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ÖZET 
 

TRANSANDANTAL MEDİTASYON 
 

Hacer ÇOBAN 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü 

Yüksek Lisans Tezi,  89 sayfa, Ağustos 2005 
 
Danõşman: Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU 
 

Biz bu araştõrmada, ülkemizde son zamanlarda adõnõ sõklõkla duyurmaya 
başlayan, Transandantal Meditasyon derneğinin/grubunun nereden ve nasõl ortaya 
çõktõğõ, öğretisinin ne olduğu, ne tür faaliyetlerde bulunduğu ve taraftar profilinin ne 
gibi özellikler gösterdiği gibi hususlarõ ortaya koymayõ amaçladõk. 

Bu çerçevede hazõrladõğõmõz araştõrmamõzõn Giriş bölümünde Hinduizm�den 
genel bir şekilde bahsettik. Bu bağlamda, Hindular için önemli ibadetlerden biri olan 
meditasyonun ne anlama geldiği, nasõl yapõldõğõ ve faydalarõ gibi konular üzerinde 
durduk.  

Birinci bölümde, hem TM�nin kurucusu Maharishi Mahesh Yogi�den ve hem 
de onun öğretilerini dayandõrdõğõ hocasõ Swami Brahmananda Saraswati�den 
bahsettik. Ayrõca, Maharishi�nin TM�yi nasõl kurduğu ve teşkilatlandõrdõğõ konularõ 
ile TM�nin dünyadaki ve Türkiye�deki yayõlma sürecini mercek altõna aldõk.  

İkinci bölümde, TM�nin temel inanç esaslarõnõ inceledik ve bu inançlarõn 
Hinduizm�le olan ilişkisine de işaret ettik. Yine bu bölümde, �Saf Varlõk�la temas 
kurma yöntemi konusunda söylenenleri gözden geçirdik.  

Üçüncü bölümde, TM�nin öğretilme biçimini, mantra ile ilişkisini ve TM-
Sidhi programõnõ ele aldõk. Bu çerçevede, bu grubun üyelerinin TM�nin aşõrõ 
gerginliğin insanlarda meydana getirdiği çöküşün izlerini gidererek, kişiye derin bir 
dinlenme durumu sağladõğõ, bu tekniğin düzenli uygulanmasõyla öğrenme 
yeteneğinin, algõlama gücünün ve tepki zamanõnõn geliştiği, TM�nin üretkenliği ve 
yapõlan işten hoşnut olmayõ arttõrdõğõ, yüksek tansiyonu indirdiği, astõm durumlarõnõ 
düzelttiği ve akõl hastalõklarõnõn tedavisinde yararlõ olduğu yönündeki iddialarõnõ  ele 
aldõk. Ayrõca, TM�ye yöneltilen eleştirileri zikrettik. Keza, TM ile ilgili yapõlmõş olan 
araştõrmalara da değindik. 

Sonuç bölümünde, TM derneğinin sadece meditasyon öğretmekle kalmadõğõ, 
aynõ zamanda Hinduizm�in inanç esaslarõnõ insanlara empoze ettiği ve böylece 
Hinduizm misyonerliği yaptõğõ yönündeki değerlendirmemizi belirttik. 

Bu araştõrmamõzõn hem ülkemizde alanõndaki boşluğu doldurmada ve hem de 
bundan sonra bu konuda yapõlacak diğer çalõşmalara katkõ sağlayacağõnõ 
düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler : Transandantal, Meditasyon, Transandantal Meditasyon, 
Maharishi Mahesh Yogi, Mantra 
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                                              ABSTRACT                                               
 

TRANSCENDENTAL MEDİTATİON 
 

Hacer ÇOBAN 
Süleyman Demirel University, Departman of Philosophy  and Religion 

Master of Arts, 89 pages, August 2005 
 

Supervising Professor: Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU 
 

In this research, we have aimed to discover and explain some matters like, 
how and from where Transandantal Meditation society, which has frequently begun 
to make its name publicly known in our country in these days, has been occured; 
what its tenet is; what kind of activities it has been doing and what kind of features 
its followers� profile has demonstarated.  

In the introduction part of our research, we have told about Hinduism 
generally. In this context, we have pointed on some matters like what meditation, 
which is one of the important worships for Hindus, means; how it is done and what 
its benefits are. 

In the first part, we have told about Maharishi Mahesh Yogi, the founder of 
TM, and also about his master Swami Brahmananda Saraswati to whom Maharishi is 
based his tenets on. In addition, we investigated some topics like; how Maharishi has 
founded and organized TM, also, the process of TM�s propagation in the World and 
in Turkey.  

In the second part, we examined TM�s basic faith principles and we indicated  
to the relationship between these beliefs and Hinduism. Again in this part, we 
examined the information about the method of contacting with the �Pure Being�.  

In the third part, we dealt with the teaching style of TM, its relation with 
mantra, and TM Sidhi program. In this context, we dealt with some claims of the 
members of this society, that are about: TM�s support of a profound rest condition to 
the individual by removing the effects of the depression that is resulted from an over 
tension; growing of the learning capacity, perception capability and reaction time by 
applying this technique regularly; TM�s augmenting of the productivity and being 
pleased from the work that is done; its reduction of high blood-pressure, and 
recovering of asthma; and its beneficial act in the therapeutics of mental diseases. In 
addition, we mentioned the critiques to TM. Also, we referred to the researches about 
TM. 

In the conclusion part, we indicated our appraisal in the direction of  TM 
society�s position that, it is not only teaching meditation but also is dictating the faith 
principles of Hinduism to people and thus, doing Hinduism missionary.  

We hope that our research will be beneficial for completing the gap in this 
field in our country and also it will contribute to the other studies that will be made 
about this topic in the future. 

Key Words: Transcendental, Meditation, Transcendental Meditation, 
Maharishi Mahesh Yogi, Mantra 
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ÖNSÖZ 

 

Din, bütün insanlarõ ilgilendiren bir olgudur. Dinler Tarihi de, tarih sahnesinde 

görülmüş veya görülmekte olan dinleri, dinlerin mezheplerini ve dini hareketleri konu 

edinen bir disiplindir. Biz de çalõşma konusu olarak Hinduizm�in bir tarikatõ ve aynõ 

zamanda yeni dinsel hareketler içinde yer alan Transandantal Meditasyonu incelemeyi 

arzu ettik.  

Bu konuyu çalõşmaya yönlendiren başlõca neden; özellikle ülkemizde 

Transandantal Meditasyon ile ilgili olarak yayõnlanmõş eserlerin objektif olmaktan 

ziyade bu hareketi öven, reklamõnõ yapan yayõnlar olmasõdõr. Biz de uzun zamandõr 

ilgimizi çeken bu konunun gerçek mahiyeti ile ortaya konulmasõnõ istedik. 

Meditasyon, yeryüzünde Hint kökenli dinlerin tanõnmasõnõ sağlayan bazõ inanç 

ve uygulamalardan bir tanesidir. Basõn yayõn organlarõnda reklamlarõ ve ilanlarõ olan 

Transandantal Meditasyon da bunlardan biridir.  

Transandantal Meditasyon teşkilatõ strese son vermek, yaratõcõlõğõ arttõrmak 

iddiasõndadõr. Bu akõm, Guru Dev isimli Hintli bilgenin öğretisinin Maharishi 

Mahesh Yogi tarafõndan çağõmõza uyarlanmõş halidir. Maharishi, 1957'de �Ruhsal 

Yenilenme Hareketini� kurmuştur. Daha sonra bu teknik Amerika'ya getirilmiş ve 

ünlü kişilerin sayesinde  batõ dünyasõnda büyük taraftar toplamõştõr. Buna paralel 

olarak Transandantal Meditasyonun Türkiye�de de taraftarlarõ yaygõnlaşmaktadõr. 

Tezimizde Transandantal Meditasyonun sağlõk, eğitim ve dünya barõşõ ile 

ilgili yapõlmõş olan araştõrmalarõna yer verdik. Çünkü Transandantal Meditasyon 

bu araştõrmalar yoluyla kendi tanõtõmõnõ ve propagandasõnõ yapõp taraftar sayõsõnõ 

artõrmaktadõr. 

Araştõrmamõzõn Giriş Bölümü�nde araştõrmanõn konusu, amacõ, önemi, 

yöntemi ve kaynaklarõna değinmekle birlikte Hinduizm�den genel bir şekilde 

bahsettik. Bu bağlamda, Hindular için önemli ibadetlerden biri olan meditasyonun ne 

anlama geldiği, amacõ gibi konular üzerinde durduk. Ayrõca Hinduizmin içinden 

çõkan reformist akõmlara da değindik. 
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Birinci Bölüm�de, Transandantal Meditasyonun kurucusu Maharishi Mahesh 

Yogi�den ve onun öğretilerini dayandõrdõğõ hocasõ Swami Brahmananda 

Saraswati�den bahsettik. Ayrõca, Maharishi�nin Transandantal Meditasyonu nasõl 

kurduğu ve teşkilatlandõrdõğõ konularõ ile Transandantal Meditasyonun dünyadaki ve 

Türkiye�deki yayõlma sürecini inceledik.  

İkinci Bölüm�de, Transandantal Meditasyonun temel inanç esaslarõnõ tesbit 

ettik ve bu inançlarõn Hinduizm�le olan ilişkisine işaret ettik. Yine bu bölümde, �Saf 

Varlõk�la temas kurma yöntemi konusunda söylenenleri gözden geçirdik.  

Üçüncü Bölüm�de, Transandantal Meditasyonun öğretilme biçimini, mantra 

ile ilişkisini ve TM-Sidhi programõnõ ele aldõk. Bu çerçevede, grup üyelerinin 

Transandantal Meditasyonun, aşõrõ gerginliğin insanlarda meydana getirdiği çöküşün 

izlerini gidererek, kişiye derin bir dinlenme durumu sağladõğõ, bu tekniğin düzenli 

uygulanmasõyla öğrenme yeteneğinin, algõlama gücünün ve tepki zamanõnõn geliştiği, 

Transandantal Meditasyonun üretkenliği ve yapõlan işten hoşnut olmayõ arttõrdõğõ, 

yüksek tansiyonu indirdiği, astõm durumlarõnõ düzelttiği ve akõl hastalõklarõnõn 

tedavisinde yararlõ olduğu yönündeki iddialarõnõ  ele aldõk. Ayrõca, Transandantal 

Meditasyona yöneltilen eleştirileri zikrettik.  

Sonuç Bölümü�nde, Transandantal Meditasyonun sadece meditasyon 

öğretmekle kalmadõğõ, aynõ zamanda Hinduizm�in inanç esaslarõnõ insanlara empoze 

ettiği ve böylece Hinduizm misyonerliği yaptõğõ yönündeki kanaatimizi belirttik. 

Bu tezin hazõrlamasõnda yardõmlarõnõ esirgemeyen, kõymetli mesailerini 

ayõrarak, yol gösteren danõşman hocam Prof. Dr. Ekrem SARIKÇIOĞLU�na, 

ayrõca çalõşmalarõm sõrasõnda yardõmlarõnõ esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Nasuh 

GÜNAY, Doç. Dr. Ali İhsan YİTİK, Yrd. Doç. Dr. Hakkõ Şah YASDIMAN 

hocalarõma ve yine özellikle İngilizce kaynaklara ulaşmamda yardõmcõ olan Prof. 

Dr. Ali KÖSE ve Doç. Dr. Bülent ŞENAY hocalarõma teşekkür borçlu olduğumu 

belirtmeliyim. 
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Araştõrmalarõmda çok istifade ettiğim İslam Araştõrmalarõ Merkezi (İSAM) 

kütüphanesinin yetkililerine, İngilizce çevirilerimin kontrollerinde katkõlarõnõ 

esirgemeyen arkadaşõm Cemile BARIŞAN�a, eğitim hayatõm boyunca beni 

cesaretlendiren, maddi-manevi desteklerini ve dualarõnõ hiçbir zaman esirgemeyen 

anneme ve babama en içten teşekkür duygularõmõ ifade etmeliyim.                                                       

                                                                                              Hacer ÇOBAN 

                                                                                          Isparta, 2005
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GİRİŞ 

Transandantal Meditasyon1 Hinduizm�in çok sayõdaki reformist 

hareketlerinden biridir. Bu hareketlerin çoğu dokuzuncu yüzyõlda yaşayan reformist 

filozof Shankara�ya ve onun felsefesi olan Advaita öğretisine dayanmaktadõr. 

Maharishi Mahesh Yogi tarafõndan kurulan Transandantal Meditasyon hareketi, 

1957�de Hindistan�dan çõkõp Amerika�da, sonra Avrupa�da ve çeşitli ülkelerde 

yayõlan dini bir harekettir. Temelini Vedalar, Upanişadlar, Bhagavad-Gita gibi 

Hinduizm�in kutsal yazõlarõ ve Shankara felsefesi oluşturur. 

Transandantal Meditasyon insanlarõ çağõmõzõn toplumsal sõkõntõlarõ olan stres 

ve depresyondan kurtarmak, manevi ihtiyaçlarõnõ karşõlamak iddiasõyla ortaya çõkan 

din felsefeli bir tekniktir. Sabahlarõ ve akşamlarõ 15-20 dakika süreyle, rahat bir yere 

oturarak gözler kapalõ uygulanan ve güç sarfõ gerektirmeyen, mantra tabir edilen bir 

nevi zikirler kullanõlarak yapõlan, doğal bir zihinsel uygulamadõr. 

Son zamanlarda ülkemizde de adõnõ duyurmaya başlayan bu hareket geniş 

propaganda ve misyon faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürmektedir. 

1. Yöntem 

Araştõrmamõzõ yaparken yöntem olarak, konuyla ilgili Türkçe�ye çevrilmiş 

kayda değer sayõdaki bir dizi yayõnõ inceleyerek başladõk. Bu arada henüz Türkçe�ye 

çevrilmemiş ve araştõrmaya katkõ sağlayacak  bazõ önemli İngilizce kaynaklardan ve 

internet olanaklarõndan yararlandõk. 

Ayrõntõlarõ uzmanlarõndan öğrenmek amacõyla, TM�yi bizzat deneyimlemiş 

ve konunun ehli olan kişilerle mülakat yaparak bilgi toplamaya çalõştõk. Bu bağlamda 

eski TM öğreticilerinden Çelik Erengezgin ve TM�nin Türkiye temsilcisi Albert 

Baruh ile görüştük.* Konunun ayrõntõlarõnõ pozitif ya da negatif değerlendirme yerine 

tasvirci (descriptive) yöntemle açõklamaya çalõştõk.  

 

 

                                                           
1     Transandantal Meditasyonu bundan sonra TM şeklinde göstereceğiz. 
*    Konuyla ilgili deneyimlerini ve bilgilerini benimle paylaştõklarõ için kendilerine müteşekkirim. 
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2. Kullanõlan Kaynaklar 

Ana kaynaklar olarak TM�nin kurucusu Maharishi Mahesh Yogi tarafõndan 

yazõlan �Varlõk Bilimi ve Yaşama Sanatõ�, �BHAVAGAD-GİTA 1. ve 6. 

Bölümlerin Yeni  Bir Çevirisi ve Yorumu� adlõ kitaplarõ zikredebiliriz.  

a) �Varlõk Bilimi ve Yaşama Sanatõ� adlõ kitapta, geniş bir şekilde 

Maharishi�nin TM�yi kuruşu, kökleri gibi konulara değinilirken, birinci bölümde 

Varlõk ve Varlõk bilimine değinilip Varlõk�a nasõl ulaşõlacağõndan bahsedilir ve 

bunun için TM yapmanõn önemi üzerinde durulur. İkinci bölümde yaşamda mutlu 

olmanõn yollarõ TM�ye dayandõrõlõr. Üçüncü bölümde insanda bulunan potansiyel 

yeteneklerin geliştirilme yollarõ ve karma inancõ üzerinde durulur. Dördüncü 

bölümde Varlõk�a ulaşmakla yaşamdan doygunluk sağlanacağõ ve bunun da ancak 

TM yapmakla mümkün olacağõ belirtilir. Bu eser Maharishi�nin ve  TM�nin 

görüşlerini, alt yapõsõnõ, TM�nin nasõl yapõldõğõnõ ve niçin yapõlmasõ gerektiğini 

anlatmasõ bakõmõndan önemlidir. 

b) �BHAVAGAD-GİTA 1. ve 6. Bölümlerin Yeni  Bir Çevirisi ve Yorumu� 

adlõ kitap, Hindular için kutsal kabul edilen Bhagavad-Gita�nõn çağõn 

gereksinimlerine uygun bir çözüm olarak yeniden yorumlanmõş halidir. Maharishi�ye 

göre bu yorumun amacõ, Bhagavad-Gita�nõn gerçeklerini yeniden canlandõrmak ve 

O�nun öğretisine değerini yeniden kazandõrmaktõr. Bu kitapta Bhagavad-Gita�da yer 

alan dizeler Türkçe�ye çevrilerek Maharishi�nin görüşleri doğrultusunda yorumlarõ 

yapõlmõştõr. Genellikle her şey meditasyona özellikle TM�ye bağlanmaya özen 

gösterilmiştir. Maharishi�nin görüşlerini yansõtmasõ bakõmõndan önemlidir. 

İkincil el kaynaklar olarak  akõmõn öğreticilerinden Harold BLOOMFİELD 

ve arkadaşlarõnõ, Robert ROTH�un TM ile ilgili yazmõş olduklarõ kitaplarõ 

zikredebiliriz. 

c) Harold BLOOMFİELD, Michael Peter CAİN, Denis T. JAFFE, Robert 

B. KORY�nin birlikte yazmõş olduklarõ �Transandantal Meditasyon� adlõ kitapta 

TM�nin faydalarõ, nasõl yapõlmasõ gerektiği, TM�nin fizyolojik etkileri, TM�nin 

sağlõğa, eğitime, iş yaşamõna ve yaşama olan katkõlarõ ele alõnmõştõr. Ayrõca bu 

halleri yaşayan kişilerin görüşleri yer almõştõr. Ekler bölümünde TM ile ilgili 

yapõlmõş araştõrmalara yer verilmiştir. 
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Robert ROTH�un �Transandantal Meditasyon�la ilgili yazmõş olduğu kitapta 

TM nasõl öğrenilir? Aşamalarõ nelerdir? gibi konulara değinilirken TM ile ilgili 

yapõlmõş araştõrmalara yer verilmiştir. 

Tezimizde yer verdiğimiz önemli bir çalõşma da 30 ülkede üniversite ve 

araştõrma enstitülerinde yapõlmõş olan 600'den fazla bilimsel çalõşmanõn  altõ cilt 

halinde yayõnlanan �Scientific Research On Maharishi�s Transcendental 

Meditatation and TM-Sidhi Program� (Maharishi�nin Transandantal Meditasyon 

ve TM-Sidhi Programõ Üzerine Bilimsel Araştõrmalar: Toplanmõş Metinler) adlõ 

eserdir. Maharishi'nin Transandantal Meditasyon ve TM-Sidhi Programõ'nõn zihin, 

beden, davranõşlar ve çevre üzerindeki önemli yararlarõnõ gösterdiği iddia 

edilmektedir.  

TM yaklaşõk 1966�dan beri Türkiye�de öğretilmektedir. Bu konuda bir çok 

çalõşma yapõlmõştõr. İlk çalõşma 1989 yõlõnda klinik psikolog Yavuz Erten tarafõndan 

yapõlmõştõr. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde master tezi olarak kabul 

edilmiştir. Bu çalõşmada Y. Erten TM�nin bir aylõk uygulama sonucunda kaygõ 

düzeyini azalttõğõnõ saptamõştõr. İkinci çalõşma da yine bir yüksek lisans tezidir. 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992 yõlõnda Selçuk Yanõk 

tarafõndan yapõlmõştõr. Tezin adõ �Örgütsel Stres Kaynaklarõ ve Stresle Başa Çõkmada 

Transandantal Meditasyon�dur. Bir diğer çalõşma 1995 yõlõnda Dr. Vesile Bolaç�õn 

yazmõş olduğu �Ayurveda Strese En Kolay Çözüm� adlõ kitabõdõr. Bu kitapta 

Ayurveda tanõtõlmakla birlikte, TM öğrenmenin önemi üzerinde durulmuş ve TM�nin 

faydalarõ yazõlmõştõr. Yine başka bir çalõşma Dr. Ender Saraç tarafõndan yazõlan 

�Ayurveda� kitabõdõr. Bu kitapta Ayurveda ve TM�nin önemine değinilmiştir. 

3. Yakõn Çevre 

Hint kökenli TM�nin daha iyi anlaşõlabilmesi için ana hatlarõyla Hinduizm ve 

yeni akõmlarõ üzerinde durmamõzda yarar vardõr. 

Tarih boyunca Hint yarõmadasõnda ve kültüründe doğmuş ve gelişmiş dinlere 

Hint Dinleri denir. Bunlar başta Hinduizm olmakla birlikte, Budizm, Yogaizm, 
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Caynizm ve Sihizm en önemlileridir. Hindular kendi dinlerini anlatmak için 

�Sanatana Dharma� (Ebedi Düzen) deyimini kullanõrlar.2 

Genelde Hint felsefesi, esas itibariyle Vedalar ve Upanişadlar ismi verilen 

kutsal literatüre dayanõr.3 Bünyesinde popüler ilahlarõ barõndõrõr. Bazõ mezhepler 

bunlarõ tek Tanrõ�nõn tezahürleri olarak yorumlar ve monoteist bir görüş sergilerler.4 

Örneğin Upanişadlar�da en yüce güç Tanrõ Brahma�dõr. Kainat ruhu olan Brahma 

yaratõlanlarda cüzler halinde yaşar. Bireyde bulunan Brahma ruhuna ise Atman adõ 

verilir. O her yerdedir ve her şeyin içindedir. Herkes O�dur.5  

Brahmanistler �Allah�õn bir olduğuna, başlangõcõ ve sonu olmadõğõna, irade, 

kudret, hikmet, hayat sahibi olduğuna, diriltip devamlõ kõlan O olduğuna, benzeri ve 

ortağõ olmadõğõna� inanõrlar. Gerçek varlõk yalnõz O�nundur.6 Brahmanist kökenli 

Maharishi�ye göre Varlõk, bütün olmuşun, olanõn ve olacaklarõn nihai gerçeğidir. O 

ebedî ve sõnõrsõzdõr. Bütün zaman, mekan ve nedenselliğin kaynağõdõr. Bütün varoluş 

ezeli ve ebedidir. Varlõk, Tanrõ�nõn yaşayan mevcudiyetidir, yaşamõn gerçekliğidir.7 

Shankara�ya dayanan TM akõmõnõn altõnda da anõlan Hindu vahdaniyetçiliği 

(tekçiliği), panteizm yatmaktadõr.8 Shankara�ya göre Tanrõ, maya (sihir) kudreti 

sayesinde evreni yaratmõştõr. Ama evren gerçek değildir. Bir görünüşten ibarettir. 

Cehalet içinde bulunan bir kişi Brahma�yõ evrenin yaratõcõsõ olarak kabul eder. Bu 

görüşü kendisince doğrudur. Yüksek bilinç seviyesinde olan bir kişi için ise, yaratan 

ve yaratõlan ikiliği bahis konusu değildir. Gerçek olan kişinin ruhu, atmandõr.9 

Shankara, dünyanõn sadece varlõğõ bizim idrakimize dayandõğõndan dolayõ gerçek 

                                                           
  2  Ekrem SARIKÇIOĞLU, Başlangõçtan Günümüze DİNLER TARİHİ, Isparta, 2000, s.153; 

Ali İhsan YİTİK, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancõnõn Tenasüh İnancõyla İlişkisi, Ruh 
ve    Madde yayõnlarõ, İstanbul, Ekim 1996, s.18. 

 3  Kemal ÇAĞDAŞ, Hint Eskiçağ Kültür Tarihine Giriş, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi  
yayõnlarõ, Ankara, 1974, s.36. 

 4  Swami NİKHİLANANDA, Hinduizm, Çev. Aslõ Özer, Ruh ve Madde yayõnlarõ, İstanbul, 
Haziran   2003, s.22. 

 5  Korhan KAYA , Hintlilerde Tanrõ, Analiz Basõm yayõn, İstanbul, 1998, s. 29. 
 6  Günay TÜMER, Biruni�ye Göre Dinler ve İslam Dini, Diyanet İşleri Başkanlõğõ yayõnlarõ,   

Ankara, 1986, s.198. 
 7  Maharishi Mahesh YOGİ, Varlõk Bilimi ve Yaşama Sanatõ Transandantal Meditasyon, Çev. 

Sungur Pamir, M. Serhan Akkuş, Sistem Yayõncõlõk, İstanbul, Mart 2001, ss. 3-4. 
 8  David HADDON, �TM�, Ronald ENROTH, Tarikatlar ve Yeni Dinler, Çev. Levent Kõnran, 

Yeni Yaşam Yayõnlarõ, İstanbul, 1998, s.121. 
9         Çağdaş, s.43. 
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olmadõğõnõ söylemez. O�na göre dünya hem vardõr, hem yoktur. O�nun gerçek 

olmadõğõnõ, aydõnlanmõş bir ruh, en yüksek mistiki tecrübeye ulaştõğõ zaman 

anlayabilir. Aydõnlanmõş bir ruh, deneyüstü (transcendental) şuurluluğa ulaştõğõ 

zaman, Benliği (Atman), saf mutluluk, saf akõl ve ikincisi olmayan Bir olarak idrak 

eder. Bu şuurluluk  durumunda her çokluk anlayõşõ  kaybolur, artõk benim ve senin 

duygularõ yok olur. O zaman benlik, bu dünya görüntüsünün temeli, Bir, Gerçek, 

Brahman olarak öne çõkar. Shankara�ya göre Advaita Vedanta10, düşünce ve madde 

dünyasõnõn en yüksek gerçeğini kabul etmez. Zihin ve madde, sonlu objeler ve 

benzerleri, Brahman�õn yanlõş yorumlarõdõr.11 Gerçeğin kavranabilmesi için cehaletin 

ortadan kalkmasõ gerekir. Bu da Vedanta bilgisini öğrenmekle mümkün olur. 

Vedanta, Upanişad felsefesinden çõkmõştõr. Sisteme göre gerçek olan tek şey 

Tanrõ�dõr. Kişi aklõnõ, fikrini, duyularõnõ kontrol altõna alõr. Kuvvetli bir Vedanta 

hocasõnõn öğrencisi olur. Vedanta�yõ ondan iyice öğreninceye kadar öğrenciliğine 

devam eder. Bir yandan da derin düşünme egzersizleri yapar ve Vedanta bilgisini 

kavrar. Böylece bu aydõnlanmõş kişiyi karma kanunu etkilemez. Bu ermiş kişinin 

ruhu her türlü dert ve kederden uzak, tanrõ kadar sakin ve yüce olur.12 

Hint düşüncesine dayanan hayat anlayõşõna göre, insanõn kazanmasõ gereken 

dört şey vardõr. Bunlar Dharma (tabiatõn akõşõna uygun olarak doğru-dürüst olma, 

dindar hareket etme), Artha (servet ve şöhretin meşru yollarõnõn öğrenilmesi), Kama 

(zevk ve sevginin kayõtlara bağlõ bir hak olmasõ), Mokşa (zevk ve heveslerden 

uzaklaşõp, ruhen yükselme ve Brahma ile bütünleşme)�dõr. Ancak bu dört vasfa sahip 

olan insan Tanrõ Brahma ile bütünleşip O�nda yok olacaktõr.13 Maharishi�ye göre bir 

insanõn yaşama dört elle sarõlõp, aynõ zamanda Tanrõ bilincini yaşayõp mutlak ve 

göreli varoluşun değerlerini bütünleştirmesi mümkündür.14 Aşkõn Varlõk�õ 

deneyimlemenin yolu TM yapmakla elde edilir. TM�de zihin düşüncenin en ince 

durumunu aştõğõnda Varlõk durumuna ulaşõr.15 

                                                           
           10     Advaita öğretisi:  Sanskritçe � ikilik yokluğu� demektir. Bu öğretiye göre madde ve ruh ikiliği  

bilgisizlikten doğmuştur, gerçekte bu ikisi bir ve aynõ şeydir. ( Hançerlioğlu, s. 13.)  
  11  Htpp://www.hermetics.org/advaita.html (10.07.2005). 
  12  Çağdaş, s.43. 

   13   Çağdaş, s.35. 
   14   Maharishi, VB ve YS, s.28. 
   15   Maharishi, VB ve YS, s.39. 
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Brahma, Atman (ferdi ruh), samsara (tenasüh) ve karma (misilleme) 

Hinduizmin dört temel esasõnõ teşkil eder.16 Upanişadlara göre insan ruhlarõnõn 

(Atman), kainat ruhuyla (Brahman) birleşmesiyle kurtuluş, gerçek mutluluk meydana 

gelir.17 Zaten Hint metafiziğinin en önemli hürriyet hedefi de insanõn kurtuluşa 

ulaşarak ruhunun Brahma�yla birleşmesidir.18 Ebedi mutluluğun gayesi de bunu 

bilmektir. 

Hint felsefesinin inanç esaslarõndan olan karma, misilleme esasõna dayalõ 

ahlakî kainat nizamõdõr. Bu hayatta işlenen ameller, misilleme ve kõsas (Karma) 

kanununa göre canlõnõn kaderine tesir eder ve tekrar vücut bulmasõnda rol oynar. 

Bunun sonucu olarak, bütün canlõlar kendi durumlarõnõ kendi amelleriyle kazanõrlar. 

Eğer iyi bir canlõnõn durumu kötüye gidiyorsa, o daha önceki varlõğõnda işlediği kötü 

amellerinin karşõlõğõnõ  görmektedir. Eğer kötü ameller içindeki bir varlõğõn durumu 

da iyiye gidiyorsa, o da daha önceki amellerinin mükafatõnõ görmektedir.19 Hint 

felsefesinin tenasüh inancõ da bu Karma doktrinine, yani misilleme prensibine 

bağlõdõr.20 

Tenasüh  ölmüş bir kişinin ruhunun, hayatta iken yaptõğõ eylemlerin niteliğine 

göre veya işlediği günahlarõn önemine göre, bir ödüllendirme veya cezalandõrma 

olarak bir başka varlõkta, yani insan veya hayvan vücudunda dünyaya gelmesidir. Bu 

ahlaki ilke doğanõn yasasõdõr, sonsuz bir inkişafõ ifade eder. Ruh en üst kusursuzluk 

ve huzur kademesine ulaştõğõnda artõk tenasühten (doğum ve ölüm çarkõndan)  

kurtulur.21 Bu durum  ruh göçü ve reenkarnasyon olarak da ifade edilir. 

Hindularõn dinsel yazõlarõnõn başõnda Sanskritçe yazõlmõş Vedalar gelir. Veda 

kelime olarak �bilgi, ebedi hikmet� anlamõndadõr.22 Bu en eski Hint metinlerinin 

nakli tamamen şifahidir. Her kavimde, halk arasõnda mevcut olan bir takõm ananeler, 

masallar, bilmeceler, türküler, dini merasimler aynõ şekilde ağõzdan ağza dolaşarak 
                                                           
 16 Felicien CHALLAYE, Dinler Tarihi, Çev. Semih Tiryakioğlu, Varlõk Yayõnlarõ, İstanbul,  

1972, s.73. 
 17      K.M. SEN, Hinduism, Penguin Books, 1976, s.52. 
 18      Tümer, s.205. 
 19      Sarõkçõoğlu, ss.158-159. 
 20      Günay TÜMER� Abdurrahman KÜÇÜK,  Dinler Tarihi, Ocak Yayõnlarõ, Ankara, 1993. s.91. 
 21  Giovanni SCOGNAMİLLO- Arif ARSLAN, Ruhçuluk ve Reenkarnasyon, Karizma 

Yayõnlarõ,  İstanbul, 1999, s.79. 
 22      Sarõkçõoğlu, s.155. 
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Kutsal Veda metinlerini  oluşturmuştur.23 Hintlilere göre Vedalar Tanrõ kelamõ olup 

Brahma ağzõyla söylenmiştir.24 Veda geleneği M.Ö. 1400-400 yõllarõ arasõnda ortaya 

çõkmõştõr.25  

Vedalar nihai gerçeğin niteliği, yaratõlõş, ruh ve kader üzerine ebedi 

hakikatlerden bahseder.26 Ayinlerde okunacak kaside ve ilahiler, büyücülük 

formülleri, büyü çözme usulleri ve sevgiyi uyandõrma çareleri Vedalarda anlatõlõr. 

Ayrõca felsefi şiirler ve modern manzumeler de vardõr.27 Dinsel felsefenin ve 

mitolojinin kaynağõ yine Vedalardõr.28 Vedalar insanõn dünyada mutlu olmasõ için 

tanrõlara, beşer kardeşlerine ve hayvanlara karşõ ödevlerini yerine getirmeleri 

gerektiği üzerinde durur.29 Maharishi, Veda ve Veda literatürü için �gerçekte 

yaratõlõşõn işlemekte olan anayasasõdõr� der.30 

Hinduizmin önemli olan kutsal yazõlarõndan biri de Upanişadlar�dõr. Vedalar 

literatürünün sonuncusudur. Upanişadlardaki öğretilerin amacõ; Brahman�õn 

birleştirici bilgisine erişmektir. Ebedi mutluluğun gayesi bunu bilmektir.31  

Upanişadlarda Modern Hinduizm�in temelleri atõlmõş, çok tanrõcõlõk yerini tek 

tanrõcõlõğa, kurban törenleri de yerini ahlâk kurallarõna yönlendirmiştir.32 Upanişadlar 

insanlarõ mutlu bir hayat sürmeleri için kendilerini açgözlülükten ve sahiplenmekten 

kurtarmaya özendirir.33 

Hint dini literatüründe destanlarõn da ayrõ bir yeri vardõr. Yaklaşõk M.Ö. 300-

100 arasõnda yazõya geçirilmeye başlandõğõ söylenir. Bunlar kahramanlarõn 

maceralarõ, savaşlar ve saray entrikalarõnõ anlatan baş yapõtlardõr.34 Mahabharata ve 

Rama destanlarõ Hindu ahlakõnõ, idealini, kastlarõn görevlerini, brahmanõn 

                                                           
 23      Çağdaş, ss.12-13. 
 24      Tümer, a.g.e., s.203. 
 25    Mircea ELİADE � Ioan P. COULİANO, Dinler Tarihi Sözlüğü, Çev. Ali ERBAŞ, İstanbul,         

1997, s.154. 
 26      Nikhilinanda, s.17. 
 27      Challaye, s.67. 
 28      Orhan HANÇERLİOĞLU, Dünya İnançlar Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993. s.197. 
 29      Nikhilinanda, s.20. 
 30      Maharishi, VB ve YS,  s. xxvii. 
 31      Nikhilinanda, s. 207. 
 32      Dinler Tarihi Ansiklopedisi, c. 3, Gelişim Yayõnlarõ, s.648. 
 33      Nikhilinanda, s. 24. 
34      Korhan KAYA, Hinduizm, Dost Kitabevi, Ankara, 2001, s.44. 
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ayrõcalõklarõnõ dile getirirler. Hint dini öğretisinin (dharmasõnõn) basit bir 

açõklamasõdõr.35  

Mahabharata�nõn bir parçasõ olan Bhagavad-Gita dinsel şiirlerden biri olup, 

diyalog biçiminde yazõlmõştõr.36 700 beyitlik bir bölümdür. Yeniden doğuş ve ruhun 

ölümsüzlüğü düşüncelerini ayrõntõlõ olarak açõklar.37 Krişna kõlõğõnda cisimleşen 

Tanrõ Vişnu bu şarkõlarda insanlara şöyle seslenir: �Ben adağõm, duayõm, kurbanõm, 

iyiliğim, kutsal içkiyim, mihrabõn üstünde yanan ateşim. Ben doğuran ve koruyanõm, 

kutsal OM hecesinin kendisiyim.�38 Maharishi Bhagavad-Gita�nõn 1. ve 6. 

bölümlerinin yeni bir çevirisi ve yorumunu yapmõştõr. Transandantal Meditasyon da 

Bhagavad-Gita öğretisinin içinde yer alõr.39 Bundan dolayõ Bhagavad-Gita TM için 

ayrõ bir önem taşõr. 

Hinduizmin en önemli mantralarõndan olan �OM� TM�cilerin de ibadet 

sembolüdür. Dualarda, yakarõşlarda, ayin ve tapõnmalarda, bayramlarda ve dinsel 

seramonilerde kullanõlõr. Çünkü ilahi kuvvetle dolu ve kutsal kabul edilir. Uzun ve 

özel bir tarzda nefes alõnarak söylenir.40  

Hindu öğretmenler ruhsal yaşamõn sembolik ibadetlerle başladõğõnõ, önce 

ritüellerin sonra da  kutsal olan yerlere yapõlan hac yolculuklarõnõn geldiğini 

söylerler. Semboller aracõlõğõyla, yani resim ve mantra kullanõlarak yapõlan ibadet, 

meditasyon ve en son olarak da Tanrõ�yõ her yerde görme yeteneğini kazanmak 

ruhsallõğõn en yüksek düzeyi sayõlõr.41 

Hindu ibadet şekillerinden biri olan yoga insanõn enerjisini belli bir gayeye 

yöneltmeyi hedef alan bir disiplindir. Bir irade eğitimi yoludur. Bhagavad Gita�da 

insanlarõ kurtuluşa ulaştõran yol olarak gösterilir. Yoga hem zihnin temizlenmesi ve 

aydõnlanmasõ için ruhani bir yol hem de insanõn manevi gücünü bir araya getiren 

egzersizlerdir. Yoga yapana yogi denir. Yogi nefesine hakim olur ve zihnini bir 

noktada toplar. Patancali, Yoga-Sutra (M.Ö II. Y.y.) adlõ eserinde, �yogacõ olmak 

                                                           
 35       Louis RENOU, Hinduizm, Çev. Maide Selen, İletişim Yayõnlarõ, İstanbul, Ekim 1993, s.21. 
36       Dinler Tarihi Ansiklopedisi, c. 3, s. 648 
37       Kaya, a.g.e., ss.45-46. 
38       Hançerlioğlu, s. 83. 

 39       Maharishi, VB ve YS, s.284. 
40       Kaya, a.g.e., s.57. 
41       Nikhilinanda, s. 210. 
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isteyenlerin önceden bir ustadan (guru)42 ders almasõ gerektiğini vurgular. Ne gibi 

hareketlerin gerekli olduğunu belirtir. Bunlar yoga duruşlarõ, nefes almanõn belli bir 

ritimle gerçekleştirilmesi ve özgürlüğe kavuşan bilincin, Mutlakta buluşup büyük bir 

coşku duymasõnõ sağlayan üstün durumlara ulaştõracak olan dikkat, düşünceyi 

yoğunlaştõrma ve içe kapanma teknikleridir.�43 

Yoga fiziksel egzersiz ve ahlaki kurallarla başlar. Mistik bilince ulaşan 

meditasyon aşamasõ ile sona erer. Yoganõn sonunda kişi samadhi (insan-õ kâmil) 

olur.44 Samadhi de iki türlüdür. Birincisi Yogi�nin bilinciyle doğaüstü güçlere 

ulaşmasõ, görülmeyeni gördüğüne, duyulmayanõ duyduğuna inanõlmasõdõr. İkinci 

aşamada ise Yogi�nin ruhunun tamamen özgürleştiğine, aşkõn hale geldiğine 

inanõlõr.45 

 

 

 

                                                           
 42    Guru: Ruhsal yol gösterici, hoca ve liderdir. Öğrencilerine izleyecekleri yolu öğretip, onlara 

uygun dualarõ (mantralarõ) ezberletir. (Korhan KAYA, Hinduizm, s. 88) 

 43  Memo Larousse, c.1, � yoga� mad., s.343; A. Küçük- G. Tümer, s.103; Yoga ustalarõ bir 

Yoginin kendini ve nefsini yenmesi için sekiz basamağõ geçmeleri gerektiğini bildirmişlerdir. 

Bu basamaklarõ şu şekilde sõralamaktadõrlar. a) Perhiz (yama) : Yogaya hazõrlõk aşamasõdõr. 

Nefsin arzu ve isteklerini kontrol altõna almak; doğru sözlü olmak, maddi çõkarlar peşinde 

koşmamak, uçkuruna sahip olmak, vejeteryan olmak gibi hususlardõr. b) Tarikat Kuralõ 

(niyama) : Beş kuraldan oluşur. İçi dõşõ temiz olmak, azla yetinmek, sõkõntõlara katlanmak, 

bilgiyi aramak ve kendini Tanrõ�ya adamaktõr. c) Bedene ait durumlar (asana) : Meditasyon için 

öngörülen duruş ve oturuş biçimleri bir üstaddan öğrenilir. Asanada vücutta 2 üçgen oluşur. d) 

Solunum Teknikleri (pranayama) : Soluğun tutulmasõ ve nefesin doğru alõnõp verilmesi gereken 

yöntemlerdir. e) Pratyahara : İnsanõn beş duyu organõnõn dõş dünyadan soyutlanmasõ safhasõdõr. 

Bu basamakta mantra çok önemlidir. f)Dharana : Düşüncelerin bir şeye yöneltilerek 

yoğunlaştõrõlmasõdõr. Zihin arzu edilen bir objeye odaklanõr. Mesela avuç içine veya burun 

ucuna gibi... g)Dhayana : Yoğunlaşmanõn derinleştirilmesi ile düşüncenin üzerinde yoğunlaştõğõ 

şeye akmasõdõr. Om hecesi zikredilir. h)Samadhi : Düşünen suje ile düşünülen obje birbiriyle 

bütünleşmiştir. Sujeyle objenin aynõlaşmasõ nirvana şeklinde ifade edilir. Bu basamakta yogi 

mutluluğa ve huzura kavuşur. 

 44     Alparslan CEM- Salt ÇOBANLI, Dharma Ansiklopedisi,  Dharma Yayõnlarõ, İstanbul, 2001,  
                     � yoga� mad. s.488 ; Eliade- Coliono  �yoga� mad., s. 157. 

 45     Kaya, a.g.e., s.93. 
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4.Meditasyon 

İbadetlerin mertebece en yükseği meditasyondur. Büyük kainatõn küçük 

kainatta, Üstün Ruh�un fani ruhta gerçekleştirilmesi demektir. İnsanõn kendini 

aşmasõnõ sağlayacak bir yoldur.46 

Meditasyon  sözcük anlamõyla birçok Batõ dilinde �derin düşünme� anlamõna 

gelir. Mistik anlamõyla �kişinin iç huzur, sükunet, değişik şuur halleri elde etmesine 

ve öz varlõğõna ulaşmasõna olanak veren, zihnini denetleme tekniklerine ve 

deneyimlerine verilen ad� olarak tanõmlanõr.47  

Meditasyonun geçmişi birkaç 1000 yõla dayanmaktadõr. Sözlü gelenekte 

kulaktan kulağa aktarõlarak günümüze kadar gelmiştir.48 Disiplin olarak ortaya çõkõşõ 

İsa�dan önce 500 yõllarõnda Hindistan ve Çin�de görülür. M.S yaklaşõk 200 yõllarõnda 

Hintli yazar Patanjali yoga bilimini özetleyen Yoga Sutra kitabõnõ yazmõştõr. Bu kitap 

bugün bile temel kaynak eser olarak kullanõlmaktadõr.49 

Uzak Doğu ve Hint dinleri  meditasyon yapmayõ öğütler.50 Örneğin 

Jainizm�de Sutra-Kritanga Sutra�da �Her şeyden vazgeçebilen ve hayat hakkõnda 

meditasyona dalan kimse ruhu temizlenmiş kimsedir. Hâli denizdeki gemiye benzer. 

Sahile ulaşan bir gemi gibi o da zorluklarõ aşmõştõr,� denilir.51 Sõkhizm�in kurucusu 

Guru Nanak da �Dünya bir okyanustur, geçilmesi zordur. İnsanoğlu onu nasõl 

aşacaktõr? Suda õslanmayan bir nilüfer gibi, deredeki bir su kuşu gibi. Tam anlamõyla 

meditasyon yaparak dünya etkilerinden korunun.� demiştir.  

Taoizm�de Tao-Te King�te �Boş olmak için her şeyi yapõyorum; Kuvvetle 

sessizliğe sarõlõyorum. Sayõsõz varlõk birlikte ayaklanõyor. Ve ben onlarõn düşünü 

gözlüyorum. Çoğalan varlõklarõn hepsi asõllarõna dönüyorlar. Kişinin aslõna dönüşü 

sükunet demektir.� diyerek meditasyondan bahsetmiştir. Yine Budizm�de Doğru 

                                                           
 46     RAJU,  P. T. - CHAN, Wing-t Sit, - . Kitagawa, Joseph- Faruki, İsmail R. ASYA DİNLERİ,    

Türkçesi: Abdullah Davudoğlu, İnkõlap Yayõnlarõ, İstanbul, Haziran 2002, s. 42. 
 47      Dharma Ansiklopedisi, �Meditasyon� mad. ss. 229-230. 
 48      İlhan GÜNGÖREN, Meditasyon ve Zazen, Yol Yayõnlarõ, İstanbul, 1992, s.10. 
 49      Yoga Dergisi, �Meditasyon�, İlkbahar 2004, S. 2, s.43. 
 50      James HEWİTT, Meditasyon, Çev. Rezan Süer, Akaşa Yayõnlarõ, İstanbul, 2000, ss.8-10. 
 51      Hewitt, s.8.  
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Konsantrasyon ve Doğru Meditasyon basamaklarõ vardõr.52 

  Şunu belirtmeliyiz ki meditasyon kendi başõna bir din ya da onun yerine 

geçecek bir şey değildir.53 Ancak bazõ Hindu meditasyon tekniklerinde Tanrõnõn 

sanskritçe isimlerinin tekrarlanmasõ, meditasyonun dini çağrõşõm yaptõğõ iddiasõnõ 

ortaya koyar.54  

Meditasyon günümüzde her dinde uygulanmaktaysa da kökeni ve en yaygõn 

olduğu yer Doğu�dur. İnzivaya çekilme, çilecilik, sõkõ perhiz gibi sert disiplin 

kurallarõ bulunur. Meditasyonun Batõ�daki biçimi ise Doğu kökenli dinlerden ve 

kültürlerden etkilenmekle birlikte genellikle şifa arama, stresten kurtulma, ruhsal 

güçlerini, sosyal ilişkilerini ve kişisel yeteneklerini geliştirme gibi amaçlarla ele 

alõnõr.55 

Meditasyonun zihnin kapõsõnõ sezgisel bilgiye açtõğõ ve birçok gücün ortaya 

çõkmasõna zemin hazõrladõğõ söylenir. Yapõlmasõ gereken, gönlün derinliklerindeki 

Tanrõ�ya konsantre olmaktõr. Böylece ilhama ulaşõlabilir.56  

İnsanlarõn meditasyon yapmasõnõn iki amacõ vardõr. Bunlardan birincisi, içsel 

büyümeyi sağlama ya da değişim arzularõ ve ikincisi de yaşamdaki gerilimleri 

bedensel anlamda uzaklaştõrabilme isteğidir.57 İçsel aydõnlanma ve kozmik bilince 

varmaktõr. Bu fiziksel dünyada insanõn ulaşabileceği en yüksek düzeydir.58 Dinlerde 

ise kendi özüne ve Evrensel Bilinç�e varmanõn derin gerçeğine ulaşmaktõr.59  

Yaygõn kanõya göre, meditasyon öğrenilmesi son derece zor bir iştir. Bu 

sebeple manevi bir önder ya da guru rehberliğinde öğrenilir.60 Öğretmensiz 

                                                           
 52     Hewitt, s.9. 
 53  Darren John MAİN, Meditasyon, Çev. Lale Aykent Tunçman, Dharma Yayõnlarõ, İstanbul, 

Ocak 2004, s.15. 
 54     Yoga Dergisi, �Meditasyon�, s.43. 
 55     Dharma Ansiklopedisi �Meditasyon� mad., s.230. 
 56   Swami Sivananda SARASVATİ, Meditasyon, Çev. Yavuz Keskin, Ruh ve Madde Yayõnlarõ, 

İstanbul, 1990, s.16. 
 57     Bill ANDERTON, Meditasyon, Çev. Canan Eyi, Gün Yayõncõlõk, İstanbul, 2000, s.7. 

       58  Ormond McGİLL, Hipnoz ve Meditasyon, Çev. Şanra, Kuraldõşõ Yayõnlarõ, İstanbul, 1997,    
ss.61-70. 

       59     Sir James BOLEVERD, Meditasyon, Çev. Şebnem Gürpõnar, OHM Yayõnlarõ, İst., 1993,s.19. 
 60     Güngören, s.9. 



 15

yapõlmamasõ tavsiye edilir.61 Ancak bu öğretmenin insan ilişkileri iyi olan birisi 

olmasõ gerekir. Bu öğretmenin, danõşmanõn, tecrübeli bir dost ve yol gösterici olmasõ 

söylenir.62 Bu görüşe karşõ olanlar meditasyon yapmanõn ve öğrenmenin güç 

olmadõğõnõ; güç olanõn zihni ön yargõlardan temizlemek ve sabõrla meditasyonu 

sürdürebilmek olduğunu, ayrõca meditasyon yapmak için bir hocaya da ihtiyaç 

olmadõğõnõ, bir kitaptan da meditasyonun  öğrenilebileceğini söylerler.63 

5. Hinduizmin Reformist ve Misyoncu Akõmlarõ 

Hinduizmin İslam�la ve Hõristiyanlõkla tanõşmasõndan sonra Hinduizm içinde 

yeni düşünce akõmlarõnõn, savunma ve misyon faaliyetlerinin doğduğuna şahit 

olunur. Bunlarõn çoğu meditasyon yapar ve Shankara felsefesine dayanõr. En 

önemlileri Brahma Samâc, Şiri Ramakrişna, Transandantal Meditasyon, Sahaja Yoga 

ve Hare Krishna hareketleridir. 

5.1. Brahma Samâc: Hindistan�daki reform hareketlerinden birisi olup, 

kurucusu Raca Ram Mahun Roy�dur. (1772-1833) Tek Tanrõcõlõğõ savunup, kõzlarõn 

eğitimini teşvik eder. Ayrõca kast sisteminin kaldõrõlmasõ üzerinde õsrarla durur.64 

5.2. Şiri Ramakrişna: (1836-1886) Hindistan�daki büyük azizlerden olan 

Şiri Ramakrişna, felsefi açõdan Shankara�nõn Advaita (ikiliğin reddi) fikrinin 

takipçisidir. Ana Tanrõça Şakti�ye tapar ve tüm dinlerde iyi gördüğü unsurlarõ kendi 

fikirleri içinde harmanlar. Öğrencilerinden olan Swami Vivekananda (1863-1902) 

öğretilerini tüm dünyaya yaymõştõr.65 

5.3. Hare Krishna: Hint Krishna mezhebinin Batõ�daki uzantõsõdõr. 

Temsilcisi ve kurucusu Guru Swami Prabhupoda (1896-1977)�dõr. New York�ta 

1966�da misyon merkezini kurmuştur. Ana merkezleri Los Angeles�tadõr. 

Prabhupoda, Vedalarõn vahiy olduğuna inanõr. Bilhassa Bhagavad-Gita Tanrõ 

sözlerinin kendisidir. Bu akõm imtihan korkusu, aşk õzdõrabõ ve aile içi kavgalardan 

                                                           
61    LeSHAN, Meditasyon Ama Nasõl?, Çev. Nilay AKDOĞAN, Ötesi Yayõnlarõ, İstanbul, 2000, 

s.101. 
62      LeShan, ss.104-105. 
63      Güngören,  ss.9-10. 
64      Raju, s.198. 
65      Raju, s.203. 
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bunalan gençlere sõğõnak teşkil eder.66 Prabhupoda�ya göre, Tanrõ Krishna ezelidir, 

her yerde hazõr ve nazõrdõr. O�na sevgi ve teslimiyetle ulaşõlõr. Böylece tenasüh durur 

ve ruh saadete ulaşõr.67 

5.4. Ananda Marga: 1955�te Hindistan�õn Bihar Eyaletinde kurulmuştur. 

Kurucusu Prabhata Ranjana Sarkar�dõr. İnsanlõğõn sosyal ve ruhsal ilerlemesine 

katkõda bulunmak iddiasõndadõr. Mezhep, Yoga ve Meditasyonla kişiyi ve toplumu 

ahlâken yükselterek saadete ulaştõracağõnõ savunur. Dünyada 2,5 milyon kadar 

taraftarõ olduğu tahmin edilmektedir. Hindistan, Amerika ve Avrupa�da taraftarlarõ 

vardõr.68 

5.5. Sahaja Yoga : Kurucusu Shri Mataji Nirmala Devi�dir. 1923'de 

Hindistan'õn Maharashtra Eyaleti'nde, Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 

gelmiştir. Shri Mataji, 5 Mayõs 1970'de, Nargol'un õssõz bir kumsalõnda (Bombay'den 

150 km uzaklõkta), tanrõsal ruhani bir olayõn tüm benliğini doldurduğunu ilan etti. 

Binlerce kişinin bir anda Aydõnlanmõş olarak ruhlarõyla bağlantõya girebileceğini ve 

böylece kendi içsel değişimlerini gerçekleştirebileceğini, tarihi bir yöntem 

keşfettiğini söyledi. Böylece Sahaja (Kendiliğinden) Yoga (Ruh ile birleşme) doğdu. 

Sahaja Yoga her insanõn içinde meydana gelebilecek bir uyanõşõ temel alan bir 

meditasyon metodudur.  

Bugün, 80 ülkede Sahaja Yoga merkezi bulunmaktadõr. Türkiye�de İstanbul, 

İzmir, Adana, Ankara, Antalya, Balõkesir, Batman, Bolu, Bursa, Bodrum, Denizli, 

Eskişehir, Kuşadasõ, Malatya, Mardin, Marmaris, Mersin, Urfa ve Yalova�da Sahaja 

Yoga merkezleri bulunmaktadõr. Meditasyon dersleri ücretsiz olarak verilir. Shri 

Mataji�nin görüşleri anlatõlõr.69

                                                           
66      Sarõkçõoğlu, s.167. 
67      Sarõkçõoğlu, s.168. 
68      Sarõkçõoğlu, s.171. 
69      htpp://www.sahajayoga.org.tr (3.07.2005) 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

MAHARİSHİ MAHESH YOGİ VE TRANSANDANTAL 

MEDİTASYON 

 

Transandantal Meditasyon temelde Maharihi Mahesh Yogi�nin öğretisi 

üzerine kurulmuştur. 

Esas ismi Mahesh Prasad Varma veya J.N. Srivastava70 olan, Maharishi 

1918�de  Hindistan�õn merkezinde bulunan Jubblepore�de doğmuştur.71 Bazõ 

kaynaklarda 1911 yõlõnda doğduğuna dair rivayetler de vardõr.72  Maharishi, bir 

orman bekçisinin dört çocuğundan üçüncüsüdür.73 Geleneksel Hindu kültürüne bağlõ 

olarak yetişmiştir. Yüksek öğrenimini 1942�de Allahabad Üniversitesi Fizik 

bölümünde tamamlamõştõr. Üniversite öğrencisi olduğu sõralarda Swami 

Brahmananda Saraswati isimli bir Hindu kesiş ile tanõşmõş ve ona mürid olmuştur. 

Onun yanõnda  üç yõl kalmõş,74 Hindu mistik tekniklerini tahsil etmiştir.75 

Kaynaklarda belirtildiğine göre, Swami Brahmananda Saraswati�nin engin 

Veda bilgeliği sayesinde Maharishi, kõsa bir sürede Varlõk biliminde ustalaşmõş, 

Rishi (evrenle ilgili gerçeğe eren kişi, mürşid) olmakla kalmayõp, Maharishi (yüce bir 

Rishi) mertebesine, yani bu bilgeliği başkalarõna da öğretebilecek bir düzeye 

ulaşmõştõr.76 �Maharishi Mahesh Yogi� ismi dini bir üstünlük ve makam ünvanõdõr. 

Maharishi �Büyük Önder�, �Büyük Kahin� anlamõna gelmektedir. Mahesh, özel 

ismidir. Yogi, Hinduizmde yoga temrinlerini ifade eden bir ünvandõr.77  

                                                           
 70       George D. CHRYSSİDES, Exploring New Religions, London, Continuum, 2001, s.292. 
 71        Hewitt, s.156. 
 72  John ALLAN-John Butter WORTH, A Book of Beliefs Religions, New Faiths, The 

Paranormal, , Myrtle Longley, �TM�,s.122; Eileen BARKER, New Religious Movements, 
London,1989, s.213. 

 73        Meditasyon-Transandantal, BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZİ Yayõnevi, İstanbul, 1979, s.7. 
 74        Hewitt,  s.156. 
 75        Chryssides, s.293. 
 76        Maharishi, VB ve YS, s. xii. 
 77        Sarõkçõoğlu, s. 165. 
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1. Maharishi�nin Hocasõ Swami Brahmananda Saraswati 

 TM�yi dünyaya tanõtmasõ için Maharishi�ye gurusu Swami Brahmananda 

Saraswati öğretmiştir.78 

Swami Brahmananda Saraswati (1869-1953) genelde Guru Dev diye 

tanõnmaktadõr. Rivayetlere göre Guru Dev �bilginin aydõnlõğõnõ� arama yolunda 

dokuz yaşõndayken evinden ayrõlmõştõr. Beş yõl sonra kendisine idealleri konusunda 

tavizsiz yaşayan Swami Krishanande Saraswati adlõ bir öğretmenle tanõşmõştõr. Guru 

Dev�in birkaç yõl bu öğretmenden ders aldõktan sonra, benliğinin tüm bilincine 

vardõğõ, daha sonra da  Himalayalarda ve Orta Hindistan�õn balta girmemiş 

ormanlarõnda yalnõz bir şekilde yaşadõğõ söylenmektedir.79  

Bu dönemde �Shankara�  adlõ büyük Hint ilahiyatçõ ve filozofunu tanõdõ.80 

Shankara M.S. 788 yõlõnda doğmuş ve 820 yõlõnda ölmüş bir reformist idi.81 Vedalar 

üzerindeki çalõşmalarõnõ tamamladõktan sonra genç yaşta manastõra girip, kendine 

ruhsal disiplinlerin deneyimlenmesine adamõş ve kõsa zamanda Hindistan�õn en ileri 

gelen filozofu, mistiği ve Hindu reformcusu olmuştur. Kutsal yazõlara yorumlar 

yapmõştõr. Ayrõca felsefi tezler yazmõş ve Hindu tanrõlarõnõ öven ilahiler 

bestelemiştir. O bir Tanrõ aşõğõ, Hindistan�õn felsefi ve dinsel semalarõnõn en parlak 

yõldõzõ olmuştur.82  

Shankara, Vedik Sanatana Dharma (Hinduizm) bilgisini veya Tanrõ�ya ibadeti 

yeniden canlandõrmasõyla meşhur olmuş bir kimse idi. O, öğretisinin sadece yaşadõğõ 

devirle sõnõrlõ kalmasõnõ istememiş; onun saflõğõnõ korumak ve kuşaktan kuşağa 

aktarõlmasõ için Hindistan�da dört büyük manastõr kurmuştu.83 Bu manastõrlar, 

Shankara�nõn geleneklere göre öğrettiği biçimde �Shankaracharyalar� (manastõr 

                                                           
 78       Hewitt, s.156. 
 79       Harold H. BLOOMFİELD, Michael Peter CAİN, Denis T. JAFFE, Robert B. KORY, 

Transandantal Meditasyon, Çev. Nahit Oralbi, İnkõlap Yayõnlarõ, İstanbul, 1990, s.50. 
 80       Bloomfield,  s.50 
 81  Şankara hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. Gavin FLOOD, An İnroduction to Hinduism, 

Cambridege University pres, 1996, ss.239-243. 
 82   Nikhilananda, ss. 148-149. 
 83   Maharishi Mahesh YOGİ, BHAVAGAD-GİTA 1. ve 6. Bölümlerin Yeni Bir Çevirisi ve 

Yorumu, Çev. M.Serhan Akkuş-Cihan Bakkalcõoğlu, Sistem Yayõncõlõk, İstanbul, Kasõm 
2003,  s.11 
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liderleri) tarafõndan yönetilmekte idi. Shankaracharyalar, Shankara�nõn  ölümünden 

sonra meşgul olduğu müridlerin eğitimini üstlenmişlerdir.84  

Ancak bu manastõrlarda öğretimin geniş ölçüde yaygõnlaştõğõ ve birkaç yüzyõl 

düzenli bir şeklide sürmesinden sonra eğitimde bir karõşõklõk meydana geldiği, eski 

anlamõnõ  ve önemini yitirdiği görülür. Jyotir Math manastõrõndaki kürsü onu 

dolduracak değerde birisinin bulunmamasõ sebebiyle 150 yõldan beri atõl vaziyette 

kalmõştõ. 20. yüzyõlõn ortalarõnda bazõ dindar kimseler bu yerin doldurulmasõ için 

Guru Dev�e başvurmuşlardõ. Guru Dev bu talep karşõsõnda Badarinath�da Jyotir 

Math�õn Shankaracharya yerini kabul etmişti.85  1954 yõlõnda zehirlenerek ölünceye 

kadar Kuzey Hindistan�da Shankaracharya ünvanõna sahip olarak hayat sürmüştü.86  

Bu arada Guru Dev, kendisine müracaat eden herkese,  çeşitli Hindu kutsal 

kitaplarõndan okuyarak keşfettiği meditasyon tekniğini öğretmişti.87 

Bazõ kaynaklar Guru Dev�in öldükten sonra Mahesh�in de dahil olduğu iki ya 

da üç müridi arasõnda güçlü bir mücadele olduğunu belirtir. Mahesh doğuştan 

Brahmin kastõndan doğmadõğõ için Shankaracharya olamamõştõr. Ancak Guru 

Dev�den sonra da Shankaracharya� ya saygõsõnõ sürdürmüştür.88 

Görüldüğü gibi Maharishi�nin on üç yõl eğitim aldõğõ hocasõ Swami 

Brahmananda Saraswati Hindu dinine mensup ve hocasõ Shankara gibi Vedanta 

ekolüne bağlõdõr. Amaçlarõ monist bir sistem kurup Tanrõ�ya ibadeti canlandõrmaktõr. 

Ayrõca O, Hindu manastõrlarõnda önemli görevlerde bulunup bir çok öğrenci 

yetiştirmiştir. Buradan da Maharishi�nin görüşlerinin alt yapõsõnõn nereye dayandõğõnõ 

anlayabiliriz. 

                                                           
84  Robert KROPINSKI, �HİNDİSTAN Shankaracharya�yõ Ziyaret�, Çev. Anonymous,   

http://www.geocities.com/sanataist/,   s.1. 
85   Bloomfield,  s.50. 
86  Kropõnski, s.2. 
87   J. Gordon MELTON, Encyclopedic Handbook of CULT IN AMERİCA,1986, Newyork, 

s.187. 
88   David V. BARRETT, �TM�, Eastern Movements in the West, The New Believers, 2001, 

sects, �cults� and alternative religions, s.276. 



 20

1.1. Maharishi ve TM 

Maharishi kişisel gelişmesinin Guru Dev�in sonsuz ve kusursuz yapõsõndaki 

ilhamdan ve parlak õşõktan oluştuğunu söyler.89 O daima üzerinde Guru Dev�in bir 

resmini yanõnda bulundurur ve konferanslarõnda hocasõnõn resmini halkõn 

görebileceği bir yere koyarak konuşmasõnõ yapardõ. Guru Dev, gözde öğrencisi olan 

Maharishi�ye ölümünden kõsa bir müddet önce, kendisine aktardõğõ bilinç geliştirme 

yöntemini mükemmelleştirip herkese ve her yerde uygulamasõnõ önermiştir.90 Bunun 

üzerine Maharishi Mahesh Yogi tebliğine başlamadan önce  bir kenara çekilip Uttar 

Kashi�de iki yõl inziva hayatõ yaşamõştõr. Gayesi çok eski gizemli Hindu tekniği 

TM�yi dünyaya getirmektir.91 

İki yõllõk gerçek sessizlikten sonra 1956�da Hindistan�õn güney ucundaki bir 

kente yolculuk yapmaya karar vermiştir. Burada kentin kütüphanecisi, Maharishi�yi 

bulmuş ve halka açõk yedi konferans düzenlediğini, ilkinin de on beş gün sonra 

olacağõnõ söylemiştir. Ayrõca basõna bildirmek üzere konferanslarõn başlõklarõnõ 

Maharishi�den rica etmiştir. Bu konferanslara halkõn ilgisi giderek artmõştõr. Ancak 

Maharishi, kütüphanecinin komşu bir kentte bir seri konferans düzenlediğini ve 

gazetelere aynõ başlõklarõ verdiğini görünce Hindistan�da bir kentten öbürüne 

konferans vermek üzere harekete geçmiştir.92 

Maharishi Fizik eğitimi aldõğõ için  TM�yi fizik biliminin õşõğõnda açõklamaya 

çalõşmõştõr. Bu durum TM�nin bilimsel olarak tanõtõlmasõnda ve dünyaya 

yayõlmasõnda çok etkili olmuştur.93  

Maharishi, yaşam hakkõnda bilgece yorumlar yapmayõ adet haline getirmiş ve 

yoga üzerinde ustalaşmõş; Hindu reformcu Shankara�nõn  tekçi (monist) dünya 

görüşünü özümsemiştir.94  

Maharishi Mahesh Yogi bilinç alanõnda büyük bir öğretmen ve de dünyanõn 

en önemli bilim adamõ olarak tanõnmaktadõr. Maharishi dağõnõk bir halde olan, 

                                                           
 89      Bloomfield, s.50. 
90      Hewitt, s.157. 
91      Barrett, s.276. 
92      Bloomfield, s.51. 

 93  Vesile BOLAÇ, Ayurveda Strese En Kolay Çözüm, Sistem Yayõncõlõk, İstanbul, Nisan   
1995, s.34. 

94      Haddon, s.121. 
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binlerce yõllõk Veda Metinlerini, teorisi ve uygulamalarõyla gerçek değerine 

kavuşturmuş, tam bir bilinç bilimi olarak yeniden düzenlemiştir.95  

1.2. TM�nin Yayõlmasõ 

Maharishi, 1957�de sade ve doğal bir uygulama olan TM�yi, zihnin dengeli 

hale gelmesi ve kendiliğinden bütün doğa yasalarõyla uyum içinde işleme yeteneğini 

kazanmasõ için geliştirmiştir. Yoga ve TM�yi yeniden canlandõrmõştõr.96  

Maharishi 1958�de Guru Dev�in 89. doğum gününü kutlamak üzere, 

Madras�a gelip yaklaşõk bin kadar dinleyiciye seslenmiştir. Bu konferansta Guru 

Dev�e övgüde bulunmuş ve TM�nin yararlarõnõ dünyaya yayacak bir planõ 

açõklamõştõr. Konferansõ dinleyenler çok etkilenmişlerdir. Ertesi akşam yine tüm 

insanlõğõn aydõnlõğa kavuşma olanağõnõ açõklamõştõr. Yüzlerce kişi tekniği 

öğrenmiştir. Artõk Maharishi, TM öğretimini sürdürerek yolculuklar yapmõştõr. 

Başlõca yolculuk yaptõğõ yerler; Burma, Kuala Lumpur, Singapur, Hong-Kong, 

Hawai Adalarõ, San Fransisco ve Avrupa�nõn önemli şehirleridir.97  

Maharishi Mahesh Yogi 1959 yõlõnda Hindistan�dan Amerika�ya gelerek kâr 

amacõ gütmeyen �Ruhsal Yenilenme Hareketi�ni kurmuştur. Bir çok organizasyonlar 

düzenleyerek TM�nin mesajõnõn yayõlmasõnõ sağlamak için çalõşmõştõr.98 Başka 

kaynaklarda da 1 Temmuz 1958�de Madras�ta, 1959�da Los Angeles�te, 1960�da 

İngiltere�de99 ve 1961�de Amerika�da �Ruhsal Yenilenme Hareketini� kurduğu 

belirtilir.100 

Maharishi Londra�da dünyayõ ruhsal yönden güçlendirmek için �ilk üç yõllõk 

planõnõ� açõklamõştõr.101 Buna göre 1961�de Hindistan�da Rishikesh�te ilk TM 

öğretmen yetiştirme kursunu planlamõştõr. Çünkü herkese erişmenin yolu, hareketin 

kendi kendini çoğaltmasõndan geçmektedir. İlk kurstan 16 kişi öğretmen olmuştur. 

Bunlardan San Diago�lu Bayan Beulah Smith, 1966�ya kadar Birleşik Amerika�da 
                                                           
 95         http://www.maharishi.org.tr\maharishi\www\icerik.asp?tabloKod=18icerikKod=1 
96         Maharishi, VB ve YS, s.359. 
97         Bloomfield, ss.51-52. 

 98  James T. RİCHARDSON, �Transcendental Meditation�, Encylopedia of Religion and   
Society,   Ed. William H. Swatosi, Altamira Pres, 1998, s.525. 

99         Barrett, s.277. 
100        Hewitt, s157. 
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tek öğretmendir.102 1994 yõlõna gelindiğinde ise TM öğretmenlerinin sayõsõ tüm 

dünyada 40.000 civarõna ulaşmõştõr. Bu öğretmenler milyonlarca insana TM 

öğretmişlerdir.103 

Maharishi, 1963 yõlõnda �Varlõk Bilimi ve Yaşama Sanatõ� adlõ kitabõnda 

insanlara TM öğretisinin faydalarõnõ ve düzenli olarak uygulanmasõyla da günlük 

hayatta aydõnlanmayõ, yaşamõn engin ve pratik felsefesini sunmuştur. 1965 yõlõnda 

ise Bhagavad Gita�nõn ilk altõ bölümünün yorumunu tamamlamõştõr.104 

Maharishi 1966 yõlõnda Allahabad�ta, Uluslararasõ Meditasyon Akademisi�nin 

Shankaracharya Nagar�daki açõlõşõnõ yapmõştõr. Hemen bunun akabinde Almanya 

Bremen�de ilk Avrupa Meditasyon Akademisinin açõlõşõnõ kutlamõştõr. Öğrencileri de 

Uluslararasõ Meditasyon dernekleri kurmuşlardõr. Daha sonra bunlar pek çok ülkede 

faaliyet göstermeye devam etmişlerdir.105 

Maharishi�nin 1967 sonlarõnda 1968�li yõllarda Amerika�da Life, Look, Time, 

Newsweek, Esquire, Post, The New York Times Sunday Supplement gibi önemli dergi 

ve gazetelerde hayat hikayesi ve öğretisi yayõnlanmõştõr. Aynõ şeyler Avrupa�da; 

Hollanda, Londra ve Almanya�da da olmuştur.106 

1970 sonlarõnda 35.000 kadar Amerikalõ TM öğrenmiştir. Üç yõl sonra bu 

rakamõn on katõna ulaştõğõ söylenir.107 Maharishi, 1972�de  İspanya�da Dünya Planõ 

törenini açmõştõr. Bu törende TM�nin ruhsal ve psiko-somatik etkilerinin bilimsel 

araştõrmalarla desteklenmesinin öneminden bahsetmiştir.108 1975�te de şehirlerde ve 

köylerde yaşayanlarõn TM tekniğinin uyguladõktan sonra, bu sonucun tüm dünya 

insanlõğõnõ daha mutlu yapacağõ, zamanõn Aydõnlanma çağõ olacağõnõ söylemiştir.109 

Yine bu tarihte insan bilincinin gizli kalmõş olanaklarõnõn tüm alanlarõnõ incelemek 

için İsviçre�nin Seelisberg kasabasõnda, Maharishi Avrupa Araştõrma Üniversitesini 
                                                                                                                                                                     
 101       Maharishi, VB ve YS, s.360. 
102       Bloomfield, s.52. 
103       Maharishi, VB ve YS, s.xv. 
104       Maharishi, VB ve YS, s.3. 
105       Maharishi, VB ve YS, s.362. 

 106  Jacob NEEDLEMAN, �Transcendental Meditation�, The New Religions with a New       
Introduction, New York, 1984, s. 129.  

107       Bloomfield, s.53. 
108       Bloomfield, s.209. 
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(MERU)110 ABD�de de Maharishi Uluslar arasõ Üniversitesini (MIU) kurmuştur. Bu 

üniversite 1994�ten beri anaokulundan doktora düzeyine kadar eğitim 

sunmaktadõr.111 

1977�de  Maharishi 108 ülkede İdeal Toplum kampanyasõnõ başlatmõş ve 

buralarda TM-Sidhi Programlarõnõ öğretmiştir. Bu programlarda Yogi Uçuşu 

sõrasõnda kabaran iç mutluluk dalgalarõnõn, insanda zihin beden işbirliğini 

yükselterek, dünya bilincine uyumlu hale getirdiği belirtilmiştir. Yogi uçuşu denen 

husus müritlerin meditasyon esnasõnda cezbelenerek havaya zõplamalarõ eylemidir.112 

Bu safhadaki müritleri dünyada en fazla karõşõklõklarõn yaşandõğõ bölgelere  barõş 

havarisi olarak gönderilirler. 

Hatta  Yogi Uçuşunu uygulayan 7000 kişiden oluşan bir grup, Amerika'da, 

Iowa Eyaletinde Fairfield'de bir araya gelmiştir. Toplantõ sõrasõnda yapõlan bilimsel 

araştõrmalarõn, Maharishi'nin tahminlerini doğruladõğõ iddia edilmiştir.  

Maharishi hayatõn her alanõnõ mükemmelliğe ulaştõrmak için, Hükümet, 

Eğitim, Sağlõk, Savunma, Ekonomi, Yönetim, Yasa ve Düzen alanlarõnda Mutlak 

Teorilerini geliştirmeye çalõşmõştõr. 

1980�de Maharishi Rigveda'nõn kendi içinden çõkan ve Apauruşeya Bhaşya 

ismi verilen bir yöntemi gün õşõğõna çõkarmõştõr. Bu yorum Rigveda metinlerinin 

ardõşõk açõlõmõnõn içerdiği ve sergilediği tam (kamil) bilgiyi açõklamak olarak 

yorumlanõr. 

Maharishi 1981�de Veda Metinlerini, bir bilimsel metin olarak görüp, Veda 

Bilimi ve Teknolojisi şeklinde yeniden düzene sokmuştur. Ayrõca Veda�yõ evrendeki 

tüm bilginin ve tüm faaliyetin kaynağõ olarak kabul etmiştir. 

1985 yõlõnda Maharishi, dünyada hastalõklardan ve sorunlardan kurtulmuş 

uluslar ailesi yaratmak için Maharishi Ayurveda Koruyucu Sağlõk Merkezlerinin 

kurulmasõnõ teşvik etmiştir. 

                                                                                                                                                                     
109       Anne BANCROFT, The New Religious World, �TM�,London, 1992, s.24. 
110        Maharishi, VB ve YS, s.365. 

 111       Maharishi, VB ve YS, s.363. 
 112       Maharishi, VB ve YS, s.367. 
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Sağlõktan sonra müziğe el atan Maharishi �Dünya Barõşõ için Müzik 

Festivali�ni tertip etmiştir. Bu festival dünyanõn 52 ülkesinde 200�ü aşkõn şehirde 

yapõlmõştõr. Halen Gandharva-Veda müziği dünyaya tanõtõlmaktadõr. 

1988�de tüm insanlõğõ içten ve dõştan yeniden yapõlandõrmayõ hedefleyen 

Maharishi, Yeryüzünde Cenneti Yaratmanõn ana planõnõ açõklamõştõr. Yine her 

ülkede çatõşmalardan uzak bir siyaset, sorunlardan kurtulmuş bir hükümet 

yaratabilmek için, �Maharishi Yüce Siyaset Bilimi� teorisini ortaya koymuştur.113  

1992 yõlõnda Maharishi'nin tavsiyesiyle yeni bir siyasi parti, �Doğal Yasa 

Partisi� adõyla kurulup dünyanõn çeşitli bölgelerinde yaygõnlaştõrõlmaya 

çalõşõlmaktadõr. Bu partinin hedefi ulusal yasalara Doğal Yasanõn desteğini 

kazandõrmaktõr. �Yogi Uçuşu� adõ verilen üst düzey bir yöntem, uygulayanlarõn 

oluşturduğu bir grubun çalõşmalarõyla Doğal Yasanõn desteğinin kazanõlmasõna 

dayanan Maharishi'nin Mutlak Hükümet Teorisi ve Hükümet için bir Grup formülü 

topluma sunulmaktadõr.  

Bazõ kaynaklar, Maharishi�nin insan fizyolojisinde Veda ve Veda Metinlerini 

keşfettiğini ileri sürmüşlerdir. Bütün bilimlerin, bütün dinlerin, yaradõlõşõn madde 

alanõndaki çeşitliliğinin temelindeki birliğin, fizyoloji düzeyinde keşfedildiği ve 

kanõtlandõğõ iddia edilmektedir. 

Maharishi Veda Üniversiteleri ve Maharishi Ayur Veda Üniversiteleri, her 

mesleğe mükemmellik getirmek, eğitimin her düzeyinde Doğal Yasaya hakim 

olunmasõnõ sağlamak amacõyla dünyanõn her tarafõnda Maharishi tarafõndan 

kurulmaya çalõşõlmakta ve Veda felsefesi ile ilimleri birleştirme gayesi 

güdülmektedir.114 

Maharishi sağlõk ve savunma alanlarõnda korunma programlarõnõ başlatmõştõr. 

Ona göre, her ulusun ordusunda Yogi Uçuşu safhasõndaki müritlerden oluşacak 

ÖNLEM KANADI'nõn kurulmasõyla, ulusal yaşamõn sağlõğõna kavuşmasõ ve ulusun 

yenilmez bir savunma kalkanõyla korunmasõ sağlanacağõ iddia edilmektedir. 

                                                           
 113       http://www.maharishi.org.tr\maharishi\www\icerik.asp?tabloKod=18icerikKod=1 
 114       Maharishi, VB ve YS, ss.359-394. 
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1995�te Maharishi Amerika'da, Japonya'da, Hollanda'da ve Rusya'da 

Maharishi Yönetim Üniversitesini kurmuştur. Daha önce kurulan şirketlerin 

reorganazisyonu programõnõ başlatmõştõr.  

1997�de Maharishi, doğal yasa ismini verdiği teorisiyle Küresel Yönetim 

sistemini ortaya koymuştur. Ayrõca kurduğu Maharishi Küresel Gelişme Fonu ile 

Veda temellerine göre dünyanõn yeniden yapõlanmasõ için gerekli finansal desteği 

sağlama teşebbüsünde bulunmuştur. 

Dünyayõ Veda Yapõ İlkeleri olan Sthapatya Veda'ya (doğaya uygun 

mimarlõk), Vastu Vidya'ya göre yeniden inşa etmek üzere, Maharishi Küresel İnşaat 

Şirketleri birçok ülkede faaliyete başlamõştõr. 

1998�de Veda ve Veda Metinlerinin tamamõnõn, Devatalar (semavi varlõklar) 

ve bütün kozmosla birlikte her insanõn fizyolojisinde yer aldõğõ iddiasõnda bulunan 

kendi mensuplarõndan Prof. Dr. Tony Nader�i ağõrlõğõnca altõnla ödüllendirmişlerdir. 

Kanal Maharishi (Maharishi Veda Televizyonu), Hindistan'a yayõn yapmaya 

başlamõştõr. Kanal Maharishi'nin yayõna girmesi ile yeryüzüne Cennetin õşõğõnõ 

getirdiklerini, Veda Uygarlõğõnõn dönüşünü, barõş ve mutluluk çağõnõn doğuşunu 

sağladõklarõnõ iddia ederler. Sekiz uydudan dünyanõn her tarafõna yayõn yapan, 

herkese kendi evinde ve ana dilinde Doğal Yasanõn Tam Bilgisinin kapõsõnõ açtõğõnõ 

iddia ettikleri  Maharishi Açõk Üniversitesini de kurmuşlardõr.  

Açtõklarõ kurslarla inançlarõnõ yaymaya çalõşmõşlar ve halen de 

çalõşmaktadõrlar. 

Dünyadaki sağlõk sorunlarõnõn önlenmesi ve tedavisi için, Veda ve Veda 

Metinlerinin İnsan Fizyolojisindeki etkisini esas alan sağlõk programlarõ başlatmõştõr.  

Maharishi, sõnõrlarõ ve henüz toprağõ olmayan bir Dünya Barõşõ Küresel 

Ülkesi, kurma faaliyetini başlatmõştõr. Vedalara ve Hinduizm�e bağlõ müstakbel bir 

devletin temellerini oluşturma çalõşmalarõnõ sürdürmektedirler. Bu devletin tüm 

dünyayõ kaplamasõ teşkilatõn hedefidir. Bu Dünya Barõşõ Küresel Ülkesinin ilk 

hükümdarõ Raja Nader Raam�dõr. 2001 yõlõnda Dünya Barõşõ Küresel Ülkesinin 

Hükümdarõ hükümetine de 40 bakan atanmõş ve törenle görevlerine başlamõşlardõr. 
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2002 yõlõnda ise Dünya Barõşõ Küresel Ülkesinin para birimi olan Raam Mudra, 

Amerika'daki Maharishi Veda Kentinde kullanõlmaya başlanmõştõr.115  

Maharishi, Fakirliğin Ortadan Kaldõrõlmasõ Programõnõ, dünyanõn en fakir 33 

ülkesinde uygulanmak üzere planlamõştõr. Bu programa göre fakir ülkelerdeki tarõm 

alanlarõ ve mevcut iş gücü değerlendirilerek Veda Organik Tarõmõna göre 

yetiştirilecek tarõm ürünleri gelişmiş ülkelerde satõlacak, hem dünyaya saf besinler 

sunulacak, hem de fakirliğe son verilecektir.  

Maharishi'nin Veda Bilimi ve Teknolojisinin zihin alanõndaki tekniği sayõlan 

Transandantal Meditasyon Programõ kurslarõ tüm yayõlma faaliyetlerini sürdürmekte, 

kurulacak topraksõz devlete vatandaşlar kazandõrõlmaya çalõşõlmaktadõr.116  

Örneğin Maharishi'nin Amerika'nõn Fairfield City şehrinde kurulan bir 

uluslararasõ üniversitesi ve açtõğõ yoga kurslarõyla Beatles gibi zengin takipçilerinden 

elde ettiği milyarlarca dolarlõk bir servetle tüm dünyada izlenen uydu televizyonlarõ 

kurmuş ve bu yayõnlarõyla 24 saat Maharishi felsefesi propaganda edilmektedir.117 

Maharishi'nin önderliğinde dünyanõn her tarafõnda Maharishi Veda 

Üniversiteleri ve Maharishi Veda Okullarõ kurulmaktadõr. TM�cilere göre bu 

okullarda eğitilen öğrenciler bilinçlerinde Doğal Yasaya hakim olacaklarõndan, insan 

hayatõ Doğal Yasayla uyumlu hale gelecektir. Böylece hayatõn her alanõna ve her 

mesleğe mükemmellik kazandõrõlacak, her ülkede sorunlarõ önleme yeteneğine sahip, 

Doğal Yasaya dayalõ ve sorunlardan kurtulmuş hükümetler kurulacaktõr.118 

Transandantal Meditasyonu  Derneği bünyesinde vermiş olduğu bazõ kurslar 

şunlardõr: Yoga Asana Kursu, Kendi Nabzõnõ Okuma Kursu, Diyet-Beslenme Kursu, 

Yaratõcõ Zeka Bilimi Kursu, Maharishi Jyotish (Veda Astrolojisi) Kursu, 

Maharishi'nin Veda Bilimi Kursu, Şirket Geliştirme Programõ, Gandharva Veda 

(Doğanõn Müziği) Kursu. Bu kurslar sayesinde kendi tanõtõmlarõnõ yaparlar ve 

taraftara sayõlarõnõ artõrmayõ amaçlarlar.119 

                                                           
 115       Maharishi, VB ve YS, ss.359-394. 
116       http://www.maharishi.org.tr\maharishi\www\icerik.asp?tabloKod=18icerikKod=1 
117       Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi, 6 Mayõs 2002 / Sayõ: 387. 
118       Maharishi, VB ve YS, ss.359-394. 
119       http//www.maharishi.org.tr/maharishi/www/icerik.asp?tabloKod=48icerikKod=1 
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1.4. Dünya�da TM 

Uluslararasõ Maharishi Birleşik Alan Teknolojisi dernekleri Kuzey 

Amerika�da; New York, Washington, California, Massachusetss, Michigan, Los 

Angeles, Pasadena�da bulunmaktadõr. Güney Amerika�da Brezilya ve Uruguay�da, 

Avrupa�da, İngiltere, Belçika, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Hollanda, İtalya, 

Fransa, Almanya, Portekiz ve Avusturya�da da benzeri kuruluşlar vardõr. Afrika ve 

Orta Doğu�da Lübnan ve İsrail�de; Asya�da Hong Kong, Japonya, Yeni Zelanda, 

Avustralya ve Hindistan�da TM kurslarõ bulunmaktadõr.120 Bu hõzlõ bir teşkilatlanma 

ve misyon faaliyetinin yoğunluğunu göstermektedir. 

Transandantal Meditasyonun yaygõnlaştõrõlmasõ, dünya üzerinde organize 

edilmiş örgütsel faaliyetlerle gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler, �Uluslararasõ 

Öğrenci Meditasyon Derneği� (SİMS), ve onun şubeleri olan Uluslararasõ 

Meditasyon Derneği, �Amerika Yaratõcõ Zeka Vakfõ� (AFSCI), �Ruhsal Yenilenme 

Hareketi� (SRM) ve �Maharishi Uluslararasõ Üniversitesi� (MIU) tarafõndan düzenli 

konferanslar verilerek tanõtõlmaktadõr. Merkezi Amerika�da olan SİMS, federal 

devlet vergileri alõnmayan, kâr amacõ gütmeyen ve amacõ öğrencilere TM öğreten bir 

kuruluş olarak tanõtõlmaktadõr.121 

1.5. Türkiye�de TM 

Türkiye�ye ilk kez 1966 yõlõ Ağustos�ta ve ikinci seyahatini Aralõk aylarõnda 

yapan Maharishi, İstanbul�da verdiği konferanslar ve yönettiği TM kurslarõyla 200 

kadar kişiye TM tekniğini öğretmeye çalõşmõştõr. TM�yi öğrenen kişiler bu tekniği 

Türkiye�de öğretip yaymak için harekete geçmişler ve İstanbul�da Ruhi Geliştirme 

Derneği�ni kurmuşlardõr.122 

TM merkezleri veya diğer adõyla Maharishi Birleşik Alan Teknolojisi 

dernekleri ülkemizde 1966 yõlõndan beri faaliyettedir. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, 

Adana, Bursa ve Eskişehir�de şubeleri bulunan TM merkezlerine yõlda toplam on-on 

beş bin kişinin devam ettiği tahmin edilmektedir. Bunlar 1966-1990 yõllarõ arasõnda 

                                                           
120         Maharishi, VB ve YS, ss.396-398. 
121        Bloomfield, s. 45. 
122        Meditasyon-Transandantal,  s.9. 
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Dr. Mahmut Görkey�in yönetiminde faaliyetlerini sürdürmüşler, şimdi ise yönetim 

Vesile ve Albert Baruh çiftine geçmiştir.123 

Vesile Baruh 1955 yõlõnda Adapazarõ�nda doğmuştur. Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi, endüstri tasarõmõ bölümü mezunu ve 1982 yõlõndan beri TM uzmanlõğõ 

yapmaktadõr. Hollanda, İsviçre ve Hindistan�da pek çok kursa katõlmõş ve 1999�dan 

beri sthapatya veda (doğaya uygun mimarlõk) danõşmanlõğõ da vermektedir. Eşi 

Albert Baruh ise 1954, İstanbul doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi 

Üniversitesi elektrik mühendisliği fakültesi mezunudur. 1982�den beri TM 

öğretmenliğini devam ettirmektedir. 1990�dan itibaren Maharishi Jyotish ünvanõyla 

Veda astrolojisi konusunda kurslarõnõ sürdürmektedir. Bu çift Türkiye�de olduğu gibi  

Orta Asya�da da Maharishi Veda biliminin tanõnmasõ için misyonlarõna devam 

etmektedirler.124 

Eski TM öğreticilerinden mimar Çelik Erengezgin ile yapmõş olduğumuz 

röportajda Maharishi Türkiye�ye gelmeden önce gazetede  �İç Huzuru-Enerji-

Mutluluk� başlõğõ reklamõnõ gördüğünü ve ilgisini çektiğini, böylece kendisinin de 

TM ile ilgili posterleri asmaya başladõğõnõ söylemiştir. Maharishi Türkiye�ye gelip, 

konferans verip gittikten sonra talep çok olduğundan çalõşmalarõnõ bir dernek kurarak 

devam etmişlerdir. Ç. Erengezgin Maharishi�den mantrasõnõ şöyle aldõğõnõ anlatõr. 

Maharishi dört parmağõyla nabzõ tutar ve böylece kişiye özel mantrasõnõ verir.  Ç. 

Erengezgin�in mantarsõ �ayink�tir. Daha sonra broşürler basõldõ ve Ç. Erengezgin 

Hilton�da bunlarla ilgili iki konferans verdi. TM ilk olarak İstanbul Harbiye�de 

kuruldu. Daha sonra Anadolu�ya yayõlmaya başladõ. Türkiye�den Hindistan�a bazõ 

kişiler gidip tekniği orada öğrenip hoca sõfatõyla geri döndüler.125 

�Ruhi Geliştirme Derneği� 1974 yõlõnda �Transandantal Meditasyon 

Derneği� adõnõ almõş, 2003 yõlõndan itibaren de şirketleşmiştir. Şirketlerin şu anda ki 

isimleri, Kibele, Zihin-Düşünce Geliştirme, Araştõrma Danõşmanlõk, Eğitim Merkezi 

İnşaat, Doğal Tarõm Ürünleri gibi Tic. Ltd. Şirketleridir.  

                                                           
 123   Ali İhsan YİTiK, �Hint Menşe�li İnançlarõn Türkiye�deki Faaliyetleri�, Türkiye�de 

Misyonerlik Faaliyetleri, Edt. Ömer Faruk HARMAN, Ensar Neşriyat, İstanbul, Ocak 2005, 
s.340 

 124     http://www.maharishi.org.tr\maharishi\www\icerik.asp?tabloKod=18icerikKod=1; Yitik, ,s.340. 
 125     Çelik ERENGEZGİN, (Mimar), �TM�, Bursa, 5 Ocak 2005. 
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Batõ�da TM, yeniçağ hareketleri veya yeni dini hareketler olarak 

tanõmlanmaktadõr. Özde Hint kökenli olan TM, Türkiye�ye Batõ�dan intikal etmiştir. 

Propagandalarõnõ kurslar, seminerler, toplantõlar, muhtelif yayõnlar, gazete ve internet 

reklamlarõyla sürdürmektedirler.126 

 Örneğin tiyatro ve sinema sanatçõsõ Merih Akalõn, 1984�den itibaren 

Maharishi Transandantal Meditasyon, ve Sidhi (Yogi Uçuşlarõ) eğitim kurslarõnda 

aktif görev almaktadõr. TM hareketinin tüm eğitim kurslarõndan (Veda Bilimi, 

Yaratõcõ Zeka Bilimi, Ayurvedik Nabõz Okuma, Maharishi Jyotish I-II, Tam Bilgi, 

Mükemmel İnsan) geçtiği söylenir. Halen aktivitesini MBAT (Maharishi 

Transandantal Meditasyon Derneği), Astrobil (Astroloji Birliği Derneği, yönetim 

kurulu üyesi), ve CASOD (Çağdaş Sinema Oyuncularõ Derneği), ve Arkeolojiyi 

Sevenler Derneğinde de sürdürmektedir. Açtõğõ kurslarda Vedik astroloji, yoga ve 

Ayurveda ile ilgili bilgiler vermektedir.127 Konuyla ilgili yayõnlarõ olan Dr. Vesile 

Bolaç  1989 yõlõnda cemaatle tanõşmõş ve deneyimlerini yayõnlarõyla paylaşmaya 

çalõşmaktadõr.128 

Sistem Yayõncõlõk Transandantal Meditasyon dizisi altõnda �Transandantal 

Meditasyon�, �Varlõk Bilimi ve Yaşama Sanatõ�, �Çağdaş Ayurveda�, 

�Hastalõklardan Kurtuluş�, �Bhagavad-Gita� adlõ kitap ve çevirilerle TM�nin 

düşünce ve alt yapõsõnõn Türk halkõ arasõnda yayõlma misyonuna katkõda 

bulunmuştur. 

Bu çalõşmalar ve yayõnlar sayesinde ülkemizde TM�nin tanõtõmõ 

artõrõlmaktadõr. Ayrõca medyanõn da yoga ve meditasyon teknikleri üzerinde durmasõ, 

reklamlarõnõn yapõlmasõnõ kolaylaştõrmõştõr. 

Teşkilat ülkemizde daha çok ruhçuluk, zihin ve beden rahatlatma gibi 

faaliyetlerle gündemde kalmaya çalõşmaktadõr. 1991 yõlõnda Aralõk ayõnda  İstanbul 

Hilton Oteli�nde kongre yapmõşlar ve İngiltere ile telefon bağlantõsõ kurup Maharishi 

Mahesh Yogi ile konuşma gösterisiyle toplantõlarõnõ renklendirmişlerdir. Sorular 

faslõnda dinlerin insanlarõ bölen bir unsur olduğu ve kendilerinin ise dinler üstü 

olduğunu vurgulamõşlardõr. Dönemin Sağlõk Bakanõ söz konusu toplantõya telgraf 

                                                           
126        Yitik,  a.g.m., ss.333-334. 
127   htpp//www.dirah.org/turkiye.htm. 
128   Bolaç,  ss.36-38. 
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göndererek; onlarõ güzel çalõşmalarõndan dolayõ tebrik etmiş ve yoganõn insan sağlõğõ 

için önemini ifadeyle, teşkilat propagandasõna katkõda bulunmuştur.129 �Birleşik Alan 

Teknolojileri Derneği� adõ altõnda çalõşmalarõnõ sürdüren Maharishiler, aynõ zamanda 

ekonomik ve siyasi bir güç olma yönünde de mesafe almõş durumdadõrlar.130 

Türk halkõ arasõnda bu gibi akõmlarõn kabul görmesinin başlõca nedenlerini, 

modern dönemde insanlarõn mali ve ruhsal sõkõntõ içinde olmalarõna, depresyona 

girmelerine bunun  sonucunda da, çözümü bu gibi teknikleri öğrenerek 

kurtulacaklarõna inanmalarõnda görebiliriz. 

Böyle hareketlerde üyeler arasõndaki ilişkiler yakõn ve sõcaktõr. Lider-taraftar 

ilişkisi, doktor-hasta ilişkisi haline dönmüş ve bunun sonucunda modern şehirlerde 

kalabalõklar içinde yalnõzlõk çeken, derdini paylaşacak bir dost bulamayan insanlar 

bir araya gelerek huzur bulmakta, kendilerini rahatlatan bu akõmlara ilgi 

göstermektedirler.131 

İslam dininin sürekli terör ve şiddet olaylarõyla anõlõyor olmasõ ve İslam 

dinine girenlerin irticacõ damgasõ yemeleri, din konusundaki sonu gelmeyen 

tartõşmalara cevap yetiştirmeye çalõşan ilahiyatçõlarõn toplumun ruhsal sorunlarõyla 

yeterince ilgilenmemesi manevi arayõş içerisindeki insanlarõn TM gibi hareketlere 

yönelmelerine imkan hazõrlamaktadõr.132 

Ayrõca ülkemizde Dr. Ender Saraç�tan Rahmi Koç�a kadar tanõnmõş 

insanlarõn TM�yi tanõtõm toplantõlarõnda tavsiye etmeleri ve medyada gündemde 

tutmalarõ her geçen gün TM�nin taraftar sayõsõnõ artõrmaktadõr. 

 

 

 

 

 

                                                           
129   Arslan,  s.163. 
130        Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi, 6 Mayõs 2002 / Sayõ: 387. 
131        Yitik, a.g.m., s.342. 

 132        Yitik, a.g.m., s.342. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TRANSANDANTAL MEDİTASYONUN İNANÇ 

ESASLARI 

 

Transandantal meditasyon Bhagavad-Gita ve diğer eski Hint kutsal yazõlarõna 

dayanan bir meditasyon tekniğidir.133 TM akõmõnõn temelinde panteizm ve 

Shankara�ya dayanan Advaita öğretisi  bulunmaktadõr.134 

Maharishi, Shankara�nõn tekçi �monist� görüşünü özümsediği ve sisteminin 

temelini Shankara�nõn felsefesine dayandõrmasõ sebebiyle üzerinde durmaya ihtiyaç 

vardõr. Shankara, Vedanta ekolüne bağlõ reformist bir Hindu filozofu idi. Tanrõ 

Brahma düşüncesine dayalõ monist (vahdaniyetçi) bir sistem kurmaya çalõşmõştõ.135 

Shankara felsefesinin esasõnõ şu cümle özetlemektedir. �Gerçek; Mutlak 

varlõk, bilgi ve mutluluk olan Tanrõ Brahma�dõr. Kainat gerçek değildir. Tanrõ 

Brahma ve Atman (kainat ruhu) birdir.�136 Shankara �Kendini Tanõ� anlamõna gelen 

ünlü eserinde, Tanrõyla gizemsel birleşmeyi canlõ bir biçimde anlatõr: �Zihnim, 

Brahma�nõn okyanusunun sonsuz genişliğine düşen dolu taneleri gibi. Bir tanesine 

dokununca, eriyorum ve Brahma ile tek oluyorum.�137  

Shankara�ya göre aydõnlanmõş bir ruh, deneyüstü (transcendental) şuurluluğa 

ulaştõğõ zaman, Benliği (Atman), saf mutluluk, saf akõl ve ikincisi olmayan Bir olarak 

idrak eder. Bu şuurluluk durumunda ben ve sen ortadan kalkar, bildiğimiz dünya 

                                                           
133   Selçuk BUDAK, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayõnlarõ, Ankara, 2000, s.766. 
134       Haddon, s.121. 
135   Şinasi GÜNDÜZ, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi yayõnlarõ, Ankara, 1998, s.340. 
136   Viveka CHUDAMİNİ, Swami PRABHAVANANDA, Christopher ISHERWOOD, Der. 

Mehmet Ali IŞIM, Tefrik Etme Hazinesi SHANKARA, Dergah Yayõnlarõ, İstanbul, Şubat 
1976, s.17. 

137    Timothy FREKE- Peter GANDY, Dinlerin tarihi ve Gizemcilik, Gün Yayõncõlõk, İstanbul,   
Temmuz 2001, ss. 60,61. 
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kaybolur. Çünkü dünya görüntüsü halka şeklinde kõvrõlmõş bir ipten başka bir şey 

değildir.138  

Shankara�nõn öğretisi, Hint yaşam biçiminin ayrõlmaz parçasõ haline 

gelmiştir.139 Shankara, Varlõğõ insanlarõn günlük yaşamõna oturtmuştur. Tanrõ Krişna 

ve tüm Veda felsefesinin özü; bütün insanlarõn sürekli olarak Mutlak Varlõğõn iç 

mutluluk bilincini yaşamalarõnda, tüm konuşma, düşünce ve hareketlerinde Tanrõ 

bilincindeki doyum durumunda olmalarõdõr.140 Ancak Maharishi�nin görüşlerinin 

kaynağõ sadece Shankara değildir. Aynõ zamanda Upanişadlar�dan da etkilenmiştir. 

Upanişadlar, Vedalar�dan sonra Hinduizm�in en önemli kutsal metnidir. M.Ö. 900�lü 

yõllarda yazõldõğõ söylenir. Düşünce özgürlüğüne önem verir. �Atman� ile 

Brahma�nõn bir olduğunu ifade ederek panteizmi, daha doğrusu �her şey O�dur� 

ilkesiyle monizm kavramõnõ getirmiştir.141 

Upanişadlar, daha çok felsefi ve mistik konulara ağõrlõk verir. Temel konusu 

Tanrõ Brahma ile ferdi ruhun ilişkisidir. Panteist bir yaklaşõmla Brahma�nõn her şeyin 

özü olduğunu ve eşyayõ içlerinden kontrol ettiğini belirtir.142 Çok tanrõcõlõktan tek 

tanrõcõlõğa doğru bir gelişme de gösterir.143 

Maharishi�ye göre Upanişadlar, ebedi, kalõcõ ve yok olmaz Varlõk�õ nihai 

gerçeklik olarak sunmaktadõrlar. Veda ilahileri ve Bhagavad-Gita, yok olmaz 

Benlik�in, Varlõk�õn şarkõsõnõ söylerler. Derler ki: �Ne su O�nu õslatabilir, ne de ateş 

O�nu yakabilir. Rüzgar O�nu kurutamaz, silahlar O�nu vuramaz. O öndedir, 

arkadadõr, yukarõda ve aşağõdadõr, sağda ve soldadõr. O her şeye nüfuz eden, her an 

her yerdeki ilahi Varlõk�tõr.�144 Ayrõca Vedalar da çok tanrõlõ bir eğilim varken 

                                                           
 138   Mehmet Ali IŞIM, Upanişadlar �Tanrõ�nõn Soluğu�, Dergah Yayõnlarõ, Doğu Düşüncesi,   

İstanbul, Şubat 1976, s.18. 
139       Maharishi, Bhavagad-Gita, s.14. 
140       Maharishi, Bhavagad-Gita, s.10. 
141       Dharma Ansiklopedisi, �Upanişadlar� mad., s.446. 

 142  Günay TÜMER, �Brahmanizm,�    Türkiye     Diyanet     Vakfõ     İslam  Ansiklopedisi, C. 
6, İstanbul, 1988, s.330. 

 143       Kürşat DEMİRCİ, � Hinduizm�, Türkiye     Diyanet     Vakfõ     İslam  Ansiklopedisi, 
      C. 18, İstanbul, 1998, s.114. 

 144       Maharishi, Bhavagad-Gita, s.16. 
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Upanişadlarõn etkisiyle bugünkü Hinduizme panteizme kaçan bir anlayõş hakim 

olmuştur.145 

TM�nin başlõca amacõ, meditasyon yapmayõ öğrenmek isteyen kişinin 

görüşlerini Maharishi�nin panteist dünya görüşüyle uyumlu hale getirmektir.146 

Görüldüğü gibi Shankara, Upanişadlar ve Maharishi felsefeleri panteizme 

dayanõr.  

Panteizm, Tanrõ-alem ikiliğini kaldõran, Tanrõ�nõn her şeyi ihtiva ettiğini, 

tabiatõn ve insanlarõn ilahi varlõğõn farklõ tezahürlerinin açõlõmlarõndan ibaret 

olduğunu ileri süren dini ve felsefi bir doktrindir. Aslõnda tek ilkeci (monist) bir 

sistemdir.147 Yani her şeyin aslõnda bir ve tek olduğu, aynõ cevherden oluştuğu 

görüşüdür. Ruh, madde ve Tanrõ arasõnda  da ayrõm yapmaz, hepsini bir ve aynõ 

kabul eder. Bu bakõmdan monizm panteizmi de içerir.148  Panteizmde �Her şey 

Tanrõ� anlamõna gelir. Hint düşüncesinin temel karakteristiği görünümündedir.149 

1. Tanrõ 

 Hindistan�da binlerce ilah bulunur ve bunlar kişisel Tanrõ�nõn sembolleridir. 

Buna rağmen Hindu dininde çokluk içinde Tek�e ulaşma eğilimi vardõr. Tapõlan 

ilahlar Yüce Tanrõ�nõn bir parçasõ kabul edilir. Yani Hinduizmin tek tanrõcõlõğõ diğer 

tanrõlarõ dõşlamaz ve onlarõn hepsini içerir.150 

 Maharishi�nin ve dolayõsõyla TM akõmõnõn Tanrõ hakkõndaki görüşlerini 

Maharishi�nin yazmõş olduğu Varlõk Bilimi ve Yaşama Sanatõ adlõ kitabõndan 

öğrenebiliriz.  

Maharishi Tanrõ�yõ Varlõk olarak nitelendirir. O�na göre �Varlõk bütün 

olmuşun, olanõn ve olacaklarõn nihai gerçeğidir. O, ebedi ve sõnõrsõzdõr, kozmik 

yaşamõn tüm olgusal varoluşunun temelidir. Bütün zaman, mekan ve nedenselliğin 

kaynağõdõr. Bütün varoluş ezeli ve ebedidir, her şeye kadir yaratõcõ zekanõn, her şeye 

                                                           
 145   Kürşat DEMİRCİ, Hinduizmin Kutsal Metinleri VEDALAR, İşaret Yayõnlarõ, İstanbul,      

Ağustos 1991, s.11. 
146       Haddon, s.125. 
147       Mehmet AYDIN, Din Felsefesi, Karõnca Matbaacõlõk, İzmir, 1987, s.145. 
148       Dharma Ansiklopedisi, � Monizm� mad., s.251. 
149       Gündüz, s.300. 
150       Nikhilananda, s.203. 
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nüfuz eden sonsuzun alanõdõr.�151 Varlõk, Tanrõ�nõn yaşayan mevcudiyeti olmakla 

birlikte yaşamõn gerçekliğidir.152 

 Bütün yaratõlõş, farklõ şekil ve olgulardaki bilinç alanõdõr. Bilinç, saf Varlõk 

merkezinden kaynaklanan õşõmadõr. Yani Varlõk bitmez tükenmez kaynağõndan iç 

mutluluk bilinci õşõnlar ve kaynağõndan uzaklaştõkça da mutluluk derecesi düşer.153 

 Varlõk, her an her yerdedir. Yaratõlõşõn esas bileşeni olduğu için yaratõlõşõn her 

katmanõnda mevcuttur. Her olayda, yapanda ve yapõlanda, doğu, batõ, kuzey ve 

güney bütün yönlerde; geçmiş, şimdi ve gelecek bütün zamanlarda Varlõk aynõ 

şekilde bulunur. Varlõk insanõn içindedir. O her an her yerdeki Tanrõ�dõr.154 Aynõ 

zamanda  �her birey, özünde kişiliği olmayan Tanrõ�dõr.�155 

 Varlõk�õn her an her yerde oluş özelliği, O�nun sahneler ardõnda gizlenmesine 

sebep olmuş ve O�nu evrenin her şeyi bilen, her şeye kadir yüce Efendisi yapmõştõr. 

Evrenin Efendisi kimsenin acõ çekmemesini, herkesin sonsuz sevgi, mutluluk 

içerisinde olmasõnõ istediğinden dolayõ her insanõn kalbinde şefkatle oturmaktadõr. 

Hiç kimsenin kendini ondan ayõrmasõ mümkün değildir.156 

 Maharishi�ye göre, Shankara�nõn dünyaya sunduğu en büyük lütuf, �aşkõn saf 

bilince dayalõ aydõnlanma durumunda, entelektüel ve duygusal gelişimin doruğa 

ulaşma ilkesidir.� Bu durumda kalp Tanrõ sevgisiyle dolup taşarken, zihin de hareket 

dünyasõndan bağõmsõz olarak Tanrõsal özelliğin farkõnda olma zevkine varacaktõr.157 

 Kozmik, her şeyi kapsayan, evrene ait olan demektir. Evrende nesneler 

sürekli değişmektedir. Yaşam kendini geliştirirken  bir yandan da varlõğõnõ devam 

ettirir. Kozmik yasa asla değişmez; ama hiç değişmemekle birlikte yaratõlõşõn farklõ 

katmanlarõnda yeni yeni yasalarõ doğurur.158 Maharishi  bunu bir benzetmeyle anlatõr. 

Su oksijen ve hidrojenin birleşmesinden oluşur. Ancak su gaz halinde ve buz halinde 

iken esas içerikleri aynõ olmasõna rağmen özellikleri farklõdõr. Yani gaz, su ve buzun 
                                                           
151   Maharishi, VB ve YS, ss. 3-4. 
152   Maharishi, VB ve YS, s.4. 
153   Maharishi, VB ve YS, s.6. 
154   Maharishi, VB ve YS, s.6. 
155   Haddon, s.128. 
156   Maharishi, VB ve YS, s.8. 
157   Maharishi, Bhavagad-Gita, s.10. 
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özellikleri birbirine tamamen zõt görünse de esas bileşenler hidrojen ve oksijen hep 

aynõdõr. İşte hidrojen ve oksijen nasõl hiç değişmeyen durumda kalõp farklõ özellikler 

sergileyebiliyorsa Varlõk�da hiç değişmeyen ebedi, mutlak karakterinde kalarak 

kendini yaratõlõşõn çeşitliliğinin farklõ şekil ve olaylarõnda ifade eder.159   

Varlõğõ insanõn ayrõlmaz Öz-benliğinin içinde bulurlar. Rişilere göre Veda 

öğretisinin özü �Ben O�yum, sen O�sun, bütün her şey O, sadece O; O�ndan başka 

hiçbir şey yoktur� ilkesidir.160 

 Brahman bilgisine ulaşmak için, Vedanta üzerinde çalõşan kişiler ve Yoga 

Sutralarõn ünlü yazarõ Patanjali�ye göre samadhiye ulaşmõş veya dikkatini 

meditasyon nesnesine tam olarak verebilmiş deneyimli kişiler bir takõm 

yöntemlerden söz etmişlerdir.161 

 TM yöntemi ile her zihnin, göreli deneyim durumunun dõşõna çõkõp Varlõk 

durumuna erişmesi mümkündür. O duruma ulaşmakla zihin, Varlõk�õn tam değeriyle 

dolar, mutlak ebedi Varlõk�la bir olur.162  

TM uygulamasõnda uygun bir düşünce seçilir. O düşünce kişinin Varlõk 

alanõna ulaşmasõnõ sağlar. Yani Aşkõn Varlõk�õ deneyimlemenin yolu uygun bir 

düşüncenin seçilip onun en ince durumunu deneyimlenip aşõlõncaya dek bu 

düşüncenin ince durumlarõnõn deneyimlenmesinden geçmektedir.163 İşte TM�de 

zihin, düşüncenin en ince durumunu aştõğõnda Varlõk durumuna ulaşõr.164 

Kozmik bilinç, göreli alanla, aşkõn saf varlõk durumunun birlikte 

deneyimlendiği bilinç demektir.165 Düzenli TM uygulanõrsa fazla çaba ve 

mücadeleye gerek olmadan Kozmik Bilinç�e ulaşõlõr. Daha sonra bir dönüşle insanõn 

kendini Tanrõ�ya adamasõ mümkün olur. Böyle durumdaki bir birey yaşamõn kozmik 

durumunun bir parçasõdõr. O zaman insanõn arzusu Tanrõ�nõn arzusudur; insanõn 

                                                                                                                                                                     
158   Maharishi, VB ve YS, ss. 11,12. 
159   Maharishi, VB ve YS, s.14. 
160   Maharishi, Bhavagavad-Gita, s.7. 
161   Nikhilananda, s.158. 
162   Maharishi, VB ve YS, s.26. 
163   Maharishi, VB ve YS, s.31. 
164   Maharishi, VB ve YS, s.39. 
165   Maharishi, VB ve YS, s.266. 



 36

faaliyeti Tanrõ�nõn isteğidir ve bu şekilde insan Tanrõ�nõn amacõnõ gerçekleştirmiş 

olur. İnsan böyle olunca Tanrõ�nõn sözü haline gelir.166 

Zihinsel ve fiziksel sağlõk mükemmel olduğunda, yaşam doygunluğa ulaşmõş 

olur. Bu durumda Tanrõ bilinci günlük yaşamõn bütün deneyim ve faaliyetlerine 

nüfuz eder, evrensel sevgi kalpten akmaya ve taşmaya başlar; Tanrõsal zeka zihni 

doldurur, böylece tüm davranõşlarda mükemmel uyum gerçekleşir.167  

Maharishi�ye göre sonsuz, sõnõrsõz ve evrensel sevgi Tanrõ�ya adanõşta 

yoğunlaştõğõnda, evrensel sevginin bu yoğunlaşmõş durumu öylesine bir seviyeye 

erişir ki yaşam nihai olarak doygunluğa ulaşõr.168 Transandantal bilinç sayesinde, 

hem bilgi hem de adanõş doyuma ulaşmõş olur. Ancak bu ilke unutulursa Tanrõ õşõğõ 

görülemez.169 

Yaratõlõşõn amacõ, mutluluğun yayõlmasõdõr. Eğer biri mutlu değilse yaşamõn 

ana amacõnõ kaybetmiş demektir. Yaşam dinamiktir, enerjiktir. Yaşamõn doğasõ ve 

amacõ ilerleme, evrim, faaliyet ve daha iyiye doğru gitmedir.170 İşte insan tüm 

potansiyelini kullanmamakla yaşamõn amacõnõ gerçekleştirememiş olur. Bunun 

sonucunda çeşitli şekillerde õstõrap çeker. Bu õstõrap insanõn kendi içinde bulunan 

Tanrõsal yüceliği ortaya çõkarma yönteminin bilinmemesinden kaynaklanõr. Tanrõsal 

bilinç olmadan insan berrak düşünme, zeka ve enerji açõsõndan yetersizdir. Yorgun, 

huzursuz, endişeli, gergin ve üzüntülüdür. İnsan için gerekli olan yalnõzca bilinçli 

olarak iç yaşam alanõyla irtibat kurup ondan faydalanmaktõr.171 Bundan dolayõ insan 

tüm potansiyelini kullanmak ve mutlak ile arasõndaki uyumu sağlamak için TM 

yapmalõdõr.172  

Örneğin Buddha eylem alanõnõn bozulduğunu görerek doğru hareket mesajõnõ 

getirmiş, Varlõk ile kurulan doğrudan ilişkiyle düşünce alanõnõ saflaştõrmak için 

meditasyon yapõlmasõ gerektiğini fark etmiş ancak O�nun takipçileri yaşamõn farklõ 

                                                           
166   Maharishi, VB ve YS, s.269. 
167   Maharishi, VB ve YS, s.266. 
168   Maharishi, VB ve YS, s.267. 
169   Maharishi, Bhagavad-Gita, s.13. 
170   Maharishi, VB ve YS, ss. 50,51. 
171   Maharishi, VB ve YS, s.53. 
172   Maharishi, VB ve YS, s.73. 
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alanlarõnõ TM ile ilişkilendiremedikleri için iyi bir yaşamõn temelinin Varlõk�õn idraki 

olduğunu gözden kaçõrmõşlardõr.173 

Maharishi�ye göre Tanrõ�nõn kişisel ve kişisel olmayan iki yönü vardõr. 

Tanrõ�nõn kişisel olmayan yönü şekilsiz ve en yücedir. O herhangi bir sõfata, niteliğe 

ve özelliğe sahip değildir. Çünkü bütün sõfat, nitelik ve özellikler yaşamõn göreli 

alanõna aittir. Ancak O bütün göreli varoluşun kaynağõdõr. Yani yaratõlõştaki bütün 

farklõ şekil ve olaylarõn kaynağõ O�dur. O mutlaktõr, belirmemiş özelliktedir; 

yaratõlõşõn farklõ katmanlarõnda çeşitli derece ve şekillerde belirir. Yaratõlõştaki her 

şey, her an her yerdeki Tanrõ�nõn tecellisidir.174 Birey de kişisel olmayan mutlak 

Varlõk�õn õşõğõdõr.175 

Maharishi �kişiliği olmayan Tanrõ, yaratõlõşõn temel unsurudur� der ve 

böylece Yaratõcõ ile yaratõğõ eşitler.176 

Tanrõ�yõ idrak etmek için yalnõzca kişinin neyse o olmasõ gerekmektedir. 

Çünkü Varlõk aslõnda insanõn �öz, benlik�idir. Yani kişi kendi varlõğõna ulaştõğõnda 

Tanrõ�yõ idrak etmiş olur.177 Ayrõca �Her birey, özünde kişiliği olmayan 

Tanrõ�dõr.�178  

 Tanrõ adõnõ kullanarak korku yaymak yaşama zararlõdõr, acõmasõzlõktõr ve 

zulümdür. Çünkü Tanrõ ebedi yaşamdõr, saflõktõr, sonsuz mutluluktur. Tanrõ�dan 

korkulmak yerine O�nu idrak etmenin yollarõ öğrenilmeli ve Tanrõ idrak edilmelidir. 

Kişisel olmayan Tanrõ�yõ idrak etmenin tek yolu nesnelerin ince katmanlarõna girip 

en ince deneyimi gerçekleştirmekle mümkündür. İşte o zaman saf Varlõk alanõna 

ulaşõlõr. O�na ulaşmanõn yöntemi ise TM�dir.179 

 Tanrõ sevilmelidir. Çünkü Tanrõ sevgisi geliştiğinde diğer insanlara karşõ 

nezaket, yardõmseverlik, şefkat ve hoşgörü çağlamaya başlar.180 TM sevgi sandalõnõn 

                                                           
173   Maharishi, Bhavagad-Gita, s.9. 
174   Maharishi, VB ve YS, s. 290. 
175   Maharishi, VB ve YS, s. 292. 
176   Haddon,  s.127. 
177   Maharishi, VB ve YS, s. 293. 
178   Haddon,  s.128 
179   Maharishi, VB ve YS, s. 294. 
180   Maharishi, VB ve YS, s. 310. 
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küreğini çeker ve sevgi yoluna doygunluk getirir. Ebedi, şahsi olmayan Tanrõ 

Bilincinde mutlak sevgiyi gerçek, değerli ve kişisel bir deneyim haline getirir.181  

Maharishi, Tanrõ�nõn kişisel yönünü açõklarken  O�nun cinsiyetsiz olmadõğõnõ 

bazõlarõna göre O�nun hem erkek hem dişi, bazõlarõna göre ise yalnõz erkek veya 

yalnõz dişi olduğunu söyler.182 Yani Tanrõ�nõn cinsiyeti kişinin algõlamasõna göre 

farklõlõk gösterir. 

Bütün doğa yasalarõ O�nun iradesi tarafõndan kontrol edilir. O�nun gözleri bir 

anda her şeyi görebilir, bütün farklõ kokularõ bir anda hissedebilir ve kudretli 

kulaklarõ tüm kozmostaki sesleri bir anda duyabilir.183  

Kişisel olmayan Tanrõ�nõn idraki bilincin transandantal düzeyinde olurken, 

kişisel Tanrõ�nõn idraki zorunlu olarak insan algõsõ düzeyinde, duyusal deneyim 

düzeyinde gerçekleşir. Yani uyanõklõk bilinci düzeyinde gerçekleşir.184 

2. Peygamber  

Hinduizmde bir kurucu ve peygamber inancõ yoktur. Bununla beraber 

Brahmanlara, bilginlere ve özellikle �Guru� dedikleri mürşitlere son derece değer 

verirler ve saygõ gösterirler. Hatta herhangi bir Guru�ya bağlanmayan kişinin, 

Mokşa�ya ulaşamayacağõna inanõrlar. Ayrõca kitaplarõnõn da vahiy sonucu bilginler 

tarafõndan yazõldõğõ kanaatindedirler. Bununla birlikte peygamberlik müessesesini 

reddetmelerine rağmen, sözü edilen kişilere peygamber derecesinde önem verirler. 

Ancak Maharishi�nin taraftarlarõndan bazõlarõ; Albert Baruh örneğinde olduğu 

gibi, Maharishi�nin bir peygamber olduğuna ve dinler devrinin kapandõğõna inanõrlar. 

Diğer taraftan Maharishi�nin kendisini bir peygamber olarak tanõttõğõ ve böylece 

insanlarõ yõllardõr sömürdüğü iddia edilir.185 

                                                           
181   Maharishi, VB ve YS, s. 313. 
182   Maharishi, VB ve YS, s. 295. 
183   Maharishi, VB ve YS, s. 297. 
184   Maharishi, VB ve YS, s. 299. 
185   Joseph ERDEM, www.ozeldedektif.com/genc.html (Ocak, 2003). 
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3. Mesih  

Taraftarlarõnõn bazõlarõna göre, Maharishi yeryüzünü kurtaracak dünya 

planõna sahip bir Mesih olarak görülmektedir.186  

Maharishi�nin 1972 yõlõnda açõklamõş olduğu �Dünya Planõ�nõna göre; Kişisel 

potansiyel tümüyle geliştirilmeli,  en ideal eğitim gerçekleştirilmeli,  çevreyi akõllõca 

kullanõm en yüksek seviyeye getirilmeli, hükümet işleri düzeltilmeli ve yoluna 

koyulmalõ, insanlõğa mutsuzluk getiren suç ve uyuşturucu gibi tüm davranõşlara son 

verilmeli, bireylerin ve toplumun ekonomik özlemleri giderilmeli ve insanlõğõn 

ruhsal ihtiyaçlarõ bu çağda karşõlanmalõdõr.187 Bununla beraber Maharishi�nin 

yeryüzünde cenneti yaratmak için de ana planõ vardõr.188 Buna göre tüm dünyanõn 

yeniden inşa edilebilmesi için içte ve dõşta yaşamõn yüceltilmesi gerekir. 

            İç yaşamõn yüceltilmesi; yüksek bilinç durumlarõnõn geliştirilmesi, soylu 

niteliklerin ve sonsuz iç-mutluluğun çiçek açmasõ, içten doğanõn desteğini kazanmak, 

mutluluk, huzur ve doygunluk verici ilerleme ile mümkündür. 

Dõş yaşamõn yüceltilmesi için de doğal yasaya uyumlu mimari biliminin 

ilkelerine uyan ideal köylerin, kasabalarõn ve şehirlerin kurulmasõ ve herkesin 

cennette yaşõyorum duygusunu taşõyacağõ kirlilik, gürültü ve gerginlikten arõnmõş 

sağlõklõ ve güzel bir çevrenin oluşturulmasõ, doğal biçimde yetiştirilmiş, sağlõklõ 

yiyecekler üretmek ve her ülkede kendi kendine yeterliliği başarmak için dünyadaki 

tüm ekilmemiş alanlarõn Maharishi Vedasal Tarõmõ�nõn bilimsel ilkelerini kullanarak 

işlenmesi, fakirliğin yeryüzünden silinmesi ve her ulusta ekonomik kendi kendine 

yeterliliği başarmak için, Maharishi�nin her ülkede tarõmõ, ormancõlõğõ, madenciliği 

ve sanayi geliştiren programlarõn uygulanmasõ, Maharishi Veda Bilimi ve 

Teknolojisi aracõlõğõyla ideal eğitimin başarõlmasõ, önleme yönelik Maharishi 

Ayurveda sayesinde herkesi mükemmel sağlõğa kavuşturmak, düşmanõn oluşmasõnõ 

önleyecek Maharishi Dhanur-Ved aracõlõğõyla, her ulus için yenilmez savunmanõn 

elde edilmesi, mükemmel yönetimin her ülkede başarõlmasõ gibi kararlar alõnmõştõr. 

                                                           
186   Haddon,  s.127. 
187        Chryssides,  ss. 300-301. 
188        Maharishi, VB ve YS, ss.356-357 
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Sonuç olarak Maharishi�ye göre, her ulus birbirine sevgi gösterip ve tüm 

uluslar birbirini destekleyince herkes yeryüzünde cennetin zevkine varacaktõr. 

Alõnacak önlemlerle dünyanõn bozulmakta olan düzeni yeniden inşa olunacaktõr ki, 

bu görüş ve faaliyetler Hinduizmdeki Mehdi-Mesih ideali Kalki�yi hatõrlatmakla 

birlikte, söylemlerin çağdaşlaştõğõ, güncel kavram ve yöntemlerin  devreye 

sokulmasõ, dünyanõn maddi ve manevi hükümranlõğõ idealinde adõmlar atõldõğõ 

görülmektedir. Tebliğ faaliyetinin yaygõnlaştõğõ çeşitli ülkelerde, muhtemel siyasi 

endişelerin ortaya çõkmasõnõ önlemek için de, �Kalki� õstõlahõnõn kullanõlmamasõna 

itina gösterilmektedir. 

4. Karma- Reenkarnasyon  

Karma inancõ, bütün Hint kökenli dinlerin ortak inançlarõndan biridir. TM�nin 

felsefesi de Karma-yogaya dayanmaktadõr.189 

Kelime olarak �eylem, söz ve performans�190 anlamõna gelen karma terim ve 

inanç olarak �belirli bir istek ve arzu sonucunda ortaya çõkan dini ve dünyevi 

karakterli her türlü fiil ve eylemdir.� Mesela Veda ilahileri ve Brahmanlar�da dini ve 

ahlaki öneme sahip kurban töreni, adak ve kefaret anlamlarõnda kullanõlmõştõr.191 

İkinci olarak karma �iradi fiiller ve davranõşlar sonucunda ortaya çõkan mistik güç 

veya bunlarõn ruhta bõraktõklarõ manevi etkiye� denir.192 Üçüncü olarak karma � iradi 

fiiller ile sonuçlarõ arasõndaki ilişkiyi düzenleyen ve alemdeki adaleti temin eden bir 

prensiptir.�193 

Karma bir sebep-sonuç kanunudur. Dolayõsõyla insan geçmişte ne yapmõşsa 

bunun karşõlõğõ olarak gelecekte onu görecektir. Karma ahlaki bir kainat nizamõdõr.194 

Bu hayatta işlenen ameller, Karma kanununa göre canlõnõn kaderine tesir eder. Eğer 

iyi bir canlõnõn durumu kötüye gidiyorsa, o daha önceki varlõğõnda işlediği kötü 

amellerin karşõlõğõnõ görmektedir. Karma otomatik ve merhametsizce işleyen bir 

                                                           
 189   Shankya Yoga, Mistik Teneffüs, Konsantrasyon, Meditasyon, Ruh ve Madde yayõnlarõ,     

İstanbul, 1974, s.77. 
190  Dr. Jonn Mumford, KARMA FELSEFESİ EL KİTABI, Çev. Põnar Savaş, Alfa yayõnlarõ, 

İstanbul,Temmuz 2003, s.19. 
191       Yitik, a.g.e., s.41. 
192       Yitik, a.g.e., s.42. 
193       Yitik, a.g.e., s.43. 

 194       Gündüz, s.213. 
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karşõlõk nizamõdõr.195 �Ne ekersen onu biçersin� özdeyişi dharmanõn (geleneksel 

şeriat) pratik yaşamdaki rolünü ifade etmektedir. Dharma yaratõcõ ve yõkõcõ güçler 

arasõndaki dengeyi sağlar. Böylece evrim yolunu ayakta tutar.196 

 Karma ilkesine göre zihin-beden yapõsõndaki her olay ve dõş dünyada 

meydana gelen her eylem için kaçõnõlmaz bir sonuç vardõr.197 Gelecek; düşünce 

biçimi, hisler ve yapõlanlarõn sonuçlarõ olarak yaşanõr.198 Karma�da, her hangi bir 

şekilde , her hangi bir yerde ve zamanda yapõlan bir şey , eninde sonunda kişiye geri 

dönecek inancõ yatmaktadõr.199 Yani kişinin geçmişteki özgür iradesi, şimdi kaderinin 

kaynağõ olacaktõr.200 Geçmiş, şimdi ve gelecek üçü birbirine bağlõdõr. Yine yetenek 

ya da hõrs, fõrsat ya da soyaçekim, kişiyi zenginliğe ulaştõran her şey, o kişinin 

karmasõnõn ürünüdür.201 Birine zarar verdiyseniz, canõnõ yaktõysanõz sizin de canõnõz 

yanar. Birine yardõm ettiyseniz, başka birisi de size yardõmcõ olacaktõr. Mesela kör 

olmasõna neden olmuşsanõz, kör olarak doğabilirsiniz. Aynõ şekilde kör birine 

yardõmcõ olduysanõz, çok iyi bir görüş gücüyle doğabilirsiniz. Yaşamõnõz boyunca 

diğer insanlarõn söylediklerine kulak tõkadõysanõz, işitme engelli olarak 

doğabilirsiniz. Eğer insanlarõ dinleyip, onlara iyilik yaptõysanõz sezgi ve anlayõşõ 

güçlü biri olarak doğabilirsiniz.202 Yani karmaya göre her şeyin bir nedeni vardõr ve 

her şey bir nedenle ilintilidir.203 Her etki bir tepki yaratõr. Yani karma hem pozitif 

hem de negatif şartlara neden olmaktadõr.204 Örneğin bir toplum veya ülkedeki 

afetlerin nedeni, oradaki insanlarõn çoğunluğunun yaptõğõ kötü eylemlerden 

kaynaklanan olumsuz güçlerdeki artõştõr. Oluşturulan olumlu ve olumsuz güçler 

dharma alanõnda kendi rollerini oynar ve yaşamõn kaderini tayin ederler.205 Her 

yapõlan hareket, bütün düşünceler tekrar kişinin kendisine dönmektedir. Bu 

                                                           
195        G.Tümer- A. Küçük, s.90; DİA, �Hinduizm� mad. s.115. 
196        Maharishi, Bhagavad-Gita, s.25. 
197        Mumford, s.8. 
198        Paul BRUNTON, KARMA, Çev. Sezer Soner, Ege Meta yayõnlarõ, İzmir, 2003, s. 34. 
199        Brunton,  s.19. 
200        Brunton,  s.21. 
201        Brunton,  s.28. 
202   Ted ANDREWS, Reenkarnasyon Geçmiş Yaşamlar, Çev. Enver Günsel, Kozmik Kitaplar,  

İstanbul, Ağustos 2004, ss. 55-56. 
 203        Mumford, s. 141. 
 204        Hiroshi MOTOYAMA, Karma ve Tekrardoğuş, Çev. Görkem Özbek, İstanbul, 1992,  s.25. 
 205        Maharishi, Bhagavad-Gita, ss. 25-26. 
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bakõmdan kişi iyi bir iş yapmõşsa yakõn veya uzak bir gelecekte ya da bundan sonraki 

hayatõnda onun müspet sonuçlarõyla karşõlaşacaktõr. Bugünkü yaşam ve karşõlaşõlan 

olaylar ise bundan önceki hayatlarõnda yapmõş olduklarõ iyi ve kötü karmalarõnõn bir 

sonucudur.206 

Karma doktrinine bağlõ olarak tenasüh inancõ doğmuştur.207 Tenasüh; ruhun 

bir bedenden diğerine göç etmesi anlamõna gelir.208 Yani ruhun ölümden hemen veya 

belli bir süre sonra yeniden yeryüzüne dönerek, başka bedenlerde varlõğõnõ 

sürdürmesi demektir.209 Türkçemizde ruh göçü, tekrar doğuş, yeniden doğuş ve 

reenkarnasyon gibi çeşitli terimlerle ifade edilir.210 Hint dini düşüncesinde ise bu 

ifade samsara olarak ifade edilir.211 Samsara, dünyevi hayattaki �doğum-ölüm-

yeniden doğuş � döngüsünü ifade eder. Karma ise ruhun bu fasid dairedeki hareketini 

düzenleyen prensibin adõdõr.212 Karma tenasüh inancõna bağlõ olarak Hint 

düşüncesinin büyük idarecisidir. Ve Upanişadlar devrinden beri görülür. Her bir 

Hintli iyi amellerle tekrar dünyaya gelişinde gelecekteki hayatõnõ emniyet altõna 

almaya gayret eder. Aksi takdirde şimdiki günahlarõ sebebiyle, tekrar doğuşunda 

bitki veya hayvan olarak dünyaya gelmekten korkar. Hatta onun doğduğu kast dahi 

amellerinin neticesidir.213 Hindu reenkarnasyon inancõnda, hayvan biçimine ya da 

daha aşağõ kastlara geçiş vardõr. Ayrõca bu inanç kast sistemini güçlendirmeye 

yardõm eder.214  

Tenasüh ile reenkarnasyon arasõndaki fark şudur. Tenasüh, ceza veya mükafat 

için geri geldiğini iddia ederken, reenkarnasyon tekamül edip olgunlaşmak için geri 

geldiğinin söylemektedir.215 

El-Biruni, Tahkik adlõ eserinde Hint tenasüh inancõnõ şöyle ifade etmektedir. 

�Şehadet kelimesi İslam, teslis Hõristiyanlõk, cumartesi gününe saygõ Yahudilik için 
                                                           
 206       Shankya Yoga, s.79. 
 207       G.Tümer-A.Küçük,  s.91. 
 208       Arslan, s.78. 
 209       Yitik, a.g.e., s. 69. 
 210       Yitik, a.g.e., s. 70. 
 211       Yitik, a.g.e., s. 78. 
 212       Yitik, a.g.e., s. 36. 
213       G.Tümer-A.Küçük,  s.91. 
214       Arslan,  s.85. 
215       Arslan,  s.80. 
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ne derece önemli ise tenasüh de Hindular için aynõ öneme sahiptir.� Bu nedenle 

tenasühe inanmayan bir Hindu düşünülemez. Biruni�ye göre Hindularõn tenasühe 

inanmalarõnõn sebebi, ruhun nihai kurtuluşunu sağlayacak mutlak bilginin, ancak 

böyle silsile halindeki varoluşlar süresinde cüzlerin tek tek tecrübe edilmesiyle 

sağlanabileceğine inanmalarõdõr. Çünkü tek bir var oluş müddetince böyle bir 

tecrübenin tamamlanmasõ mümkün değildir.216 

Veda ahiret anlayõşõna göre, ruhun ölümden sonraki yolculuğu şöyledir. 

Ruhlar dünyada iyilik yaptõlarsa iyilikler diyarõ Svarga�ya, kötülük yaptõlarsa 

işkence ve eziyet diyarõ olan Naraka-loka�ya giderler.217  

 Reenkarnasyon inancõ, Rig-Veda�nõn aksine, Vedalarda ve özellikle de 

Upanişadlarda çok sõk yer almaktadõr. Upanişadlarda ruhaniyeti bilen, onunla meşgul 

olan idrak sahibi kişilerin ölümsüzlüğe kavuşacaklarõ, buna karşõlõk, arzularõna uyan 

bilgisizlerin ise tekrar doğuş kurbanõ olacaklarõndan bahsedilmektedir.218 

Upanişadlara göre �bir insan öldüğü zaman, geride sadece beden kalõr, bedenden 

kurtulan şahsi ruh ise ölümsüz ruh Tanrõ ile birleşir.�219 

Ruhun ölümden sonraki kaderiyle ilgili görüş Upanişadlar ve Brahmanalar 

döneminde ruhlarõn tekamüllerini tamamlayabilmeleri için yeniden yeryüzüne 

dönüşlerine imkan veren samsara anlayõşõna dönüşmüştür.220 

Mahabharata destanõnõn yazarõ olarak kabul edilen Vyasa eserinin bir yerinde 

şöyle demektedir: �Önceki varoluşlar süresince yapõlan fiiller, o canlõnõn peşini hiç 

bõrakmaz� ve kişi, karmanõn sürekli kontrolünde olduğu için dengesini devam 

ettirme ve kötü fiillerden kaçõnmada son derece dikkatli olmalõdõr.�221 

TM�ciler tarafõndan da önemsenen Bhavagat-Gita�ya göre ölümle birlikte 

bedenden ayrõlan insan ruhlarõ 2 gruba ayrõlõr: 1- Tanrõ�nõn hakiki bilgisine ulaşan ve 

bu bilgi sayesinde eşyanõn özüne vakõf olan, tenasüh çemberinden kurtularak asli 

hüviyetlerine kavuşan ruhlardõr. 2- Henüz tekamülünü tamamlayamamõş beşeri 

                                                           
216       Yitik, a.g.e., s. 36. 
217        Yitik, a.g.e., s. 78. 
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ruhlar ise, faziletli kimselere ait mekanlara, Ay alemine ulaşõrlar. İyi amellerin 

semeresini görünceye kadar burada kalan ruhlar yeniden yeryüzüne dönerler. 

Yeryüzüne dönen bu ruhlar daima mükemmelliğe doğru tõrmanõrlar. Bir çok ruh için 

de bu bedenlenmenin son bedenleşme olduğu kabul edilir. Dini emir ve yasaklardan 

habersiz, arzu ve isteklere göre yaşayan ruhlarõn ölümden sonraki durumlarõ 

konusunda Gita�da hiçbir bilgi verilmez.222  

Hindu kurtuluş doktrini olan mokşa �varlõğõn ruh göçü döngüsünden 

kurtulmasõ� anlamõna gelir. Mokşa hayat ve ölüm döngüsünden kurtulmak demektir. 

Kurtuluşa ulaşan kişi artõk Tanrõ Brahma ile bir olur ve artõk ondan bir parça haline 

gelir. Bu kozmik yasa herhangi bir ilahi müdahele gerektirmeksizin kendiliğinden 

işlemektedir.223 

Hindu kültürüyle yetiştiği ve hocalarõ da karmaya inandõğõ için Maharishi 

Mahesh Yogi�de karma-tenasühe inanmaktadõr. Maharishi�nin karma hakkõndaki 

düşünceleri yazmõş olduğu Varlõk Bilimi ve Yaşama Sanatõ adlõ eserinde detaylõ bir 

şekilde bulunmaktadõr. 

Maharishi�ye göre çevremiz geçmiş ve şu anõn birleşmesinin bir sonucudur. 

Örneğin başkalarõyla kötü ilişkileri olan bir insanõn hakkõnda pek çok kişi kötü 

konuşur ve hareketlerini yanlõş anlar. Oysa bu kişiyi kimse incitmiyordur. Bütün bu 

yaşadõklarõ geçmişteki hareketlerinin bir sonucudur. Yani şu an kendine yapõlanlar, 

yaşadõklarõ geçmişte yarattõklarõdõr.224 

Karma felsefesinde �kişi ne halde olursa olsun, bu kendi geçmişinin 

ürünüdür.� Bir kimse mutluysa bu onun geçmişteki iyi faaliyetlerinin sonucudur. Ya 

da şuanda õstõrap çekiyorsa bu onun bir zamanlar atmosferde kötü, sağlõksõz ve õstõrap 

dolu etkiler yaymasõnõn sonucudur.225 

Maharishi; sevindiğimizde veya acõ çektiğimizde hep kendi karmamõzõn bir 

sonucunu yaşõyoruz, çevreden yardõm almak da senin tutumuna bağlõdõr. Almak 

istiyorsan, vermelisin. Bu her şey için geçerlidir. Mesela birinden sevgi istiyorsanõz 

                                                           
222       Yitik,  a.g.e., ss. 102-104. 
223       DİA,  �Hinduizm� mad. s.115. 
224       Maharishi, VB ve YS, s.75. 
225       Maharishi, VB ve YS, s.129. 
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ona sevginizi vermelisiniz. Çevrenizin size en iyisini vermesini istiyorsanõz elinizden 

gelenin en iyisini yapmalõsõnõz. Vermekte samimi olursanõz her şeyin karşõlõğõnõ kat 

be kat alõrsõnõz, der.226 

İnsanõn her düşüncesi, bir gölete taş atõldõğõnda yüzeyde hareket halinde 

dalgalar bõrakmasõ ve o dalganõn havuz ve kõyõnõn her tarafõnda görülmesi gibi sözü 

ve hareketiyle çevresindeki atmosferi etkileyen dalgalar oluşturur. Nasõl ki bir 

faaliyetin yapõlmasõyla üretilen titreşimler, yapanõn çevresine yayõlõrsa dünyadaki her 

şeye, Ay�a, Güneş�e, yõldõzlara çarpar ve karşõlaştõğõ her şeyi etkileyerek bütün 

evrende ilerler. Yani eylemin etkisi tüm evrene yayõlõr. Etkinin nasõl olduğu ise 

eylemin niteliği ve gücüne bağlõdõr.227 

Ancak Maharishi bunu anlatõrken evrene ulaşan bu titreşimlerin geri 

dönmesinin çok uzun zaman aldõğõnõ ve hatta milyonlarca yõl bile olabileceğini 

belirterek konuyu reenkarnasyon inancõna bağlar. Maharishi bir eylemin sonucu 

binlerce yõl sonra yapana nasõl ulaşõlõr? sorusuna yapõlan bir eylemin sonuçlarõnõn, 

binlerce yõl içinde de olsa, evrenin neresinde olursa olsun onu yapan ruha ulaşacağõnõ 

söyler. Yeniden dünyaya gelme inancõyla karma felsefesinin ilişkili olduğunu 

vurgular.228  

Maharishi�ye göre Upanişadlarda �Kişi safa ve ölümsüz olan Atman�õ idrak 

ettiği zaman, o insanda õzdõrab dolu başka bir bedene sahip olma ihtirasõ kalmaz.� 

ifadesi vardõr.229 Bu nedenle ruh özgür kalmadõkça, yani bireysel ruh evrensel ruhla 

birleşmedikçe, kişi birey olarak varolmayõ sürdürecek ve geçmişteki karmasõnõn 

meyvelerini tatmaya devam edecektir. Ayrõca kişi özgürlüğüne kavuşsa bile onun 

geçmişteki karmasõnõn etkileri çocuklarõ, torunlarõ veyahut onunla kan bağõ olan 

kişiler tarafõndan duyulmaya devam edecektir ve bu tepki yok olmadan sürüp 

gidecektir.230 

Bundan dolayõ Maharishi insanlara daima iyi şeyler yapmasõnõ öğütleyerek iyi 

veya kötü değerler hakkõnda derinleşmek isteyenlere kutsal kitaplarõnõ okumalarõnõ 

                                                           
226   Maharishi, VB ve YS, ss. 76-77. 
227   Maharishi, VB ve YS, s.127. 
228   Maharishi, VB ve YS, s.128. 
229   Işõm, s.159. 
230   Maharishi, VB ve YS, ss.128-129. 
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ve ona uymalarõnõ tavsiye eder.231 Ayrõca kişinin TM yaparak, kendisini yaptõğõ her 

şeyin doğal olarak kozmik yaşamõn ritminde ve onunla uyum içinde bulunacağõnõ, 

evrenin her tarafõndaki tüm yaratõklarõn korunmasõna ve evrimine yardõmcõ olacağõ 

bir yaşam düzeyine yerleştirebileceğini, her zaman iyi kalarak, iyi olanõ 

yapabilmenin yolunu bulacağõnõ vurgular.232 

Gerçek mutluluk sadece ebedi olandõr. Sonu olmayan doğum-ölüm çarkõnda 

dönmekten yorgun düşen kişi mutluluk ve gerçek özgürlüğün arayõşõ içersindedir.233 

Karmadan kurtulmanõn yolu ise ebedi varlõk durumuna ulaşmakla mümkündür. Kişi 

ancak faaliyetin en ince alanõnõ aşmanõn tekniğiyle Varlõk durumuna ulaşõr. Bu da 

TM yöntemi ile mümkündür.234 Yani kişi karmadan bağõmsõz olmak için düzenli bir 

şekilde TM yapmalõdõr. Böylece tüm evrene iyi etkiler gönderir.235 

5. Kutsal Kitaplar 

TM�nin teolojik arka planõnda bir çok unsur bulunmaktadõr. Başta Vedalar, 

Upanişadlar ve Mahabharata destanõ gibi Hindu kutsal  metinleri gelmektedir. Ayrõca 

Mahabharata destanõ içinde yer alan Bhagavad-Gita adlõ bölüm onlar için çok 

önemlidir. Bu nedenle TM�nin teolojik boyutunun anlaşõlmasõ için Hindu kutsal 

literatürünü ve onun içeriklerinin bilinmesi gerekmektedir. 

 Hinduizmin temel esaslarõ kutsal kabul ettikleri kitaplara dayanmaktadõr. Bu 

kutsal kitaplar iki grupta incelenmektedir. 

 1. Şruti  (Vahye dayananlar) : �Söylenmiş� anlamõna gelir. �Rişi� olarak 

bilinen din adamlarõna Tanrõ tarafõndan vahiy yolu ile verildiğine inanõlan 

metinlerdir.236 Bunlar üçe ayrõlõr. 

a) Vedalar M.Ö. 1500-1000 yõllarõ arasõnda çõkan dinsel metinlerin büyük bir 

mecmuasõdõr.237 Vedalarda; ilahiler, niyazlar, dualar, yaşayõş kaideleri, tõlsõm ve 

                                                           
231   Maharishi, VB ve YS, s.130. 
232   Maharishi, VB ve YS, s.133. 
233   Nikhilananda,  s.71. 
234   Maharishi, VB ve YS, s.26. 
235   Maharishi, VB ve YS, s.135. 
236   G.Tümer-A.Küçük s.86; DİA  �Hinduizm� mad. S.114. 
237   Demirci, s.12. 
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büyü gibi konular yer alõr. Vedalar; Rig Veda, Samaveda, Yacurveda, Atharvaveda 

olmak üzere dört bölüme ayrõlmaktadõr.238  

Rig Veda Samhita hem Hinduizmin en önemli Kutsal metinlerinden biridir 

hem de Hint kültürünün ilk yazõlõ eseri olma özelliğini taşõmaktadõr.239  

 Maharishi�ye göre �Vedalar insana kurtuluş yolunu gösteren ve ona en yüce 

başarõya ulaşma ilhamõnõ veren ebedi bilgeliğin feneridir.�240 

 b) Brahmanalar ise Vedalar için yazõlmõş şerhlerdir. Genel olarak kurbandan 

bahsederler.241  

c) Upanişadlar, Vedalar literatürünün sonuncusudur. Upanişadlara göre, insan 

ruhlarõnõn kainat ruhuyla birleşmesinden mevcudat meydana gelir. Ebedi mutluluğun 

gayesi de bunu bilmektir.242 Ayrõca Upanişadlarda Hindu mistisizmi, Tanrõ, Evren ve 

Brahma tanrõsallõğõnõ anlatan gizemli açõklamalar bulunur.243 Upanişadlar Vedalarõn 

açõklamalarõnõ ihtiva eden dini-felsefi metinlerdir.244 Shankara da �Kişiyi cehalet 

bağlarõndan koparan ve en yüksek amaç olan özgürlüğe ulaştõran Tanrõ bilgisidir.� 

cümlesiyle Upanişadlarõn önemine vurgu yapmaktadõr.245 

2- Smriti: İlhama dayalõ olduğu kabul edilen gelenek içerisinde destan 

şeklindeki metinlerdir. Bunlar zengin dini ve mitolojik malzeme içerirler. En önemli 

destanlar Mahabharata destanõ ve Ramayana destanõdõr.246  

Mahabharata dünyanõn en uzun destanõdõr. Kurus ve Pendus Kabilelerinin 

siyasi üstünlük için yapmõş olduklarõ mücadeleyi anlatõr. İçinde pek çok öğretici şiir 

bulunur. Bunlarõn en meşhuru �Bhagavad-Gita� dõr. Burada Tanrõ Vişnu, Krişna 

olarak dünyaya gelmiştir ve kahraman Arjuna�ya Tanrõ, dünya ve ruhun varlõğõ 

hakkõnda bilgiler verir. Ona savaş için cesaret verir.247 Bhagavad-Gita modern Hindu 

                                                           
238   G.Tümer-A.Küçük ss. 86-87; Daha fazla bilgi için bkz. Kürşat Demirci, a.g.e., ss.40-45. 
239   Yitik, a.g.e.,s.13. 
240   Maharishi, Bhagavat-Gita, s.7. 
241   DİA, �Hinduizm� mad. s.114. 
242   Tümer-Küçük, s.87; DİA, �Brahmanizm� mad. s.330. 
243   Kaya, Hinduizm, s.43. 
244   DİA, �Brahmanizm� mad. s.330. 
245   Işõm, Upanişadlar �Tanrõ�nõn Soluğu�,  s.7. 
246   DİA, �Hinduizm� mad. s.114. 
247   Kaya, Hinduizm, s.45. 
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ahlakõnõn temelini oluşturmaktadõr.248 Mahabharata destanõnda 700 beyitlik bölüm 

olan Bhagavad-Gita için  �Hinduizmin Kutsal Kitabõ� ifadesi kullanõlmaktadõr.249 

 Maharishi Hint kutsal literatürü olan Mahabharata Destanõnõn içerisinde yer 

alan Bhagavad-Gita�nõn 1. ve 6. bölümlerinin çevirisi ve yorumunu yapmõştõr. Bu 

yorumu yapmasõnõn amacõ Bhagavad-Gita�nõn temel gerçeklerini yeniden 

canlandõrmak ve O�nun öğretisine değerini yeniden kazandõrmaktõr. Bu nedenle 

Maharishi bu öğretinin takip edilmesini savunmuş ve böylece insanlarõn yaşamda 

etkinlik ve verimlilik kazanacağõnõ, her düzeyde doyuma ulaşacağõnõ söylemiştir.250 

Maharishi�ye göre Bhagavad-Gita, insanlarõ cehalet karanlõğõndan ve 

acõlardan kurtarmak için Tanrõ tarafõndan yakõlmõş yaşam õşõğõdõr, zaman ötesi bir 

kutsal kitap olup yaşamõn ansiklopedisidir. Pratik yaşam için eksiksiz bir rehberdir. 

Bireyin yaşamõna doyum getirdiği gibi topluma da refahõ, güvenliği ve dünya barõşõnõ 

getirecektir.251 Bahgavad-Gita, Yoganõn kutsal kitabõdõr. Amacõ insan bilincini en 

yüksek düzeye çõkarmaktõr.252 

TM�cilerin kutsal kabul ettikleri ve onlarõn düşüncelerinin alt yapõsõnõ 

oluşturan en önemli kitap Maharishi�nin yazmõş olduğu �Varlõk Bilimi ve Yaşama 

Sanatõ� adlõ kitaptõr. Bu kitapta insan hayatõnõn amacõnõn Aşkõn Varlõk�la ilişki 

kurmak olduğu ve bunun da ancak TM ile mümkün olduğu anlatõlõr.  

Ayrõca yaşamda mutlu olmanõn yollarõ TM�ye dayandõrõlõr. İnsanda bulunan 

potansiyel yeteneklerinin geliştirilme yollarõ ve karma inancõ üzerinde durulur. 

Varlõk�a ulaşmakla yaşamdan doygunluk sağlanacağõ ve bunun da ancak TM 

yapmakla mümkün olacağõ belirtilir. Hayattan zevk almanõn yöntemleri üzerinde 

durularak, TM hakkõnda birincil elden bilgiler verilir. Bu eser Maharishi�nin ve  

TM�nin görüşlerini, alt yapõsõnõ, TM�nin nasõl yapõldõğõnõ ve niçin yapõlmasõ 

gerektiğini anlatmasõ bakõmõndan önemlidir. 

                                                           
248   DİA, �Hinduizm� mad. s.114. 
249   Kaya, Hinduizm, s.45. 
250   Maharishi, Bhagavat-Gita, s.16. 
251   Maharishi, Bhagavat-Gita s.17. 
252   Maharishi, Bhagavat-Gita s.18. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

 TRANSANDANTAL MEDİTASYON 
 

Doğu dinlerindeki uygulamalarõn birer tedavi, ruhsal rahatlama, alternatif tõp 

uygulamalarõ olarak kabul edilmesine yol açan gelişmelere paralel olarak doğu 

dinlerine ve doğu tekniklerine olan ilgi artmõştõr. 

Batõ�da Doğu kültürünün yayõlmasõyla yoga ve meditasyon gibi teknikler, 

gevşeme amacõyla, birçok kişi tarafõndan kendi kendine uygulanmaya başlanmõştõr. 

Bunu daha sonra Maharishi Mahesh Yogi�nin basitleştirilmiş ve Batõlõlaştõrmõş bir 

meditasyon tekniği olan Transandantal Meditasyonu geliştirmesi izlemiştir.253  

TM, ilk kez Birleşik Amerika�da Hintli bir öğretmen olan Maharishi Mahesh 

Yogi tarafõndan tanõtõlmõştõr. �Transandantal� deyimi �Aşkõn, müteal. Deneyle elde 

edilemeyen, insanõn deney ve bilgi sõnõrlarõnõ, realitesini ve gücünü aşan, öteye 

geçiş�254 anlamõndadõr. Bu deyim TM uygulayõcõlarõnõn alõşõk olduklarõ uyanõk 

yaşantõ düzeylerinden öteye çok derin bir dinlenme durumuna geçerlerken 

uyanõklõklarõnõn iki kat artmasõndan dolayõ seçilmiştir. Bu bir dalõş tekniğidir. Dalõş 

zihne doğru açõverildiğinde otomatik olarak ve kendiliğinden gerçekleşmektedir. 

Teknik bir kaç saatte öğrenilebilir, sonra her sabah ve akşam sistemli biçimde 15-20 

dakika uygulandõğõnda bilinçli zihin daha fazla yaratõcõlõk ve enerji kazanmaktadõr. 

Teknik evde uygulanõrsa da bir kimsenin rahatsõz edilmeksizin rahatça oturabileceği 

herhangi bir yerde de yapõlabilir.255 

TM dikkatin aşkõn Varlõk düzeyine getirilme sürecidir. Aşkõn Varlõk�õ 

deneyimlemenin yolu uygun bir düşüncenin seçilip en ince durumu deneyimlenip 

aşõlõncaya dek bu düşüncenin ince durumlarõnõn tecrübe edilmesinden 

                                                           
 253   Robert E. ORNSTEİN, Yeni Bir Psikoloji, Çev. Dr. Erol Göka- Feray Işõk, İnsan Yayõnlarõ, 

İstanbul, 2003, s.8. 
254   Dharma Ansiklopedisi, �Transandantal� mad., s.440. 
255   Bloomfield, s.29. 
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geçmektedir.256  Maharishi Mahesh Yogi�nin ifadesine göre, iç enerji ve zeka 

kaynağõ ile ilişki kurmak, düşüncenin kaynağõ ile ilişki kurmak demektir.257  

Maharishi'nin Veda Bilimi ve Teknolojisi insan bilincinde Doğal Yasanõn 

tüm potansiyelini ortaya çõkarmakta, bu sayede hayatõn her alanõ gelişmektedir.258 

Doğal yasanõn birleşik alanõ, yaratõlan her şeyin ardõnda yatan ve evrendeki tüm 

biçimler ve olaylardan sorumlu olan saf enerji ve zeka alanõdõr. Doğanõn 

derinliklerindeki birleşik alan ile bireyin derinliklerindeki düşüncenin kaynağõ 

sõnõrsõz enerji, yaratõcõlõk ve zeka alanõdõr. Dolayõsõyla aralarõnda bir ilişki vardõr. İşte 

TM sayesinde saf bilinç-birleşik alan her insanõn zihninin derinliklerindeki 

düşüncenin kaynağõnda canlandõrõlabilir.259 

TM�de rahatça oturulup, olaylarõ doğal akõşõna bõrakmak gerekir. TM 

sõrasõnda zihin düşüncenin sakin düzeylerini izler. Beden de buna bağlõ olarak 

fiziksel gevşeme durumuna girer. Maharishi bu dinlenmenin çok derin olduğunu 

söylemektedir.260 Zihin sakinleşmeye bõrakõldõğõnda doğal olarak duruluğu, kavrayõşõ 

ve kesinliği artar.261 Maharishi Mahesh Yogi�nin 5 Temmuz 1984 tarihinde BBC�de 

yayõnlanan bir konuşma programõnda �Biz meditasyon yaparken kendimizi 

zorlamõyoruz. Aklõmõzõn daha sakin, daha çabasõz bir hale geçmesine yardõm 

ediyoruz. Çünkü en ince düşünebilme deneyimini yaşarken, zorlama giderek azalõr, 

sonunda tamamen zorlamasõz olur,� demiştir.262 Bu sakin halin olmasõ, zihin 

derinliklerinde bulunan sõnõrsõz yaratõcõlõk ve zekanõn sessiz kaynağõ olan bilincin 

tüm gizli gücü durumudur.263 

Transandantal Meditasyon SIMS ve IMS adlõ iki büyük organizasyonun 

faaliyetleriyle yayõlmaktadõr. Dünyada taraftarlarõ yaklaşõk olarak bir milyon 

civarõndadõr. Bunlarõn önemli bir kõsmõ Amerika Birleşik Devletlerindedir. TM�nin 

                                                           
256    Maharishi, VB ve YS, s.31. 

 257   Robert ROTH, Maharishi Mahesh Yogi�nin Transandantal Meditasyonu, Çev. Mehmet 
Çatak, Reklamcõlõk Yayõncõlõk, İstanbul, 1987, s.20. 

258    http://www.maharishi.org.tr\maharishi\www\icerik.asp?tabloKod=18icerikKod=1 
259    Roth, s.25. 
260    Bloomfield,  s.43. 
261    Roth, s.17. 
262    Hewitt,  s.42 ; Bolevard ,ss.39-40. 
263    Roth, s.18. 
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Amerika�da üniversitesi, kurslarõ ve bir de televizyon istasyonu vardõr.264 Buradan 

anlaşõlan o ki, Maharishi medyanõn gücünü de faaliyetleri sõrasõnda kullanmaktadõr. 

Diğer taraftan, Avrupa�da da yaklaşõk olarak bir milyon kişi TM�ye karşõ ilgi 

duymaktadõr. Bu sayõnõn giderek arttõğõ da ifade edilmektedir..265 

TM�cilere göre Maharishi'nin Veda Bilimi ve Teknolojisinin zihin alanõndaki 

tekniği olan Transandantal Meditasyon Programõ, insanõn kendisini geliştirmesi için 

dünyada en yaygõn şekilde uygulanan ve üzerinde en fazla araştõrma yapõlan bir 

programdõr.266 Bu disiplin kolay öğrenilen standart bir yöntem olan mantra 

yönteminin bir parçasõdõr. Bu meditasyon okulu son zamanlarda hõzlõ bir gelişim 

gösterdiğinden ve öğrencilerin arasõnda profesyonel bilim insanlarõnõn da bulunmasõ, 

yapõlan araştõrma sayõsõnõ artõrmaktadõr.267  

Maharishi�nin TM�yi tanõtõrken bilimsel değerlendirmelerden faydalandõğõ da 

görülmektedir. O, bu bilimsel araştõrmalarõn Batõ toplumunu olumlu yönde 

etkileyeceğini ve tekniğe olan güvenin artacağõnõ hesap etmiş ve olaylar da onun 

düşündüğü gibi gelişmiştir. Böylece TM Batõ�da yaygõn bir şekilde ilgi görmeye 

başlamõştõr.268 TM�nin başarõlõ olmasõnõn nedenleri olarak onun dinle bütünüyle 

alakasõz gibi görünmesi, bilimsel verilerce onaylanmasõ ve kolay bir şekilde  

öğretilebilmesi görülmektedir.269 

Wallace ve Benson 1972 yõlõnda yapmõş olduklarõ araştõrmada TM�nin hipnoz 

ve uyku gibi öteki dinlenmişlik durumlarõndan, özellikle kan metabolizmasõnda farklõ 

bir durum yarattõğõnõ iddia ettiler.270 Ayrõca TM yöntemi, insanlarõ hiçbir şekilde 

toplumdan uzaklaştõrmadõğõ ve yöntem bakõmõndan da basit olduğu için 

araştõrmalarõn odak noktasõ haline gelmiştir. Bu araştõrmalarõn sonuçlarõna göre, 

meditasyon insanlarõn saplantõlarõndan kurtulmasõna, değişik açõlardan yeterli hale 

                                                           
 264   Johannes F. BOECKEL, Pratik Meditasyon Tekniği, Remzi Kitabevi, Çev. Ercan  

Tuzcular, İstanbul, Nisan 2002, s.34. 
265    Hewitt, s.5. 
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 267    LeShan, s.33. 
268    Güngören, s.73. 
269    Haddon, s.122. 
270          Güngören, s.74. 
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gelmesine, gerilimlerle baş edebilmesine, daha doğal ve başarõlõ bir yaşama 

yönelmesine yardõm etmektedir.271 

Ancak, bazõ araştõrmacõlar da TM ile özdeşleştirilen rahatlamanõn ve stres 

azaltmanõn, kapalõ gözlerle sessizce oturmak gibi bir dinlenme biçimiyle de 

sağlanabileceğini ileri sürdüler.272 

Burada şunu hemen belirtmeliyiz ki bu araştõrmalar genellikle hem 

Uluslararasõ Maharishi Üniversitesi tarafõndan desteklenmesi ve hem de sadece 

TM�nin olumlu yönlerini göstermesi gibi nedenlerle yeterince eleştirel bir bakõş 

açõsõna sahip olmayan kimselerce yapõlmõştõr.273 

TM�cilerin iddiasõna göre TM bir din, felsefe ve de yaşam değildir. Çünkü 

TM�yi uygulayan her dinden insanõ bulmanõn mümkün olduğunu söylerler. Ayrõca 

TM�yi öğrenenin yaşam biçimini değiştirmesine gerek yoktur.274 Gerginliği azaltma 

ve bilinç uyanõklõğõnõ genişletmek için uygulanan, günlük başarõyõ arttõran doğal bir 

tekniktir.275  

Genellikle tüm meditasyon yöntemlerinin temelinde değişik dinlerin katkõlarõ 

vardõr. TM�de de Hinduizm�in kökenlerini bulmamõz mümkündür.276 Nitekim New 

Jersey�de Hõristiyanlardan bir grup kendi yerel okullarõnda Hindu dinsel karakterli 

olduğundan dolayõ TM derslerinin okutulmasõna karşõ çõkarak federal mahkemede 

dava açmõşlardõr. 1977 yõlõnda Federal Mahkeme TM kurslarõnõn dinsel öğretiş 

içerdiğine karar vermiştir. Bu karar, TM�nin tanõtõmõnda hile olduğunu imâ 

etmektedir. Ayrõca mahkeme, TM�yi halk okullarõnda öğretmek için verilen hükümet 

fonlarõnõn da kesilmesine karar vermiştir.277 

Maharishi, zihni bir okyanusa benzetir. Okyanusun yüzeyinde dalgalarõn 

hareketi varken, derinliklerinde mutlak bir sakinlik vardõr. Bilincin hareketleri, 

düşünceler, duygular, algõlamalar okyanusun yüzeyindeki dalgalara benzer. Zihnin 

                                                           
271    Hewitt  s.25 ; Bolevard,s.27. 
272    Haddon, s.123. 
273    Güngören, s.75; Haddon, s.123. 
274    Roth, s.11 
275    Bloomfield, s.29. 
276    Boeckel,  s.34. 
277    Haddon, ss.126-127; Barrett,  s.277. 



 53

sakin derinlikleri de okyanusun sakin derinliklerine benzer. Okyanusun yüzeysel 

dalgalarõnõn altõnda nasõl sakin akõntõlar bulunuyorsa, bilinçli zihnin bütün hareketleri 

de zihnin sakin derinliklerine dayanõr.278 

Maharishi bilincin uyandõrõlmasõnda önemli olan zihnin hareketli ve sakin 

bölümleri arasõndaki ilişkiyi anlatabilmek için okyanus benzetimine başka bir öğe de 

katar. Buna göre �Bir düşünce, bilincin en derin düzeyinden başlar ve yüzeyde 

bilinçli bir düşünce olarak belirinceye kadar zihnin bütün derinliklerini aşar. Böylece 

biz, her düşüncenin bilincin tüm derinliğini harekete geçirdiğini, ancak bilinçli zihin 

düzeyine varõnca �bilinçli olarak� fark edildiğini anlarõz. Düşünce gelişmesinin daha 

önceki tüm aşamalarõ bilinemez. Bizim bilinç okyanusunun derin düzeylerinin sakin 

olduğunu söylememizdeki pratik amaç budur.�279 

TM aşõrõ gerginliğin tahribatõnõ gidererek kişiye derin bir dinlenme durumu 

sağlar. Taraftarlar bu tekniğin düzenli uygulanmasõyla öğrenme yeteneğinin, 

algõlama gücünün ve tepki zamanõnõn geliştiğini belirtmektedirler. TM�nin 

üretkenliği, öğrenme yeteneğini ve yapõlan işten hoşnut olmayõ arttõrdõğõnõ, zekayõ 

geliştirdiğini ayrõca yüksek tansiyonu indirdiğini, astõm durumlarõnõ düzelttiğini ve 

akõl hastalõklarõnõn tedavisinde yararlõ olduğunu söylemektedirler.280 

Türkiye�de TM öğretmenlerinden olan Albert Baruh kendini bilmenin kendi 

yeteneklerini fark etmek, kendi bilincini ve birleşik alanõnõ idrak etmek olduğunu 

belirtir. Ona göre bir büyük ve bir küçük olmak üzere iki ben vardõr. Küçük ben, 

orada burada hareket eden varlõktõr. Fakat her insanõn içinde bir de büyük benlik 

vardõr. Bu muazzam bir enerji, yaratõcõlõk, zeka alanõdõr. İnsanlar bunun pek farkõnda 

değildir. Onlar ne kadar güçlü, ne kadar yaratõcõ, ne kadar muazzam bir enerjiye 

sahip olduklarõnõ bilmezler. Transandantal meditasyonda bunu fark etmeye ve kendi 

iç yeteneklerini kullanmaya başlarlar. Bu nedenle insanõn mutlu, huzurlu ve başarõlõ 

olmamasõ için hiçbir neden kalmaz.281 

TM tekniği diğer meditasyon türlerinden farklõdõr. Nitekim bununla ilgili 

cemaat mensubu Dr. A. F. Wilson ve meslektaşõ Dr. Ronald Jevning, TM yapan bir 
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grupla, normal meditasyon yapan kontrol grubunu karşõlaştõrmõştõr. Bunun 

neticesinde TM sõrasõnda kol kaslarõndaki metabolizma azalõrken, kontrol grubunda 

bir değişiklik olmamõştõr. TM sõrasõnda kollara, bacaklara ve iç organlara giden kan 

miktarõnda belirgin bir azalma olduğunun görüldüğünü, beyne giden kan akõmõnda 

bir artõş olduğunu iddia etmişlerdir. Bu nedenle onlara göre, TM uygulayan kişiler 

her zamankine oranla daha canlõ ve uyanõktõrlar. Yani beyne giden kan akõmõndaki 

artõşla birlikte beyin hücre faaliyeti için gereken oksijen ve besleyici maddeler 

sağlanmakta ve genel bir fizyolojik dinlenme ve gevşeme yaşanmaktadõr.282 

  Maharishi ile  yapõlan bir röportajda kendisine yöneltilen sorulara verdiği 

cevaplar TM�nin adeta özeti gibidir. Bu röportajda Maharishi, insanlõğa anlatmak 

istediğini kõsaca  şöyle özetlemiştir; �Aslõnda yaşam, doğasõ itibariyle büyük bir 

mutluluktur. Her insan mutlu olmak için doğmuştur, hiçbirimiz acõ çekmek için 

dünyaya gelmedik. Yüzyõllardõr insanlarõn içinde gizli kalan bir potansiyelin 

olduğunu biliyoruz. Bu potansiyelin içimizde saklõ kalmasõnõn nedeni dõşarõya 

çõkmasõnõn zor olduğundan değil, bizim bu potansiyelimizi dõşarõya 

çõkartmadõğõmõzdan kaynaklanõyor. Hepsi budur. İnsan beyni sonsuz barõşõ, 

üretkenliği ve bilgeliği kavrayabilecek durumdadõr. Her insan içindeki sonsuz yaşam 

alanõnõ dõşarõya çõkartabilir ve bunu yaşayabilir. Bunun için her gün düzenli TM 

yapmak yeterlidir.� 

Transandantal Meditasyon tekniğini ise şöyle anlatmõştõr; �TM ruhu düşünme 

sürecinin başlangõcõna götüren ve burada bilince dönüştüren doğal ve yorucu 

olmayan bir tekniktir. Aslõnda bunu okyanusta ortaya çõkan bir dalganõn en sonunda 

okyanusun kendisi olmasõna benzetebiliriz. Düşünen ruh berrak bilinçle birleşir. 

Berrak bir bilince kavuşan insanlarõn sonsuz üretkenliğe, zekaya ve mutluluğa 

kavuşmalarõ mümkündür. Aslõnda bu tamamen doğa kanunun bir alanõdõr. Ruh 

meditasyondan çõktõğõnda çok daha enerjik, üretken ve zeki olur. En önemlisi de 

davranõşlarõ doğa kanununun çerçevesini aşmaz. Bu tekniğin yorucu olmamasõnõn, 

doğal olmasõndan kaynaklandõğõnõ söyler. TM tekniği aslõnda tamamen ruhun bir 

başka yöne konsantre olmasõnõ sağlamaktõr. Yani ruhun 180 derece dönmesidir. 

İnsanlarõn içlerindeki okyanusa doğru ilk adõmõ atmalarõ bile onlara huzur verir.� O, 
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herkesin Transandantal Meditasyon yapabileceğini ve önemli olanõn sadece öğrenme 

isteğinin  olduğunu vurgular. Öğrenme sürecinde genellikle bir de öğretmen 

gerekmektedir. Yani Transandantal Meditasyon�da öğretmen tarafõndan öğrenilir. 

Son 40 yõl içerisinde milyonlarca insan Transandantal Meditasyon yapmayõ 

öğrenmiştir.  

Maharishi, Transandantal bilinç ile huzurlu, sessiz ve birikimli bilince 

hayatõmõzõn her aşamasõnda sahip olmayõ kastetmektedir. Üretici potansiyelin canlõ 

olmasõ ve aktif akõmlarõn belli bir düzenle çalõşõyor olmasõdõr. Yani transandantal 

yöntemi uygulandõğõnda üretkenliğin en üst seviyesine  kavuşabilirsiniz. Ayrõca bu 

yöntem sayesinde her anlamda daha rahat düşünebilir ve isteklerinizi daha rahat 

hayata geçirebilirsiniz. Maharishi Transandantal Meditasyon tekniğini her dinden 

insanõn öğrendiğini ve bundan dolayõ dini bir hareket olmadõğõnõ õsrarla vurgular. 

Ayrõca Maharishi�ye göre bu teknik insanlarõn dinden uzaklaşmasõna neden olmaz.  

Tam tersine TM insanlarõn dinlerinin daha da çok derinliklerine inebilmelerini sağlar. 

TM sakin bir düşünme sürecidir ve insanlarõn daha sonra ne yaptõklarõ meditasyonu 

ilgilendirmez. Ayrõca en az 500 bilimsel araştõrma sonucunda Transandantal 

Meditasyon�un psikolojide, fizyolojide ve insan davranõşlarõnda olumlu etkilerinin 

olduğu kanõtlanmõştõr. Önemli olan sadece insanlarõn bunu pratiğe de 

dökebilmeleridir. 283 

1. TM�yi Öğrenme Yollarõ 

İnsanlarõn  çoğu stres, yüksek tansiyon gibi rahatsõzlõklar yüzünden  kimileri 

de zekalarõnõ daha fazla kullanmak ve yaşamõn tadõnõ çõkarmak için TM�ye başlarlar. 

TM yaşamõn tüm yönlerini geliştiren bir işlemdir. Kendilerince övgüyle bahsedilen 

sistem nasõl öğrenilir? 

TM ileri gelenlerine göre onun öğrenilmesi için yapõlmasõ gereken TM�yi 

öğretme yetkisine sahip kişilere başvurmaktõr. Çünkü kitaplardan veya başka bir 

kaynaktan gereği gibi TM öğrenilmez. TM uygulanõrken bazõ problemler ortaya 

çõkabilir. Bunlarõ da ancak yetkili bir TM öğretmeni çözebilir. Bu nedenle doğru 
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meditasyon için bu konuda eğitim görmüş, uzman bir öğretmenden öğrenmek 

gerekir.284  

TM�yi öğretme yetkisine sahip olan öğretmenler, yoğun bir eğitimden 

geçerler. TM öğretmenliği kurslarõ yaklaşõk bir yõl kadar sürer. Dünyanõn bir çok 

yerinde verilen bu kursta, bilinç alanõ ile ilgili olarak hem teorik hem de pratik eğitim 

verilmektedir. Kişi bu iki alanda başarõ gösterdiği takdirde TM öğretmeye hak 

kazanõr.285 

  Transandantal Meditasyon Programõ TM merkezlerinde yedi adõmlõk bir 

öğretimle verilir. 

  Kursta, tekniğe başlamadan önce TM ile ilgili bilgiler takdim edilir. Bununla 

ilgili tanõtõm filmi izlettirilir, TM programõ tanõtõlõr. Bu konferans  yaklaşõk bir saat 

sürer. Bu konferansta TM nedir? Ne değildir? Bilimsel olarak kanõtlanmõş yararlarõ, 

tekniğe nasõl başlanacağõ gibi bilgilerden söz edilir. İkinci konferans yine herkese 

açõk bir konferans olup 90 dakikadõr. Bu konferansta da TM�yi öğrenmek neden 

kolay ve uygulamasõ çabasõzdõr?  TM diğer meditasyon tekniklerinden farklõdõr? gibi 

konulara değinilir.  

Kişi TM öğrenmeye karar verince,  TM öğretmeni ile görüşür. Bu görüşme 

yaklaşõk 15 dakika sürer. Bu süre zarfõnda  sorulmak istenilen sorular sorulabilir. 

Ayrõca TM öğrenmek için gün ve saat belirleme fõrsatõ sağlanõr. Ayrõca temel kurs ve 

daha ileri öğretim için belli bir ücret verilmesi gerekmektedir. 2005 yõlõ ititbariyle 

TM ücreti yaklaşõk 750 YTL�sõdõr. 

 Dördüncü adõmda ise uzman bir TM öğretmeni tarafõndan birebir TM 

öğretilir. İlk öğrenim gününe gelecek kişiden birkaç taze çiçek ve meyveyle, temiz 

beyaz bir mendil getirmesi istenir. Öğretmen bunlarõ geleneksel olarak icra edilecek 

olan törende kullanõr. TM tekniğini öğrenmek yaklaşõk 90 dakikalõk bir süreyi 

kapsar. TM�ciler  törenin dinsel olmadõğõnõ iddia ederler. Beşinci adõmda TM 

tekniğinde kişisel öğretimi izleyen üç günlük kontrol seminerleriyle devam edilir. 

Burada kişinin TM tekniğini doğru yapõp yapmadõğõ gözden geçirilir. Ayrõca bu 

toplantõda öğreticilere meditasyon sõrasõnda olmasõ mümkün bütün izlenimleri 
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anlayabilmesi için ayrõntõlõ bilgi verilir. Bu seminere bir gün önce kişisel TM 

öğretimini almõş diğer insanlar da katõlõr. Yaklaşõk 90 dakika sürer.   

Altõncõ adõmda zihinde oluşan yeni sorularõ yanõtlamak ve TM uygulamasõnõn 

doğruluğunu belirlemek, TM tekniğinin yararlarõnõ kalõcõ kõlmanõn yollarõnõ tartõşmak 

ve TM programõnõn hedefini görmek için toplantõ yapõlõr. Bu da yaklaşõk 90 dakika 

sürer. Artõk bundan sonra meditatör kişisel isteğe bağlõ olarak öğretim sonrasõ 

programlara katõlabilir. Bu programõn içersinde uygulamanõn doğruluğunu sürekli 

kõlmak için kişisel kontroller, ileri konferanslar, seminerler ve yatõlõ kurslar vardõr. 

Ayrõca bu çalõşmalar arasõnda denetim de söz konusudur. Bu ise denetimde TM 

öğretmenleri ve ehliyetli denetimciler tarafõndan TM�nin doğru yapõlmasõnõ 

sağlamak ve ortaya çõkabilecek güçlükleri gidermek için yapõlan sistemli bir 

uygulamadõr.286 

 İleri programda ilerleme kurslarõ vardõr. Bu gelişmelerini hõzlandõrmak 

isteyen TM yapanlar için düzenlenir. İleri kurslarõ genellikle hafta sonlarõ doğadaki 

dinlenme merkezlerinde, huzurevlerinde veya konferans verilen yerlerde yapõlõr. Bu 

ilerleme kurslarõna katõlmak isteyenler çok olduğu için TM yapanlar her bölgede kurs 

yapabilecekleri kendi binalarõnõ ve  orman akademilerini kurma peşindedirler.287  

Tanõtõm toplantõlarõ sandal ağacõ tütsüsüyle kokulandõrõlmõş, dõşarõdan 

gelecek seslerden izole edilmiş, içeride dikkati dağõtacak pek fazla unsur 

bulunmayan, konforlu olmayan sandalyelerle doldurulmuş bir mekanda düzenlenir. 

Öğretecekleri meditasyon tekniğinin kişinin işine hangi alanlarda yarayacağõ 

ballandõrarak anlatõlõrken, bilimsel bir zemin yaratmak amacõyla terminolojik bir dil 

kullanõlõr. Kuantum fiziği ve Bileşik Alan teorisi gibi hemen hepimizin aşina olduğu 

kavramlar ard arda sõralanarak dünya için ne kadar mühim işlerle ilgili bir kapõnõn 

aralanmakta olduğu ve başarõnõn anahtarõnõn kendi öğretilerinde yattõğõ hissi verilir. 

Fazla müdahaleye izin vermeden, oldukça uzun ve karmaşõk bir söylev veren 

eğitimciler ciddi ve işini bilen görünüşlüdür. Eğer bu ilk izlenim kişiyi etkilemiş ve 

TM tekniğini öğrenmeye karar vermişse gelecek hafta, gül veya karanfil gibi bir 
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çiçek demeti elinde (adet belli bir sayõda olmalõdõr) ve ilgili banka hesabõna ücretini 

yatõrdõğõnõ belirtir makbuzla birlikte yine toplantõnõn yapõldõğõ merkezde olmasõ 

istenir.288  

Eğitmen TM öğrenecek kişiyi yalnõz olarak bir odaya alõr ve orada 

yaşayacaklarõnõ kimseye anlatmamak üzere söz vermesini ister. Tören için tütsü 

yakõlmõş mum õşõklõ küçük bir odaya girerler. Guru Dev�in heykeli önündeki sunağa 

çiçek, meyve ve eldiven sunulur. Öğretmen, Guru Dev�le özdeşleşen Hindu 

Tanrõlarõna Sanskritçe övgü ilahileri söyler. Örneğin çiçek sunusu sõrasõnda söylenen 

kõsmõn çevirisi şöyledir: 

�BRAHMA�nõn yüceliğindeki GURU�ya, VİŞNU�nun yüceliğindeki 

GURU�ya, Büyük RAB ŞİVA�nõn yüceliğindeki GURU�ya ve yücelikle süslenmiş 

olan ŞİRİ GURU DEV�e secde ediyorum.�289 

Görüldüğü gibi burada Guru Dev heykeline tapõlma söz konusudur. Ayrõca 

ilahinin sözleri Sanskritçe olduğu için TM�ye yeni başlayan kişi söylediği 

sözcüklerin anlamõnõ bilmeden söyler. Aynõ şey mantralar için de geçerlidir. Genelde 

mantralar Hindu Tanrõlarõnõn adlarõdõr. TM akõmõnõn taraftarlarõ diğer dinlerden 

insanlarõn da TM öğrenmelerini sağlamak amacõyla her hangi bir dinle alakalarõnõn 

olmadõğõnõ iddia ederler.  

Öğrenci ve öğretmen ilahileri bitirdikten sonra öğretmen diz çöker ve adayõ 

meditasyon sõrasõnda kullanacağõ o kişiye ait olacak olan, başkalarõ tarafõndan asla 

öğrenilmemesi gereken  gizli sözü ya da mantrayõ almasõ için diz çökmeye davet 

eder. Sonra mantra öğrencinin kulağõna fõsõldanõr.290 Yapõlmasõ gereken bu mantrayõ 

gözler kapalõ bir vaziyette sürekli tekrar etmek ve bu süreç içerisinde akla 

gelebilecek hiçbir düşünceye yoğunlaşmadan, serbest çağrõşõma izin vermek ve 

günde iki defa olmak üzere yirmişer dakika bu vaziyette kalmaktõr. Ayrõca her hafta 

sonu yapõlacak toplu meditasyon etkinliğine katõlmanõn elde edilecek yararõ 

çabuklaştõracağõ ve misliyle katlayacağõ da söylenir. Tabii bu, derneğe üye olmak ve 

ödenekleri bankaya yatõrmak anlamõna gelmektedir. Bu teknikler, sürekli alfa bilinç 
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düzeyinde kalacak biçimde uygulandõğõ takdirde, ne denli olgun olunursa olunsun, ne 

kadar denetimli hissedilirse hissedilsin, her tür telkine hazõrsõnõz anlamõna 

gelmektedir.291  

TM�ye katõlan kişi katõlõm töreninden sonra yapõlan üç toplantõ ile TM�nin 

ruhsal amaçlarõnõ öğrenmeye başlar.292 

2. Transandantal Meditasyon ve Mantra  

Mantra, meditasyon uygulamalarõnda sesli, mõrõldanmalõ veya sessiz olarak 

tekrarlanan bir ses, bir sözcük, bir cümle veya bir şarkõya verilen addõr. Terim olarak 

ise sanskritçede �man� (zihin) ve �tra� (serbest bõrakmak) sözcüklerinden 

oluşmuştur.293 Mantra genelde, titreşimsel bir etkisi ya da gizli anlamõ olan sanskritçe 

bir sözcük ya da cümledir.294 Yani mantra tek bir kelime olabildiği gibi, iki kelime 

veya tam bir cümle de olabilir.295 

Atmosferde oluşturulan titreşimlerin niteliği çok önemlidir. Bu yüzden uyum 

ve mutluluk etkisi üreten ahenkli sözler, titreşimler üretilmelidir. Aynõ zamanda bu 

titreşimlerin özellikleri bireyin özellikleri ile uyum içinde olmalõdõr.296 

Transandantal Meditasyon tekniğinde mantra sözünü tekrarlamak önemlidir. 

Çünkü mantranõn tekrar edilmesi kişiyi dikkatini dağõtan düşüncelerden uzaklaştõrõr. 

Ayrõca bir gevşeme durumu oluşturarak kişinin zihninin derinliklerine dalmasõna 

yardõmcõ olur.297 TM sõrasõnda mantranõn kaybolduğu çok kõsa boşluk anõnda fert öz 

yapõsõyla karşõ karşõya kalõr. Böylece zihin kendi yapõsõnõ idrak etmeye çalõşõr.298 

 TM�de kullanõlan ses ve düşüncelere de mantra denilir. Mantralar TM 

öğrenimine başlayan her kişi için özellikle seçilirler. Öğrenildikten sonra gizli 

tutulur.299 Çünkü her insanõn özelliği başka insanõnkinden farklõdõr. Bu nedenle 

TM�cilere göre TM uygulamasõ için, doğru bir titreşimin (mantranõn) seçimi zor bir 

iştir. Ancak TM uygulamasõna başlamadan önce uygun nitelikteki bir sesin seçimi 
                                                           
291   www.yer6.4t.com/dergi/beyin-yõkama-3.htm. 
292   Haddon, s.124. 
293   Dharma Ansiklopedisi, �mantra� mad. s.222-223. 
294   Hewitt,  s.149. 
295   Boeckel, .s.38. 
296   Maharishi, VB ve YS, s.36. 
297   Budak,  s.766. 
298         Shankya Yoga,  s. 85. 
299   Bloomfield, s. 36. 
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zorunludur.300 Eğer yanlõş mantra kullanõlacak olursa düşüncenin aşõlmasõ olayõ 

gerçekleşemez.301 

TM�ciler mantralara güç isnat ederek kişisel yararlarõnõn olduğunu ve 

dünyanõn sorunlarõna çözümler getirdiğini iddia ederler.302 

Meditasyonda insanõn düşüncelerini yoğunlaştõran ve onu düşünmeye 

yönlendiren bir araç olan mantra, üç yoldan etkisini gösterir. Birincisi kelimenin 

tõnõsõ ve ritmi ile vücut ve ruh üzerinde etkisini gösterir. İkinci yolu anlamõdõr. Bunun 

arkasõnda bir anlam daha vardõr. O da üçüncü yoldur ve onun sonsuzluğa uzanan bir 

köprü olduğu ifade edilir.303 Bununla beraber bir mantranõn zihni rahatlatõp, onu 

enerjileyen üç özelliğe sahip olmasõ gerekir. Bunlar ritmik olma, duyarlõ öze sahip 

olma ve tasavvur edilebilir olmadõr.304 

Mantra bir objeye ya da belirlenmiş bir düşünceye konsantre olunabilmesi 

için zihnin boşalmasõnõ, yani zihne gelen parazit düşüncelerin ortadan kaldõrõlmasõnõ 

sağlar. Kõsaca mantra, tekrarlanmasõyla düşünceyi arõndõran bir anahtardõr.305 Ruhsal 

kurtuluş için mantra üzerine yoğunlaşma gerekir.306 

Mantranõn vurgulanan etkileri şöyle özetlenebilir: Kişi bazõ tekrarladõğõ şeyin 

geçerliğini özümsemesine yardõm edeceği inancõnõ taşõr. Yani kişi hangi sözcüğü ya 

da cümleyi tekrarlarsa, bu onu cümlelerin hakikatine yaklaştõracaktõr. Mantranõn 

diğer etkisi bazõ seslerin yaydõğõ titreşimler ve bu titreşimlerin kişinin vücudunun ya 

da karakterinin belirli bölümlerine etkisidir.307 Aslõnda mantralar dualardõr. Her 

mantra, Tanrõsallõğõn bir yansõmasõdõr, tecellisidir, mutlak�õn belli bir öğesine olan bir 

bağlantõdõr. Gerçek bir mantra uygulamasõnda kişi �ben�in mantrayõ okuduğu 
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gerçeğini unutur ve mantranõn ta kendisi olur. Artõk geriye mantra dõşõnda hiç bir 

şeyin kalmadõğõ bir hale ulaşmõş olur.308 

Kutsal, mistik sözcük olan mantra öğrencinin kişisel olarak yararlanmasõ için 

bir guru tarafõndan özel olarak ona verilmesi gerekir. TM öğretmenleri, bireyin özel 

niteliklerine uyan bir ses veya sözcüğün seçimi konusunda eğitilmişlerdir.309     

 Mantrayõ öğretmeninden alan öğrenci, bu özel mantrayõ başkasõna söylemez. 

Çünkü  bu yalnõz kendisinin kullanacağõ mantradõr. Öğrencinin mantrasõ çok değerli 

ve gizli bir hazinedir. Ayrõca kendisine onu başkalarõna açõklarsa gücünün azalacağõ 

ve etki etmeyeceği öğretilmiştir.310  

MAV (Maharishi Ayurveda)�ya göre mantralar zihnin bilinçli düşüncelerini 

aşmasõnõ sağlayan araçlardõr. Zihinsel olarak oluşturulan sesler, sinir sistemi üzerinde 

harici olarak oluşturulan sesler kadar etkilidir. TM sõrasõnda zihin, mantranõn daha 

ince düzeylerini deneyimler ve en sonunda bilinçli düşünceyi aşar.311 

Meditasyon sõrasõnda şuurun derinliklerine dalõndõğõ için her şuur 

derinliğinde, daha derin bir dereceye inmek için mantra sürekli olarak 

değiştirilmelidir. Yani her aşamada yeni bir mantrayla devam edilir.312  

Hinduizmin en önemli mantralarõndan olan Om (Aum) TM�ciler tarafõndan 

kullanõlan temel mantradõr. Bu Mutlak olanõ anlatõr ve yaratõlõşõn kaynağõdõr. Evrenin 

düzenidir ve başlangõçtaki sözcüktür.313 Yazõlõşõ AUM şeklindedir. (A) Vishnu�yu, 

(U) Brahma�yõ ve (M)�de Şiva�yõ yani üç tanrõ birliğini (Trimurti) sembolize eder.314 

Evren AUM�un sinesinde varolmaktadõr. Ve onda eriyip dağõlmaktadõr. �A� fizik 

planõ, �U� mental ve astral planõ, yani ruhsal alemi ve gökleri, �M� ise derin uyku 

halini sembolize etmektedir.315 Upanişadlarda bu sembol, tüm niteliklerden uzak, 

insan bilinci ve ikiliğin dõşõndaki Brahman�õ simgeler.316 Mandukya Upanişad�da 

                                                           
 308    Motoyama,  s.171. 
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�Bütün bu evren, ebedi Tanrõ�ya delalet eden OM hecesidir. Evvelce varolmuş, şimdi 

varolan ve ileride var olacak herşey OM hecesidir. Zamanõn bu üç halinin ötesindeki 

her şey de Om hecesidir.�317 Mundaka Upanişad ise şöyle der : �Om ok, kişisel 

benlik yay, ruh hedeftir; kişi onunla hedefi delen ok gibi tekleşmelidir.� Yani Hindu 

mistisizminde uygulanan �Om� meditasyonda tam derinleşmeye yardõmcõ olur.318 

Guru Dev�in müridlerinden S. Swaroopanand�a göre mantralar Tanrõ�nõn 

kişisel formlarõnõn isimlerini ifade eder. Bõndan dolayõ Maharishi�nin verdiği 

mantralarõn Shankaracharya geleneğindeki kutsal metinlerle hiçbir ilişkisi yoktur.319 

Ayrõca mantra için asla para verilmeyeceğini, Mahesh�in bu işi sadece para 

kazanmak için yaptõğõnõ, bunun Hint kültür ve medeniyeti kurallarõna uymadõğõnõ 

söyler.320 

3. TM-Sidhi Programõ 

Maharishi 1976�da Patanjali�nin Yoga Sutralarõnõ araştõrõrken, Yoga Uçuşu 

tekniklerinin de anlatõldõğõ TM-Sidhi Programõ�nõ  gün õşõğõna çõkarmõştõr. TM-Sidhi 

programõ Maharishi�nin Yoga�nõn tam teorik ve pratik bilgisini çõkarmasõdõr. Yoga 

birlik demektir; bireysel farkõndalõğõn Transandantal Bilinç durumunda Saf Varlõk 

alanõyla birleşmesidir.321 

TM yolunda ikinci adõm  Sidha'lõktõr. Sidha, bileşik alanõ kullanarak 

meditasyon sõrasõnda yerden yükselebilen üst rütbeli meditatörlere verilen isimdir. 

Tabii, her şeyin olduğu gibi Sidhi tekniklerini öğrenmenin de  bir bedeli vardõr. Ama 

bedelden daha önemli olan bu tekniğin öğrenilmesi için yõlda bir veya iki defa, talep 

yoğunluğuna göre düzenlenen bir kursa katõlma zorunluluğudur. Bu kurs, gözlerden 

uzakta, özel olarak birkaç günlüğüne kiralanmõş ve yalnõzca TM'ciler için kapatõlmõş 

bir otelde düzenlenir. Bununla da yetinilmeyerek bir adõm daha atõlõr. İsteyenlere  

nabõz atõmõndan hastalõk teşhisi yöntemi olan Ayurveda tekniği öğretilir.322  
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TM saf zekanõn en derin düzeyine dalmaya benzetilirse, TM-Sidhi programõ 

da su altõnda yüzmeye benzetilebilir. TM-Sidhi programõ ileri meditasyon 

tekniklerinden olup Maharishi bu süreci şöyle tanõmlar: �TM-Sidhi programõ, bilinçli 

zihni bu saf bilinç alanõnda işlev gösterecek şekilde eğitir. TM-Sidhi programõnda 

kişi bir sutra�yõ (hikmet) alõr ve bu sutra kaybolur gider. İlk sutra�nõn kaybolduğu, 

fakat ikincisinin henüz ortaya çõkmadõğõ noktada bilincin kendine dayalõ durumunun 

deneyimlenmesi söz konusudur. Bu durumda, önceki sutra kendisini bir sonraki 

sutra�ya dönüştürmektedir. İki sutra arasõndaki boşluk, kendine dayalõ farkõndalõk 

durumudur; fakat bu, birini diğerine dönüştüren bir dinamizme sahiptir�. Fizikçiler 

bunu, birleşik alanõn öz-etkileşim niteliği olarak adlandõrmaktadõrlar. TM-Sidhi 

programõnõ uygulayan kişiler, bu öz-etkileşim niteliğini, bir değerin kendisini bir 

başka değere dönüştürmesi şeklinde deneyimler.�323  

4.1. TM�nin Sağlõk Alanõndaki Faaliyetleri 

TM�nin sağlõk alanõna katkõlarõnõn çok fazla olduğu belirtilmektedir. 

İnsanlarõn çoğunun meditasyonu ve özellikle TM�yi daha sağlõklõ olabilmek, 

bağõmlõlõklarõndan kurtulabilmek ve daha huzurlu yaşayabilmek için yaptõklarõ 

görülmektedir. TM dernekleri de taraftar sayõsõnõ artõrmak için insanlarõn bu 

zaaflarõnõ kullanmaktadõr. Ayrõca sağlõk alanõnda TM�nin faydalarõnõ göstermek için 

araştõrmalarõ teşvik ederler. 

TM�nin sağlõkla ilgili görüşlerinin kaynağõnõ eski Hint tõp sistemi olan 

Ayurveda teşkil eder. Bu nedenle Ayurveda araştõrmamõzda önemli bir yeri işgal 

etmektedir. 

Ayurveda kelime olarak yaşam bilgisi anlamõna gelir. Ayurveda�nõn geçmişi 

birkaç bin yõl öncesine dayanõr. Ortaya çõkõşõ ise eski Vedik metinlerde Rişilerin 

yaptõğõ bir toplantõ hikayesi ile tasvir edilir. Bu hikayede sağlõğõn gittikçe 

bozulduğunu ve bunun karşõsõnda bir şey yapmak isteyen rişilerin õstõrabõ önleme 

yolundaki attõklarõ adõmlar anlatõlõr. Daha sonra bunlar grup halinde meditasyon 

yapõp, ayurvedanõn özünü kavrarlar.324 
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Ayurveda tõp bilgisinin kökeni, kutsal kaynak olan Vedalardan alõnan ve eski 

bilge adamlarõnõn öğretilerinden hatõrlananlarõn birleşimidir.325 Diğer taraftan �Yoga, 

meditasyon, mantra ve Ayurveda gibi Veda biliminin pek çok yönleri kutsal kitap 

Rigveda�da bulunur.�326 

Ayurveda�nõn insanlara Tanrõlar tarafõndan öğretildiği ileri sürülür. Asya�dan 

Doğu�ya ve Batõ�ya, Akdeniz ülkelerine ve Avrupa�ya yayõlmõştõr. Ayrõca Avrupa ve 

Amerika�da Ayurveda okul ve kliniklerin sayõsõ hõzla artmaktadõr.327 Ayurveda 

sadece Asya kõtasõndaki tõbbõ etkilemekle kalmamõş Eski Mõsõr ve Yunan tõbbõnõnda 

temelini de oluşturmuştur. Hindistan�da yüzlerce Ayurveda tõp yöntemi vardõr.328 

İddiaya göre Ayurveda koruyucu hekimlik sistemidir. O dünyanõn en eski 

sağlõk sistemi olup, insanlara sağlõklõ ve mutlu yaşamõn yollarõnõ gösterir. 

Ayurveda�nõn amacõ vücudun dengesini sürekli olarak devam ettirmek, hastalõk 

başlamadan önce teşhisi koyup hastalõğõ önlemektir. Ayurveda�ya göre, zihin parazit 

düşüncelerden arõnõrsa tüm hücrelere sağlõk yönünde iletiler gönderebilir. Böylece 

mükemmel denge sağlanõr.329 Ayurveda sadece hastalõklarõ tedavi eden bir sistem 

değildir. Aynõ zamanda pozitif bir sağlõk oluşturma üzerinde de durur ve bu konuda 

bilincin rolünü vurgular.330 

Ayurvedanõn amacõ; aklõ aşõp aklõn kaynağõna ulaşmak, kendini bilmek ve 

böylece stresi azaltarak huzur bulmaktõr.331 Ayurveda�ya göre sağlõğõn ve 

iyileşmenin ön şartõ, saf bilinç deneyiminin doğrudan yaşanmasõdõr. Yani onunla 

ilişki kurmaktõr. Buna da meditasyon yoluyla ulaşõlõr.332 Gördüğümüz gibi 

meditasyonun amacõ ile aynõ gözükmektedir. Zaten ayurveda ile medityasyon hem 

birbirini etkilemekte hem de birbirinden etkilenmektedir. 
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Şunu belirtmek gerekir ki meditasyon olmaksõzõn, Ayurveda tõbbõnõn 

potansiyel iyileştirme gücü gerçekleşemez.333 

 �Ayurvedik teorilere göre, her hücre kan dolaşõmõ yolu ile kalbe sinyaller 

gönderir. Daha sonra bu sinyaller nabõza iletilir. Böylece nabõz dinleyerek iç 

organlardaki aksaklõklar anlaşõlabilmektedir.�334 Ayurveda uzmanlarõ aksayan 

durumlarõ nabõzdan teşhisle kolayca ve erkenden saptayabilirler.335 

Sağlõğõ bu kadar ilgilendiren Ayurveda Maharishi�nin de ilgisini çekmiş ve 

ona yönelmiştir. Hedefi Ayurvedayõ kapsamlõ ve entegre formuyla yeniden 

canlandõrmaktõr. Özellikle de bilincin temel rolünü asõl konumuna getirmek 

istemektedir.336 

Maharishi 1980�li yõllarda Ayurveda�yõ değerine yeniden kavuşturmak için 

önde gelen hekimleri kendisi ile işbirliği yapmaya çağõrmõştõr. Maharishi ile işbirliği 

yapan en önemli kişiler Dr. B. D. Triguna, merhum Dr. V. M. Dwivedi ve Dr. Balraj 

Maharishi idi. Bu işbirliğinin sonucunda dünyanõn dört bir yanõndaki kliniklerde 

MAV (Maharishi Ayurveda) konusunda özel olarak eğitim görmüş hekimler 

tarafõndan uygulanmaktadõr.337 

Maharishi Mahesh Yogi rehberliğinde Ayurveda modernize edilerek yeniden 

canlandõrõlmõştõr. Buna MAV denilir. İnsanlõğa doğal, sağlõklõ ve mutlu yaşamayõ 

öğretmeye çalõşõr.338 

Maharishi sağlõğa vedik yaklaşõm içersinde girer. Vedik yaklaşõm öncelikle, 

sağlõğõn temelinin bilinç olduğunu vurgular. Maharishi�ye göre � Bilincin belirmemiş 

alanõ ile fizyolojisinin tüm belirmiş alanlarõ arasõnda çok sõkõ ve koparõlmaz bir ilişki 

vardõr. Bundan dolayõ, Maharishi�nin sağlõğa vedik yaklaşõmõ, doğal bilinç yaklaşõmõ, 

transandantal meditasyon ile sağlõk alanõnõ, sağlõğõn en temel alanõ olan bilinç 

alanõndan ele alõr.�339 Bireysel ve toplumsal düzeyde hastalõklarõ önlemek, sağlõğõ 
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korumak, uzun ve sağlõklõ bir yaşam için dünyanõn her tarafõnda Maharishi Ayur 

Veda Koruyucu Sağlõk Merkezlerini kurmaya başlamõştõr.340  

4.1.1. TM ve Alkolizm  

TM�cilerin iddiasõna göre American Journal of Psychiatry dergisinin Eylül 

1975 tarihli sayõsõnda yayõmlanan bir araştõrmada Psikiyatr Muhammed Shafii ve 

meslektaşlarõ TM programõnõ uygulayan genç ve orta yaşlõ insanlar arasõnda alkol 

kullanõmõnõn azaltõlmasõ ya da bõrakõlmasõ yönünde yararlõ olduğunu ortaya 

koymuşlardõr. Bu araştõrmacõlar TM tekniğini uygulayan 126 kişilik bir grup ile 90 

kişilik kontrol grubundaki alkol kullanõmõ frekansõnõ etüd ettiler. Araştõrma 

sonucunda kontrol grubundan bira ve şarap kullanõmõnõ bõrakmõş olan bir kişi bile 

çõkmazken, iki yõlõ aşkõn bir süreden beri TM programõnõ uygulayanlarõn  % 40�õnõn 

ilk altõ ay içerisinde içkiyi bõraktõklarõ gözlemlenmiştir. 25-39 aylõk TM 

uygulamasõndan sonra bu rakam % 40�dan % 60�a kadar çõkmõştõr. Ayrõca ağõr 

içkilerden vazgeçenlerin oranõ, kontrol grubunda  % 1 olurken, TM grubunda % 54�e 

ulaşmõştõr. Shafii ve arkadaşlarõ yapmõş olduklarõ bu araştõrma sonuncunda şu sonuca 

varmõşlardõr: �TM programõ alkole olan bağõmlõlõğõn azaltõlmasõnda ya da sona 

erdirmesinde kişiye yardõmcõ olacak önemli bir araç haline gelebilir ve en önemlisi, 

alkolizme yatkõn olan kişilerin kullanabileceği etkili bir koruyucu metod olarak 

faaliyet görebilir.�341   

Bununla beraber benzer bir iddiaya göre Benson ve Wallace alkol ve sigara 

kullanõmõnda azalmayla ilgili bir araştõrma yapmõşlardõr. TM öğrenimden önceki altõ 

ayda deneklerin % 60�õ çok içki içiyordu. Bunlardan % 4�ü de alkolikti. 21 aylõk 

meditasyondan sonra yalnõz % 25�i çok alkol içiyordu ve aşağõ yukarõ hiçbiri tutkun 

değildi. Meditasyondan önce % 48�i sigara içiyordu. Bunlardan yarõsõ tutkundu. 

Fakat 21 aylõk meditasyondan sonra % 16�sõ sigara içiyordu ve bunlardan yalnõz % 

6�sõ tutkundu. Aşağõ yukarõ tüm denekler bu azalmadan dolayõ TM�yi övdüler.342 
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4.1.2. TM ve Uyuşturucu  

TM�cilere göre, TM alkolizm gibi bağõmlõlõklarõ azaltõp yok ettiği gibi 

uyuşturucularõ da kullanma oranõnõ azaltmaktadõr. 

Nitekim Wallace ve Dr. Benson 1970 yõllarõnda TM uygulamanõn uyuşturucu 

kullanõmõnõ azalttõğõnõ ortaya koyan bir çalõşma yürütmüşler. 1862 TM uygulayõcõsõ 

arasõnda anket yapmõşlar, incelemelerini de anketin sonuçlarõna göre 

değerlendirmişlerdir. Buna göre sujeler arasõnda daha önceden uyuşturucu madde 

kullananlarõn % 96�sõ TM�ye başladõktan 21 ay sonra bu alõşkanlõklarõnõ terk 

etmişler. Yine diğer uyuşturucu maddelerinden olan mariuhana ve afyon kullanan 

sujelerin oranlarõ 22 aylõk TM uygulamasõndan sonra % 12�lere ve % 0,1�e 

düşmüştür. Çünkü TM derin dinlenme ve gevşeme ile tüm sinir sistemi üzerindeki 

gerginlikleri gidermekte buna paralel olarak daha büyük bir sükunet ve dinlenme hali 

içinde zihnin yaratõcõ fonksiyonlarõ ortaya çõkmaktadõr.343 

Shafii ve ekibi, Wallace ve Beson�un metodolojisini beğenmediği için 

TM�nin mariuhana kullanõmõ etkisi ile ilgili bir inceleme yürütmüşler. İfadelerine  

göre TM�yi 3 ay içersinde uygulayanlarõn % 46�sõ mariuhana kullanõmõnõ ya azaltmõş 

ya da bõrakmõş. İki yõlõ aşkõn bir süre meditasyon yapanlar arasõnda ise azaltma oranõ 

% 92�ye, bõrakma oranõ da % 77�ye düşmüş. Yani bir kimse TM�yi ne kadar uzun bir 

süre boyunca yaparsa mariuhanayõ bõrakma oranõ da o kadar artõyormuş.344  

Bununla beraber 1969 yõlõnda Los Angeles Californio Üniversitesinde 

Thomas Windguist, devamlõ uyuşturucu alan 111 öğrenci üzerinde yaptõğõ bir 

çalõşmada, bunlarõn % 86�sõnõn TM�ye başladõktan kõsa bir süre sonra bu alõşkanlõğõ 

tamamen bõraktõğõnõ, % 14�ünün ise daha az almaya başladõğõ sonucuna ulaşmõştõr.345 

TM tekniğini uyguladõğõnõ belirten Vesile Bolaç TM�nin uyuşturucu 

kullanõmõnõ azaltmasõnõ şöyle açõklamaktadõr: Her insanda mutluluk hormonlarõnõ 

arttõrõp, stres veya gerilim yaratan stres hormonlarõnõ azaltabilme kabiliyeti vardõr. 

Fakat insanlar içlerindeki bu doğal uyuşturucuyu bilmedikleri veya bundan nasõl 

yararlanacaklarõnõ bilmedikleri için uyuşturucu türünden maddelere ihtiyaç duyarlar. 

                                                           
 343  Bloomfield, s. 129; Bolevard, ss. 88-89; Hewitt, s.41; Meditasyon-Transandantal s.40;    

Shankya yoga s.96. 
 344      Bolevard, ss. 88-89;  Meditasyon- Transandantal s.40. 
 345      Hewitt, s.41; Bloomfield, ss. 127-128. 
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Başlangõçta keyif veren bu maddeler, bu ihtiyacõ kõsa bir süre karşõlõyormuş gibi 

görünür. Halbuki bu insanõn beyin dokularõnõn zarar görmesine ve ruhsal 

bozukluklara sebep olur. İşte insanõn bu zararlõ maddelerden fayda sağlamak yerine, 

kendi içindeki doğal uyuşturucuya ulaşmasõ için TM öğrenmeli ve uygulamalõdõr.346 

4.1.3. TM ve Stres  

Çağõmõzda her hastalõğõn, depresyonun, sõkõntõnõn başõ stres olduğu 

bilinmektedir. TM de kendi reklamõnõ en çok bu konu üzerinden yapmaktadõr. Bu 

bağlamda stresi yok ettiklerini, böylece modern yaşamdan bunalan insanlarõn TM 

yöntemine başvurduklarõ görüşündedirler. 

Gerçekte hastalõklarõn büyük çoğunluğunun temelinde zihinsel olaylar 

yatmaktadõr. Hastalõklar fiziksel özellikte olmasõna karşõn nedenleri zihinseldir. Yani 

stres, moral bozukluğu her hastalõğõn başõdõr. 

Bundan dolayõ psikoloji, tõp alanõndaki bu boşluğu doldurmak için zihinsel 

olgularla uğraşmaktadõr. Zaten Psikiyatri�nin ortaya çõkõş nedeni, zihinsel stresleri 

gidermek ve böylece fiziksel hastalõklarõn zihinsel nedenlerini ortadan 

kaldõrmaktõr.347 

İddiaya göre TM, stresle ilgili sorunlarõn üstesinden gelmede yeni bir boyut 

sağlamõştõr. Psikiyatristlerin raporlarõna göre, TM programõ bir çok hastanõn iyileşme 

hõzõnõ öncekinin iki katõna çõkarmõştõr. Çoğu kez de ilaçla tedaviye duyulan ihtiyacõ 

azalttõğõ ileri sürülmüştür.348 

TM, iç çatõşmalarõ önleyerek stresi azaltõr. Böylece zihnin yarattõğõ olumsuz 

karşõt düşünceler gittikçe azalõr. Buna paralel olarak bilinçlilik artar. Aslõnda insanõn 

düşmanõ olan, onu mutsuzluğa ve karamsarlõğa iten insanõn kendi zihninin yarattõğõ 

bu karşõt düşüncelerdir. Bu ikisi arasõnda uyum olursa çatõşma ve mutsuzluk 

otomatik olarak kalkar.349 

Diğer taraftan depresyon günümüzde görülen en önemli psikolojik sorunlarõn 

başõnda gelmektedir. Depresyon fizyolojik bir temele dayanõr. Bundan sonra da 

                                                           
346        Bolaç, s.41. 
347        Maharishi, VB ve YS, s.196. 
348        Bolevard, s.89. 
349        Bolaç, s.17. 
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tükenme safhasõ gelir. TM tekniğinin, depresyon sõrasõnda yõpranan insanõn, aşõrõ 

öfke, korku, kronik üzüntü sonucunda tüketilen kimyasal kaynaklarõnõ yenilemesi 

için bedenin ihtiyaç duyduğu dinlenmeyi sağlar. Yani TM programõ, depresyonu 

besleyen yorgunluğun giderilmesinde yardõmcõ olduğu da iddia edilmektedir.350 

Aynõ zamanda TM ruhsal rahatsõzlõklar üzerinde de olumlu etkide 

bulunmuştur. Histeri, depresyon, hipokonri, paronia, şizofreni, kendini ifade zorluğu, 

ilişkilerde duygusal uyumsuzluk gibi çeşitli ruhsal sõkõntõlarõ olan kimseler TM 

uygulamaya başladõktan sonra şikayetlerinde azalma ve iyileşme olduğu tespit 

edildiği ileri sürülmektedir.351 

TM�ciler araştõrmalarõn da  TM tekniği uygulanõnca kişide başlõca üç değişim 

meydana geldiğini bunlarõnda metabolizma oranõnda belirgin bir düşüş, otonomik 

sinir sisteminde gelişmiş bir dengelilik ve beyin elektriki faaliyetinde artan bir 

düzenlilik olduğunu söylemektedirler.352 

TM�cilere göre günümüzde milyonlarca insan psikosomatik hastalõklardan 

dolayõ acõ çekmekte ve toplum üretici üyelerinin bir çoğunu yitirmektedir. İnsanlarõn 

gündelik işlerinden zevk alma yeteneklerini düzeltmek ve onlarõn tahrik düzeylerini 

indirmenin yollarõ olmalõdõr. İnsanlõğõn gerginliği azaltõlmalõ ve mutlu olmasõ 

sağlanmalõdõr. Bunun için derin bir dinlenme gerekmektedir. Çünkü derin dinlenme 

gerginliği azaltmada en önemli neden olabilir. İşte TM psiko-aktif ilaçlar ve gevşeme 

tekniklerinden fazla daha derin ve doğal dinlenme sağladõğõ önemli kanõtlarla 

görülmektedir. TM tekniğini uygun bir biçimde öğrenip uygulayan kişi derin ve 

doğal bir dinlenme durumu yaşamaktadõr.353 

Onlarõn iddialarõna göre TM tekniği semptomlar üzerine değil de bunlarõn 

nedenleri üzerine etkin bir yöntem olarak, çağõmõzõn sorunlarõna çözüm 

getirmektedir. TM, derin bir dinlenme, denge ve uyum sağlar. Bu özel bir dinlenme 

türüdür. Böylece bütün hastalõklarõn başõ olan gerilim ve gerginlikler derin dinlenme 

yoluyla sistemli bir şekilde çözülürler. Bilim adamlarõ bu dinlenme durumunu �sakin 

                                                           
350        Bolevard, s.91;  Meditasyon- Transandantal ss. 43-44. 
351   Dr. Hans Diether GRAF, �Psikoterapi Olarak: Transandantal Meditasyon�, Çev. Gül  Nayõr, 

Bilim ve Teknik Dergisi, C.15,S.179, Ankara,1982, s.11; Shankya Yoga, s.95. 
352        Meditasyon- Transandantal, s.17. 
353        Bloomfield, ss. 75-76. 
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uyanõklõk� durumu olarak adlandõrmõşlardõr. Ayrõca bu durumun, uyku durumundaki 

dinlenmeden daha derin olduğu kanaatindedirler.354   

Dr. Wallace, bir araştõrmasõnda TM yapan kimsenin, uykunun en derin 

noktasõ sõrasõnda erişilen dinlenmeden daha derin olan kendine özgü bir dinlenme 

haline geldiği görüşündedir. Çünkü TM tekniğinin uygulanõşõnõn ilk birkaç dakikasõ 

içerisinde, oksijen tüketimi hõzla, gözleri kapalõ bir halde rahatça oturan bir insanõn 

tüketim seviyesinden ortalama %16-18 oranõnda daha düşük bir seviyeye düşer. 

Bunun üzerine O da TM tekniğinin, birkaç dakika içinde, uykudakinden çok daha 

derin olan bir dinlenme seviyesi oluşturduğu kanaatindedir.355 

Ayrõca cemaatin söylemlerine göre TM sõrasõnda kalbin çalõşmasõ % 25 

azalmaktadõr. Bu da TM ile vücut derin bir dinlenmeye girdiğini göstermektedir. 

Metabolizma ise son derece yavaşlamaktadõr. Yine kaslarõn çalõşmasõ sonucu oluşan 

laktik asit miktarõnda azalma olmaktadõr. Böylece TM yapanlarda yorulma fazla 

gözükmemektedir.356 �Transandantal Meditasyon uygulamasõ sõrasõnda daha 

yumuşak solunum yapõldõğõ için daha az karbondioksit atõlmakta, oksitlenme 

süresinin daha az olmasõ nedeniyle doğal olarak daha az enerji sarf edilmektedir.� 

Böylelikle TM sõrasõnda zihin, düşüncenin daha ince durumlarõnõn deneyiminde 

ilerlerken tüm bedenin durulup sakinleşmesinin nedeni budur. Beden bu şekilde 

sakinleşince doğal olarak eşsiz bir dinlenmede yaşamõş olur. Ayrõca önemli derecede 

enerji depolanmasõnõ sağlar. Böylelikle zihin, sakin ve rahat olur. İşte sürekli işleyen 

bedenin düzenli TM uygulanmasõyla dinlenme ve sükunet sağlanmasõ açõk bir 

şekilde sağlõklõ ve uzun bir yaşamõn yararõnadõr.357 

4.1.4. TM ve Yüksek Tansiyon 

Psikolojik gerilim, psikosomatik rahatsõzlõklara yol açar. Klasik psikosomatik 

rahatsõzlõklar arasõnda, hipertansiyon (yüksek tansiyon), mide ülseri, astõm, migren 

gibi hastalõklar vardõr. Bunlar arasõnda yüksek tansiyon en yaygõn dolaşõm 

                                                           
354       Graf, s.10. 
355       Meditasyon- Transandantal, s.18. 
356       Shankya yoga, s.89. 
357  Maharishi, a.g.e, s.204; Daha fazla bilgi için bkz. Scõentõfõc Research On Maharishi�s 

Transcendental Medõtatõon And Tm-Sõdhõ Program, Volume 1, s.143. 
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hastalõğõdõr. Damar sertliğine yol açtõğõ için de kalp sektesinin başlõca sebebi olarak 

görülmektedir.358  

TM�cilere göre TM tekniği, kişinin çevresinde olan durumlara karşõ içsel 

fizyolojik yanõtlarõnõ değiştirmek ve yaşama daha sõkõ bağlayan davranõşsal yanõta 

yol açmak suretiyle sõkõntõ önleyici bir etken olarak faaliyet gösterir. TM tekniğini 

uygulayan bir kimse yorgun basõnçlar ve durumlar karşõsõnda kaçmak yerine 

direnerek karşõlamak şeklindeki doğal yeteneğini kullanõr. TM programõ, tansiyon 

düşürücü ilaçlarla birlikte kullanõldõğõ taktirde, hipertansiyonlu hastalarõn yüksek kan 

basõnçlarõnõ önemli ölçüde düşürdüğü iddia edilir. Bundan dolayõ Psikofizyolojik Tõp 

Enstitüsünde artõk hipertansiyonlu hastalara standart tõbbi tedaviye ek olarak TM 

programõ da uygulanmaktadõr.359 

4.1.5. TM ve Uykusuzluk 

TM uygulayõcõlarõ TM�nin uykusuzluğu gidermede de umut verici 

gözüktüğünü ileri sürerler. Nitekim biyolojik bir gerçeklik olan uyku, sinir sisteminin 

normal görev yapabilmesi için önemlidir. Uykusuzluk en yaygõn rahatsõzlõklardan 

biridir. Milyonlarca insan uykusuzluktan şikayetçidir. Reçetesiz uyku haplarõnõn aşõrõ 

satõşõ bunu kanõtlanmaktadõr. Fakat bu gibi ilaçlarõn da alõşkanlõk gibi tehlikeleri 

vardõr. Ayrõca kişiyi REM uykusundan yoksun bõrakarak uykunun niteliğini 

sõnõrlayabilirler. Günde iki kez TM uygulanmasõyla doğal uyku kolaylaşarak, tam 

dinlenme sağlanõr.360 

TM�cilerce yapõlan araştõrmalarda uykusuzluk çeken bir grubun TM programõ 

uygulamalarõ sonucu uykuya dalmalarõ için gerekli olan ortalama süreyi 30 gün 

içersinde 75 dakikadan 15 dakikaya kadar düştüğünün gözlemlediği ileri 

sürülmüştür.361 

TM�cilerden olan Dr. H. Bloomfield ile Robert B. Kory�nin �Mutluluk� adlõ 

kitaplarõnda yõllarca uykusuzluk çeken 23 yaşõndaki bayanõn TM programõnõ 

                                                           
358   Bolevard, ss.91-92; Meditasyon- Transandantal, s.45. 
359   Bolevard, s.92; Meditasyon- Transandantal, ss.45-46; Shankya Yoga, s.95. Daha fazla bilgi 

için bkz. Scõentõfõc Research On Maharishi�s Transcendental Medõtatõon And Tm-Sõdhõ 
Program, Volume 3, s. 1815. 

360   Bloomfield, s.104; Daha Fazla Bilgi İçin Bkz. Scõentõfõc Research On Maharishi�s 
Transcendental Medõtatõon And Tm-Sõdhõ Program, Volume 2, s. 880. 

361   Bolevard, s.93; Meditasyon- Transandantal, s.46. 
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uygulamasõ sonucunda artõk uyku ilaçlarõnõ kullanmayõ bõraktõğõna, kolayca uykuya 

daldõğõna ve iyi uyuduğuna değinilmektedir.362 

4.1.6. TM ve Astõm Hastalõğõ 

TM programõnõn astõm tedavisinde de yararlõ etkileri olduğu gösterdiği ileri 

sürülmektedir. Onlara göre California Üniversitesinden Dr. Archie F. Wilson ile Ron 

Hensberger�in birlikte yürütmüş olduğu altõ aylõk bir çalõşmada 22 astõmlõyõ 

incelediler. Bunlar TM öğrendikten sonra % 94�ü hava girişi direncinin ölçülmesiyle 

saptanan gelişmeler gösterdiler. Hastalarõn % 61�nde doktorlar tarafõndan doğrulanan 

gelişmeler görülmüştür. Bu çalõşmalarõn sonucunda TM�nin astõm tedavisinde faydalõ 

olduğunu ortaya koymuşlardõr.363 Başka bir çalõşmada önceden çeşitli alerjik 

rahatsõzlõk geçirmiş 156 TM yapan kişinin üzerinde ölçümler yapõlmõş, alõnan sonuca 

göre hastalarõn % 56�sõnõn eski rahatsõzlõklarõndan kõsmen ya da tamamen 

kurtulduklarõ iddia edilmiştir.364  

4.1.7. TM ve Yaşlõlõk 

TM�nin hastalõklara iyi geldiği gibi insanlarda fizyolojik bir yenilenme 

sağladõğõ ileri sürülmektedir. Buna göre TM tekniğiyle günde iki kere meditasyon 

yapõlmakla beden ve beyinde kazanõlan derin dinlenmenin önemi büyüktür. Bedene 

kendi kendini iyileştirme ve yenileme yeteneği kazandõrõr. Nitekim yaş ortalamasõ 

52,8 olan 47 kişilik bir grupla yapõlan araştõrmada 5 yõldan fazla TM uygulayanlarda 

ortalama 15 yõllõk fizyolojik bir gençleşme görülmüştür. 5 yõldan az TM 

uygulayanlarda ise bu ortalama 7 yõldõr. Böylece meditasyonun düzenli olarak ve 

sürekli uygulandõğõnda kişide gençleşmeye yol açtõğõ ileri sürülmektedir.365 

4.2. TM ve Eğitim 

Eğitimin gayesi, insan zihnini arzuladõğõ hedeflere ulaşacak şekilde 

eğitmektir. Eğitim, kişinin bedenine, zihnine ve ruhuna en yüksek potansiyeli 

kullanabilme olanağõ sağlamalõdõr.366 

                                                           
362   Bolevard, s.93; Meditasyon- Transandantal, s.47. 
363   Bolevard, ss.93-94; Meditasyon- Transandantal s.48; Bloomfield, s.104. 
364   Shankya yoga, s.97. 
365   Mahmut GÖRKEY, �Bilinç Teknolojisi: TM�, Bilim ve Teknik Dergisi, C.16,S.185, Ankara, 

1983, s.31. 
366   Maharishi, VB ve YS, s.220. 
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TM araştõrmacõlarõ, TM sisteminin, zihinsel gelişmeyi sağlayan, saklõ kalmõş 

yetenekleri ortaya çõkaran bir yol olduğunu söylerler. Yine onlara göre TM kendi 

içinden eğitimin sade ve doğrudan yöntemidir. Bu yöntemi vatandaşlarõna sunan bir 

ülke diğer ülkelere bir üstünlük sağlayacaktõr. Çünkü bu ülkenin vatandaşlarõ TM 

sayesinde yaşamõn her alanõna en yüksek potansiyellerini kullanabilecek ve 

yetenekli, daha iyi bilim adamõ, daha iyi eğitimci kõsacasõ daha nitelikli insanlar var 

olacaktõr.367 

TM yoluyla öğrenci, bilginin her dalõnõ yöneten ve yapõsõnõ oluşturan temel 

yasalarõn kendi bilinci içindeki yapõsõnõ yakõndan tanõmõş olur. Yaratõcõ Zeka Bilimi 

insanõn içindeki süreçle nasõl ilişki kurulabileceğini gösterir.368 

Lise ve kolejlerde Yaratõcõ Zeka Bilimi kurslarõnõn öğrencilerde, akademik 

başarõlarda, sosyal ilişkilerde, ruhsal sağlõkta, yaratõcõlõkta ve zekada etkilerini 

ölçmek için pek çok araştõrma tasarõlarõ hazõrlanmaktadõr.369 

Yaratõcõ Zeka bilimine ilginin artmasõ üzerine (MIU) Maharishi Uluslararasõ 

Üniversitesi, Iowa, Fairfield Üniversitelerinde olduğu kadar Birleşik Amerika�nõn bir 

çok kentlerinde ve yabancõ ülkelerde lisans ve doktora derecesinde programlar 

sunulmaktadõr.370 

TM�ciler araştõrmalarla, TM yapanlarõn tõkanõk beyin hücrelerinin açõlmaya 

başladõğõnõ ve beynin daha iyi işler gördüğünü, bunun sonucu olarak da zeka (IQ) 

artõşõ kaydedildiğini ileri sürmektedirler.371  

Ancak TM�ciler her ne kadar TM�nin zekayõ geliştirdiğini iddia etseler de 

Illinois Üniversitesindeki araştõrmacõlar farklõ meditör gruplarõnõ karşõlaştõrarak TM 

eğitiminin farklõlõk yaratmadõğõ sonucuna varmõşlardõr. TM�nin zekayõ ve notlarõ 

artõrdõğõ şeklindeki iddialarõn asõlsõz olduğunu belirtmişlerdir. 372  

                                                           
367   Maharishi, VB ve YS, s.225 ; Daha fazla bilgi için bkz. Scõentõfõc Research On Maharishi�s 

Transcendental Medõtatõon And Tm-Sõdhõ Program, Volume 5, ss. 3071-3072. 
368   Bloomfield, s.192. 
369       Bloomfield, s. 191. 
370       Bloomfield, s. 197. 
371        Graf, s.11. 
372       Haddon, s.123. 
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4.3. TM ve Dünya Barõşõ 

Bugüne kadar yapõlmõş olan 40�dan fazla bilimsel çalõşmada, meditasyon 

yapõlmasõnõn çevrede bir uyum ve barõş etkisi yarattõğõ ileri sürülmüştür. TM�cilere 

göre araştõrmalar göstermektedir ki, bir toplumda yeteri kadar kişi TM yaptõğõnda suç 

işleme oranõ düşmekte, trafik kazalarõ azalmakta ve savaşlarda gerileme meydana 

gelmektedir. Bu tür çalõşmalar şunu ortaya koymaktadõr ki, TM-Sidhi uygulamasõ 

yapan yaklaşõk nüfusun % 1�nin karekökü kadar sayõda kişiden oluşan grup, olumsuz 

faktörleri çarpõcõ şekilde azaltabilirler.373 

Maharishi Dünya Barõşõ Projesi oluşturmuştur. Bu program çerçevesinde 

dünyada en fazla karõşõklõklarõn yaşandõğõ bölgelere Yogi Uçuşunu uygulayan 

gruplar gönderilmiş ve bu gruplarõn kendi başlarõna Transandantal Meditasyon ve 

TM-Sidhi programõnõ uygulamalarõ sayesinde, şiddet olaylarõnõn azaldõğõ iddia 

edilmiştir.374  

Maharishi�ye göre savaşlarõn nedeni; toplumdaki bireylerin doğa yasalarõ ile 

uyum içinde olmamasõ sonucu stres içersinde olmalarõ ve bu stresin tüm dünyada 

birikmesi sonucundaki patlamadõr.375 Toplumdaki işlenen suçlarõn sebepleri aşağõ 

yukarõ yoksulluk, aile yaşamõnõn zayõflõğõ ve uyuşturucu madde alõşkanlõklarõdõr. 

Maharishi suçu da şöyle tanõmlar. �Suç açõkça bir tutkuyu doyumlamak için kestirme 

bir yoldur. Öyle kestirme bir yoldur ki olağan ve yasal yollarõ aşar�. Suç, kusurlu ve 

farklõ anti-sosyal davranõşlar örgüsü�zayõf bir zihnin derin doyumsuzluğundan 

doğar.�376 

İnsanlarda açgözlü olduklarõndan, hep daha iyiye, güzele ulaşma hõrsõ 

yüzünden kavga, dövüş, savaş, yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçõrma gibi olumsuz 

davranõşlar sergiler. İnsanda bu tutkular onu suç işlemeye yöneltir. Herkese karşõ 

nefret ve düşmanlõk hasõl olur. TM�cilere göre bu olumsuz duygularõ aşmak için tek 

yol meditasyondur. Yani kendinin farkõna varmadõr. İddialara göre düzenli yapõlan 

meditasyonla bir süre sonra bu yõkõcõ duygular kendiliğinden uçup gidecek, yerini 

iyiye, güzele ve doğruya bõrakacaktõr. Böylece insanlar yaşamõn kendisine değer 

                                                           
373   Sharma-Clark, ss.344-346; Maharishi, VB ve YS, s.367. 
374   http://www.maharishi.org.tr\maharishi\www\icerik.asp?tabloKod=18icerikKod=1 
375   Roth, s.76. 
376   Bloomfield, s.182. 
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verecek ve tüm insanlar dost olacaktõr. Savaşlar yeryüzünden kalkacak, herkes 

birbirinin yardõmõna koşacaktõr.377 

İnsan için en önemli şey bilinçliliği artõrmaktõr. Çünkü bireysel ve toplumsal 

bilinç genişletilirse kavga, dövüş, savaş, cinayet, saldõrõ ve nefretin olmadõğõ bir 

dünya yaratõlõr. Bilinçte devrim olmadan yeryüzünde huzuru ve barõşõ sağlamak olasõ 

değildir. Bu devrimi yapmanõn yani bilincin genişletilmesi için TM�nin öğrenilip 

düzenli olarak uygulanmasõ gerekir.378 

Birey, dünya barõşõnõn temel birimidir. Çünkü bireyler birbiri ile barõş içinde 

olursa dünyada barõş içinde olacaktõr. 

Maharishi�nin dünya nüfusunun % 1�inin TM uygulamasõ halinde savaşlarõn 

ortadan kalkacağõ gibi bir iddiasõ vardõr. Nitekim araştõrmalar nüfuslarõnõn yüzde biri 

TM programõ uygulayan şehirlerde suç oranlarõ düşüş gösterdiğini ileri 

sürmektedir.379 

Maharishi bu konu ile ilgili �Bir şehrin nüfusunun yüzde biri ile suç oranlarõ 

düşer. Dünya nüfusunun yüzde biri TM�yi uyguladõğõnda stres ve olumsuzluk 

sõfõrlanõr ve tüm dünyada olumluluk ve barõş yaratõlõr. TM�nin toplumsal etkileri 

üzerine yalnõzca bu ilk araştõrma sayesinde bile, tüm insanlõk için yeni bir ilerleme ve 

uyum çağõnõn başladõğõnõ görebiliriz� diyerek projeyi teşvik eder.380 

5. TM�ye Yöneltilen Eleştiriler 

Ülkemizde bazõlarõ yasal olan birtakõm örgütler sayesinde gayet bilinçli 

biçimde beyin yõkama tekniklerinden yararlanmaktadõr. �Potansiyel Geliştirme� 

amaçlõ bir cemiyet olduğunu söyleyen Transandantal Meditasyon Derneği�nin de  

bunlar arasõnda ön plana çõktõğõ ileri sürülmektedir.381 

Nitekim Maharishi çeşitli gruplar tarafõndan sürekli eleştirilmektedir. Mesela 

Hindu Gurularõ TM�yi çok yüzeysel bulmakta, diğer dinlerin din adamlarõ ise 

hafifletilmiş ve sanki bu dünyanõn yararõna gibi gözükse de Hinduizm propagandasõ 

                                                           
377   Bolaç, ss. 82-83. 
378   Bolaç, s.18. 
379   Roth, s.79. 
380   Roth, s.80. 
381   www.yer6.4t.com/dergi/beyin-yõkama-3.htm 
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yaptõğõnõ iddia etmektedirler. Ayrõca Johannes F. Boeckel�de aktarõlan bilgilere göre 

yapõlan girişlerin acemice yapõlmasõ ve Maharishi�nin şahsõna yapõlan tapõnma 

uygulamalarõ gibi nedenlerden dolayõ gruba katõlanlarõn yaklaşõk % 25�inin gruptan 

ayrõlmak durumunda olduğu görülür.382 

TM ve onun gibi gruplarõn ülkemizde genelde inançlarõnõ açõkça söylemekten 

ve bir dinin bağlõlarõ olarak nitelenmekten õsrarla kaçõndõklarõ gözlemlenmektedir. 

Çünkü Müslüman bir toplumda oluşabilecek tepkilerden uzak kalmak ve yasal bir 

soruşturmadan kaçõndõklarõ için böyle tavõr sergilerler.383 

Maharishi, TM yapanlarõn insan, yapmayanlarõn ise insan olarak 

nitelendirmeyi hak etmediklerini savunur. Böyle kişilere cahil, der. Bundan dolayõ da 

eleştirilmiştir.384 

Otis, yapmõş olduğu araştõrmada TM�nin faydasõnõ görmediğini belirtmiştir. 

Hatta TM yapanlarõn bir bölümünde giderek topluma uyumsuzluk, kaygõ, yürek 

darlõğõ, can sõkõntõsõ, zihinde dağõnõklõk, depresyon, gönül kõrõklõğõ, düşünmeden 

hareket etme, bedensel ve zihinsel gerginlik gibi olumsuz durumlar ortaya çõktõğõnõ 

tespit etmiştir.385 Bu ters etkilerin sebebi ise �TM�nin meditasyon yapan kimseyi 

uykulu bir duruma getirmesi, yarõ uyur durumda olan kimsenin başõnõn düşmesine 

engel olmak, başõnõ dik tutmak ya da oturduğu sandalyeden düşmemek için kendini 

zorlamasõdõr.� Bu zorlamalar zaman içinde bir takõm olumsuz ruh durumlarõna yol 

açabilir.386 

Otis ikinci sebep olarak ise meditasyon yapan kimsenin uykulu bir 

durumdayken zihnine gelen düşünceleri bastõrmaya çalõşmasõnõn duygusal bir 

karmaşaya yol açabilmesi ihtimali üzerinde durur. Ama TM yapanlarõn % 64�nde 

hiçbir ters etki görülmediğini de belirtir.387 Ayrõca TM 1976 yõlõndan sonra 

popülerliğini yitirmeye başlamõştõr. Çünkü TM�nin iddia ettiği evrensel yararlar ve 

doğaüstü güçler sağlamasõ gibi söylemleri gerçekleşmemiştir. Mesela TM Sidhi 

                                                           
382   Boeckel, s.34. 
383   Yitik, a.g.m., s.334. 
384   Haddon, s.125. 
385   Güngören, s.80; Haddon, s.123. 
386   Güngören, s.81. 
387   Güngören, ss.81-82. 
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programõ kişilere uçmayõ ya da istedikleri zaman gözden kaybolmayõ öğretmektedir. 

Ancak bunlar gerçekleşmeyince bilimsel imajõ sarsõlmõştõr.388 

Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Bekir Karlõğa, Türkiye�de dini boşluktan 

dolayõ gençlerin çõkõş yolu aradõklarõnõ, dini anlatanlarõn ise dini algõlayõşlarõnõn 

modern insanõn kaygõlarõna hitap etmemesinin gençlerin bu tip dini yapõlanmalara 

yönelmesinde en büyük etken olduğunu dile getirmektedir. Ayrõca O, Avrupa 

Birliği�ne giriş sürecinde yeni çağ tarikatlarõnõn daha da çoğalacağõna dikkati 

çekmektedir.389 

Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. A. Bülent Baloğlu Maharishi ve 

TM'nin �seküler elbise giymiş bir din� olduğunu söyler. TM gibi kült 

organizasyonlarõn �sağlõklõ yaşam� gibi isimlerde çalõşmalara devam ettiklerini 

belirten Baloğlu TM, farklõ düzeylerde kozmik bilinç, tam tanrõ bilinci ve birlik 

bilinci olarak adlandõrõlan Budist aydõnlanma390yõ elde etmek için Hindu "Raja 

Yoga" üzerine temellenen bir din hüviyetinde olduğunu vurgular. Ona göre bütün bu 

Hint kökenli kültlerin hepsinde reenkarnasyonun bulunmasõ şaşõrtõcõ değildir. Çünkü 

reenkarnasyon bu dinlerin temel inancõdõr. Dolayõsõyla, bu din mensuplarõnõn 

propagandalarõna maruz kalan insanlarõn bir süre sonra reenkarnasyonu da farkõna 

varmadan kabullendikleri görülmektedir.391 

TM�nin dinsel temeli ve ruhsal amacõ kişisel varlõğõn, kişiliği olmayan mutlak 

Varlõk�la birleşerek yok olmasõdõr. Ancak bu halktan gizlenmektedir.392 Görüldüğü 

gibi TM gizlice dini inanç ve düşüncelerini TM uygulayanlara empoze etmektedir. 

M. Enes Ergene ise yoga ve meditasyon söylemleriyle Türkiye'de faaliyette 

bulunan gruplarõn yoga ve meditasyonu bir nevi spor olarak takdim ettiklerini, ancak 

gerçekte yoga felsefesinin sosyo�psikolojik açõdan bir dini inanç biçimi olduğunu 

belirtir. Yine bu bağlamda tüm dünyada mistisizme ve metafiziğe ciddi bir yönelme 

olduğunu söyleyerek �Yoga ve meditasyonda dini sayõlabilecek bir dizi rabõta ve 

trans biçimi, tören, sembol ve ritüeller var. Zaten Amerika'da kendilerini yeni ve 

                                                           
388      Haddon, s.122. 
389      Yeni Şafak, 19 Mart 2005. 
390      TM�nin amacõ Budist aydõnlanmayõ elde etmekten ziyade Varlõk�la bir olmayõ amaçlamaktadõr. 
391      Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi, 6 Mayõs 2002 / Sayõ: 387. 
392      Haddon, s.132. 
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kozmik bir dinin üyeleri olarak tanõtõyorlar. Ama Müslüman bir ülkede bunu din gibi 

tebliğ etmeyi stratejik bulmadõklarõ için bir nevi spor gibi takdim ediyorlar. Hepsi 

köken olarak, dünya görüşü olarak ve birer felsefe olarak Uzak Doğu dinleriyle ve 

özellikle de Budizmle yakõndan ilgili� der.393 

Maharishi ve taraftarlarõ bir din olmadõklarõ konusunda õsrarcõdõrlar. Fakat 

TM�nin bir din olduğunu savunanlar ise Maharishi�nin Hindu gurularõn yanõnda 

yetiştiğine ve Hindu geleneğe uyduğu ve onun mantralar sistemini kullanmasõna 

dikkati çekerler. Eserlerinden de anlaşõldõğõ gibi fikirleri monizme dayanmaktadõr. 

Ayrõca TM�nin kabul töreninde açõk ritüel ögeleri ve mantra pratiği vardõr. TM bu 

hususlarda bir dine benzese de geleneksel dinlerin ihtiva ettiği bazõ ana unsurlardan 

yoksundur. Nitekim bir kimse Maharishi�nin felsefi geleneğini saptayabilse de, 

öğretileri TM uygulayõcõlarõ üzerinde hiçbir şekilde bağlayõcõ değildir. TM 

bağlamõnda incelenmiş hiçbir genel ibadet, etik konu, çalõşõlan bir kutsal kitap ve 

insanõn yaşamõnda açõlan yeni bir dönemi vurgulayan tören yoktur. Uygulayanõn 

oruç, zekat verme ve hac gibi hiçbir özel yükümlülüğü yoktur. Bilhassa gerçek bir 

TM topluluğu yoktur. Uygulayõcõlar tipik olarak, genel ibadet için bir araya 

gelmezler, fakat sadece mantrayõ dini bir yükümlülük olarak değil de yalnõzca 

kendilerince, çevreleri tarafõndan ve engin dünyada faydalanabilecekleri bir teknik 

olarak ezbere okurlar.394 

Prof. Dr. Akif Manaf, mantralarõn sihirli sözcükler olduğunu ve ehliyetsiz 

kişilere verilmemesi gerektiğini söyleyerek �Yoga ustalarõna belli mantralar 

verilmiştir. Bunlar bellidir, açõklanmaz ve değiştirilemez. Çünkü her bir titreşim 

mekanda, uzayda birtakõm enerjiye yol açar. Üç dört harften oluşan mantralar 

uzayda, evrende belli enerji akõmlarõnõ etkiliyor. Hangi akõmlar hangi kapõlarõ açõyor 

bilmiyoruz. Mantralar aracõlõğõ ile farklõ enerji boyutlarõ ile temasa geçiyorsunuz. 

Dengenizi kaybedebilirsiniz, sinir sisteminiz alt üst olabilir. Obsesyona düşen çok 

sayõda meditasyoncu biliyorum. Şuna eminim Maharishi sistemi uyduruk bir 

sistemdir,� der.395 

                                                           
 393         Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi, 6 Mayõs 2002 / Sayõ: 387. 
394   Chryssides, ss.302-303. 
395   Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi, 6 Mayõs 2002 / Sayõ: 387. 
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TM�yi araştõrmõş olanlardan bazõlarõ Maharishi�nin önce Hindistan�dan daha 

sonra da Amerika�dan kovulduğunu, Hollanda�da çok lüks bir sarayõnõn olduğunu, 

sarayõnõn pencerelerinin altõn, avizelerin de altõn gövde üstüne kristal olduğunu 

belirterek Maharishi�nin kendisini peygamber ve Budha�nõn günümüz enkarnesi 

tezahürü olarak tanõttõğõnõ ve yõllardõr TM yoluyla insanlarõ sömürdüğünü 

söylemektedir.396 

Yoga�nõn önemli öğrencileri onun �anlõk Nirvana�sõnõ protesto ettiler. Fakat 

TM tekniği bir ara dini bağlarõndan gittikçe uzaklaşmõş, oldukça popüler hale 

gelmişti. Eleştirilere göre, buna, yeni dinselliğin �fast-food endüstri� versiyonu adõnõ 

verebilirlerdi. Bu oldukça pazarlanabilir göründü.397 

Ayrõca yoganõn kompleks bir bütün ve mantralarõn 7. kademeye ait bir bilgi 

olduğunu söyleyen Yogi Kazõm Gürbüz ise Maharishi inancõnõn yogadan uzak 

olduğunu söylüyor; �1958 yõlõnda kendisine hodri meydan dedim, çõkmadõ. Yoga adõ 

altõnda başka düşünceler empoze ediliyor,� demektedir.398 

Diğer taraftan eski TM öğreticilerinden Robert Kropõnskõ de Maharishi 

tarafõndan kandõrõldõğõnõ iddia ederek TM�yi mahkemeye vermiştir. Maharishi 

hakkõnda gerçekleri öğrenmek için Guru Dev�in önde gelen müridlerinden Swami 

Swaroopanand Saraswati ile görüşmüştür. Swaroopanand, Maharishi�nin kafasõna 

göre planlar yaparak Guru Dev�in vasiyetine ve arzusuna açõkça ve kaba bir 

saygõsõzlõk yaptõğõnõ ve böylece Batõlõlarõ aldattõğõnõ söylemiştir.399 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 396        www.ozeldedektif.com/genc.html 

            397        Martin E. MARTY, PILGRIMS IN THEIR OWN LAND 500 YEARS OF RELIGION IN 
AMERICA, Penguin Books, New York, 1984, s. 455. 

     398         Adem Yavuz Arslan, Aksiyon Dergisi, 6 Mayõs 2002 / Sayõ: 387. 
     399         Kropõnskõ, s.3. 
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SONUÇ 

 

Hinduizm ve özellikle Shankara�nõn monist felsefesine dayanan bir mezhep 

olan TM�nin oluşumunda, kurucusu Maharishi Mahesh Yogi�nin Hindistan�da 

yetişmesi, Guru Dev�in yanõnda eğitim görmüş olmasõ ve hocasõ öldükten sonra 2 yõl 

mağarada inziva hayatõ yaşamasõ önemli bir etkiye sahiptir. Bu inzivadan sonra 

Transandantal Meditasyon adõnõ verdiği kendi meditasyon tekniğini geliştirmiştir. 

Meditasyon temelde Hint dinlerindeki önemli uygulama ve ibadetlerden 

biridir.  Hint dinlerine mensup kişiler, meditasyon yöntemini inanç, adet, gelenek ve 

görüşlerini insanlara tanõtmada ve bunlarõ empoze etmede etkili bir araç olarak 

kullanõrlar. 

Nitekim meditasyonun kaynağõnõ Hint dini literatüründe görürüz. Hinduizmin 

kutsal kitaplarõ olan Upanişadlar ve Bhagavad-Gita, meditasyon hakkõnda bilgi verir. 

Upanişadlarda insanõ ölümsüzlüğe ulaştõran tek vasõtanõn meditasyon olduğu 

belirtilir. Meditasyon da bir de madalyonun arka yüzünü görmek lazõmdõr. Burada 

insanlara ruhsal açõdan fayda sağlanacağõ belirtilirken aslõnda olayõn iç yüzünde Hint 

dinlerinin temel inanç ve öğretilerini yayma eğilimi yatmaktadõr. 

Hint kültürünün yaygõn özelliklerinden olan meditasyon, mistisizmin çeşitli 

dinlerdeki tezahürlerinde, İslamî tarikatlarda da vardõr. TM dünyevi hedefler için de 

meditasyonu öne çõkararak çağõmõzõn zayõflõklarõnõn çözümüne çare olarak takdim 

eder ve misyon vasõtasõ olarak kullanõr. Nitekim tedavisinde güçlük çekilen 

hastalõklar için, meditasyonu çare olarak sunar. 

Meditasyonun günümüzde bu denli yayõlmasõnõn nedeni gelişen teknoloji 

karşõsõnda insanlarda doyumsuzluğun meydana gelmesi ve fizyolojik ve ruhsal 

rahatsõzlõklarõn ortaya çõkmasõdõr. İnsanlardaki bu rahatsõzlõklar gerilime ve strese yol 

açtõğõndan insanlar, bu gibi rahatsõzlõktan kurtulmanõn yolu olarak meditasyona ilgi 

duymaya başlamõşlardõr. Bununla beraber maddi ihtiyaçlarõ karşõlanan insanlar 

manevi alanda, iç dünyalarõnda da kendilerini tatmin edecek bir huzur ortamõ arayõşõ 

içine girerler. Kutsalla birleşerek ebedi mutlulukta hissedar olmak isterler. 
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Ülkemizde bu duygularõnõ tatmin etmek isteyen üst sosyal sõnõflara mensup insanlar, 

İslam dinine ve Tasavvufi yöntemlere ilgi duyup �irticacõ� damgasõ yemekten 

korktuklarõ için manevi ihtiyaçlarõnõ yoga ve Hint  meditasyon yöntemleri 

aracõlõğõyla karşõlamaya çalõşmaktadõrlar. Bilhassa ülkemizde sanat ve sosyete 

çevresinde, üniversite gençliği içersinde hõzla yayõlmasõ bunu göstermektedir. 

TM�nin yayõlmasõ yoğun bir propaganda ve reklama da dayanõr. İnsanlarõ 

psikolojik olarak etkilemekten çok iyi yararlanõrlar. Genellikle depresyonda olan 

kişilere, her türlü hastalõklardan kurtulacaklarõ, başarõlarõnõ artõrmak için çalõşan lise 

ve üniversite öğrencilerine daha güçlü hafõza ve zeka vaad edilir. Ayrõca meditasyon 

ve yoga ile ilgili basõnda çõkan haber ve köşe yazõlarõ da toplumun ilgisini bu 

konulara yönlendirmede reklam aracõ olmaktadõr.  

Türkiye'de TM derneği ilk olarak 1966�da kurulmuştur. Şu anda tahmini 

olarak 20 bin kayõtlõ üyesi bulunmaktadõr. 5 büyük ilde TM Derneği adõ altõnda 

faaliyette olan TM'nin haftada iki gün ücretsiz tanõtõm toplantõlarõ vardõr. İş adamõ 

Rahmi Koç'tan Dr. Ender Saraç'a kadar kamuoyunun tanõdõğõ ünlü isimlerin tanõtõm 

toplantõlarõnda yer almalarõ reklamlarõna güç katmaktadõr. Akõmõn Türkiye 

temsilciliğini halen Albert-Vesile Baruh çifti yapmaktadõr. 

TM�nin amacõ bir psikiyatri kliniği gibi yalnõzca insanlarõ stresten kurtarmak 

ve sağlõğa kavuşturmak değildir. Akõmõn esas önemli amacõ Hinduizm inancõnõ 

tanõtmak ve felsefelerini yayarak misyonlarõnõ sürdürmektir.  

Hinduizme ait kavramlar ve inançlar batõ ambalajõ içinde sunulmaktadõr. Bize 

de Batõ yoluyla gelmektedir. Bunun için çeşitli kurslar düzenlenmekte, kurslarõn 

karşõlõğõnda yüksek meblağlar istenmektedir. Maharishi�nin meditasyonu ticari araç 

olarak da kullanõlmaktadõr. 

Yeni Dini hareketler olarak da isimlendirilen bu akõmlar çağdaş söylemlerle 

ortaya çõkarak geleneksel dinlerin fonksiyonlarõnõ tamamladõklarõnõ ve insanlarõn 

dertlerine derman olmadõğõnõ iddia ederler. TM de bu akõmlardandõr. Hinduizmin 

reformist bir mezhebidir. 

Kutsal kitaplarõ, Hinduizmin geleneksel kutsal kitaplarõndan Vedalar, 

Upanişadlar, Bhagavad-gita gibi temel kitaplardõr. Maharishi�nin yazmõş olduğu 
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�Varlõk Bilimi ve Yaşama Sanatõ� ve �Bhagavad-Gita�nõn 1. ve 6. Bölümlerinin Yeni 

Bir Çevirisi ve Yorumu� gibi çalõşmalarda eski temeller üzerine bina edilmektedir.  

Maharishi�ye göre Tanrõ tabiatõn ruhudur. Tabiat O�nun tezahürüdür. Ahiret 

inançlarõ ise Hint tenasüh inancõna dayanõr. Canlõlarõn kaderi davranõşlarõnõn 

neticesidir. Ruh ölümsüzdür ve tekamülünü tamamlamak için gidip gelmektedir. 

Mezhebin büyükleri peygamber hükmündedirler, taraftarlarõ da onlarõ peygamber 

olarak görmektedir. Hint ahir zaman tasavvurlarõndaki, dünyaya madden ve manen 

hakim olacağõna inanõlan Mehdi\Mesih Kalki�nin hükümranlõğõna zemin hazõrlanma 

gibi siyasi hedefleri de vardõr. Sonuçta yeryüzü cennetini kuracaklarõna inanõrlar. 

TM,  Hinduizmin inanç öğretilerini taşõyan ve Varlõk�la bir olmayõ amaçlayan 

advaita öğretisine sahip Hinduizmin mistik bir tarikatõdõr. 

Maharishi ve takipçilerinin bir din olmadõklarõ konusunda õsrar etmelerinin 

sebebi, çeşitli ülkelerin misyon karşõtõ kanunlarõdõr. Bu nedenle kendilerini insanlara 

Transandantal Meditasyon öğretip, sağlõk dağõtan, mutluluk veren bir kuruluş olarak 

tanõtõrlar. Buna rağmen Batõ yayõnlarõnda TM�nin dini bir hareket ve Hint mezhebi 

olduğu ifade edilir. Maharishi�nin Hindu bir alt yapõdan gelmesine ve Hindu 

hocalarõn silsilesi içinde yetişmesine ve Hint dini geleneklerinin karakteristiği olan 

mantralar sistemi kullanmasõna  dikkat çekilir.  

TM sadece insanlara meditasyonu öğreten bir dernek değildir. Aynõ zamanda  

topraksõz Dünya Hükümeti kurmak şeklindeki siyasal çalõşmalarõ; ekonomi, sağlõk, 

eğitim ve dünya siyasetiyle yakõndan ilgilenmeleri, ahir zaman Mehdi\Mesih 

tasavvurlarõnõn fiili tezahürleridir. 

Meditasyon ugulamalarõ bilimsel olmaktan ziyade pratik ve pragmatik yolla 

stres atma ve yaşamõn çeşitli safhalarõnda daha mutlu ve başarõlõ olma telkinine 

dayanõr.  

TM misyonunu açõkça bir davet şeklinde değil de, dolaylõ olarak dernek ve 

toplantõlarõna çağõrarak, insanlarõ özendirerek yaparlar. Buraya çağrõlan insanlara 

önce TM öğretilir. Eğer kişi ön telkinin de etkisiyle faydasõnõ görürse, toplantõlara 

devam ederek Hint dini kültürünü ve Maharishi�nin görüşlerini özümser. 15 günde 

bir kontrole çağrõlarak  kişinin zamanla buraya bağõmlõ olmasõ sağlanõr. 
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