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Bu röportajda değindiğin konulardan biri de, Guru’ların egonu yenmene nasıl 

yardımcı oldukları ve psikoterapinin de egoyu yapılandırmaya veya güçlendirmeye 

yardımcı olan unsurlar içermesiyle ilgili. Peki, egoyu inşa etmek, egodan kurtulmak, 

egonun ne olduğu, bunlar fazlaca kafa karıştırıcı. Bizim için bu konuyu aydınlatır mısın 

Ken? 

Bu terimler hakkında konuştuğumuzda, iki farklı aşamadan bahsediyor gibi duruyoruz ve 
kullandığımız dil de biraz farklı. Ancak ben tüm bunları basitleştirerek teke indirgeyeceğim. 
Bu bizi epey şaşırtacak hatta öleceğiz! Komplike görünüyor çünkü bahsettiğimiz bu iki 
farklı aşama – bir ego oluşturmalı, onu aşmalı ve yıkmalısın – aslında hepsi devam eden 
tek bir süreç. Sadece tek bir şey oluyor. Bu iki aşama arasındaki tek fark ise terapistler belli 
bir noktada süreci durduruyorlar, spiritüel öğretmenler ise devam ettiriyorlar. Böylece tanık 
olma kapasiten artıyor, işte asıl olan bu. Psikanalizde güçlü bir ego, ilgisiz bir farkındalığa 
sahip olmak anlamındadır. Bağlanma olmadan bilincin objelerinin fakında olmak demektir. 
Bir başka deyişle, arzunun objeleri seni itip kakmaz. Sadece tanık olursun ve üzerlerinde 
bir çeşit hakimiyet veya kontrol sağlarsın. Güçlü bir ego budur. Olan ne ise, üstesinden 
gelmeden ona tanık olmaktır. Kontrol edemeyeceğin çok güçlü arzuların vardır. Görünüm, 
objeler, takıntılar, zorlamalar vardır, sakin değilsindir. Tüm bunlara eşit gezinen bir dikkatle 
tanık olamazsın. Tam aksine bunlara göre hareket edersin, bağımlılıklarına, zorlamalarına 
göre davranırsın. Psikoterapi bir bağlamda bütünü ayırmak üzerine tasarlanmıştır 
diyebiliriz, bunu da tanıklık ile yapar. Bir obje vardır, ona bakarsın, onun hakkında 
tartışırsın, onu farkındalığına getirirsin, böylece artık gizli bir obje değildir, arzun objenin 
kendisi olmuştur. Herhangi bir şey bir obje haline geldiğinde, yaşamını devam ettirmek 
için onun kapasitesini söküp alırsın. Psikanalizin güçlü bir ego yaratmak olarak ele aldığı 
şey, aslında, güçlü bir tanıklık yaratmayı veya güçlü bir tanıklık etme duygusunun içine 
girmeyi gösteren skalada sadece yarıya kadar yol almak demektir. Tam da orada, yaklaşık 
beşinci seviyede işi bırakırlar. Başka bir sebepten değil, sadece altıncı ve yedinci seviyeyi 
bilmediklerinden! Genelde dördüncü veya beşinci seviyeden başlarlar. Burası olgundur, 
her bireyin sahip olmayı isteyeceği harikalarla derinden etkilenmiştir. Ve burada biter. 
Spiritüel uygulama süreci devam ettirir. Buradan sonra  şahit olursun. Benlik duygusuna 
şahit olur ve bu şahitliğini sürdürürsün. Bunu yapmaya devam ettikçe bir noktada devasa 
sonsuz farkındalığın mutluluk denizine dalarsın.  Olduğun şeyden dolayı şanslısındır ve bu 
an ve an ortaya çıkan her şeyin temelini oluşturur. Bu noktada psikoterapötik değil de 
spiritüel adını alır, ama her ikisi de tek bir hattır, aynı şeyin aynı sürecidir, sonsuz zekadır. 
Egoyu yaratıyoruz, egodan kurtuluyoruz demek kafa karıştırıcı, evet. Ego “ben” 



kelimesinin karşılığı, hepsi bu. Ben istiyorum dediğinde, buradaki ben  “büyük ben”dir. 
Zihinden bahsediyorsa, “büyük zihin”dir. Buradaki ego, büyük egodur. Çünkü egonun 
kötü bir ünü var. Büyük zihinin ve büyük egonun aynı şey olduğunu görmek bizim için çok 
zor. Sadece saf “ben”, saf farkındalıktır. Ramana Maharshi buna “ben”in “bana” şahit 
olması der. Büyük “ben” küçük “ben”e tanık olur. Ego-egoya. Hepsi bu. O zaman 
farkındalığın kapasitesi hakkında konuşalım. Süregelen budur. Senden değil, var olan her 
bilinçten yükselerek devam eder. Cennete uzanan merdivendir. 

Sanırım aydınlanma ile ilgili bir makalende, dualite içermeyen bir farkındalığa ve aynı 

zamanda büyük fonksiyonel bir egoya sahip olmaktan, ve bunun nasıl bir tabu 

olduğundan bahsetmiştin. Son derece gelişmiş spiritüel öğretmenlerin etrafta 

kocaman egolarıyla dolaşmamaları gerektiğine dair beklentiler var ve sen bununla 

çelişerek, bunun gerekli olmadığını düşünüyorsun? 

Evet orada egonun sadece güçlü bir kişilik olduğu anlamına gelen konvansiyonel anlayışla 
bir anlamda oynuyorum. Her iki durumda da ego kötü bir üne sahip. Samsara, illüzyon 
veya aydınlanmamış olmak egoya sahip olmaktan ileri gelmez. Aslında egomuz yeterince 
büyük değil. “Ben”in sonsuzluğa yayılması gerekir, sadece bu küçük beden-zihin ile 
ilişkilendirilmesi düşünülemez. Ego bu değil, bu da bir ego fakat cılız bir ego. 
Psikoterapistlerin özsaygı dedikleri şey bir felaket, olduğun şeyin acınası küçük bir parçası 
sadece. Özsaygı tanrıya aittir, özsaygı kök ruha aittir, yeri orasıdır. Yani, “Ken” oraya 
gidiyor, bunu yapıyor, şunu yazıyor – bunların hepsi gülünç ve ayrıca kimlik yanılgısından 
ibaret. Ama yine de durdurmak isteyeceğiniz bir şey değil. Çünkü büyük spiritüel 
öğretmenlerin çoğu ilerlemelerine “ben”i genişleterek, bunu da kozmosu sevgiyle, 
bilinçle, farkındalıkla tam anlamıyla kucaklayarak  devam etmişlerdir. Bireysel kişilikleri aşırı 
kuvvetli insanlardır. Gerçekten aydınlanmışların çoğu çok güçlü karaktere sahiptirler. 
Bazıları hatta karalanmışlardır da, dengeler yüzünden, işler böyle yürür. Aracın bir bölümü 
zedelenmiş, çürümüş olabilir, hızlanmaya elverişli olmayabilir. Gerçek aydınlanmışların 
çoğu, bir geleneğe bağlı olanların neredeyse tamamı, büyük karakterlerdir, ele avuca 
sığmayacak, taşkın denebilecek kadar büyük egolardır. Bu yüzden onları büyüleyici 
buluyorum. 

Büyük geleneklerin kurucusu olup da zayıf bir karaktere sahip olunabileceğini 

düşünmüyorum. 

Başlıbaşına bir Katolik mezhebinin dini emirlerinin kurucusu olan Azize Teresa da çok 
güçlü, inanılmaz bir kişilikti. Varlığı kuvvetliydi. Yapmak istediğim şey, egodan kurtulmanın 
bilmediğimiz bir beceriye kapılmak olduğunu savunan stereotipin karşısında durmak. İş 
bunun tam tersi. Adı geçen kişilerin neredeyse hepsi yaşam dolu kişiler. Adi Da, 
Krişnamurti. Krişnamurti İtalyan deri ayakkabılar giyer, Alfa Romeo kullanırdı. Dolu bir 
kişilikti. Bence, aydınlanma hakkında garip fikirlere sahibiz. Hayatımızda bize zorluk çıkaran 



ne varsa onlardan soyutlanmak, onlardan arınmak istiyoruz. Seks, para, yemek, iktidar. 
Bunların hepsine sahip olmak isteyen insanlar var. Çoğu zaman daha da fazlasına sahipler. 
Bu insanların yanında bulunduğunda bir şeyler aydınlanır. Onlar tüm bunlardan çok daha 
fazlasıyla dolular. Onların etrafında olmakla ilgili büyüleyici olan da bu işte. Bu insanlarla 
birlikteysen aydınlanma vardır. Öz oradadır, enerji oradadır.Yaratılışa sebep olan budur, 
soyları başlatan budur. Kökenlerin kurucuları, çok az istisna hariç,  çok güçlü kişilerdi. 

Peki, ego ve ego ötesi gelişme gerçekten tek bir çizgi ise, psikoterapinin ve 

spiritüalizmin tek bir biçim olarak bir araya gelmesi mantıklı olmaz mı? Çarşamba’ları 

terapistime, hafta sonları meditasyon grubuma gitmek yerine, her ikisi de spiritüel bir 

gelenek oluşturacak şekilde birleşseler? 

İntegral dediğimiz de bu zaten, tek bir şey. Henüz bunu tanımlayacak bir terim var olmasa 
da,  integral psikoloji ya da integral terapi her ikisini birlikte yürütür. Şöyle anlatabilirim,  
varsayalım ki Everest Dağı’na tırmanıyorum. Dağa çıkarken yolun ilk yarısında karşılaştığım 
problemler, yolun ikinci yarısında karşılaştığım problemlerden farklı. Daha alt seviyedeki 
problemlerle baş etmek üzere uzmanlaşmış bir grup insan var. Diğer bir grup da yüksek 
irtifa hastalığı gibi daha yüksek seviyedeki problemler üzerinde uzmanlar. Şunu 
söyleyebiliriz, erken evrelerde, aşağı seviyedeki travma ve kaygılarla ilgilenilir. 1.2.3. 
seviyede para, yemek, seks, iktidar gibi daha rasyonel konular üzerinde çalışılır. Psikoterapi 
bu alanda hizmet verir. Daha yüksek çakralarda, evrensel sevgi, şefkat, kutsallık gibi daha 
derin konulara girilir ve bu alanda uzmanlaşmış kişiler de var. Her durumda da her ikisi bir 
bütün ve bu yolun tamamı için uzmanlaşılabilir, bu açık bir alan. 

Anlıyorum. Peki gerçekten meditasyon öğrenmek istiyorsam ve bunu bana öğretecek 

bir integral terapist yok. Bunu  destekleyecek bir kaynağın  parçası olmak istiyorum, 

daha önce kendini kontrol altına almış çok kaliteli bir öğretmenin beni kontrol altına 

almasını istiyorum. Ve bu kişi tüm bu konulara dahil olmalı. 

Şu anda bu konular ile ilgili karma bir anlayış oluşturabileceğimiz bir geçiş sürecindeyiz. 
Üzerinde çalıştığımız birkaç model var. Tüm bunları nasıl daha iyi bir şekilde aynı çatı 
altında toplarız, kökenlere ilişkin değerli hazineleri de bunun dışında kalmayacak şekilde 
nasıl koruruz, nasıl güncelleriz ve iç içe geçiririz gibi konular üzerinde çalışıyoruz. 
Elimizdeki modellerden biri, aile hekimi gibi bir GP sistemi geliştirmek. GP, pratisyen 
hekim demek, aile hekimi gibi. Aile hekimine gidip kontrol olduğunuzda “bu bir tümöre 
benziyor” diyebilir. Ardından bir beyin cerrahine veya hangi konuda uzmanlaşmış birine 
ihtiyaç duyuyorsanız ona gidersiniz. Aile hekimi beyin ameliyatını kendi yapmaz ancak ne 
yapılması gerektiğini söyler.  
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