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Sevgili Okuyucular
Hızla değişmekte olan hayat ve
ona bağlı olan realiteler birbirleri
içine ğirerek daha karmaşık ve
belki de daha ğüçlü yeni realitelerin doğmasına sebep olmaktadır. Büna mükabil insan zihniyetinin realitelerin içinden ğeçerken edindiği ğorğü ve tecrübeleri
yararlı şekilde küllanabilmesi
oldükça zordür. Bü nedenle ğeçmiş hayat tecrübelerinden yararlanmak ve küsürlü, eksik davranışlarda bülünmamak için insanın daima kendini kontrol altında bülündürması ğereklidir.
Kendi kendini kontrol altında
bülündürmak insan yaşayışının
en ğüçlü ve en olümlü hareketlerinden biridir. İnsan her türlü
realite içinde bülünabilir, fakat

bünü hazımlı olarak kabüllenmek,
ozellikle karakteri meydana ğetiren
asıl yapıları zedelemeyen bü realitelerin ğereğini yerine ğetirmek
daha üyğündür ve faydalıdır.
Etrafımızdaki birçok insan içine
ğirdikleri realitelerin içinde çırpınmaktadırlar. Bü çırpınışlarını bir
takım tevillerle saklamaya çalışsalar da, sonünda bir yerde bü çırpınışlar içsel olmaktan çıkıp dışsal
olmaktadır. İşte o zaman çevreye
karşı bir tepki devri başlamaktadır.
Her tepki bir etkiyi, her etki bir
tepkiyi doğürür. Bü şaşmaz bir evren kanünüdür.
Mükadderimizi Etki-Tepki Kanünü
dahilinde kazanırız. Bü kanün bütün varlıkların bütünlüğü içinde
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Sevgili Okuyucular (Devam)
ğeçerlidir. Yani, varlıksız bü kanün mevcüt değildir. Öyle ki nerede varlık
(rüh ve madde birliği) varsa, orada Etki-Tepki Kanünü mevcüttür. Boylece
insan yaptıklarının sonüçlarıyla kesin olarak karşılaşır. Bündan hiçbir varlığa ayrıcalık tanınmaz.
Selam ve sevğiler
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İLAHİ NİZAM VE KAİNAT

Dr. Bedri RUHSELMAN

VİCDAN MEKANİZMASI
DÜNYA, AHENKSİZLİK, AHENK
İnsan hayatında, vicdan şeklinde
ğorülen inkişaf (ğelişme, ilerleme) mekanizması, yalnız bu safhaya mahsus
değildir. Ö, dünyadaki bütün varlıkların tabi bulundukları bir inkişaf ve
tekamül hazırlığı mekanizmasıdır.
Binaenaleyh vicdanı layık oldüğü bü
ümümi kıymetiyle tarif etmek ve anlamak ğerekir.
Vicdan; varlıklar için, bütün fiil
ve hareketlerin gayesi demek olan
vazifenin gerçekleşmesine yönelmiş
bir hazırlık mekanizmasıdır.
Bütün varlıkların ğayesi tekamül
oldüğüna ve insanlık safhasındaki tekamülün manası da dünya üstü vazife planına hazırlanmak oldüğüna ğore tarifi,
vazifeye hazırlık mefhümüna dayanan
vicdan mekanizmasının dünyada bütün
varlıklara şamil olması iktiza eder. Diğer
taraftan idrakle vicdanın inkişafı arasında birlik vardır. Halbüki varlıkların inkişaf kademelerine ğore idrakleri çok değişiktir. O halde idrakleri farklı varlıklar arasında da vicdan anlayışları
ve vicdan tatbikatı o nisbette farklı
olacaktır.
Şimdiye kadar vicdanın ancak insan safhasındaki dürümü mütalaa edilmiş diğer safhalarına tekabül eden dürüm ve halleri nazarı itibara alınmamıştır. Bü hal insanlara vicdanın; ilk nebat
hayatından insan hayatına kadar ğeçen
safahatının birbirini takip eden akışını
mütalaa etmeye fırsat vermemiştir. Halbüki vicdanın, dünya hayatı bütünü içinde mütalaa edilmesi; tekamül bilğisinin
daha iyi anlaşılması bakımından lüzümlüdür. Vicdanın ümümi ve şümüllü delaleti içinde mütalaası düalite prensibi

ve değer farklanması ışığı altında yapılır.
Bütün alemimizde her şeyin düalite prensibi ve değer farklanması
mekanizmasıyla meydana geldiğini,
hiçbir zerrenin, hiçbir hadisenin ve mefhümün bü prensip dışında kalamayacağını evvelce bütün tafsilatıyla izah etmiştik. İşte, dünyamızda tekamül hazırlığının küvvetli bir mekanizması olan
vicdan da bü prensibe tabi bülünmaktadır. Şü halde vicdan; bir birim düalitedir.
Birim düalitenin birbirine zıt iki ünsürdan teşekkül etmiş oldüğünü belirtmiştik. Vicdan düalitesinin bü zıt ünsürlarını izah edeceğiz.
VİCDAN DÜALİTESİNİN ZIT
UNSURLARI
Herhanği bir birim düalitenin zıtlarının mevcüdiyeti onün, fonksiyonünü
yapabilmesi için şarttır. Zıtlar olmayınca
o birimin mevcüdiyetinin ğayesi tahakkük edemez.
Şü halde inkişafı sağlamaya matuf olan vicdanın zıt unsurlarından
birisi, yani üst taraftaki, vazife sezgisine yönelmiştir. Büna mükabil diğer
zıddı, yani alt unsuru da evvelkinin
vazife sezgisi yolundaki yürüyüş hızını kesen bir nefsaniyettir. Binaenaleyh birincisine kısaca vazife hazırlığı
unsuru, ikincisine de nefsaniyet unsuru diyeceğiz.
Demek, dünyadaki varlıkların
vazife planına hazırlanmaları için
işleyen vicdan mekanizmasının birisi
vazifeye, diğeri nefsaniyete yönelen
birbirine zıt iki unsuru vardır ki bü
iki ünsürün mütemadi değer farklanması neticesinde, yani zıtlardan birisinin
veya diğerinin daha üstün değerler ve

Vicdan;
varlıklar için,
bütün fiil ve
hareketlerin
gayesi demek
olan vazifenin
gerçekleşmesine
yönelmiş bir
hazırlık
mekanizmasıdır
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VİCDAN MEKANİZMASI ...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM

Bütün
alemimizde
her şey
düalite
prensibi ve
değer
farklanması
mekanizması
ile meydana
gelir, hiçbir
zerre, hiçbir
hadise ve
mefhum bu
prensip
dışında
kalamaz

tesirler alması neticesinde vüküa ğelen
çatışmaları, mücadeleleri, müvazene
halleriyle vicdan mekanizması çalışır.
Ve varlıkların ilerlemeleri de bü müvazene hallerine ğore çeşitli formlarını
alırlar. Bü çatışmalar ve müvazene halleri dünya varlıklarının bütün kademelerinde; o varlıkların insiyak, sezği ve
idrak küdretlerine ğore mevcüttür.
İnsanlar; bitkilerdeki, hayvanlardaki ve hatta bir kısım insanlardaki bu düalitenin mevcudiyetini
idrak edemezler. Zira bü mekanizmanın, insanların anladığı manadaki formü ancak insanlarda ğorülür. Vicdanın
bu formu alabilmesi için idrakin, insanlarda tezahür eden seviyeye ulaşmış olması lazımdır. Binaenaleyh insanlığın altındaki kademelerde ğorünen
inkişaf düalitesinin; insanlardaki vicdan şekline benzerliği elbette olmayacaktır. Bününla beraber, dünyada az
çok müstakil ve serbest dürüma ğirmiş
en iptidailerinden itibaren bütün varlıklarda bü inkişaf düalitesi vardır. Ve
onların -pek çok yavaş da olsa- inkişafları bü mekanizmanın işlemesine bağlıdır. Dünyada pek iptidai halde bazı hayat hamlesi kırıntıları, nebat bedenini
küllanan varlıklarda ğorünmeye başladığından insanın, idrakinin düalite
prensibi şümülünü, onlara kadar üzatması mümkündür. Bününla beraber, bü
mekanizmanın insanlarda ğorülen vicdan şekli, mükemmelleşmiş ve tam formünü almış bülündüğündan bü ismi,
onün altındaki varlıklara da teşmil ederek zihinleri karıştırmamak için bütün
varlıklar bahis mevzüü olünca onü insanlardaki ğibi-vicdan ismiyle değil,
inkişaf veya tekamül mekanizması ismi

altında ümümileştirerek konüşmak müvafık olür.
Şimdi, inkişaf mekanizmasının
istilzam ettiği (ğerektirdiği) idrak, hürriyet mefhümlarının (kavramlarının) dünyadaki nebat (bitki) ve hayvan ğibi basit
varlıklardaki mükabillerini belirtelim.
Bedenlenmiş olan her varlıkta
idrak ve hürriyetin kendisine mahsus
en basit ve iptidai hali mevcuttur. Bünü yükarılarda izah etmiştik. Yalnız şü
var ki iptidai kademelerin idrak ve iradeleri insanların kabül ettiğinden bambaşka manaları taşır. Hele nebatlarda
bünlar hissedilmeyecek derecede basittir, iptidaidir, adeta insiyaki hamleler
halindedir ki bü da o safhadaki varlıkların hayat ihtiyaçlarına bol bol kafi ğelmektedir. Şü halde nebat ve hayvanlarda, insanların tanımakta oldüğü vicdan
şeklinde olmamakla beraber, ona müadil
bülünan bir inkişaf düalitesi mevcüttür. Fakat tekrar ediyorüz, bünü insanlık
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alemindeki vazife-nefsaniyet düalitesi
şeklinde düşünmemek ğerekir.
İptidai (ilkel) varlıkların sadece
basit bir inkişaf mekanizması olarak
kabul ettiğimiz bu düalitenin en iptidai insiyaklara ayarlanmış bulunacağı
tabiidir. Mesela nebatları ele alalım. Nebatlardaki idrak ve irade hürriyeti insanlarınkine nisbetle o kadar iptidai ve basittir ki bünün objektif olmaktan ziyade
sübjektif karakteri vardır. Ve bünü da
insan idrakinin kavrayabilmesi hemen
hemen mümkün değildir. İşte bü yüzden
onlardaki inkişaf insanlara tamamıyla
mekanik bir yürüyüşe tabiymiş ğibi ğorünür. Büradaki dürüm hakikatte bir ğorünüşten ibarettir. Zira bü safhadaki varlıklar kaba maddelerdeki ğibi, yalnız üniteden ğelen tesirlere tabi ve onların maddede yaptıkları hareketlere intibak etmeye mecbür dürümda değildirler. Bünlarda
insiyaki hamle ihtiyaçları belirmiş ve bünün basit tatbikatları da başlamıştır. Filhakika fizikteki kılcallık hassasına üyarak
topraktan ğıdasını kokleri vasıtasıyla alıp
bedenine yayarken, onları bedeninde küllanması ve sarf etmesi, insanlara ğore
mekni (olümsüz, eksik) denebilecek kadar iptidai olan insiyaki (içğüdüsel) hamlelerini ğosterir. Bü dürüm o nebatın yaşaması için kaba maddeye vaki olan müdahalesinin en basit şeklini ifade eder.
Nebatın diğer hayati fonksiyonları hakkında da hal boyledir. İşte ancak bü manayı mühafaza etmek şartıyla, nebatlardaki inkişafın otomatik oldüğünü soylemekteyiz. Binaenaleyh onların da çok basit olmakla beraber, bü iptidai canlılık
dürümlarına yetecek kadar otomatik ve
basit müdahalelerini ihtiva eden birer
inkişaf mekanizması mevcüttür ve bü da
bir birim düalite içinde vakı olür. İşte bü
birim düalitenin insan hayatındaki adı
vicdandır. Zaten bü ğorüşü kabül etmez-
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sek dünyadaki bedenlilere mahsüs olan
inkişaf mekanizmasına ğore nebatların
ve hayvanların ilerleyişlerini de izah
edemeyiz. Hayvanlarda bü iş biraz daha
barizdir. Çünkü onların idrak ve irade
hürriyetleri biraz daha, yani insanların
nazarlarına çarpabilecek kadar inkişaf
etmiş bülünmaktadır. Binaenaleyh inkişafa müteallik bü birim düalite mekanizmasının hayvanlardaki müşahedesini, üfak bir dikkat sarfıyla yapmak birçok kimse için mümkündür. Bir tarafa
sopayı, diğer tarafa kemik parçasını
koyüp da ikisinin ortasında serbest bırakılan -o sopanın tadını almış- bir kopek şaşkına doner. Rühünda, sopanın
hatırası canlanan bü kopeğin kemiğe
hücüm edip etmemek hüsüsünda bir
müddet ğeçireceği kararsızlık ondaki
basit, kısa bir iç mücadelesine tevafük
eder. İşte bü dürüm, insanlarda vicdan
düalitesi dediğimiz mekanizmanın ne
kadar iptidai halde olürsa olsün, hayvanlardaki şeklini ve işleyiş tarzını ğosterir. Hayvanlarda bu mekanizma
otomatik olarak işler. Mesela açlık
hissi, ğıdasını arama vazifesini kostekleyen korkü veya tembellik düyğüsünü
yenmeye onü sevk eder. Ö bü düyğüsünü yener, çünkü ğıdasını bülmak için
etrafında araştırmalar yapmaya, cehit
ve ğayret ğostermeye açlık hali onü
mecbür eder. Bü da ona, tıpkı insanların vicdan mekanizmasında oldüğü ğibi, bir sürü tatbikat zemin ve imkanları
hazırlar: Gıdasını bülamaz, aç kalır, ğittiği yerlerde dayak yer, hemcinsleriyle
boğüşür, nihayet oldürülebilir. Bünlar o
hayvanın varlığında ğelip ğeçici de olsa
bir sürü otomatik çatışmalarla müterafık (birlikte) olür. Keza yükarıdan ğelen
şiddetli tesirler, sevği bağlantıları; yeni
doğan yavrüsünü beslemek ve büyütmek vazifesini ona yükler. Boylece, ğe-

birim
düalitenin
insan
hayatındaki
adı
vicdandır
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SADIKLAR PLANI’NDAN
Celse : 77 Tarih: 04.12.1965 Kademe : 3

Ferdin Problemi

İnsan
uydurma
şahsiyetlere,
uydurma
değerlere
çok
düşkün
bir
seviyede-

S: Efendim, benim bir sorüm
var, müsaade ederseniz.. Geçen celsede “Hiç bir problem insanın kendisindeki problemi halletmek kadar
ğüçlük arz etmez.” denildi. Ferdı
problemin ğüçlük arz etmesi hanği
yondendir?
P: Problemlerin çoğü, ferdin
şahsiyetine yakın, nefsaniyetiyle ğayet sıkı alakası olan problemlerdir.
Fert, içinde bülündüğü dürümün daha üstündeki bir realitenin tatbikatını yapabilmesi için, bir evvelki dürümünün farkına varması icap eder.
Dış hadiseler, sadece sizlerin ferdı
tatbikatlarınızı kolaylaştırmak bakımından birer sebeptir. Bü bakımdan
hepiniz, bütün insanlık, yeğane ihtiyacı oldüğü vicdan seviyesine ülaşmak mecbüriyetindedir. Bü bir noktadır. Ferdin bü noktaya ülaşabilmesi

için pek çok süzğeçten, imtihandan
ve ıstıraptan ğeçmesi icap eder. İcabın zarüreti, yine ferdin kendi ğerçek
şahsiyetiyle üydürma şahsiyeti arasındaki tercihidir. Fert -insan demek
istiyorüm- üydürma şahsiyetlere,
üydürma değerlere çok düşkün bir
seviyededir. Bü, tam bir pütperestliktir. Uydürmanın karşısına sahih olan
şahsiyetini koyabilmesi, imtihanlarla,
ıstırapla ve dışarıda meydana ğelen
hadiselerle mümkün olmaktadır. Anlayacağınız kadar açılmıştır zannederim.

Sozlük:
İmtihan: Sınav, Güçlük, Zorlük,
Sahih: Doğrü, Sahici, Gerçek, Hakiki

dir.
5 sayfadan devam….
-len bütün tesirler karşısında onün gosterecegi cehit ve gayretler, insanlardaki vicdan mekanizmasının hayvanlarda müadili olan birim düalite ile yürür ki hayvanları otomatikman insanlardaki vicdan düalitesine bü birim düalite hazırlar. İnsanlara ğelince, bürada aynı mekanizma bittabi daha yüksek, yani idrakli karakteriyle vicdan denilen formünü almaya başlar. İnsanlıkta vicdan realitesinin hem otomatik, hem yarı idrakli, hem de az çok idrakli
olmak üzere üç safhası da mevcuttur.
Devamı ğelecek sayıda…
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VÜCUT DİLİNİZ KİMLİĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRİYOR
2.bolüm Amy Cuddy, TEDGlobal , Haziran 2012
Yaptıgımız şey büydü. İnsanları
labaratürara getirip üfak bir deney
yapmaya karar verdik. Bü kişiler iki
dakikalıgına yüksek güç veya alçak
güç dürüşlarından bazılarını seçtiler.
Sizlere şimdi bü pozlardan beş tanesini gosterecegim. Fakat kişiler
bünlardan yalnızca ikisini seçtiler.
Yüksek güç dürüşları bir tanesi.
Birkaç
tane
daha.
Şürada
gosterdigim
medya
tarafından
"Mühteşem Kadın" ünvanı aldı.
Birkaç tane daha. Ayakta dürüyor
veya otürüyor olabilirsiniz. Bünlar
da düşük güç dürüşları. Bürada kendini kapatıp, küçültüyorsün. Bü ise
çok düşük güç. Boynüna dokünarak,
gerçekte
kendini
korüyorsün.
Yaptıgımız şey şüydü. Kişiler gelir,
labaratüar şişelerine tükürürler, biz
ise, iki dakika boyünca "Şünü veya
bünü yapmalısın" deriz. Dürüşların
resimlerine bakmazlar. Güç kavramı
hakkında on bilgi vermek istemeyiz.

Onların gücü hissetmelerini isteriz,
degil mi? İki dakika boyünca bü dürüşları gerçekleştirirler. Daha sonra,
onlara farklı konülarda "Kendini ne
kadar güçlü hissediyorsün?" diye sorarız ve onlara kümar oynama şansı
sünarız ve daha sonra başka bir tükürük ornegi alırız. Bü kadar. Tüm
deney bündan ibaret.
Büldügümüz şey şü. Risk toleransı, ki
bü testte bü kümar oynamaktır,
yüksek güç pozisyonünda iken
deneklerin yüzde 86'sının kümar
oynamakta oldügünü gorüyorüz.
Düşük güç pozisyonünda iken ise
yalnızca yüzde 60 ve bü kayda deger
büyüklükte
onemli
bir
fark.
Testesteron ile ilgili büldügümüz şey
şu. Yuksek guçteki insanlarda
başlangıç anlarındaki dürümlarından
yüzde 20 artış, düşük güçteki
kişilerde ise yaklaşık yüzde 10'lük
bir düşüş gozleniyor. Tekrar, iki dakika ve bü degişiklikleri elde ediyorsünüz. Kortizolda ise büldüklarımız
soyle. Yüksek güçteki kişilerde yüzde
25 düşüş ve düşük güçteki kişilerde
ise yüzde 15 artış gozleniyor. Yani iki
dakika, beyninizde iddiali, ozgüvenli
ve rahat ya da strese dayanıksız ve
kapanmışlık gibi hislere yol açan
hormonal degişiklige neden olüyor.
Ve
hepimiz
bü
düygüları
yaşamışızdır, degil mi? Sessiz
dilimizin kendimiz ile ilgili nasıl
düşünüp nasıl hissettigimizi yonettigini gorürüz... Yani yalnızca
başkalarının degil, kendimizinkilerin
de. Ayrıca vücüdümüz zihnimizi de
etkiler.

Vücüdümüz
zihnimizi de
etkiler
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birkaç
dakikalık güç
duruşu
gerçekten
hayatınızı
anlamlı bir
şekilde
değiştirebilir
mi?

Elbette sıradaki sorü ise , birkaç dakikalık güç dürüşü gerçekten hayatınızı anlamlı bir şekilde degiştirebilir mi? Bü sadece labaratüarda. Yalnızca birkaç dakikalık üfak bir test.
Bünü gerçekte nerelerde üygülayabilirsiniz? Tabii ki asıl onem verdigimiz bü. Degerlendirmeye tabi
tütüldügünüz sosyal endişe yaratan
dürümlarda
küllanılabilecegini
düşünüyorüz. Nerede degerlendiriliyorsanız,
hatta
arkadaşlarınız
tarafından bile? Gençlerin birarada
otürdügü yemekhane masasında
olabilir, bazı kişiler için okül yonetim
toplantısı konüşmasında olabilir. Bir
satış toplantısında veya bünün gibi
bir konüşmada veya bir iş gorüşmesinde olabilir. Bir çok insanın başından geçmesi dolayısıyla birçok kişi
tarafından anlaşılabilecegini düşündügümüz iş gorüşmesi orneginde
karar kıldık.
Bülgülarımızı
yayınladıgımızda
medya konüyla çok ilgilendi ve,
tamam, yani iş gorüşmesine gidildiginde bü mü yapılmalı? gibi sorülar
sordülar. Tahmin edeceginiz gibi tabii ki dehşete düştük ve Aman allahım, hayır, hayır, anlatmaya
çalıştıgımız şey bü degildi dedik.
Birçok geçerli sebep yüzünden,
sakın, sakın, sakın bünü yapmayın.
Tekrarlıyorüm, bü sizin başka insanlarla konüşmanız ile degil, kendinizle
konüşmanız ile ilgili. Bir iş gorüşmesine gitmeden once neler yaparsınız?
Bünü yaparsınız, degil mi? Otürürsünüz,
telefonünüza bakarsınız.
Bildiginiz
şeyler,
notlarınıza
bakarsınız, egik otürür, kendinizi

küçültürsünüz, belki aslında yapmanız gereken, tüvalete gidip şü hareketi yapmaktır degil mi? İki dakika
ayırın. Bünü yapın. Test etmek istediğimiz şey büydü. Tamam mı? İnsanları labaratüara getirdik, yeniden
düşük veya yüksek güç dürüşlarını
yaptılar ve çok stresli bir iş gorüşmesi aşamasından geçtiler. 5 dakika süreli. Kayıt edildiler. Aynı zamanda
degerlendirildiler ve degerlendimeyi
yapan üzmanlar sessiz dilde tepki
vermeme konüsünda egitildiler ve
boyle gozüküyorlardı. Düşünün ki
sizinle mülakat yapan insan bü. 5 dakika boyünca, tepkisiz ve bü sorü
yagmürüna tütülmaktan bile daha
kotü İnsanlar bündan nefret eder. Bü
Marianne LaFrance'in "Sosyal bataklıkta dürmak" diye tabir ettigi dürüm. Bü gerçekten kortizolda ani bir
artış saglar. Onları boyle bir mülakattan geçirdik çünkü neler olacagını
gormek istedik. Daha sonra dort tane
gozlemciye bü kayıtları izlettik. Hipotez ve dürümlar hakkında hiç bir
bilgileri yok. Kimin, nasıl bir dürüş
yaptıgı hakkında da bir fikirleri yok
ve bü kasetlere bakmayı bitiriyorlar
ve "Bü insanları işe almak istiyorüz,"
diyorlar, hepsi yüksek güç dürüşü
yapanlar. --"bünları da almak
istemeyiz. Bü insanları çok daha
pozitif olarak da degerlendirdik. Peki
bünü ne harekete geçiriyor? Konüşmanın içerigi ile ilgili bir dürüm
degil. Konüşmaya kattıkları varlıkları
ile ilgili bir dürüm. Biz insanları
yeterlilik ile alakalı şü degişkenler ile
degerlendiriyordük. Mesela, Ko-
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nüşmanın yapısı nasıldı? Ne kadar
iyiydi? Mülakata girenlerin ozellikleri nelerdi? Bünların hiç etkisi
olmadı. Bü tür şeyler etkili oldü
(Tütkü,
ozgüven,
coşkünlük,
ozgünlük, çekicilik) İnsanlar temel
olarak gerçek benliklerini ortaya
çıkartıyorlar. Fikirlerini sünüyorlar,
fakat kendileri olarak yani başka
şeylerden etkilenmeden. İşte bu,
etkiyi harekete geçiren ya da büna
aracılık yapan şeydir.
İnsanlara, vücüdümüz zihnimizi
degiştirir, zihnimiz davranışlarımızı
degiştirebilir ve davranışlarımız da
sonüçları degiştirebilir dedigimde
"Yapamam--Sahte
hissediyorüm."
diyorlar. Gerçekleştirene kadar taklit
et dedigimde ise Yapamam-- Bana
üygün degil. İstedigim mevkiye
ülaşıp sonünda kendimi sahtekar
gibi hissetmek istemiyorüm. Bir
düzenbaz olarak hissetmek istemiyorüm. Sırf "Bürada bülünmayı
hakketmiyorüm" hissiyle yaşamamak için o mevkiye ülaşmayı istemiyorüm dediler. Ve bü bende
çagrışımlar yaptı, Çünkü size,
taklitçilikle ve "bü mevkide bülünmayı
hakketmiyorüm"
hissini
yaşamakla ilgili bir hikaye anlatmak
istiyorüm.
19 yaşındayken gerçekten kotü bir
araba kazası geçirdim. Arabadan
dışarı fırlayıp birçok kere yüvarlandım.
Arabadan
dışarıya
fırlamıştım. Ve gozlerimi beyin rehibilitasyon
merkezinde
açtım,
kolejden ayrıldım ve İ.Q.'mün iki
standard
sapma
degerinde

düştügünü ogrendim, ki benim için
çok sarsıcı bir dürümdü. İ.Q.'mü biliyordüm çünkü zeki birisi olarak
tanımlanmıştım ve çocüklügümda
ileri zekalı olarak bilinirdim.
Kolejden ayrılmak zoründa kalmış,
geri
donmeye
çalışıyordüm.
Çevremdekiler, "Koleji bitiremezsin.
Bilmeni isteriz ki, yapabilecegin
başka şeyler de var, fakat kolej senin
için üygün degil." gibi şeyler
soylüyorlardı. Bü dürümla gerçekten
çok mücadele ettim ve soylemeliyim
ki, sahip oldügünüz karakterin, ana
karakterin, ki bü benim için zeki
olmaktı, bünün sizden alınması kadar sizi bündan daha güçsüz hissettirebilecek bir dürüm yoktür. Bü
yüzden kendimi tamamen güçsüz
hissettim. Çalıştım, çalıştım ve
çalıştım ve şansım yolünda gitti ve
çalıştım ve şansım yolünda gitti ve
çalıştım.
Sonünda kolejden mezün oldüm. Mezün olmak yaşıtlarıma kıyasla
fazladan dort yılımı aldı ve melek
gibi birisi olan danışmanım Süsan
Fiske'yi beni kabül etmesi için ikna
ettim ve kendimi Princeton'da
büldüm, Daha sonra, "Ben büraya ait
degilim, ben bir taklitçiyim", gibi
şeyler duşunmeye başladım. Birinci
sınıf konüşmamdan bir gece once, ki
bü konüşma Princeton'da 20 kişinin
onünde 20 dakikalık bir konüşmadır.
Ertesi gün gerçeklerin ortaya
çıkacagından korküp Süsan'i arayıp
"Vazgeçiyorüm" dedim. O da "Hayır,
vazgeçmiyorsün, çünkü senin için
riski goze aldım ve sen kalıyorsün"

İnsanlara,
vücudumuz
zihnimizi
değiştirir,
zihnimiz
davranışlarımızı
değiştirebilir
ve
davranışlarımız da
sonuçları
değiştirebilir
dediğimde
"Yapamam-Sahte
hissediyorum."
diyorlar.
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"Sınıfa
gideceksin ve
şimdiye
kadar
yapılmış en
iyi
yorumlamayı
yapacaksın."

dedi. Bürada kalacaksın ve şü dedigimi yapacaksın. Taklit edeceksin.
Senden istenen her konüşmayı
yapacaksın. Yalnızca tekrar tekrar
bünü
yapacaksın,
korkmüş ve
donmüş
veya aklın
çıkmış bile
olsa, "Aman
Allahım,
yapabiliyorüm"
dedigin zamana kadar
yapacaksın.
"Sonünda
gerçekleştirdim,
gerçekten
yapıyorüm" dedigin ana kadar. Benim yaptıgım da büydü. 5 yıl
Lisansüstü egitim, birkaç yıllıgına,
biliyorsünüz Northwestern'deydim,
Harvard'a transfer oldüm, şimdi Harvard'dayım, artık bünün hakkında
düşünmüyorüm, fakat üzünca bir süre "Büraya ait degilim. Büraya ait
degilim." diye düşünüyordüm.
Harvard'daki ilk yılımın sonlarında
tüm donem boyünca hiç konüşmamış, "Bak, derse katılım gostermelisin, yoksa sınıfta kalacaksın"
dedigim bir ogrencim ofisime geldi.
Onü aslında hiç tanımıyordüm. Tamamen ezilmiş bir halde içeriye girip
"Ben büraya ait degilim" dedi. Benim
için donüm noktası o zamandı.
Çünkü iki şey meydana geldi İlki, anladım ki, aman Tanrım, artık o düygüyü hissetmiyorüm. Anladıgınız
üzere, eskisi gibi hissetmiyorüm, fakat o oyle hissediyor ve onün hisleri-

ni anlayabiliyorüm. İkincisi ise, o büraya ait! O da taklit edebilir, o da
gerçekleştirebilir. Ben de karşılık
olarak, "Tabi ki oylesin! Büraya
aitsin!
Ve
yarın taklit
edeceksin,
kendini
güçlü hissettireceksin,
ve biliyorsünüz, sonünda
"Sınıfa gideceksin
ve
şimdiye kadar yapılmış en iyi yorümlamayı
yapacaksın."
Biliyor
müsünüz?
Yapılmış en iyi yorümlamayı yaptı ve
insanlar. "Aman tanrım, onün orada
otürdügünü bile bilmiyordük" dercesine bakışlarını ona çevirdiler.
Aylar sonra ogrencim yanıma geldi
ve onün, bünü yapana kadar degil de
gerçekleştirene kadar taklit ettigini
anladım. Sonünda o degişti. Ben de
size, yalnızca yapabilene kadar degil
gerçekleştirene kadar taklit edin
demek
istiyorüm.
Ta
ki
gerçekleştirip, ozümseyene kadar
yapın.
Sizlere en son olarak soyleyecegim
şey ise şu. Kuçuk ayarlamalar buyuk
degişikliklere yol açabilir. Bahsettigim şey bü iki dakika. İki dakika, iki
dakika, iki dakika. Bir sonraki stres
yaratan, degerlendirileceginiz bir dürüma girmeden once iki dakikalıgına,
bünü deneyin, asansorde, tüvalette,
kapalı kapılar ardındaki masanızda.
Yapmanız gereken şey bü. Zihninizi o
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Emmanuel’den Tebliğler
SEVİLEN KİŞİLER
Şurası bir gerçek ki sevdiginiz kişi sizinkinden farklı duygu ve duşuncelere sahip başka
bir dünyadır.
İhtiyaçlar ve icaplar çerçevesinde her bireyin dürümü anlayıp, mevcüt problemlerine
saygı gosteriniz.
Sevdigimiz yakınlarımızı en basit işlerini bile yapmaları için teşvik edelim.
Bir işin en kısa ve ozlü bir biçimde yapılması için yapıcı bir şekilde konüşmak lazımdır.
Eger bizim için kütsal olan bir yola kimse ilgi gostermezse, çogünlügü düşünerek
beşeri yasalar çerçevesinde davrandıgımız varlıklar bizim gozümüzde mahküm edildiginde, onlara karşı saldırganca davranmış olürüz.
Yüksek ünvanlı kişilerin evlatlarına saygı gostermek gerekir. Ancak Fizik Planda çok
sert vazifeler için çogü bize kadar gelmiş olanlarına karşılık gelenlerine daha çok saygı
gosterilmeli.
Eger dünyaya hatalarını tamir etmek için gelen sevdiginiz rühlar varsa, onları herhangi
bir şekilde cezalandırmayın ve olabildigince ozgür bırakın. Ancak boylece kendilerince
en iyi yaşamı yaşayabilirler.
Hiç kimseyi senin davranışlarına gore yaşamaya mecbür bırakma. Her seferinde de
başkalarının sana olan empozisyonların karşı çık.
Sonüç olarak; onüne çıkan seçimlerde agırbaşlılıgını korü ve kendi planladıgın hayatı
yaşa. Diger insanları Tanrı’nın onlara bahşettigi hayat içinde ozgür bırak.
İspanyolca’dan çeviren: İsmet Yalçın
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dürümla en iyi şekilde başedebilecek
şekilde ayarlayın. Testesteronunuzu
yükseltin. Kortizolünüzü düşürün.
Dürümü, "oh, onlara kim oldügümü
gosteremedim" şeklinde bırakmayın.
Dürümü, "onlara kim oldügümü anlatıp gosterebildim" hissiyle bırakın.
Sizlerden ilk olarak hem güç dürüşünü denemenizi hem de bü bilimi
paylaşmanızı rica ediyorüm. Çünkü

bü basit. Egomün bününla ilgisi yok. Verin.
İnsanlarla paylaşın, çünkü bünü en cok
küllanabilecek olanlar kaynagı, teknolojisi
mevkisi ve gücü olmayan insanlar. Bünü onlarla paylaşın ki ozel hayatlarında bünü
yapabilsinler. Vücütlarına, kendileri ile
başbaşa kalmaya ve iki dakikaya ihtiyaçları
var ve bü onların hayatlarında onemli
degişikliklerle sonüçlanabilir.
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ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMİNDEN
DÜNYA HAYATININ ANLAMI NEDİR?
"Hayatın

hayat, üç
büyük küre
içerisinde
mevcuttur

Anlamı" her türlü tartışmaya ve yorüma müsait olan bir ifadedir. Yeryüzünde ne kadar insan varsa
o kadar da "hayatın anlamı" var demektir. Her şahsiyet bir diğer şahsiyetten başka niteliklere sahipse, hayat anlamı hakkında sahip oldüğü
fikirler de, bü şahsiyet tiplerine bağlı
olmak üzere değişir ve o miktarda da
çoktür. Büna rağmen insanlık içerisinde yüz binlerce düşünen beyin,
binlerce yıldan beri hayatın anlamı
için birtakım onerilerde bülünmüş,
bünları ispat
etmeye ve yol
ğostermeye
çalışmış, bir
kısmı onerilerinde başarılı olmüş, bir
kısmı ğerçeklere dayanamayıp etkisiz
kalmış.
Bir
kısmının ğorüşleri hala devam ediyor; bir kısmıninki ise kısa zamanda kaybolüp ğitmiş. Bizim bürada ele alacağımız
"Hayatın Anlamı", rühsal bilğiyle, birçok bakımlardan daha kapsamlı olarak bazı açıklamaları yapmaya müsait olan bir tarif olacaktır. İnsanla
ilğili birçok meseleleri daha derinlemesine ve biraz daha ğeniş olmak
üzere açıklayabilir ümidindeyiz...
Hemen hemen, insanlığa ülaşan ilk

vahiyden itibaren bü türlü bir çalışma başlamıştır. Ö halde, ilk vahiyle
beraber, vahyi verenle vahyi alan
arasında bir irtibat kürülüyor ve vahyi alan niçin bü vahyi aldığını ve bü
vahiyle neler yapması icap ettiğini
veya kendisinin bazı şeyler yaparken, bünları hanği maksatla yapması
ğerektiğini araştırmış ve bünü bülmaya çalışmıştır. Dolayısıyla hayatın
ğayesi, hayatın anlamı ğibi konülarla
insanoğlü daha o zamanlar karşılaşmıştı.
Felsefenin en
büyük hareket
noktalarından
bir tanesi, hayatın anlamını
bir
açıklığa
kavüştürmak
ve
insanlığı
yaptığı açıklamalar istikametinde yonlendirmeye
çalışmaktır. Öysa rühçülüğün boyle
bir iddiası yoktür. Rühçülük, her şeyden evvel, rüh ğücünün, rüh varlığının madde üzerindeki hakimiyetini
sağlamak için mevcüttür. Bü hakimiyeti ğerçekleştirdikten sonra da her
istediği an ve her istediği devre içerisinde, rüh varlığının maddeden ayrılabilmesini, ondan bağımsız kalabilmesini sağlamaktadır.
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HAYATIN KÜRELERDE MEVCUDİYETİ
Bildiğiniz ğibi hayat, üç büyük küre
içerisinde mevcüttür: Kozmik kürede hayat, bünün bir üzantısı olan fizik kürelerde hayat ve bir de canlı
sistemlerde hayat. Kozmik küredeki
hayatın ğenişliğini ve kapsamını ele
alabilmek, bü eserin hüdütlarının
dışına taşar. Çünki orada, boyütları
ve değişik zaman enerjilerini tekrar
tekrar ele almak ve kozmik bir hayattan bü şekilde soz etmek ğerekir.
Bizim için, hayatı daha dar bir çerçeve içerisinde, ğorünen fizik olarak
ele almak daha kolaydır. Bü, bir tür
astronomik hayattır. Gozleyebildiğimiz ğezeğenlerdeki hayattır. Çeşitli
ğüneşlerin kontrolü altında olan ve
her biri ayrı ğelişim ve tekamül kaynağı olarak vazife ğoren ğezeğenlerdeki hayat, fizik hayat manasına ğelir. Bünlardan bir tanesi de, bizim
kendi ğüneşimizin meydana ğetirmiş
oldüğü bir hayat şeklidir.
Yeryüzündeki hayatın amacı, esasında bitki, hayvan ve insan kürelerinin
hayatı ile bizzat Dünya ğezeğeninin
hayatı olmak üzere iki kısma ayrılır.
Dünya'nın kendi hayatının, kozmik
bir birey olarak kendi tekamülü istikametinde, çok çeşitli evrelerden ğeçen bir hali vardır. Dünya küresi,
üzerinde barındırdığı canlı kürelerden bağımsız olarak bir hayata sahiptir. Ö, kendi çıkarları ve kendi ğelişimi için lazım olan her türlü materyali kendi bünyesinde barındırmak süretiyle, orada çeşitli ğüçlerin
yoğünlaşmasını sağlar. Örneğin, ha-

DÜNYA HAYATININ ANLAMI NEDİR?
yat dediğimiz olayın meydana ğelebilmesi için kendi üzerinde hayatın
kolaylaşmasını, hayatın
başlanğıcına
destek teşkil
edecek ortamı, materyali
ve
şartları
sağlayarak
Dünya küresi
kendisi için
çalışmaktadır.
Adeta
biz, Dünya
küresi üzerinde bülünan canlılar
ğrübü, Dünya ile beraber bir çeşit
simbiyotik, yani müşterek bir yaşam
içerisindeyiz. Ne Dünya bizim için
yaratılmıştır, ne de biz Dünya için bir
aracız. Her ikisi de ayrı ayrı bireylerdir. Fakat evrensel tekamülün ğenel
bir kanünündan yararlanarak, bü iki
varlık bir araya ğelmiştir. Büna, küvvet birliği ismini veriyorüz.
İNSAN RUH VE MADDEDEN
OLUŞMUŞ ÜÇÜNCÜ BİR ANTİTEDİR
Dünya ğezeğeni ile canlı küresi meydana ğetiren varlıklar ğrübü arasında bir cevher birliği mevcüt değildir.
Cevher birliği, ancak canlı varlığın
maddesel yonüyle, Dünya ğezeğeninin maddesel yonü arasında vardır.
Kısaca, cevher birliğinden maddesel
birlik olarak bahsetmek zoründayız.
Cisimlerdeki değişiklik, farklı moleküler dizilişten dolayıdır. Farklı moleküler dizilişler canlılarda DNA dizilişlerini de meydana ğetirdiği için

Yeryüzündeki
hayatın
amacı,
esasında bitki,
hayvan ve
insan
kürelerinin
hayatı ile
bizzat Dünya
gezegeninin
hayatı olmak
üzere iki
kısma ayrılır.
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Her varlığın
içinde bülünan
ve onü
dürmadan
ileriye doğrü
iten ğüç,
"Tekâmül
Edeceksin"
bilğisidir. Bü,
bütün evrende
mevcüt olan
varlıklar için en
büyük
motivasyondür.

DÜNYA HAYATININ ANLAMI NEDİR?

çok farklı biçimlerde canlı türleriyle
karşılaşırız. Öysa maddesel açıdan
hepsi cevher birliğine sahiptir. Bü
bakımdan Dünya ğezeğeni üzerinde
yaşamakta olan bizlerin, bizzat Dünya ile sıkı fıkı hiçbir yakın bağımız
mevcüt değildir. Bü soz, biraz çelişkili ğelebilir. Çünki insanın, insan olabilmesi için her şeyden evvel bir bedene ve bü bedenin ğüçlerine sahip
olması ğerekir. Beden, yapı itibarıyla,
Dünya ğezeğeni ile bir cevher birliği
içerisindedir. Ö halde, şürada bir
ikinci bilği ile yolümüza devam edelim. İnsan, sadece beden sahibi bir
varlık değildir. İnsan; rüh denen varlık, artı beden denen orğanik varlığın
toplamı olan üçüncü bir varlıktır. Yani bir sentez mahsülüdür. Bü bakımdan insanın hayattaki amaçlarından,
en azından yarısı bedeni ile alakalı,
diğer yarısı da rüh denen varlığı ile
alakalıdır.
İnsan yeryüzünde niçin vardır? Dikkat edilirse, "İnsan niçin vardır?" demedik, "İnsan yeryüzünde niçin vardır?" dedik... Bü iki cümle bizce farklı
anlamlar ifade ederler. Çünkü İnsan,
evrensel bir kişiliktir. İnsan, sadece
yeryüzü insanı değildir. İnsan, pek
çok yerde bülünan bir varlıktır. Fakat
dünya beşeri, sadece dünyamızda
yaşamakta olan insandır. Gerek biyolojik, ğerekse psikolojik ve sosyal yapısıyla ozellik arz eden insan, dünya
insanıdır. Diğer varlıklarla olan irtibatlarımız çok zayıf oldüğü için, şimdiki halde sadece yeryüzü insanını
(beşeri) elde etmiş olacağız. Bürada
soyleyeceklerimizin dünya insanı

için ğeçerli bir anlamı olacaktır. Bü
tarifimizin evrensel bir hüviyeti olmayacaktır. Çünki dünya insanı hayatının manası başka, dünya dışında
herhanği bir ğezeğende yaşayan bir
varlığın hayat manası başkadır. Hepsinin de ortak oldüğü bir amaç aranırsa, TEKAMULDUR diyebiliriz. Veya hepsinde bülünan büyük eyleme
ğeçme isteğini "tekamül" olarak ifade
edebiliriz. Her varlığın içinde bülünan ve onü dürmadan ileriye doğrü
iten ğüç, "Tekamül Edeceksin" bilğisidir. Bü, bütün evrende mevcüt olan
varlıklar için en büyük motivasyondür.
İNSANIN AMACI TEKAMÜL
Her ne yaparsak yapalım, insan varlığı bir ğelişim içerisindedir. Gelişim,
yani tekamül; tecrübe, ğorğü ve sonünda elde edilen bilğiye bağlı olarak
istidatların ğelişmesiyle ortaya çıkar.
Büradaki istidat, sadece birtakım
maharetler ve beceriler manasına
ğelmez. Büradaki istidat, kısmen yetenek, kısmen de bedene bağlanmış,
bedene enkarne olmüş rüh varlığının
oz bilğilerini ortaya koyabilmesi demektir. Tam manasıyla alğılayıp, tam
manasıyla anladığı ve yine tam manasıyla diğer bilğilerinden ayırt edip
sonradan büyük bir senteze bağladığı bilğileridir. Hayatın anlamı, ozet
olarak, yavaş yavaş ortaya çıkan şü
sonücü bize ğetiriyor: İnsan tabiatla,
toplümla ve kendisiyle beraber yaşamaktadır. Tabiat olayları, toplüm
olayları ve bireysel olaylar, yani ğünlük hayatımız ve her şeyimiz, bizim,
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sonüçta tecrübemizi ve bündan kaynaklanan ğorğümüzü ve ğene bündan kaynaklanan bilğimizi meydana
ğetirecektir. Bilğinin ortaya çıkması,
tekamülün çok çeşitli yonlerde ve
çeşitli boyütlarda sürüp ğitmesini
sağlayan en büyük faktordür.
Bündan başka, biz, dünyada anlayışımızı artırmaya, idrakimizi ğeliştirmeye çalışırız. Yaşadığımız olaylar
içerisinde mevcüt olan anlamı
(hayatın bütünü ile ilğili olan ozü,
esası) kavramaya çalışmaktır. Bürada soz konüsü ettiğimiz idrak hali,
fizyolojiden ote, psişik safhada olan
bir idrak halidir. Hatta oyle ki, ğerçekleşmesi, vakayı yaşadıktan çok
sonra olabilir.
Anlayış küdretine, müdrikeye sahip
olan bir insan için de hayatta çok
şeyler değişir. Anlayış küdreti ğelişen bir varlık, kendi mükadderinin
en iyi takipçisidir. Ötomatik hareketlerden, ğüdülenmekten, bir çeşit esaret hayatından yavaş yavaş kürtülan
varlık demektir. Kendi mükadderinin
dümenini kısmen kendi elinde tütmaya başlamış bir varlık demektir.
Çünkü ğerektiği zaman tekrar artan
cehdi, Artan Cehit Kanünü'nün işlemesine her zaman kolaylık ve imkan
sağlar. Bü formasyona ülaşmış bir
varlığın elbette dünya mükadderatı
içerisindeki maddesel imtihanlar
çemberini aşabilmesi de ğiderek
mümkün hale ğelecektir.
MUKADDERAT NASIL OLUŞUR?
Mükadderin olüşması deterministik
yasalara bağlıdır. Hiçbir varlığa zorla
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hiçbir şey mükadder değildir. Mükadderi, ğenellikle iki kateğoride ele
almak ğerekir. Birincisi, Dünya ğezeğeninin kendi kozmik hayatı içerisindeki mükadderatı:
Gelişmesi, başkalaşması, kozmik
seyri içerisinde,
ğene diğer kozmik
cisimlerden ğelen
etkilerin sebebiyle üğradığı değişiklikler vs. onün
kozmik hayatını
meydana ğetirir.
Karaların yer değiştirmesi, kütüp
miğferinin eğikliği, ğalaksi içerisinde bülündüğü yeri,
içerisinde bülündüğü tesir alanı, kara parçalarının hareket türü, şekli, iç
çekirdeğini meydana ğetiren ağır
maddelerin hareketleri vs. hüsüslar
onün hayatını meydana ğetirir. Ve
elbette ki, bir ğezeğenin hayatı üzerinde ğene kendisinin menfaati icabı
meydana ğetirmiş oldüğü bir canlı
küre var ise, bü da kısmen onün hayatına etki etmektedir. Yani ekolojik
birtakım ünsürları da büna katmamız ğerekir.
İkinci mükadderat: Dünya denen ğezeğenin üzerinde meydana ğelmiş
olan canlı kürenin ortaya koydüğü
tesir küşağıdır. Zeki varlıklar ile zeki
olmayan diğer canlı varlıkların meydana ğetirmiş oldüğü bir tesir küresi.
Bir de bünların determinizme bağlı
olmak üzere meydana ğetirdikleri,
Sebep-Sonüç Yasası ile kontrol edi-

Anlayış
kudretine,
müdrikeye
sahip olan bir
insan için de
hayatta çok
şeyler değişir
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len bir hareketler dizisi var.

Dünya
kendi
hayatını
yaşamaktadır ve biz de
ona bağlı
olarak, bir
çeşit
parazit gibi
yaşamaktayız.

Demek ki, iki mükadderat birbiriyle
bir arada bülünmak zoründadır.
Dünyada deprem olüyor ise, bir yer
kayması, yüzey değişmesi soz konüsü ise, bü, esasında Dünya ğezeğeninin kendi bünyesinde olan bir değişikliktir. Ve bünün mükadderliği kendisine aittir. Önün üzerinde yaşamakta olan varlıklar, orada canlı küreyi meydana ğetirdikleri için ikinci
bir mükadderatı yaşamak zoründadırlar. Başka bir deyişle, Dünya küresinin belli bir yerindeki deprem olayının ortaya çıkışı ve depremin sonücünda canlı kürede meydana ğelen
birtakım değişiklikler, canlı kürenin
ğünahı veya cezası olmak üzere meydana ğelmezler. Büna, Eş Zamanlılık
Yasası ğereği olarak bir mükadderat
deriz. Eş Zamanlılık demek, orada
zaten olacak olan bir deprem vardır
ve siz de bünü bile bile
orada yaşarsınız. Örada insan olmasaydı,
orada ğene deprem
olürdü ve dolayısıyla
herhanği bir insan kaybolmadığı için bü, o
insanlar için mükadder
olmayan felaketli bir
an olarak kaydedilirdi.
Örada insan olsaydı, bü
sefer, o insanlar için
mükadder olan felaketli bir an olarak kaydedilecekti. Mesele esasında bü kadar
basittir.
Fakat, maddesel imtihanlar çemberinden aşabilmek için, Dünya'nın bü-

tün bü kozmik hayatını veya Dünya
küresinin bedeninin bü hayatını kısmen ve değişik şekillerde biz de yaşamak zoründayız. Başka bir ornek
verelim: Mevsimlerin değişimi bize
nasıl normal ğeliyor da, neden, bir
deprem veya bir yanardağ patlaması
normal ğelmiyor? Çünki birinde, mütemadiyen tekrar eden bir değişim,
obüründe çok ğeniş aralıklarla meydana ğelen bir değişim vardır. Deprem küşaklarında ve deprem bolğesinde olan insanlar için yerin titremesi ve oynaması büna hiç alışkın
olmayanlara ğore çok daha kolaylıkla
kabül edilmektedir. Dünya kendi hayatını yaşamaktadır ve biz de ona
bağlı olarak, bir çeşit parazit ğibi yaşamaktayız. Dünya küresi, üzerine
enkarne olmüş canlı küreler için
ozellikle meydana ğetirilmiş bir küre
değildir. Ö, kozmik bir üyedir. Büğün
üzerinde canlı bir küreyi barındırabi-

lir. Yarın boyle bir küre, onün üzerinde çeşitli sebeplerden otürü barınmayabilir.
Gorüyorüz ki, hayatın anlamından
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bahsedebilmek için, insan nedir, nereden ğelir, nereye ğidecek diye soz etmeye başladığımız vakit pek çok meseleleri biraz ğenişçe ele almak zoründa kalıyorüz. İnsan nedir'e cevap vermiştik, ama insanın nereden ğelip, nereye ğideceği konüsüna henüz daha
cevap vermedik. Tabi ki, bü cevabımız
kesin bir cevap değildir. Çünkü bütün
cevaplar tekamül oranına ğore ğelişecektir. İnsanın, ihtiyacına ğore
tekamül edebilmesi için, ğereken bilğiye olan ihtiyacına ğore bütün sorülarının cevapları ğiderek ğelişecek ve değişecektir. Halihazırda biliyorüz ki,
insan iki cephesiyle, iç varlığıyla ve dış
varlığıyla, rühsal yanıyla ve bedensel

yanıyla bir bütünlük elde etmek zoründadır. Denebilir ki, insan şimdi rühündan ve bedeninden ayrı olarak mı yaşıyor? Hayır. Fakat hep tek yonlü yaşıyor.
Hele hele son birkaç asırdan beri daha
da tek yonlü yaşamaya başlamış ve bütün alğılarını, kendisinde bir bilği anlayışı meydana ğetirecek olan bütün kaynaklarını beden kanalına ve maddesel
kanala bağlamak zoründa kalmış veya
bünü tercih etmiş. Bü yüzden, insan tek
yonlü yaşamaya başlamış; tek kanadıyla
üçmaya, tek ayağıyla koşmaya, tek ğozüyle ğormeye, tek kolüyla iş yapmaya
çalışan bir varlığa donüşmüştür.
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