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Yazdan Geçerken 

Yüksek Şuur 

Yazımıza İlahi Nizam ve Kainat’tan bir 

alıntıyla başlayalım.  

“Tabiat ya da insanların tabiat adını verdikleri 

şey; tüm ‘otomatizma’ları, olayları ve 

durumlarıyla, vazifeli varlıklar (Dünya İdare Plânı) 

tarafından, dünyadaki bedenli varlıkların inkişafı 

için, alemlerin büyük ahengine ve varlıkların 

inkişaf ihtiyaçlarına uygun olarak hesaplı bir 

şekilde kurulan, ayarlanan ve icaplara uygun 

olarak yürütülen; dünya varlıklarına imkân 

kaynakları hazırlamayı hedef alan; ahenkli nizam 

ve tertipler kompozisyonudur (bütünüdür). INK 

Sayfa 270” 

Dernek olarak insan gelişimine odaklanmış bir 

yapıyız. İnsanın gelişiminin doğayı 

geliştireceğini, doğadaki yarım kalmışlığı 

yükselteceğini biliriz. Etrafımızda olan biteni 

yine bu hedefe uygun değerlendiririz, çünkü 

dışarıda olan şey, içsel olanın bir çeşit aynasıdır 

bizim için.  

Doğaya karşı olan sorumluluklarımızı yerine 

getirmek, metonyanın değişimiyle olacağını ve 

bunun içinde izlenimlerin doğru merkezlere 

düşmesi gerektiğini söyleriz eğitimlerimizde. 

Eğer insanlık ailesi olarak duygusal 

merkezlerimiz aracılığıyla ürettiğimiz enerjilerle 

dışta olanı algılamaya çalışırsak, yarım kalmış 

doğaya nasıl yardım edebiliriz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnsan yaratıma ortak kılınan bir konumda, 

yaratımın içinde duygusal tepkiler olması çok 

mümkün gözükmüyor. Hepimiz Hızır ve Musa 

Peygamber arasındaki konuşmayı biliriz. Musa 

Peygamber için en büyük peygamberlerden biri 

olduğu söylenir, yine de ayette geçen 

konuşmaya şahit olmaktayız.  

Bu sayımızda da yine ruhsal eğitime, yetişkinler 

olarak eğitimden ne anlıyoruz, eğitim 

konusundaki sorumluluğumuzu nasıl görüyoruz 

onu konuştuk. 

Göreceli olarak daha ileride olanın, yine göreceli 

olarak daha geride olanı eğitmesi kadim bir 

yasadır. Şefkatle, merhametle eğitirsin, yol 

gösterirsin.  

Göstereceğimiz yol, kadimlerin yürüdüğü 

yoldur. Yolu gösterirken, yol açmak da gerekir. 

Burada da prensipler, değerler, inançlar ve 

uygulamalar gelir. Ne harika bir macera! Söz 

verdiğimiz oyun arkadaşlarımızla kral yolunda 

yürümek.  

Şanlıyız ki kral yolu, ley hatlarının üzerine 

yapılmış. Yürüdükçe enerjileniyorsun, taşıdığın 

ağırlık artsa da, zemine uyguladığın basınç 

arttığı için zemin de sana o aynı miktarda geri 

kuvvet uyguluyor. Yolu arayanlar ve yolda 

olanlar için bulunmaz nimet.  

27. sayımızda sizleri bu nimetlere davet 

ediyoruz.   
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Ruhsal Eğitim Üzerine-2 

Ahmet Cemal Gürsoy 

Ruhsal eğitimin ne olduğuna ve bunun bize iyi 

geldiğine, sanatsal, psikolojik formasyon 

kazandırdığına ilk yazıda biraz değinmiştik. 

Eğitim ne için gereklidir? Kim buna karar verir? Kişi 

eğitim alma ihtiyacını nasıl fark eder ve biçimsel 

formu nasıl olmalıdır? İşte bu sorular bizde 

duraklama yaratan anlardan birini oluşturuyor. 

Birey olduğunu, her ne şekilde bir ortamda isen 

yaşıyor olduğunu, fark ettiğinde ilk soru da akla 

geliyor. İçgüdüsel de olsa, otomatik de olsa 

duygular yolu ile birim algıların, sana yaşaman 

gerektiğini söylüyor. Kendini gözlemleyen bir 

yapıda buluyorsun, nefes alıp hayatta kalıyorsan 

nefes kadar özel ve ilk bir düzene sahip olduğunu 

fark ediyorsun. Kendini gözlemek. Nefesle beraber 

başlayan hareketin izlenim olduğunu belki adını 

koymadan onunla bir anlaşma yaptığını yaşamak 

kaçınılmaz olarak önüne düşüyor. 

İşte içerde daha önceden hazır olan yazılım 

devreye girmeye başladı bile. Bu izlenimlerin 

niteliksel farklılıkları az veya çok, acı veya tatlı, 

sıcak ya da soğuk, nemli veya kuru olma 

özellikleriyle izlenimler sana yağmaya başlıyor. 

Değerler gözleminden sonra biriktirmeye, sonra 

da çıkarımlarda bulunmaya başlıyorsun. Vicdan 

denen gömülü yazılım, ilk doğum anından itibaren 

sana bir şeyler söylemeye başlıyor. İlkel seviyeden, 

sezgisel şuurlu düzeye varıncaya kadar… 

Düşünme eyleminin ilk malzemeleri nefes ve 

izlenim aşamasından itibaren gömülü yazılımın 

varyasyonları olarak çoklu çözümler üretmeye 

devam ediyor. 

Buraya kadar açmaya çalıştığımız insan denen ruh 

varlığının içinde hazır tuttuğu, belki de büyük 

basamaklar ile kendini sorgularken, arada atladığı 

süreçlerde kendine ait basit gizlenmiş gerçekleri 

hiç görmeden geçtiğidir. Bazen bu hızlı gözleme 

aralıklarında kendine ait hangi gerçekleri 

hatırlamada gözlem sorunsalı yaşadığını dikkate 

almaması mıdır? Yoksa hatırlama aralıklarının doğa 

kanunları gereği olarak fizik bir bedende 

hatırlama sırasının 

permütasyonlarını kaybettiğinde buna daha 

yüksek çözüm ihtiyacını, yakıcı bir şekilde araması 

mıdır? 

Ruhsal Eğitim, bizim verdiğimiz bir isim, kendi 

doğal sırasında bunun ihtiyaç haline gelmesi sıra 

olarak, zaman dediğimiz öğretmenin epey uzun bir 

aradan sonra, önce vicdan yolu ile kalbimize 

düşürmesi. Bunu da not edelim. Önce ihtiyaç sırası 

kalbimize düşer, sonra aklımız gözlem yoluyla 

aramaya başlar. Hangi izlenimlerin içindedir diye 

ve bağlaşıklık olarak türevlerinin peşine düşer. 

Gelelim bu eğitim başlığının oluşumunun zaman 

öğretmenin bu boyutta hareket vermediğine ve 

hepimizin yaratım süreci içinde kendi 

gözlemlerimizin bize yüklediği gerçeği ruhsal 

dünyada, plansal şuur içinde başlattığına.  

Ruhsal eğitim dediğimizde, çok boyutlu olmayı, 

ezoterik sitemde, yedili bir sistem içinde 

öğretildiğine, yalnız hatırlama aralıklarının içinde 

boyutsal duraklar olduğu için bütünsel bir 

entegrasyonu bu an içinde, yeteneklerimiz el 

vermediğinde, öğretmenin basitlik ilkesini 

birleştiremediğimiz gerçeğini hatırlamamız 

gerekiyor. İşte bu pencereden bakarak planlar 

halinde ruhsal yaşamı, küresel zamanı da kapsayan 

şuursal projeksiyon, esneklik içinde basit ama 

yüksek benzer ilkeleri hatırlamayı ve sürdürmeyi 

mümkün kılar. 

Başka bir gerçeklik, bu boyutta bir dualite yasasına 

tabi oluşumuzdur. Bir cinsiyetimiz var, 

tamamlamamız gereken başka parçalarda 

olduğunu hatırlatan basit bir gözlem. Yerine 

koymamız gereken hatırlama durağı. Sadece bu 

farkındalık bile tam ve eksiksiz olmadığımız bir 

yasasını hatırlamamız, ihtiyaçlarımızı keşfetmemiz 

için gerekli. 

Ruhsal eğitimi bu dünyada doğal olarak plansal bir 

mantalitede yaşıyor olmanın detayları belki başka 

bir yazı dizisini içeriği olabilir ama bize gereken 

nefes kadar gözlemin de ruhsal eğitimden geçmesi 

gerektiği ve bunu guruplar halinde yapma 

gerekliliği, işte asıl hatırlama durağının önemli 

ayrıntısı burada. 

Grup olarak ruhsal eğitimden ne kast ediliyor bunu 

da gelecek yazılarımızda birlikte gözleyelim. 

Işıkla daha yakın, 
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Ruhsal Eğitimde Öğrenci Olmak 

 

Hande Ersoy  

 

Sahip olduğumuz değerler, bizlere kadersel 

geçmişimizle aktarıldığı gibi, bu yaşam sürecindeki 

seçimlerimiz ve çabamızla da zenginleşir. Bunların 

bir kısmı bizi topluma faydalı insanlar haline 

getirirken, bazıları ise dönüşmeye muhtaç 

değerlerdir. Bu dönüşmeye muhtaç olanlar, bizleri 

başka varlıklar için hizmette olmaktan alıkoyan, 

kendi önceliklerimizi gözeten benliklerin 

benimsedikleri değerlerdir.  

 

Kendini bilme çalışmalarının bir grupla 

yapılmasının temel özelliklerinden biri, sizinle aynı 

yolda yürüyen ve ortak hedefler taşıdığınız 

varlıklarla bir arada olmaktır. Bir başkasında 

gördüğümüz bir kusurun aslında, kendini ifade 

etmeye, bize görünür olmaya çalışan, kendimize 

ait bir özellik olduğunu bilmek, acı verici ve kabul 

edilmesi çok kolay olamayan bir durumdur. Yine 

de bir arada çalışan, aynı farkındalık ve eğitimden 

geçen varlıkların bu konuda anlayış geliştirmeleri 

dışarıda bu öğretilerden hiç haberi olmayan başka 

insanlardan daha kolaydır. En azından kendini 

bilme öğrencisinin yolu bu yapı taşlarıyla döşelidir.  

 

Kendi benliklerimizle çalışmak demek onların 

varlığını kabul etmekle başlar. Kendini gözlem, 

bunların bizde yarattığı, düşünce, duygu ve 

davranış kalıplarının farkına varmaktır. Sonrasında 

bunları değiştirmek ekstra bir çaba gerektirir. Bu 

çabanın gücü manyetik alan dediğimiz 

görünmeyen bir enerji alanından gelir. Bu alan da 

yine kendi içinde beden dediğimiz, canlı 

organizmamızın keyfi tutumlarını, irade ve 

eylemlerde yapılan değişikliklerle, dönüştürme 

gayretiyle beslenir. Bu işin sadece bir yönüdür. 

Diğer yönü ise daha yüksek enerjilerin bizim enerji 

alanlarımıza katılımıdır. Bu enerji akışı da 

bünyemize dahil olur ve bizleri güçlendirir. 

Çalışmanın, yolu bilen bir rehberle, bir öğretmenle 

yapılmasının sebebi de budur. Görünmeyen alemin 

bilinmezliği içinde doğru yolu bulmak sadece 

doğru rehberlikle mümkündür. Bu çalıştığınız 

öğretmenin kendi manyetik alanını, görgü, bilgi ve 

deneyimlerini öğrencileriyle paylaşması yoluyla 

aktarılan bir sistemdir. Neticede “Bilgi” sadece 

entelektüel merkeze hitap eden, kitaplarda yazan 

ya da söyleşilerde ağızdan çıkan kelimelerle sınırlı 

olması mümkün olmayan, tüm boyutlarda kendi 

titreşim halkasını yaratmış ve akış dinamikleri olan 

bir maddedir. Ruhsal eğitim, bu maddenin sadece 

fizik dünyadaki uzamlarıyla değil, başka 

boyutlardaki açılımlarıyla da çalışabilmenin 

öğretisidir. Bu öz çalışma, herkes için içsel bir 

çalışma disiplini ile inşa edilir ve çalışma grubu 

içerisinde de ortak alana kattığı artı değerlerle 

zenginleşir. Çalışma grupları ortak manyetik alan 

yarattıklarında, yüksek alemlerin de o derecede 

dikkatini çeker ve ortak bilgi havuzuna aktarılan 

bilgiler de o denli kıymetli ve değerli olurlar. Bu 

kazanım, yatay veya yüzeysel diye ifade edilen 

zaman ve mekansal uzamda benliklerin keyfi 

hazların edinimi için harcanmak yerine, gerçek bir 

sorumluluk bilinciyle doğru yönlendirilebilirse, 

ortak hedefler görünür olmaya başlar. Öğrenci 

için, ilk başlarda bu ortak hedefleri göremiyor 

olmak veya gerçek değerini takdir edemiyor olmak 

bir zorluktur. Benlikler açıklama isterler. Oysa daha 

yüksek ilkelerin kimsenin subjektif kişisel 

anlayışına hitap etmek gibi bir çalışma sistemleri 

yoktur. Yüksek mekan ve zamanda yaşayan uyanık 

varlıklar yasalarla uyumlu çalışır ve vazifeleri 

uyarınca bunu daha alt realitelere aktarırlar. Bu 

yükümlülükler, öncelikle vazifeye aday olanlarla 

paylaşılır. Sorumluluk almak, sadakat, inanç ve 

kararlılığın yanında güç ve dayanıklılık da 

gerektirir. Bu erdemler de yol boyunca edinilmiş 

değerlerin nasıl kıymetlendirildiğiyle ölçülür. 

Beden dediğimiz aracın keyfine keyif katmak mı 

yoksa yolun icapları için, bedenin isteklerine 

rağmen daha zor, daha zahmetli olsa da 

başkalarının hizmetinde olmak için gösterilen bir 

çaba mı bizi yukarıya görünür kılar? İşte öğrenci 

için, bir diğer sınav noktası da burasıdır. Benlikler, 

kendi görebildikleri kadarını gerçek hedef 

zannederler. Oysa ki her zaman için daha yüksek 

hedefler mevcuttur… 

 

Herkesin kendini haklı görmesi meselesi sadece 

benliksel inanışlardır. Objektif görebilenler için 

haklı olmak diye bir duruş söz konusu değildir 

çünkü yüksek hedefe bakanlar için yapılması icap 

eden zaten bir ve tektir. Benliklerle uğraşmak 

zorunda kalmak bizleri bu yüksek hedefle 

buluşmaktan alıkoyar. Kendimiz üzerinde 
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çalışmaya devam ederken, içsel hedeflerimizi, 

ortak hedeflerle birleştirebildiğimiz oranda yardım 

alır, destek görürüz. Karşımıza çıkan yaralayıcı, 

üzücü diye nitelediğimiz olaylar bizlere, 

pusulamızın, yüksek hedeflerden şaştığını gösterir. 

Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da her 

şeyin yolunda gidiyor olmasıdır. Bu yukarının 

uyarılarından mahrum kaldığımız anlamına gelir ve 

içsel olarak çalışmaya bağlanmak konusunda daha 

çok çaba harcamamız gerektiğinin bir işareti 

olabilir.  

 

Günümüz kişisel gelişim çalışmalarıyla gerçek 

içrek, ezoterik bir eğitim arasındaki fark burada 

yatar. Yüzeysel zaman ve mekanın içinde, algı ve 

sezgileri, hatta psişik yetenekleri açık pek 

çok kendini eğitmen diye tanımlayan 

kişiyle karşılaşmak mümkündür. 

Gerçek öğretmenler, sizleri 

kendi aydınlığınız ve 

karanlığınızla karşılaşmak 

konusunda eğitirler. Sadece 

tek taraflı eğitimler 

sürdürülebilir kalıcı 

dönüşümler yaratmazlar. 

Öğrencisinin karanlığıyla 

çalışabilmesine destek 

verebilecek bir öğretmenin, 

aydınlık ve karanlık enerjiler 

konusunda eşdeğerde 

deneyime ve güce sahip 

olabilmesi gerekir. Yüksek ilkelerle 

uyumlu ustaların marifet ve 

maharetlerini bir öğrencinin gerçek 

anlamda anlayıp takdir edebilmesi, kendi deneyim 

sahasına girmediği için maalesef mümkün değildir. 

İşte tam da bu yüzden, her çalışma grubu kendi 

içinde bir hiyerarşik yapıya sahiptir. Günümüz 

çalışmaları için anlaşılması ve açıklanması güç olan 

öğretmene güven kavramı buradan gelir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burada yolun öğrencileri için dikkat edilmesi 

gereken önemli konulardan biri de temizlik 

konusudur. Fiziksel temizlik yanı sıra psişik 

alanların da temizliği son derece önemlidir. Bunun 

içine duygular, düşünceler ve eylemlerle oluşturan 

sebep sonuç ilişkileri de dahildir. Bir inisiye 

öğrencisinin vazifesi, kendinden önce karşısındaki 

varlığın ihtiyaçlarını sezebilmek ve o farkında 

olmasa bile ona yardımcı olmanın üstü örtülü 

yollarını aramak sorumluluğudur. Ancak bu 

yöntem, kişiyi, kendinden önce başkalarını 

düşünebilme yolunda ilerletebilir. Gurur ve kibir 

her zaman kapıda bekler. Görünür olma ihtiyacı, 

bir benlik tarafından kontrol edilirse, 

davranışlarınız her ne kadar diğerkam gözükse de 

içselliğinizde olgunlaşmamış bir taraf olarak 

kalmaya devam eder.  

 

Kendin gibi olabilmek insanı 

özgün ve özgür kılan bir 

doğallık kalkanıdır. Aydınlık 

ve karanlık taraflarımıza eşit 

mesafede olabilmek ve her 

yönle çalışabilmeye gönüllü 

olmak bir öğrencinin en 

samimi tavrıdır.  
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Ses Titreşimler ve Kendini Bilmek 

 

Merdol Can Dinçer 

 

Titreşimler hayatımızın her alanında aktif halde 

bizlere etki ediyor. Bir kuş cıvıltısı huzur verirken, 

bir beton delicinin titreşimleri içimizdeki öfkeyi 

uyandırabiliyor. Bir yemek masasında şen şakrak 

şarkılar söylenirken, bir anda damardan bir 

Arabesk Ağabey açarsak masanın hali nice olur 

örneğin... 

  

Müziğin, titreşimlerin armonik yansıması olması 

gibi diğer tüm titreşimler de beyin frekanslarımıza 

direkt olarak etki eden 

birer araçtır. Canlı cansız 

tüm maddelerin ve 

varlıkların bir titreşimi var. 

Yani her birimiz bir radyo 

kanalı gibiyiz. Herkes 

kendine özel bir frekansa 

sahip ve oradan yayın 

yapıyor. Beden hem alıcı, 

hem de verici olarak 

çalışıyor. Bedenimiz, bu 

frekansları hissetmekten 

öteye, şuura taşıyabilen, 

dünyanın en gelişmiş 

antenidir. Bu anteni 

kullanmayı öğrendiğimizde 

birini tanımak için onun 

hayat hikayesini bilme 

ihtiyacımız ortadan 

kalkabilir. 

  

Köşeyi döndüğünüzde karşınıza çıkan 

tanımadığınız birini, anın içinde yargıdan ve 

düşünceden özgür yani bozulmamış şekilde 

gördüğünüzde, hissettikleriniz karşılaştığınız 

kişiden duyduğunuz müziğin bir yansımasıdır. 

  

Sicim teorisine göre yer çekimi, elektromanyetik 

güçler ve nükleer güçler, titreşimler ve müzik 

olarak tanımlanabiliyor. Bir elektronun kalbine 

baktığımızda göreceğimiz şey titreşen bir bant 

olur. Bu aslında görüntümüzün de bir titreşimin 

yansıması olduğunu ortaya koyuyor. Evrendeki 

galaksilerin ilk zamanlardan kalma ses 

dalgalarının üzerinde yoğunlaşması da var oluş ve 

madde ile ilgili çarpıcı bakış açıları sunuyor. 

  

Bedene dönecek olursak, bedenin enerji alanları 

ve enerji üreten trafoları var. Her bir enerji alanını 

bir mahalle olarak görürsek, bir mahallenin 

trafosunun bozulması hem diğer mahallelere 

giden enerjinin düzenini bozuyor hem de sorumlu 

olduğu mahallenin aydınlanmasını engelliyor. 

Tüm bu enerji dağınıklığı hayatımızın her alanında 

kendini gösteriyor. Aydınlanmayan bir mahalle ile 

ilgili bir konu yaşandığında diğer mahalleler 

devreye girerek yaşanılan tecrübe ile ilgili 

kendilerince çözümler 

sunmaya çalışıyorlar ancak 

çözüm her zaman ilgili 

mahallenin kendisinde 

oluyor. Bu durumda 

bedenimizdeki enerji 

alanlarını dengelemek, 

hayatı anlamak ve su gibi 

akması için temel bir 

ihtiyaçtır diyebiliriz. 

  

Bedenin enerji alanları 

nasıl dengelenir? Burada 

kendini bilme çalışmaları, 

ses, nefes ve meditasyon 

pratikleri devreye giriyor. 

Bir soru; kendini bilmek 

nedir? Örneğin; 

böbreklerimize kanı 

filtrelemesini söylemiyoruz. Kendi kendine bu işi 

yapıyor. Kalbin atmasını, ciğerlerin nefes almasını 

biz yapmıyoruz, koordineli bir biçimde beden 

kendi kendine yapıyor. Peki beyin denilen organın 

kendi kendine çalışıp çalışmadığı ile ilgili 

gözlemimizde hangi noktadayız? Beyin yani zihnin 

merkezi 5 duyu ile topladığı dataları 

değerlendirerek kendini hayatta tutacağına 

inandığı fikirler ve düşünceler üretiyor ve bunu 

kendi kendine yapıyor dersek bir anda nasıl 

hissederiz? Yani düşünceler gerçekten senin mi 

yoksa bir organın refleksleri mi? Bu durumu nasıl 

ayrıştırırız? Kendini bilme çalışmaları ve 

pratiklerle zihni evcilleştirmek mümkün. İlk 
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aşaması ise niyet ve kabul. Ben zaten kendimi 

biliyorum illüzyonu ile yeni bilgiye ve pratiklere 

sırtımızı döndüğümüzde beyin yine aktif bir 

şekilde kendi alışılageldik şekliyle bir 

elektromanyetik alan oluşturmaya devam ediyor. 

Bunu aynı kaslar gibi düşünebiliriz, 50 kg’lık bir 

ağırlığı hemen kaldıramayız öyle değil mi? Pratik 

ve çaba gerektirir. Çalıştıkça kaslar güçlenir ve 

kaldıramadığınız bir ağırlık artık ağır olmaktan 

çıkmıştır. Beyni alışagelmişi daha iyi yapma 

üzerine kurulu bir sistem gibi düşünebiliriz. 

Düşünme tarzımız hep kendini tekrar eden bir 

kısırdöngüye hapsolur. Bu nedenle farklı 

titreşimlerle beyni dengelemek hayatımızın 

akışında dinginlik ve anlayış katar. 

  

Bedeni, zihni ve ruhu öğrendikçe titreşimler 

dengelenir ve manyetik alanımız da güçlenir. Tüm 

bunlar değişimi talep eder. Olduğumuz yerde 

olduğumuz şekilde ve halde kalarak 

titreşimlerimizin değişmesini bekleyemeyiz. 

Bunun için hareket halinde olmak, akışın içinde, 

anda kalmak çok değerlidir. 

  

Beden, atalarımızdan 

gelen ve içinde 

bulunduğumuz 

yaşantıda tecrübe 

ettiklerimizi hücre 

hafızasında depolar. 

Bunlara tetik noktaları 

da diyebiliriz. 

Titreşimler, bu 

tetikleyicilerden 

özgürleşmeyi sağlayan 

birer araçtır. Bedende 

hapsolmuş bir travmayı 

çözümlemek için her 

zaman ne olduğunu 

bilmeye ihtiyacımız 

olmayabilir. Yaşantımız 

içinde gözlemlediğiniz 

sıkışıklıkların farkında 

olmak ve ilgili enerji 

alanıyla titreşimsel 

çalışmalar yapmak da bu travmaları 

çözümleyebilir. Sadece travma olarak değil, aynı 

zamanda bedensel sağlık olarak da titreşimler 

kendini gösterir. Her organımızın kendine özgü bir 

frekansı vardır. Bu frekanslar düşünsel, hareketsel 

ve duygusal merkezlerin dengeli çalışması ile 

özlerini bulur. Frekansların dağılması, bozulması 

ise bedensel hastalıklar olarak da baş gösterebilir. 

Bu aslında bedenimizin frekansını dengeleme 

ihtiyacını bize anlatma şeklidir. Bir çeşit alarm 

sistemi gibi. Zihin ise bedeni dinlemeye yönelik 

değil, kendi sistemini empoze etmeye yönelik 

çalışır. Bu nedenle örneğin vicdan mekanizması 

vasıtasıyla şuuru ortaya çıkarmak özümüzün 

ihtiyacıdır. Yanlış olduğunu bile bile atılan her 

adımda, yakılan her sigarada, söylenen her sözde 

vicdan neyin yanlış olduğunu bilir. Tüm bunlar, 

edinilmiş vicdan yerine gömülü vicdanın açığa 

çıkma çığlığı ile zihnin hükmetme arzusu 

arasındaki yansımalardır. Titreşimlerimizi akort 

etmek, kendini bilme çalışmaları ile başlar. 

Kendini bilme çalışmaları yapılmıyorsa diğer tüm 

araçların etkileri çoğunlukla kaybolup gider, 

kalıcılığı olamaz. 

  

Tükettiğimiz gıdalar, 

kullandığımız kelimeler, 

dinlediğimiz müzik, 

izlediğimiz diziler, filmler, 

içinde bulunduğumuz ve 

beslendiğimiz tüm 

titreşimler geleceğimizi 

şekillendirmede rol oynarlar. 

Bedenimiz bu titreşimlerle 

uyumlanır. Dışsal 

etkenlerden gelen 

titreşimler, bedenimizdeki 

tetikleyicileri kullanarak bizi 

bir kukla gibi yönetebilir. 

Zihni ve bedeni tanıma ve 

buna göre adımlarımızı 

seçme konusunda irade 

sahibi olmak yine kendini 

bilmekten geçer. 
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Kendini bilme çalışmaları, titreşimlerin ve 

dolayısıyla hayatımızın ve sağlığımızın akordunu 

yapabilmek için ihtiyacımız olan ışıklı yoldur. 

Titreşimlerin (sesin) buradaki yardımcı etkisinden 

basitçe bahsedelim. Üstü kurumuş çamur kaplı bir 

bardak düşünün ve bu bardağı titreştirdiğimizi 

farz edin, çamurlar dökülmeye başlayacaktır. 

Titreşimler bu anlamda kendini bilme 

çalışmalarıyla birlikte, özü hatırlamak ve ortaya 

çıkarmak için bizlere sunulmuş değerli araçlardan 

biridir. Bireyselliğin ötesinde içinde yaşadığımız 

aile, toplum, dünya ve kozmos için de bu 

titreşimleri okumayı öğrenmek ve kendimizi 

bilme yolunda şuurumuzu yükseltmek her 

birimizin en önemli sorumluluğudur. 
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Ruhsal Eğitimi Anlamak ve Her Yönüyle 

Eğitim 

 

Mert Ersoy  

 
Ruhsal bir eğitim almaya duyulan ihtiyaca dair; 

Her yönüyle kafamızdaki şablonlara uygun 

olduğunu düşündüğümüz, bize böyle olması 

gerektiği öğretilmiş, alışa geldiğimiz sıradan 

hayatlarımız, normal düzeninde akıp giderken... Ve 

konfor alanlarımızda mutlu olduğumuzu düşünüp, 

hayalini kurduğumuz yaşamların içinde ileriye 

yönelik tüm hedeflerimizi, maddiyatla ilişkili 

hedefler olarak belirlemiş ve bunlar için bitmek 

bilmeyen bir tekrarla aynı sabaha, güne, aylara, 

hatta yıllara uyandığımız bir yaşam. 

  

Gerçekten istediğimiz bu mu, 

bizim için hayatın anlamı 

bunlar mı? Bitmek bilmeyen ve 

sürekli tekrar eden bir yaşam 

döngüsü içerisinde 

hırslarımızın peşinden hep 

daha iyisini, daha yenisini, 

daha çoğunu isteyen ve 

tatmin olmayan egolarımızla 

bize gerçek bir mutluluk ve 

iyilik hissi vermekten çok uzak 

hayatlarımız, sonsuz bir hızla 

akıp giderken ruhumuzun 

gerçek ihtiyaçları bunlar mı? 

  

İşte tam da bu noktada yaşam 

amacımızın bunlar olmaması 

gerektiği ile ilgili 

duyumsamaları almaya 

başladığımız, ruhumuzun 

ihtiyaçlarını karşılamak için 

içimizden gelen; bazen cılız 

bazense çığlık atan sese kulak 

vermeye başladığımız an, ruhsal eğitim ihtiyacı ile 

ilgili kapılar da açılmaya başlıyor. 

  

Bu kapıdan geçmek bizim elimizde, yaptığımız 

tercihler ile yaşantımızı değiştirebilir, ruhsal bir 

eğitim içerisinde kalarak kendimizi dönüştürmeye 

başlayabiliriz. 

  

Anne karnındaki bir bebeğin hayatta kalabilmesi 

için göbek bağından beslenmesi gibi; bu eğitimi 

tercih eden bizler de ruhsal eğitimin (çalışmanın) 

vasıtasıyla ulaşmaya çalıştığımız özümüzü, 

görünmez bir bağ ile beslemeliyiz. Sonsuz 

evrenden gelen besinlerle onu büyütmeye 

çalışmalıyız. Bu görünmez bağ, ruhsal olarak 

gelişimimizi sağlarken bir yandan da kişiliğimizi 

oluşturan kalıpları kırmak adına zihnimizin 

oluşturduğu negatif besinleri de eritmekte ve 

kişilik kalıplarının kırılması için gerekli şifa ile bizi 

sarmaktadır. 

  

Ancak bu kolay bir yol değildir. Öğretilmiş 

kalıpların sarmaladığı zihnimiz, benlikler vasıtasıyla 

kemikleşmiş, kalınlaşmış, kırılması zor bir kişilik 

yapısı oluşturmuştur.  Bu yüzdendir ki ruhsal 

eğitim için yapılan 

çalışmaya güvenmek ve 

sadakatle bağlı kalarak, 

sınırsız bir sevgiyle 

kabullenmek 

gerekmektedir. 
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Kendin Olmak 

Sezgi Genç 

İnsan, var olduğu günden bu yana sürekli olarak 

içinde yaşadığı dünyayı ve evreni tanımaya ve 

anlamaya çalışmış, ancak bu çabası içinde en az 

tanıyabildiği varlık yine kendisi olmuştur. 

Çünkü insanın çabası, dış dünyayı anlamak üzerine 

odaklanmıştır. Ancak, her insanın kendi varlığının 

sırrı kendi içinde saklıdır. Kendini bilmek dediğimiz 

şey de içimizde doğuştan var olan bu sırrı 

keşfetmektir. 

İnsanın yolculuğu içseldir; yönü içe doğrudur.  

Aslında biz olmayanı keşfedip, görüp tanımaya ve 

sonunda tüm ezoterik öğretilerin "Tanrı'nın 

Egemenliği İçinizdedir” diyerek işaret ettiği 

içsel hedefe ulaşmaya uzanırız. 

İnsanlık olarak hep birlikte var 

oluşun sebepleri ile ilgili yeni 

bir geleceğe doğru 

yürümekteyiz.  

Hayatın sonsuz ve derin 

anlamını bilmek isteyen 

varlıkların sayısında da bir 

artış var. Çünkü, insanoğlu 

yeni bir anlam arayışı 

içerisinde. 

Ancak insanın bu anlamı yeniden 

bulması ve içinde var olan gerçek 

kendini keşfetmesi için algı ve anlayışını yeniden 

gözden geçirmesi ve kalp diliyle bakıp, kalp diliyle 

yürümesi gereken zamanlardan geçiyoruz. 

Ve İnsanın kendi hakikatini hissetme ve anlama 

gücü her birimizin içinde bilgi olarak mevcuttur. 

İnsan dünyaya geldikten sonra ilerleyen yıllarda, 

dış dünyaya ait ne yaparsa yapsın, iç dünyasında 

bir şeylerin eksikliğini fark eder ve derin bir boşluk 

hissi yaşar. 

 

 

 

 

 

Bu boşluğu doldurabilmenin yolu insanların 

kendini ilme ile ilgili çalışmasından geçer.  

Çünkü insan “kendini bilmezse” varoluşu 

anlayamaz, yaradılışı anlayamaz, daha yüksek 

mekanları, maneviyatı bilemez. 

Hepimizin içinde kendi gerçekliğimize dair bilgi 

doğuştan itibaren vardır ve bu bilgiyi ortaya 

çıkaracak olan da gerçek sevgidir.  

Sevginin yaşamın her anında bir yeri vardır. 

 Çocukken, gençken, yetişkin biriyken, kişi yaşamın 

hangi safhasına ulaşmış olursa olsun hep sevgi 

istenir ve sevginin hep oynayacak bir rolü vardır. 

Kalbini sevgiye açamayan biri ruhunu hapsetmiş 

olur ve içsel derinliği yakalayamaz. 

Bizi Yaradan’a en çok yaklaştıran 

şey bencil olmayan kalpten 

duyabildiğimiz sevgidir. 

Çünkü kalpten hissedilen 

sevgi içimizde gizli olan 

tüm asil nitelikleri ortaya 

çıkarır. İçimizde doğuştan 

var olan yüce iyiliği ortaya 

çıkarır. O zaman yaşamın 

her anı mucize haline gelir. 

Kendi gerçekliğimizi bulmamız 

ve içimizdeki potansiyel gücü 

ortaya çıkarmamız, insanın sınırların 

ötesindeki başka bir gerçekliği olduğunu fark 

etmemiz belki de çok uzak da değil günlük 

yaşamın içinde, çok basit şeylerin içinde saklı. 

Yaptığımız her şeyi sevgiyle yapmak bizi yüksek 

şuura doğru götürür. 

  Her insanın, "sonsuz ışığa" açılan kendi gizli kapısı 

vardır. Ve bu kapıyı açacak olan da yine kendisidir. 
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Çocuğun Bütüncül Eğitiminde 

Doğanın Rolü, R. Steiner’in 

Penceresinden 

Serap Özdeniz 

 

İlk gelişim döneminde, eğitimin en önemli aracıdır 

Doğa. Çocuğun fiziksel, duygusal, bilişsel ve ruhsal 

olarak tümüyle çok yönlü gelişimi için. Doğada 

bulunan canlı cansız objeler, doğayı biçimlendiren 

dört element (hava, su, ateş ve toprak), hepsi 

onun öğrenme sürecinin bir parçası olabilir. Tinsel 

bir alemden yeryüzüne savunmasız doğan çocuk 

için fiziksel dünya, onu sevgi ile saran ve etkili bir 

rehberlikle birlikte, bilincini doğal yollardan adım 

adım ve çok yönlü geliştirebileceği sayısız fırsatlar 

sunuyor çünkü.  

Steiner, doğumunu izleyen ilk yedi yılı bedenin 

bilinç kazandığı, yani çocuğun kendi bedeninin 

kontrolünü sağladığı evre olarak tanımlar ve bu 

evreyi on iki duyu algısının temelindeki ilk dördüyle 

ilişkilendirir:  Dokunma, hareket (beden 

farkındalığı), denge, yaşam duyusu (sense of life).  

Çocuğun beyni, bu evrede kendi bedenini kontrol 

etmeyi öğrenir; aksi halde ileride duygularını 

kontrol ve düşünme sürecinde de sıkıntı 

yaşayacaktır. Doğru ve dengeli beslenme, uyku 

düzeni, bağışıklık sistemi, organizmanın içsel 

yaşam süreçlerinin duyumsanması, vb. ise yaşam 

duyusu (sense of life) ile ilişkilidir ve bu evrede 

sağlıklı gelişimi önemlidir. Ayrıca, hayal gücü ve 

yaratıcılığın temeli yine bu evrede atılır.  

İşte bu evrede çocuğun olabildiğince çok doğada 

vakit geçirmesi, temel duyu algılarının gelişiminde 

çok önemli bir işleve sahiptir. Öncelikle el ve kol, 

bacak hareketlerini ritmik bir şekilde kullanarak ve 

kaslarını geliştirerek fiziksel dengesini 

sağlayabilmesi; mevsimlerin ve doğanın ritmini 

yaşaması... Doğadaki objelere dokunarak 

dokusunu hissetmesi... Yaşam sevincini ve acıyı 

doğada yaşaması... Hayal dünyasının canlanması 

vb. bakımından, doğa onun çok yönlü doğal 

gelişimi için başlıca önemi hak ediyor. Yürürken ve 

koşarken, engelleri aşarken, çamura batıp 

çıkarken, zıplayıp atlarken, ağaca tırmanırken 

doğru hareketlerle dengesini bulması, kas gelişimi 

yanı sıra nörolojik olarak, kendi özgün dünyasında 

kendi beyin formlarını da yavaş yavaş 

oluşturacaktır. Neden sonuç ilişkilerini kurmaya 

başlayacak, doğadan malzemeler ile yapılan 

serbest grup oyunları ile yaratıcılığı yanı sıra 

özgüveni ve girişim, risk alma gücü de gelişecektir 

ki; hepsi birlikte duygusal ve zihinsel yapısının, 

hatta öz gizil gücünü besleyen bir kişiliğin de 

temelini atacaktır.  

Doğanın ve insan emeğinin sunduğu meyve ve 

sebzelerin bir tohumdan nasıl everilip yetiştiğine, 

nasıl işlenip sofraya geldiğine tanık olması, içtiği 

sütü, balı ona veren hayvanları, böcekleri canlı 

tanıması; hijyenin kimyasal ilaçlar kullanılmadan 

sağlandığı bir evde, sokakta, bahçede oynarken 

kirlenip bakterileri de deneyimlemesi; doğa ve 

insan sevgisini, ötekine değer verme ve saygıyı, öz 

disiplin ve sorumluluğu kazanması; yararlı ve 

zararlı olanı yaşam içinde gözlemlemesi, evde ve 

açık havada bir diğerine yapılan yardımlar ve 

çocuğun kararlara katılımı, vb. Bütün bunlar 

çocuğun fiziksel gelişimi kadar, sağlıklı kişilik inşası 

ve ruhsal gelişimi için doğru temellerdir ve sağlıklı 

yetişkin desteğiyle (aile ve okul) gerçekleşir. 

Biyolojik zaman, küçük insanın kendi tinsel 

varlığıyla bütünleşmesi bakımından bu yaşlarda 

tinsel zamanın yerini tutar. Çocuğa temel bir 

güven sağlar.  Çocuk tinsel bir alemden bu 

dünyaya gelen, sahip olduğu duyu organları ile ve 

büyükleri şaşırtıcı sorularıyla anlamaya çalışan bir 

varlık. Bu evrede soyut düşüncenin tersine somut 

manevi yanıtlara ihtiyacı var. Mutlaka onun gelişim 

düzeyine uygun olarak karşılık bulması gereken bu 

soruların onun dünyasında ne ile ilgili olduğu 

üzerinde düşünülmesi ve yerine göre kendi 

yanıtlarını içinde bulabileceği doğa olayları ve 

öykülerinden, masallardan yararlanılması, çocuğun 

güvenini ve hayal gücünü eksiltmemesi 

bakımından önemli.  Dil ve konuşmada 

gelişiminde, aynı paralelde, taklit ve örnek alma 

yeteneğini kullanan çocuğun kendi normal hızında 

doğaçlama olması beklenmelidir. Bu evrede varlık 

açısından temeller doğru atılmışsa, sonraki 

eğitiminde her şey artık onun üzerine kurulup 

daha rahat çalışacaktır. 

İkinci dişlerini çıkardıktan sonra çocuk, 

doğumundan beri onu koruyan eterik bedenin 

örtüsünü artık kaldırmış olduğu, ikinci gelişim 

evresi olan 7-14 yaş arasındadır. Bu evrede koku, 

tad alma, görme ve ısı duyu organlarını geliştirerek 

duygu bedeninin inşası göreviyle karşı karşıyadır 
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artık. Bu süreçte ona yardımcı olan ilk ve ortaokul 

eğitimi sırasında aile dışındaki sosyal yapıyı ve 

ilişkileri tanır, kurallarını öğrenirken, bu arada yeni 

duyguları da tanır, onları yaşayarak kontrol 

edebilmeyi öğrenir. Duygu bedenimiz, bu dünya ile 

ruh dünyamız arasında bir köprü gibi çok çeşitli 

yaşantılara kapı açan ve daha sonraki gelişim 

evrelerinde oluşturulacak olan egonun da ilk 

tohumlarını ektiği bir beden. Bu evre eğitiminde 

asıl olan, duygusal açıdan güçlü ve esnek, çevik, 

ılımlı nesiller yetiştirmektir. Doğanın yardımı böyle 

bir yapıyı geliştirmede yine çok büyük. Örneğin, 

okul ve okul dışında yapılacak diğer sosyal 

etkinlikler arasında spor, özellikle de doğa sporları, 

doğa kampları çocuğun fiziksel ve duygusal 

olduğu kadar, bilişsel ve ruhsal yapısının da sağlıklı 

gelişimini destekler kuşkusuz. Doğanın farklı 

koşullarında ve bu koşulların paylaşıldığı sosyal 

ilişkilerde zorluklarla baş başa kaldığında, bireysel 

ve ekip olarak mücadele etme gücünü ve sorun 

çözme yeteneğini geliştirmesi; bu arada 

deneyimlenen bütün duygular sonucunda, kendisi 

ve diğerlerinin durumunu tarafsız gözleme, vicdan 

ve dürüstlüğün, özgüvenin, işbirliği ve dayanışma 

kavrayışının da gelişmesi, doğanın ritmi ile uyumlu 

zamanı yönetme becerisinin kazanılması vb. Tabii 

ki hiç de didaktik olması gerekmeyen eğitsel 

yardımlarla birlikte. Kendi kızımın, 11-15 yaşlarında 

iken Alp disiplininde lisanslı bir kayakçı olarak dağ 

kamplarında ve yollarında edindiği böylesi ekip 

deneyimlerine tanık oldum.  

Sonraki evrelerinde benliğinin sağlıklı gelişebilmesi 

için, çocuğun bu evrede görünmeyen tarafta da 

temel beceriler kazanması gerekiyor.  Doğa içinde 

ve çocuğun kendi doğası da gözetilerek 

düzenlenecek çeşitli sanat çalışmaları bu nedenle 

yine eğitimi bütünleyen ayrılmaz bir parça olmalı. 

Müzik örneğin, doğanın da kendi içinde bir müziği, 

orkestrasyonu olduğunun doğada keşfi.  Çocuğun 

müzik dinlerken farklı bir tad almasını ve doğanın 

yaratıcı güçlerine daha da açılmasını sağlayacaktır. 

Steiner’in üçüncü gelişim evresi olarak tanımladığı 

14-21 yaş arasını kapsayan lise ve üniversite yılları 

ile sonrasında (21-28 yaşlar) hayata atılma 

yıllarındaki eğitimin amacı ise; işitme, konuşma, 

düşünce ve öz-benlik duyularını etkili kullanmayı 

öğrenerek, ego bedenini geliştirmektir. 

İşitme duyusu, sadece fiziksel olarak duymaktan 

öte, dinlemeyi -bilinçli işitmeyi- ve zihnin sessiz 

olmasını gerektirir. Yaprakların hışırtısı, rüzgarın 

uluması, derede akan suyun, cıvıldayan kuşların 

sesi gibi doğanın sesleri. Günlük sosyal hayatın 

içindeki arabaların, motorun, gıcırdayan kapının 

sesi gibi mekanik sesler, müziğin sesi, insanın 

konuşması. İşitme duyusundaki seçici dikkat ve 

farklılaşma ile birlikte, ilk kez Steiner tarafından 

tanımlanan konuşma, düşünce ve ego duyuları da  

insanın görünen ve görünmeyen özelliklerinin 

algılanmasında farkındalık yaratıyor. Ayrıca, 

insanın dışarıya ve başkalarına odaklanan bir 

faaliyet olmakla kalmayıp, eş zamanlı olarak kendi 

iç sesi ile de bağlantı kurması ve seçimlerini 

farkındalıkla yapması anlamına da geliyor. 

Steiner’e göre insanın dördüncü ilkesi olan ego-

bedeni, sağlıklı gelişimi koşulunda, “daha yüksek 

insan ruhunun aracıdır ve onun aracılığıyla tüm 

dünyasal yaratımın tacıdır.” Ego bedenin 

geliştirilmesi, her bireyin kendi özü aracılığıyla bir 

önceki ve sonraki yaşamı arasındaki dengeyi 

bulabilmesi, bu dünyada varoluş nedenini 

bilebilmesi ve ruhsal planıyla bağlantı kurabilmesi 

için gereklidir ona göre. Ve bu evrelerde eğitimin 

amacı da bu olmalıdır. Araçları arasında ise yine, bu 

kez artık görünmeyenin de algılanabileceği farklı 

bir ilişki içinde doğa ve spor, sosyal etkinlikler yanı 

sıra sanat etkinlikleri varlığını sürdürmeli.  

İlk dört duyu kişinin kendi bedenine, sonraki dört 

duyu dış dünyaya odaklanır ve her durumda 

kullanılabilir. Manevi duyular olarak da anılan bu 

en son dört duyu ise özellikle insanlar arası 

etkileşimde çok anlamlı ve eğitimin bu evresinde 

ayrı bir önem kazanıyor. Çocukların ve gençlerin 

eğitiminde, insani güçlerimizin ilk kaynakları olan 

bu son dört ilkeyle bağlantılı olarak, her birinin bir 

önceki evrede geliştirilmiş olanı daha yüksek 

bilince dönüştürerek evrimleştiğini ve dolayısıyla iç 

içe bir öğrenme ve tekâmül süreci olduğunu 

dikkate almamız gerekir. Kuşkusuz bu süreç, daha 

yüksek ilkeler doğrultusunda daha yüksek 

bedenleri kendinde geliştirme çalışması ve azminin 

varlığı koşulunda erişkinlik yaşamında da ve yaşam 

boyu sürmesi beklenen bir süreçtir. 

Kaynak: R. Steiner, The Educating of Children. From the 

Standpoint of Theosophy. İngilizce 1. Baskı: Şubat, 2020,   

http://tomvangelder.antrovista.com/the-twelve-senses-

123m50.html  
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Çaba Üzerine 

Merve Ay 

İnsanın kendi içine yolculuğu zamansız, sınırsız ve 

sonsuzdur. Bir merdivenin basamaklarını 

tırmanırken harcanan çaba gibidir. “Kendimiz” 

dediğimiz hali merkeze koyduğumuzda içeriden ve 

dışarıdan gelenleri dengelemek, içselleştirmek ve 

bu derin yolculuğun bir parçası olmayı istemek 

temeldir.  

Kendimiz üzerinde çalışmak, sadece ”çalışıyorum” 

demek ile mümkün değildir. İnceliklerini 

keşfetmek, yürüdüğümüz yolu her an 

aydınlatmak, dikkat ile gözlemlemek, iradenin 

gücünü hareket ettirmek, olduğumuzdan farklı bir 

gerçeklik olduğu konusunda anlayış geliştirmektir. 

Bu çalışma “nerede ne olduğumuzu bulmak” ile 

ilgilidir. Bulabilmek için de arayışta olmamız 

gerekir. Ancak aradığımızda bir kavuşma olur ve 

bu kavuşma da tek başına yeterli değildir. Bu 

kavuşmanın sürdürülebilir olması için çaba denen 

kavramı her an’ın içinde canlı tutmak ve bir sonrayı 

yaratmak bizim elimizdedir. 

Bizi çabadan uzak tutan haller nelerdir? Çaba 

göstermeyi nerelerde bırakıyoruz?  

Bu sorunun en belirgin cevabı “dirençlerimiz” diye 

yankılanıyor içimde. Direndikçe içimizdeki aynılığın 

ve değiştirmek istemediklerimizin peşinde 

oluyoruz. Alıştığımız, öğrendiğimiz ne varsa aynen 

devam ettirmek isteyen güçlü benliklerimiz, o 

an’ın sahibi oluyor ve biz kendi içimizdeki 

döngüselliği çalıştırıyoruz. Oysa çaba, tam da 

böyle zamanlarda ihtiyacımız olan şey. Önümüze 

gelen yerine ihtiyacımız olana gidebilmek. Bunu 

yapabildiğimizde fark yaratacak deneyimlerle 

karşılaşıyoruz. Bu noktada o farklı enerjiyi 

koyabilmek için içimizdeki dürüstlüğü ve 

samimiyeti çalıştırmak gerekiyor.  

Bir başka uzak tutan etken “kararsızlıklarımız”. 

Karar veremediğimiz, yaratıcısı olamadığımız her 

an kendi gerçekliğimizin uzağında, değişmek 

istemeyen halleri yaşıyoruz.  Çoğu kez hiç fark 

etmeden o hallerin eteklerinde salınıp 

sürükleniyoruz ve zaman zaman savruluyoruz. Bu 

halin aksine çabanın hizalayan gücü her halin 

içinde devamlılığı sağlayan oluyor. Hedefi 

hatırlayıp, o an’ın yarattığı duygu ve 

düşüncelerden farklı olduğumuzu bilmek ve o 

farklı titreşimi yakalayıp devam ettirmek çabasında 

olmak çok ama çok faydalıdır.  

Bir diğer etken de “korkularımız” Korktukça 

saklanan cesareti yüzeye çağırmak için de gerekli 

olan kavramlardan biridir çaba. Korkunun 

ardından gelenler bizi çıkmazlara, açmazlara, 

bilinmeze doğru sürükler. Oysa mutlaka bir çözüm 

vardır diyen bir sesin peşinde olmak, o sesin 

bütünleyen enerjisi ile birlikte hareket edebilmek, 

sübjektif olandan objektif olana evrilmek bizi 

olayların ve deneyimlerin içinden geçiren olur.  

Tüm bu haller bizde var olan ve dikkatimizi 

yöneltmemiz gerekenlerdir. Kendini bilme eğitimi 

ve yolculuğu var olan birçok kavramın bir araya 

getirilmesi ve çokluğun içinde tek olmayı 

anlayabilmek ile ilgilidir.  Çaba bu yolculuğun bir 

küçük penceresi olsa da kendimize götüren temel 

taşlardan biridir. 

Elimizde her ne varsa, şartlar nasıl olursa olsun, 

yapma çabası bizi doğru karşılaşmalara 

götürecektir. Belki başlangıçta ne söyleyecek 

sözümüz vardır, ne anlayacak halimiz, ne yapmak 

için istek, ne de yaptıklarımızı anlamlı kılan bir şey. 

Ancak hikaye için çaba gösterdiğimizde hiç 

farkında olmadığımız kapılar açılır ve biz çok iyi bir 

ifade eden olabiliriz. 
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Özler Ülkesi – İkinci Bölüm 

Emre Dalbayrak 

Toprak sözünü bitirmesi ile beraber elini ağzına 

götürmüş ve tüm alanı bir ıslık sesi sarmış.  Önce 

alanın güney tarafından, nehrin içerisinden 

toprakla aynı boyda fakat lacivert renkli bir öz 

daha belirmiş. Nehrin içerisinden sanki yere 

damlar gibi çıkmış. Adımları sanki süzülür gibi 

yürüyormuş. O sırada kuzeyden bir rüzgar 

esmiş. Rüzgar çimleri savururken yavaş yavaş 

yoğunlaşmış ve sonunda görünür olmuş. Bu 

seferki öz beyaz renkli, diğer 2 tanesine göre 

daha uzunmuş. Daha sonra doğu tarafından bir 

sıcaklık fark etmiş Kıvılcım. Yüzünü oraya 

döndüğünde sanki güneşin 

içerisinden çıkan bir ışık huzmesi 

aniden önünde belirmiş. Kırmızı 

renkli öz, kafasını sola eğerek 

kendi ile aynı renkte saçlara 

sahip bu güzel kızı incelemeye 

başlamış.  

Toprak devam etmiş konuşmaya 

bu gördüğün “Rüzgar” demiş 

beyaz renkli olanı göstererek. 

Kuşların arasında yaşar ve bizi bir 

araya toplar. Nefes almamıza 

yardımcı olur. Lacivert renkli 

arkadaşını işaret ederek bu da 

“Ada” demiş. Onun evi 

nehirdedir. Etrafta gördüğün her 

şeyi o besler. Dün gece 

karanlıkta kaybolduğunda seni 

buraya o getirdi.  Son olarak 

kırmızı renkli özü işaret ederek 

bu da Alev demiş. Hava 

karardığında, geceleri soğuk 

olduğunda bizi o ısıtır, çevremizi 

aydınlatır. Daha önce söylediğim 

gibi benim adım da Toprak.  Ben 

o ağaçların ve bitkilerin arasında 

yaşarım. Rüzgar, Alev ve Ada ile 

beraber bu alandaki yaşamı 

sürdürürüz. 

Kıvılcım duydukları karşısında şaşkınlığını 

gizleyememiş. Sadece yeni tanıştığı 

arkadaşlarını izlemekle yetinmiş.  

Ada Kıvılcım’a dönüp sormuş: 

Dün seni ormanın tarafında 

gördüğümde bir şey arıyor gibiydin. 

Niye buraya kadar geldin? Ne arıyordun? 

 Ben arkadaşım Cesur’u arıyorum. Uzun 

boylu bir Tay. Kahverengi, alında su 

damlası gibi beyaz bir işaret var.  

Bu sefer Rüzgar sormuş İyi de arkadaşın 

buraya kadar gelemez ki. O gördüğün 

Nehre kadar gelmesi bile zor. Onun 

burada 

olabileceğini kim 

söyledi? 

Yolda bir adamla 

karşılaştım. Gri 

saçlı. Gözleri sanki 

saat gibiydi. O 

söyledi.  

Dört arkadaş 

birbirine bakarak 

aynı aynı anda 

soruyu sormuşlar 

Gözleri 

saat gibi miydi!!!!! 

Kıvılcım’dan 

“Evet!” cevabını 

alan arkadaşlar 

endişeli biçimde 

hareket etmeye 

başlamışlar. 

“Demek, saat 

gözlüyü.... Demek 

gri saçlıydıı.. 

Eyvah... Ne 

yapacağız 

şimdii....” 
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                Bu sefer Kıvılcım sormuş: 

Lütfen bana neler olduğunu anlatır 

mısın? Siz nereden tanıyorsunuz o 

adamı ve bu kadar endişelenmenizi 

gerektirecek şey nedir? 

Alev anlatmaya başlamış:  

O gördüğün kişi bir büyücüdür. İsmi 

Yelkovan. O çocuklara yalan söyler. 

Onları kandırarak farklı yöne gönderir ve 

onların zamanlarını çalar. Evet büyücü 

Yelkovan’ın yaşaması için başkalarının 

yaşam zamanını yemesi gerekiyordur. 

Seni ormanın 

sınırına yollayarak 

kandırmış. Sen 

uyuduğun 

zamana gelip 

senin yaşam 

zamanını 

çalacaktı. Neyse ki 

Ada hızlı 

davranmış ki seni 

buraya getirmiş. 

Yine de burada 

olman ondan 

kurtulduğun 

anlamına gelmez. 

Büyücü Yelkovan 

buraya da 

gelebilir.  

Duydukları 

karşısında 

korkuya kapılan Kıvılcım endişeyle 

sormuş.   

Peki, ne yapacağız? Büyücü gelirse 

ne yapacağım ben? Benim de 

zamanımı yerse, Cesur’u bulup 

babamın evine nasıl dönerim? 

Korkacak bir şey yok diye cevap vermiş 4 

arkadaş öz hep bir ağızdan: Biz sana 

yardım edeceğiz! 

Kıvılcım yeni tanıştığı dört arkadaşı ile 

biraz zaman geçirdikten sonra ileride ormanda 

kulübede gördüğü büyücü Yelkovan’ın siluetini 

fark etmiş. Yelkovan havaya yaptığı el 

hareketleri ile beraber hemen arkasında beliren 

kara bulutlar Kıvılcım ve 4 arkadaşa doğru 

ilerlemeye başlamış. Bu bulutlardan çıkan 

yağmur damlaları aşağıda düşerken fırtınaya 

dönüşüyormuş. Şimşek sesleri tüm ülkeden 

duyulabilecek kadar yüksekmiş. Aşağıya 

yıldırımlar düşmeye başlamış.  Bunun üzerine 

Kahverengi öz olan Toprak arkadaşlarına dönüp; 

“endişelenecek bir şey yok. Bu fırtınalar 

toprağın altında kimseye zarar veremez” 

demiş.  Eğilip eliyle çimlere yatay bir çizgi 

çizmesi ile beraber yerde 

bir çukur meydana 

gelmiş. Kıvılcım ve 4 öz 

bu yeni boşluğa inerken, 

Toprak bu sefer havaya 

yatay bir çizgi çizmiş ve 

boşluğun üzeri kapanmış. 

Bulundukları yerde, 

yukarıdaki fırtına kimseyi 

etkilemiyormuş. Biraz 

vakit geçtikten sonra 5 

arkadaş tekrar yukarı 

çıkmış.  

                Bu sefer acımasız 

Yelkovan, arkadaşların 

üzerine ateş yağdırmak 

istemiş; ancak beyaz 

renkli Rüzgar’ın şarkı 

söylemeye başlaması ile 

beraber daha önceki 

yağmur bulutları tekrar yağmur yağdırmaya 

başlamış; ancak bu sefer çok daha kibar bir 

şekilde. Yağmur damları ateş parçalarını 

söndürmüş ve onları azıcık ıslatmış.  

                Bu planın da işe yaramadığını gören 

Yelkovan, arkadaşların üzerinde siyah bir sis 

oluşturmak istemiş. Amacı; arkadaşların 

karanlıkta kaybolmalarını sağlamakmış ancak 

kırmızı renkli Alev, parmaklarından çıkardığı 

ışıkla tüm alanı aydınlatmış ve sis ortadan 

kaybolmuş. 
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                Yelkovan artık son denemesini 

yaptığının farkındaymış. Artık kendi gücünün de 

zayıfladığını biliyormuş; ancak yine de kendisini 

durduramıyormuş. Bu sefer nehri taşırarak 

arkadaşların üzerine yönlendirmek istemiş; 

ancak nehirde yaşayan Lacivert renkli Ada buna 

izin vermemiş. Taşan suları elleri ile tekrar nehir 

yatağına taşımış. Bu sürede artık iyice tükenmiş 

olan Yelkovan nehir sularına kapılıp uzaklaşıp 

gitmiş.  

                Tehlikenin geçtiğini gören Kıvılcım’ın 

içini buruk bir sevinç kaplamış. Evet artık tehlike 

geçmişti; ancak Cesur’u hala bulamıştı ve nasıl 

geri döneceğini bilmiyordu.  

Kıvılcım’ın bu durumunu fark eden Toprak 

konuşmaya başlamış.  

Biraz önce sana bir arkadaşımı 

tanıştırmayı unuttum. Belki o sana eve 

dönmende yardımcı olabilir... 

Toprak’ın elini tekrar ağzına 

götürmesiyle, daha öncekine benzer bir ıslık sesi 

tekrar duyulmuş. Fakat ıslık sesine tanıdık 

bir kişneme sesi de eşlik etmiş. Kıvılcım’ın 

arkasından nal sesleri duyulur olmuş. 

Arkasına döner dönmez Cesur’la göz göze 

gelmiş ve hemen arkadaşının boynuna 

sarılıp onunla yeteri kadar ilgilenmediği 

için özür dilemiş.  

Kıvılcım ile Cesur hasret 

giderdikten sonra yeni tanıştığı 

arkadaşlarına dönüp, özler ülkesinden 

evlerine nasıl gideceklerini ve daha sonra 

buraya tekrar nasıl geleceklerini sormuş. 

Bunun üzerine özler, Cesur’a doğru 

hareketlenmeye başlamış. 

Önce Lacivert renkli Ada, Cesur’un 

alnına doğru uçmuş ve gözden 

kaybolmuş. Artık Cesur’un başındaki 

beyaz su damlası lacivert renkli olmuş. 

Sonra Toprak, Cesur’un nallarına ilerlemiş 

ve Cesur’un dizlerinden aşağısı koyu 

kahverengi olmuş. Sonra Beyaz renkli 

Rüzgar, atın sırtına dokunmuş ve Cesur’un 

sırtının sağ ve sol taraflarında 2 tane 

beyaz çizgi oluşmuş. En son Alev, atın yelelerine 

dokunuş ve Cesur’un yelesi kırmızı olmuş. Hep 

bir ağızdan konuşmuşlar; ama bu sefer Kıvılcım 

onları kulakları ile değil içinden duymuş.  

Artık hazırız! Gidelim. 

Kıvılcım Cesur’a atlamış ve hızla 

ilerlemişler. Öyle ki, dışarıdan bakan biri onları 

şimşek sanabilirmiş. Kısa sürede beraber eve 

dönmüşler.  Endişeli anne ve babasını görünce 

hemen onlardan özür dilemiş ve başından geçen 

macerayı, Rüzgar’ı, Toprak’ı, Alev’i, Ada’yı ve 

Yelkovan’ı anlatmış. O günden sonra artık 

Kıvılcım her gün Cesur ile ilgilenmiş. Cesur’un 

diğer taylardan farklı olması ise Kıvılcım için hiç 

önemli değilmiş...  
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Akış 

Meral Yazıcı 

 

Sensizlik, 

Bir yakarış ulaşamadığıma 

Ellerim, 

Koskoca bir hayatı kısacık bir anda tamamlama 
cabasında, 

Senin ellerinin dokunuşuyla  

İşliyor nakış nakış benlikleri, iyi kötü demeden 

Unutarak zıtlığında, 

Sen 

Çağırıyorken beni 

Sesini bastırmakta çığlığım, kayboluşumda… 

 

Sensizlik 

Kocaman bir özlem, sarmalıyor benliğimi 

Sana kavuşma anına 

Hazırlanıyorum 

Sade sade dökülsün eteklerimden şefkatin, 

Beyazın ışıltısında kaybolsun bedenim 

Hem var oluşum, hem yok oluşumla. 

Gören gözlerim neyi gördüğünü bilmemekte 

Kamaşır sevginle... 

 

İçimde 

Var olan umut, 

Dalga dalga yayılmakta 

Ben git gelmelerin tuzağında, 

Kavuşma çabasında 

Özüm yine tırmanışta… 
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Öz Öğrenim 

Nilgün Korkmaz 

Kendini bilmek isteği insanın içinde açık hale 

geldiğinde, içsel samimiyet ve dürüstlükle devam 

etmek bir karar anıdır. Maneviyatını, kendini 

bilmediğini, tanımadığını fark etmek de bunun ilk 

adımıdır. Sürdürebilmek ve şuurlu olarak bunu 

seçmek de önemli tabii. 

 

E.E. Cummings in dediği gibi: “Seni diğerlerinden 

farksız yapmaya tüm gücüyle gece gündüz çalışan 

bir dünyada, kendin olarak kalabilmek, dünyanın 

en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş başladı 

mı, artık hiç bitmez.” Savaş kelimesi ayartanların 

çokluğunun insan üzerindeki etkisini vurgular. Saf 

olarak kalabilmemiz, hayatı ve çalışmayı dengede 

götürmemiz istenir kendini bilme yolculuğunda. 

 

Otodidakt tanımını duymuşsunuzdur belki. Her 

insanın içinde derece derece olan bir olgu. 

Otodidakt, çalışacağı konuyu, çalışma zamanını 

kendi belirleyen kimsedir. Dünyaya yapılan pek çok 

katkı otodidaktlar tarafından yapılmıştır. Örnek 

vermek gerekirse Ouspensky de otodidakttır. 

İnsanın içinde derece derece var dediğimizde 

varlık ve bilginin aynı derecede gelişmiş olmasını 

da kast ediyor oluruz. Çoğumuz ‘oto’ kısmında 

takılı olduğumuzun farkında değilizdir. ‘Didakt 

(eğitim) kısmı tamamlanmadığından oturmayan, 

işlemeyen bir şeyler vardır. 

 

Bilgi maddesel niteliklidir ve varlığın şuur derecesi 

ile bağlıdır. Varlığın ihtiyaçlarına karşılık gelecek 

derecede olmadığından biçimin bilgisi olarak öz ile 

entegrasyonda olmayacaktır. Şekilsel olarak, canı 

olmayan, yük bilgiler olarak kalacaklardır. 

 

Hiçlik yolundaki, öz eğitimimizin amacı kabı 

doldurmak değil boşaltmak olmalıdır. Bir hikaye 

vardır, suyu taşırmayan gül yaprağı ile ilgili: 

“Uzakdoğu’da bir budist tapınağı, bilgeliğin 

gizlerini aramak için gelenleri kabul ediyordu. 

Burada geçerli olan incelik; anlatmak istediklerini 

konuşmadan açıklayabilmekti. Bir gün tapınağın 

kapısına bir yabancı geldi. Yabancı kapıda öylece 

durdu ve bekledi. Burada sezgisel buluşmaya 

inanılıyordu, o yüzden kapıda herhangi bir tokmak, 

çan veya zil yoktu. Bir süre sonra kapı açıldı, 

içerdeki Budist rahip, kapıda duran yabancıya 

baktı. Bir selamlaşmadan sonra sözsüz 

konuşmaları başladı. Gelen yabancı, tapınağa 

girmek ve burada kalmak istiyordu. Budist rahip 

bir süre kayboldu, sonra elinde ağzına kadar suyla 

dolu bir kapla döndü ve bu kabı yabancıya uzattı. 

Bu, yeni bir arayıcıyı kabul edemeyecek kadar 

doluyuz demekti. Yabancı tapınağın bahçesine 

döndü, aldığı bir gül yaprağını kabın içindeki suyun 

üstüne bıraktı. Gül yaprağı suyun üstünde 

yüzüyordu ve su taşmamıştı. İçerideki Budist rahip 

saygıyla eğildi ve kapıyı açarak yabancıyı içeriye 

aldı. Suyu taşırmayan bir gül yaprağına her zaman 

yer vardı.” 

 

Bunları yapabilmek için kişi uykuda olduğunun 

farkında olmalıdır. Fark edebildiğimizde bir 

manyetik alanımızın da oluştuğunu söyleyebiliriz. 

Bu alanın oluştuğunu söylemek tamam artık bu 

çalışmayı kotardık anlamına gelmez. Ötesi için de 

çaba ve sürdürebilirlikle beslenmelidir.  Rehber ve 

grup tüm bunların entegrasyonu için kıymetlidir. 

 

Bu yolculuğa başladığında, katman katman devam 

eder. Çıkarılacak eski paltolar vardır. Bir andan 

diğer ana kıyafet taşımamak da diyebiliriz. 

Ve hız da önemlidir; Kozmos içinde her şey bir kere 

olur ve onu yakalayıp besin olarak kullanmak. 

 

Öz öğrenim sürecinde yerinde, yeterli ve işlevsel 

bilgi seviyesi dönüşüme götürür. Fakat 

yapabilmek, insanı sıçratan yeniye taşıyan bir 

işlevdir. Bu manada hayatın içinde neleri, nerede 

uygulayıp uygulayamadığına bakmak tezahür 

etmiş olan üzerinden ipuçlarını yakalayabilmeyi 

sağlar. 

 

Anlayış seviyesinin birleşik kaplar gibi birbirini 

etkilediğini düşünürsek; aynı hedefe odaklanmış 

insanların içinde olmak da önemlidir. 

 

Bireysel olarak çıktığımız öz eğitim yolculuğu, Şuur 

dediğimiz ‘Birlikte Bilmek’ ve vicdan dediğimiz 

‘Birlikte Hissetmek’ ye varmak içindir. 

 

Bu kısa yazı bu Büyük Kavrayışa adım niteliğinde 

bir giriş olsun dileğiyledir… 
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Küllerimizden Doğmak; Kendini Bilmek 

Gamze Göncü 

 

Bizler atalardan gelen genetik bir mirasla; yani bir 

mizaçla doğarız. Sonrasında oluşan çevresel 

faktörler bizlerin tutum ve davranışlarının 

oluşmasında rol oynar. Bu durum tüm yaşantımızı 

şekillendirir. Hayatımızı kendi inanç ve 

tutumlarımızla iyi-kötü, doğru-yanlış gibi bazı 

kalıplarla anlamlandırmaya çalışırız. Böylece 

kişiliklerimiz gelişirken özümüz ise perdelenir.  

Kişi, kendi varlığını fark etmeye başladığı andan 

itibaren ya da üst üste aynı döngüsel durumlarla 

karşılaştığında; durup, bir şeyleri fark etmeye 

başlar. Kendine ben kimim? dünyaya geliş amacım 

ne? Görünenin arkasında ne var? gibi soruları 

sormaya, hayatını sorgulamaya başlar. Bu durum 

kendi ile ilgili, kendinden kendine giden 

yolculuğunun ilk adımıdır.  Artık varlık, kendi içine 

bakan, değişip dönüşüp yeni bir insan olmanın 

sürecindedir.  

Şanslıyız ki kadim bir Anadolu coğrafyasında 

yaşamaktayız. Yunus, İbni-Arabi, Mevlana, Şems 

gibi tasavvuf erbapları kendini bilmenin önemini 

fark edip bizlere içe bakmayı önermiş ve özü 

anımsatmışlardır. Bununla ilgili günümüze kadar 

gelen pek çok yazı, söz, işaretler bırakmış ve 

bizlerin dikkatini çekmeye çalışmışlardır.  

Doğarken saf bir halde doğmamıza rağmen 

farkındalık çalışmaları yapmazsak kişilik 

illüzyonunun, duygusal özdeşleşmelerimizin esiri 

olabiliyor, hayat içerisinde öğrenilmiş tekrarları 

oynuyoruz. İçimizdeki benler ordusunun savaşı 

bize gerçekliğimizi unutturuyor, zihnimiz bir 

düşünceden diğerine kayarak ne düşündüğümüzü 

bile zaman zaman hatırlamıyor. Tüm bunlar 

‘’Hakikaten Özgür müyüz?’’ sorusunu akıllara 

getirtiyor. 

İdrak ve farkındalık; kişinin hayatında bir şeyleri 

değiştirebilir. Kendini Bilme ve Farkındalık; İnsanın 

an ’da olması, bedenini, duygularını ve çevresinde 

olup biteni fark etmesidir. İnsan kendini beden 

sandıkça, dışa dönük yaşadıkça hiç bir şey onun 

hayatında değişmez ve aynı döngüleri hayatı 

boyunca tekrarlar. Çünkü her hikâye anlam 

yüklediğimiz kadar gerçektir. 

Şuurlu çabalarla, kendi mekanikliğimizin, günlük 

yaşantıda meydana gelen olaylara gösterdiğimiz 

tepkilerin ve aslında bütünsel bir varlık olmayıp 

birbiriyle çelişen ve savaşan bir “ben’ler 

topluluğundan oluştuğumuzun farkına varabiliriz. 

Kendini bilme çalışmasının amacı, insanın hayat 

boyu kendi öz gerçekliğini ortaya çıkarması, kendi 

içsel gücünü fark etmesini sağlamaktır. Bu çalışma, 

içsel bir özgürlük yaratır. Kendini bilme 

çalışmasından günümüze kadar gelen pek çok 

yöntem vardır. Bunların hepsi insanın içsel 

yolculuğuna eşlik eden birer araçtır. Günümüze 

kadar gelmiş köklü, ezoterik bir öğreti olan 4. Yol 

öğretisi de insanın hayatın içindeyken, hayattan 

kopmadan, kendisini nasıl geliştirebileceğini 

anlatan bir yoldur. 

 

Matrix filmini çoğumuz izlemişizdir. Söyle bir 

konuşma geçer; “Hiç uyanmadan uykuya dalsan ve 

rüya görmeye başlasan sen yaşadığın her şeyi 

gerçek sanmaya başlarsın.” 4. yol öğretisini ortaya 

koyan kadim bir öğretmen olan Gurdjieff de “insan 

mekaniktir, uyumaktadır ancak uyanabilir” der ve 

uyanışın yöntemlerinden bahseder. 

Biz başka bir şekilde düşünmek isteriz, faklı olmak 

isteriz, başka bir şekilde çalışma yapmak isteriz, 

yeni bir şekilde hissetmek isteriz. Fakat bir şey 

olduğu yoktur. Çünkü bizi geriye döndüren pek 

çok eski eğilimlerimiz vardır. Bu eğilimlerimiz 

üzerinde çalışmamız ve onları aydınlatmamız 

gerektiğini söyler, Ouspensky. 
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Kutsal kitaplarda ‘Kaldır kendini aradan çıksın 

ortaya yaradan’, ‘Biz ona kendi nefesimizden 

üfledik’, ’Biz ona şah damarından daha yakınız’ 

denir. İnsan kendini bir bedenden ibaret sayıp, dışa 

yönelip, yaratanın sureti olduğunu 

hatırlamadığında hayatını olaylara, 

başkalarına göre şekillendirir. 

Unutmayalım ki tek bir hayatımız var 

ve bunu da bilinç ve şuurla 

yaşamalıyız. Kendi hayatımızın 

efendisi olabilmek için aklımızı ve 

kalbimizi duymak zorundayız.  

Hakikatimizi ararken kendi içimizdeki 

bilgeliğe güvenip onun yaşamasını, 

yeşermesini sağlamaya çalışmalıyız. 

Bunun için en önemli şey şuurlu ve 

farkında kalarak kendimizi bilmek ve 

tanımaktır. Olaylara biz anlam yükleriz 

ve onları kendi gerçeğimiz olarak 

kabul ederiz. Karşılaştığımız kişiler, 

olaylar bizi bize anlatmak için 

aynalarımızdır. Bu şekilde kendi 

özümüze ulaşıp, küllerimizden yeni 

bir can yaratabiliriz. Kişiliklerimizdeki 

perdeleri aralayıp, gerçek ben’i fark 

edersek, işte o zaman zaten özümüz, 

yüksek benlik- artık ne dersek-, tanrı 

parçamıza, ana kaynağımıza 

ulaşabiliriz. Bu bizi, her şeye, herkese 

karşı gerçek olan, koşulsuz “sevgiye” 

ulaştırır.  
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Yolun Anahtarları Yazı Dizisi 

Birlik-İcap Ve Tesirleri Okuyabilmek 

İrade ile hizalandıktan sonra icap kendini belli 

eder. Bir’den alınan iradeyle, tesirler okunur ve bu 

tesirlere göre birlikte gelişir.  

Her birlik, bir icap için kurulur, bir icabı tamamlar. 

O icap, varlıkları cezbeder, çağırır sadece onların 

duyabileceği bir koku yayar.  

Günlük hayatta hepimiz bir sürü kokuya denk 

geliriz, bir sürü farklı enerjinin tesiri altındayızdır. 

Ancak hepsine yanıt vermeyiz, birçoğunu fark bile 

etmeyiz çünkü manyetik alanımızda o çağrıyı fark 

edecek madde bulunmamaktadır, bize gelen o 

icapları diğer bir deyişle tesirlerini okuyamayız.  

Bir bakır ustası, gittiği yerdeki bakır işlemelere 

bakarken bir demir ustası evlerin balkonlarındaki 

ferforjeye bakar, oradaki işçiliğe dikkat eder çünkü 

iki usta tesirleri farklı okur, farklı tesirlere cevap 

verebilir ve birliğin farklı icabı içinde yer alır.  İkisi 

de ustadır, ikisi de insanlara yardım eder ancak 

planları farklıdır.  

Bu doğal bir seçilimdir ve irade ile birlikte ilerler. 

Sizin iradeniz neredeyse, geri kalan 21 harf kendini 

ona göre açar. Eğer siz botanikçiyseniz, halı 

dokumayla ilgilenmezseniz. Sorular sorduğunuz, 

gruplar aradığınız, izlenim aldığınız alan tamamen 

farklıdır çünkü siz öyle bir irade kullanmışsınızdır.  

Tercihler, seçimler, istekler, varlığınızın ya da 

kısaca yirmi dört saatinizin yönü sizin 

tercihinizdedir ve vicdan mekanizmanız o yönde 

çalışır.  

Tesirleri okuyabilmek, etrafımızla iletişimin 

başlangıcı gibidir. Biz etrafımızdaki ekolojiyle biriz, 

aramızda her daim bir etkileşim vardır. Eğer ben 

tesirleri okumayı bilmezsem ya da tesirleri 

çoğunlukla subjektif okursam o zaman yarattığım 

realite de subjektif olur ve kendimi kandırmış 

olurum. İllüzyondan çıkmak için yollara düşeriz 

ancak çölün serapları bizi kandırır.  

 

 

 

 

 

Yoldaki tuzaklara kapılmamak için birliğe 

ihtiyacımız vardır. Ne kadar tuzaksızlık gelişim 

yolunda öngörülmese de ve çoğunlukla 

tuzaklardan geçsek de grubun varlığı manyetik 

olarak bizi destekler ve bize yaşadıklarımızla ilgili 

izlenim verir.  

İzlenim verir çünkü biz bağımsız varlıklar değiliz. 

Hepimize olmuştur, bilgisayarın başında çalışırken 

içimize bir his gelir ve annemizi ararız. 

Konuştuktan sonra anlarız ki bir şeyler olmuş. Peki, 

annenizle olan bağlantı nereden geldi? Aile en 

küçük plandır ve hepimiz bir aile içine doğarız. 

 Birlik içinde olduğumuzda birbirimizden tesir 

alırız, sizin başınıza gelen bir şey sadece sizin 

başınıza gelmez çünkü sizin üzerinizden grubun 

işareti vardır. Siz o işaretle dolaşırsınız ve icapları 

anlamaya çalışırsınız.  

İnsanların bir araya gelip oluşturduğu birlik bir kap 

gibidir ve kutsal izlenimleri alır. Daha büyük bir 

kaptır ve daha büyük varlıkların inebileceği bir 

alandır. Kişisel değildir, üçüncü kuvvete bağlıdır. 

Üçüncü kuvvetin kutuplarını da oluşturan grup 

üyeleridir. Grubun gelişmesi, daha çok alması ve 

vermesi bizi vazife, tesirlere okumaya ve icapla 

hizalanmaya götürür.  

Dünyamızın ışıklı geleceği için bu ilke bize birliğin 

gücünü, icabı ve tesirliri okuyabilmenin fırsatını 

vermektedir.  
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Bize Yazın! 
 

YŞBD dergi ekibi olarak geri bildirimlerinizi sizlerden duymaya 
ihtiyacımız var.  

 
Sizce dergiye neler eklenmeli, neler çıkarılmalı? 

Dergi tasarımı nasıl olmalı? Renkler, bölümler, kapak … 
Dergide hangi başlıklarda yazı/içerik görmek isterisiniz.  

Eklemek istediğiniz başka yorumlarda varsa lütfen yukarıdakilerle sınırlı 
kalmayın.  

 
Keyifli okumalar dileriz. 

 
info@yukseksuur.com 

   

mailto:info@yukseksuur.com

