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Yüksek Şuur 

 

  

 

 

 

Güzden bir merhaba daha, Dünya her yönüyle değişirken biz de durmaya çabalasak bile değişiyoruz. 

Ağaçlar, yapraklar, hava değişiyor. Doğanın çekilişini sarı renkte yaşıyoruz, hem de sarı rengin tüm yazın 

neşesini taşıdığını bilerek. Kimimiz bu akışın karşısında mutluluk izlenimleri derlerken kimileri de korkuyor. 

Değişim de tekrarlar da korkutuyor. 

 

Bir bedenin çok ötesinde bir şey olduğumuzu, 

bu dünyadan şu an ki kimliğimizle geçerken 

alma verme dengesinin farkındalığıyla yol 

alabilmeyi öğreniyoruz; tüm öğretilerin, kutsal 

metinlerin, ezoterik çalışmaların aynı evrensel 

bütüne hizmet ettiğini bilerek. Her varlık kendi 

yolunu kendi belirliyor ve kendi ihtiyaçları 

doğrultusunda gölgelerini aşarak ilerliyor. 

Korkusuzluk ruhun niteliği... Bu sayımızda 

insana düşük bir alanda hapsetmeyi getiren 

duygulardan, korkulardan da söz edeceğiz. Bu 

dar ve düşük alandan çıkmanın yolları üzerine 

düşüneceğiz.  

 

 

İnsanın ayrıca hız ve dikkat gibi ruhsal niteliklere 

de gereksinimi var. Sonbaharın hüznü neleri 

saklıyor? Ölüm korkusunu mu, bırakamamayı mı, 

entropiyi mi? 

Evrendeki durumumuzu bilmeden hiçbir soruyu 

yanıtlayamayız. Bu yüzden içimizdeki iyiliğe ve 

sevgiye, Yaradan'ın iyiliğine ve sevgisine 

inanmamız gerekiyor. Ve kendi biricik 

özelliğimizle birlikteki yerimizi almalıyız. 

Dileğimiz aşkla ışığın hep parlaması, her zaman 

yolumuzun karanlıktan aydınlığa olması… 

 

  

 

Ekim’den Merhaba 
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Ahmet Cemal Gürsoy 

 

Ataleti Hatırlamak 

 

    

 

 

 

 

Üst dünyalar için objektif bir gözlem içinde değilsek, kendimiz için de fikrimiz var mıdır, varsa nedir 

karışıklığını yaşıyoruz demektir. Objektif olmak… çok kolay bir hal değil bahsettiğimiz. Birçok algısal 

dönüşüm yaşamış olmayı gerektirir. Ayrıca gözlem imajinatif değil, bir yaşanmışlığı olmalıdır. Yoksa ne  olur 

döngüsel olarak hayatımızda? Bilmek zorlaşır, karmaşıklaşır… 

Toplandığını düşündüğümüz kayıp parçalar ve 

ortaya çıkan gölge taraflar nasıl bir kabul ile 

entegre olur? Bütün soruların cevabı şuur 

dediğimiz alanlarda, zaman faktörü ile birlikte 

yer alıyor. Objektif gözlem yaptığımızda, aslında 

o an neyin parçası olduğumuzu hatırladığımızda 

atalet ortadan kalkıyor. Aktif olarak bizde yer 

alan ağırlık merkezi sabır ise oradan çözüm 

olarak öz varlığımıza gönderdiğimiz mutluluk 

anları kıyas bilgisine dahil oluyor.  

 

Mutluluğu, küresel zaman anlayışında yaptığı 

eylemlerde duraklamadan ilerleyen şuur hali 

olarak düşünebiliriz. Dolayısı ile mutluluk, 

hareket halidir ve nesnel olarak bizim 

boyutumuzda ataletin, durağanlığın 

dönüştürüldüğü bir enerjisel teknik olarak yer 

alır, tekamülümüze değer katarak hatırlamamızı 

sağlar.Sembolik anlatımlar, simgecilik boyutsal 

olarak gerçek arayışında hiç durmadan 

ilerlemeyi getiren aracı yollardır.  

Şimdi esas olan alegorik, metaforik 

sahnelemelere gerek olmadan kozmosda 

aynalanmış doğruları vazife haline getirerek 

sembolsüz, simgesiz anlayışlar haline 

getirmektir. Bizi gerçeğe yaklaştıran, üç boyut 

realitesinden bütünsel bir algı anlayışına 

götürüp adım adım birliği yaşatacak olan, aktif 

sabırda alçak gönüllüğü takip etme ve kibri 

bırakma çalışmalarıdır.  

 

Kendi üzerimizde çalışarak hatırladığımız ve 

başkalarını önemseyerek ilerlediğimiz bu yol, 

ataletimizi yenecek yegane okul ve 

yoldur…Entegrasyon için her an dönüşmek, tam 

olmak ve başlıca özelliğimizi hatırlamak için 

beklemeyelim. Karar verelim! Şüphesiz olarak 

bizden daha yüksek şuurun varlığına güvenip, 

direnci bırakalım… 

 

Işığın kalbinde olalım 
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Yüksek Şuur 

 

 
 

 

 

 

 

henkten olmak; 

bir tahakkuk (“hakikat”leşme), bir 

gerçekleşme plânı olan ‘vazife plânı'nda 

idrakin ‘aslî icap’larla intibak, yani vahdet hâline 

geçerek (icaplarla birleşerek) hakikatleşmesiyle, 

varlığın (Varlık) oradaki ahengin bir cüzünü 

oluşturmasıdır, yani ahenge (Aslî Kudret ışığı 

ahengine, aslî icapların ahengine, hakikatlerin 

ahengine) katılmaktır ki, bu, tamlığına ya da 

bütünlüğüne ‘Ünite’de ulaşır. Ahenkten 

olunmaya ancak vazife plânında başlanması ve 

ahenkten olmanın dereceleri‘İnsanlık 

safhası’nda idrakler henüz ‘vazife’ bilgisiyle 

aydınlanmış bulunmadığından vazife plânına ait 

‘aktif intibaklar’ insan hayatında başlamaz.  

 

 

Çünkü insanlık safhasında 

ruhların hiçbir davranışı henüz hiçbir icapla tam 

bir vahdet oluşturabilecek kudrete ermiş 

değildir. Orada en küçük bir ahenksizlik, en 

küçük bir aykırılık veya terslik yoktur.Oraya 

girecek ‘varlık’ların muhakkak ve kesin olarak bu 

ahenge uymuş durumda bulunmaları, hatta bu 

ahenkten olmaları şarttır ki, bu da bu yolda 

geçirilecek birçok hazırlık safhasıyla mümkün 

olabilir.Bir varlığın ‘kâinat ahengi’nin nizam (ilâhi 

nizam) ve tertiplerine tam bir mutabakat 

hâlinde nizam ve tertipler ile tam bir intibak 

hâlinde), Ünite’ye doğru ilerlemesi, ancak vazife 

plânında başlar. 

 

 

A 

İlahi Nizam ve Kainat’ta 

Ahenkten Olmak 
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Fakat vazife plânının ilk kademelerindeki 

varlıkların idrakleri de, Aslî Prensibin sonsuz 

icaplarına henüz pek küçük çapta intibak 

edebilmiş durumdadır. Bu kademelerden 

itibaren gayeye ulaşmak, yani “aslî icapların 

bütünü”ne uyabilmek ve “ahenge bütünüyle 

karışabilmek” için vahdet yolu boyunca 

geçilecek daha sonsuz merhale vardır.rakin 

hakikatleşmesi ve kâinat hakikatlerinin 

ahengiİdrak, hangi icaplarla intibak, yani vahdet 

hâline geçmiş olursa 

orada “hakikat”leşir ve 

o varlık oradaki ahengin 

bir cüzünü oluşturur.işte 

bu, “ahenge katılmak, 

ahenkten olmak” 

demektir.  Bu bilgi, 

vazife plânının bir 

“tahakkuk 

(‘hakikat’leşme) plânı”, 

bir “gerçekleşme plânı” olduğu deyiminin de 

mânâsını izah eder.Bu tırmanış, Ünite denilen, 

kâinatın son imkân sınırları na geldiği zaman, o 

varlığın idraki bu ışık huzmesinin içerdiği bütün 

icaplara intibak etmiş, tam o ahenkten olmuş ve 

dolayısıyla kâinat cüzlerine ve bütününe hâkim 

bir durum almıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yürüyüş böylece gelişerek nizam, tertip ve 

ahenk içinde kâinatımızdaki sezilebilen 

ifadesiyle “tekâmül” ün gerçekleştiği 

(tekamülün kâinatımızda tümüyle gerçekleştiği) 

Üniteye doğru akıp gider.İşte bu ‘plân’dan 

itibaren idrakler, kâinat ‘hakikatler’ine gittikçe 

daha büyük bir kudretle nüfuz etmenin yolunu 

tutarlar; yani o “hakikatlerin ahengi” içinde 

gittikçe kapsam kazanırlar.Işığın ahengine 

tamamen katılma ya da ahenkten olmanın, 

bütünlüğüne kavuşması 

veya nihayeti: 

ÜniteVarlıkların, ‘Aslî 

Kudret ışığı konisi’ 

sembolik tasvirinde 

belirtilen, kâinata inen 

“ışık huzmesine 

tırmanarak yukarılara 

çıkması” demek, o ışık 

huzmelerinin 

kapsamında mevcut olan bütün icaplara 

idraklerinin tedricen intibak etmeleri, girdikleri 

ahengine (ışığın ahengine) gittikçe daha geniş 

çapta karışmaları demektir.  

 

Vazife plânı bambaşka, yüksek bir plândır: 

Vazife plânı, baştanbaşa bir ahenk, bir nizam, 

bir beraberlik, tam ve karşılıksız bir 

koordinasyon ve kooperasyon (işbirliği, 

ortaklaşa çalışma) plânıdır 
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Cüneyt Gültakın 

 
 

 

 

 

Işık kabaya doğru inip kararırken parçalara ayrılarak katılaşıp kararıyor. Parçaların bir araya gelmesi belki 

daha çok ışımanın tek yolu. Bu yüzden aşağılara atılmışların birlikler kurmaktan ve uyumu tutturmaktan 

özge çaresi yok. Önce kişilikler özleri besleyecek ve öz içinden doğru ışıyacak, yüksek titreşimlerle 

buluşacak. Özün içten ışıması başlı başına bir kendini bilme yolculuğudur.  

Her bir foton parçası bir ışık gövdesinde birlikte yol almaya koyulmalıdır. Yükseldikçe özü açılmakta ve yeni 

yüksek etkilerle birleşmektedir. Bu yöntem ruh varlıkları için de benzer biçimde gerçekleşir. Ruh varlığının 

tutunduğu insan yaratığı için de... 

 

İnsanın kendi özüne doğru yaptığı evrensel 

yolculukta yalnız olması düşünülemez. Evrenin 

temel yasaları ve bunların kaynağıyla özün 

teması oldukça sıra dışı bir iştir ve kimi koşulları 

vardır. Kendini bilme çalışmalarında bir 

öğretmenin gerekliliğinin yanı sıra grupla 

çalışmanın önemi büyüktür. Bundan dolayı antik 

dönemden bu yana eğitim merkezleri, ezoterik 

gruplar çalışmak, kendini bilmek için bir araya 

gelen insanlardan oluşmuştur.Grupların en az on 

kişi olması gerekli dönüşüm ortamını  uygun 

biçimde yaratacaktır. 

 

 

Çalışmaların bilgi edinme dışında çeşitli 

uygulamalarla da yapılması gerekir. Etkinlikler ve 

yolculuklar için oluşturulan gruplar iletişimi  

boyutlandırır ve bireyler arasındaki etkileşimler 

benlikleri de çalıştırır. Bu benlikler en geniş 

hoşgörüyü doğal olarak kendi grup üyeleri içinde 

bulacaktır. Özlerimize ulaşmak için doğal olarak 

birbirimizin yardımına gereksinim duyarız. Grup 

içinde birbirimize ayna olur, benliklerimizi 

tetikler, değer farklanmaları yaşarız.  

 

 

 

Ezoterizmde Grup Çalışmaları 
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Grup içinde güvenli bir çalışma ortamı oluşarak 

ilerleme olanağı buluruz. Öğrenci olur öğreniriz, 

öğretmen olur öğreniriz.İlk akademi, Platon’un 

Atina’daki okuludur. Yarı-tanrı sayılan kahraman 

Akademos’tan adını alan bir zeytinlikte kurulan 

okul bu adla anılır.  Akademi’den sonra 

Aristoteles ve izleyicilerin Peripatos Okulu, 

ünlenmiştir. Aristo,  derslerini bahçe’nin gölgeli 

yollarında gezinerek verdiği için öğretisine 

“Peripatetik Okul” (gezimcilik ) dendi. Okulda iki 

tip ders vardı. Sabahları az sayıda öğrenciye 

yönelik ileri düzeyde ezoterik dersler verilirdi. 

Öğleden sonra ise egzoterik (dış dersler) denilen 

ve daha çok dinleyiciye açık olan dersler yapılırdı. 

 

 

 

 

 

 

Eski Yunan’dan önce Mısır’da Babil’de ve daha 

sonra yeryüzünde birçok ezoterik okul kuruldu, 

çalışmaların sonuçları tarihi değiştirdi. 

Günümüzde de birçok ruhsal akademi kuruluyor 

ve geleneği yaşatıyor. Yüksek Şuur Bilimleri 

derneği yapısında çalışmalarını yürüten Yüksek 

Şuur Akademi, kadim okulların geleneğinin izinde 

çağdaş bir yorumla çalışıyor ve entelektüel 

bilginin ötesinde ruhsal uygulamalara ve yolu 

yolculuklarda öğrenmeye önem veriyor.  
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Işık, Aşktan Eskidir 

Eda Eraydın 

-Ben renkleri; şiirleri biçimlendiren kelimeler, 

müziği biçimlendiren notalar gibi uygulamaya 

çalışırım.  

JoanMiró 

Yıllar yıllar önce kampüste ağaçlı yoldan 

geçerken şöyle bir soru aklıma gelmişti. 

“Herkesle aynı şeyleri mi görüyorum?” Yani bu 

sorudan kastım sevgili dostum, seninle aynı anda 

bir ağaca baktığımızda yeşilin aynı tonunu mu 

görüyoruz? 

Bazı canlıların gözlerinin farklı spektrum 

aralıklarını algılayabildiği bilgisine sahibiz, peki ya 

insan türü olarak kendi aramızdaki farklılıklar?  

Araştırma 

konum gereği 

uydu 

görüntüleri 

üzerinde 

çalışıyorum ve 

şimdiye kadar 

uzaktan 

algılama bilimi 

ile ilgili çeşitli derslere katıldım. Spektrum 

bilgisine dayanan bu derslerin birinde Hocamız 

bize “fiziksel olarak üçüncü bir gözümüz olsaydı 

çevremizi nasıl algılardık?” diye sordu. Ağaçlı 

yoldan geçerken aklıma gelen soruyla eş 

zamanlılığından dolayı Jung’un ismini hürmetle 

andım. Sonrasında ise yürümeye çalıştığım 

spiritüel yolumda bir gerçeği öğrenecektim; 

üçüncü gözümüz kalbimizdeydi ve kalbimizle 

hissedebildiğimizde önümüzde açılacak bir başka 

boyutun kapılarını aralıyordu. Bir nevi bilinç 

genişlemesi, hayata farklı bir pencereden bakıştı. 

Ve nihayet anladım, herkesin aynı ağaca bakıp 

yeşilin aynı tonunu görmediğini. 

Spektrumda bir insan kırmızıdanmora sınırlı (400 

ile 700 nanometre) bir aralığı algılayabiliyorken 

ruhun spektrumu için hangi değer aralıkları söz 

konusudur acaba? Ya da bir aralık söz konusu 

mudur? 

 

 

Uzayın karanlığı, yıldızların parlaklığı bize çok 

sıradan, çok olağan birşeymiş gibi geliyor ama 

biraz düşününce kutsal ruha dair ilham ve 

sezgileri bir gece vakti gökyüzündeki yıldızlara 

baktığımızda alabildiğimiz gerçeğini gözardı 

ediyoruz sanki. Gökyüzüne baktığımızda şu 

sorunun aklımıza gelmesi 

mümkündür; “Ruhun 

spektrumu karanlıktan ışığa 

bir yolculuk aralığında 

olabilir mi?” Ve bizler bu 

Dünya gezegeninde varlıksal 

amaçlarını anlamak uğrunda 

çalışan canlılar olarak 

farkındalıklarımızla içimizde 

aydınlattığımız her karanlık nokta ile ve o 

karanlığa ışık götürdüğümüz ölçüde spektrumun 

karanlık kutbunun biraz daha ışığa doğru 

gitmesini sağlıyor olabilir miyiz? Dolayısıyla da 

ışığın saflığına bir katkı yapıyor olabilir miyiz? 

Evrendeki birbiri ile bağlantılı sonsuz sistemlerin 

birinde, bu mütevazi mavi gezegende aslında 

unuttuğumuz bütün çabamız, bu spektrumun bir 

kutbunu diğer kutbuna yaklaştırmak olduğu. 

Bütün ömrü boyunca Sümer'den Mısıra ezoterik 

okulları tek tek dolaşıp bütün tradisyonların 

bilgisini birleştirerek matematik ve müzik üzerine 

modellendirdiği eğitim sistemiyle Pisagor’un 

hakkında az bilinen bir gerçek de renklere verdiği 

önemdir. 
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Evet, ışık aşktan eskidir. Aşk bazen mavi, bazen 

kırmızıdır. İkisinin birleştiği ortak kümede mor 

renk(magenta) ışığın özüne en yakın tondur ve 

mor ışık beyaz olan her şeyi daha da parlatır. 

Tetrahedron, ayrıca elektromanyetik dalgada 

(ışığın dalga formunda) saklı geometridir. 

Dolayısıyla tutku ile bilgelik birleştiğinde kendi iç 

uzayımızda yıldızlar ilhamımız ve yol göstericimiz 

olabilir. Hangi sistemin hangi küresinde var 

olursan ol, herkes aynı hedef uğruna aynı 

mesafeden çabalıyor aslında. Kutsallık kendinde, 

karşılaşmalar kendinden kendine, spektrumun 

hangi kutbundan yola çıkarsan çık varacağın 

kesin bir hedef yok, hep daha saf ışık için bütün 

uğraşımız. O yüzden ne suç ne ceza, ne günah ne 

bedel sen cennetinin saflığı, üst alemlerin 

parlaması için uğraşan bir garip renk 

tonusun.Her acıyla ve aşkla yandığında kalbin, 

ortaya çıkan senin evrene hediye ettiğin bir renk 

tonundan ibaret. Alevde kaç renk vardır bir 

düşün. Cevap aslında çok basit; yaktığı şeye 

bağlı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazen acını bazen de aşkın hazzını yakıt ettin 

evrene. Her yanışta ortaya çıkan yalnızca sana 

özgü, sana ait. O yüzden özelsin, o yüzden tek ve 

biriciksin. Şimdi bir ağaca tekrardan bak ve bu 

sefer dikkatlice, gördüğün o yeşilin tonu yalnızca 

senin algına ait, senin görebileceğin. İşte bu 

yüzden içindeki iyiliğe ve sevgiye, Yaratıcı’nın 

iyiliğine ve sevgisine inan. Ve kendi renk tonunla 

varolabilmek için güven. Dileğim ışığın hep 

parlasın, aşkla ve daima karanlıktan aydınlığa… 

Not: (Siyah bir renk değildir. Siyah; renklerin 

olmaması, yani karanlık ortam anlamına 

gelmektedir.) 
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Kırmızı Korkular Beyaz Sevgiler 

Avni O. Sevinç 

e yapcağız? Balık ekmek zamanı da 

geldi. Hava dönüyor artık, 

sonbahar biraz eteklerini kaldırdı 

palamutlar geçsin diye. Arsız 

hayvanlar, oradan geçerken de 

bakmayı unutmuyorlar yaradanın kovuğuna. Ne 

yapsınlar? Aba ve İma binlerce yumurta bırakıyor 

denize. Bizim gibi bir yumurta dokuz ay değil ki.  

Köprü kursunlar ya da saç örsünler. Norveç 

kıyılarına çıksınlar. Danimarka’da olur. Dünya’nın 

omurgasından başağıya baksınlar, bir sonraki 

tekamüllerine. İmkanları varsa da, eğer Tur 

rehbeleri iyiyse, biraz adaçayı 

kokusu alsınlar. Hep deniz 

hep deniz zor olur 

şimdi.  

Biz ne 

yapalım, 200 

kelime ile 

hayatımızı 

geçirelim. 

Houf puf 

yapalım, papatya 

çayı içelim. Ihlamur 

demleyelim. Bu arada 

ıhlamur sıcak su da değil, soğuk 

suda uzan saatlerde demleniyormuş. Sevgili, 

hipotalamus cahilliğimiz bize neler etti. Ihlamurla 

konuşuyor olsaydık, beni soğuk sulara at emi! 

Derdi. Bir sonrası için yapmıyor mu bütün 

bunları?  

Rab, konuşuyor. Biz müzik dinliyoruz. Kafa hep 

çalışıyor. Nasıld inleyeceğim diye sorduğumda, 

taş ıslandı mı cevabı geliyor. Gong’u hiçbir şey 

düşünmeden çalmak gibi. Pegasustan ucuza 

uçak bileti almak gibi değil.Acil durumlarda 

dolapta O Rh- kan depolamaktan 

bahsetmiyorum. Kan’nın içinde kut’tan bir şeyler 

var sanırım.Baba kan akıtmayın, kafanızı kırarım 

diyor. Hayatı anlamak için yaptığımız (?)  sevgili 

yavaş öğretici deneyimler, bizi kastırıyor, 

üstümüz başımız batıyor. Gress yağını çıkarmak 

için tinerle ellerini yıkamak gibi.  

 

 

Yağ gidiyor tiner kokusu kalıyor, tiner kokusu için 

sıvı sabun yapıyorsun, ellerinde kimsayal kalıyor, 

bol su yapıyorsun, kağıt peçete gidiyor, en 

sonunda bir dostun organik sabun getiyor içinde 

organik portakal yağlı ancak o zaman ellerin 

normale dönüyor. Olayları tam olarak 

gözlemeyemediğimiz için de oktavlar nerede 

kırılıyor, nerede yardımcı oktav nerede düşüş 

nerede hangi nota oluyor tam bilemiyoruz.  

Kendimizi bir şeyler yapıyormuş, yapabiliyormuş 

gibi hissediyoruz. İnsan ne yapabilir ki? Doğa 

öteki anlamıyla Yaradan değil mi her şeyi yapan? 

Sadece bir eylemlilik ve çaba içindeyiz. Çaba ve 

bu eylemliliği kendimize 

yönelttiğimizde hava durmunu 

tahmin edebiliyoruz. 

Bazen de daha iyi 

anlaşılması için yarım 

saatte fırtına çıkıyor, 

en son olan gibi.  

Ego’yu ampute hale 

getirmek ve o halle de 

Avrupa şampiyonu 

olmak için, babayı biraz 

sıkıntıya sokmak lazım. Kişi hiç 

bir şey yapamaz. Vuhuu! Boynu 

bükükler! Geçen sandal ağacından tütsü yaptım 

ama? Yaktım da güzel koktu. Oh ne güzel, 

çakralarda açılır şimdi. Adho Mukha Svanasanayı 

da çaktık mı mal meydana çıkar. Hışır hışır sesler 

ve renkler geliyor, bu kapalı kutu renkleri biliyor 

hayvanın duygularını biliyor. Varsın kendisi kendi 

bilgeliğinde devam etsin.  

Sigara içebilecek ve bakkaldan ekmek alabilecek 

seviyeye gelmiş bizler de kırmızıdan canlılık 

alalım, beyazlardan da birlik duygusunu. Bu ay bir 

on’luyu tamamladık. Bir bütün oldu. Bir damla 

oldu. Başka başka yerleri tohumlamanın 

yükümlülüğü oldu.  

 

  

N 
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Alma Arzusu Üzerine 

Hande Ersoy 

lmak arzusu, insan varoluşu gereği 

doğasında bulunan bir özelliktir. İnsan 

almadan yaşayamaz. Önce fiziksel 

ihtiyaçları gelir, besin alması 

gerekir örneğin. Sonra 

duygusal ihtiyaçları 

vardır, sevgi almak 

ister mesela, 

alamazsa 

düzeltilmesi zor 

duygusal yaralar 

açılır. Daha sonra 

zihinsel ihtiyaçları 

vardır. Düşünmek, 

üretmek ihtiyacı 

hisseder, bunun için 

bilgi almak ister, öğrenmek 

ister. Bu almak denen temel 

arzu, insanın hayat boyu bitmek bilmez bir 
biçimde önünde koşar.  

Peki ya insan kendi doğasına karşı çıkarsa... 

Almak istemezse ne olur. Fiziksel, duygusal ve 

düşünsel boyutlarda neler gerçekleşir. Beş 

duyuyla algılamaya alıştığımız dünya realitesi 

bize hayatta kalamayacağımızı dayatır değil mi, 

peki bu doğru mudur ya da nereye kadar 

doğrudur, yoksa tamamen yanlış mıdır?  

4. Yol çalışmalarında, hoşlanmadığın şeyden 

hoşlanıp, hoşlandığın şeyden uzak 

durmak gibi tersinlemesine 

yapılan çalışmalar vardır 

mesela bu egzersizler 

insana ne kazandırmayı 

hedefler acaba?  

Hiç denediniz mi, çok 

açken ve tam da 

yemeğe neredeyse 

yumulmak için hamletmek 

arzusu içindeyken, durup bir 

süre bu halinizi gözlemlemeyi.. çok 

ilginç bir tecrübedir çünkü o yemeğe olan arzulu 

yönelimimiz sanki o an bütün ihtiyaçlarınızı 

karşılayacakmış izlenimi vermektedir ama bir iki 

çatal aldığınızda kaybolur, aslında böyle 

durumlarda ben tahmin ettiğimden genelde 

daha az yiyebildiğimi gözlemlemişimdir. Bu 

anlamda tatmin çok kısa sürer ve aynı döngü 

sürekli tekrar eder durur. O yemeğin başında 

durup, bir süre kendinizi gözlemlerseniz, sanki 

avını parçalamak üzere hamletmeye hazır bir 

hayvanın dürtülerini fark etmek olasıdır. Oysa 

nerede insan olmanın incelmiş halleri.. Şükür 

etmek mesela, tabağınızda size besin olmak 

için bedenini sunan bitki veya 

hayvana teşekkür etmek hiç 

aklınıza gelir mi ya da o 

yemeği pişiren kişinin o 

yemeğe eklediği sevgi, 

duygu ve düşünceler. 

Birazdan onları da 

yiyeceksiniz o yemekle 

beraber. Hiç dikkat 

ettiniz mi o yemeği 

pişiren kişinin o anda 

aklından, kalbinden 
geçenleri de yediğinize... 

Eğer sadece vücudunuzun fiziksel 

ihtiyaçlarını tatmin etmenin ötesinde bir 

farkındalık katmadıysanız yemeğinize birazdan 

sizinle buluşacak olan sadece ölü bedenlerdir. 

Oysa insan varoluşunun içinde muazzam bir 

hediye gizlidir. Sadece tüketmenin, alma 

arzusunun ötesine geçebilme potansiyelidir bu 

hediye. “İnsan” verebilen bir varlığa da 

dönüşebilir. Verebilen insan olma hali, gizlidir. 

Doğal olarak açığa çıkıp hayatınıza dahil olmaz, 

tam tersine insan doğasına aykırı görünen bu hal 

büyük bir istek, irade ve çabayla ortaya çıkar. Bu 

mevcut potansiyeli açığa çıkarabilme 

çalışmalarına da “çalışma” ya da 

“yol” diyoruz. Tıpkı ışığın, 

taşın içinde saklı olması 

gibi. Kim diyebilir ki taş 

cansızdır diye. Taş, bir 

kaya parçasıyken 

ufalanarak parçalanır, 

içindeki mineralleri, 

metalleri toprağa 

bırakarak ona karışır. 

Oradan bir bitkinin 

köklerinden, yapraklarına 

meyvelerine uzanır ve bir hayvana, bir insana 

dahil olur. Derken insan ölür ve bedeni tekrar 

toprağa karışır, zamanla sıkışıp taşlaşır, dağlara 

taşlara dönüşür... Bu döngünün içinde canlı ve 

cansız nerede başlar nerede biter?  

A 
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İşin ilginç tarafı eğer kendimizi 

gözlemlemiyorsak, kendimizi “veriyor” 

sandığımız, çok fedakar zannettiğimiz 

hallerimizin de aslında alma 

arzusuyla yönetildiğini 

göremeyiz. Sahte 

kişilik denen, özden 

kopuk ve sadece 

dünya realitesiyle 

şekillenerek dışa 

yansılan 

davranışların ardına 

dikkatlice ve objektif 

olarak bakmak gerekir. 

O davranışların ardına ne gibi 

beklentiler gizlemişizdir acaba? 

Çoğu zaman bizim bile farkında olmadığımız 

karşılık beklemeler bulabiliriz bu verme hallerinin 

arkasında. En basiti sevilmeyi, onaylanmayı, 

takdir edilmeyi isteriz. Başarılı olmayı isteriz. Bu 

alma arzusu kimi zaman dışımızdaki kişilerden 

beklediğimiz şeyler gibi gözükse de aslında 

ardında kendi kendimizden esirgediğimiz haller 

olması muhtemeldir. Gözlemlerimizi biraz daha 

derinleştirirsek, hak etmediğimiz, yeterince iyi 

olmadığımız, günah işlediğimiz ve suçlu 

olduğumuza dair pek çok içsel inanç ve düşünce 

kalıbı balonuyla birlikte yaşadığımızı 

keşfedebiliriz. Balonumuz öyle büyüktür ki 

arkasını da önünü de göremez hale geliriz 

zamanla ve iyice unuturuz. Uykumuz derinleşir, 

ben kimim, buraya neden gelmiştim, hedefim 

neydi benim? Bu hatırlayamayışların 

derinleşmesiyle alma arzumuz, tatmin olma 

ihtiyacımız da artarak büyür. 

İçimizde büyüyen alma 

arzusuyla baş 

edebilmek için onu 

dışarıdan 

doldurmaya 

kalkıştığımız her 

şeyi adeta 

yüzümüze tükürür 

varlığımız. O 

özenerek aldığımız 

kıyafetler üzerimize yakışmaz, 

o bayılarak yediğimiz yemekler hazdan 

çok bedensel külfetlere dönüşür, hayatlarımıza 

çektiğimiz partnerler bize mutluluk yerine türlü 

türlü problemler taşıyıp getirirler. Mutsuzluk ve 

tatminsizlik hayatımızda büyüyerek çoğalır ve biz 

bu gerçeği kendimizden bile saklayarak üstünü 

örtmeye çalışırız. 

Aslında gerçek arzumuzun tam da tersine 

denk gelen bu hallerin panzehiri ne 

olabilir? Mutlu, tatminli bir hayat 

arzularken, tam tersi mutsuz 

ve tatminsiz bir yaşamı nasıl 

da kendi ellerimizle 

örmüşüzdür. Bunu kabul 

etmek insana çok zor gelir, 

buna inanamayız. Hangi aklı 

selim insan böyle bir şey 

yapar ki?! Ama olup biten tam 
olarak da budur aslında.  

Var oluşumuz karşısındaki tavrımıza hiç dikkat 

ettiniz mi? Örneğin ben kendimi olduğumdan ne 

kadar güçlü, ne kadar becerikli ve yetenekli 

sandığımı fark ettiğimde çok utanmıştım. Üstelik 

hayata karşı silahlarınız ne kadar güçlüyse, 

zekanızı, yeteneklerinizi, donanımlarınızı 

kastediyorum, bu karşılaşma o kadar 

gecikecektir. Kulağa epey acı geliyor değil mi zeki 

bir insanın çıkışı daha kolay bulabileceğini sanıyor 

insan oysa öyle olmuyor. Zekamız, o hayat boyu 

bize pek çok kapıyı açarak hayatı kolaylaştıran 

aklımız, ayağımıza dolanıyor. Yapabileceğimize, 

başarabileceğimize olan inancımız kolayına 

değişmiyor, inadımız kolay kırılmıyor. İşte bu 

noktada insanın şevkat ve merhat çıkarmaya 

başlayacağı yere doğru yaklaşıyoruz. Kime karşı, 

kendine karşı... Yapamayışına, bu kısır döngüyü 

aşamayışına karşı... Gurdjieff bu durumu şu 
cümleyle özetliyor: “İnsan yapamaz.” 

Neden yapamaz, çünkü insanın 

doğasında açıkta olan arzu 

sadece alma arzusudur. 

Verme arzusu doğal olarak 

bu denli açık değildir. 

Bulunup gizlendiği 

yerden çıkartılması, kir 

toz içinde kalmış üstünün 

başının temizlenmesi, 

parlatılması gerekir. Alma 

arzumuzun üzerimize giydirdiği 

kıyafetleri çıkartmamız gerekir. Sosyal 

statümüz, toplumsal rollerimiz, günlük hayatta 

pek çok faydasını gördüğümüz görünmez 

apoletlerimiz, kuyruğu dik tutmaya alışkın, kol 

kırılır yen içinde kalır hallerimiz... Bütün bunlara 

dönüp samimiyetle bakarsak ardında aslında 
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vermeye çalışıyor kıyafetine bürünmüş sinsi 

benliklerimizi görebiliriz. 

Alma arzusuna karşı durma pratiğinin bize 

kazandıracağı şey ilk başta müthiş bir gözlem 

alanıdır. Ekmeğin büyük parçasını kendimize mi 

yoksa başkasına mı verdiğimiz ve bunun 

ardındaki niyetimize nötr bakabilmek fırsatı. 

Bunu başarabilirsek cevaplar da sadeleşip 

basitleşir çünkü an içinde evet ve hayırlar yer 

değiştirebilir, bu o anın icabına bağlı hale gelir. 

Biz kendi arzularımızı devre dışı bırakabilirsek, 

anın içinde neyin doğru olduğunu biliyor hale 

gelebiliriz. O zaman büyük parçayı bizim almamız 

gerekmişse bundan utanç veya gurur duymadan 

kabul etmeyi ya da karşı tarafın alması 

gerekmişse bunu mutlulukla yapabilmenin 

hafifliğine doğru ilerleyebiliriz. “Komşunu kendin 

gibi sev” sen ya da o arada bir fark kalmaz o 

zaman. Her şey anın içinde şekillenir. Hayat 
neşeye dönüşür.  

Kendi doğamızın tersine yapılan uygulamalar, bu 

beden olmadığımızı hatırlamamıza yardım eder. 

Burada inkar ve isyan bayraklarını açmadan önce, 

ufak uygulamalarla bunu denemekte fayda var. 

Çünkü bu tip egzersizler beynimizdeki öğrenilmiş 

izlerin yerini değiştirerek, daha zinde ve esnek bir 

beyin yapısına kavuşmamızın yanı sıra manyetik 

alanımızı da güçlendirerek, zamanla daha farklı 

egzersizler yapabilmek konusunda bizleri daha 
kuvvetli hale getirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedenimizin yapamayacağını sandığımız pek çok 

şeyin yapılabilir olduğunu görmeye başlarız. 

Kalıplar kırılır ve beş duyunun alışılagemiş 

inançları geçerliliğini kaybetmeye başlar. 

Kendimize rağmen attığımız her adım bizi gerçek 

varoluşumuza ve gerçek hedefimize doğru bir 

adım daha yaklaştırır. Yeter ki varlığımız önünde 

diz çöküp onu ve gerçek ihtiyaçlarını 
alçakgönüllükle kabul edebilelim. 
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Kendimizle Karşılaşmak 

Merve Ay 

 
İnsan kendisi ile karşılaşma hedefinde yol alırken, 

yavaş yavaş ama tam da olması gerektiği gibi, hiç 

şaşmayan, tereddüt ve ihtimallere yer 

vermeyecek şekilde izlenimler dünyasında olması 

nasıl bir duygudur? Tüm bunları korkmadan 

doğru okuyabilmek; anlam arayışında bütünsel 

olanı algılayabilme eğiliminde olabilmektir. 

Kendinizi gözlemlemeye karar verdiğinizde, ilk 

başlarda gözlemlemenin ne demek olduğunu 

anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü, ben kendimi 

gözlemliyorum dediğinizde 

bu hal hemen 

yakalanmıyor. 

Gözlemlemek “Kendinize 

üç merkezde (zihin, duygu, 

beden) ne oluyor diye bakıp 

uzaktan izlemek” gibi. 

Sadece birindeki etkiden 

öte, üçünü de 

anlayabilmek, tepkilerinin 

farklı olduğunu, hangisinin 

daha baskın olup öne 

çıktığını, izlenimlerle 

merkezlerin tepkilerini 

keşfedebilme halidir. 

Gözlemlediğinizde 

anlıyorsunuz ki tamamen 

mekanik, alışkanlıklarla, 

öğretilmiş olanlarla hareket 

ediyorsunuz. Size özel, 

tamamen size ait olduğunu 

düşündüğünüz bir halin bile 

birçok insanda olan genel bir tepki yada davranış 

olduğunu farkına varıyorsunuz.  İşte o zaman 

olaylara bakış açınız değişiyor. Kendi rutininizi 

kendi isteğinizle ve çabanızla kırmak ve yeni bir 

şey inşa etmek üzere yola çıkıyorsunuz. 

Hapsolmak yerine özgür olmayı, bir kuş gibi 

kanat çırpıp göğe uçma hissiyatını deneyimlemek 

istiyorsunuz. Yapabilmenin, anlayabilmenin 

huzuru ile korkusuzca yürümeye ve devam 

etmeye başlıyorsunuz.  

Algınızın bu yönde olması sizi öğretici 

karşılaşmalara götürüyor. Siz hareket etmek için 

niyet ettiğinizde ve bunu gerçekten kalpten 

istediğinizde, kozmos size dilediğinizi veriyor. Bir 

tür elinizden tutma hali. Birinin elini sıkıca 

tutmanın ve kendinizi bırakabilmenin güveni ile o 

karşılaşmayı yaşıyorsunuz. Bu da nasıl olacak? 

Keşke olsa? Olmaz ki? diye belki de umutsuzca 

içinizden geçirdiğiniz şeyler beklemediğiniz 

şekilde karşınıza çıkınca, emeğiniz kıymet 

kazanıyor. Zaten değer verdiğiniz yolunuza daha 

da çekiliyorsunuz. Ama bu şuursuzca kendinizi 

bırakarak değil, o çekilme yada varma arzusunda 

kendi çabanız ile ilerliyorsunuz. 

Bir bedenin çok ötesinde bir şey olduğumuzu, bu 

dünyadan şu an ki 

kimliğimiz ile geçerken 

alma verme dengesinin 

farkındalığı ile yol 

alabilmeyi öğreniyoruz. 

Tüm öğretiler, kutsal 

metinler, ezoterik 

çalışmalar her biri sonuçta 

aynı evrensel bütüne 

hizmet ediyor bana göre. 

Her varlık kendi yolunu 

kendi belirliyor ve kendi 

ihtiyaçları doğrultusunda 

ilerliyor. Tüm bunları 

yaparken, alınan her türlü 

bilgi ( entelektüel, duygusal 

ya da bedensel) insanın 

kendi üzerinde 

deneyimlenerek anlam 

arayışına katkı sağlıyor. 

Bilgi, çok kıymetli, nadir 

erişilen olsa da, onu sadece 

almak, bir kitabı okumadan kütüphaneye 

kaldırmak gibi oluyor. Belki de ifade etmeye 

çalıştıkları yada anlatmak istedikleri sadece o 

rafta kalıyor. Bilgiyi, yaşamımıza, birine 

bakışımıza, söylediğimiz söze, anlatırken ki 

edamıza, en basit iletişime, iş yerimize, insanlar 

dışında doğada ya da evrende bulunan her türlü 

karşılaşmada kullanıp ve deneyimlemedikçe 

yerini buluyor.Sadece sırtımızda tonlarca yük 

taşıyormuşçasına yürümeye çalışıyoruz.  

Deneyimlemeden, o bilgiyi anlamak da, anlatmak 

da mümkün olmuyor.   
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Bilgiyi kullanmaya, yani deneyimlemeye 

başladıkça kendinizden, üzeri örtülü özünüzden, 

sinyaller almaya ve ona ulaşmaya başlıyorsunuz. 

Belki de kendinizde asla tanımlamayacağınız ve 

bilmediğiniz özelliklerinizi fark eder hale 

geliyorsunuz.İlk başta kabul etmek de zor geliyor 

insana, bu gerçekten bende var mı? sorusu ile 

zihniniz çalışmaya ve çoğu kez reddetme 

eğiliminde oluyor. Varlığını kabul etme sürecini, 

üzerini örtmekten ve bastırmaktan vazgeçip, 

çalışmaya dahil ederseniz önünüze bir yol 

açılıyor. Bu yol öyle el kol sallayarak geçilen bir 

yol olmaktan ziyade, farkındalığın arttığı, yer yer 

karşılaşmalarla canınızın acıdığı, dönüştürmeniz 

için önünüze düşen gül yaprakları gibi. Kalpten 

kucaklamaya ve gerçekten dönüştürmeye niyet 

ederek, kendimizle kavga etmeden, her ne ise 

sizdeki etkisi, onu kabul etme anlayışında olarak 

tırmanmaktır. Karşılaştığınız her ne ise onu 

hayatınız içinde gözlemleyip, örneklerini 

tanımlamayı deneyimlemektir. Kendi hayatımız 

içinde bulduğumuz her örnek, tanımlama ve 

anlayış sürecimizi hızlandıracaktır. Her bir 

farkındalık başka kapılara basamak olacak ve 

sürekli olan içsel ve dışsal bir ritim 

yakalanacaktır.  

Bir güle baktığımda hissettiğim şey işte bu ritim. 

Kat kat yaprakların yoğunluğu, farklılığı, ama öte 

yandan her birinin bütünün tamamlayıcısı 

olduğu, içe ve dışa akan ritmin maddeleşmiş hali 

gibi. Kendi içimizde de var olan bu ritmi sahip 

olduğumuz her türlü duyguya düşünceye 

rağmen hissedebilmek ve evrensel bütünün 

parçası olduğumuzun idrakinde doğru besin 

olarak ilerlemeliyiz.  

Yol, size inan diye direten bir şey değildir. Yol, 

kendimizle karşılaşmaya açılan bir kapıdır. 

Deneyimlemeyi ve adım atabilmeyi öğreten 

şeydir. “Dene” der bize sadece. Sonrası sizin 

kendi hikayenizdir. Kalemi elinize alırsınız, 

masalınızı siz seçimlerinizle kendiniz yazarsınız. 

Olduğunca, kalbin hissettiği ve duyumsadığınca, 

asla vazgeçmeden, korkusuzca… 
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Olan Sadece Oluyor 

Nazan Yüksek 

 

Olan sadece oluyor. Olaylar biz anlam verince 

hayat buluyor ve şekilleniyor. Olaylara 

eklediğimiz  yorumlar,  yani anlamlar bir süre 

sonra gerçekliğimizi yaratıyor. Doğaya 

baktığımızda her şey çok net. Yağmur sadece 

yağıyor, güneş sadece 

doğuyor...  Aynı yere 

düşen yağmurun kimisini 

mutlu, kimisini rahatsız 

ediyor. Güneşin sıcaklığı 

bazı canlılara hayat 

verirken bazılarını  

öldürüyor...  

Hayatta da başımıza gelen 

olaylar bizim anlam ve 

tanımlamalarımızla 

şekilleniyor. 

İzlenimlerimize göre 

davranışlarımızı  

oluşturuyoruz. Yani 

çocukluktan itibaren fark 

etmeden depoladığımız 

izlenimlerle, yaptığımız 

kayıt ve kodlamalarla 

kaderimizi inşa ediyoruz. 

Bir müddet sonra 

büyüdüğümüzde ise her 

şey otomatik hale geliyor 

ve işin içinden çıkılamıyor. Buzdağının görülen 

yeri ile hayatı yönettiğimizi sanırken buzdağının 

görülmeyen devasa alanının yaptırımları ile 

kadersel korkularımızı yaşıyoruz. Yani otomatik 

davranış modellerimizin sonucu olarak. Üstelik 

bu buzdağının altı o kadar profesyonel çalışıyor 

ki bize yaptıklarını bilgi olarak yansıtıp yaptığı 

işlemlere dahil etmiyor. Öyleyse farkında bile 

olmadığımız düşüncelerimiz tarafından 

yönetiliyor olabilir miyiz ?  Buzdağının altı yani 

bilinçaltımız engin bir deniz... İçinde  korkular , 

bastırılmış istekler , arzular , travmalar ve  

utançların gizlendiği büyük bir deniz...  David 

Eagleman: “Zihin araştırmalarında öğrendiğimiz 

ilk şey; yaptığımız , düşündüğümüz ya da 

hissettiğimiz şeylerin büyük kısmının bilinçli bir 

kontrol gerektirmiyor oluşudur." diyor.  

Nöronlardan oluşan bu alanı kendine özgü bir 

program yönetiyor ve biz otomatik pilotta 

olduğumuzu fark edemezsek yaşam makinenin 

alt kayıtlarıyla hareket ediyor. Olan oluyor, 

demiştik yazımızın başında; işte, olanları ve ya 

olayları değiştiremeyeceğimizi kabul edip  

davranış  ve söylemlerimizin  nasıl ve nerden 

geldiğini iyice gözlemleyerek yaşamlarımızın 

sorumluluğuna biraz olsun el  atabiliriz. Çünkü 

olaylara verdiğimiz tepkiler 

sonuçları yaratıyor. Bu da 

ancak denizimizde yer alan 

kayıtları fark ederek , anlayarak 

görülebilir.  Sonuç itibariyle  

bizler sonsuz olasılıklar içinde 

sayılı tepkilerle  yaşamımızı 

sürdürme zorunluluğundan 

çıkabiliriz. Sadece kendimizi 

biraz daha gözleyerek ve fark 

ederek farklı kapılar açabilir, 

farklı bakış açıları kazanabiliriz.  

Her bir hareket  ve 

konuşmadan sonra farklı bir 

senaryo yaşayacağınızı bilseniz  

gene aynı şekilde 

davranırmısınız ? Yani gerçek 

anlamda düşündükleriniz , 

konuştuklarınız ve 

davranışlarınız "Kaderinizi 

yaratır’a yürekten inansanız, 

bütün gün yaptıklarıızı yapar ve 

konuştuklarınızı  konuşur musunuz ? Hayır sesini 

duyar gibiyim.  

Olay+ Düşünce= SONUÇ. Basit bir matematiksel 

denklem, "olay"ları değiştiremiyorsak , ki 

değiştiremiyoruz, sonucu değiştirmenin tek bir 

yolu kalıyor, düşünce yapımızla "olay"lara 

verdiğimiz tepkileri yani davranış şeklimizi 

değiştirmek...  Buzdağının altında yatanı farderek 

başlıyor her şey, biraz dikkat sadece... Ruhumuza 

giden uzun yolda hayatımız korkularımıza, 

çaresizliklerimize esir edilmeyecek kadar 

kıymetli.  Başımıza gelen olaylar karşısında 

otomatik pilottan gelen düşüncenin farkında 

olarak duygu haline bürünmeden yakalayıp 

yönetebilirsek hayatımızın sorumluluğunu da 

almış oluruz. Bu sayede birçok farklı olasılığı 

çoğaltabilir ve evrenin sınırsız olanaklarının 

kapılarını aralamış olabiliriz. 


