsemek, alt realitenin bağlarından çözül-

mekle mümkün olur.  

Realiteler öz varlıkta neticelendirdikleri bil-

gi bakımından mütalaa edilince onların bir-

birlerini ikmal ettiklerini de unutmamak 

gerekir. İşte bu bakımdan her realite bir üst 

realiteyi hazırlayarak varılması gereken nok-

taya kadar zincirleme giden bir bütünün cü-

züdür (parçasıdır). Ve esasen bir insan varlı-

ğının görgü ve tecrübesi de bu realitelerin, 

öz varlıkta bilgi hâlinde birikmiş intibaların-

dan ibarettir. Yâni geçmiş bir realite gele-

cek realiteyi hazırlarken, gelecek realitenin 

öz bilgileri içinde o geçmiş realitenin de 

intibaı mevcut olarak kalır. Esasen böylece 

gelecek realiteler geçmiş realitelerin neti-

celerini içine ala ala genişler ve şümullenir 

ve varlığın görgü ve tecrübelerinin artması-

na sebep olur. Meselâ kaba hodkâmlık rea-

litesinin bulunduğu kademeyi dolduran 

ferdî hodkâmlık nefsaniyeti, üst mâşerî bir 

plân realitesinde daha üstün ve 

şümullü bir karakterde mâşerî 

hodkâmlık hâlini alır. Eğer birinci 

kademede bir insan, yalnız ferdî 

menfaatleri için çırpınıyorsa, ikinci 

kademede kendisine bağlı küçük 

bir topluluğun, bir ailenin menfa-

atleri için çalışmaya başlar. Ve bu 

hodkâmlık nefsaniyeti; kademeler 

yükseldikçe bir cemiyete,  cemaa-

te, millete, insaniyete ve hattâ bü-

tün varlıklara şâmil olarak artar ve 

genişler ki oralara doğruldukça 

artık ona hodkâmlık değil, di-

ğerkâmlık demek icap eder. Bu-

nunla beraber gene o kendisinden 

bir üst realiteye nazaran, nefsani-

yet durumunda kalır. Bu durum 

eski nefsaniyetlerin öz varlıktaki 

neticelerinin yeni elemanları neti-

celeriyle, yâni üst zıtların neticele-

riyle beslene beslene şümullenen 

ve inkişaf eden hâllerini gösterir. 

İşte, böyle bir üst realitenin karşısı-

na dikilmek suretiyle onun kazanıl-

ması için lüzumlu cehitleri gerekti-

ren bir nefsaniyet realitesi aynı 

zamanda, bu üst realitenin içine 

karışıp daha yüksek hüviyetlerde 

kaybolmaya namzet durumdadır. 

Şu hâlde en ileri ve yüksek realite-

lerin öz bilgi hâline geçmiş sentez-

leri içinde ilk realitelere ait nefsa-

niyetlerin o bilgilere intibak etmiş 

ve ilk mahiyetlerini orada eritmiş 

neticeleri vardır.          

                                                                                               

Devamı gelecek sayıda... 
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P: Şükretmek, Tanrı karşısında huşu ile dua etmektir. Benliğimizin bir an ol-

sun, büyük Hikmet karşısındaki titreyişi şükrandır. Fakat, şükran yalnız O’na 

yapılır. His ve düşünceleriniz güzel ve edineceğiniz liyakate uygundur. Şükür, 

varlığını bütün habbelerinde (taneciklerinde) O’nunla, O’nun rüzgârı ile bir 

olmaktır. Şükür, O’nun emirlerini bizlere, bizlerinkini sizlere aktaranlara yar-

dımdır. Şükür, kul olmaktır. Şükür liyakattir. Tekâmül basamaklarından, âli 

olanlarından biri, şükür basamağıdır. Bu idrakin de üstündedir. İdrakli 

tekâmül basamağından sonra, kul, şükür basamağında bulunur. O her hab-

besiyle diğer varlıklar arasında erimiştir. Birdir. Yücelmiştir. Ve gözleri yüce-

dedir. Şükür, bütün kâinatları ruhunda bilmektir. Ruhunda görmektir. Sizler 

için en iyi şükür, liyakatli olmaktır.  

Şükretmek 



Mekanik insanla anlatılmak istenen, 
insanın uyuması ve otomatizmidir. İn-
sanı köleleştiren ve varlığının hakikatini 
engelleyen bu otomatizm, bizim aşma-
mız gereken önemli bir unsurdur. Oto-
matiklikten kurtulabilmek ve idrakli ola-
bilmek için kendimizin otomatizminin 
yapısını ve nasıl çalıştığını anlamak ge-
rekmektedir. 

Bilenen tarihten   günümüze kadar 
insanın uyanması ve kendini tanıması 
konusunda çok şey söylenmiştir. Bu 
anlamda insanın mekanikliğini sağlayan 
ve uyanmasına engel olan bir çok şey 
ve neden vardır. Fakat bunlardan en 
önemlileri imajinasyon ve düşüncedir 
dersek abartmış sayılmayız. Önemli ol-
malarının nedeni, kişinin, imajinasyon 
ve düşüncenin mekanizmasını anlaya-
rak uyuduğunu fark etmesi ve kendi 
üzerinde çalışarak, kendi otomatlığını 
aşabilecek olması, yani uyanmasıdır. Bu 
nedenle imajinasyon ve düşüncenin 
mekanizmasını anlamaya çalışmak çok 
önemlidir.  

Uyuma ve otomatizm ile ne kastedil-
diğini çok kısaca özetlersek; İnsanın 
kendini tanımaması fakat tanıdığını 
zannetmesi, bu nedenle hakikatlere 
karşı uykuda olması denilebilir. Aslında 
insan ipnotik bir uykudadır fakat bunun 
farkında değildir. Bu, çeşitli şartlarda ve 
derecelerde tezahür eden bir durum-
dur. Kendini tanımadığının bile farkında 
olmayan insan, kendi, evren, tanrı, 
madde, ölüm, hayat hakkındaki bilgileri 
göreceli olarak çarpıtır, tahrif eder ve 
hakikatten uzaklaşır. Yani hakikatleri 
dejenere eder ve verimsiz kılar. Bu tah-
rifatlar düşünce ve imajinasyonun iğva-
ya düşmesi nedeniyle gerçekleşir. İşte 
bu bağlamda insanın otomatlığı, kendi-
ni bilmeye engel olmakta, kendini bil-
meyişi ise hakikatleri görüp idrak etme-

sine engellemekte ve bu durum uyu-
masına yol açmaktadır. Bu uyku ise yu-
karıda sözü edilen kavramları tahrif 
ederek çeşitli derece ve durumlarda 
yanılgılara yol açmaktadır. Bütün bun-
lar, insanın otomat olması ve uyuması, 
dolayısıyla kendini tanımadığı için ol-
maktadır. Şunu baştan belirtelim ki; 
Otomatizm ya da uykuda olmak, kü-
çümsenecek ya da aşağılanacak bir du-
rum değildir. Hepimiz ve herkeste farklı 
derece ve şekillerde bulunmaktadır. 
Önemli olan bunun farkına varmak ve 
bu durumu fark ederek üzerinde çalış-
maya başlamak ve uyanma yolunda 
ilerlemektir.  

Otomatizm; Sahte ile gerçeği, yapay 
olanla doğal olanı, yüzeysel bilgi ile ger-
çek bilgiyi ayırt etmeyi engelleyen ve 
insanoğlunun ıstırabının kaynağının en 
büyük nedenlerinden biridir. Otomatlık 
yanılgının da kaynağıdır. Otomatlık ta 
derece derecedir. En derin uyku halin-
den uyanmaya yakın hallere kadar de-
ğişiklik gösterir. 

İnsanların büyük çoğunluğu, kendi-
lerini zaten bildiklerini, kendileri ile ilgili 
bilinecek bir şeyin olmadığını, asla oto-
mat olmadıklarını, uyanık olduklarını, 
sadece bir takım eksiklerinin olduğunu, 
böyle soruların felsefeyle ve dinle ilgili 
olduğunu zannetmektedirler. İnsanlar-
da, bu konuları, felsefecilere, filozoflara 
ve din alimlerine bırakarak sorumluluk-
tan kurtulduğu zannı hakimdir. Fakat 
bu adından anlaşılacağı gibi zandan 
öteye geçmemektedir. Bu konulara ilgi 
gösteren, kişisel gelişimle ilgilenen ve 
konuyla ilgili çeşitli kitaplar okuyanların 
çoğunluğu ise kendilerinin uyanık oldu-
ğunu ya da uyandığını, diğerlerinin uyu-
duğunu düşünmektedirler. Bir çok in-
san bu konularla ilgilenmiş olmayı, o 
sorunu halletmiş ve onu başarmış gibi 

Halil Akpınar 
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KENDİNİ TANIMAYAN MEKANİK İNSAN 

 

günümüze 

kadar insanın 

uyanması ve 

kendini 

tanıması 

konusunda 

çok şey 

söylenmiştir.   

1.Bölüm 
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Dış 

dünyadaki 

her nesne 

aynı 

zamanda bir 

simgedir, o 

nesnenin 

simgesinin 

zihnimizde 

karşılığı ise 

imgedir. 

görmektedir. 
Bütün bunlar aslında illüzyondur. 

İllüzyonu gerçek sanarak yaşamaktan 
kurtulmanın tek yolu, "kendini tanı-
mak" tır. Ve dolayısıyla otomatizmin 
farkına varmaktır. Fakat bu bilgi -
otomatizm - kendimizde kendimizin 
teşhisiyle ve idraki ile 
mümkündür. Sadece 
okumak ve anlamak ye-
terli değildir. Kendini 
tanı demek, kendi üze-
rinde çalışma demektir. 

Peki neden böyledir? 
Neden bu şekilde düşü-
nüyoruz ve neden bu  
zanlara sahibiz? Çünkü 
kendi düşüncemiz, imaji-
nasyonumuz ve hisleri-
miz  böyle söylemekte-
dir. Kişi en çok kendi dü-
şünce ve duygularıyla 
eşkoşmaktadır. Peki bu 
sahip olduğunu sandığı, düşünce, imaj 
ve hisler gerçekten kendisinin midir? 
Kendi tarafından bilinçli eylem ve sü-
reçlerinin sonucu mudur? Ya da dışarı-
dan alınan izlenimlerin otomatik bir 
kaydı mıdır? Kendisinin gösterdiği tepki 
ve bilgiler bu izlenimlerin çeşitli şekiller-
de mekanik bir tekrarından mı iba-
rettir? Bu bilgiler ve imgeler hangi me-
kanizmayla nasıl kurulmaktadır?   

Önce imajinasyona bakalım. İmaji-
nasyonun kişi üzerindeki etkisi ve hük-
mü zannedilenden çok daha fazladır. 
Kişiye büyük oranda imajinasyon ha-
kimdir diyebiliriz. İmajinasyonu bir çok 
insan sadece hayal etme ve yaratıcılık 
yönüyle değerlendirir. Doğrudur da. 
İmajinasyon insanın en büyük yetenek-
lerinden biridir ve çok önemlidir. Fakat 
imajinasyonu sadece bu yönüyle ele 
almak bizi yanılgılara ve otomatizme 
sürüklemektedir. 

Yeri gelmişken bu konuda bir paran-
tez açmakta fayda var. Yapısalcılık, fe-
nomoloji, dil bilim, gösterge bilimi gibi 
çeşitli dallar, imajinasyon konusunu, 
doğrudan ya da dolaylı olarak, özne-
nesne, imge-simge, ben-öteki gibi kav-
ramlar adı altında incelemektedirler. 

Daha detaylı bilgi edinmek isteyenler 
araştırabilirler. Fakat biz mekanik ve 
otomatik yapımızı anlayabilmek için, 
konuyu sade ve basit bir şekilde ve bizi 
ilgilendiren pratik yönü ile ele almaya 
çalışacağız.  

İmajinasyon ya da imaj kelimesi 
Türkçeye imge olarak çevrilmektedir. 
Beş duyuyla dış dünyada algıladığımız 
her nesne zihinde bir imge oluşturur. 
Bu şöyle olur: Dışarıda bir ağaç vardır. 
Bu nesneye ağaç ismi verilmiştir.  Ağaç 
simgesinin zihnimizdeki karşılığı imge-
dir. Görme duyumuz aracılığıyla ağaç 
denilen bu nesnenin imgesini alır ve 
zihnimiz hafızaya kaydeder. Dış dünya-
daki her nesne aynı zamanda bir simge-
dir, o nesnenin simgesinin zihnimizde 
karşılığı ise imgedir. O nesneler yanı-
mızda olmasa ve göremesek bile ağaç 
dendiğinde zihnimizde hemen canlanı-
verir. Deniz dendiğinde gözümüzün 



önünde beliriverir. İşte bu gözümüzün 
önünde beliren resim ve imajlar o şeyin 
zihnimizde kayıtlı olan imgeleridir. Du-
yularımız aracılığı ile zihnimiz imgeleri 
kayıt eder demiştik. Diğer deyişle işitti-
ğimiz, gördüğümüz, kokladığımız, tadı-
na baktığımız, dokunduğumuz her şey 
imge olarak zihnimize kaydedilir. Bir 
yemeğin tadı da gülün kokusu da imge-
sel olarak kayıtlıdır. Bu kayıtlar sözcük-
lerle yapılır. Yani her imge sözcüklerle 
ve sahip olduğumuz dil ile kaydedilir. 
Ağaç sözcüğünün ağacın kendisiyle ve 
kendi varlığıyla ilişkisi yoktur. Fakat ara-
mızda konsensüse vardığımız ağaç söz-
cüğü nesneyi tanımlama açısından bir 
taraftan bize kolaylık sağlarken, diğer 
taraftan ağacın varlığını anlamamızı 
güçleştirir ve hatta onu gizler. Sözcük 
ve imge ile o şeyin kendisine ulaşama-
yız. Eğer sözcük ve imgeye inanır ve 
temsil ettiği nesne ya da canlıyı aynen 
temsil ettiğini düşünürsek yanılırız. Ko-
nunun bir yönü budur. 

Dünyada bildiğimiz her nesnel obje-
nin zihnimizde bir karşılığı vardır. Fakat 
bu nesnel simgeler zihnimize kaydolur-
ken her zaman objektif ve sade bir şe-
kilde kaydolmaz. Yani kayıt yaparken o 
şey, olay, fenomen ya da bilgi olduğu 
gibi kaydedilmez. Genellikle anlam yük-
lenir ve bu anlama bir duygu eşlik eder. 
Bu anlam ve duygu, kendi bilgi seviye-
mizden, tekamül durumumuzdan, aile-
den, yaşadığımız çevreden, kültürden, 
coğrafyadan, dilden ve toplumdan etki-
lenerek kaydolur. Ayrıca yaşanan olay-
lara ve ilişkilere gelince işler daha da 
karmaşıklaşır.  Kişinin yaşadığı mutlu ve 
mutsuz olaylar, bilgi düzeyi, eğitimi, 
inancı, içsel özellikleri (cimrilik, kıskanç-
lık, yetenek, vicdan, cinsiyet, kendi hak-
kındaki fiziksel algısı vs.), gibi bir çok 
faktör devreye girerek bu kayıt işini et-

kiler. Bize basit ve sıradan görünen bu 
kayıt zannettiğimizden çok daha kar-
maşıktır.  

Her hangi bir nesneyi düşündüğü-
müzde ya da adı söylendiğinde anında 
gözümüzün önünde canlanıverir demiş-
tik. Gözlük sözcüğü söylendiğinde zihni-
mizde gözlük canlanıverir, ya da masa 
dendiğinde zihnimize çok hızlı bir şekil-
de masa görüntüsü gelir, futbol maçı 
sözcüğü futbol maçını gözümüzde can-
landırıverir. Çünkü bütün bu nesneler 
ve olaylar zihinde, hafıza da kayıtlıdır. 
Örneğin bir insan bir olayı bize anlatı-
yor ve yorumluyor diyelim. Anlattığı ve 
yorumladığı şeylerin resimleri gözünün 
önünden çok hızlı olarak bir şekilde ve 
belirli belirsiz geçmekte ve dinleyende 
de aynısı olmaktadır. Anlatan kişinin 
zihninde kayıtlı olan imgeler o kişiye 
has kaydedilmiştir. Zihnindeki bütün 
imgeler o kişiye özel anlama ve öneme 
sahiptir. Ve bütün bu imgelere verdiği 
değerler kendine özgüdür. Dinleyende 
de durum aynıdır. Fakat aynı nesneye 
ya da olaya farklı değerler ve anlamlar 
yüklenmiş olabilir. Ve daha da önemlisi, 
kişi bu imgesel kayıtlara sorgulamadan, 
araştırmadan doğruluğunu kabul etmiş 
ve inanmıştır. Zaten konuşmasındaki bu 
imgeler bu inanmışlıkla ya da sahip ol-
duğu bilgi ile alakalıdır. İşte bu durum 
onun realitesini oluşturmaktadır. Kişi-
nin sahip olduğu realitesinde diğer 
özelliklerinin hepsi etkendir. Yani, vic-
danı, bilgisi, eğitimi, travmaları, komp-
leksleri, değerleri, inancı vs. İki kişi aynı 
sözcükleri kullanarak konuşuyorlardır 
ama her birinin anladığı diğerinden 
bambaşka olabilir. 
Bu durum her insan için geçerlidir. Ka-

ba bir cehalet içinde olan kişi de, en iyi 

eğitimi almış profesör ya da filozof da 

aynı mekanizmaya tabiidir. Kişi dünya 
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Günlük 

yaşamınızda 

dokunmayı 

artırmak ve 

kendinize ve 

çevrenize 

daha fazla 

mutluluk 

sağlamak için 

bilinçli olarak 

çaba sarf 

edebilirsiniz.  
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ve dünya realiteleri hakkında çok bilgili olabilir, edebiyat, sanat, bilim, coğrafya, 

tarih, ekonomi, psikoloji ve dünya olayları hakkında detaylı bilgilere sahip olabilir 

ve fakat kendi varlığını ve otomatik yapısını tanıyarak kendini bilme yoluna girme-

mişse bu bilgiler her zaman eksik, kısır ve yanılgı dolu olacaktır. Fakat kendini ya-

nılmadığını zannetmeye devam edecektir. Bütün bildikleri realitedir fakat hakikat 

zannetmektedir. İşte burada her insan,  kendindeki mekanik ve otomatik yapıyı 

tanıyarak, görerek ve bu yapının varlığı ile ilişkisini anlayarak, onları şuurlu hale 

çevirme ve idrakli halde ilerleme imkanına sahiptir. Tabii ki eşkoşmamak ve özdeş-

leşmemek şartıyla. Bu durumun farkına varan insan, bildiğini sandığı şeylerin arka-

sındaki hakikatleri sezebilir. Sokrates  'Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir' 

lafını boş yere söylememiştir .                                     Devamı gelecek sayıda ... 
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DAYANIKLILIK KAZANIRKEN 
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Andre Luiz’den Tebliğler 

 

 

Siz bilirsiniz ki, dayanıklılığınızın artması gerekmektedir. Bunun için iyiye doğru 

yapılan en küçük bir hareketi bile en yükseğine göre kıyaslayarak hor görmeyi-

niz. 

 

Eğer işiniz size çok yorucu ve üzüntü verici geliyorsa, önünüze çıkan zorluklara 

karşı biraz daha dayanınız. 

 

Endişeli zamanlarınızda biraz daha sabır göstermeniz, hesaplanamaz sıkıntıları 

giderecektir. 

 

Kriz zamanlarında biraz daha 

sükûnet gösteriniz ki birçok kişiye 

Tanrı tarafından gönderilmiş bir 

yardımcı olasınız. 

 

Kutsal iyiliğin koruyuculuğuna biraz 

daha güvenirsen, çözümsüz diye düşündüğün problemlerin hepsini alt edebilir-

sin. 

 

Hastalıklı günlerinde, tedavinin zorluklarına karşı biraz daha dayan ve beklenme-

yen bir şekilde kendini iyileştirmeyi çabuklaştır. 

Sizi kuşatan entrikalara, onlara herhangi bir önem vermeden ve kendi mutlulu-

ğunuzu koruyarak biraz daha tolerans gösteriniz. 

İspanyolca’dan çeviren: İsmet Yalçın 



POZİTİF OLMAK    
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ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDENERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDEN  

 

Bilen İnsan Pozitiftir        
“Pozitif düşüncenin tam bir yo-

ğunluk kazanması, sürekli olması için 
neler yapmak gerekir?” diye sorabiliriz. 
Bu noktada, hisseden insandan ziyade 
bilen insan meselesinden söz etme zo-
runluğu doğar. Bilen insan daima pozi-
tiftir. Bir meselenin yani daha doğrusu 
hayat akışının veya oluşmakta olan her 
şeyin bilgisiyle, bunların ilkelerinin ne 
olduğunu, hangi ilkelere, nelere bağlı 
olarak meydana geldiklerini bilen bir 
insanın düşünceleri daima pozitif bir 
niteliktedir. Çünkü o bilginin dışında, 

başka türlü hareket etmek mümkün 
değildir.  

Ancak, eğer his insanı isek, ki 
çoğumuz öyleyiz, duygusal sevginin ko-
layca nefrete dönüşmesi gibi, pozitifin 
negatife, negatifin de pozitife iki kutup 
arasında gidiş gelişi tarzında hareketleri 
olabilir. Bazen olumsuz düşünceler içe-
risinde kalabiliriz; bu, bizim bir an için 
derece kaybetmiş, gerilemiş olmamızı 
gerektirmez. Böyle bir durumda o ne-
gatif etki, hisseden yani hislerini, algıla-
rını geliştirmekte olan ama bilmeyen 

insanın bir ihtiyacıdır. Negatif olarak 
nitelediğimiz vibrasyonu düşük etkiler 
de ihtiyacımızı karşılar çünkü bizde bü-
yük bir kıyası meydana getirirler.  

Demek ki, bizi yeni bir bilgiye, 
işin bilgisine yaklaştırdığı için negatif ve 
pozitif etkiyi her zaman aynı anda kul-
lanmak zorundayızdır. Bunları kategori-
ze etmek, kesin bir şekilde birbirinden 
ayırmak hiç de doğru bir şey değildir. 
Pozitif olarak gördüğümüz şey, belki de 
bilgi eksikliğimizden meydana gelen bir 
durumdur, aslında o negatif bir iştir. 
Negatif olarak gördüğümüz şey de yine 
bilgi eksikliğimizden doğan pozitif bir 
durum olabilir. İşte Yüce Kuran, “Hayır 
ve şer Allah’tandır” derken bunu işaret 
etmiştir. Bu noktayı çok iyi incelemek, 
çok iyi irdelemek lazım. Burada çok bü-
yük, geniş bir kanundan, işlemden bah-
sediliyor. Bunu çok iyi anlamaya çalış-
mak gerekir. 

Pozitife Eğilim 
Hepimizin çevresinde gerçekten 

pozitifleşmeye muhtaç ve bizzat tarafı-
mızdan pozitifleştirilmesi gereken du-
rumlar vardır. Pozitif düşünceyi hem 
kendimizde hem de başkalarında hiçbir 
şekilde yüksünmeden, bıkkınlık getir-
meden, bir tatlı hayat mücadelesine 
dönüştürmek; nefes alma, yemek ye-
me, uyuma, dinlenme, iyi bir dostla ko-
nuşma gibi doğal bir ihtiyaç, doğal bir 
alışkanlık haline getirmek zorundayız. 
Kendimizi bu konuda şartlandırmak zo-
rundayız. “Hem kendimi, zihnimi, yapı-
mı pozitif hale getirmeliyim ve bu, in-
sanlar tarafından anlaşılmalı ve hem de 
etrafımdaki insanların negatif tutumla-
rını pozitif şekilde üretmelerine yardım-
cı olmalıyım” diyerek kararla, azimle, 



sıkılmadan bunu devam ettirmek zo-
rundayız. “Ne üstüme vazife” dememe-
li, “bu da benim vazifem olmalıdır” de-
meliyiz. Ama bu iş kolay değildir, müca-
dele etmekten başka çare yoktur.  

Böyle bir tutumla siz, negatife 
uyum sağlıyorsunuz. Bu, siz de baştan 
aşağıya negatif bir sürü geri tesirle do-
lun, anlamına gelmez. Negatif olana 
olumsuz olana tahammül etmekte, sa-
bır göstermekte esnek olun, demektir. 
Onlara uyum sağlıyorsanız, işiniz biraz 
daha kolaylaşır. Daha sonra onlara ya-
vaş yavaş pozitifliğin bir ucunu göste-
rin. Pozitif olunca nasıl bir sonuç elde 
edildiğini onlara anlatmaya çalışın. Ör-
neklemeler yoluyla onlarda bulunan 
pozitife doğru akış eğilimini yavaş yavaş 
artırın. 

Düz tuttuğunuz bir kitap düşü-
nün. Üzerinde de bir bilya olsun. Şimdi, 
bu bilyanın ne tarafa düşmesini istiyor-
sanız, diyelim ki, size göre kuzeye git-
mesini istiyorsanız kitabı hafifçe kuzey 
yönünde aşağı doğru eğerseniz bilya o 
tarafa doğru yuvarlanmaya başlar. Bu 
örnekteki gibi, bizim yapabileceğimiz; 
bir varlığı pozitife doğru itmek değil, o 
varlığın içinde bulunduğu platformda, 
onun pozitif yöne doğru meyletmesini 
sağlamaktır. Eğilimlerini o tarafa doğru 
artırmak lazım. Bu, herkes için farklı bir 
yolla yapılabilir. Nasihat edebilirsiniz, 
kendiniz örnek olabilirsiniz, telkin verir-
siniz ya da birtakım ıstıraplı olayların 
içine girene ve “ben ne yaptım?” diye 
sorana dek beklersiniz. 

O pozitif eğilimler aslında her 
insanın içinde vardır. Fakat belirli tıkan-
malar, kasılmalar, engeller olabilir ve 
bu akış gerçekleşmez. Bu nedenle, o 
varlığın özündeki o sahayı, alanı, şuur 
alanını pozitife doğru eğmeye çalışmak 
gerekir. Aksi takdirde yapacağımız baş-
ka bir şey yoktur. Başka bir şey yapa-
mayız. Kesinlikle, insanları ıslah etme-

ye, terbiye etmeye kalkışmayalım. Bu, 
sopayla, kılıçla, zorla olacak bir iş değil-
dir. Bir varlığı ancak kendi içinden yaka-
layabilirsek, içindeki eğilimlerin pozitife 
doğru yönlenmesini sağlayabiliriz. Çün-
kü o hep başka yer-
lerden beslenmeye 
çalışmış ve alışmıştır; 
ona pozitif tesirle 
beslenmesi gerektiği-
ni anlatmak ve öğret-
mek lazımdır. Bu, bir 
eğitim işidir.  

Ne yazık ki, 
günümüzde, 20. yüz-
yılın sonlarındaki ha-
yatın getirmiş olduğu 
birtakım etkiler sonucunda, insanlar bu 
pozitiflik halini fazla yaşayamıyorlar. 
Ancak sabırlı olmaktan başka çaremiz 
yoktur. Eğer sabredemiyorsanız ve eli-
nizde fazla gücünüz varsa, o varlıkları 
tecrit eder veya zorlayabilirsiniz. Fakat 
tecrit ettiğiniz veya zorladığınız takdir-
de, nasıl bir sonuç alacağınız da belli 
olmaz. Bu, hepimizin yaşadığı bir prob-
lemdir. Yine de çıkar yol, o kimsenin 
varlık platformunu ya da içsel halini po-
zitif yöne doğru eğmektir; hafif bir 
eğim yaratıp o varlığın içindeki pozitif 
güçlerin, birikimlerin, kendi varlığında 
bulunan vicdani çıkışların o yöne doğru 
akmasını sağlamaktır. Bu akış başladı-
ğında peşine başka şeyleri de takar gö-
türür; o kişinin diğer eğilimleri de pozi-
tif yöne akmaya, yönlenmeye başlar.  

Bazı insanlarda bu pek çabuk 
olur, adeta hazır durumdadır. Negatif 
mücadelesini vermiştir yani negatif ihti-
yaçlarının bir kısmını gidermiş ve irade-
sini güçlendirmiştir. O türden izlenimle-
ri almış, artık yeni izlenimleri araştırma 
peşindedir. Artık yeniden olumlu dedi-
ğimiz pozitif enerjiyle çalışan bir meka-
nizmaya bağlanma ihtiyacı doğmuştur; 
araştıracağı yeni izlenimler artık pozitif 
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Bizler yani ruh 

varlıkları için 
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ruh varlığ ı için 
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sınanma şekli 

olur.  

izlenimlerdir. Bu gibi kişilerde nefsin 
kolaylıkla ıslah edildiğini görürüz.  
Aslında hapishanelerin de bu temele 
göre çalışması gerekir; suçluların vicda-
ni dürtülerinin pozitif kanala çıkmasını 
sağlamak için onlara düşünme, kendi 
kendini zorlama imkanının verilmesi 
gerekir; “Artık pozitif bir kanala girdim” 
demek, pişman olmanın gerçek karşılı-
ğıdır, onlara bu imkanın sağlanması ge-
rekir ancak ne yazık ki, bu mümkün ola-
mıyor. 

Pozitif Düşünce Üretmek 
“Dua ederek pozitif güçleri ken-

dimize çekebilir miyiz?” diye soranlara 
“Pozitif güçleri ne maksatla kendinize 
çekebilmeyi istiyorsunuz?” diye sormak 
isterim. Pozitif gücü çekme düşüncesi, 
pek isabetli bir düşünce değildir. 
Önemli olan, pozitif düşünce yaratmak-
tır. Pozitif düşünceyi çekmek değil pozi-
tif düşünceyi üretmektir, önemli olan. 
Eğer pozitif düşünce üretebiliyorsak, 
kesinlikle bir cazibe noktası yaratırız; 
tıpkı bir girdap gibi, kendi çevremizde 
bir dönüş meydana getiririz. Bir etki 
alanı yaratırız ve buraya ona uygun 
olan, ihtiyacımıza ve isteklerimize uy-
gun olan enerjiler, güçler, yardımlar 
gelir. Ancak eğer pozitif enerji üretmi-
yorsak, aslında hiçbir şey yapmadan 
sabit kalıp sadece pozitif güçleri kendi-
mize çekmek amacıyla “Gel, ey büyük 
güç; gel bana yardım et, bana pozitif 
güç ver” diyerek, ellerimizi uzatarak, 
egzantrik ayinler yaparak dualar etme-
nin, ibadet etmenin hiçbir faydası yok-
tur; bu iş bunlarla olmaz.  

Varlığımızı holistik bir biçimde 
yani ruh ve beden olarak, zihin ve psişe 
olarak bir bütün halinde yüksek ve üs-
tün bir seviyede, pozitif bir alanda tuta-
biliyor muyuz? O pozitif alanda faali-
yette bulunabiliyor muyuz? Kendi varlı-
ğımızın bütün pozitif yeteneklerini, 

olumlu yeteneklerini hayrı, iyiliği, Yüce 
İyiliği, rahmeti, şefkati, fedakarlığı ya-
ratmakta kullanabiliyor muyuz? İnsan-
lar için ne verebiliyoruz? Hiçbir şey dü-
şünmeden hangi şeye katkıda bulunu-
yoruz? Hangi olumlu akımın, hangi ya-
rarlı akımın bir unsuru olabiliyoruz? Po-
zitif enerji böyle yaratılır. Pozitif düşün-
ce, bir sevgi akışıdır. Sevgi akışı, kuru 
kuruya bir yere akamaz; sevginin akaca-
ğı parkuru, kanalı yaratmak gerekir. 
Sevgi nerede akacak, hangi kanal içinde 
akacak? “Sevgi her tarafa yayılır,” deriz; 
her tarafa yayılır ama her tarafa akmaz, 
her tarafa girmez, her tarafa nüfuz et-
mez. Eğer her şeye nüfuz etmiş olsaydı, 
bugün bu derecede sevgi karşıtı insan-
lar var olmazdı. Sevgiye gösterilen di-
renç demek, sevginin akacağı kanalın 
olmaması demektir. Sevgi akışına karşı 
direnç gösteren varlıklar, sevginin akışı-
na engel olurlar. Eğer pozitif düşünce, 
bir sevgi akışı ise yani sevgi akışı; pozi-
tifleşmenin, müspetleşmenin, olgunlaş-
manın, üstünleşmenin bir şartı ise bu 
durumda, pozitifleşemiyoruz demektir.  

“Dualarımızda bize muhatap 
olan bir makam var mıdır?” diye soru-
yorsunuz. Elbette vardır. Birincisi, ken-
dinizsiniz. Dua, önce insanın kendinden 
kendine olur çünkü siz orada bir ihtiya-
cı, arzuyu, niyeti, hedefi belli ediyorsu-
nuz. Kendi içsel, yüksek vicdanımız; bu 
söylemimizi, bu anlattıklarımızı şu şekil-
de ele alır: “Bunu ne maksatla istiyor-
sun? Hangi itilimler ve hangi uyaranlar 
altındasın?” Bu talepte ya da yakarışta 
bulunurken hangi suni, uydurma ben-
likler ve ihtiyaçların etkisi altında oldu-
ğumuzu ya da olmadığımızı, yüksek vic-
danımız zaten tayin eder. Psişik varlığı-
mızın iç bölgesi isteğimizin aslında ihti-
yacımız olmadığını belirlerse, bu dua-
nın, bizden psişik yayın tarzındaki bir 
sinyal gibi çıkmamasını sağlar.  
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Halbuki biz duamızın bizden çık-
tığını zannederiz; bunun bir yerlere ula-
şacağını, muhakkak kabul göreceğini, 
yüce bir varlığın duamızı işiteceğini, 
kulak vereceğini ve buna göre yardım 
edeceğini düşünürüz. Aslında yüksek 
vicdanımız da, o yüce varlığın bir orga-
nıdır. Dolayısıyla, bir mesele en yüksek 
makama varmadan halledilir. Tıpkı bü-
rokratik işlemler gibidir; işimiz nerede 
halledilecekse o düzeyde halledilir; işi-
mizi müsteşar halledecekse müsteşar, 
genel müdür halledecekse genel mü-
dür halledecektir. Genel müdürün işini 
bakan ya da başbakan yapmaz. Hiyerar-
şik sistemde böyle bir şey yoktur; ruh-
sal hiyerarşide de ilk danışılacak yer, 
insanın kendi yüce vicdanıdır.  

Duamızı kendi yüce vicdanımız 
karşılar; isteğimiz orada halledilirse, 
halledilir. Halledilmezse, belki rehber 
varlığımız aracılığıyla daha üst makam-
lara, rehberlik sistemine doğru çıkar. 
Tabi, bunlar hep ihtiyaca cevap vermek 
amaçlıdır, asla bir dileğin yerine getiril-
mesi bakımından ele alınmaz. Ne ister-
sek isteyelim, istediğimiz kadar bağırıp 
çağıralım hiç önemli değildir; isteğimiz 
ile ihtiyacımız, yani varlık ihtiyacımız 
arasındaki bağlantı nedir, ona bakılır. 
Bu isteğimizin, bu hayatımız içerisinde 
veya gelecekteki hayatlarımıza ait etki-
lerin oluşmasını hazırlayan projeler ara-
sında bir yeri, rolü var mıdır? Bu isteği-
miz, şu andaki hayatımızın gereklilik 
listesinde ne gibi plan program değişik-
liği yapmakta veya yapmamaktadır? Hiç 
ihtiyacımız yoksa kabul edilmeyecektir. 
Diyelim ki, şu hayatın gelişiminde, ha-
yat içinde yaşayacağımız eprövler ara-
sında, hayatın şuurlanma mekanizma-
sında, dua ederek bize çıkmasını istedi-
ğimiz 20 milyarlık liranın hiçbir önemi 
yok. Piyangodan büyük ikramiyenin bi-
ze çıkmasına veya şu kişiyle evlenme-
mize, şöyle bir işe girmemize, şunu ya 

da bunu yapmamıza hiç gerek yok çün-
kü bunlar eprövlerimiz içerisinde değil, 
aksine böyle bir olayın başlaması bizim 
bütün sistemimizi bozacak, diyelim. O 
zaman bu dua, bu istek reddedilir. Eğer 
ruhsal gelişimimizde bir rolü yoksa, bu 
istek hiçbir şekilde işe yaramaz. Redde-
dilen ya da cevaplanmayan bir istek, 
basit bir enerji olarak kalır. Ancak kay-
bolmayacaktır, ne de olsa bir enerjidir; 
tabiatın herhangi bir yerinde, belki hay-
vanlar veya bitkiler aleminin herhangi 
bir yerinde gereken bir psişik enerji ha-
line dönüştürülür, orada kullanılır. 

Ne yazık ki, bizler yaptığımız her 
şeyi hemen yıkacak türden isteklerle 
doluyuz. Bir isteğimiz, diğer isteğimize 
çimento veya tuğla olmuyor; bir türlü 
binamızı yükseltemiyoruz. Bir isteğimiz 
tuğlayı koyuyor, öbür isteğimiz iki tuğ-
layı birden alıyor. Tekrar, üç tuğla daha 
koymak mecburiyetinde kalıyoruz. Bir 
gün önceki seviyeye ulaşmak için iki 
gün daha çalışıyoruz. Bugünkü seviyeyi 
koruyabilmek için belki iki gün daha 
fazla çalışmamız lazım. İşte şuursuzluk, 
uykuda olmak budur.  

Bu nedenle, kendi projelerimi-
zin hayrını değil de Yücelerin bizler için 
en iyi gördüğünü, en faydalı bulduğunu 
yani her şeyin hayırlısını dilemek en 
sağlam, en iyi yoldur. Demek ki, pozitif 
enerji, pozitif imaj çekmeden önce biz 
kendimiz pozitif enerji üretmeli ve pozi-
tif imaj yollamalıyız. Dua etmeden önce 
biz kendimiz pozitifleşeceğiz, pozitif 
enerji üreteceğiz. İyilikle, Yüce İyiliği 
hesaba katarak hareket etmeye çalışa-
lım ve ondan sonra kendimize çekmeye 
kalkalım. Kendimiz bir cazibe noktası 
olmazsak, herhangi bir şeyi kendimize 
bağlamamız, çekmemiz mümkün değil-
dir.  
                      Devamı gelecek sayıda ….. 
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HEVESLE BEKLENEN KOVA ÇAĞI 

Güneşin gök küredeki “varsayılan” yo-

luna ve bu yolun oluşturduğu düzleme 

ekliptik adı verilir. Bu “varsayılan” bir 

yol ve düzlemdir çünkü dünyadan yap-

tığımız gözleme göre vardır. Ekliptiğin 

ötesinde ise gene yaklaşık bir daire ola-

rak dizilmiş 12 adet takımyıldız vardır. 

Bunlar 12 burcun takımyıldızlarıdır. Be-

lirli bir anda dünyadan güneşe baktığı-

mızda, güneşin arkasında hangi takım-

yıldızı görüyorsak, güneş o burçtadır 

denir. Şekil 1’ de güneşin 

Aslan burcundan (Leo) 

Başak burcuna (Virgo) 

doğru olan hareketi gös-

terilmektedir. Dünya’ nın 

güneş etrafındaki dönüş 

yörüngesi mavi noktalı 

çizgiyle, yönü mavi oklar-

la gösterilmiştir. Şekil 

Ağustos ayından Eylül 

ayına doğru geçen zama-

nı ifade etmektedir. 

Gerek dünyanın şeklinin mükemmel bir 

küre olmayışı ( dünyamız kutuplarından 

biraz basık, ekvatorundan biraz şişkin 

bir küre şeklindedir), gerekse ayın ve 

güneşin çekim kuvvetleri dünyanın ek-

seninin adeta bir topaç gibi devinme 

hareketi yapmasına sebep olmaktadır. 

Dünya ekseninin ekliptik kutup etrafın-

da yaptığı dairesel bir tam tur 25770 yıl 

sürmektedir. Bu süre Büyük Yıl (Great 

Year) olarak da adlandırılır. 

Geceyle gündüz yılda iki defa birbirine 

eşitlenir, dünyamızda iki defa ekinoks 

yaşanır. İlkbahar ekinoksu artık yazın 

geliyor olduğunun müjdecisidir. Bir çok 

antik kültürde yeni yılın başlangıcı olarak 

kabul edilir, festivaller düzenlenirdi. 

Dünyanın bu devinme hareketi sebebiy-

le ekinoks zamanlarında güneşin arka-

sında gördüğümüz takım yıldız değiş-

mektedir. Astrolojik çağlar ekinokslarda-

ki bu kayma sebebiyle vardır. Ekliptiğin 

etrafında 12 adet takımyıldız olduğu ve 

yukarıda bahsettiğimiz tam tur 25770 yıl 

sürdüğü için, kaba bir hesapla, 1 astrolo-

jik çağın yaklaşık 2150 yıl olduğu hesap-

lanır. Ancak takımyıldızların hepsi zodyak 

çemberi üzerinde aynı mesafeyi kapla-

madıkları için her çağın birbirinden farklı 

uzunlukta olduğu da savunulmaktadır. 

Gezegenimizin devinme hareketinin ta-

biatı sebebiyle astrolojik çağlar, 1 yıl için-

de burçların takip ettiği sıranın tersini 

takip eder.  

Yukarıda derlemeye çalıştığım bilgilere 

göre dünyamız Balık çağından çıkma ve 

Kova çağına girme sürecinin içindedir. 

Bu ifadenin pratik anlamı şudur; son 

2000 yıldır ilkbahar ekinoksu sabahında 

güneş doğarken arkasında Balık takımyıl-

dızını görüyorduk, artık yaklaşık 2000 yıl 

Şekil 1: Ekliptiğin etrafında takımyıldızların dizilimi (Zodyak çemberi) 

Işıl Akşahin 



boyunca Kova takımyıldızını göreceğiz. 

Elbette bu değişim bir anda olacak bir-

şey değildir. Devinim sebebiyle ekinoks 

kaymasının 72 yılda 1 derece olduğu 

hesaplanmıştır. Bu devinim hiç durma-

yan bir süreçtir. 

Görünürün ardında olanı görmeye ça-

balayan, madde dünyasının katılığı içe-

risinde varlık bilincinin ışığı ile yaşamla-

rını sürdürüp vazifelerini gerçekleştir-

me çabasında olanlar için gelmekte 

olan Kova çağının ne gibi anlamları ola-

bilir?  

Alice Bailey’ in kitaplarında anlatıldığına 

göre; “Bizim zodyağımızı oluşturan 12 

takımyıldız çok çeşitli kaynaklardan 

kendilerine gelen çeşitli enerji akımları-

nı alırlar. Her bir takım yıldızda bu 

enerjiler karışır, takımyıldızın kendi öz 

enerjisiyle kaynaşır, dönüşmüş olarak 

güneş sistemimize doğru bu enerjiler 

gelirler.“ 

Eğer böyle bir enerji akımının varlığını 

kabul edersek, güneş hangi takımyıldız-

daysa, dünyamıza o takımyıldızda sen-

tezlenip bize ulaşan enerji niteliklerinin 

ulaştığını kabul edebiliriz. Bu enerji 

akımları dünyanın güneş etrafındaki 1 

yıllık turu içinde 12 farklı takımyıldızdan 

dünyamıza ulaşır, bu şekilde her ay 

farklı bir burcun enerji nitelikleri dün-

yada hakim olur. Aynı zamanda bir ast-

rolojik çağ boyunca o çağı belirleyen 

takımyıldızın enerjileri çağın niteliklerini 

şekillendirici etkide bulunur. 

Gene Alice Bailey’ in anlattıklarına göre; 

“Kova burcunun sembolü su testisi taşı-

yan bir adamdır. Bu çağın mesajı birlik, 

paylaşma ve kardeşlik ilişkileridir. Su testisi-

nin içinde gerçeğe, doğru insan ilişkilerine, 

sevgi dolu anlayışa susamış insanların su-

suzluğunu giderecek olan su vardır. Kova 

çağı yaşamı ve dolayısıyla maddenin meza-

rından kurtuluşu vurgular. Kova çağı geldi-

ğinde ilişkilerin doğru şekilde kurulduğunu 

ve yürütüldüğünü, gerçekten herkesin her-

şeyi paylaştığını ve iyi niyetin tüm dünyada 

hakim olduğunu göreceğiz. Farklı dillerin, 

farklı kültürlerin, farklı geleneklerin ülkeler 

arasında doğru ilişkilerin kurulması için bir 

engel teşkil etmediğini göreceğiz.“ 

Sanırım Kova’nın vaat ettikleri onun bu ka-

dar hevesle beklenmesine sebep oluyor. 

Farklı astronomlar Kova çağının başlangıcı 

için farklı zamanlar hesaplamışlar. Kimi 

M.S. 1447 yılında girdik demiş, kimi M.S. 

3621 yılından önce girmeyeceğiz demiş. 

Ama bizler, hemen şu anda içsel dünyamızı 

ve içsel güneşimizi Kova takımyıldızıyla hi-
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HEVESLE BEKLENEN KOVA ÇAĞI 

Şekil 2: Gökkürenin “dışından” devinme hareketinin  görünüşü 



zalayarak kendi yaşamımız için Kova 

çağını başlatmayı seçebiliriz. 

Varlığın Birliği ilkesi ışığında tüm insan-

larla olan kardeşlik bağımızı hissedip 

ilişkilerimizde bunu gözetebiliriz. Tüm 

hayvanlarla, bitkilerle, minerallerle pay-

laştığımız dünya gezegeninde aslında 

nasıl tek bir organizma olduğumuzu 

idrak edip, çevremizle olan ilişkilerimizi 

bu idrak ışığında düzenleyebiliriz. Bize 

bağrını açmış, bizleri bedenine fedakar-

ca kabul etmiş güzel ve cömert Dünya 

gezegeninin ve onu paylaştığımız tüm 

canlıların hayrına olacak şekilde düşün-

celerimizi ve eylemlerimizi gerçekleştir-

meyi seçebiliriz. Farklılıkların ayrıştır-

mak için değil yaşama zenginlik katmak 

için olduğunu idrak ederek, farklı gö-

rüşleri, farklı düşünceleri bizler için bi-

rer öğrenme ve deneyim imkanı olarak 

görüp sevinçle kucaklayabiliriz. Her 

canlının hakkını kendi hakkımızmış gibi 

korumayı, kollamayı seçebiliriz. Kova 

değerlerini yaşamımızda hakim kılmaya 

gayret ederek öz varlığımızın sevgisini 

ve bilgeliğini dünyaya indirebiliriz. Ya-

şam suyunu susamış tüm insanlığa akıt-

mayı seçebiliriz. Ve belki de böylece 

maddenin gelişmesine katkımızı yapa-

bilir ve onun esaretinden kurtulmaya 

bir adım daha yaklaşabiliriz. 

 

Not: Astronomik bilgiler NASA’ nın ve 

Washington Devlet Üniversitesinin Ast-

ronomi Programından Dr. Worthey’in 

web sitelerinden derlenmiştir. Şemalar 

wikipedia.org’ dan ve Dr. Worthey’in 

web sitesinden alınmıştır. 
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HEVESLE BEKLENEN KOVA ÇAĞI 

Şekil 3: Dünyanın ekseninin ekliptik kutup etrafında yaptığı ha-

reket 

 RUHSAL KONULARA İLGİ DUYUYOR ANCAK NEREDEN 
BAŞLAYACAĞINIZI BİLEMİYORSANIZ... 

 GÖKYÜZÜNE SIKLIKLA BAKIP NEREDEN GELDİĞİMİZİ, 
NEREYE GİTTİĞİMİZİ MERAK EDİYORSANIZ... 

 KENDİNİZİ DAHA İYİ TANIMAK İÇİN BİLGİLENMEK GE-
REKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ...  

 VARLIĞINIZI, RUHUNUZU DAHA İYİ ANLAMAK İHTİYACI 
İÇİNDEYSENİZ...  

 HAYATIN ANLAMINI VE AMACINI SORGULUYOR ANCAK 
BULDUĞUNUZ CEVAPLARDANTATMİN OLMUYORSA-
NIZ... 

 AYNAYA BAKTIĞINIZDA GÖRDÜĞÜNÜZ YÜZÜNÜZÜN 
ARKASINDA SİZİ İFADE EDEN DAHA DERİN BİR GERÇEK-
LİĞİN BULUNDUĞUNU HİSSEDİYOR VE BUNU ARAŞTIRI-
YORSANIZ… 

 HAYATTA KARŞILAŞTIĞINIZ OLAYLARIN İLKELERİNİ ve 
DAHA DERİN MANASINI ARIYOR VE SORGULUYORSA-
NIZ… 

 

SİZLERİ ARAD AKADEMİ’ ye BEKLİYORUZ. 
EYLÜL 2014’TE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR. 

www.arad.gen.tr 
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1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Plânı’ndan 

gelen bilgiler, Dr. Bedri Ruhselman tarafından düzenlenmiş, no-

ter ve banka kasalarında uzun yıllar boyunca saklanmıştı. Şimdi 

zamanı geldiği için açıldı ve orijinaline sadık kalınarak yayınlandı. 

İlâhî Nizam ve Kâinat adı altında kitaplaştı. 

İlâhî Nizam ve Kâinat       Dr. Bedri Ruhselman 

 

Büyük Değişimin Eşiğinde ANADOLU MİSYONU  

Ergün Arıkdal 

Anadolu merkez bir ülkedir ve ışığı her taraftan görülecektir. Şu 

anda Anadolu için yaratılmakta olan konum bu maksadı taşı-

maktadır. Hem içeriden, hem de dışarıdan büyük bir destek 

alarak kendini Yüce Vazifesine hazırlamaktadır. İnsanlığın spiri-

tüel tekâmülünün çatısı kurulmuştur; bütün geçmiş ancak bu 

çatıyı kurmuştur. Şimdi artık gerçek binanın inşasına geçilecek-

tir. 

Enstitü Yayınları  


