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“Uyanmak, aydınlanmak”

Sevgili Okuyucular
“İnsanın evren içindeki yeri nerededir
ve bu yeri elde edebilmesi için ne yapması gereklidir?” hepimizin merak
ettiği bu sorunun cevabını Üstad Ergün
Arıkdal, Ruhsallık Üzerine Denemeler
Kitabındaki, 37 numaralı denemesinde
şu şekilde vermektedir: “Bu sorunun
karşılığını verebilmek için bütün uygarlık tarihimizi gözden geçirmek, elde
edilenlerle “aklın” gelişmesi arasındaki
oranı saptamak gerekir, diyorum.
Aklın uyanması için, idrakin uyanması
için, nihayet tüm şuurun uyanması için
bütün bu tekâmül süreci... Uyanmak,
aydınlanmak; evreni, doğayı, kişinin
kendini anlaması; anlamı ve amacı,
şuurun en derin ve en yüksek yerindeki
özü bilmesi için bütün yaşam.
“Tanrılık yönetimde “uyurgezer” bir
insanlık, yerini “uyanık” bir şuursal
topluma bırakacak; “aklın” imkân sınırları aşılacak, sadece bir enerji tüketen
olmaktan çıkıp, “değişimin” gizli gücü
ile enerji üreten olacaktır. Şuursuz bir
güç kaynaklığı yapan insanlık, tekâmü-

lünün Dünya Realitesi içindeki en son
görevini, kendi gücünü “sağ el”in emrinde
bile bile kullanarak tamamlayacak ve
böylece bu devrenin defteri dürülecektir.
Ruh ile maddenin “akıl ve bilgi” düzeyinde omuz omuza yürüyeceği günler
yakındır. Uzay insanı ile dünya insanının
“evrensel kardeşlik” için çalışma ortaklığında bulunması yakındır. Gerçekte
hayalin, hayalde gerçeğin payını anlayıp,
gerçek üstünü yaşamamız yakındır. Maddenin enerjisi ile hayatın enerjisini birarada bilerek evrimin emrine vereceğimiz
gün yakındır.
Uyandığını sanıp da uyumakta olan dünya
insanına durmadan gelen maddî ve manevî yardımların etkisi yüzeydeki olaylarda değil, derindeki iç şuurda, vicdanda,
öz'de, yoğun şekilde artmaktadır.
Hepimizin ödevi bu kozmik etkiye muhatap olup, kendi yerimizi bilmemiz, Tanrılık
düzeyindeki eylemimizi bilerek yerine
getirmemizdir.”
Selam ve Sevgiler
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EKĠM 2014 KONFERANSLARI
ANKARA RUHSAL ARAġTIRMALAR DERNEĞĠ

ARAD Konferans Saatleri: 19.00-20:30 arasındadır. Canlı konferans
saati: 19.30-21.00 arasıdır.
EARAE Konferans Saatleri: 19.30-21.00 arasıdır.
ERGÜN ARIKDAL RUHSAL ARAġTIRMALAR ENSTĠTÜSÜ (EARAE)
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ĠLÂHÎ NĠZAM VE KÂĠNAT

Dr. Bedri RUHSELMAN

DÜNYADA AĠLE VE TOPLUMUN SEBEBĠ NEDĠR?
Vazife hazırlığı mekanizmasında
bu kadar kuvvetli bir vasıta olan aile ocağının insanlara sağladığı inkişaf materyalleri nelerdir?
Bu sorunun cevabını maşeri plan
hakkında biraz evvel verdiğimiz bilgiden
de çıkarmak mümkündür. Bu bilgiden
anlaşılacağı üzere, aile müessesesinin
hazırlamakta olduğu inkişaf unsurlarının
-bazılarının akıllarına gelebileceği gibiinsanları mutlaka memnun ve mesut
edici, onların nefsaniyetlerini okşayıcı
mahiyette olmaları gerekmez. Bilakis
bunların çoğu külfetli, zahmetli, meşakkatli, üzüntülü, ıstıraplı, azaplı ve hatta
bazan işkenceli karakterler gösterir ki
esasen aile kurumunun en kuvvetli ve
inkişafa en yararlı tarafını da onun bu
sert, haşin ve mazbut çehresi teşkil eder.
Kurulmuş bir ailenin ilk anından son günlerine kadar geçen olaylarını dikkatlice
tetkik edenler, bu hususta oldukça derin
sezgiler ve bilgiler kazanırlar. Aile daha
kurulmazdan evvel bile ona tekaddüm
eden hadiseler, aile mekanizmasının işleyişinden beklenen neticeleri temin etmeye başlamış bulunur. İki cinsten insanın bir araya gelmesi hususunda, ilk
adımda onların her ikisine ait bazı kolaylıklar görülmekle beraber, birçok güçlükler ve hatta namzetlerden her biri tarafından ayrı ayrı yenilmesi iktiza eden imkansızlıklar da meydana çıkabilir. Ve
bunların her biri iki tarafa da birer imtihan ve müşahede mevzuu olur. Onların
öz bilgilerinin, evvelce izah etmiş olduğumuz şekilde artmasına sebep olur.

Mesela bu sırada dargınlıklar, kırgınlıklar, tartışmalar, dövüşmeler ve hatta
cinayetler bile meydana gelebilir. Bunlar
bir ailenin daha başlangıcında iken menfi
yollarda telakki edilen ıstıraplı, fakat
kuvvetli tekamül materyalleridir. Ailenin
teessüsünden sonra geçim davası, eşlerin birbiriyle anlaşma davası, evlilik şartlarına intibak davası... gibi bir sürü dava
ortaya çıkar. Bunlar hem erkeğe, hem
kadına ayrı ayrı yükler, vazifeler, vecibeler tahmil eder. Onlar bu mücadelelerden ya muzaffer veya mağlup olarak çıkarlar ve her iki halde de imtihanların
muvaffakiyetli veya muvaffakiyetsiz görünen durumlarına göre acı, tatlı bir sürü
neticelerle karşılaşırlar ve ona göre de
vazife sezgisi yolundaki hızlarını kazanırlar.
Nihayet çocuklar doğar. Onların
büyütülmesi, hastalıkları, sağlıkları,
ölümleri, kazaları, acıları... ana ve baba
için bazan haz, bazan elem yollarından
geçen müşahedeler temin eder. Bu sırada bütün bu tecrübeleri muvaffakiyetle
geçiştirmenin idraklerine vardıkları zaman duyacakları huzur onları müspet ve
mesut yollardan yükseltirken, muvaffakiyetsizce, beceriksizce verilmiş imtihanların neticesinde, kendilerince menfi telakki edilen hallerde uğrayacakları acılar,
hüsranlar da başka bir yoldan gene ilerlemelerine sebep olur.
Bundan sonra çocukların talim ve
terbiyeleri, iyi veya kötü yetiştirilmeleri
gibi problemlerin ana ve babaya düşen
mesuliyet duyguları, keza yetişen evlat-
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ların ana ve babalarına, ailenin diğer
fertlerine karşı davranışlarının sayısız
neticesi ve akıbeti, aile fertleri için ayrı
karakterler taşıyan namütenahi birer
imtihan, görgü ve tecrübe mevzuu olarak sıralanıp giderler. Zahiren çeşitli yolda birer ıstırap veya sevinç kaynağı olan
aile hayatının bütün hadiseleri hakikatte, büyük vazife planının sezgilerini
insanlara verir.
Hulasa, mesut görünen bir aile,
bedbaht görünen bir aile, facialarla dolu
hayatlar geçiren bir aile, sakin veya gürültülü bir aile velhasıl çeşitli hayat şartlarına tabi bütün aileler ancak fertlerin
ihtiyaçlarına göre ayarlanmış ve onların
inkişaflarına yönelmiş kuvvetli birer
yükselme vasıtasıdır. Bu kıymetli vasıta
bütün zevkleriyle, saadetleriyle, acılarıyla, felaketleriyle; insanların hedefi
olan vazife planı için lüzumlu sezgilerin
hazırlanış tatbikatına en mükemmel bir
zemin olur ve bu tatbikatın her türlü
imkanını hazırlar. Orada sevgiler doğar,
sevgiler kaybolur, doğumlar, ölümler,
ayrılışlar, kavuşuşlar birbirini takip eder.
Bunların hepsi, tevlit ettikleri sevinçler
ve kederlerle birer zengin inkişaf materyali olur.
Dünyaya gelen çocuğu için sevinen bir anne ne kadar yükseliyorsa,
ölen çocuğu için gözyaşı döken bir anne
de durumunda o kadar ilerlemeler kaydeder. Fakat şu noktayı tekrar hatırlatacağız: Ailenin bütün bu durumları, inkişaf yolundaki terakkileri, yürüyüşleri,
duruşları tamamıyla vazifeli varlıkların
yardım ve kontrollerine tabidir.

...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM

Aile, kainat sonuna doğru tekamülün tam formunu ifade eden vahdet
mefhumuna hazırlık yolunun dünyadaki
en basit ve otomatik egzersizlerine imkan verir. Çoğu zaman görüldüğü gibi,
eşler arasındaki yüz ve karakter benzerlikleri aile topluluğu icabatından olarak
bedenlerin manyetik alanları arasında
teşekkül etmiş bir sentezin ifadesidir ki
bu da varlıkların birbirlerine yaklaşmakta
olduklarını gösterir. Bu manyetik alanlar
sentezi ne kadar iyi kurulursa aile arasındaki kaynaşma o kadar mükemmel olur
ve aile hakiki hedefine o kadar yaklaşmış
bulunur.
Varlıkların dünyaya inmeleri, dünya maddeleri içinde kendilerine lüzumlu
olan materyallerle karşılaşıp onlardan
faydalanabilmeleri içindir demiştik.
Güneş manzumemizin bütün küreleri arasında inkişaf materyali en bol
olanlardan birisi dünyadır. Bu materyallerin, çeşitli ihtiyaçlara göre tanzim ve
tertip edilmiş, insanların işlerine yararlı
hallere sokulmuş olmaları lazımdır. Bu
işlerle vazifelenmiş vazife planının varlıkları, liyakatleri ve kudretleri derecelerine
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göre, dünyaya tahsis edilmiş muhtelif vazife organizasyonları içinde vazifelerini
yaparlar. Bittabi bunun yukarılardan gelen direktiflere uygun olması gerektiğini
unutmamak lazım gelir.
Bu yardımlarla dünya varlıklarının
ve bu arada durumları daha şümullü olan
insanların, inkişaflarına yararlı bir sürü
tertipler, düzenler ve teşekküller meydana getirilir. Mesela tabiat hadiselerinin bir
nizam dahilinde vukua getirilişleri, bütün
dünyaya şamil siyasi, iktisadi, ilmi durumlar ve bu meyanda bütün tali teşekkülleriyle kurulmuş milletler, devletler, aşiretler, cemaatler hep ünitenin direktifleri
altındaki büyük organizasyonlarda vazifeli
organlar tarafından sevk ve idare edilirler.
Şu halde dünyadaki millet, devlet, aile gibi
bütün toplulukların sevk ve idaresi yukarılara bağlıdır. Ve bu bağların gayesi de vazife planı sezgisine hazırlanıp bu plana
liyakat kazanabilmek ihtiyacıyla dünyaya
inmiş varlıkların, yani insanların, hedeflerine ulaşabilmelerine yardım etmektir.
Nitekim her insan, dünyada mevcut olan bu teşekküllerin namütenahi imkanlarından çoğu zaman otomatik ve yarı
idrakli olarak direkt veya endirekt yollardan, yani hem onların icapları içinde bizzat yaşayarak, hem de o icaplarda yaşayan diğerlerini müşahede etmek suretiyle
sonsuz faydalar temin ederler. Buradaki
otomatik kelimesinin manasını evvelce
biraz izah etmiştik. İnsanların bu topluluklardan faydalanmaları her vakit onların
hakiki gayelerini görerek vakı olmaz. İnsanlar, hemen daima bu topluluklara dünya realitelerine ve kıymetlerine göre
ancak kendilerine sağlayacağı menfaatlere karşı istekli ve muhteris olarak katılırlar

...ÖNCEKİ SAYFADAN DEVAM

ve bu istekle o topluluklarda canla başla
çalışırlar. Bu isteklerin çeşitleri de her
şahsın nefsaniyet cüzülerinin keyfiyet ve
kemiyetine göre değişir. Bu keyfiyet ve
kemiyetler bazan çok aşağılardaki hodkamlık seviyelerine kadar inebilir. Mesela büyük bir haydut çetesi kurulabilir.
Fakat vicdan mekanizmasının üst seviyelerine intibak etmiş muvazenelerle bu
istekler çok asilane ve yüksek tezahürler
de gösterebilirler. Mesela temiz bir sevgi
insiyakıyla bir ailenin bütün yükleri altına
seve seve girilebilir. Fakat zahiren, bu
gelip geçici maddi menfaat duygularına
mukabil, bütün bu teşekküllerin bazan
tatlı, bazan da çok acı ve zahmetli yollardan insanları üstün ve hakiki kazançlara
götürecek olan asıl büyük kıymetlerini
hemen hemen kimse görmek ve düşünmek istemez.
Dünyada bulunan her şey gibi millet, devlet, aile teşekkülleri de gaye değil, vasıtadır. Bu vasıtaların hakiki gayeleri dıştan göründüğü gibi, dünyanın çok
muvakkat olan ve dünya ötesine zerresi
bile götürülemeyen maddi kazançları ve
realiteleri değil, bu realiteler içinde yaşayayım, bu kazançlar peşinde koşayım
derken insanların karşılaşacakları acı veya tatlı bir sürü hadisenin vicdan mekanizmasında uğrayacakları ameliyelerden
sonra hasıl olacak öz bilgilerin elde edilmesidir.
İşte bu noktada vicdan mekanizmasıyla
öz bilginin zenginleşişi arasındaki münasebeti bir kere daha tebarüz ettirmiş bulunuyoruz.
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Sözlük:
İnkişaf : 1-Açılma. Meydana çıkma. 2-Yetişme. 3-Terakki etme (1.İlerleme. Yukarı çıkma, yükselme. 2.Artma, çoğalma. 3.Bilgi ve
medeniyetçe yükseliş), ilerleme. 4-Gizli sırların bilinmesi.
Meşakkat : Zahmet. Sıkıntı. Güçlük. Zorluk. (Bak: Himmet)
Mazbut :1-Ele geçirilmiş, zapt edilmiş. 2-Sağlam. 3-Bir yere yazılmış, deftere geçirilmiş. 4-Unutulmamış, hatırda kalmış. 5-Düzenli,
düzgün, beğenilen.6-Doğa olaylarından etkilenmeyecek biçimde korunmuş olan.
Teşkil : 1-Vücud vermek. 2-Suretlendirmek. 3-Şekil vermek. 4-Meydana getirmek.
Tekaddüm : 1-Geçmiş bulunma. 2-Öne geçme. İlerleme. 3- Birine gelmesi muhtemel bir zararın def'i için evvelceden iş'ar ve tenbih
eylemek. 4-Fık: Mürur-u zaman olmak. Zamanı geçmiş bulunmak.
Namzed: 1-(Nâm-zed) f. İsteyen veya istenilen kimse. 2- Sözlü. Nişanlı. 3- Bir vazifeye tayin edilmesini isteyen veya istenilen kişi.
Aday.
İktiza: 1-Lâzım gelme, gerekme. 2-Lâzım, ihtiyaç. Gerek. 3-İşe yarama.
Müşahede: 1- Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek. 2- Muayene, kontrol.
Mevzuu: 1-Bahis. Üzerinde durulan mes'ele. 2- Aşağılanmış olan. 3-Konulmuş. Vaz olunmuş. 4-Uydurma. Doğru ve hakikat olmayan.
5-Geçer olan, muteber, işlemekte olan, câri
Menfi: 1-Müsbetin zıddı. Müsbet olmayan. 2-Bir şeyin olmayacak cihetini düşünen. 2-Hakikatın aksini iddia eden. 3-Gr: Başında
nefiy edatı bulunan kelime veya cümle. 4- Nâkıs. Negatif, olumsuz.
Telakki: 1-Karşılamak. Almak. Kabul etmek. 2-Şahsi anlayış ve görüş.
Tessüs: Temelleşmek. Yerleşmek. Kurulmak. Teşekkül.
Vecibe: 1-Borç hükmünde olan vazife. 2-Kanun ve ahlâkın icabı, yerine getirilmesi lâzım gelen şey.
Tahvil etmek: 1-Bir halden başka bir hale getirmek. Değiştirmek 2-Döndürmek.
Tahmil: Yüklemek. Taşıtmak. Bir kimse üzerine bir işi bırakmak.
Muvaffakiyet: 1-(C: Muvaffakiyât) (Vefk. den) Allah'ın yardımıyla başarı gösterme. 2-Ele geçirme, başarma.
Namütenahi: Sonsuz, ucu bucağı olmayan. Nihâyetsiz.
Zahiren:Görünüşe göre. Meydanda olduğu gibi. Göründüğü gibi.
Hülasa: Bir şeyin, bir bahsin özü. Kısaca esası.
Tevlid:1-Çocuğu doğarken almak. Doğurmak. Doğurtmak. 2- Mc: Sebep olmak, vücuda getirmek. 3-Beslemek. Terbiye etmek.
Terakki:1-İlerleme. Yukarı çıkma, yükselme. 2- Artma, çoğalma. 3- Bilgi ve medeniyetçe yükseliş. (Terakkimizin şartı: 1- Mesailerin
tanzimi 2- Emniyet 3- Teavün düsturunun teshilidir.) (H.Şâmiye)
Vahdet: 1-Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.) 2- Edb: İfade esnasında mevzuun haricine çıkılmaması, maksad ne ise yalnız
ondan bahsedilmesi, sözün dallandırılıp budaklandırılmaması. 3-Tas: Allah'a yakınlık. Gönlünü, kalbini tamamen Allah ile meşgul etme hali. (Ör: Yüsr-ü vahdet; yâni birlik usulüyle bir merkezde, bir elden, bir kanunla olan işler; gayet derecede kolaylık
veriyor. Müteaddit merkezlerde, müteaddit kanuna, müteaddit ellere dağılsa müşkilât peyda eder. M.)
Teşekkül: 1-Şekillenme. şekil alma. 2-Meydana gelme.
İcabat: İcablar. Gerekenler. Lüzum edenler.
Manzume: 1-Tertibli, ölçülü yazı, şiir. Vezinli ve kafiyeli olan söz. 2-Sıra, dizi. Sistem.
Tanzim: 1-(Nazım. dan) Sıraya koymak. Sıralamak. Dizmek. 2-Düzenlemek. Tertiblemek. 3-Islah etmek. 4-Manzum veya mensur
olarak yazmak.
Tertib: 1-(C.: Tertibât) Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak. 2- Tedarik edip hazır ve müheyya kılmak. 3- Bir şeyi bir yere
sabit ve pâyidar kılmak. 4- Mertebelere göre davranmak. 5-Hile ile aldatma.
Tahsis: 1-(Husus. dan) Belli bir gaye için kullanmak. 2-Bir şey veya bir kimse için ayırmak. 3- Kredi. Tazminat.
Şümul: 1-Kaplamak. İhtivâ etmek. İçine almak. 2- Hükmü altına almak.
Şamil: 1-Çevreleyen, içine alan, ihtivâ eden, kaplayan. 2- Çok şeye birden örtü ve zarf olan. 3-Fazla şeyleri veya kimseleri ilgilendiren.
Muhteris: İhtiras sahibi. Çok fazla hırslı istiyen.
Cüz: Kısım, parça. Bir şeyin bir parçası.
Keyfiyet: 1-Bir şeyin esâsı ve iç yüzü. Nasıl olduğu ciheti. 2- Kalite. Madde. (Kemmiyetin zıddıdır.)
Kemiyet: Miktar, sayı, nice oluş. Az veya çok oluş.
Hodkamlık: (Hodkâm) f. Kendi keyfini düşünen. Kendini beğenmiş.
Muvazene: 1-Ölçmek. Denk olup olmadığını bilmek için tartmak, ölçmek. 2-Düşünmek.3-İki şeyin vezince birbirine denk olması.
Uygunluk.
İnsiyak: Mânen sevk olunma. İlâhi ve mânevi sevk. Gönderilmek, bir kuvvetin te'siriyle çekilip gitmek. Ardı sıra gitmek.
Tebarüz: 1-Belli olma, belirtme. Görünme. 2- İki hasım cenk için meyadan çıkma.
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SADIKLAR PLANI’NDAN
CELSE: 65

06.05.1965
ŞAHSİYET SAHİBİ İNSAN ...

BÜTÜN İNSANLARIN his ismini verdiğiniz tesir sahasından beslenmeleri
mukadderdir. Çünkü gerçek tecrübe âleti hisleridir. Yapı böyle yapılmıştır. Burada insanın kudretli tarafı, hislerine yön verebilmesidir. Hislerinin kendi arasındaki cidalini rahatlıkla takip edebilmesi, âdeta onları raflarına yerleştirebilmesidir. Yoksa ona hâkim olmak, ona galebe
çalmak gibi bir hâl mevcut değildir. Zira o his esasında muayyen nitelikte olan bir tesir rezervuarıdır. Onun ilgası ve ibdası insanın elinde değildir.
Hisler nokta-i nazarından almış olduğunuz tesiri kanalize ediniz. Kanalize edildiği zaman, his ismini verdiğiniz tesir bölgesinden aldığınız intibalar, daha üstün bir halin teessüsü ve tecellisi için iyi birer kaynak ve
amildir. Onun muhtaç olduğu seviyeyi ve basamağı tesis ediniz ve oraya koyunuz. Çünkü bu tesir nevi öyle bir aslî hususiyete sahiptir ki, yerini tam manasıyla buluncaya kadar ferdin dengesini devamlı olarak bozar. İşte sizin hissî olmaktan muradınız böyle olmalıdır. Ve bu şekilde
fert şahsiyet sahibi olacaktır. Burada dirayet, burada irade, burada cehit, burada bilgi, sezgi ve nihayet iman her şeyiyle faal hâldedir. Buna
tam manasıyla sahip olan, vicdanın tam tatbikatını yapandır. Çünkü
sizde vicdanî hükümler tarzında beliren, gene his rezervuarının savletleridir. Tabiî ki daima daha yükseğe yerleşmek ihtiyacında olan tesirler
nokta-i nazarından düşünmelisiniz. Bunun bir üstü, realitenin tesirini
almaktır. Şu manada ki, insanın şuur genişlemesini temin edecek daha
üstün bir maksada yönelmiş bir tesir rezervuarıdır. Sizler umumiyetle,
"falan insanın realitesi budur" derken, biraz evvel söylemiş olduğumuz
realiteyi kastetmiş olmuyorsunuz. Onun adî çerçevedeki vasıfları ve fikir
bütünlüğünden bahsetmiş oluyorsunuz. Bunu iyi tefrik ediniz.

Sözlük:

cidal:cenk, savaşma, dirayet: akıl, zeka, ince
şeyleri kavrayış, beceriklilik,ilga : kaldırma,
ibda : meydana getirme, yaratma, savlet
: hamle
tefrik : teessüs, temelleşme, yerleşme, kurulma
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Steven Johnson,
Bu resim Oxford'daki Grand Cafe. Bu
resmi buraya koyuyorum çünkü, burası
İngitere'de açılan ilk kahvehane, 1850
yılında açıldı. Burayı ünlü yapan şey bu.
Bunu size göstermek istememin nedeni
size tarihi İngiltere'ye özgü bir Starbucks
turu yaptırmak istemem değil. Daha çok,
İngiliz kahvehanelerinin son 500 yılda
ortaya çıkan ve yayılan entellektüel tomurcuklanmaya katkısını göstermek için
istedim, Çünkü bu sürece biz artık Aydınlanma diyoruz.
Kahvehaneler
Aydınlanma
sürecinin
başlamasında çok önemli bir rol
oynadılar. Bunun nedeni kısmen orada
içilen şeyin niteliği. Çünkü, kahve ve çayın
İngiliz kültüründe yaygınlaşmasından
önce insanlar -hem sosyete hem ve sokaktaki adam- sabah akşam, gün doğumundan batımına kadar içki içiyorlardı.
Gün içinde tercih edilen içecek alkoldü.
Kahvaltıda biraz bira, öğlen yemeğinde
biraz şarap, sonra -özellikle 1650’lerdecin ve gün bitiminde de biraz daha şarap
ve bira. Sağlıklı seçenek buydu, -doğruçünkü su içilecek kadar güvenli değildi. Bu
nedenle, kahvehanelerin yükselişine kadar neredeyse bütün nüfus gün boyu sarhoş geziniyordu. Nasıl olduğunu tahmin
edebilirsiniz değil mi? Kendinizden
düşünün, eğer bütün gün içki içiyor olsanız ve birden bire sizi uyuşturan bir
maddeden, sizi uyaran bir maddeye
geçerseniz aklınızdan daha iyi fikirler
geçmeye başlar. Daha keskin bir zekanız
olur, daha tetikte olursunuz. Bu nedenle
İngiltere'de çay ve kahveye geçişi takiben
müthiş bir yenilikçilik atağına geçilmiş olması tesadüfî değildir.
Kahvehaneleri önemli kılan bir diğer unsur ise bu mekanların mimarisi. Buralar,
farklı kültür ve geçmişlere sahip insanların
bir araya gelerek farklı alanlardaki deneyimlerini paylaştıkları yerlerdi. Buralar,
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TED konuşmasından derlenmiştir.
Matt Ridley'in konuşmasında bahsettiği
gibi fikirlerin seviştikleri yerlerdi. Burası bir
nevi yatak odası gibiydi. Fikirler burada bir
araya geliyorlardı ve bu döneme ait
şaşırtıcı sayıdaki buluşun geçmişinde bir

yerlerde bir kahvehane saklıdır.
Son beş yıl içinde kahvehaneler hakkında
düşünerek epey bir vakit geçirdim, çünkü
iyi fikirlerin nereden geldiğini bulmaya
çalışan bir arayış içindeydim. Bu alışılmadık yeniliklikçi fikrilere ve alışılmadık
yaratıcılığa yol açan ortamlar nelerdir?
Yaratıcılığı destekleyen mekanlar nasıl yerlerdir? Şunu yaptım: hem kahvehane ve
benzeri yerleri inceledim, hem de
inanılmaz derecede yenilikçi fikirler
üretmiş olan İnternet gibi medya ortamlarına baktım. İlk şehirlerin tarihlerini
inceledim, hatta mercan adaları ve
yağmur ormanları gibi alışılmadık derecede biyolojik çeşitlilik gösteren
yerelere gittim. Bu tip yerlerde durmadan
ortaya çıkan ortak bir şablon, kendini
tekrarlayan bir davranış biçimi aradım.
Onlardan ders alabileceğimiz, alıp kendi
yaşantımıza,
kurumlarımıza ya da
çevremize uygulayarak daha yaratıcı ve
yenilikçi hale getirebileceğimiz tekrar

Son beş yıl içinde
kahvehaneler
hakkında
düşünerek epey
bir vakit
geçirdim, çünkü
iyi fikirlerin
nereden
geldiğini
bulmaya çalışan
bir arayış
içindeydim.
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eden şablonlar mevcut mudur? Sanırım
birkaç tane buldum.
Ama bunlara anlam verebilmek ve gerçekten
anlayabilmek için fikir üretimi ile ilgili konseptlerin
bizi
sürüklediği
alışılageldik
kelimelerden ve benzetmelerden uzak
durmaya çalışmanız gerekli. İlham verici anları tarif etmek için kullandığımız zengin bir
kelime dağarcığımız var. Beynimizde bir an
şimşek çakması, ilham gelirken donup kalmak
gibi deyişlerimiz var; "Evraka!" anlarımız,
hatta beynimizde yanan ampuller, değil mi?
Tüm bu kavramlar, her ne kadar gösterişli
söylemler olsalar da tek bir basit önyargıyı
paylaşıyorlar, bu da, bir fikirin, genellikle muhteşem ve aydınlatıcı bir anda ortaya çıkan
tek bir kavram olduğu.
Ancak, şunu söyleyebilirim ki, bence özellikle
başlangıçta yeni bir fikir aslında temele inerseniz bir şebekedir. Yani, beyninizin içinde
olan budur. Bir fikir, yeni bir fikir, beyninizin
içinde birbirleriyle senkronize ateşlenen yeni
bir sinir ağıdır. Daha önce ortaya çıkmamış
yeni bir dizilimdir. Şimdi soru şu: Bu tip yeni

ağların oluşumunun daha çok olduğu ortamlara beyninizi nasıl götürebilirsiniz? Aslında, ilginç olan şu ki, dış dünyadaki bu tip şebeke yapıları aslında insan beyninin içindeki
şebeke yapısının birer taklidi.
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Kullanmak istediğim benzetme için aslında
epey yakın zamana ait bir fikirin hikayesinden, epey güncel, 1650'lerden daha güncel en azından. Timoty Prestero adında
harika bir adam var, bu adamın "Önemli
Tasarım" diye bir firması var. Bu ekip,
gelişmekte olan ülkelerde başta gelen sorunlardan biri olan bebek ölüm oranalrına
ilişkin birşeyler yapmak istemiş. Bu konuyla ilgili en sıkıntılı konulardan biri de, yenidoğan bebekler için inkübatör (yaşam
destek cihazları) temin edilmesi. Eğer
özetle bebekleri sıcak tutmayı başarırsak
buralardaki bebek ölüm oranlarını yarı
yarıya azaltabiliriz. Bu teknolojiye sahibiz,
şu anda gelişmiş ülkelerde standart bir
teknoloji bu. Sorun şu ki, 40.000 dolar
verip bir inkübatör alır ve bu cihazı Afrika'da orta büyüklükte bir köye
gönderirseniz, bir ya da iki yıl sorunsuz
çalışacaktır. Ama bir süre sonra bir yerleri
arızalanacak, bozulacak ve sonsuza kadar
bozuk kalacaktır, çünkü 40.000 dolar
değerindeki bu cihaza yedek parça
sağlayacak bir sistem, ve onu tamir edecek bir uzman mevcut değil. Böylece, bu
ülkelere yardım sağlamak için elinizdeki
tüm parayı bu ileri teknoloji ürünlerine
yatırmış olursunuz ve sonunda tüm bu
yatırımlar işe yaramaz hale gelirler.
Prestero'nun ekibinin yapmaya karar verdiği şey buydu. Etrafı inceleyip, gelişmekte
olan bu ülkelerde mevcut olan hangi
kaynakları kullanabileceklerini görmek.
Şunu farkettiler, buralarda yaşayan insanların çoğunun dijital video cihazları ya da
mikrodalga fırınları yoktu, ama arabalarını
çalışır durumda tutma konusunda epey
başarılıydılar. Bu yerlerin hemen hepsinde
sokakta çalışan bir sürü Toyota Forerunner mevcuttu. Yani arabaları çalışır halde
tutma konusunda epey uzmanlar. Bunun
üzerine, Prestero'nun ekibi şunu düşündü:
"Tamamı araba yedek parçalarından
oluşan bir inkübatör imal edebilir miyiz?"
Sonunda ürettikleri cihaz buydu. Adı
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“yenibakım cihazı”. Dışarıdan, modern
batılı bir ülkedeki herhangi bir hastanede
bulabileceğiniz inkübatöre benziyor. İçi
ise tamamen araba parçalarından oluşuyor. İçinde pervane var, ısıyı far lambaları
ile veriyor, alarm olarak kapı açık uyarısı
kullanılmış. Araba aküsü ile çalışyor. Yani
bu cihaz bozulduğunda tamir etmek için
gereken tek şey Toyota yedek parça bayiinden edineceğiniz yedek parçalar ve
tamir yeteneği. Bu gerçekten de harika bir
fikir, ama benim söylemek istediğim
bunun aynı zamanda ortaya çıkan iyi fikirler için çok iyi bir benzetme olduğu. Biz,
ortalığı yerinden oynatacak fikirlerimizin
bir nevi 40.000 dolarlık inkübatör gibi son
model olduğunu düşünmeyi severiz, oysa
çoğunlukla böyle değillerdir. Genelde
yakında, ortalıkla bulunan parçaların
birleşmesinden oluşmuşlardır.
Diğer insanlardan fikir alırız, bize birşeyler
öğretmiş olan insanlardan, kahvehanelerde karşılaştıklarımızdan ve bu fikirleri birbirlerine ekleyerek yeniden şekil
veririz, yeni bir şey yaratırız. Yeniliğin
ortaya çıktığı an budur işte. Bu aynı zamanda yenilikçilik ve derin düşünce ile
ilgili kafamızdaki bazı modelleri de
değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor.
Bakın, klasik modellerden biri bu. Bir
diğeri de Newton Cambridge'deykenki
Newton ve elma. Yani, adeta orada öyle
durup derin düşüncelere dalmışken, daldan bir elma düşüyor ve birden yerçekimi
teorisini akıl ediyorsunuz. Aslında, tarih
boyunca yenilikçiliğe önayak olmuş yerler
aslında
biraz
şöyle
görünme
eğilimindedirler. Hogarth'ın bir tavernadaki politik bir akşam yemeğini betimlediği meşhur tablosunu düşünün. Ama o
zamanlardaki
kahvehaneler
böyle
görünüyordu. İşte fikirleri bir araya
getiren insanların yeni, ilginç ve öngörülmeyen tesadüflere maruz kaldığı,
farklı geçmişe sahip insanlarla beklen-

İYİ FİKİRLER NEREDEN GELİR?

medik şekilde karşılaştıkları kaotik ortamlar
buralar. Yani, eğer yenilikçilik peşinde bir organizasyon yaratmak istiyorsanız size tuhaf
gelse de, bahsettiğime benzer ortamlar
yaratmalıyız. Ofisiniz buna benzemeli, vermeye çalıştığım mesajın bir kısmı bu.
Bununla ilgili sorunlardan biri de şu, bu alanda
yeterince
araştırma
yaparsanız
göreceksiniz ki insanlar kendi ürettikleri iyi
fikirleri ya da geçmişteki en iyi fikirlerini
anımsama ve rapor etme konusunda
inanılmaz derecede tutarsızdır. Bundan
birkaç yıl önce, Kevin Dunbar adındaki harika
bir araştırmacı ortalıkta dolanıp bir nevi "Big
Brother" yaklaşımı ile iyi fikirlerin nerelerden
geldiğini bulmaya çalıştı. Dünyadaki bir sürü
bilimsel araştırma laboratuvarını ziyaret etti
ve herkesi günlük işlerini yaparken videoya
kaydetti. Mikroskop başında otururken, su
makinesinin başında iş arkadaşları ile sohbet
ederken, bütün hepsini. Tüm konuşmaları da
kaydetti ve en önemli fikirlerin nerelerde
ortaya çıktığını bulmaya çalıştı. Hepimiz, laboratuvarda çalışan bir bilim adamı düşündüğümüzde aklımıza şu klasik görüntü gelir.

Diğer insanlardan
fikir alırız, bize
birşeyler
öğretmiş olan
insanlardan,
kahvehanelerde
karşılaştıklarımız
dan ve bu
fikirleri
birbirlerine
ekleyerek
yeniden şekil
veririz, yeni bir
şey yaratırız.
Yeniliğin ortaya
çıktığı an budur
işte.
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Bilim adamı mikroskobunun başında iken
incelediği doku örneğinde birşey görür ve birden
"evraka!" süper bir fikir gelir aklına.
Ama Dunbar yaptığı kayıtları incelediğinde
gördü ki aslında ortalığı sarsacak derecede güçlü
fikirlerin hiçbiri tek başına laboratuvarda,
mikroskop çaşında ortaya çıkmadı. Aksine, bu
fikirler haftalık laboratuvar toplantısı sırasında
konferans masası çevresinde herkesin bir araya
gelerek, ellerindeki en son verileri ve bulguları
ve hatta yaptıkları hataları paylaştıkları anlarda
ortaya çıktılar, Yaptıkları buluşlardaki hatalardan
ders aldılar. İşte bu tip bir ortam “ben buna likit
network demeye başladım”, farklı geçmişe, ilgi
alanına sahip kişilerden gelen farklı fikirlerin bir
araya gelmesi, birbiriyle itişmesi birbiri ile
sürtüşmesini mimkün kılan alanlar. İşte bu alanlar, aslında yenilikçiliğe bizi götüren alanlardır.
İnsanların bir diğer sorunu da yaptıkları yenilikçiliğin tarihçesini kısacık bir süreye hapsetmek istemeleri. Buluşlarının hikayesini bir nevi
"Evraka!" anına benzetmeyi seviyorlar. "Orada
dururken birdenbire zihnim aydınlandı, herşey
yerine oturdu." demek istiyorlar. Ama, aslında
eğer geçmişteki kayıtlara bakacak olursanız
pekçok önemli fikirin aslında oldukça uzun kuluçka süreleri olduğunu görürsünüz. Ben bu duruma "yavaş önsezi” adını veriyorum. Son zamanlarda bunu çok duyuyoruz önsezi ve
dürtüler. Ve birdenbire, göz açıp kapama hızıyla
olan idrak anları ama gerçekte, iyi fikirlerin çoğu
bazen onlarca yıl insanların zihninin gerisinde bir
yerde takılı kalabilir. Karşılaştıkları sorunun ilginç
olduğunun farkına varırlar ama onu nasıl
çözeceklerine ilişkin bir yöntem yoktur akıllarında. Bütün bu zamanı başka sorunları cevaplamak için harcarlar ama tüm bu zaman içinde
kafalarının içinde, gezinip duran ve ilgilerini
çeken ama henüz çözemedekileri bir büyük soru
işareti vardır.
Bunun en güzel örnekerinden biri Darwin. Darwin'in kendisi, otobiyografisinde doğal seleksiyon fikrinin klasik bir "Evraka!" anında ortaya
çıktığını anlatıyor. Çalışma odasında iken, 1838
yılının Ekim ayında Malthus'un nüfus ile ilgili es-
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erini okurken, birdenbire doğal seleksiyona ait basit
algoritma gözünün önünde beliriyor ve kendi kendine,
"Ah, nihayet çalışan bir teori kurabildim." diyor. Kendi
otobiyografisinde böyle anlatıyor. Bundan on yıl kadar
önce, Howard Gruber isimli müthiş bir araştırmacı Darwin'in o döneme ait not defterlerini inceledi. Darwin
inanılmaz not tutardı aklına gelen her bir ufak fikri, her
bir önseziyi yazardı. Gruber şunu fark etti ki Darwin
Malthus'un nüfus kitabını 1938'de okurken ortaya
çıkan anlık aydınlanmadan çok daha önce, aylar ve
aylar önce doğal seleksiyon teorisini tamamlamıştı bile.
Bu teoriyi tam olarak anlatan bölümler vardı ve aslında
düşünürseniz bu bölümler Darwin'e göre kendisinin
bur teoriyi geliştirmesinden önce yazdığı kitaplar. Fark
ettiğimiz gibi, Darwin, bir anlamda bu fikri bulmuştıu,
bu kavramı bulmuştu ancak bunu tam anlamı ile
düşünme yetisinde değildi henüz. Aslında büyük fikirler
genelde bu şekilde ortaya çıkar; yavaş yavaş, uzun bir
zaman içinde görünür hale gelirler.
Şimdi, hepimiz için ortaklaşa çözmesi gereken konu şu:
bu tip uzun bir yarı ömrü olan fikirlerin ortaya
çıkmasına yardım edecek ortamları nasıl yaratabiliriz?
Patronunuza gidip "Firmamız için 2020 yılında çok
faydalı olacak harika bir fikrim var. Bunu yapmak için
bana biraz zaman verir misiniz?" Şimdi, Google gibi
bazı firmalarda, bu tip yenilikçilik projeleri için mesainin %20'si kadar yıllık izin hakkı mevcut. Buralar fikir
üreten mekanizmaları besleyen organizasyonlar. Ama
bu anahtar bir konu.
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Bir diğer husus da bu tip önsezilerin diğer insanların önsezileri ile bağlanmasını sağlamak.
Genelde olan budur. Bir fikrin yarısına sahipsinizdir, bir diğeri de diğer yarısına. Eğer uygun
bir ortamda iseniz bu iki yarı birleşerek toplamlarından çok daha güçlü bir hal alırlar. Yani, bir
bakıma genelde fikri mülkiyet haklarının korunması hakkında konuşuruz. Biliyorsunuz işte,
bariyerler kurma, gizli AR-GE laboratuvarları, her
aklımıza gelen şeye patent almak gibi. Böylece bu
fikirlerin değerlerini koruyacaklarını, insanların
buna benzer yeni fikirler üretmesini özendireceğimizi ve kültürümüzün daha yenilikçi
olacağını düşünüyoruz. Ama önemli olan bir konu
daha var bence fikirleri korumak için harcadığımız
zamanın belki de daha fazlasını fikirleri birbirleri
ile birleştirmek için harcamamız gerekiyor.
Size son bir hikaye daha anlatmak istiyorum,
bence bu değerleri çok iyi bir şekilde gösteriyor,
ve bu hikaye yenilikçi bir keşfin nasıl hiç öngörmediğimiz bir şekilde ortaya çıkabildiğini anlatan bir
hikaye. 1957 yılının Ekim ayında, Sputnik uydusu
yeni fırlatıldığında, Maryland'de John Hopkins
Ünversitesi'ne bağlı bir uygulamalı fizik laboratuvarındayız. Günlerden Pazartesi sabahı ve gezegenin etrafında dönmeye başlayan uydu ile ilgili
haberler yeni yayınlanmış. Elbette ki, burası bir
inekler cenneti, değil mi? O an orada bulunan fizi-
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kle uğraşan bir sürü inek, "Aman Tanrım, bu muhteşem. Bunun olduğuna inanamıyorum." diyor. Bunlardan iki tanesi UFL'daki 20 araştırmacıdan iki tanesi
kafeteryada, masada bir grup meslektaşları ile sohbet
ediyorlar. İsimleri Guier ve Weiffenbach olan bu iki kişi
muhabbet etmeye başlıyor. Biri diyor ki, "Hey, bu
nesneyi dinlemeye çalışan oldu mu?" Biliyorsunuz,
tepemizde, uzayda insan yapımı bir uydu dolanıyor ve
mutlaka bir tür radyo sinyali yayıyor olmalı. Eğer
frekansını bulursak muhtemelen onu duyabiliriz."
Böylece etraflarındaki birkaç meslektaşlarına soruyorlar, herkes diyor ki "Yok, bunu düşünmemiştik. İlginç
bir fikir."
Tesadüf o ki Weiffenbach mikrodalga alıcıları konusunda bir uzman ve ofisinde de bir anfiye bağlanmış
ufak bir anten kurulu. Böylece Guier ve Weiffenbach,
Weiffenbach'ın ofisine gidiyorlar ve alıcıyı kurcalamaya
başlıyorlar. Şu an hacking dediğimiz şey bu. Birkaç saat
sonra, gerçekten de bir sinyal yakalıyorlar. Çünkü
Sovyetler Sputnik'i çok kolay izlenecek şekilde tasarlamışlardı. Tam 20 MHz'lik sinyaller yayıyordu ve bu
nedenle kolayca dinlenebiliyordu. İnsaların bu
uydunun yalan olduğunu düşünmesinden korkuyorlardı, aslında. Bu nedenle kolaylıkla izlenebilir bir şekilde tasarladılar uyduyu.
Bu iki adam, ofiste oturup sinyali dinlerken, ofise insanlar gelmeye başlıyor ve diyorlar ki, "Vay canına, bu
süper birşey. Ben de dinleyebilir miyim? Vay be, harika!" Çok geçmeden şunu fark ediyorlar " Vay canına,
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bu tarihi bir an, muhtemelen Amerika'da bunu
dinleyen ilk insanlar biziz. Bunu kaydetmeliyiz."
Böylece odaya bu kocaman, hantal, analog kayıt
aletini getiriyorlar ve bu ufak biip, biip seslerini
kaydetmeye başlıyorlar. Ve duydukları her bir biip
sesinin aralığının saatini kaydetmeye başlıyorlar.
Derken şunu düşünmeye başlıyorlar, "Farkında
mısın? Burada ufak bir frekans varyasyonu var.
Eğer Doppler etkisini kullanarak matematiksel
birkaç formül yazarsak muhtemelen uydunun
hızını hesaplayabiliriz. Derken buldukları ile biraz
daha oynadılar ve farklı uzmanlık alanına sahip
birkaç meslektaşları ile daha konuştular. Ve
dediler ki, " Hey, biliyor musun, bizce Doppler
etkisinin grafiğinin eğimini dikkatlice incelersek
uydunun antenimize en yakın olduğu ya da en
uzak olduğu anları hesaplayabiliriz. Süper bir şey
bu."
Nihayetinde, standart iş tanımlarının yanısıra bu
ufak yan projeyi de yapmak için izin alabildiler.
UFL'nin yeni satın aldığı ve bir odayı baştan başa
dolduran yeni UNIVAC bilgisayarını kullanma iznini de kopardılar. Bazı rakamlar üzerinde çalıştılar
ve üç haftalık bir sürenin sonunda, bu uydunun
Dünya etrafındaki yörüngesinin haritasını tam
olarak çıkarmayı başardılar. Bunu sadece yemek
yerken kafeteryada akıllarına gelen ufak bir öngörüyü dinleyerek başardılar.
Birkaç hafta sonra, patronları, Frank McClure, onları bir odaya çağırdı ve dedi ki, "Hey, çocuklar,
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sizden bir ricam var, şu çalıştığınız proje ile ilgili. Dünyanın etrafında dolanan ve bulunduğu nokta
bilinmeyen bir uydunun konumunu yerden belirlemeyi
başardınız. Peki, tersini yapabilir misiniz? Eğer
uydunun yerini biliyor olsanız, dünya üzerindeki bir
noktanın konumunu belirleyebilir misiniz?" Bunu biraz
düşündüler, ve dediler ki, "Hmm, sanırım yapılabilir. Bir
hesaplayalım." Böylece odalarına gittiler ve bu konuyu
düşündüler. Daha sonra geri geldiler ve dediler ki
"Aslında, bu daha da kolay." Patronları dedi ki, " Ah, bu
güzel haber. Bakın, şu anda nükleer denizaltılar imal
ediyoruz ve bu denizaltılardan atılan bir füzenin tam
Moskova'nın göbeğine düşmesini sağlamak eğer denizaltının Pasifik Okyanusu'ndaki konumunu bilmezseniz
imkansız. Bu nedenle düşündük ki, yörüngeye bir grup
uydu atabiliriz ve bu uyduları kullanarak denizaltılarımızın okyanusun ortasındaki konumlarını tam
olarak bulabiliriz. Bu konu üzerinde çalışır mısınız?"
İşte bu, GPS'in doğuşu. 30 yıl sonra, Ronald Regan bu
teknolojiyi açıkladı ve açık bir platform haline getirdi ve
bu platform isteyen herkesin üzerine birşeyler ekleyebileceği ve yeni bir teknoloji geliştirerek yaratıcı ve yenilikçi bir şeyler üreteceği bir ortam haline geldi. Herkesin ne isterse yapabileceği bir ortam. Şimdi sizi temin
ederim ki bu odada beni dinleyenlerin en azından
yarısı, hatta daha da fazlası cebinde, uzaydaki bu uydularla iletişim kurabilen ufak birer cihaz taşıyor. Ve iddia
ediyorum ki en azından biriniz, hatta belki de çoğunuz
bu ufak cihazı ve bahsettiğim uydu sistemini son birkaç
gün, ya da hafta içinde yakınlardaki bir kahvehanenin
yerini tespit etmede kullandınız, değil mi?
Bence bu harika bir örnek, çok iyi bir ders, bize açık
yenilikçi sistemlerin gücünü muhteşem, öngörülemeyen ve sınır tanımaz gücünü gösteriyor. Bu sistemleri
doğru kurarsanız, yaratıcılarının hayal bile etmedikleri
noktalara götürebilirler sizi. Yani bakın, bir an bu iki
adam birlikte geliştirdikleri bu tutkulu projeyi bir anlık
bir önseziyi değerlendirerek geliştirdiler. Daha sonra
soğuk savaşta önemli bir yer aldıklarını düşündüler.
Oysa görünen o ki, aslında sadece birilerine sütlü
kahveyi içecekleri bir kahvehaneyi bulmaya yardım
ediyorlar. Yenilikler böyle yaratılır. Anlık karşılaşmalar,
birleşik zihinlere destek olur.
-SON-

Sayfa 14

Andre Luiz’den Tebliğler


Hayatın size yüklediği vazifeleri gerçekleştirirken,
vicdan sesine kulak verip, yaşamı mutsuzluktan uzak
ve sakin bir şekilde yaşayabilirsiniz ve yaşamalısınız.



İnsanların problemlerine üzülmeden onlara yardım
ediniz, çünki onlar bu problemleri kendileri çözmek
istemektedirler.



Olayların dış görünüşlerine bakarak değerlendirmeyip, iç vizyonunuzu harekete geçirirseniz sonunda
herşeyi anlarsınız.



Düşüncelerinizi gerçekleştirirken herhangi bir ihtiyacınızı düşünerek işinize bütün kaynaklarınızı
ayırın. Vazifeniz bunu size kelimelere gerek kalmadan
hissettirecektir.



Eğer siz hedeflerinize ulaşmada herhangi bir
başarısızlığa uğradıysanız, bunun için sorumlu aramayınız. Bunun yerine yanlışlığı en iyi şekilde düzeltmek
için gerekeni yapınız.



Eğer siz vazifenizi doğru olarak yaparsanız, bundan
faydalanacak olanlar sizin işinizin değerini vermek ve
deneyimlerinizi paylaşmak için çok uzaklardan
gelecektir.



Herhangi bir kararsızlık anında konuyla ilgisi olan
arkadaşlarınızın fikirlerine değer veriniz. Ancak en
sonunda verilecek kararın hep sizin kararınız olmasına dikkat ediniz.



Sempatik bir davranış size şimdi ve gelecekte mutlaka bir kapı açacaktır.



Çok sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda bile ağır başlı ve
idrakli davranınız. Çünki sonunda yaptıklarınızla



karşılaşırsınız.



Size karşı yapılan hareketler sonucu özür
dilendiğinde, yapacağınız olumlu hareketler kendi
yararınıza olacaktır.



Epröv ve zorluklar artmış göründüğü zaman sabır ve
umudunuzu koruyun ve Tanrı’nın her zaman ve
kesinlikle en iyiyi yaptığını düşünerek çalışıp hizmet
ediniz.



İspanyolca’dan çeviren: İsmet Yalçın
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ERGÜN ARIKDAL’IN KALEMĠNDEN
İNSANIN HAYATTAKİ HEDEFİ NEDİR?
Hayat Programı
Spiritüel temel esaslara göre şöyle
söyleyebiliriz: Her varlık dünyaya enkarne olurken; bir beden içerisinde
görünmek, bedenli halde yani insan
olarak yaşamak için ruhsal dünyadan
yeryüzüne gelmek arzusu gösterir. Bu
arzu, onun genel evrensel tekamülü,
evrimi için zorunlu bir durumdur. Bütün varlıklar yeryüzüne kendi gelişimlerini tamamlamak için gelirler; ve bir
defa da gelmezler, defalarca gelirler
yani tekrardoğuşlar vardır.
Bu doğum ya da dünyaya geliş esnasında her varlık; ruhsal dünyada çok
gelişmiş bir şuur düzeyine sahiptir ama
yeryüzünde değil. Yeryüzüne indiğimizde, bir bedene bağlandığımız anda açık
şuurumuzun % 5’i elimizde ya kalır ya
kalmaz; kısacası şuurumuz % 95 kararır. Küçük bir noktası aydınlıktır ve bizler dünyadaki hayatımızı işte o aydınlık
küçük noktayla idare etmeye çalışırız.
Dolayısıyla her şeyi tam bilemeyiz, anlayamayız, kavrayamayız ve sürekli sorular sorarız.
Ancak hayat programımızı
yani
“yeryüzüne indiğimde, doğuşumdan
ölümüme
kadar neler yapacağım?” sorusunun cevabını oluşturan planı; daralmamış, kararmamış, yüksek ve
uyanık, serbest
dediğimiz bağımsız şuur haliyle

yapmışızdır. Yapacağımız şeyler rastgele birer icraat, tesadüfen ele alınmış
şeyler değildirler; hepsi planlı, programlı, ölçülü biçili, hem tecrübemizi,
tekamülümüzü, gelişmemizi artıracak,
hem de gelecekteki hayatlarımızın organizasyonunu oluşturacak ilk esasları,
temaları meydana getirmek üzere yapılır.
Bu hayat programı çok önemlidir;
bunu her zaman tek başımıza yapmayız, zaten yapamayız. Muhakkak bize
öncülük edecek, siyanet melekleri ismi
verilen koruyucu varlıklar veya ruhlar
tarafından bize yardım edilir ve hayat
planımızı hazırlarız. Planımıza göre doğarız; “Neden 1974’te doğdum da
1960’ta doğmadım?” sorusunun cevabı
işte budur: Çünkü bizim için yeryüzünün zaman ve mekan olgunluğu, yararlanacağımız olayların ortaya çıkması,
art arda geliş şekli ve bu olaylara bizim
katılımımız ancak 1974’ten itibaren
başlayabilirdi. Bunları kendi keyfimize
göre ayarlayamazdık.
Dünyanın kendine göre bir gidişi,
bir oluşum şekli vardır ve bazı şeylerin
ortaya çıkması, onların ortaya çıkışına
bağlı olarak başka şeylerin de ortaya
çıkması elbette Sebep-Sonuç Yasası’na
göre olmaktadır ve 1974’ten önceki
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dünya hayatı; sırf bu nedenle bizi pek
ilgilendirmeyecekti. Hatta öyle ayarlanmaktadır ki, şahsi tecrübelerimiz ve bireysel gelişimimiz için sadece doğum
yılımızı değil ayı, günü ve ayrıca zaman
ve mekandaki yeri de belirledikten sonra asıl önemli olan noktayı da biz belirleriz: Yani cenin oluştan başlayarak beden
olarak kullanacağımız aracın genetik
özelliklerini oluşturacak bir anne ve bir
babaya ihtiyacımız vardır; onlar olmadan bir gen, bir yerden bir yere nakil
olmaz. Anne ve babadan alacağımız
özellikler bedenimizi oluşturacaktır ve
biz, o beden sayesinde tecrübe yaparız.
O beden bizim aracımızdır ve bu aracı
zaten biz büyütürüz. Hatta arada sırada
öyle olur ki, o anne ve babayı karşılaştıran, birbirine aşık eden, evlendiren, bağlayan da yine doğacak olan çocuktur.
Ancak genellikle bu plan doğrudan doğruya kayıtlıdır çünkü hazır bir anne baba
vardır; onların zaten çocukları vardır; biz
ikinci veya beşinci çocuğu olarak doğabiliriz; temelde önemli olan o ana ve babanın genetik durumudur çünkü onların
DNA sarmallarında mevcut olan özellikleri, meydana gelecek olan o yeni bedendeki birleşimiyle edinmemiz lazımdır; bu birleşim de hayat planımızdaki
ana işlemlere uygundur. Hayatta hangi
rolü oynayacaksak, kendi gelişimimiz
için nasıl bir persona seçmişsek; o personanın ihtiyacı olan bütün özellikleri
deyim yerindeyse sağdan soldan toparlarız. Sık sık “Niçin ailem, annem, babam
bu kişiler de başkası değiller?” diye sorarız. Evet, beğensek de, beğenmesek
de, bizler o insanlardan aldığımız genetik malzemeye göre mevcut insanlarız.
Onlar bizim sinir sistemimizi, beyin sistemimizi oluşturacak ve hayatta bize
lazım olacak tecrübeleri geçirmemizi
sağlayacak birtakım kalıtımları taşımaktadırlar.
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Kalıtımsal hastalıklar genellikle bir
tekamül zorunluluğu olarak ortaya
çıkarlar, bu ihtiyaca göre meydana
getirilirler. Örneğin,
belki bir varlık ileride
şeker hastası olarak
bazı tecrübeler geçirmek
ihtiyacındadır
ama genetik yapılarında şeker hastası
olma kalıtımını taşımayan bir anne ve
babadan doğmazsa,
kolay kolay şeker
hastası olmayacaktır.
Ancak şeker hastası
olan annesi veya babası varsa o da şeker
hastası olma potansiyeline sahip bir varlık olarak büyür. En
sonunda, belirli çağlarda pankreas yorulması sonucunda onda da şeker hastalığı oluşur ve eprövleri, yaşam imtihanları, hayat görüşü o şeker hastalığının seyrine göre oluşur. Aldığı gıdanın
şekli değişir, hayat görüşü değişir, hafıza kabiliyeti, düşüncesi farklılaşır;
hayatına bir yumuşaklık, standart bir
durum hakim olur. Kendini fazla yoramaz, abur cubur her şeyi yiyemez vs.
Bütün bunlar, o varlığın günlük hayatında çok değişik tecrübelere, ruh haletine, ruh hallerine geçmesine sebep
olur. Gördüğünüz gibi, tüm bunlar çok
ince hesaplardır.
Akrabalarımız için de, kardeşlerimiz için de böyle ayrı ayrı hesaplamalara ve kendi seçimlerimizle onaylanan
düzenlemeler geçerlidir. Bu gerçekleri
bilmeyenler “Bilseydim, böyle olmazdı, bunu seçmezdim,” ya da
“Bilseydim, böyle bir durumda doğmazdım. Orta halli olmazdım da çok
zengin olurdum,” diyorlar. Dünya şartları o şekilde yürümez; bizler fakirliği,
fukaralığı bile bile seçeriz, zenginliği

Hayatta hangi
rolü
oynayacaksak,
kendi gelişimimiz
için nasıl bir
persona
seçmişsek; o
personanın
ihtiyacı olan
bütün özellikleri
deyim yerindeyse
sağdan soldan
toparlarız.
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bile bile seçeriz ama yeryüzündeki bu egoist kafamızla
değil. Bunlar, serbest ve yüksek şuur hali içerisinde bulunduğumuzda yapmış olduğumuz bir gözlemden ve ihtiyaçtan doğar. Yeryüzünde
neye muhtaçsak onunla karşılaşırız; ister aile akraba seçimi, ister iş, eş, aş; ne olursak olalım, ne yaparsak yapalım, bütün bunları öz ihtiyacımız olarak, bize sağlayacakları imkanları kullanmak
ve o imkanlar içerisinde çeşitli tecrübeler, imtihanlar geçirmek yoluyla bir tekamül veya gelişim hamlesi yapabilmek için kendimiz seçmişizdir. Kısacası,
her şeyden bizler sorumluyuz.
Dünya Hayatı: Eprövler
Dünya hayatına, eprövler yani imtihanlar alemi deriz. İmtihanlar aleminde madde ile sınanırız. Bilirsiniz; eski
geleneklerde su, ateş, hava ve toprak
gibi dört büyük temel unsurdan ve
bunların her birinin insan üzerinde ayrı
ayrı etkisinin var olduğundan söz edilir.
Gerçekten de insanın bedeninin yapısında bunların temsil ettiği enerjiler
mevcuttur. Dikkat ederseniz, bunların

aynı zamanda insanlığın imtihan şekillerini oluşturduklarını da görebilirsiniz:
Suyla imtihan oluruz; seller, yağmurlar,
göller, boğulmalar, sel basmaları, su
basmaları vs. Ateşle imtihan oluruz;
volkanik hareketler vs. Toprakla imtihan olduğumuzda büyük depremler,
çatlaklar, heyelanlar ortaya çıkar. Havayla imtihan olduğumuzda ise büyük
esintiler, boralar, fırtınalar, hiç dinmeyen rüzgarlar kendini gösterebiliyor.
Demek ki, bizler yani ruh varlıkları için
imtihanı olmayan, denenmeyen bir
maddesel hayat yoktur. Tabiatın her
türlü hareketi; ruh varlığı için bir imtihan, bir sınanma şekli olur. Esas mesele, o hareket karşısında varlığın göstermiş olduğu uyanıklıktır; uyum, özellikle esneme kabiliyetidir, herhangi bir
basınç, itilim veya zorlanma karşısında
ne dereceye kadar yaylanıp, geriye çekilip kopmamak, pes etmemek, kendini
yok etmemek, hayattan caymamak,
yılmamak üzere bir esneklik gösterip
göstermediğinin kanıtlarının fiilen ortaya konmasıdır; zaten bu, hayatın ta
kendisidir!
Biz insanlar, yeryüzünde her zaman
çok çeşitli olaylarla karşılaşırız ve bunlara karşı bizim bir tavrımız, bir tutumumuz, onları değerlendirme halimiz
vardır. Bunlar; bizim o an içinde bulunduğumuz realitemizin, gerçeklik şuurumuzun sağladığı imkanlar dahilinde
oluşurlar. Başka bir gerçeklik şuuru içerisinde incelemiş olsak, bir olay bize
belki de felaket gibi gelmeyecektir; onu
tahammül etmesi, taşınması gayet kolay, geçici bir olaymış gibi görebiliriz.
Hatta aynı olayı bize yakın bir başkasında görsek; kendi alanımızda olmadığı
için o olayın bizi pek fazla etkilememesi
söz konusudur. Bu durum için en iyi
örnek, ölüm karşısındaki tavrımızdır.
Metapsişik açıdan ölüm olayı bir
felaket değildir çünkü nasıl doğuyorsak
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**25 Ekim’de açılan yeni grubumuza kayıtlar devam ediyor.
**Ders Saatleri: 12.00 – 14.30 arasında ve Cumartesi günleridir.
**Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.
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bu kez de ruh dünyasına bir doğuş daha yapıyoruzdur. Kainatta ölüşler, yok
oluşlar söz konusu değildir; daima doğuşlar vardır. Ruh dünyasından fizik
dünyaya doğarız, fizik dünyasından da
tekrar ruh dünyasına doğarız; kısacası
her iki taraf arasındaki geçişler hep
birer doğum şeklindedir. Ölmek tabiri,
bize göre çok yanlış anlamda kullanılmaktadır. Ölüm olayı da, fizik dünyada
karşılaştığımız diğer her olayın bırakmış olduğu izlenimler gibi bizim üzerimizde izlenimler bırakmaktadır. Gelin,
ölümün bizde uyandırdığı düşünceleri,
bizlerde seri şekilde uyandırdığı duygusal izlenimleri ele alalım.
Her olayın değerlendirilmesi bizim
kendi realite şuurumuza bağlı olmak
üzere oluşur; daha önce de belirttiğimiz gibi, başkasının realite şuurunda
değersiz olan bir olay, bir başkası için
müthiş değerlidir. Bu durum psikosomatik hastalıkların incelenmesinde de
görülür; hastalar en küçük bir şeyi bile
abartabilirler, normalde önemsiz olan
bazı haller şuuraltları tarafından çok
değişik yorumlara tabi tutulabilir.
Tabiat olaylarından veya çok sayıda ölümün meydana geldiği olayların
insanlara vermiş olduğu izlenimler de
bu şekilde farklı yorumlanabilmektedirler. Aslında, birçok ölümün aynı ana
veya ard arda gelmesi önemli değildir,
orada sadece bir senkronizasyon olayı
meydana gelmiştir. Kısacası, o insanların bedenlerinden ayrılmalarının zamanlaması; o şartlara uygun düşmüştür; bu, o varlıklarla ilgili bir irade ve
istek meselesidir çünkü varlıklar kendi
isteklerine bağlı olarak bedenlerini
terk ederler. Bu bir istek meselesidir
ve istekler birçok bakımdan birbirlerine uygunluk gösterip biraraya gelebilirler.

...İNSANIN HAYATTAKİ HEDEFİ NEDİR?

Bir deprem olur, bakıyorsunuz
15.000 kişi birarada ölüyor. Bir gemi
batar, 30-40 kişi aynı anda boğulur.
Şimdi, bunlar üst üste geldi, diye bu
felaket 30 kere veya 15.000 kere katlandı anlamına gelmez. Bu bir senkronizasyon veya hem zamanlılık meselesidir. Demek ki, o varlıklar için bedenden ayrılmanın imkanları o zaman ve o
olayla gerçekleşmiş; irade de kendini o
zaman tahakkuk ettirmiştir.
Bu felaketlerden kişisel ders çıkartmak mümkün değildir; yani eşimizin
veya bir akrabamızın ölmesi, bir yerde
bazı insanların kaza sonucu ölmesi bize
zulüm olsun, bize ders olsun diye meydana gelmez. O varlıklar kendi eprövlerini yaşamaktadırlar; ölümleri ve ölüm
şekilleri, kendileriyle alakalı bir konudur. Bizler, olsa olsa, kendi kendimize
bazı yorumlar yaparız: “Çok hızlı gidiyordu, iyi sollayamadı, işaretini zamanında veremedi, hatalı sollama yaptı
ve çarpıştı.” Ama ölüm bu değildir;
evet, fiziki hayat içerisinde herhangi
bir ölüme hazırlık bu şekilde olabilir
çünkü her tipten ölüm meydana gelebileceğinden hazırlık her türlü şekliyle
olabilir. Fakat ölüm, ayrı bir konudur.
Şunu sorabilirsiniz: “Ölüm, insanlara
ibret olabilir mi, olamaz mı?” Eğer
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Zaten asıl
mesele, bir
ölüm
hadisesinden
sonra bizde
kalan
izlenimler,
duygular ve
metafizik
çağrışımlarımız
dır. Bizin
eprövümüzü
bunlar
oluşturur.
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ölümler insanlara ibret olsaydı savaşların önü kesilirdi. Halbuki biz insanlar
yeryüzünde asırlardan beri hiç durmadan savaşıyoruz. Hayır, ölümler insanlara ders olmuyor, ibret olmuyor.
Ancak, ahlaki bir sistem içerisinde yetiştirilmiş ve “mal mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi” hikayesinden çıkartılma
bazı sloganlarla büyütülmüşsek; istediğimiz kadar çalıp çırpalım, kalp kıralım,
fakir fukara hakkı yiyelim, servet biriktirelim; belirli bir zaman içerisinde ecel
geldiğinde, dünyadan ayrılma zamanı
gelip çattığında biriktirmiş olduğumuz
şeyleri bu dünyada bırakmak zorunda
olduğumuzu görür ve bu sözün doğruluğuna hak veririz. Arkasından
“Kefenin cebi yok” gibi bu sözü pekiştiren bir halk tabirini de ekleriz. Ama ne
olur ? Tüm bunlar bilinmesine rağmen,
her neslin kendinden sonra gelecek
nesile bıraktığı asıl miras açgözlülüktür.
Bütün bunlara rağmen insanların açgözlülüğü asla bitmemiş ve hiç durmadan servet yapmanın yolları aranmıştır.
Yani konulan bir mirastan daha başka
büyük bir mirası teşkil etmek üzere
kendisinden sonrakilerde de yine aynı
işe devam edilmiştir. Demek ki, ölü-

mün insanlara büyük bir bilgi verdiği
veya nefsi, varlığı üzerinde kontrol
edinmesini sağlaması bakımından onda
derin bir izlenim bıraktığı düşüncemiz
sadece bir zandan ibaret. İnsan sadece
geçici korkulara kapılır. Değer verdiği
birtakım özelliklerin artık kendisinde
olmaması, onlara sahip olamayacağı
olasılığı, kaybettiği değerlerin yoksunluğunun sonuçlarına katlanamama hali; ölüm korkusu ancak bunu meydana
getirebilir.
Zaten asıl mesele, bir ölüm hadisesinden sonra bizde kalan izlenimler, duygular ve metafizik çağrışımlarımızdır.
Bizin eprövümüzü bunlar oluşturur.
Ama bizleri esas geliştirenler ölümle
ilgili izlenimler değil de, değer yargılarımızı ve değer verdiğimiz şeyleri hayat
içerisinde yaşarken alt üst eden olaylardır; gelişimimiz açısından çok daha
önemlidirler. Bunlar; servete, çoluğa
çocuğa, sevgiye, kıymet verdiğimiz iktidarlara dayanan yani egomuzla çok
yakından ilişkili hale getirdiğimiz ilmimiz, irfanımız, rütbemiz, içinde bulunduğumuz durumumuz, fiyakamız, güvenliğimiz, gücümüz, güzelliğimiz
vs.dir. İşte bunlar tehlikeye girdiğinde
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yani bunların değer kaybına uğraması,
değersizleşmesi, o değerin ya da bu değer vasıtasıyla ulaşmış olduğumuz birtakım başka değerlerin bizden uzaklaşabilmesi ihtimalleri doğduğunda, deyim yerindeyse bizlerde şafak atar. Bunlar, çok
daha etkili eprövler meydana getirmektedir. Hayatının büyük bölümünde refah
ve rahatlık içinde yaşamış, ancak kendi
yediği yemeği düşünüp, ancak yiyip içtikten sonra şükreden insanların bu imkanlarının değişik bir hayat akışı içerisinde
birdenbire azalıvermesi, kesilivermesi,
ortadan kalkması büyük bir paniğe ve
korkuya sebep olur
ve işte o zaman, o
olay bir imtihan haline gelir.
Hepimiz her an birtakım değişimlere
uyum sağlama zorunluluğuyla karşılaşıyoruz ve içimizde bu değişmeye
karşı bir zorlanma
meydana geliyor.
İçinde bulunduğumuz statükoyu yani
artık
sabitleşmiş
durumu değiştirmek, başka bir hale
uyum sağlayabilmek üzere sıkıştırılıyor
veya gerginleştiriliyoruz. Gerginlik ve
gerilme, insan hayatının ayrılmaz bir
parçasıdır. Her an bir gerginlik içerisindeyizdir ve bu gerginlik ve gerilme olmadığı sürece, bizler hayattan hiçbir lezzet
almayız. Çünkü bizler, içinde bulunduğumuz durumun nasıl olduğunun farkına
ancak kıyas yaparak varabiliriz: İyi bir
durumda mıyız, yoksa iyi olmayan bir
durumda mı? Peki, neye göre? Elbette,
bu kendi realite şuurumuza göre bir değerlendirmedir ama bunun farkına varabilmemiz için bir gerginlik içerisinde bulunmamız şarttır.
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Dolayısıyla bütün olayları, birer esneklik sınavı şeklinde
ele almakta çok büyük fayda vardır. Sürekli itilimlere
karşı sert bir şekilde cevap vermeksizin, onun ittiği yönde geriye doğru esnemek gerekir. Tıpkı şiddetli rüzgar
altında yatan buğday başakları veya kamışlar gibi eğilip,
olabildiğince esnemek ve rüzgarın şiddeti azaldıktan
sonra tekrar doğrulup dikilmek; işte, bunu öğrenmeye
adayız. Bu esneme yeteneği olmasa, o kamışlar çatır çatır kırılırlar; hayatiyetleri ortadan kalkar, büyüyemezler
ve çoğalamazlar. Esneklik gösteremediğimiz takdirde
insan için de durum hemen hemen aynıdır. Elbette, esneklik gösteremediğimiz zamanlar da oluyor ama genellikle bu beceriyi sergiliyor ve esneyerek daha büyük değişimlere hazırlık yapabiliyoruz. Daha yüksek seviyeli bir
hayat anlayışı,
algılama
ve
şuur
alanları
içerisine girmeye aday olmaya
çalışıyoruz.
Demek ki, hayat içinde başımıza gelen zorlu olaylar, sadece şanssızlığımız yüzünden sürekli üst üste karşımıza çıkan şeyler meselesi değildir. Bunlar bizim karmik telafilerimiz de olabilirler. Ard arda meydana gelen gerilmelere veya gerginlik meydana getirecek basınçlara maruz kalmak, elbette
kolay iş değildir ama bu da bir telafidir. Aslında hayat
planımızın gidişatına göre önümüze çıkan veya çıkartılan
imkanları herhalde biz sadece % 5’ini kullanabildiğimiz
şuurumuzla değerlendiremediğimiz için, değişimin kendine göre olan zaman akışını kaçırmamak bakımından
bazı işlere ve olayları yaşamaya zorlanırız; bunlar da üst
üste karşımıza çıkan sıkıntılar tarzında olurlar.
Elbette, isteyen kişi en küçük olaydan bile çok dersler
çıkarabilir. Kendi realitemizin, şuurlu realitemizin ihtiyacı
olan bilgileri aslında en küçük olayın içerisinden elde etmek de mümkündür.
… Devam edecek
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