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Şartlandırılmış bir şuu-
run teka mu l hızı yavaştır. Hu r 
vicdan, hu r tefekku r ve inanç 
içinde kişisel gerçeklerinizi elde 
etme yolunda, RUHÇU Bİ LGİ  VE 
AHLA Kİ benimsemekle teka mu -
lu nu zu n hızını artırmış bulunu-
yorsunuz. Bu ha li muhakkak 
kendinizde go zlemişsinizdir. 

Ruhçuluk sadece beden-
siz varlıklarla ilgi kurmak ve on-
ların yu ksek bilgisinden yarar-
lanmak yolu deg ildir. Varlıg ın 
nedeni ve o zu yle ilgili, varlıg ın 
eşya ile olan ala kasını du zenle-
yen bilgisiyle ilgili, kısaca Tanrı, 
Evren ve Varlık mu nasebetini 
bilim, deney ve felsefe olarak 
tanımaya çalışan bir KEMA L YO-
LUDUR. 

Ruhçu Realite kendini 
savunmayıp, dig er realiteleri bir 
birlik ve ahenk içinde birleştir-
meyi amaç edinmiştir.  Çu nki 

ruhçu realitenin temelinde eskile-
rin sır dedikleri “Bİ RLİ K Bilgisi” 
vardır. Bu sebepten, bu tu n felsefe, 
din, inanç ve itikatların sentezini 
yapabilmek ancak ruhçu realitenin 
sag ladıg ı bilgi ve deney sayesinde 
olabilmektedir. 

O yleyse, Ruhsal Realite'yle 
(beşerı  olarak Ruhçuluk'la) uzak-
tan yakından ilgisi olan herkesin 
dig erlerine ellerini uzatmaları, on-
lara hayatın daha derin yu zeylerin-
de nelerin cereyan ettig ini bildir-
meleri gerekmektedir. Aldıkları bil-
giyi, haberi başkalarına sevgi ve 
gu venle verenler, ancak teka mu l 
edenlerdir. Evren eksiklig i sevmez. 
Selam ve Sevgiler… 

                                     Ergu n ARİKDAL 
 
Kaynak: Ergün Arıkdal, Ruhsallık Üzerine Denemeler 29 
ve 30, Sayfa: 20ve 21 

Sevgili Okuyucular 

ARAD BÜLTENİ  

ANKARA RUHSAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ  CİLT 22 SAYI 258 

 



Sayfa 2 

 

MAYIS 2014 KONFERANSLARI 

ANKARA RUHSAL ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ 

 Konu: ERGÜN ARIKDAL'IN  1 MART 1994 TARİHLİ KONFERANSI 

"TÜRKİYE'NİN VAZİFESİ ?" 
Tarih: 06 Mayıs 2014 Salı • Saat: 19:00 - 20:30 

Konuşmacı: Ergün ARIKDAL 

 Konu: ERGÜN ARIKDAL'IN 6 MART 1990 TARİHLİ KONFERANSI. 

KONU: "SERBEST SORU CEVAP 1. BÖLÜM" 
Tarih: 13 Mayıs 2014 Salı • Saat: 19:00 - 20:30 

Konuşmacı: Ergün ARIKDAL 

 Konu: ERGÜN ARIKDAL'IN 6 MART 1990 TARİHLİ KONFERANSI. 

KONU: "SERBEST SORU CEVAP 2. BÖLÜM" 
Tarih: 20 Mayıs 2014 Salı • Saat: 19:00 - 20:30 

Konuşmacı: Ergün ARIKDAL 

  Konu: Bedri Ruhselman "İLÂHÎ NİZAM ve KÂİNAT" bilgilerinde Varlık Kavramı. 

Tarih: 27 Mayıs 2014 Salı • Saat: 19:30 - 21:30 
Konuşmacı: İsmet YALÇIN 

 Konferanslar "Sağlık-2 Sokağı No:65/10 Sıhhiye-Ankara"adresinde düzenlenmektedir. 

ERGÜN ARIKDAL RUHSAL ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ 

Konu: ERGÜN ARIKDAL'IN  1 MART 1994 TARİHLİ KONFERANSI 

"TÜRKİYE'NİN VAZİFESİ ?" 
Tarih: 06 Mayıs 2014 Salı • Saat: 19:30 - 21:00 

Konuşmacı: Ergün ARIKDAL 

Konu: ERGÜN ARIKDAL'IN 6 MART 1990 TARİHLİ KONFERANSI. 

KONU: "SERBEST SORU CEVAP 1. BÖLÜM" 
Tarih: 13 Mayıs 2014 Salı • Saat: 19:30 - 21:00 

Konuşmacı: Ergün ARIKDAL 

Konu: ERGÜN ARIKDAL'IN 6 MART 1990 TARİHLİ KONFERANSI. 

KONU: "SERBEST SORU CEVAP 2. BÖLÜM" 
Tarih: 20 Mayıs 2014 Salı • Saat: 19:30 - 21:00 

Konuşmacı: Ergün ARIKDAL 

Konu: Bedri Ruhselman "İLÂHÎ NİZAM ve KÂİNAT" bilgilerinde Varlık Kavramı. 
Tarih: 27 Mayıs 2014 Salı • Saat: 19:30 - 21:00 

Konuşmacı: İsmet  YALÇIN 

Konferanslar "Türkali Mahallesi, Mısırlıbahçe Sokağı No:77/4 Beşiktaş - İSTANBUL" adresinde düzenlenmektedir. 

ARAD Konferans Saatleri: 19.00-20:30 arasındadır. Her ayın son konferans saati: 19.30-

21.00 arasıdır.  



Otomatik vicdan safhası, in-

sanların henu z ilk zamanlarına aittir. 

Bu insanlara hatalı olarak: Henu z 

vicdanları gelişmemiştir diyenler bu-

lunabilir. Fakat bu hu ku m vicdan du -

alitesine ait vermekte oldug umuz 

geniş şu mullu  bilgi içinde yanlıştır. 

Ve bu ha l insanlarda du aliteyi açık 

olarak go rememenin neticesidir. Bu-

nunla beraber, insanlıg ın ilk kade-

melerindeki vicdan mekanizması ne 

kadar az ba riz olursa olsun ve ne ka-

dar otomatik go ru nu rse go ru nsu n, 

hayvanlardakine nazaran gene az 

çok idrakli hareketlerle zenginleş-

miştir. Mesela , bu yu k bir sevgi bag ı 

ile yavrusuna bag lı olan ilk insan ka-

demesi kadınının idrakinde, analık 

mu kellefiyetine ait az çok kuvvetli 

duygular, sezgiler ve hatta  bilgi kı-

rıntıları vardır. O, çocug unu, bir hay-

vanın yavrusunu besledig i gibi, sade 

ko r insiyaklarına (içgu du ) uyarak 

beslemez. Çocug unun hasta olmama-

sı, rahatsız edilmemesi, o lmemesi 

için aklı erdig i kadar kabı l tedbirler 

almanın ve o tedbirlere go re ba zı fe-

daka rlıklara katlanmanın lu zumunu 

kabul eder, bu yolda cehit ve gayret-

ler go sterir. Biraz bu yu yen çocug unu 

-hayvanların yaptığ ı ğibi- silkip at-

maz. Gene aklının erdig i, bilgisinin 

yettig i kadar onun talim ve terbiye-

siyle de meşgul olmanın lu zumunu 

idrak eder ve bu yolda çocug una kar-

şı bir analık borcuna ait mu kellefiye-

tinin bulundug u sezgisine az çok var-

mış olur. Mamafih o bunları yapma-

yabilir de. Ya ni, ilk kademelerinde 

insanlık otomatizmasını, hayvanlık 

a leminin otomatizmasından ayıran 

hu rriyet ve serbestlik ha li, hayvan-

larda mevcut olmayan mesuliyet 

duygusunun ve idrakinin insanlarda 

-bir sezği ha linde de olsa- doğ maya 

başlamış oldug unu go sterir. Bu me-

suliyet sezgisinin dog uşu, insanlık 

inkişafının hızlanmasında a mil olan 

en mu him duyguların başlangıcıdır. 

Zira vicdan du alitesinin vazifeye ve 

nefsaniyete mu teveccih zıtları ara-

sındaki denge durumları u zerinde 

bunun bu yu k rolleri olacaktır: Bu 

sayede sayısız imtihanlar, epro vler, 

ıstıraplar, azaplar, mu şahedeler 

velha sıl bir su ru  ha diseler idrak sa-

hasında yer alarak insan varlıg ı -icap 

eden otomatizmalarla- vazife sezgisi-

ne hazırlanacaktır.  

İnsanlık kademeleri ilerle-

dikçe vicdan realitesine ait duygu-

lar, bilgiler ve idrakler artar. O 

nisbette hu rriyetlerin sınırı genişler. 

Fakat bir bakımdan da idraki geniş-

ledikçe insan; yapması ve yapmama-

sı icap eden şeyleri daha iyi sezme-

ye başlar, onlara uymak mecburiye-

tini duyar, bo yle olunca da hu rriyeti-

ni gene bizzat kendisi tahdit etmek 

zaruretini duymaya başlamış olur. 

Bu suretle vicdan mekanizması git-

tikçe daha iyi idrak edilir ve insan 

o nisbette otomatizmadan kurtu-

lur ki bu da onun adım adım vazife 

sezgisine yaklaşmasını temin eder. 

Nihayet oldukça uzun bir müddet 

VİCDAN MEKANİZMASI     Geçen sayıdan devam 
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İnsanlık 

kademeleri 

ilerledikçe 

vicdan 

realitesine 

ait duygular, 

bilgiler ve 

idrakler 

artar. 
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Bozulan 

bütün 

düalite 

dengeleri 

daima 

yeniden 

kurulmaya, 

denge 

hâline 

gelmeye 

eğilimlidir. 

 lere ve ihtiyaçlara ayarlı denge 

durumlarını alır ki bu dengeyi 

sağlayan zıtlardan yukarıda olanı 

vazife plânına, aşağıda olanı nef-

saniyete yönelmiştir. Mesela , di-

g erka mlık duygusu vazife pla nına 

daha yaklaştırıcı bir u st realite ise 

onun karşısına zıt olarak dikilen hod-

ka mlık nefsaniyeti alt realiteyi teşkil 

eder. Fakat unutulmasın ki hakikatte 

bunların ikisi de bir du alite içinde, 

du alite prensibinin icabatıyla birbiri-

ne zıt vasıflar go steren aynı kıymetin 

iki cepheli tezahu ru nden başka şey 

deg ildir. Bu zıtların ma na sını; vicdan 

mevzuu u zerinde konuştukça daha 

iyi anlatmış olacag ız. Demek ki vic-

dan hem mu spet, hem menf’ı  tarafla-

rıyla, tam bir birim du alite ha linde 

insanın idrakini vazife bilgisine yak-

laştıran kudretli bir mekanizmadır. 

Bu mekanizma nebat safhasındaki 

insiyakları hayvan safhasının otoma-

tizmasına, hayvan safhasındaki oto-

matizmaları insan hayatındaki vic-

dan duygusu safhasına, insanlara ise 

vazife sezgisi ve bilgisi idraklerine, 

ya ni vazife pla nına hazırlar.  

İ nsanlık safhasına gelen bu in-

kişaf mekanizması, insanın az çok 

tebaru z eden (go ru nen) idrak ve ira-

de hu rriyetine terk edilmiştir. Bu su-

retle insan, kullanmakla mu kellef bu-

lundug u idrak ve irade hu rriyetiyle 

cehit ve gayretlerini vicdan du alitesi-

nin hangi zıddına yo neltirse, hangi 

zıdda daha fazla deg er yu klerse den-

ge o zıddın lehine olarak bozulur. Zi-

sonra vicdan düalitesinin denge-

leri vazife sezgisinin ve bilgisinin 

eşiğine dayanır.  

 

VİCDAN MEKANİZMASI      

NASIL GELİŞİR? 

Varlıklara ait inkişaf (gelişme, 

ilerleme) mekanizmasının umumı  

olarak şemasını kısaca verdikten 

sonra, insanlık hayatında onun 

nasıl işlediğini, nasıl işlemesi la zım 

geldig ini ve ne şekilde inkişaflar 

kaydettig ini izah etmeye başlıyoruz.  

İ nsanlardaki vicdan mekaniz-

masının inkişafını takip ederken ek-

seriya yapıldıg ı gibi sevgi, fedaka r-

lık, nefsaniyet, vicdan gibi birtakım 

durum ve melekeleri muayyen bir 

tertibe ta bi tutarak sıralamak doğ-

ru değildir. Mesela  evvela  fedaka r-

lık safhası gelir, sonra onu mutlaka 

bir sevgi veya vicdan safhası takip 

eder gibi mutlak bir sıra tertip et-

mek yanlıştır. Sadece, burada in-

sanların hayatı boyunca hem bir-

birine zıt olan, hem de birbirini 

destekleyen, vicdanın vazifeye ve 

nefsaniyete yönelmiş unsurları 

bir bütünün iki zıddı hâlinde kar-

şı karşıya yürüyüp giderler. De-

mek ki du nyada vazife sezgisi hazır-

lıg ını yapan vicdan mekanizması; 

bazan nefsaniyet, bazan vazife isti-

kametine yo nelmiş iki cepheli bir 

bu tu n ha li arz eder ve yukarıda say-

dıg ımız melekeler mu spet ve menfı  

taraflarında bu bu tu nu n içinde, 

onun her kademesine uygun hâl-



 

yaklaşmış bulunması demektir. Bu-

na mukabil menf’i zıdda, ya ni nefsa-

niyete fazla deg er go nderilirse iş 

evvelkinin aynı olmakla beraber is-

tikamet aksi tarafa do ner. Bu takdir-

de birim du alite, ya ni vicdan bir ka-

deme aşag ıya dog ru kaymaya baş-

lar. Ve vicdanın aşag ılara kayması 

demek yu ksek kıymetlerinden kay-

betmeye başlaması demektir ki bu 

gibi ahva lde insanlar za hire baka-

rak, vicdan sesini bog mak, ko rlet-

miş olmak gibi ta birler kullanırlar. 

Nitekim evvelki ha lde de vicdan se-

sinin kuvvetlenmiş olmasından bah-

sederler.  

Fakat umumî tekâmül prensipleri 

hiçbir varlığın mütemadiyen aşa-

ğılara doğru yuvarlanıp gitmesi-

ne rıza göstermez. İ ş bu ha le gelir-

se, ya ni eg er o insan mu temadiyen 

menfı  zıdda deg erler go ndermek 

suretiyle dengeyi hep aşag ılara dog -

ru kaydırarak idrak ve irade hu rri-

yetini ko tu ye kullanmaktan kendisi-

ni kurtaramayacak duruma girerse 

ona yardımla mu kellef olan vazifeli 

varlıklar derhal go nderdikleri kuv-

vetli tesirlerle onu yuvarlanmaktan 

kurtarmak için mecburı  bir otoma-

tizmaya sevk ederler. Ya ni -aşag ı 

yukarı ilk insan kademelerinde ol-

dug u gibi- onun o nu ne birtakım çe-

kici veya itici ag ır ha diseleri su rerek 

idrak ve iradesinin matlup olan u st 

zıdda otomatikman yo nelmesini te-

min etmeye çalışırlar. Tabiı dir ki az 

çok zorlayıcı bir karakter taşıyan bu 

ha l, serbest irade ile oldug u gibi, 

pek kolaylık içinde cereyan etmez. 
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Düalite 

prensibi 

gereğince, 

dengesi 

bozulmuş 

zıtlar asla o 

hâlde 

kalamazlar. 

ra bir madde kombinezonuna yo nel-

mek, ona tesir go ndermek demektir, 

go nderilen tesirler ise birer deg erdir 

ve o tarafın lehine olarak deg er fark-

lanmasını mucip olur.  

 

VİCDAN MEKANİZMASININ         

İŞLEYİŞ TARZI 

Şimdi vicdan mekanizmasının 

işleyiş tarzı u zerinde duracag ız. Vic-

dan du alitesinin mu spet dedig imiz u st 

realitesiyle, izafı  olarak menfı  dedig i-

miz alt nefsaniyet realitesi herhangi 

bir inkişaf kademesinde insanda den-

ge ha linde bulunur. Ya ni bunların ihti-

va ettig i deg erler aralarındaki statu yu  

muhafaza ederler. Yalnız, buradaki 

denge devamlı olarak sabit kalmaz, 

her an bozulur. Fakat -evvelce so yle-

dig imiz gibi- bozulan bu tu n du alite 

dengeleri daima yeniden kurulmaya, 

denge ha line gelmeye mu temayildir. 

Du alite prensibi mucibince, dengesi 

bozulmuş zıtlar asla  o ha lde kalamaz-

lar. Hangi tarafın fazla deg er almasıy-

la denge bozulmuşsa, dengenin tekrar 

kurulması için, o zıttan zayıf olan ta-

rafa bir deg er akımı başlar. Bu da kar-

şı taraftaki menfı  olan zıddın deg er 

seviyesinin mu spet zıddın deg er sevi-

yesi hizasına kadar yu kselmesini mu-

cip olur. Bu suretle esasen yu ksek de-

g erler alarak seviyesini arttırmış mu s-

pet tarafla menfı  taraf arasında tees-

su s eden yeni denge seviyesi evvelki 

seviyeye nazaran daha u stu n bir du-

ruma girmiş bulunur ki bu da o birim 

du alitenin bir u st kademeye geçmiş 

olması, ya ni vicdan mekanizmasında-

ki idrakin vazife bilgisine biraz daha 

VİCDAN MEKANİZMASI                       ...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM 
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İnsanın özelliği, 

yüksek ve ulvî 

bir şuura malik 

olarak kâinat 

içerisinde 

mevcut olan 

ihtizazın sonsuz 

çeşitlilik 

içerisinde 

bulunan 

tabakaları ile 

irtibatı kurmak  

ve bu ihtizazları 

yakalamak 

ihtiyacında 

olmasıdır.  

P: Sizler, bu tu n dimag  faaliyet-
lerinizde devamlı olarak muhitine bir 
takım ihtizaz intişar ettiren varlıklar-
sınız. Bedeniniz devamlı olarak ken-
dine has tesirler intişar ettirir. Ka inat 
sonsuz bir potansiyele malik bir tit-
reşim mahşeridir. İ nsanın o zellig i, 
yu ksek ve ulvı  bir şuura malik olarak 
ka inat içerisinde mevcut olan ihti-
zazın sonsuz çeşitlilik içerisinde bu-
lunan tabakaları ile irtibatı kurmak  
ve bu ihtizazları yakalamak ihtiya-
cında olmasıdır. Yani insan, alıcı ve 
verici rolu nu  go ren, bunu şuurlu ola-
rak yapabilen bir varlıktır. Birinci 
prensip. 

Her tesir, menşei ile ala kalı ola-
rak, bir ihtizaz frekansını muhtevidir. 
Bu frekans, varlıklar nokta-i nazarın-
dan bu yu k bir cehdin veya bir faali-
yetin meydana getirmiş oldug u hu-
susı  bir atmosfere sahiptir. Yani, her 
varlık kendine ait bir frekansa malik-
tir. İ kinci prensip. 

       Tesir; beden, şuur sahası ve şuur-
lu varlık tarzında bir sırayı takip et-
mek suretiyle intikal edebilir. Dima-
g ınız bedeninizin aynı seyyal tesirle-
rini taşıyan bir mahaldir. Buradaki 

seyyal tesirler, şuur sahasının en ka-
ba saçaklarını teşkil eder. Şuur saha-
sının en kaba saçakları ile dimag ını-
zın intişar ettirdig i tesirler arasında, 
mutavassıt rolu nu  go ren seyyaleler 
mevcuttur. Bu seyyaleler do rdu ncu  
buuta ait seyyalelerdir. Demek olu-
yor ki, insan, dimag ının en ince sey-
yalesiyle, do rdu ncu  buutun varlıg ı-
dır. Ve ancak bu do rdu ncu  buut sey-
yalesinin veyahut oraya has seyyale-
lerin aracılıg ı ile şuur sahanızın en 
kaba saçakları irtibata gelebilmekte-
dir. Şuur sahanız ise, muhtelif varye-
teler, menevişler, deg işik renkler ak-
settiren bir hususiyete maliktir. Ve 
onun son buldug u nokta, yu ksek şuu-
runuz, dolayısıyla cevherinizdir.  Bu 
mekanizmayı u çu ncu  prensip olarak 
so ylu yoruz.  

 

So zlu k:  

İntişar etmek: Yaymak ,   

İhtizaz: Titreşim  

Dimag : Zihin 

Seyyal: Akıcı, sıvı, akışkan  
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Bilinen en o nemli iletişim yolların-

dan birisi olan dokunmak canlılar 

aleminin, o zellikle memelilerin temel 

davranışlarından birisini oluştur-

maktadır.  Dokunmak hayvanlarda 

anne ve bebek arasında, iki hayvanın 

birbirini tanıması için ve u reme dav-

ranışında o nemli bir yer almaktadır. 

Bir zoolog olan Desmond Morris 

“Sevmek dokunmaktır” isimli kita-

bında hayvanlar aleminde ve insan-

larda dokunmanın ne denli o nemli 

oldug unu her zamanki kolay okunan, 

eg lendirirken o g reten u slubu ile çok 

gu zel anlatmaktadır. Anneler ku çu k 

bir bebeg in kucag a alındıg ında ag la-

masını keseceg ini veya  bebeg in sırtı 

hafifçe ovuldug unda uykuya daldıg ı-

nı içgu du sel olarak yu zyıllardır bilir-

ler. Annenin bebeg ine yaptıg ı gibi 

sevgi ile yapılan bir dokunma, sevgi 

enerjisinin bir aktarılma yoludur. 

Birlikte gu ven, buna bag lı rahatlama-

yı beraberinde getirir. Gu nu mu zde 

ise bilim adamları da dokunmanın 

gu cu nu n farkına varmaya başladılar 

ve bu sadece refleksoloji gibi dokun-

ma tedavisi şeklinde deg il, sırt sıvaz-

lamak, ellerini tutmak, sarılmak veya 

kollarınızı bir başkasının sırtına koy-

mak gibi basit dokunma gibi davra-

nışlarımızı da içeriyor. Araştırmala-

rın dokunmanın gu cu nu  go stermesi 

ile beraber, birçok hastane dig erleri 

arasında kanser ve kalp-damar siste-

mi hastalıkları için de masaj prog-

ramlarını bakım programları içerisi-

ne dahil etmeye başladılar. 

Bundan sonraki kısımda sizlere yıllar-

dır dokunmanın yararları konusunda 

çalışmakta olan Miami U niversitesi 

Dokunma Araştırması Enstitu su  baş-

kanı Dr. Tiffany Field’in dokunmanın 

yararları konusundaki bir makalesinin 

o zetini sunacag ım.  Dr. Field’in, do-

kunmanın iyi bir sag lık için o nemi ko-

nusunda   tıbbi ve sosyolojik araştır-

maları go zden geçiren ve sag lık alanı 

da dahil dokunmanın o nemini  en aza 

indiren veya  marjinalize eden batı 

toplumundaki yerini tartışan 

“Dokunma” (Touch) isimli kitabı bu-

lunmaktadır.  Dr. Field dokunmanın 

birçok ag rı tipini azalttıg ını, anksiyete, 

depresyon ve saldırgan davranışları 

azalttıg ını, bag ışıklık sistemi ve iyileş-

meyi hızlandırdıg ını, kalp atım hızı ve 

kan basıncını azalttıg ını ve astımlılar-

da hava yolu akımını du zelttig ini be-

lirtmektedir. Ayrıca bu tu n bunları ya-

parken hiçbir ilaç yan etkisini yapma-

yarak! 

Dokunmanın yaşamsal önemi 

Daha o nceki çalışmalar hayvanlarda 

dokunma eksiklig inin saldırganlık ve 

Hayriye Tuluy 
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Gu nu mu zde 

bilim 

adamları da 

dokunmanın 

gu cu nu n 

farkına 

varmaya 

başladılar .   
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Dr. Field 

dokunmanın 

birçok ağrı tipini 

azalttığını, 

anksiyete, 

depresyon ve 

saldırgan 

davranışlarını 

azalttığını, 

bağışıklık sistemi 

ve iyileşmeyi 

hızlandırdığını, 

kalp atım hızı ve 

kan basıncını 

azalttığını ve 

astımlılarda hava 

yolu akımını 

düzelttiğini 

belirtmektedir.  

şiddet davranışlarına neden oldug u 

bilinmektedir. Bo ylece bize Dr. Fi-

eld’in dokunmanın oldukça az oldu-

g u batı toplumunda go rebileceg imiz 

negatif etkileri konusunda so yledik-

leri su rpriz deg ildir. 

Dr. Field ve arkadaşlarının  “Erken 

çocuk gelişimi ve bakımı” isimli 1999 

yılına ait bir çalışmasında okul o nce-

si yaştaki çocukların oyun alanların-

da ebeveynlerinden aldıkları şefkatli 

dokunuş du zeyleri  ve çocukların sal-

dırgan davranış du zeyleri  deg erlen-

dirilmiş ve aralarındaki ilişki araştı-

rılmıştır.  Paris’te, akranlarından ve 

ebeveynlerinden daha çok şefkatli 

dokunma alan çocukların, daha az 

saldırganlık go sterdikleri saptanmış-

tır. Bir başka çalışma ise iki farklı 

ku ltu ru  temsil eden Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ve Fransa’da yaşayan 

ergenlerde yapılmıştır. Amerikalı er-

genlere go re, Fransız ergenlerin daha 

fazla şefkatli dokunuş aldıg ı ve etraf-

larına karşı daha fazla şefkatli olduk-

ları ve so zel ve fiziksel olarak daha 

az saldırgan oldukları go ru lmu ştu r.  

Dr. Field’in bu konuda yaptıg ı araş-

tırmalarında dokunmanın yararının 

bu yu k oranda, bo brek u stu  bezlerin-

den salgılanan bir stres hormonu 

olan kortizolu  azaltması yoluyla ger-

çekleştig i saptanmıştır. Dr.Field,  or-

ta du zeyde bir basınçla yapılan do-

kunmanın (bilinen el sıkma gibi) va-

gus sinirini (kranial sinirlerden, iç 

organların çalışmasını du zenleyen 

ana sinir) uyardıg ı ve bu sinirin uya-

rılması ile kalp atımının azaldıg ı ve 

kortizol dahil stres hormonlarının 

azaldıg ını so ylu yor.  

Dokunma Araştırma Enstitu su nu n 

yaptıg ı dig er çalışmalarda; dokunma-

nın bir   çok başka faydası da go steril-

miştir; 

*Ağrıyı azaltması: Hafif veya orta 

du zeyde “juvenil romatoid arti-

rit” (bir çeşit romatizma hastalıg ı) 

olan çocuklardan bir ay boyunca her 

gu n ebeveynlerinden 15 dakika ma-

saj tedavisi alanların daha du şu k 

kortizol du zeyi ve daha du şu k anksi-

yeteleri oldug u go sterilmiş. 30 gu nu n 

bitiminde aileler, çocuklar ve doktor-

lar tu m çocuklarda daha az ag rı oldu-

g unu bildirmişler. 

*Bağışıklık sistemini güçlendirme-

si:  Meme kanseri olan kadınlar ve 

HİV enfeksiyonu olanlar u zerinde 

yapılan çalışmalarda masaj sonrası, 

viru s ve kanser hu creleri ile savaş-

makta o nemli olan “naturel killer” 

hu creler de belirgin artış oldug u ve 

anksiyete ve depresyonun azaldıg ı 



saptanmış. 

*Mutlu ve sağlıklı bebekler: Yeni-

dog an bakım u nitelerinde daha fazla 

dokunulan bebeklerin daha fazla kilo 

aldıkları go sterilmiş. 

*Daha az doğum ağrısı: Dog um ey-

lemi sırasında kadınların her saatin 

ilk 15 dakikasında  sırtları sıvazla-

nırsa daha az ag rıları oldug u ve daha 

az ag rı kesiciye ihtiyaçları oldug u, 

ayrıca dog um eyleminin de ortala-

malara go re daha kısa oldug u go ste-

rilmiş. 

*Artmış  dikkat ve performans: 

Erişkinlerin masaj sonrası matema-

tik problemlerini belirgin olarak da-

ha kısa su rede ve daha az yanlışla 

ço zdu kleri go sterilmiş. 

Dokunmak karşılıklı olarak faydalı 

Dr. Field dokunmanın hem veren, 

hem alan için faydalı oldug unu be-

lirtmektedir. Dr. Field’in o rnek ola-

rak go sterdig i bir başka çalışmada 

lo semili 20 çocuk, her gu n ailelerin-

den masaj tedavisi almışlar, bir ayın 

sonunda ailelerin depresyon yo nu n-

deki davranışları azalmış ve çocukla-

rın beyaz ku re ve no trofil hu creleri 

artmıştır.  Bir başka çalışmada yaşlı 

go nu llu ler, bebeklere masaj konu-

sunda eg itilmişler ve 3 hafta sonra 

bu yaşlılarda mizaç deg işiklig i oldu-

g u, anksiyete ve depresyonlarının 

azaldıg ı, stres hormonlarının du ştu -

g u , sosyal ilişkilerinin arttıg ı ve dok-

tor ziyaretlerinde azalma oldug u 

go sterilmiştir. 

Dokunalım 

Dokunmak bazıları için dig erlerine 

go re daha dog al bir şeydir. Gu nlu k 

yaşamınızda dokunmayı artırmak ve 

kendinize ve çevrenize daha fazla 

mutluluk sag lamak için bilinçli ola-

rak çaba sarf edebilirsiniz. Çocukları-

nızı sabah okula giderken ve okuldan 

do ndu klerinde kucaklayın. Eşinizin 

elini birlikte yu ru rken tutun, sırtları-

nızı sıvazlayın ve iyi geceler o pu cu -

g u nu  unutmayın. Kedi veya ko pek 

besleyin. Profesyonel masaj terapis-

tinden bir su re masaj tedavisi alın ve 
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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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o sırada sizi o zellikle mutlu edenin 

ne oldug una dikkat edin ve bunu ev-

deki bir dig erlerine uygulayın. Gev-

şeyin ve tadını çıkarın. 

 

Kaynaklar: 

1. Desmond Morris., Sevmek Dokun-

maktır. İ nkilap Yayınevi. 

2. Tiffany M. Field, PhD. The Magic of 

Your Touch.  2008. 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin

İlgili Kişi :    Günay Yalçın

Telefon : 0533 365 78 43 Web : www.derinlik.org 

E posta :   gunayalcin@gmail.com ve  worldregressioninstitute@gmail.com

Regresyon çalışması, sorunlarına çözüm aramak için uzmana danışan kişiyi,

iyileşme sağlamak amacıyla anılarına geri götürme ve travmaya neden olan

duygusal, zihinsel ve kinestetik enerji bloklarını açığa çıkartma işlemidir. Bu

anılar çocukluk dönemi anılarını, rahim anılarını ve/veya geçmiş yaşam anıları

da denilen “ruhsal anıları” içerebilir.

Bu kurs profesyonel psikologlara, tıp doktorlarına, psikiyatristlere, psikolojik

danışmanlık ve rehberlik uzmanlarına, sağlık alanında çalışan diğer uzmanlara

yönelik olarak hazırlanmıştır. Konu ile ilgili, ruhsal konularda bilgisi ve olan 4

yıllık Üniversite mezunu, şifacılık alanında eğitim almış deneyimli kişiler de

değerlendirilmeye alınacaktır. Üniversite mezunu olunması zorunludur. Kurs 2

bölüm halinde uygulanmaktadır.

REGRESYON DANIŞMANLIĞI KURSU
World Regression Institute

İstanbul - Bodrum

İSTANBUL 04-11 Ekim 2014 ve 21-28 Mart 2015

BODRUM 05-12 Eylül 2014 ve 12-19 Aralık 2014

                      DOKUNUŞUNUZDAKİ SİHİR                       ...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM                             



BUGÜN 

Sayfa 11 

Andre Luiz’den Tebliğler 

 

 

İ çinde bulundug unuz şu an sizin en iyi za-

manınızdır. 

Eğ er mutsuzluğ a eğ iliminiz varsa, bu durumu 

yaşama sevinci ile du şu nme fırsatı bilip devamlı 

yeniliğ in bir mesajı olarak kabul edin. 

Eğ er çevrenizde hastalık varsa, onu ğu venle iyileştirme fırsatı çıkmış demektir. 

Eğ er hata yaparsanız, bu onu du zeltme yoluna bir ğiriş demektir. 

Eğ er zihninize bir eylem pla nı ğelirse, şu an onu ğerçekleştirme zamanıdır. 

Eğ er herhanği iyi bir aksiyon yapmak isterseniz, onu ğerçekleştirme zamanı ğelmiştir.  

Eğ er sizlerden biri yaptığ ı hatalardan dolayı o zu r dilerse, onu mutsuz yapan herhanği 

bir şeyi unutup yeni şeylere sevinebilir.  

Eğ er herhanği bir misafir bekliyorsanız, onlara ilği ğo sterme zamanı ğelmiştir.  

Eğ er belli bir dersi çalışmaya ihtiyacınız varsa, onu ğerçekleştirme fırsatı ile 

karşılaşmış durumdasınız. 

Buğu n Tanrı’nın bize yardımcı olan bir hediyesi 

olup, ne yapmak istediğ imize bağ lıdır. 

İ spanyolca’dan çeviren: İ smet Yalçın 



HAYATIN HEDEFİ NEDİR?    

Sayfa 12 

ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDENERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDEN  

 

Spiritu el temel esaslara go re şo yle 
so yleyebiliriz: Her varlık du nyaya 
enkarne olurken; bir beden içerisin-
de go ru nmek, bedenli halde yani in-
san olarak yaşamak için ruhsal du n-
yadan yeryu zu ne gelmek arzusu go s-
terir. Bu arzu, onun genel evrensel 
tekamu lu , evrimi için zorunlu bir du-
rumdur. Bu tu n varlıklar yeryu zu ne 
kendi gelişimlerini tamamlamak için 
gelirler; ve bir defa da gelmezler, de-
falarca gelirler yani tekrardog uşlar 
vardır.  

 
 
Bu dog um ya da du nyaya geliş esna-
sında her varlık; ruhsal du nyada çok 
gelişmiş bir şuur du zeyine sahiptir 
ama yeryu zu nde deg il. Yeryüzüne 
indiğimizde, bir bedene bağlandı-
ğımız anda açık şuurumuzun % 5’i 
elimizde ya kalır ya kalmaz; kısa-
cası şuurumuz % 95 kararır. Ku -
çu k bir noktası aydınlıktır ve bizler 
du nyadaki hayatımızı işte o aydınlık 
ku çu k noktayla idare etmeye çalışı-
rız. Dolayısıyla her şeyi tam bileme-

yiz, anlayamayız, kavrayamayız ve 
su rekli sorular sorarız.  
 
Ancak hayat programımızı yani 
“yeryüzüne indiğimde, doğuşum-
dan ölümüme kadar neler yapaca-
ğım?” sorusunun cevabını oluştu-
ran planı; daralmamış, kararma-
mış, yüksek ve uyanık, serbest de-
diğimiz bağımsız şuur haliyle yap-
mışızdır. Yapacağımız şeyler rast-
gele birer icraat, tesadu fen ele alın-
mış şeyler deg ildirler; hepsi planlı, 

programlı, ölçülü biçili, hem 
tecrübemizi, tekamülümüzü, 
gelişmemizi artıracak, hem 
de gelecekteki hayatlarımı-
zın organizasyonunu oluştu-
racak ilk esasları, temaları 
meydana getirmek üzere ya-
pılır. 
 
Bu hayat programı çok o nemli-
dir; bunu her zaman tek başı-
mıza yapmayız, zaten yapama-
yız. Muhakkak bize o ncu lu k 
edecek, siyanet melekleri is-
mi verilen koruyucu varlık-
lar veya ruhlar tarafından 

bize yardım edilir ve hayat planı-
mızı hazırlarız. Planımıza göre do-
ğarız; “Neden 1974’te dog dum da 
1960’ta dog madım?” sorusunun ce-
vabı işte budur: Çu nku  bizim için 
yeryu zu nu n zaman ve mekan olgun-
lug u, yararlanacag ımız olayların or-
taya çıkması, art arda geliş şekli ve 
bu olaylara bizim katılımımız ancak 
1974’ten itibaren başlayabilirdi. 
Bunları kendi keyfimize go re ayarla-
yamazdık. 
Du nyanın kendine go re bir gidişi, bir 
oluşum şekli vardır ve bazı şeylerin 



ortaya çıkması, onların ortaya çıkışı-
na bag lı olarak başka şeylerin de or-
taya çıkması elbette Sebep-Sonuç 
Yasası’na go re olmaktadır ve 
1974’ten o nceki du nya hayatı; sırf bu 
nedenle bizi pek ilgilendirmeyecekti. 
Hatta o yle ayarlanmaktadır ki, şahsi 
tecru belerimiz ve bireysel gelişimi-
miz için sadece dog um yılımızı deg il 
ayı, gu nu  ve ayrıca zaman ve mekan-
daki yeri de belirledikten sonra asıl 
o nemli olan noktayı da biz belirleriz: 
Yani cenin oluştan başlayarak beden 
olarak kullanacag ımız aracın genetik 
o zelliklerini oluşturacak bir anne ve 
bir babaya ihtiyacımız vardır; onlar 
olmadan bir gen, bir yerden bir yere 
nakil olmaz. Anne ve babadan alaca-
g ımız o zellikler bedenimizi oluştura-
caktır ve biz, o beden sayesinde tec-
ru be yaparız. O beden bizim aracı-
mızdır ve bu aracı zaten biz bu yu tu -
ru z. Hatta arada sırada o yle olur ki, o 
anne ve babayı karşılaştıran, birbiri-
ne aşık eden, evlendiren, bag layan da 
yine dog acak olan çocuktur. Ancak 
genellikle bu plan dog rudan dog ruya 
kayıtlıdır çu nku  hazır bir anne baba 
vardır; onların zaten çocukları var-
dır; biz ikinci veya beşinci çocug u 
olarak dog abiliriz; temelde o nemli 
olan o ana ve babanın genetik duru-
mudur çu nku  onların DNA sarmalla-
rında mevcut olan o zellikleri, meyda-
na gelecek olan o yeni bedendeki bir-
leşimiyle edinmemiz lazımdır; bu 
birleşim de hayat planımızdaki ana 
işlemlere uygundur. Hayatta hangi 
rolu  oynayacaksak, kendi gelişimi-
miz için nasıl bir persona seçmişsek; 
o personanın ihtiyacı olan bu tu n 
o zellikleri deyim yerindeyse sag dan 
soldan toparlarız. Sık sık “Niçin ai-
lem, annem, babam bu kişiler de baş-
kası deg iller?” diye sorarız. Evet, be-
g ensek de, beg enmesek de, bizler o 
insanlardan aldıg ımız genetik malze-
meye go re mevcut insanlarız. Onlar 

bizim sinir sistemimizi, beyin siste-
mimizi oluşturacak ve hayatta bize 
lazım olacak tecru beleri geçirmemizi 
sag layacak birtakım 
kalıtımları taşımak-
tadırlar.  
 
Kalıtımsal hasta-
lıklar genellikle bir 
tekamül zorunlulu-
ğu olarak ortaya 
çıkarlar, bu ihtiya-
ca göre meydana 
getirilirler. O rne-
g in, belki bir varlık 
ileride şeker hastası 
olarak bazı tecru be-
ler geçirmek ihtiyacındadır ama ge-
netik yapılarında şeker hastası olma 
kalıtımını taşımayan bir anne ve ba-
badan dog mazsa, kolay kolay şeker 
hastası olmayacaktır. Ancak şeker 
hastası olan annesi veya babası varsa 
o da şeker hastası olma potansiyeli-
ne sahip bir varlık olarak bu yu r. En 
sonunda, belirli çag larda pankreas 
yorulması sonucunda onda da şeker 
hastalıg ı oluşur ve eprövleri, yaşam 
imtihanları, hayat görüşü o şeker 
hastalığının seyrine göre oluşur. 
Aldıg ı gıdanın şekli deg işir, hayat go -
ru şu  deg işir, hafıza kabiliyeti, du şu n-
cesi farklılaşır; hayatına bir yumu-
şaklık, standart bir durum hakim 
olur. Kendini fazla yoramaz, abur cu-
bur her şeyi yiyemez vs. Bütün bun-
lar, o varlığın günlük hayatında 
çok değişik tecrübelere, ruh hale-
tine, ruh hallerine geçmesine se-
bep olur. Go rdu g u nu z gibi, tu m bun-
lar çok ince hesaplardır.  
 
Akrabalarımız için de, kardeşlerimiz 
için de bo yle ayrı ayrı hesaplamalara 
ve kendi seçimlerimizle onaylanan 
du zenlemeler geçerlidir. Bu gerçek-
leri bilmeyenler “Bilseydim, bo yle 
olmazdı, bunu seçmezdim,” ya da 
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hastalıklar 

genellikle bir 

tekamül 

zorunluluğu 

olarak ortaya 
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Bizler yani ruh 

varlıkları için 

imtihanı 

olmayan, 

denenmeyen 

bir maddesel 

hayat yoktur. 

Tabiatın her 

tu rlu  hareketi; 

ruh varlıg ı için 

bir imtihan, bir 

sınanma şekli 

olur.  

“Bilseydim, bo yle bir durumda dog -
mazdım. Orta halli olmazdım da çok 
zengin olurdum,” diyorlar. Du nya 
şartları o şekilde yu ru mez; bizler 
fakirliği, fukaralığı bile bile seçe-
riz, zenginliği bile bile seçeriz ama 
yeryüzündeki bu egoist kafamızla 
değil. Bunlar, serbest ve yüksek 
şuur hali içerisinde bulunduğu-
muzda yapmış olduğumuz bir göz-
lemden ve ihtiyaçtan doğar. Yeryu -
zu nde neye muhtaçsak onunla karşı-
laşırız; ister aile akraba seçimi, ister 
iş, eş, aş; ne olursak olalım, ne yapar-
sak yapalım, bu tu n bunları o z ihtiya-
cımız olarak, bize sag layacakları im-
kanları kullanmak ve o imkanlar içe-
risinde çeşitli tecru beler, imtihanlar 
geçirmek yoluyla bir tekamu l veya 
gelişim hamlesi yapabilmek için ken-
dimiz seçmişizdir. Kısacası, her şey-
den bizler sorumluyuz.  
 
Dünya Hayatı: Eprövler 
 
Du nya hayatına, epro vler yani imti-
hanlar alemi deriz. İ mtihanlar ale-
minde madde ile sınanırız. Bilirsiniz; 
eski geleneklerde su, ateş, hava ve 
toprak gibi dört büyük temel un-
surdan ve bunların her birinin in-
san üzerinde ayrı ayrı etkisinin 
var olduğundan söz edilir. Gerçek-
ten de insanın bedeninin yapısında 
bunların temsil ettig i enerjiler mev-
cuttur. Dikkat ederseniz, bunların 
aynı zamanda insanlığın imtihan 
şekillerini oluşturduklarını da go -
rebilirsiniz: Suyla imtihan oluruz; 
seller, yağmurlar, göller, boğulma-
lar, sel basmaları, su basmaları vs. 
Ateşle imtihan oluruz; volkanik 
hareketler vs. Toprakla imtihan 
olduğumuzda büyük depremler, 
çatlaklar, heyelanlar ortaya çıkar. 
Havayla imtihan olduğumuzda ise 
büyük esintiler, boralar, fırtınalar, 

hiç dinmeyen rüzgarlar kendini 
gösterebiliyor.  
Demek ki, bizler yani ruh varlıkları 
için imtihanı olmayan, denenmeyen 
bir maddesel hayat yoktur. Tabiatın 
her tu rlu  hareketi; ruh varlıg ı için bir 
imtihan, bir sınanma şekli olur. Esas 
mesele, o hareket karşısında varlı-
ğın göstermiş olduğu uyanıklıktır; 
uyum, özellikle esneme kabiliyeti-
dir, herhangi bir basınç, itilim ve-
ya zorlanma karşısında ne derece-
ye kadar yaylanıp, geriye çekilip 
kopmamak, pes etmemek, kendini 
yok etmemek, hayattan cayma-
mak, yılmamak üzere bir esneklik 
gösterip göstermediğinin kanıtla-
rının fiilen ortaya konmasıdır; za-
ten bu, hayatın ta kendisidir. 
 
Biz insanlar, yeryu zu nde her zaman 
çok çeşitli olaylarla karşılaşırız ve 
bunlara karşı bizim bir tavrımız, bir 
tutumumuz, onları deg erlendirme 

halimiz vardır. Bunlar; bizim o an 
içinde bulundug umuz realitemizin, 
gerçeklik şuurumuzun sag ladıg ı im-
kanlar dahilinde oluşurlar. Başka bir 
gerçeklik şuuru içerisinde incelemiş 
olsak, bir olay bize belki de felaket 
gibi gelmeyecektir; onu tahammu l 
etmesi, taşınması gayet kolay, geçici 
bir olaymış gibi go rebiliriz. Hatta ay-
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nı olayı bize yakın bir başkasında 
go rsek; kendi alanımızda olmadıg ı 
için o olayın bizi pek fazla etkileme-
mesi so z konusudur. Bu durum için 
en iyi o rnek, o lu m karşısındaki tavrı-
mızdır. 
 
Metapsişik açıdan ölüm olayı bir 
felaket değildir çünkü nasıl doğu-
yorsak bu kez de ruh dünyasına 
bir doğuş daha yapıyoruzdur.  
 
Kainatta o lu şler, yok oluşlar so z ko-
nusu deg ildir; daima doğuşlar var-
dır. Ruh du nyasından fizik du nyaya 
dog arız, fizik du nyasından da tekrar 
ruh du nyasına dog arız; kısacası her 
iki taraf arasındaki geçişler hep birer 
dog um şeklindedir. O lmek tabiri, bi-
ze go re çok yanlış anlamda kullanıl-
maktadır. O lu m olayı da, fizik du nya-
da karşılaştıg ımız dig er her olayın 
bırakmış oldug u izlenimler gibi bi-
zim u zerimizde izlenimler bırakmak-
tadır. Gelin, o lu mu n bizde uyandırdı-
g ı du şu nceleri, bizlerde seri şekilde 
uyandırdıg ı duygusal izlenimleri ele 
alalım. 
Her olayın deg erlendirilmesi bizim 
kendi realite şuurumuza bag lı olmak 
u zere oluşur; daha o nce de belirttig i-
miz gibi, başkasının realite şuurunda 
deg ersiz olan bir olay, bir başkası 
için mu thiş deg erlidir. Bu durum psi-
kosomatik hastalıkların incelenme-
sinde de go ru lu r; hastalar en ku çu k 
bir şeyi bile abartabilirler, normalde 
o nemsiz olan bazı haller şuuraltları 
tarafından çok deg işik yorumlara 
tabi tutulabilir. 
 
Tabiat olaylarından veya çok sayıda 
o lu mu n meydana geldig i olayların 
insanlara vermiş oldug u izlenimler 
de bu şekilde farklı yorumlanabil-
mektedirler. Aslında, birçok o lu mu n 
aynı ana veya ard arda gelmesi 
o nemli deg ildir, orada sadece bir 

senkronizasyon olayı meydana gel-
miştir. Kısacası, o insanların beden-
lerinden ayrılmalarının zamanlama-

sı; o şartlara uygun du şmu ştu r; bu, o 
varlıklarla ilgili bir irade ve istek me-
selesidir çu nku  varlıklar kendi istek-
lerine bag lı olarak bedenlerini terk 
ederler. Bu bir istek meselesidir ve 
istekler birçok bakımdan birbirleri-
ne uygunluk go sterip bir araya gele-
bilirler. Bir deprem olur, bakıyorsu-
nuz 15.000 kişi bir arada o lu yor. Bir 
gemi batar, 30-40 kişi aynı anda bo-
g ulur. Şimdi, bunlar u st u ste geldi, 
diye bu felaket 30 kere veya 15.000 
kere katlandı anlamına gelmez. Bu 
bir senkronizasyon veya hem za-
manlılık meselesidir. Demek ki, o 
varlıklar için bedenden ayrılmanın 
imkanları o zaman ve o olayla ger-
çekleşmiş; irade de kendini o zaman 
tahakkuk ettirmiştir.  
 
Bu felaketlerden kişisel ders çı-
kartmak mümkün değildir; yani 
eşimizin veya bir akrabamızın o lme-
si, bir yerde bazı insanların kaza so-
nucu o lmesi bize zulu m olsun, bize 
ders olsun diye meydana gelmez. 
O varlıklar kendi epro vlerini yaşa-
maktadırlar; ölümleri ve ölüm şe-
killeri, kendileriyle alakalı bir ko-
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… insanların 

açgözlülüğü asla 

bitmemiş ve hiç 

durmadan 
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aranmıştır.  
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… hayat içinde 

başımıza gelen 

zorlu olaylar, 

sadece 

şanssızlığımız 
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sürekli üst üste 
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çıkan şeyler 

meselesi 

değildir. 

Bunlar bizim 

karmik 

telafilerimiz de 

olabilirler. 

nudur. Bizler, olsa olsa, kendi kendi-
mize bazı yorumlar yaparız: “Çok 
hızlı gidiyordu, iyi sollayamadı, işare-
tini zamanında veremedi, hatalı sol-
lama yaptı ve çarpıştı.” Ama o lu m bu 
deg ildir; evet, fiziki hayat içerisinde 
herhangi bir o lu me hazırlık bu şekil-
de olabilir çu nku  her tipten o lu m 
meydana gelebileceg inden hazırlık 
her tu rlu  şekliyle olabilir. Fakat 
o lu m, ayrı bir konudur. Şunu sorabi-
lirsiniz: “O lu m, insanlara ibret olabi-
lir mi, olamaz mı?” Eg er o lu mler in-
sanlara ibret olsaydı savaşların o nu  
kesilirdi. Halbuki biz insanlar yeryu -
zu nde asırlardan beri hiç durmadan 
savaşıyoruz. Hayır, o lu mler insanlara 
ders olmuyor, ibret olmuyor.  
 
Ancak, ahlaki bir sistem içerisinde 
yetiştirilmiş ve “mal mu lk sahibi, ha-
ni bunun ilk sahibi” hikayesinden 
çıkartılma bazı sloganlarla bu yu tu l-
mu şsek; istedig imiz kadar çalıp çır-
palım, kalp kıralım, fakir fukara hak-
kı yiyelim, servet biriktirelim; belirli 
bir zaman içerisinde ecel 
geldig inde, du nyadan ay-
rılma zamanı gelip çattı-
g ında biriktirmiş oldug u-
muz şeyleri bu du nyada 
bırakmak zorunda oldug u-
muzu go ru r ve bu so zu n 
dog rulug una hak veririz. 
Arkasından “Kefenin cebi 
yok” gibi bu so zu  pekişti-
ren bir halk tabirini de ek-
leriz. Ama ne olur ? Tu m 
bunlar bilinmesine rag -
men, her neslin kendinden 
sonra gelecek nesile bırak-
tıg ı asıl miras açgo zlu lu ktu r. Bu tu n 
bunlara rag men insanların açgo zlu -
lu g u  asla bitmemiş ve hiç durmadan 
servet yapmanın yolları aranmıştır. 
Yani konulan bir mirastan daha baş-
ka bu yu k bir mirası teşkil etmek u ze-
re kendisinden sonrakilerde de yine 

aynı işe devam edilmiştir. Demek ki, 
o lu mu n insanlara bu yu k bir bilgi ver-
dig i veya nefsi, varlıg ı u zerinde kont-
rol edinmesini sag laması bakımın-
dan onda derin bir izlenim bıraktıg ı 
du şu ncemiz sadece bir zandan iba-
ret. İ nsan sadece geçici korkulara 
kapılır. Deg er verdig i birtakım o zel-
liklerin artık kendisinde olmaması, 
onlara sahip olamayacag ı olasılıg ı, 
kaybettig i deg erlerin yoksunlug unun 
sonuçlarına katlanamama hali; o lu m 
korkusu ancak bunu meydana getire-
bilir.  
 
Zaten asıl mesele, bir ölüm hadise-
sinden sonra bizde kalan izlenim-
ler, duygular ve metafizik çağrı-
şımlarımızdır. Bizim eprövümüzü 
bunlar oluşturur. Ama bizleri esas 
geliştirenler o lu mle ilgili izlenimler 
deg il de, değer yargılarımızı ve de-
ğer verdiğimiz şeyleri hayat içeri-
sinde yaşarken alt üst eden olay-
lardır; gelişimimiz açısından çok da-
ha o nemlidirler. Bunlar; servete, ço-

lug a çocug a, sevgiye, kıymet verdig i-
miz iktidarlara dayanan yani ego-
muzla çok yakından ilişkili hale getir-
dig imiz ilmimiz, irfanımız, ru tbemiz, 
içinde bulundug umuz durumumuz, 
fiyakamız, gu venlig imiz, gu cu mu z, 
gu zellig imiz vs.dir. İ şte bunlar tehli-
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keye girdig inde yani bunların deg er 
kaybına ug raması, deg ersizleşmesi, o 
deg erin ya da bu deg er vasıtasıyla 
ulaşmış oldug umuz birtakım başka 
deg erlerin bizden uzaklaşabilmesi 
ihtimalleri dog dug unda, deyim ye-
rindeyse bizlerde şafak atar. Bunlar, 
çok daha etkili epro vler meydana 
getirmektedir. Hayatının bu yu k bo -
lu mu nde refah ve rahatlık içinde ya-
şamış, ancak kendi yedig i yemeg i du -
şu nu p, ancak yiyip içtikten sonra 
şu kreden insanların bu imkanları-
nın deg işik bir hayat akışı içerisinde 
birdenbire azalıvermesi, kesiliver-
mesi, ortadan kalkması bu yu k bir 
paniğe ve korkuya sebep olur ve 
işte o zaman, o olay bir imtihan ha-
line gelir.  
 
Hepimiz her an birtakım değişim-
lere uyum sağlama zorunluluğuy-
la karşılaşıyoruz ve içimizde bu 
değişmeye karşı bir zorlanma 
meydana geliyor. İ çinde bulundu-
g umuz statu koyu yani artık sabitleş-
miş durumu deg iştirmek, başka bir 
hale uyum sag layabilmek u zere sı-
kıştırılıyor veya gerginleştiriliyoruz. 
Gerginlik ve gerilme, insan hayatı-
nın ayrılmaz bir parçasıdır. Her an 
bir gerginlik içerisindeyizdir ve bu 
gerginlik ve gerilme olmadıg ı su rece, 
bizler hayattan hiçbir lezzet almayız. 
Çu nku  bizler, içinde bulunduğu-
muz durumun nasıl olduğunun 
farkına ancak kıyas yaparak vara-
biliriz: İ yi bir durumda mıyız, yoksa 
iyi olmayan bir durumda mı? Peki, 
neye go re? Elbette, bu kendi realite 
şuurumuza göre bir değerlendir-
medir ama bunun farkına varabil-
memiz için bir gerginlik içerisinde 
bulunmamız şarttır.  
 
Dolayısıyla bütün olayları, birer 
esneklik sınavı şeklinde ele al-
makta çok büyük fayda vardır. Sü-
rekli itilimlere karşı sert bir şekil-

de cevap vermeksizin, onun ittiği 
yönde geriye doğru esnemek gerekir. 
Tıpkı şiddetli ru zgar altında yatan bug -
day başakları veya kamışlar gibi eg ilip, 
olabildig ince esnemek ve ru zgarın şid-
deti azaldıktan sonra tekrar dog rulup 
dikilmek; işte, bunu o g renmeye adayız. 
Bu esneme yeteneg i olmasa, o kamışlar 
çatır çatır kırılırlar; hayatiyetleri orta-
dan kalkar, bu yu yemezler ve çog alamaz-
lar. Esneklik go steremedig imiz takdirde 
insan için de durum hemen hemen aynı-
dır. Elbette, esneklik go steremedig imiz 
zamanlar da oluyor ama 
genellikle bu beceriyi ser-
giliyor ve esneyerek da-
ha büyük değişimlere 
hazırlık yapabiliyoruz. 
Daha yüksek seviyeli bir 
hayat anlayışı, algılama 
ve şuur alanları içerisi-
ne girmeye aday olmaya 
çalışıyoruz.  
 
Demek ki, hayat içinde başımıza ge-
len zorlu olaylar, sadece şanssızlığı-
mız yüzünden sürekli üst üste karşı-
mıza çıkan şeyler meselesi değildir. 
Bunlar bizim karmik telafilerimiz de 
olabilirler. Ard arda meydana gelen ge-
rilmelere veya gerginlik meydana geti-
recek basınçlara maruz kalmak, elbette 
kolay iş deg ildir ama bu da bir telafidir. 
Aslında hayat planımızın gidişatına 
göre önümüze çıkan veya çıkartılan 
imkanları herhalde biz sadece % 5’i-
ni kullanabildiğimiz şuurumuzla de-
ğerlendiremediğimiz için, değişimin 
kendine göre olan zaman akışını ka-
çırmamak bakımından bazı işlere ve 
olayları yaşamaya zorlanırız; bunlar 
da üst üste karşımıza çıkan sıkıntılar 
tarzında olurlar. Elbette, isteyen kişi 
en ku çu k olaydan bile çok dersler çıka-
rabilir. Kendi realitemizin, şuurlu reali-
temizin ihtiyacı olan bilgileri aslında en 
ku çu k olayın içerisinden elde etmek de 
mu mku ndu r.                                     Bİ TTİ  
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