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Nilgün Korkmaz 

“Işık, biraz daha ışık…” Goethe’nin ölüm döşeğinde böyle söylediği rivayet olunur. Peki nedir ışık? 

Sözlük anlamına bakarsak; TDK sözlüğünde birinci sırada “ cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi 

sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk.” olarak tanımlı. Burada açmak istediğim,  görmeyi, 

renkleri ayırt etmeyi sağlayan yönü. 

Peki biraz daha ışık nasıl sızar içimize, hayatımıza? Olaylar vasıtası ile olur. Varlığımızın ihtiyacı olan 

tesirleri manyetik alanımız yolu ile yayın yapmaktayızdır zaten. İsteklerimiz, arzularımız, cehitlerimiz, 

dualarımız olay örgüsüne yön verir tabii ki hayat planımız çerçevesinde. Varlığın malı olan, görgü ve 

tecrübe olarak ifade edilen öz bilginin kazanımı, idrakin genişlemesi ve ruhun tekamülünün  aracıdır 

olaylar.   

Olaylar, öz bilgiyi besleyen kaynaklar arasındadır. Besleyen başkaca kaynaklar da vardır; bilgiler, idrak, 

vicdan mekanizması, ilham, sevgi. Diğer kaynakların kullanımına ortam sağlayan olaylardır. Bu 

yolculukta, realiteden diğer realiteye geçerken mevcut kaptaki bırakılması gerekenleri tespit için 

işaret taşlarıdır. Bir olay ile birlikte kişi, mevcut durumunun kalibrasyonunu bu işaret taşlarına göre 

okuyup durum fotoğrafını çıkartabilir.  

“Okyanus ne kadar büyük olursa olsun, insan yalnızca kabı kadar su alabilir.”  Mevlana Celaleddin 

Rumi ifadesi beraberinde, kabımızın genişlemesinin inşaası sırasında geçmiş realitelerin 

izlenimlerinden edinilen özümsenmiş olanlar harç olarak kullanılır. Kabı her büyütme aşamasında ışık 

biraz daha nüfuz eder. Kap genişledikçe tuttuğu ışık miktarı da artar. Kabadan, inceye doğru bir 

yolculuktur bu. Maddi hatıraların unutulup, öz bilgiyi besleyecek olan nüvenin tutulması, 

sağlamlaştırılması esastır. 

Işığın, görmeyi ve renkleri ayırt etmeyi sağlayan yönü, içinde bulunduğumuz realitenin farkına varıp 

ona göre yaşamak, o realitenin gereklerini yerine getirip, işlevi tamamlandığında, terk edip, üstü bir 

diğer  realiteye geçilmesi açıklığını getirir. 

Tutunduğumuz, putlaştırdığımız her şey, öz bilginin beslenmesine engeldir. Olaylar, öz bilginin 

beslenmesinin akışına engel olan ne ise, o realitelerden silkinmemiz ve olaylardan alınan dersler 

sonucunda  idrakin genişlemesi için  ışığın içeri girme yoludur. Yani bir nevi olayların artması, varlığın 

inkişafı yani hareketlerin artması, kombinezonların kompleksleşmesi, tesirlere hedef olma sahalarının 

genişlemesi ve değerlerinin artması halidir. İNK 111. sayfada şu şekilde bahsedilmiştir: “Yaşanan 

realiteler ve bu realitelere bağlı iyi ve kötü bütün olaylar insanları çeşitli görünüşleriyle memnun eder 

veya üzerken hakikatte bunlar, öz varlıkta o varlığın bünyesine uygun değerlerle  insanın 

anlayamayacağı şekilde bir takım formasyon ve transformasyonlara neden olurlar.”  

“Sevgi bir varlığın eksiğini tamamlamaktır.” “Tanrı’nın şefkat tokadı.” Diyebiliriz ki olaylar 

unutulmamış olduğumuzun işaretidir. Bir nevi manevi dünyanın dilinin, madde dünyasında 

görünümü, ifadesi… 

 


