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Değerli Okuyucularımız, 
 

İnsan madde ve madde ötesi bir varlıktır. Hiç kimse yalnız kendi varlığından oluşan bağımsız 
bir bütün değildir. Çünkü hepimiz aynı bütünün ayrı gözüken ama ayrı olmayan parçalarıyız. Varlık 
bütünün bilgisini içinde barındırmakta aynı zamanda lineer zamana, mekana bağlı kalmadan geçmiş 
ve geleceğe gidebilme yeteneğine sahiptir.  

Varlık özünde biriktirdiği bilgiler ile birlikte madde alemine uygulamalar yapmak için tekrar  
tekrar doğar. İşte bu enkarnasyonlar sırasında varlıklar hem lineer, hem küresel zaman içerisinde yer 
almakta ve bilinç alanıyla açıklanamaz psişik olaylarla karşılaşabilmektedirler. 

Üzerinde yaşamakta olduğumuz mavi küremizde birçok gizem saklı olmakla birlikte 
yüzyıllardır bilimin ışığı ile birçok alanda çalışmalar yapılmakta ve gizemler zaman içerisinde 
aralanmaktadır. Ancak bazı konularda bilimi zorlamakta ve araştırma yapılacak alana sahip 
olmadığından açıklanamaz durumlar oluşmaktadır.  Ruhumuzun sınırlarını araştırmaya başlamış olan 
bilim dalı Parapsikoloji’dir. 

Parapsikoloji aslında bir zihin yeteneği olmasına rağmen, ruhumuzun sınırlarını da henüz yeni 
yeni araştırmaya başladığı bilim alanlarındandır. 

Bu sayımızda duyular dışı algılamalar konusunda makaleler bulacaksınız. Ek olarak duyular dışı 
alanda doğuştan yeteneğe sahip Edger Cayce’ye yer vermek istedik.  

Ayrıca duyular dışı yetenekleri oldukça fazla gelişmiş iki Üstadımızı da anmadan geçemezdik.  
İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği olarak, ruhsal bilginin Türkiye’deki öncüsü Dr. Bedri Ruhselman’ı ve 
onun ışığında önemli vazife üstlenen Sayın Ergün Arıkdal’ı büyük bir minnet ve saygıyla anıyoruz.  

On beş günde bir düzenlediğimiz Salı halka açık konferanslarımıza ve devam eden 
çalışmalarımıza sevgiyle bekliyoruz.  

Vazifemiz bilgiyi yayabilmek, varlığımızın tek amacı olan tekamülümüzde yol alırken, birliği ve 
sevgiyi azami ölçüde çoğaltabilmek.  

 
Sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz...  
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DUYULAR DIŞI ALGILAMA  
SPİRİTÜEL TABİATIN YANSIMASIDIR 

Ergün Arıkdal Konferans Özeti 
 

Duyular dışı algılama nedir? Bunlar, durugörü gibi, rüyalarda geleceği bilmek gibi, zihinden 
zihine düşüncelerin intikali gibi, şifacılık gibi, bazı eşyaların kendiliğinden hareketlerini sağlamak, yani 
psikokinezi gibi birtakım algılamalar ve etkilemelerdir.  

Duyular dışı algılamalar dediğimiz zaman, sanki beş duyunun dışındaki bazı algılamalar söz 
konusuymuş gibi gözüküyor. Değil Hepsi tek yerden kaynaklanır. Ruhtan.  

Bazı insanlarda duyular dışı algılama daha çok gelişmiştir, tatbik edilme imkanı daha fazladır. 
O kimse günlük hayatında yaşarken, bu yetenekleri başkalarına nazaran daha fazla kullanabilir.  

Nasıl insanların bir kısmı daha iyi müzisyen, bir kısmı daha iyi ressam, bir kısmı daha iyi yazar, 
bir kısmı daha iyi marangozsa, o insanlar da daha hassas algılamalara sahiptir. Aslında bu yetenekler 
herkeste vardır.  

İnsan Spiritüel bir tabiata sahip mükemmel bir varlıktır. Fakat yaşayışı icabı, bu hayatının 
kadrosu ve programı icabı olarak duyular dışı algılamayı kullanmaz; en azından bariz bir şekilde 
kullanmaz. Kendiliğinden olursa olur, olursa da üstüne varmaz. Ama bazı insanlar da bu algılamalar 
sıklıkla ve dikkat çekici derecede ortaya çıkar. Aslında her şey spiritüel tabiatın bir yansıması, bir 
taşımasıdır. Ama bazı kişilerde ihtiyacı gereği bu taşma olmaz veya çok perdeli taşar ve o varlık kendi 
şuuruyla belirgin bir şekilde bunu idrak edemez. Ama bazıları idrak eder. Hemen telepatik bir algılama 
yapıverir veya bir rüyet görebilir. Rüyaları enteresan olabilir, telekinetik olaylar yapabilir, şifacılık 
meselesiyle meşgul olabilir, radyestezik gücü fazladır. Radyestezi ille pandülle olmaz. Bazı öyle 
insanlar vardır ki, bir salona girer girmez o ortamın vibrasyonel karakterini tayin edebilir. O 
radyestezik bir insandır. Örneğin o mekânın menfi bir etki ile dolu olduğunu hisseder. İçi daralır, “Ben 
burada oturamam” der ve çıkar gider. O pandülsüz çalışan radyestezik bir varlıktır. Bazıları bütün 
varlığıyla girdiği ortamın müspet veya menfi vibrasyonel karakterini alabilir.  

Demek ki, sipiritüel tabiattan ayrı hiçbir şey yok, sadece kullanımda sıklık farkı, farkında olmak 
veya olmamak tarzında idrak farkı vardır. Duyular dışı algılama fizik duyuların bir uzantısı değildir. 
Fizik duyular, spiritüel tabiatın bir uzantısıdır; onun giderek kabalaşmış halidir. Fizik duyularla 
algılamanın üzerinde, duyular dışı algılama dediğimiz, hiperfizik algılamalarımız vardır. Duyular dışı 
algılama demek, hiperfizik algılama ya da fiziküstü algılama demektir. Fizik algılamayı beş duyumuzla, 
bunun dışıda olanları da hiperfizik ya da metafizik duyularla yaparız.  

Demek ki algılama, parmak uçlarındaki reseptörlerle (algılayıcılarla) dokunma duyusu şeklinde 
başlayıp, ta yukarıya, spiritüel algılamaya kadar gidiyor.  
 
Kaynak: Ruh ve Madde Dergisi 
                Cilt: 31 Sayı: 364 -Mayıs 1990’da yayınlanmıştır.  
 
 

Bilgi çağına girerken insanlık ruhta birleşecektir. 
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RUHSAL AMELİYATLAR 
 

Filipinli medyum Tony Agpaoa, yaşadığı dönemde yaptığı kansız ameliyatlarla adını duyurmuş 
bir ruhsal şifacıdır. 2 Haziran 1939 yılında doğan şifacı, çok küçük yaşlarda kendinde bir farklılık 
olduğunu anlar. 

 İlk şifacılık deneyimi 8 yaşındayken anlaşılır. Oyun arkadaşı Pedro Gonzales sivri uçlu bir şeyin 
üstüne düşer ve kalçasında kanayan büyük bir yara oluşur. Çocuğun ana babası “ne yaparız şimdi” 
derken, Agpaoa zihninde “sen yaraları açıp tekrar kapatacaksın” diyen bir ses duyar ve elleri ısınarak 
dayanılmaz bir hal alır. Ellerini yaranın üstüne koyar, birkaç saniye sonra çektiğinde yara kapanmıştır. 
Geriye bir miktar pıhtılaşmış kan kalır. 

Ergün Arıkdal, Tony Agpaoa hakkında şunları söyler: “Tony Agpaoa iki türlü ameliyat yapar. 
Biri demateryalize etmek suretiyle yaptığı fiziki ameliyat. Burada, bedenin belli bir bölgesini 
demateryalize ediyor, bedene dalıyor. Ve eli gene demateryalize olarak insan vücudunun içine giriyor. 
Bazen filmlerde olduğu gibi maddelikten çıkan, madde özelliğinin dışına taşan, bir başka hale 
dönüşme gibi bir durum vardır. Agpaoa’da bu oluyordu tabi. Çünkü o, çok seviyeli yüksek bir varlık, 
vazifesiyle inmiş aşağıya, bunu yapabilecek güçtedir. Kendisine çok yardım eden rehber sistemler var, 
yani varlık değil, sistem halinde yardım ediliyor.  

Diğer ameliyatı ise doğrudan doğruya fizik madde üzerinde, ya içeride bulunan bir uru çekip 
almak ya da böbrekteki bir taşı çıkarmak vs. tarzında bir operasyon. 

Buradaki şifacılık, doğrudan doğruya astral beden ile fizik beden arasındaki uyumsuzluğu 
ortadan kaldırmak için yapılan tatbikatlardır. Tam bir uyum olmadığı için, bağlantı noktaları yahut 
uyum noktaları birbirleriyle tam ilişkili olmadığı vakit insanlar hasta olur, rahatsız olur. Astral 
kaymalar derler buna. Özellikle psişik rahatsızlıkların çoğunda bu uyum eksikliği vardır, uyumsuzluklar 
meydana geliyor, uyum olmadığı vakit o kişi adamakıllı çığırından çıkıyor.” 
 
Kaynak: Ruh ve Madde Dergisi, Ağustos 1997 
 

“Pşişik Şifacılık” isimli kitabın yazarı Alfred Stelter, 1970’li yıllarda birkaç kez Tony Agpaoa’nın 
şifahanesine gider. Amacı hem onu tanımak, hem psişik ameliyatlarını gözlemlemek ve kaydetmektir. 
Sahtecilik mi yapıyor gerçekten de şifacı mı onu araştırmaktır. Gözlediği pek çok vakanın yanı sıra 
kendisi de psişik bir ameliyat geçirir, bunu hem film arşivini geliştirmek hem de kendi üstünde 
denemek için ister ve onun gerçek bir şifacı olduğunu ilan eder.  

Yıllardır ona acı çektiren sinüzit sorunu vardır. Sandalyeye oturur. Agpaoa bir elinin iki 
parmağıyla burun deliklerinin önüne, diğer eliyle de burnun bittiği noktaya bastırır. Burundan ılık, 
nemli, yapışkan, kanlı ve etimsi şeyler akar. Ameliyat birkaç dakikada biter. O günden sonra bir daha 
ne nezle olur ne de sinüzit tekrarlar. Bu film Alman ZDF kanalında yayınlanır ve sunucu olayı bir 
sihirbazlık olarak niteler. 

Stelter’ın anlattığına göre Dünya’nın pek çok ülkesinden pek çok Doktor Agpaoa’yı gözlemek 
için gelir. Onun çıkardığı doku parçalarını inceler. Bu dokuların bir kısmının ne olduğunu doktorlar 
tanımlar. Ancak bazı ameliyat artıkları bilinen doku örneklerine hiç benzemez. Şifanın etkisiyle adeta 
maddenin karakteri değişmiştir.  

 
Psişik şifacılık Sayfa 201 
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BEDEN DIŞI DENEYİMLER 
 

Astral seyahat psişik yetenekler arasında en kapsamlı fenomenlerden biridir. Ayrıca 
kamuoyunda her zaman ilgi uyandırmış olan bir yetenektir. Ve astral seyahat sanıldığından oldukça 
fazla yaşanmaktadır. Bir fikir olması açısından birkaç anket sonucunu verelim: Amerika’da Duke 
Üniversitesi’nde 155 öğrenciden % 27’si, Virginia Üniversitesi’nde 268 öğrenciden % 25’i, İngiltere’de 
Southhampton Üniversitesi’nde 115 öğrenciden %19’u, Oxford Üniversitesi’nde 380 öğrenciden 
%34’ü hayatlarında en az bir kez dahi olsa böyle bir deneyimi yaşadıklarını bildirmişlerdir. 

Tabi bu araştırmalar yalnızca öğrenciler arasında yapılmamaktadır. Dr. Robert Crookall, Dr. 
Hornell Hart, Dr. Susan Blackmore ve Dr. John Palmer gibi birçok bilim adamının önderliğinde çeşitli 
meslek guruplarında ve halk arasında da sayısız araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda 
yapılan bir sentez çalışmasında şunu rahatlıkla belirtebiliyoruz ki: Dünyada her beş insandan biri 
hayatlarında en az bir kez astral seyahat deneyimi yaşamaktadır. 

Parapsikoloji bilimi astral seyahat olgusunu, ta en başından beri laboratuarlarda 
incelemektedir. En önemli kanıtsal deneyleri ise süjenin tavana yakın bir yerde asılı olan raf 
üzerindeki kağıtta ne yazılı olduğunu projeksiyon anında bilebilmesidir. Birçok psişik insan bu tür 
deneylerde genelde başarılı olmuştur. 

Astral Seyahat olgusuna geçmişte de sık olarak rastlayabiliyoruz. Bu olguyu Mısırlılar, Kuzey 
Amerika Kızılderilileri, Çinliler, Yunan filozofları, Orta Çağ simyacıları, Okyanusya Halkları, Hindular, 
Yahudiler ve Sufi Müslümanlar da biliyorlardı. Bu konunun üstatları ise Şamanlar ve Tibetliler 
olmuştur. Yine Amerikalı Antropologların yaptığı bir araştırmaya göre 488 dünya kültürünün % 
80’inde BDD ile ilgili en azından bir geleneğe sahip olduğu bulgulanmıştır. 

Metapsişikte Astral Seyahat astral bedeninin şuurlu ve kendiliğinden olarak dışarılaşması 
olarak tanımlanır. Şuurun fizik bedenden astral bedene projekte edilerek astral aleme yansımasıdır. 
Yine astral seyahat kavramı değişik kültürler ve ekollerde değişik isimler altında anılmıştır. Örneğin 
Astral projeksiyon, Şuur projeksiyonu, Amerikalıların deyimiyle Beden Dışı Deneyimler, Klasik 
Spiritüalizmde Dedubluman gibi. Halk arasında en çok Astral Seyahat olarak bilinir, eski zamanlarda 
bu olaya Tayyi Mekan denirdi. 

Astral projeksiyonu kendiliğinden oluşanlar ve şuurlu yapılanlar olarak ikiye ayırabiliriz. 
Kendiliğinden oluşanlar genellikle şoklarda, ani bir kaza sonucu travmatik acılarda, anestezi 
esnasında, uyku ve meditasyonlarda ortaya çıkabilmektedir. Bu konuyla uzaktan yakından ilgisi 
olmayan insanlar genelde bu şekilde bu tür yeteneklerinin farkına varıyorlar. Bunun yanı sıra bazı 
uyuşturucu maddelerle ve ipnoz uygulamalarıyla da astral projeksiyona ulaşılabildiği laboratuar 
deneyleriyle ispatlanmıştır. 

İkinci yöntem ise kişilerin belli bir kitap vs. sayesinde veya bu yeteneğe sahip kişilerin 
anlatımından yola çıkarak teknikleri kendi kendilerine denemeleriyle gerçekleşebilmektedir. Bu kişiler 
ruh ve beden ilişkilerini doğru bir şekilde gevşetebildikleri takdirde astral seyahati başarabilmektedir. 

Tipik bir BDD olayında kişi zihninin veya daha doğru bir tabirle bilincin birden, bedeninden 
ayrılmış olduğu konusunda canlı bir his içinde olur. Genellikle kendisini bedeninin üzerinde havada 
yüzer durumda bulur. Ardından diğer mekanlara gidebileceğinin ya da uçabileceğinin farkına varır. 
Duvarların içinden geçebilir ve çok uzak mesafelere anında gidebilir. 

Astral Beden 
Astral seyahat esnasında bazı kişiler kendilerini fizik bedenlerinin kopyası olan fakat ondan 

çok daha süptil, akışkan, hafif bir bedene sahip olduklarını ifade ediyorlar. Kimi kişiler ise böyle bir 
bedenden ziyade kendilerini daha çok bir şuur kütlesi veya bir ışık topu olarak gördüklerini 
söylüyorlar. 

Parapsikoloji ve özellikle Metapsişik çalışmalar sonucunda biliyoruz ki Ruh ve beden arasında 
perispiri dediğimiz bir ara vasıta bulunmaktadır. Perispirinin ana vazifesi ruhtan aldığı enerjiyi bedene 
aktarmakta bedenden aldığı etkileri de ruha ulaştırmaktadır. Perispirinin en önemli özelliği bedenden 
ruha doğru gittikçe süptilleşmesi ve kaba maddesel özelliklerinin daha incelmesidir. 
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Astral projeksiyon esnasında şuur bu ara vasıtanın bedene yakın olan kısımlarına doğru 
kaymaktadır. Bu esnada zihnimiz, bilincimizin gene bize ait bir yapımıza konsantre olmaktadır. Ve ruh-
beden ilişkimiz gevşediğinden dolayı bu bedenimiz fiziki bedenden kurtulmakta daha özgür daha 
rahat hareket etmektedir. Bedenden kurtulduğu için fiziki bazı yasaları da rahatlıkla aşabilmektedir. 

Okültistler yani gizli bilimciler bu bedene astral beden ismini vermektedir. Spiritüalizmde ise 
duble tabiri kullanmaktadır. Ruslar yaptıkları deneylerden sonra insanda plazmik, akışkan bir bedenin 
varlığını onaylamışlar ve buna biyo-plazma ismini vermişlerdir. Sonuç olarak birçok kültürde de 
bilinen bu beden biraz önce bahsettiğimiz perispirinin belli titreşimdeki bir alanını ifade eder. 

Fizikte tezahür eden her varlığın bir astral bedeni mevcuttur. Hatta bitkilerin, hayvanların, 
dünyanın bile. İnsanın astral bedeninin şekli fizik bedeninin bir kopyası gibidir. Ve astral bedenimiz 
sürekli şekilde titreşim halindedir. Çok hızlı hareket edebilme kabiliyeti vardır. Düşünce hızıyla olmak 
istediği yerde olabilir. Ayrıca astral beden kendi duyu organlarına da sahiptir. 

Astral beden ile fizik beden arasındaki adaptasyon tam olmadığı zaman, bağlantı noktaları 
tam uyum sağlayamadığı zaman insanda rahatsızlıklar ve hastalıklar başlar. Özellikle psişik 
rahatsızlıkların çoğunda bu adaptasyon eksikliği vardır. Bu yüzden duygusal hayatımızın çok fazla 
çalkantılı olmaması gerekir. 

Uyuduğumuz esnada ruh ve beden münasebetimiz gevşer. Bu gevşemek daha çok enerji 
bakımından bir gevşemedir, ilişki bakımından değil. Enerji astral bedende yoğunlaşır. 

 
 

Derleyen: Nusret Sefa Yılmaz 
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SEMBOLLER 
 

FELSEFE TAŞI 
 

 
Kendinizi dönüştürmedikçe, hiçbir şeyi dönüştüremezsiniz.  

(Zümrüt Tabletler) 

 
 

İnsan bilinci bugüne kadar Felsefe Taşı diye adlandırılan sırdan daha büyük bir sır 
yaratmamıştır. Bu mucizevî taşı bulmak için yola çıkmak, masallarda anlatılan gökkuşağının ardındaki 
altın dolu sandığı aramaya benzer. Sayısız mistiğin eserlerinde mevcut olan ipuçları ve imalar, bu 
sırrın birçok kişi tarafından bilinip anlaşıldığını, bilmecenin anahtarına sahip olduğunuzda çok kolay 
açıklanabilen, basit bir sır olduğunu akla getiriyor… 

Bütün bilgeler ağız birliği etmişçesine Felsefe Taşı denilen şeyin “herkesin baktığı, ancak çok 
azın gördüğü” bir şey olduğunu söyler. Yine onun yaygın bir element olduğunu, daha doğrusu bütün 
elementlerin, özü olduğunu, her şeyin içinde olup, bazı şeylerdeyse ondan daha çok olduğunu 
söylerler. 

Simya ve felsefe taşı ile ilgilenen insanlar bakış açısı olarak ikiye ayrılırlar. İlk grup insan, 
felsefe taşının fiziksel gerçek bir madde olduğunu, her maddeyi altına çevirebileceğine ve 
ölümsüzlüğü getireceğine inanılır. Bilinen bulgulara göre Simyacılar bu taşa hiçbir zaman ulaşamadı. 
Velhasıl güzel olan nokta ise Simyacıları bu muazzam uğraşları günümüz kimyasının oluşmasının 
temellerini attı.  

Eski mısır ve orta doğuya dayanır temelleri... 8. yüzyılda Jabir İbn Hayyan adlı alkemist metal 
elementleri Aristotelesçi sınıflandırmaya göre değerlendirmiştir. Bu değerlendirmenin dört 
parametresi vardır (sıcaklık, soğukluk, ıslaklık, kuruluk). Her metal bunlara sahip olduğu oranda 
farklılaştığına göre, bu farklılaşmayı sağlamak bir metali başka bir metale dönüştürebilmek anlamına 
geliyordu simyacılar açısından. Buna arabuluculuk edecek olan madde de işte bir iksirdi; “felsefe 
taşı”nın tozundan elde edilmiş kırmızı bir pudra. İsviçreli simyacı Paracelsus yaklaşık 8 yüzyıl sonra bir 
tanım daha getirdi felsefe taşına: dört ana element olarak kabul edilen(ateş, hava, toprak, su) evreni 
oluşturan maddelerin kendisinden çıktığı bir töz.” 

İkinci grup ise, felsefe taşının yalnızca bir imge olduğunu, felsefe taşının vaat ettiği 
ölümsüzlük ve altının çok derin anlamlar içeren semboller olduğunu varsayarlar. Aranan Felsefe Taşı, 
ötede beride değil, bizzat insanın içinde, gönlündedir. Anlatılmak istenen, çeşitli bilinçaltı, cehalet, 
önyargı mertebelerinin ıslahından, yani taşın pürüzlerinin giderilmesine başlayarak, insanın kendi 
kendini sağlam bir bilinç ve karakter yapısı üzerinde yeniden inşa etmesidir. Yani, aradığı özü, kendi 
içindeki felsefe taşının içindedir. Bu bağlamda Felsefe taşı da mutlak olana, tanrısal öze kavuşturan 
bilinç anlamını kazanmaktadır. Öyleyse kendi içindeki Tanrısal özü bulmak isteyen kişi, tıpkı maddenin 
saflaştırılması gibi, kendi içine dönerek kendini saflaştırmalı ve gizli olan, içindeki Felsefe Taşına 
ulaşmalıdır. 

Felsefe taşını arayan kişi hem dönüşüm, hem dönüştüren, hem de dönüşendir. Simyacı için 
gerçek simya insanın iç doğasındadır. “Felsefe taşı, evrenin temel sırlarını keşfetmek, metalleri altına 
çevirmek sıradanlığı yerine ölümü yaşama dönüştürmek, ruhu arındırmak ve daha yüksek bir bilince 
ulaşabilmek için içimizde arayıp bulmamız gereken akıl taşıdır, hayat taşıdır… Bilgelik yolunda 
ilerleyebilmenin anahtarıdır. 
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Vitriol bir simya terimidir. Latince’de 7 sözcükten oluşan “Visita Interiora (Interiorem) Terræ 
(Tellus) Rectificando Invenies Occultum (Operae) Lapidem” cümlesindeki sözcüklerin baş harflerinin 
birleştirilmesiyle oluşturulmuş sembolik bir ifadedir. Bu cümle Türkçeye “Dünyanın derinliklerini 
(içini) ziyaret et, damıtırken (arıtırken) gizli taşı (felsefe taşı'nı) bulacaksın.” biçiminde çevrilir. 
Simyacılar felsefe taşını bulmak için, ateşle taşları sürekli arıtıp, damıtırlar. Taş ile taşları birleştirip 
üzerlerinde çalışırlar. Ve bilirler ki aslında taşları ateşle arıtırken, arındırdıkları taşlar değil kendi 
ruhlarıdır… 

 

Okültizm'in dallarından biri ya da kapsadığı alanlardan biri olarak görülen simya kimi 
kaynaklarda iç (ezoterik) simya ve dış (egzoterik) simya olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış simyadaki 
bütün kavramlar Hermes Trismegistus inisiyasyonundaki ezoterik bilgilerin anlaşılamamış 
sembollerinden ibarettir. Örneğin, dış simyada madenlerin birbirine dönüşümünü sağlamak anlamına 
gelen “büyük eser” (magnum opus), iç simyada, inisiyatik bir eğitimin sonunda elde edilen spiritüel 
“aydınlanma”yı ifade eder. İç simyada inisiyasyonlardaki küçük misterlere ve büyük misterlere vakıf 
olma “küçük eser” ve “büyük eser” diye adlandırılmıştır.  

Spritüel bir deyişle büyük eser;  kişinin ilham almaya başlaması yani kendi çabasıyla üst 
“plan”lardan, tekamül düzeyi yüksek bedensiz varlıklardan bilgi çekip aktarabiliyor duruma 
gelmesidir. Büyük eseri gerçekleştiren kişinin “büyük sanat”ın sonunda “felsefe taşı”nı elde etmiş, 
“ölümsüzlük içkisini içmiş olması, aydınlanmış, nefsaniyetini yenmiş, vicdanının ve vazife sezgisinin 
egemenliğine girmiş yani kısaca maddenin hükmettiği insan olmaktan çıkmış olması demektir.  

“İlk madde”yi (materia prima) elde etmek ise, tüm madenlerin türediği madde cevherini elde 
etmek değil, spritüel aydınlanma denilen “şuur dönüşümünü” sağlamaktı.. Metalin altına dönüşmesi 
sembolizminde simgelenen bir anlam da ‘aura’nın arınması, altın parlaklığını gösterecek bir saflığa 
ulaşmasıdır. Hermes Trismegistus’a dayanan ezoterik sembollerin, o sembolleri anlayabilecek 
inisiyatik eğitimden geçmemiş olanların eline geçmesi dış simyayı doğurmuştur. Bu bakımdan kimi 
yazarlar dış simyayı okültizm kapsamında, iç simyayı ezoterizm kapsamında ele alırlar.  

 
Simyada Büyük eser kırmıza taşa bağlı kırmızı gülle simgelenir.  
 
 “Makro kozmosu kendinde kucaklayan bir Mikro kozmostur” gerçek insan. Taş bizizdir; içinde 

biz varız, dönüşen de değişen de kendini yontan da yontulanda diğer taşlar ile sürtüne sürtüne daha 
mükemmel olan da güçlenen de yolda olan da yol da biziz… 
 
Derleyen:  Ayşın Gültutan (Ocak 2019) 
Yararlanılan Kaynaklar:  -Semboller -Alparslan Salt 

-Semboller Ansiklopedisi-Ruh ve Madde Yayınları  
-Muhtelif int. Siteleri (Berk Yüksel yazılarından) 

 

http://www.wikiwand.com/tr/Simya
http://www.wikiwand.com/tr/Felsefe_ta%C5%9F%C4%B1
http://www.wikiwand.com/tr/Ok%C3%BCltizm
http://www.wikiwand.com/tr/Hermes_Trismegistus
http://www.wikiwand.com/tr/Misterler
http://www.wikiwand.com/tr/Aura_(teozofik)
http://www.wikiwand.com/tr/Hermes_Trismegistus
http://www.wikiwand.com/tr/Ezoterizm
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EMEĞİ GEÇENLER 
 

Ergün Arıkdal 
(21 Kasım 1936–  6 Ocak 1997) 

Metapsişik Araştırmacı, Yazar, Manyetizör, 
Operatör ve Medyum 

 

Türkiye’de metapsişik alanda birçok konuda 
“ilk”lere imza atmış, araştırmalar ve medyumluk 
yaparak, kitaplar yazmış, 

Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi 
Araştırmalar Derneği’nin en uzun başkanı olmuş,  

Daima Türkiye’yi gelecekteki fonksiyonuna 
hazırlamaya gayret etmiş ve 1992 yılında ruhsal 
bilgileri daha geniş kitlelere ulaştırma amacını 
taşıyan Meta FM 105.6’yı kurmuş, 

1994 yılında geleceğe ait büyük fonksiyonun 
zemini olarak Bilyay - İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi 
Yayma Vakfı’nı kurmuş, 

1995 yılında Bilyay Vakfı’nın yazılı yayın 
organı Ruh ve Madde Yayınları’nı kurmuş ve bugüne 
kadar sayısız eserin insanlığa ulaşmasına daima 
öncülük etmiştir.   

Hayatı:  
Ergün Arıkdal, 21 Kasım 1936’da Sakarya Geyve’de doğdu. Annesi Hafize ev hanımıydı. Babası 

Mehmet Nuri devlet demiryollarında demiryolu hat müdürü olarak çalışıyordu. Üç erkek kardeşin en 
küçüğüdür. Babası devlet memuru olduğu için, çocukluğu ve gençliği yurdun farklı illerinde geçmiştir. 
Bu vesile ile daha küçük yaşta Anadolu’nun muhtelif yörelerini gezme ve tanıma fırsatı bulmuştur. 
Babası’nın gençliği 1.Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı arasında demiryolu zabiti olarak “Hicaz“ diye de 
anılan güney cephesinde, hem demiryolu inşaatı yaparak hem de savaşarak geçmiştir. Babası, Üstat’a 
hayatının bu kısmında çok sıkıntılar çektiğini söylemiş. Bu sıralarda babasının başından bazı ilginç 
metapsişik olaylar da geçmiş olmasından dolayı, spiritüalizm konusuna olumlu olarak bakmıştır.  

Ergün Arıkdal, ilköğrenimini Sivas ve Samsun illerinde, ortaokulu ise Konya’nın Ereğli ilçesinde 
tamamlamıştır. Liseye Mersin’de başlamış, İstanbul Erkek Lisesi’nde bitirmiştir. 12 yaşında babasını 
kaybetmiş, 16 yaşından itibaren yatılı okullarda okumuş, tatillerde ise annesinin Konya’nın Ereğli 
ilçesindeki evlerinde oturmuşlardır.  

 
Spiritüelliğini Geliştiriyor:  
Daha 15 yaşlarında iken felsefi konular ilgisini çekmiş, o zamanların imkanları dahilinde başta 

Varlık Yayınları olmak üzere okul kitaplıkları ve zamanın Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı Fikir 
Eserleri serilerini hiç aralıksız takip etmiştir. Ergün Arıkdal, 1940’lı yıllarda çıkan “Bütün Dünya”adlı 
derginin içindeki ipnoz, altıncı duyu, telepati, ruhlarla irtibat gibi konularda yazılan makalelerin 
içeriğinden çok etkilenmiş ve zamanla içini metapsişik konularda araştırma yapmak, bilgilenmek ateşi 
kaplamıştır.  
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1950 yılında ortaokulda okurken, ağabeyinin İstanbul’dan gelirken yanında getirdiği, o 
zamanlar üstat Bedri Ruhselman’ın yayınladığı Ruh ve Kainat dergisi ile tanışmıştır. O andan itibaren 
dergiye bağlanmış fakat liseyi okumak üzere İstanbul’a gidene kadar diğer sayıları senelerce 
bulamamıştır. Daha sonra Arıkdal’ın karşısına, liseyi İstanbul’da okumak fırsatı çıkmış ve bu fırsat 
kendisine başka kapılar açmıştır. Bir yandan metapsişik konuları takip ederken, bir yandan da felsefe, 
psikoloji ve sosyoloji ile ilgilenmeye devam etmiştir. İstanbul Erkek Lisesi’nde zamanın çok kıymetli 
öğretmenlerinden ders almış ve bu durum kendisini entelektüel gelişimi bakımından müspet yönde 
etkilemiştir. Lisedeki felsefe öğretmeni kendisindeki özel yeteneği fark etmiş ve ders dışında da felsefi 
konular üzerinde onunla sohbetlerde bulunmuştur. Spiritüel konuları kaynağından takip etmek 
niyetiyle liseden itibaren kendi çabasıyla Fransızca öğrenmeye çalışmış ve bunda başarılı olarak 
dilimize birçok eser ve makale kazandırmıştır. İstanbul’da okurken aynı zamanda Metapsişik Tetkikler 
ve İlmi Araştırmalar Derneği’ne devam etmeye başlamış ve bu faaliyet hayatının sonuna kadar 
sürmüştür. 1957 ile 1961 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenim 
görmüştür.  

Vazife Adamı:  
1958 yılında Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar 

Derneği’ne üye kaydedildikten sonra, ilk olarak 15 Eylül 1959’da 
dernek yönetim kurulunda görev almıştır. Ruh ve Madde dergisinde 
makaleleri ve Fransızcadan çevirileri yayınlanmaya başlamıştır. İlk 
kitabı olan “İpnotizma, Manyetizma ve Telkin“ adındaki eserini 1963 
yılında daha 27 yaşındayken kaleme almıştır. 1959-1974 yılları 
arasında 15 yıl süreyle Sadıklar Planı Tebliğlerinin medyumluğunu 
bizzat sürdürmüştür.  

1965 yılında evlenmiş, 1966 yılında bir oğlu, 1975 yılında bir 
kızı olmuştur. 19 Kasım 1967’de Metapsişik Tetkikler ve İlmi 
Araştırmalar Derneği başkanı olmuş ve bu vazifeyi 30 yıl boyunca 

ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Derneğe girişinden itibaren o dönemde yavaşlamış olan 
faaliyet ve araştırmalara ivme getirmiş; konferanslar, seminerler, paneller ile Ruhçulukla ilgili bilgileri 
Türk insanına aktarmış, bilgi akışına ömrü boyunca süren titiz çalışmalarıyla büyük bir hız 
kazandırmıştır. 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümüne kaydolmuş ve burada 3 yıl 
öğrenim görmüştür. Vazife hayatını daima meslek hayatından önde tutmuş, hayatının tüm akışını 
ruhsal çalışmalarına göre ayarlamıştır. Meslek hayatında finans ve otomotiv sektörlerinde çalışmış, 
son olarak 1986 yılında otomotiv yedek parçaları satış müdürlüğü görevindeyken emekli olmuş ve 
daha da artan bir tempoyla zamanını ruhsal bilgilerin yayılmasına ayırmıştır.  

Türkiye’de vazifeyi Dr. Bedri Ruhselman’ın bıraktığı yerden devralmış ve vazifesini daima 
yeniyi, ileriyi hedef alarak sürdürmüştür. Hayatını tam bir ruhçu, büyük bir vazife insanı olarak 
yaşamış, bir örnek oluşturmuş, birçok “ilk“e imza atmış, birçok talebe yetiştirmiş, ruhsal 
araştırmalarını büyük bir disiplin içerisinde sürdürmüş, daima Türkiye’yi gelecekteki fonksiyonuna 
hazırlamaya gayret etmiştir. Bu amaçla 1992 yılında hayatının en büyük gayelerinden olan ve ruhsal 
bilgileri daha geniş kitlelere ulaştırma amacını taşıyan Meta FM 105.6’yı kurmuş, 1994 yılında 
geleceğe ait büyük fonksiyonun zemini olarak Bilyay - İnsanlığı Birleştiren Bilgiyi Yayma Vakfı’nı 
kurmuştur. Vakfın kurucu başkanı olan Ergün Arıkdal, bu vazifesini de vefatına kadar devam 
ettirmiştir.  

Hayatı boyunca maddiyatı daima ikinci planda tutarak tam bir teslimiyet içinde yaşamıştır. 
Ruhçu bilgiyi Türkiye’ye ve dünyaya yaymak için Ruh ve Madde Yayınları’nı kurmuş ve bugüne kadar 
sayısız eserin insanlığa ulaşmasına daima öncülük etmiştir. Yapıtları arasında “Nazari ve Tatbiki 

İpnotizma, Manyetizma ve Telkin“, “Medyumluk“, “Ansiklopedik Metapsişik Terimler Sözlüğü“, 

“İpnozun Gerçek Yüzü“, “Ruhsallık Üzerine Denemeler“, “Değişime Doğru“, “Pozitif Yaşam”, 

“Gizli Öğreticilik” ve “Kendini Bilmek” adlı eserler ile sayısız makale, çeviri, derleme sayılabilir.  
Bilgisinin tatbikini yapabilen nadir insanlardan biri olarak tam bir sadelik ve alçakgönüllülük 

içinde hayatını sürdürmüştür. Herkes için son derece müşvik bir BABA, evlatlarının içindeki cevherleri 
bularak kendilerini en iyi şekilde yönlendiren bir öğretmen, çok güçlü bir medyum ve telepat, ileri 
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derecede sahip olduğu telkin ve tedavi yeteneği ile sayısız insanın hayatındaki karanlıkları aydınlatan 
bir şifacı olmuştur. Ömrü boyunca kutsal vazifesi doğrultusundaki her şeyi gerçekleştirmiş, zaman 
zaman hayatında meydana gelen tüm çalkantı ve ihanetlere rağmen yolundan bir kıl kadar 
sapmamıştır.  

Hayatının son gününe kadar çalışmış, radyo sohbetlerine, konferanslara, seminerlere ve vakıf 
içi özel çalışmalarına devam etmiştir. Vazife ilkelerini ortaya koymuş ve bunları yaşayarak herkese 
örnek olmuştur.  

Kutsal vazifesinin son aşaması olarak 6 Ocak 1997 tarihinde bedenini terk eden üstat Ergün 
Arıkdal, ardında vazifenin sürdürülmesi için gereken tüm ilke ve uygulamaları bırakmıştır. 
 Üstadımızın yolu açık olsun… 
 

Kendi İfadeleriyle Hayatından Kesitler: 
 “Çocukluğumda, Necati bey diye bir tanıdığımız vardı. Bir gün bizim evde annem, babam ben 
varız, abiler yoktu. Necati bey bir celse yaptı. Bu tam klasik davet şekli. Orada ilk tanışmam oldu ve şu 
izlenim hiç kaybolmadı.  Yani o olay zihnimde yer etmiştir. Ne fazla ürktüm, ne de fazla cazip geldi, 
ortasında böyle tedirgin bir vaziyette kaldım.  
 Ama sanırım babamın başından bir takım enteresan olaylar geçmiş. Şam’da iken orada bir 
Arap astrologla görüşüyor, kendisinin durumuna baktırıyor. Zannediyorum adamın bütün dedikleri 
çıkmış. Yani hayatının belli başlı temel noktalarını anlatmış adam, geleceğe dair. Bayağı kadere rızası 
vardı, yani sesini çıkartmazdı, başına bir şey geldiği zaman dişini sıkardı.  
 1947’li yıllarda, şimdi çıkmayan Bütün Dünya diye bir dergi çıkardı. Onun içerisinde 
Fransızların Selection dergileri veya Amerikalıların bu konularla ilgili olan dergilerden makaleler vardı. 
O devirde de bu mecmua bu konuları ele alırdı. “Altıncı duyu, ipnoz, geçmiş hayatlar, ruhlarla 
görüşmek, telepati var mı, nedir?” gibi. Benim hoşuma giden konulardı. O zamanki çocuk bütçesiyle 
para ayırırdım. 
 Ağabeyim 1950 yılında İstanbul’da, İktisat Fakültesinde okuyordu. Ben 
o sıralar orta okulda okuyorum. Bir yaz tatilinde Konya’ya geldi. İstanbul’dan 
gelirken Ruh ve Kainat dergisini yanında getirmiş. Üstat Dr. Bedri 
Ruhselman’ın, İstanbul’da yayınladığı dergi idi. Birinci sayısı mor renkte, 
yürüyen ruhlar falan, resimler vardı. İlk defa onunla karşılaştım, ortaokulda. 
Onu okudum, tabii yarısını anlamadım. O, benim için böyle kutsal kitap gibi bir 
şey olmuştu. Her şey onun içinde idi. Senelerce devamını bulamadım.  
 Her fırsatta konuyla ilgili bilgimi arttırmaya çalıştım. Çünki etrafımda 
kimse yoktu. Ondan sonra lise tahsilim için İstanbul’a geldim ve İstanbul Erkek 
Lisesine girdim. Orada daha çok imkân buldum. Hem bu konuları okurduk, 
hem de yatılıydık. Hafta sonları dışarı, doğru sahaflara giderdim. Orada 
kitaplar arardım devamlı.  

Ben lise sona doğru bu konuyla ilgili Fransızca kitaplar biriktirmeye başladım. Çünkü Fransızca 
okuyordum ve Fransızca öğrenmeyi kafama koymuştum. Son sınıfta bizim fevkalade bir hocamız 
vardı. Fransızca felsefe okurduk. Ondan sonra da ayıp olmasın diye Fransızca ders kitabımızı okurduk. 
Fransızca kitapları bulmaya çalıştım ve bir çoğunu buldum. Sonra lise bitti, 1957’nin Ekim ayında 
fakülteler açıldı.“  
  

M.T.İ.A. Derneğine Geçiş: 
Ben 1957 Aralık ayında derneğe geldim.  Talebelikten çıktık artık, şimdi üniversitelisin, vaktin 

de var, gidebilirsin diyordum kendi kendime. Bir arkadaşla, Perşembe akşamı Billurcu Çıkmazındaki, 
Beyoğlu’ndaki ilk derneğe, Dr. Bedri Ruhselman’ın tuttuğu derneğe gittik. Hepsi bizimle birlikte 5 kişi. 
O sıralarda kimse gelmiyormuş. Ondan sonra birkaç kişi daha geldi. Meğer o gün Perşembe, onların 
konferans günüymüş. Bir ara şöyle aralardan bir yerlerden geçtim, kütüphane gibi bir şey var. İçinde 
Ruh ve Kainat’ın son sayıları duruyor. Mecmuaları da satılsın diye getirmişler. İki üç sayı da parasını 
vererek oralardan aldık. Ondan sonra artık derneğe devam ediyorum. Bilgi edinmem lazım.  
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İşte iki senem araştırmayla geçti. Hem fakülteye gidiyorum, hem Fransızca çalışıyorum, hem 
de bu konuları okuyordum. Ben Ruh ve Kainat’ı okuyup, arkadaşlara konferanslar hazırladım. Önce 
kendim başladım, ondan sonra Suat bey’e, ondan sonra Feridun Bey’e, ondan sonra Abidin Bey vs, 
birinci cildi bölüştük. Altıya mı ne böldük, hemen herkes kendine düşeni her hafta birisi, onu altı 
haftaya bitirdik, birinci cildi.  

Sonra geldik öbür cilde, ondan sonra halka çıktı otuz kırk kişiye. Konferansın dışında ders 
halkası, gayet güzel oluyordu. Ondan sonra sanıyorum 1959 yılında iş artık oldukça gelişti, bu dersler 
bitti, diğer başka arkadaşlar geldi. Konferansların çeşidi değişti, konferansları vereceklerin adedi arttı.  
 O senelerde bir Perşembe konferanslarından evvel, altı buçukta geliniyor, içerdeki odada 
oturuyor ve diğer insanlar gelince hemen bir sohbet açıyor, yani boş durmak yok, bir fikir atıyor 
ortaya konuyla meşgul oluyor. Hangi konu olursa olsun, hiç dalga yok, dedikodu yok, çene yok. 
Sadece yegane iş sobanın odununu tazelemek gibi, herkes pür dikkat. 
 O zamanlar yegane faaliyet buydu; konferans ve bu yetiştirme çalışmaları. Bu sefer dernek 
üyeleri kendi aralarında konuşmaya başladılar. Çok güzel çalışmalar oldu. İşte biz bu arada bir şifa 
ekibi meydana getirdik. Şifa ekibi meydana getirdikten sonra, aynı zamanda medyomluk araştırması 
yaptık, birçok arkadaşlar üzerinde deneyler yaptık. Bu konuda tecrübeler yapmaya başladık, bir 
taraftan da şifa üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Herkesin büyük bir samimiyeti, büyük bir 
isteği vardı. 1962’de seçim yaptık, Refet Bey başkanlıktan ayrıldı. 1967’de ben başkanlığa geçtim.  

 
Üstat Bedri Ruhselman Üzerine: 

 Büyük Üstat Ruhselman’la olan hatıralarımın adedi çok azdır. Çünkü ben Derneğe girdiğim 
zaman 1957 yıllarının sonuydu. Kendisi 1955-1956 yılları arasında Dernekten, kendisi kendi evinde 
özel çalışmalarını devam ettirebilmek için istifa edip ayrılmıştır. Dolayısıyla Dernekte kendisini 
görmem mümkün olmadı. Fakat Dernekte faaliyetlerimizi çeşitli arkadaşlarla beraber, devrin faal 
arkadaşlarıyla beraber yapmış olduğumuz etkinlikler sonucunda kendisini ulaştırılan bilgiler, verilen 
haberler çok hoşuna gitmiş, demiş, bu genç arkadaşlarla görüşmek isterim. Ve bir gün aşağı yukarı 6-7 
kişi, hep beraber, kendi Çayır Sokaktaki evine gittik.  
 Ev gayet mütevazı; salonunda, etraf kitaplarla dolu bütün kitaplar. Ve özellikle dikkatimi 
çeken kendisinin oturduğu yerin sağ tarafında şeker sandıkları üst üste konmuş ve onun içerisinde 
kitaplar var. Yani hazır bir kütüphane değil. Bir masa ve bir koltuk.   
 Bizimle 5-10 dakika kadar hal hatır sordu, isimlerimizi sordu. Sonra dedi di, sizler için bir 
konuşma hazırladım, ben de tesadüfen –öyle diyelim- tam teybin yanında oturuyorum. Teyp, eski 
makaralı, TK dediğimiz şey, Alman malı, Grundig teyplerdendi. Bu bant müddeti içerisinde tam 
karşımda oturuyordu kendisi, diğer yanda da diğer tanıdığımız arkadaşlar vardı.  
 Hiç unutmayacağım bir fenomen yaşadım, o bandı dinlediğim sıradı. Bir saatlik bir program 
içerisinde. Önce Üstadın bulunduğu nokta aydınlanmaya başladı. Ben bunu çıplak gözle görüyordum. 
Fakat bu aydınlanma öyle bildiğimiz beyaz bir renk değil. Çok enteresan, çok tatlı bir eflatun ile 
pembe renk karışımı bir renkti. Küresel bir şekilde giderek genişliyordu. Ve ben acaba, dedim, bir göz 
yorgunluğu mu oluyor, çok aşırı bir konsantrasyon içesinde bulunduğum için bir görme 
halüsinasyonuna mı uğruyorum diye, kendimi devamlı olarak ikaz ediyorum, hatta bir elimle de 
mütemadiyen öbür elimin parmaklarını sıkıyor, kendi elime çimdikler atıyordum. Halbuki bunlarla hiç 
alakası yoktu. Küre giderek büyüdü, büyüdü, bütün bir odanın içerisini aldı. Bütün oda eflatunla açık 
pembe arası fevkalade tatlı bir renk içesinde kayboldu. O ışık küresi, o konuşma esnasında 
mütemadiyen durdu. Konuşma bittikten sonra aniden bu renk küresinin ortadan kaybolduğunu 
gördüm.  
 Bir görüşüm de şöyle oldu: Derneğe gittim, fakat Dernekte kimse yoktu. Derneğin kara tahtası 
üzerinde, “Biz Bedri Bey’e gidiyoruz, yardım etmek isteyenler, buyursun gelsin.” Diye yazmışlar. 
Hemen yerimden fırladım, doğru Çayır sokak, Harbiye’ye gittim. Meğer o yazı 2-3 gün evvelinin 
yazısıymış, o olay olmuş bitmiş. Ben içeri girdim, onlar da biraz şaşırdılar, yani siz kimsiniz falan filan 
der gibi. Ben dedim, Dernek üyesiyim, böyle böyle haber vardı. A dediler, çok teşekkür ederiz, bu 3 
gün evvel olmuştu, demek ki silmemişler, bunu var kabul ettiniz dediler.  
 Benim Ruhselman’la olan 3 adet görüşüm bundan ibarettir.  
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Ruh ve Madde Dergisinin Yayınlanışı; 
 Üstat Bedri Ruhselman derginin ilk sayısı gördü. Çünkü biz 1959’un Aralık ayında çıkardık. 1, 
2. Sayısını gördü hatta Şubat’ı da gördü. O’nun da tecrübesi var tabii, Ruh ve Kainat’tan inşallah demiş 
devam ettirirler. Ben de çıkarttım ama benimki 18 sayıda bitti olmadı yani bu memlekete bunu kabul 
ettiremedim, yahut memleketin durumu buna müsait değildi, inşallah dedi sizin devam eder. Bu 
bakımdan Refek Kayserilioğlu’nun hakkı yenmez. O dergiyi büyük bir cesaretle çıkartmak kolay 
değildir. Çünki biz daha evvel 1958’in sonunda 1959’da teksir yayını yapıyorduk. Artık 8 sayfa, 10 
sayfa ne basabiliyorsak, ne yazabiliyorsak. Daha da kötü bir tane teksir makinamız vardı. Onu da Bedri 
Bey hediye etmiş. Alın demiş, bunu götürün siz kullanın. 50 tane filan basıyoruz, 20 tanesini kendimiz 
alıyoruz, 30 tanesini de gelenlere satıyoruz. Bir yere götürdüğümüz filan yok. Teksir yayını yani. 
Sadece önü düzeltilmiş. İlk yazısını da onun Mehmet Fahri yazmıştı, kalemle. Çünki teknik ressam 
olduğu için. O işlerden iyi anlıyordu. Ruh ve Madde dergisi şeklinde yazmıştı. Sonra o dergiye 
dönüştü. Dergi şeklinde çıkaralım dedik. Haydi bakalım davranın dedik. Hiç unutmuyorum ben ancak 
5 lira verebilmiştim. 5 lira büyük para. O zamanlar 50 kuruş 100 kuruş çok iyi para. 5 lira verebildim. 
Zaten toplana toplana 30 lira toplanabildi hepsi. 30 lirayla ilk Dergiyi, zannediyorum bir 30 lira da 
kendisi verdi cebinden Refet Bey. Ondan sonra iki sene de öyle yürüdü. Hangi 18 sayı hangi 58 sayı. O 
zamandan bu zamana başladı. Devam etti geliyor.  
 
Devamını; İlke, Hakikat ve Vazife Adamı kitabından okuyabilirsiniz… 
 
 
Kaynaklar: İlke, Hakikat ve Vazife Adamı Ergün Arıkdal  
                    Ruh ve Madde Yayınları-İstanbul 
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Edgar Cayce 
(18 Mart 1877– 03 Ocak 1945) 

Medyum, Psişik Yeteneğe sahip Yazar 
      

 
Uyurken aldığı bilgiler ile hastalıkların reçetelerini yazabilen, 

geçmişten bilgiler alan ve geleceğe dair kehanetlerde bulunan enteresan 
kâhin Edgar Cayce… 

Edgar Cayce, ABD Kentucky yakınlarında bir çiftlikte doğdu. 
Medyumluk yeteneği ve psişik güçlere sahip olduğu henüz küçükken 
anlaşıldı. Hayatının her döneminde birçok sıradışı deneyimler yaşadı. 

 
Bu Sıradışı Deneyimlere Göz Atalım: 
Oyun oynamak için dışarı çıkan Cayce eve geldiğinde sebebi 

bilinmeyen bir durumdan ötürü komaya girer. Ailesi onu iyileştirmek için 
her yolu dener lakin Cayce komadan çıkmıyordur. Bir gün Cayce 

komadayken konuşmaya başlar ve "Enseme bir beyzbol topu çarptı. Özel bir yakı yapın ve enseme 
kuvvetlice bastırın, acele edin! Beyin zarımın zarar görme ihtimali var." der. Ve yakı için kullanılacak 
malzemeleri söyler. Zaten biçare düşen annesi bu yolu denemekte bir sakınca görmez ve uygular. 
Cayce akşama doğru gözlerini yeniden açar. 

Çocukluk yıllarında Cayce yaşıtlarından bir hayli farklı davranıyordu. 6 yaşındayken annesine 
ölmüş akrabaları ile iletişim kurduğunu, onlara ait vizyonlar görebildiğini söylüyordu.  Okulda 
masasının üstündeki kitaba başını koyup uykuya dalıyor ve kitabı baştan sona ezberlemiş vaziyette 
uyanıyordu. Bu özelliklere bir anlam vermekte zorlanan ailesi yavaş yavaş çocuklarından 
şüpheleniyordu.  

Maddi imkânsızlıklardan dolayı on üç yaşında okuldan ayrılıp çeşitli işlerde çalışmaya başladı. 
21 yaşına geldiğinde bir mektup kâğıdı fabrikasında iş bulmuştu. Fakat bir sorun vardı sesinin büyük 
bir kısmını kaybettirecek bir gırtlak hastalığına yakalanmıştı. Doktorlar bir türlü hastalığına çare 
bulamadılar ve son çare olarak hipnoza başvuruldu. 

Çocukluk yıllarındaki trans hali aklına gelen Cayce, bir kez daha kendisi için denemeye karar 
verdi ve bir arkadaşından yardım istedi. Kendisi uyuyacak ve uyku esnasında birşeyler söylerse 
arkadaşı bu söylediklerini not edecekti. Uyumaya başladı. Doktorların çaresiz kaldığı ses kısılmasının 
tedavisi için gerekli tüm ilaçları ve tedavi yöntemlerini söyledi. Arkadaşı tüm denilenleri not tuttu. 
Cayce uyandığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Tedaviyi uyguladılar ve yavaş yavaş Cayce'nin sesi yerine 
geldi. Bu olay yeni hayatının da başlangıcı oldu ve insanlara faydalı olabilmek için psişik güçlerini 
kullanarak kehanetlerde bulunmayı kendine vazife seçti. 

Ufak bir fotoğrafçı açan Cayce'yi bir gün çocukluk arkadaşı olan Al Layne ziyaret eder. Al 
Layne'nin bir ayağı felçlidir ve arkadaşının yeteneğinden haberdardır. Fakat Cayce bu yeteneği 
kullanmama konusunda ısrarcıdır. Arkadaşının yalvarmalarına dayanamayan Cayce yine uykuya geçer 
ve hastalığın reçetesini yazar. Uyandığında yine bir şey hatırlamaz ve yazdırdıklarına bakınca "Burada 
ne yazdığını dahi bilmiyorum. Bunlar büyücülük şeyleri bence bu tedaviyi denememelisin" der. Lakin 
reçeteyi uygulayan Layne 1 hafta içerisinde iyileşir. Bu olay kasabada hızla yayılır ve Cayce'nin 
hayatında bir kilometre taşı olur. 

Kasaba halkı artık Cayce'nin ününü biliyordur ve hastalıklarına şifa bulmak için ondan yardım 
istemeye başlarlar. Cayce ise herkese yardım edebileceğini fakat bir takım şartlarının olduğunu söyler. 
Hastasının yüzünü görmeyecek, trans halinde yanında bir doktor bulunacak, bu doktorun ücreti hasta 
tarafından karşılanacak ve bunun haricinde bir ücret talep etmeyecekti. Artık Cayce kasabaya şifa 
dağıtıyor ve ünü gün geçtikçe yayılıyordu. 
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Hopkinsville ve Bowling Green’den bir grup doktor Cayce’in bu olağanüstü yeteneğini, 
hastaların teşhisi zor hastalıklarının tespitinde kullandılar. Ayrıca tedavi yöntemlerini ve gerekli ilaçları 
nerede bulunduğunu da büyük bir kesinlikle söyleyen Cayce’in ünü giderek yayıldı. Ülkenin pek çok 
yerinden insanlar, sorunlarına Cayce’in çare bulması için akın ediyorlardı. 

"Yazılan reçeteler çok yerinde bu adam kesinlikle bir doktor olmalı!" 
Doktorlar reçeteleri incelediklerinde ilaçların ve yöntemlerin yüksek doğruluk içerdiğini, 

Cayce'nin bir doktor olduğunu söylerler. Hatta bir komite ile bütün seanslarını titizlikle inceleyen 
Hekimler Sendikası Mahalli Sekreteri John Blackburn, Edgar Cayce'a resmi konsültasyon yapma izni 
verir. 

Piyasaya henüz sürülmemiş bir ilacı ve ismini yazdırır 
Bir hastası için yine derin trans haline geçen Cayce 'Codiron' isminde bir ilaç ve üretici 

firmanın adresini yazdırır. Hasta ilacı almak için adrese gittiğinde yetkililer ilacın henüz piyasaya 
sürülmediğini ve isminin yeni koyulduğunu söylerler. 

Oğlunun gözlerini kurtarması:  
8 yaşında olan oğlu oyun oynarken bir magnezyum patlamasına neden olur. Doktorlar bir 

gözünü kurtarmak için diğerinin çıkarılmasını teklif ederler fakat Cayce kabul etmez. Uyku halinde 
yazdırdığı bir reçete ile 15 gün boyunca oğlunun gözüne 'tennik asit' uygulanmasını söyler. Doktorlar 
bunun çılgınlık olduğunu söyleseler de Cayce tedaviyi uygular ve 15 günün ardından oğlunun gözleri 
iyileşir. 

Bir gün trans halinde 4 farklı reçete yazdırır. Fakat ortada hasta yoktur. Cayce reçetelerin 
sahiplerinin 48 saat içinde geleceğini söyler. Sonuç hastalar gelir ve reçetelerini alırlar. 

"Mısır uygarlığını Atlantisliler kurmuştur" 
Cayce'nin tüm bu olaylardan da anlaşılacağı üzere geçmişte yaşayan insanların beyinleri ile 

iletişime geçtiği öngörülür. Onun bu trans seanslarında yazdırmış olduğu bilgilerin çoğu kayıp kıta 
Atlantis ile ilgilidir. Kimi insanların sorunlarının geçmiş yaşamlarından kaynaklandığını söyleyen Cayce, 
uyandığında bunların hiçbirini hatırlamıyordu. Geçmiş hayata ve reenkarnasyona dair verdiği bilgilerin 
yanı sıra Cayce, geleceğe dair de birçok kehanette bulundu. Ama kehanetlerinin çoğunluğu 
yazılarında Antik Çağ filozofu Plato‘nun da sözünü ettiği kayıp Atlantis uygarlığıyla ilgiliydi. Kâhin 
Cayce’e göre Atlantis halkı, İ.Ö. 10.500 yılında Mısır‘a göç etmişlerdir. Yanlarında 40.000 yıllık gelişmiş 
uygarlıklarının yazılı belgelerini de getirmiş ve bu sayede Mısır Uygarlığı'nın temellerini atmıştır. Yani 
Mısır, eski ve gelişmiş bir uygarlık olan Atlantis’in bir kolonisiydi. Yağmalamalar sonucu kaybolan bu 
kayıtların, Sfenks‘in yakınlarında, henüz keşfedilmemiş ve tamamen toprağın altındaki bir başka 
piramidin içinde yer alan, kendi verdiği isimle “Kayıtlar Salonu”nda bulunacağını söylemişti. Ayrıca 
Cayce, Mısır Piramitleri‘nin sanılanın aksine, M.Ö. 3500 yılından çok öncelerine dayandığını, M.Ö. 
10.500 yılında yine Atlantisliler tarafından yapıldıklarını söylüyordu.  

Uyuyan Kahinin, Atlantis’e ve diğer kehanetlerine dair bilgileri, Cayce’nin 1929‘da, Virginia 
Beach‘de kurmuş olduğu Araştırma ve Aydınlanma Cemiyeti (A.R.E.) tarafından arşivlendi. Ayrıca 
8000’den fazla insana verdiği psişik okumaları, yıllarca sekreterliğini yapan Gladsy Turner tarafından 
titizlikle kayda alındı. 

Daha sonra 80’li yılların ortalarında oğlu Edgar Evans Cayce, babasının Atlantis’e dair 
bilgilerini de kapsayan bir araştırma kitabı yazdı. “Atlantis’in Gizemleri” adlı kitap, 1988‘de yayınlandı. 

Kimi insanların sorunlarının geçmiş yaşamlarından kaynaklandığını söyleyen Cayce, 
uyandığında bunların hiçbirini hatırlamıyordu. Geçmiş hayata ve reankarnasyona dair verdiği bilgilerin 
yanı sıra Cayce, geleceğe dair de birçok kehanette bulundu. 

 
Kehanetleri - Büyük Buhran; 1920 yılında yapmış olduğu bir kehanette Amerika'nın büyük bir 

ekonomik kriz geçireceğini ve bu krizin 1933 yılında son bulacağını söylemiştir. Ve meşhur Büyük 
Ekonomik Buhran başlamıştır, Cayce'nin de dediği gibi 1933 yılında sona ermiştir. 

Kehanetleri -Hitler Almanya'nın başına gelecek; 1934 yılında Hitler'in Almanya'nın başına 
geçeceğini ve dışardan bir müdahale gelene kadar kalacağını söylemiştir. 
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Kehanetleri - Avrupa hakkında; Avrupa haritasının büyük bir kısmının bir anda değişeceğini 
söylemiş, özellikle akdeniz kıyıları İtalya ve Yunanistan'dan bahsetmiştir. Vezüv ve Pelée 
Yanardağlarının aktifleşeceğini söylemiştir. 

Kehanetleri – ABD; "ABD'nin batı kıyılarında yeni kara parçaları ortaya çıkacaktır" 
Kehanetleri - Teknoloji hakkında; "Elektrikli arabalar yapılacak, ışıktan silah üretilecektir" 
Kehanetleri -İklim ve zaman hakkında;  Dünya'da soğuk iklim ile sıcak iklim yer değiştirecek, 

kutuplar kayacak, güneş kararacaktır. Dünya'da 3. bir zaman dilimi meydana gelecektir. 
1930'da yaptığı kehanette Üçüncü Dünya Savaşı olmayacağını ancak dünyayı daha büyük bir 

tehlikenin beklediğini söylemiştir. Bu tehlikenin, o dönemde hiç de sözü edilmeyen küresel ısınmayla 
birlikte başlayacak doğal felaketlerle geleceğini açıkladı. Antarktika ve Grönland'daki buzulların 
eriyeceğini öngören kâhin, bununla birlikte su seviyesinin yükseleceğini ve ABD'de San Francisco ve 
Los Angeles gibi kıyı kentlerinin yok olacağını belirtmiştir.  

Buzulların erinesiyle dünyanın giderek daha büyük depremlerle sarsılacağını öngören Cayce'a 
göre “Depremler dünyanın şeklini ebediyen değiştirecek ve 21. Yüzyılın sonunda dünya eskisine hiç 
benzemeyecek.” Cayce şöyle diyor: “Kuzey bölgelerinde ve Antarktika'da kabarmalar ve depremler, 
yerkürenin sıcak bölgelerinde volkanik patlamalar olacak. Kutuplar yer değiştirecek; öyle ki, soğuk 
veya yarı tropikal ülkeler daha tropikal olacaklar ve oralarda dev eğrelti otları ve yosunlar çıkacak. 
Değişimler meydana geldiğinde, birkaç yıl içinde Atlantik ve Pasifik'te yeni karalar ortaya çıkacak, 
günümüzdeki pek çok ülkenin kıyıları da okyanusun dibine gömülecek. Değişimler meydana 
geldiğinde, birkaç yıl içinde Atlantik ve Pasifik'te yeni karalar ortaya çıkacak, günümüzdeki pek çok 
ülkenin kıyıları da okyanusun dibine gömülecek. Dünyadaki tüm ülkeler arasında, depremlerden en az 
zararı İrlanda görecek, bu değişimler sırasında Japonya'nın da büyük bir bölümünün denize 
gömülecek..” 

Kehanetleri – Amerikan Başkanları hakkında; "1939 yılından sonra görev yapan 2 Amerikan 
Başkanı görev süresi dolmadan ölecektir”.  Bu Roosevelt ve Kennedy dönemlerine denk gelmektedir.  

Kehanetleri – Vietnam; Vietnam savaşının başlangıç tarihini öngörmüştür ve savaş dediği 
tarihte başlamıştır. 

Önümüzdeki Yılların Çehresi 
Cayce'ye göre uluslar üçüncü bir dünya savaşını engellemeyi başarsalar bile bu Paris, Londra 

ve New York'un haritalardan silinmesini önleyemeyecektir. Cayce kehanetlerinde asla nükleer bir 
tahripten söz etmedi. Ona göre birtakım nükleer deneyimler yapmak suretiyle olsa olsa dünyanın fizik 
güçleri harekete geçirilebilir, depremlere ve deniz baskınlarına neden olunabilirdi. 

Cayce günümüz insanının da tıpkı Atlantis'te olduğu gibi kendi felaketini kendinin hazırladığını 
ifade ediyor.  

Edgar Cayce, kahin olmaya çalışan ya da böyle bir iddiada bulunan bir kişilik değildi. Bu 
yeteneği doğuştan gelmekteydi. Yeteneğinin bilim dünyasında keşfedilmesi ise geçirdiği bir gırtlak 
felci sonrasında hipnozdayken (Doktor olmadığı halde) hastalığını tedavi edecek yöntemi 
söylemesiydi. Tıp dünyasına verdiği bilgiler o günkü hekimlerce onaylanmıştır.  

Kişiler; olaylar ve dünya üzerine yaptığı binlerce öngörü arşivlenmiştir. Bu arşiv, bugün halka 
açık olmayıp bu gün hakkında bilinip söylenenler olayların yaşandığı zamanda kamuoyuna sızmış 
bilgilerden ibarettir. Bu anlamda bu birkaç öngörünün de önemsenmesi doğru olacaktır. 

Presbiteryan Kilisesinin bir üyesi olan Cayce, hayatının son yılında günde ortalama 8 psişik 
okuma yapıyordu ve bu onu oldukça zayıf düşürüyordu. En iyice bitkin düştü ve 3 Ocak‘da da 68 
yaşındayken hayatını kaybetti. 

 
 

Derleyen: Işın Gültutan (Aralık-2018) 

Kaynaklar: www.takvim.com.tr  
             www.biyografi.net.tr 

 

https://www.takvim.com.tr/yasam/2018/04/11/edgar-cayce-kimdir-edgar-caycein-hayati-ve-kehanetleri?paging=24
http://www.biyografi.net.tr/
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HABERLER 
İlahi Nizam ve Kâinat Kitabı Kavram Çalışması 

03.01.2019 Perşembe başladı ve devam ediyor. 

 
Dr. Bedri Ruhselman'ın 1959 yılında gerçekleştirdiği devre sonu bilgisi niteliğinde bir spiritüel çalışma 

olan İlahi Nizam ve Kainat'ın içinde geçen kavramlara daha derinden bakıyor ve inceliyoruz.  
Üç ay boyunca her Perşembe kitapta geçen bir kavram üzerinde tek tek durularak çalışma yapılacak 

ve kitabın anlaşılması kolay hale gelecektir. 
İlahi Nizam ve Kainat’taki bilgileri özümseyerek okuma ve anlama gayretini hep birlikte yaşayalım 

istiyor ve bu duygu ve düşünceyle herkesi aramızda görmeyi diliyoruz.  
Birbirini takip eden bir çalışma değildir. İlginizi çeken konuda katılabilirsiniz.  

 
 

PEKİ KİTAPTA HANGİ BİLGİLERİ BULACAĞIZ? 
-Madde ve ruhtan başlayan bitmeyen bilgi yağmuru   -Zamanın ve evrenin yapısının yeni tanımı 
-Vicdan ve nefsaniyet mekanizması nasıl işler?   -Düalite ve değer farklanması nedir?  
-Rüyaların, uykunun ve medyumluğun mekanizması   -Bilinç, bilinçaltı ve bilinçdışı ne demektir?  
-Bireysel ve toplumsal planların fonksiyonları nelerdir? -Milletlerin kuruluş amacı nedir?   
-Vazife Planı’na hazırlanış nasıl olmaktadır.    -Dünya üstü alemlerde zaman nasıl işler? 
-Mu uygarlığı neden battı?      -Kanser hastalığı neden arttı? 
-Küresel ısınma, seller ve depremlerin işaretleri    -Doğal olaylarının öğrettiği ruhsal dersler? 
-Ölüm nedir ve ölümden sonraki aşamalar nelerdir?     -Sevgi Planı nedir? Cennet sembolizmi 

 
İLAHİ NİZAM VE KÂİNAT HAKKINDA KISA BİLGİ: 

1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Planı’ndan gelen bilgiler, Dr. Bedri Ruhselman 
tarafından düzenlenmiş, noter ve banka kasalarında uzun yıllar boyunca saklanmıştı. Zamanı geldiği 

için açıldı ve orijinaline sadık kalınarak yayınlandı. İlâhî Nizam ve Kâinat adı altında kitaplaştı. 
 

Ruh kavramına, ruhun iradi eylem haline, zaman anlayışına, ruhsal alemin plansal organizasyonuna, 
maddenin yapısına, fizik ve kuantum bilimine şu ana kadar olan bilgilerden farklı yaklaşımlarda 

bulunan, ölüm anına ve sonrasına yaklaşımları farklı bir şekilde açıklayan ve önümüzdeki dönemlerde 
tüm dünya insanlığını bekleyen hem fiziki, hem manevi, hem ruhsal değişimleri ortaya koyan ve 

öngörülerde bulunan bu kitapta okuyucular, kendi varlıklarına bambaşka bir yaklaşımla ve ruhsal 
gerçeklerle karşılaşacaklar. 
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ETKİNLİKLER 
İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 

Yer: 1456 Sk No:92 Yaşar Apt.Kat:4  Dai:7 Alsancak/İzmir 
 

Etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız: 
www.irad.org 

www.facebook.com/irad1990/ 
www.instagram.com/iraddernek/ 

adreslerini takip ediniz.  
 

 

Tarih:08 Ocak 2019-19.00-20.30 
Konu: Hayatımızı Yönlendiren Tesirler 
Konuşmacı: Nusret Sefa Yılmaz 
 
Tarih:22 Ocak 2019-19.00-20.30 
Konu: Holografik Model ve Psikoloji 
Konuşmacı: M.Reşat Güner 
 
 

Salı Konferanslarımız halka açık ve katılım 
ücretsizdir. 

 
 

 

 
 

Tarih:03 Ocak 2019-19.00-21.30 
Konu: Madde 
Konuşmacı: Nusret Sefa Yılmaz 
Tarih:10 Ocak 2019-19.00-21.30 
Konu: Varlık 
Konuşmacı: Nusret Sefa Yılmaz 
Tarih: 17 Ocak 2019-19.00-21.30 
Konu: Tesirler  
Konuşmacı: Oya Emir 
Tarih: 24 Ocak 2019-19.00-21.30 
Konu:İdrak ve Realite 
Konuşmacı: Engin Emir 
Tarih: 31 Ocak 2019-19.00-21.30 
Konu: Şuur ve Rüyalar 
Konuşmacı: Oya Emir 

 

Perşembe İleri Seviye Çalışma için katılım 
sınırlıdır.  

Kayıt yaptırılması gereklidir. 

 
Salı ve Perşembe etkinlikler Saat 19:00'da başlamaktadır. Geç kalınmaması rica olunur. 

 
Bir sonraki sayıda buluşmak üzere... Esenlikler dileriz.  

https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=00568666f6&e=5eba487f91
https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=8d8b53cd56&e=5eba487f91
https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=4f5d857c6a&e=5eba487f91

