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Ölüm; bırakmak, terk etmek ... 

Nilgün Korkmaz 

İşte sana yeryüzündeki görevinin tamamlanıp tamamlanmadığını anlaman için bir test: Eğer 
yaşıyorsan, tamamlanmamış demektir. Mavi Tüy - Gönülsüz Bir Mesihin Serüvenleri-Richard 
Bach 

Bir dünya bedeninin, dünya hayatı boyunca hizmet ettiği ruha, kendisinden beklenen hizmeti 
gereği kadar gördükten sonra artık onun o ruha araçlık yapma amacı ortadan kalkmış olur. 
Ölüm; bu sebeple beyne, öz varlıktan inen tesirlerin kesilmesiyle, beden üzerindeki 
hakimiyetin tümüyle ortadan kalkması ve bedenin terk edilmesidir. Bu da beyin hücresi 
varlıklarının bedenlerini terk etmeye başlamasıyla gerçekleşir. Bedende parçalanma ve 
dağılma başlar.  

İnsanlık hayatındaki ölümler muhasebe zaruretinden de kaynaklanmaktadır. Dünya okulu 
hayatının ölümle başlayıp, doğumla biten aralar vermesinin bir nedeni de; bu araların 
murakabe ve muhasebe denilen derin bilgi işlemlerinin dış tesirlerden uzak, rahatça 
yapılabilmesine ve kazanılanların öz varlığa aktarılabilmesine imkan sağlamasıdır. Dünya 
hayatı boyunca şuur dışında kalan bilgiler, ancak ölüm sonrasında, varlık tarafından, 
şuuraltının bilgileriyle büyük kıyasi muhasebeleri yapıldıktan sonra hazmedilip şuuraltına 
girebilir, öz bilgi haline geçebilir.  

Biyolojik, fiziksel ölümün dışında, canlı ve hayatta iken ölmeden evvel ölmek için çalışmak; 
merkezlerin arındırılması çalışmalarıdır. Ölmeyi bilmek; benliğin dönüştürülmesini bilmek 
bilgisidir. Benlerden alacağını alıp, dönüştürüp yola devam etmektir.. Mevlana bir gün 
Pervanenin evinde manalar saçıyordu. Buyurdu ki: “Müminler ölmezler, belki bir evden öteki 
eve taşınırlar. Toplantıda bulunan Şeyh Tacettin Erdebeli: “ O halde niçin Tanrı, “Her nefis 
ölümü tadıcıdır” buyuruyor”, diye itiraz etti. Mevlana ise: “ Evet fakat Tanrı her nefis, diyor; 
her kalp demiyor dedi (Eflaki II:65-66) 

Tüm bilgiler maddedir ve terkedilecektir. Bilgiyi yolda yürürken kullanıp, işleyip özbilgi 
ihtiyacımızı sezebildiğimiz ölçüde, bir üst basamağımızı oluşturmalıyız. Her an yeniden ölüp 
yeniden doğmak gibi. İzlenimler öyle alınıp kullanılmalı ki artık bırakılmamalı ve izlenimi 
sonuna kadar kullanılarak maksimum fayda sağlanmalı. Her anlamda tortu bırakılmamalı.( 
beden, astral beden) 

Ölmeden evvel ölmek, zihnin değişimidir de.Metanoia…Zihnin değişimi, alışkanlıklar ve 
ihtiyaçlar ile direkt bağlantılıdır. Gurdjieff “Aydınlanmak, an içinde daha fazla yaşamak, 
titreşimlere karşı daha hassas olmak, geçmiş ve gelecek hakkındaki düşünme alışkanlığımızı 
terk etmemizi gerektirir.” Zihnin değişimi; izlenimin farklı ve ilgili merkezlerin doğru 
bölümlerine düşürülmesi ve atık olmayacak denli kullanımını getiri. İhtiyaç ve alışkanlıklar, 
hatalar ve entropiden sonra sahip olunan deneyimlerin donmuş izlenimleri sonucudurlar. 

Ölmeyi bilmek, idrakin arttırılıp, iradenin kullanılmasıyla yönetilir. Tibet’in Yaşam ve Ölüm 
Kitabı’nda anlatılanlar bu konuda bir örnek teşkil edebilir. Bu kitaptaki bilgilere göre, kişinin 
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imajinasyonunu, niyet, düşünce ve duygularını denetleyebilme yeteneğini henüz 
yeryüzündeyken kazanabilmiş olması kendisine ölüm sonrası yaşamında son derece yararlı 
olur ve bedeninin terk eden herkesin geçireceği ilk zor aşamaları kolayca atlatmasını sağlar.  

 


