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SUNUŞ

Dinlerin, felsefelerin, Doğu ve Batı ezoterik çalışmala
rının ortaklaşa amacı tek bir noktada, KENDİNİ BİL- 
MEK'te yoğunlaşır. Bu noktaya ulaşmanın yöntem ve 
şartlarını kendi görüş ve anlayışlarına göre önerirler. 
Teolojik ve felsefi doktrinler arasmda insanm "kendini bil
mesi" sorunu sık sık ifade edilmekle beraber, kuramsal 
iman ve kuşkucu aklın çoğu kez boşa dönen dişlileri ara
sında bu noktaya gerektiği kadar önem verilmemiştir. 
İnsanın kendini tanıması, bu yolda objektif bir bilgiye 
ulaşması çok çaba ve çalışma isteyen, zahmetli bir iştir.

Kendini bilmek ya da tanımak, insanın değişmesi 
zorunluluğunun doğal bir uzantısıdır. Değişmek, uyan
mak, şuurlanmak için "fazlalıkları" terk etmek, içsel bir 
mücadeleye girişmek, özdeşleşmeyi kolaylaştıran bağım
lılıklardan soyunmak şarttır. Üstün çaba gösterilmeden, 
kendi üzerinde çalışmadan değişmek, uyanmak, şuurlan
mak mümkün değildir. Bütün ezoterik çalışmaların, inisi- 
yatik öğretilerin temeli TERK'e dayanır.

İnsan, her yanı "fazlalıklarla" çevrili ve çeşitli putların 
isteklerini yerine getirmek durumunda olduğunu bilme
den mahpusluktan kurtarılamaz. İnsan, özgür olmadığını 
anlamazsa hapishanesinden çıkamaz. Özgür hale gelmek 
için iç özgürlüğü elde etmelidir. İnsanm uğrunda müca
dele ederek kazanması gereken şey özgürlüktür.
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İnsanın iç özgürlüğü elde etme yoluna girmesi "terk 
etme'ye hazır hale gelmesine bağlıdır. Herhangi bir şeyi 
kaybetmekten korkmayan, kaybedilecek bir şeyi olmadı
ğının şuuruna varan kimse, bu şekilde her şeyi kazanır.

Sunduğumuz bu eser, Batı uygarlığının zihniyetine 
göre Gurdjieff tarafından verilen kadim-ezoterik bilgilerin 
en parlak öğrencisi Ouspensky tarafından sistemleştiril- 
mesinden meydana gelmiştir. Gurdjieff Sufilik öğretisiyle, 
Hint, Tibet, Mısır ve Babil öğretisini birleştirerek fakir, 
keşiş ve yogi yollarının üstünde olan bir dördüncü yolun 
varlığını ortaya koyarak, uyanma yolunu çağdaş bilgi ve 
anlayış düzeyine getirmiştir.

Kitabın diğer bölümleri "ezoterik bilimin" en önemli 
konularını içerir.

Ouspensky, Gurdjieff'in öğretisini ortaya koyarken 
açıklama yapmak gibi bir çaba azaltıcı yola girmemiş 
olmasına rağmen, biz, genişçe bir açıklama bölümü ekle
meyi uygun bulduk. Uzun zaman alan incelemelerimiz 
sonucu, okurlara bazı bilgiler sunarak sakıncalı sonuçlar 
doğurabilecek yorumların oluşmasına maydan vermek 
istemedik. Batıdaki yanlış uygulamaların bizde de tekrar 
edilmemesi için açıklama yaptık. Çabanın daha çok art
ması için yararlı olacaktır.

Çeviri İngilizce aslından yapıldı ve Fransızcası ile de 
karşılaştırıldı. Ayrıca Gurdjieff öğretisi ile alakalı diğer 
eserlere de başvuruldu.

Ouspensky, "Dördüncü Yol" da denen bu öğretiyi akta
rırken, konuları, kronolojik bir düzen içerisinde, basitten 
başlayıp daha sonra genişleterek işlemiş ve Gurdjieff'in 
konuşmalarını gayet akıcı bir üslupla birleştirmiştir. Bu 
arada Evrenin Yeni Bir Modeli adlı eserinde ayrıntılı olarak 
açıkladığı kendi görüşlerine de bir hayli yer vermiştir. Biz 
kitabı yeniden düzenlerken, daha yararlı olacağına inan
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dığımız başka bir yöntem izledik.
Birinci olarak, yukarıdaki nedenlerle kitabın sonuna 

bir açıklama bölümü ekledik.
İkinci olarak, kitabı bölümlere ayırarak yeniden düzen

ledik. Eserin orijinalinde, herhangi bir konu, topluca, bir 
başlık altında işlenmemişti. Yani belli bir konuya ilişkin 
bilgi; kitabın başında, ortasında ya da sonunda bulunabi
liyordu. Biz kitabı tüm olarak ele alıp, işlenen konuları 
gruplara ayırdık ve o grupları da alt kümelere böldük. 
Böylece kitabın başındaki "içindekiler” bölümü ortaya çık
tı. Eserin orijinali, baştan sona defalarca didiklenerek, bel
li konularla ilgili bilgiler biraraya getirilmiş oldu.

Ve son olarak, yeni düzenlemede olabildiğince sadece 
Gurdjieff'in öğretisine yer verdik. Ouspensky’nin kendi 
eserlerinde zaten uzun uzun anlattığı kendi görüşlerinin 
bir kısmını ve Gurdjieff'in konuşmalarını birbirine bağla
yan cümleleri çıkardık. İnsanla ilgili her şeyi aktardık, 
fakat pratik olarak insanla ilgili olmayan bölümleri, örne
ğin "Hidrojenler" ve "Mistik Egzersiz" konularını kısmen 
aktardık. Elinizdeki kitap, orijinal metninin yüzde sekse
nini içermektedir. Bu arada örnek olarak verilen özel isim
leri Türkçeleştirdik.

Bu kitap, büyük uyanmadan önce, uyku ile uyanıklığın 
farkını öğretir ve şuurlanmanın ilke ve şartlarını gösterir.

Ergürı Arıkdal Ruh ve Madde Yayınları



BİRİNCİ BÖLÜM

İNSANIN BUGÜNKÜ DURUMU

A - İNSAN UYUMAKTADIR

"Uyku fikrinde yeni olan hiçbir şey yoktur. Aşağı 
yukarı dünyanın yaradılışından beri, insanlara uykuda 
oldukları ve uyanmaları gerektiği söylenmiştir. Örneğin, 
İnciller'de bu, kaç kere tekrarlanmıştır. 'Uyan', 'izle', 
'uyuma'. Hz. İsa Gethsemane Bahçesinde son defa dua 
ederken bile havarileri uykuya daldı. Her şey ortadadır. 
Fakat insan, bunu anlıyor mu? İnsanlar, bunu basitçe, bir 
konuşma biçimi, bir ifade tarzı, bir mecaz olarak kabul 
etmektedirler. Bunu olduğu gibi kabul etmenin gerekli 
olduğunu anlamada tamamen başarısızlığa uğramakta
dırlar. Nedenini anlamak kolaydır. Bunu olduğu gibi 
anlamak için biraz uyanmak veya en azından uyanmaya 
çalışmak gereklidir. Size ciddi olarak ifade edeyim ki, 
İnciller'de niçin uyku hakkında hiçbir şey söylenmediği 
bana birçok defalar soruldu. Hemen her sayfada bundan 
söz edildiği halde. Bu durum, basitçe, insanların İnciller'i 
uyku içerisinde okuduklarını gösterir. İnsan, derin bir 
şekilde uyuduğu ve tamamen düşler içinde bulunduğu 
sürece, uykuda olduğu gerçeği hakkında dahi düşüne
mez. Uykuda bulunduğunu düşünseydi uyanırdı. Bun
dan böyle her şey olduğu gibi devam etmektedir. Ve 
insanlar, bu uyku yüzünden neler kaybettikleri hakkında
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en küçük bir fikir sahibi bile değillerdir. Halen söylemiş 
olduğum gibi, bu düzeni içinde, yani doğanın onu yarat
tığı durumda bulunmakla insan, sübjektif şuurlu bir var
lık haline gelebilir. O, böyle yaratılmış, böyle doğmuştur. 
Fakat, uyumakta olan insanlar arasında doğmuştur ve 
tabii ki, kendisi hakkında şuurlanmaya başlaması gerek
tiği tam o anda onların arasında uykuya dalar. Bunda her 
şeyin rolü vardır: Yaşlı insanların çocuk tarafından elde 
olmadan taklit edilmeleri, istemli ve istemsiz telkinler ve 
'eğitim' adı verilen şey. Çocuktan gelecek her uyanma 
hareketi, derhal durdurulmaktadır. Bu, kaçınılmazdır. Ve 
daha ileride, binlerce uyumaya zorlayan alışkanlık yığıl
dığında, uyanmak için pek çok çaba ve büyük çapta yar
dım gerekli olur. Ve bu pek nadiren gerçekleşir. Çoğu 
kez, insan, henüz daha çocukken uyanma imkanını kay
beder; bütün hayatını uykuda geçirir ve uykuda ölür. 
Dahası, birçok insan, fizik bedeninin ölümünden çok 
önce ölür. Fakat böyle durumlardan daha sonra söz ede
ceğiz." (1)

B - İNSAN DIŞ TESİRLERİN YÖNETTİĞİ 
BİR MAKİNEDİR

Bir defasında, G. ile konuşuyordum. Kısa bir süre önce 
bulunduğum Londra'dan, büyük Avrupa şehirlerinde yer 
alan korkunç makineleşmeden ve bunlarsız belki de içle
rinde yaşamamız, çalışmamız mümkün olmayan bu deva
sa ve hızla dönen "mekanik oyuncaklardan" yani o şehir
lerden söz ediyordum.

"İnsanlar makinelere dönüşüyorlar." dedim. "Ve şüp
he yok ki, bazen mükemmel birer makine oluyorlar. Fakat 
düşünebileceklerine inanmıyorum. Eğer düşünmeye çalış-
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u.ıl.irili, böylesine mükemmel birer makine olamazlardı." 
diye devam ettim.

G., "Evet" dedi. "Bu doğru ama kısmen doğru. Önce
likle, bu, çalışmalarında hangi aklı kullandıklarına bağlı
dır. Eğer uygun aklı kullanırlarsa, makinelerle ilgili tüm 
çalışmaları içerisinde, daha da iyi düşünebileceklerdir. 
I'akat, tekrar edeyim, uygun akıl ile düşünebilirlerse..."

G.'nin "uygun akıl" ile neyi kastettiğini ancak çok son
ra anladım.

"Ve sonra,..." diye devam etti, "sözünü ettiğin makine
leşme hiç tehlikeli değildir. Makinelerle çalışırken de, bir 
insan, insan (bu kelimenin üzerine basarak söyledi) olabi
lir. Çok daha tehlikeli olan diğer bir çeşit makineleşme 
vardır: İnsanın kendisinin makine haline gelmesi. Bütün 
insanların makineler oldukları gerçeği hakkında hiç 
düşündün mü?"

"Evet." dedim. "Bilimsel görüş açısından bütün insan
lar, dış tesirler tarafından yönetilen makinelerdir. Fakat 
sorun, bu görüş açısının tümüyle kabul edilip edilemeye
ceğidir."

"Bilimsel veya bilim dışı, benim için hepsi de aynı." 
diye cevap verdi. "Benim ne söylediğimi anlamanı istiyo
rum. Bak, bütün bu gördüğün insanlar" sokağı işaret etti, 
"sadece makinedirler, fazlası değil."

"Sanırım ne demek istediğinizi anlıyorum." dedim. 
"Ve bu dünyada, bu biçimdeki bir makineleşmeye karşı 
koyabilecek, kendi yolunu seçebilecek ne kadar az şeyin 
var olduğunu sık sık düşünmüşümdür."

G. "İşte, en büyük yanlışlığı bu noktada yapıyorsun. 
Kendi yolunu seçen ve makineleşmeye karşı koyabile
cek bazı şeylerin var olduklarını düşünüyorsun. Her 
şeyin aynı derecede mekanik olmadığını sanıyorsun." 
dedi.
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"Pek tabii ki hayır. Sanat, şiir, düşünce tamamen fark
lı bir düzene ait olaylardır." dedim.

"Tam anlamıyla aynı düzene aittirler. Bütün bu faali
yetler de diğer her şey gibi mekaniktir. İnsanlar birer 
makinedir ve makinelerden mekanik davranışlar dışında 
hiçbir şey beklenemez." dedi G.

"Çok iyi ama makine olmayan insanlar yok mudur?" 
diye sordum.

"Olabilir, ki vardır ama senin gördüğün insanlar değil. 
Ve sen onları tanımıyorsun. İşte anlamanı istediğim 
budur." diye cevapladı.

Bu noktada çok ısrar etmesinin oldukça garip olduğu
nu düşündüm. Söyledikleri bana çok açık ve tartışma 
götürmez olarak gözüktü. Bununla beraber, böyle kısa ve 
her şeyi kapsayan ifadelere hiçbir zaman ısınamamıştım. 
Böyle ifadeler, hiçbir zaman, fark noktalarını dikkate 
almazlar. Diğer taraftan, farkların son derece önemli oldu
ğu şeyleri anlamak için, öncelikle farklılaştıkları noktala
rı görmenin gerektiği fikrini daima korumuştum. Bundan 
dolayı, çok soyut hale getirmeden ve istisnalara yer ver
mek koşuluyla, çok tabii gözüken bir fikir üzerinde G.'nin 
ısrar etmesi bana garip gelmişti.

"İnsanlar, birbirlerine o derecede benzemezler ki; hep
sini aynı başlık altında toplamak olanak dışıdır. Vahşiler 
var, m akineleşm iş insanlar var, entelektüeller var, niha
yet dahiler var." diye konuşmaya devam ettim.

"Çok doğru." diye cevapladı. "İnsanlar birbirlerine hiç 
benzemezler, ama insanlar arasındaki farkı sen bilmiyor
sun ve göremiyorsun. Senin sözünü ettiğin fark mevcut 
değil. Bu anlaşılmalıdır. Gördüğün bütün insanlar, tanı
yabileceğin bütün insanlar makinedirler; senin de dedi
ğin gibi, sadece dış tesirlerin gücü altında çalışan gerçek 
makineler... Makine olarak doğar, makine olarak ölürler.
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Vahşiler ve entelektüeller buraya nasıl dahil oluyorlar? 
bu anda, biz konuşurken bile, birkaç milyon makine bir
birini yok etmeye çalışıyor. Bunlar arasındaki fark nedir? 
Vahşiler nerede, entelektüeller nerede? Hepsi birbirinin 
aynı."

"Fakat makine olmaktan kurtulma imkanı vardır. Biz, 
Inınun hakkında düşünmeliyiz, farklı çeşitleri bulunan 
makineler hakkında değil. Tabii ki, farklı makineler var
dır; bir otomobil de, bir gramofon da, bir silah da makine
dir. Ne fark eder? Hepsi aynıdır; hepsi makinedir."

Bu konuşmamızla ilgili olarak diğer bir konuşmamızı 
hatırlıyorum.

"Modern psikoloji hakkındaki düşünceniz nedir?" diye 
sormuştum. Bunu sorarken de, ortaya çıktığı andan itiba
ren güvenmediğim psikoanaliz konusunu gündeme getir
mek amacını gütmüştüm. Fakat G., fazla ilerlememe izin 
vermedi.

"Psikolojiden söz etmeden, kime ait olduğunu, kime ait 
olmadığını bilmeliyiz." diye söze başladı. "Psikoloji insan
lara aittir. Makinelerle ilgili ne psikolojisi (Bu kelimeyi 
basarak söyledi) olabilir? Makinelerin incelenmesi için 
psikoloji değil, mekanik bilimi gereklidir. İşte bu nedenle 
mekanik ile işe başlıyoruz. Psikolojiye ulaşmak için çok 
mesafe katetmek gerekiyor." diye devam etti.

İnsan M akine Olmaktan Kurtulabilir mi?

"İnsan, makine olmaktan kurtulabilir mi?" diye şor
tlum.

"Evet, işte sorun bu." diye cevap verdi ve devam etti: 
"Böyle soruları daha sık sorsaydın, belki de, konuşmaları
mızda bir yere varmış olurduk. Makine olmaktan kurtul
mak mümkündür, fakat bunun için önce, m akineyi tanı
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mak gereklidir. Bir makine, gerçek bir makine, kendini 
tanımaz ve tanıyamaz. Bir makine kendini tanıdığı 
zaman artık makine değildir; en azından önceden olduğu 
gibi bir makine değildir. Hareketlerinden sorumlu olma
ya başlamıştır."

"Yani size göre, insan hareketlerinden sorumlu değil 
midir?" diye sordum.

"İnsan (bu kelimeyi basa basa söyledi) sorumludur. 
M akine sorumlu değildir." (2)

Önce Anlayış Gerekir

Hatırımda kalmış başka bir konuşma daha var. G.'ye 
bu öğretiyi hazmetmek için insanın ne yapması gerektiği
ni sordum.

G., şaşırmış gibi "Ne mi yapmak?" dedi. "Herhangi bir 
şey yapmak imkansızdır. İnsan, öncelikle bazı şeyleri 
anlamalıdır. Onun, başlıca kendisi hakkında olmak üze
re, binlerce yanlış fikir ve kavramları vardır; yeni bir şey 
kazanmaya başlamadan önce, bunların bir kısmından 
kurtulmalıdır. Aksi halde, yeni, yanlış bir temel üzerine 
kurulacak ve sonuç eskisinden de kötü olacaktır."

"Bir kimse yanlış fikirlerden nasıl kurtulabilir?" diye 
sordum ve devam ettim. "Bizler idrak biçimlerimize bağ
lıyız. Yanlış fikirler, idrakim izin biçimlerine göre oluşur
lar."

G. başını salladı ve "Yine farklı bir şeyden söz ediyor
sun; idraklerden doğan yanlışları söylüyorsun. Belirli 
idrakler dahilinde, insan az veya çok hata yapabilir. Önce 
de belirttiğim gibi, insanın başlıca yanılgısı, yapmaya 
m uktedir olduğuna dair inancıdır. Bütün insanlar, yap
maya muktedir olduklarını sanırlar, bütün insanlar yap
mak isterler ve herkesin sorduğu ilk soru, ne yapabilece
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ğidir. Fakat aslında, hiç kimse bir şey yapmaz ve hiç 
kimse bir şey yapamaz. Anlaşılması gereken ilk şey 
budur. Her şey varit olur. İnsanın başına gelen her şey, 
onun tarafından yapılan her şey, ondan gelen her şey, 
bütünüyle dışardan gelir. Ve her şey, aynen yağmurun, 
atmosferin yüksek tabakalarında veya çevredeki bulut
larda meydana gelen ısı değişikliği sonucu yağması, 
karın güneş ışınları altında erimesi, tozların yel ile uçuş
ması gibi gerçekleşir." (3)

"İnsan, bir makinedir. Bütün yaptıkları, hareketleri, 
sözleri, düşünceleri, inançları, kanaatleri ve alışkanlıkları 
dış tesirlerin, dışarıdan gelen izlenimlerin sonucudur. 
İnsanın kendisinden tek bir düşünce, tek bir hareket bile 
meydana gelemez. Her söylediği, her yaptığı, her düşün
düğü ve hissettiği; hepsi varit olur. İnsan, herhangi bir 
şeyi keşif veya icat edemez. Her şey varit olur." (4)

"Bu gerçeği insanın kendisi için inşa etmesi, bunu 
anlaması, gerçek olduğuna kani olması, kendisi hakkmda- 
ki binlerce hayalden, kendisinin yaratıcı olduğu ve kendi 
hayatını şuurlu bir biçimde düzene koyabileceği düşünce
lerinden kurtulması anlamına gelir. Çünkü, böyle bir şey 
yoktur. Her şey varit olur; sosyal hareketler, savaşlar, ihti
laller, hükümet değişiklikleri... Ve bütün bunlar bireyin 
yaşamındaki olaylar gibi varit olur. İnsan, istediği gibi 
değil, fakat olabildiği gibi doğar, yaşar, ölür, evler inşa 
eder, kitaplar yazar. Her şey varit olur. İnsan, sevmez, 
nefret etmez, arzu etmez; her şey varit olur." (5)

"Fakat hiç kimse, kendisine, hiçbir şey yapmaya muk
tedir olmadığını söylediğiniz zaman size inanmayacaktır. 
Bu, insanlara söyleyebileceğiniz en düşmanca ve nahoş 
sözdür. Özellikle gerçek olduğu için nahoş ve düşmanca
dır." (6)
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Bilm ek ve Yapabilmek Farklı Şeylerdir

"Bunu anladığın zaman, anlaşmamız daha kolay olacak
tır. Fakat akıl ile anlamak başka, bütün varlığı ile hisset
mek, gerçekten kani olup hiç unutmamak başka şeydir."

"Bu yapma sorunu ile ilgili başka bir şey daha vardır, 
(yapma kelimesini üzerine basarak söyledi.) İnsanlara 
öyle gelir ki, başkaları, yaptıkları işleri olması gereken 
biçimde değil de, daima yanlış yapar. Herkes, daima daha 
iyi yapabileceğini düşünür. Ne yapılmakta ise ve özellikle 
herhangi bir şekilde bir şey yapılmışsa, bu başka bir şekil
de yapılmaz ve yapılamazdı. İnsan, bunu anlamaz ve 
anlamak istemez. Herkesin şimdi savaş hakkında nasıl 
konuştuğuna dikkat ettin mi? Herkesin kendi planı, teori
si var. Herkes, hiçbir şeyin yapılması gerektiği biçimde 
yapılmadığını iddia eder. Gerçekte ise her şey, yapılabile
ceği tek bir şekilde yapılmaktadır. Tek bir şey farklı olabil
seydi, her şey farklı olabilirdi. Ve belki de o zaman savaş 
olmazdı."

"Söylediklerimi anlamaya çalış; her şey başka şeylere 
bağlıdır, her şey birbiriyle bağıntılıdır, hiçbir şey ayrı 
değildir. Bu nedenle, her şey, yürüyebileceği tek yolda 
yürümektedir. Eğer insanlar farklı olsalardı, her şey fark
lı olurdu. Onlar oldukları gibidir, bundan böyle de her şey 
olduğu gibidir."

Bu söylediklerini kabullenmek çok güçtü.
"Yapılabilecek hiçbir şey yok mudur?" diye sordum.
"Mutlak surette yoktur." dedi. (7)
"Hiç kim se bir şey yapmaya muktedir değil midir?"
"Bu ayrı bir sorun. Yapabilmek için olmak gereklidir. 

Ve önce 'olmak' anlamını anlamak lazımdır. Konuşmala
rımıza devam edersek, özel bir dil kullandığımızı ve 
bizimle konuşabilmek için bu dili öğrenmenin gerekli
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olduğunu göreceksiniz. Alışılagelmiş dille konuşmamızın 
bir değeri yoktur, çünkü bu dil ile birbirini anlamak müm
kün değildir. Bu da şu anda sana garip gözükebilir, ama 
gerçek budur. Anlamak için başka bir dil öğrenmek lazım. 
İnsanlar konuştukları dil ile birbirlerini anlayamazlar. 
Bunun niçin böyle olduğunu daha sonra anlayacaksın."

Her Şey Varit Olur...

Bir toplantıda, arkadaşlara koltuk değnekleri ile yüklü 
iki kamyondan ve bunlarla ilgili düşüncelerimden söz 
ettim.

"Ne bekliyorsun?" dedi G. "İnsanlar, makinedir. Maki
neler, kör ve şuursuz olmaya mecburdurlar; başka türlü 
olamazlar. Bütün davranışları tabiatlarına uygun olmalı
dır. Her şey varit olur. Hiç kimse bir şey yapamaz. 
'Gelişme' ve 'uygarlık', bu kelimelerin tam anlamıyla, 
şuurlu çabalar sonucu ortaya çıkar. Bunlar, şuursuz ve 
mekanik davranışlarla meydana gelmezler. Fakat makine
lerde nasıl şuurlu bir çaba olabilir? Ve bir makine şuursuz 
ise yüz makine de, bin makine de, yüz bin veya milyon 
adet makine de şuursuzdur. Bir milyon makinenin şuur
suz faaliyetleri ise mutlaka yıkım ve mahvolmakla sonuç
lanır. Bütün kötülük, kesinlikle, işte bu şuursuzca elde 
olmadan ortaya çıkan tezahürlerdedir. Bu kötülüğün 
bütün sonuçlarını henüz anlamıyor ve hayal edemiyorsu
nuz. Ama anlayacağınız zaman gelecektir." (8)

Hatırladığıma göre konuşma, bu şekilde sona ermişti.

Makine Tanınmalıdır

"İnsanlar, insanın ne olduğunu bilmemektedirler. Çok 
karmaşık bir makine ile; bir lokomotiften, bir otomobil


