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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1.GİRİŞ 

 

1.1. Sorunsal 

 

Bu çalışmada genellikle Türkiye dışında kimi zaman takipçileri tarafından kimi 

zaman da akademik araştırmalarda yeniçağ hareketi (New Age Movements, New 

Age Religions) olarak adlandırılan dinsel ve ruhani inanışlar çerçevesinde gündelik 

yaşamın içine sızmış olan pratikler üzerinde durulacaktır. ‘Yeniçağ" kavramının 

kendi içerisinde kullanımının oldukça sıkıntılı olduğunun ve terimin içeriden mi 

yoksa dışarıdan mı tanımlanmış olduğu yolundaki tartışmaların farkındayım. Buna 

rağmen kavramı bu biçimiyle kullanmamın amacı, akademik literatürde konu ile 

ilgili pratikleri tanımlamakta oldukça yaygın olarak başvurulmuş olmasıdır. Burada 

söz konusu pratikleri adlandırma ya da bunları böyle tanımlama gibi bir amacım 

kesinlikle yoktur. Tamamen işlevsellik açısından bu kavram tercih edilmiştir. 

Yeniçağ hareketi son 40 yılda ortaya çıkmış olmasına rağmen, oldukça hızla 

yayılmış ve popülerleşmiştir. Bu hareketin içerisine, çakralar, melekler, numeroloji, 

holistik iyileşme, reiki, vs. gibi bir çok farklı inanış dahil edilmektedir. Bunların 

takipçileri, genelde bunlardan bir ya da bir kaçı ile ilgilenmektedir. Fakat bu 

inanışların tamamı bütüncül bir şekilde yeni bir dini inanıştır denilemez. Zira 

takipçilerinin birçoğu, özellikle Türkiye’de, kendilerini ‘yeniçağcı’ olarak 

tanımlamamakta, bunun yanı sıra, başka bir kadim inanç sistemini de 
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benimsemektedirler. Bunun en önemli nedenlerinden biri de yeniçağ inanışlarının 

daha ziyade bireyin kendi potansiyelini geliştirmesi, kendi ufkunu genişletmesi, 

kendisini ve evreni daha farklı şekillerde algılayabilmesi üzerinden kurulmuş ve 

popüler hale gelmiş olmasıdır.  

‘Birçok araştırmacıya göre, 1970’lerde başlayan yeniçağ hareketi, 1980’lerin 

sonlarına doğru doruk noktasına ulaşmış ve 1990’lar ile beraber hareketin takipçileri 

bu etiketlemeden uzaklaşmaya başlamışlardır.’1 Yeniçağ pratiklerinin, Türkiye'de 

yaygınlaşmaya başlaması ise batı ülkelerine kıyasla oldukça yenidir. Yeniçağ 

inanışları olarak adlandırılan pratikler kadim dinsel inanışlardan farklı uygulamalar 

ve farklı evren tasarımları ortaya koysalar da temelde yine bu dinsel inanışlardan 

beslenmektedirler. Semavi dinler genel olarak incelendiğinde, bunların salt dini bir 

inanıştan daha fazlası oldukları görülür. Zira, insanların sadece belli sürelerde bazı 

ibadetleri gerçekleştirmesini gerektiren bir ritüel şeklinde değil, tüm yaşantılarını 

düzenlemeye yönelik kurallar bütünü olarak düzenlenmişlerdir.  Bireyin gündelik 

yaşam pratikleri, bir gün boyunca yapmaları gerekenler, yapabilecekleri ve 

yapamayacakları eylemler, neyi giyebilecekleri ya da giyemeyecekleri, neyi 

yiyebilecekleri ya da yiyemeyecekleri, evlenebilecekleri kişilerin kimler 

olabileceğinden, insanlara ya da hayvanlara nasıl davranmaları gerektiğine kadar çok 

sayıda ayrıntı kadim dinlerin kutsal olduğuna inanılan metinleri ve buyrukları 

içerisinde yer alır. Dolayısıyla bir yaşam biçimi olarak benimsenmeleri, 

uygulanmaları beklenir. Bunlar, dinin katılımcılarının kabul etmekle ve uygulamakla 

yükümlü oldukları, uygulamamaları halinde söz konusu dinsel inanç bağlamında 

                                                           
1 D. Kemp ve J. Lewis, Handbook of New Age, Brill, Leiden - Boston, 2007, s. 3-4. 
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olası dünyalardan birinde, bu dünyada ya da diğerinde cezalandırılacaklarına 

inandıkları, değiştirilemez kurallardır. Modern dünyada, akışı trafik ışıkları ve 

meydan saatleri ile belirlenmiş ve her alanına yoğun bir bürokrasinin sirayet ettiği 

metropol hayatında söz konusu ritüellerin bir kısmı, insanların gündelik hayatının 

ciddi bir bölümünü ibadete ayırması anlamına gelirken, bir kısmı da hayata daha 

farklı bir paradigma içinden bakmayı öğrenmelerini talep eder. Dolayısıyla bu 

bağlamda, dinsel pratiklerin zamanlaması ile gündelik yaşam pratiklerinin 

zamanlaması arasında bir uyumsuzluk tezahür eder. Birey, ya gündelik yaşamın akışı 

içinde inanca dair pratiklere özen göstermeyecek ve dinen bunun bedeli olduğu 

söylenenleri ödemeyi göze alacak, ya da dinsel hayatının gereklerini yerine 

getirirken, gündelik yaşamını daha farklı düzenlemeyi öğrenecektir. Bir başka 

seçenek de bu tez çalışmasında olduğu gibi inanca dair pratiklerin her zaman olduğu 

gibi tekrardan yorumlanması ve günümüz koşullarına uygun olarak yeniden dolaşıma 

sokulmasıdır.  

Sennet’in2 bahsettiği kamusal alandaki değişmelerden kısaca bahsetmek 

gerekirse, bireylerin tavırları kadar, inançları da kamusal alanın belirlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır ve bu noktada kamuyu kendi tavırları ve inançları 

doğrultusunda istediği gibi birebir şekillendiremeyen birey, kamunun medeni 

talepleri ile doğanın (ailenin) talepleri arasında bir uyuşmazlık ve çelişki içinde 

kalmıştır. Bu ikisi arasında kesin bir seçim yapmayı reddeden bireyler, kamusal 

yaşantılarıyla özel yaşantıları arasında ikili bir hayat yaşamaya başlarlar. Sennet bu 

durumu insanın kamu alanında kendisini ‘yapması’ yani, olduğundan farklı imaja 

                                                           
2 R. Sennet, Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 34-43. 
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dayalı bir karakter sergilemesi ve kamuda kabul edilebilirliğini böylece elde etmesi 

olarak açıklarken, özel hayatında ve aile yaşantısında ise, kendi doğasını 

‘gerçekleştirdiğini’, dolayısıyla aslında olduğu gibi davrandığını vurgular. Bu 

sebeple zaman içerisinde kamu düzenini koruma iradesi zayıflar, toplumun ortaya 

çıkardığı baskıdan kaçmak isteyen birey daha çok özel yaşantıya, aile ortamına döner 

ve dolayısıyla insanlar daha çok bireyselleşir. İçkinlik seküler bilginin ilkesi haline 

gelir ve ‘böyle bir dünyada her şey önemlidir çünkü her şey her an önem 

kazanabilir.’ Bu da kamu görüşlerinin ne kadar aldatıcı da olsa ciddiye alınması 

gerekliliğini doğurur. İçkinliğin egemenliğinde olan bir inanç sisteminde ‘algılayan 

ve algılanan, iç ve dış özne ve nesne arasındaki farklar silinir.’ Her şeyin potansiyel 

olarak önemli olma ihtimalinin olduğu bir ortamda nesne ve duyum arasında ayrım 

yapmak risklidir. Zira bu noktada hatalı bir ayrım yapılıyor olabilir ve bu ayrımın 

doğruluğundan emin olmak mümkün değildir. Nesnelliğin ve olgusallığın sonu 

anlamına gelen bu yeni radikal öznellik çağı, kamusal hayat içerisinde daha farklı 

gruplaşmaların, yeni oluşumların ve yeni kişilik tanımlarının ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu alanda yaşanan niteliksel değişim, niceliksel değişimin de yolunu 

açmıştır.  

Tezin sorunsalı dahilinde bir diğer konu da, tek tanrılı dinlerin evren tasarımı 

üzerinden ilerliyor. Tüm monoteistik, semavi dinlerde tanrı ile insanlar arasında ciddi 

bir uçurum olduğu görülür.  Buna göre tanrı tamamen doğaüstü bir varlıktır. 

İnsanlardan oldukça uzaktadır. Evreni ve insanları yaratmıştır ama kendisi evrenin 

dışındadır. Tanrının kendilerine vermiş olduğu ‘irade’ ile insanlar, kendi tercihlerini 

yapabildiklerinden, kendi tercihleri doğrultusunda yaşamaktadırlar. Fakat tanrının 

insanlardan bu kadar uzakta olması, dünyaya bir müdahalesinin olup olmadığı gibi 
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soruları beraberinde getirmektedir. Bu noktada felsefe tarihinin önemli 

tartışmalarından olan kötülük problemi ve buna yanıt olarak geliştirilen teodise 

tartışmaları karşımıza çıkar. Kötülük problemi, ‘tanrının sonsuz iyi olduğu, kadir-i 

mutlak olduğu ve yeryüzünde kötülüğün var olduğu’ argümanları üzerine 

kurulmuştur. Bu durumda, ‘sonsuz iyi ve gücü her şeye yeten’  olarak tanımlanan 

tanrı kavramı eşliğinde yeryüzündeki kötülüklerin açıklanması mümkün değildir. Bu 

bağlam aynı zamanda din ve felsefe arasındaki tartışmaların da temelini 

oluşturmaktadır. Bu konuda Epicuros, Leibniz, Schopenhauer, Kant gibi daha bir çok 

düşünür fikir yürütmüş yorumlarda bulunmuştur. İnsanları irade ile inanç arasında bir 

tercih yapmaya zorlayan kötülük problemi semavi dinlerin evren tasarımı ile 

yakından ilişkilidir. Tanrının evrenle ve insanlarla olan mesafesi ve ilişkisi semavi 

dinlerde ve mistik inanışlarda farklılaşır. Mistik inanışların evren tasarımında 

Plotinosçu ‘südur’ felsefesi temel önem taşır. Bu felsefeye göre varlıkların her biri 

tinsel gerçekliklerdir ve meydana gelmeleri de hiyerarşiktir. Plotinos bu varlıkların 

sıralamasının en tepesine ‘Bir’i yerleştirir. Bu kavram artık ‘kendisinin bir varlık bile 

olduğunu söyleyemeyeceğimiz’ bir bütünlüğe işaret eder. Bir’den diğer varlıklar 

türeyecektir. Birden çıkarak varlığa gelen ilk oluşum akılsal ilke, nous olarak 

adlandırılır. Buradan akıl ve duyu arasındaki aracı ilke olan ruh meydana gelecek ve 

hiyerarşi zincirinde duyusal dünyayı organize edecektir. Bu aynı zamanda 

hiyerarşinin tepesinde yer alan ‘bir’ kavramının farklılaşmış birliğine işaret eder.3 Bu 

her şeyin bir’den taşarak oluşması düşüncesi, monoteistik dinlerin, her şeyin yoktan 

var olması söyleminden farklıdır. Her şey yoktan var olmamış, zaten var olan bir 

şeyden meydana gelmiştir. Dolayısıyla mistisizmlerde insan ve evren Tanrı’dan 

                                                           
3 Z. Kurtoğlu, Plotinos’un Aşk Kuramı, Asa Kitapevi, Bursa, 2000, s.65.  



6 
 

meydana gelmiştir ve tanrının bir parçasıdır. O’ndan ayrı ya da kendi başına değildir. 

Tanrı her yerdedir ve herkesin içindedir. Bu anlatım daha önce yunan felsefesinde de 

yer almıştır. Nitekim Sokrates bilginin doğuştan olduğunu savunur ve kişinin sürekli 

olarak içe bakması gerektiğini söyler. Felsefe ve mistisizmin ağır ve derinlikli 

anlatımları ve öğretileri, oldukça uzun okumalar gerektirmektedir. Fakat günümüz 

koşullarında her bireyin bunu yapabilecek vakti ya da kapasitesi bulunmamaktadır. 

Yeniçağ dinsel pratikleri bu bağlamda değerlendirildiğinde mistik inanışlardan, 

kadim dinlerin okumalarından beslenmektedir. Kadim dinlerle bağlantılı mistik 

inanışları ve pratikleri, günümüz koşullarına uyarlayarak dönüştürmekte, gündelik 

yaşamla bütünleştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda bireyleri kader ve özgür irade 

sorunsalı arasında yeni bir arayışa itmekte, bunların her ikisini de uygulama 

bağlamında kolaylaştırarak bireyin kullanımına sunmaktadır.   

Yeniçağ inanışları ile ilgili bir diğer tartışma alanı küreselleşme ve bağlantılı 

piyasa dinamikleridir. Yeniçağ dinlerini muhafazakarlıkla liberalizmin bir aradalığı 

bağlamında okumak da mümkündür. Kültür politikalarında muhafazakarlığa, iktisadi 

politikalarda liberalliğe eğilimin arttığı bir küresel sistem içinde yeniçağ dinsel inanış 

ve pratikleri, topluluk ve kültleri ve cemaatleri ile birlikte bir yanı ile bireylerin, 

özgür iradeleri ile kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olabileceklerini söylerken, 

diğer yanı ile kadim dinsel gelenekler çerçevesinde tanrı, topluluk düzeni, aile ve 

geleneksel değerlerle olan bağların önemine işaret ederler. Burada bir yanı ile 

muhafazakar bir ideolojiye gönderme yapılırken, diğer yanı ile bir ürünün satışa 

sunulduğu da görülür. Din felsefelerinin ağır ve anlaşılamaz dili, herkes tarafından 

anlaşılmasını ve benimsenmesini zorlaştırır. Liberal söylem ise bireyselliği, bireyi 

vurgular ve kişinin kendi çıkarı ve yararı peşinden gitmesini öğütler. Bu noktada, her 
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ne kadar bireyselleşme, her bireyin kendi isteğini, arzusunu gerçekleştirmesi ve 

‘kendisi’ olması şeklinde ifade ediliyor görülse de, bir yanıyla da bir aynılaştırma, 

kalıplaştırma ve kontrol altına alma stratejisi olarak işler. Zira liberal söylem ile 

bireyin önüne her zaman başarı kavramı ve başarılı olma üzerinden kurgulanmış bir 

rol model koyulur ve bu rol modelin olunabilecek en iyi kişi olduğu vurgulanır. Bu 

rol modeller, dönemin koşullarında başarılı olarak görülen, toplum açısından göz 

önünde bireylerdir. Bu ‘örnek’ kişiler, kalabalıklara hem maddi hem de manevi 

açıdan çok başarılı ve dolayısıyla hayatının her aşamasında çok mutlu olan kişiler 

olarak tanıtılır. Bu yüzden bir yandan ‘mutlu olmanın anahtarı, bu bireylerin sahip 

oldukları şeylere sahip olmaktır, mutlu değilseniz bunun sebebi bu rol modelin sahip 

olduklarına sahip olmamanızdır’ mesajı verilir. Bir yandan da ‘aslında isterseniz siz 

de onun sahip olduklarına sahip olabilirsiniz ve dolayısıyla mutlu olabilirsiniz’ diye 

seslenilir. Bu koşullar altında birey, ‘gerçek mutluluğu’ yakalayabilmek için, rol 

modellerin sahip oldukları gibi evler, arabalar, eşyalar, bedenler elde etmek adına 

çabalamak ve kendisini değiştirmek durumundadır.  Dolayısıyla birey, ‘kendisi’ 

olmamakta, aslında önceden var olan, birileri tarafından belirlenen ve kendisinden 

beklenen kalıba bir şekilde sokulmaya çalışılmaktadır.  Bu oluşumun tipik örneği 

olan ve Richard Bandler ve John Grinder tarafından geliştirilen ‘Neuro Linguistic 

Programming - NLP’ (Sinir Dili Programlaması)4, insanların kendi istediklerini, hak 

ettiklerini; kendi beyinlerini ve dolayısıyla evreni, söylemle yönlendirerek elde 

edebilecekleri algısını geliştirmek üzerinden ilerler. Yeniçağ inanışları ya da 

pratikleri olarak adlandırılan ve içinde birçok farklı pratiği barından alanın bir 

                                                           
4 A. Yazıcı Yakın ve R. Balamir Bektaş, ‘Liberalizm ile Muhafazakarlık Arasında 

Hipnoz: Kişisel Gelişim Fantazisi’, Doğu - Batı Dergisi, Sayı:48, Ankara, s.12. 
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parçası olan ‘NLP, insanların faaliyetlerini doğrudan doğruya yaşadıkları dünya 

üzerinden değil, bu dünyanın duyularla algılanarak dönüştürülmüş hali üzerinden 

yürüttükleri ön kabulünden yola çıkar.5 Başarılı ve ortalama insan arasındaki farklar 

ele alınır ve başarılı olmayan insanın bu başarısızlığının kendisinden kaynaklandığı 

vurgulanır.6  NLP, kişisel gelişim kitapları, kasetleri ve zaman içerisinde kişisel 

gelişim kurslarıyla toplumda günden güne daha önemli bir yer edinmiştir. İlk 

önceleri, psikolojik bir kendini inandırma, programlama durumu olarak ortaya çıkmış 

olsa da, zamanla içine mistisizm felsefelerinin de eklenmesiyle daha yeni bir form 

almaya başlamıştır. Böylelikle küresel kapitalist sistemin piyasa dinamikleri, din 

felsefesi, tek ve çok tanrılı dinler ve NLP’den oluşan bağdaştırmacı bir ürünü satışa 

sunmuş görünmektedir. İletişim teknolojileri, yayıncılık ve piyasa koşulları 

üzerinden ilerleyen küreselleşme bu boyutta oldukça etkili olmuş, dünyanın her 

yerinde bilgiye erişimi, bilginin yayılmasını oldukça kolay hale getirmiştir. Böylece 

bir dönem sadece belirli bir kesimin ulaşabildiği dini bilgiler herkesin erişimine 

oldukça ucuza açılmış, basitleştirilmiş ve dünya geneline yayılmıştır. Dolayısıyla 

kapitalizmin fırsatçılığı ve küreselleşmenin sağladığı kolaylık, ‘yeniçağ inanışlarının 

dünya genelindeki yükselişine gerekli zemini oluşturmuştur. Böylece, bireylere 

kendilerinin yakınında olan ve kendilerini önemseyen bir tanrı ilişkisi, kendi 

istekleriyle ve söylemleriyle değiştirebilecekleri bir evren sunulmuş; kendilerini bir 

yandan yalnız ve güçsüz hissetmeleri önlenirken, diğer yandan istenen kalıba uygun 

hareket etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bu koşullar altında ne Tanrı ne de sistem 

başarısızlığın ya da mutsuzluğun sebebi değildir ve bu yüzden sorumlu tutulamaz. 

                                                           
5 A. Yazıcı Yakın ve R. Balamir Bektaş, s.14 

6 A. Yazıcı Yakın ve R. Balamir Bektaş, s.14. 
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Ortada bir sorumlu varsa, bu da bireyin kendisidir ve bunu değiştirmek, istediği 

yaşama ulaşmak yine kendi elindedir.  

Bu bağlamda kişisel gelişim kitapları, eğitimleri, yeniçağ dinsel ve ruhani 

pratikleri ortaya çıkmıştır. Bazıları özellikle Batı dünyasında satış rekorları kıran 

‘The Secret’ kitabı gibi sadece tek bir kitaptan ibaret kalsa da, benzerleri türemiş, 

kimisi de Osho öğretileri gibi kurumsallaşarak dünyanın farklı coğrafyalarında ve 

ülkelerinde yeni bir inanış ve değerler bütünü haline gelmiştir. Osho’nun günümüzde 

dünyanın çeşitli yerlerinde ‘Osho Merkezi’ adı altında merkezleri, eğitim ve 

uygulama alanları bulunmaktadır. Bazıları Reiki, Feng-Shui, Yoga gibi eski 

pratiklerin günümüzde yeniden ele alınarak modernize edilmesi şeklinde devam 

ederken, bazıları ise Mevlana Dünya Kardeşlik Birliği gibi tamamen yeni oluşumlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm dünyada yükselişte olan bu akım, küreselleşmiş olan piyasa 

dinamikleriyle birlikte, Türkiye’de de görülüyor. Yeniçağ inanış ve bağlantılı 

pratiklerinin yayılması, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelere nazaran 

Türkiye’de çok yeni olmasına rağmen, dünya genelinde var olan merkezlerin şubeleri 

burada da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, merkezi Türkiye olan ve sadece burada 

bulunan yeni inanışlar da mevcuttur. Türkiye’de Müslüman nüfus yoğunlukta 

olduğundan, İslam diniyle birleştirilerek kullanılan ‘Esma’larla Olumlamalar’ gibi 

yeni pratik ve inanışları da bu akımın içine katıyorum. Alan çalışması kapsamında 

yapılan görüşmelerden çıkarılabileceğimiz bir sonuç, bu pratiklerle ilgilenen 

çoğunluğun orta ve daha ziyade orta üstü gelir grubu insanlardan oluştuğu. Bunun 

başlıca sebebi, söz konusu pratik ve inanışların eğitimini almak, öğretilerini 

öğrenmek ve kitaplarını-kasetlerini takip edebilmenin de maddi bir bedelinin 
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olmasıdır. Kısacası bu pratikler belirli paralar karşılığında alınan kurslarla, 

seminerlerle, kitaplar yığını ve gezilerle iç içe örülmüştür. Türkiye için oldukça yeni 

olan bu değişim sürecinde, insanların bu ritüelleri nasıl uyguladıklarının ve 

geleneksel dini inanışlarıyla bu yeni inanış arasında nasıl bir denge kurduklarının 

yukarıda açıkladığım kavramsal çerçevede değerlendirilmesi bu tezin ana sorununu 

oluşturmaktır. Bu bağlamda tezin ilk kısmında burada sözü edilen yeniçağ kavramı, 

yeniçağ inanışları ve pratikleri üzerine bir bölüme yer verilmiştir. Zira ilk başta da 

belirttiğim üzere, söz konusu kavram oldukça sıkıntılı bir kavramdır ve bu kavramın 

hangi bağlamda tartışmalı olduğu, sınırlılıkları, bulanıklığı ve genel özellikleri 

üzerinde bu bölümde durulacaktır. Batı kaynaklı olan bu pratikler ve inanışlar, 

aslında kadim doğu inanışlarından ve Hristiyanlıktan beslenirler. 

Fakat Ritzer’in Toplumun McDonaldlaştırılması7 metninde de betimlediğine 

benzer şekilde, bu eski inanışlar farklılaştırılarak, daha verimli olarak kullanılabilen, 

beklentileri sadece diğer alternatif dünyalarda değil, bu dünyada da hesaplanabilir ve 

öngörülebilir olan ve denetlenebilir bir inanç sistemi ortaya koyulur. Böylece 

karmaşık bir felsefi ve tarihsel arka plana sahip, neredeyse formüle edilmiş 

yöntemleri sayesinde uygulayan her bireyin aynı sonuçlara ulaşabileceği belirtilen, 

daha basitleştirilmiş inanç sistemleri ile desteklenir. Bu yeni pratikler, dinin 

yöntemlerini basitleştirmelerinin ve tekdüzeleştirmelerinin yanı sıra tüm dünyaya ve 

dolayısıyla Türkiye’ye ihraç edilmiş olmaları ve bu coğrafyalarda da kendi inanış ve 

pratiklerini yaratmış olmaları dolayısıyla da inancın McDonaldlaştırılması olarak 

görülebilirler.  

                                                           
7 G. Ritzer, Toplumun Mcdonaldlaştırılması, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011. 
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Bu çalışmada Türkiye’de uygulanan yeniçağ inanışlarından, Ankara, İstanbul 

ve İzmir illerinde gerçekleştirilmiş olan alan araştırması sonucunda uygulayıcılarıyla 

görüşme yapabildiklerimize yer verilecektir. Bu pratikler, hepsinin kökeninde 

uygulayıcıları tarafından “olumlama” olarak da adlandırılan pratiklerin yer alması 

sebebiyle, bu çerçeve içerisinde incelenecektir. Yapılan görüşmelerin 

değerlendirilmesi sonucunda araştırmanın sorunsalı, kanal olma bağlamı, sağaltım, 

evren tasarımı, dil ve küreselleşme / neo-liberalizm kavramları çerçevesinde 

oluşturulmuştur.  

 

1.2. Araştırma Konusu 

 

Bu çalışma, yeniçağ dinsel inanışları ve pratikleri ve bunların temelinde yer 

alan “olumlama teknikleri” üzerine odaklanmıştır. Alan araştırması kapsamında 

Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde çeşitli yeniçağ ruhaniliği ve dinsel pratiklerini 

birer öğreti olarak benimseyen, öğrenen ve ilgili ritüelleri gündelik hayatlarında 

düzenli olarak uygulayan bireylerle görüşülmüştür. Bu çalışmada referans noktalarını 

oluşturan öğretiler, bireylerin bunları yaşamlarına nasıl dahil ettikleri, ne şekillerde 

deneyimledikleri, anlamlandırdıkları, geleneksel, kadim inançlar ile bu yeni düşünce 

biçimi arasında kurdukları bağlar, bu yeni düşüncelerin farklı versiyonlarını nasıl 

birbirine bağladıkları ve başvurulan söylemler konu edilecektir. Bu noktada 

olumlama ritüeli, bir temel ritüel olarak tüm yeniçağ inanışlarının temelinde var 

olması kapsamında tezin ana konusu olarak ele alınmaktadır. 
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1.3. Tezin Amacı ve Önemi 

 

Bu tezin amacı, günden güne daha da popülerleşen yeniçağ dinselliği ve 

ruhaniliği üzerine kurulu inanışların, uygulayıcıları ve katılımcıları tarafından nasıl 

deneyimlendiği,  nasıl adlandırdıklarını ve gündelik yaşamları içerisinde bunlara 

nasıl yer verdiklerini anlamaya çalışmaktır. Bu inanışların daha önceden var olan 

diğer inanışlarla olan bağlarının, benzerliklerinin, farklılıklarının ve toplum 

tarafından bir arada kullanımlarının, bireylerin kendi deneyimleri çerçevesinde 

kavranması hedeflenmiştir. Burada, bu inanışları ya da takipçilerini yaftalama ya da 

tanımlama, isimlendirme çabası söz konusu değildir. Ana amacım tamamen 

anlamlandırmadır. Bireylerin bu yeni inanışlara yönelimlerini anlamlandırmak, yeni 

pratikleri anlamlandırmak ve bu inanışların bireylerin hayatlarında yaptığı olumlu ya 

da olumsuz değişiklikleri anlamlandırmak ve böylelikle genel bir resme ulaşmak 

hedeflenmektedir.  

Bu çalışma, Türkiye’de alanında yapılan çalışma sayısının yok denecek kadar 

az olması dolayısıyla önemlidir. Bu alanda Türkiye’de her ne kadar çok sayıda ticari 

kapsamlı kişisel gelişim ve NLP kitapları bulunsa da, bunların var oluşunu ve 

gelişimini, bireyler tarafından uygulanışını, nasıl anlamlandırıldıklarını ve ne şekilde 

uygulandıklarını inceleyen, akademik bir araştırma bulunmamaktadır. Çalışma bu 

alandaki eksikliğin kapatılmasına küçük bir boyutta da olsa katkı sağlamanın yanı 

sıra, bu alanda yapılan oldukça kapsamlı bir araştırma olması, aktif bir alan 

araştırmasına dayanması ve dışarıdan yapılan olumsuz eleştirel yorumlardan ziyade, 
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içeriden yapılmış gözlemler ve değerlendirmelerle bu inanışları anlamlandırmaya 

çalışması bakımından önemlidir.  

 

1.4. Yöntem 

 

Sosyal Antropolojik bakışın temelinde etnografik alan araştırması ve katılımcı 

gözlem yatmaktadır. Bu çalışma türü, çalışılan grubu dışarıdan tanımlama ve 

etiketleme çabasından ziyade, çalışılan grubun içinden, grubun öncelikle kendisini 

nasıl tanımladığını ve nasıl anlamlandırdığını anlamaya çalışması bakımından diğer 

araştırma yöntemlerinden ayrılır. Diğer çalışma yöntemleri bireyin uzak akrabaları 

kadar bireyi anlayabilirken, sosyal antropoloji çoğu zaman insanın kardeşi gibidir. 

Ona yakındır ve onun açısından durumu anlamaya çalışır. Fakat tüm bunlar, 

araştırmacının gözünden, düşüncesinden, bakış açısından gerçekleştirilmektedir ve 

bu da göz ardı edilmemelidir. Zira araştırıcının da şahsi görüşleri ve yargıları 

bulunmaktadır, bu yargılar bireyden bireye değişmekte ve yapılan yorumu da 

bireyden bireye değiştirebilmektedir. Bu sebeple bir fenomenin açıklanması 

bakımından, içeriden ve birebir yapılan gözlem ve araştırma, o fenomenin en iyi 

anlaşılmasını sağlayan araştırmadır. Bourdieu’nün ‘düşünümsellik’ olarak ifade ettiği 

bu kavrama göre, araştırmacının kendisi de araştırdığı nesneyle aynı şekilde 

çözümlenmeli, araştırmacının söz konusu nesneye olan tavrı da aynı şekilde 

incelenmelidir. Bununla ilgili olarak “Bazı sosyoloji çalışmalarını okurken beni üzen 

şey, toplumsal dünyayı nesneleştirmeyi meslek edinenlerin, kendi kendilerini 

nesneleştirme yeteneğini çok ender olarak göstermeleri ve görünürde bilimsel olan 
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söylemlerinin nesneden çok, nesneyle ilişkilerini anlattığını bilmemeleridir”8 diyen 

Bourdieu’nün eleştirdiği yöntemin olabildiğince dışında kalabilmek adına bu tezde 

temel yöntem olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilmiş olan etnografik 

alan araştırması ve katılımcı gözlem yöntemini kullandım. Ankara, İstanbul ve 

İzmir'de yeniçağ ruhaniliği ve dinsel inanışları ile içli dışlı olan, bunları gündelik 

yaşamları içine dahil etmiş, yaşamdünyalarında belirleyici kılmış bireylerle 

derinlemesine mülakatlar yapma yoluna gittim. Katılımcılar, on sekiz yaş üstünde ve 

farklı sosyo-ekonomik seviyelerdeki bireylerdi. Yeniçağ dinsel ve ruhani inanç ve 

pratikleri içinde önemli yer tutan olumlamaları hayatlarına dahil etmişlerdi ve diğer 

yeniçağ pratiklerinden en az birini de beraberinde uyguladıklarını ifade ediyorlar ve 

bu deneyimlerinin de hayatlarını değiştirdiğini,  istedikleri şekle soktuğunu 

anlatıyorlardı. Görüşmeleri, ses kaydı almama izin veren bireylerle ses kaydı alarak, 

izin vermeyen bireylerle ise sadece notlar eşliğinde görüşmeler yaparak yürüttüm. Bu 

inanışların bir tür dinsellik olarak görülmesinden dolayı, bir çok birey benimle 

görüşme yapmayı doğrudan reddettiler. Bu bireylerle herhangi bir görüşme 

yapılmamış, haklarında notlar alınmamıştır, zira görüşmeler belirttiğim üzere sadece 

gönüllülük esası üzerine yapılmıştır. Konunun bazı bireylerce hassas görülmesinden 

dolayı, genel olarak bireylerin yeniçağ pratikleri, günlük yaşam uygulamaları, 

aldıkları eğitimler ve bunları anlamlandırmaları üzerinden görüşmeler yapmayı tercih 

ettim. Görüştüğüm bireyleri yoğun soru yağmuruna tutmadan, onların anlattıkları 

üzerinden çalışmamı yürütmeye çalıştım. Bu görüşmelerin dışında, bu inanışlardan 

en az birini kendileri uygulamalarının yanı sıra, profesyonel bir eğitimci olarak yeni 

                                                           
8 P. Bourdieu ve L. J. D. Wacquant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, 

Çev. Nazlı Ökten, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s.53 
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öğrencilere öğreten ve “master”(eğitmen, usta) olarak adlandırılan üç farklı kişi ile 

birebir görüşmeler yaptım ve şifalandırdıkları ya da görüşme yaptıkları bazı 

bireylerle olan görüşmelerine gözlemci olarak katılarak, eğitimci-öğrenci ilişkilerini 

küçük çaplı da olsa gözlemleme şansı buldum. 

Ayrıca, bizzat katıldığım bir reiki eğitimiyle, katılımcı gözlem yöntemi 

kapsamında, bu pratiğin birinci seviye eğitimini aldım. Profesyonel olarak bu işi 

yapan bir hocadan aldığım eğitim kapsamında, hem bu pratiğin tarihini, önemini ve 

nasıl uygulandığını öğrendim, hem de eğitimi birlikte aldığım grup arkadaşlarımla 

görüşerek, içeriden bir birey olarak onların eğitime katılma sebepleri ve bu inanışa 

bakış açıları hakkında fikir sahibi oldum. Bu pratiği günlük hayatımın bir parçası 

haline getirip uygulamaya, benim hayatımda yarattığı farkı anlamaya ve 

anlamlandırmaya çalışarak, grubun dışındaki bir birey olarak sahip olduğum görüş ve 

düşünce çeşitliliğime, grubun içinden bir birey olarak sahip olmaya başladığım 

düşünce çeşitliliğini de eklemeye çalışarak bu çalışmayı yazdım. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. YENİÇAĞ İNANIŞLARI – PRATİKLERİ 

 

2.1. Yeniçağ Kavramı 

 

Yeniçağ pratiklerini tanımlamak ve bunun üzerine net bir açıklama yapmak 

oldukça sıkıntılıdır. Bu kavram altında dünya genelinde çok sayıda ana akım, onların 

altında da yine çok sayıda küçük çapta akımlar oluşmuş durumdadır. Tüm bu 

birbiriyle bazı yönleriyle benzer ve bazı yönleriyle ayrı akımlar bir arada bu kavram 

altında tanımlanmış ve sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu sistemlerin bazıları 

rasyonelleşmiş bir organizasyona gitmiş ve tüm dünya genelinde kendisine takipçiler 

bulmuşken, bazıları ise oldukça küçük gruplar tarafından yerel boyutlarda varlığını 

sürdürmektedir. Bu noktada en kapsamlısından ve en organize olmuşundan en basit 

olanına, bu yeni pratikleri sınıflamak ve net olarak adlandırmak pek mümkün 

değildir. Çeşitli yazarlar, ortaya çıkış noktalarına göre ya da hangi kadim 

öğretilerden beslendiklerine göre bazı sınıflamalar yapmış olsalar da, hiçbiri genel 

olarak kabul edilen sınıflandırmalar olamamışlar ve bireysel sınıflandırmadan öteye 

geçememişlerdir. Bu tez kapsamında bu inanışlar arasında şahsen herhangi bir 

sınıflandırma ya da gruplandırma yapmadım. Zira yaptığım alan araştırmasında, 
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Luther Gerlach ve Virginia Hine’ın9 sistemize ettiği ve Marilyn Ferguson’ın10 

yeniçağ hareketine uyarladığı SPIN (Segmentary, Polycentric, Integrated Network) 

teorisinin bu alanda oldukça geçerli bir teori olduğunu gördüm. Söz konusu isimler, 

bu alanın içinden kişiler olduklarından, yapılan sınıflama da daha içeriden olarak 

görülebilir. Buna göre, söz konusu akımlar her ne kadar birbirlerinden farklı 

görünseler de, aslında aynı kökenden beslenirler ve aynı sonuca ulaşmaya çalışırlar. 

Birbirleriyle dolaylı ya da dolaysız şekillerde iş birliği içerisindedirler. Yöntemleri ve 

anlamları kökende aynıdır. Yani SPIN teorisinde de belirtildiği gibi parçalara 

ayrılmış (S), çok merkezli (P), bütünleşmiş (I) bir şebeke (N) şeklindedirler. Bu 

yüzden farklı gruplar halinde, tamamen ayrıştırılmış olarak, birbirlerinden çok farklı 

şeylermiş gibi değil, bütüncül olarak incelenmeleri bana göre çok daha doğrudur.  

Yeniçağ inanışları, pratikleri üzerine düşünürken, beni en sıkıntıya sokan 

durumlardan birisi de ‘yeniçağ’ söylemi oldu. Nitekim anlam ve köken bakımından 

yeniçağ kavramı çok fazla farklı şeyi anlattığı gibi, aynı zamanda da hiçbir şeyi net 

olarak anlatamamaktadır. Bunun yanı sıra, yeniçağ inanışları, yeniçağ pratikleri, 

yeniçağ hareketi, neo-paganizm, ekoloji hareketi, insan potansiyeli hareketi, doğu 

mistisizmi grupları vs. gibi çeşitli şekillerde adlandırılan pratiklerin bu isimleri nasıl 

ve nereden aldıkları sorusu vardır. Nitekim Hanegraaff, Sutcliff, Lewis gibi bu alanın 

önde gelen araştırmacıları ve yazarları da bu sorun üzerinde yoğunlukla durmuşlar ve 

                                                           
9 L. Gerlach ve V. Hine, People, Power, Change: Movements of Social 

Transformation, Bobbs - Merrill, Indianapolis, 1970. 

10 M. Ferguson, The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation 

In the 1980s,  Routhledge and Kegan Paul, Great Britain, 1981. 
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bu kavramın kullanımındaki sıkıntılardan bahsetmişlerdir. Bu nokta da önümüze 

çıkan ilk sorun, bu kavramın içeriden tanımlanan bir kavram mı olduğu yoksa 

dışarıdan, çeşitli akademisyenlerce ya da araştırmacılarca bu pratikleri uygulayan 

kişilere atfedilmiş bir tür etiketleme mi olduğu sorunudur. Böyle bir tanımlamanın 

dışarıdan rahatça yapılmasının sebeplerinden birisi, Bauman’ın da belirttiği gibi 

dışarıda olanın kendisini, söz konusu durumdan etkilenmiyor olması ve dışarıda 

olması dolayısıyla objektif olarak görmesi, dolayısıyla böyle bir tanım yapmakta 

sorun görmemesidir. Fakat bu durum içeridekilerin kendi ortamlarında ve 

yöntemlerinde kendilerini rahatsız ve güvensiz hissetmelerine sebep olmaktadır. Zira 

bu tanımlamayı yapan kişiler, içeridekilere göre onların yöntemlerini ve sebeplerini 

bilmeyen, bu alanda yetersiz ve tamamen yabancılardır.11 Bu sebeple kavramın 

içeriden mi dışarıdan mı tanımlandığı konusu, kavramın kabul edilebilirliği açısından 

ciddi bir sorundur. Çoğunluk yeniçağ tanımının akademisyenlerce, dışarıdan 

atfedilen bir kavram olduğuna dikkat çekmektedir. Bu yayınların çoğunun yapıldığı 

tarihler düşünüldüğünde, yeniçağ pratikleri söylemi, takipçileri tarafından tercih 

edilmeyen bir söylem olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise bu tanımlama 

özellikle akademisyenler arasında sıklıkla kullanılmaya devam edilmektedir. Bunun 

sebepleri arasında geçtiğimiz yıllar boyunca bu pratiklerin ısrarla bu şekilde 

adlandırılmış olmaları ve takipçilerinin bir bölümünün de pratiklerini bir tür yeniçağ 

inanışı olarak tanımlamaya başlaması sayılabilir. Diğer taraftan, bunu tamamen 

reddeden ve ‘bunlar kesinlikle ‘yeniçağ’da ortaya çıkmış ya da yeni pratikler 

değildir’ diyen bireylerin sayısı da azımsanamaz. Daha önce de belirttiğim üzere, bu 

inanışların kökenleri oldukça eski ve kadim metinlere de dayanmaktadır ve bu 

                                                           
11 Z. Bauman, Modernity and Ambivalence, Polity Press, Cambridge, 1993, s.78. 
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bağlamda ele aldığınızda, pek de ‘yeni’ değildirler. Ama bu akımları isimlendirme 

çabası, ortak bir çaba haline dönüşmüştür. 

Bu noktada benim neden yeniçağ kavramını kullandığım konusunu 

aydınlatmak isterim. Benim bu tezde bu kavramı tercih etmemin tek sebebi, genel 

olarak bu pratikleri tanımlamada hem içeriden hem de dışarıdan olan bireyler 

tarafından anlaşılan ve diğer tanımlamalara görece kabul edilen bir kavram 

olmasıdır. Bu boyutta kullanabileceğim bir diğer seçenek de belki ‘alternatif 

ruhanilik’ kavramı olabilirdi. Fakat bu kavram kendi içerisinde yeniçağ 

pratiklerinden çok daha sıkıntılıdır. Zira ‘alternatif ruhanilik’ çok eklektik bir kavram 

olmasının yanı sıra alternatif bir ruhanilikten bahsedebilmek için öncelikli olarak 

temel bir ruhaniliğin varlığının kabulünü gerektirir. Bu da antropolojik bir söylem 

kapsamında kabul edilemez. Dolayısıyla genel anlamda kullanılan bir kavram 

olmasına rağmen, alternatif ruhanilik seçeneği benim için kullanılabilir bir kavram 

olmaktan çok uzaktadır. Bu sebeple, tamamen anlam kargaşasından kurtulmak ve 

anlatımın tamamında, genel olarak aynı kavramla temsil etmek için bu tez boyunca 

söz konusu pratikleri yeniçağ pratikleri / inanışları şeklinde ifade etmeyi tercih ettim.  

 

2.1.1. Yeniçağ’ı İçinde Barındıran Akımlar 

 

Daha önce de belirttiğim gibi, yeniçağ pratiklerinin hem kendileri çok yeni 

değildir hem de kadim öğretilerden beslenirler. Bir başka ortak yanları ise, bu 

öğretileri daha farklı şekillerde yorumlamaları ve bu öğretileri mistisizmler ve 

gündelik yaşam pratikleriyle de birleştirerek ve dönüştürerek yenilemiş olmalarıdır. 



20 
 

Burada şu önemli ayrımı yapmak gerekir: yeniçağ pratikleri olarak burada ele 

aldığımız pratikler, son birkaç yüzyılda ortaya çıkmış olan yeni dinler değildir. 

Kendilerine ait kutsal kitapları olan ve bağımsız dinler bu bağlamdan tamamen ayrı 

tutulmaktadır. Burada söz konusu olan pratikler kadim öğretilerden ve dinlerden 

beslenseler de, kendi başlarına bir din olma iddiaları yoktur. Bu öğretiler de formüle 

edilmişlerdir fakat bir din gibi formüle ve organize olmamışlardır. Öte yandan 

takipçilerinin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda kadim bir dine de inanmaktadır. 

Nitekim bunlar, daha öncede belirttiğim gibi, var olan dinlere bir alternatif olarak 

değil, ek bir öğreti, bir pratik olarak varlıklarını sürdürmektedirler.  

Burada yeniçağ tarzı düşünceleri içerisinde barındıran birçok farklı akımdan 

söz edilebilir. Lewis ve Petersen12 bu akımları kendi kitaplarında oldukça güzel bir 

şekilde sınıflamışlardır. Buna göre üç ana grup belirleyen Lewis ve Petersen, bu 

grupları Hristiyanlık geleneğine bağlı gruplar, Asya'dan gelen ya da Asyadan ilham 

almış gruplar ve Ezoterik ve yeniçağ grupları olarak adlandırmıştır. Hristiyan 

geleneğine bağlı gruplardan Birlik Kilisesi’ni (Unification Church), ve bu kilise de 

yeniçağ akımlarıyla beraber oluşan farklılıkları ele alırlarken, medyumluk, kanal 

olma ve diğer evrenlerle ilişki kurma bağlamına değinmiştir. Bu konuya ilerleyen 

bölümlerde tekrar geri döneceğim. Hristiyan geleneğine bağlı gruplara benzer olarak, 

Türkiye’de İslam geleneğine bağlı grupların varlığından söz edebiliriz. Nitekim 

ilerleyen bölümlerde bahsedeceğim, “Esmalarla şifalandırma” ya da “olumlama”  

tekniği, buna çok güzel bir örnektir. Lewis ve Petersen’ın sınıflandırmasında ikinci 

                                                           
12 J. Lewis ve J. Petersen, Controversial New Religions, Oxford University Press, 

New York, 2005. 
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sırada yer alan Asya'dan gelen ya da Asya'dan ilham almış olan gruplar, bu tez 

açısından en önemli grupları oluşturmaktadır. Zira benim yaptığım araştırmada 

karşıma çıkan başlıca gruplar bunlar oldu. Türkiye’ye en etkin şekilde giriş yapan ve 

burada kabul gören gruplar bu gruplardır. Lewis ve Petersen, Scientology, Teosofi 

Topluluğu (Theosophical Society), Güneş Tapınağı (The Solar Temple), Atlantis’ten 

Amerika’ya (From Atlantis to America) gibi bilimsel verileri, geçmişin 

açıklanamayan olaylarını ve gelecekte dünyayla iletişime geçecekleri varsayılan 

uzaylılarla ilgili oluşturulan toplulukları ezoterik ve yeniçağ grupları olarak 

adlandırmışlardır. Bu sınıflandırmaların dışarısında kalan Satanizm, Raelian Hareketi 

ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Beyaz Irkçı Dinlerini diğer gruplar ve hareketler 

olarak ele almışlardır. Son olarak, sayılan bu grupların yeniçağ inanışları içerisinde 

ele alınmalarının başlıca sebeplerinden biri, self-religion içermeleridir. Tanrının 

bireye yakınlığından ya da bireyin kendisinin tanrısallığından söz edilir ve bireyin 

kendisinin isteyip de yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığı inanışı etkindir. Bu konu 

üzerine evren tasarımı bölümünde daha detaylı olarak eğileceğim.  

 

2.2. Türkiye’de Yeniçağ İnanışları 

 

Türkiye’ye yeniçağ pratiklerinin gelişi, bu pratiklerin çıkış noktası kabul 

edilebilecek olan batı ülkelerine göre çok yenidir. Yukarıda da belirttiğim gibi, 

Türkiye’de faaliyet gösteren akımlar genellikle Asyadan gelen ya da Asyadan ilham 

almış gruplardır. Bu grupların Türkiye’ye girişleri ise, ilginç bir şekilde köken 

aldıkları doğu mistisizmi değil, modern batının mistisizmle olan macerası 
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üzerindendir. Bu unutulmaması gereken bir noktadır: Her ne kadar bu grupların esin 

kaynakları, referans aldıkları öğretilerinin kökleri kısmen tarihsel doğu olsa da, bu 

grupları kendi içlerinde birer hareket haline getiren ve dünyaya yayan modern batı 

dünyası ve düşünsel sistematikleri olmuştur. Söz konusu gruplar ve dolayısıyla 

yeniçağ hareketi, yayılma, erişme olanağı bulduğu yerlerde takipçilerinin sayısını 

arttırmış, karşılıklı etkileşimle beraber kendi yöntemlerinin sayısını da arttırmış ve 

geliştirmiştir. Bu durum Türkiye için de kısmen geçerlidir. Çalışma kapsamında 

erişme olanağı sağladığım bireyler, İstanbul, İzmir ve Ankara’da yaşayan bireylerden 

oluştuğundan, bu iller dışında kalan yerlerde, bu yeni inanışların ne kadar yaygın 

olduğuna dair birinci elden bir fikrim maalesef bulunmuyor. Çalışma yaptığım 

şehirlerde görüştüğüm kişilerin uyguladıkları pratiklerden bazıları ise, yeniçağ 

inanışları ile eskiden var olan inanışlar arasında ortak paydalarla oluşturulmuştur ve 

bir nevi var olan inanışın değişimi şeklinde uygulanmaktadır. Kimi zaman Hristiyan 

Ortodoks inançların dünyasında oldukça sert tepki alarak din dışı kabul edilmelerinin 

aksine, Türkiye’ye oldukça yumuşak karşılanan yeniçağ inanış ve pratikleri kaynağı 

Türkiye olan, yeni inanışların da ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. Bunlar 

arasında Lewis ve Petersen’in ezoterik gruplarına benzer bir yapıya sahip olan 

Türkiye’de kurulmuş olan ve burada faaliyet gösteren Dünya Kardeşlik Birliği 

Mevlana Yüce Vakfı ve Hristiyan geleneğine bağlı grupların bir benzeri olan, İslam 

geleneğine bağlı olarak ortaya çıkan ‘Esmalarla olumlama’ grupları sayılabilir. Bu 

inanışların bireyin zaten var olan dininden ayrılıp, yeni bir inanışa sahip olması 

şeklinde değil, sahip olduğu dini pekiştirmesi olarak görülmesinin sağlanması bu 

grupların Türkiye’de çok tepki almamalarına yardımcı olmuştur. Bu yeni pratikler ve 

gruplar başlarda Türkiye’de İslami referansları ve hassasiyeti ön planda olan çevreler 
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tarafından bir tehdit olarak görülmemiştir. Nitekim bu sayede, büyük tartışmalardan 

uzak bir şekilde, dinden çıkmak olarak görmeden, bir çok kişi bu pratikleri 

uygulamaya başlamış ve birbirine tavsiye etmiştir. Bu yeni pratiklerin kötülenmesi 

bağlamında, geleneksel medyada olumsuz pek bir yayın görülmese de, çeşitli online 

internet sitelerinde bu tür inanışların ‘tuzağına’ düştüğü iddia edilen ve “doğru yol”u 

bularak bu tuzaktan kurtulduğu ileri sürülen kişilerin itirafları üzerine kurulu çeşitli 

yazılara rastlamak mümkündür:  

“Yalnızlığına çare, hastalığına derman ararken veya türlü vesilelerle bu 

tür grupların içine düşen insanlar var. Kendi iyiliği, insanlığın iyiliği için 

bir şeyler yapıldığını sanıyorlar. Oysa, tam olarak ne olduğunu 

bilemedikleri bir şeyden medet umuyorlar. Bu şeyin, nasıl bir şey olduğu 

kendilerine hiçbir zaman söylenmiyor. (…) Medet umulan şey veya 

şeylerden geldiği söylenen “tebliğler” değerli bir bilgiymiş gibi hayatın 

kılavuzu yapılıyor. Hayat bu tebliğlere göre yaşanıyor. İyiliğe mi, 

kötülüğe mi hizmet ettiği, neye aracı olduğu bilinmeyen bir şey bu. 

Mesela bu vakıf gibi, sahte dinlerin pazarlandığı bütün yerlerde et 

yenilmemesi şiddetle tavsiye ediliyor. Oysa sadece et, karaciğer, yumurta 

gibi hayvansal besinlerde bulunan hemoglobin vücudumuzun demir 

ihtiyacını karşılayan en önemli kaynak. Binaları nasıl demir çubuklar 

ayakta tutuyorsa insanları da demir zırhları ayakta tutuyor. Bu zırh 

zayıflarsa insan maddi-manevi kuvvetten düşüyor. Bir şeylerin 
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saldırısına, telkinlere, kandırılmaya, etki altına girmeye daha açık 

oluyor.”13 

Yukarıda okuduğunuz bölüm son dönemde bir çok farklı internet sitesinde 

bulabileceğiniz, “Reiki tuzağından kurtulan hanımın itirafları” adlı yazıdan bir alıntı. 

Söz konusu yazının yazarı ya da hangi gruba nerede dahil olduğuna dair hiçbir 

kaynak bulunmuyor. Yazı genel olarak bu tür yeni inanışlarda, hayatın 

anlamsızlaştırıldığını, bireyin et yemesi önlenerek bağışıklık sisteminin çökertildiğini 

ve böylece ikna edilmeye daha uygun bir hale getirilerek bir şekilde ‘tuzağa 

düşürüldüğünü’ beyninin yıkandığını söylüyor ve bireyleri bu tuzağa düşmemeleri ve 

doğru yolu takip etmeleri için uyarıyor. Burada, ‘neye hizmet ettiği belirsiz’ gibi 

söylemlerin bulunması, diğer inanışların neye hizmet ettiklerinin net olarak bilindiği 

düşüncesini doğuruyor ve bir anlam kargaşası yaratıyor. Yazının yayınlandığı 

sitelere kullanıcılardan gelen yorumlarda ise her iki tarafın da destekçilerinin olduğu 

görülüyor. Bazı bireyler söz konusu pratikleri uyguladıklarını ve çok faydasını 

gördüklerini söylerken, bazıları bunların bireyleri ‘doğru yoldan’ döndürmek için 

kurgulanan kasıtlı oyunlar oldukları görüşünde. Ama burada net olarak görülen, bu 

yeni pratiklerin Türkiye’de de oldukça yaygınlaştığı ve kendilerine takipçiler ve 

nefret edenler yarattığı ve çeşitli komplo teorilerine de oldukça açık olduğudur. 

Tezimde ele alınan grupların tamamına yakını belirli bir organizasyona ya da 

büyük bir gruba dahil olan inanışlar değiller. Türkiye’de bu konuda iyi şekilde 

organize olmuş çok fazla grup bulunmamaktadır. Organize olan birkaç gruptan bir 

                                                           
13 Reiki Tuzağından Kurtulan Hanımın İtirafları,  

http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=112703, Erişim Tarihi: 29.04.2015. 

http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=112703
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tanesi, tüm dünya genelinde bayilikleri bulunan Osho hareketi ve bir diğeri ise 

burada kurulmuş olan ve burada faaliyet gösteren Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana 

Yüce Vakfı’dır. Scientology gibi tüm dünyada tanınan ve organize olmuş büyük 

grupların henüz Türkiye’de temsilcilikleri bulunmamaktadır. Türkiye’de ve dünya 

genelinde bu inanışların nasıl anlaşıldıkları ve kullanıldıkları konusunda, bahsetmem 

gereken bir diğer nokta ise, terimlerin ve kullanımların nasıl algılandığı konusudur. 

Zira burada yaptığımız araştırmada çokça duyduğumuz nitelemelerin başında 

‘negatif söylemin olmaması’, ‘negatif düşüncenin bırakılmasının gerekliliği’ gibi 

ifadeler gelmektedir. Batı kaynaklı metinlerde iyi ve kötü, pozitif ve negatif 

kavramlarının algılanma şekli daha farklıdır. Negatif olmanın ya da herhangi bir 

durum içerisinde bir negatifliğin olmasının, her şeyi kötüye götüreceği, kötülüğün 

kaynağının negatiflikten geldiği, bireyin başına gelebilecek her türlü olumsuz 

durumun negatif düşünce, negatif söylem ya da negatif hareketten kaynaklanacağı 

inancı son derece yaygındır. Zira negatiflik ve dolayısıyla kötülük, iyiliğin var 

olabilmesi için gerekli kabul edilmektedir. Buradaki anlayış ve dolayısıyla yöntem 

farklılığı ilerleyen bölümlerde daha detaylandırılarak tartışılacaktır.  

 

2.3. Ben Sadece Bir Kabloyum: Kanal – Aracı Olmak 

 

‘Dünyada, etrafımızda, içimizde, her yerde belli bir enerji var ve bu enerji bizi 

hayatta tutuyor. Organlarımız, vücudumuz bu enerjiden beslenerek hayatta ve 

sağlıklı kalıyor. Fakat bazen vücutta bazı noktalara bu enerji yeterince 

ulaşamıyor. İşte buralar ağrımaya, sızlamaya başlıyorlar. Ben de bu enerjiyi, 



26 
 

bu noktalara yönlendirebilmek için bir eğitim aldım. Bu çok temiz ve güzel bir 

enerji. Hani Allah diyor ya, ben size kendi enerjimden (ruhumdan) üfledim 

diye, bu o enerji işte… Ben sadece bir kablo gibi Allah’ın enerjisini size 

aktarıyorum.’  

Yukarıdaki paragraf alan çalışması sırasında yapılan görüşmelerin birinden 

alınmıştır. Görüşmeyi yaptığım birey, reiki enerjisinin nasıl bir enerji olduğunu ve 

nasıl kullanıldığını bu şekilde açıklıyor ve kendisini bu enerji ile diğer bireyler 

arasında bir aracı, bir kanal olarak görüyordu. Kanal olma, aracı olma bağlamının 

tarihi aslında oldukça eskiye dayanır. Zira ilahi olandan, doğaüstü varlıklardan, 

gelecekten ya da geçmişten, başka birilerinden bir şekilde haber alma ya da haber 

verme durumu, özünde kanal olmayı barındırır. Kanal olmak, çok farklı şekillerde 

görülebilir. Tanrı’nın insanlığa gönderdiği mesajları Tanrı’dan alıp insanlara duyuran 

peygamberler, ölüler dünyasıyla bu dünya arasındaki mesajları ileten medyumlar, 

doğaüstü varlıklardan çeşitli mesajlar ileten medyumlar, evren ile bağlantı kuran ve 

bu dünyada etki yaratan cadılar, hastalarını iyileştirmek için ruhlarla görüşen 

şamanlar… Bunların hepsi temelde bir çeşit kanal görevi görürler. Kanal olmanın 

farklı biçimleri ve yolları bulunmaktadır. Birey bu görevi belli bir halüsinojen madde 

etkisinde gerçekleştiriyor olabilir ya da tamamen bilinci yerinde olarak yapıyor 

olabilir. Bazen belli bir trans haline girebilir ya da kendi bedenini bu varlıkların 

kullanmasına izin verebilir, bazen de uyku halinde bu bilgileri alabilir ya da kutsal 

olduğu kabul edilen bir yerde ya da mekanda meditasyon ile bu bilgilere ulaşıyor 

olabilir. Her durumda, kanal olmanın belirli yöntemleri vardır ve bu yöntemler ve 

elde edilen sonuçlar farklı olsa da temelde kanal olma bağlamı aynıdır. Üzerinde 

durulması gereken bir diğer konu da, bu kanal olma durumunun bireyin isteğiyle mi 
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yoksa istem dışı mı gerçekleştiğidir. Bu bazı bireyler için tamamen kendi çalışmaları 

ile elde edilmiş bir tür eğitim sonunda kazandıkları bir yetenek gibi olsa da, bazı 

bireyler için kendiliğinden ortaya çıkan bir durum olabilir ve bu onlar için kontrol 

edilemez bir durum halini de alabilir. Bu da doğaüstü olduğuna inanılan bir varlık 

tarafından insan bedeninin ele geçirilmesiyle hemen hemen aynı bağlamda bir olay 

olarak görülebilir. Her iki durumda da birey kendi isteği dışında bedeninin ve 

algısının kontrolünü kaybetmektedir. Hanegraaff’a göre genellikle medyumlar ve 

şamanlar kariyerlerine kontrolleri dışında ortaya çıkan bir kanal olma durumuyla 

başlarlar ve zaman içerisinde bu durumun kontrolünü ellerine alırlar.14 Benim alanda 

karşılaştığım ve görüşme yaptığım, dolayısıyla burada ele alacağım bireylerin 

tamamı, kanal olmayı, aracı olmayı kendi arzularıyla seçen ve bunun sonucunda 

eğitim alarak isteyerek kanal olma eylemini gerçekleştiren kişilerdi. Kanal olma 

durumu kendiliğinden ortaya çıkan bireyler bu sebeple burada çok detaylı olarak 

tartışılmayacaktır.  İsteyerek kanal olmak, tüm yeniçağ inanışlarının temelini 

oluşturur. Birey kendi arzusuyla, kendi istekleri ve evren arasında ya da başka birinin 

istekleri ve evren arasında bir tür “kablo” görevi görebilir ya da gördüğünü 

düşünebilir, buna inanabilir. Bazen de kendisine ya da bir başkasına evrenin 

enerjisini aktarabilir, şifalandırabilir. Diğer insanları bu yolla şifalandırabilmek için 

özel ya da bir başka deyişle doğaüstü güçler tarafından seçilmiş olmak gerektiği 

düşünülmez. Burada yanlış anlaşılmaya ihtimal vermemek adına şunu belirtmeliyim: 

bu söylediğim seçilmiş ya da özel olduğuna inanılan hiç kimse yoktur demek 

değildir. Yeniçağ pratikleri ve inanışlarına göre, kişi seçilmişlik gibi bir özel statüde 

                                                           
14 W. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the 

Mirror of Secular Thought, Brill, Leiden – New York - Köln, 1996, s.33. 
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olmasa dahi, istediği takdirde gerekli bilgileri öğrenebilir ve uygulayabilir. Çünkü 

tüm bireylerin tanrının / evrenin bir parçası olduğu ve dolayısıyla onunla özel bir bağ 

kurabileceği düşünülür. Bireyin tek yapması gereken, kapalı olan bu kanalı (Tabi 

kapalıysa, zira istem dışı gerçekleşen kanal olma durumlarında bu kanalın zaten açık 

olduğunu varsayabiliriz.) nasıl açacağını ya da bir başkasına açtıracağını öğrenmek 

ve sonrasında bu kanal yoluyla isteklerini elde etmek için gerekli hamleleri doğru bir 

şekilde yapmaktır. Bu sayede birey bazen çeşitli sözlerle ve çeşitli enerji akımlarıyla 

kendisine, bazen de başkalarına yardım edebilir, isteklerine kavuşabilir ya da 

şifalandırabilir. Tek yapılması gereken bağlantının kurulması ve yöntemin 

öğrenilmesidir. Amerikalı yeniçağ ve kişisel gelişim yazarı Shakti Gawain, bu 

konuyla ilgili olarak, aslında her bireyin böyle bir güce sahip olduğunu ve bu kanalı 

bilinçsiz olarak da olsa daha önce de kullanmaya çalıştıklarını belirtmektedir. Daha 

önceden bilinçsiz olarak kullanılan bu güçle istediğini elde edemeyen bireye, bu 

gücü bilinçli olarak kullanmaya başlamasını ve sonucun daha farklı olacağını 

söyler.15 Bireyin kanal olabilmesi, bunu istemesine bağlı olduğu kadar, çoğu zaman 

bir tür eğitim ya da bir tür inisiyasyon eylemi gerektirir. Bu eğitimi bu alanda bir 

kitabı okuyarak sağladığını belirten bireyler olduğu gibi, daha üst seviye bir 

eğiticiden (kanaldan) inisiyasyon alarak gerçekleştiren bireyler de bulunmaktadır. Bu 

noktada küçük çaplı bir okullu / alaylı ilişkisinin varlığından bahsedilebilir. Zira bu 

kanal olmanın inisiyasyonsuz gerçekleşmesini kabul etmeyenler de bulunsa da, söz 

konusu gücün her bireyin içinde bulunan bir güç olduğu inanışı, bu tartışmaları 

önemsizleştirmektedir.  

                                                           
15 S. Gawain, Yaratıcı İmgeleme, Akaşa Yayınları, İstanbul, 2013, s.15 
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2.3.1. Sen Seçilmiş Adamsın!: Seçilmiş Olma 

 

Kanal olma kapsamında tartışılması gereken bir diğer konu da seçilmişlik 

olgusudur. Yukarıda da belirttiğim gibi, kanal olma eylemi isteyerek ya da istem dışı 

gerçekleşebilen bir eylemdir ve bunu kendi çabası olmadan, istemeden elde eden 

kişilerin, kanal olmak için seçildikleri düşünülmektedir. Birey kendi yaşantısında 

istem dışı ve tekrarlayan biçimde deneyimlediği doğaüstü varlıklardan mesajlar alma 

haline zamanla adapte olmakta ve Hanegraaff’ın da dediği gibi durumu kontrol altına 

almaya çalışarak, bu alanda kendisine bir kariyer oluşturmaktadır. Bu noktada 

yeniçağ inanışları bağlamında kendi içerisinde birbiriyle çatışan iki bakış açısı ortaya 

çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, tanrının / evrenin gücünün ve enerjisinin 

Sokrates’in de dediği gibi herkesin içinde doğuştan var olduğu, tek yapılması 

gerekenin de bu birikimi dışarıya çıkarmak olduğu düşüncesidir. İkincisi ise, kendi 

istekleri dışında bu bilgiye/enerjiye ulaşan bireylerin var olmasıdır. Eğer söz konusu 

enerji ya da bilgi (buna ne ad verirseniz verin), herkesin içinde aynı şekilde varsa ve 

bireyin bunu dışarı çıkarmak adına bir çalışma yaparak bu kanalı açması gerekiyorsa, 

o zaman neden bunu yapmamasına rağmen bu güce sahip bireyler vardır? Bu soru 

ortaya doğaüstü varlıklar ya da güçler tarafından seçilmişlik anlayışını çıkarmaktadır. 

Bu kapsamda, istem dışı bu güce sahip olanlar seçilmiş olduğuna inanılan bireylerdir. 

Bir diğer soru ise, bu bilgiye ve güce ulaşmak seçilmiş olmayı gerektiriyorsa, 

sonradan öğrenenler nasıl bunu gerçekleştirmişlerdir? İşte bu noktada karşımıza 

yaptığımız görüşmelerde de sıkça çıkan ikincil bir seçilmişlik hali çıkmaktadır. Buna 

göre, bu enerjiyi kullanan her birey seçilmiş bireydir. Bu bireylerin birincil seçilmiş 

ya da ikincil seçilmiş bireyler olmaları önemli değildir. Zira söz konusu kanal olma 
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özelliği bireyde ilk başta olmasa dahi, bunu öğrenmek için çaba sarf eden ve sonunda 

öğrenmeyi başaran bireyler de aynı şekilde seçilmiş kişilerdir. Zira eğer seçilmemiş 

olsalardı, bu enerjinin ve bilginin önemini anlayamazlardı ve bunu öğrenmek için 

çaba sarf etmezlerdi. Bu düşünce tarzı aynı zamanda oldukça başarılı bir savunma 

mekanizması da oluşturmaktadır. Yeni inanışları takip eden ve bu sebeple 

çevresinden eleştiri alan bireyler, kendilerini eleştirenlerin bunu seçilmiş olmadıkları 

için bu enerjiyi anlayamadıklarından böyle davrandıklarını düşünürler. Dolayısıyla 

bu şekilde yapılan eleştirileri, büyük resmi göremeyen bireylerin yorumları olarak 

değerlendirirler ve bu sayede kendi inanışlarını seçilmişlik bağlamıyla korurlar.  

 

2.4. Şifa – Sağaltım 

 

Şifalandırma / sağaltım yeniçağ hareketinin ana akımlarından birisi olmuştur. 

Hemen her yeniçağ inanışı, o ya da bu bağlamda bireye daha sağlıklı ve güzel bir 

yaşam sürmenin yöntemini öğrettiğini söyler. Bu bağlamda özellikle Türkiye’de bu 

yöntemler için ‘alternatif tıp’ ve ‘alternatif terapi’ kavramları sıklıkla 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin modern tıbbın ‘alternatifi’ olup olmadığı konusu 

önemli bir tartışmadır. Zira bireylerin modern tıbba sırtlarını dönüp kendilerini 

tamamen bu yöntemlere bırakmaları düşünülemez. Bu yüzden bu yöntemlere 

alternatif tıp adını vermek kavramsal bağlamda sıkıntılıdır. Diğer yandan, modern 

tıbbın bu yöntemleri tamamen hurafe sayıp reddetmesi de hatalıdır. Zira modern 

tıbbın günümüzde yaptığı en büyük hata bireyi bir bütün olarak ele almamasıdır. 

Beden parçalar halinde ele alınır ve tedavi de bu parçalardaki hastalıklara yöneliktir. 
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Bir yerde yapılan müdahale, o hastalığı düzeltirken, bir başka hastalığa yol 

açabilmektedir. Bu noktada, Arthur Kleinman’ın ‘hastalık-tedavi ve rahatsızlık-

iyileşme’16 kavramlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Kleinman’a göre17, modern 

tıp hastalık üzerine uzmanlaşmıştır. Hastalık, daha ziyade bireyin fiziksel bedeninde 

ortaya çıkan anomalileri temsil eder ve ilaçlar ile tedavi edilir. Rahatsızlıklar ise daha 

ziyade kişinin algıları ve deneyimleri sonucu oluşan durumlardır ve iyileştirilirler. 

Modern tıp, hastalıklar üzerine o kadar odaklanmıştır ki, bunların ortaya çıkmasına 

sebep olabilecek rahatsızlıkları, ya da bunların tedavisinde kullanılabilecek 

iyileştirme yöntemlerini tamamen görmezden gelmektedir. Sonuç olarak ‘modern tıp 

tedavi etme ilminde muhteşem bir gelişme kaydederken, iyileştirme sanatını 

kaybetmiştir.’18 Bu bağlamda Descartes’ın zihin-beden düalizminden de bahsetmek 

yerinde olacaktır. Zira, zihin-beden düalizmi, bedende ve zihinde birbirinden farklı 

olguların gerçekleşebileceklerini söylemesi ve bunların farklı türde tedaviler 

gerektirebileceğinin düşünülmesi açısından oldukça önemlidir. Bu sayede Psikoloji 

gibi farklı alanların varlığı düşünülebilir hale gelmiştir.19 Zihnin ve bedenin 

birbirinden farklı çalışıyor olabilecekleri olgusu, temelde yeniçağ inanışlarıyla 

benzer bir paralelde gibi görünüyor olsa da, zihni ve bedeni birbirinden tamamen ayrı 

                                                           
16 W. Hanegraaff, 1996, s.42-43. 

17 Bu bölüm Kleinman’ın orijinal eserine ulaşamadığım için, Hanegraff’ın aktarımı 

üzerinden yazılmıştır. 

18 G. Foster ve B. Anderson, Medical Anthropology, John Wiley & Sons, New 

York, 1978, s.137. 

19 R. Descartes, The Philosophical Essays and Correspondence, ed. R. Ariew, 

Hackett Publishing, Indianapolis - Cambridge, 2000, s.83  
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ele alması bakımından holistik iyileşme ile çatışır. Zira yeniçağ inanışları zihnin ve 

bedenin farklı çalışma yöntemlerini kabul etse de, bunlar arasında bir tür 

koordinasyonun olduğunu ve bu ikisinin birbirini etkilediğini savunur. Bu bağlamda 

Descartes’ın düalizminden ayrılan yeniçağ, modern tıbbın bu düalizm üzerinden 

işlediğini kabul eder ve buna karşı çıkarak, iyileşmenin ya da rahasızlığın holistik 

olarak gerçekleşeceğini, birbirinden bağımsız olarak ele alınmaması gerektiğini öne 

sürer. Kişinin varlığının düşünebiliyor olması bağlamında açıklanabileceğini savunan 

Descartes’ın bu konudaki görüşlerinin ise, zihne ve düşünceye verdiği önem 

bağlamında yeniçağ inanışlarıyla benzer bir paralelde olduğu düşünülebilir. Fakat bu 

benzerlik aldatıcıdır zira temelde ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Descartes’ın 

görüşleri tamamen düalistken, yeniçağ her alanda holistik bir bakışı benimser. Daha 

farklı bir bağlamda da olsa Durkheim da benzeri bir sorgulama içine girmiştir: 

‘Yaşamsal güçlerin iyi bir biçimde gelişimine dayanan sağlık, organizmanın 

çevresiyle kusursuz bir uyum sağlamasıyla kendini gösterir diyebilir miyiz? Bunun 

tersine, bu uyumu bozan her şeyi hastalık olarak adlandırabilir miyiz?’20 Nitekim söz 

konusu uyumun bozulması, sadece fiziksel rahatsızlıklarla değil, ruhsal ve çevresel 

sorunlarla da gerçekleşmektedir. Bu noktada yeniçağ inanışlarının, modern tıbbı ve 

psikolojiyi eleştirdiği ve onların yöntemlerine karşı çıktığı görülür. İnsan sağlığının, 

parçalar halinde sorunlar olarak değil, holistik olarak ele alınması gerektiğini söyler 

ve bu konuda modern tıbbın yetersizliğine dikkati çeker. Diğer yandan ise, bireyin 

yaşadığı ruhsal sorunlar konusunda, çevresini suçlayan ve sadece çevresel etkenleri 

değerlendiren psikolojiye de bireyin içine bakması gerektiğini söyleyerek tepki 

                                                           
20 E. Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 

2014, s.79. 
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gösterir. Nitekim psikolojide buna istinaden Ben Ötesi Psikoloji (Transpersonal 

Psychology) adıyla bireyin gizemli kabul edilebilecek deneyimlerini bilimsel bir 

yöntemle inceleyen bir alan ortaya çıkmıştır. Yeniçağ’ın bu noktada karşısında 

durduğu bir diğer kavram da, kadim dinlerin ön kabullerinden biri olan ‘bireyin 

güçsüz ve zayıf olduğu’ yolundaki düşüncedir. Güçsüz ve zayıf olan, doğa karşısında 

çaresiz olan birey, ancak Tanrı’nın yardımıyla daha güçlenebilir ve kendisini daha 

bütün olarak hissedebilir. Zira Tanrı mutlak güçtür. Yeniçağ hareketi bu noktada tüm 

bu görüşlerden tamamen farklılaşmaktadır. Yeniçağa göre birey güçsüz değildir, 

aksine çok güçlüdür. İstediği her şeyi elde edebilecek güce sahiptir. Her şeyin cevabı 

ve çözümü bireyin kendisindedir ve kendisine bağlıdır. Bu noktada şuna açıklık 

kavuşturmak isterim: Yeniçağ inanışları Tanrı’nın varlığını ya da bireye yardımını 

kesinlikle tamamen reddetmez. Diğer yandan Tanrı’nın varlığını da kesin olarak dile 

getirmez. Burada Tanrı ve Evren kavramlarının karmaşık bir kullanımı söz 

konusudur ve bir nevi ‘sen hangisine inanmayı seçiyorsan’ ya da ‘sen bu güce hangi 

isimle seslenmek istiyorsan’ gibi bir seçim söz konusudur. Dolayısıyla, bireye kendi 

içine bakmasını, gücün kendisinde olduğunu söylerken bireyin tanrının ya da evrenin 

bir parçası olmasından yola çıkar ve daha önce kablo/aracı olmak bölümünde de 

belirttiğim gibi bireyin bu ana güç kaynağına doğrudan bağlantısının olduğunu, tek 

yapması gerekenin istemek olduğunu öğütler. Evrenle kopuk olan bağını yeniden 

kuran birey, bütüncül bir sağlığa ulaşmaya çok daha yakındır. Evren / tanrıyla 

kurduğu bağlantı sayesinde, doğaüstü güçlere ulaşabilir ve onların yardımıyla 

kendisini ve çevresindekileri iyileştirebilir. Rahatsızlığın, bireyin olması gereken 

tamamlanmış halinde olmaması olduğu düşünülürse, bireyi bu tamamlanma halinin 

dışında tutan her şey, bir tür rahatsızlık kabul edilebilir. Bunun içine, işsizlik, 
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mutsuzluk, sevgisizlik, arabasızlık, evsizlik, vs. gibi binlerce şey dahil edilebilir. 

Bireyin sonuç olarak ‘her şey tastamam yerli yerinde’ şeklinde hissetmesine engel 

olan her şey birey adına bir ‘rahatsızlık’ kaynağıdır. Dolayısıyla yeniçağ inanışları 

kapsamında ‘iyileştirilebilir’dir. Bu kanal kapsamında birey iyileşmesine katkıda 

bulunacak, yeniden tamamlanmasını sağlayacak her şeyi isteyebilir. Sonsuz kaynağa 

sahip evren/tanrı istediğiniz sürece size bunu temin edecektir.  

Holistik iyileşmenin bir diğer bağlamı da geçmiş ve gelecek bağlamıdır. Buna 

göre birey bu yaşamında başına gelenleri iyileştirmek isteyebileceği gibi, geçmiş 

yaşamlarından kaynaklanan sorunları, aile üyelerinden, atalarından, kaynaklanan 

rahatsızlıklarını da iyileştirebilir. Hatta geleceğini, bu günden düzenlemeye ve 

iyileştirmeye başlayabilir. Holistik anlayış içerisinde bireyin bütünlüğü esastır. 

Bireyin geçmişinin, bu gününün ve geleceğinin birbiriyle uyum içerisinde olması, 

vücudunun tüm noktalarıyla ve doğaüstüyle bağlantıda olması ve sonuç olarak 

bireyin kendisini tamamlanmış hissetmesi amaçlanır. Bunu sağlamak için de bireyin 

insan potansiyelini, kendisinde var olan iç gücünü, ortaya çıkarması ve istemesi 

gerekmektedir. İnsan potansiyeli ve holistik sağlık anlayışı, aynı şekilde insan 

potansiyeline dayalı holistik bir evren tasarımını da beraberinde getirmektedir.  

 

2.5. İnsan - Evren İlişkisi ve Evren Tasarımı 

 

Yeniçağ inanışlarının holizmi benimsediklerini ve her şeye holistik bir bakış 

açısıyla yaklaştıklarını daha önce de söylemiştim. Peki bu holistik görüşün ortaya 

çıkışını tetikleyen akıl yürütme biçimi nasıldır? Hanegraaff’a göre, holistik bakışın 
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ortaya çıkma sebebi, düalizm ve indirgemecilik (reductionism) kavramlarıdır.  Buna 

göre, holizm, düalizmin yaratıcı-yaratılan, insan-doğa, ruh-madde ikiliklerine ve 

ondan çok daha sonra bilimsel devrimin ve modern rasyonalizmin ruhuyla ortaya 

çıkan indirgemeciliğin, organik bütünleri parçalama ve ruhu maddeye indirgeme 

eğilimlerine karşı çıkmak, bunları değiştirmek ya da bu kavramların yerine geçmek 

için çabalamaktadır.21 Kadim inanışların insanı ve tanrıyı birbirlerine tamamen 

yabancılaştıran, insan için tanrıyı oldukça ulaşılamaz, erişilemez bir noktaya getiren 

ayrıştırıcı evren tasarımı, modernizm ile birlikte, bireyselliğin çıkış yapması ve önem 

kazanmasıyla kabul edilebilirliğini gitgide yitirmeye başlamaktadır. Tanrıyla ya da 

evrenle ancak başka birinin aracılığıyla iletişime geçebileceği, tanrıdan/evrenden 

dilenen şeyler üzerinde bireyin hiçbir kontrolünün olmadığı, tanrının/evrenin bunu 

vermek istemesi durumunda ancak bireyin buna sahip olabileceği gibi bireyi 

neredeyse yok sayan, ve tamamen edilgenleştiren görüşler, günümüz toplumunda 

gitgide geçerliliğini yitirmektedir. Organize ve rasyonelleşmiş bir küresel 

kapitalizmin yükselişiyle beraber, bireyselliğe ve bireye verilen önemin artması, 

bireyin kendisine verdiği önemin artması, kadim monoteistik inanç sistemlerinin 

kapsayıcı ve kavrayıcı gücünde dönüşümlere yol açmaktadır. Neo liberal ideolojinin 

‘sen güçlüsün yapabilirsin’ öğretisiyle, kadim dinlerin kader anlayışını vurgulayan 

öğretilerinin insanları inanç bağlamında yeni arayışlara yöneltmesi de beklenir bir 

durumdur. Bu bağlamı ileride daha detaylı olarak açıklayacağım.  

                                                           
21 W. Hanegraaff, 1996, s.119. 
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Tüm bu bireyin hafife alınması ve değersizleştirilmesi arasından ortaya çıkan 

yeniçağ, Christopher Partridge’e göre üç önemli özellikten oluşur:22 Birincisi 

eklektiktir. Tıpkı daha önce SPIN teorisinde bahsettiğimiz gibi, birçok parçanın bir 

araya gelmesiyle oluşur. İkincisi bir kurucusu, herkesçe kabul edilen bir peygamberi, 

merkezi vs yoktur. Üçüncüsü ise, genel olarak bildiğimiz din kavramına göre çok 

daha geniş bir alanı olan ve sınırları çok daha belirsiz bir sistemdir. Dolayısıyla 

bireylerin daha rahat kabul edebilecekleri, içerisinde kendilerini daha rahat 

hissettikleri ve doğrunun ve yanlışın katı kurallarla belirlenmediği, daha bireye 

dayalı ve bireye saygılı bir inanış konumundadır. Tanrısı/evreni çok daha 

yardımsever ve sevecen tavırlara sahiptir. Korku ögesi tamamen bu sistemin dışında 

tutulmuştur. İstenen her şey her birey için imkan dahilindedir. Kadim inanışlara 

nazaran daha davetkar, daha özgür, daha kolay ve ulaşılabilirdir. Spangler’ın 

deyimiyle, ‘kadim inanışlar (Spangler burada Hristiyanlık der), merkezi bir ruhanilik 

ve mimari bir temanın arasından yükselen büyük bir katedral gibiyken, yeniçağ 

inanışları daha ziyade farklı renklere boyanmış, özel dizayn edilmiş standların çayıra 

yayıldığı, sınırlarının arkalarda el değmemiş ağaçlı alanlarda ve daha ilerilerde 

kaybolduğu bir fuar alanı gibidir. Katedral tapınmanın yeri olabilir ama fuar da 

eğlenmenin ve keşfin yeridir.’23 

                                                           
22 C. Partridge, ‘Truth, Authority and Epistemological Individualism in New Age 

Thought’, Handbook of New Age, Brill, Leiden - Boston, 2007, 231-254, s.231. 

23 D. Spangler, ‘The New Age: The Movement Toward The Divine’, New Age 

Spirituality: An Assessment, Westminster John Knox Press, Louisville, 1992, 79-

105, s.80. 
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2.5.1. İnsanın Gücü 

 

Bireyselleşmenin yükselişi, insanın kendi kendisini sorgulamasına, neleri 

yapabileceğini, neleri yapamayacağını anlamaya çalışmasına neden olmuş, bu 

sorgulama yeniçağ inanışlarının popülerleşmesinde başrollerde yer almıştır. Kadim 

inanışlarda pasifize edilen insanın aksine, yeniçağda oldukça etkin ve istediğini 

kendisi elde edebilen bir insan modeli sunulur. Kadim inanışlarda, insan güçsüz ve 

zayıf olarak kabul edilir. Bir nevi hastalıklıdır. Tanrı insana kendinden bir parça 

koymuştur ama bu parçanın insanı tanrı gibi güçlü yaptığından bahsedilmez. Bunun 

yerine tanrıdan gelen bu parçanın, insana, sadece tanrıya ait olduğu varsayılan karar 

verme ve irade sahibi olma yetisinin çok kısıtlı bir şeklini kazandırmaktadır. Bu 

sayede insan kısıtlı şekilde de olsa kendi adına karar verebilmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta ise insanın gücünün, insanın kendisinden 

kaynaklanmamasıdır. Bu güç insanın tanrıyla olan bağlarına ve tanrının kendisine 

bahşettiği imkanlara bağlıdır. Birey gücünün tamamını tanrıdan alır ve bu gücü gerek 

elde etmek, gerekse elinde tutabilmek için tanrıya yalvarması gerekir. Bu gücün, 

insanın kendi kendisine neler yapabileceğini ya da yapamayacağını görmek için 

değil, insanın bu dünyada sınanması adına verildiği söylenmektedir. Dolayısıyla 

insan sahip olduğu kısıtlı iradesi ile bencil olmamalı, kendi adına bir şeyler 

istemekten ziyade tanrının istediği gibi biri olmaya çalışmalıdır. Bir çok kadim 

öğretide, tanrının insandan beklentisi, kendisinden ziyade çevresindekileri 

düşünmesi, başkalarının çıkarlarını kendi çıkarlarının önüne koyması, aç gözlü 

olmaması, dünya nimetlerine çok fazla bel bağlamaması ve mütevazi bir hayat 

sürmesi şeklinde belirtilmektedir. Bu beklentiler, temelde bakıldığında insan 
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doğasına oldukça aykırı görünür. Zira insan rekabetçidir, diğerlerinden daha iyi 

konumda olmayı ya da diğerlerinin sahip olduğu şeylere sahip olmayı arzular. 

Bireysellik akımı, bu ‘sahip olma’ duygusunu daha da körüklemiş, insanlar 

arasındaki rekabeti daha da arttırmıştır. Bu koşullar altında insandan mütevazi 

olmasını beklemek, gerçekçiliğini yavaş yavaş yitirmektedir ve birey ile tanrı 

arasındaki uçurumu açmakta, bireyin tanrının isteklerini sorgulamasına neden 

olmaktadır. Yeniçağ inanışları her ne kadar kadim dinlerden besleniyor desek de, bu 

noktada onlardan tamamen ayrılır. Kadim inanışların merkezine tanrı / evren 

yerleşirken, yeniçağ inanışları insanı merkez olarak alır ve her şeyin insana bağlı 

olduğunu ve insanın elinde olduğunu savunur. Buna göre insan çok büyük bir 

potansiyele sahiptir.24 Bu potansiyel, kadim inanışlardakine benzer şekilde tanrıya / 

evrene dayandırılır. İnsan tanrının / evrenin bir parçasıdır ve dolaysıyla onunla 

benzer özelliklere, güçlere sahiptir. İnsanın sahip olduğu bu büyük gücü 

kullanabilmesi için ise tek yapması gereken, bu gücün farkında olmak ve bunu 

kullanmanın yöntemini bilmektir. Bu yöntemi öğrenen ve doğru olarak 

uygulayabilen her birey, adeta küçük bir tanrı gibi istediği her şeyi elde edebilecek 

bir güce sahip olacaktır. Çünkü bu güç zaten bireyin içindedir. Sokrates’in bilgiyi 

insanın içinde araması gibi, insan bu gücü de kendi içinde aramalıdır. İnsan bu 

bilgiyle doğmuştur ama bu gücü nasıl kullanacağını hatırlaması gerekmektedir. 

                                                           
24‘İnsan Potansiyeli’ kavramıyla ilgili detaylı bilgi için bakınız: R. Valle, ‘The 

Emergence of Transpersonal Psycology’, Existential phenomenological 

Perspectives in Psychology: Exploring the Breadth of Human Experience. With 

a Special Section on Transpersonal Psychology, Plenum Press, New York / 

London, 1989, s.257-267. 
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Yeniçağ inanışları da insana bu noktada, sahip olduğu gücü hatırlatmak ve bunu 

kendi çıkarları için nasıl kullanacağını öğretmek için buradadır. Kadim inanışlar gibi 

insanın mütevazi olmasını beklemez, aksine insana istediği her şeye sahip 

olabileceğini, bunun için ise tek yapması gerekenin bunu tanrıdan / evrenden doğru 

bir yöntemle talep etmesi olduğunu söyler. Yapılan istekler yine tanrı / evren 

tarafından insana sağlanıyor görülse de, önemli bir fark söz konusudur: önceden var 

olan tanrıya yalvarmanın yerini, tanrıdan / evrenden talep etmek almaktadır. Bir tür 

online sipariş sitesi gibi, gerekli yöntemi kullanır ve istediklerinizi doğru bir şekilde 

sisteme iletir, adresinizi de doğru bir şekilde verebilirseniz, evren tüm istediklerinizi 

size postalayacaktır.  

 

2.5.2. Tanrının / Evrenin Gücü 

 

Burada öncelikle bu kavramı neden ısrarla tanrı/evren şeklinde kullandığıma 

bir açıklık getirmeliyim. Bunun sebebi tamamen alana dayalı gözlemlerimden ve 

deneyimlerimden kaynaklanmaktadır. Alanda görüşme yaptığım kişilerin, 

inanışlarını açıklarken ısrarla ‘buna Tanrı ya da evren diyebilirsiniz’ demeleri, benim 

de tezimde bu kavramı tanrı/evren şeklinde ele almamı zorunlu kılmıştır. Zira 

içeriden yapılan tanımlamalar farklı yerlerde ve farklı kişilerle hep bu şekilde 

olmuştur. Bunun arka planında, Türkiye’de bu inanışların yeni takipçilerini, yeni bir 

dini inanış düşüncesi ile ürkütmemek adına böyle kavramlaştırıldığı varsayılabilir. 

Bu sebeple bu kavramı her ne kadar hem benim açımdan hem de okuyucu açısından 

yorucu görünse de bu şekilde kullanmaya devam edeceğim.  
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Peki tanrı / evren ne kadar güçlüdür? İnsanın kendisine ait bir gücü ve 

potansiyeli varsa, tanrının / evrenin gücüne neden ihtiyaç duymakta, neden ondan bir 

şeyler talep etmektedir? Monoteistik inanışlarda tanrının gücü sonsuzdur ve 

sorgulanamaz. Tanrı her şeyin yaratını ve sahibidir ve iradesinin sonu, sınırı yoktur. 

Evreni ise tanrı yaratmıştır. Dolayısıyla evrenin tanrıdan bağımsız kendisine ait bir 

gücü yoktur. Evren içerisindeki her şey, tanrının iradesi ve isteğiyle hareket 

etmektedir. Bu yüzden tanrı ve evren birbirlerinden tamamen ayrı iki kavram 

konumundadır. Yeniçağ inanışlarında ise bu kadar net bir anlatım bulunmamaktadır. 

Kavramlar çok daha keskin olmayan sınırlarla oluşturulmuşlardır. Buna göre aslında 

temelde var olan enerjidir. Bu enerjiye tanrının enerjisi de diyebilirsiniz, evrenin 

enerjisi de, insanların, varlıkların enerjisi de… Ya da sadece ‘enerji’ şeklinde 

adlandırabiliriz. Her şeyin ve her canlının temelinde bu enerji bulunmaktadır. 

İnsanın, bedensel varlığı da ruhsal varlığı da bu enerji sayesindedir. Söz konusu 

enerji olmadan ne insan, ne madde ne de evren var olamaz. Dolayısıyla bu enerjiyi 

nasıl adlandırdığınız pek de önemli değildir. Tıpkı kadim inanışlardaki gibi, söz 

konusu enerji hem evrende hem de insanda aynı anda ve aynı formda bulunmaktadır. 

Dolayısıyla insan, evrenin ve tanrının bir parçasıdır. Fakat insan bu enerjinin çok 

küçük bir parçasından oluşmaktadır dolayısıyla isteklerini belirtebilmek için ana 

kaynakla iletişime geçmek zorundadır. İşte bu ana kaynağın sahip olduğu büyük güç, 

bizim burada tanrının / evrenin gücü olarak adlandırdığımız güçtür. Bu bir tür akıllı 

enerjidir ve etrafta olan bitenin farkındadır. Plotinos’un felsefesindeki bir ve çok’tur. 

Çokluğun enerjisidir. Bu kadar büyük bir enerji olması ve her yere yayılmış olması 

dolayısıyla, kullanılması hem çok kolay hem de başka bir bağlamda zordur. Çünkü 

nasıl kullanılacağının bilinmesi gerekir. Yeniçağ inanışları da bu ihtiyacın üzerine 
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kurulmuştur. Tanrının / evrenin sonsuz enerjisiyle nasıl iletişime geçip, ondan nasıl 

faydalanabileceğini unutmuş olan insana, baştan hatırlatmaya ve insanı evrenle bir 

bütün haline getirmeye çalışır. İnsan kendi gücüyle, tanrının / evrenin gücünü 

harekete geçirebilir ve kendi istediği şekilde yönlendirebilir iddiasında bulunur.  

 

2.6. Evrenin Dili, Sözün Gücü 

  

Yeniçağ pratiklerinin dayandığı bir diğer temelde dil bağlamıdır. Bu bağlam iki 

açıdan oldukça önemlidir: bunlardan birincisi dilin kendisinin de bir pratik oluşudur. 

Söylemler, gündelik ifadeler ve tercih edilen kelimeler kendileri de bir pratiği 

meydana getirirler. İkinci bağlam ise, yeniçağ pratikleri içerisinde kelimeye özel bir 

anlam veriliyor olmasıdır. Dil ve söylemin nasıl gerçekleştirildiği, yeniçağ inanışları 

için oldukça önemlidir çünkü tanrıyla / evrenle iletişime geçme ve ona mesaj iletme 

yolu olarak görülür. Söz, insanın gücünün kaynağını oluşturur. Çünkü söz olmadan, 

insanın sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmesi mümkün değildir. Dil sadece 

yeniçağ inanışları için değil, kadim inanışlar için de esastır. Zira kadim dinlerde 

tanrıya dua eder, ondan yardım istersiniz. Tanrıyla iletişime geçme ritüeli yine dilden 

ve söylemden geçer. Semavi dinlerde söylenecek okumalar, hangi amaçla 

kullanılabilecekleriyle birlikte önceden belirlenmiştir. Birey tanrıdan kendisini 

korumasını istiyorsa ya da bir konuda kendisini affetmesini istiyorsa, bu önceden 

hazırlanmış söylem kalıplarına, dualara başvurur. Yeniçağ inanışlarının benimsediği 

yöntem ise buna bir yönüyle benzerken, bir yönüyle de bundan ayrılır: benzer yanı 

her ikisinde de bazı söylem kalıplarının, tanrıdan / evrenden bir şey istemekte 
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kullanılabileceğine olan ortak inançtır. Farklı yönü ise söylemin şeklinde 

yatmaktadır. Kadim inanışlarda kullanılan dua kalıpları, geçmişte olan bir olayın 

anlatımı ya da tanrıya yakarış şeklindedir. Doğrudan istediğiniz şeyi anlatmasa da, bu 

tür konularda genel olarak en yaygın olarak kullanılan seçilir ve bu bireyin isteği için 

aynı sözlerle okunur. Yeniçağ, ısrarla belirttiğim üzere, çok daha bireyseldir. Evrene 

istediğinizi doğru bir yöntemle gönderirsiniz. Bu tamamen bireysel bir söylemdir ve 

istenilen şey üzerine kuruludur. Kadim dinlerde Tanrı insanın duasını her koşulda 

duyar. O’na kendinizi kurallı ve düzgün ifade etmek zorunda değilsinizdir. Ona dua 

etmeseniz dahi, o zaten sizin ne istediğinizi bilir, çünkü O, her şeyi bilir. Sizin için 

neyin iyi olduğunu ya da olmadığını, sizin neyi istediğinizi daha da önemlisi neden 

bunu istediğinizi, altında yatan sebeplerin hepsini bilir. Sonuç olarak size istediğinizi 

verebilir ya da vermeyebilir ama dualarınızı duymaması gibi bir ihtimal yoktur. 

Kadim dinlerde yapılan dualar, ibadetler, sarf edilen çabalar her zaman yerine 

(tanrıya) ulaşır. Sonuçlar tanrının inisiyatifindedir. Yeniçağ’ın tanrı / evren 

kavramında ise işler biraz daha karışıktır. Evren mesajınızı almayabilir ya da daha da 

kötüsü yanlış anlayabilir. Dolayısıyla yeniçağ pratiklerinde, yöntem oldukça 

önemlidir ve doğru yöntemi kullanmak ve mesajı doğru şekilde gönderebilmek 

elzemdir. Kadim inanışlarda da dua etmenin belirlenen bazı yöntemleri vardır fakat 

bu yöntemlerin dışına çıkılarak spontane yapılan duaların da tanrı tarafından 

duyulduğuna ve isteğin içtenliği oranında kabul edildiğine olan inanış daha 

yaygındır. Kadim inanışlardaki sorun, yeniçağ inanışlarındaki gibi tanrıyla / evrenle 

iletişim kurma yönünde bir sorun değil, istenileni elde etme konusunda yaşanılan 

sorundur. Bu noktada iki yöntem birbirinden ayrılmaktadır.  
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2.6.1. İnsanın Dili 

 

İnsanlar genellikle günlük konuşmalarında, söyledikleri sözlerin yoğun 

anlamları ya da ne kadar farklı şekilde anlaşılabilecekleri üzerine fazla düşünmezler. 

Gündelik konuşmalar, olabildiğince basit şekillerde sürdürülüyor olsa da, yeniçağ 

inanışları, bunların evrende farklı etkiler yaratabileceğini savunurlar. Austin, çeşitli 

söz öbeklerinin ve bunların farklı kullanımlarının karşıdaki birey tarafından nasıl 

algılandığını ya da o bireyin üzerinde nasıl bir etki yarattığını tartışır ve söylemin 

doğru kurulmasının önemine vurgu yapar. Doğru şekilde kurgulanmamış bir cümle, 

karşıdaki kişinin, anlatılmak istenilenin tam tersi bir anlam çıkarmasına sebep 

olabilmektedir.25 Bu koşullar altında insan ilişkilerinde geçerli olan bu durumun 

insan-evren ilişkileri için geçerli olmadığı söylenebilir mi? Bu oldukça önemli bir 

sorunu ortaya koymaktadır. Zira, insan isteklerini tanrıdan / evrenden istemelidir 

fakat bunu ne şekilde istemelidir? Daha önce kadim inanışlarda bu okumaların önden 

belirlendiğini, yeniçağda ise bireysel olarak sonradan oluşturulduğunu belirtmiştim. 

Yeniçağ inanışları, söylemleri birebir kişiye ezberletmek yerine, doğru anlama 

ulaştıracak doğru cümleleri kurmanın yöntemini öğretmeyi amaçlar. Buna göre 

insan, duygusal şekillerde oluşturulan ve bireyin o anki ruh halini, sahip olduklarını 

ya da olmadıklarını doğrudan belirten cümlelerden kaçınmalıdır. Neyin o anda nasıl 

olduğunu değil, nasıl olması istediğini, sanki o anda öyleymişçesine söylemelidir. 

Olumsuz kelimeleri, anlatılmak istenen olumlu olsa dahi kullanmamalıdır. Zira 

burada söylenen söz, aynı zamanda gerçekleşecek bir eylemi temsil eder. Örneğin, 

                                                           
25 J. L. Austin, Söylemek ve Yapmak, Metis Yayınları, İstanbul, 2006. 
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‘sizi karı-koca ilan ediyorum’ cümlesi söylendiği anda, karı-koca olma eylemi 

gerçekleşmiş sayılır. Söz, burada eylemin yerini alır ve bu eylemi gerçekleştirmenin 

anahtarı olarak var olur. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi, yeniçağda da sözün bu derece 

etkin olduğuna inanılır. Sözün bu derece güçlü olduğu ve söylendiği anda eylemi de 

beraberinde gerçekleştirdiğine inanıldığı bir ortamda, birey ne söylediğini çok iyi 

şekilde tartmalı ve olumsuz söylemlerden kesinlikle kaçınmalıdır. Zira birey, kendi 

söylemleriyle kendi hayatını belirlemekte, başına gelen iyi ya da kötü şeyleri 

tanrıdan / evrenden bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek talep 

etmektedir. Dolayısıyla bu kurallarla birlikte yeniçağ inanışlarının başarmayı 

amaçladığı, insanın dilini, evrenin diline olabildiğince yakınlaştırmak ve insan-evren 

arasında oluşabilecek yanlış anlaşılmaları önlemektir. 

 

2.6.2. Evrenin Dili 

 

Yeniçağ pratikleri, insanın tamamen kendini tamamlanmış hissedebilmesi için, 

evrenle bir bütün olması gerektiğini ve evrenle iletişim halinde olması gerektiğini 

savunur. Bu aynı zamanda bireyin isteklerini gerçekleştirebilmesi için de esastır. 

Fakat bunu yapabilmek için evrenle aynı dili konuşabilmek gerekmektedir. Yukarıda 

da belirttiğim üzere, evren kendisine gönderilen tüm mesajları, kişinin anlatmak 

istediği şekilde anlamayabilir. Searle, bir cümlenin düz anlamının içi tamamen boş 

bir anlam olduğu fikrine karşı çıkar. Bu düz anlamın içinde de farklı etkilerin 
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olabileceğini savunur.26 Tıpkı ‘kazasız belasız git gel’ söyleminde olduğu gibi, düz 

anlamıyla kastedilen hiçbir sorun yaşamadan, iyi bir şekilde gidip gelmek olsa da, bu 

evrenin anlamlandırma sistematiğine ‘kaza - bela - git - gel’ olarak geçmektedir. 

Evrenin dili, insanın dilinden çok farklıdır. Bu yüzden insan, evrenle iletişiminde 

kullandığı her kelimeyi çok dikkatli seçmelidir. Buna göre evren, olumsuzluk 

eklerini algılamamakta, bu söylemin olumlu anlamını görememektedir. Evren 

kendisine gönderilen mesajdaki cümlenin bir bütün olarak düz anlamını değil, her bir 

kelimenin düz anlamlarıyla cümlenin anlamını algılamaktadır. Dolayısıyla evrene 

olumlu bir mesaj göndermeye çalışan birey, tamamen olumsuz bir mesaj 

göndermekte, istediğinin tam tersini oluşturmaktadır. Bunun, evreni oldukça basite 

indirgemek olduğu söylenebilir. Söz konusu bakış açısı bir yandan evrenin gücünün 

sonsuz olduğunu ve her şeyi yapabileceğini söylerken diğer yandan evreni çok 

basitleştirmesiyle kendiyle çelişiyor gibi görünse de, bir başka açıdan bakıldığında 

bireyin gözünde evreni o büyük ihtişamından sıyırmakta, daha kontrol edilebilir ve 

yönetilebilir göstermektedir. Evrenin anlayacağı dili konuşabilen birey, evrenden 

istediği her şeyi rahatlıkla alabilecektir. Çünkü doğru dil kullanıldığı sürece, evren 

bunun arkasında yatan niyetleri incelemez. Kadim inanışların tanrı kavramı gibi bir 

değerlendirme sistemi yoktur. Esas olan evrenin istekleri evrenin anlayacağı dilde 

iletebilmektir. Bunu doğru bir şekilde yapmayı başarırsanız, evren size istediğinizi 

gönderecektir.  

 

                                                           
26 J. R. Searle, Söylemek ve Anlatmaya Çalışmak, Bilge Su Yayıncılık, Ankara, 

2011, s. 161. 
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2.7. İyi ve Kötü 

 

Bu çalışma kapsamında görüşme yaptığım kişilerin çoğundan ‘olumlu 

düşünmek’, ‘iyi düşünmek’, ‘negatif kelimeleri kullanmamak’ gibi ifadeler duydum. 

Yeniçağ inanışları kapsamında, söz konusu olumlu-olumsuz düşünceler, söylemler 

ya da negatif-pozitif etkiler tartışmaları sürekli olarak yapılır. Bireyin hayatındaki 

olumsuz olaylardan, bireyin kendisi, kendi söylemleri ve düşünceleri sorumlu 

tutulur. Peki daha önce belirttiğim gibi ‘holistik’ bir inanış olduğunu ve dünyaya 

holistik bir bakış açısıyla baktığını belirten yeniçağ inanışları için, böylesine dualistik 

bir söylemin bu kadar yaygın olması bir çelişki midir? Buna cevap verebilmek için 

öncelikle kötülük, kötü, olumsuzluk ve negatiflik kavramlarına bir açıklık getirmek 

gerekir. Kötülük kavramı yüzyıllardır tartışılagelmiş ve felsefik açıdan esas 

oluşturmuştur. Bu yüzden üzerine binlerce tartışma ve tanım yapılmıştır. Felsefi 

bağlamda kötülük, en basit haliyle, iyiliğin yokluğu olarak kabul edilebilir. Karşıtlık 

ilkesine göre yapılan bu tanıma göre, kötülük iyiliğin karşıtıdır. Özdemir, kötülüğü 

iki esas alan altında inceler: bunlardan birincisi varlıksal olarak yoksunluk olarak 

açıkladığı metafiziki ve tabii kötülüktür. Hastalıklar, doğal afetler vs. bu tür 

kötülüktendir. İkinci tür ise, ahlaki kötülüktür. Bu tür kötülük ayıpları, kusurları, 

düşmanlık, yalan ve bencillik gibi ahlaken yanlış görülen davranışları içerir.27 Kadim 

inanışlar, birinci tür kötülükleri tanrının insanı sınamak ya da cezalandırmak için 

dünyaya gönderdiğini savunurken, ikinci tür kötülükleri ise, insanın iradesine bırakır. 

                                                           
27 M. Özdemir, İslam Düşüncesinde Kötülük Problemi, Furkan Kitaplığı, İstanbul, 

2001, s.16-37. 
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Buna göre insan bu kötülükleri yapmak üzere şeytan tarafından kandırılmaya 

çalışılmaktadır ve bu insanın bu dünyadaki birçok sınavından biridir. Yeniçağ bu 

görüşe tamamen karşı çıkar. ‘Yeniçağ inanışlarını anlayabilmek için, çile çekmenin 

negatif algılanmadığını anlamak oldukça önemlidir. Çile çekmek, neden olduğuna 

dair bir açıklama bulunması gereken, insanı baskılamak olarak algılanan bir problem 

değil, hayatın ve evrimin varlığı için gerekli bir değerdir.’28 Dolayısıyla kötülük, 

iyiliğin yokluğu olarak görülmez. Kötülük, iyiliğin varlığının garantisidir. Tıpkı ying 

ve yang gibi iyi ve kötü, negatif ve pozitif birbiri için tamamlayıcıdır ve her ikisi de 

aslında insan yaşamı için ve insanın ruhsal gelişimi için gereklidir. Bu yüzden her 

ikisi de özünde iyidir, iyilik için vardır. Neyin iyi neyin kötü olduğu ise tamamen 

sübjektiftir. Bir insanın çıkarı için görünen bir durum, onun için iyiyken, bir başka 

insan için kötü olabilir. Bu koşullar altında mutlak iyilikten ya da mutlak kötülükten 

bahsetmek mümkün değildir. Bu yüzden yeniçağın holistik bakış açısı, her şeyin 

nihai olarak iyi olduğunu kabul eder. Tamamen kötülük söz konusu değildir. Buna 

rağmen bireylere iyi düşünmelerinin, iyi söylemde bulunmalarının, iyi 

davranmalarının tavsiye edilmesinin sebebini ise, insan psikolojisiyle açıklar. Kötü 

düşüncelere sahip birey, bu düşüncelerle birlikte suçu, günahı, olumsuzlukları ve 

korkuyu tetiklemektedir. Bu duygular ise, bireyin yaşantısını, kendi psikolojik 

durumu nedeniyle olumsuz etkilemektedir.29 

Bu anlayış Türkiye’de tamamen farklı olarak algılanmaktadır. Kadim inanışların 

kötülük kavramıyla yeniçağ inanışlarının öğretileri değişik bir şekilde 

                                                           
28 W. Hanegraaff, 1996, s.280. 

29 W. Hanegraaff, 1996, s.295. 
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harmanlanarak, yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Buna göre, her türlü negatif söylem, 

aslında pozitif bir anlam ifade etmeye çalışmış olsanız dahi, hayatınıza 

olumsuzlukları ve kötülükleri getirir, negatif düşüncelerden ve söylemlerden 

kurtulmak ise size mutluluğu, bolluğu ve bereketi getirir inancı etkindir. Çünkü evren 

/ tanrı söylemleri sadece bu yöntemle algılamaktadır. Dolayısıyla kişinin 

yaşantısındaki bütün olumsuzluklardan gerek yanlış kurduğu cümlelerle, gerekse 

kötü düşüncelerle olsun, kişinin kendisi sorumludur. Bu kavram o kadar farklı olarak 

kullanılmaktadır ki, kökeni batıdan alınmış olan ‘olumlamalar’ın, batı söylemindeki 

karşılığı ‘onaylamalar’dır. Bireyin hayatında iyi olan şeyleri ve iyi olmasını istediği 

şeyleri onaylaması şeklinde ortaya çıkan kavram, Türkiye’de her cümlenin ve her 

söylemin, her düşüncenin olumlu olması anlamında, ‘olumlamalar’ olarak 

kullanılmaktadır. Yapılan yayınlarından verilen eğitimlere, bu pratiklerin etkin 

olduğu her alanda, kötülükten, kötü etkiden, negatif sonuçlardan kurtulmanın yolu 

olarak olumu düşünce, olumlu söylem kullanılmaktadır. Dolayısıyla her şeyin 

temelde iyi olması, burada söz konusu değildir. Kötülük vardır ve kötülüğü kişinin 

hayatına getiren, kendi söylemleriyle kişinin kendisidir. Tıpkı kötülüğü hayatına 

getirebildiği gibi, isterse iyiliği de hayatına getirebilme kabiliyeti kişinin 

kendisindedir.  

 

2.8. Neo-Liberalizm ve Yeniçağ 

 

Yeniçağ pratikleri ve bunların dünya genelinde yayılmışlıkları incelenirken, 

üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da neo-liberalizm ve küreselleşme 
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konularıdır. Harvey, neo-liberal düşüncenin temelinin bireysel özgürlüğün esas 

olması, insanlık onuru gibi akıllıca seçilmiş ve cezbedici politik kökenli ahlaki 

değerler üzerine kurulduğunu söyler.30 “Ekonomik bireysel özgürlükle birlikte ortaya 

çıkan ve hızla yayılan idealist ve holistik okumaların görece diyalektik ‘spiral 

dansı’yla güven tazeleyen bireyler, Marxist mantranın işaret ettiği, dinin anestetik 

potansiyelini ve onun modern kapitalizmdeki telaşlandıran oluşumunu 

umursamayabilirler.”31 Bir başka deyişle, yeniçağın bütüncül ve idealist görünen 

yönüyle neo-pagan inanışlara yönelen bireyler, dinin modern kapitalizmdeki yerini 

ve kendi üstlerinde oluşturduğu anestezi etkisini fark etmeyebilirler. Nitekim, “bu 

süreçte üretken çalışmayı, performansı ve verimi arttırabilmek için din, ‘ruhanilik’ 

olarak yeniden markalaşır.”32 Böylece oluşan yeni din akımı ‘ruhanilik’in, 

toplulukları etkisi altına alma yetisi, içinde markalaştırıldığı modern kapitalizm 

yararına kullanıma açılır. Bu yeni marka, küreselleşmenin de yardımıyla tüm dünya 

genelinde bireylerin beğenisine sunulur. Bu bağlamda yeniçağ inanışları kapsamına 

giren ürünler oldukça çeşitlidir. Öncelikle inanışların kendileri birer ürün 

durumundadır. Her bir inanışın pratiklerini öğrenmek ve geliştirmek çeşitli kurslar 

kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu kurslar sertifika karşılığı gerçekleştirilen 

ücretli kurslar ya da seminerler şeklinde yürütülmektedir. Bir alanda sadece bir 

                                                           
30 D. Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford University Press, New 

York, 2005, s.5. 

31 M. Ramstedt, ‘New Age and Business’, Handbook of New Age, Brill, Lieden -

Boston, 2007, s. 187. 

32 J. Carrette ve R. King, $elling Spirituality: The Silent Take Over of Religion, 

Routledge, London, 2004, s.17. 
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kişinin ya da masterın verdiği eğitimi almak, çoğu zaman yeterli görülmemekte, 

farklı uzmanların farklı çalışma ürünleri birlikte alınmaktadır. Eğitimlerin yanı sıra, 

söz konusu inanışlarla ilgili çeşitli yayınlar, kitaplar, dergiler basılmaktadır. ‘Kişisel 

Gelişim’ bölümü altında kendilerine yer bulan bu yayınların ve kitapçılardaki kişisel 

gelişim bölümlerinin kapsamı günden güne daha da artmaktadır. Bu bölüm içerisinde 

satışa sunulan bir diğer ürün grubu da çeşitli inanışlarla ilgili farklı kartlardır. 

Yeniçağın sağaltım boyutunda satışa sunulan psikolojik ya da fiziki iyileşmeye 

yönelik ürünleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında, ücretli gerçekleştirilen reiki 

seansları, sağaltım kampları sayılabilir. Dolayısıyla, piyasada bu kadar çok yeniçağ 

ile ilgili ürün varken, yeniçağın ekonomik boyutuna değinmemek, büyük bir eksiklik 

olacaktır. Söz konusu ürünler arasında, bilgi bakımından çok zengin ürünler 

bulunduğu gibi, piyasadaki bu yoğun ilginin farkına varıp, ekonomik sebeplerle bu 

tür yayınlar çıkaran kişilerin sayısı da azımsanamaz. Bu durum da, bu tür ürünlerin 

güvenilirliği ya da piyasaya çıkma amaçları hakkında soruları gün yüzüne 

çıkarmaktadır. Söz konusu yayınları, faydalı birer rehber olarak görenler olduğu gibi, 

dini ve ruhaniliği basitleştiren ve kutsallığını zedeleyen yayınlar olarak görenler de 

bulunmaktadır. Özellikle ‘Secret’ gibi, ‘Karşınızdakine 5 Dakikada Evet Dedirtin!’ 

gibi ‘her istediğinizi bu yöntemle elde edebilirsiniz’ mesajı veren ve dünya genelinde 

en çok satanlar listelerinde üst sıralarda yer alan yayınlar, bireylerin söz konusu 

yöntemlerin ahlakiliğini sorgulamasına ve bu alandaki diğer yayınlara da şüpheyle 

bakmasına sebep olmaktadır. Buna rağmen yeniçağ inanışlarının ekonomik bağlamda 

altın yumurtlayan tavuk konumunda olduğu aşikardır.  

 

 



51 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

 

3. ALAN ÇALIŞMASI 

 

Bu çalışmanın alan araştırması kapsamında, Türkiye’nin üç büyük ili olan 

Ankara, İstanbul ve İzmir’de, yeniçağ inanışlarını benimseyen, bu pratiklerden en az 

birini gündelik yaşantılarında uygulayan ve bu konuda çeşitli eğitimler almış kişilerle 

birebir görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler Eylül 2013 ile Ağustos 2014 tarihleri 

arasında, söz konusu illere yapılan günlük ziyaretlerle, önceden ayarlanarak 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kişilerin tamamı on sekiz yaşından büyüktürler 

ve bu çalışmaya kendi istekleri doğrultusunda katılmışlardır. Görüşmeler kişilerin 

tercihleri doğrultusunda, evlerde, kafelerde ya da restoranlarda 

gerçekleştirilmişlerdir. Ayrıca bazı görüşmeler yüz yüze görüşme imkanı 

bulunamayan kişilerle telefonda gerçekleştirilmiştir. Görüşülen kişinin izni alınarak 

genellikle ses kaydı yapma yoluna gidilmiş, ses kaydı yapmayı kabul etmeyen 

kişilerle notlar eşliğinde görüşülmüştür. İkili görüşmelerin tamamı açık bir çalışma 

şeklinde gerçekleştirilmiş, kişilere bu görüşme notlarının ne amaçla kullanılacağı 

belirtilmiştir. Çalışmanın sadece bir aşamasında kapalı çalışma yöntemi tercih 

edilmiştir. Bu da, benim kendi aldığım reiki eğitimi sırasındadır. Burada eğitimi alma 

amacımı açıklamama sebebim ise, eğitimi bu alana ilgi duyan kişilerle aynı 

standartlarda almak ve benimle birlikte bu eğitime ücret vererek gelen diğer kişileri 

huzursuz etmemektir. Görüşme yapılan kişilerin tamamına yakınının kırk yaşından 

büyük olması ve kadın olması, alanın ilgi çekici notlarındandır. Tüm katılımcılar en 
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az üniversite mezunudur.  Tamamına yakını kayıtlarda gerçek isimleriyle anılmak 

istememişlerdir, bu sebeple kendileriyle yapılan görüşme ve ses kayıtlarında farklı 

rumuzlar kullanılmıştır. Bu alanın dinle bağdaşması dolayısıyla oldukça hassas 

olduğuna değinen bireylerden bazıları, bu sebeple görüşme talebimizi reddetmiştir. 

Bu bireyler çalışma dışında bırakılmıştır.  

 

3.1. Olumlama: Evrenle Haberleşme / Evrenle Konuşma  

 

Çeşitli yeniçağ inanışlarını inceleyip, bunların uygulayıcılarıyla görüştüğümde, 

olumlama yapmak bunların arasında hemen öne plana çıktı. Bunun başlıca sebebi,  

olumlu düşünmek, olumlu söylemde bulunmak ve olumlu söylemle isteği 

gerçekleştirmek olgusunun, tüm bu yeni inanışların temelinde yer alan olmazsa 

olmaz esas olmasıdır. Olumlama yapmak, hem diğer tüm inanışlardan ayrı olarak tek 

başına uygulanabilen bir yeniçağ pratiği olup hem de diğer inanışların üzerine 

kurulduğu temel felsefe olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan olumlama 

pratiklerini öğrenmek ve uygulamak ücretli yoğun bir eğitim gerektirmez. Bu da 

isteyen tüm bireyler tarafından uygulanabilir olması ve yaygınlık kazanması 

demektir. Tüm yeniçağ inanışları, içlerinde en az bir çeşit olumlama veya pozitif 

söylem içerirler. Zira, bireyin kendisini ve evreni değiştirmek istemesinin temelinde, 

yolunda gitmeyen, isteğin dışında gerçekleştiği düşünülen şeyler yatar. Bireyin asıl 

arzusu, evreni ve kendisini ‘kendi düşüncesi ve arzuları doğrultusunda’ ‘daha iyiye’ 

dönüştürmektir. Bu düşüncenin temelinde, hiç kimsenin kendisi ve sevdikleri için 

kötü bir şey istemeyeceği felsefesi yatar. Dolayısıyla, bireyin asıl istediği ‘olumlu’ 
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bir sonuç elde etmektir. Bunu elde etmenin yolu ise, hangi yeniçağ pratiğini 

uyguluyor olursanız olun, önce kendinizi olumlu tarafta tutmaktır. Bu kapsamda 

yeniçağ inanışları, bireylerin kendi kaderlerini ve başlarına gelen olayları, kendi 

söylemleriyle belirlediklerini savunur. Daha önceki bölümlerde insanın dili ile 

evrenin / tanrının dili arasındaki farklılıktan bahsetmiştim. İnsan her ne kadar iyiyi 

amaçlasa da, olumsuz herhangi bir kelimeyle ya da cümleyle ifade edilen olumlu 

niyetin, olumsuz sonuca gideceği ön kabulü, olumlama yapma gerekliliğinin 

temelinde yatan düşüncedir. Buna göre insan, evren / tanrı ile doğru iletişime 

geçebilmek, kendisini doğru ifade edebilmek ve istediğini, istediği şekilde elde 

edebilmek için olumlamalara ihtiyaç duyar. Bu durumu Füsun Hanım şöyle 

açıklıyor:  

‘Dualarda bile mesela, hani sabahtan sokağa giderken annemiz yollarken 

der ya kazasız belasız git gel, onu söylememeyi öğrendik. Bunu annem bile 

öğrendi. Sağlıkla, güvenlikle git gel’e çevirdik. Çünkü evren o kazayı alıyor 

belayı alıyor sonundaki sızları almıyor. Onun için sanki de dua ederken 

yanlışlıkla beddua etmiş durumu oluyor.’ 

 

Burada bahsetmem gereken bir diğer önemli konu da, ‘olumlama’ söyleminin 

aslında sadece Türkiye’de kullanılıyor olmasıdır. Yabancı kaynaklarda bu kavram 

yerine, ‘onaylama’ anlamına gelen ‘affirmations’ sözü kullanılmaktadır. Yeniçağ 

inanışlarına dair popüler isimlerden biri olan Gawain, onaylamaları, ‘ Onaylamak, 

kesinleştirmek, sabitleştirmek, pekiştirmek demektir. Bir onaylama bir şeyin zaten 

şimdiden öyle olduğu konusunda güçlü, olumlu bir bildirimdir. Bu imgelediğiniz 
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şeyi kesinleştirme yöntemidir.’33 şeklinde anlatır. Her iki söylemde de ortak olan şey, 

anlatımın ve düşüncenin ‘olumlu olması’ gerekliliğidir. Bu tür yayınların 

öncülerinden olan ‘the Secret’ta aynı yöntemi benimser:  

‘Yaşadığınız her şeyin temel kaynağının düşünceleriniz olduğunu hatırlayın. 

Buna göre, sürekli bir düşüncenizi aklınızdan geçirdiğinizde, bu mesaj 

derhal Evren’e yollanmaktadır. Böylece söz konusu düşünce gider, manyetik 

olarak benzer frekansa bağlanır ve birkaç saniye içinde de o frekansa dair 

bilgileri hisleriniz aracılığıyla size geri gönderir. Diğer bir deyişle 

hisleriniz, hangi frekansta olduğunuzu anlamanız için evrenin size geri 

gönderdiği bilgilerden oluşan bir iletişim biçimidir. Hisleriniz size ait bir 

frekans geribildirim mekanizmasıdır!’ 34    

Dolayısıyla, olumlu frekanslar sizi olumlu sonuçlara, olumsuz frekanslar ise olumsuz 

sonuçlara ve hislere taşıyacaktır. Hayatınızdaki her şey sizin kontrolünüzdedir mesajı 

baskındır. Sahip olmadığınız ama olmak istediğiniz bir şeye, sahip olduğunuzu gerek 

söylemlerinizle gerekse düşüncelerinizle ‘onaylamanızı / olumlamanızı’ 

söylemlerinizi ve düşüncelerinizi buna göre düzenlemenizi söyler. Böylece bu 

olumlu tavrı sürdürerek, tanrıyı / evreni buna sahip olduğunuza inandırabilir ve 

nihayetinde tanrının / evrenin size bunu göndermesini sağlayabilirsiniz. Bu düşünme 

biçimi, yeniçağ takipçilerinin içtenlikle benimsedikleri ve inandıkları bir okumadır. 

Örneğin, görüşme yaptığım kişilerden biri, ‘the Secret’ kitabının üzerindeki 

(kapağındaki) mührün farklı bir tür enerji taşıdığını, bu yüzden de çok rahatlıkla çok 

                                                           
33 S. Gawain, 2013, s.36. 

34 R. Byrne, The Secret, Mia Basım Yayın, İstanbul, 2007, s. 33. 
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fazla satış yaptığını düşündüğünü belirtmişti. Bunun altında evrenin herkes 

tarafından daha önceden bilinmeyen sırlarını, herkese açıklamayı hedefleyen bu 

kitabın, içinde anlatılanlardan dolayı ya da büyük bir olumlamayla yazılmış 

olmasından dolayı pozitif bir enerji yayıyor ve insanları kendisine çekiyor olduğu 

düşüncesi yatar. Bu anlatım ve düşünce tarzı aslında kadim inanışlardan çok da farklı 

değildir. Sözlerin, cümlelerin ve anlatımın farklılığına ve enerjisine inanmanın yeni 

olduğu söylenemez. Bu enerji, o sözleri gönderen tanrıdan da geliyor olabilir, sözleri 

ileten peygamberden de. Büyücüler, şamanlar ve cadılar da özel güçleri olduğuna 

inanılan sözler söylerler ve bunların etkili olduklarına inanırlar. Burada yeni olan ise, 

oldukça günlük sözleri, sıradan bireylerin söyleyerek, istediklerini elde 

edebilecekleri düşüncesidir. Büyücülük ve şamanlık belli bir tür kan bağı ya da 

seçilmişlik gerektirirken, yeniçağ inanışları, yeryüzüne gelen her insanın, tanrının bir 

parçası olması dolayısıyla seçilmiş olduğunu, dolayısıyla da böyle bir etkiyi 

gerçekleştirmek için yeterince güçlü olduğunu savunur. Nitekim bu düşünce, özünde 

oldukça etkileyici ve bir o kadar da çekicidir. Bu sebeple, tüm yeniçağ inanışlarının 

temel felsefesi olarak kullanılmasının yanı sıra, network sistemlerinin de 

vazgeçilmezi haline gelmiştir. Her şeyden önce, iyi şeyler elde etmenin yolu, özünde 

iyi düşünmek ve iyi söylemektir denir. Kötü düşünceden ve söylemden tamamen 

kaçınılır. Peki olumlama nasıl yapılır? Bununla ilgili kullanılan iki ana yöntem 

bulunur. 
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3.1.1. Söylem ve Düşünce İle Olumlama 

 

Olumlama tekniğinin en yaygın olarak kullanılan ve en kolay uygulanan 

yöntemi söyleyerek ya da düşünerek yapılan uygulamadır. Bu yöntemin çok tercih 

edilmesinin başlıca sebeplerinden birisi herhangi bir eğitim, kitap ya da ücret 

ödemesi gerektirmiyor olmasıdır. Herkesin her an her yerde yapabileceği ve bir 

yaşam tarzı haline getirebileceği, oldukça kolay bir yöntemdir. Bu bağlamda birey, 

önceden hazırlanmış bazı olumlama cümlelerini tekrarlamayı tercih edebileceği gibi, 

kendi arzuları doğrultusunda, kendi olumlama cümlelerini de hazırlayabilir ya da 

herhangi sabit bir kalıp olmaksızın, olumlu sözcüklerden oluşan cümleler 

tekrarlayabilir. Genellikle önceden hazırlanmış olan olumlama cümleleri tercih edilir. 

Bunun başlıca sebebi, daha önce de belirttiğim gibi tanrının / evrenin yanlış 

anlayabileceği, hatalı bir söylemde bulunmaktan kaçınma isteğidir. Bu riske 

girmemek adına, daha önceden konunun uzmanları tarafından dikkatle hazırlanmış 

cümleleri tekrarlamak şeklinde uygulanması oldukça yaygındır. Söz konusu hazır 

kalıplar internet ortamında da rahatlıkla bulunabilir. Olumlamaların ‘kendimi 

bütünüyle, olduğun gibi seviyor ve takdir ediyorum’ ya da ‘Ben yetenekli, zeki ve 

yaratıcıyım. Mutlu ve başarılı olmayı hak ediyorum’ gibi bireyin öz güvenine ve 

kendine yönelik algısı üzerine hazırlanmış versiyonları olduğu gibi, ‘Burada ve şimdi 

bunu yaratmayı kesin olarak amaçlıyorum!’ gibi istenen bir şeyi elde etmeye yönelik 

olanları da bulunmaktadır.  

Yüksek sesle yapılan olumlamanın yanı sıra, sadece düşüncenin de etkili 

olduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Buna göre, kişinin niyeti, aklından geçenler, 
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düşünceleri hayatını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bunu olumluya 

yöneltmenin yolu ise, olumlu düşüncelerden ve yaklaşımlardan geçmektedir. 

Düşünce yöntemi, genellikle olumlamaya yeni başlayanların tercih ettiği, bir tür 

meditasyon gibi kullanılır. Kişinin önce kendi düşüncelerini ve kendisini olumluya 

yöneltmesi anlamında önemlidir. Söylemler, daha ziyade doğrudan bir şey istenmesi 

durumunda daha etkin görülür ve uygulanır. Söylemlerin etkisinin, sadece düşünceye 

göre çok daha kuvvetli olduğu inanışı yaygındır. Sesin, evrende asla kaybolmayacağı 

düşünülür. Alan çalışmasında karşıma çıkan bir diğer grup ise, günlük konuşmaları, 

bir sıkıntı durumunda ‘her şeyin hayırlısı’ demeyi, ya da ‘cana geleceğine mala 

gelsin’ diyerek birisini rahatlatmaya çalışmayı ‘olumlama’ kabul edenlerdi. Bu 

bağlamda görüştüğüm kişilerden Ali Bey, özellikle bu yöntemi tercih ettiğini ve 

‘sürekli kendisine bir şeylerin iyi yönde gitmesi dileğiyle, iyi yönde gitmesi yönünde 

çalışmalar yaptığını ve sinirli olduğu zamanlarda da kendisini ancak bu şekilde 

sakinleştirdiğini’ belirtti. Bunun dışında daha önceden hazırlanmış olumlama 

kalıpları gibi kalıplar kullanmamakta, din ile oldukça iç içe olan bu söylemleri 

olumlama olarak kabul etmekteydi. Nitekim bu, aslında Türkiye’de oldukça yaygın 

bir söylem türüdür. Kişilerin, olumsuz bir durum karşısında olumlu bir şey söylemeyi 

olumlama kabul etmeleri kendi içinde tartışmalı gibi görünse de, aslında temelde 

yanlış değildir. Zira olumlama yapmanın kökeninde, olumlu şeyler söylemenin 

yattığı düşünülecek olursa, bunu geleneksel yolla gündelik hayatta, bir tür kibarlık 

yöntemi olarak yapmak sonucu değiştirmeyecektir. Önemli olan tanrıya / evrene 

verilen mesajsa ve bu yönde kullanılan dil olumluysa, sonucun aynı olması 

beklenmelidir. Benim bu konuya ayrıca vurgu yapma sebebim ise, yeniçağ 

bağlamında olumlamanın nasıl olduğuna dair bir fikir sahibi olmayan bireylerin dahi, 
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‘olumlama yapar mısınız?’ sorusuna ‘evet, hep yapmaya çalışıyorum.’ gibi cevaplar 

vermeleridir. Bu farkında olmadan olumlama yapan kişileri ‘bilinçsiz olumlamacılar’ 

olarak adlandırmak çok da yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum.  

 

3.1.2. Bilinç Altı Telkin Sistemleri 

 

Olumlama yapmak, kişinin sürekli olarak kendisine belli bir cümleyi yüksek 

sesle ya da düşünsel olarak söylemesi şeklinde yapılabileceği gibi, dışarıdan böyle 

bir cümleyi ya da böyle bir alt mesajı alması şeklinde de gerçekleştirilebilmektedir. 

Piyasada özellikle bunun için hazırlanmış, çeşitli CDler, DVDler ve ses dosyalarını 

içeren kaynaklar bulmak mümkündür. Kendisini herhangi bir konuda geliştirmek ya 

da yöneltmek isteyen birey, bu tür önceden hazırlanmış bilinçaltı telkin seslerini 

günlük yaşantısında, herhangi bir müzik dinler gibi dinleyebilir ve olumlamalarını bu 

şekilde gerçekleştirebilir. Söz konusu yöntemlerin, aynı zamanda alışveriş 

merkezleri, süpermarketler vs. gibi, toplu alışverişin yapıldığı yerlerde, çalınan 

müziklerle beraber müşterilere dinletildiği ve bu sayede müşterilerin hem bu 

ortamlarda kendilerini daha mutlu hissetmelerinin sağlandığı, hem de daha çok alış-

veriş yapmaya yöneltildikleri iddiaları da bulunmaktadır. Böyle ses kayıtları, aynı 

zamanda network sistemlerinin de, sıklıkla başvurduğu bir motivasyon yöntemidir. 

Başarılı olmak isteyen bireyler,  bu kayıtları alıp, dinleyerek, kendilerini başarıya ve 

daha çok kazanca yöneltirler. 

Bilinçaltı telkin yöntemiyle olumlama yapmak konusunda, akla gelen en 

önemli sorun olumlama yapmanın asıl amacı ve ulaşılmak istenen sonuçla ilgilidir. 
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Eğer, olumlama yapmanın amacı tanrıya / evrene bireyin arzu ve istekleriyle ilgili bir 

mesaj göndermek ve tanrıdan / evrenden bunu talep etmek ise, telkin sistemleriyle 

mesaj nereye gönderilmektedir? Zira bireyin belli bir kalıbı söylemesinin ve 

düşünmesinin ana amacı budur. Bunun yerine var olan bir melodiyi ya da söylemi 

dinlemek, bireyin kendisinin evrene aynı mesajı göndermesine yardımcı olmayabilir. 

Bir başka deyişle, tanrı / evrenin, sadece belli kalıpları algıladığı düşünülürse, söz 

konusu mesajların kimden geldiği konusunda bir belirsizlik yaşanabilir. Bu durumda 

telkin mesajlarını dinlemekteki asıl amacın bireyin, tanrıyı / evreni bir alana 

yönlendirmeyi öğrenmeden önce, bir nevi kendisini arındırması ve istediği yöne 

öncelikle kendisini yönlendirmesi olduğunu varsayabiliriz. Kendi düşüncelerini ve 

söylemlerini, olumluya ve iyiye yönlendirmeyi başaran birey, sürekli olarak olumlu 

şeyler duyduğundan ve düşündüğünden dolayı, olumlu söylemlere sahip olacak ve 

böylece isteklerine eninde sonunda ulaşacaktır. Nitekim, kendi görüştüğüm bireyler 

de, olumlama yöntemine ilk başladıklarında, telkin yöntemini kullandıklarını, daha 

sonra önceden hazırlanmış olumlama kalıplarına geçtiklerini belirttiler. Bu konuda 

kendisini daha uzmanlaşmış hisseden bireyler, kendi olumlama cümlelerini kendi 

arzuları dahilinde kendileri yazmaya başlamışlar. Bu söylem şekli, bireylerin 

hayatlarında ve günlük yaşantılarında sürekli olarak kullandıkları ve çevrelerindeki 

insanları da, bu şekilde konuşmaları yönünde gerekirse uyardıkları bir pratiğe 

dönüşmüş. ‘Kazasız belasız git gel’ yerini ‘iyilikle ve sağlıkla git gel’e bırakmış ve 

artık üzerinde düşünülerek yapılan bir eylemden ziyade, bir yaşam tarzına 

dönüşmüştür.  

 

 



60 
 

3.2. Yaşam Enerjisi  

 

“Bugün, özellikle bugün öfkelenme! 

Bugün, özellikle bugün endişelenme! 

Var olan tüm canlılara iyi davran! 

Ekmeğini helal yollardan kazan! 

Tanrı’nın zengin hediyeleri için müteşekkir ol!” 

     Reiki Prensipleri  

Japonca Rei ve Ki kelimelerinin birleşiminden oluşan Reiki35, kısaca yaşam 

enerjisi olarak Türkçeleştirilebilir. Reiki’nin takipçileri, bunu ‘her yerde, her zaman 

var olan bir tür enerji’ olarak tanımlamaktadırlar. Buna göre Reiki, herkesin etrafını 

saran, her an her yerde bulunan ve herkesin kullanımına açık bir enerji türüdür. Tek 

                                                           
35 Bu bölümde anlatılanlar, kendi aldığım reiki eğitiminde anlatılanlardan oluşturulan 

notlardan ve eğitime katılanlara verilen Reiki Masterı Turgay Köyağasıoğlu 

tarafından oluşturulmuş, Usui Reiki I eğitim kitapçığından derlenerek yazılmıştır.  
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yapılması gereken bu enerjinin nasıl kullanılacağını öğrenmek, bir diğer deyişle bu 

enerji ile önce kendiniz, daha sonra da başkalarının arasına bir kablo çekmektir.  

Reikinin evrenin / tanrının enerjisi olduğu ve reiki öğretisinin bu enerjiye nasıl 

ulaşılacağının rehberi olduğu da söylenebilir. Reiki’nin kurucusu olarak bilinen 

Mikao Usui’nin bu enerjiyle bağlantı kurmayı başarması oldukça farklı şekillerde 

anlatılır. Bunlardan en yaygın olarak bahsedileni ve Reiki eğitimlerinde kullanılanı, 

Usui’nin böyle bir özelliğe sahip olmak ve bununla insanlara yardım etmek için 

Kurama dağında yirmi bir günlük bir inzivaya çekildiğini söyler. Burada dualar eden, 

oruç tutan ve meditasyon yapan Usui, yirmi bir gün boyunca hiçbir sonuç elde 

edemez. Yirmi birinci günün sonunda kendisine spirütüel bir ışık değer ve aydınlanır. 

Bu ışığın uyumlama halindeki Reiki enerjisi olduğuna inanılır. Uyumlanmış haldeki 

reiki, hemen kullanılmaya hazır, kişinin istediği anda çağırabileceği ve 

kullanabileceği reikidir. Buna göre, kendisi de birçok öğrenci yetiştiren Usui, onlara 

bir ‘uyumlama’(inisiyasyon) seansıyla, kendisine bahşedilen bu enerjiden aktarır. Bu 

enerjiyi uyumlama ile aktarma yöntemi, günümüze kadar da bu şekilde devam 

etmiştir. Üç ana aşamadan oluşan reiki eğitimlerinin birinci aşamasını oluşturur. 

Uyumlama sürecinde, kişinin tüm çakralarına yoğun olarak reiki enerjisi uygulanır 

ve enerjiyi kendisinin çağırabilmesi sağlanır. Bu uyumlamayı sağlayabilmek için, 

sadece reiki masterlarının kullanabildiği, Dai Koo Myo sembolü uygulanır. 

Uyumlaması yapılan ve artık reikiye erişimi olan bireye bu aşamada reiki enerjisini 

nasıl çağıracağı, bu enerjiyi kendi üzerinde, olumsuz ve kötü etkileri temizlemek ve 

daha sağlıklı olabilmek adına nasıl kullanabileceği ve bu enerjiyi yakınındaki kişiler 

üzerinde nasıl uygulayacağı öğretilir. Birinci aşama tamamen kişinin kendisine 

dönük bir aşamadır. Öncelikli olarak, öğrendiği bu pratiği, kendi üzerinde tıpkı 
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Usui’nin yaptığı gibi yirmi bir gün boyunca düzenli olarak uygulaması ve kendisini 

tamamen arındırması söylenir. Bu arındırma işlemi süresince ve ilerleyen zamanlarda 

birey her ihtiyaç duyduğunda, bir dizi el hareketini kendi üzerinde uygulaması 

gerekmektedir. Bu hareketler önceden belirlenmiş ve her yerde aynı olan 

hareketlerdir. Öncelikli olarak vücuttaki çakra olarak adlandırılan noktaların üzerine 

uygulanırlar. (Bakınız: Görsel 1 - Çakralar ve Renkleri)  İnsanın vücudundaki 

hastalıkların ve hayatındaki sorunların bu çakra noktalarında yaşanan tıkanmalar, 

sorunlar ya da enerji eksikliğinden kaynaklandığı ön kabulüne dayanan bu ritüel ile, 

bu noktalara eller aracılığıyla enerji verilir ve böylece buradaki gerek tıkanıklık 

gerekse enerji eksikliği giderilir. Yaşanan sorunların kaynağı ortadan 

kaldırıldığından ötürü, sorunun kendisi de bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Bu 

noktalara enerji sırayla uygulanmak zorunda olmasa da genellikle öyle olması tercih 

edilir. Kişi kendi vücudunun ihtiyaç duyduğu süre boyunca ellerini bu pozisyonlarda 

tutar, bu noktalara enerji verir ve kendisini arındırır, iyileştirir. (Bakınız: Görsel 2 - 

Reiki 1 El Pozisyonları: Kendi Kendine Uygulamalar İçin) Bu yirmi bir günlük 

dönemde, kişinin aynı zamanda bir çakra uyumlaması uygulaması yapması beklenir. 

Buna göre eller, çakraların bulunduğu noktalarda tutulur. Buradaki sıralama ise 

normal reiki hareketlerinden farklı olarak, bir baştan bir sondan şekilde yapılmalıdır. 

Yani birinci çakradan sonra yedinci çakra, ikinci çakradan sonra altıncı çakra, 

üçüncü çakradan sonra beşinci çakra uyumlanmalıdır. Reiki tamamen iyiliğe çalışan 

bir enerji şeklidir. Reiki ile herhangi birisine kötü bir etki gönderilmesi mümkün 

değildir. Dolayısıyla reikinin olduğu yerde, kötü herhangi bir etkinin de 

barınamayacağına inanılır. Benim görüşme yaptığım kişilerden bu aşamayı 

tamamlayanlar, yirmi bir günlük temizlenme aşamalarını gerçekleştirirken ve 
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bitirdikten hemen sonra, hayatlarında çok köklü değişiklikler olduğunu söylediler. 

Hayatlarında kötü etki yaratan, kendilerini üzen kişilerin, hayatlarını terk ettiklerini, 

sevmeyerek yaptıkları sorumlulukların kendiliğinden hayatlarından çıktığını ve daha 

huzurlu bir döneme geçtiklerini belirttiler. Bu özellikleri bakımından reikinin birinci 

aşamasının en sarsıcı aşama olarak kabul edildiği söylenebilir. Yirmi bir günlük 

kendisini arındırma aşamasını tamamlayan birey, yakınındaki kişilere de reiki 

enerjisinden verebilir, onlar için kanal olabilir. Bunun için, ellerini reiki 

uygulayacağı kişinin bedenine tıpkı kendi bedeninde olduğu gibi, belli pozisyonlarda 

koyarak, bu noktalara enerji verir ve buraları arındırır, onarır. (Bakınız: Görsel 3 - 

Reiki 1 El Pozisyonları: Başkalarına Yapılan Uygulamalar İçin) 
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  36 

Görsel 1 - Çakralar ve Renkleri 

                                                           
36 http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/2209390:BlogPost:6870 

Erişim Tarihi: 19.06.2015 

http://lovepeaceandharmony.org/profiles/blogs/2209390:BlogPost:6870
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 37 

Görsel 2 - Reiki 1 El Pozisyonları: Kendi Kendine Uygulamalar İçin 

                                                           
37 https://www.flickr.com/photos/jaynie25/sets/72157630255908074/  

Erişim Tarihi: 19.06.2015 

https://www.flickr.com/photos/jaynie25/sets/72157630255908074/
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38 

Görsel 3 - Reiki 1 El Pozisyonları: Başkalarına Yapılan Uygulamalar İçin 

                                                           
38 https://www.flickr.com/photos/jaynie25/sets/72157630255908074/  

Erişim Tarihi: 19.06.2015 

https://www.flickr.com/photos/jaynie25/sets/72157630255908074/
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Reiki’nin birinci aşama pratikleri olan, kendini arındırma ve yakın çevredeki 

kişileri arındırma yöntemlerini yeterince kullandığına inanan birey, Reiki ikinci 

aşamayı almaya hazır kabul edilir. Bu noktada, genellikle reikinin birinci ve ikinci 

aşaması arasında en az altı ay geçmesi gerektiği düşüncesi yaygın olsa da, kişi 

kendisini hazır hissediyorsa bu aşamaya geçmesi uygun görülür. İkinci aşama, birinci 

aşamanın üzerine eklenen yeni bilgiler şeklinde ilerler. Öncelikli olarak reiki 

sembolleri, bunların çizimleri, faydaları ve uygulanmaları öğretilir. Söz konusu 

semboller, birinci aşamada oldukça uzun süren, şifalanma ve şifalandırma 

pratiklerini çok daha kısa sürede yapmayı sağladığı gibi, aynı zamanda uzakta 

bulunan birine, hiçbir temas olmadan enerji göndermeye, geçmiş ve gelecekteki 

olaylara ve durumlara enerji göndermeye, bunları da şifalandırmaya da yaramaktadır. 

Reiki ikinci aşamayı tamamlamış olan Ömer Bey, başka bir şehirde yaşayan 

halasının romatizmal ağrılarını iyileştirmek için gönderdiği reiki enerjisinin çok 

faydalı olması üzerine, halasının kendisini arayarak hangi duayı okuduğunu 

öğrenmek istediğini belirtmişti. Dua değil de bir tür enerji uyguladığını öğrenen 

halası, bu duruma çok şaşırmış ve kendisinin de bunu yapıp yapamayacağını sormuş. 

Bu bağlamda ikinci aşama, artık kişinin kendine odaklı olmaktan çıkıp, kendisini 

iyileştirmenin yanı sıra, başkalarına da çok daha etkin şekilde faydalı olmasına ve 

bütün hayatını geçmişiyle ve geleceğiyle beraber düzene sokmasına yardım eder. 

İkinci aşamada, Usui Reiki geleneğine göre bireye öğretilen semboller güç sembolü, 

duygusal / zihinsel şifa sembolü ve uzaklık sembolüdür. Söz konusu semboller, 

Japonca kanjilerden ve bunların çizimlerinden oluşurlar ve mantra olarak 

adlandırılırlar. Enerjiyi bir yere odaklamak ya da daha etkin kullanmak için 

kullanılan bir tür olumlama görevi görürler. Sembollerin uygulanması aşamasında, 
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sembol işaretlerinin havada el ile çizilmesi ve sembol adlarının da uygulayıcı 

tarafından sessizce tekrarlanması ya da düşünülmesi gerekir. Reikinin birinci 

aşamasında kontrol enerjinin kendisindeyken, bu aşamada sembollerin çizimiyle 

enerjinin hangi noktaya ne kadar gideceği bireyin kontrolüne geçer. Bu sebeple reiki, 

eğitimlerinde ve uygulamalarında, söz konusu sembollerin tamamen sır olarak 

tutulması ve dışarıdan kişilere söylenmemesi gerektiği belirtilmesine rağmen, 

günümüzde internetinde yardımıyla iletişimin hızla yaygınlaşması, bu sembolleri de 

oldukça kolay ulaşılabilir hale getirmiştir.  

Reikinin üçüncü aşaması, ‘masterlık’ aşaması olarak adlandırılır. Bu aşamaya 

kimlerin kabul edilip edilmeyeceği, masterlar tarafından belirlenir. İkinci aşama 

eğitiminden sonra en az altı ay-bir senelik sürenin geçmesinin ardından verilmesi 

uygun görülür. Bu süre zarfında kişinin ikinci aşamaya ve reiki prensiplerine 

tamamen hakim olması beklenir. Reiki normalde 3 ana aşamadan oluşmasına 

rağmen, online yapılan araştırmalarda bazı reiki masterlarının on dokuzuncu- 

yirminci aşamalardan ‘grand master’ olduklarını söyledikleri görülebilir. Bu reiki 

masterları arasında sıklıkla tepkiyle karşılanan ve bir nevi ‘yoldan çıkmak’ olarak 

görülen bir uygulamadır. Benim görüşme yaptığım masterlar da, bunun ‘bir tür para 

tuzağı’ olarak ortaya atıldığını ve amacın ‘spiritüel’ olmadığına inandıklarını 

belirttiler.   Buna rağmen, günümüzde reikinin masterlık aşaması olan üçüncü 

aşaması, iki farklı part halinde verilmektedir. Bunlardan birincisi ‘3A master 

uygulamacılık aşaması’ olarak adlandırılır ve bu aşamada bireye masterlık sembolü, 

bunun kullanımı anlatılır. Ayrıca birey bu aşamada enerjisini daha ziyade evrene 

yöneltir ve genel çalışmalar üzerine yoğunlaşır. Fakat bu aşamada elde edilen 

masterlık, kendi öğrencilerini yetiştirmek için yeterli değildir. Kendisi de reikiyi 
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öğretmek ve uyumlama çalışmaları yapmak isteyen bireyler, reiki üçüncü aşamanın 

son eğitimi olan ‘3B master öğretmenlik aşamasını’ almalıdırlar. Bu aşamada 

tamamen yeni kişilere reikinin tanıtımı, uyumlamaların nasıl yapılacağı ve hangi 

aşamada hangi bilgilerin nasıl öğretileceği üzerine çalışılır. Reiki prensipleri ve bu 

aşamanın getirdiği sorumluluklar tekrar tekrar hatırlatılır. Bu aşamayı da tamamlayan 

birey, artık tam bir reiki ustası konumundadır.  

Reiki sembolleri, reiki ikinci aşamadan itibaren bireylere öğretilir ve 

birbirinden farklı amaçlar için kullanılırlar. Semboller Japon kanji harflerinden ve 

bunların bir araya getirilmelerinden oluşmuşlardır. Günümüzde aktif olarak 

kullanılan dört sembol bulunmaktadır. Bunlar, reiki enerjisinin ana motoru görevini 

gören, enerjinin gücünü arttırmak ve yoğunlaştırmak amacıyla kullanılan Cho Ku 

Rei, hastalıkların iyileştirilmesinde, duygusal sorunların çözümlenmesinde, kişinin 

kendisinde yarattığı blokajların ortadan kaldırılmasında kullanılan Sei Hei Ki, 

fiziksel olarak ulaşılamayan uzak yerlere, bu yerlerdeki kişilere reiki enerjisi 

gönderilirken kullanılan Hon Sha Ze Sho Nen ve reiki uyumlaması yapılırken 

masterlarca kullanılan Dai Koo Myo sembolleridir. (Bakınız: Görsel 4 - Öğrenim 

Sıralarıyla Reiki Sembolleri) 

-- -- -- 39 

Görsel 4 - Öğrenim Sıralarıyla Reiki Sembolleri 

                                                           
39 http://awesomeselfhealing.com/reiki-reviews-articles-directory/reiki-symbols-and-

meanings/2/  Erişim Tarihi: 19.06.2015 

http://awesomeselfhealing.com/reiki-reviews-articles-directory/reiki-symbols-and-meanings/2/
http://awesomeselfhealing.com/reiki-reviews-articles-directory/reiki-symbols-and-meanings/2/
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3.2.1. İzin Alma  

 

Reiki eğitimlerinin ısrarla üzerinde durulan en önemli yönlerinden bir tanesi, 

izin alma bağlamıdır. Reiki’nin bir başkasına uygulanması durumunda, uygulanacak 

kişinin bu durumdan haberdar olması ve bu uygulamaya izin vermesi gerekir. Aksi 

takdirde, reiki enerjisinin, o kişinin iyiliğine dahi olsa işe yaramayacağına inanılır. 

Geleneksel reiki öğretisinde, izin almak oldukça büyük bir önem taşır. Birinci 

aşamada, bireye birebir yakından yapılan uygulamada da, ikinci aşamadaki 

kilometreler ötesinden gönderilebilen reiki enerjisinde de öncelikli olarak 

uygulanacak kişinin reikiyi kabul etmesi şartı aranır. Kabul etme eylemi genellikle, 

‘ben reikiyi sevgiyle alıyorum ve kabul ediyorum’ şeklinde kullanılan bir olumlama 

cümlesiyle gerçekleştirilir. İzin alma diğer inanışlarda da kara büyüyü, iyilikle 

yapılan etkiden ayıran temel etkendir. İzin almadan gerçekleştirilen etkiler kötülük 

için yapılan büyüler kabul edilirler ve hemen hemen tüm inanışlar, böyle bir 

uygulamaya karşı çıkar. Bu durum reiki için de bu şekilde formülize edilmiştir. İzin 

alma durumunun istisnası olabilecek bazı durumlar da bulunmaktadır. Bu durumlar 

kısaca, bireyin bilincinin açık olmaması ve bu uygulamaya olumlu ya da olumsuz 

cevap veremeyecek olması şeklinde açıklanır. Bu koşullar altında bireye izin alma 

zorunluluğu gözetmeksizin reiki uygulanabilir. Günümüzde bazı eğitmenler, izin 

alma işleminin fiziksel olarak doğrudan yapılan uygulamalar için değil, zihinsel 

seviyedeki, daha derin çalışmalar için gerekli olduğunu söylese de, genel olarak 

uygulanan ve kabul edilen yöntem, yapılacak her uygulamadan önce mutlaka izin 

alınması ve uygulamanın bitiminde de, uygulamanın yapıldığı kişiye teşekkür 

edilmesi şeklindedir.  
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3.2.2. Reiki Bir Tık Uzağınızda! 

 

Yeniçağ inanışlarının, yayılmalarında emeği geçen faktörlerden bir tanesi de 

internettir. Günümüzde yeniçağ inanışlarının tamamının internet ortamında 

reklamlarının yapıldığını, bu inanışların eğitmenlerinin kendilerine ait web 

sitelerinde kendilerini tanıttıklarını ve eğitim tarihlerini ve neleri içerdiğini 

belirttiklerini görmek mümkündür. Reiki de tıpkı diğer inanışlar gibi online 

ortamlarda adından sıklıkla söz edilen bir inanıştır fakat Reiki’yi internette 

diğerlerinden ayıran farklı bir yanı bulunmaktadır: online istekle reiki uygulaması. 

Alan çalışması sırasında görüşme yaptığım kişilerden biri sosyal medya üzerinden 

böyle bir gruba dahildi ve grubun tek işlevi, isteyen kişilere toplu halde reiki 

göndermek şeklindeydi. Peki bu sistem nasıl işliyor? Herhangi bir konuda reiki 

enerjisine ihtiyacı olduğunu düşünen, ya da bir tanıdığının reikiye ihtiyacı olduğunu 

düşünen bireyler, söz konusu sosyal medya gruplarına, bu kişilerin isimlerini, 

yaşadıkları yerleri ve neden reikiye ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar. Burada ihtiyaç 

duyan kişiler, grup üyelerinden bazılarının önerdiği ve ihtiyaç duyduğunu düşündüğü 

kişiler de olabiliyor. Bütün reiki uygulamalarında olduğu gibi, anahtar nokta olarak 

kişinin bu uygulama için izni isteniyor ve kişi, reiki gönderilecekler listesine 

ekleniyor. Hiçbir çıkar amacı gütmeyen grup, haftanın bir günü online olarak 

toplanıyor. Birbirleriyle gerçek hayatta hiçbir bağları yok ve birbirlerini bu reiki 

grubu haricinde tanımıyorlar. Her hafta bir sonraki haftanın buluşma günü ve saati 

belirleniyor, katılabilen grup üyeleri haftalık reiki yardım seansına katılıyorlar ve o 

haftaki talep listesi üzerinden, ihtiyaç duyan kişilere toplu halde reiki gönderiliyor. 

Reikiyi alacak olan kişi, kendisine reiki gönderilmeden önce bilgilendiriliyor ve 
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enerjiyi hissetmesi bekleniyor. Normalde tamamen bireysel olarak yapılan reiki 

uygulamasının, bu şekilde bir grup ortamında kullanılması ve bunun hayır amaçlı bir 

grup olarak işliyor olası oldukça ilginç. Grubun üyeleri, bu şekilde insanlara yardım 

ettiklerine ve bu sayede de reikilerinin daha da güçlendiğine inanıyorlar. Daha fazla 

kişinin aynı anda aynı amaç uğruna reiki yapmasının, reikiyi alan kişi açısından da 

çok daha faydalı olacağı inancı hakim.  

 

3.2.3. Benim Reiki Deneyimim 

 

Bu araştırmayı yaparken, sahip olduğum dışardan görüşün yanı sıra, içeriden 

de bir görüş sahibi olabilmek ve katılımcı gözlem yöntemini birebir uygulayabilmek 

adına, İzmir’de Usui Reiki I eğitimine katıldım. Reiki eğitimleri, seviyelerine göre 

farklı şekillerde ücretlendirilmektedir. Benim eğitimi aldığım dönemde, birinci 

seviye bir reiki eğitimi yaklaşık iki yüz elli Türk lirası karşılığı alınabilirken, ikinci 

seviye, beş yüz – altı yüz Türk lirası civarındaydı. Üçüncü seviyenin A aşaması yedi 

yüz elli Türk lirası ve üzerine verilirken, kişinin kendisinin de bu tür ücretli eğitimler 

vermesini sağlayacak olan üçüncü seviyenin B aşaması, bin beş yüz Türk lirası ve 

üzeri ücretlerle alınabiliyordu. Eğitimi aldığım reiki masterını, diğer reiki 

masterlarıyla yaptığım görüşmeler ve çeşitli reiki masterlarına ait incelediğim birçok 

internet sitesinden sonra seçtim. Kendisini seçmemin en önemli nedeni, diş doktoru 

olması ve reikiyle bireysel olarak yaşadığı bir kaza sonrasında tanışmasıydı. Reikinin 

ekonomik açıdan çok iyi kullanıldığını düşünmesine rağmen, kendi yaşadığı 

deneyimlerle çok büyük faydasını da gördüğünü ve bu yüzden reikiyi gönülden 
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olarak öğretmeye çalıştığını belirten masterım, diş doktorluğunu bırakıp, reiki 

eğitmenliğine başlamıştı. Kendisinden aldığım eğitim sabah dokuz ile akşamüstü altı 

arasında sürdü. Seminer, uyumlama ve pratik olmak üzere üç aşamadan oluşuyordu. 

Benimle birlikte eğitime katılan diğer bireyler, daha önce başka bir yeniçağ inanışını 

deneyimlemişler ve oralardan aldıkları tavsiyelerle reiki eğitimi almaya karar 

vermişlerdi. Eğitimin seminer aşamasında, genel olarak reikinin ne olduğu ya da 

olmadığından, geçmişten günümüze tarihçesinden, soy ağaçlarından, diğer reiki 

eğitim seviyelerinden, olumlamalardan, temel çakra bilgilerinden, ideal reiki 

ortamından, reiki ve tıp ilişkisinden, reiki araştırmalarından ve kişinin kendisine ve 

başkasına reiki I uygularken kullanması gereken el pozisyonlarından bahsedildi. Bu 

aşama herkesin bir arada olduğu, salon gibi bir alanda, çeşitli sohbetler, şakalaşmalar 

ve rehber bir kitapçık eşliğinde sürdürüldü. İkinci aşama olan uyumlama, master ve 

öğrenci arasında birebir gerçekleştirilen bir aşamaydı. Bunun için, özel olarak 

ayrılmış bir odaya, herkes tek tek davet edildi. Sıra bana geldiğinde, ben de odaya 

gittim ve tamamen karanlık odanın ortasında bulunan bir sandalyeye, sırtım dik 

olmak kaydıyla ve ellerim dizlerimin üzerinde olacak şekilde oturmam istendi. Bu 

noktada kişinin ellerinin ve ayaklarının çapraz yapılmamasına oldukça büyük bir 

önem veriliyor. Aynı durum, reikinin verilmesi ya da alınması aşamasında da geçerli. 

Kişinin elleri ve ayakları çapraz olmamalı deniyor. Uyumlama odasında, arka fonda 

yumuşak ve mistik bir müzik çalıyor ve hafif bir tütsü kokusu alınabiliyor. Gözlerim 

kapalı şekilde sandalyede otururken, masterın etrafımdan dönerek yaptığı 

hareketlerden ve belki de kısmen böyle bir beklentim olduğundan bana enerji 

verdiğini hissettim. Gözlerinizin kapalı olması ve odanın tamamen karanlık olması 

sebebiyle, tam olarak uyumlama işleminin nasıl gerçekleştirildiğini görmeniz 



74 
 

mümkün değil. Muhtemelen asıl amaç da bu. Zira uyumlama yapmanın nasıl 

öğrenildiği, ancak reikinin en son aşamasında gerçekleşiyor. Reiki masterı ellerinizi 

dua eder gibi birleştirmenizi istiyor ve ellerinizi önce kalp çakranızın hemen önünde 

sonra da taç çakranıza doğru havada tutmanızı istiyor. Bu süre içinde size enerji 

vermeye devam ediyor. Tamamen dokunmadan uzaktan gerçekleştirilen enerji verme 

ve uyumlama seansında, sadece ellere verilen enerji noktasında elle bir temas söz 

konusu. Dokunulmadan gerçekleştirilen enerji verimi sırasındaki hissiyat ise oldukça 

ilginç. Tam olarak ne yaptığını göremediğiniz masterın, nereye enerji gönderdiğini 

hissedebiliyorsunuz. Bu hissiyat bende genellikle bir sıcaklık şeklinde gerçekleşti. 

Fakat dışarıya çıktığımda sorduğum arkadaşlarımdan birisi serinlik hissettiğini 

söyledi. Uyumlamanın bitimiyle, ilginç bir karıncalanma hissi oluşuyor. Bu his sabit 

oturmaktan mı yoksa reiki enerjisinden mi kaynaklanıyor, bunu kestirmek güç. 

Herkesin uyumlanması bittikten sonra, eğitimin üçüncü aşaması olan pratik 

bölümüne geçildi. Burada öncelikle reikinin nasıl çağırılacağı anlatıldı. Geleneksel 

yönteme göre reikiyi çağırmak için iki avuç içi birbirine bakacak şekilde, dua eder 

pozisyonda ‘reiki seni sevgiyle çağırıyorum’ gibi bir olumlama cümlesi kullanmak 

gerekir. Fakat benim masterım bu uygulamanın çok da gerekli olmadığı 

inancındaydı. Ona göre reikiyi düşünmek, ellerinize geldiğini düşünmek ya da ‘reiki’ 

demek dahi, reikiyi çağırmak için yeterliydi. Bundan sonra ise, genel olarak el 

pozisyonları üzerinde duruldu ve reikinin uygulamasının özellikle kendimize nasıl 

yapılacağı açıklandı ve hep birlikte kendi üzerimizde bu pozisyonları40 üzerimizde 

denedik. Kendimize yapılan uygulamayla başkalarına yapılan uygulamalar arasında 

                                                           
40 Bahsedilen pozisyonlar, yukarıda, Görsel 2’de görülebilir.  
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farklar da açıklandıktan sonra, eğitimimizin sonuna geldik. Herkese sertifikaları 

takdim edildi (Bakınız: Görsel 5 - Reiki Sertifikası) ve herkes masterla fotoğraf 

çekildikten sonra ayrıldı. Aldığımız reiki eğitiminin ve bize gerçekleştirilen 

uyumlamanın, ömürlük bir uyumlama olduğu belirtildi. Buna göre reikiyi uygulasak 

da uygulamasak da, reiki enerjisine olan erişimimiz her zaman var olacaktı. Eğitimi 

almamızdan yirmi sene sonra dahi reikiyi tekrar çağırabileceğimiz ve istediğimiz gibi 

kullanabileceğimiz anlatıldı.  

 

 

Görsel 5 – Reiki Sertifikası 
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3.3. Yeniçağ’da Kartlar ve Görsellik  

 

Tarih boyunca çeşitli kartlar, geleceğin tahmini, tanrıların duaları kabul edip 

etmediğini öğrenmek, karakter analizleri, ilişki uyumları gibi birçok farklı şeyi 

belirlemek için ya da oyun oynamak amacıyla kullanılmıştır. Tarot kartları ya da 

iskambil kartları gibi kartlar geçmişten günümüze popülaritelerini korumuşlar ve 

çeşitli falcılık eylemlerinin nesnesi haline gelmişlerdir. Bu çalışma kapsamında 

kartları ayrıca ele alamın sebebi ise, yeniçağ inanışlarıyla birlikte, yeni bir de kartlar 

aracılığı ile geçmişi, şimdiki zamanı ve doğrudan olmasa da geleceği ilgilendiren 

sorulara yanıt arama akımının ortaya çıkmış olmasıdır. Piyasaya farklı görsellerle 

ama birbirini andıran kavramsallaştırmalar ve anlamlar yüklenmiş olarak sürülen 

kartlar, Avrupa’daki geçmişi 15. Yüzyıla kadar uzanan Tarot kartlarından farklıdır. 

İlk olarak Avrupalı aristokratların kullanmaya başladığı tarot kartları, günümüzde 

bilinen halinden çok farklı olarak, oyun kartları olarak ortaya çıkmışlardır ve bu 

kartlara çeşitli imajlar eklenmesi çok daha sonra gerçekleşmiştir. Bu kartlar önceleri 

küçük kupalar, kılıçlar, paralar ve polo sopalarıyla işaretlenirken, polo sopaları 

yerlerini zamanla asalara bırakmıştır. Kralın ve altında bulunan iki erkeğin 

bulunduğu kartlara, kraliçenin eklenmesi de yine sonradan gerçekleşmiştir. Önceleri 

daha ziyade günlük hayattan parçalar barındıran imajlara ise, giderek daha çok mistik 

anlamlar yüklenmeye başlanmıştır.41 Tarot, her ne kadar, bu tür dinsel okuma 

                                                           
41 http://www.collectorsweekly.com/articles/the-surprising-origins-of-tarot-most-

misunderstood-cards/ 

Erişim Tarihi: 29.06.3015 

http://www.collectorsweekly.com/articles/the-surprising-origins-of-tarot-most-misunderstood-cards/
http://www.collectorsweekly.com/articles/the-surprising-origins-of-tarot-most-misunderstood-cards/
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yapılabildiği düşünülen kartların en yaygın olarak bilineni olsa da, tek değildir.  

Aphek ve Tobin, çalışmalarında kartlarla yapılan gelecek tahmini gibi eylemleri, 

‘dışsal’ göstergeler olarak adlandırmıştır. Buna göre, kişi söz konusu nesnelere ancak 

kartları karıştırmak ya da kesmek bağlamında etki edebilir. Bunun haricinde olaylar 

ve okuma kişinin dışında gelişmektedir. Kişinin kartları anlamlandırmasını ise, 

kartlara verilen anlamların, çok çeşitli olarak okunabilmesine bağlar.42 Tarota göre 

çok daha yeni oluşturulan bu kartlar, eskiden var olanlardan farklı olarak şu ana, olay 

ve durumlara odaklı olarak kurgulanmaktadır. Kartlar üzerinde, krallar, kraliçeler, 

paralar yoktur. Gündelik hayatta görebileceğiniz, var olan nesnelerden ya da 

kişilerden ziyade, çok daha mitolojik varlıkları kullanırlar. Son dönem tarot 

kartlarına benzer olarak, kartlar üzerinde kullanılan imajlardan ve anlamın görsellikle 

birleştirilerek kurulmasından yararlanırlar. Fakat aranan ve kurulan anlam, tarotun 

işlevinden çok farklıdır. Yeniçağ öğretisinin, en önemli özelliklerinden birisi bireyi 

oldukça ön plana çıkarmasıyken bir diğeri de, var olan karmaşık sistemleri, bireyi 

merkeze koyarak daha rahat erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmesidir. Bu 

bağlamda, yeniçağda ortaya çıkan kartlarda bu anlayışla uyumlu olarak ortaya 

çıkmıştır. Kişinin kendisine rehberlik etmek ve sorularına cevap bulmak adına, 

kimseye ihtiyacı yoktur. Sorularını kendisine sorup, cevaplarını bu kartlardan alması 

mümkündür. Tarotun karmaşıklığının aksine, yeni kartların kişilerin kolaylıkla kendi 

kendilerine de verebilecekleri basit cevaplardan ve sözlerden oluşanları olduğu gibi, 

birden fazla kadim öğretiyi, yeni bir öğretiyle birleştirerek ya da basitleştirerek 

yeniden dolaşıma sokan versiyonları da bulunmaktadır. Fakat her iki versiyonda da, 

                                                           
42 E. Aphek ve Y. Tobin, The Semiotics of Fortune-Telling, John Benjamins 

Publishing Company, Amsterdam – Philadelphia, 1990, s. 10-16. 
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kişinin uzun çalışmalar yapması, kartları ya da anlamlarını, birlikte nasıl 

anlamlandırılacaklarını çalışması ya da bilmesi gerekmez. Rahatlıkla sorusunu sorup, 

kartını çekebilir. Kartın anlamlandırılması oldukça basit ve herkesin anında 

yapabileceği şekildedir. Dolayısıyla kartlar, alır almaz kullanabileceğiniz türdedir ve 

eski kart sistemlerinin aksine, sorunuzun cevabının sizin için çok kolaylıkla 

erişilebilir olmasını sağlar. Burada örnek olarak birkaç farklı versiyonu ele 

alınacaktır.  

Yeniçağın bir diğer önemli yanı da görselliğe verilen büyük önemdir. Yeniçağ 

inanışlarında çeşitli simgeler, imajlar, nesneler, fotoğraflar çok etkin olarak 

kullanılmaktadır. Kutsal semboller, melekler, tek boynuzlu atlar gibi mitolojik 

canlılar bu görsellikte sıklıkla yer aldığı gibi, çiçekler, insan figürleri, anahtarlar gibi 

daha basit, günlük hayattan kareler de bunun bir parçası olabilmektedir. Yeniçağ 

görselliğinin etkinliği, yeniçağ inanışları üzerine yazılan kitaplarda, bununla ilgili 

oluşturulan internet sitelerinde hissedilebilir. Görselliğin önemi ve kullanılan yoğun 

sembolleştirme, yeniçağ inanışlarıyla ilgili oluşturulan kartlarda da rahatlıkla 

görülebilmektedir.  

 

3.3.1. Peri Kartları ve Sihirli Tek Boynuzlu At Kartları 

 

Doreen Virtue bu şekilde mesaj verme amaçlı kartların oluşturulmasının öncü 

ismidir. Kendisine ait bugüne kadar basılmış on iki farklı kart grubu bulunmaktadır. 

Söz konusu kartlar, genellikle melekler, periler, tek boynuzlu atlar gibi mistik 

varlıkların insanlara yaptıkları ya da doğru yöntem kullanılırsa yapacakları söylenen 
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yardımlar üzerinden kurgulanmıştır. Buna göre, söz konusu kartlar, bu varlıkların 

sizin sorularınıza cevap vermelerini kolaylaştıran bir yöntem konumundadır. Bu 

başlık altında, Virtue’nin oluşturduğu birçok karttan, iki tanesine yer verilecektir. 

Bunlardan birincisi olan ve kırk dört karttan oluşan peri kartları (Bakınız Görsel 6 – 

Peri Kartları Dış Kapak), insanlar ile periler arasında iletişim kurmak amacıyla 

oluşturulmuşlardır. Virtue’ye göre, periler de insanlar gibi ego sahibidirler ve kendi 

görüşleri vardır. ‘doğaya ve hayvanlara iyi davranan insanlara yardım eder, gezegene 

veya sakinlerine kötü davrananlardan yardımlarını esirgerler. Periler, geri dönüşüm 

veya çevrecilik konularında mükemmel olmanızı beklemez, sadece elinizden geleni 

yapmanızı isterler.’ 43 Yani sonuç olarak, iyi insan olmayı başaran kişiler, perilerin 

yardımından faydalanabilir ve sorularına cevap bulabilirler. Bunu yapmayanlar ise, 

bu kartlardan ve perilerin yardımlarından faydalanamayacaklardır.  

                                                           
43 D. Virtue, Perilerden Sihirli Mesajlar Kartları Klavuz Kitapçığı, Butik 

Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.2. 
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Görsel 6 – Peri Kartları Dış Kapak 

Her bir kart üç ana bölümden oluşturulmuştur. Üst kısımda genel bir mesaj 

bulunur. Ortada bir peri imajı içeren bir resim ve en altta ise mesajın kısa bir 

açıklaması yer almaktadır. (Bakınız: Görsel 7 – Peri Kartları Görünümü) Üst 

kısımdaki mesajlar genelde bir ya da iki kelimelik kısa ifadelerden oluşurlar. Alttaki 

bölümde ise bu mesajda ne denmek istediği bir ya da iki cümle ile açıklanır ve kişiye 

ne yöne bakması gerektiği belirtilir. Mesajlar ve mesaj açıklaması olan cümleler 

genel olarak farklı şekillerde anlamlandırılmaya yatkın, her duruma uyabilecek 

cümleler şeklinde kurgulanmışlardır.  Kartlarla birlikte gelen kitapçığa göre, kartlar 

ilk satın alındıklarında, ‘baskın olmayan el ile tutulup (çünkü bu el enerjiyi alan 

eldir), baskın olan el olan yumruk yapılarak (bu el de enerjiyi veren eldir) kartların 
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üzerine bir kez hafifçe vurulması’ gerekir.44 Bu işlem kartların üzerinde, daha 

önceden –ki bu kartlar satın alınmadan önce de olabilir-  kartlara dokunmuş olan 

herkesin enerjisini temizleyecektir. Bu işlemin ardından tüm kartlara tek tek 

dokunulması gerekmektedir. Virtue bunu ‘kartları kutsamak’ olarak yorumlar. Bu 

işlemin de tamamlanmasından sonra, kartlar artık kullanıma hazırdır. Kartların 

sorularınıza doğru cevap vermediğini düşündüğünüz zamanlarda, bu iki işlemin 

tekrarlanması tavsiye edilir. Çünkü kartlar doğru çalışmıyorlarsa, bunun sebebi, 

kartlarının enerjisinin kirlenmiş olmasıdır. Dolayısıyla yeniden temizlenmeleri ve 

kutsanmaları gerekir.  

  

Görsel 7 – Peri Kartları Görünümü 

Kart Mesajı: Her şeyi bu kadar sıkı kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçtiğinde bütün 

kapılar sana açılacak. 

                                                           
44  D. Virtue, Perilerden Sihirli Mesajlar Kartları Klavuz Kitapçığı, Butik 

Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.3-4. 
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Peri kartları, genellikle mesajlarını direkt vermeye çalışır. ‘Gerçek hislerini 

kendine itiraf et’, ‘Kız Evlat’, ‘Borç Ödendi’, ‘Sonbahar’, ‘Beslenme Değişikliği’, 

‘Çocuklar’ gibi doğrudan bir noktaya değinirler ve sorunun ya da çözümün bu kişi ya 

da olay üzerinden çözüleceği anlamı verirler. Çok derin alt bir anlam vermeye 

çalışmazlar. Bir tür arkadaş gibi tavır takınan bu kartlar, adeta sizinle konuşuyor gibi 

anlamlandırılmışlardır. Dolayısıyla bir arkadaşınıza böyle bir soru sorsanız, size 

‘sebebi şu olabilir’ diyebileceği gibi, bu kartlar da olası bir sebebi belirtir. Bu yüzden 

kişinin kartlardan elde ettiği sonucu, kendi hayatında anlamlandırması ve bir yere 

koyması çok kolaydır.  

Virtue’nin bir diğer kart serisi ise, Sihirli Tek Boynuzlu Atlar kartlarıdır.45 

Genel kurgu olarak, peri kartlarıyla benzerdir. Peri kartlarından farklı olarak, verilen 

mesajlar daha belirsizdir ve alt anlamlar içerirler. Kartların mesajları, ‘Işık’, 

‘Sadelik’, ‘Gerçek’, ‘Ağabeyler ve Kardeşler’, ‘Merhaba ve Güle Güle’, 

‘Duygularınız hakkında konuşun’, ‘Hoş sürpriz’, ‘Egzersiz yapın’, ‘Sabaha 

öğreneceksiniz’ gibi mesajlardır. Kişinin kartlarla ilgili yorumu bu mesajların alt 

anlamlarını kendi hayatıyla nasıl bağdaştırdığı ve bunu nasıl değerlendirdiği 

üzerinden kurulur. Tüm kartlarda olduğu gibi, bunda da kişinin gündelik yaşamına 

yönelik, sağlığına yönelik, özgüvenine yönelik ve geleceğe dair umut veren türde 

kartlar bulunmaktadır. Aradaki fark ise, bu kartlarda size yardımcı olanın periler 

değil, sihirli tek boynuzlu atlar olduğunun düşünülmesidir. (Bakınız: Görsel 8 – 

Sihirli Tek Boynuzlu Atlar Kartları Görünümü) 

                                                           
45  D. Virtue, Sihirli Tek Boynuzlu Atlar, Butik Yayıncılık, İstanbul, 2012. 
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Görsel 8 – Sihirli Tek Boynuzlu Atlar Kartları Görünümü 

Kart Mesajı: Kendinizin ve etrafınızdakilerin içindeki ışığı görün. 

 

3.3.2. Melek Kartları 

 

Melek kartları, Türkiye’de en sıklıkla rastlanan ve en fazla farklı versiyonu 

bulunan kartlardır. En popülerlerinden biri, Beki İkala Erikli’nin yayınladığı ve 

insanlarla melekler arasında belli bir iletişim kurulmasına da yardımcı olduğu 

söylenen, söz konusu kartları kullanarak sorduğunuz sorulara meleklerin cevap 

vereceğine inanılan kartlardır. (Bakınız: Görsel 9 – Melek Kartları Dış Kapak) 
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Görsel 9 - Melek Kartları Dış Kapak 

Kırk dört karttan oluşan destede, her bir kart, genellikle tek kelimelik bir 

ifadeden, bir melek resminden ve bu resmin altında belirtilen bir tür olumlama 

cümlesi ya da tavsiye cümlesinden oluşur. İfadeler ‘Affet, Araştır, Bilgelik, 

Güvendesin, Hafifle, Işığa Git, İnan, Sessiz Ol, Şükret’ gibi basit kelimelerden 

oluşur. Sorulan sorunun cevabı bu bir ya da birkaç kelimelik ifadenin derin 

anlamında yatar. Ayrıca her bir kart için, kartlarla birlikte verilen küçük kitapçıkta, 

yaklaşık birer sayfalık daha uzun açıklamalar bulunmaktadır. Kartta görünen 

bilgilerin yetersiz gelmesi durumunda, bu küçük rehbere başvurulur. Sorulan sorunun 

basitçe açıklanması önemlidir. Yüksek sesle ya da içinizden sormanız sonucu 

değiştirmeyecektir. Soru sorulduktan sonra kartların içinden bir tanesi seçilir ve bu 
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kart sizin sorunuza cevap veren karttır. Bazen de aynı konuyla ilgili, geçmişi, bugünü 

ve geleceği temsil eden üç kart seçilebilir.46  

 

Görsel 10 – Melek Kartları Görünümü 

Kart Mesajı: Özgürlük - Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin 

bunun için çalışıyor. 

Söz konusu kartlar, yukarıda bahsedilen Virtue’nin peri kartlarıyla hemen 

hemen aynıdır. Verilen kitapçıktaki açıklamalar, kartların nasıl kullanılacağı, nasıl 

temizleneceği, birebir Virtue’nin anlattığı gibi anlatılmıştır. Tek farklılık, cümlelerin 

daha çok İslamileştirilmesidir. ‘Kutsamak’ gibi Hristiyanlığa atıfta bulunan ifadeler, 

Erikli tarafından değiştirilmiş, kartlar bir nevi Türkiye’ye uyarlanmıştır. Melek 

kartları görüşme yaptığım kişilerin tamamı tarafından bilinen ve kullanılan kartlar 

                                                           
46 B. İ. Erikli, Meleklerle Yaşamak: Melek Kartları Rehber Kitapçık, Goa 

Yayıncılık, İstanbul, 2013, s.7-16. 
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olması dolayısıyla, bu çalışmada ayrı bir yer bulmuşlardır. Zira söz konusu kartlar 

alıntı olmalarına rağmen oldukça popüler iken, Virtue’nin kartları çok daha az kişi 

tarafından bilinmektedir.  

 

3.3.3. Dilek Kartları 

 

Bu kartlar, Türkiye’de yeniçağ inanışlarının öncü isimlerinden kabul edilen, 

medya da çeşitli programlara katılan ve gazetede köşesi bulunan Nuray Sayarı 

tarafından oluşturulmuşlardır. Kartların mesajlarından bazıları melek kartlarıyla 

birebir uyum göstermektedir. Yirmi biri mor renkli, yirmi biri kırmızı renkli olmak 

üzere toplam kırk iki karttan oluşur. Kartları arka yüzlerinde ‘Fatma ananın eli’ 

olarak bilinen bir el sembolü bulunur. (Bakınız: Görsel 11 - Dilek Kartları) 

 

Görsel 11 – Dilek Kartları 
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Kartların haricinde kutunun içinden, biri mor biri kırmızı olmak üzere iki adet 

de küçük kese çıkmaktadır. Kartlarla dilek tutma işleminin yapılmasından önce, bu 

keselere belirtilen nesnelerin koyulması gerekmektedir. Her bir kesenin amacı ve 

dolayısıyla içine koyulacak şeyler de farklıdır. Mor keseye karanfil, elma çekirdeği, 

ayva çiçeği, lavanta, çörek otu, quartz taşı ve ayna konması gerekirken, kırmızı 

keseye kırmızı bir gül yaprağı, pembe gül yaprağı, anason, lavanta, pul biber, 

maydanoz ya da nane, kekik, portakal kabuğu, göz taşı, ametist ya da minik bir 

pembe quartz taşı konması gerekmektedir. Tüm bu kese hazırlama işlemleri ise, 

güneş günü olması dolayısıyla Pazar günü yapılmalıdır.47 (Bakınız: Görsel 12 – 

Dilek Kartları Arka Görünümleri ve Keseler) 

 

Görsel 12 – Dilek Kartları Arka Görünümleri ve Keseler 

                                                           
47 N. Sayarı, Dilek Kartları Uygulama Kartçıkları, Destek Yayınları, İstanbul, 

2011, s.1-4. 
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Kartlar üstte bir cümleden oluşan bir mesaj, ortada bir çizim ve altta mesajın 

anlamı ve en altta bir olumlama cümlesinden oluşur.  Kartların farklı renkleri 

olmasına rağmen, renge göre farklı anlamları olan mesajları bulunmamaktadır. 

Genellikle mesaj cümleleri; ‘Korkularından kurtul’, ‘Sevilmek istiyorsanız, siz önce 

kendinizi sevmelisiniz’, ‘Affetmenin önemine inan’, ‘Önünüze açılan kapıyı görün’ 

gibi cümlelerdir. En alt kısımda ise, ‘Ben hayatın mucizesine açılan kapılardan 

geçmeyi seçiyorum. Güvendeyim’ gibi üstteki mesajla uyumlu bir olumlama cümlesi 

bulunur. Bu kartların kendilerine ait daha detaylı açıklamalarını yapan bir 

kitapçıkları bulunmamaktadır. Dolayısıyla her şey kartlarda açıklanmaya 

çalışılmıştır.  (Bakınız: Görsel 13 – Dilek Kartları Ön Yüz Görünümü) 

 

Görsel 13 – Dilek Kartları Ön Yüz Görünümü 

Kart Mesajı: Sen sadece siparişini ver, evren sana dileğini ambalajıyla verecektir. 
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3.3.4. Esma-ül Hüsna Kartları 

 

Kartların popülerleşmesi, kolay ve yoğun kullanımları sonucunda, daha 

önceden farklı şekillerde kullanılan esmalarla ilgili de bu tür kartlar piyasaya 

sürülmeye başlanmıştır. Bunların, kolaylıkla cepte taşınmak üzere yapılmış basit 

versiyonları olduğu gibi (Bakınız: Görsel 14 - Damla Esma-ül Hüsna Kartları 

Görünümü), diğer yeniçağ inanışlarıyla birleştirilerek oluşturulmuş daha komplike 

versiyonları da bulunmaktadır.  

 

Görsel 14 - Damla Esma-ül Hüsna Kartları Görünümü 

Yeniçağ inanışlarıyla birleştirilerek oluşturulan Esma-ül Hüsna ve Melek 

Kartları, temel olarak meleklerin insanlara yardım edecekleri öğretisini kabul ediyor 

ve bunun üzerinden ilerliyor olsa da, meleklerin insanlara ne sebeple yardım ediyor 
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oldukları konusunda diğer kart sistemlerinden ayrılır. Buna göre, meleklere iman, 

imanın şartlarındandır ve melekler Allah’ın kullarıdır. Bu sebeple, Allah’ın 

isteklerini yerine getirirler. Dolayısıyla herhangi bir isteği olan ve bunun için yardım 

isteyen kişi, söz konusu yardımı Allah’ın adları aracılığıyla meleklerden istemelidir. 

Bu amaçla oluşturulan Esma-ül Hüsna ve Melek Kartları, üçgen biçimli olarak 

yapılmıştır. Her bir kartın üstünde Allah’ın bir adı, bir melek adı ve alt kısmında bir 

tür olumlama yer alır. (Bakınız: Görsel 15 – Esma-ül Hüsna ve Melek Kartları 

Görünümü) 

 

Görsel 15 – Esma-ül Hüsna ve Melek Kartları Görünümü 

Kartların yazarı Işık Elçi, kartlardan hayat okuması yapılması için, kişinin 

öncelikle sağ elini şah damarının üzerine getirmesini ve ‘Yaradan’ım, senden geleni 

duymayı, görmeyi, hayata geçirmeyi seçiyorum. Bana iletmek istediğin mesajı 

almaya hazırım.’48 diyerek, yedi adet kart seçmesi ve bunları belirtilen düzende 

                                                           
48 I. Elçi, Esma-ül Hüsna ve Melek Kartları Klavuz Kitapçık, Lady Bird 

Yayınevi, İstanbul, 2011, s.122. 
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yerleştirmesi gerekir. Her bir yerin, tıpkı diğer kart okumalarında olduğu gibi 

geçmişi, bugünü ya da geleceği temsil etmek, kişiye amacını ya da hatalarını 

göstermek gibi özel bir anlamı vardır. Okuma bunlara göre yapılır.  Burada 

hatırlanması gereken nokta, kişiye yol gösterenin, doğrudan melekler değil, melekler 

aracılığıyla tanrı oluşudur.  

 

3.3.5. Rehber Hayvan Kartları 

 

Rehber hayvan kartlarını oluşturan Şebnem Özkan’a göre, ‘rehber hayvanlar 

bize kozmostan mesaj ve bilgelik taşıyan evrensel ruhlardır.’49 Burada sözü edilen 

rehber hayvanlar, günlük hayatta her an karşılaşabileceğiniz herhangi bir hayvan 

olabilir. Buna göre, söz konusu hayvanlar, aslında size bir şeyler öğretmek ya da yol 

göstermek için buradadırlar. Günlük hayatta görmezden geldiğimiz, hayvanlarla 

aramızda geçen birçok olay, temelinde bize verilen bir mesaj olabilir. Hayvanların 

rehberliğinden faydalanmak ve hayvanlara ve onların özelliklerine atıfta bulunmak, 

aynı zamanda eski bir Kızılderili adetidir. Oluşturulan rehber hayvan kartları da, bu 

bağlamda oluşturulmuş, kişinin içsel hayvanını bulması ve onun verdiği mesajları 

anlaması amacını taşımaktadır. İçsel hayvanın verdiği mesajların yanı sıra, günlük 

yaşamımızda karşılaştığımız sorunlar karşısında nasıl tavır almamız gerektiği gibi, 

pratik sorularla ilgili de rehber hayvanların yol göstermesine başvurulabilir. Kartlar 

                                                           
49 Ş. Özkan, Şifa Çemberi Rehberleriniz, Rehber Hayvan Kartlarıyla, Sistem 

Yayıncılık, İstanbul, 2012, s.13. 
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dört farklı renkte oluşturulmuşlardır. Bu farklı renkler ile dört farklı element, dört 

farklı mevsim, dört farklı yön ve dört farklı ana mitolojik hayvan ile 

bağdaştırılmışlardır. Her bir kartın üst kısmında hayvanın adı, ortada hayvana ait bir 

resim ve alt kısmında kısaca neyi temsil ettiği yer alır. (Bakınız: Görsel 16 – Rehber 

Hayvan Kartları Görünümü) Kartlarla birlikte gelen kitapçıkta, her bir hayvanın 

anlamına yer verilmesinin yanı sıra, yine eski bir Kızılderili geleneği olan şifa 

çemberi kurulumundan ve bunun nasıl işe yaradığından da bahsedilmektedir.  

 

Görsel 16 – Rehber Hayvan Kartları Görünümü 
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3.3.6. Tao Kehanet Kartları 

 

Tao kehanet kartları, Osho’nun öğrencilerinden biri olan Ma Deva Padma 

tarafından, Osho öğretilerine ve Teo inancına uygun olarak, birden fazla elementin 

birleştirilmesiyle oluşturulmuşlardır. Her bir kart bir portre şeklinde hazırlanmıştır. 

Kartın üst kısmında anlatı için belirlenmiş renkler ying yang sembolü içinde 

gösterilir. Ortada, verilmek istenen mesajla ilgili özel olarak yapılmış bir resim 

bulunur. Bunun hemen altında kartın numarasıyla birlikte, ana mesaj ve onun altında 

bu ana mesajın anlaşılabileceği diğer anahtar sözcükler veya ifadeler yer alır. Alt sağ 

köşede geleneksel yönteme göre çizilmiş I Ching heksagramı bulunurken, sol alt 

köşe de ise, Teo kehanet piktogramı bulunur. (Bakınız: Görsel 17 – Tao Kehanet 

Kartları Görünümü) 

 

Görsel 17 – Tao Kehanet Kartları Görünümü 
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Altmış dört karttan oluşan seriyle herhangi bir konuda okuma yapmak isteyen 

kişi, tüm bu anlamları bir arada okumalı ve değerlendirmesini hepsinin birleşimi 

üzerinden yapmalıdır. Padma’ya göre, ‘tao kehanet kartlarında, bilgelik sanatın 

içinden geçerek çok renkli ve yaşam dolu bir halde sunulur ve kolayca elde edilir.’50 

Tao kartlarıyla okuma yapabilmek için, eş değere sahip üç madeni para bir beze 

sarılmalı ve sürekli olarak kartlarla beraber tutulmalıdır. Bunun haricinde, yapılan 

okumaların kaydının tutulmasının ve bunun için bir günlük oluşturulmasının faydalı 

olacağı düşünülmektedir.  

 

3.4. Evcil Melek Sahibi Olmak – Melek Terapisi 

 

Yeniçağ inanışlarının hızla yaygınlaşan ve kabul gören inanışlarından birisi de, 

meleklerle iletişim kurmak ve onlardan yardım istemektir. Daha önceki bölümde, 

meleklerin yardımıyla sorularınıza cevap veren kartlardan bahsetmiştim. Fakat 

meleklerle iletişim kurmak için esasında kartlara gerek yoktur. İlk olarak Virtue 

tarafından ortaya atılan meleklerden işaretler alma fikri, Türkiye’ye Beki İkala Erikli 

tarafından tanıtılmıştır. Meleklerin her an her yerde etrafımızda olduklarını, fakat 

kendi iradeleri olmadığı için, biz onlardan yardım istemeden ya da onları çağırmadan 

bize yardım edemeyeceklerini belirten Erikli, verdiği seminerlerde ve meleklerle 

iletişim kurmak üzerine yazdığı kitabında, bu iletişimin nasıl kurulacağından 

                                                           
50 M. D. Padma, Tao Kehanet Kartları Kitapçığı, Dharma Yayınları, İstanbul, 

2006, s.19. 
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bahsetmektedir. Buna göre, herkesin kendine ait bir meleği vardır ve ondan bir nevi 

emirlerini beklemektedir. Bunun doğruluğunu test etmek adına, meleğinizden bir 

işaret göndermesi istenir. Söz konusu işaret, siz beklerken parlayan bir ışık, ya da 

omzunuzda beliren bir tüy olabilir. Buradaki ışık veya tüy bağlamının, meleklerin 

ışıktan yapılma canlılar olduğu ve kanatları olduğu varsayımından yola çıkılarak 

ortaya atıldığı düşünülebilir. Alan çalışmamda, görüşme yaptığım kişilerin tamamına 

yakını, melekleriyle iletişime geçmek adına bunu denediklerini ve gerçekten de bir 

anda, bir ışığın onlara göz kırpar gibi yandığını belirttiler. İpek Hanım, bu ışığı 

oldukça uzun süre beklediğini anlatırken, söz konusu ışığın kendisine Roma’da bir 

arkadaşının evinde göründüğünü anlattı:  

‘Sonra kafamı şöyle geriye doğru, ışıklara çevirdim, hiçbir şey yok.  Kafamı 

kaldırdım, boş boş bakıyorum, bir yandan da söyleniyorum: ‘Aşk olsun 

Mikail. Alacağın olsun senin. Niye bir tane ışık yakmadın bana?’ falan diye. 

O sırada sensör kırmızı yandı. Fakat normalde sensör kırmızı yanmıyordu. 

Kırmızı yandı. Ben sensöre bakıyorum, sensör bana bakıyor. Ben sensöre 

bakıyorum, hala kırmızı sensör. Çünkü onlar kısa süreli yanıp sönüyor ve 

yeşil yanıp sönüyorlar. Yani hiç kırmızı olmadı, biz o evde kaldık bir hafta. 

İlk kez o zaman gördüm, bir daha da görmedim. Ben bakıyorum, bu arada 

terasta hiç hareket yok, terasta sadece oturur durumda ben varım, bu 

durumda yeşil yanıp sönmesi lazım, güvenli yanıp sönmesi lazım. 

Bakıyorum, bakıyorum… Sönmüyor. O an şöyle oldum ve tüylerim böyle 

diken diken oldu… Dedim, bu işaret mi? İşaret!’ 

Yasemin Hanım ise, görüşmemizden yaklaşık bir hafta sonra beni arayarak başına 

oldukça heyecanlı bir olayın geldiğini ve bunu benimle paylaşmak istediğini söyledi. 
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Meleklerine çok içtenlikle sorduğu bir sorunun sonucunda, bir anda saçında bir tüy 

parçası bulmuştu. Sorusunun cevabını, meleklerinin ona anında verdiklerini 

düşünüyordu. ‘Melekler özel olarak istenmesi sonucu gönderilen işaretler dışında, 

bulutlar, bozuk paralar, gök kuşakları, sayılar aracılığıyla da işaret gönderebilirler.’51 

Meleklerin varlığına ve insanlara yardım etmeye çalıştıklarına inanmak, yeniçağ 

inanışları arasında en kolay inanılanı konumundadır. Kadim inanışların hepsinin 

meleklerin varlığından ve insanlara yardım etmekle görevli olduklarından 

bahsetmeleri, bu inancı benimsemeyi, diğerlerine göre daha kolay kılmaktadır. 

Melek terapileri, yaşanan sorunların çözülmesinde, çeşitli blokajları gidermede, 

sağaltım amaçlı olarak ya da geçmiş yaşamlar hakkında bilgi almak adına 

kullanılabilmektedir. Ayrıca meleklerden kendimizi korumak adına da yardım 

isteyebiliriz. Erikli’nin Meleklerle Yaşamak adlı çalışmasında ayrıca melekler 

tarafından kendisine söylendiği belirtilen uzun mesajlar yer almaktadır. Bu 

mesajlarda baş melek Metatron, baş melek Haniel, baş melek Mikail, baş melek 

Cofiel gibi melekler, kitabın okuyucularına çeşitli mesajlar verir, kendilerinin hangi 

alanda uzman olduklarını belirtirler ve yardıma hazır olduklarını söylerler. Erikli 

meleklerle bu görüşmeleri kendisinin yaptığını ve onlardan bu konularda 

okuyucularına mesaj vermelerini istediğini, bu mesajları böylelikle elde ettiğini 

belirtmektedir. Meleklerle yapılan terapiler de, diğer tüm yeniçağ inanışlarında 

olduğu gibi, kişinin gelişimine, ruhsal ve fiziksel bütünlüğüne yardım etme amacı 

taşır.  

 

                                                           
51 B.İ. Erikli, Meleklerle Yaşamak, Goa Basım Yayın, İstanbul, 2014, s. 21-35. 
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3.5. Allah’ın Adını Vermek 

 

Yeniçağ inanışlarının, kadim inanışlara uyarlanmasının en bariz örneklerinden 

biri olan esmalarla yapılan olumlamalar, Türkiye’de kendisine önemli bir takipçi 

grubu oluşturmuştur. Allah’ın doksan dokuz adını ifade eden, esmalar ile kişinin 

istediği şeyleri elde etmek adına kullandığı söylemlerle birleştirilerek, ‘daha etkin’ 

bir yöntem elde edilmeye çalışılmıştır. Bir diğer yandan ise, evrene mesaj 

göndermenin dinen uygun olup olmadığı endişesi yaşayan bireylere, aynı işlemi dini 

olarak yapmanın yolu olarak sunulmuştur. İslam inancında esmaları kullanmanın, 

günleri saatleri ve sayıları bulunur. Örneğin bol mal ve servete kavuşmak isteyen 

kişi, ‘Er-Rakib’ esmasını Cuma günü, güneşin tam tepeye ulaştığı an üç yüz on iki 

kere okumalıdır.52 Bunun yanı sıra, kişinin niyetinin iyi olması, pratiği tam doğru 

zamanda ve tam gerektiği gibi uygulaması elzemdir. Yeniçağ esma eğitmenlerinden, 

bu alanda çeşitli seminerler veren ve esmaları yeniçağ pratiğine uyarlayan Mehmet 

Çobanoğlu, esmalarla ilgili klasik olarak kabul edilen kuralları reddeder. Ona göre, 

esmalarla çalışmak için belli günler ya da belli saatler gerekmemektedir. Kişi 

esmaları kendi dileğince kullanabilir, birden fazla esmayı bir amaç için birleştirebilir 

ve bunlarla olumlamalar yapabilir. Buna göre beş farklı grup esma bulunmaktadır. 

Bunlar, şifa esmaları, arındırıcı esmalar, koruyucu esmalar, bolluk bereket esmaları 

ve denge esmalarıdır. Bu grupların dışındaki esmalar ise, ara esmalar olarak kabul 

                                                           
52 N. Dengiloğlu, Hacı Hostesin Esma Günlüğü, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2013, 

s. 75. 
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edilir. 53 Esmalar birbirleriyle ikili, üçlü şekillerde kombine edilebilirler. Örneğin 

kısırlık sıkıntısı çeken bireyler, ‘Ya Halik-u ya Varis’54 şeklinde iki esmayı 

birleştirerek, daha etkin bir sonuç elde edebilir.  

Şimdiye kadar anlatılan yeniçağ inanışlarının tamamında, sürekli olarak iyiliğe 

çalıştıklarına, amacın iyilik olduğuna ve kötü amaçla kullanılamayacaklarına vurgu 

yapmıştık. Esmaların, buraya kadar anlatılan inançlardan en büyük farkı bu noktada 

ortaya çıkmaktadır. Esmalar, iyilik amaçlı kullanılabildikleri gibi, başkalarına zarar 

vermek adına da kullanılabilmektedir. Zira Allah’ın sağaltıma yönelik, iyiliğe 

yönelik isimleri olduğu gibi tam aksine yok etmeye yönelik isimleri de 

bulunmaktadır. Bu tür isimlerden oluşturulan kombinasyonlarla zarar vermek 

hedeflenebilir. Bu noktada, olay esmaları kullanan kişinin niyetine bağlıdır. Tanrı, 

kendisine gönderilen iyi amaçlı mesajı kabul edeceğini belirttiği gibi, kötü amaçlı 

olanı da reddetmeyecektir. Bu öğretiyle her iki sonucu da elde etmek mümkündür. 

 

3.6. Access Conciousness 

 

Takipçileri tarafından bilince erişim şeklinde Türkçeleştirilen bu inanış, 

Türkiye’de genellikle İngilizce ismiyle anılmaktadır. Görüşme yaptığım kişiler, bu 

yöntemi, yeniçağ inanışlarının bir üst versiyonu olarak görmektedirler. Buna göre 

yeniçağ pratiklerine başlayan kişiler genellikle önce olumlamayı, sonra reikiyi ve 

                                                           
53 M. Çobanoğlu, Rabb’in Nefesi, Destek Yayınları, İstanbul, 2013, s.79. 

54 M. Çobanoğlu, s.147. 



99 
 

melekleri öğrenirler. Yeniçağ inanışlarının son aşamasını ise Access conciousness 

oluşturur. Bu yöntem diğer yeniçağ inanışlarından farklı olarak geliştirilmiştir. 

Mistik inanışlara daha yakın bir bakış açısına sahiptir. Buna göre, kişinin istediği şey 

doğrultusunda, tanrıyı / evreni yönlendirmesi doğru değildir. Kişi tanrıya / evrene 

doğrudan bir mesaj vermemeli, istekleriyle ilgili soru sormalı ve sonucu yine tanrıya 

/ evrene bırakmalıdır. Access’e göre, bu evrende her şeyin ve herkesin bir yeri ve 

amacı vardır. Her şey belli bir sebepten ötürü gerçekleşir. Bu yüzden hiçbir şey iyi ya 

da kötü olarak nitelendirilemez. Gülsen Hanım bunu şöyle ifade ediyor:  

‘Access’in bütün bu öğretilerden farkı şu; hiçbir şeyi iyi ya da kötü olarak 

algılama diyor ve çok farklı araçları var birbirinden. Her şeyi nötr olarak 

gör diyor ve seçim diyor. Yani ben bugün hırsızlık yapıyorsam bu benim 

seçimim. Bunu hiç kimse kötü olarak ya da iyi olarak değerlendiremez. Ben 

bugün sana yardım ediyorsam, bu da benim seçimim. Ve bu evrende 

herkesin bir yeri var. Yani sokakta 5 yaşında kıza tecavüz eden insanında 

bir yeri, bir konumu, bir görevi var, yapması gereken bir şey var. Tecavüze 

uğrayan kızın da bir görevi var. Yani hiçbir şeye tutunup eline alma, bu 

benim diye benimseme. Hiçbir şeyi de öteleme.’  

 

Dolayısıyla bunların hepsi birer seçim olarak görülmeli ve böyle 

değerlendirilmelidir. Buna göre, insanlar hayata karşı, hayatın önlerine çıkardıklarına 

karşı nötr bir tavır takınmalıdırlar. Sahip oldukları düşünceler ve özellikle korkular, 

kendi hayatlarında bunları yaratmalarına sebep olmaktadır.  
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Access conciousness’ın kullandığı terapi yöntemi olan Access bars, kişinin 

başında bulunan otuz iki nokta üzerine dokunularak yapılan bir tür terapidir. Bu 

terapiyle Access uzmanı kişinin geçmişinden günümüze gelen blokajlarını, sahip 

olduğu korkularını yenmesine yardımcı olur. Görüştüğüm Access uzmanına göre, 

buradaki asıl amaç, çocuk zihnine, çocuk düşüncelerinin saflığına geri dönebilmek, 

korkuyu, ön yargıları, etiketleri ve sınırları yok etmektir. İnsanların sahip olduklarını 

söyledikleri tüm bakış açıları, aslında başkalarından duydukları, öğrendikleri, 

uzmanın deyimiyle ‘satın aldıkları’ bakış açılarıdır. Access, kişinin bu dünyayı 

etiketlerden ve ön yargılardan arındırılmış olarak, olduğu gibi görmesine yardımcı 

olur. Access ile duygusal sağaltımın yanı sıra fiziksel sağaltım da 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntem uzak mesafelerde de kullanılabilmektedir fakat 

kişinin bars tedavisini en az bir kere gerçekleştirmiş olması gerekir. Bars yöntemi, 

ancak çok güvenilen bir uzmanla yapılabilir, zira kişinin düşüncelerini ve beynini bir 

başkasına açması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu durum, çeşitli çekinceler 

yaratabilmektedir. Buna rağmen, yeniçağ takipçileri arasında yeniçağın son aşaması 

olarak görülmektedir.  
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Görsel 18 - Access Bars Tanıtım Broşürü 

 

3.7. Diğer Bazı İnanışlar 

 

Yeniçağ inanışları kapsamına giren ve Türkiye’de uygulanan oldukça fazla 

pratik bulunmaktadır. Bu tez kapsamında yalnızca uygulayıcılarıyla birebir görüşme 

imkanı bulduklarıma yer verebildim. Fakat bunun dışında, görüştüğüm kişilerin, 

kendileri doğrudan uygulayıcısı olmamalarına rağmen, deneyimlediklerini 

belirttikleri iki farklı yöntemi de aşağıda kısaca açıklamaya çalışacağım.  
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3.7.1. Duygusal Özgürlük Tekniği (EFT) 

 

Uygulayıcıları tarafından genellikle EFT olarak kısaltılan duygusal özgürlük 

tekniği (Emotional Freedom Technique), Çin tıbbında kullanılan akupunktur fiziksel 

tedavisinin, duygusal sorunlar üzerinde kullanılmak amacıyla değiştirilmesi sonucu 

elde edilmiştir. Akupunktur tedavisinde kullanılan ve meridyen noktaları olarak 

adlandırılan noktalar üzerinde, iğne yerine, çeşitli vuruşlar yapılması şeklinde 

uygulanır. Genel olarak uygulama alanı, psikolojik sorunlar, büyük üzüntüler, fobiler 

ve korkular gibi sorunlardır. Buna göre, kişinin kurtulmak istediği sorun bulunur ve 

bu sorunu tetikleyen en önemli etken ortaya çıkarılır. Soruna sıfır ile on arasında bir 

değer verilir. Daha sonra, probleme zemin oluşturan sorun da cümlenin içine 

katılarak bir olumlama cümlesi oluşturulur. Bu cümle genellikle ‘Yükseklikten 

korkuyor olmama rağmen, kendimi tamamen ve derinden seviyor ve onaylıyorum.’  

gibi bir cümledir ve karate noktasına vurularak üç kere tekrarlanır. Daha sonra tüm 

EFT noktalarına vurularak (Bakınız: Görsel 19 – EFT Vuruş Noktaları), cümle 

tekrarlanmaya devam edilir. Her bir noktaya yaklaşık olarak yedi kere vurulur. Daha 

sonra kişiye, kafasını oynatmadan sadece gözleriyle önce sağ alta, sonra sol alta 

bakması istenir. Yine kafayı oynatmadan sadece gözlerle önce saat yönünde sonra 

saat yönünün tersine bir daire çizilir, iyi ki doğdun şarkısı mırıldanılır ve beşe kadar 

sayılır. İyi ki doğdun şarkısı tekrar mırıldanılır ve ikinci set vuruşlara geçilmeden 

önce, kişinin sorunu yeniden sıfır ile on arasında değerlendirmesi istenir. 55 İkinci 

                                                           
55 http://aishassecretgarden.blogcu.com/dur-ve-bir-mola-ver-duygusal-ozgurlesme-

teknikleri/578808     Erişim Tarihi: 25.06.2015 

http://aishassecretgarden.blogcu.com/dur-ve-bir-mola-ver-duygusal-ozgurlesme-teknikleri/578808
http://aishassecretgarden.blogcu.com/dur-ve-bir-mola-ver-duygusal-ozgurlesme-teknikleri/578808
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vuruş serisi de aynı şekilde gerçekleştirilir ve sorun yok olana kadar bu işlem 

tekrarlanır.  

 56 

Görsel 19 – EFT Vuruş Noktaları 

Görüşme yaptığım kişilerden bu yöntemi deneyen Nurten Hanım, ‘tırnak 

yemeyi bırakmak istediğim için gittim ve anında etkili oldu. Hala tırnaklarımı 

yemiyorum. Böyle olunca, sigarayı bırakmak amacıyla tekrar gittim fakat sigarada 

işe yaramadı.’ dedi. Dolayısıyla yöntemin işe yararlığı konusunda kendisinin de 

soruları vardı. Gerçekten bırakmak istediği tırnak yeme konusunda işine yaramıştı 

ama bırakması gerektiğini bildiği ama aslında o kadar da bırakmak istemediği sigara 

                                                           
56 http://eft.axtelsoft.com/files/2011/08/eft-gamet-gelisim-800x1200.jpg 

Erişim Tarihi: 25.06.2015 

http://eft.axtelsoft.com/files/2011/08/eft-gamet-gelisim-800x1200.jpg
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konusunda aynı oranda etkili olmamıştı. Bu da yöntemin çalışma prensibinin, kişinin 

bu bağımlılıktan ne kadar çok kurtulmak istediğine göre değişebiliyor olabileceğini 

düşündürmektedir. Yöntemin işe yararlığını belirleyen yine kişinin kendisidir.  

 

3.7.2. Aile Dizimi 

 

Aile dizimi yeniçağ inanışlarının en ilginç pratiklerinden birisidir. Alman 

terapist Bert Hellinger tarafından geliştirilmiştir. Kişinin kendi geçmişinin yanı sıra, 

ailesinin geçmişinin, atalarının geçmişinin ve bunların yaşadıkları sorunların, 

sorumluluğu alınmamış davranışların, kişinin DNAsı aracılığıyla kişiye de etki ettiği 

ön kabulünden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Buna göre bizim şu anda herhangi bir 

konuda yaşadığımız sorunlar, atalarımızdan bize miras kalmış ve çözümlenmemiş 

sorunlar olabilmektedir. Aile dizimi, bu tür sorunların tespit edilmesinde ve 

çözümlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Genellikle yaklaşık on-on beş kişiden 

oluşan, kalabalık bir grup ile birlikte gerçekleştirilir. Grup, dizimi yapılan kişi, dizimi 

izleyenler ve dizimde temsilci olarak yer alanlardan oluşur.57 Dizimi yapılan kişiden, 

ailesindeki bireyleri temsil etmesi için birilerini seçmesi isteniz ve dizim uzmanı bu 

seçilen kişilerin birbirlerine karşı olan davranışlarını gözlemler. Her bir hareketin 

belli bir anlamı bulunmaktadır. Bu hareketler, dizim uzmanı tarafından yorumlanır. 

Sorun tespit edildikten sonra, temsili kişilerden sorunun kaynağı olanlardan, 

                                                           
57 http://www.alternatifterapi.com/icerik/aile-dizimi-nedir 

Erişim Tarihi: 25.06.2015 

http://www.alternatifterapi.com/icerik/aile-dizimi-nedir
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birbirlerine bazı olumlama cümleleri kurmaları istenir. Dizimi yapılan kişi, bu 

temsilcilerle yakınlaştırılır ve temsilen barıştırılır. Sorun bu şekilde çözümlenerek, 

kişinin hayatına etki etmesi engellenir. Yapılan terapiden, kendisine terapi yapılan 

kadar, izleyiciler ve temsilciler de fayda görür. Aile dizimi görselliğinde, genellikle 

köklerine ulaşan bir ağaç ya da bir araya gelerek bir ağaç oluşturan insan bedenleri 

gibi, ağaç ve insan imajları, hayatın oluşturulması bağlamında kullanılır. (Bakınız: 

Görsel 20 – Aile Dizimi Tanıtım Broşürü) Bu çalışmalardan birine katılan ve 

üniversitede konuşma imkanı bulduğum kişilerden biri, dizimde izleyici olarak yer 

almıştı ve gördüklerinden oldukça etkilenmişti. Dizimde oldukça farklı davranan bir 

arkadaşıyla yaptığı görüşmeyi aktarırken, arkadaşının ‘aniden çok farklı duygular 

hissetmeye başladığını ve sebebini kendisinin de bilemediğini’ belirtti. Bu yöntemin 

çalışma prensibi, kolektif bilincin varlığına ve bu bilgiye farklı şekillerde 

ulaşılabileceğine dayandığından, kişinin bu çalışma kapsamında sağlanan enerji ile 

bir başka bireyin hislerine ulaşması kendi içinde tutarlıdır.  
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 58  

Görsel 20 – Aile Dizimi Tanıtım Broşürü 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 http://www.yogatime.com.tr/ 

Erişim Tarihi: 22.04.2015 

http://www.yogatime.com.tr/
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4. SONUÇ 

 

Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de uygulayıcılarıyla görüşme şansı 

bulabildiğimiz yeniçağ inanışlarına yer vermeye çalışılmıştır. Türkiye’de yeniçağ 

inanışları, görece yeni ve alışılma sürecinde olan pratiklerdir. Bu sebeple görüşmeye 

çalıştığım kişilerden olumlu yanıt aldıklarım bu tezin oluşmasına büyük katkıda 

bulunurken, olumsuz yanıt aldığım kişilerin sayısı da oldukça fazladır. Görüşme 

yapmak istemeyenler genellikle durumlarını, ‘bu pratiklerin onlar için çok özel ve 

şahsi olduğu ve bu yüzden bunlarla ilgili konuşmak istemedikleri’ şeklinde belirttiler. 

Bu durum benim inancın ne kadar özel görüldüğünü bir kere daha anlamama neden 

oldu. Ayrıca, yaptığım çalışmada, genellikle ses kaydıyla çalışmayı tercih etmeme 

rağmen, görüşmeyi kabul edip, ses kaydını kabul etmeyen kişilerin de olduğundan 

bahsetmeliyim. Yapılan görüşmelerin tamamında, ısrarla bir din inancı ve tanrı 

kavramı vurgusu hakimdi. Bu pratikleri uyguluyor olmanın, bağlı bulunulan dinden 

çıkmak demek olmadığı, din ile ikisinin paralel ilerlediği söylemi görüşme yaptığım 

herkes tarafından vurgulandı. Söz konusu pratikleri takip eden kişiler, bunları bir tür 

yeni din akımı gibi görmezler ve böyle adlandırmazlar ve genellikle hem monoteistik 

bir dine mensupturlar hem de bu pratikleri aynı anda gerçekleştirmektedirler. 

Türkiye’de yeniçağ inanışları kapsamında gerçekleştirilen pratikler, genellikle belli 

bir eğitim alındıktan sonra bireysel olarak uygulanır. Kişiler belli gruplara dahil 

değillerdir. Buna istisna olarak karşıma çıkan tek grup, oldukça iyi organize olmuş 

olan ve Türkiye’de ortaya çıkan Dünya Kardeşlik Birliği olmuştur. Bu grubun bir 

temsilcisiyle gerçekleştirdiğim görüşmede ise, kesinlikle grup hakkında bilgi vermek 

istememiş ve bana doğrudan araştırmamı başka yönlere yöneltmemi söylemiştir. Zira 
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söz konusu grup, kendi içerisinde oldukça kapalı bir grup olarak dikkati çekmektedir. 

Bu şekilde iyi organize olan bir diğer yeniçağ grubu da Osho Hareketidir. Tüm 

dünya genelinde franchise şubeleri bulunan Osho Hareketi’nin Türkiye’de de bir 

adet, İzmir’de şubesi bulunmaktadır. Fakat bu şube kapsamında verilen eğitimler, 

belirli gruplar oluşturmak adına değildir. Bireysel uzmanların verdikleriyle aynı 

türde eğitimler verilmektedir. Bir tür yeniçağ inanışları merkezi gibi işleyen şubenin 

en önemli farkı, Osho öğretileri kapsamında bu eğitimleri yorumluyor olmalarıdır. 

Scientology gibi, daha organize ve büyük gruplar henüz Türkiye’de 

bulunmamaktadır.  

Bu çalışma kapsamında en dikkat çekici yönlerden birisi de, yeni inanışları ve 

pratikleri takip edenlerin tamamına yakınının kadınlardan oluşmasıdır. Yaşam 

koçları, eğitmenler ve takipçilerin hemen hepsi kadındır. Bunun sebebini 

görüşmelerimde sorduğumda, kadınların daha duygusal ve ilgili oldukları için bu tür 

yeni şeylere daha çabuk adapte olduklarını söyleyenler olduğu gibi, kadınların daha 

çok boş vakitlerinin olduğunu söyleyenler ya da, aslında kadın erkek sayısının hemen 

hemen eşit olduğunu söyleyenler de oldu.  

Bu çalışmada, Türkiye’de yeni yeni yayılmakta olan yeniçağ inanışlarının 

takipçilerinin bakış açısından ve akademisyenlerin bakış açısından nasıl göründüğü 

incelenmeye çalışılmıştır. Her iki bakış açısını da olabildiğince yakından 

deneyimlemek adına, katılımcı gözlem yapmak adına aldığım reiki eğitimine ve 

kendi deneyimlerime de yer vermeye çalıştım. Yeniçağ inanışları, Türkiye’de 

muhafazakar çevrelerde inancın değiştirilmesi ya da farklılaştırılması şeklinde 

görülüp eleştirilirken, eğitim seviyesinin yüksek olduğu çevrelerde ise, 

basitleştirilerek ve basit görülerek eleştirilmektedir. Bu yüzden inancın takipçilerinin 
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çoğu zaman farklı çekincelerle bu pratikleri uyguladıklarını söylemekten 

çekindiklerini ya da kolaylıkla açılamadıklarını fark etmek mümkündür. Bu yeni 

pratikleri incelerken bir diğer dikkat çeken konu da, neo liberalizmin yoğun etkisi 

olmuştur. Oldukça yüksek ücretler karşılığı verilen eğitimler ve eğitimcilerin 

piyasadaki diğer kişilerinin önüne geçmeleri çabaları, söz konusu pratiklere 

normalde var olmayan yeni aşamaların, kademelerin eklenmesine, inancın maddiyat 

üzerinden basitleştirilmesine sebep olmaktadır.  

Sonuç olarak yeniçağ inanışları, olumlamaları temel almak koşuluyla; evren 

tasarımı, dil, görsellik, sağaltım, iyilik ve kötülük kavramlar çerçevesinde 

değerlendirilmiş, yapılan alan araştırması ve katılımcı gözlemle zenginleştirilmiş ve 

akademik bakış açısıyla ortaya konmuştur.  
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ÖZET 

 

Bu çalışma, giderek popülerleşen yeniçağ ruhaniliği üzerine kurulu 

inanışlarının, takipçileri tarafından nasıl deneyimlendiklerini, nasıl adlandırıldıklarını 

ve gündelik yaşamları içerisinde bunların nasıl yer aldığını anlamayı 

hedeflemektedir. Bu bağlamda, bu inanışlarla daha önceden var olan inanışların 

benzerlikleri, farklılıkları ve toplumda bir arada nasıl yer aldıkları bireylerin kendi 

deneyimleri çerçevesinde anlatılmaya çalışılmaktadır. Araştırma Türkiye’nin üç 

büyük şehri olan Ankara, İstanbul ve İzmir’de, yeniçağ inanışlarından en az birini 

takip eden bireylerle yapılan görüşmeler ve gözlemlerle gerçekleştirilmiştir. Bunun 

yanı sıra, inanışları hem dışarıdan biri olarak hem de içeriden biri olarak 

gözlemlemek adına, katılımcı gözlem yöntemi kullanılmıştır. Bu sebeple kendi 

aldığım reiki eğitimine ve burada gerçekleştirdiğim gözlemlere de tezde yer 

verilmiştir.  

Çalışma kapsamında sahada karşılaşılan birbirinden farklı yeniçağ inanışlarına 

yer verilmiştir. Söz konusu inanışlar, hepsinin temelinde var olması sebebiyle, 

olumlamalar ana çerçevesinde incelenmiş, evren tasarımlarına, şifalandırma 

yöntemlerine, günlük pratiklerine, dili farklı kullanımlarına ve neo-liberalizm 

bağlamına yer verilmiştir. Bu tez, ele aldığı bağlamlar ve Türkiye’de alanında öncü 

çalışmalardan birisi olması dolayısıyla, önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yeniçağ, ruhanilik, inanışlar, olumlama, sağaltım, düalizm, 

holizm, holistik iyileşme, şifalandırma, enerji, reiki, melekler, kartlar, yeniçağ 

hareketi, çakra, evren tasarımı, iyi ve kötü, kanal olma. 



115 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to understand how do the followers of the populating 

new age spirituality and beliefs experience these phenomena and the way they refer 

to them or involve them into their daily lives. In this context, the similarities and 

differences of these beliefs to old beliefs and the way they exist together in the 

community are evaluated by the frame of the experiences of the individuals who are 

practicing them. The research has been conducted by interviews and observations at 

the three biggest cities of Turkey, Ankara, İstanbul and İzmir with the individuals 

who practices at least one of the new age beliefs. In addition to this, participant 

observation technique is used to be able to understand these beliefs both as an insider 

and an outsider. So my own observation and experience in the reiki course that I 

attended for participant observation is also included in this study.  

 

Various new age beliefs that have been came across in the field are analyzed in 

the main frame of affirmations considering that affirmations are underlying in all the 

new age beliefs. The universe design, healing techniques, daily practices, different 

usage of the language and neo-liberalism contexts of the new age beliefs are also 

evaluated in the study. The importance of this study is all the different contexts its 

evaluating and that it’s one of the pioneers of this field of study in Turkey. 

Keywords: New age, spirituality, beliefs, affirmations, healing, dualism, holism, 

holistic healing, energy, reiki, angels, cards, new age movement, chakra, universal 

design, good and evil, channeling. 


