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Hayatımın Anlamı 

 

 

Zaman içerisinde insan hayatın temel soruları için cevaplar aramıştır; ben 

kimim? Buradaki varlığımın nedeni nedir? Dünya neden yaratıldı ve ölümden 

sonra hayat var mı? 

Her birimiz elimizdeki kaynaklar doğrultusunda cevapları kendimize özgü 

şekilde bulmaya çalışırız. Her birimiz hayatımıza yönelik kişisel perspektifimizi 

bulduklarımıza ve edindiğimiz bilginin güvenilirliğiyle oluştururuz.  

Hayatımızın anlamı sorusu günlük zorluklarımızın üzerine bir boyut daha 

eklemektedir. Neden ızdırap çekmek zorundayız? Bu soru bizi rahat 

bırakmaksızın içimizde yankılanır, hatta arzuladığımız bir şeyi elde etsek bile 

bizi tatminsiz bırakır. 

İstediği amaca ulaşmak isteyen bir kişi geldiğinde, çabucacık boşluk ve 

tatminsizlik duygusuna geri döner. Buna karşılık, amacına ulaşmak için 

harcadığı çaba ve bu yolda çektiği sıkıntılar, başarısından uzun vadeli mutluluk 

ve tatminlik duymasına izin vermez. 

Zira bugüne kadar, bu sorulara cevap verilmemiştir, insanlar bir sürü farklı 

yollarla, dinler ve inançlarla arayışlarına devam etmektedir. Meditasyon, fiziksel 

ve entelektüel gelişim bizlere geçici bir rahatlık vermektedir, ancak hayatın 

nedeni ve insan acısının kaynağıyla ilgili ve dünyadaki varlığımızın amacının ne 

olduğuna dair bir cevap bulmamıza izin vermemektedir. 

Ancak herkes er ya da geç gerçeği inkâr edemeyeceğini görür. İnsanoğlu 

varlığının nedenini sürekli mantıksal var sayımlarla açıklamaya çalışmaktadır. 

İnsan binlerce yıldır doğayı araştırıp anlamını açıklamaya çalışmıştır. 

Modern bilim adamları bilimsel araştırmalarından daha çok öğrenip ilerledikçe, 

dünyanın gerçeği daha anlaşılması zor bir hale gelmiştir. Modern bilim kitapları 

giderek daha çok bilim kurgu halini almaya başlamıştır ve bizlere hala hayatın 

anlamına dair net bir cevap verememektedir. 

Kabala evrendeki hayatımızın anlamını net bir şekilde anlamamıza yardımcı 

olan, kanıtlanmış bir bilim metodudur. Bu metot kişinin realitenin gizli olan 

kısmını hissedebilmesine yönelik odaklanmıştır. Kabala kelimesi Lekabel 

(almak) kelimesinden gelir ve insanın üstbilgiye olan arzusunu simgeler, evrenin 



gerçeğini hissetmek ve görmek için. 

Kabalacılar kişisel tecrübelerine dayalı olarak bizlere pratik metotlarını 

anlatırlar. Kitapları dünyamızın gerçeğini araştırabilmenin metodunu, hayatın 

manasıyla ilgili soruların cevaplarını edinip öğrenmeyi anlatır. 

 

 

Evrime Kabalanın Perspektifinden Bakış 

 

 

İfşanın manevi seviyesine ulaşmış ve mutlak edinimi sağlamış Kabalistler içinde 

bulunduğumuz gerçeklikte haz alma temel arzusundan başka hiçbir şey 

olmadığını söylüyorlar. Bu arzuya “yaratılış” deniyor. Bu arzu, Yaratan (O'nun 

ışığı) tarafından yapıldı, bu nedenle yaratılan, ışığı haz olarak hisseder, çünkü 

onun tarafından yaratıldı, Yaratan'ın ışığının yokluğu, fiziksel acı, hastalık, açlık 

ve ölüm gibi acılar ve her türlü işkenceler şeklinde hissedilir. 

Bu nedenle yalnızca negatif ve pozitif hissiyatları içeririz. Beynimiz yalnızca 

ihtiyaçlarımızı tatmin etmekte bize yardımcı olması için yaratıldı, pozitif ve 

negatif arzuların farkına varmamız, anlamamız ve aralarında ayırt etmemiz için, 

kaynağına inmemiz, konfor ve zevke ulaşma becerisinin farkına varmak için. 

Duran seviyedeki her hareket onun(alma arzusunun) formunu muhafaza 

etmesine odaklanmıştır. Bitkilerde – öncelikli amaç büyüme; hayvanlarda – 

hareket, seksüel arzular, aile ile toplum ve türünün devamının yanı sıra büyüme; 

insanda – bu saydığımız şeylerin hepsine ek olarak, hırslı görünmek, şan ve 

şeref arzusu, yönetmek isteği ve bilgi. Ama tüm bunların temelinde, hala haz 

alma arzusu var ve akıl gelişimi yalnızca zevk alma arzusunun gelişime bağlı 

olan yardımcı bir araçtan başka bir şey değil. Kişi daha hırslı oldukça ve daha 

fazla acı çektikçe rahatsızlığın hissiyatını dindirmek için  evrimleşmeye 

çalışmaya zorlanılır.. Kişi evrimleşmek zorunda kalır ve yeni şeyler bulup daha 

akıllıca büyür. 

Eğer yapay bir şekilde arzunun yoğunluğunu azaltırsak, kişi daha az rahatsızlık 

hisseder, ihtiyaçlarını tatmin etmedeki ve arzularını yerine getirmedeki 

acizliğinden daha az acı duyar. Tüm dinler, inanışlar ve çeşitli “beyin yıkama”, 

meditasyon, yoga ve benzeri sistemler insanın doğal arzularını sınırlamaya 

odaklanmıştır. İnsanları cezbetme şekilleri budur; tek ifade ettikleri budur. Kişi 



arzusunu azaltırsa daha iyi hisseder ve daha az acı çeker. Ama insanoğlu hareket 

etmeden durmaz. Her geçen kuşak ile eski kuşakların ruhları bu dünyaya zevk 

almak için, Işık için, Yaratan için öncekinden daha güçlü bir arzu ile inerler, 

yaratılışın diğer parçalarında var olmayan bir süreçtir. İnsanın gelişimi doğrudan 

doğruya egoizmi artırmaya ve zevk duymak için can atmaya yöneliktir – 

doğamızın ve evrimimizin özü budur. Aynı zamanda yaratılışın diğer 

seviyelerinde de bu böyle açıklanmıştır, çünkü bunlar insana bağlı ve insan 

tarafından değer biçilir. İşte bu yüzden, hayvansal, bitkisel ve aynı şekilde duran 

seviyede de değişimler ve evrimleşmeler vardır. 

Ama yalnızca insanın ruhunda arzular nesilden nesile artar, çünkü doğanın 

planına göre, insan, birlik için Yaratanın Işığı içinde zevk almak için, mutlak 

manevi arzuya ulaşmak zorundadır. Bu yüzden tüm diğer metotlar ve dinler 

yeryüzünden yok olacaklar. Bugün bile bunun gerçekleştiğini görebiliyoruz – 

artık insanların ihtiyaçlarıyla beraber, arzuların bastırılması vasıtasıyla, 

problemlere çözümler sağlayamıyorlar. Gerçek sükûneti ve bütünlüğü 

başaramıyorlar. 

Bu sebeptendir ki arzuların bastırılması, baskı ve toplumdan kendini soyutlamak 

üzerinde temellenmeyen otantik bir bilim olan Kabala Bilgeliği, halen bu 

dünyada yaşarken barışı, manevi sükûneti, gerçek mutluluğu ve bütünlüğü 

edinmenin doğru anlamı olarak kalmış ve kalmaktadır. Bu yüzden, ızdırap ve acı 

yaşamlarımızı dolduracak ve bize en sonunda kurtarılmayı araştıracaktır. 

 

Bu yüzden son nesillerde, Kabala Bilgeliğinin en başta gelen ve tek bilim 

olacağı söylenir. Nihayetinde, eğer kişinin, kendisinin haz için olan dürtüsünü 

gerçekleştirmek için farkındalığının ihtiyacı yoksa adamı iten şey, bilimi, sanatı 

ve diğer her şeyi geliştirmektir.  

Alma arzusundaki artışın bir sonucu olarak ailelerin nasıl yıkıldığını artık 

görüyoruz – egoizm. Adam, hayvansal seviyeden bir seviye üste yükseldiğinde – 

haz duyma hırsındaki gelişimin sonucu olarak – sosyal çerçevesi ve başkalarıyla 

olan bağı değişir. Bunun olmasının sebebi, Zohar kitabında yazıldığı gibi, bu 

nesilden itibaren kitlelere de manevi dünyanın kanunlarını çalışmaya 

başlamasına izin verilmiştir.  Bu yüzden adam artık “eski güzel günlere” geri 

dönemez. Adam buna sadece ek arzularını ıslah ederek ulaşabilir. Bu da 

yalnızca Kabala Bilgeliğini çalışarak mümkündür. Arzuların baskı altına 

alınması ve kısıtlanması hiçbir işe yaramaz, çünkü gelişimin üst kanunu, kişinin 

kendisini imha etmesine izin vermez, yalnız arzusu acı çekmesine sebep olur, 



doğru yol için arayışa götürür – Yaratanın ışığıyla nasıl dolacağına. 

Bilim adamları, fizikçiler, biyologlar ve diğerleri tarafından yazılmış kitaplar 

aracılığıyla dünyamızın evrimsel süreciyle alakalı şeyler öğrenebilirsiniz. Ama 

ruhun evriminin nasıl gerçekleştiğini öğrenmek gerçek anlamda anlamamız 

gereken şeydir. 

 

Reenkarnasyon 

 

Ruhlar, fiziksel bedenlere, sabit ve önceden belirlenmiş bir düzene göre inerler. 

Bu dünyaya her seferinde yeni bir vücut içerisinde geri dönerler. Her neslin 

fiziksel özellikleri kendinden öncekilere benzerdir, ama her neslin ruhları bu 

dünyaya kendinden önceki tüm nesillerin birikmiş tecrübesi ile gelirler. 

Buradaki 'ziyaretlerinde' elde ettikleri yeni güçleri vardır.  

Bu yüzden bir neslin içinde o nesli karakterize eden bir dizi arzuları, hayattaki 

amaçları vardır. Her nesilde ruhlar yeni potansiyel arzularla inerler. Arzular o 

nesilde bilim, kültür, sanat ve sosyal ilişkilerin nasıl evrimleşeceğini belirler. 

Her şeye yukarıdan karar verilir, hatta ruhlar bu dünyaya inmeden önce bile ve o 

neslin gelişiminin yönü de yukarıdan tayin edilir. Bu dünyaya inen ruhların 

niteliklerine bakarak, belirli bir neslin gelişiminin detayları hakkında önceden 

haber verilebilir, buna en ince ayrıntısına kadar tüm önemli olaylar da dâhil, 

çünkü ruhların içerisindeki manevi veri, onun birlikte başlayacağı her şeyi 

kapsar! 

Hatta eğer bir nesil gerçek realiteyi, keşfetmek için bir arzu geliştirmezse - 

Yaratan,   tarafından gönderilen acı ve işkenceyi çektiği zaman da o yöne doğru 

kesin bir sürece zorlanır.  Böylece her nesil egoizmine ait tecrübeler toplar ve 

bunun sonucu olarak o acıyı hissetmeye başlar. Ama o noktada, bu halen 

bilinçsizce acıdır çünkü egoistik doğamızdan kaynaklanan bunun gerçek sebebi 

henüz kavranılmadı.  

Nihayetinde, tüm nesillerin ızdırabının birikmiş hafızası, Yukarıdan sadece 

iyilik aldığımız anlayışını getirir. Bu iyiliği sadece egoist kaplarımızla 

hissettiğimiz zaman, bunu mutlak kötü olarak  hissederiz!. Nesillerin evrimi bizi 

gerçek realitenin edinimine getirecek. 

Her tarihsel çağda farklı türde ruhlar iner çünkü farklı türde hazırlığa ihtiyaçları 

vardır. O an dünyada bulunan ruhların türüne uygun hazırlığa ihtiyaçları vardır. 



Bu yüzden her nesilde bizi manevi yükselişe götüren insanlar vardır. Kitaplar 

yazarlar, öğrencilerinden oluşan gruplar kurarlar, hepsini gerçek realiteyi ifşa 

etmemizi ve ona ulaşmamızı sağlayan, o dönemdeki ruhların türüne en çok uyan 

metodu bizlere aktarmak için yaparlar. 

Baal HaSulam “Zohar‟ın Önsözünde” yazıyor ki altı bin yılı aşkın bir zaman 

boyunca ruhlar bu dünyaya indiler. Her nesilde ruhlar daha kötü ve daha bayağı 

niteliklerle tanımlandı. 

Her nesil kendi ıslahını talep eder. İlk iki bin yıl boyunca, inen ruhlar o kadar 

saflardı ki, parçalarını tamamlamak için Torah‟a ihtiyaçları bile yoktu. Bu 

dünyada maneviyatı ifşa etmek ve onu edinmek için herhangi bir araca 

ihtiyaçları dahi olmadan evrimleştiler. Bu dünyada ızdırap ve tecrübe edinme 

zamanıydı. Bu dünyada onlar için var oluşlarının esas gerçekliği, manevi ıslaha 

doğru ilerlemelerinde yeterliydi. Birikmiş acı, ruhları ızdırap dolu koşuldan 

çıkmaya itiyordu. Gerçekte insan gelişiminin itici gücü acıdan kurtulma 

arzusudur. 

Ondan sonraki iki bin yıl boyunca manevi evrimleri için sadece ifşa olmuş 

Torah‟a ve mitzvot‟un (sevap) fiziksel gözlemlenmesine ihtiyaçları vardı. 

Mitzvot‟u (sevap)  fiziksel dünyayı ilgilendiren hareketler gibi ilişkilendirdiler. 

Mitzvot un mekanik şekilde gözlemlenmesi arınma ve ıslaha doğru ilerlemede 

onlar için yeterliydi. 

Ama ruhların amaca erişmesi burada son bulmuyor. Ruhların sayısı sınırlı: 

600.000 ruh var. Her seferinde, ruhlar dünyaya bir başka manevi yükselişi 

yerine getirmek için iniyorlar. 

Bir ruhtan bayağı ya da bayağı olmayan olarak bahsettiğimizde, ıslahın sonunu 

edinmesinden önce kalan zamanın süresini kast ederiz. Daha büyük bir ıslaha 

ihtiyacı olan bir ruh daha bayağı olarak kabul edilir. 

Ruhların inmesinin çağı 16. yüzyıla kadar sürdü ve ne zaman ki ARİ, Kabala 

çalışılmasının sadece arzulanan bir durum olmadığını ve hatta herkes için: 

Erkekler, kadınlar ve tüm halkların çocukları için bir gereklilik olduğunu kendi 

zamanından beri yazdığında sona erdi. 

Ruhların evriminin belli bir seviyesine ulaştıkları anlatılır, öyle ki her ruh 

ARİ‟nin geliştirdiği eşsiz sistemi kullanarak, Işığın kaynağının ve kendi son 

ıslahının erişimini, realitenin tüm erişimini edinmeyi başaracaktır. Böylece her 

ruh bu dünyaya kendi kaderini yerine getirmek için bu dünyaya düşme sebebinin 

amacını edinmeyi başaracaktır. 



Başlı başına bu koşul, Kabala‟nın bilgeliğinin mümkün kıldığı gerçek realiteyi 

edinmeyi gerektirir. Bu edinim ancak tüm insanoğlu dünyanın gerçek yapısının 

kanunlarını, kendi kökünü, bulduğu zaman olacak, o zamanda, ızdırap ve acı bu 

dünyadan kaybolacaktır. 

Realitenin bizi nasıl etkilediğini ve bizim ona nasıl bağlı olduğumuzu fark 

ettiğimizde yapmamamız gereken bozulmuşluğu durduracağız, yapılması 

gerekeni yapmak için fırsatların üzerine atlamayacağız ve tüm aksiyonlarımız 

evrenin kanunuyla uyumlu bir şekilde bilinçli ve doğru olacaktır.  O zaman bu 

dünya ve keşfedeceğimiz dünya, bir bütün olarak bir arada var olacaktır.  

Ama bu zamanda sadece yanlış yapabiliriz. Sadece geçmişe baktığımızda, ıslah 

olmaktan daha çok bozukluğa sahip olduğumuzu görebileceğiz. Bugün, 

kendimizi hata yapmaktan alı koyacak bir yolumuz yok. İnsanoğlu bir çıkmaz 

sokakta ve daha fazla zarar ve ızdırap yaymak için saldırı halinde. 

Izdırabımız, tüm insanoğlu nihayetinde tek yolu – manevi gelişimin yolunu – 

realize edene kadar artmaya devam edecek. Bunun farkına varmalıyız; üst 

dünyanın kanunlarını çalışmaya başlamaktan, bunu denemek ve anlamaktan 

başka hiçbir alternatifimiz yok, çünkü bizler onun ayrılmaz bir parçasıyız. 

Bu anlayış durumumuzu dramatiksel değiştirecek ve daha üst dereceleri 

edinmemizi sağlayacaktır. Daha geniş bir bakış açısından nihai amacı 

kavrayarak bilinçli bir şekilde hareket etmeye başlayacağız ve kendisini değil 

herkes için kaygı duyarak hep beraber çalışmaya başlayacağız.  

 

 

Kabala Bir Bilimdir 

 
 

Kabala Bilgeliği yaratılışın tüm sistemini tek bir obje olarak inceler. Bu anda 

bizler, „bu dünya‟ veya „dünyamız‟ dediğimiz, bunun çok küçük bir kısmını 

algılayabiliriz. Tüm gerçekçi bilimlerde olduğu gibi, Kabala deneyler, 

sonuçların belgelendirilmesi, tekrarlanan deneyler, verinin sıralandırılması ve 

toplanmasını gerektirir. İşte bu yüzden Kabala Bilgeliğine aynı zamanda 

„Kabala ilmi‟ denir – bir bilimdir, din değildir.  

 

Kabala Bilgeliği sadece maddenin fenomenini değil aynı zamanda madde 

içindeki gerçek anlamı inceler. Bu çalışma ile birlikte bizlerin fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve akılcıl fenomen dediğimiz bir çok fenomenlerin içine üst manevi 

güçlerin ayrıldığı yere, dünyamıza, yukarıdan aşağıya nasıl yayıldığını öğreniriz.  



 

Gerçekte, birçok manifestoyu barındıran mekanikte, biyolojide, astronomide, 

müzikte vb. herkesin çalıştığı her şeyi kapsayan tek bir kanun vardır. Böylece bu 

alanlara olan bölünmeler sembolik ve yüzeyseldir. Bu şekilde var olmasının 

sebebi bizlerin bu fenomenleri tek bir bütün olarak inceleyemeyeceğimiz bir 

durumda yaratılmış olmamızdır ve bunları ayrı ayrı çalışarak, farklı alanlar 

yaratırız. Ancak maddenin gerçeği ise her şeyin bir arada bağlandığıdır çünkü 

incelediğimiz obje hepimize ortaktır ve bizler bunu bölerek sadece çalışmamızı 

kolaylaştırıyoruz.  

 

Kabala bilgeliği bu dünya hakkında bir çalışma değildir. Ancak bunu bilhassa 

makyajlayan tüm diğer bilimler vardır. Kabalaya göre müzik, biyoloji ve tıp 

sadece doğanın tek içsel kanunundan kaynaklanan dışsal fenomenlerdirler.  

 

Ruh sadece duygulara bir anlayıştır. Dünyamızda kesin olarak hislerimizi tarif 

edemeyiz. Sesler, tatlar, korkular ve haz tam olarak kanıtlanamaz 

(belgelenemez). Kabala bize üst dünyaların edinimini; duyguların hissiyatların 

ve hepimizin ve her birimizin durumumuza göre, bizi etkileyen gerçekliğe göre 

tecrübelerin kesin, matematiksel olarak tanımı için bize bir şans verir. 

 

Kişi kendi durumunu değiştirdiği zaman, kendi ruhunun önceki durumuna 

geri dönebilir yani bilimsel bir durumun içerisinde tam olarak manipüle 

edebilecek bir durumdan diğerine hareket edecek bir yol vardır – kesin 

formül vasıtasıyla kişisel durumları içinde - . Bu aynı zamanda Kabala 

kitaplarını okuduğumuzda da gerçekleşir. Eğer okuyucunun bir ‘perde’si 

varsa, yazarın yazdığına bağlı olarak bilinçli bir şekilde manevi dünyaların 

arasında gezinebilir. 

 

Örneğin, RASHASH ( Rav Shalom Shabazi ) tarafından yazılmış olan bir 

kabalist dua kitabını ele alalım. Çok açık belirtilir: bir manevi dereceden Işığı al 

ve bunu diğerine yay. Yeni dereceye yüksel ve onun içindeki Işığı bir yerden 

diğerine götür. Buradan, bir Kabalistik kitabın gerçekten üst dünyayı etkileyen 

bir kılavuz olduğunu öğreniyoruz, böylece nihayetinde kendi geleceğimi 

etkilemeyi başarabileceğim. Bir kişinin dua etmesi ne demektir? Kişi, kendisi ve 

kendi çevresi için gelişiminin daha iyi koşullarını inşa eder. 

 

Bu Kabalist dua kitabı mağazalarda bulunur fakat kimse tek kelime anlamaz. 

Herhangi bir kılavuzda bulunan yönergeler vardır içinde. Eğer bir manevi 

seviyenin üzerinde işliyorsanız, güç ve bilgiye sahipseniz, yukarıda üzerinizde 

etkinleşen ilahi takdirin içerisinde, değişiklikler icra edebilirsiniz ve bununla 

dünya iyiye ve sadece daha iyiye değişir. 

 

Bu yüzden denir ki İbraniler, dünyaya kılavuzluk edeceklerdir. Aslında bir 



İbrani (İbrani kelimesi, İbranicede ÜZERİNDE anlamındadır) dünyamızın 

ötesinde üst dünyaya geçmiş bir kişiyi ifade eder ve bu yüzden bu kişi dünyaya 

öncülük edebilir. 

 

Kabala Bilgeliği ile bilinen bilimler arasında hiçbir çelişki yoktur. Tam aksine 

birçok öğrencim gerçek bilimlerde akademik derecelere sahiptirler. Kabala 

Bilgeliği bir bilimin tüm tipik özelliklerine sahiptir: Deneme, test yapma, 

belgelendirme, tekrarlayan deneyler, fenomenin tekrar inşası. Diğer bilimlerde 

bulabileceğiniz her şeyi kapsar, ancak daha geniş bir bakış açısından çünkü 

onunla birlikte bilimin tüm alanlarını kapsar. 

 

Kabala Bilgeliği sadece belli bir manevi derecenin vasıtasının sonuçlarının 

hissiyatına müsaade eder. Ona saklı bilgelik denir çünkü sonuçları yalnızca 

araştırmacının kendi „perde‟si (Amacının gücü) vasıtasıyla edinilir. Kişi 

deneylerinin sonuçlarını tam olarak aynı güçteki bir perdeye sahip olmayan 

yönelimde bulunmuş olduğu bir başka kişiye aktaramaz. 

 

Kabalada bir deneyin işletilmesi, içinizde değiştirmek, o deneyin sonuçlarını 

kendi üzerinizde, bedeninizin, arzunuzun içinde hissetmek demektir bir fizikçi 

kendi deneylerini duygularına ve niteliklerine bağlı olmadan icra edebilir; 

ilişkide olduğu deney ile alakasızdırlar ve bu deneyin gidişatını değiştirmezler. 

 

Eğer bir kabalist belirli bir seviyede bir şey yapmak isterse ilk önce kendisi 

kendi manevi nitelikleri ile birlikte bu manevi seviyeye yükselmeli ve 

deneylerinin kanıtlarıyla kendi üzerinde ve deneyin sonuçlarının etkisiyle 

işlemeli. 

 

Sıradan bir bilim adamı algısının gücünü yaymak için sadece dışsal aletleri 

vardır. Fakat kabala bilgeliğinde, Kabalistin ona hizmet eden ekstra duyusu, 6. 

bir his ki bu onun için yaratılışın tüm sistemi üzerinde hareket etmek ve onu 

düzeltmek için yeterli olan içsel bir perdesinin dışında hiçbir aleti yoktur. Bu 

yüzden Kabalistin perdesinin dışında hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.  

 

Kabalanın her hangi bir başka yasadan farkı yoktur. Bildiğimiz doğanın tüm 

kanunları ile örtüşür. Tüm yapacağı onları derinliğinde ifşa etmektir. Fizik, 

kimya, optik ve elektronik vb kanunları benzer bir şekilde sürdürür fakat ruhun 

bakış açısıyla. Sıradan bir bilim Kabalanın bir parçasıdır çünkü Kabala 

dünyamızda kendi sonucu ve yaratılışın temel kanununu tasvir eden bir bilimdir. 

 

Çünkü Kabala Bilgeliği bizim dünyamızı da kapsayan tüm dünyalar vasıtasıyla 

yaratılış sistemiyle bir bütün olarak ilgilenir, doğal olarak tıp dâhil - bu biyolojik 

bedenimizin bilgisidir - diğer bilimleri kapsar.  Bunlar manevi dünyada 

yeterlidir ve ancak bütün bunlar kişi maneviyatı edinirse, sağlanması mümkün 



olur. O zaman kişi manevi güçlerin dünyamıza hangi yolla indiğini bilir ve 

neden şu ve bu şeylerin olduğunu, her hastalığın probleminin ne olduğunu 

bilerek bedensel hayatını sürdürür. Bu bilginin erişimi için Kabalist olmak 

zorundasınız çünkü bunu yalnız başına kitaplardan öğrenemezsiniz.    

 

Yaratılışın Yapısı Hakkında 

 

 
Bizim için bu halen bir aksiyondur.   Biz, „Işık‟ denilen üzerimize ihsan eden, 

bir Yaratan, bir Üst Gücün var olduğunu ancak ıslah olduktan sonra fark edecek 

ve keşfedeceğiz. Biz, yani ruhsal kabımız; Yaratan‟ı ve Işığı içimizde hissederiz. 

Kabımızı(zevk alma, haz alma arzusu),- bizi - Işık dediğimiz büyük bir istekle 

bir şeyler doldurur. Haz hissiyatlarının kombinasyonu, Yaratan‟ın bize ne 

vermek istediğini resmetmemizi sağlar. Yaratan Işığın kaynağıdır. 

 

 

Işık hazdır ve Yaratan kaynaktır. Bunlar yaratılışın üç faktörüdürler. Yaratanın 

hissiyatına Işık denir, Böylece Yaratılış keşfedilebilir ancak Yaratan‟ın 

mükemmelliği tam olarak kavranamaz,  çünkü O‟nu anlamak dünyevi 

duyularımızın içerisinde olduğu gibi yüzeysel değildir, istekle, yani manevi bir 

bağla, Yaratan ile tam olarak manevi bir temas ile algılanabilinir.  Yaratan‟ın 

mükemmelliğini anlamak, kusursuz olmak anlamına gelir, O‟nunla aynı 

seviyede olmak demektir.  Yaratılan, Yaratanın kusursuz manevi edinimi 

içerisinde zevk almadan ibaret olduğundan,  bunu takiben kusursuzluk ve 

yaratılan aynı değildirler. Mükemmellik yaratılına haz veren Işıktır oysaki 

yaratılan sadece zevk alma arzusudur 

 

 

Eğer, Yaratan manevi mükemmelliği temsil ediyor ve O,bir şeyler yaratmak 

istiyorsa o zaman yaratılan, Yaratanın niteliklerinin dışında olmalıdır yani eksik. 

Bu demektir ki yaratılanın niteliği mükemmellikten eksik. Fakat eğer Yaratan 

mükemmelse nasıl olurda O mükemmel olmayan bir şey yaratır? Buradan 

mükemmel ve bütün olan Yaratandan ötürü sonuçta hiçbir şey yaratamayacağı 

sonucu çıkar. Çünkü O, her ne yaratırsa eksik olacaktır ve eğer O, kusurlu bir 

şeyler yaratırsa, O, Kendisi eksiktir. Bütün bunlardan dolayı, bütün, kusursuz bir 

şeyden, kusurlu, eksik bir şeylerin ortaya çıkması imkânsızdır. 

 

 

Öyleyse bütün bunlardan dolayı Yaratan yaratılanı nasıl yarattı? Yaratan, bunu 

öyle bir şekilde yarattı ki, Kendi mükemmelliğini vurguladı. Eğer O, birilerine 

haz vermek istiyorsa onlar, Yaratanın, bütün mükemmel nitelikleriyle beraber 

manevi seviyesine yükselmelidirler. Bu nasıl olmuş olabilir? Bir taraftan 

birilerini yaratacaksınız ve diğer taraftan yaratılan bu birileri, mükemmelliğin 



sınırını aşamayacak. Kendi varlığıyla tamamen çelişen bir şeyleri yaratmak, bu 

nasıl aşağıya gelir.   Bunu yapabilmenin tek yolu kusurlu eksik bir yaratılan 

yaratmak, onun kendi üzerinden Yaratanın mükemmel derecesini edinmeyi 

arzulayan manevi bir istek vererek. Eğer biz, yaratılanı sadece bir alma arzusu 

olarak konuşuyorsak doğal olarak bunun bütün olmadığını fark ederiz o zaman 

sorarız – Yaratan böyle bir şeyi nasıl yaratmıştır? Fakat eğer biz yaratılanın 

kasıtlı olarak zıt bir nitelikte böyle yaratıldığını varsayarsak bu durumda manevi 

mükemmelliğin durumunu fark edeceğiz, o zaman parçalar hep beraber 

düşeceklerdir. 

 

Bizlerin alma arzusu vasıtasıyla Yaratanın manevi seviyesine gelmesi için, 

Yaratanın, Kendi niteliklerini kullandığı gibi aynı şekilde kablarımızı nasıl 

kullanacağımızı bilmemiz gerekir. Yaratılan, tek bir şeye sahiptir: haz alma 

arzusu, oysaki Yaratan vermek arzusudur. 

 

Ancak kendimizi ıslah ettiğimiz taktirde, Yaratanın manevi seviyesine 

erişmemiz mümkündür. Fakat doğamızı Yaratanınkine yatırım yapmamız 

imkânsızdır çünkü bunlar birbirine kökten zıttırlar. Yaratanın doğası vermek ve 

yaratılanın doğası ise almak. Bizlerin, O‟nun derecesine yükselebilmesi için, 

doğamızı ıslah etmeliyiz, yani kabımız vermek için olmalı. Bu nasıl olacak? 

Yaratan, kabı kendi Işığıyla doldurduğu zaman, O, kabın içerisinde haz üretir ve 

bununla birlikte, ihsan etme niteliğinin görünümüne sebep olur. Adam, 

yaratılanların geri kalanından farkı budur. Geri kalan ( diğerleri ) doğa – Duran, 

bitkisel ve hayvansal ve de insanlar ( tabiî ki, insan anlamında değil ), sadece 

maddi hazlara olan bir alma arzu var ve başka bir şey yok. İstedikleri şeyi 

aldıklarında, buna haz diyorlar. Eğer istediklerinden daha azını alırlarsa, buna da 

acı diyorlar. Kısacası kişinin durumunu hazzın büyüklüğü ve küçüklüğü belirler. 

 

Fakat anlaşılmaz görünen şekilde ekstra bir duyuyu hissetmeye başlayan 

insanlar var – hazzın hissiyatıyla birlikte – onlar, dışsal bir gücün onları ittiğini 

ve yönlendirdiğini hissetmeye başladılar. İlk başta, bunun ne olduğunu ve 

nereye yönelttiğini anlamıyorlar fakat nihayetinde bu manevi bir vermek arzusu 

olarak ortaya çıkıyor. Ve ne zaman ki bu nitelik işlemeye başladığında, adam 

sakinliğini kaybediyor. İşte bu yüzden dünyayı terk ediyor ve daha başka bir 

şeyler bulma ihtiyacını hissediyor. Doğasını, kendisini incelemeye başlıyor ve 

kişi bu diğer doğayla ilgili olan aksiyonlarına, düşüncelerine değer vermeye 

başlıyor. Kişi görüyor ki, kendi birincil ( almak olan ) doğasını ıslah edemez 

fakat haz için olan arzusunu diğer doğrultuda yönlendirebilir yani kendi doğası 

aracılığıyla yeni tavırlar ( yaklaşımlar ) edinerek, Yaratanın tavırlarını. 

 

Kişiyle birlikte olan Işık iki niyetin var olduğunun farkına varılmasını sağlar: 

kendim için ve Yaratan için ve kişi bu ikisiyle beraber çalışılabilir. 

 



Bu nasıl gerçekleşti? Çünkü Işık sadece haz getirmiyor aynı zamanda Verenin 

hissiyatını, kişinin de verebileceği hissiyatını sunuyor bu yüzden kişi alma 

arzusunun aracılığıyla bunu hissetmeye başlar, kişi her iki yolda çalışabilir. 

Dünyamızda yaşayan, çalışan ve ticaret yapan insanlar bunun gerçeğini 

anlayamazlar, hiç kimseye hiçbir şey vermiyorlar, bununla birlikte alıp, 

verdiklerini zannediyorlar ticaret gibi. Gerçekte sadece alıyorlar. Onlar, zıt 

doğayı, kimin saf ihsan etme özü olduğunu görmüyorlar. 

 

Adam kendi egoistik doğasını, Yaratanın özgecil doğasını hissetmeye başladığı 

zaman ancak anlayabilir. Kişi bunu fark etmeye başlamadan önce, ona tam 

anlamıyla Adam denilemez. 

 

Bizler dünyamızda egoistik doğamızla yaşıyoruz. Manevi dünyaya çıktığımız 

zaman, „kabuk‟ denilen manevi egoizmin ne olduğunu anlayacağız. Bu 

dünyamızda kabuk dahi mevcut değil çünkü fiziksel egoizmimiz bilinçaltı 

seviyededir. Bu şekilde yaratıldık ve bu şekilde yaşıyoruz. Kişi, Yaratanı 

hissetmeye başladığı zaman, manevi Işığı alır ve Yaratanın doğasını anlamaya 

başlar ve kişiye ne kadar zıt olduğunu görür. Burada bile ikilem ve özgür seçim 

vardır. Eğer kişi daha önceki gibi çalışmaya devam etmeyi seçerse, yani haz 

alma – kişi şimdi haz almanın farkındalığında – ki buna „O‟nun adına değil‟ 

denir. ( Bu seçenek geçmişte mevcut değildi ve kişi sadece haz aldı şimdi, 

kişinin önünde duran iki seçenek var ve o almayı seçer, bu kabuk, kötü güç, 

Yaratana karşı olarak göz önüne alınır çünkü o aynı zamanda ikinci bir doğaya 

sahip olmuştur ) ve o zaman adam gerçekten kendi için almaya başlar fakat eğer 

kişi niyetini Yaratana benzemek için kullanmayı seçerse buna O‟nun için almak 

denir yani birincil haz için olan arzusunu zıt bir doğrultuda kullanmak. Böylece 

adam kendi hazzı için alma doğası aracılığıyla Yaratanın ihsan etme 

yaklaşımından tam olarak yaralanır. 

 

Böylece bizler hazzı özlemleyen doğamızı doğru bir şekilde kullanmak için ilk 

önce Yaratan‟ın yaklaşımını özümsememiz gerektiğini görüyoruz ve daha sonra 

alma ve vermek arasında bir tercih yapmayı başarabileceğiz yani iyi güç olmak 

veya kötü güç olmak. Bizler ancak kesin bir derecede doğru tercihi yapabiliriz. 

Fakat Yaratanın tavrını edinene kadar, egoizm olarak dahi görmediğimiz, 

maddesel egoizmin çerçevesinin içerisindeyiz çünkü o ( bu durum ) halen 

çelişkili bir yaklaşıma sahip değil. 

 

Bu olumsuz veya olumlu bir yaklaşım demek değildir. Açıkçası bizim 

doğamızdır, olumsuz veya olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilemez. Rav 

Ashlag, bu dünyanın eski günlerdeki bir okul gibi olduğunu söyler. O günlerde 

kâğıt çok pahalıydı bu yüzden çocuklara tam olarak yazmayı öğrenene kadar bir 

tahta ( karatahta ) ve tebeşir verilirdi. Ve biri yazmayı öğrenmeden önce – yani 

nasıl davranacağını – kişi, kısıtlanmış koşullar altındadır böylece kişi hiçbir 



zarara sebebiyet veremez. Eğer bir yanlış yaparsanız, bu her zaman silinebilir ve 

tahta temiz kalır. Bizlerde bu dünyada böyleyiz istediğimiz her şeyi yapabiliriz. 

Manevi dünya ile ilişkili olarak bir günah veya bir sevap olarak sayılmaz. Bu 

dünyada yaptığımız her ne olursa olsun ( Kabalanın perspektifinden bakış, 

adamın manevi gelişiminden bahsediyor ) manevi bir seviye olarak bile 

değerlendirilemez. Bunların hepsi manevi dünyanın seviyesinin altındadır. 

Sadece kişi, fiziksel hazzına ek olarak kendi doğasına farklı bir şeyler almaya 

başladığı zaman veya vermenin yaklaşımının varlığını hissetmeye başladığı 

zaman, kişi kendi doğasına zıt daha fazla bir şeyleri anlamaya başladığı zaman, 

bağımsız ilkenin kabullenilmesi, özgür seçim, hayvani doğasına karşı özgecil 

doğayı amaçlayan yetenek, bir şeylerin yerine daha başka bir şeyleri tercih 

etmek hakkında konuşabiliriz. Bu andan önce kişi, yaptığı hiçbir şeyden sorumlu 

değildir, hiçbir şeyin talebinde olamaz çünkü gerçek anlamda özgür seçime 

sahip değildir. Günahkârlar, haktan yana olanlar, günahlar ve manevi aksiyonlar, 

bütün bunlar sadece manevi bir seviyede başlar. Dünyamız sadece manevi 

dünyaya giriş için hazırlık yeridir. 

 

Manevi dünyaya giriş nasıl mümkün olabilir? Ve bunu ölümden sonra değil 

önce yapmak, bu dünyada yaşarken Yaratan‟ın yaklaşımını hissetmeye 

başlamak, şimdiki arzularınızı yöneltip ıslah etmek, doğal arzularımızı – işte 

buna manevi dünyaya girmek denir. Manevi dünya Yaratanın yaklaşımlarının 

özümsenmesi demektir gerçek anlamda bütün bunlar çok basit ve bizlerin hayal 

ettiği temelsiz fanteziler gibi değildir. Yaratanın hissiyatının yaklaşımının 

algısına manevi dünya veya Üst dünya denir ve başka bir şey değil! Bizler 

Yaratanın yaklaşımlarını hissetmeye başladığımızda manevi dünyaya girmiş 

oluruz. Fiziksel dünya değişmez daha önce olduğu gibi kalmaya devam eder. 

Fakat adam, kendisiyle birlikte ek güçler hissetmeye başlar çünkü kişi şimdi 

ikinci bir doğayı edinmiştir. 

 

Bu ikinci doğayı edinmenin, bu „sınıfı‟ bitirmek, hatasız yazmayı öğrenmek ve 

manevi dünyaya girmenin en çabuk yolu nedir? Hatasız yazı yazmayı öğrenmek 

ne demektir? Rav Ashlag, bunu bir prensipte yazar, bunun için hazır olanlar 

sadece doğru hissiyat ve niyete sahip olanlar, Yaratanın hissiyatını edinmiş 

olanlar ve halen dünyamızda yaşarken manevi aksiyonları yapmaya hazır 

olanlar. Bu insanlar manevi dünyayı keşfetmek zorunda olduklarını anlamaya 

başlarlar, spekülasyonlar, falcılık, geçmişin analizi vb. yolla değil yani bu 

dünyamıza ait bir şeylerle değil. Bu artık onların ilgilerini çekmez. Fiziksel 

bedenin geçmiş ve geleceği onlar için alakasız olur. Onlar bunlardan daha 

yüksek bir şeyler düşünüp analiz etmeye başlarlar. Başka bir gezegenden gelen 

yaratıkları değil, servetler değil bu dünya ile ilgili, bedenlerimiz ile ilgili 

herhangi bir şeyle değil. Eğer onlar bu dünyanın ötesinde bir itme aldıklarında, 

bu demektir ki Yaratan onlara sesleniyor. Yaratan onlara Kendi yaklaşımlarını 

hissiyatıyla birlikte bahşetmek istiyor, bu durumda onlar kendi arzularını uygun 



bir şekilde kullanmayı başarabilirler. Daha sonra onlar, kendilerini dünyamızın 

fiziksel hissiyatından çıkaran manevi bir dereceye, egoistik arzulardan Yaratanın 

arzusunun hissiyatına, ihsan etmenin manevi özlemine bağlanmaya gelirler. 

Kabala çalışan bir grubun içinde, bir hoca ile   (manevi edinim sahibi, Kabalist) 

ve doğru kitaplar vasıtasıyla bu hisleri edinmek mümkündür.  Bu nasıl 

olabilecektir? Daha öncede söyledik, eğer bir kişi Yaratanın Işığını kendi 

kabının içine almışsa, Yaratan bu Işıkla birlikte Kendi yaklaşımlarını 

(tavırlarını),  aktarır. ( hak etmeyene O‟nun manevi ışığını içermeyen, hayatın 

bir ruhunu verir sadece ) 

 

Yaratanın yaklaşımını bana aktarmasını nasıl sağlarım? Diyelim ki, ben kesin 

bir şekilde başlangıç bir özleme sahibim. Yaratanın yaklaşımını bana 

aktarmasını nasıl sağlarım?  Bunun için özel kitaplar var. Eğer bunları okur, 

kendimiz üzerinde Işığı genişletirsek ve böylece kesin hissiyatlar ( bazen 

olumsuz, bazen olumlu ) alırız, bununla birlikte bu durumda iken Işığı 

hissedemeyiz. Yaratan ifşanın ve manevi vermek arzusunu gerçekten ne 

olduğunu, O‟nun ediniminin amacının hissiyatlarının küçük miktarlarını yavaş 

yavaş üzerimize iletmeye başlar. 

 

Neden Yaratan bunu açık bir yolla değil de gizli bir şekilde yapar? Eğer bu 

diğerlerinden gizlenmişse ve sadece bize, seçilmiş çok az insana, bu ifşa layık 

görülmüşse, bu yüzden bizler de bunu bir sır olarak tutarız. Ve neden bunu 

gizlemeye ihtiyacımız var, neden bu bizden gizli? Böylece, gerçekten biz bu 

özelliği isteyeceğiz. 

 

Açıklamasında küçük bir zorluk var. Burada küçük bir problem hissediyorum. 

Bizlere aktarılan özellikler denilen şey bizlerin bunları ifşa etmesi demektir. 

Eğer Yaratan bize ifşa etmiş olsaydı, öylesine muazzam bir haz alırdık ki bunun 

dışında herhangi bir şeye odaklanmayı başaramazdık. Bu muazzam hazla olan 

çılgınlıkları engellemek için Kendi yaklaşımlarını bize aktarır – bu sebepten 

dolayı Yaratan bu yaklaşımı ve hazzı saklar ve bize bunları gizlice aktarır, bu 

yüzden bunu hissetmeyiz. Biz sadece sonucu hissedebiliriz. 

 

Yavaş yavaş, Kabala Bilgeliğinin çalışılmasının üzerinden aylar geçtikten sonra, 

maneviyat için çok daha büyük bir arzu hissetmeye başlar ve bunun daha iyi bir 

anlayışını ediniriz. Bu yavaşça gerçekleşir çünkü doğamız alt sistemlerin sınırlı 

bir sayısının ürünüdür. Ve biz tüm bunların hepsine düzeltilmiş olarak sahip 

olmalıyız. Bu sınırlı durumumuz bilinçaltımızda aldığımız nitelikleri  

(yaklaşımları) eşitleyecek şekilde özümsemek zorundadır ki, bizlerin asla 

hissedemeyeceği bu nitelikler gerçekte ikinci ve üçüncü derecedeki var olan 

niteliklerdir. Tüm bu alt sistemler ıslahın süreci içine katılmalıdır ki bu yüzden 

süreç uzun sürer. Islahın süreci gerçekten yatırıma, adamın yapmış olduğu 

çabanın miktarına bağlıdır. O  (Yaratan ) sadece ilk arzuyu verir fakat bundan 



sonrası kişinin çabasına bağlıdır. Sadece adama bağlı olmadığı daha ötesi 

çevresine ( kişinin kendisini maneviyata doğru ilerleyeceği çevreye ) bağlı 

olduğunu söylemek daha doğru olur. 

 

Baal HaSulam „özgürlük‟ adlı makalesinde, özgür seçimimizi yerine getirmenin 

tek yolu kişinin yaratılışının amacını edinmeyi sağlayacak doğru çevreyi 

araştırıp bulmakla ilgili olduğunu yazar. Adam, kendisini değiştirebileceği tek 

faktördür ve böylece kişi manevi gelişimini yükseltir ve daha ötesi tüm dünya 

kişiyi etkileyecek olan çevresidir. Bunun dışında hiçbir şey yok. Tüm süreçler 

ve tüm yollar hepsi önceden belirlenir, Yaratana giden yol ve kişinin gitmesi 

gereken manevi dereceler verilir. Burada tek bir şey değiştiremezsiniz veya 

herhangi bir şekilde etkileyemezsiniz. Her basamaktan sonra bir sonraki 

basamak vardır ve daha sonraki basamak, çünkü bu evrimleşmesi gereken ruhun 

içsel yapısına bağlıdır. Bu yapı önceden belirlenir ve adamın değiştirebileceği 

tek şey çevrenin doğru seçimidir: adam toplumun etkisi altındadır ve toplum 

adamı düzeltebilir. 

 

Eğer hiçbir şey değiştirilemezse toplum bir kişiyi nasıl değiştirebilir? Eğer 

birincil ve son parametreler önceden belirleniyorsa, bu durumda, 

değiştirilebilecek ne vardır? Baal HaSulam sadece sürecin hızının 

değiştirilebileceğini söyler. Bu yüce bir dereceden diğer bir dereceye 

ilerliyorsunuz veya bir milyon saat içinde. Farz edin ki diş ağrınız var ve 

milyonlarca saat devam ediyor veya bir saniye içinde bu ağrı geçiyor. Bu bir 

saniye içinde herhangi bir şey hissetmezsiniz fakat bir milyon saat sürerse, bu 

acıyı bir düşünün! Bu ciddi bir konudur. Tam olarak bu oranda aksi durumda, 

kişi sürecini hızlandırabilir. Böylece kişi bu özellikteki bir seviye üzerinde 

olduğundan hoş olmayan durumları azaltır. Bunun önüne geçilemez çünkü 

bunlar ( durumlar ) çok önceden tanımlanır. Herkes bunlardan geçmelidir. Fakat 

bizler bu geçidi hızlı geçebilir ve böylece daha az acı veya hatta hiç hissetmeyiz. 

Toplumun özgür seçimi, adam‟ın çevresi, adamın manevi ilerleyişini 

etkileyebilir.                

 

Fakat burada sormalıyız: ne çeşit bir seçimden bahsediyoruz? Daha hoş veya 

daha az hoş bir yol arasında mı seçim yapacağız? Ve seçimimiz egoistik bir 

boyutta mı? Seçtiğimiz yol bizi iyi hissettirmek için değil. Eğer bu yolu egoistik 

arzularımın temelinde seçersem-bu hızlı bir süreç için gerekli değildir. Hızlı 

ilerlemek, Yaratanın gücü ile ilerlemektir, ihsan etmenin, O‟nun niteliğinin 

algısının vasıtasıyla. 

 

Yaratanın başlangıçta yarattığı tüm dünyalar sadece bir zevk alma arzusudur. 

Işık, hatta en sönük ışık dahi bir arzuya girdiği zaman buna(arzuya) Yaratana ait 

diğer dokuz niyeti ekler. Ancak adam tek bir arzuya sahiptir-haz almak. Diğer 

dokuz arzu Işığın etkisi altında adamın içinde evrimleşir. Adam, Yaratanın 



işleyişlerinden etkilenir ve Yaratanın niteliklerinin kombinasyonunu alır-O‟nun 

on arzusu. Kişi bütün bunları nasıl yerine getireceğini bilmeli, kişinin haz olan 

doğal arzusu gibi, kişi bu arzuları Yaratandan özümser. Kişi, bu arzuları Yaratan 

gibi olmak için nasıl uygulayabilir? Bu nasıl gerçekleşebilecektir? Kişi, kendi 

doğal haz alma arzusunu –Onuncu Sefira, Malchut – ıslah eder ve bunu önceki 

dokuz sefirota –Yaratanın niteliği – benzemek için dönüştürürse ancak kişi, 

bunu yapabilir. Yani, bu Malchutu alır ve „kendi adına‟ niyetiyle kullanmaktan 

vazgeçer. Daha sonra kişi, bu Malchutu alır ve bunu Hochma sefirasına 

benzetmeye çalışır ve devam eder. Yaratanın, ihsan edenin dokuz niteliği vardır, 

dokuz olasılık. Türlü türlü arzuları kullanarak, kişi her seferinde Yaratanın kesin 

bir tavrına benzemeye çalışır ve böylece bütün bu daha yüksek olan dokuz 

sefirotu, Yaratanın tüm özelliklerini özümser. Malchut‟un, dokuz sefirotun 

hiçbirisine benzeyemeyecek parçası, yani „Kendisi için‟ olan alma niyetine 

taştan kalp denir ve kişi bu parçayla çalışamaz. Kişi, basitçe bu arzuları 

kendinden koparır ve der ki „Bu arzularla çalışmayacağım!‟. Çalışabileceği diğer 

tüm arzular tamamen Yaratan‟ınkine benzer olanlardır. Kişi, bir kez Malchut‟un 

içindeki kendi dokuz niyetini ıslah ederse, orada sadece ıslah edemeyeceği 

onuncu parça kalır çünkü Yaratanın özellikleri buna etki yapmaz. Bu parça 

Yaratanın Işığını anlayamaz ve algılayamaz. Bu duruma „Son Islah denir‟. Bu 

demektir ki, kişi tüm niyet ve yaklaşımlarını ıslah etmiştir. 

 

Kişinin ıslah edemediğinden ve bundan ötürü bunu kendisiyle tamamen söküp 

atamadığı ve ıslah süresince bunun hiçbir kullanımını yapamadığı, amacın bu 

parçası en güçlü, en deri doğal arzusudur. 

 

Kişi, ıslahını tamamlarsa, onu Yaratana benzetebilmek için „taştan kalbi‟ ıslah 

edebilecek özel bir Işık yukarıdan gelir. Bunun nasıl olacağını hayal etmek 

imkânsızdır. Yukarıdan öylesine güçlü bir Işık gelir ki „kendi için‟ niyeti olan bu 

arzusu dahi bunu alır. Böylece adamın tüm nitelikleri, kişinin yaratana 

benzemenin tüm olasılıkları realize edilir ve Yaratana eşit hale gelir. Fakat kişi 

bundan ne kazanır? 

 

Başlangıçta, kişi ilk yaratıldığında, Yaratanın Işığıyla doldurulmuştu fakat 

Yaratanın niteliklerini algılayamadı. Kişi, yaratılmış ve Yaratanın verme 

arzusunun sonucu olarak haz almıştı. Şimdi kişi Yaratanın vermek istediği her 

şeyi alan durumuna dönmüştür. Sebebi, Yaratan böyle istedi, kişi kendi başına 

bir şey yapmadı yani bu manevi kişilik aynı zamanda Yaratana şükretmeyi 

edinmiştir. Bunun yanı sıra Yaratanın niteliklerini almış ve O‟na benzer hale 

gelmiş olmasından, kişi yaratılışın manevi derecesinin üzerine, doğmuş olduğu 

ilk derecesine yükselir ve daha yüksek bir derece-yani Yaratanın derecesini-

edinir. İşte bu yüzden kişi, ebedi hayat, mükemmellik ve mutlak edinimi 

edinebilir-kendi doğasının içerisinde kaldığı sürece edinemeyeceği her şeyi. 

Kişi, Yaratanın niteliklerini alır ancak O‟na benzer hale gelmez. Ancak, 



Yaratanın adama O‟nun niteliklerini bahşetmesi ve kişiye haz vermesi 

sonucuyla, yaratılışın manevi derecesinden Yaratanın manevi derecesine, 

Yaratan olanak verdiği takdirde adam yükselir. 

 

Görüyoruz ki tüm süreç daha önceden Yaratan tarafından belirlenmiştir. Bu 

demektir ki, O kendine alt herhangi bir şey yaratmadı ve bu adam kendi keşfi 

için, bu hissiyatının algısını gerekli olan yol vasıtasıyla gitmelidir çünkü aksi 

takdirde, Yaratanın manevi derecesini anlayamayacaktır. Bu yol, bizler için var 

olan bütün manevi derecelerden, bütün durumların içerisinden yaratılışın 

başlangıcından sonuna kadar, tamamen kusurlu bir yapıdan mükemmel bir 

yapıya geçmek için gereklidir böylece Yaratanın mükemmelliğinin derecesine 

geldiğimiz zaman bunu nasıl takdir edeceğimizi bilecek ve Yaratanın manevi 

derecesiyle birlikte gelen hazzı anlayacağız. 

 

Ancak bununla birlikte görüyoruz ki, manevi yol son ıslaha kadar olumsuz 

deneyimler ve hissiyatlarla döşenmiş. Öyleyse, Torah‟ın (Işığın) yolu ile acının 

yolu arasındaki fark nerededir? Torah‟ın yolu sadece acının şiddeti ve 

miktarında farklı değildir. Bir kişi, Torah‟ın yolunu aldığı zaman denilen şey, 

yani Kabala Bilgeliğini çalışır ve Işığı kendi üzerine yayar, kişi Yaratanın 

üzerinde ihsan etme kabiliyetinin eksikliğini kendi fiziksel acısıyla 

ilişkilendirmesi gerektiğini anlar. Yani, acı fiziksellikten, manevi eziyetlere 

dönüştürülür. Örneğin: Yaratan için olan sevginin acısı. İşte bu yüzden bir kişi 

fiziksel acının kısır döngüsü içerisinde ilerlemek zorunda kalmaması için 

sonuçta bunu manevi acıya çevirir. Doğru kitapların yardımıyla, Yaratanın 

Işığını kendi üzerinde yayar ve gerçek anlamda eksikliğini hissetmeye başlar. 

Kişi aniden eziyetin doğrusuna gelir-maneviyatın eksikliğinin ızdırabına. Bu 

yüzden, kişi muazzam fiziksel ızdıraplardan ayrılır. 

 

Eğer bir kişi haz alma arzusuna yani Malchut‟un özelliklerine sahipse, Işık onun 

üzerinde öylesine işler ki, onu Malchut‟tan tamamen söküp atacak olan ek dokuz 

sefirotu almaya başlar. Bu gerçek anlamda daha çok bizim dünyamızda net bir 

şekilde algılanabilecek psikolojik bir problemdir. Eğer emin olduğunuz bir 

kişiden haz alırsanız, siz de yavaş yavaş onun gibi olmak, bu özelliği 

özümsemek istersiniz. Bunun tüm sebebi hazdır ve bu hazla bir ve aynı olmak, 

bu özelliğin özümsenmesidir. 

 

Yaratan, kendi on sefirotunu adama gösterir: O, adama net bir şekilde Yaratanın 

içinde nasıl haz alabileceğini gösterir. Adam sadece hazzı değil aynı zamanda 

hazzın kaynağını hisseder, Yaratanın dokuz sefirotunu. Bana bu yemeği 

hazırlayan, hazzı veren ev sahibini görürüm ve aynı zamanda bunu O‟nun 

niteliğini tanımam için yaptığını görürüm. Böylece kişi, Malchut, hazzın orijinal 

niteliğe ilavesinde, haz için olan diğer dokuz niteliği alır. Şimdi, kişi, Yaratan 

için arzu duyar, tüm bu nitelikler vasıtasıyla haz edinmeyi arzular ki şimdi bu 



istediği haz tamamen farklıdır. Fakat nasıl farklı olur? Fark nerede? Her nitelik 

kendisiyle beraber hazzın değişik bir türünü getirir: yeme - içme'den, bir 

çocuktan, parkta bir yürüyüşten veya başka bir şeyden olan haz. Hazzın her 

çeşidi. Bunun tam olarak eşdeğerini bu dünyada bulamayız çünkü tüm 

bunlardan sonra aynı haz değişik paketlerde (sarmalanmış halde) gelir, hazzın 

sadece farklı çeşitleri. Bu demektir ki, hazzı değişik yollarda edinmenin 

mümkün olduğunu anlamaya başlarım yani Malchut on ek sefirota bölünür ve 

bundan önce on ek sefirotun olduğunu hisseder. 

 

İlk dokuz sefirottan haz alan Malchut nasıl olurda bunlara benzemeyi 

arzulamaya başlar? Her şeyden önce haz gelir. Bu kabın ilk önceliğidir. Bu 

yüzden daha yüksek bir manevi dereceye yükselen ve hazzı alan bir kab aynı 

zamanda bunun tüm niteliklerini de edinmek ister. Böylece örneğin, tüm 

hayatımız boyunca takdir ettiğiniz birinin yanında olursanız, siz de onun 

karakteristik davranışını (bunu seven veya sevmeyin) özümser, ona benzersiniz. 

Neden? Çünkü O sizden daha yücedir. Siz O'na bağlısınız, yakınlığı size zevk 

veriyor. Tüm niteliklerini edinmek istersiniz. Böylece otomatik olarak ona 

benzersiniz. 

 

Öyleyse nihayetinde bu mümkün müdür? Bu, Malchut'un algıladığı ilk dokuz 

sefirotunda mümkündür. Fakat onuncu sefira, Malchut'un kendisi, eskisi gibi 

kalır. Onuncu kısımda Yaratan'ın, bir verenin herhangi bir algısı yoktur. Orada 

sadece hazzın basit bir algısı vardır. Bunu koparıp ayırmak ve korumak 

gerekmektedir. Bu, ıslahın sonuna kadar kullanılmaz. Onuncu kısım adamın 

kendi mevcudiyeti olan 'taştan kalp'tir. Bu, adamın doğal özelliğidir - haz için 

can atan (çok isteyen). Diğer kısımlar bu derecede egoist değildir. Onlar, 

Yaratan'ın özelliğinden etkilenip O'nun gibi olurlar. Ve adamın haz için can atan 

bu özelliği, son sefiradır. Böylece, gerçek anlamda adam, kendi varlığını, 

kendini tam anlamıyla ıslah edemez. Yani, kişi Yaratan tarafından O'na 

benzeyebilmek için kendisine bir şans verilen alanda ıslah olur. Sadece bu 

alanda bir şeyler yapılmış olabilir 

. 

 

Bir kişi, Yaratanın yoktan var etmiş olduğu, kendi doğasıyla (yani yaratılanda 

var olan, ancak bu Yaratanın içinde var olmaz) hiçbir şey yapmaz. Buna rağmen 

kişi bununla bir şeyler yapmak ister. Bunu yaptığını (kişinin) nasıl görebiliriz? 

Çünkü kişi Yaratan tarafından ona verilmiş olan diğer tüm niyetlerle çalışmasına 

devam eder. Kişi bir şeyler yapmaya istekli ve işte bu yüzden Yaratan onun 

doğasını değiştirir. Bu, bir oyun gibi 'Eğer sen gerçekten değişmek istediğini 

kanıtlarsan seni ıslah Edeceğim'. Yaratan adama ilk dokuz sefirotun doğasını 

verir, kişi bunları alır ve daha sonra Yaratan onun temel doğası olan onuncu 

sefirayı değiştirir. 



 

Malchut ve Yaratanın ilk dokuz sefirotu arasındaki bağın başlangıcı, kişi ilk 

Kabala çalışmaya başlarken öğretilir. Bağ, ilk kısıtlamadan önce başlar. Ancak 

kişi dünyamızda bu nitelikleri edinmeye başladığı zaman, bu farklı bir hikâyedir. 

Çünkü dünyamızdaki bir kişinin ruhu zaten bütün her şeyi kapsar. Ein Sof 

(sonsuzluk) dünyası ve arada edineceği tüm manevi dereceler zaten bunun 

içerisindedir. Aynı zamanda Ein Sof dünyasından dünyamıza inen manevi 

derecelerin reşhimotunu da (ruhani hafıza) kapsar. Bu, hepimizin ve her 

birimizin ruhunun bütün bir parçasıdır, manevi bir gen, DNA gibi. 

 

Öyleyse yol nasıl gelişir? Işık, Yukarıdan üzerimize işler ve önümdeki manevi 

derecenin reşhimotunu aydınlatır ve ben ona yükselmeyi çok arzulamaya 

başlarım. Sonra, ışık bir sonraki dereceyi aydınlatır ve ben bir sonraki dereceye 

yükselmeyi istemeye başlarım. Yaratan yavaş yavaş sonu başı olmayan Kendi 

nitelikleriyle birlikte bana bahşeder. Tüm manevi dereceler embriyonik bir 

durumda içimizdedir. Yukarıdan yansıyan Işık bir manevi dereceden diğerine 

tırmanmayı istememizi sağlar. 

 

'Dünyada tümüyle haktan yana olup, iyilik yapan ve de günah işlememiş 

olan yoktur (Eccelesiastes 7.20)' 

Bu şekilde birçok ayet vardır. Bunlar, haktan yana olanın yolu, manevi dünyanın 

dereceleri içerisindeki bir yükselişini anlatır ve bu derecelerin her birinin içinde, 

kişi ek egoizm biriktirir, bunu ıslah edere ve bunu özgeciliğe çevirir ve böylece 

Yaratanı haklı çıkarır. İşte bu yüzden bu kişiye haktan yana denir çünkü kişi, 

Yaratanın haklı (adil) olduğunu hisseder. Hiçbir derece tek başına (sırf) pozitif 

(olumlu) bir parça içermez. 

 

Islah sürecinde, kişi olumsuz kısmın içerisinde olandır, yani kötü arzular, 

kabuklar, egoizm. Kişi egoizmin içerisine gömüldüğü zaman ona günahkâr 

denir, kişi günah işliyor. Daha sonra ıslah aracılığıyla kişi haktan yana olduğu 

zaman, iyiyi yapmayı becerir. Defalarca kez günah işleyecek kişi ancak haktan 

yana olur. Ve böylece bu her manevi derecenin içerisinde vardır. Eğer kişi 

günah işlemezse, haktan yana olması durumunda, ıslah edeceği hiçbir şeye sahip 

olmayacaktır. Yol bu şekilde gider. Görebildiğimiz kadarıyla bunlar, 

dünyamızda kullanılan terimlerden tamamen farklıdır. Kabala Bilgeliği, 

hepimizin ve her birimizin ve ruhun içindeki içsel süreçleri konuşur. Her kez 

kendi içinde sırayla bir günahkâra ve bir haktan yana kişiye sahiptir. Her manevi 

derece bu kombinasyonu içerir. Bu yüzden her kim daha yükseğe çıkarsa aynı 

zamanda daha derine düşer ve onun günahları daha kötüdür. Ancak daha sonra 

kişi bu düşüş kadar yükselir Kabala'da günahlardan korkmak yoktur çünkü kişi 

ıslah olmadan önce, bütün ve her bir derecenin içerisinde bunların aracılığıyla 

geçmek zorundadır. Ayette yazıldığı gibi 'Dünyada hiçbir tümüyle haktan yana 

olup ve de günah işlememiş olan yoktur'. Islahtan önce günah gelmelidir. 



 

Günah işlemek ne demektir? Bu, benim kendi egoizmimin içerisinde tamamıyla 

bir cezp etme, bununla birlikte sadece benim kendi egoizmimi hissedebileceğim 

noktaya tam bir teşhis ve bu durumun içinden bilinçli bir şekilde Yaratanı 

suçlamak ve daha sonra bu durumdan yükselmek. Ancak orada halen bu 

durumdan net bir anlayış kalır, kişi herhangi bir zamanda kendi niteliklerini, 

niyetlerini ıslah etmeye başlar aksi halde bu bir ıslah olmaz.Sadece ıslaha 

ihtiyacı olan bir şeylere sahip olan kişi, ıslah edilebilir. 

 

Dünyamızdaki insanlar, günahkâr ve haktan yana terimlerinin farklı bir 

anlayışına sahiptirler çünkü Yaratan onlar için daha ciddi bir çalışmaya sahip 

olmalarını tasarlamadı çünkü onlar tam bir ıslah vasıtasıyla gidemezler.  

 

 

Dünya Hakkında 
 

 

Bu dünya milyarlarca yıldır var olmuştur fakat Kabala, dünyamızda saydığımız 

gibi 6000 yıldan bahsetmez, ruhun geldiği yere kendi köküne geri dönüşünü 

tanımlayan 6000 dereceden bahseder. 

 

İbranilerin saydığı 6000 yıl, ruhların düşüş ve yükseliş zamanını tanımlar. 6000 

yılın sonunda bütün ruhlar ıslah edilecek ve kendi köklerine geri döneceklerdir. 

Dünya, bu 6000 yıl tamamlanana kadar kendi varlığını devam ettirecektir. 

 

Zaman sadece içsel bir hissiyattır ve kendi başına var olmaz. Zaman hissiyatı 

sebep ve etkinin yolu tarafından birleştirilen olayların öznel bir dizisidir. Baal 

HaSulam Talmud Eser Sefirotta (on sefirotun çalışılması) zaman ve mekân 

kavramlarının sadece biz insanlara ilişkin var olduğunu, aslında var olmadığını 

yazar. 

 

Kişinin bariyeri geçtiği anda sebep ve sonuç arasında, manevi yükseliş, şimdi ve 

gelecek tek bir olarak kaynaşmaya başlar. Hatta fizik kanunları bile başlangıçtan 

önce sonun geldiği yerde süreçlerin var olduğunu keşfetmeye başlamışladır yani 

zaman ancak içsel, bizlerin içerisinde psikolojik bir anlayışıdır. 

 

İnsanlık, kendi en yüksek durumunu, en yüksek noktasını keşfetmesi için 

yaratılmıştır. Bu amacın edinimi kendimizi ne ile tanımladığımıza bağlıdır, 

ruhumuzla mı yoksa bedenimizle mi? Bu hayatımız ve bedenimiz üzerine 

görüşümüzü tanımlar. 

 

Ruhlarımızın hepsi bir arada bağlanmıştır. Bir kişi, üst dünyayı keşfettiği zaman, 

bu ağın kendisi ve diğer ruhlar arasında ne kadar güçlü olduğunu görür. Şimdi 



hepimizin görebildiği bedenimizdir ki bu yüzden birçok bedenlere bölünmüş 

olduğumuzu düşünmemizin sebebidir. Fakat bir ruh her birimizin içinde var olan 

bir yapıdır - aynı ruh hepimizin içerisinde vardır bu yüzden bir kişi kendisini 

ruhuyla tanımlamaya başladığı zaman kendisiyle diğer ruhlar arasındaki 

duvarlar yıkılır çünkü kişi, tüm halklar ve insanlardan - kollektif bir manevi 

beden - beraber ortak bir şeylere sahip olduğunu görebilir ve hissedebilir. 

 

Her şey sonunda ıslah edildiği zaman, herkes tek bir kollektif ruh içerisinde, bu 

bağı hissedip, onun içerisinde yaşayarak, bağlanacak. Eğer geleceği görebilmiş 

olsaydık bir kişi ile diğeri arasında hiç bir farkın olmadığı ıslah edilmiş 

durumunu görürdük. Gerçek kişiye görünür hale geldiği zaman, bu durum 

kişinin dünya üzerindeki görüşüne dikte etmeye başlar. 

 

Kabala, insanların 'iyi', ahlaklı olmasını sağlamak için onları incitmeye gerek 

olmadığını vurgular, fakat onların bu dünyanın gerçekten nasıl inşa edildiği 

hakkında gözlerini açmalıyız. Daha sonra doğal olarak, onlar kendilerinin 

egoistik doğalarının içinden iyi hissetmeyi isteyeceklerdir ve bu yüzden 

birbirlerine zarar vermeyeceklerdir. İnsanlığın, tam anlamıyla geleceği durum 

budur. 

 

Bu dünyadaki her şey bir amaç için yaratılmıştır. Hiçbir tesadüf yoktur. Tüm 

dünyamız ve tüm evren bedensel maddeden inşa edilmiştir ancak üst manevi 

güçlerin hassas bir uyumu ile. Her detay güçlerden inşa edilir ve her manevi güç 

kendisine denk gelen maddesel bir objeye sahiptir. İşte bu yüzden adam 

maneviyatı çalışır çünkü maneviyat maddesel dünyanın köküdür. Adam her 

şeyin neden bu şekilde düzenlenmiş olduğunu anlamaya başlar çünkü 

dünyamızdaki her şey manevi dünyanın bir sonucudur. 

 

Daha ötesi, herhangi bir manevi güç, dünyamızda kendi sonucu ile bağdaşır, işte 

bu yüzden bizler manevi dünyaya yükseldiğimiz ve orada bir şeyleri ıslah 

ettiğimiz zaman, aniden, burada, bu dünyada, onun dallarının sonucunu 

değiştiririz. 

 

İnsanlık tarihi boyunca, ilahi takdir adamı etrafındaki dünyayı çalışmaya mecbur 

etmiştir. Hayvanların dünyayı algılamaya ihtiyaçları yoktur, sadece adam, var 

olması için etrafındaki dünyayı açıkça algılamalıdır. Adam, kendini saran 

dünyaları, kendi durumunu iyileştirmek, neslinin devamını sağlamak, barınmak, 

beslenmek için keşfetmelidir. 

 

Adam, doğadan kendisinin nasıl yarar elde edeceğini bilmesi için evrimleşmeli, 

bilimsel olarak gelişmelidir. Bilim olmadan, insanlık hayatta kalmayı 

başaramayacak ve bugünün ilkel klan topluluğundan daha öte bir farkı olmayan 

seviyede kalacaktır. Adam, kendi kaderinin sahibi olduğu bir konumu 



edinmelidir ve doğa, adama bu hayvani derecede kalmasına müsaade 

etmeyecektir. Doğa, adamı dünyanın önderliği içindeki aktif katılımı için 

zorlayacaktır. 'Adamın' bir 'hayvanla' arasındaki farkın özü budur. 

 

Konvansiyonel bilimin aksine, Kabala, adamın görmesine ve sadece adamın 

içsel ıslahının derecesine göre manevi güçleri edinmesine izin verir. İşte bu 

yüzden buna layık olmasanız da 'saf' amaçlarla ıslah edilmemiş olsanız da, 

Kabala çalışmanıza izin verilmesinde hiçbir tehlike yoktur. Diğer bilimlerin 

aksine, Kabala'da hiç kimse, iyi veya kötü veya bu alanın içine hangi amaçla 

girdiğinizi, edinmek üzere olduğunuz bu bilgiyi nasıl kullanacağınızı size 

sormaz ancak yol gösterici bu prensip size kapıyı açmak, kendinizin içine 

girmek ve size sizin için görmek durumunu sağlar. Kabala'da kişinin, Yaratana 

ne kadar sadık olduğunu görmek için soruşturma komisyonları yoktur ancak 

kişi, ilahi takdire müdahale etme yeteneğini ıslahına göre edinir. Kişi sadece 

ıslah edilmiş özellikleri ile ilahi takdire ait olmaya başlayabilir ve ilahi takdirin 

eylemlerine dâhil olur. 

 

İşte bu yüzden, üst güçlerin avantajını elde etmek ve onlara darbe vurmak 

imkânsızdır. Bu, doğanın kendisiyle çelişir yani herhangi bir zarara sebebin 

olasılığının olmadığıdır çünkü niyetinizi daha iyiye ıslah eder etmez, hatta çok 

az bile olsa, tam olarak bu ölçüye göre üst gücü ustalıkla kullanmayı 

başarırsınız. İşte bu yüzden Kabala çalışılmasında hiçbir yasak yoktur. Asla, 

zarar vermek için kullanılmaz ve insanlık tarihi boyunca, böylesi bir aksiyonun 

tek bir tanıklığı yoktur. 

 

 
Dünya liderleri bağımsız insanlar değillerdir ancak onlar üst güçlerin yönetimindedirler. 

Yaptıkları aksiyonlar yüzünden kişisel olarak ayıplanamazlar çünkü yaptıkları her ne olursa 

olsun yukarıdan yönetilmektedirler - aynı zamanda bizler tarafından seçilmemişte değillerdir. 

Adam, ancak maneviyata girdiği zaman seçme yeteneğine sahip olur. Fakat ondan önce 

insanlığın geri kalan kısmı gibi 'hayvan sürüsündendir'. 

 

 

ZOHARA GÖRE REENKARNASYONUN AMACI 

 
 

Zohar kitabı –karmaşık ve derin bir kitap – bütününde Kabala Bilgeliğini kapsar. 

Zohar bizlere, bir kişinin kendi ruhunun bedensel bir vücut içerisinde yerini 

bulduğu andan itibaren geçmesi gereken tüm yolu; maddesel dünya içerisinde 

bedensel vücuduyla birlikte yaşadığı zamanı ve hayatını nasıl sona erdirdiğini, 

beden olmaksızın bir ruh olarak varlığını nasıl devam ettirdiğini ve bunun tekrar 

bu dünyaya nasıl indiğini anlatır. Böylece, birçok hayat döngüsü tarafından bu 

devam eder ve bizler tüm bunlara ruhun „reenkarnasyonları‟ deriz. 

 



Zohar, bu reenkarnasyonların, bu dünyaya tekrarlayan dönüşlerin amacının, 

adamı, sadece şu anda yaşadığı dünyayı değil, onun bütün dünyayı tamamen 

hissettiği bir konuma getirmek için olduğunu açıklar. 

 

Zohar, bizim dünyamızdan öte, sadece Kabalistlerin veya maddesel bedenin 

dışında var olan ruhların hissettiği  - çok daha geniş - bir başka dünyanın 

olduğunu söyler. Adam aynı anda her iki dünyada yaşadığı bir duruma 

gelmelidir. Bu ona, kendi kaderine sahip olma, geleceğini planlama, biyolojik 

bedeninin ölümünden ve yaşamdan etkilenmekten çok, doğrudan kendi ruhuyla 

bağ kurma becerisini verir. 

 

Zohar, her ruhun ayrı ayrı geçtiği, bütün ruhların tüm insanlık olarak geçtiği 

yolu, ruhun bedene ilk kez inişiyle birlikte başlayarak, bu ruhun içinden geçtiği 

tüm aşamaları ve ruhun bedenle beraber sona erdiği bir durumdan, adamın, 

yaratılışın bütün sistemi içerisinde varoluşunu hissettiği bir duruma gelişinden 

bahseder ve hayat ve ölüm onun var olması için sona erer ve bütün sonsuzluğun 

aktif bir parçası haline gelir. Bu, hepimizin gelmesi gereken konumdur. 

 

Kabala Bilgeliği ruhların bedenlerimize inişinin 6000 yıl sürdüğünü belirtir ki, 

bunun yaklaşık 5769 yıl önce başladığını ve 231 yıl daha devam edeceği 

anlamına gelir. Kalan yıllarda ruhlar, adamın kendisini bedeniyle değil ruhuyla 

tanımlayacağı, varoluşun yüce formu olan yaratılışın tüm sistemini edinmelidir. 

 

Bütün Kabalistler kitaplarında içinde yaşadığımız zamanın eşsizliği hakkında 

yazdılar. Onlar, binlerce yıldan fazla, ruhların dünyamıza derece derece nasıl 

indiğini ve bedenler içinde kıyafetlendiğini, kesin olan deneyimlerini 

biriktirerek ve üst dünyaya tekrar tırmandıklarından bahsettiler. Daha sonra yeni 

bedenlerde kıyafetlenmek için bu dünyaya geri dönerler. 

 

Böylece ruhlar, üst dünyayı edinecekleri, onları Kabala Bilgeliği çalışmasına 

getiren deneyimleri derece derece biriktirirler. Kabalistlere göre bu, son 

Yahudi‟nin ( Yahudi: karşı tarafa geçmiş anlamında, ırk veya millet değil )  

sürgünü sona erdiğinde olacak. 5755(1995) yılı Kabalistler tarafından çok özel 

bir yıl olarak not edildi; Tarihi köşe taşı olan bir yıl ki adamın içindeki, dünyaya 

olan ilişkisi ile başlayan gerçek bir değişimden, onun içindeki Kabala 

Bilgeliğinin ilişkisine ve adamın ilişkisinin kendi kaderine. 

 

Bu değişim adamın içinden geçtiği evrim sürecinin bir sonucudur, onu 

yaratılışın liderliği ile bağlanmaya, onun içinde aktif bir parça olarak yer 

almaya, tüm dünyanın üstadı ve koruyucusu olacağı aynı dereceye yükselmeye 

zorlayan bir süreç. Eğer bunun için çok arzulu olmazsa o zaman yaratılışın 

kolektif yasası, onu  „Niçin yaşıyorum? „Ne için varım?‟ gibi soruları 

düşünmesine zorlayarak ve yaşamının amacını ve niçin bu kadar kötü yaşadığını 



sorgulayarak,  ızdırapla yaptıracaktır. 

 

Böylece herkes bu yakıcı soruyu hissetmeye başlayacak. Bu, tam olarak 

kaderimizi nasıl kontrol edeceğimizi bize düşündürmek için,  bizi rahatsız 

etmeye başlayacak. Bu nesildeki insanlar, ruhlarının gelişiminin seviyesine göre, 

yaşamın amacını çok iyi bilme ihtiyacını hissedecek bir duruma gelmeye yavaş 

yavaş başlıyorlar. Acı, ızdırap ve geleceğe dair güven eksikliği yaşamlarımızın 

anlamını düşünmemizi zorluyor. Acı, ilahi takdir hakkında öğrenmeye başlamak 

ve onun en aktif parçası olmaya gelmek için bize baskı yapıyor. 

 

Bu, Kabala Bilgeliği‟nin bahsettiği şeydir ve bu metot adama dünyamızda olan 

her şeyin daha yüksek bir dünyada nasıl oluştuğu ve oradan dünyamıza nasıl 

yayıldığı bilgisini verir. Fakat biz, Yaratanın tasarladığı, önümüzde açılmış olan 

bu resme tanığız. 

 

Eğer bir kişi üst dünyayı hissedebilirse, ileride ne olacağını bilebilir ve hatta 

kendisine yukarıdan inecek en önemli parçayı bile belirleyebilir. Kişi Kabala 

çalışarak, yaşamının olaylarını nasıl etkileyebileceği bilgisini elde eder. 

 

Örneğin bir kişinin mutlak bir durumla karşı karşıya olduğunu farz edelim. Kişi 

onu nasıl ilişkilendirecek, kişi ne olduğunu doğru bir şekilde ilişkilendirdiğini 

nasıl anlayacak, öyle ki kişinin reaksiyonu yukarıya tırmanacak ve sonucunda 

çok daha keyifli ve şimdikinden daha iyi olaylara yol açar.  

 

Bu yüzden görürüz ki Kabala Bilgeliği bize sadece ne olacağının tanıklığını 

öğretmez aynı zamanda gelecekte iyi sonuçlar üretmek için karşılık vermeyi 

öğretir. Bu,  yol gösterme sisteminin nasıl çalıştığıdır. Bu, kişinin kendisinde ne 

olduğunu hissedebileceği ve gelecekteki durumunu belirlemek için ne yapması 

gerektiği anlamına gelir. 

 

Böylesi bir kapasiteye gelebilmek sadece Kabalistlerin yazılarını çalışmakla 

mümkündür. Kabalistler, kitaplarını yazarken üst dünyada bulunan ve üst 

dünyayı hisseden insanlardır. Sonuç olarak, bir Kabalistin tamamen manevi 

dünyanın içine girmişken yazdığı yazılar, mutlak üstün manevi aksiyonlara 

uyarlanmıştır. Bu yüzden onları okuyan ve ifade eden bir kişi, kelimelerin neden 

bahsettiğini anlamasa dahi – çünkü hala manevi dünyanın içinde değildir – 

bilinçsizce olsa bile,  onu derece derece arındıracak ve okudukları hakkında 

görmeye ve hissetmeye başlayacağı duruma getirecek Üst Gücü, Üst Işığı kendi 

üzerine uyandırır. Kabalanın özel kitaplarını okumak ve çalışmak, yavaş yavaş 

kişiyi üst dünyayı hissetmesini başlatan konuma getirir çünkü bu çalışmanın 

dayandığı durum budur. Ve bu, Kabalistlerin kitaplarını yazma, bizim 

gelişimimize yardımcı olma nedenidir. 

 



Ancak her birimizin üst dünyayı edinmek için sadece küçük bir arzusu 

olduğundan, Kabala öğrencileri arzuları birleştirmek için bir grup oluşturur ve 

böylece Üst Işığın üzerlerindeki etkisini çoğaltır, onunla daha hızlı ilerlerler yani 

üst dünyayı daha hızlı hissetmeye başladıkları durumu edinirler ve kendi 

kaderlerini yönlendirmeye başlarlar. 

 

Böylece, tarih boyunca Kabalistler, Zohar Kitabının yazarı Rav Shimon Bar 

Yochay ve Zephath'tan kutsal ARİ, Kabalayı gruplar halinde çalıştılar. 

 

 

 

MANEVİ DÜNYANIN DİLİ 

 

 
 

Manevi dünyadaki duygularımızı dünyevi kelimeler ile bir başkasına 

aktaramayız, öyleyse maneviyatı tanımlamak için dili nasıl kullanabileceğiz? 

Nihayetinde manevi dünya, bir arzular dünyasıdır, zaman ve mekân mevhumu 

yoktur, sadece maddesiz arzular vardır. İlaveten, Kabalistler bizlere, bu 

duyguların çok kesin olduğunu ve bu yüzden onları tanımlamak için tam ve 

doğru dilin talep edilmesi gerektiğini söylerler. 

 

Kutsallığın içindeki böylesine doğru görüşleri ve incelikli gözlemleri kendi 

dilimizde nasıl ifade edeceğiz? Manevi dünyanın tanımı adamın ruhunun 

tanımıdır, ruhun adüksiyonun (kanıt gösterilmesi) evrelerinin, Yaratana olan 

tanımı ve duygularının büyüyen yoğunluğunun bir tanımıdır. Kabala, kolektif 

ruhları parçalara böler ve niteliklerine göre her parçaya bir isim verir ve dış 

dünya ile onlar arasındaki ilişkiyi tanımlar. 

 

Bu Kabala dilinin gücüdür. Kabala, tablolar, grafikler ve formüllerin 

kullanımıyla imkânı dahi olmayan duyguları, doğru şekilde tasvir eder. Kabala 

bilgeliğinin, ruhun mühendisliği olduğunu söyleyebiliriz. Dilimizin hatalarının 

üstesinden, onu doğru bilgi kaynağı olarak kullanmaya nasıl gelebiliriz? 

 

Ruh halinize eşsiz bir işaret vermeyi deneyin, grafiksel olarak başka birinin ruh 

hali ile karşılaştırın, duygularınızın tüm derecelerini numaralarla ifade edin; 

güven eksikliği ve tükenmişlik arasındaki bağımlılığı, açlık hissettiğinizde ruh 

halinizi, gün içinde korkuların gücünü. Dünyamızdaki duyguları tam olarak 

ölçemeyiz. Örneğin sıcak bir bedene dokunma ve beynin buna tepkisi arasındaki 

ilişki, diğer şeyler arasındaki, ruh hali, sağlık durumu, fiziksel sağlık ve daha 

fazlası gibi faktörlere bağlıdır. Müzikten veya keyifli bir yemekten aldığınız 

hazzı, yüzdeyle veya miktarın kalitesiyle kıyaslayamayız. Eğer dilimiz o kadar 

zayıf, sübjektif ve kusurluysa, Kabalistler manevi aksiyonları tanımlamak için 



neden onu benimsediler? Ve neden özellikle bu amaca uygun özel bir dil 

bulmadılar? 

 

Mesela olağan bilimlerde, bir terimin yanlış kullanımı beraberinde yanlış 

anlamayı getirir. Bu bilimin dilini bilen bir uzman, sonuçların nerden 

çıkarıldığını anlamayacak ve sonuçla yanlış ilişki kuracaktır ve bu dili bilmeyen 

bir kişi onu doğru olarak alacak ve hatalar yapacaktır. Aynısı Kabala Bilgeliğine 

uygun düşer: Bir kişi dünyamızın kelimelerini sanki manevi dünyalarda 

oluyormuş gibi tanımlamaya başlar veya kendi terimlerini oluşturursa, 

güvenirliğin herhangi bir seviyesini konuşamayız. 

 

Kabalistlerin, „dalların dilini‟,  Kabala‟nın dili olarak seçmelerinin sebebi budur. 

Bu dil, dünyamızda görünene değin, dünyamızdaki tüm yaratılışı –Duran, 

bitkisel, hayvansal, konuşan ve onlara geçmişte, günümüzde ve gelecekte olan 

her şey ve tüm yaratılışı kişisel objeler ve onların davranışları olarak, hepsinin 

Yaratandan birleştirilen ve tüm manevi dünyaların içine inen durumlara dayanır. 

Tüm bu şeylerin önderi, dünyamıza gelene kadar sürekli olarak yukarıdan 

aşağıya yenilenir. Dünyamızdaki her şey zorunlu olarak üst dünyayla başlar ve 

sonra dünyamıza derece derece yayılır. Çünkü dünyamızdaki her şey üst 

dünyanın sonucudur,  üst dünyanın kökünün olması ve dünyamızdaki etkisinin 

sebebi arasında özel bir bağ vardır. Kabalistler, üst dünyadaki kök ile bu 

dünyadaki dal arasındaki bağı bulanlardır. Onlar tam olarak neyin ne ile 

bağlandığını söyleyebilenlerdir çünkü onlar üst kökün sonucuyla birlikte bu 

bağın nereden geldiğini, üst dünyadan bilmeden alan dalı ve onun tarafından 

nasıl yönetildiğini görür. Bu nedenle Kabalistler, kökleri dünyamızdaki 

maddesel sonuçlarıyla(dallar) belirleyebilirler. 

 

Kabala‟nın, „dalların dili‟ ve „köklerin dilini almasının sebebi budur. Üst kök, 

daldan sonra adlandırılır başka bir yolla değil. Bu yol Kabalistlerin manevi 

dünyayı tam olarak tasvir etmek için buldukları dildir. Manevi dünyayı bizim 

dünyamızla, bizim anlayabileceğimiz kelimelerle bağ kurabilen tek dildir. 

 

Buradan, Kabala kitaplarına ve Torah‟ın tümüne nasıl ilişkileneceğiyle ilgili 

esas bir kanun çıkar: Hemen ve her zaman Kabala kitaplarındaki kelimelerin 

sadece dünyamızın kelimeleri olduğunu hatırlamalıyız ancak alışkın olduğumuz 

şekilde dilimize yorumlayarak(tercüme ederek) değil. Bu kelimelerin arkasında, 

hiçbir şekilde dünyamıza ait olmayan manevi şeyler, kökler yatar. Bunu daima, 

böylece asla karıştırılmayacak şekilde hatırlamalıyız.  

 

 

 

 

 



Diğer Dünyayı Hissetmek 

 

 

 
Manevi konseptler zaman, yer ve hareketten bağımsızdır. Bu yüzden onları 

resmedemiyoruz, çünkü bizim hissettiğimiz her şey zaman, mekân çerçevesinde 

ve bazı hareketler içerisinde var olurlar. Evrenimiz örneğin bir boşluğun 

(uzayın) içerisinde var olur. Eğer her şeyi evrenin dışına aldığımızı hayal 

edersek, geriye ne kalır? Maneviyatta vücutlar, zaman, hareket ve aksiyon 

yoktur. Bu yüzden duygularımızın veya doğamızın yapısıyla, maneviyat 

arasında ortak hiçbir şey yoktur. Hissedemediğimiz şeyleri tanımlayabilirmiyiz? 

Eğer konuşulan konu bizim duyularımıza görünmez ve anlaşılmaz ise, neden 

Kabalistler, Kabalanın bir bilim ve akıl olduğunu söylüyorlar? Hayalini bile 

edemediğimiz şeyleri nasıl konuşabileceğiz? Eğer maneviyat hayal etmeye 

başlayamayacağımız şeyler ise, Kabala kitaplarında nelerin yazıldığını nasıl 

anlayabileceğiz? Ve Kabalistler bunu her şeye rağmen bu dünyanın 

kelimeleriyle nasıl açıklarlar? 

 

Kabalistler, diğer dünyayı hissetme fırsatı bahşedilmiş olan insanlardır. Sadece 

(diğer dünyaları) bunu gören, hisseden ve anlayanlara Kabalistler denir. Çünkü 

onlar „diğer‟ dünyadan hissiyat ve bilgi alırlar. Fakat bizler zamanın mekânın ve 

aksiyonun dışındaki hiçbir şeyi yani manevi dünyayı hissedemiyoruz ve bundan 

dolayı kör gibi yaşıyoruz. Duygularımızın bağı olmadan sanki manevi dünya 

mevcut gibi. Ancak var burada! Ve buna karşın biz, zamansız, mekânsız ve 

hareketsiz dünyayı hayal edemiyoruz, yinede bu terimlerin (zaman, mekân, 

hareket) manevi dünyada olmadığını gerçeğini kabul etmeliyiz. Fakat daha sonra 

manevi dünya hakkında bize nasıl bir şey söyleyebiliriz? Eğer dünyamızda sahip 

olduğumuz şeylerin hiçbirisi manevi dünyada bulunmuyorsa, bir Kabalist 

manevi dünya hakkında bize nasıl bir şeyler anlatabilir?  Nihayetinde, Biz, 

dünyamızı sadece zaman, mekân ve hareket nosyonu ile hissederiz ve tüm 

terimler bize 5 duyumuzdan gelir. Sözlüğümüzü bu şekilde yaratırız. Kişisel, 

özel olan bazı hislerimizi ölçemeyiz, bunun iyi veya kötü, yeterli veya az 

olduğunu bilemeyiz, Biz bütün bunları kendimize göre ölçeriz, ölçümün o anki 

kişisel arzularımız, herhangi değerlerin inkârı gibi. 

 

Ayrıca, tecrübelerimizden, hislerimizin değişebileceğini biliriz ve her yaşayan 

yaratılan kendi dünyasını farklı hisseder. Her adam bir dünyadır çünkü her 

birimiz kendi dünyamıza sahibiz ve duygularımızın ne kadar benzer olduğunu 

kıyaslayamaz ve göremeyiz. Tüm yaratılanlar duran, bitkisel ve hayvansal, 

dünyayı farklı hissederler. Bilim adamları, her çeşit hayvanın kendi his-yapısı 

olduğunu keşfettiler, bütün türler tamamen dünyanın farklı resmini görürler. 

Eğer, örnek verirsek, dünyada var olandan ekstra bazı şeylerle bağlanabilirsek, 



dünyadaki izlenimlerimizi nasıl kıyaslarız? Bütün araştırmalarımız her obje ile 

olarak daha önce „iyi ve kötü‟nün bilinçaltı değerlerimizi kapsayan 

hissettiklerimiz üzerine inşa edilmiştir. Biz, bir şeyleri „iyi‟ veya „kötü‟ gibi, 

kendimizi nasıl hissettiğimize bağlı olarak tanımlarız. Bu bizim birbirimizi 

anlayan sistemimiz için yeterlidir. 

 

Biz sadece kültür ve düşünce farkını veya hayatın yolunu hissedersek sohbet 

ederiz, ortak duyularda temellenmiş genel uzlaşının sınırlarını aşmayız. Fakat bu 

duyularımızın limitlerinin dışında kişisel izlenimlerimiz vardır, hatta hayal 

ürünü olarak hissedebildiklerimizdir ve bizlerin bunları mutlak olarak nasıl 

anlatacağımızın yolu yoktur. 

 

Görüş açımız, vizyonumuz, örneğin, gözümüze çarpan bazı nesneler daha sonra 

sınırlandırılarak ve başımızın içinde kişisel izlenimimiz ters dönderilir ve 

düşüncemizden daha önceden alınan nesneler sanki dışımızda bir şeyler varmış 

gibi hissedilirler. Bu görebildiklerimizi nasıl algıladığımızdır. 

 

Ve diğer tüm dışsal izlenimler limitlerine (kısıtlamalarına) bağlı olarak 

duyularımıza rölatif (göreceli) kabul edilirler. Biz, dıştaki dünyanın içimizde 

olduğu bilemiyor ve hissedemiyoruz, bizim duyularımız üzerinde etkisi yalnızca 

belli bir miktar, bu, hissedilen dışsal faktörler duyularımızın yansımasından 

başka bir şey değildir. Böylece, biz hissettiği bazı dışsal faktörlere reaksiyon 

gösteren, kapalı bir kutu olduğumuzu fark ederiz. Anlamalıyız ki güzel, zengin 

ve yaratıcı dilimiz realitenin ancak herhangi bir şekilde etkilendiğimiz küçük bir 

kısmını tanımlar. Fakat eğer durum böyle ise, manevi dünyanın çeşitli 

anlayışları, dünyamızın bireysel hissiyatlarını temel alan kendi dilimizin 

içerisinde nasıl tanımlayabiliriz. Hatta dünyamızın en harika kelimesini alırsak-

ışık- ki maneviyata çok yakın gibi görünen sanki güneşin ışığı gibi, maddesel bir 

fikirden veya aydınlanmış akıldan çok konuşulduğunu göreceksiniz fakat 

bunların kutsallıkla hiçbir ilgisi yoktur. 

 

Sırası gelmişken, Işık, tüm fiziksel teorilere karşın dünyamızda en fazla yanlış 

anlaşılan bilgidir. RAMBAM, tüm evrenimizin Işık hızının altında olduğunu ve 

bu hızın üzerinde başka bir dünya olduğunu yazdı. Bu kelimeye başka bir 

açıklama yaparsak, biz onu haz veya aklın Işığı olarak tanımlarız. Fakat eğer 

kelimelerimi duygularıma göre seçer ve bunları diğerlerine aktarırsam ki dönüş 

yorumları onun anlayışına göre olur, aynı kelimeyi atfettiğimiz hissiyatları nasıl 

kıyaslayabiliriz? Bu hissi kelimelerimizi tanımlayabilmenin ortak temeli nedir? 

Ve çünkü hislerimizi tam bir kesinlikle kıyaslayamayız (ve kim bilir ki psikoloji 

ve psikiyatrinin bu anlayışa geleceğini) bizler, bizde anlam doğuran bu 

duyguları ilk önce kıyaslamaksızın kullanmaya mecbur bırakıldık. Benim 

duygularımın seninki ile aynı olması gerekmiyor nedir senin içindekine benzer 

aynı şeylerin beni uyandırmaları… Ve işte Kabalistlerin tüm dili budur. 



Kabalistlerin Dili  

 
     

      

Kelimeler ve harfler, manevi bir objeyi işaret eden bir kodu ve onun teklik 

durumunu sağlar. Bir Kabalist, diğer bir Kabalistin yazdığını okuduğu zaman, 

metni yeniden inşa edebilerek Kabalist dostunun belirtmek istediğini kesin 

olarak hissedebilir. Nasıl ki bir müzisyenin kendisinden 500 yıl önce yaşamış bir 

bestecinin, müzik güftelerini tekrar baştan yapabildiği gibi veya bizlerin 

matematik işaretlerini not aldığımız gibi. 

 

Bu dünyanın dışından bir yaratıkla karşılaştığımızı varsayalım ki ve bizim 

dilimizi, bizim kelimeleri kullanarak konuşuyor fakat bunun içine bıraktığı 

içerik tamamen farklı, halen „bizim dilimiz‟ diyebilir miyiz? Bunu öğrenmek 

için bu tanıdık kelimelerle neyi belirttiğini bilmemiz gerekmektedir. Kabalistler 

bilgiyi bizim dilimizde diğerine rahatlıkla aktarabilirler. Fakat bu kelimelerle 

beraber „doğru‟ sonucun kazanımı, hareketi veya hissini işaret eden tamamen 

farklı bir içerik vardır ve bunun sebebi, Kabalistlerin, bunların realizasyonu için 

ortak duygulara ve temele sahip olduklarındandır. Onların dilleri her ismin, özel 

bir manevi objeyi sembolize ettiğine işaret eden, dünyamızın içindeki dalların 

dilidir. 

 

Kabalistler, bizim dünyamızdan bir isim aldıkları zaman onun arkasında çok net 

bir şekilde duran, üst dünyadan kökünü görürler. Kabalistler ve bizler arasındaki 

tüm fark, bizlerin Kabala kitaplarını okuduğumuz zaman, bu dünyadan resimleri 

gözümüzün önünde görmemiz ki bu, bunu yazan Kabalistin belirttiğine 

tamamen benzemezdir (farklıdır), oysaki bir Kabalist bu kitabı okuduğunda 

kelimelerin içerisinde üst dünyanın manevi köklerini görür. İşte bu yüzden 

Kabala kitaplarının içerisinde sık sık manevi terimleri uygunsuz görünen 

kelimeler buluruz; öyle ki: öpücük, çiftleşmek, vajina, uterus, kucaklamak gibi. 

Şüphesiz bunların manevi anlamları, bizim dünyamızdaki varsaydığımız manevi 

anlamlar değillerdir. Hatta Kabala Bilgeliğine yabancı olan bir kişi bunun bizim 

mantığımızın üzerinde olduğu ile kolaylıkla hemfikir olabilir. Anlayışımıza 

göre, maneviyat, bencil adi istekler ve dünyevi dili kullanımından çıkamaz, öyle 

ise günlük hayatımızda dahi neredeyse hiç kullanmadığımız böylesi kaba tanımlı 

kelimeler nasıl olur? 

 

Kabalistler, manevi objeleri tanımlamak için „dalların dilinin‟ içindeki 

kelimeleri seçmişlerdir, bir kelimeyi bile kendi isteklerine göre diğeri ile 

değiştiremezler. Onlar üst kökleri tam olarak belirtmek için kelimeleri 

kullanmalıdırlar ve onlar bir tek kelimeyi dahi uygun olmayan veya kaba 

görünmesinden ötürü vazgeçemezler. Nasıl ki iki saç teli aynı kökten 

büyüyemediği gibi, öyleyse iki dalda aynı kökten gelemez. Her bir yaratılan 



kendi köküne sahiptir ve hiç biri diğeri ile yer değiştirmez. 

 

Dünyamızdaki her objenin aynı ad ile anılan bir üst kökü vardır. Aynı ad ile olan 

iki farklı kök olamaz, nasıl ki dünyamızda aynı ad ile anılan iki ayrı yaratılan 

olmadığı gibi çünkü en azından bazı şeyleri farklıdır veya böyle olmasaydı onlar 

bir ve aynı olurlardı. Doğadaki bir fenomen veya her bir obje özel bir ada sahip 

olmalıdır ve bir kez bu verilmişse, o artık başka hiçbir ad ile çağrılamaz. 

 

Eğer biz bu „kirli‟ kelimeleri başka kelimelerle değiştirmiş olsaydık, onun üst 

kökü ile dalları arasındaki sıkı bağlantıyı kırmış olurduk. Bizler, hangi manevi 

objenin hangi yazılmış kelime ile ilgili olduğunu bilmiyoruz, çünkü dünyamızda 

dal ve kök arasında böylesine mükemmel bir korelasyon (bağlantı) olan başka 

bir bilim yoktur. Kabalistler bu köklere giren insanlardır; onlar bizlerin 

göremediğini dallarıyla birlikte aşağıya bağlandığı „damarları‟ çok net görürler. 

 

Yaratılışın başlangıcının bitişine kadar Islahın ve yükseltmenin üst dünyadan 

uyumlu bir plan ile yayılan ve bizi her şeye dikte eden bir süreci vardır. Her 

yaratılan bu kolektif süreçte kendi yoluna gider ve „Ben‟ bu süreç içinde 

kaybolur. Farklı formlar alabilir fakat her zaman devam eder. 

 

Şüphesiz böylesi karmaşık bir sistemde, bir ismi diğeri ile yer değiştiremezsiniz. 

Kesin bir „dil kodu‟ seçmek için, bunun her koşul-anlam, altında uygun olması 

gerekir, her zaman onun üst kökünü işaret eden kelime kullanılmalı, zengin 

Kabala kitaplarının içinde olduğu gibi. Bu kitapları yazmış olan insanlar köklere 

girmiş ve kesin tanımları kanıtlayan manevi derecelerde bulunmuşlardır. Bu 

yüzden onların dili üst dünyaları kesin ve mutlak şekilde tanımlar. Biz bunları 

kendilerine „Kabalist‟ diyen insanların yazdıkları kitaplardan öğreniriz ve doğru 

yolda ilerleyiş ve anlayışlarından okuyucuya aktarırlar. 

 

Kabala kitaplarında karşılaştığımız tüm terimler örneğin: öpücük, çiftleşme, 

kıyafetlenme, ekleme, et, sünnet vb. üst köklerin tüm konuşmaları ve dünyevi 

süreç hakkında hiçbir yol içinde değildir. Onlar çok basitçe adlandırılırlar çünkü 

bizim dilimizde üst kökleri işaret edecek başka bir kelime bulmak imkânsızdır 

çünkü süreçler, bu dünyanın insanlarının herhangi bir şekilde üst kökler içinde 

benzemezler. Bizler, vücutlar, çiftleşme veya öpüşme gibi kelimeleri aklımızda 

resmetmemeliyiz. 

 

Bu sebepten ötürü, Kabala kitaplarını okumak, manevi dile bu kelimeleri nasıl 

çevireceğini (tercüme) bilmeyen bir kişi için zordur ve aynı şekilde bu Tevrat 

veya Kutsal kitaplar içinde geçerlidir. Efsanelerin, Tevrat‟ın ve hepsinin içinde 

de Şarkıların Şarkısının içinde (bizim anladığımız kadarıyla sevginin 

konuşulmasına benzer) bizim kelimelere atfettiğimiz sıradan anlamı ile onların 

manevi anlamlarını birbirinden ayırmak çok zordur çünkü duygularımız ve 



kelimeler arasında zaten çok sıkı bir bağ vardır. (Bu arada, Annesinin dili 

Yahudi olmayanlar için daha kolaydır çünkü onlar İbranice kelimeler ve 

duyguları arasında direkt olarak birleşmezler) zaman içinde öğrencinin içinde bu 

çağrışım kırılır ve nihayetinde, çalışmasına ve dalların dilinin arkasında duran 

manevi anlayışları hissetmek için olan çabasına uyumlu olarak, kişi yeni bir 

bağlantı oluşturur. Sıradan bir Kutsal kitap ve Gımara (şeriat kitabı) okuyucusu, 

kendisini, bildiği kelimelerin tanıdık anlamından özgürleştiremez, aslında 

bunların arkasında onun tamamen bilmedikleri durmaktadır. Tüm problem 

Tevrat sadece bir avuç insan tarafından doğru anlaşılmıştır, gerçi Tevrat şöyle 

der„Bütün Tevrat Yaratanın adlarıdır‟ öyleyse bu ne demektir? 

 

Biz bir objeyi onları edindikten sonra onun özniteliğine göre adlandırırız ve 

onun özünün kesin olarak ne olduğunu biliriz. Bir Kabalist hislerinde manevi 

dünyaya yükseldiği zaman, Yaratanın ifşasını hissetmeye başlar. O‟nun 

aksiyonlarını, O‟nun niteliklerini, O‟nun Kendisini ve O hissettiklerini 

adlandırır. Sadece Yaratanı hissedebilen bir kişi O‟nu adlandırabilir.  

 

Ad (isim), bir kitap okumanın sonucu değildir. Bir Kabalist O‟nu hissettiği 

zaman Yaratanı adlandırır ki bu bizim dünyamızda herhangi bir şeyi 

hissettiğimizden daha azı değil. 

 

Bu nedenle „Tüm Tevrat Yaratanın adlarıdır‟ ifadesi, Tevrat‟ın ifşasının sadece 

kendi manevi hissiyatlarında yukarı tırmananlar ve Yaratanı hissedebilenler için 

olduğu anlamına gelmektedir. 

 

Kabalistin çektiği (aldığı) Işığa, Torah (Tevrat) denir. Yalnızca, kökleri edinmiş 

insanlar yani Kabalistler kolaylıkla Tevrat‟ın arkasındaki kelimeleri görebilirler.  

İşte bu yüzden, bizim tüm kutsal kitaplarımızın nasıl yazıldığı ve neden kutsal 

olduklarıdır. Onlar kutsallıktan, Yaratan‟ın dünyasından bahsederler. 

 

Bir Kabalist, en üst dereceye eriştikten sonra – Yaratanın en üst ifşası, O‟nun 

adının tanımlarına eriştiğinde, adlandırılır. Örneğin: biz bir partzufun (manevi 

obje), kendi başının içindeki Işığın şeklinden sonra adlandırıldığını öğrendik. 

Eğer o erdemlik ışığı ise, o bir erdemliğin (Hochma) partzufudur, Eğer baş kısmı 

merhamet ışığını içerirse ona partzuf Bina denir. Bizim dünyamızda da aynı 

şekilde, biz bir kişiyi onun en büyük başarısından sonra adlandırırız: Profesör, 

Doktor vb. 

 

Kabala kitaplarını anlamak neredeyse imkânsızdır, çünkü onlar dünyamızın 

terimleri içerisinde yazılmıştır. Yaratanın yarattığı ilk adam hakkında, hırsız 

olduğu, Musa‟nın eşi hakkında „ucuz kadın‟, Laban hakkında (gerçek erdemlik 

Işığı, üst Işık) dolandırıcı olduğu söylenir. Açıkçası biz bu tanıdık kelimelerin 

arkasındaki gerçek manevi anlamı anlamayız. Dünyamızda her şeyin olduğu gibi 



her dilin kendi manevi kökü vardır fakat bir manevi kök ile diğeri arasında kesin 

bir fark bulunur. Islahın sonunda, bu manevi farklılıklar kaybolacak, fakat o 

zamana kadar daha az ve daha çok önemli olan üst ve alt kökler vardır. 

 

Dünya manevi bir piramit olarak inşa edilir ve ıslahın sonuna kadar manevi 

dünyaya olan bağımızın içinde eşit değiliz ve kendi görünümüyle manevi ıslahı 

içinde alt üst eden bir kişiyi tanımlayamayız. Manevi dünyaya girmeye 

yakınlaşmış olan bir kişi, yanlış bir karaktere sahip olabilir fakat bu kişi 

yaklaşımlarından doğasının alçaklığıyla daha içten ve samimidir. Manevi 

dünyaya girişten uzak olan kişiler ise daha hoş yaklaşıma sahiptirler. 

Hatırlamalıyız ki, bizler sadece kendi manevi ıslahları için çalışanlar hakkında 

konuşuyoruz. Kabala çalışmayan bir kişi hakkında söylenecek hiçbir şey yoktur, 

çünkü onlar hiçbir şeyi henüz gerçek olarak hissedemiyorlar çünkü kendilerini 

kıyaslayabilecekleri herhangi bir manevi ölçümleri yok. Böylece üst köklerin 

maneviyatı ve dünyamızın dalları arasında fark vardır. Öyleyse herhangi bir dil, 

dalların dili olarak seçilip alınabilinir mi? Gerçekte, her dil kendi üst köküne 

sahiptir fakat sadece İbranice biliyoruz ki, manevi kod içindir. Dünya O‟nun 

harfleri içerisinde yaratıldı ve her bir ve tüm kelimeleri obje‟nin özünü tanımlar. 

 

İşte bu yüzden Torah İbranice „verilmiştir‟. Üst dünyada harfler yoktur, fakat 

İbranice harflerin formlarının içerisinde bizler için manevi yaklaşımlar tarif 

edilmiştir. 

 

ARİ, Zefad‟lı (İbrani şehri) yüce Kabalist, manevi dünyayı on sefirot aracılığıyla 

tarif etti. Manevi dünyada gerçekleşen her şeyin sebeplerini, perde ve üst ışık 

vasıtasıyla, Kabala çalışmaya başlayan herhangi bir kişiye izin verecek şekilde 

iletti, ARİ‟den önce bütün kitaplar efsaneler ve midrash, Zohar‟a benzer bir 

dilde yazılmıştır. O zamana kadar Kabalistler, manevi dünyada görmüş oldukları 

şeyleri bir hikâye gibi yazdı ve orada geçekleşenleri bilimsel bir tanımla değil, 

Işığın yukarıdan aşağıya doğru uzantısının yolu tarafından veya kabın içindeki 5 

safha ve onun üzerinde kıyafetlenen perde. Diyebilirsiniz ki, ARİ‟nin erişmiş 

olduğu derecelerden daha yüksek seviyeye erişen Kabalistler vardır fakat ARİ, 

Kabala Bilgeliğini tümünü bizlere aktarmak için yukarıdan izin verilen ilk 

kişiydi. Baal HaSulam, Rabbi Yehuda Ashlag, ARİ‟nin yazılarındaki tüm 

mekânları, zaman, mekân ve hareket terimlerinin üzerine çıkmış bir şekilde 

yorumlandı. 

 

Öyleyse Baal HaSulam dili maneviyatın maddesini hiçbir yer olmaksızın, arı bir 

derecede nasıl yaptı? O sadece 10 sefirotu açıkladı ve daha başka bir şey değil. 

İlk 9 sefirot Yaratanın, yaratılana olan ilgisini tarif eder ve son sefira Malchut- 

yaratılanın kendisidir. Tüm yaratılışın içerisinde, Yaratanın, yaratılanı 

kapsamasından başka hiçbir şey yoktur. 

 



 

Bir sonraki örnekte „dalların dilinin‟ ne olduğunu daha iyi anlamaya çalışacağız. 

Örneğin, bilim adamları, kişinin reaksiyona algısına kabı olan kalbine ve duyu 

organlarına bağlamış oldukları aletler vasıtasıyla kişi üzerinde dış dünyanın 

herhangi bir seviyesini ölçtüler. Bu şekilde, onlar, kişinin içsel reaksiyonları ile 

dışsal uyarıcılar arasındaki bağlantıyı açıklayan grafik ve tablolar oluşturdular. 

Daha sonra kişinin vücuduna bağlamış oldukları elektrik kaynağının işaretlerini 

(sinyallerini), aklına gönderdiler, gerçek bir kaynaktan gelmiş gibi. Kişi hiçbir 

değişiklik hissetmedi aktif bir kaynak vasıtasıyla gelmiş gibi sinyalleri aldı. 

Deneylerine teknik isimler verdiler bu veya şu sinyali gönderdiğinde, şu veya bu 

reaksiyonu alırsın. Bu bilimsel sözlüğün nasıl oluştuğudur. Bu aynı zamanda 

Kabalist-bilim adamlarının da yaptığı şeklindedir. Onlar, Yaratanın, tüm 

aksiyonlarımızın tek kaynağı, Işığının etkisinin kendileri üzerinde ki deneylerini 

yaparlar ve daha sonra, kendi reaksiyonlarını tarif ederler. 

 

Kabalist, hem araştırmacı ve aynı zamanda incelenen objedir. İşte bu yüzden o 

hislerini kesin bilimsel şekilde tarif eder, müzikte ve şiirde olduğu gibi sadece 

duyguları aracığıyla açıklamaz. Bu yüzden Kabalaya „gerçeğin bilgeliği‟ veya 

„gerçeğin Torah‟ı denir. 

 

Dünyamızda, henüz maneviyatı edinmemiş bir kişinin kalbinde „kara nokta‟ 

denilen manevi bir kabı vardır. Bu, fiziksel bir şey değil, kalpteki manevi bir 

nokta ve bununla hissedebilir. Eğer bir kişi doğru hocalarla Kabala çalışırsa 

yavaş yavaş bu noktayı tam bir kab haline dönüştürmeye başlar, manevi bir 

partzuf. Bu böyle olduğu halde, kişi bu noktayı büyüterek genişletir ve içerisine 

uzayı yerleştirir ki bu daha sonra manevi Işığı- Yaratanın hissiyatı- alacağı 

yerdir. Yaratanın hissiyatına Işık denir ve onu alabilecek manevi partzuf ise 

„kab‟tır. Partzuf‟un büyüklüğü (genişliği) Kabalistin manevi derecesini tanımlar. 

Kabala bir isim örneğin (Musa), Kabalistin eriştiği dereceyi gösterir bu dereceyi 

edinen herhangi bir kişi bu isimle anılır. Kabala, fiziksel vücudun tanımıyla 

hiçbir şekilde ilgilenmez. Sadece Yaratanın ifşasının ölçümü, bir Kabalistin, 

manevi durumunu tanımlar, bir Kabalist Kabala kitaplarını okuduğu zaman, 

kendisini maneviyata yükseltebilmesi için ne yapması gerektiğini bilir. Manevi 

vücudu içerisinde yerine getirmiş olduğu aksiyonlara „mitzvot‟ (sevap) denir. 

Bunlar manevi aksiyonlardır –„Yaratanın arzuları‟, öyle ki kişi Yaratanı 

hissetmek ve Işığı edinebilmek için bunu takip etmelidir. 

 

İşte bu yüzden Baal HaSulam‟ın kitapları, manevi anlayışları 

maddeleştirmeksizin, birinin diğeri üzerinde işleyen fiziksel objeleri 

resmedilmeden (hayalini kurmadan)  çalışılmalıdır. 

 

Bizler manevi dünyayı mitzvot‟un (sevabın) mekaniksel işleyişiyle 

etkileyemeyiz. Bizlerin fiziksel aksiyonlarıyla manevi dünya arasında hiçbir bağ 



yoktur, putperestliğin, yasağının sertliği maneviyatın maddeleştirilmemesi için 

bahseder ve ağaç‟ın eğilmesi veya bir kayanın sertliği hakkında değil bu gibi 

şeyler tartışmanın başlığı dahi olamazlar. Putperestlik, manevi terimlerin 

maddeleştirilmesidir, bununla beraber manevi güçler vücudumuzda veya bir 

parça meyvede kıyafetlenirler. Bunun sebebi, Kabala çalışmasındaki yasağın 

tehlikesiydi, Baal HaSulam bu bilgeliği, herhangi bir kişinin manevi anlayışları 

maddeleştirmeksizin çalışabileceği şekilde, kitaplarında aktardı. O‟nun 

zamanından önce insanlar bunu kabul etmeye halen hazır değillerdi ve Kabala 

gizlendi. Gerçekte, İnsanoğlunun gelişiminin amacı, zamanın ve mekânın 

ötesinde var olabilen ancak henüz bizlere görünmeyen bir şeylerin anlayışına 

getirmek ve onu hissettirmektir. 

 

Bu, İnsanoğlunu maneviyat gibi hissedilmeyen ve tarif edilemeyen ancak var 

olan bir düşünceye hazırlayacaktır. Kolektif tecrübelerimiz öylesine büyüdü ki 

şimdi, mümkün olan herhangi bir şeyi eskisine nazaran kabullenmeye daha 

istekliyiz.  

 

 

 

ARZUNUN GELİŞİM İÇİNDEKİ DÖRT DERECESİ 
  

‘Panim Meirot Umasbirot’ kitabına Önsöz 

 

 

 

 

Yaratan arzuyu yarattı. O, alma arzusu dışında hiçbir şey yaratmadı. Kabala‟da 

buna „alma arzusu‟ denir ve bu haz alma anlamına gelir. 

  

Bu yüzden, bütün var olanlar Yaratandır ve zevk alma arzusu da O‟nun 

yarattığıdır. Fakat zevk nedir? Yaratan‟ın Kendisi! Hazzın hissiyatının 

eşanlamlısı Yaratanın yaratılanlar içerisindeki hissiyatıdır. Kabala bu hazza 

„Işık‟, alma arzusuna ise „kab‟ der. Böylece, Yaratan ve yaratılan vardır, alma 

arzusu ve haz, Işık ve kab. 

 

Dünyamızda, Işığı almanın isteği dört dereceye ayrılır; duran, bitkisel, hayvansal 

ve konuşan (insan). Işığı alma arzusunun seviyesi ve şiddeti, bir dereceden 

diğerine değişir. 

 

Duran‟ın (maddesel) derecesinin içinde en düşük güç vardır. Bu derecenin 

içindeki arzu öylesine küçüktür ki, hiçbir aksiyon başlatılmaz. Yaratılan, bu 

seviyede dahi, halen bir şeyler hissediyor çünkü eğer yaratılmış ise o zaman 



içerisinde bir alma arzusu vardır fakat herhangi bir şekilde tanımlanmıyor çünkü 

bu arzunun gücü çok düşük. 

 

Alma arzusunun pozitif ve negatif sonuçları haz ve egoizm, manevi isteğin gücü 

ile çatışır işte bu yüzden duran bir nesne hiç kimseye veya hiçbir şeye, yararı 

veya zararı dokunamaz çünkü duran, hareketsizdir. Bitkisel seviyede Işığı alma 

arzusu daha fazla gelişmiştir. Duran‟ınkinden daha güçlü bir arzuya sahiptir. Bu 

sebepten dolayı, büyüme yeteneğine sahiptir. Duran (maddesel) ile 

kıyaslandığında bitkisel, kesin kötü ve iyiyi çekebilir, bu yüzden gelişimin 

kapasitesindedir (yeteneğindedir). 

 

Bitkilerde birleşik bir döngü vardır. Bitkiler yaşar ve ölürler. Bitki, duran bir 

objeye nazaran çevresine daha bağımlıdır. Gece ve gündüz arasındaki 

değişimleri hisseder. Duran‟ın hayatı ile kıyas edildiğinde, bu tamamen farklı bir 

formdur ve bütün bu değişimler sırf Işığı alma arzusunun gücündeki artışından 

dolayıdır. 

 

Hayvansal seviyede, alma arzusunun gücü daha fazladır. Hayvansal ve bitkisel 

kıyaslandığında ne eklendi? Her hayvan kendi çevresini bireysel olarak hisseder 

ve iyiye yaklaşabilir ve kötüden uzak durabilir. Zararın ve yararın hissinin 

şiddeti tüm bitkilerde beraber ifade edilir, sebep olacakları yarar ve zarar 

toplamda hayvansal derecenin bir bedeninin arzusunun gücüne paraleldir. 

 

Bir hayvan bir yerden başka bir yere hareket eder, bireysel duygu ve hissiyata 

sahiptir, kendi karakteri vardır. Her birinin bireysel karakteri vardır. Çünkü Işığı 

alma arzusu hayvanlarda, bitkilerden daha güçlüdür. Onların benzersiz, bireysel 

karakteristikleri vardır. Ancak bununla beraber, hayvanlar halen zamanın kendi 

duyularında sınırlıdırlar: Onlar sadece kendilerini hissedebilir ve diğerlerini 

geçmişi veya geleceğe dair herhangi bir ilgileri ve hissetme yetenekleri yoktur. 

 

Bir sonraki derece – konuşan – insandır. İki karışımı içerir – akıl ve kalp 

(duygu). Bu iki faktör, biri diğerinin gelişimine yardımcı olur işte bu yüzden 

insan‟ın gücü zaman ve mekânla sınırlı değildir. 

 

Tek bir bileşenle algılanamayan, diğeri tarafından kavranabilinir. Örneğin; Bin 

yıl önce olan bir olayı hissedemem, fakat analiz edebilir ve aklımla bu olayı 

anlayabilirim ve bu noktaya olan açığı hissedebilerek kapatabilirim. Düşünme 

yeteneği, duygu ve hislere yardımcı olur. 

 

Aynı zamanda zıt bir durum olabilir, bir şeyler hissederim. Bu hissiyat beni daha 

iyi veya daha kötü için nasıl etkileyebilir? Düşünme yeteneğimi hislerime 

ekliyorum ve böylece durumu analiz ediyorum. Duygular ve düşünceler, zaman 

ve mekân faktörleri anlayışımı geliştirmekte birbirine benzer, kendimi daha 



fazla sınırlı hissetmem, bir başka insanı anlayabilir ve onun hisleri vasıtasıyla 

yaşadığım bir olayı tecrübe edebilirim. Bu yeteneğe şükür etmeliyiz, çünkü bu 

yetenekle insan zamanın ve mekânın üzerine yükselebilir.  

 

Bir kişi, manevi hissiyatın içindeki gelişimin herhangi bir seviyesinde olabilir; 

duran, bitkisel, hayvansal hepsi birlikte. Fakat „kalpteki nokta‟yı keşfeden bir 

kişi, onu 10 sefirot haline getirene kadar, Yaratanın ifşasını algılayacak bir kab 

haline getirinceye kadar onu geliştirmeye başlar. Böyle bir kişiye „Kabalist‟ 

denir ve o, konuşan seviyede bulunan tüm herkesi, tüm zamanlar ve uluslardan, 

ilk nesilden en sonuna kadar hepsini kapsar. 

 

Daha yüksek bir derecenin her bir bireysel parçası, alt derecenin içinde bir arada 

tutulan yaratılışın daha üst seviyesine yükseldiği zaman, piramit, realitenin 

içinde var olan yaratılışın beş formu arasındaki oranı yansıtır: Duran, bitkisel, 

hayvansal ve dünyamızdaki bir insan, konuşan derece.                                       

 

Bu arzularımız içerisinde benzersizce tanımlanır: 

 

Bitkisel seviyenin içerisindeki tek bir arzu, evrendeki Duran derece içindeki tüm 

arzulara çok zararlı ya da iyi olarak gelmesine neden olabilir. 

 

Hayvansal seviyenin içindeki Tek bir arzu, evrendeki bitkisel seviyenin içindeki 

tüm arzulara çok Zararlı ya da iyi olarak gelmesine neden olabilir. 

 

Konuşan seviyenin içindeki Tek bir arzu, evrendeki hayvansal seviyenin 

içindeki tüm arzulara çok zararlı ya da iyi olarak gelmesine neden olabilir. 

 

Eğer kalpteki nokta, ruhun kökü her birimiz için görünürse ve bir manevi kabın 

oranında onu geliştirmeye başlarsa, onun gücü tüm zamanlar ve tüm yerlerde 

(her noktada) bütün insanların gücüne eşit hale gelecektir. İşte bu piramittir! 

Fakat onların daha az bir kısmında daha yüksek bir obje vardır ve onlar daha 

benzersiz hale gelir ve yaratılışta hüküm sürer. 

 

Bizler aşağıda işaretlendiği gibi, Yaratanın yarattığı arzunun içerisinde beş 

dereceye ayırırız ( bir sonraki bölüm Yaratanın adının içindeki(  ,  , ,   ) 

İbranice harflerin anlamına aittir ) 

 

Yod harfinin ucu 

Yod harfi:  

Hey harfi:  

Vav harfi:  

Hey harfi:  

 



Bu Yaratanın yarattığı arzunun sembolüdür, yaratılışın sembolü. Arzu, beş 

sembol harf tarafından sembolize edilir beş parçanın kapsanmasıdır (ihtiva 

edilmesi). Ve biz buna yaratılanın adı olduğunu söylemeyiz, Yaratanın adı 

olduğunu deriz çünkü arzu Işıkla, Yaratanın hissiyatıyla doldurulur. Yaratılanın 

hissedebildiği tek şey Yaratan‟dır, başka bir şey değil. 

 

İşte bu yüzden yaratılanın durumuna, Yaratanın adına denir, yani yaratılanın 

hissettiği dünya, onun kendi hissiyatı – yaratılanın kollektif hissiyatı, Yaratanın 

amacının yaratılışta tanımlandığı gibi, bir açıklamasıdır. İşte bu yüzden kab, 

Yaratandan sonra adlandırılır. Sadece dört harf hecelenir, bunun yanı sıra Yod  

(‟) harfinin ucu, bu harflere biz Yod – Hey – Vav – Hey (  ,  , ,        ) diyoruz. 

 

Özet olarak, yaratılışın yapısı: 

 ‟ Yod harfinin ucu – henüz hissedilmeyen bir arzu 

 ‟ Yod – Duran seviyeye karşılık gelir. 

   İlk Hey – Bitkisel seviyeye karşılık gelir. 

   Vav – Hayvansal seviyeye karşılık gelir. 

   Son Hey – Konuşan seviyeye karşılık gelir. 

 

Arzunun her derecesi – Duran, Bitkisel, Hayvansal ve konuşan – duran, bitkisel, 

hayvansal ve konuşan‟ın alt seviyelerine ayrılır. Bu demektir ki duran seviyenin 

derecesinin içerisinde dahi – duran, bitkisel, hayvansal ve konuşan seviyeler 

vardır. 

 

Bizim amacımız, geçek anlamda insanın ne olduğu, ne tarafından 

desteklendiğini anlamaktır. Tek bir bitki duran (maddesel) doğanın tümünün 

üzerindedir, tek bir hayvansal bütün bitkiselin üzerinde ve tek bir insan bütün 

hayvansalın üzerindedir. Ancak, „üzerinde‟ ne anlama gelmektedir? Eğer kişi 

kendisini ıslah ederse, onun manevi gelişimi, Onu, yaratılışın diğer herhangi alt 

formunun üzerine getirir, demektir. 

 

Bu yüzden her şey Adam‟ın içerisindedir denir. Ve onun manevi çıkışında, 

adam tüm dünyaları yükseltebilir ve daha sonra tüm dünyalar bu kişiye hizmet 

eder. İşte bu yüzden kişi ıslahını gerçekleştirirse, bütün yaratılış sırasıyla 

yükselir. İşte bu yüzden sadece adam kendisini ıslah etmek zorundadır. 

 

Fakat ıslah ne anlama gelir? Bu, yaklaşımımızın, Yaratana olan erişimimizin bir 

ıslahıdır (düzeltilmesi). Eğer O bize bu arzuyu ve bunun için gücü verdiyse. Bu 

arzuyu alan kişiye „adam‟ denir. Bu seviyenin altında dünyamızda konuşan, 

hayvan, bitki, duran, adamla birliktedir. 

 

Bu insanların, doğayı ıslah etmesi gerekmektedir çünkü adamın ruhu vardır – en 

çok gelişmiş manevi arzu. Bu dünyada kalpteki noktasını, ruhun embriyo 



formunun keşfeden bir kişi, bunu geliştirmeye başlar, bu nokta manevi ve 

fiziksel dünyada en önemli ve en etkili hale gelir. Kişinin Yaratanı keşfetmesi ve 

O‟nunla bütünleşerek, O‟na benzer hale gelmesi için manevi güçleri alır, 

yaratılışın tüm dört seviyesi adamın içerisinde mevcuttur. 

 

Doğal olarak, her şey Duran seviyenin üzerinde temellenir. Manevi seviyenin 

varlığı, bitkisel, hayvansal ve adam, yeryüzünde kendilerini yaşatmaya inanan 

tüm seviyelerden dolayı haklı çıkarılır. Diğer taraftan, dünya (yeryüzü) kendi 

başına önemsiz bir faktördür ancak yine, hayatın hiçbir formu dünya olmaksızın 

var olamaz. 

 

Aynı şey duran seviyenin içindeki kitleler için de söylenilebilinir: onlar 

gelişimin mümkün olan üç yönüne sahiptirler. Arzunun daha gelişmiş 

formlarının yaratılışı için kitlelerin, içinde bir olanak vardır. Duran seviyeden 

gelişmiş olan, zenginlik, güç ve bilgi için olan arzularımızın Kabalanın „zengin‟ 

„kuralcılar‟ ve „bilge‟ olarak adlandırdıklarına denk gelir. 

 

Bir arzunun içindeki adam‟ın manevi gelişiminin sonucunda, „şehvet‟, 

„kıskançlık‟ ve „onur‟u takibi, bu üç arzunun etkisi altında daha fazla olgun bir 

arzu evrimleşir. 

 

Kişi son algıya eriştiğinde, Adamı manevi olarak geliştiren ve daha üst 

seviyelere yükselten bu arzulara şükretmelidir. Özet olarak: ilk derecenin 

içindeki arzudan ötürü, kişiye „cinsellik‟ yaklaşımı verilir, kitlelerden ayıran 

yaklaşım „zenginliktir‟. Bu derece, kitlelerin arzusundan daha güçlü bir arzu 

tarafından karakterize edilir. Bu manevi derece evrende, bitkisel seviyeye denk 

gelir. 

 

Daha sonra kişi kıskançlık yaklaşımını edindiği zaman, kuralcılar kitlelerden 

ayrılır. Bu ikinci bir derecedir ve doğada hayvansal seviyeye karşılık gelir. 

 

Yoldaki bir sonraki arzu „onur takibidir‟ sadece insanoğlunda mevcuttur. 

Onurlandırılmak isteyen bir kişi, bu onurun diğerleri tarafından verilmesine 

ihtiyaç duyar. Bu varlık derecesi tamamen farklı bir seviye. Kişinin diğer 

insanlara ihtiyacı vardır. Kişinin hırsı öylesine bir dereceye gelmiştir ki, artık 

cansız bir şeyleri kontrol etmek yeterli olmamaktadır. Arzusunu hazla tatmin 

etmek için, diğer insanları da kontrol etmek istemektedir. Kalbimizin içinde 

olmayı çok arzulamaktadır. Buna „onur‟ denir. 

 

„Kıskançlık‟ kitlelerden „aklı(erdemliği)‟ ayrılmasına yardımcı olur. Çok büyük 

arzuya sahip olan insanlar bilgi ve erdemliği kıskanç bir şekilde edinmeleriyle 

motive edilirler. Bu derece evrenin yapısında „konuşan‟ seviyeye karşılık gelir. 

 



Onların (konuşan) aksiyonları zaman veya mekânla sınırlı değildir. Adam bazen 

çok uzun yıllar önce ölmüş birisinden sanki bu kişi bugün halen yaşıyormuş gibi 

şiddetli bir kıskançlık duyar. Zaman bu hissiyata etki yapamaz. Adam sadece 

diğerinde, kendinde olmayan bir şeye sahip olduğundan dolayı kıskanç değil 

aynı zamanda her ikisi de aynı şeye sahip olsalar bile adam sadece onun 

(diğerinin) sahip olduğu her şeyi almayı değil, aynı zamanda diğerinin hiçbir 

şeye sahip olmayacak şekilde onu mahvetmeyi şiddetle arzular. Biz hepimiz 

böyleyiz. Bu yaklaşım sadece insan karakteristiğidir. „Konuşan‟ seviyede 

olamayanlar bu arzularını yoğunlaştıramazlar, onlar sadece onur ve açgözlülük 

peşinde giderler. Onlar sadece kendi ihtiyaçlarının tatminine gereksinim 

duyarlar, sadece kendi ihtiyaçları. Eğer bu kıskançlık için değilse, adam alma 

arzusunu sonsuz şekilde yoğunlaştırmakta başarılı olamayacaktır. 

 

Bununla birlikte bu tür insanlar çaresizliğe terk edilirler, çünkü arzuları 

yeterince güçlü değildir. Bu yüzden bu üç doğrultuyu karıştırırlar, çünkü arzuları 

bu üç doğrultu arasında dağınık haldedir, küçük parçalara kırılmıştır ve bir 

şeylerin konsantrasyonunun erişimine imkân sağlayacak özlemlerine 

odaklanamazlar. Bir kişi kararlı olarak yönünü değiştirir, diğer bir şeyleri 

araştırır, enerjisini bu yolda harcar. 

 

Bu her şeyi görmek isteyen bir çocuğa benzer kişinin çok güçlü bir arzusu olsa 

bile, bu arzusu, zenginlik, onur, güç ve bilgi arasında kayar ve neticede kişi eli 

boş şekilde kalır. Maddesel manevi seviyedeki insanlar, yaşam için olan 

gereksinimlerinin farkındadırlar, ihtiyaçları, cinsellik, besin, eğlence ve 

televizyon. Tüm hayatları sanki tek bir gün gibidir. 

 

Kişi zenginliği istemeye başladığında daha fazla para kazanmak için tüm gün 

çalışmaya heveslidir. Çok geçmeden başka bir şeye ilgi duymamaya başlar. 

Aynı şey güç ve onur isteyenler içinde geçerlidir; parlamentoya seçilmek, 

milletvekili olmak, bunun dışındaki her şey ikinci plandadır. Tatil, aile, zevk 

için zaman yoktur, onlar için sadece güç ve kontrol için olan arzunun ezici 

varlığının dışında hiçbir şey yoktur. 

 

Problem kıskançlık seviyesine gelendedir, diğerlerine ve diğerlerinin sahip 

oldukları her şeye bakar ve bir seferden onların her şeyine sahip olmayı isterler. 

Bu yüzden onlar hiçbir şeye erişemezler. Fakat bununla beraber, onlar diğer 

insanların arzularını almanın yeteneğine sahipler, bu ölçüde öylesine bir arzu 

geliştirirler ki, tüm dünyayı bir arada tutabilecek kadar güçlü bir arzu ve bununla 

beraber bu arzu doğru yönde amaçlanmamıştır, halen çok büyük bir güce 

sahiptir. 

 

Negatif ve pozitif güçler aynı güce sahiptir, bu yüzden, çünkü bir tek insanın 

gücü dünyanın tüm hayvanların gücünden daha fazladır. Tüm zamanlarda, 



geçmişte, şimdi ve gelecekte, tüm hayvanların yapabildiğinden daha fazla 

yıkıma sebep olabilir ve bu derecede, kişi aynı zamanda iyi(yi) de yapabilir. 

 

İşte bu yüzden kişi manevi yükseliş için önceden hazır olur yani kişi gücü 

sadece iyiyi yapabilme yeteneğinde kullanmadan önce manevi bir engele 

ihtiyacı vardır. 

 

Bu demektir ki bu zaman sürecinde kişi, erdemlik ve bilgi‟nin derecesine göre 

tanımlanan „insan‟ seviyesinin kıskançlığında olamaz, yani kişiye diğerinin 

sahip olduklarını almak ve diğerlerine zarar verebileceği koşulunda olması 

durumunda, bilgi verilemez demektir. Daha önce almış olduğunun ötesinde 

kişiye güç ve kabiliyet verilemez çünkü arzuları manevi derecesi ve erdemliği 

tarafından henüz dengelenmemiştir. 

 

İşte bu yüzden ilk hocalarımız ( manevi edinim sahibi ) bilgilerini kitlelerden 

sakladılar. Kabalistlerin vermiş oldukları bilgileri layık olmayan öğrencilerin 

suiistimal edebileceğinden ve manevi enerjiyi kendi hayvani arzularının tatmini 

için kullanacaklarından ve dünyanın imhasını getireceklerinden korktular. 

 

Erdemlik bütünleştirici bir varlık, kişinin manevi derecesine göre doğal güçlere 

ekleyeceği manevi bir güç olmalıdır. Aksi halde erdemlik sadece yıkıma 

sebebiyet verecektir. Sınırsız yeteneklerine rağmen Kabalistler alçak gönüllü ve 

yoksul bir hayat sürdüler ve maddesel herhangi bir hazzı, manevi edinimlerinin 

hatırına reddettiler. 

 

Fakat zaman sürecinde bu töreden vazgeçildi; hocalarımız dahi zengin olup 

kontrol sahibi olmak istediler sonuç olarak onların töresel yapısı kitlelerin 

seviyesine kadar düştü (bozuldu). Erdemliliğin etrafını saran koruyucu duvarlar 

ihlal edildi ve bu noktada günümüze kadar gelen insan‟ın hayvani ihtiyaçlarının 

tatmininden ötürü erdemliğin suiistimali başladı. 

 

Eğer, dünyada bilimsel gelişim olmasaydı, neye benzerdi? Manevi değerlerde ve 

maneviyatta gerçektende bir gelişme olmuş olduğunu düşünebilirdik ancak 

manevi yükselişimize göre gelişime devam edebilirliliğimiz sadece bir 

değerlendirme. 

 

Fakat eğer süreç ahlaki bir seviye ile karşılaşmış (eşleşmiş) olsaydı, bizler bugün 

ıslahımızın ölçüsü içerisinde halen 2000 yıl önceki insanların durumunda 

olacaktık. Bu noktada bizler bütün bu olan bozulma ve çürümelerin arkasında 

ıslahımızın hatırı için olduğunu öğrenmemiz gerekmektedir. 

 

Kendimizi her şeyden koparıp 2000 yıl önce dedelerimizin yaşadığı şekilde 

yaşamaya başlamaktan bahsetmiyoruz fakat anlamalıyız ki herhangi bir 



gelişimsel süreç henüz dengelenmemiş bir süreçtir; toplumun içerisinde ve tabi 

ki kişinin içerisinde negatif ve pozitif güçler dengelenmemiştir. Hayatlarımızı ne 

kadar çok iyileştirmek, kolaylaştırmak, güzel bir duruma getirmek istememiz 

sorun değil. Bu ancak sadece manevi güçlerin vasıtası aracılığıyla mümkündür. 

 

İşte bu yüzden manevi süreci sonuna kadar arzulayan bir kişi, basit ve mütevazi 

bir hayat ister, modern dünyanın hiçbir harikasında medet ummaz ve etrafını 

saran sürecin gerekliliğinin dışında gereksiz bir şey istemez. 

 

Bilim vasıtasıyla insanlığın ilerleyişi, acının yolu içindeki bir gelişimdir. 

İnsanlık bu yolun hiçbir yere ulaşmayacağını keşfedene kadar evrimleşmesine 

devam edecektir. Sürecin son 2000 yılından kendimizi ayırmalı ve başka bir yol 

aramalıyız. 2000 yıl sonra bu ters yüz ediliyor, insanlık gerçekten geçen bu tüm 

zaman boyunca evrimleşmediğini fark ediyor fakat bayağı ters yönde hareket 

etti. Eğer bizler çabalarımızı maneviyata yatırmış olsaydık çok daha fazla pozitif 

sonuçlara gelmiş olurduk. 

 

Realitenin var oluşunun tek bir amacı vardır – Kişinin Kabala Bilgeliği 

vasıtasıyla ıslahını gerçekleştirmesi. Kabala gönümüze kadar kitlelerden 

yasaklanmıştır fakat son nesilde, Mesih‟in gelişinden önce Kabala bilgeliği 

gencinden yaşlısına herkese açılmıştır. 

 

Eğer herkesin Kabala çalışması gerekiyorsa, bu onun manevi derecesinin amaç 

için yeterince yüksek olması anlamına mı gelir? Fakat hocalarımız, bu neslin 

insanları için çok kaba küstah ve Kabala bilgeliğini anlamayı istemeyeceklerini 

yazdılar. Öyleyse bu durum nasıl mümkün olacak? Ve neden bugün kabala 

bilgeliğinin ifşasına herkese izin verildi? 

 

Yazıldığı gibi, „Neslin insanlarının yüzü köpek yüzü gibi olacak‟. Kabala 

bilgeliğiyle hiçbir ilgisi olmayacak, sadece kendisi için almak isteyecek. İşte bu 

yüzden layık olmayan öğrencilerin öğrenmeye gelecekleriyle ilgili korku 

olmayacak çünkü hiç kimse bu bilgiyi istemeyecek. Kabala bilgeliği der ki, 

Yaratanın yaklaşımını alabilmeden önce doğamızı almak amacından ihsan etme 

amacına ıslah etmelisiniz ve sadece o zaman Kabala bilgeliğini edinmeyi 

başarabileceksiniz. İşte bu yüzden bir öğrencinin buna layık olduğunu görmek 

için teste ihtiyacı yoktur. 

 

Arzular hepimizin içerisinde öylesine yükseldi ki maddi bir ödül olmaksızın 

artık hiçbir şey ile ilgilenmiyoruz ve sadece edinim ve maneviyatın ifşasına arzu 

duyanlar Kabala bilgeliğine erişmeyi isteyeceklerdir. Oysa diğerleri bunu 

karıştırmaya, bundan bir kar elde etmeye çalışacaklardır. 

 



Herkes buna çalışmaya başlayarak bir şans elde eder ancak sadece manevi 

isteğinin ve manevi arılığının(saflığının)ölçüsünde Yaratanı kavrayabilmeyi 

başaracaklardır. Kabala bilgeliğinin hiçbir maddesel kazanç getirmeyeceğini 

anlayacak bir kişi yani açıkçası Yaratana memnuniyeti geri sunacak, O‟na 

hoşnutluk verecek kişiye şans verilir ki bu kişi maneviyatta ilerlemeyi 

başarabilsin. 

 

Eğer kişinin güçlü bir arzusu varsa (var olan diğer tüm arzuları halen kalır, 

ancak bu arzu tamamen farklı bir oranda) Kabala Bilgeliğini çalışmaya 

başlayacaktır. Diğer insanlar açıkçası bunu istemeyeceklerdir. Fakat buradan 

bizler her şeyin kişinin arzusuna, kişinin hassas bir şekilde ortaya çıkarmak 

isteğine, bağlı olduğunu öğreniriz. 

 

Kitap kişiye açılır ve kişi çalışmaya başlar. Belli bir zaman sonra kişi buna hazır 

olup olmadığını görebilir. Adamın arzusu, nerede olacağını ve ne yapacağını 

tanımlayan faktördür. Sadece onun içsel noktası kesin olarak ona maneviyatta 

hangi derecede olduğunu söyleyebilir. Kişi yavaş yavaş Yaratanla birleşmenin 

dışında hiçbir şey elde edemeyeceğini anlamaya başlar! Ne dünyasal bir haz,  ne 

zenginlik, ne onur, ne itibar ne de herhangi bir güç. İşte bu yüzden sadece bu 

gerçeğin farkında olanlar ancak ifşa‟yı ve içsel manevi dayanımın içeriğinin 

edinimini arzularlar. 

 

Manevi ilerlemenin sürecinde çok çok az insan kalır. Daha ötesi, ancak, bir grup 

hedefi daha yakına çeker, seçim daha zor hale gelir ve sadece gerçek anlamda 

layık olanlar kalır. Çalışmanın kendi süreci öğrencileri savurur ve öğrencilere 

güç verir.   

 

 

 

Bazı Düşünceler 

 

 

 
Bugüne kadar toplumun en çok düzelmiş ( ıslah olmuş ) formu birleşik tek bir 

arzu ile kararlı bir şekilde hocalarına ( manevi edinim sahibi Kabalist ) itaat 

eden bir grup öğrencidir. Bu özlem, hocanın manevi doğruluğunun içindeki 

mutlak takdirinden kaynaklanır, onun karizmasından, Yaratanla olan özel 

bağından veyahut onun emrindekilerin ondan korkmasından değil. 

 

İnsanoğlunun bütün tarihsel inanışı, kişinin On emri tutmayı diğerlerinden talep 

etmesini, adamın bunu tutmasının yetersizliğini veyahut hatta bunu bizim 

kimlerden aldığımızı bilmeksizin tutabileceklerine dair umudu ifade eder. 



Sadece Yaratanın ifşası ve edinimi bize bu emirleri tutma gücü verebilir ve 

sadece kişinin Yaratanın gücü, tekliği ve yüceliğini anladığı ölçüye bağlıdır. 

 

On emri tutmanın yeteneğimiz içindeki dereceleri aslında Yaratanın ifşasının, 

kişinin ediniminin, manevi yükselişin, manevi merdivenin basamaklarının, 

Yakup‟un merdiveninin manevi dereceleridir. 

 

Aksi halde, insan toplumu, emirlerin gözleminin temellerini, Yaratan‟ın edinimi, 

O‟nun yaratılış tarafından ifşası olmaksızın kırarsa, hayatının her gününde, On 

emri tutmasının bir gerekçesini bulmalıdır yani hayatın kendisi On emrin 

tutulmasının gerekçesi olmalıdır. 

 

İnsan topluluğunun kodları ve yasaların yaratılış için olan dinamosu hem uygar 

hem kriminal olarak emirlerin gözleminin elementinin bir bozukluğudur. İşte bu 

yüzden insanlığın son nesli doğamızla mükemmel olarak uyumlu ve tam bir 

ıslahı getirerek, doğanın kanunlarının gerçek gözlemine geri dönmeyi 

başarabileceklerdir. 

 

Hiçbir emir tüm On emri kendi gerçek formunda insanların bunu takip etmesini 

sağlayamayacaktır ve sadece Yaratan‟ın herkesin istekli olarak emirleri 

tutabilmesini sağlayan ifşası bunu yapacaktır. 

 

Baal HaSulam bu gönüllü gözlem durumuna ( Talmud Eser Sefhirota girişte ) 

Yaratan‟ın „tanıklığı‟ kelimesini kullanır, yani Yaratan, adamdan önce Kendi 

görünümü vasıtasıyla, sanki bir mahkemedeymiş gibi, kişinin günah 

işlemeyeceğine hüküm verir çünkü gücün ve Yaratan‟ın çekiminin ifşası adamı 

gönüllü ve doğal olarak Yaratanın tüm emirlerinin gözlemine zorlar. 

 

Maddemiz egoistik haz alma arzusundan yaratılmıştır ve bizler sadece bize yarar 

sağlayacak olan algımızda işlev görürüz bunun sebebi Yaratan‟ın ifşası içimizde 

henüz O‟nun istediğini takip edecek kararı yaratmadığındandır çünkü bu karar 

sadece bize iyilik getirecektir. Fakat kişi günahkâr doğasının kabulünün safhası 

vasıtasıyla hareket ederse ve hiçbir zorlama olmaksızın görür, nesilden nesile acı 

ve ızdırap içinde sabit bir şekilde yaşarsa, bu kişiye,  Yukarıdan gelen herhangi 

bir karar onu ikna eder ancak. Ancak zorluk olabilir, sonuçta sadece iyilik gelir 

ve onun tüm araştırmalarının ve bugünkü hayali özgür eğlencelerinin üzerinde 

tercih ettirilir. 

 

Daha sonra bir şahit olarak ona görünmeden önce Yaratanın, bir talebi adamın 

içerisinde uyanır veya adam hemen bundan sonra bunu gerçek bir teminat olarak 

alıp sadece doğru yola yönelecektir ve böylesi keskin hatalar yapmayacak ve 

böylece hatalardan kaynaklanan acılar çekmeyecek. 

 



Bu (Yaratan‟ın bir talebi), hayatlarımızın içerisinde bunu anladığımız kadarıyla, 

maddesel anlayışımız içerisinde ki, bize sadece bunu anlamamız için verilmiş 

olan arzuyu bir kere tüm bu hayalleri ve özgürlüğün keskin büyüsünü 

keşfettiğimizde, tersine çevirir, aslında hiçbir şekilde özgür değiliz çünkü kendi 

egoistik arzularımızın, içimizdeki günahı takip ediyor ve bunu kırıp özgür 

olamıyoruz. 

 

Eğer biz bugünkü gibi egoizmin bizi kontrol ettiği şekilde Özgeciliğin köleleri 

haline gelmiş olsaydık yani bizler bilinçsiz bir şekilde köleliği takas etmiş 

olurduk ve Yaratanda bir doğayı diğeriyle yer değiştirirdi bununla birlikte biz 

tam olarak bir sahipten diğerine böylesi bir geçiş istiyoruz, biz halen Yaratandan 

farklı bir niteliğin bir şeylerini alıyoruz. O, içimizde üç çizginin mekanizmasını 

oluşturur ki biz egoizmimizin diğer bir şekilde kullanabilelim diye, yani ihsan 

etmek için, ilk kısıtlamayı yaptıktan hemen sonra bu olur olmaz, haz için 

herhangi bir özlemden tam bir tarafsızlık olur. 

 

Bir kişi, almak, kendi maddesinin ve manevi ihtiyaçlarının hazzı için kendi 

arzularını değiştiremez ancak, kendini ve Yaratanı tatmin etmek için, egoizm ve 

özgecilik arasında bütün bir fark vardır. Bir kişi, „ kendim için‟ den kendisini 

koparmadan önce, ona Yukarıdan verilmiş olan amacı anlayamaz. Bu doğal bir 

niyet değildir fakat onun haz için olan arzusuna bir şeyler eşlik eder. 

 

Ve Yaratan, kişinin almak arzusuna „ O‟nun adına ‟ niyetini ekleyecektir, kişi, 

kendi alma arzusu için olan hazzını aynı zamanda bu yeni niyetle birlikte 

kullanmaya başlayacaktır.  

 

Bir kişi Yukarıdan, kendisini maneviyattan uzaklaştıracak herhangi bir 

hesaplama yapmaktan kaçınması için güç aldığı zaman, „merhamet içinde haz 

alma‟ durumuna geçişidir. Bundan sonra kişi kendi için haz alma arzusunu, 

Yaratan adına alarak farklı bir şekilde kullanarak seçer. Eğer, „merhamet içinde 

haz almanın manevi durumu adam için yeni bir element olmamışsa, kişi kendi 

arzuları içerisinde ve „Yaratan için‟ niyetinde özgür hissetmeyecektir. 

Ancak tam olarak „merhamet içinde haz almanın‟ konumuna gelmesi sonucu, 

kişi kendi aksiyonlarını bütünüyle özgür bir şekilde seçebilecektir. Ve kişi bu 

noktada özgeciliği seçerse bu bir özgür seçim kararıdır ve acıdan kaçmak için 

seçmemiştir. Bir kişi kendi özgür seçimini ve almak özgürlüğünü acısız bir 

hayat için satmaz fakat kişi istekli ve bağımsız olarak özgürlüğünü seçer. 

 

Her nesil bir sonrakine insanoğlunun biriktirmiş olduğu bilimsel ve kültürel 

başarılarının kolektif deneyimini aktarır, bu insani hatırlatma nesilden nesile 

gider. Çürümüş bir tohumun enerjisinin genç bir tomurcukta enerjiye dönüşmesi 

gibi burada sadece hafızanın, enerjinin, reshimotun aktarımı vardır, tüm madde 

çürümeye mahkûmdur nasıl ki bir insan vücudunun çürümesi gibi ve tüm 



bilgiler ruha giderek yükselir. Daha sonra bunun yeni bedenlere girişinden 

sonra, birikmiş olan bu hafızayı tamamlar. 

 

Genç bir çiftin çocukları olduğu zaman ve ölümün sonucu ruhun yeni bir bedene 

hareket ettiği zaman aktırılan bilginin, bir tohum vasıtasıyla bilginin aktarımı 

arasında ki fark nedir? Halen tüm ebeveynler çocuklar hayatta iken, bu küçük 

çocukların bedenine geçen ruhlar nedir?          

 

Nesiller boyunca ve tüm insanlarda birikmiş olan bilgiyi bir sonraki nesillere 

aktarmak için çok büyük bir arzu vardır, en iyisini, en yüksek manevi değerleri 

aktarmak için. Bu arzunun en iyi uygulaması, çalışmanın, eğitimin içinde değil, 

„halen kutsal‟ sayılan ( Ortodoks inancı ) eski – moda olan bir yolda uygulanır. 

 

Bu aktarımın gerçekleşmesi „Manevi program‟ tarafından olur ve bu yüzden en 

iyi şey, bir kişinin bir sonraki nesil‟e aktarımı (hatırlatmayı) yapabilmesi için – 

kendini ıslah etmeli, kendi ruhunun niteliklerini yükseltmeli, olabildiğince 

mümkün olan ıslah olmuş formunda bedeninden ruhunun ayrıldığına emin 

olmalı. 

 

Bu yüzden görüyoruz ki adam ruhunu bir sonraki nesil‟e, içerisinde gerekli olan 

her şeyle beraber aktarır ve bu dünya ile ilişkili olan herhangi bir şey ile eğitim 

ile veya dışsal sistemin değerleri aracılığıyla hayati önem taşıyan herhangi bir 

şeyi aktarmaz. Gerçek aktarım sadece manevi seviyede var olur, maddesel bir 

seviyede değil. 

 

Bizler günlük uygulamalarda, insancılık ( hümanizm ) ve özgecilik terimlerinin 

anlayışında bozulmalarla karşılaşıyoruz. Kesin konuşmak gerekirse, Kutsal bir 

kelimelerin yanlış anlaşılmasıdır! Yaratanın kanunları hepsi maksatlı ve amaca 

yöneliktir. Bu kanunlar, yaratılışın amacına çok yakın ilişkilendirilerek 

çalışılmalıdır aksi halde bunlar yanlış anlaşılır ve hatta birbiriyle çelişkili 

görülür. 

 

İşte bu yüzden yaptığımız tüm aksiyonda, yaratılışın amacına yaklaşabildiğimiz 

ölçüde ancak yaratılışın haklı gerekçesi veya eleştiri mümkün olur yani kesin bir 

yolda hareketi seçtiren, Yaratan‟ın amacının ilişkisiyle birlikte. Aksi halde bu 

dünyada hiçbir fenomeni doğru bir şekilde düzenlemeyi asla başaramayacağız. 

 

Eğer bizler, kendi nesillerimize bu dünyada, onların aksiyonlarında, 

cezalandırmanın korkusuyla veya dinsel ahlak tarafından değil de yaratılışın 

düşüncesi ile bu bakış açısını aktarabilecek kadar akıllı ( erdemli ) olabilirsek, o 

zaman onlar Yaratan‟ın, doğa‟nın varlığını fark edecekler ve manevi 

gelişimlerini hızlandıracak ve olmamız gereken manevi erişime geleceklerdir ve 

gerçekten ilahi takdiri etkileyebileceklerdir. 



 

 20. yy.da dini toplum ile laik toplum arasında bir bölünme vardı. Bu bölünme 

yakında daralmaya başlayacak çünkü bu iki grup gerçeğin yolunun anlayışına 

gelmeye başlıyorlar. Yol, ne dini, ne de laiktir, ikisinin arasında bir şey, bir altın 

yol, Yaratan‟ın yolu. 

 

Mutlak egoizm her ulusun içerisinde kendi ıslahı, kendini beğenmişliğini milleti 

ile ilişkilendirilmesi tarafından erdemli milletmiş gibi tanımlanır. Muhtemelen 

ıslah sürecinde bu imajlar onların güçlerini kaybettirir fakat daha sonra kendini 

beğenmişliğinin abartılması temelinin varlığı saldırganlığa sebep olur. 

 

İnsanlar depresyondan, acı ve eziyet çekmekten sürekli şikâyet ederler ve işin 

gerçeği hayatlarındaki zevk eksikliğinden şikâyet ederler. Size, akıllı bir adam 

gibi ( arkadaşının evindeki kalabalığı duyduğu zaman ) tavsiyelerde bulunan ve 

daha sonra biraz zaman geçince tekrar bu defa tersi tavsiyelerde bulunan biri 

gibi yapabilirim. 

 

Depresyonda olan herkese; gözlerini ve kulağını kapat diye tavsiyelerde 

bulunabilirim. Biraz daha fazla acıyı ve biraz daha fazlasını duymak ve görmek 

için güçlü bir arzu hissedene kadar birkaç dakika bu şekilde kal ve daha sonra 

gözbağı ve kulak tıpasını kaldırın ve ne kadar güzel ve harika bir dünya 

olduğunu göreceksiniz! 

 

Basit olarak diyebilirsiniz ki Freud‟un, Marx‟ın ve Einstein‟ın Yaratanı 

araştırmak için teorileri aynıdır. Toplumdaki, kişideki, bilimdeki çelişkiler 

vasıtasıyla, fakat direkt olan bir yolda değil. Onların hepsi Yaratanın düşüncesi 

gibi mükemmel bir şeyler aradılar, fakat bariyerin altını, dünyamızı araştırdıkları 

içsel onaylamaya kadar dünyamızda hiçbir çözüm yoktur.  

 

Yaratanın gücünün kabulü ve anlayışı sadece O‟nun her şeyin sebebi olduğu 

değil, ancak „ O‟ndan başkası yok ‟ anlayışıdır ki bu üst dünyaya can atarcasına 

manevi bir istek, O‟nun la birleşecek bir arzu. Çünkü Yaratan‟ın tekliğinin 

anlayışı O‟nun la birleşmek, kendi yaklaşımını Yaratan‟ın ki ile eşitlemesiyle 

adamı kendi benzerliğini sağlamaya zorlar. 

 

 

*      *      * 

 

Yoga ve diğer metotlarının pratiğinin farkları, Kabala‟nın zıttıdır, tüm diğer 

metotlar ve dinler, dışsal fiziksel bir performans metodunu önerirler yani fiziksel 

pratik eksersizler, diyetler vb. Sadece Kabala Bilgeliği hiçbir şekilde dışsal 

aksiyonlardan bahsetmez çünkü bütün bir pratikten başlangıçtan sona kadar 



kişinin ruhunu, düşüncelerini, manevi isteklerini yani içsel manevi pratiği, 

konsantrasyonu sağlar.     

  

 Eğer kişi doğanın kurallarına uyar ve aynı zamanda Yaratanı resmetmeye 

(hayalinde canlandırır) çalışırsa, kendisi ile arasındaki farkı her zaman görür, 

kendisi egoist, Yaratan özgecil. Bu oran, kişinin tavrının Yaratana zıt halindeki 

durumundaki resmedilişi, dinleri, Yaratanın yaklaşımımıza karşı duran alma 

arzusunu yaratır ve böylece onun manevi yolu, kendi doğası ve özgür seçimini 

bastırmasını konsantre eder  

 

Ancak sadece tüm realiteyi Yaratan ve yaratılış olarak resmedemeyen kişi 

kendisi ile Yaratan arasındaki çelişkileri göremeyecektir çünkü ancak sadece 

Yaratan vardır. Sonuç olarak, kişinin yaklaşımı, Yaratana olan yolu, kendi 

tavrına ( tutumuna ) olan kavgaya değil Yaratanın ve kendisinin tutumlarının 

eşitliğine odaklanacaktır. 

 

Bu kişi, asla kendi yetişme tarzının, tehdit, zorlama ve sınırlamalarına 

dayanmayacaktır hatta bununla birlikte bu yol, kısa zaman görsel şaşırtıcı 

sonuçlar sağlar fakat bu adama asla gerçek manevi bir ıslah getirmeyecektir. 

Durumlar değişir değişmez her şey bozuk bir durum içinde yıkılacaktır. 

 

Sadece manevi bir değişim ki kişinin ruhuyla birlikte istekli bir şekilde, 

kendisinin seçtiği özgürce içinde olmayı istediği yakın bir çevre, bir hoca 

(Kabalist), grubun etkisinin sonucu ancak kişide değişimi gerçekleştirecektir. 

Grubun etkisi, adam da sadece kendisini ıslah etmesi gerektiğini fark etmesi için 

etkili olur ve böylece grubu kendisini en yüksek şekilde etkileyen faktör olarak 

kabul etmelidir. Bu ölçüye göre adam gruptan manevi yükselişin görüşünü 

özümsemeyi başaracaktır. Ve yine bu ölçüye göre kişi Yaratanı çok 

arzulayabilecek ve manevi tırmanışını sıradan bir kişinin yolundan çok az sayıda 

seçilmiş olanlara doğru hızlandırabilecektir. Böylesi bir kişi için sadece içsel 

değişimler vardır ve hiçbir sınırlama yoktur.  

 

 

 

ÖZGÜR SEÇİM 
 

 

 

Baal HaSulam 'özgürlük' adlı bir deneme yazdı, biz şimdi özgürlük konusunun 

derinlikte içerisine girmeye çalışacağız ve bu makalenin anlamını aydınlığa 

kavuşturacağız. 

 

Özgürlük (İbranicede: Herut) temel bir insanın ihtiyacını, Baal HaSulam bu 



denemesinde bize açıklıyor, özgürlük, bağımsızlık. Fakat diğer taraftan bizler 

herhangi bir aksiyonumuzun içinde özgürlüğün var olduğunu kontrol etmeli ve 

görmeliyiz. 

 

Eğer bizlere ilerleyişimizde verilen tüm parametrelerle doğmuşsak: öyle ki 

konuşmak için her kişinin kendi yıldızının altında duygularımız, hissiyatlarımız, 

karakterimiz ve 'yeryüzünde hiç bir çimen tanesi yukarıdan onu etkileyen ve ona 

büyü!‟ diyen bir melek olmaksızın nefes alamaz dendiğinden beri. O zaman 

seçimin hiç bir çeşidini, seçimi dahi konuşabilir miyiz? 

 

Çevremizi saran tüm doğa, bütün kozmetik değişiklikler, sosyal değişimler hiç 

birimize bağlı değilse özgür seçim var mıdır? 

 

Bize seçim zamanında arzularımıza göre olmayan başladığımız durumları bizim 

düzenlediğimiz bir hayat verilir. Seçmediğimiz bir topluma bir aileye geliriz 

öyleyse o zaman neyi biz seçeriz? 

 

Eğer tüm bu parametreler önceden tanımlanmışsa hangi özgür seçim hakkında 

konuşabiliriz? Özgür seçimin belirli bir ölçüsü var mıdır? Ve eğer yoksa o 

zaman hatta ne hakkında konuşacağız, yazacağız ve bu doğanın kanunları 

tarafından kaderimizi mi tamamlarız? Eğer öyleyse bu çevremizde var olan 

dünyanın hangi amaçla olduğunu anlamamız imkânsızdır. 

 

Baal HaSulam bu makalesinde bizlerin içerisinde realitenin bir parçasının var 

olduğunu gösterir ve eğer ona nasıl ulaşacağımızı ve kontrol edeceğimizi 

bilirsek, onun aracılığı ile diğer her şeyi etkileyebiliriz. Daha sonra bizler tam 

olarak daha iyiye ve daha kötüye bunu nasıl değiştireceğimizi bilecek, doğaya 

bütün bağımlılığımızı durduracağız. 

 

Bizler bu 'özgür' parçanın doğasını, eşsiz karakteristiğini anlamayı öğrenmeliyiz 

ve aynı zamanda amacımızın ne olduğunu neye ihtiyacımızın olduğunu kesin 

olarak anlamalıyız bu parçanın kontrolünün ölçümümüzü, bunu değiştirecek 

kesin yeteneğimiz, bu anlayışa bağlıdır. 

 

Eğer bu şekilde hareket edersek bu dünyadaki durumumuz kendimiz tarafından 

gerçek anlamda değiştirmeyi başaracak ve doğadan bir dakika sonrasında ne 

olacağını bilmediğimiz zamandan bağımsız hale geleceğiz. 

 

Bu yetenek adama, onu evrenin geri kalan kısmından ayıran köklü fark, ona bir 

güç olarak verilir. Bu yüzden denir ki Torah'ta On Emir 'Tabletlere kazınmıştır' 

ve hocalarımız bizlere bu kelimeleri kazınmış olarak değil (Heb: Harut), fakat 

özgürlük (Heb: Herut) olarak okumamız gerektiğini açıklarlar, yani özgürlük ve 

bağımsızlık İbranicede bu iki kelime aynı şekilde yazılır. 



 

Hocalarımızın Torah'ın verilen bu anlamını vurgulamak istemesiyle, bizler 

bunları taşın (ve nihayetinde taştan kalbimizin üzerinde - adamın en egoist 

noktası) üzerinden kazırsak, eğer biz onların gerçek manevi anlamını sağlarsak, 

onlar bizi 'özgürlük' denen manevi duruma getireceklerdir. Bu yüzden bize 

Torah verilmiştir. 

 

Baal HaSulam bu talimatı – kazanmış olarak okumayın, ancak özgürlük olarak 

okuyun – yazdıktan sonra daha derin bir yorum talep eder. Bizler Torah'ın 

verilmesi ile adamın özgürlüğü arasındaki bağlantıyı anlayamıyoruz, on emri 

gözlemlediğimizde aldığımız özgürlüğün anlamı nedir, hayal ettiğin bir 

özgürlük mü? Adamın özgürlüğü en çok ölümünden özgürlük olarak açıklanır. 

Eğer adam ölümsüz olsaydı kendine, dünyaya, hayata olan tavrını önemsizliğe 

doğru değiştirirdi. O zaman biz buna realite 'hayat' demezdik. 

 

Özgürlüğün aslında ölümden özgürlük olduğunu anlamak için, 'özgürlüğün' 

anlamını ayrıntılarıyla anlamalıyız. Eğer genel olarak etrafımızı saran dünyayı 

değerlendirirsek duran, bitkisel ve hayvansal ( insan dâhil ) seviyelerinin esarete 

tahammül edemediklerini görürüz. 

 

Tüm hayat formları kendi hareketlerinin, kendi özgürlük için gelişimlerinin 

kendilerine tanımladıkları özgürlüğün sınırlandırılmasından ıstırap çekerler. Bu 

yüzden Baal HaSulam insanlığın özgürlüğe erişmek için çok büyük bir çaba sarf 

etmiş olduğunu söyler. 

 

Eğer insanlara tam olarak özgür seçimin veya kendimiz için bir an düşünmeye 

çalışmanın ne olduğunu, bu terimlerin ne anlam geldiğini sorarsak gerçekten 

bizler, özgürlüğün ne olduğunu tam olarak açıklayamayacağımızı göreceğiz; 

çalışma özgürlüğü? Dinlenme özgürlüğü? Hareket özgürlüğü? Özgürlüğün 

anlamı nedir? Nasıl açıklanır ve neden Baal HaSulam bu sorunun cevabını 

araştırdı. 

 

O, bize tüm hırslarımızdan bağımsız olmayı, hırslarımızla gerçek anlamda 

'özgürlük' için hiçbir şeye sahip olmadığımızı göstermek ister. Özgürlük, kendi 

gerçek anlamı içinde, herhangi bir sınırlamanın yokluğudur, yani ölümün, 

herhangi sonun yokluğu, tam bir edinim, ebedi haz ve her şeyin mümkün olduğu 

yerdir. 

 

Eğer tüm ihtiyaçlarımızı bir araya getirirsek o zaman muhtemelen bir şekilde 

'özgürlük' denilebilecek bir duruma gelebileceğiz, yani sınırsızlık. Bu yüzden 

Baal HaSulam 'özgürlük' kelimesiyle sembolize edilen manevi durumu bilmek 

için ilk önce oraya gelmemiz gerektiğini söyler ve sadece o zaman oraya 

gelmemiz gerektiğini veya gerekmediğini ve bunu sağlamak için ne çabalar ve 



fedakârlıkları sağlamada istekli olduğumuza karar veririz. 

 

Bir kişiyi incelediğimizde, o kişinin günlük aksiyonlarını bir gereklilik gibi icra 

ettiğini fark ederiz. Bunlarla ilgili hiçbir seçimi yok, çünkü içsel ve dışsal 

doğamızın her ikisi de bizleri iki güç vasıtasıyla etkiliyorlar: Acı ve haz. Bu 

etkiyi üzerinde hisseden herhangi bir kişi, bitkiler, hayvanlar, insanlar özgür 

seçimin inkârını hissederler çünkü onların acı veya hazzı geri çevirecek hiç bir 

yolları yoktur. Böylece doğamızın özü haz almak arzusudur. Bu yüzden eğer bir 

seçim yaparsak, bu minimum çabada maksimum haz edinmeyi amaçlar. 

 

Baal HaSulam, adam ile hayvan arasındaki fark için sadece adamın geleceğe 

bakabildiğini, gelecek olayların daha ileri bir analizini yapabildiğini yazar. Bu 

yüzden adam, şimdiki acısının gelecekte ona kar sağladığını görürse daha fazla 

acıya dayanma yeteneğindedir. 

 

Hayvanlar, küçük çocuklar ve gelişmemiş insanlar geleceğin tahmini üzerinde 

kendi hesaplarını tesis edemezler, geleceğin hissiyatının eksikliğine sahiptirler 

ve böylece hareketleri sadece anlık kazançlar üzerine temellenir. 

 

Fakat bu dünyada var olan her beden, herhangi bir durumda bu hesaplamayı 

yapar çünkü kişi hayatının acılardan kaçma ve haz almanın bir sonucu olarak 

hisseder ve sadece haz ve acının hesapları vasıtasıyla yaşar ve belirlenmiş hiçbir 

hareket planına sahip değildir. 

 

Her birimizin, kendi karakteri, doğuştan gelen nitelikleri, değerleri, hayat 

boyunca edinmiş olduğu anlayışları, yetiştiriliş tarzı, hislerimiz ve kişiliklerimiz 

vb. vardır. 

 

Bu, içimizde hareket ve hesaplama yapmak için bir sistem, bir mekanizma 

oluşturur. 

 

Bu yüzden, tüm niteliklerimizin önceden içsel tanımlanması ve dışsal tüm 

durumlar önceden tanımlanması sonucu, adama bu hiçbir özgür seçime sahip 

olmaması olarak geri döner. Bizler bu yüzden adamın, daha önceden 

tanımlanmış ve belirlenmiş içsel ve dışsal verinin etkisinden hiçbir şekilde özgür 

ve bağımsız bir seçim yeteneğine sahip olduğunu iddia edemeyiz. 

 

Baal HaSulam, kendisinin dâhil insanlığın şimdiye kadar neden bu probleme 

odaklanmaya çalışmadıklarını anlamadığını belirtir. 

 

İnsanlık problemi kotarmada veya çözmede aciz olmalı. Eğer inananlar her 

şeyin, O'nun kılavuzluğunda olduğuna, hepimizin O'nun kontrolünde olduğuna, 

her şeyi yaratan bir Yaratan'a inanırlarsa ve her şeyi kendilerine hatta 



kendilerinin özgür seçimlerine karşı yerine getirdiklerine inanırlarsa ondan sonra 

var oluşlarını düzeltebilirler. 

 

Fakat eğer inanmayan toplumdan söz edersek, yaşamlarımızın anlamını 

tartışmak çok zordur. Çünkü eğer bir kişi, kendisinin tüm aksiyonlarının 

önceden belirlendiğinin ve içsel ve dışsal her şeyin doğanın elinde olduğunun 

gerçek anlamda farkındaysa, ondan sonra yaşamının tüm anlamı yok olur. Bu 

durumda kişi hiçbir şeydir, ancak kişi içsel ve dışsal doğalarının arasında bir 

yerde var olan bir şeydir. 

 

Bunu anlayabilmemiz için, tüm doğamızın tek bir arzu – haz alma üzerine 

odaklandığını anlamamız gerekir. Bu haz alma arzusu Yaratan tarafından 

'yoktan var edildi'. Bu haz yaratıldı çünkü Yaratan zevk almamızı istiyor çünkü 

O'nun doğası mutlak bütünlük, O'nun Doğası, O'nu vermeye zorluyor ve bu 

yüzden O, adamı, haz alan arzusunu yaratmak zorundaydı. 

 

Yaratanın yaratılanlara sunmak istediği haz tek ve bir nitelik – bütünlük 

tarafından belirlenir yani Yaratan'ın konumu. Bu açık olarak bizlere aktarmaya 

çalıştığı şeydir. Yaratan mükemmel ve eşsizdir. O'ndan başka bütün hiçbir şey 

yoktur bu mükemmelliği dışında, yaratılana bu mükemmelliği bahşetmeyi 

arzuluyor, verebileceği tek şeyi – Mükemmelliğini. İşte bu yüzden yaratılışın 

amacı Yaratanın mükemmel manevi koşuluna gelmesidir. 

 

Yaratılanın, yaratılışı yaratan, Yaratan gibi böylesine bir mükemmel manevi 

duruma erişebilmeyi başarması için ve O'nun Konumu Bütünlüğü üzerine 

'yorum' lamasına izin verdi. Bu tepkiye 'haz alma arzusu' denir. Yaratan'ın işaret 

ettiği tam eksiklik derecesinin hissiyatının bütün varlığı ve Yaratanın işaret ettiği 

mutlak mükemmellik, manevi derecenin olduğu yer, bir bütün veya bir bütünden 

biraz daha az manevi dereceyi hissetmek yeteneği doğamızın en derin özüdür. 

 

Sevelim veya sevmeyelim, bir tek şey için can atıyoruz – Yaratanı hissetmek 

veya Kabala'da denildiği gibi: Işığı hissetmek. Doğal olarak amacımız, 

Yaratanın derecesine gelmektir – O‟nunla birleşmek, O'nun niteliklerini almak. 

Islah‟tan sonra, bizler, Yaratan gibi aynı manevi derecede olmalıyız. Birbirine 

benzeyen iki bütün durumun var olacağı mümkün değildir. Sadece, tekbir 

mükemmellik vardır ve tanımlarsak, bu her şeyi kapsar ve bu yüzden bunun gibi 

olabilecek hiçbir şey yoktur. 

 

Böylece, bizler sadece hazzın varlığına veya yokluğuna tepki gösterebiliriz. Haz 

hissiyatı, mükemmelliğin hissiyatıyla beraber veya bunun eksikliği, yeni bir 

malzeme ortaya çıkarır: Akıl. Bu malzeme bize, yeni manevi dereceleri ( haz 

olarak hissettiğimiz mükemmellik dereceleri ) daha hızlı ve etkili edinmek için 

hizmet eder. 



 

İnsan aklı, zevk aldığımız arzularımızın gelişiminin bir sonucudur. Bu, bizim 

alma isteğimiz tarafından ek bir araç gereç gibi haz edinmenin yeni yollarını 

araştırıp bulmak için yaratıldı ve kontrol edilir. Bu, haz edinmenin yeni yollarını 

araştırıp bulmak için, ek bir araç gereç olarak, bizim alma isteğimiz tarafından 

yaratıldı ve kontrol edilir. Etrafımızdaki doğanın içinde onu görürüz: eğer haz 

alma arzusunun gücü küçük ise aklı aynı şekilde gelişmemiştir. Daha büyüğü, 

ihsan etmek arzusu, aklı daha çok geliştirdi. 

 

İnsanoğlu, daha akıllı olmak istediği için gelişmiyor çünkü daha büyük hazlar 

istiyor. Haz almak için araştırma, insanoğlunu aklı, bilimi ve diğer her şeyi 

geliştirmeye teşvik ediyor. Diyorlar ki sevgi ve açlık dünyayı yönetir: Bu 

demektir ki haz arayışımız ve acıdan kaçınma arzusu bizim bu hareketimizi ve 

aslında dünyayı kontrol eder. Aklımız, zevk alma arzusunun üzerindeki 

bağımlılığımızın ölçüsüne göre gelişir. 

 

Gelişimimiz doğrudan acımızın hissiyatına bağlıdır. Bir kişi daha fazla acı 

çeker, daha fazla edinmek ister, daha yüksek zihinsel beceriler edinme ihtiyacını 

daha fazla hisseder ve aklımızın daha fazla gelişir. 

 

Terside doğrudur, kişinin doğasında olan olağan üstü zihinsel ve analitik 

becerilere sahip olacağı mümkündür. Fakat hayatta her şeyi çabasız elde ederse 

aklı gelişmeyecektir gerileyecektir. Bu yüzden tamamen hayvanlar gibi yaşayan 

böyle zengin insanları kıskanmaya değmez. Çünkü o toplum manevi çöküş 

içindedir. İnsanımızın tarihi, imkânsız koşullar altında var olan kararlı araştırma 

yolunun verimliliğini sürekli kanıtlar. 

 

Bu yüzden düşünmek sadece tamamlayıcı bir fonksiyondur ve bizim hazzı 

edinmemize yardımcı olmak için ikincil bir süreç gibi gelişir. Bizim temel 

doğamız sadece Yaratan'ın mükemmel hissiyatı gibi gerçekte bilinçsizce 

içimizde tanımladığımız haz almak için araştırmaktır. 

 

Bu tutkunun bizim içimizde nasıl geliştiğini tam olarak anlamak için 

mükemmelliğin manevi derecesini edinmeyi başarırız. Rav Ashlag dünyamızın 

fenomenini gelişimimizi etkileyen manevi ve fiziksel dört temel elemente böler. 

İlk element 'cinsellik', adamın temel genidir. 

 

İkinci element – kanunlar, özümüz, yatak tarafından gelişir. Özümüzde daha 

önce belirlenmiş olan veriler vardır. Kurallar tarafından gelişeceğini kesin olarak 

biliriz. Sadece dışsal elementler tarafından etkilenmesi sağlanmış olan nihai 

sonucu, gelişimin özü ve kanunları belirler. 

 



Bununla birlikte, Baal HaSulam evrimin aynı zamanda iki dışsal elementinin 

olduğunu iddia eder. Beni etkileyen dışsal durumlar vardır, bu dışsal durumlara 

göre kendimi nasıl ıslah edeceğimi belirler. Böylece, kendimin dışında ( yani ilk 

element olan özüm ) ve kendi içsel programımın dışında ( ikinci element ) içsel 

programı etkileyen aynı zamanda dışsal bir element vardır. 

 

İçsel gelişim planımı etkileyen bu dışsal element, gelişimin kendi yasaları, 

evrenin, doğanın ve toplumun gelişiminin yasaları ile işler. Tüm bu kurallar beni 

de etkiler, yani önceden tanımlanmış değişmeyen içsel elementler vardır ve o 

zaman içinde dışsal çevrenin etkisi altında üçüncü element vardır. Ve gelişimin 

daha önceden belirlenmiş kendi kurallarına göre değişen dışsal bir çevre vardır 

ve böylece bu beni de etkiler. 

 

Önceden belirlenmiş olan içsel ve dışsal elementleri değiştiremem. Aynı 

zamanda idrak dahi edemeyeceğim, evrimin kendi kanunlarına göre değişen 

dışsal durumları değiştirme kabiliyetinde değilim. Sadece içsel kısmımı 

etkileyen bu dışsal gücü etkileyebilirim. Fakat Torah der ki bu şekilde yaparak 

kendimi ıslah edebilir ve kendimi ve dünyamın hissiyatlarını kontrol edebilirim. 

Benim etrafımdakilerle beraber etkileşimin aracılığıyla, manevi ilerlemenin 

yolunu kontrol edeceğim. 

 

Bu ters düz olur, bir fark yapabilmemle burada kesin bir yol vardır. Bu demektir 

ki daha önceden belirlenmiş parametrelerde hareket eden bir robot değilim. 

Seçme özgürlüğüne sahibim! Ve bu elementi etkilediğim zaman yapabilirim, 

gerçekte, ruhun verilmiş parametrelerin dışında her şeyi değiştirebilirim. 

Öyleyse ne ile kalakaldım? Hayatımın gidişatında bana olması gereken her şey, 

yolum ile kalakaldım. 

 

İlk element, adamın manevi derecesini belirleyen, yatak, Yaratandan aldığımız 

bizim temel maddemizdir. Yaratan bunu „yoktan var etti‟. Bu ilkel madde bizim 

içimizde ve bizim için önceden belirlenir ve tanımlanır. 

 

Özümüz bir tohum gibidir. Ancak bizler bitkiselin derecesi içinde değiliz bunun 

üzerindeyiz. Bu yüzden tohumun hayat döngüsünü çalışabilir inceleyebilir ve 

bunu kontrol edebiliriz: tohumu ekeriz ve tohum yeni bir hayata büyümeye 

başlar veya çürür ve ölür. 

 

Bizlerin, ancak kendi hayat döngümüzün analizini aynı şekilde yapma 

kabiliyetimiz yoktur çünkü bu içinde olduğumuz aynı manevi dereceden gelir. 

Ancak eğer bizler dünyamızın üzerine, daha üst bir seviyeye, manevi dünyaya 

yükselmeyi başarabilirsek, bizlere ileride gelecek reenkarnasyonlarımızın içinde 

neler olacağını görmeyi başarabileceğiz. 

 



Tohum çürüdüğü ve ondan hiçbir şey kalmadığı zaman, toprak olduğu zaman 

yani cansız, işte o zaman yaşamın yeni formu gelişmeye başlar. Önceki şekil 

şimdi tamamen gitmiştir ve tüm ayrılan ruhtur – yeni bir hayatın başlangıcını 

yöneten güç. 

 

Eğer bizler tohum ile olduğu gibi aynı seviyede olsaydık hayatın döngüsünü ve 

onun aracılığı ile gelişen değişimleri analiz edemez ve değerlendiremezdik. 

Tohum ölür, tamamen zayıflar ve önceki hayatıyla kıyas edilerek yok olur.. Ve o 

zaman tekrar büyümeye başlar. Yani tohum büyüdüğü zaman yeni hayatın 

içinde önceki hayatını tüm temel nitelikleri kalır. Bununla birlikte fiziksel hiçbir 

şey kalmaz. Her şey çürür fakat kalan bu manevi güçten, ruhtan yeni bir 

embriyo doğar böylece yeni bir hayat döngüsü başlar. 

 

Fakat önceki durumdan geri kalan ve bir sonra ki duruma geçen nedir? Bizim 

fiziksel bedenlerimize, bizlere de birçok kez olduğu gibi tohuma ne olur? 

Vücudumuz çürür, yeni bir vücut alırız ve ruh, manevi potansiyelimiz tohumda 

olduğu gibi genlerimizde, bilginin gücünde kalır ve önceki durumdan eski 

vücuttan yeniye fiziksel kesilme vasıtasıyla geçer. 

 

Burada bir fiziksel organın alınması vardır: önceki vücut çürür ve ölür, yeni 

vücut eski vücuttan doğar ve çürüyen tohumdan şimdi yeni bir tohum vardır. 

Neden biz tohumun içinde eski bir hayattan yeni bir hayat görebiliyoruz. Neden 

bunu kendi içimizde tanımlayamıyoruz? Bunun sebebi sürecin yer aldığı 

derecenin aynı seviyesinde olduğumuzdan, dünyamızın içerisinden hayat 

döngümüzü izlediğimiz içindir. 

 

Ruhlarımız bir şekilde farklı bir süreçten geçerler. Çünkü ruh hayvani değildir, 

bedenle beraber el ele gitmez ancak yukarıdan Yaratan‟ın bir parçasını 

oluşturur. Bir ruh, bu dünyanın bir ürünü değildir oysaki tohum mutlak genetik 

verinin bir sonucundan daha fazlasını taşımaz. 

 

Yaratan‟dan gelen ruha „perde‟ veya „yansıyan ışık‟ denir. Bu, Yaratan‟ın bir 

parçasıdır, dünyamızda hiçbir kökü olmayan ve paralellik içermeyen manevi 

içeriklerdir çünkü onlar tamamen özgecildir. Ve bununla birlikte kendi içimizde 

bu nitelikleri henüz hissetmiyoruz. Bu sadece hayat parıltısının ruhunu bize 

veren zayıf ışık, onların arasındadır. 

 

İşte bu yüzden ruh bedenden ayrılır ayrılmaz farklı bir bedene taşınır. Fiziksel 

beden için ruhun bir diğer bedene geçmesini sağlamak için yolu almasını 

beklemeye gerek yoktur. Ruhta serbest kalan bir vücut onunla tüm kontağını 

yitirir. Bununla birlikte tüm dinler ve inanışlar, fiziksel bedene benzersizlik ve 

yücelik atfederler. Baal HaSulam açıkça der ki öldükten sonra kemiklerimi 

nerde yakacağınızla ilgili hiçbir kaygı duymuyorum. 



 

Hatırlıyorum ki hocam kendi hanımının ona nerede gömülmek istediğini 

sorduğunda verdiği cevap çok basitti „sorun değil, en yakın mezarlığa‟. Bu 

arada, o da babası gibi kendisi için gömülecek yerin saygı değerliği hakkında hiç 

endişe duymadı. 

 

Döngünün içindeki bir önceki parçadan, sonrakine geçen manevi güçlere „yatak‟ 

denir, veri tabanı, öz. Eğer bu bir buğday tohumuysa, buğday tohumu olarak 

kalacaktır. Eğer bu kesin bir ruhsa, aynı ruh olarak kalacaktır ancak farklı bir 

bedende. 

 

Hangi bedenin içinde ruh gelecek? Bu ruhun içinde baskılanan planın 

uygulanması için en uygun olan bedenin içinde. Ruhun içsel nitelikleri, onun 

yapısı ve fiziksel bedenin niteliklerini tanımlayan ıslahı için olan yolunun içine 

gelecek. 

 

Yukarıdan ortaya çıkarabildiğimiz, insanların doğuştan edindikleri niteliklerinin, 

karakterinin, ihtiyaçlarının ve tutkularının, arzularının içindeki farklılıklarını 

tüm bunlar ruhun içsel nitelikleri tarafından, bizim dünyamıza inme sebebini 

realize etme ihtiyacı tarafından belirlenirler. 

 

İşte bu yüzden dünyamızda özürlü insanlar veya beyinsel hasarlı, psikiyatrik 

problemli, doğuştan gelen diğer eksiklikler vardır. Her şey ruhun nitelikleri, 

onun birincil parametreleri tarafından belirlenir. Bizler, reenkarnasyonun bu 

büyük resmini anlayan ve göremeyen bizler ilahi takdirin bu durumlarını haklı 

çıkaramaz ve kavrayamayız. 

 

Yaratan‟ın aksiyonlarını haklı çıkarmak için, adam evrenin genel resmini 

anlamalı ve görmeli. Aksi halde ilahi takdirin içindeki az veya çok keskin 

kusurları bulmaya zorlanır, işte bu yüzden bu büyük resmi görebilen Kabalist‟ler 

sadece haktan yana adına layık olur – Yaratan‟ın aksiyonlarının adil olduğunu 

düşünen kişiye Kabalist denir. 

 

Ancak bir kişi „yatak‟ın içindeki kendi ilkel parametreleri uygun kullanımını 

sağlamak için onun aktif olması düşünülen manevi alanının içinde en azında ehil 

olmalıdır, işte bu yüzden maneviyatta ilerleyen bir kişi çabası oranında manevi 

aksiyonlar icra edebilir ve üst dünyaya yükselebilir, adam Yaratan‟ın buna izin 

verdiği niteliklerinin kabulü, perdesi ölçüsünde ancak Yaratan‟ın dünyadaki 

işleyişinde „yer değiştirmeye‟ başlayabilir. İşte bu Kabala Bilgeliğinin özüdür. 

 

Özetlersek, gelişimimizdeki özümüz olan ilk element „yatak‟tır. İkinci element 

yatağın gelişiminin işlevidir. Tohumumuz kararlı bir yolda ilerlemeli, manevi 



ilerleyişi kararlı safhaları aracılığıyla geçmeli. Her tohum, kendi gelişim nesnesi, 

kendi benzersiz safhaları aracılığıyla gider. 

 

Başka bir bitki örneğin mısır kendi farklı büyüklüğü içinde, kendi farklı niteliği 

içinde farklı bir hızda, farklı kuralları içinde gelişecek. Bu demektir ki bu sadece 

geriye kalan özde değil aynı zamanda çürümüş tohumdan yeni tomurcuğa geçen 

gelişimin kuralları geçerlidir. Yeni tomurcuğun büyüyeceği yolu aynı cins ve 

şekil olmasına rağmen tek bir tomurcuk veya bir parça olup olmayacağına 

tanımlanan ve önceden tanımlanmış ( ilk element ) gelişimin kurallarına iyi itaat 

ederek bu ikinci element belirler. 

 

Bu dönüşüm esnasında özümüzün gelişimi içindeki eşsiz karakteristiğinin bir 

tanesi de bir hayattan diğerine fiziksel bedenin yok oluşu ve kesilmesi vardır. 

Yeni yaşamın içinde yer almak için yeni var oluşun niteliklerinin içinde keskin 

değişimlere müsaade eder. Bu değişimler mümkün hale getirilir çünkü şimdiki 

ve önceki hayatlar arasında bütün bir fiziksel ayrımlar vardır. 

 

Baal HaSulam der ki, manevi gelişimin her basamağında yaratılışın konumunu 

belirleyen sadece dört element vardır. Bu dört element dünyamızda olduğu gibi 

maneviyatta da doğanın tüm dereceleri için yaratılışının özünü şekillendirir. 

Bizler sadece bu dört elementin etkisinin bir sonucu, bir ürünüyüz. 

 

Bilmek için biraz çaba ölçüsünde elementlerin bazılarının değilse de en azından 

bir şekilde birini etkileyebilirsek eğer bunu yapmak için en etkili yolun ne 

olduğunu bütün bunlardan öğreniriz. 

 

Üçüncü element dediğimiz gibi dışsal durumların etkisi altındaki değişimlerdir 

yani öylesine dışsal durumlar olabilir ki gelişimi daha iyi veya daha kötü yönde 

değiştirebilecektir. Evrim devam edecektir bu kaçınılmazdır. Fakat gelişimin 

durumu dışsal durumların etkisi sebebiyle anlamlı bir şekilde başkalaşabilir. 

 

Farz edelim ki birkaç parça toprağımız var ve her birine aynı çeşit tahıl ekelim 

ve her biri için farklı iklim durumları yaratalım. Bir arazi parçasında, güneş 

ışığını bloke edelim, bir diğer parçayı susuz bırakalım, üçüncü parçada da otları 

temizlemeyelim vb. Güneş, su, sıcaklık ve yabani otlar gibi dışsal elementleri 

bitkinin gelişimini nasıl etkilediğini göreceğiz. 

 

Gelişimin içsel programı ilerleyişin içinde verildiği halde bile onun uygulanması 

dışsal durumlardan etkilenir. Böylece şu sonuca varırız eğer bir kişi onun 

manevi gelişimini etkileyen ideal bir çevre bulursa kendi doğuştan gelen 

niteliklerini realize edebilir yani kendi birinci ve ikinci elementlerini en verimli 

hale getirir. 

 



Bir kişi pozitif manevi gelişimi için çok „zararlı‟ niteliklerle doğmuş olabilir, 

öyle ki; fiziksel, zihinsel, psişik ve ruhsal zayıflık. Aynı bir tohum gibi, öylesi 

pozitif dışsal faktörlerin etkilerine konu olacak ki kendi durumunu radikal 

değiştirecek ve hayret verici sonuçları doğal niteliklerine hiçbir bağ olmaksızın 

getirecektir. 

 

Beklide bu kişi kendi doğal niteliklerini yargılayarak, manevi bir gelişim için 

şansa sahip olmadı fakat nihayetinde toplumun etkisi altında bu kişi muazzam 

manevi gelişimi edinebilir ve bazen yaptığı değişime inanmak çok zordur, bütün 

bunun sebebi doğru yerde doğru zamanda olması, destek veren yardım eden bir 

toplumun içinde. 

 

Bunu tahılın içinde de net bir şekilde görebilirsiniz, bu demektir ki tohumdan 

edinmek istediğimiz nihai sonucu ne yapmak bizim problemimizdir, topraktaki 

hasatların en iyi büyüme olasılığı için bütün bir bilim yaratmış olduk çünkü 

kendi varlığımızın buna ihtiyacı olduğunu hissediyoruz, arzulanabilir sonuçların 

çok farkındayız, neyi arzulamamızı biliyor ve nihayetinde nerede olmamız 

gerektiğini biliyoruz. 

 

Tohumun son amacını bilir ve gelişimin tüm zincirini inşa ederiz: onu kesin bir 

ölçüye ve renge vb. getirmek için, gelişimin kısa ve yoğun sürecini planlarız. Bu 

bize yeteri değerde karbonhidrat, protein ve dolgun tohum sağlar. 

 

Çünkü biz tohumun nasıl geliştiğini, hangi şartlar altında nasıl gelişeceğini 

biliriz. Tohum için en uygun koşulları yaratabiliriz. Eğer tohumu fazla ısıtırsak 

yanar, eğer fazla su verirsek çürür. Her bir tahılın büyümesi için gerekli olan 

parametreleri kesin olarak bilmeliyim. Tüm bunları bildiğim zaman, ne almam 

gerektiğini bilir ve arzulanan sonuçları edinmeyi başarırım. 

 

Bu demektir ki niteliklerimizi anlamak yeterli değildir. Kendi niteliklerimizi 

farklı dışsal durumlar yaratarak etkileyebiliriz. Problem doğamızın içinde ehil 

olmamız gerektiğidir. Adamın nihai sonucunu ve bizim varmamız gereken 

sonucu anlamalıyız. 

 

Eğer problemi en uygun sonuçla çözersek bu demektir ki bütünlüğün manevi bir 

derecesini edindik. Bizim özümüz haz alma arzusudur. Bizim için haz, ışığın, 

Yaratan‟ın hissiyatıdır yani bütünlüğün hissiyatıdır. Biz Yaratan‟ı hazzın nihai 

formu olarak hissederiz. 

 

Yaratan‟ın hissiyatının manevi derecesine nasıl evrimleşebilirim? Birlik 

olmalıyım, her zaman Yaratan‟la sıkı bağda olmalıyım o zaman daima 

Yaratanın hissiyatının manevi derecesinin içinde olacağım. 

 



Fakat bu ne demektir, Yaratan‟la sürekli birlikte olmak, hiçbir ölümün, hiçbir 

kusurun olmadığı bir yerde, bunu nasıl edinebiliriz? 

 

Kabala Bilgeliği, bize bunun manevi dünyanın terimleri içinde açıklar, bir şeye 

yakın olmak demek onun niteliklerini kabul etmek demektir. Bizim 

dünyamızdaki gibi fiziksel uzaklığı kapatarak Yaratan‟la yakınlaşmam. 

Aramızdaki manevi boşluğu köprülemeliyim. Yaratan benden gizlenmez. Bu 

basitçe bizim niteliklerimizin içindeki eşitliğin eksikliğindendir, manevi 

dünyada Yaratandan uzağım ve açıkça O‟nu hissedemiyorum. 

 

Bugün bana diyorlar ki manevi niteliklerim Yaratanınkiyle tamamen zıt ve işte 

bu yüzden O‟nu hissedemiyorum. Yaratan‟ı hissetmeye başlamak, manevi 

dünyaya, üst dünyaya girmektir. Manevi dünyaya giriş izni demek, edinimdir, 

manevi hissiyattır. Fakat hissetmeye başlamak, öyle ki içimde olan Yaratan‟ın 

niteliklerini almak hedeftir. 

 

Bundan sonra manevi değişimler aracılığıyla tamamen Yaratan‟la birleşip O‟nun 

yerini alacağım, bir manevi seviyeyi yavaş yavaş edinebileceğim. Bunun olması 

için, O‟nun tüm niteliklerini bütünüyle özümsemeliyim. O zaman ebedi edinim 

ve ifşayı, sonsuz hazzı edinebileceğim. Böylesi bir manevi seviyeye bilinçli 

gelebilir miyim? 

 

Yaratanın niteliklerini alabileceğim bir yolda beni etkileyecek olan, kararlı bir 

çevreyi etrafımda kesinlikle yaratmalıyım. Bu durumda, yavaş yavaş O‟na 

yaklaşmaya başlarım. Fakat böylesi destek veren bir yapıyı nerede bulacağım ve 

böyle bir çevre varsa ve neredeyse nasıl bileceğim? 

 

Bütün dünyaya bakmaya başlarsam böylesi bir yeri bulacak mıyım? İnsanlar 

binlerce yıldır bütün dünyada araştırdılar ve şimdiye kadar hiç birisi bundan bir 

ipucuna sahip olamadı. Binlerce yıldır ve halen cevap yok yüzlerce kitaplar 

yazıldı en ilginç filozoflar icatlar yaptı fakat yeryüzünde çok az mutlu insan var 

ve böylesi bir toplum mevcut değil. Öyleyse niteliklerimizi etkileyebilmeyi ve 

kendimizi mükemmelliğe, Yaratana manevi yakınlığa itmeyi başarabilmek için 

ne yapabiliriz? 

 

Yaratan içinde onu değiştirip ıslah olmasına yardım eden Yaratanın niteliklerini 

özümseyebilmek için, yolun her adımında ne yapması gerektiğini ona gösteren 

ve ona kılavuzluk eden eşsiz bir çevreye girebilmek ve mükemmelliği 

edinebilmek ve ıslah olmak isteyen her hangi bir kişi özel bir toprak parçası, ada 

veya özel bir yer yaratmadı. 

 



Yaratan adamın doğasını açıkça etkileyecek bu elementi yaratmadı. Yeryüzünde 

bu koşullara sahip böylesi bir toprak parçası yok, bunun yerine Yaratan 

tamamen farklı bir şey yarattı: bize Torah‟ı verdi. 

 

Bugünlerde eğer bir kişi kendi üçüncü elementini dışsal elementin etkisi altında 

değiştirmeye başlamak isterse bunu yapabilir çünkü kitapları var. Eğer kitaplarla 

dürüst bir niyetle gerçek ıslah olma arzusu ile çalışırsa bu kitap bu kişiyi ıslah 

etmeye başlayacaktır. 

 

Kitap bunu nasıl yapacaktır, saran ışık adamın üzerinde dışarıdan yansımaya 

başlayacaktır. Bu saran ışık, yukarıda bahsedilen dışsal çevreleyendir ki bir kişi 

kendi üçüncü elementini etkileyebilmek için kendisi tarafından kendisine bir 

çevre yaratabilsin ve nihayetinde tüm manevi gelişim öyle ki tohum 

çürümeyecek fakat güzel bir şekilde gelişecek olgunluğu, ergenliği ve 

mükemmel bir manevi seviyeyi edinecektir. 

 

Kabala Bilgeliği bizlerin uygun bir çevreyi yaratabilmesi için birçok kitabın var 

olduğunu ifade eder yani bizleri manevi olarak geliştirmek ve ıslah etmek için 

esas saran ışık. Bu yüzden biz adamı daha güçlü etkileyebilmek için saran ışığın 

yoğunluğunu artırmalıyız. 

 

Denilir ki ( Talmud Eser Sefhirota giriş madde 155 ) orijinal Kabala kitaplarının 

çalışmasının yardımı ile sadece saran ışığı çekebiliriz çünkü Torah‟ın her hangi 

bir kitabından daha güçlü bir ışık tam olarak onların içerisindedir. 

 

Aynı zamanda Kabalistler bizlere önemli olan şeyin metinlerin kendisini 

anlamaya çalışmak olmadığını bizlere derler, bunun yerine kişinin ıslah olmak 

için arzusu önemlidir ve bu kitapların okunma sebebi bu olmalıdır. Ruhun en 

önemli ihtiyacı güçleri yaymaktır. Bu yol bir kişinin kendisine ancak 

destekleyici çevreyi yani saran ışığı kendi etrafında yaratabilecektir. 

 

Bu saran ışık adamın üzerinde bunu kendisine çekmek isteği ölçüsünde yansır. 

Eğer bir kişi ışığı arzulamazsa yani ıslah olmak için Yaratan‟ın manevi 

niteliklerini edinmek için bir niyete sahip olmazsa ışık ona gelmeyecektir. Her 

kişi ruhun içine çekmesi gereken ışığın kesin bir değerine sahiptir. Bu arada, bu 

ışık ruhun dışında durur ve girmek için bir şans olarak bekler işte bu yüzden 

buna saran ışık denir. 

 

Bu ışığı, bu çevreyi, içinde olarak ancak sadece ona ne kadar ihtiyaç 

hissederseniz, uyandırabilirsiniz. Bu yüzden bir kişi manevi dünya için arzu 

göstermelidir bir grubun içerisinde çalışarak manevi isteği elde etmek 

mümkündür. Adam doğal olarak toplumun etkisi altındadır, bir grubun içinde 

çalışır ve diğerlerinin sizin üzerinizdeki etkisini hissetmeye başlar ve diğerlerini 



sizin üzerinizde etkilemeye başlarsınız onlar size önemin hissiyatını verir ve siz 

manevi dünya için daha güçlü bir heves elde edersiniz. 

 

Eğer manevi arzunuz güçlü değilse fakat kararlıysa grup size bu arzuya 

yakınlaşmak için size bir şans verir, bunu korumak ve hatta bunu 

yoğunlaştırmak demek Yaratanın daha fazla manevi yardımını talep etmektir. 

 

Bu yolda grubun liderinin kılavuzluğu ile doğru ıslah aracılığı ile doğru hedefi 

edinir ve bir tohumun en uygun yetiştirme koşullarında tadını çıkardığı gibi size 

manevi gelişimin en verimli yolu içinde yardım edebilen destekleyici bir 

çevrenin içinde bulunarak saran ışığı çekmeye başlarsınız. 

 

Bu verimsiz toprak parçasından, güneşli, su ve havası olan ayrık otarlı olmayan 

iyi bir toprak parçasına gelmeye benzer. Eğer bu kişi geçişi sağlar ise amacı 

edinecek – TAS‟a girişte söylendiği gibi – ve Yaratanı hissetmeye başlar, O‟nun 

niteliklerini alır, bariyeri geçer ve bağlılığın ilk derecesine yükselir. 

 

Daha sonra bir sonraki dereceye yükselecek ve devam eder tüm hepsi bunun gibi 

620 derece; 613 mitzvot ( sevap ) ve yedi daha fazla mitzvot „Taştan kalp‟ – bir 

kişi kendi içerisinde 620 arzuyu ıslah ederken 620 derece. Her derece kesin bir 

arzudur kısaca diyebiliriz ki sadece dışsal etkinin altında arzumuzu ıslah 

edebiliriz. İşte bu yüzden amacımızın özü elverişli çevrenin içerisinde yaşamayı 

seçerek tanımlanır. 

 

Bunun dışında dördüncü bir element vardır, bu dördüncü element bizi etkileyen 

elementin dışsal durumlarıdır dolayısıyla onlar dahi değişebilir ve en büyük 

şiddette. Örneğin bir kuraklık olabilir veya çok fazla yağmur yağabilir ve hasat 

ölür. 

 

Ben bu formda bu elementi içeren tartışmada özgür değilim çünkü bizler 

anlayışımızın ve yargımızın ötesinde bulunan durumlar hakkında konuşuyoruz 

ve bizler bu koşulları etkileyemeyiz en azında bugün şimdiki manevi 

durumumuzda bu elementi kontrol edemez ve yönlendiremez. Fakat en azından 

bu durumlarla ilgili bir örnek dördüncü elementin örneğini getirmeliyiz çünkü 

bu onun kendi doğal manevi gelişimimizin yönü içerisinde objektif gidişatı ile 

çok ilgilidir 

 

Talmud, bize bir örnek verir: küçük bir kasabada bir zamanlar çok erdemli bir 

adam yaşardı. Bu kasabada diğer başka erdemli adamlarda vardı ve bunların 

varlığı eşsiz bir çevre yarattı bu kasabada birçok erdemli adamların yaşadığı 

hissiyatı vardı. Bir gün zengin bir adam yakın kasabadan bu kasabaya geldi bu 

adam aynı zamanda fakir olan bu erdemli adama geldi ve dedi ki: „sizin için 

kasabamızda Torah öğrenim merkezi inşa edeceğim, birçok öğrenciniz olacak 



bütün giderleri karşılayacağım bütün problemleri kendim karşılayacağım ve siz 

büyük bir hoca olacaksınız. Her kim isterse sizinle çalışmaya gelecek ve hatta 

ben dahi sizin rehberliğinde çalışmaya başlayacağım‟. Fakat erdemli adam bu 

teklifi reddetti ve açıkladı: „bu iki bin yıllık bir hikâye‟ dedi. „konu şu, eğer ben 

yeni bir yerleşim yerine taşınırsam ve erdemli olmamın sebebi olan şu an içinde 

bulunduğum çevrenin etkisinden çıkacağım. Orada sizin en belirgin örneğinizin, 

kasabanızın toplumunun etkisine maruz kalacağım. Toplumunuz beni 

etkileyecek ve sonuçta bugün erdemli olmama ve hiçbir kimseden öğrenme 

ihtiyacım olmamasına rağmen ki ben bu erdemliliği kendi başıma edindim, bu 

durumda dahi etkileneceğim. Bu yüzden ben bir bütün olduğum ve çok büyük 

bilgiler edinmiş olduğum halde dahi sizin ve sizin gibi insanların çevresinde 

kalarak netice itibarı ile derecemi kaybetmemi ve sizin derecenize inmemi 

sağlayacaksınız. Arzularımı kaybedecek ve sizin gibi olacağım‟. 

 

 

Bu çok net bir örnektir; burada gizli ipuçları yok ve bu tam olarak realitenin 

içindeki yoldur: bir kişi maneviyatta toplumun olumsuz etkisi altında bilinçsiz 

ve gerçekten çok hızlı bir şekilde bozulabilir. Daha ötesi, tüm yol boyunca, 

kendisini ve toplumu haklı çıkartır. Materyalist bir toplum için olan şeyler 

budur. Grubun, kitapların etkisi altında, manevi bir çevre içerisinde, bu durumlar 

adamı muazzam bir güç ve hızda etkiler ve adam hızlı bir şekilde değişmeye 

başlar. 

 

İşte bu yüzden üst dünyayı, Yaratan‟ı anlamak, dilinin ucu ile Kabala Bilgeliğini 

hatta çok az dahi olsa tatmak isteyen her hangi bir kişi manevi gelişimin 

olumsuz etkileyebilecek tüm elementleri – diğer manevi metotları anlatan 

alakasız kitaplar, değişik felsefeler, mistisizmin farklı pratik grupları vb.- 

ayıklamak için, şimdiki çevresinden tamamen kopmalıdır. 

 

Kısacası ciddi bir kişi gelişiminin her hangi bir anında onu etkileyen 

elementlerin farkında olmalı. Arkadaşlar içlerinde genel konular konuştukları 

kişiyle gidişatını önemli şekilde etkileyemez. 

 

Baal HaSulam bir mektubunda Yaratana giden yolun çok dar olduğunu yazar: 

kişi karalı bir şekilde hareketlerini ve düşüncelerini doğru yönde olduğu 

konusunda incelemeli, yolun her adımında yani ona gelen her yeni düşüncede 

bunları ıslah etmeli. Ancak eğer bir kişi yanlış bir toplumun etkisi altında ise 

doğal olarak bunu yapmayı başaramayacaktır. 

 

Çeşitli rahatsızlıklar ve diğerleri tarafından manevi süreci yavaşlatan olumsuz 

etki, alıkonmak, tutuklanmak, yoldan çıkarılmak ve adamın gelişiminin yönünü 

değiştirir. Fakat Kabala çalışan bir kişi manevi gelişim gibi görünen diğer 

metotları gözlemlerse, bu kişi tamamen yönünü kaybeder. Çünkü bu kişi sadece 



kesin bir mistik metodun altında değil aynı zamanda Kabala‟nın ve diğer bazı 

metotların kombinasyonunun etkisi altındadır. Bu kombinasyon çok tehlikeli 

olabilir çünkü bu öngörülmeyen sonuçlar getirir. 

 

Her şeyden önce, değişik çevrelerin içinde yaşamak imkânsızdır. Bu, kişiyi 

öngörülmeyen bir yol içinde etkileyebilir ve daima çok olumsuz olur. Komediler 

seyredebilir, güler, haberleri dinleyebilirsiniz fakat sizi doğru yoldan 

ayırabilecek düşünceleri asla almamalısınız. 

 

Gördüğünüz gibi, kişi içinde bulunduğu manevi dereceye bağlı olarak çevrenin 

seçimi adamın geleceğini tayin eder. Hatta en yüce hoca (Kabalist) bile 

diğerlerinin etkilerine nasıl dikkat etmesi gerektiğini bilir – kendisini umutsuz 

bir şekilde etkileyecek bir toplumun içerisine hiçbir koşul altında asla bırakmaz, 

böylesi bir toplumun hayatı içinde yer almaz çünkü etkisine direnemeyeceğini 

bilir. 

 

Bu yüzden bizimle çalışmaya başlayan bir kişi, dikkatli olmalı ve Kabala 

Bilgeliğinin çalışılmasında olumlu bir sonuç edinmek için grubumuzun yaşamı 

içinde aktif bir parça olması gerektiğini anlamalı. Sosyal yaşamın içinde 

verimsiz bir yoldan ziyade derslerimize gelmeli ve katılımda bulunmalı. 

 

Bunun aynısı internet arcılığıyla çalışanlar içinde geçerlidir. Bununla birlikte 

bizden çok uzak oldukları halde bile, kontrollerinin ötesindeki koşullara göre, 

harcadıkları çabaya göre söyleyebilirsiniz, sadece grup ile fiziksel bağlantı 

eksikliği, onların üst dünyaya arzulanan hızda ilerleyişini durdurur. 

 

Bizim tarafımızda, kurduğumuz kapsamlı internet sitesi, kitapların basımı, 

gazete makaleleri, tüm bunların yapılmış olması dünyayı manevi düşünceleri ile 

etkileyecek olan dünyamızın içinde yeni çevreyi yaratmak içindir. 

 

Yaptığımız her şey, pratik bir koşul içinde yapılır, öyle ki nihayetinde küçük 

gruplardan ve bireysel insanlardan aynı değerler ve manevi düşüncelerle beraber 

olan, çok geniş ve homojen toplum yaratabiliriz. Ve hep beraber dünyanın 

manevi çevresini etkileyebiliriz. 

 

Bunun yanı sıra grubun etkisi belirleyici bir faktör olarak kalır. Tüm dünyada 

beraber çalıştığımız öğrencilerle olan tecrübelerden görüyoruz ki eğer bir kişi 

grubun desteği olmaksızın kendi başına Kabala çalışıyorsa, kendi manevi 

merkezine uzak bir mesafede ise, bu kişi gerçek anlamda doğru bir manevi 

duyguyu geliştirmek şansına sahip olmaz. 

 

İsrail‟de, Amerika‟da, Kanada‟da ve Avrupa‟da radyo, televizyon ve 

üniversitelerde dersler veriyorum ve bu insanları görüyorum. Orda 



bulunduğumda onlar günlük olarak çalışmaya hevesliler fakat ben ayrıldığım 

zaman çalışmayı unutuyorlar. Beden acı çekmek istemez ve hiçbir ilerleme 

olmadığını bilir, beden maneviyat için olan arzuya boyun eğdirir ve hayatın 

amacını unutmayı tercih eder ve onu terk eder. Onlardan ayrıldığım zaman, 

onları saran çevre onları derhal bu dünyanın ihtiyaçlarının tatminine geri 

çekeceğini zaten biliyorum. 

 

Bu yüzden manevi gelişimi ciddi olarak değerlendiren bir kişi kendisine bir 

çevre bulmalı, bir grup inşa etmeli çünkü kendisi, kendi manevi gelişimi 

üzerinde çalışmayı başarabileceği tek yol budur. Kişinin gruba kattığı kadar 

gruptan geri dönüşüm alır. Daha fazla verdikçe, grup onu daha fazla etkiler. 

Grubun ne kadar büyük olduğu veya onun manevi kalitesi önemli değildir. 

Grubun kalitesi ve büyüklüğü ( sayısal ) objektif terimlerdir, bir kişinin onların 

dışına çıkabilmesi tamamen onlara karşı olan sübjektif tutumuna bağlıdır. 

 

Toplumun ve grubun etkisi aynı zamanda düşüşlerin safhaları için vardır. Eğer 

bir kişi düşerse grup onu tekrar yükseltebilir ve özellikle zor zamanlar sürecinde 

dereceler arasındaki geçiş zamanını kısaltır. 

 

Toplum bir kişiye en zor zamanlarda yardım ederek ilgilenir çünkü onun 

etkisinin gücü, bir kişinin manevi durumu üzerinde muazzamdır. Bu en uygun 

yetiştirilme çevresi içerisinde olmaya benzer, her şeyin doğru değerleri olduğu 

zaman: güneş, su, gübre ve her şey daha hızlı büyümeye başlar. 

 

İşte bu yüzden doğru bir çevrenin içinde olmanın dışında hiçbir şey hakkında 

endişelenmemeliyiz. Bir kişiyi etkileyen bu dört elementin dışında, Baal 

HaSulam, yaratılışın amacına gelmek için kendisini ıslah etmek için kişinin 

etkileyebileceği sadece tek bir element olduğunu vurgular. 

 

Bu demektir ki, başka diğer faktörlerin düşünülmesine dahi bizlere izin 

verilmez. Kontrol edemediğimiz dışsal durumlar tarafında etkilendiğimiz, yanlış 

koşullar içinde olduğumuzda, Yaratan ile birleşmek için hazırlanmadığımız 

birincil koşullardan düşünmemeliyiz. Kontrol edebileceğim sadece tek bir şey 

vardır ve yapabileceğim ve yapmam gereken tek şey budur – doğru çevreyi 

yaratmak. 

 

Diyebilirsiniz ki, Yaratana doğru birçok yol vardır ve her bir yol bir diğerine 

müdahale etmez. Bu doğrudur ( Torah‟ta dahi söylenen bir ifade vardır : 

„Yaratana doğru birçok yol vardır‟ ). Fakat bu demektir ki her ruhun bireysel 

koşulları vardır, Yaratana yaklaşan tek bir yol. Ancak kişiyi Yaratana getiren 

asla değişmeyen grubun etkisidir. 

 

 



Bazı Sorular 

 

 

 
Haktan Yana Olanın Istırabı Nedir? 

 

Haktan yana olanın Istırabı „neşe‟nin manevi durumundan önce gelen manevi 

bir durumdur veya Haktan Yana Olanın memnuniyeti – ifşayı takip eden 

durumdur. Ve „büyük neşe‟den sonra adam ne keşfeder? Kişinin şu anki 

seviyesine göre Yaratana süresiz vermeyi, şimdi başardığı durumu. Bir kişi 

gerçekten bu arzuyu edinirse, Yaratanla birleşebilme yeteneğinde olan bir kaba 

( kli ) sahip olur. 

 

Islah olma sürecini nasıl hızlandırabilir ve Yaratanın ifşasına nasıl layık 

olabilirim? 

 

Kapların ıslahının amacı için Yaratanın ifşasını talep etmelisiniz. Sonsuzluğun 

Malchut’u ( Malchut de Ein Sof ), maksimum alma arzusu, kendisini kısıtlar. Bu 

bize ne öğretebilir? Yaratanı, O‟nun varlığını hissedersek, kendi doğamızın 

kontrolünü kazanabilmemiz için, bizlere çok güçlü kuvvetler verir! 

 

Yaratanın ifşasından, kişi net olarak bizlerin ve Yaratanın nerde olduğunu anlar. 

Yaratanın ifşasının bu süreci bizlerin O‟nun önünde durduğumuzun hissiyatı 

gibidir. Sonuç, bizlerin hemen kendimizi kısıtlamak ve „O‟nun adına‟ niyetiyle 

hareket etme isteğidir. Bu ifadenin anlamı: „içindeki Işık ıslah eder‟. „kötü 

eğilimi yarattım, şifa olsun diye Torah‟ı yarattım‟ cümlesinin anlamı nedir? 

Torah‟ın gücü nasıl ifade edilir? Halen alıyorken Yaratanın yüceliğini 

hissetmeye başlamasıyla. Yaratanın ifşasını haz için istememek sebebiyle talep 

edersek, bunun yerine bu ifşayı kendi kabımızın ıslahı için kullanmayı başararak 

bu ifşa ile bahşedileceğiz. 

 

Islahın ışığı ve yaratılışın, tamamlanmanın amacının ışığı vardır. Eğer biz ışığı 

kendimizi ıslah etmek için almak kabiliyetinde olursak ışık bize çok yüce bir haz 

olarak değil de „gerçek öz‟ olarak ifşa olacaktır, öyle ise Yaratana vermeyi 

isteyelim. Bunun sonucunda doğru niyeti, özgecil kapları alırız – ihtiyacımız 

olan bütün bu şeyler içimizdeki kutsallığın ifşasına gelmek içindir. 

 

Şamati kitabı 4. makalede Rav Baruch Ashlag sorar: „bir kişi Yaratanın önünde 

kendi ağırlığı için Yaratanın önünde eğilmeyi hissettiği durumun gerekçesi 

nedir? Cevaplar: „bu inanç eksikliği denen basit bir şeydir yani kişi kimin 

önünde eğildiğini görmüyor yani ağırlığını ona hissetmesine sebebiyet veren 

Yaratanın varlığını hissetmiyor fakat ne zamanki Yaratanın varlığını hissetmeye 



başlarsa aniden eğilmeyi, kökle bağ kurmayı ve onun içine dâhil olmayı 

özlemler, fenerin önündeki bir mum gibi bilgisiz ve akılsız olarak… İşte bu 

yüzden adamın işi öncelikle Yaratanın varlığının hissiyatına gelerek ters düz 

olur… Ve işinden isteği Yaratan inancı ile bahşedileceği ödülün dışında hiç bir 

şey düşünmez. 

 

Yaratandan haz almak için değil sadece kendimi ıslah etmek için kuvveti 

istiyorum. Adam şimdiki sıradanlığının yerine, günlük keyif ve acılarının yerine 

kendi geleceği hakkında endişelenmeyi durdurur ve yavaş yavaş bir karara gelir, 

tek bir şey ister kendisini ıslah etmek, O‟nun niteliklerini kabul etmek, O‟nun 

gibi olmak. Bu manevi özlem adamın içinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu 

arzuda aynı zamanda keyif alma isteği. Ancak ıslahın içinde acı çekmekten 

bahsetmiyoruz. Yaratılışın amacı yaratılanlara haz vermektir. Fakat memnuniyet 

Yaratana yaklaşmanın bir sonucu olmalıdır çünkü O sonsuz olan tek hazdır 

yemeğin başında karnım açtı fakat şimdi tokum. Açlık, yemeğe başladığım anda 

yemeğe bile bakamadığım kadar uçup gitmeye başladı. 

 

Çünkü kabımız içerisine haz alındığı zaman sınırlıdır, hemen azalmaya başlar. 

Sonsuz hazzın algısını sağlayan sadece tek bir çözüm var, ihsan etmek için 

almak yani vermek için almak. Bir sonraki durumda kendi hazzım için almak 

yerine Yaratana memnuniyet getirmek için alırım. Eğer bir kişi hazzı bu şekilde 

arzularsa kesinlikle bunu edinebilir. 

 

 

 

Çalışma Boyunca Niyet Islah Zamanını Kısaltır 
 

 

 

Eğer kişi kendi içindeki eksikliğin farkında ise ve hala bu niteliğinden nefret 

etmeye başlamıyorsa bu kişinin içindeki kötü eğilimin tamamen farkında 

olmadığı anlamına gelir ve bu nedenle bu hissiyat henüz kötü eğilim olarak 

kabul edilmemiş demektir. Fakat bu zaten bir başlangıçtır: kişi, bu eksikliğin 

üstesinden gelmeye odaklanır ve görür ki bu konuda Üst Güç ona yardım eder. 

 

Örneğin: kişi yukarıdan bir başkasını küçümsediğine dair bir işaret alır. Bu 

şekilde, Üst Güç, kişinin içindeki kötü eğilimi ona göstermeye çalışıyor. Kişi 

kötülüğünü hissettiği dereceye göre, ondan uzak durabilir. Eğer kişi manevi 

çabalar gösterir ve içindeki olumsuz nitelikleri tanımlarsa ıslah sürecini kısaltır 

ve acıyı azaltır. Eğer kişi bunda ısrar ederse daha fazla tokat alır ta ki bu baskıya 

dayanamayıp „Yeter‟ diye haykırana kadar. 

 



Eğer hırsız çalarken yakalanırsa, hayatına lanet etmeye başlar. Fakat bunun 

yanlış bir ikaz olduğunu görürse bir dakika sonra sakinleşir. Korkunun gittiği 

dakikada tekrar çalmaya hazır ve istekli olur. 

 

Bu nitelikten kurtulmak nasıl mümkündür? Eğer zevk acıdan daha büyük ise 

zevkin eksik ve uygunsuz olduğu gerçeğini kabul etmeye razı olurum. Eğer kişi 

kötü karakterini düzeltmek istiyor ancak tek başına onunla yüzleşmek için 

kendinde yeterli manevi dayanıklığı bulamıyorsa ne yapmalıdır? 

 

Sadece kalbin derinliğinden gelen dua – ıslah talebi – Yaratan tarafından 

cevaplanır çünkü O sadece ebedi, bütün ve dürüst dualara karşılık verir. Kötü 

nitelikleri ıslah etmek için olan bir dua, ancak kişinin nihayetinde bunu kendi 

başına yapamadığını kabul ettiği zaman yükselir. 

 

Hocalarımız bize ıslahın tek anlamı olduğunu anlatır – gerçek Kabala 

metinlerinin çalışılması sürecinde ıslah için (dua‟da ifade edilen ) olan niyet. 

Çalışma boyunca kişi çalışmasının amacını unutmamalıdır ve sürekli manevi 

güçlere tutunmak için bu güçleri talep edip bunlar hakkında düşünmelidir. 

Kişinin yapacağı şey budur. 

 

Çünkü Yüce Kabalistler yüksek manevi derecede iken ve Üst Işığı görebildikleri 

zaman bizlere kitapları verdiler, bu kitaplarla Kabala bilgeliğini çalıştığımızda, 

bu Işığı üstümüze çekebilir, ıslah olma niyetimizi sağlayabiliriz. 

 

Başka bir deyişle, çalışma boyunca kendimi kurtarmaya çabaladığım 

problemleri düşünürsem bu sanki beni Yaratana geri götürecek ıslah ve şifa 

Işığını, Üst Işığı üstümde genişletmektir. 

 

Sınıfta, kendi kendinize çalışırken veya kasetleri dinlerken kararlı olarak 

içinizde neyin düzeltilmesine ihtiyacınızın olduğunu düşünmelisiniz. Sağlık 

veya başka problemlerde düşünebilirsiniz fakat öncelikle ve en başta manevi 

ıslaha konsantre olmalısınız. Çünkü bu kişiye diğer dua ve isteklerden daha 

fazlasını verir. 

 

Çalışırken veya dersleri dinlerken „bu veya şu niteliği düzelt‟ talebinde 

bulunmamalısınız ancak bunu düşünebilirsiniz. Hissetmenize gerek yok. Eğer 

Torah çalışıyorsanız zaten iyi hissediyorsunuzdur. Çalışırken bu problemi 

hatırlamak ve düşünmek yeterlidir. 

 

Eğer, örneğin, bir şey dinliyorsam, tartışılan şeylerin kapsamını ne kadar 

anladığım o kadar önemli değildir. Kendi niteliklerimi nasıl düzelteceğimi 

düşünmek yeterlidir. Eğer kasetleri dinliyor ve konsantrasyonum bozuluyorsa da 

fakat ıslah olması gereken arzularımı, Yaratanın Işığını düşündüğüm tüm 



zamanlar beni Yaratana yakınlaştırır, bu Kabala bilgeliğini en etkili şekilde 

kullanmaktır. Bu, gerçekte kişiyi değiştirmeye yardımcı olacak tek güçtür. 

 

Aynı anda her şeyi yapmanızı öneririm: bir şeyler dinle, bilgeliği yani Yaratanın 

hissiyatını, seninle nasıl ilişki kurduğunu(bir yandan)  hisset,  diğer yandan ıslah 

olmayı istemeyi düşün. Sonra çalışma boyunca üzerinize inen Işık düzeltilmeyi 

istediğiniz probleme gelir. Işık, tam olarak çalışma ve Kabala bilgeliğini yayma 

sürecinde yani ıslah için talebiniz olduğunda gelir. Aynı zamanda diğer insanlar 

için olan dualarınızda. 

 

Sadece kasetleri dinleyen ve materyalle süreci çabalayan kişi, Işığı genişletir 

fakat onula bir şey yapmaz. Işık yukarıdan aşağıya doğru gelir ama egoizmle bir 

temas kurmaz. Bunun yerine içimizden geçer ve bizi terk eder. Işık, onun 

yolunda yerleşmiş olduğumuz egoizmin içine girmelidir aksi takdirde 

niteliklerinizi düzeltmez ama sadece bilgi alırsınız. Duam yapay olsa dahi, hala 

ıslah edilirim. Böylece kötülüğün tanınması sürecine koşturur ve bir sonraki 

adımda ıslaha gelirim. 

 

 

 

Günümüz Kabala Nesli 
 

(  8 Mayıs 2001 tarihinde Ariel'de verilen bir ders ) 

 

 

 

Birçok kabalist tarih boyunca Kabalanın en otantik kitaplarıyla başlayan, 

Kabalanın dağıtımı hakkında yazmışlardır, Raziel the Angel, ilk adam tarafından 

yazılmıştır, Sefer haYetzira Hz. İbrahim tarafından yazılmıştır ve Zohar kitabı 

M.S.  3. yy.‟da Rav Shimon Bar Yochay tarafından yazılmıştır. Raziel the Angel 

ve Zohar arasında ve Zohar‟dan sonra birçok Kabala kitapları yazılmıştır fakat 

bunlar yalnız kabalistler arasında yayılmış ve genel halka asla açılmamıştır. 

Kabala kişi için en önemli tek bilimdir ancak bunu geçmişte saklayanlar 

kabalistler idi ve bugün buna izin verenler yine kabalistlerdir. 

Zohar kitabında yazılıdır, son sürgünden çıktığımız zaman - Bizim neslimizden 

bahseder - ' Mesih‟in günleri ' denen bir konuma geleceğiz. Ve ancak o zaman 

Kabalaya gerçekten ihtiyaç duymaya başlayacağız ve bunu kullanacağız.  

 

Sürgünün Sebebi 

 

Sürgünümüzün sebebi halkların ve diğer halkların yerleşimlerinin arasındaki 

burada bizim yerimizde olmasının sebebi, bizim manevi derecemizin İsrail 

toprağı denilen manevi seviye ile uyumlu olmadığındadır. Bir başka yere ait 



olan tutkulara, manevi arzular yerine dünyevi arzulara sahip iken, İsrail 

topraklarında yaşamak imkânsızdır. 

 

Gezegenin her bir parçası kendi üzerinde hareket eden benzersiz bir manevi 

güce sahiptir. İsrail toprağı üzerinde hareket eden manevi güç, İbranileri 

gerektirir, bu gücün etkisi vasıtasıyla onların manevi ve ahlaki derecelerini 

bununla adapte ederler. Aksi halde ıstırapları, savaşları, hastalıkları ve 

karışıklıkları sonuçlandıran, güç ve İsrail arasında bir çelişki olur. Eğer bu 

çelişki kesin bir noktanın ötesine yükselirse bu durumun işlediği yer, bizlerin 

ayrık hale gelmemizi sağlayacaktır yani bu bizi İsrail topraklarından uzağa 

sürecektir. 

 

İşte bu yüzden her defasında İsrail'in manevi seviyesi içinde bir düşüş vardır, 

tapınak yıkıldı. Yani bununla birlikte manevi bir çöküş ve aynı şekilde maddi 

realitede de sosyal ve ahlaki çöküş getirir. 

 

Bugün bizler dördüncü, son sürgünün sonundayız. Ve diğer geçmiş tüm 

sürgünler ve dönüşler gibi şimdi bizlerde bundan dönmeli ve manevi dönüşü 

edinmeliyiz. Manevi sürgünden çıkmalı ve manevi kefarete, manevi dünyaya 

geri dönmeli ve İsrail toprağının manevi seviyesiyle eşdeğer olan manevi 

seviyeye yükselmeliyiz ve böylelikle manevi kabımız, manevi niteliklerimiz, 

İsrail toprağı manevi değeriyle eşleşecektir. Bütün ıstıraplar, problemler, bizi 

iten gücün tek amacı, kendimizi ıslah etmek için vuku bulur. 

 

Böylece Zohar açıklar Kabalistlerde aynı şekilde söyler ve onlar Kabalanın 

herkese açılması gereken zamanın nesli olduğumuzu neslimize belirtir. Çünkü 

bu durum, mutluluk ve barış içinde yaşayabileceğimiz kendi ıslahımız ve Kabala 

çalışılmasıyla olur. İşte, bu yüzden Kabala her geçen gün daha ve daha popüler 

hale gelmektedir. 

 

Büyüyen Hırslar 

 

Geçmiş nesillerde insanlar henüz gelişmediklerinden ötürü daha basit arzulara 

sahiptiler, adamın arzuları esas olarak maddi hayvani arzular idi. Çok yakın 

geçmiş nesillerin arzuları, zenginlik, onur, güç ve bilgi için yükselmeye başladı. 

Bu safhaların gelişimi tarih boyunca vuku bulur. Bu safhalar tüm halklarda ve 

her bireysel kişide oluşur, bu arzuların realizasyonu teknolojik ilerlemeyi 

beraberinde getirir. Fakat insanlık yavaş yavaş anlayacak ki arzuların 

realizasyonundaki tüm girişimler insanlığa, hiçbir tatmin, mutluluk veya 

'hayatımızın anlamı nedir?' sorusuna bir cevap getirmeyecektir ancak bu anlayış 

daha sonra gelecektir. 

 



İnsanlık hayatın anlamı hakkında sormaya başladığı zaman bunu araştırmaya 

başlayacak ve o zaman Kabala Bilgeliğinin - Binlerce yıldır bir sır olarak 

korunmuş bilgelik - dönüşü gelecektir. Bugün Zohar‟ında yazdığı gibi Kabala 

Bilgeliği ifşa oluyor ve bu manevi sürgünden dönüş tam olarak ancak Kabala 

vasıtasıyla, Zohar‟da ki gizli güçler vasıtasıyla mümkün olabilecektir. 

 

Zohar'a göre insanlık, İsrail halkının geçmesi gereken dört sürgüne denk gelen 

gelişimin dört safhasından geçiyor. Kabalanın keşfi dördüncü sürgünün 

kapanması ile meydana gelecektir ki bu 20. yy.'ın başında İsrail topraklarına ilk 

yerleşimcilerin geldiği zaman başladı, zamanımızda 20. yy.'ın sonunda ve 21. 

yy.‟ın başlangıcında yerleşimciler tamamlanacak ve sürgünden fiziksel 

dönüşümümüzün sonu olacaktır. İşte o zaman Kabalanın çalışılması manevi 

sürgünden dönmek için bir gereklilik haline gelecektir. 

Sadece kendimizi sorumlu tutmalıyız! Diğerlerini değil sadece kendinizi. Dünya 

bize nasıl davranıyor, nasıl sadece bize bağlı ve kendimizi diğer insanlarla 

ilişkilendirmekle hiçbir şey olmaz ancak kendimizi manevi güçlerle nasıl 

motomot konumlandırırız. 

 

Net bir şekilde görülebilinir,  diğer halklarla dostluk girişimimiz bizlere yönelik 

sadece saygısızlık getirir çünkü onlar bilinçsizce bizden farklı şeyler umarlar ve 

onlarla diğer yollarda dostluk girişimlerimiz için bizden nefret ederler. 

 

Tüm insanlar hatta en yüceleri dahi hepsi kukladırlar, hepsi yukarıdan aktivite 

edilirler, bize bu şekilde davranan dünyanın halklarını uyandıran, tek Yaratandır. 

Torah'ta yazıldığı gibi papazların ve kralların kalbi Yaratan'ın elindedir, bu 

demektir ki her hangi bir kişiyi idare eden başka bir güç yoktur ve bu yüzden 

düşmanlarımızın bizden nefret etmesine kızmamız için bir gerekçemiz yoktur 

(bu demek değildir onları sevmek zorundayız) anlamalıyız ki davranışlarının 

sebebi onların kaderidir ve bize davrandıkları şeklin sebebi bizim içimizdedir. 

 

Hiçbir mucize yoktur ve kişiye kendisinden başka hiçbir kimse yardım edemez, 

binlerce yıldır insanlık var olmuştur, durumumuzu değiştirebilecek hiçbir 

mucizevî ilaç bulunmamıştır. Acının sebebi bu dünyada kör kedi yavruları gibi 

yaşadığımızdandır, ne yapmamız gerektiğini, yarının bize ne getireceğini, 

hareketlerimizi neyin etkilediğini ve çevremizdeki dünyanın bize yaptığı bu 

baskıdan bizden ne istediğini anlamıyoruz. 

 

Evrende yani üst dünyada olan her şeyden sadece evrimleşmemizi yoğunlaşarak 

kaderimizi nasıl kontrol edeceğimizi öğreneceğiz. Maddi dünyamız aracılığıyla 

üst dünyayı görmeyi öğrenmeliyiz. Varlığımızın geleceğinin sebepleri üst 

dünyanın içinde bulunur. 

 



Aynı ruhlar nesilden nesile bu dünyanın bedenlerinde kıyafetlenir ve 

tekrarlanırlar, yavaş yavaş bin yıllardan sonra bu ruhlar kendi varlığının 

gerekliliği için üst dünyayı keşfedecekleri bir duruma gelmişlerdir, Kabala bu 

amacı edinebilmek için bizim kullanma patentimizdir. 

 

Kabalistik 'Patent' Nedir? 

 

Kabalistler bu fiziksel dünyamızda Kabala kitaplarını yazarlarken aynı zamanda 

manevi dünyaları hissederler, bizler onların yazılarını, bunu yazdıkları zaman ne 

hissettiklerini hissetmesek dahi okurken, Kabalistin kitabı yazdığı zamanki 

manevi seviyesinden kendi üzerimize bir aydınlanma ile uyandırılırız. Üst Işık 

Kabalistlerin yaptığı gibi bizi arındırır ve üst dünyayı hissetmemize yardımcı 

olur. 

 

Bu özel niteliğe 'tedavi' veya 'erdem' denir. Ve bu özellikler Zohar‟ın 

çalışılmasına ve genel olarak Kabala kitaplarını çalışılmasına teşvik eder. Bu 

kitapların içinde hiçbir şey saklı değildir ancak Kabalistik yazıların içindeki 

okuma, kişiyi üst dünya ile bağlar ve onu yukarı iter. İşte bu yüzden halen kendi 

dünyamızda hissetmeyen fakat tüm yaratılışı tüm realiteyi hissetmeye gelmek 

isteyen bizim gibi niyetlenmiş insanlar bu kitapları çalışırlar. 

 

 

Ancak Kabalanın tüm kitapları aynı aydınlanmayı taşımazlar. Işığı taşıyan ana 

kitaplar: Zohar, ARİ'nin yazıları ve Baal HaSulam'ın yazılarıdır. 

 

Bize bağlı olan dünyanın geleceği, Kabalanın ifşa olmuş kısmı, hiçbir korku 

olmadan yeni başlayanlar dahi veya her hangi bir kişi tarafından çalışılabilir.   

 

Önyargı 

 

Bugün dahi birçok insan Kabalanın sır bilgelik olduğunu, dokunulmaması veya 

öğretilmemesi gerektiğini düşünürler. Baal HaSulam Talmud Esser Sefirota 

girişte, Kabalanın iki kısımdan oluştuğunu yazar: birincisine ''Torah‟ın tatları'' 

denir ki bu yaratılışın, hayatın ve Torah'ın anlamıdır ve ikincisine de ''Torah'ın 

sırları'' denir. 

 

''Torah'ın tatları'' kısmı, dünyaların yapısını, ruhların yapısını, adamın manevi 

dünyalara yükselişini, hayatın anlamının adama keşfini, geçmiş ve gelecek 

döngüleri, kişinin ne için yaşadığını ve neden özel bir karakterle özel bir ailede 

doğduğunu, bu hayatında ne yapması gerektiğini ve bu dünyaya tekrar 

dönmemesi için yapması gerektiği ile ilgilenir. Bütün bunların hepsi Torah'ın 

tatlarına aittir. 

 



Torah'ın sırları kısmı ise Kabalistlerin üst dünyaların edinimiyle ilgilenir. Bunu 

konuşan hiçbir kitap yoktur fakat sadece bazı yazılar ima ve ipucu içerir. 

Bütün Kabala kitapları Torah'ın tatları ile ilgilidir. Bu yüzden Zohar kitabı, aynı 

şekilde Hayat Ağacı ve Kabalistler tarafından yazılmış olan herhangi bir 

kitapçıda bulunan diğer tüm kitaplar öğretilebilinir. Kabala kitaplarında yazılmış 

olan her şey sadece ifşa olmuş kısımla ilgilidir, Kabalanın gizlenmiş kısmı ile 

yapılması gereken hiçbir şeye sahip değildir, bu yüzden ifşa olmuş kısmı 

çalışmalıyız ki bu, kişinin, ıslahını ve kendisinin dışındaki dünyayı, üst dünyayı 

edinmesine izin verir çünkü bizler burada, şimdi ve gelecekte olacak her şeyin 

sebeplerini buluruz. Kabala, adama kendi geleceğini kendisi ve diğer herkesin 

yararı için kendisi tarafından nasıl tanımlanacağını öğretir. 

 

Kişi aksiyonları sonucu üst dünyaya yükselir. Şu anki durumunda 

aksiyonlarımın üst dünyada ne yaptığını göremem ve hissedemem - Yaptığımın 

tam olarak nasıl reaksiyon gösterdiğini, bana (aşağıda) ve bunların bir sonucu 

olan tüm dünyaya ne geldiğini - Ben kendimi ve tüm dünyayı bir şekilde 

etkilerim fakat bu kapalı bilgi devresini anlamam. İşte böylesi kendi - farkında 

lığının seviyesi için kişinin Kabalaya ihtiyacı vardır. 

 

İşte bu yüzden Kabalaya ''Kabala Bilgeliği'' denir, bir bilimdir ve bir din 

değildir. Kabala, adama yaratılışın tümünü kapsayan yani tüm dünyaları, içinde 

yaşadığı dünyanın doğru şeklini görmesini sağlar. Ancak o zaman kişi kendi 

üzerinde neyin işlediğini ve ne şekilde davranması gerektiğini anlamaya başlar. 

İşte bu yüzden Kabalanın ifşa olmuş kısmı ile yapılması gereken her hangi bir 

şey, herkesin bilmesi için zorunluluktur. Özel bir zamanda yaşıyoruz: Bizler 

sürgünden İsrail topraklarına kendi gücümüzle henüz dönemedik yani İsrail‟e 

dönüşümüz istediğimiz taraftan değildi bu ancak üst gücün itmesiyle - Yaratan 

bizi aldı ve sürgünden buraya getirdi. 

 

Fakat eğer bizler İsrail toprağının manevi seviyesine yükselmezsek, içsel ve 

dışsal düşmanlarımız tarafından daha ve daha fazla acı çekeceğiz ki bu güçler 

Yaratan tarafından bizleri ''İsrail Toprağı'' denilen seviyeye yükseltecektir. 

 

Kabalanın Yayılması 

 

Uzun yıllardır Kabala ile ilgileniyorum ve gözlerimin hemen önünde gerçek bir 

devrim gerçekleşiyor; İnsanoğlunun hayata bakışı üzerine bir devrim. İnsanlar 

hayatlarındaki en önemli şeyin ne olduğunu hissediyorlar, onlar üzerlerinde 

işleyen manevi güçleri hissediyorlar ve ancak bu güçlerle bir bağ kurarsak, 

kendimizi kurtarmayı başarabileceğiz. 

 

Bu her gün daha net oluyor ve bize daha yakınlaşıyor. İşte bu yüzden bizler 

birçok yerde Kabalayı öğretmeye başlıyoruz ve bizimle çalışmaya gelen 



herkesle çok mutluyuz. Tüm bunlardan sonra 15. yy.'ın en yüce Kabalisti ve 

Lurianic Kabala'nın kurucusu olan kutsal ARİ,''Hayat Ağacı''na girişi yazdı, 

bununla herkes Kabala çalışabilir, insanlık içindeki kötülükten kendisini 

kurtaracak ve İyilik Sahibi Verenin ifşasını edinecektir. 

 

 

Zohar’a Giriş, Kim Suçlu? 
 

Zohar‟a girişten seçilmiş kısımlar 

19 Ekim 2000 

 

 

 

Zohar‟a girişte, Baal HaSulam yazar: 

 

66) Aklınızda tutunuz ki, her şeyin içselliği ve dışsallığı vardır. İbrahim, 

İshak ve Yakup’un torunları, İsrail, genel anlamda dünyanın içselliği 

olarak göz önünde bulundurulur ve yetmiş millet onun dışsallığı olarak 

dikkate alınır. Aynı zamanda İsrail’in içinde Lord’un tüm kalpten 

tapanları olan içselliği vardır, ve kendilerini bütünüyle Yaratanın işine 

adamayan dışsallık vardır. Ve aynı zamanda dünya milletleri arasında da 

Milletlerin Haktan Yana olan içsel parçaları vardır, ve onların arasında 

yıkıcı ve kaba olan dışsal bir parça vardır.  

 

Ve aynı zamanda Lord’un tapanları olan İsrail’in içinde, Torah’ın ve onun 

sırlarının, içselliğinin ruhunun anlayışında olanlarda içselliği vardır ve 

Torah’ın sadece fiili kısmını gözlemleyenlerde, dışsallığı vardır. Ve 

kalbinde noktası olan, içinde İsrail olan, İsrail’den olan her adamın içinde 

içsellik vardır, ve kendi bedeninde olarak içinde Dünya Milletleri olan 

dışsallık vardır. Ancak hatta din değiştirmeyi kabul etmiş dünyanın 

milletleri olsa dahi, çünkü kendi içselliğine bağlı kalarak, İsrail’in 

bütününe bağlı kalan, onlar dünya milletlerinden din değiştirmiş hale gelir. 

 

67) Dışsallığının üzerinde içinde İsrail olan İsrail’den bir adam kendi 

içselliğini yükseltir ve değer verdiği zaman içinde Dünya Milletleri var olan, 

yani o zamanının çoğunu adar ve çabalarını yükseltir ve kendi içselliğini 

yüceltir ve küçük bir çaba, sade gereklilik kendi dünya milletlerini 

sürdürmek için, yani bedensel ihtiyaçları dendiği gibi (Avot 1) – ‘Torah’ını 

daimi ve emeğini geçici kıl’, o böyle yaparak - dünyanın dışsallığı ve içselliği 

içinde – İsrailoğullarını yukarı yükseltir ve genel dışsallık olan dünya 

milletleri İsrailoğullarının değerini bilir ve tanırlar. 

 



Ve eğer, Tanrı yasaklarsa, zıtlık oluşur yani İsrail’den bir adam içindeki 

İsrail’den daha yüksek olan içindeki Dünya Milletleri olan kendi 

dışsallığına bağlanır ve kendi dışsallığını yükseltir, söylendiği gibi 

(Devuteronamy 28) ‘senin ortandaki yabancı’, onun içindeki dışsallık 

yukarı yükselecek ve sen, içinde İsrail olan sen, içsellik, aşağı derine 

dalacaksın. Bu genel anlamda Dünya Milletleri olan dünyanın dışsallığına 

sebep olur, İsrail’in üzerine çıkmak ve daima daha yükseğe çıkmak için 

onları yere alçaltarak ve İsrailoğulları dünyanın içselliği, atılmak için Tanrı 

yasaklar derine iner. 

 

68) Meraklanma, tek bir kişi kendi aksiyonuyla, tüm dünyaya bir yükseliş 

veya bir düşüşü tetikleyecektir. Bu bükülmez bir yasa olduğu için, genel ve 

ayrıntı, bir su birikintisine düşen iki damlayla denktir. Daha ötesinde, 

ayrıntılar genelin içindeki her şeyi meydana getirir. Genel meydana 

gelemez ayrıntıların kalitesi ve miktarına bağlı olarak ancak daha sonra 

ayrıntılar ifşa olmuşlardır. Elbette ki, bir ayrıntının hareketi onun değerine 

göre bütünü yükseltir veya alçaltır. Bu Zohar’ın kelimelerini, Zohar’ın ve 

Gerçeğin Bilgeliğinin çalışılması aracılığıyla arındıracaktır, onlar 

sürgünden kurtarılacak, bütün kurtuluşun içine getirilecektir. Fakat 

Zohar’ın çalışılması ve milletlerin içinden İsrail’in kurtuluşu arasındaki 

gerçek bağ nedir? 

 

69) Ayrıntılarıyla arındırılmıştır, tüm dünyanın olduğu gibi, Torah da en 

ince kendi içselliğine ve kendi dışsallığına sahiptir. Bu yüzden, her kim 

Torah’ın içinde derinliğine araştırırsa, aynı zamanda o da bu iki dereceye 

sahiptir. Ve Torah’ın içselliğinin ve sırlarının içinde, kişinin emeğini 

artırması üzerine, dünyanın içselliğini yani İsrail’i erdemli yapmak 

ölçüsünde, Dünya Milletlerinin yani dışsallığın daima daha üzerine 

yükselir. Ve bütün milletler İsrail’in onların üzerindeki itibarını tanıyacak 

ve itiraf edeceklerdir, sonunda – ‘Ve insanlar onları alacak, ve onları 

onların yerine getirecek: ve İsrail’in evi Lord’un toprağında onların 

parçalarını bulacaktır (Isaiah 14,2)’ ‘Böylece Tanrı Lord söyler, İşte bak, 

elimi milletlere yükselteceğim ve insanlara benim ölçütümü 

yerleştireceğim: ve onlar senin oğullarını onların kollarında getirecekler ve 

senin kızların onların omuzlarında taşınacak (Isaiah 49,22)’ – sözleri 

gerçekleşene kadar.  

 

Fakat eğer, Tanrı yasaklarsa, zıtlık oluşur, öyle ki İsrail’den olan bir adam 

Torah’ın sırlarını ve Torah’ın içselliğinin erdemini, ruhlarımızın geleneği 

ve onların dereceleriyle ilişkili indirger ve aynı zamanda Torah’ın 

dışsallığının erdemliğine ilişkin, Mitzvoth’un (sevaplar) muhakemesinin 

içerisinde, öyle ki sırf pratik yalnız parçasıyla ilişkili ve hatta eğer o 

Torah’ın içselliğine bazı zaman adarsa ancak sadece küçük bir zamanını ne 



gece ne de gündüz olduğu zaman, bununla olmuş gibi Tanrı yasaklar, 

gereksiz, öyle ki onun indirgemesi ve İsrailoğulları olan dünyanın 

içselliğinin düşüşüyle ve onların üzerinde dünyanın dışsallığının – yani 

Dünya Milletleri – hâkimiyetini yükseltir ve onlar İsrailoğullarını küçük 

düşürecek ve utandıracaktır ve İsrail değersiz olarak, dünyada olduğu 

halde ona bir ihtiyaç olmayarak addedilir, Tanrı yasaklar. 

 

Ve daha ötesi, onlar böyle yaparak hatta dünyanın dışsallığı onun 

içselliğinin üstesinden gelir. Onu imha eden ve ona zarar veren Dünya 

Milletleri’nin en kötüsü için, Dünya Milletleri onların içselliğinin dağın 

daha üzerindeki ve o zaman onlar neslimizin iğrenç katliamına ve harabeye 

neden olmasına tanıklık ederler ve Tanrı bizi şimdiden korusun. 

 

Böylece siz İsrail’in kefaretini ve gerçekten onun yükselişinin Zohar ve 

Torah’ın içselliğinin çalışılmasına bağlı olduğunu görürsünüz ve tam tersi 

de, İsrailoğullarının bütün yıkım ve düşüşü, Torah’ın içselliğinin onları 

terk etmesinin, bunu alçaltarak ve bunun gereksiz bir şeye çevrilmesinin 

sonucudur, Tanrı yasaklar. 

 

 

 

Kişi, içsel ve dışsal olan kısımları kendisiyle veya onun halkıyla veya onun 

çevresinde olan dünyayla nasıl tanımlayabilir? 

 

Adamın içindeki dünya ulusları, ıslahın sonuna kadar kullanmamamız gereken 

nitelikler ve arzulardır (kablar). Ancak „İsrail‟ denen arzularla çalışabiliriz. 

İsrail, onların verme, ihsan etme arzuları tarafından karakterize edilen kablar 

veya niteliklerdir. „Putperestlik‟, sırf almak isteyen, egoistik niteliklerle olan 

kablardır. Adamın bütün niteliklerinin ıslahından sonra, onun tüm kabları, İsrail 

ve putperestlik birleşecek ve adam Yaratanı bütünlük içinde hissedecek. Fakat 

bu durumun edinimine dek, ıslah İsrail halkının omuzlarında olur, kendini diğer 

herkesten önce, ıslah etmesi gereken, İsrail‟in bu dünyadaki temsiliyetidir. 

Bundan sonra, kendimizi ıslah ettiğimiz dereceye kadar dünya milletlerini 

onların ıslahına getireceğiz.  

 

   

 

İçsel nedir ve dışsal nedir? 

 

Bu, kişinin ne yaptığı ve onun ne çalıştığına bağlıdır. Eğer o, arzularını her türlü 

hazla tatmin etmek için iyileştirmekle meşgulse o zaman ona „putperest‟ denir. 

Eğer bu kişi, niteliklerini Yaratana benzemek için geliştirmeyi isterse o zaman 



ona „İbrani‟ veya „İsrail‟ denir, Yasher (direkt, doğru) El ( Tanrıya) yani Tanrıya 

direkt kelimelerinden gelir. 

 

Bir kişi yalnız kendi haz alma arzusuyla doğar, ancak kişi, Yaratanın sahip 

olduğu aynı niteliklere sahip olma arzusuna, zıttına gelebilmeli. Biz, kişinin 

hiçlikten, onun doğal arzusunun tamamen zıttı olan bu arzuyu, inşa etmiyoruz, 

ancak zıt bir arzudan inşa ediyoruz. Bu arzu, ilk egoistik arzuyla doğduğumuz 

arzunun üzerinde gelişir. 

 

Adamın içindeki doğal arzu, kendini tatmin etmek arzusu, gerekli bir temeldir 

ve onun ediniminin aktif bir ortağı haline gelmek ve kesin olarak onu kendimiz 

tarafından edinmek için muhtemelen amacı edinmek için en yararlı temeldir. 

Almaya devam ediyorsunuz fakat başka bir anlamla, sadece verene haz verme 

koşuluyla almak. „Islahın sonu‟ denen, eşitlik sürecinin sonunda ruh –kab, 

sonsuzluğun(Ein sof)  Malkutu, sadece Yaratana tutunmak istiyor ve böylece 

Yaratanın ihsan etme niteliğiyle eşitlenir. 

 

İşte bu yüzden ihsan etmek arzusu, Üst Işık için gerçek kabı, Yaratanın 

niteliklerine benzemek ihtiyacını yaratan tüm bu durumlardan, geçmek 

zorundayız. Bu, Yaratanın benzerliğinin ıslah edilmiş bir durumuna tüm 

yaratılışı getirmek anlamında kolektif bir kanundur. Bu kanun herkesi, duran, 

bitkisel, hayvansal ve konuşan(adam), her seviyede yönetir. 

 

Daha fazla gelişmiş yaratılan kendisini Yaratana benzetecek gücü daha güçlü bir 

şekilde hisseder. İşte bu yüzden tüm yaratılışta, adam en fazla acı çeker. Ve 

insanların değişik dereceleri arasında, İsrail diğer herkesten daha fazla ızdırap 

çeker. Ve İsrail‟in içinde, bunlar en fazla içsel derecedekilerdir. Bunun sebebi 

bizi kendisine çeken hayatın gücü, Işık, yaratılışın en içsel noktasından, ihsan 

etmenin, vermenin niteliğinin kanununun özüne en yakın olan arzulardan, kendi 

yayılmasına başlar. Bundan sonra merkezden Işığın uzaklaşması boyunca, Işık 

dışsal katmanlara doğru azalır. 

 

Islah eden Işık merkezden parlar. Kabın buna cevabı, kabın durumuna bağlıdır. 

Eğer düzeltmeler istekli bir şekilde işlenirse, bu kişinin „Torah‟ın yolu‟nu 

aldığına dair bir işarettir. Eğer düzeltmeler kişinin isteğine karşı işlerse, 

Yaratanın veya yaratılanın arzusu tarafından değil, ızdıraplar azalmaz ancak 

artar ve kişinin içindeki kötü eğilim, ızdırabın kaynağı nefret, adama bunu 

sağlamak için birikir. 

 

Çünkü adam „haz için bir arzudur‟ onu etkileyecek tek yol, „acı‟ denen, 

egoizmin içindeki „arzunun‟ yokluğunun hissiyatını bir eksikliğini ona 

hissettirmektir. 

 



Neden daha fazla ıslah edilmiş bu içsel kab, dıştakinden daha az egoistik 

olan bu kab, tüm hepsinden daha fazla acı hisseder? 

 

Bunun sebebi içsel kab ıslaha daha yakındır ve dışsal kab ıslahtan daha uzaktır. 

Fakat herhangi bir durumda, içsel ve dışsal kab ikisi birlikte henüz ıslah 

edilmemiştir. İçsel kap -„İsrail‟- daha küçük bir egoya sahiptir, işte bu yüzden 

İsrail küçük bir millettir. 

 

Putperestlerin kabları, İsrail‟inkinden daha büyüktür fakat buna rağmen, diğer 

insanlar İsrail‟den daha küçük arzu hissederler çünkü onların kabı henüz tam 

olarak açılmamıştır. Kab, ıslah olduğu ölçüde ancak görünür. Fakat onların 

arzuları uyandığı zaman İsrail‟den aniden nefret etmeye başlarlar, hatta İsrail ile 

hiçbir zaman bir bağı olmamış insanlar bile İbranilerden nefret etmeye başlarlar, 

bununla birlikte onlar, kendileriyle asla herhangi bir şey yapmadılar. Bunun 

sebebi İsrail‟i ıslahlara zorlayacak olanlar putperestlerdirler. Ve ancak dünyada 

İsrail‟in seviyesinin ıslahından sonra diğer milletler de aynı zamanda ıslahla 

ilgilenmeyi başarabilecekler ve böylece kolektif ıslah gelecektir. 

 

Bu İsrail ile dünya milletleri arsındaki eşsiz bağın doğasıdır. İsrail milleti 

dikkatli olmalı çünkü onlar gerekli ıslahı gerçekleştirmediği zaman gerçek 

anlamda İsrail rolü olan dünya milletlerinin kablarını dolduramazlarsa, dünya 

milletleri onu yıkmak için sabırsızca büyürler çünkü İsrail gibi kablara ihtiyaç 

yoktur. 

 

İşte bu yüzden Baal HaSulam, İsrail halkını kendilerine verilmiş görevi yerine 

getirmelerini ve acele etmeleri konusunda uyarır. Ve bu sadece Kabala Bilgeliği 

vasıtasıyla gerçekleştirilebilinir çünkü bu kolektif ıslah için olan bir metottur ve 

başka diğer bir metot yoktur. 

 

Islah en az egoist ruhlardan başlar ki bunlar İsrail olup, daha hızlı ıslah 

edilebilinirler. Islah bir kişinin yalnızca, kendi ruhunun bireysel görevi ve bu 

hesabın içine başka hiçbir kimse alınmaz. Bir kişi bu dünyaya sırf bu amaç için 

gelir ve ilgilenmesi gereken tek şey budur. Bu yüzden doğmuştur, yaratılmıştır 

ve bunun dışında yaptığı her şey, hiç bir hesaba alınmaz. 

 

Eğer İsrail halkı ıslahlarıyla ilgilenirse, diğer milletlerin ona karşı nefreti artar 

mı yoksa azalır mı? 

 

Eğer İsrail‟den bir kişi kendi içsel düşmanlarıyla yüzleşirse dışsal düşmanları 

yok olur çünkü içeride gerçekleşenler, dışarıda gerçekleşenleri tanımlarlar. 

 

Dışsallık tamamen içselliğe bağlıdır, düşük bir seviyenin yüksek bir seviyeye 

bağlı olduğu gibi, düşük bir seviye üst bir seviye tarafından doğum verir ve 



yaşamı sürdürülür, böylece dünya milletlerinin davranışları bizim 

davranışlarımıza bağlıdır. 

 

İçinizdeki ruhu değiştirin ve realitenin nasıl değişmeye başladığını göreceksiniz. 

Gelecek olayları bu şekilde belirleyebilirsiniz.  

 

Kabalistlerin dünyaya ıslahın en iyi yolunu getirmek için, ihsan etmenin 

hangi gücünü aktiviteye geçirmeleri gerekmektedir? 

 

Duran seviye kolektifi takip etmelidir, yani genel halkla birlikte göz önüne 

alınmak – ondan taleplerinin seviyesini ve ne kadar fazla etkilenebileceği 

sınırları ayarlamalıdır. Halkın kendi doğal sınırları vardır çünkü halk emirleri 

gözlemler ve kendisi tarafından uyarlar. 

 

Fakat maneviyatta kişi bireyselliği takip etmelidir. Manevi gelişimde, kişi, kendi 

ruhu aracılığıyla neyi, nasıl yapacağına bireysel karar verendir. O, kendisi ve 

Yaratan arasındaki bağı ve hayatı ile nasıl ilişkilendireceğini tanımlar. 

Kendimizi, dünyanın durumunu biraz daha iyiye doğru değiştirmek, daha fazla 

yağmur almak, daha fazla barış ve mutluluk için uyandırmıyoruz ancak her şeyi 

ıslahın sonuna doğru getirecek manevi amaca doğru hareket etmeliyiz. 

 

Oraya, ruhumuzun köküne göre kendimiz tarafından mı geleceğiz yoksa 

herkesin ilgisi içerisinde mi uyandırılırız? 

 

Baal HaSulam‟ın yazılarında öğrendiğimiz gibi, kitleler buna ortak olmalıdır. 

Baal Hasulam, Islahın bir kolektif süreci hakkında, bu ıslahın bir parçası olan 

ruhların büyük bir rakamı hakkında konuşur. Yaratanın, bundan iki yüz yıl önce 

İsrail halkını laik ve dindar olarak ikiye bölmesi, eğitimin dışında Torah ve 

Mitzvot‟u ( sevap) gözlemlemeyi takip eden bir parçaya ve bundan özgür hale 

gelen bir parçaya bölmesi şans eseri değil. Her birinin kendi misyonu vardır 

çünkü her şey yukarıda, ilahi takdirden gelir. Bu iki parça birlikte çalışmalıdır. 

Laik parçanın eğer kendi bitişiğindeki Ortodoks parçayı sahiplenmediyse, geriye 

hiçbir şey kalmayacaktır. Ancak, bizler sadece Ortodoks düşüncenin çizgisinde 

çalışmaya devam etmiş olsaydık, muhtemelen yaratılışın amacını edinmeyi 

başaramayacak olacaktık. 

 

Gerçekte, görüyoruz ki herhangi bir Ortodoks yetişme tarzını almayan kişiler 

için Kabala vasıtasıyla ıslah uygundur çünkü sadece onlar eksikliği hissederler 

bu yüzden „Torah‟ın alınmasına‟ layıktırlar. İşte bu sebepten dolayı onlar ıslah 

için herkese öncülük ederler oysaki Ortodoks kısım „kutsal madde‟ denen 

hareketsiz derecede kalacaklardır.  

 



Rahatsızlıklar, daha fazla İsrail‟in ıslah içindeki ilerleyişlerini yükseltecek mi, 

çünkü bunlar rahatsızlıklar değildir ancak gerçek anlamda yardım engellerin 

formu içinde gelir.  

 

Düşüşler ve yükselişler sadece bireylerin içinde gerçekleşir, ıslahın kendi süreci 

vasıtasıyla geçenler sadece bu ruhların içerisindedir. Yaratanla bağ özeldir 

bununla birlikte adamın özgür seçimi, yaşamının yolunun içinde yer aldığı 

sadece grubun seçiminin içindedir ancak her kişi kendi seçimine sahiptir. 

 

Islah olmuş ruhlar genellikle diğer ruhları beraberlerine alırlar – diğer arzular 

ıslah olmamıştır fakat genel ıslaha getirebildikleri, çaba ölçüsünde. Buna 

„milletler için bir ışık‟ denir. İsrail, putperestleri de beraberine alır ve onlarla 

„dâhil etme‟ (hitkalelut) denilen bir bağda yükselir. 

 

Herhangi bir durumda, bireyselin manevi bir ilerleyişi bütününkinden daha 

farklıdır. Bireyin içindeki ıslah kişisel yükseliş ve düşüşleriyle işler oysaki bütün 

için ıslah bireylerle bağ kurarak işler. Dünya milletleri kendi ilerleyişlerinde 

açığı (eksikliği) hissederler, İsrail‟e bağımlı olduklarını hissederler fakat onların 

ilk ıslahlarında İsrail‟e bağlıdırlar, Çünkü daha sonra gelecek olan ıslahlar 

sadece onlara bağlıdırlar. 

 

Zohar’a Girişten: 

 

Zohar’ın ıslahı derki ( Isaiah 40 ) : Uyanış ve yükseliş ilahi varlık içindir, 

bilgelik senin içinde olduğu halde, bilgeliği bilmeden ve onu edinmeden, 

senin kalbin boştur. Ve onun sırrı, söylendiği gibi: İsrail’in ruhlarının 

toplantısı olan kutsal varlığın yükselişi için dua etmek, İsrail’in kalbinin 

içindeki hepsinin ve her birinin çarpan bir sesidir. Fakat kutsal varlık 

derki, kendimi tozun içinden tüm bedensel istekler için bir otun dışında 

kaldıracak hiçbir kuvvetim yok. Bütün onlar ot yiyen hayvanlara benzer 

yani onlar sevapları akılsızca icra ederler, hayvanlar gibi ve bunun tüm 

inceliği tarlanın çiçeği gibidir, yaptıkları tüm iyi işleri, bu onlar içindi 

onların yaptığı. 

 

Bu demektir ki onların icra ettiği bu iyi işlerin içinde onları yapanı 

memnun etmek anlamıyla yapmadılar fakat ancak kendilerinin memnun 

etmek ve hatta tüm zamanlarını Torah’a adamış olan onların en iyisi 

bunları yapmadı, ancak kendi bedensel yararları için, arzulanan hedefin 

eksikliğinde, onları yapanı memnun etmek. 

 

O zamanın nesli hakkında söylenir: ‘Bir ruh asla dönmemek üzere ayrılır, 

bu Mesihin ruhudur, İsrail’i sürgünden ve sıkıntılardan bütün kefarete 



kurtarması gereken ruh, kelimelerini tamamlamak için: yeryüzünü Lordun 

bilgisi ile doldurması için. Bu ruh terk eder ve dünyanın içinde ışıldamaz. 

 

Yazık, bu insanlar, dünyadan Mesih’in ruhunu yok ederler, asla geri 

dönmemek üzere, bilginin ve aklın neminden yoksun, Torah’ı kurutanlar, 

onlar kendilerini Torah’ın pratik kısmına sınırlarlar ve Kabala Bilgeliğini 

anlamak ve anlamaya çalışması, sırların Torah’ın arkasındaki sebebin ve 

sevapların içinde kendilerini eğitmeyi ve bilmeyi dilemezler. Yazık 

yaptıkları işlerle sefalete, yıkıma ve soyguna, yağmaya, cinayetlere ve 

imhaya sebep olurlar. 

 

71) Ve bunun sebebi söylediğimiz gibi, Torah’ın içinde tüm arayıp 

tarayanlardan beri, dünyada gereksiz bir şeymiş gibi bırakarak ve bunu ne 

gündüz ne de gece olmayan bir anda çalışarak, onların kendi içselliğini ve 

Torah’ın içselliğini düşürürler. Ve onlar duvarı araştıran kör adamlar gibi, 

onlar kendi dışsallığının üremesi sebebiyle, yani, kendi bedenlerinin yararı 

ve onlar Torah’ın dışsallığına onun içselliğine daha fazla saygı duyarlar – 

böylece onun kendi özüne göre her biri dünyada onun içsel kısımlarının 

üzerinde dışsal her bir görünümün yayılmasına sebep olur. 

 

Çünkü tüm İsrail’in dışsallığı, yani diğer milletler arasındakiler, Torah’ın 

yüceleri olan tüm İsrail’in içselliğini yoğunlaştırır ve iptal eder. Ve onların 

arasındaki imha edici olan Dünya Milletleri içindeki dışsallıkta Dünyanın 

haktan Yana olanları olan, onların arasındaki içselliği yoğunlaştırır ve iptal 

eder. Ve Dünyanın Milletleri olan tüm dünyanın dışsallığı bunun içselliği 

olan İsrailoğullarını yoğunlaştırır ve iptal eder. 

 

Böylesi bir neslin için Dünya Milletlerinin tüm yıkıcıları başlarını kaldırır 

ve İsrailoğullarını öncelikle imha etmeyi ve öldürmeyi isterler, söylendiği 

gibi:(Yebamot 63) ‘Dünyaya İsrail’in hiçbir felaket gelmez’ yukarıdaki 

ıslahların içinde söylendiği gibi, dünyada onlar sefalet ve yıkım ve soygun 

ve cinayetlere sebebiyet verirler.  

 

Ve bundan beri, birçok hatalarımız aracılığıyla daha önce belirtilen 

ıslahların içinde şahit olduğumuz ve sadece bu olmayan, fakat felaket bizim 

en iyimizde vurdu, söylendiği gibi: (Baba Kama 60 ) ‘Ve bu Haktan Yana 

olandan başlamaz’ ve İsrail’in tüm görkemi Polonya ve Litvanya v.b. 

ülkelerin içinde olmuştur, orda kalır ancak kalıntısı kutsal parçamızın 

içinde, şimdi korkunç hatamızı ıslah etmemiz için, o bizim kutsal 

emanetimize bağlıdır. Ve geri kalan her birimiz kendi üzerine alacak, kalp 

ve ruh, Torah’ın içselliğini bu dördüncü günden ve ona Torah’ın dışsallığı 

üzerindeki layık olduğu yeri verecek. 

 



O zaman, her biri kendi içselliğinin yoğunlaştırılmasıyla, yani kendi 

dışsallığını, bedenin ihtiyaçları olan, içindeki dünya milletleri 

görünümünün üzerindeki ruhun ihtiyacı olan, içindeki İsrail ile 

ödüllendirilecek. Ve bu güç içimizdeki dünya halklarını İsrail’in 

Yücelerinin erdemini onların üzerinde tanıdığı ve dinlediği ve onlara itaat 

ettiğinde, İsrail halkının tümüne gelecek. Ve aynı zamanda Dünyanın 

Haktan Yana olan Dünya Milletlerinin içselliği, yıkıcılar olan onların 

dışsallığını üstesinden gelecek ve onları bastıracak. Ve dünyanın içselliği 

olan İsrail, milletler olan dünyanın dışsallığı üzerinde tüm övgü ve 

erdemliğe yükselecektir. O zaman, dünyanın tüm milletleri İsrail’in onları 

özerindeki itibarını tanıyacak ve kabul edecek. 

 

Ve onlar sözleri gerçekleştirecektir:’ ve insanlar onları alacak ve onları 

onların yerine getirecek: Ve İsrail’in Lord’un toprağında onları parçalarını 

bulacaktır ( Isaiah 14,2 )’. Ve aynı zamanda: ‘Ve onlar senin oğullarını 

onların kollarında getirecekler, ve senin kızların onarlın omuzlarında 

taşınacak ( Isaiah 49.2 )’. Ve bunu Zohar der: ‘Bu Zohar kitabının 

aracılığıyla bu birleşme, onlar sürgünden merhametle özgür olacaklar ( 

Nasah 124 )’. Âmin, böyle olsun. 

 

En önemli sorun kişinin niçin çalıştığıdır. Kabalayı, şans için, rahatlama için 

barış ve güven kazanmak için çalışabilirsiniz ve durumu ıslah, „kablarınızı‟ ıslah 

etmenin gerekliliğini hissettiğiniz için çalışabilirsiniz. Bu yaklaşımdaki 

muazzam bir farktır. Ve burada kişi tek başına yürüyemez bilakis manevi 

rehbere ihtiyaç vardır. Baal HaSulam herkesin Musa‟nın derecesini edinmesini 

gerektiğini yazar. Herkes kendi ruhunun köküne dönmelidir bu herkes için 

gerekliliktir. Bu gün, aktif olarak toplumumuzu ıslah etmemiz gereken bir 

duruma eriştik. Neslimizden önce sadece birkaç seçilmiş ruh ıslahı edindi. Onlar 

gizli Kabalistlerdi ve ıslah bütün insanlar ve dünyanın bütün milletleri için bir 

gereklilik değildi. 

 

Baal HaSulam İsrail halkını İsrail toprağına dönmeden önce İsrail milletinin, 

toprakla eşitlenme yükümlülüğünü duymadığını yazar, bu yüzden tüm ulus  

„İsrail toprağı‟ denen manevi derecenin edinimi için kendini ıslah edecektir‟. 

„Toprak (İbranice – Eretz) kelimesi „arzu‟ (İbranice – Ratzon) kelimesinden 

gelir, Lord‟a direkt bir arzu. Ancak, isteyerek veya istemeyerek Yaratan bizi bir 

kere bu toprağa geri getirdi, biz, bütün ulus, bu toprağın manevi nitelikleri ile 

kendimizi eşitlemeliyiz. Biz fiziksel olarak İsrail toprağındayken aynı zamanda 

İsrail‟in manevi toprağı olan içsel dereceyi edinmeliyiz. Aksi takdirde burada 

bulunmaya hakkımız yoktur, çünkü içsel ve dışsal dereceler dengesizlenir. Bu 

durumun içinde birden fazla bulunduk. Her defasında İsrail‟in halkı 

maneviyatıyla yani İsrail toprağından direkt yaşayan halk yani Lord için direkt 

arzu olan eşitlemeyi durdurdu, toprağımızdan sürüldük. Şimdi tekrar geri 



döndük, İsrail toprağı bize tekrar geri verildi, ancak onu halen almadık, halen 

ona layık değiliz. 

 

Eğer onu isteyerek kabul etmezsek, Baal HaSulam‟ın yazdığı gibi, yani eğer onu 

içsel – manevi derecemizin içine benzetmezsek, buna karşın bu toprak bizler 

önceki gibi sürmeyecek bir şekilde bizleri ıslaha zorlayacak ve korkunç 

ızdıraplar içinden layık olmaya geleceğiz. 

 

Kabalistlerin görevi, bugün mümkün olan herhangi bir yolla millet arasındaki 

ıslahı yayma yükümlülüğünü yapmaya çalışmak, herkes için uygun bir metot 

yaratmak, kitaplar yayınlamak ve hocalar hazırlamaktır. Yapılacak çok şey var 

ve ıslah hakkında tek bir düşünce bile ki bu düşüncenin başlangıcı toprakta 

büyük pozitif değişiklikler yaratır ve kötü acıyı önler. 
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