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Yeni Yıl Merhabası 
 
Yüksek Şuur 

 
Yüksek Şuur dergimiz bir 

yılını doldurdu. Dernek 

çalışmalarımızdan 

derlediğimiz yazılarımızı 

paylaştığımız bu yayın yeni 

yılda kimi değişikliklerle 

sizlere ulaşmayı 

sürdürecek. Yeni yılda 

insanlık hızlı bir değişim 

sürecine girerken Yüksek 

Şuur dergimizde 

değişiklikler yaptık. Artık 

sizlerle iki ayda bir birlikte 

olacağız. Ayrıca sayfa 

sayımızı da artırdık. Yeni bir 

yapılanmayla gelecek 

sayılarımızda farklılıkları 

göreceksiniz. 

Yüksek Şuur dergisi,  ruhsal 

bir bakışla, yeryüzünün en 

büyük hedefine doğru tutulan bir günlük olarak 

gerçek yolun çizgisini izliyor. Duyularıyla dışa 

doğru uzayan insan zihnin çıkmazlarını bilerek 

içe doğru bakmayı sürdürüyor.   

 

Dışa doğru açılan duyularımızın işleri bitti artık, 

içe doğru yol almanın zamanıdır, diyoruz.  Kadim 

Hint öğretisinde öğrenciyle ölüm arasında bir 

konuşma geçer. Ölüm, öğrenciye şöyle bir yanıt 

verir: "Tanrı duyuları dışa yöneltti. İnsan da 

kendine bakmayı unuttu. Bazen cesur bir insan 

içine dönüp bakmış ve kendisini bulmuştur. O 

zaman o ölümsüz olmuştur." Gerçekten içe 

bakmak zor mudur, herkes kolayı mı seçiyor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dışa doğru algıladıkça karşımıza "çokluk çıkıyor. 

İçte birlik durumu bizi 

karşılıyor, içe adım atınca 

küçük bir parçamızdan, 

benlikten başlıyoruz. Sonra 

dallara, gövdelere 

gidiyoruz. Benleri daha gri 

benler izliyor, duygular ardı 

ardına beliriyor. Ama hepsi 

kalın korku dalında 

birleşiyor. O olumsuz 

duygular azaldıkça ve 

onların yerine sevgiyi 

koydukça tümleşiyoruz.  

 

Yeryüzünün büyük 

öykülerini yazanlar içe 

doğru akanlar, akmasını 

bilenler olmuş. Onların 

tekniklerinin ardından 

gittikçe arkamızdakilere de 

yol açıyoruz. Geleneğe 

eklenmek demek geleneğin tekniklerini 

deneyimlemektir. Sevgi ve teslimiyet teknikleri 

bizi geleneğin yüksek hızlarını kazandırıyor. 

Beden ve zihinde sevgiye, teslimiyete yer 

açtıkça akışta oluyoruz. "Senin iraden olsun!" 

dedikçe uyuma katılıyor, yüksek şuurla aynı 

düzleme yöneliyor ve daha güçlü oluyoruz.  

Direnmeden sevgiyle ve uyum içinde ışıkla... 
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 Hatırlamaya Doğru 

Ahmet Cemal Gürsoy 

Varlık dediğimiz olgu üzerinde çalışmalarda 
sonuç almaya ve hatırlamaya nasıl 
başlarız?  Mevcut bulunduğunuz ortamdan 
çıkarılacak mesajlar, okunacak işaretlerle 
simgeler açılıp sadeleştikçe görünür, bilinir 
oluyoruz. 
 
Hangi dilden ulaştıysanız fark etmez kadim bilgi 
tek ve kanun halinde işler. Siz sadece varlığınızın 
yorumu ile ana kanuna ne kadar bağlı bir 
yürüyüş gerçekleştiriyorsanız, varlıksal 
yükümlülüğünüz o kadardır. 
 
Bu bahsettiğimiz işler kendini bilmek üzere 
önce lokal, sonra genel sonra kozmos 
sınırlarını aşan, hiçliğe, yokluğa 
giden adımlardır. Niçin kendini 
bilsin ki, bilmezse ne olur, yol 
onu bulur mu, gibi birçok 
sorur üretebiliriz. 
 
Hatırlamak neydi, 
''anımsamak'' bir an içinde 
olan hareketleri, geri 
döndürmek, 
unuttuğumuzu tekrar 
çağırmak olan döngüsel 
adımların hepsi hatırlamaya 
aittir. Bunun içinde 
duygular, hareketler ve 
düşünce ile çalışan enerjilerin 
bir mekan oluşturarak varlığa 
santral gibi okumalar göndermesi 
devreyi tamamlıyor. 
 
Hatırlamalar, bir an içinde başlayan spiral gibi 
birikerek eylemlerin içinde hedef ve amacı 
kanuna uygun olarak devam eden her izlenim 
kalkışmasında doğrular varlık tarafından 
doğrudan özle paylaşılıyor. Bizi geri dönmek ile 
ilgili fiil'de tutan bu kanunun açılımı… Yani, her 
ne biriktirmek üzere başladıysak bitirmek  üzere 
döngüselleştiriliyoruz. Dolayısıyla ana ilkeler 
üzerinden bir tek şey değil hatırlama süreci. 
Başlıca özelliğimizin çevresinde öbeklenmiş,her 
nasıl eylemeye kalkışmışsak o işin içinden 
kanuna ait olanından kendi yorumumuzu 
çıkartmaya başladığımız anda bazı temel 
kriterleri hatırlamaya başlıyoruz.  
 
 
 
 

 
 
Başlıca özellik ve başlangıçlara verdiğimiz 
tepkilerle ortaya çıkamayan işleri yarım 
kalmaktan kurtaran detayları hatırlayıp 
enerjilerini tekrar o ana yollayınca açıkta sadece 
basit, yalın kendi gerçeğimiz kalıyor. 
 
Şimdi kısacık bu yazıdan önce yarım bıraktığımız 
işleri, eksik gördüğümüz şüpheli yönlerin 
enerjileri iade edilirse asıl ana hat üzerinden 
sadelikle manevralar imkanı başlıyor. Sevgi 
denen ince maddeleri de burada giderek etkin 
kılınca neleri hatırlamamız gerekliliği ortaya 
çıkıyor. 
 
Evet, ilk başlarda hoşlanmadığımız taraflar 

üzerinden çalışan bu mekanizma, giderek 
incelince ezoterizmdeki görünmeyen 

yardımları alana indirmeye ve 
karşılaştırmaya başlayınca 

bulmacalar çözülmeye başlıyor. 
 

İnsan bedeni olarak görünen 
son noktada varlık bu hale 
gelinceye kadarki olan 
gelişmelerden de 
sorumluluğunu üzerine 
alınca hatırlamalar hızlanır. 
Hatırlamak varlığın 
doğrularını aydınlatır. Ona 
özgürlük kazandırır ve 

başkalarını da bu  kaderin 
inmesini sağlamak için verici 

olmaya hazır kılar. 
 

Işığın kimyasında olan işleri 
kendine özgü formülleri hazırlayıp 

paylaşmaya, dağıtmaya hazır olunca 
hatırlamada üst kanunlar ve yüksek şuur 

varlıkları devreye girerek denklemi hızlandırırlar. 
 
Süre kısaltmaya ve daha yüksek engelleri 
aşmaya hazır olan aday kendi hatırlamasına 
sahip çıkar. 
 
Seven ve sevilenin rollerinin daha iyi anlaşıldığı 
bu dönemler, mutluluk ve neşeyi mest edici 
hazlarla yüksek anlayışlara çıkartarak yolculuğu 
hafif kılarlar. 
Hatırlayalım, ışığın her yönü sonsuzluğa akar. 
Orada anlamlar için oluşmuş yeni dili konuşuruz. 
 
Işıkla daha yakın,  
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İlahi Nizam ve Kainat’ta  

Olaylar 

 

YŞBD 

 

Öz bilgilerin güçlendirilmelerinde, 

arttırılmalarında, değerlerinin 

arttırılmasında dış müdahalelerin yardımları 

da sözkonusudur. Öz bilginin artmasına 

yardım eden müdahaleler, vicdan 

muvacehesinde (karşısında, önünde), çeşitli 

madde kombinezonlarının sayısız hâl ve 

durumlarından, yani bir sürü olaydan 

istifade ederek hedeflerine ulaşırlar.  

 

Bilgilerin ve öz bilgilerin elde edilmesi ve 

bunların sonucu olarak da tekâmülün 

kazanılması için lüzumlu olan esaslı 

malzemelerden biri ve hatta birincisi, 

olaydır; ‘olaylar’ın içinde direkt veya 

endirekt olarak yaşamak gerekir.  

 

Öz bilgiler, en ilkel devreden itibaren, her 

hayattaki kazanımların, geçmiş hayatlara ait 

önceki kazanımlar ile mukayese ve 

muhakemesi sonucunda ulaşılan, varlığın 

malı olan, insanların idrâk edemeyecekleri 

birtakım derin izlenimlerdir. Bunlar idrak 

formlarıyla bir yandan hizmetinde 

bulundukları ruhun tekâmülünü sağlarken, 

diğer yandan yeni bilgilere zemin hazırlamak 

suretiyle varlığın inkişaf sahasını 

genişletirler.  

Bu kazanımlar, dünya idrâki tekniği içinde, 

birtakım durumlarla elde edilir ki, bu 

durumları “olay” kavramı içinde toplamak 

mümkündür.  

Fakat öz bilgiler ile dünyada “bilgi” diye 

itibar edilen “olaylar” birbirleriyle 

karıştırılmamalıdır:  

uur, dünyanın kaba realiteleriyle, daha 

doğrusu olaylarla doğrudan doğruya 

karşılaşarak dünyadan sürekli olarak 

yeni bilgi malzemeleri toplar. İnsan, 

etrafındaki olaylardan bazılarının içinde 

bizzat yaşar, o olayların kahramanı olur. 

Bazılarında ise bizzat yaşamaz, onların 

içinde yaşayan diğer insan ve varlıkların 

(buradaki “varlıklar” ifadesiyle kastedilen, 

ruhun vasıtası olan varlık değildir; canlı 

denilen bedenli varlıklar kastedilmektedir) 

durumlarını yakın bir alakayla izler ve 

gözlemler. İşte insanların dünya hayatı 

gerekleriyle direkt olarak içlerinde 

yaşadıkları veya endirekt olarak 

başkalarında gördükleri olay 

kombinezonlarına ait ilişkiler, dünya 

idrakiyle ifade olunan bilgilerin (Dünya 

bilgileri) topyekûn hepsidir ki, bunlar, öz 

bilgiden ayrı kavramlardır ve öz bilgilerin 

oluşmasına ancak vasıta olan 

malzemelerdir.  Bunların, ancak, ölüm 

sonrasında, spatyom hayatında, çeşitli 

işlemlere tâbi tutulmalarından sonraki, öz 

varlığa geçen sonuçları ve izlenimleri, öz 

bilgi hâlinde varlığın malı olurlar. Dünyaya 

ait bilgilerden gerek ‘gövde bilgiler’, 

gerekse ‘dal bilgiler’, kendi kapasitelerine 

göre öz bilgilerin inkişafına neden olan 

kudretli vasıtalardır. 

 

tekâmülün

e 

yarayacak olan bilgilerin öz bilgi hâline 

geçmiş olması, yani varlığın öz malı olması 

şarttır. Bunun için de önce, varlığın olaylar 

içinde yoğrulması ve bir sürü cehit ve 

gayretler sarf etmesi gerekir. Yani varlık, 

beden vasıtasıyla, dünya olaylarının müspet 

ve menfî cepheleri karşısında, onlarla 

boğuşarak yapacağı tatbikatlardan sonra 

bazı sonuçlar elde edecektir ki, işte öz 

bilgileri sağlayacak olan bu sonuçlardır. 

Esasen insanların tekrar tekrar 

‘bedenlenme’leri, olayların hem tatlı, hem 

Ş 

Ruhun 
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acı sayısız tezahürleriyle karşılaşabilmeleri 

içindir ve bunun da nedeni öz bilgileri 

arttırmaktır.  

 

Öz bilgilerin oluşturulma işlemi: Büyük 

kıyasî muhasebe 

 

Bir varlık, dünya hayatına ait plânının (Ferdî 

plân) tatbikatını yaptıktan sonra o tatbikat 

sırasında kazanmış olduğu şeylerin 

muhasebesini yapmak, onları tümüyle 

kendisine sindirmek ve maletmek 

ihtiyacındadır. Bunun için de bir süre onun, 

inzivaya çekilmesi, kendi öz bilgilerine 

dönmesi, yani son dünya hayatında elde 

ettiği bilgilerle eski bilgilerini karşılaştırarak 

onların muhasebesini yapması gerekir. 

İşte öz bilgiler ancak, dünya hayatı sırasında 

karşılaşılmış olayların ‘şuurdışı’nda 

biriktirilmiş sonuçları olan bilgilerin, 

‘ölüm’den sonra, artık serbestçe çalışan 

‘vicdan’ mekanizması sayesinde, 

‘şuuraltı’nın bilgileriyle, yani ‘öz varlık’taki 

bilgilerle (öz bilgilerle) karşılaştırılması 

(kıyaslanması) suretiyle yapılan, büyük kıyasî 

muhasebe denilen işlemle meydana gelirler.  

Dünya hayatı sırasında ‘şuur’da cereyan 

eden olaylar, yani karşılaşılan olaylar, 

şuurdışındaki nispeten kaba maddi 

izlenimlerle ilk kıyasî muhasebeleri 

yapıldıktan sonra, şuurdan şuurdı şına itilir 

ve dünya hayatı boyunca orada kalırlar ki, 

bunların şuurdışındaki kıyasî muhasebeleri 

şuuraltı bilgileriyle değil, şuurdışı bilgileriyle 

yapılmıştır ve dolayısıyla bunlar öz bilgiler 

değildir. Öz varlık tarafından, öz bilgilerle 

kıyası henüz yapılmamış olduklarından, 

bunlar ile öz bilgiler arasında intibaksızlık 

vardır ve bu yüzden bu bilgiler şuuraltındaki 

öz bilgiler sentezine dahil olamazlar. 

Şuurdışındaki bu bilgilerin öz bilgi hâline 

geçebilmeleri için, öz bilgiler ile aralarındaki 

intibaksızlığın giderilmesi, öz bilgilere 

intibak etmeleri, öz bilgi sentezine dahil 

olabilecek duruma gelmeleri lazımdır. İşte 

şuurdışındaki bilgileri şuuraltındaki bilgiler 

ile intibak hâline getirecek ve bunları 

şuuraltı bilgilerinin sentezleri arasına 

karıştıracak olan işlem, ‘büyük kıyasî 

muhasebe’ işlemidir.  

 

Kısaca, dünya hayatı boyunca şuurdı şında 

kalan bilgiler, ancak ölüm sonrasında, varlık 

tarafından, şuuraltının bilgileriyle büyük 

kıyasî muhasebeleri yapıldıktan sonra, yani 

şiddetli bir hesaplaşmadan sonra hazmedilip 

şuuraltına girebilir, öz bilgi hâline geçebilir, 

şuuraltı ndaki öz bilgi hamulesine 

karışabilirler.  
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 Işık İçin  

Cüneyt Gültakın 

 

 

Yamaçlarda bir gül kokusu 

Eklenmiş gün ışığına 

Belki senin için 

Senin için yüksek yerdeyim 

Ellerini kaldırmış benimle ağaçlar  

Gözlerinden bakıyorum kartalın 

Düşlerimde kim bilir nerdeyim 

Kumsalda çiğnenen kum tepecikleri gibi 

Zirveler ayaklarımın altında  

Bakamam geriye 

Varlığım kanatlı atında 

Artık ne korku ne kederdeyim 

En sarp yamaçlar, dipsiz uçurumlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbimin kanatlarından üfüren rüzgar 

Yaban güllerinin kokularını getirir 

Dikenlerde ellerim kanar 

 

Ama gözyaşım  

Gözyaşım yarin yanağında 

Gül bahçesindeyim 

Bülbülün avazında  

Bir hece alemler yaratır 

Kelam gülün yirmi iki yaprağında 

Senin için tomurcuk olmak için 

Doğunun doğusundayım 

Güneş olmak için 

Işık için 
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Istırapların Bittiği Yer 

Cüneyt Gültakın 

 

, ıstırap ve belki de bir tık daha 

ilerisi ızdırap… Bu  kavramlar 

günlük dilin anlamıyla 

konuşuluyor, söyleniyor, yaşanıyor ve biz bu 

yazımızda daha derin anlamlarını inceleyeceğiz. 

Acının iki kutuplu bir mekanizması vardır. Bir 

ucunda değersizlik duyusu, diğer ucunda 

dönüştürme gücümüz yatıyor. Bazen bir tarafta 

tıkanıp kalıyoruz ve o takılma bize pahalıya mal 

oluyor. Bazen de kendimizde bir güç 

hissediyoruz, acıyı dönüştürmeye gidiyoruz. 

İnsanoğlu için iki tür acıdan söz edebiliriz. 

Birincisine "var olma acısı" diyebiliriz; dünyaya 

gelmeyle, doğumla başlıyor, anne karnında var 

oluyoruz, anne karnının içinde bir sürü travmaya 

maruz kalıyoruz, doğarken bir sürü travmaya 

maruz kalıyoruz. Ve Dünya okulunda yaşamaya 

başlarken bir birikimle geliyoruz, bir sözleşmeyle 

geliyoruz. 

İkincisi de "geçiş acıları"dır, günlük hayat 

içerisinde ki değişimleri de içeriyor boyut 

değiştirmeleri de içeriyor, yani ölüm acısını da 

içeriyor. Ölüm acısı yeryüzündeki en temel 

korku bunun arkasında yatan şey. 

Acının bittiği yer, diyoruz. Yalınlaştığımız ve 

ağırlıklarımızdan kurtulduğumuz, gittiğimiz 

gerçek dünya acının bittiği yerdir. Acının bittiği 

yer neresidir derseniz yalınlaşıp gerçek asıl ait 

olduğumuz özümüzün mekanına ulaştığımız 

yerdir. Orada acılar bu dünyadaki gibi  kaba 

düzeyde asla görünmeyecek ve yaşanmayacak. 

Öte alem, cennet, ahiret, sevgi planı gibi yerlerle 

anlatılmış bu acının bittiği yerler. Dünyasal 

acıların bittiği yerler aslında bunlar. 

Sufizimde, “Ölmeden önce ölünüz” sözü var, 

Hz. Muhammed'in. Ölmeden önce ölmek nasıl, 

daha biz acının bittiği yere gitmeden bu 

dünyada acıyı bitirebilir miyiz,  bunun üzerine 

çalışmamız gerekiyor. Aslında insan oğluna 

düşen görev bu. O sözü ben rehber olarak 

alarak acının bittiği yerle ilgili böyle bir 

düşünceye ulaştım. Evet Dünya okulu acının 

olduğu yer, yeryüzü çeşitli acılar yaşanıyor. 

Maddi, kaba, manevi yüksek acılar yaşanıyor. 

Tabii bu tanım daha çok din kurumuyla bilimin 

söyleyeceği bir şeydir. Evet gerçekten acılar 

vardır; hastaneler, doktorlar, psikologlar. Din 

kurumunda Dünya'nın bir acı çekme  yeri 

kurumu olduğu ve insanoğlunun yapamadığı 

gibi bir yaklaşım da var. 

Peki biz ezoterik bakışla nasıl bakmalıyız? Dünya 

ezoterik bakışla acının dönüştürüldüğü yerdir. 

Bizim ezoterik bakışla ortaya koyacağımız 

kavram bu olmalıdır. Her şey içimizde sözünü 

çok duyarız. Ama tabii her şey içimizde sadece 

buzdağının görünen kısmının sadece küçük bir 

ışıltısı. 

 

Kadim Hint Öğretisinde bir sohbet var ölüm 

öğrenci ile konuşuyor: Yaradan duyuları dışa 

yöneltti, insan da kendine bakmayı unuttu. 

Bazen insanların arasından cesur biri çıkar ,içine 

dönüp bakar ve kendisini bulur. İşte o zaman o 

Acı 
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insan ölümsüz olmuştur. Gerçekten kendi 

içimize bakma cesareti gösteremediğimiz için 

bir çok acı çekiyoruz. Bu ıstıraplar boşuna bizim 

peşimizden gelmiyor. 

Başkalarının deneyimleriyle o kadar ilgiliyiz ki 

kendimizi harcıyoruz. Yaşamımızdaki her şeyi 

başkalarının düşünceleri üzerinden alıyor ve 

oradan yargılamaya başlıyoruz. Başkalarının 

bizim böyle düşünmemiz için derin çıkarları 

olduğunu göremiyoruz. Onların düşüncelerini 

kabul ederek kendi deneyimlerimizi reddetmiş 

oluyoruz. İşte bu da bir acının ıstırabın sebebi. 

Tam tersi de acı ve ıstırabın sebebi olabilir. 

Bazen de başkalarının deneyimlerine engel 

oluyoruz ve öyle acılara sebep oluyoruz. 

Acı nasıl bir şeyi  ki bir kutup bir sarkaç gibi, siz 

doğru kutupta olmadığınız zaman, doğru olanın 

hakkını vermediğiniz zaman otomatik olarak 

diğer kutba düşmüş oluyorsunuz. Nasıl işliyor 

değersizlik duygusu ve dönüştürme gücümüz? 

Aslında değersizlik dediğimiz şeyin arkasında ne 

yatıyor, seçimlerimiz. Neyi seçmemiz gerekiyor, 

belki de bedenimizdeki gücü seçmemiz 

gerekiyor. Çünkü iz bir güç paketi olarak da 

doğuyoruz. Sınavlar, ödevler, anlaşmalarla 

geliyoruz. Ruhumuzun ihtiyacı olan şeyleri 

yapmak zorundayız, ama hiçbir varlık o güç 

olmadan, o gücü de kendisine almadan 

doğmuyor. Yani herkesin yapabileceği kadar yük 

yukarıdan size tahsis ediliyor. 

 

Dönüştürme gücümüz de sınavları geçmekle 

ilgili, sınavlarımızı geçebiliyor muyuz, gerçekten 

gereken o anda o ilgili cevabı verebiliyor muyuz? 

O cevabı veremediğimizde üzerimize düşen 

vazifeyi yapamadığımızda o döngünün içine 

katılıyoruz ve belki de ikinci tur geldiğinde o olay 

bize daha çok ıstırap veriyor. 

 

Sarkacın birinci ucuna birazcık daha derin 

bakalım. Nedir bu değersizlik insanın kendini 

değersiz hissetmesi? O paspas ego, dediğimiz o 

nokta, aslında o nokta çok büyük bir kibir, 

sonuçta bir şeyin çok ucuna giderseniz karşı 

tarafa geçersiniz, çok soğuk sizi yakar. Çok 

acının bir noktasında acı duymamaya başlar 

beden. Bir şeyin sınırı, bir eşik var ve karşıtına 

dönüşür. Sen seçimlerini yaparsın ve onlar hayat 

bulur, başlarsın deneyimlerle öğrenmeye. Yani 

seçimlerinizi yapmışsınızdır, anlaşmayla 

gelmişsinizdir ve hayatınızda o anlaşmalar o 

yaşam deneyimleri karşınıza çıkacaktır. 

Öğrendiklerinle bunu uygulamaya başlarsın, 

bedenindeki gücü tanımaya başlarsın, yeni 

deneyimler elde edersin. Bu yeni deneyimler 

sayesinde de sana bir cesaret gelir, acıları aşma 

hangi yerde hangi seçimleri yapacağım ve hangi 
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sonuçlara yol açacak şeklinde herhangi bir 

konuda deneyimli hale gelirsin. Çok insanlar 

gider o deneyimli insanlara danışırlar değil mi? 

Alt yapısında yatan şey budur.  

O kendi bedenindeki gücü denemiştir ve onu 

dönüştürmüştür. Çünkü bir seçim var ya 

varlığınla uyum içinde yaşarsın ya da geçmişimle 

geleceği bağlar, dilinle de konuşarak kaderini 

yazmaya başlayarak dünya okulundaki ıstıraplar 

silsilesine başlarsın. 

Ne demek geçmişle geleceği bağlamak? Bizim 

yaptığımız en büyük hata bu. Başımıza bir iş 

geldiğinde evet ayni, geçmişte de bu olmuştu o 

döngüyü çağırıyoruz. O döngüyü çağırdığımız 

sürece yine aynı döngüyü yaşıyoruz. Evet benim 

eşim bunu yapar, yine bunu yapacak ya da 

benim çocuğum bunu yapar, yine kesinlikle 

bunu yapacak, şeklinde bir önyargıyla gideriz. 

Geçmişte böyle olmuştu, şimdi yaşayacağım da 

aynısıdır, deriz ve böylece bedenimizdeki gücü 

reddederiz. Çünkü bedenimizin potansiyeli onu 

aşacak kapasitedeyken yaratılış olarak biz o 

kapasitenin altında kalırız vazifemizi yapmamış 

oluruz. Bu da acı olarak yansır. Ve dilimize yansır 

önce, en yakın dostumuza söyleriz değil mi, işte 

bizim çocuk böyledir ve yine böyle yapacak ya 

da hep başıma bu geliyor, şeklinde dilimizle 

yazarız ve dünya okulundaki döngülerimize 

katılırız. 

 

Kalbimizin sesini dinlemekten korkmamak 

gerekiyor. Nedir kalbinin sesini dinlemek, yani 

içimizdeki özden gelen o çığlık. Belki de bizim 

keşke onu dinleseydim, deyip pişmanlıklarımızla 

sürdürdüğümüz bir kısır döngüye dönüşüyor. O 

zaman o sesi dinlememiz gerekiyor. Öğrenciler 

de öyle yapar ya hocam ilk önce "a" şıkkını 

işaretleyecektim "b" şıkkını işaretledim sonra. 

Niye dinlemiyorsun kalbinin sesini, diyorum. 

Çünkü biz gerçekliği kalıplarla x=y'lerle, bütün 

hayatımız bir sürü eşitleme denkleme sırasıyla 

oluşuyor ve o kalıplar halinde yaşıyoruz. Yeni bir 

yazılım geldiğinde onu reddediyoruz. Bu da 

doğal bir şey, çünkü hayatta kalmak için 

gerekiyor o. Yeninin getirdiği korku sizin akışınızı 

bozuyor. Bütün mesele akışı bozmadan 

gidebilmekte. Karanlığı dönüştürmek böyle 

oluyor. İçimizdeki o ışık nasıl çıkacak bir yer 

bulacak. Senin cesaretinle. 

Acının ardındaki neşe ve huzura dön yüzünü. 

Demek ki acının ardında bir neşe var. Çünkü bir 

şey bir yere kadar gider ondan sonra karşıtına 

döner. Zaten belki de onlar aynı şeydir. 

Şimdi sarkacın diğer ucuna gidelim bakalım 

orada ne var, dönüştürme gücümüz var. Nedir 

dönüştürme gücü? Yani artık ışığı görme zamanı 

geldi, uyanma zamanı geldi, içindeki durduran 

benleri özgürleştirmekle bir adım atabilirsin. 

Durduran benlerimiz var, çünkü onlar geçmişten 

beri bizimle  gelen ve bizim kaslarımızda uyuyan 

ve istekleri olan ve izi de en küçük uykuda 

atlatıp beden aracını ele geçiren benlikler. Peki 

bu benlikler yönettiği zaman ne olacak? Bütün 

enerjimiz oraya gidecek. Peki bizim bütün 

enerjimiz nereye gitmeli? İşte o zihni düşle 

beslemeye gitmeli. Zihnimizi düşle beslersek o 

zaman güçlü bir psikolojik ben 

oluşturduğumuzda o güçlü psikolojik benle belki 

o gerçek dönüşümleri, gerçek gidişleri, gerçek 

dünyaya yapacağız. 

Bedeninle aynı frekansta buluşabilmelisin. 

Çünkü İnsanoğlu doğarken büyük bir güçle de 

doğuyor. Tamam bir sorun paketiyle doğuyor, 
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ama aynı zamanda da bunu gerçekleştirecek bir 

güçle de doğuyor. Ama insanoğlu buna 

inanmıyor. Buna inanıp bedenindeki frekanslara 

buluşsa beden ve öz uyum içinde çalışsa acılara 

bakış açısı değişecek. Acıların bir araç olduğunu 

fark edecek, acıların hız kazandıran bir malzeme 

olduğunu fark edecek. Ama biz bir kalıp 

oluşturmuşuz o kavram bizi ezmeye başlamış. 

Ve hareket etmeyen bir kavran oturan bir 

kavram. Hele keder öfkenin belle bir enerji 

düzeyi içinde sıkışıp kalmış hali. Kolay kolay da 

dönüşmeyen bir şey. 

İrade güçlü bir imtihandır. Yeryüzünde hangi 

imtihanlar vardır,  diye sorarsanız herhalde en 

güçlü olanı iradedir. Nedir irade, insanın gelecek 

olan o engeli aşmak için çabasıdır. Oradaki 

kararlılığıdır, oradaki özüne ve bedenine 

inancının gücüdür. Doğru frekansa 

geçemiyoruz, evrenle uyum içinde olamıyoruz. 

Bu nedenle de sistem bizi kendi ayarına çekmek 

için bazı karşı enerjiler gönderiyor, durumlar 

gönderiyor, olaylar gönderiyor. Kader aslında 

senin kelimelerindir. Sen konuşarak mekanını ve 

zamanını tayin ediyorsun. Benim başıma hep bu 

gelir, dersen o mekan ve zaman sana hızla 

gelmeye başlıyor. Bunu fark etmemiz gerekiyor. 

Çıkış noktasına gelme aşaması o fark edişle 

olacak. Yani zihnimiz okuyor, ağzımız 

dillendiriyor, zavallı bedenimizde yaşıyor. Ve biz 

de utanmadan herkesi suçluyoruz. Yaradan'ı 

suçluyoruz, arkadaşlarımızı suçluyoruz; sadece 

asıl suçluyu suçlamıyoruz: kendimizi. 

 

Peki, bunlar nasıl aşılabilir? Farkındalıkla 

aşılabilir. Acıyı x=y diye tanımlamışız o tanımı 

değiştirerek aşılır. 

Acının bittiği yerlerden biri herkesin içindeki ışığı 

fark etmek. Özellikle en sevmediğiniz en 

rahatsız olduğunuz kişiler bunlar. Özellikle 

acının bittiği yer orası. O ışığa odaklanırsak 

birçok acıyı daha oluşmadan fark ederiz. Ne 

demek bu, birçok acıyı daha oluşmadan yok 

etmek. Aslında bu yüksek bir bakış, hikmetli 

bakış, Hakikat kapısından bakış. Şunu da 

söyleyelim acının çekim gücü vardır. Siz şimdi 

kapıldınız bir acıya ve o acı geldi size. Ondan 

sonra öteki acılar da kuyrukta ama, bu işler 

böyle çalışıyor. Negatif negatifi çekiyorsa acılar 

da birbiri ardına gelebilir. 

Bazen sınırsız iyilik de acıya neden olur. Bazen 

merhametten maraz doğar. Gerçekten insanlara 

acımak onların düşük enerjilerini çekmeye 

neden olabilir. Bazen onlarla özdeşleşebiliriz. 

Onlara acıdığınız zaman kendinizin enerjisini 

düşürürsünüz. Bedeninizin gücünü reddetmiş 

olursunuz bir şekilde ve onunla birlikte 

titreşmeye başlarsınız. O yüzden kendimizi bu 

konularda korumamız gerekiyor. Birisine fazla 

iyilik yaptığınızda sen güçsüzsün mesajı 

veriyorsun ona. Sen yapamazsın, bu çok tehlikeli 

bir şey. Çünkü acılara neden olur. Çünkü sen o 

insanların sınavlarını ellerinden alıyorsun, o 

insan o sınavlarla mücadele edecek. O yüzden 

insanların sınavlarını görmemiz, bazen de o 

sınavları yaşamaları için o insanları rahat 

bırakmamız gerekiyor.  

 

Çünkü acının ona gelecek olan kısmını da kendi 

üzerimize almış oluruz. O zaman biz daha çok 

acı çekeriz. Evet, acının bir mekanizması var ama 

değersizlik bölümüne fazla takılmamamız 

gerekiyor. Kendi gücümüzü görmemiz 

gerekiyor. Dönüştürmeye doğru gitmemiz 
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gerekiyor. Dönüştürmede sınavları geçmek 

vardı yani gelen sınavları karşılamak. Bu güç 

zaten bize doğuştan verilmiş olduğu için o gücü 

kullanarak sınavlarımızı geçmemiz gerekiyor. 

Peki, bu insanoğlu dünya okulunda hangi acılarla 

karşı karşıya. Aslında baktığımızda iki tane 

acıdan söz edebiliriz. Birisi var olma acıları, 

diğeri de geçiş acıları. Seçimler ve sınavlar dolu 

içinde bunların. değersizliği seçmek ya da 

sınavları geçerek dönüştürmek insanın yeryüzü 

serüveninin özetidir. Gerçekten insanoğlunun 

hikayesi  Dünya okulunda bu mücadeleleri 

vermek.  

Var olma acıları anne karnından dünyaya gelişle 

başlıyor. Bir sınav paketiyle, anlaşmamızı yaptık 

bu dünyada ben bunları yapacağım ruhumun bu 

ihtiyaçları var, dedik; onayladık ve ayni zamanda 

biz bunlarla baş edecek bir 

güçle de doğuyoruz. Ama 

biz o güce inanmadığımız 

için sınavlarımız artıyor, 

ıstıraplarımız artıyor. 

 

İnsan kendi gücünde sabit 

kaldığı sürece ancak 

sınavlarını geçebilir. O güç 

sende var bütün acılarla baş 

edebilirsin. Acıya tutunarak 

yaşamak, acılardan 

beslenerek kendini dünyaya 

topraklayan insanlar de var. 

O insanlar acıyla 

olgunlaşırlar ve o ödüllerini 

alırlar. Mesela bugün 

göçmen Suriyeliler var, o 

çocuklar var. Büyük acıların 

içine doğuyorlar. Çok büyük 

bir sınav paketiyle 

gelmişler. Belki de o Suriyeli 

çocuklar çok büyük ödüller 

alacaklar. 

Acılarla ilerleyen bir şuurun hareketinden söz 

edebiliriz aslında. Yeryüzünde şu an çok büyük 

bir göç dönemini yaşıyoruz, belki ileride 

tarihçiler bunu adlandıracaklar. İnsanoğlunun 

büyük bir hareketi var. Şuur hareket ediyor. 

Yeryüzünde her yerde hareket var. Tanımlar 

bize uymasa da savaş var, acı var, ölüm var 

desek de aslında yeryüzünde büyük bir 

hareketlilik var. 

 

Bir de "geçiş acıları" var, insan yalınlaşarak, 

özgürleşerek gerçek dünyaya geçer. Daha üst 

boyut geçişleri benliklerden özgürleşebilmeyle 

onları bırakabilmekle olur. İlahi Nizam ve 

Kainat'ta mesela sevgi planından vazife planına 

geçmek. Orada da bazı şeyleri bırakabilmek 

gerekiyor. Geçiş acılarını dünyadan tutarak daha 

üst boyutlara kadar 

genişletebiliriz. 

Seçimlerimizin içinde bir 

de kötülük var. Özellikle 

bu geçiş acılarını yaratan 

en büyük şey kötülük. 

Kötülük nedir, bir insanın 

başka bir insana acı 

vermesi demek. Evet 

insanlara acı çektirdiğiniz 

zaman aslında çok büyük 

bir sınava da 

yazılıyorsunuz. Hem o 

insanı engelliyorsunuz 

hem kendinizi 

engelliyorsunuz. En çok da 

kendimize kötülük 

yapıyoruz aslında. Çünkü 

bu yer yüzünde  kime ne 

yaşatmak istiyorsanız onu 

yaşayacaksınız. Bu 

değişmez bir yasa. 
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O nedenle kendine nasıl düşünüyorsan 

başkalarına da öyle düşün, şeklinde inançlar 

vardır. Yakın tarihimize şöyle bir bakın, yaşanan 

olaylara bakın gerçekten de insanları belli 

amaçları için belli noktalarda sıkıştırıp yönetmeyi 

düşünenlerin kendileri o durumlara düşüyorlar. 

O yüzden hangi sonuçlara yol açacağını 

bilmediğimiz kararlar almamamız gerekiyor ve 

kötülükle ilgili tanıma uymamız gerekiyor, yani 

acı çektirmememiz gerekiyor insanlara ki bu 

kötülüklerin yaratıcılarından biri olmayalım. 

Günlük hayatlarımızda da biz aslında aşamadan 

aşamaya geçeriz. Günlük hayatlarımızın içinde 

de küçük ölümler vardır, günlük hayatımızın 

içinde de küçük doğumlar vardır. Onlar da bizim 

hayatımızın ana bölümleridir, devreleridir. Onlar 

da bize bir şey anlatırlar ve bu hiç bitmez. Kendi 

içinde dönen bir şeydir. En küçükten aşağıda 

olan nasılsa en üst planlarda da aynı biçimde 

gider. 

Yaşamın en büyük belirleyicilerinden biri de 

ölüm korkusunun ardında yatan ölüm acısıdır. 

Bunun ilacı da kendini bilmektir. Ezoterik 

bilgilerden insanoğlu acılara yapışarak sınavların 

altında kalıyor. İşte ezoterik bilgiler dururken biz 

acıların nasıl aşılabileceğini görmüşken çözümü 

seçmiyoruz. Daha çok acıları yaratmayı 

seçiyoruz. 

Acıların dönüştüğü yerde olma cesaretini 

göstermemiz gerekiyor ki acıların bittiği yere 

gitmeyi hak edelim. Acıların gerçekten de bittiği 

yer yüksek şuurdur. Hem burada hem de daha 

üst boyutlarda. 
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 Zaman’ı Öğrenmek  

 Doğa Avni Onur Sevinç 

 

Zaman öğrenilecek bir şey midir ki?  

 

ep hayatımıza değil 

miydi en başından 

beri ... Doğdumuz 

zaman belliydi.  Öyleydi, 

ilk randevuya 15 dakka 

geç kaldığında anladın 

zaten dünyanın neden 

360’a bölündüğünü. 

Mısır’ın kumları ellerimiz 

arasından kayarken 

hissettiğimiz o duygudaydı, 

sarıdan kahverengiye doğru 

değişen renklerindeydi zaman.  

İki adım arasındaki uzaklık ifadesi ya da kalbinin 

bir sonraki “ küt “ dediği an değil miydi zaman? 

Hareketle var oluyor, hareketsizlikteki zaman 

konusunda işler biraz karışıyor. Hareket ettirilen 

maddenin kavonozda saklanmış hali belki de 

zaman ya da alaaddin’nin sihirli lambasındaki 

hala bekleyen Cin’di zaman. Farklı 

elementlerden de olsa, maddenin kapı komşusu. 

Acaba, madde komşusunu kendisi gibi seviyor 

mu? Kız arkadaşıyla buluşmaya giderken belli bir 

zaman veriyor mu kendine? Yoksa kendi akışı 

içinde devam mı ediyor Asli Tesirlerle 

takılmaya.  

Adımlar, an içinde kalbe giderken 

anahtar-kilit sistemiyle çalışıyor ve 

bilgiyi inşa eden kabın da işçileri aynı 

zamanda bu adımlar. Çünkü, taa 

ötelere gidip kil ocağından 

malzemeyi alıp buraya gelip bir kap 

inşa ediyorlar.  

Kap topraktan yapılmış ne de olsa. 

Bu kürenin müziği ahengin ve 

şimdinin içinde 

duyulabiliyor.  Mevsimlerde döngülerde zaman 

kendini resetliyor ve ördeklerin tekrar göle geri 

döndüğü zaman başlıyor tekrar saymaya. 

Şimdinin dışındaki duygularda - ki onlar daha 

ince maddeler- zaman çok daha az hissedilir 

oluyor, çünkü duyguların hareketlerini tam 

gözleyemiyoruz, duygusal merkez yine 

çalışmasına devam ediyor. Fiziksel 

mekandaki daha kaba hareketlerden 

gelen olay anı titreşimlerini külahta 

yemenin tadı başka değil mi? 

Şekersiz ve endüstriyel 

gıdaların hız kazanmasındaki 

sevgi kanunu gibi, biz de kendi 

varlığımızın ihtiyacını görme 

konusunda hız kazanıyoruz.  

 

Zaman, zamanı kullanabilmek 

Üstatların, yolun ve grubumuzun bize 

öğrettiği bir şey. Üstatlar, geçmiş gelecek 

döngüsü içerisinde an’a baktıklarında fark 

ettikleri kıyas bilgilerini saklayıp bu zamana 

kadar bize verdiler. Daha hızlı ve daha ince 

alemlerdeki köklerden elde edilmiş macunları 

elleriyle dövdüler. Çiğnenmiş bilgilerin 

sindirimleri daha kolay olduğunu fark eden 

İstanbul İnisiyeleri, kendi tapınaklarının kapıları 

açıp, duvarları yıkmaya başladılar çünkü son 

neslin ilk nesli olarak “zaman” eteğini kaldırdı.  

 

Dişi ve Erile, alma verme  

ilkerine ve yola. 

Ahenkten olmaya 

daha az yasaya tabi 

olmaya. 

Kıvılcımların yukarı 

yükselmesine.  

Koca bir an’ın 

içindeki sevgiye 

Doğa 

H 



 

15| Sayfa 
 

Herkes Niçin İnisiye Olamaz?  

Berna Kamacı 

or iştir de ondan" deyip durmak, 

cevabın bir kısmını verir ama doğal 

olarak eksik kalacaktır. Tabii eksik 

olması, cümlenin doğruluğuna gölge 

düşüremez. Zor iştir inisiye olmak... Önce 

arayacak, soracaksın yol yordam ve öğretmen. 

Hapishaneden kaçmak için yolu bilen lazımdır 

çünkü. Ancak böyle biri gösterebilir yolu. Ve her 

yol çıkışa götürmez, hapishane içinde 

kaybolmak kolaydır. Kaybolduğunda yeniden 

yola girmene yardım eden, düştüğünde tutup 

kaldırandır öğretmen. O kişiyi bulduysan eğer 

dört göz, dört kulak kesileceksin takip etmek 

için. Yok bu kadar gözüm, kulağım 

demeyeceksin. Yolda olduğunda ihtiyacın olanın 

sana geleceğini bileceksin. Yeterince beklersen 

ışığın seni bulacağını göreceksin. Ve bazen 

unutacaksın her şeyi, tüm hediyeleri, bilgileri, 

sevgileri... karanlığın karanlığına düşeceksin. 

İsyan edeceksin, ne işim var benim burada deyip 

öfkeleneceksin delice. Hani ışıktandık biz 

diyeceksin. Düşeceksin, illa ki düşeceksin yine 

yeniden. Düştükçe düşmeyi öğreneceksin. Ve 

yine düşeceksin.  

 

 

 

 

Tamam bu defa oldu artık dediğinde; yine 

düşeceksin. Düşmeyi bileceksin. Düşmenin 

içindeki ışığı göreceksin. 

Barışı seçeceksin bilerek ve isteyerek. 

Barışı  seçmeyen biri barışamaz asla... Barışı 

seçmek zordur. Kendinle barışmak, içindeki 

milyonlarca sesle barışmak demek. Bunları sana 

aynalayan insanlara şükretmek demek. Hepsinin 

sende olduğunu kabul etmen gerek. Ama kabul 

etmek yetmez... kıskançlığınla, bencilliğinle, 

kibrinle, korkularınla, içsel pazarlıklarınla, alma 

arzunla barışman gerek. İçinde negatif ne varsa 

dur demek gerek. Milyon defa haklı olsan da sırf 

içindeki çok bilmiş susmayı öğrensin diye 

susmak gerek. Ve bunları kalbinde, o çok iyi 

tanıdığın yerde bir niyet, bir emanet için 

yapmak... Asla göremesen de yürümek. Ve gidip 

de bulamasan da devam etmek. Sen deli misin 

deseler de gülümseyip devam etmek. 

Kendinden öte bir şey için... Hatırlamak ve 

hatırlatmak için, sevmek ve vermek için... 

 

Işıkla kalalım ışık için.. 

 

  

"Z 
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Mutluluğu Dilemek 

Merve Ay 

utluluğun tarifi, ifade ettiği, 
anlamı herkes için başka başkadır. 
Tek bir kalıba sokup tanımlamak 

doğru da olmaz zaten. Aslında tanımından 
ya da ne olduğundan öte bunu dileyebilmek 
üzerine düşünüyorum bir süredir. 
 
Hepimizin kendine göre istekleri, 
beklentileri, dilekleri var, hayata, yaşamaya 
dair. Mutluluğu dilemek ne ifade ediyor? 
Mutluluğu nasıl dileyebiliriz?  “Ben mutlu 
olmak istiyorum”, 
“Sağlık, başarı, mutluluk 
olsun” bu kadar 
mı?  Klasik alışılagelmiş 
cümleleri yine  
kalıplaşmış zaman ve 
olaylardan sonra dile 
getirmek gerçek 
anlamda mutluluğu 
dilemek midir?  Bana 
göre cevap hayır. İnsan 
kendini mutlu edecek 
olan şeyi çoğu zaman 
bilmez. Bir şey olsun 
mutlu olayım der. O “bir 
şeyin” tanımını yapamaz 
ya da zanneder. Evet, 
insan çoğunlukla 
zanneder. Bu sebeple de 
oldurmaya, kontrol 
etmeye, müdahale 
etmeye çalışır. 
Oysa amaç, mutluluğun kaynağını keşfe 
çıkmak olmalıdır. Bu amaç ile adımı 
attığımızda hayat da bunu besleyecek 
karşılaşmaları önümüze getiriyor. 
Oturduğumuz yerde “Ben mutluluğu 
istiyorum” demekle, ne mutlu olunuyor, ne 
de mutluluk gelip bizi buluyor. Gelmedikçe 
de negatifleşen benliklerimiz bizi kontrolü 
altına alıyor. Hedefimizden, isteklerimizden 
uzaklaşıyor ve kayboluyoruz. 
Mutluluk aslında insanın kendini keşfetmesi, 
kendine ulaşmasıdır. Bilmediği bir diyara 
adım atması, özgürce, yargısızca, olduğunca 
o diyarda dolaşmasıdır.  
 

İnsan kendine uzak olduğu için, kendi özünü 
duymadığı, anlayamadığı için bambaşka 
hallere bürünür. Farklılaşır hal ve tavırları. 
Kendi kendini bile tanıyamadığı an’lar 
yaşamaya başlar. Bir an öncesi ile bir an 
sonrası birbirinden uyumsuz olur. İnsan 
kendi kendini kontrol etmekte zorlanır, 
dizginleri elinden kaçırır. Sonuçta da 
“Mutsuzum” der.  
 
Tüm bu hali düzeltebilmek için insanın 
kendine ulaşma hedefini koyması gerekir 
diye düşünüyorum. Kendi ile ilgili her türlü 
karşılaşmaya hazır olarak, belki de hiç 
tanımadığı, isteyeceklerini tahmin 

edemeyeceği iç sesini 
duymaya başladığında ve 
bu istekleri 
deneyimlemeye adım 
attığında, küçük bir kalp 
çarpıntısı ile başlar 
mutluluk. Bu mutluluk 
sebepsizdir çoğu zaman. 
Neden bu heyecan, bu 
mutluluk? sorusunun 
cevabını veremezsiniz. 
Ama doğru yolda 
olduğunuzu hissettiren 
öyle mükemmel bir his 
vardır ki, bunun tarifi ise, 
herkesin kendine özeldir. 
 
Mutluluk kendi 
ihtiyacımızın ne 
olduğunu bilmek, 
ihtiyacımız olana 
yönelmektir. Bunun 

içinde kendimizi tanımamız ve 
gözlemlememiz gerekir. Ancak o zaman 
kendimize dair ipuçlarına ulaşırız. 
Edindiğimiz her ipucu bizi mutluluğu 
deneyimleyeceğimiz gerçeğe götürür. İşte o 
zaman isteyeceğimizin ne olacağını, nasıl 
devam edeceğimizi bilecek hale geliriz. Bu 
yol kısa değildir, uzun olsa da anlayış 
kazandıracak, öğretecek, algıyı genişletecek 
en değerli yoldur. Meyvelerini toplamaya 
başladığımızda, minik tomurcukları 
gördüğümüzde ise, kendimize dair soruların 
cevaplarına ulaşmaya başlarız. 

M 
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 Çünkü insan kendini bilmezse, sadece 
zanneder, zan içinde kurduğu dünyada yani 
illüzyonun içinde yaşamayı seçer. 
 
Mutlu olmayı dilemekten, kendimize dair 
parçalarımızı duyumsamaktan korkmayalım 
derim. Her ne ise gelen “Benim içindi” 
diyebilme cesareti ile yapmamız 
gerekenlerin bilincinde yola devam edelim, 
asla vazgeçmeden. 
Saklanmış ama açığa çıkmayı bekleyen 
tohumları dışa vurmaya niyet edelim. Niyet 
etmek yolun başlangıcıdır.  
 
Hiç inanmasak da, imkansız desek de, niyet 
ettiğimizde alan açarız. Alan açmazsak yeni 
gelecek olan giremez içeri. Ancak, niyet 
ederek alan açarız ve gelene izin veririz. 
Tüm nedenlerin ve sonuçların ötesinde 
karşılaşmaları yaşarız… Sevgiyle… 
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Eksik Olanı Fark Edince 

Hülya Üstündağ 

 

n iki gezegen, on iki ay, on iki ev, 

yirmi dört saat... Her birimizin 

doğduğu an, koşulların farklı 

olasılıklarının mevcut olduğu eşsiz bir andır. 

Gezegenlerin farklı açılarıyla farklı burçların 

evlerimizi ziyaret etmesiyle dünya halinin bin 

bir türlü olaylarıyla sürüklenir dururuz. Ancak 

gelen dersleri karşılamaya çalıştıkça 

uyanıklık halini deneyimlemek ne de hoş bir 

andır öyle...  

Koşullar her birimizi farklı tipolojilere 

büründürse de kaynağımız aynıdır aslında. 

Işığı takip eden, ışıkla coşan ay çiçeklerine 

gibiyiz.Işığı kaybettiğimizi sandığımızda yol 

da kayıptır sanki. Sonrası karanlık ve üşüme 

anları... ateşe ihtiyaç var... akıl karışık... 

yaratım eksik... hissiyat huzursuz, kaygılı ve 

diken üstündeyken bir de zihnin ajanlarının 

gözetimi 

altında, 

baskı, 

zulüm ve 

acı 

içinde... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halbuki köklerimiz toprakta, suyun da 

yakınında. Kendimizi hatırladığımız her anda, 

dünya ananın bize sunduğu toprağı hissedip 

suyundan kanarak içtiğimizde özümüzle 

bütünleşir, kökten canlanıp yukarı doğru 

hayat enerjisiyle yükselmeye başlarız. Adeta 

akışkanlık halidir, her koşulda, her şeye 

rağmen her yerden sızabilecekmişiz gibi... 

Omuriliğimiz boyunca yükselen her nefes, 

hareketi tetikler, hücreler havayla dolar. 

 Ve işte o an gelir, başımızı kaldırıp bizi terk 

ettiğini sandığımız ışığı fark ederiz. İçimizdeki 

ateş canlanır yeniden. İzlenimler tekrar 

görünür olur. Bu döngüde kalmayı 

başarabildiğimiz sürece istekle, cesaretle, 

merhametle, döngüler de bizi sarmalayacaktır 

tüm şefkatleriyle... Yaşam ve dört element; 

ateş, toprak, hava, su.. Onları var eden 

yaşamın sonsuz kaynağı... 

 

  

O 
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Döngülerde Ortaya Çıkan Psişik Yetenekler 
 

Ceylan Öztürk 

 

Psişik yetenekler, çoğu zaman travma anlarında 

ve sonrasında açığa çıkarlar.  

Çünkü travmalarda, döngü tamamlanmakta ve 

hatırlama gerçekleşmektedir.  

Travmada altüst olup geri döndüğümüzde; doğa 

kanunlarına hayranlık ve saygımız artmakta, 

hayata karşı çocuksu bir huşu ve hürmet 

oluşmaktadır. 

Adeta masumiyetimizi kaybederek bilgelik 

kazanır, kazandığımız bilgelik ile  

yeniden masumiyete 

kavuşuruz.  

 

Psişik yeteneklerimiz  

hızlandığımızda ortaya 

çıkarlar. İnsan başkaları için 

vardır.  

Kendisi için almazsa 

hızlanır. Hatırlar... 

Hepimizin ortak döngüsü 

hizmettir. 

Fark ettiğimiz an; 

döngünün kırıldığı andır.  

Artık daire çizmeyi bırakır, 

spiral çıkış yaşarız. İnsan 

kendisi için yaşarsa 

hatırlayamaz.  

Hatırladığımız her an ışıktır. 

 

 

Bir gün New York'ta bir 

grup iş arkadaşı yemek 

molasında dışarıya çıkar. 

Gruptan biri Kızılderili'dir. Yolda yürürken insan 

kalabalığı, siren sesleri, yoldaki iş makinelerinin 

çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasında 

ilerlerken, Kızılderili, kulağına cırcır böceği 

sesinin geldiğini söyleyerek o böceği aramaya 

başlar. 

Arkadaşı, Kızılderili'ye: 'Senin insanüstü güçlerin 

var. Bu sesi nasıl duydun?' diye sorar. Kızılderili 

ise, bu sesi duymak için, olağandışı güçlere sahip 

olmaya lüzum olmadığını söyleyerek, 

arkadaşından kendisini takip etmesini ister.  

Kızılderili  arkadaşına dönerek: ‘Önemli olan, 

nelere değer verdiğin ve neleri önemsediğindir. 

Her şeyi ona göre duyar, görür ve hissedersin.' 

der. 

Duyu ötesi algı fenomenleri de bu şekildedir. 

Onlara değer yüklemeden, algılamamız güç 

olduğu gibi, algılayamadığımız için var 

olmadıklarını söylemek, cırcır böceğini 

duyamadığımız için, olmadığını söylemekle 

aynıdır. İstediğimiz şeyleri seçebilmesi, 

ayırabilmesi ve yorumlayabilmesi için, zihnimize, 

onların değerini, yüklememiz gereklidir.  

 

Algı meselesi, parapsikoloji acısından birkaç 

yönüyle çok önem arz etmektedir. Her birey, 

cevreden gelen verileri farklı ağırlıklar ve 

anlamlar yükleyerek, bunları değişik şekillerde 
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yorumlar. Yani her bir kişi, dünyayı kendi zihinsel 

filtresinden geçirerek görür. Dış duyusal veriler 

aslında hep aynı olduğu halde, her bir insan 

kendisi için önem verdiği şeyleri öncelikli olarak 

algılayacaktır. Dolayısıyla insanların gördüğü 

"resimler" birbirinden hep farklıdır ve öyle 

olacaktır. 

"Bir çarşı düşün; burada lokanta, kitapçı, 

ayakkabıcı gibi değişik dükkanlar olsun. Çarşıya 

gelen kişi bu dükkanlara içinde bulundukları 

gereksinme göre farklı ağırlıklar yükleyecektir.  

Parapsikolojide de, duyu ötesi algı ile 

ilgilenmeye başlayan bir kişinin, bu türden 

duyusal verilere karşı hassasiyet  geliştireceğini 

ve algı filtresinin parapsikolojik olgulara 

karşı açılacağını 

söyleyebiliriz."Yerken ve 

içerken, yediğiniz ya da 

içtiğinizin tadı siz olun ve 

onunla dolun." 

Bu kuralı yaşamınızdaki 

tüm eylemlere 

uygulayabilirsiniz. Nefes 

alırken nefesinizi iyice 

hissedin ve nefes haline 

donuşun. Artık siz kendiniz 

değilsinizdir, nefes eyleminin 

kendisisiniz. Yürürken yürüme, 

tokalaşırken tokalaşma eyleminin 

kendisi olun, yemeğinizi yerken yavaş yavaş, 

tadını çıkara çıkara yiyin ve tadın kendisi olun, 

onunla özdeşleşin.  Gerçek meditasyon budur. 

Buda'nın dediği gibi, medite etmek yerine 

meditasyonun içinde olmak hali, eylemcinin 

eyleme dönüştüğü haldir. Bu bize farkındalık 

sağlar. 

Hayatı satranç oyununa benzetenler vardır. 

Oysa ki hayat, sonsuz sayıda minik parçadan 

oluşan dev bir yapboza benzer veya mükemmel 

ritimde çalan bitmeyen bir senfoniye... Her 

birimiz birkaç parçasını bir araya getirmeye 

çalışarak ümitsizce yapbozun son halinin neye 

benzediğini merak eder, düşünürüz. 

Birleştirmeyi başardığımız birkaç parçasından, 

bütüne ait olan tabloyu bulmaya, sezmeye 

çalışırız. Belki bazılarımız daha çok parçayı bir 

araya getirmiş ve tablo hakkında belli bir fikre 

ulaşmış olabilir. Diğer bir kısmımız ise, bunun 

boşuna bir uğraş olduğuna kanaat getirmiştir. 

Hatta yapbozun neye benzediğini merak etmeyi  

bırakmış, konuya beyninde zihinsel bir set 

çekmiş olabilir. 

Parapsikoloji, gizemli hakikatin kendisine giden 

kapıları zorlayan bir araçtır. Daha çok yapboz 

parçasını birleştirmemizi sağlayan (işlevsel) 

yollardan biridir. İleri ülkelerin birçoğunda 

parapsikoloji üzerine ciddi akademik 

çalışmaların yürütüldüğü araştırma birimleri 

kurulmuştur. Devletlerin gizli servisleri bu 

çalışmaları yakından takip etmekte, hükümet 

bütçelerinde kaynaklar ayrılmaktadır.  

Yetişkin bir insan bilincini ele alırsak, 

saniyede sadece 16 bit enformasyonu 

işleyebilirken aynı anda 

reseptörlerle (göz, kulak, deri, 

çakralar) 109 bit algılanabiliyor. 

Enformasyonun çokluğu, 

çeşitliliği karşısında, en önemli, 

gerekli olan kısım seçilerek, 

elenip ayıklanarak, bize 

ulaştırılırken, geriye kalan 

(kapasiteyi aşan) bilgiler beyin 

aracılığı ile ihtiyaç duyulacakları 

zamana kadar atıl kalmak üzere 

bilinçaltına atılır. Beynimizde neyin 

önemli olduğunu, neyin daha az önemli veya 

önemsiz olduğunu tespit eden bir süzgeç 

bulunmaktadır.   

Girift Aktivasyon Sistemi (GAS) denen bu 

zihinsel süzgeç neyi fark edip, neye dikkat 

edeceğimizi saptar. Beynimiz, aynı anda gelen 

milyarlarca veriler arasından,önem 

verdiklerimizi seçecek, kalanlarını eleyecektir. 

Beynin yapılandırdığı veriler, var olan bilginin 

çok küçük bir kısmını kapsar.  

Bilincimiz, duyu reseptörleri kanalı ile 

"yakaladığımız" verileri "işleyerek" 

kullanımımıza sunarken, yakaladığı bilgilerin tam 

10 milyon katından fazlası bize, daha doğrusu 

bilince ulaşma şansını bulamaz. 

Siz, aynı anda kaç düzeyin farkında olabilirsiniz? 

Siz, solunumunuzu, duruşunuzu, 

düşüncelerinizi, duygularınızı, kas 

hareketlerinizi, odanın içindeki sesleri, 
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üstünüzdeki giysinin verdiği duyguyu, 

çevrenizdeki kokuları aynı anda fark edebilir 

misiniz? Odanın içinde, enerjiniz, bedeninizden 

ne kadar öteye uzanıyor? Süptil enerjileri  

duyumsama yeteneğinizin zenginliğini hissedin. 

Farkındalığınız arttıkça, Yüksek Benliğinizin 

bilincini daha önce bilinçaltı olagelmiş alanlara 

taşıyacaksınız.  

Beyin organlarına sahip ilk canlılar olan balıkların 

beyinlerinde ürettikleri elektrik akımının insan 

ile kıyaslandığında inanılmaz yükseklikte olduğu 

görülür. Örneğin bazı yılan balığı çeşitleri 600-

volt üzerinde elektrik şoku üretme potansiyeline 

sahiplerdir. 

İnsan organizması dinlenme halindeyken, sinir 

hücrelerinin elektrik akımı voltun sadece 7/100'ü 

kadar düşük düzeyde üretilmektedir. Gerilim 

yükselip belli bir düzeye ulaştığı zaman 

saniyenin 1/1000'i süresince elektriksel deşarj 

meydana gelir. Elektroensefalogram (EEG) 

denen bir aletle ölçülen bu sinyallere beyin 

dalgaları denilir. Beyin çalıştığı sürece yani 

organizma yaşadığı sürece elektrik üretir. Ve bu 

ölçülebilir, esas olarak dört çeşit beyin dalgası 

vardır. Bunlara alfa, delta, teta ve beta denilir. 

Normalde saniyedeki titreşimi 13-30 aralığında 

iken ki biz buna Beta dalgası diyoruz. İçe 

dönüldüğünde (göz açık veya kapalı) 

yavaşlayarak 8-12 aralığına iner, Alfa durumu 

dediğimiz bu dalgada trans başlar. Rüya 

görürken saniyedeki titreşim 8 in altındadır ki 

buna Teta dalgası deriz. Yine bazı rüya ve derin 

uyku halinde 0.5-4 aralığında titreşir ki bu Delta 

dalgasıdır.  

Bedenimiz sadece bir kemik, deri ve organ 

topluluğu yığınından ibaret değildir. İçimizde 

kozmik enerjinin oluşturduğu yaşam gücünü 

veren bir "enerjik beden" saklı bulunmaktadır. 

Enerjik beden, kozmik enerjiyi, bedenin farklı 

bölümlerinde bulunan 7 adet çakra (buna kanal 

da diyebiliriz) aracılığı ile çeker. 

Yoga anatomisinin eski rehberleri, binlerce 

"nadi"den (kanaldan) oluşan bir ağdan 

bahsederler. Prana, yani kozmik enerji, yaşam 

enerjisi, bu ağın içinden akarak, bedenin her 

bölümünü enerjiyle besler. Nadi, kanal ve araç 

kelimeleri, prana gücü adı verilen tek bir gücü 

açıklamak üzere kullanılır. Yoga rehberlerinde 

nadi sayısıyla ilgili farklı sayılar belirtilir. Bazı 

kaynaklarda nadilerin 72 bin dolayında, 

bazılarında ise 350 bin civarında olduğu öne 

sürülür.  

Aura; Dünya üzerindeki tüm yaşam formları, 

benzer bir enerji alanına sahiptirler. Okült 

görüşlerin uzun zamandır savunduğu bu gerçek, 

günümüzde Kirlian fotoğrafçılığı sayesinde 

yaygın bir bilgi haline geldi. 1960 yıllarında Rus 

bir cift Semyon ve Valentina Kirlian 

"elektograph" dedikleri kendi yöntemleri ile ilk 

önce bitkilere ait aurayı  görüntülemenin bir 
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yöntemini geliştirdiler. Kirlian metodu olarak 

adını duyuran bu başarıları tüm dünyaya 

duyuruldu. 

Postmodern felsefe, insan zihninin bir kez 

yeterince biçimlendikten sonra, yeni ortamda 

(bildiğimiz madde dünyasının ötesinde) hayatta 

kalmak için ortaya çıkacak gücü geliştirmiş 

olabileceğini önerir. Bu tesirleri aktardığımız 

‘’Beyin hücreleri varlıkları’’ ve yaşamlar boyu 

oluşturduğumuz, manyetik alanımızdan başka 

bir şey değildir.  

Her bir ruh varlığı, eşsiz ve kusursuzdur. 

Galaksiler yönetecek potansiyele sahiptir. 

Deneyimlemesi gerekenler için bedenlenir. 

Başlıca özelliğini hatırlamamaktadır. Bedenin 

sosyal ilişkilerinde 

kaybolur. Oysa ki, benlikleri 

kendimiz zannetmeyi 

bıraktığımızda, duygularda 

takılı kalmayıp, objektif 

gözlem ile 

özdeşleşmelerde 

kaybolmadığımızda, 

özümüzle bağlantı netleşir. 

Tekrar 

bedenlenmelerimizin 

nedeni, tekamül ihtiyacımız 

belirir. Fark ettiğimiz an; 

döngünün kırıldığı andır. 

Artık daire çizmeyi 

bırakır,spiral çıkış yaşarız.  

Fenomen diyebileceğimiz pek çok doğa üstü 

olay ve insan üstü psişik yetenek; nötr karşılama 

olgunluğuna vardığımızda, ben merkezci ve 

alma odaklı değil, verme ve tohumlama 

liyakatine vardığımızda, kendiliğinden 

uyanacaktır. 

"Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için 

dünyayı dolaşmanız gerekmez." demiştir 

Goethe. Her bir canlı, henüz doğduğu ilk andan 

itibaren bazı davranış kalıplarında 

bulunmaktadır.  Bu varlığı şüphe götürmeyen 

devasa bilginin kaynağı nedir? Parapsikolojide 

egemen görüşe göre içgüdüsel hafızadan 

sorumlu organ; "sürüngen kompleksi’’ 

organıdır. 

En derinde bulunan en ilkel beyin, sürüngen 

beynidir; sonra eski memeli (orta beyin) gelir, en 

dışta da "korteks", yani yeni memeli beyni 

bulunur. Sürüngen beyin, orta beynin kısa sureli 

ve korteksin uzun sureli hafızasından bağımsız 

çalışan kendine ait ayrı bir hafızaya sahiptir. Bu 

hafızada milyonlarca yıldır edinilen yaşam 

deneyimi, nesilden nesle DNA'lara şifrelenerek 

aktarılır. 

  

Dinozorların neslinin 60 milyon yıl evvel 

tükendiğini ve insanların aynı dönemde henüz 

yaşamadığını, 

dinozorlara ait 

kalıntıların ilk olarak ise 

henüz yakın geçmişte 

bulunduğunu 

düşünürsek, tüm kadim 

kültürlerin onlardan ne 

şekilde haberdar olduğu 

tam bir gizem halini 

korur. 

Eski Ahit'te, Hıristiyan 

efsanelerinde, 

neredeyse tüm halk 

masallarında ejderha 

düşmanına karşı 

savaşan insanoğlu motifi işlenmiştir. (Çin 

mitolojisinde ise ejderha, göksel üstünlük 

sembolü olarak yerini korumuştur). Arkaik 

hafıza fikri, Jung'un temel savlarından biridir. 

Jung, arkaik görüntü ve sembollerin değişik 

zaman boyuttan şifreler taşıdığı evrensel bir 

fonun varlığına işaret etmektedir. Jung'a göre, 

kolektif bilinçaltının ideolojik unsurları, kalıtım 

yoluyla nesilden nesle aktarılır. Bu yolla her 

insan, atalarından geçmiş çağların izlerini ve 

bilgeliğini devralır. Diyebiliriz ki, içimizde tüm 

insanlık tarihini şifrelenmiş bir halde taşıyoruz.  
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Eski deney, her yeni nesil farenin, belli bir 

labirentten çıkmayı daha hızlı öğrendiğini ve 

öğrenme yeteneğinin kalıtım yoluyla 

aktarıldığını göstermişti. Sheldrake, deneyi 

geliştirerek, yeni nesil farelerin öğrenme 

başarısını doğrulamanın yanında, ayrı bir grup 

"aileleri labirentle hiç tanışmamış olan" farenin 

davranışlarını inceledi. Biyolog, labirenti 

öğrenmemiş olan, önceki deneyle hiçbir ilgisi 

olmayan fakat genetik açıdan özdeş farelerden 

oluşan bu ayrı grubun labirent içindeki 

hareketlerini tespit etti. 

İlginçtir ki, bu fareler 

de, deneye katılan 

fareler kadar hızlı 

bir biçimde 

labirentten 

çıkmayı 

başardılar. 

Sheldrake, 

deneyde 

"morfik 

rezonans" 

olarak 

adlandırdığı 

farklı bir 

mekanizmanın 

işlediğini, genetik 

kalıtsallığa göre 

alternatif bir bilgi 

aktarımından söz edilmesi 

gerektiğini savundu. Sonrasında 

çocuklarla yapılan 

çalışmalar 

sonucunda, 

morfik rezonans 

varsayımını 

kanıtlar nitelikte 

sonuçlar elde edildi.  

Genetik hafızanın, her bireye ayrı olarak, sadece 

kendine ait olan kısmı, "kişisel kalıtsal 

enformasyon"dur. Arkaik hafızadan ayrı olarak, 

kişiye özgü özellikler  

taşımaktadır. Bu hafıza tipi kendini en çok tek 

yumurta ikizlerinin hayat öykülerinde ortaya 

çıkarmaktadır. Her ikisinin de adı John olan 

ikizlerin yaşamları kişisel kalıtsal hafızaya iyi bir 

örnek teşkil eder.  

İnsan, duyuları sınırlı olan bir varlıktır. Kulağı 

belli aralıktaki sesleri duymaya, gözü belli dalga 

boyu arasındaki renkleri görmeye ayarlanmıştır. 

Bu "sınırlı" ayarı, gördüğünün dışında renklerin, 

duyduğunun dışında seslerin var olmadığını tabii 

ki göstermez. Beş duyu organı dışında bir 

hissiyat, yani ‘’duyu ötesi’’ spontane bir algı 

durumu oluştuğunda, hazırlıksız olan insan, 

buna anlam vermekte zorlanır. 

Geçmiş yüzyıllarda, sadece bazı "seçilmiş" 

kişilerin kehanet, durugörü gibi 

paranormal yetenekler ile 

donatılarak doğduklarına 

inanılırdı. Sonra, 

geçtiğimiz yüzyılda, 

duyuötesi 

kabiliyetlerin 

herkeste 

potansiyel halde 

bulunduğu ve 

yeterli emek 

verildiğinde 

geliştirilebileceği  

görüşlerinin 

temeli atıldı. 

Parapsikolojiye 

konu olan 

yeteneklerin uyur 

halde olduğu yerin 

bilinçaltı olduğu kabul 

gördü. 

Bazı kişiler, küçük yaşlarda 

sergiledikleri 

paranormal 

yetenekleri ile 

dikkat çekmişlerdir. 

Tabiat, duyu ötesi algı 

kabiliyeti konusunda onlara 

biraz daha cömert davranmıştır. Fakat bu hediye 

her zaman onları mutlu etmemiştir. Çevreleri 

tarafından garipsenen, anlaşılamayan çocukların 

olağanüstü yetenekleri sıkça psikolojik 

rahatsızlık olarak  değerlendirilmiştir. Sosyal 

cevre, belki de geleceğin medyumları, kahinleri, 

telepati, telkin ustaları olacak küçük 

fenomenleri daha kendilerini ispatlama şansı 

bulamadan soğutarak sindirir. Tepkilerden 

çekinen çocuklar, yeteneklerini gizlemeye 
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itilirler. Her kullanılmayan kabiliyet gibi, ender 

paranormal güçleri de yaşları ilerledikçe körelir 

gider. 

Sadece bir kısmı zaman içerisinde koruyabilecek 

ve yetişkin hayatına taşıyarak uygulama şansı 

bulacaktır. Doğanın bu sıradışı armağanı ile 

kendilerini ve çevrelerini mutlu edebileceklerdir. 

Parapsikolojik yetenek, sağlıklı düşünen, 

mütevazi ve dengeli biri için olağanüstü bir 

kazanımdır. Karakter özellikleri, paranormal 

yükü kaldıracak düzeyde olmayan biri için ise 

armağandan çok cezaya dönüşür. Bu insanlar, 

hem kendilerine hem de etrafına ciddi zarar 

verebilirler. İstemeseler bile kendilerini ve 

onlardan medet umanları 

kandırabilirler. 

Parapsikolojide astral 

beden, fizik bedenin ikizi 

veya astral benzeri 

olarak kabul edilir. Gözle 

görünmeyen, son derece 

ince bir maddeden 

meydana gelen astral 

beden (enerjik beden), 

aslında fiziki bedenin 

daha reel, daha gerçek 

bir suretidir. Astral 

bedenle fiziki bedenin 

bazı teknikler ve ritüeller 

sonucu birbirinden 

ayrılmasıyla maddi 

sınırlar ortadan kalkar, 

duvar, beton, su gibi 

engellerde kolayca ve 

zarar gelmeden geçilebilir. Eskiden şamanlar bu 

tekniği çok iyi bilirler ve uygularlardı. 

Astral ve materyal beden, aralarındaki mesafe 

ne olursa olsun birbirine bağlı kalırlar. Aralarında 

sonsuz derecede esnek, gümüşümsü bir ip 

uzanmaktadır.  

Astral tecrübe yaşadıklarını öne surenler, 

genellikle deneyimlerini hep aynı şekilde 

anlatmaktadırlar. Tarih öncesi zamanlardan bu 

yana, Mısır, Hindistan, Cin ve Tibet kültürlerinde 

astral seyahate dair tasvirlere rastlanmaktadır. 

Normal şartlarda, duyu ötesi algıları yeteri 

derecede gelişmiş olmayan kişiler, astral bedeni  

göremez. Ancak araştırmalar, bazı tür 

hayvanların astral bedenlere karşı duyarlı 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

arapsikoloji acısında lüsid rüyalar astral 

seyahate bir hazırlık aşaması teşkil 

ettiklerinden, son derece değerlidir. Bu 

rüya çeşidinde bedenimiz uyuduğu halde, 

bilincimiz acıktır. Bunda hiçbir gariplik, tezat 

yoktur, çünkü uyanıklık bilinç anlamına gelmez. 

Uyanık olduğumuz halde tamamen dalgın ve 

reel Dünyadan kopuk olduğumuz halleri vardır. 

Bu durumlarda uyanık olduğumuz halde, 

bilincimizin tamamen acık olduğunu 

söyleyemeyiz, tersine bilinçsiz bir 

durumdayızdır. 

Gündüz rüya 

gördüğümüzde de tam 

olarak bilinçli olduğumuz 

söylenemez. Veya bir 

uyurgezerin bedeninin 

hareket etmesinden yola 

çıkarak, bilinçli olduğunu 

düşünemeyiz. Uzun yol 

şoförleri, bitkin ve yorgun 

olduklarında, bir yandan 

aracı kullanmaya devam 

ederken, diğer taraftan 

uyuklayabilir, dalabilir, 

bazen bilinçleri tamamen 

kapalı olarak dakikalarca 

sürmeye devam 

edebilirler.  

Danimarkalı Psikolog Dr. 

Eden, rüyayı astral seyahat için sıçrama tahtası 

olarak düşünen ilk kişiydi. 1896 yılında astral 

seyahat alıştırma ve çalışmalarına başladı, bir yıl 

sonra bilinçli rüya ile amacına ulaştığını öne 

surdu. Dr. Eden'in deneyimlerini 1913 yılında 

yayınlayarak parapsikoloji çevrelerine duyurdu. 

Parapsikolojinin konusu olan DDA (Duyular Dışı 

Algılama);  (Extra Sensory Perception) ESP 

olarak Joseph Banks tarafından  20. Yüzyılın 

ortalarında tanımlanmıştır. İnsanlar 

açıklayamadıkları şeyleri reddetmeyi severler 

ama herkesin DDA'sı vardır. Beyin ve sinir 

sistemi uygun ve yatkın olanlarda daha kolay 

açığa çıkmaktadır. 

P 
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Genel olarak DDA; başka mekanlarda olan, 

başkalarının zihninden geçen veya daha sonra 

gerçekleşecek olayları kapsamaktadır diyebiliriz. 

DDA bize insan bilincinin zaman ve mekanla 

sınırlı olmadığını, bir kez daha altını çizerek 

kanıtlamaktadır. Ve aynı zamanda bilincin; beyin 

ve beden olmadan, varlığını sürdürebildiğini 

göstermektedir.  

Telepati, uzaktan düşünce, kelime, his, duygu 

durumu, vizyon  aktarmaktır.  

Pasif bir aktarım olabileceği gibi, insan - insan 

veya hayvan, bitki arasında aktif bir iletişim 

olarak da kendini gösterebilir. Başka insanların 

zihinlerini okuma, duygularını hissetme halidir. 

Fiziksel etkileşim ile olmadığı kanıtlanmıştır. 

Denizaltı, uzay ve radyasyona kapalı, radyo 

dalgalarına kapalı ortamlarda iki kişi aynı resmi 

çizebilmiştir. 

 

Psikometri, kişi insanların enerji alanını görür 

hatta bedeninin içini görebilir, tarayabilir. Adeta 

röntgen, MR gibi.  

Telemetri, bir eşyayı eline aldığında o eşyanın 

sahibi yada geçirdiği hikayeyi,  

Durugörü'de kişi uzak mekanda, gözleri 

kapalıyken, bulunduğu yerdeki yada  

duvarın arkasındakini görür. Zamanda ileri ve 

geri hareket edebilir. Geçmişi ve geleceği 

anlatabilir. 

 

Ingo Swan (1933-2013), uzaktangörü yeteneği 

en güçlü olan kişilerden biridir. ABD’de askeri 

proje olan STARGATE projesinde denek olarak 

kullanılmıştır. Kendisini psişik olarak değil de 

bilinç arayıcı olarak tarif edilir. İki fizikçi 

tarafından (Targ ve Puthoff) uzaktangörü 

yeteneği yıllarca katı deneylerle test edilmiştir. 

CIA projelerinde görev almıştır. Coğrafi 

koordinatları tespit etmiş, hedefleri uzaktan 

görmüştür. Soğuk savaş döneminde, 

Antarktika'da buzlar altında bir Rus 

denizaltısının gizli olduğunu bilebilmiş ve Ruslar, 

Amerikalıların bunu nasıl keşfedebildiklerini 

anlayamamışlardır. 

Prekognisyon içinse geleceği önceden görmek, 

bir çeşit kehanet diyebiliriz. 1960-1970 yıllarında, 

uydu fotoğraflarının olmadığı zamanda, 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Bloku 

dediğimiz ülkelerde bulunan psişik yetenekli 

kişiler; soğuk savaş döneminde Amerika ve 

Rusya tarafından karşılıklı olarak toplanarak, 

laboratuarlarda çalıştırılmaya başlanmış, askeri 

hedeflerin fotoğrafları çizdirilmiştir. 

Uri Geller de önemli bir isimdir. "Prekognisyon" 

ve "psikokinezi" yetenekleri üç yaşındayken, 

evlerinin bahçesinde yasadığı bir paranormal 

deneyim sonrasında ortaya çıktı. 

Çocukluğundan itibaren, kendi ifadesiyle "bir 



 

26| Sayfa 
 

eğlenme aracı" olarak, talih oyunlarında isabetli 

tahminlerde bulunma, el değdirmeden saatleri 

ileri/geri alma ve metal nesneleri bükme gibi 

birçok paranormal tezahür ortaya koydu. 

Levitasyon da ilgi çekici fenomenlerdendir. 

Newton'un evrensel çekim kanununu 

keşfetmesinden bu yana, en küçük bakteriden 

en büyük gök cismine kadar kütlesi olan her 

şeyin, gravitasyon (kütle çekim) kuvvetinin 

etkisi altındadır. Yalnız parapsikoloji acısından 

en az anlaşılır olan levitasyon fenomeninde, bazı 

insanların yer çekimine meydan okudukları kesin 

bir gerçek olarak karşımızda durmakta ve idrak 

sınırlarını zorlamaktadır. 

Kütle çekim deneyimimiz öylesine temeldir ki, 

levitasyon mucizevi gibi görünmekte ve 

inanmazlık uyandırmaktadır. Bu gün kabul 

edelim 

ya da 

etmeye

lim, 

geçmiş 

çağlard

a  bazı 

kutsallı

k 

addedil

en 

kişiler 

bu 

yetene

ğe sahipti. 

Günümüzde ise levitasyona, sadece, yıllarca 

verilecek çok büyük emek ve sabırla 

ulaşılabiliyor. 2007 Ağustos'unda NTV-

MSNBCnin haberine göre, bilim Dünyası, 

levitasyon fenomenini Casimir kuvvetiyle 

ilişkilendirerek izah etti. 

Bilim adamları, kuantum kuvvetiyle, cisimlerin 

birbirine yapışmasına neden Casimir kuvvetini 

manipüle etmek suretiyle, cisimleri fiziksel bir 

etki olmadan havaya kaldırmanın yolunu 

bulduklarını açıkladılar. Kertenkelelerin, yüzeye 

sadece tek bir parmak ucu ile yapışabilme 

becerisinde kendini gösteren Casimir kuvveti, 

daha 1948'de keşfedilmesine rağmen, 1997'de 

ölçülebilmişti. 

Teleportasyon fenomeni de ilginçtir. 1943 

yılında, Einstein'ın kuramlarından yola çıkan 

Amerikan Donanması, savaşın gidişatını 

değiştirmek için yeni bir teknik denedi. Tarihe 

‘’Philadelphia Deneyi" olarak geçti. USS Elridge 

tüm gemi ekibi içinde olarak, görünmez oldu ve 

100 km uzaktaki Port Nevvark'a "ışınlandı". 

Deney başarılıydı, ancak gemi ekibi açısından 

sonuçları felaket oldu. Personel ya öldü, ya da 

geri dönülmez bir şekilde değişti. Orada neler 

olduğu resmi olarak hiçbir zaman açıklanmadı. 

Charles Berlitz'in  "Bermuda Şeytan üçgeni" 

kitabında aktardığı gibi, Amerikan Havayollarına 

ait Neshnel adlı yolcu uçağı, Miami'ye iniş 

yapmasına yakın radarlardan kaybolmuş on 

dakika uçakla bağlantı sağlanamamış ,uçak 

indiğinde 

uçaktakilerin 

saatlerinde 

yer zamanına 

göre tam on 

dakikanın 

kayıp olduğu 

görülmüştü. 

Bu on dakika 

içerisinde 

uçak 

realitenin 

başka bir 

boyutunda, 

başka bir uzay-zaman aralığında olmalı şeklinde 

yorumlanmıştı.  
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Gerek materilizasyon, gerekse teleportasyon 

fenomenlerinin, paralel evren ve kara delik 

teorileriyle ilişkili olabileceği öne sürülmektedir. 

Einstein'ın "görecelik" kuramından beri, 

evrenin, statik kanunların hüküm sürdüğü bir 

yer olduğu anlayışı terk edilerek, akıl sınırlarını 

zorlayan, adeta imkansız kelimesine yer 

olmayan yeni bir tabiat anlayışı egemen 

olmuştur. 

En basitinden, zaman kavramını ele alırsak, 

geçmişten geleceğe akan bir ok olmadığı, 

zamanın ışık hızına yaklaştıkça yavaşladığını ve 

teorik olarak zaman okunun tersine 

dönebileceğini biliyoruz. Hawking, kuantum 

sonuçlarını görecelik teorisi ile birleştirdi ve 

paralel evrenlerin varlığını, kara delikler 

yardımıyla teorik olarak da olsa gösterdi. 

Böylece geçmişten geleceğe akan zaman 

okunun değişmezliği kesinlikle tartışılır hale 

geldi.  

İlk olarak Princeton Üniversitesi'nde Amerikalı 

fizikçi Dr. Hugh Everett'in 1955 de doktora tezi 

ile bilim camiasının tanıştığı paralel evrenler 

teorisi, paralel evrenlerin varlığını matematiksel 

olarak hesaplamaktadır, fakat fiziki olarak onları 

ispatlamak imkansızdır. Paralel evren-zaman-

kara delik üçgeni ayallerimizin bile 

yetişemeyeceği olasılıklar barındırmaktadır. Bu 

üç fiziki kavramın birbiriyle ilişkisi kısaca kütlesi 

çok büyük yıldızlar, yakın çevrelerindeki uzayı 

büker ve çukurlaştırırlar. Kara deliklerde 

bükülme o denli şiddetlidir ki, uzay derin ve 

dipsiz bir kuyu halini andırır. Uzay yırtılır ve 

delinir. Uzayın delindiği tekillik denen 

bu noktada zaman durur ve fiziki 

yasalar geçerliliğini kaybeder. Artık 

bundan sonrası belki de fiziki 

kanunların bambaşka olduğu bir 

mekandır. Paralel evren dediğimiz bu 

yepyeni alemde boyutlar farklıdır, 

madde farklıdır.  

 

Stefan Ossowiecki (1877- 1944), 

Moskova'da paranormal yeteneklere 

sahip Polonya'lı bir aileden Dünyaya 

geldi. Telepatik yeteneklere sahip 

olduğunu 13 yaşından sonra fark eden 

Stefan, Petersburg Teknoloji 

Enstitüsünde öğrenciyken, ruhsal 

yeteneğini geliştirdi. Telepati ve 

telekineziden başka, paranomal iki 

yeteneği ; insanların aurasını sezmek 

ve kendi dublesini bedeninden 

ayırmaktı. 21yaşındayken, Sovyetler Birliğinde  

üzerinde büyük bir etki yaratacak ,yaşlı  Musevi 

kahin Vorobsj ile tanıştı . 

Ossowiecki, uzun boylu, güçlü ve kiloluydu. 

İnsanlarla ilişkilerinde  samimi ve iyi kalpliydi. 

Ruhsal yeteneklerini ,halkın yararına 

kullanıyordu. Yeteneklerinin kendisine olan 

yararı, yok denecek kadar azdı. Kendi ile 

paranormal gücü arasında, karanlık bir duvarın 

bulunduğunu söylerdi. Herhangi bir şey, 

kendisini direkt olarak ilgilendirdiğinde, 

paranormal gücü etkisini göstermiyordu. 

Başkalarına ait kayıp eşyaların bulunmasına 

yardımcı olabiliyor fakat kendini ilgilendiren 

hususlarda söyledikleri doğru çıkmıyordu.  

Ossowiecki, şaşırtıcı yetenekleri ile Varşova'da 

büyük ün yaptı, kayıp insanları, kaybolan eşyaları 

saptadı, birkaç cinayet davasına ışık tuttu. Bir 

gün çalışma masasında otururken, Vistula 

nehrinde boğulmak üzere olan insanlar gördü. 

Aynı anda, henüz gerçekleşmemiş olan boğulma 
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safhasını görmüştü. Çoğu boğulmak üzereyken, 

uç kişiyi sandala çekebildi, fakat dördüncüsünü, 

boğulmaktan kurtaramadı. 1921 -1933 arasında 

Bir zarf içinde bulunan on mektubu konulduğu 

metal borunun içinden okumak, iç içe konmuş 

değişik renk zarf  ve İngilizce Fransızca yazıları 

okumak gibi seanslar yapmıştır. 

Ossowiecki'e göre olağanüstü yetenekleri, 

tanrının verdiği bir nimettir. Ruh ve bilinci 

incelemek için kendine özel bir izin verildiği 

kanısındadır. O, paranormal yeteneklerini  

kazanç aracı olarak kullanmamıştır. Yaptığı 

yardımlar için para talep etmemiş, hatta büyük 

paralar önerilse de  kabul etmemiştir. Hayatını, 

mesleği olan kimya mühendisliği ile 

sürdürmüştür . 

Bir sabah Ossowiecki, arkadaşı Bay 

Pybowski'nin evine giderek şunları söyledi: 

"Dün gece, Varşova’nın durumu ve kendim  

hakkında korkunç şeyler gördüm. Sanırım müthiş 

bir ölümle karşılaşacağım. Fakat ne olursa olsun 

şahane bir ömür geçirdim." 

5 Ağustos 1940 gecesi, Naziler S. Saviours 

Kilisesi'ne sığınan halka hücum ettiler. 

Ossowiecki de kilisedeydi. Yakalananların tümü, 

Gestapo karargahına teslim edilerek, makineli 

tüfek ateşiyle katledildiler ve yakıldılar. 

Ossowiecki’nin o sırada yanında bulunan 

yayımlanmamış yazıları da makineli tüfek 

ateşiyle tarihe karıştı. 

Edgar Cayce(1877-1945), Virginia'da öldüğünde, 

arkasında, 60 binden çok insan üzerine, 43 yıllık 

bir dönemi kapsayan, 14 binden çok doküman 

bıraktı. Bu dokümanlardan "okumalar" olarak 

söz edilir. "Okumalar" tek insandan çıkmış, en 

geniş ve en etkileyici ruhsal algılama kayıtları; 

binlerce ana konuya ayrılmış, psikologların, 

öğrencilerin, yazarların ve araştırmacıların 

inceleme ve araştırmalarına sunulmuştur. Bunun 

için 1932'de A.R.E (Araştırma ve Aydınlanma 

Birliği) adlı konferans, seminer ve kurslar 

düzenleyen bir vakıf kurulmuştur. 

Cayce,  postkognisyon (kişinin geçmişte 

kendisinin bulunmadığı bir olayı algılaması) 

yeteneğiyle; gerek dünyanın Atlantis'e kadar 

uzanan gizemli geçmişini, gerekse kişilerin 

geçmiş yaşamlarından kaynaklanan 

rahatsızlıkları teşhis ve tedavi etmiştir. Büyük 

depremler, uzay yolculuğu kazaları ve AIDS 

hastalığına ilişkin kehanetlerinin gerçekleşmesi 

ile 'prekognisyon' medyumu olarak da ün 

yapmıştır.  

Daha çocukluğunda Kentucky'deki bir çiftlikte, 

beş duyunun dışına taşan algılama yetenekleri 

gösteriyordu. 6-7 yasında, ölmüş yakınlarının 

vizyonlarını görüyordu. Okul kitaplarının üzerine 

başını koyup uyuduğunda, sayfaları belleğine 

alıveriyordu. 21 yaşında satış elemanıyken 



 

29| Sayfa 
 

fiziksel nedeni bulunamayan, gırtlak adalesi felci 

ile sağlığını ve sesini kaybetme tehlikesi geçirdi. 

Case, arkadaşından, onu çocukken okul 

kitaplarını ezberlemesini sağlayan hipnotik 

uykuya sokmasını istedi, gereken telkin ile 

transa giren Cayce, hastalığını ve sebeplerini 

anlatmaya başlamıştı.  

Kendisi için önerdiği tedavi ile sesi ve sağlığı kısa 

sürede iyileşti. Olay çevresinde yankılar 

uyandırdı. Doktorlar onun bu ayrıcalıklı 

yeteneğinden yararlandılar. Nerede olursa 

olsun, hastanın sadece adı ve adresi ile, sanki 

odasındaymış gibi  bağlantı kurarak 43 yıllık 

dönemde, sekiz binden fazla hastayı tedavi 

etmiştir. Bütün ülkeden 

dertli insanlar bu mucize 

insanin yardımını 

istediler. 1954’te, Chicago 

Üniversitesi onun 

yaşamını ve yaptıklarını 

konu alan bir doktora 

tezini kabul etti. Yazarı 

tezde ondan "inançlı 

kahin" olarak söz 

etmiştir.  

Travma deyince aklımıza, 

cenin travması (rahim içi), 

doğum travması, 

ebeveyn -yakın akraba 

kaybına bağlı travma, 

hastalık, yüksek ateş ve 

kaza sonucu 

zehirlenme,düşme ve 

kazalar dahil fiziksel 

yaralanmalar, terk edilme ve dövülmeler dahil, 

cinsel, fiziksel ve ruhsal  suistimal, şiddete şahit 

olma, deprem, yangın, sel gibi doğal afetler bazı 

tıbbi ve diş hekimliğine dair uygulamalar ile 

anestezi ve ameliyatlar aklımıza gelebilir.  

Psişik yetenekler çok zaman travma anlarında ve 

sonrasında açığa çıkarlar. Çünkü travmalarda 

döngü tamamlanır. Hatırlama gerçekleşir. 

Travma anlarında açığa çıkan ekstra insanüstü 

güç, aydınlanma hissi, 3. göz açılması ve varlıksal 

yükselişten, (bedenli-bedensiz) süptil varlıklarla 

irtibattan bahsedebiliriz.  

Travmayı başarılı bir şekilde yeniden 

yapılandırdığımızda, varoluşumuzda temel bir 

yer değiştirme meydana gelir. Dönüşüm; bir şeyi 

kutupsal karşıtıyla ilişkili olarak değiştirme 

sürecidir. 

Travma dönüştürüldüğünde iyileşmenin 

getirdiği armağanlardan biri de hayata dair 

çocuksu bir huşu ve hürmet olmaktadır. Travma 

ile altüst edilip geri döndüğümüzde, doğa 

kanunlarına hayranlık ve saygımız artıyor. Adeta 

masumiyetimizi kaybederek bilgelik 

kazanabiliyor ve sonra bilgelik kazanarak 

yeniden masumiyete kavuşuyoruz.  

Psişik yetenekler, hızımız 

arttığında açığa çıkar.  

Hızımız manyetik alanımız 

güçlendiğinde artar. 

Öfke, yargı, alma 

arzusu… negatife 

düştüğümüz her an 

hayatlar boyu 

biriktirdiğimiz , doğru 

merkeze düşürebildiğimiz 

izlenimler ile dolan 

manyetik alanımız boşalır.  

Zaten fizik bedenlerimiz, 

uyku halimizin sadık 

bekçileridir. İstek ve 

ihtiyaçları ile uykuda 

kalmamız için ellerinden 

geleni yaparlar. Evet 

hayırlarımızın hızlı olması, 

net olmak, anda dikkatte 

olmak hızlandırır. Zihne 

düşmez, kalpte, özle bağlantıda kalırız. 

Hatırlarız. Kendimiz için almazsak hızlanırız. 

İnsan başkaları için vardır. Kendisi için yaşarsa 

hatırlayamaz. 

Ruh madde alemine, yeryüzüne gelemediği için, 

öğrenmek tanımak ister. Avatar misali 

bedenlerimiz;karşılaşmalar ile vakalar 

yaşar,objektif gözlemle nötr kalarak, doğru 

merkeze düşürebilirse,hatırlama gerçekleşir ve 

ihtiyacı olan tesirleri varlık, beyin hücreleri 

varlıkları ile öz’e 1/8 e gönderir.  

Burada olma amacımız gerçekleşmiş oluyor. 

Spiral çıkış yaşıyoruz. Tekamül ediyoruz. Kaba 
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maddeden sıyrılıp inceliyor, vazifeli varlıklarla 

irtibat kuracak kadar süptilleşiyor, uyuyan psişik 

yeteneklerin uyandığı hassas varlıklara 

dönüşüyoruz. Ego, alma arzusu bırakıldıkça; 

Sevgi, Nezaket, Merhamet, Adalet gibi 

yeryüzünde ancak tesirlerini alabildiğimiz 

yüksek kavramlar tohumlanıyor. 

Fiziki varlığımızın, duyularımızın, yetersiz olduğu 

başka boyutları, sadece hayal edebiliriz ve her 

zaman ulaşabildiğimizin ötesinde bir hakikat 

kalacaktır . Prof. King in dediği gibi; "Evrenin, 

uzay ve zamanın ve bunların gelişiminin 

 ve sürmesinin kanunlarının orijini üstünde 

durmak için;  ne kelimeler, ne mantık ve ne de 

matematiksel sembolizm yeterlidir. Fil hakkında 

farklı sonuçlara varan körler gibi, biz de birçok 

farklı yaklaşımlardan sentez yapmalıyız." 

Psişik yetenekler; hiçbir zaman şöhret ve maddi 

çıkar amaçlı düşünülmemelidir. Varlıkta açığa 

çıkarıldıysa şifa içindir. Merhamet ve saflıkla, 

İnsanlığın hizmetine sunulmalıdır.  

İnsanın anlamı hizmet ve vazifedir. Vermenin 

yüksek mutluluğunu tadan, Rabb'e hizmetin 

neşesini tadar. İnsan kendisi için yaşarsa 

hatırlayamaz. Hatırladığımız her an ışıktır.  

Doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz  

Nehirler kendi suyunu içmez 

Ağaçlar kendi meyvelerini yemez 

Güneş kendisi için ısıtmaz 

Ay kendisi için parlamaz 

Çiçekler kendileri için kokmaz 

Toprak kendisi için doğurmaz 

Rüzgar kendisi için esmez 

Bulutlar kendi yağmurundan ıslanmaz…. 

 

Doğanın anayasasında ilk madde şudur: 

Her şey birbiri için yaşar 

Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur 

Eski çağlardan gelen bir anlayıştı bu 

Bütünlüğü anlatırdı 

Özü iki cümleydi: 

“Ben biz olduğumuz zaman ben olurum.” 

“Ben, ben olduğum için sen, sensin…” 

 

Işık olsun… 
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Akış 

Merve Ay 

 

 

Gözleri arıyorum bu ılık, zaman zaman 

hırçın ve de döngüsel diyarda, 

Elleri arıyorum, hani dokunduğunda 

kurulan bağın tarifsiz olduğu, 

Kokuları arıyorum, içime çektikçe 

genişlediğim, yerimi bulduğum, 

Sesleri arıyorum, duyabildikçe beni 

derinlere götüren, 

Tatları arıyorum, tadını bilmediğim 

geçitlerde yol aldıran, 

Aslında Ben Ben’i arıyorum, 

An içinde cevap olabilecek, ellerimden 

tutacak, koruyacak, kollayacak, 

İçimdeki parçamı parlatmak, açığa 

çıkarmak ve yol almak için…  

 

 


