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Hızla değ işmekte olan hayat ve 

ona bağ lı olan realiteler birbirleri 

içine ğirerek daha karmaşık ve 

belki de daha ğü çlü  yeni realite-

lerin doğ masına sebep olmakta-

dır. Büna mükabil insan zihniye-

tinin realitelerin içinden ğeçer-

ken edindiğ i ğo rğü  ve tecrü beleri 

yararlı şekilde küllanabilmesi 

oldükça zordür. Bü nedenle ğeç-

miş hayat tecrü belerinden yarar-

lanmak ve küsürlü, eksik davra-

nışlarda bülünmamak için insa-

nın daima kendini kontrol altın-

da bülündürması ğereklidir. 

Kendi kendini kontrol altında 

bülündürmak insan yaşayışının 

en ğü çlü  ve en olümlü hareketle-

rinden biridir. İ nsan her tü rlü  

realite içinde bülünabilir, fakat 

bünü hazımlı olarak kabüllenmek, 

o zellikle karakteri meydana ğetiren 

asıl yapıları zedelemeyen bü reali-

telerin ğereğ ini yerine ğetirmek 

daha üyğündür ve faydalıdır. 

Etrafımızdaki birçok insan içine 

ğirdikleri realitelerin içinde çırpın-

maktadırlar. Bü çırpınışlarını bir 

takım tevillerle saklamaya çalışsa-

lar da, sonünda bir yerde bü çırpı-

nışlar içsel olmaktan çıkıp dışsal 

olmaktadır. İ şte o zaman çevreye 

karşı bir tepki devri başlamaktadır. 

Her tepki bir etkiyi, her etki bir 

tepkiyi doğ ürür. Bü şaşmaz bir ev-

ren kanünüdür. 

Mükadderimizi Etki-Tepki Kanünü 

dahilinde kazanırız. Bü kanün bü -

tü n varlıkların bü tü nlü ğ ü  içinde 
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ğeçerlidir.  Yani, varlıksız bü kanün mevcüt değ ildir. Ö yle ki nerede varlık 

(rüh ve madde birliğ i) varsa, orada Etki-Tepki Kanünü mevcüttür. Bo ylece 

insan yaptıklarının sonüçlarıyla kesin olarak karşılaşır. Bündan hiçbir varlı-

ğ a ayrıcalık tanınmaz. 
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DÜNYA, AHENKSİZLİK, AHENK  

İ nsan hayatında, vicdan şeklinde 

ğo rü len inkişaf (ğelişme, ilerleme) me-

kanizması, yalnız bu safhaya mahsus 

değildir. Ö, dünyadaki bütün varlıkla-

rın tabi bulundukları bir inkişaf ve 

tekamül hazırlığı mekanizmasıdır. 

Binaenaleyh vicdanı layık oldüğ ü bü 

ümümi kıymetiyle tarif etmek ve anla-

mak ğerekir.  

Vicdan; varlıklar için, bütün fiil 

ve hareketlerin gayesi demek olan 

vazifenin gerçekleşmesine yönelmiş 

bir hazırlık mekanizmasıdır.  

Bü tü n varlıkların ğayesi tekamü l 

oldüğ üna ve insanlık safhasındaki teka-

mü lü n manası da dü nya ü stü  vazife pla-

nına hazırlanmak oldüğ üna ğo re tarifi, 

vazifeye hazırlık mefhümüna dayanan 

vicdan mekanizmasının dü nyada bü tü n 

varlıklara şamil olması iktiza eder. Diğ er 

taraftan idrakle vicdanın inkişafı arasın-

da birlik vardır. Halbüki varlıkların inki-

şaf kademelerine ğo re idrakleri çok de-

ğ işiktir. O halde idrakleri farklı var-

lıklar arasında da vicdan anlayışları 

ve vicdan tatbikatı o nisbette farklı 

olacaktır.  

Şimdiye kadar vicdanın ancak in-

san safhasındaki dürümü mü talaa edil-

miş diğ er safhalarına tekabü l eden dü-

rüm ve halleri nazarı itibara alınmamış-

tır. Bü hal insanlara vicdanın; ilk nebat 

hayatından insan hayatına kadar ğeçen 

safahatının birbirini takip eden akışını 

mü talaa etmeye fırsat vermemiştir. Hal-

büki vicdanın, dü nya hayatı bü tü nü  için-

de mü talaa edilmesi; tekamü l bilğisinin 

daha iyi anlaşılması bakımından lü züm-

lüdür. Vicdanın ümümi ve şü müllü  dela-

leti içinde mü talaası düalite prensibi 

ve değer farklanması ışığ ı altında yapı-

lır.  

Bü tü n alemimizde her şeyin dü-

alite prensibi ve değer farklanması 

mekanizmasıyla meydana geldiğini, 

hiçbir zerrenin, hiçbir hadisenin ve mef-

hümün bü prensip dışında kalamayaca-

ğ ını evvelce bü tü n tafsilatıyla izah et-

miştik. İ şte, dü nyamızda tekamü l hazır-

lığ ının küvvetli bir mekanizması olan 

vicdan da bü prensibe tabi bülünmakta-

dır. Şü halde vicdan; bir birim dü alitedir. 

Birim dü alitenin birbirine zıt iki ünsür-

dan teşekkü l etmiş oldüğ ünü belirtmiş-

tik. Vicdan dü alitesinin bü zıt ünsürları-

nı izah edeceğ iz.  

VİCDAN DÜALİTESİNİN ZIT 

UNSURLARI 

Herhanği bir birim dü alitenin zıt-

larının mevcüdiyeti onün, fonksiyonünü 

yapabilmesi için şarttır. Zıtlar olmayınca 

o birimin mevcüdiyetinin ğayesi tahak-

kük edemez.  

Şü halde inkişafı sağlamaya ma-

tuf olan vicdanın zıt unsurlarından 

birisi, yani üst taraftaki, vazife sezgi-

sine yönelmiştir. Büna mükabil diğer 

zıddı, yani alt unsuru da evvelkinin 

vazife sezgisi yolundaki yürüyüş hızı-

nı kesen bir nefsaniyettir. Binaena-

leyh birincisine kısaca vazife hazırlığı 

unsuru, ikincisine de nefsaniyet un-

suru 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 mü temadi değ er farklanma-

sı neticesinde, yani zıtlardan birisinin 

veya diğ erinin daha ü stü n değ erler ve 
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Vicdan; 

varlıklar için, 

bütün fiil ve 

hareketlerin 

gayesi demek 

olan vazifenin 

gerçekleş-

mesine 

yönelmiş bir 

hazırlık 

mekanizma-

sıdır 
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Bütün 

alemimizde 

her şey 

düalite 

prensibi ve 

değer 

farklanması 

mekanizması 

ile meydana 

gelir, hiçbir 

zerre, hiçbir 

hadise ve 

mefhum bu 

prensip 

dışında 

kalamaz  

 

altında ümümileştirerek konüşmak mü-

vafık olür.  

Şimdi, inkişaf mekanizmasının 

istilzam ettiğ i (ğerektirdiğ i) idrak, hü rri-

yet mefhümlarının (kavramlarının) dü n-

yadaki nebat (bitki) ve hayvan ğibi basit 

varlıklardaki mükabillerini belirtelim.  

Bedenlenmiş olan her varlıkta 

idrak ve hürriyetin kendisine mahsus 

en basit ve iptidai hali mevcuttur. Bü-

nü yükarılarda izah etmiştik. Yalnız şü 

var ki iptidai kademelerin idrak ve ira-

deleri insanların kabül ettiğ inden bam-

başka manaları taşır. Hele nebatlarda 

bünlar hissedilmeyecek derecede basit-

tir, iptidaidir, adeta insiyaki hamleler 

halindedir ki bü da o safhadaki varlıkla-

rın hayat ihtiyaçlarına bol bol kafi ğel-

mektedir. Şü halde nebat ve hayvanlar-

da, insanların tanımakta oldüğ ü vicdan 

şeklinde olmamakla beraber, ona müadil 

bülünan bir inkişaf düalitesi mevcüt-

tür. Fakat tekrar ediyorüz, bünü insanlık 

tesirler alması neticesinde vüküa ğelen 

çatışmaları, mü cadeleleri, müvazene 

halleriyle vicdan mekanizması çalışır. 

Ve varlıkların ilerlemeleri de bü müva-

zene hallerine ğo re çeşitli formlarını 

alırlar. Bü çatışmalar ve müvazene hal-

leri dü nya varlıklarının bü tü n kademe-

lerinde; o varlıkların insiyak, sezği ve 

idrak küdretlerine ğo re mevcüttür.  

İnsanlar; bitkilerdeki, hayvan-

lardaki ve hatta bir kısım insanlar-

daki bu düalitenin mevcudiyetini 

idrak edemezler. Zira bü mekanizma-

nın, insanların anladığ ı manadaki for-

mü ancak insanlarda ğo rü lü r. Vicdanın 

bu formu alabilmesi için idrakin, in-

sanlarda tezahür eden seviyeye ulaş-

mış olması lazımdır. Binaenaleyh in-

sanlığ ın altındaki kademelerde ğo rü nen 

inkişaf dü alitesinin; insanlardaki vic-

dan şekline benzerliğ i elbette olmaya-

caktır. Bününla beraber, dü nyada az 

çok mü stakil ve serbest dürüma ğirmiş 

en iptidailerinden itibaren bü tü n var-

lıklarda bü inkişaf dü alitesi vardır. Ve 

onların -pek çok yavaş da olsa- inkişaf-

ları bü mekanizmanın işlemesine bağ lı-

dır. Dü nyada pek iptidai halde bazı ha-

yat hamlesi kırıntıları, nebat bedenini 

küllanan varlıklarda ğo rü nmeye başla-

dığ ından insanın, idrakinin dü alite 

prensibi şü mülü nü , onlara kadar üzat-

ması mü mkü ndü r. Bününla beraber, bü 

mekanizmanın insanlarda ğo rü len vic-

dan şekli, mü kemmelleşmiş ve tam for-

münü almış bülündüğ ündan bü ismi, 

onün altındaki varlıklara da teşmil ede-

rek zihinleri karıştırmamak için bü tü n 

varlıklar bahis mevzüü olünca onü -

insanlardaki ğibi-vicdan ismiyle değ il, 

inkişaf veya tekamü l mekanizması ismi 



 

sek dü nyadaki bedenlilere mahsüs olan 

inkişaf mekanizmasına ğo re nebatların 

ve hayvanların ilerleyişlerini de izah 

edemeyiz. Hayvanlarda bü iş biraz daha 

barizdir. Çü nkü  onların idrak ve irade 

hü rriyetleri biraz daha, yani insanların 

nazarlarına çarpabilecek kadar inkişaf 

etmiş bülünmaktadır. Binaenaleyh inki-

şafa mü teallik bü birim dü alite meka-

nizmasının hayvanlardaki mü şahedesi-

ni, üfak bir dikkat sarfıyla yapmak bir-

çok kimse için mü mkü ndü r. Bir tarafa 

sopayı, diğ er tarafa kemik parçasını 

koyüp da ikisinin ortasında serbest bı-

rakılan -o sopanın tadını almış- bir ko -

pek şaşkına do ner. Rühünda, sopanın 

hatırası canlanan bü ko peğ in kemiğ e 

hü cüm edip etmemek hüsüsünda bir 

mü ddet ğeçireceğ i kararsızlık ondaki 

basit, kısa bir iç mü cadelesine tevafük 

eder. İ şte bü dürüm, insanlarda vicdan 

dü alitesi dediğ imiz mekanizmanın ne 

kadar iptidai halde olürsa olsün, hay-

vanlardaki şeklini ve işleyiş tarzını ğo s-

terir. Hayvanlarda bu mekanizma 

otomatik olarak işler. Mesela açlık 

hissi, ğıdasını arama vazifesini ko stek-

leyen korkü veya tembellik düyğüsünü 

yenmeye onü sevk eder. Ö bü düyğüsü-

nü yener, çü nkü  ğıdasını bülmak için 

etrafında araştırmalar yapmaya, cehit 

ve ğayret ğo stermeye açlık hali onü 

mecbür eder. Bü da ona, tıpkı insanla-

rın vicdan mekanizmasında oldüğ ü ği-

bi, bir sü rü  tatbikat zemin ve imkanları 

hazırlar: Gıdasını bülamaz, aç kalır, ğit-

tiğ i yerlerde dayak yer, hemcinsleriyle 

boğ üşür, nihayet o ldü rü lebilir. Bünlar o 

hayvanın varlığ ında ğelip ğeçici de olsa 

bir sü rü  otomatik çatışmalarla mü tera-

fık (birlikte) olür. Keza yükarıdan ğelen 

şiddetli tesirler, sevği bağ lantıları; yeni 

doğ an yavrüsünü beslemek ve bü yü t-

mek vazifesini ona yü kler. Bo ylece, ğe-  
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birim 

düalitenin 

insan 

hayatındaki 

adı 

vicdandır  

alemindeki vazife-nefsaniyet dü alitesi 

şeklinde dü şü nmemek ğerekir.  

İptidai (ilkel) varlıkların sadece 

basit bir inkişaf mekanizması olarak 

kabul ettiğimiz bu düalitenin en ipti-

dai insiyaklara ayarlanmış bulunacağı 

tabiidir. Mesela nebatları ele alalım. Ne-

batlardaki idrak ve irade hü rriyeti insan-

larınkine nisbetle o kadar iptidai ve basit-

tir ki bünün objektif olmaktan ziyade 

sübjektif karakteri vardır. Ve bünü da 

insan idrakinin kavrayabilmesi hemen 

hemen mü mkü n değ ildir. İ şte bü yü zden 

onlardaki inkişaf insanlara tamamıyla 

mekanik bir yü rü yü şe tabiymiş ğibi ğo rü -

nü r. Büradaki dürüm hakikatte bir ğo rü -

nü şten ibarettir. Zira bü safhadaki varlık-

lar kaba maddelerdeki ğibi, yalnız ü nite-

den ğelen tesirlere tabi ve onların mad-

dede yaptıkları hareketlere intibak etme-

ye mecbür dürümda değ ildirler. Bünlarda 

insiyaki hamle ihtiyaçları belirmiş ve bü-

nün basit tatbikatları da başlamıştır. Fil-

hakika fizikteki kılcallık hassasına üyarak 

topraktan ğıdasını ko kleri vasıtasıyla alıp 

bedenine yayarken, onları bedeninde kül-

lanması ve sarf etmesi, insanlara ğo re 

mekni (olümsüz, eksik) denebilecek ka-

dar iptidai olan insiyaki (içğü dü sel) ham-

lelerini ğo sterir. Bü dürüm o nebatın ya-

şaması için kaba maddeye vaki olan mü -

dahalesinin en basit şeklini ifade eder. 

Nebatın diğ er hayati fonksiyonları hak-

kında da hal bo yledir. İ şte ancak bü ma-

nayı mühafaza etmek şartıyla, nebatlar-

daki inkişafın otomatik oldüğ ünü so yle-

mekteyiz. Binaenaleyh onların da çok ba-

sit olmakla beraber, bü iptidai canlılık 

dürümlarına yetecek kadar otomatik ve 

basit mü dahalelerini ihtiva eden birer 

inkişaf mekanizması mevcüttür ve bü da 

bir birim dü alite içinde vakı olür. İ şte bü 

birim düalitenin insan hayatındaki adı 

vicdandır. Zaten bü ğo rü şü  kabül etmez-

VİCDAN MEKANİZMASI ...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM 
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İnsan 

uydurma 

şahsiyet-

lere, 

uydurma 

değerlere 

çok 

düşkün 

bir 

seviyede-

dir.  

S:  Efendim, benim bir sorüm 
var, mü saade ederseniz.. Geçen cel-
sede “Hiç bir problem insanın kendi-
sindeki problemi halletmek kadar 
ğü çlü k arz etmez.” denildi. Ferdı  
problemin ğü çlü k arz etmesi hanği 
yo ndendir? 

P: Problemlerin çoğ ü, ferdin 
şahsiyetine yakın, nefsaniyetiyle ğa-
yet sıkı ala kası olan problemlerdir. 
Fert, içinde bülündüğ ü dürümün da-
ha ü stü ndeki bir realitenin tatbikatı-
nı yapabilmesi için, bir evvelki dürü-
münün farkına varması icap eder. 
Dış hadiseler, sadece sizlerin ferdı  
tatbikatlarınızı kolaylaştırmak bakı-
mından birer sebeptir. Bü bakımdan 
hepiniz, bü tü n insanlık, yeğa ne ihti-
yacı oldüğ ü vicdan seviyesine ülaş-
mak mecbüriyetindedir. Bü bir nok-
tadır. Ferdin bü noktaya ülaşabilmesi 

için pek çok sü zğeçten, imtihandan 
ve ıstıraptan ğeçmesi icap eder. İ ca-
bın zarüreti, yine ferdin kendi ğerçek 
şahsiyetiyle üydürma şahsiyeti ara-
sındaki tercihidir. Fert -insan demek 
istiyorüm- üydürma şahsiyetlere, 
üydürma değ erlere çok dü şkü n bir 
seviyededir. Bü, tam bir pütperestlik-
tir. Uydürmanın karşısına sahih olan 
şahsiyetini koyabilmesi, imtihanlarla, 
ıstırapla ve dışarıda meydana ğelen 
hadiselerle mü mkü n olmaktadır. An-
layacağ ınız kadar açılmıştır zannede-
rim.  

 

 

So zlü k:  

İmtihan: Sınav, Gü çlü k, Zorlük,   

Sahih: Doğ rü, Sahici, Gerçek, Hakiki 

5 sayfadan devam…. 

-len bü tü n tesirler karşısında onün go stereceg i cehit ve gayretler, insan-

lardaki vicdan mekanizmasının hayvanlarda müadili olan birim dü alite ile yü -

rü r ki hayvanları otomatikman insanlardaki vicdan dü alitesine bü birim dü ali-

te hazırlar. İ nsanlara ğelince, bürada aynı mekanizma bittabi daha yü ksek, ya-

ni idrakli karakteriyle vicdan denilen formünü almaya başlar. İnsanlıkta vic-

dan realitesinin hem otomatik, hem yarı idrakli, hem de az çok idrakli 

olmak üzere üç safhası da mevcuttur.  

 

Devamı ğelecek sayıda… 

Ferdin Problemi 



Yaptıg ımız şey büydü. İ nsanları 

labaratürara getirip üfak bir deney 

yapmaya karar verdik. Bü kişiler iki 

dakikalıg ına yü ksek gü ç veya alçak 

gü ç dürüşlarından bazılarını seçtiler. 

Sizlere şimdi bü pozlardan beş ta-

nesini go stereceg im. Fakat kişiler 

bünlardan yalnızca ikisini seçtiler. 

Yü ksek gü ç dürüşları bir tanesi. 

Birkaç tane daha. Şürada 

go sterdig im medya tarafından 

"Mühteşem Kadın" ünvanı aldı. 

Birkaç tane daha. Ayakta dürüyor 

veya otürüyor olabilirsiniz. Bünlar 

da dü şü k gü ç dürüşları. Bürada ken-

dini kapatıp, kü çü ltü yorsün. Bü ise 

çok dü şü k gü ç. Boynüna dokünarak, 

gerçekte kendini korüyorsün. 

Yaptıg ımız şey şüydü. Kişiler gelir, 

labaratüar şişelerine tü kü rü rler, biz 

ise, iki dakika boyünca "Şünü veya 

bünü yapmalısın" deriz. Dürüşların 

resimlerine bakmazlar. Gü ç kavramı 

hakkında o n bilgi vermek istemeyiz. 

Onların gü cü  hissetmelerini isteriz, 

deg il mi? İ ki dakika boyünca bü dü-

rüşları gerçekleştirirler. Daha sonra, 

onlara farklı konülarda "Kendini ne 

kadar gü çlü  hissediyorsün?" diye so-

rarız ve onlara kümar oynama şansı 

sünarız ve daha sonra başka bir tü -

kü rü k o rneg i alırız. Bü kadar. Tü m 

deney bündan ibaret.  

Büldüg ümüz şey şü. Risk toleransı, ki 

bü testte bü kümar oynamaktır, 

yü ksek gü ç pozisyonünda iken 

deneklerin yü zde 86'sının kümar 

oynamakta oldüg ünü go rü yorüz. 

Dü şü k gü ç pozisyonünda iken ise 

yalnızca yü zde 60 ve bü kayda deg er 

bü yü klü kte o nemli bir fark. 

Testesteron ile ilgili büldüg ümüz şey 

şu. Yu ksek gu çteki insanlarda 

başlangıç anlarındaki dürümlarından 

yü zde 20 artış, dü şü k gü çteki 

kişilerde ise yaklaşık yü zde 10'lük 

bir dü şü ş go zleniyor. Tekrar, iki da-

kika ve bü deg işiklikleri elde ediyor-

sünüz. Kortizolda ise büldüklarımız 

so yle. Yü ksek gü çteki kişilerde yü zde 

25 dü şü ş ve dü şü k gü çteki kişilerde 

ise yü zde 15 artış go zleniyor. Yani iki 

dakika, beyninizde iddiali, o zgü venli 

ve rahat ya da strese dayanıksız ve 

kapanmışlık gibi hislere yol açan 

hormonal deg işiklig e neden olüyor. 

Ve hepimiz bü düygüları 

yaşamışızdır, deg il mi? Sessiz 

dilimizin kendimiz ile ilgili nasıl 

dü şü nü p nasıl hissettig imizi yo net-

tig ini go rü rü z... Yani yalnızca 

başkalarının deg il, kendimizinkilerin 

de. Ayrıca vü cüdümüz zihnimizi de 

etkiler.  

2.bo lü m    Amy Cuddy, TEDGlobal , Haziran 2012  
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Vü cüdümüz Vü cüdümüz 

zihnimizi de zihnimizi de   

etkileretkiler  

http://www.ted.com/speakers/amy_cuddy
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birkaç 

dakikalık güç 

duruşu 

gerçekten 

hayatınızı 

anlamlı bir 

şekilde 

değiştirebilir 

mi? 

Elbette sıradaki sorü ise , birkaç da-

kikalık gü ç dürüşü gerçekten haya-

tınızı anlamlı bir şekilde deg iştirebil-

ir mi? Bü sadece labaratüarda. Yal-

nızca birkaç dakikalık üfak bir test. 

Bünü gerçekte nerelerde üygülaya-

bilirsiniz? Tabii ki asıl o nem ver-

dig imiz bü. Deg erlendirmeye tabi 

tütüldüg ünüz sosyal endişe yaratan 

dürümlarda küllanılabileceg ini 

dü şü nü yorüz. Nerede deg erlendirili-

yorsanız, hatta arkadaşlarınız 

tarafından bile? Gençlerin birarada 

otürdüg ü yemekhane masasında 

olabilir, bazı kişiler için okül yo netim 

toplantısı konüşmasında olabilir. Bir 

satış toplantısında veya bünün gibi 

bir konüşmada veya bir iş go rü şme-

sinde olabilir. Bir çok insanın başın-

dan geçmesi dolayısıyla birçok kişi 

tarafından anlaşılabileceg ini dü şü n-

dü g ü mü z iş go rü şmesi o rneg inde 

karar kıldık.  

Bülgülarımızı yayınladıg ımızda 

medya konüyla çok ilgilendi ve, 

tamam, yani iş go rü şmesine gidild-

ig inde bü mü yapılmalı? gibi sorülar 

sordülar. Tahmin edeceg iniz gibi ta-

bii ki dehşete dü ştü k ve Aman al-

lahım, hayır, hayır, anlatmaya 

çalıştıg ımız şey bü deg ildi dedik. 

Birçok geçerli sebep yü zü nden, 

sakın, sakın, sakın bünü yapmayın. 

Tekrarlıyorüm, bü sizin başka insan-

larla konüşmanız ile deg il, kendinizle 

konüşmanız ile ilgili. Bir iş gorü şme-

sine gitmeden o nce neler yaparsınız? 

Bünü yaparsınız, deg il mi? Otürür-

sünüz,  telefonünüza bakarsınız. 

Bildig iniz şeyler, notlarınıza 

bakarsınız, eg ik otürür, kendinizi 

kü çü ltü rsü nü z, belki aslında yap-

manız gereken, tüvalete gidip şü ha-

reketi yapmaktır deg il mi? İ ki dakika 

ayırın. Bünü yapın. Test etmek istedi-

ğ imiz şey büydü. Tamam mı? İ nsan-

ları labaratüara getirdik, yeniden 

dü şü k veya yü ksek gü ç dürüşlarını 

yaptılar ve çok stresli bir iş go rü şme-

si aşamasından geçtiler. 5 dakika sü -

reli. Kayıt edildiler. Aynı zamanda 

deg erlendirildiler ve deg erlendimeyi 

yapan üzmanlar sessiz dilde tepki 

vermeme konüsünda eg itildiler ve 

bo yle go zü kü yorlardı. Dü şü nü n ki 

sizinle mü lakat yapan insan bü. 5 da-

kika boyünca, tepkisiz ve bü sorü 

yag mürüna tütülmaktan bile daha 

ko tü  İ nsanlar bündan nefret eder. Bü 

Marianne LaFrance'in "Sosyal ba-

taklıkta dürmak" diye tabir ettig i dü-

rüm. Bü gerçekten kortizolda ani bir 

artış sag lar. Onları bo yle bir mü la-

kattan geçirdik çü nkü  neler olacag ını 

go rmek istedik. Daha sonra do rt tane 

go zlemciye bü kayıtları izlettik. Hipo-

tez ve dürümlar hakkında hiç bir 

bilgileri yok. Kimin, nasıl bir dürüş 

yaptıg ı hakkında da bir fikirleri yok 

ve bü kasetlere bakmayı bitiriyorlar 

ve "Bü insanları işe almak istiyorüz," 

diyorlar, hepsi yü ksek gü ç dürüşü 

yapanlar. --"bünları da almak 

istemeyiz. Bü insanları çok daha 

pozitif olarak da deg erlendirdik. Peki 

bünü ne harekete geçiriyor? Ko-

nüşmanın içerig i ile ilgili bir dürüm 

deg il. Konüşmaya kattıkları varlıkları 

ile ilgili bir dürüm. Biz insanları 

yeterlilik ile alakalı şü deg işkenler ile 

deg erlendiriyordük. Mesela, Ko-



nüşmanın yapısı nasıldı? Ne kadar 

iyiydi? Mü lakata girenlerin o zel-

likleri nelerdi? Bünların hiç etkisi 

olmadı. Bü tü r şeyler etkili oldü 

(Tütkü, o zgü ven, coşkünlük, 

o zgü nlü k, çekicilik) İ nsanlar temel 

olarak gerçek benliklerini ortaya 

çıkartıyorlar. Fikirlerini sünüyorlar, 

fakat kendileri olarak yani başka 

şeylerden etkilenmeden. İ şte bu, 

etkiyi harekete geçiren ya da büna 

aracılık yapan şeydir.  

İ nsanlara, vü cüdümüz zihnimizi 

deg iştirir, zihnimiz davranışlarımızı 

deg iştirebilir ve davranışlarımız da 

sonüçları deg iştirebilir dedig imde 

"Yapamam--Sahte hissediyorüm." 

diyorlar. Gerçekleştirene kadar taklit 

et dedig imde ise Yapamam-- Bana 

üygün deg il. İ stedig im mevkiye 

ülaşıp sonünda kendimi sahtekar 

gibi hissetmek istemiyorüm. Bir 

dü zenbaz olarak hissetmek istemi-

yorüm. Sırf "Bürada bülünmayı 

hakketmiyorüm" hissiyle yaşama-

mak için o mevkiye ülaşmayı istemi-

yorüm dediler. Ve bü bende 

çag rışımlar yaptı, Çü nkü  size, 

taklitçilikle ve "bü mevkide bülün-

mayı hakketmiyorüm" hissini 

yaşamakla ilgili bir hikaye anlatmak 

istiyorüm.  

19 yaşındayken gerçekten ko tü  bir 

araba kazası geçirdim. Arabadan 

dışarı fırlayıp birçok kere yüvar-

landım. Arabadan dışarıya 

fırlamıştım. Ve go zlerimi beyin rehi-

bilitasyon merkezinde açtım, 

kolejden ayrıldım ve İ.Q.'mün iki 

standard sapma deg erinde 

dü ştü g ü nü  o g rendim, ki benim için 

çok sarsıcı bir dürümdü. İ.Q.'mü bili-

yordüm çü nkü  zeki birisi olarak 

tanımlanmıştım ve çocüklüg ümda 

ileri zekalı olarak bilinirdim. 

Kolejden ayrılmak zoründa kalmış, 

geri do nmeye çalışıyordüm. 

Çevremdekiler, "Koleji bitiremezsin. 

Bilmeni isteriz ki, yapabileceg in 

başka şeyler de var, fakat kolej senin 

için üygün deg il." gibi şeyler 

so ylü yorlardı. Bü dürümla gerçekten 

çok mü cadele ettim ve so ylemeliyim 

ki, sahip oldüg ünüz karakterin, ana 

karakterin, ki bü benim için zeki 

olmaktı, bünün sizden alınması ka-

dar sizi bündan daha gü çsü z hisset-

tirebilecek bir dürüm yoktür. Bü 

yü zden kendimi tamamen gü çsü z 

hissettim. Çalıştım, çalıştım ve 

çalıştım ve şansım yolünda gitti ve 

çalıştım ve şansım yolünda gitti ve 

çalıştım.  

Sonünda kolejden mezün oldüm. Me-

zün olmak yaşıtlarıma kıyasla 

fazladan do rt 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 

deg ilim, ben bir taklitçiyim", gibi 

şeyler du şu nmeye başladım. Birinci 

sınıf konüşmamdan bir gece once, ki 

bü konüşma Princeton'da 20 kişinin 

o nü nde 20 dakikalık bir konüşmadır. 

Ertesi gü n gerçeklerin ortaya 

çıkacag ından korküp Süsan'i arayıp 

"Vazgeçiyorüm" dedim. O da "Hayır, 

vazgeçmiyorsün, çü nkü  senin için 

riski go ze aldım ve sen kalıyorsün" 
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İnsanlara, 

vücudumuz 

zihnimizi 

değiştirir, 

zihnimiz 

davranışları-

mızı 

değiştirebilir 

ve 

davranışları-

mız 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 dedig i-

mi yapacaksın. Taklit edeceksin. 

Senden istenen her konüşmayı 

yapacaksın. Yalnızca tekrar tekrar 

bünü 

yapacaksın, 

korkmüş ve 

donmüş 

veya aklın 

çıkmış bile 

olsa, "Aman 

Allahım, 

yapabili-

yorüm" 

dedig in za-

mana kadar 

yapacaksın. "Sonünda 

gerçekleştirdim, gerçekten 

yapıyorüm" dedig in ana kadar. Ben-

im yaptıg ım da büydü. 5 yıl 

Lisansü stü  eg itim, birkaç yıllıg ına, 

biliyorsünüz Northwestern'deydim, 

Harvard'a transfer oldüm, şimdi Har-

vard'dayım, artık bünün hakkında 

dü şü nmü yorüm, fakat üzünca bir sü -

re "Büraya ait deg ilim. Büraya ait 

deg ilim." diye dü şü nü yordüm.  

Harvard'daki ilk yılımın sonlarında 

tü m do nem boyünca hiç konüşma-

mış, "Bak, derse katılım go stermel-

isin, yoksa sınıfta kalacaksın" 

dedig im bir o g rencim ofisime geldi. 

Onü aslında hiç tanımıyordüm. Tam-

amen ezilmiş bir halde içeriye girip 

"Ben büraya ait deg ilim" dedi. Benim 

için do nü m noktası o zamandı. 

Çü nkü  iki şey meydana geldi İ lki, an-

ladım ki, aman Tanrım, artık o düy-

güyü hissetmiyorüm. Anladıg ınız 

ü zere, eskisi gibi hissetmiyorüm, fa-

kat o o yle hissediyor ve onün hisleri-

ni anlayabiliyorüm. İ kincisi ise, o bü-

raya ait! O da taklit edebilir, o da 

gerçekleştirebilir. Ben de karşılık 

olarak, "Tabi ki o ylesin! Büraya 

aitsin! Ve 

yarın taklit 

edeceksin, 

kendini 

gü çlü  hisset-

tireceksin, 

ve biliyor-

sünüz, so-

nünda 

"Sınıfa gide-

ceksin ve 

şimdiye ka-

dar yapılmış en iyi yorümlamayı 

yapacaksın." Biliyor müsünüz? 

Yapılmış en iyi yorümlamayı yaptı ve 

insanlar. "Aman tanrım, onün orada 

otürdüg ünü bile bilmiyordük" derce-

sine bakışlarını ona çevirdiler.   

Aylar sonra o g rencim yanıma geldi 

ve onün, bünü yapana kadar deg il de 

gerçekleştirene kadar taklit ettig ini 

anladım. Sonünda o deg işti. Ben de 

size, yalnızca yapabilene kadar deg il 

gerçekleştirene kadar taklit edin 

demek istiyorüm. Ta ki 

gerçekleştirip, o zü mseyene kadar 

yapın.  

Sizlere en son olarak so yleyeceg im 

şey ise şu. Ku çu k ayarlamalar bu yu k 

deg işikliklere yol açabilir. Bahset-

tig im şey bü iki dakika. İ ki dakika, iki 

dakika, iki dakika. Bir sonraki stres 

yaratan, deg erlendirileceg iniz bir dü-

rüma girmeden o nce iki dakikalıg ına, 

bünü deneyin, asanso rde, tüvalette, 

kapalı kapılar ardındaki masanızda. 

Yapmanız gereken şey bü. Zihninizi o 
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dürümla en iyi şekilde başedebilecek 

şekilde ayarlayın. Testesteronunuzu 

yü kseltin. Kortizolü nü zü  dü şü rü n. 

Dürümü, "oh, onlara kim oldüg ümü 

go steremedim" şeklinde bırakmayın. 

Dürümü, "onlara kim oldüg ümü an-

latıp go sterebildim" hissiyle bırakın.  

Sizlerden ilk olarak hem gü ç dü-

rüşünü denemenizi hem de bü bilimi 

paylaşmanızı rica ediyorüm. Çü nkü  

bü basit. Egomün bününla ilgisi yok. Verin. 

İ nsanlarla paylaşın, çü nkü  bünü en cok 

küllanabilecek olanlar kaynag ı, teknolojisi 

mevkisi ve gü cü  olmayan insanlar. Bünü on-

larla paylaşın ki o zel hayatlarında bünü 

yapabilsinler. Vü cütlarına, kendileri ile 

başbaşa kalmaya ve iki dakikaya ihtiyaçları 

var ve bü onların hayatlarında o nemli 

deg işikliklerle sonüçlanabilir.  

 

SEVİLEN KİŞİLER 
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Şurası bir gerçek ki sevdig iniz kişi sizinkinden farklı duygu ve du şu ncelere sahip başka 
bir dü nyadır. 

İ htiyaçlar ve icaplar çerçevesinde her bireyin dürümü anlayıp, mevcüt problemlerine 
saygı go steriniz. 

Sevdig imiz yakınlarımızı en basit işlerini bile yapmaları için teşvik edelim. 

Bir işin en kısa ve o zlü  bir biçimde yapılması için yapıcı bir şekilde konüşmak la zımdır. 

Eg er bizim için kütsal olan bir yola kimse ilgi go stermezse, çog ünlüg ü dü şü nerek 
beşeri yasalar çerçevesinde davrandıg ımız varlıklar bizim go zü mü zde mahküm edild-
ig inde, onlara karşı saldırganca davranmış olürüz. 

Yü ksek ü nvanlı kişilerin evlatlarına saygı go stermek gerekir. Ancak Fizik Pla nda çok 
sert vazifeler için çog ü bize kadar gelmiş olanlarına karşılık gelenlerine daha çok saygı 
go sterilmeli. 

Eg er dü nyaya hatalarını tamir etmek için gelen sevdig iniz rühlar varsa, onları herhangi 
bir şekilde cezalandırmayın ve olabildig ince o zgü r bırakın. Ancak bo ylece kendilerince 
en iyi yaşamı yaşayabilirler. 

Hiç kimseyi senin davranışlarına go re yaşamaya mecbür bırakma. Her seferinde de 
başkalarının sana olan empozisyonların karşı çık. 

Sonüç olarak; o nü ne çıkan seçimlerde ag ırbaşlılıg ını korü ve kendi pla nladıg ın hayatı 
yaşa. Dig er insanları Tanrı’nın onlara bahşettig i hayat içinde o zgü r bırak. 

İ spanyolca’dan çeviren: İ smet Yalçın 



DÜNYA HAYATININ ANLAMI NEDİR?    
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hayat, üç 

büyük küre 

içerisinde 

mevcuttur 

"Hayatın Anlamı" her tü rlü  tartışma-

ya ve yorüma mü sait olan bir ifade-

dir. Yeryü zü nde ne kadar insan varsa 

o kadar da "hayatın anlamı" var de-

mektir. Her şahsiyet bir diğ er şahsi-

yetten başka niteliklere sahipse, ha-

yat anlamı hakkında sahip oldüğ ü 

fikirler de, bü şahsiyet tiplerine bağ lı 

olmak ü zere değ işir ve o miktarda da 

çoktür. Büna rağ men insanlık içeri-

sinde yü z binlerce dü şü nen beyin, 

binlerce yıldan beri hayatın anlamı 

için birtakım o nerilerde bülünmüş, 

bünları ispat 

etmeye ve yol 

ğo stermeye 

çalışmış, bir 

kısmı o neri-

lerinde başa-

rılı olmüş, bir 

kısmı ğerçek-

lere dayana-

mayıp etkisiz 

kalmış. Bir 

kısmının ğo -

rü şleri ha la  devam ediyor; bir kısmı-

ninki ise kısa zamanda kaybolüp ğit-

miş. Bizim bürada ele alacağ ımız 

"Hayatın Anlamı", rühsal bilğiyle, bir-

çok bakımlardan daha kapsamlı ola-

rak bazı açıklamaları yapmaya mü -

sait olan bir tarif olacaktır. İ nsanla 

ilğili birçok meseleleri daha derinle-

mesine ve biraz daha ğeniş olmak 

ü zere açıklayabilir ü midindeyiz... 

Hemen hemen, insanlığ a ülaşan ilk 

vahiyden itibaren bü tü rlü  bir çalış-

ma başlamıştır. Ö ha lde, ilk vahiyle 

beraber, vahyi verenle vahyi alan 

arasında bir irtibat kürülüyor ve vah-

yi alan niçin bü vahyi aldığ ını ve bü 

vahiyle neler yapması icap ettiğ ini 

veya kendisinin bazı şeyler yapar-

ken, bünları hanği maksatla yapması 

ğerektiğ ini araştırmış ve bünü bül-

maya çalışmıştır. Dolayısıyla hayatın 

ğayesi, hayatın anlamı ğibi konülarla 

insanoğ lü daha o zamanlar karşılaş-

mıştı. 

Felsefenin en 

bü yü k hareket 

noktalarından 

bir tanesi, ha-

yatın anlamını 

bir açıklığ a 

kavüştürmak 

ve insanlığ ı 

yaptığ ı açıkla-

malar istika-

metinde yo n-

lendirmeye 

çalışmaktır. Öysa rühçülüğ ün bo yle 

bir iddiası yoktür. Rühçülük, her şey-

den evvel, rüh ğü cü nü n, rüh varlığ ı-

nın madde ü zerindeki ha kimiyetini 

sağ lamak için mevcüttür. Bü ha kimi-

yeti ğerçekleştirdikten sonra da her 

istediğ i an ve her istediğ i devre içeri-

sinde, rüh varlığ ının maddeden ayrı-

labilmesini, ondan bağ ımsız kalabil-

mesini sağ lamaktadır. 



HAYATIN KÜRELERDE MEVCU-

DİYETİ 

Bildiğ iniz ğibi hayat, ü ç bü yü k kü re 

içerisinde mevcüttür: Kozmik kü re-

de hayat, bünün bir üzantısı olan fi-

zik kü relerde hayat ve bir de canlı 

sistemlerde hayat. Kozmik kü redeki 

hayatın ğenişliğ ini ve kapsamını ele 

alabilmek, bü eserin hüdütlarının 

dışına taşar. Çü nki orada, boyütları 

ve değ işik zaman enerjilerini tekrar 

tekrar ele almak ve kozmik bir ha-

yattan bü şekilde so z etmek ğerekir. 

Bizim için, hayatı daha dar bir çerçe-

ve içerisinde, ğo rü nen fizik olarak 

ele almak daha kolaydır. Bü, bir tü r 

astronomik hayattır. Go zleyebildiğ i-

miz ğezeğenlerdeki hayattır. Çeşitli 

ğü neşlerin kontrolü  altında olan ve 

her biri ayrı ğelişim ve teka mü l kay-

nağ ı olarak vazife ğo ren ğezeğenler-

deki hayat, fizik hayat manasına ğe-

lir. Bünlardan bir tanesi de, bizim 

kendi ğü neşimizin meydana ğetirmiş 

oldüğ ü bir hayat şeklidir. 

Yeryü zü ndeki hayatın amacı, esasın-

da bitki, hayvan ve insan kü relerinin 

hayatı ile bizzat Dü nya ğezeğeninin 

hayatı olmak ü zere iki kısma ayrılır. 

Dü nya'nın kendi hayatının, kozmik 

bir birey olarak kendi teka mü lü  isti-

kametinde, çok çeşitli evrelerden ğe-

çen bir ha li vardır. Dü nya kü resi, 

ü zerinde barındırdığ ı canlı kü reler-

den bağ ımsız olarak bir hayata sa-

hiptir. Ö, kendi çıkarları ve kendi ğe-

lişimi için la zım olan her tü rlü  ma-

teryali kendi bü nyesinde barındır-

mak süretiyle, orada çeşitli ğü çlerin 

yoğ ünlaşmasını sağ lar. Ö rneğ in, ha-

yat dediğ imiz olayın meydana ğele-

bilmesi için kendi ü zerinde hayatın 

kolaylaşma-

sını, hayatın 

başlanğıcına 

destek teşkil 

edecek orta-

mı, materyali 

ve şartları 

sağ layarak 

Dü nya kü resi 

kendisi için 

çalışmakta-

dır. A deta 

biz, Dü nya 

kü resi ü zerinde bülünan canlılar 

ğrübü, Dü nya ile beraber bir çeşit 

simbiyotik, yani mü şterek bir yaşam 

içerisindeyiz. Ne Dü nya bizim için 

yaratılmıştır, ne de biz Dü nya için bir 

aracız. Her ikisi de ayrı ayrı bireyler-

dir. Fakat evrensel teka mü lü n ğenel 

bir kanünündan yararlanarak, bü iki 

varlık bir araya ğelmiştir. Büna, küv-

vet birliğ i ismini veriyorüz. 

İNSAN RUH VE MADDEDEN 

OLUŞMUŞ ÜÇÜNCÜ BİR ANTİTE-

DİR 

Dü nya ğezeğeni ile canlı kü resi mey-

dana ğetiren varlıklar ğrübü arasın-

da bir cevher birliğ i mevcüt değ ildir. 

Cevher birliğ i, ancak canlı varlığ ın 

maddesel yo nü yle, Dü nya ğezeğeni-

nin maddesel yo nü  arasında vardır. 

Kısaca, cevher birliğ inden maddesel 

birlik olarak bahsetmek zoründayız. 

Cisimlerdeki değ işiklik, farklı mole-

kü ler dizilişten dolayıdır. Farklı mo-

lekü ler dizilişler canlılarda DNA dizi-

lişlerini de meydana ğetirdiğ i için 
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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 varlığ ın 

içinde bülünan 

ve onü 

dürmadan 

ileriye doğ rü 

iten ğü ç, 

"Tekâmül 

Edeceksin" 

bilğisidir. Bü, 

bü tü n evrende 

mevcüt olan 

varlıklar için en 

bü yü k 

motivasyondür. 

çok farklı biçimlerde canlı tü rleriyle 

karşılaşırız. Öysa maddesel açıdan 

hepsi cevher birliğ ine sahiptir. Bü 

bakımdan Dü nya ğezeğeni ü zerinde 

yaşamakta olan bizlerin, bizzat Dü n-

ya ile sıkı fıkı hiçbir yakın bağ ımız 

mevcüt değ ildir. Bü so z, biraz çelişki-

li ğelebilir. Çü nki insanın, insan ola-

bilmesi için her şeyden evvel bir be-

dene ve bü bedenin ğü çlerine sahip 

olması ğerekir. Beden, yapı itibarıyla, 

Dü nya ğezeğeni ile bir cevher birliğ i 

içerisindedir. Ö ha lde, şürada bir 

ikinci bilği ile yolümüza devam ede-

lim. İ nsan, sadece beden sahibi bir 

varlık değ ildir. İ nsan; rüh denen var-

lık, artı beden denen orğanik varlığ ın 

toplamı olan ü çü ncü  bir varlıktır. Ya-

ni bir sentez mahsülü dü r. Bü bakım-

dan insanın hayattaki amaçlarından, 

en azından yarısı bedeni ile ala kalı, 

diğ er yarısı da rüh denen varlığ ı ile 

ala kalıdır. 

İ nsan yeryü zü nde niçin vardır? Dik-

kat edilirse, "İ nsan niçin vardır?" de-

medik, "İ nsan yeryü zü nde niçin var-

dır?" dedik... Bü iki cü mle bizce farklı 

anlamlar ifade ederler. Çü nkü  İ nsan, 

evrensel bir kişiliktir. İ nsan, sadece 

yeryü zü  insanı değ ildir. İ nsan, pek 

çok yerde bülünan bir varlıktır. Fakat 

dü nya beşeri, sadece dü nyamızda 

yaşamakta olan insandır. Gerek biyo-

lojik, ğerekse psikolojik ve sosyal ya-

pısıyla o zellik arz eden insan, dü nya 

insanıdır. Diğ er varlıklarla olan irti-

batlarımız çok zayıf oldüğ ü için, şim-

diki ha lde sadece yeryü zü  insanını 

(beşeri) elde etmiş olacağ ız. Bürada 

so yleyeceklerimizin dü nya insanı 

için ğeçerli bir anlamı olacaktır. Bü 

tarifimizin evrensel bir hü viyeti ol-

mayacaktır. Çü nki dü nya insanı ha-

yatının manası başka, dü nya dışında 

herhanği bir ğezeğende yaşayan bir 

varlığ ın hayat manası başkadır. Hep-

sinin de ortak oldüğ ü bir amaç ara-

nırsa, TEKA MU LDU R diyebiliriz. Ve-

ya hepsinde bülünan bü yü k eyleme 

ğeçme isteğ ini "teka mü l" olarak ifade 

edebiliriz. Her varlığ ın içinde bülü-

nan ve onü dürmadan ileriye doğ rü 

iten ğü ç, "Teka mü l Edeceksin" bilği-

sidir. Bü, bü tü n evrende mevcüt olan 

varlıklar için en bü yü k motivasyon-

dür. 

İNSANIN AMACI TEKAMÜL 

Her ne yaparsak yapalım, insan varlı-

ğ ı bir ğelişim içerisindedir. Gelişim, 

yani teka mü l; tecrü be, ğo rğü  ve so-

nünda elde edilen bilğiye bağ lı olarak 

istidatların ğelişmesiyle ortaya çıkar. 

Büradaki istidat, sadece birtakım 

maharetler ve beceriler manasına 

ğelmez. Büradaki istidat, kısmen ye-

tenek, kısmen de bedene bağ lanmış, 

bedene enkarne olmüş rüh varlığ ının 

o z bilğilerini ortaya koyabilmesi de-

mektir. Tam manasıyla alğılayıp, tam 

manasıyla anladığ ı ve yine tam ma-

nasıyla diğ er bilğilerinden ayırt edip 

sonradan bü yü k bir senteze bağ ladı-

ğ ı bilğileridir. Hayatın anlamı, o zet 

olarak, yavaş yavaş ortaya çıkan şü 

sonücü bize ğetiriyor: İ nsan tabiatla, 

toplümla ve kendisiyle beraber yaşa-

maktadır. Tabiat olayları, toplüm 

olayları ve bireysel olaylar, yani ğü n-

lü k hayatımız ve her şeyimiz, bizim, 
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sonüçta tecrü bemizi ve bündan kay-

naklanan ğo rğü mü zü  ve ğene bün-

dan kaynaklanan bilğimizi meydana 

ğetirecektir. Bilğinin ortaya çıkması, 

teka mü lü n çok çeşitli yo nlerde ve 

çeşitli boyütlarda sü rü p ğitmesini 

sağ layan en bü yü k fakto rdü r. 

Bündan başka, biz, dü nyada anlayışı-

mızı artırmaya, idrakimizi ğeliştir-

meye çalışırız. Yaşadığ ımız olaylar 

içerisinde mevcüt olan anlamı 

(hayatın bü tü nü  ile ilğili olan o zü , 

esası) kavramaya çalışmaktır. Büra-

da so z konüsü ettiğ imiz idrak ha li, 

fizyolojiden o te, psişik safhada olan 

bir idrak ha lidir. Hatta o yle ki, ğer-

çekleşmesi, vakayı yaşadıktan çok 

sonra olabilir. 

Anlayış küdretine, mü drikeye sahip 

olan bir insan için de hayatta çok 

şeyler değ işir. Anlayış küdreti ğeli-

şen bir varlık, kendi mükadderinin 

en iyi takipçisidir. Ötomatik hareket-

lerden, ğü dü lenmekten, bir çeşit esa-

ret hayatından yavaş yavaş kürtülan 

varlık demektir. Kendi mükadderinin 

dü menini kısmen kendi elinde tüt-

maya başlamış bir varlık demektir. 

Çü nkü  ğerektiğ i zaman tekrar artan 

cehdi, Artan Cehit Kanünü'nün işle-

mesine her zaman kolaylık ve imka n 

sağ lar. Bü formasyona ülaşmış bir 

varlığ ın elbette dü nya mükadderatı 

içerisindeki maddesel imtihanlar 

çemberini aşabilmesi de ğiderek 

mü mkü n ha le ğelecektir. 

MUKADDERAT NASIL OLUŞUR? 

Mükadderin olüşması deterministik 

yasalara bağ lıdır. Hiçbir varlığ a zorla 

hiçbir şey mükadder değ ildir. Mü-

kadderi, ğenellikle iki kateğoride ele 

almak ğerekir. Birincisi, Dü nya ğeze-

ğeninin kendi kozmik hayatı içerisin-

deki mükadderatı: 

Gelişmesi, başka-

laşması, kozmik 

seyri içerisinde, 

ğene diğ er kozmik 

cisimlerden ğelen 

etkilerin sebebiy-

le üğ radığ ı değ i-

şiklikler vs. onün 

kozmik hayatını 

meydana ğetirir. 

Karaların yer de-

ğ iştirmesi, kütüp 

miğ ferinin eğ ikli-

ğ i, ğalaksi içerisinde bülündüğ ü yeri, 

içerisinde bülündüğ ü tesir alanı, ka-

ra parçalarının hareket tü rü , şekli, iç 

çekirdeğ ini meydana ğetiren ağ ır 

maddelerin hareketleri vs. hüsüslar 

onün hayatını meydana ğetirir. Ve 

elbette ki, bir ğezeğenin hayatı ü ze-

rinde ğene kendisinin menfaati icabı 

meydana ğetirmiş oldüğ ü bir canlı 

kü re var ise, bü da kısmen onün ha-

yatına etki etmektedir. Yani ekolojik 

birtakım ünsürları da büna katma-

mız ğerekir. 

İ kinci mükadderat: Dü nya denen ğe-

zeğenin ü zerinde meydana ğelmiş 

olan canlı kü renin ortaya koydüğ ü 

tesir küşağ ıdır. Zeki varlıklar ile zeki 

olmayan diğ er canlı varlıkların mey-

dana ğetirmiş oldüğ ü bir tesir kü resi. 

Bir de bünların determinizme bağ lı 

olmak ü zere meydana ğetirdikleri, 

Sebep-Sonüç Yasası ile kontrol edi-
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Anlayış 

kudretine, 

müdrikeye 

sahip olan bir 

insan için de 

hayatta çok 

şeyler değişir 
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Dünya 

kendi 

hayatını 

yaşamakta-

dır ve biz de 

ona bağlı 

olarak, bir 

çeşit 

parazit gibi 

yaşamakta-

yız.  

len bir hareketler dizisi var. 

Demek ki, iki mükadderat birbiriyle 

bir arada bülünmak zoründadır. 

Dü nyada deprem olüyor ise, bir yer 

kayması, yü zey değ işmesi so z konü-

sü ise, bü, esasında Dü nya ğezeğeni-

nin kendi bü nyesinde olan bir değ i-

şikliktir. Ve bünün mükadderliğ i ken-

disine aittir. Önün ü zerinde yaşa-

makta olan varlıklar, orada canlı kü -

reyi meydana ğetirdikleri için ikinci 

bir mükadderatı yaşamak zoründa-

dırlar. Başka bir deyişle, Dü nya kü re-

sinin belli bir yerindeki deprem ola-

yının ortaya çıkışı ve depremin sonü-

cünda canlı kü rede meydana ğelen 

birtakım değ işiklikler, canlı kü renin 

ğü nahı veya cezası olmak ü zere mey-

dana ğelmezler. Büna, Eş Zamanlılık 

Yasası ğereğ i olarak bir mükadderat 

deriz. Eş Zamanlılık demek, orada 

zaten olacak olan bir deprem vardır 

ve siz de bünü bile bile 

orada yaşarsınız. Öra-

da insan olmasaydı, 

orada ğene deprem 

olürdü ve dolayısıyla 

herhanği bir insan kay-

bolmadığ ı için bü, o 

insanlar için mükadder 

olmayan fela ketli bir 

an olarak kaydedilirdi. 

Örada insan olsaydı, bü 

sefer, o insanlar için 

mükadder olan fela ket-

li bir an olarak kayde-

dilecekti. Mesele esasında bü kadar 

basittir. 

Fakat, maddesel imtihanlar çembe-

rinden aşabilmek için, Dü nya'nın bü -

tü n bü kozmik hayatını veya Dü nya 

kü resinin bedeninin bü hayatını kıs-

men ve değ işik şekillerde biz de ya-

şamak zoründayız. Başka bir o rnek 

verelim: Mevsimlerin değ işimi bize 

nasıl normal ğeliyor da, neden, bir 

deprem veya bir yanardağ  patlaması 

normal ğelmiyor? Çü nki birinde, mü -

temadiyen tekrar eden bir değ işim, 

o bü rü nde çok ğeniş aralıklarla mey-

dana ğelen bir değ işim vardır. Dep-

rem küşaklarında ve deprem bo lğe-

sinde olan insanlar için yerin titre-

mesi ve oynaması büna hiç alışkın 

olmayanlara ğo re çok daha kolaylıkla 

kabül edilmektedir. Dü nya kendi ha-

yatını yaşamaktadır ve biz de ona 

bağ lı olarak, bir çeşit parazit ğibi ya-

şamaktayız. Dü nya kü resi, ü zerine 

enkarne olmüş canlı kü reler için 

o zellikle meydana ğetirilmiş bir kü re 

değ ildir. Ö, kozmik bir ü yedir. Büğü n 

ü zerinde canlı bir kü reyi barındırabi-

lir. Yarın bo yle bir kü re, onün ü zerin-

de çeşitli sebeplerden o tü rü  barın-

mayabilir. 

Go rü yorüz ki, hayatın anlamından 
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bahsedebilmek için, insan nedir, nere-

den ğelir, nereye ğidecek diye so z et-

meye başladığ ımız vakit pek çok me-

seleleri biraz ğenişçe ele almak zorün-

da kalıyorüz. İ nsan nedir'e cevap ver-

miştik, ama insanın nereden ğelip, ne-

reye ğideceğ i konüsüna henü z daha 

cevap vermedik. Tabi ki, bü cevabımız 

kesin bir cevap değ ildir. Çü nkü  bü tü n 

cevaplar teka mü l oranına ğo re ğelişe-

cektir. İ nsanın, ihtiyacına ğo re 

teka mü l edebilmesi için, ğereken bilği-

ye olan ihtiyacına ğo re bü tü n sorüları-

nın cevapları ğiderek ğelişecek ve de-

ğ işecektir. Ha lihazırda biliyorüz ki, 

insan iki cephesiyle, iç varlığ ıyla ve dış 

varlığ ıyla, rühsal yanıyla ve bedensel 

yanıyla bir bü tü nlü k elde etmek zorün-

dadır. Denebilir ki, insan şimdi rühün-

dan ve bedeninden ayrı olarak mı yaşı-

yor? Hayır. Fakat hep tek yo nlü  yaşıyor. 

Hele hele son birkaç asırdan beri daha 

da tek yo nlü  yaşamaya başlamış ve bü -

tü n alğılarını, kendisinde bir bilği anla-

yışı meydana ğetirecek olan bü tü n kay-

naklarını beden kanalına ve maddesel 

kanala bağ lamak zoründa kalmış veya 

bünü tercih etmiş. Bü yü zden, insan tek 

yo nlü  yaşamaya başlamış; tek kanadıyla 

üçmaya, tek ayağ ıyla koşmaya, tek ğo -

zü yle ğo rmeye, tek kolüyla iş yapmaya 

çalışan bir varlığ a do nü şmü ştü r.          

                                                                                                                                                        Bİ TTİ  
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