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SUNUŞ

SİZİ STAN İLE TANIŞTIRMAK İSTERİM…

Joshua Tree’ye gitmek İstanbul’dan 30 saatlik uçuş mesafesi 
demek. Yalnızca uçuş değil, aktarmalarla perişan olmak, pasa-
port kontrollerinde uzayan kuyruklarda beklemek, bir bavulun 
üstünde 3-5 saat uyumak ve jetlag halinde çöle gitmek için bir 
araba kiralamaya çalışmak demek… Benimse 2005 Ocak’ında 
bu yolculuğu göze almak için bir nedenim var; çölün ortasında 
hayallerimle randevum var, Stan Grof’la tanışacağım… Geçen 
yüzyılın psikoterapi akımlarının pabucunu dama atan bir psi-
kiyatri devi ile, onunla karşılaşmak yirminci yüzyılın başında 
genç bir psikiyatri asistanının Freud’la karşılaşması gibi bir şey 
benim için.

Ne var ki, bu karşılaşma çok hazırlıksız yakalıyor beni. Gece 
yarısı jetlag halinde vardığım Joshua Retreat’in yemekhanesinde 
çorbamı içerken, oldukça iriyarı bir adam giriyor salondan içeri. 
Dönüp bakmıyorum bile, bir an önce gidip yatmak istiyorum. 
Adam tam karşıma oturuyor, başımı kaldırınca uzanan bir el, 
sıcacık bir gülümseme ve koca adamdan beklenmeyecek yu-
muşaklıkta bir sesle karşılaşıyorum: “Merhaba, ben Stan.” Önce 
dilim tutuluyor, sonra çözülüyor, bir çırpıda Türkiye’den geldi-
ğimi, sanat terapisi, transpersonel psikoloji ve aile dizimi ile ilgi-
lendiğimi anlatıyorum ona…

O soğuk çöl gecesinde o masada başlayan konuşma, ömür 
boyu süreceğini umduğum bir dostluğun ve usta-çırak ilişkisi-
nin başlangıcı oluyor. Sanırım insanlar bir dalda öncü oldukları 
zaman, dünyaya dair bütünsel ve etkileyici görüşlere ulaşıyor-
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lar. Böyle birinin yanında durmak bile etkiliyor insanı; illa ki 
mesleğinize uygulamanız gerekmez, ağızlarından çıkacak tek 
bir cümle bile hayatınızı değiştirebilir, farkındalığı ve içgörüyü 
artırabilir, kendinizi birden aydınlanmış hissetmenize neden 
olabilir. 

Stan, o yıllarda çalışmaları da kendisi yönetirdi; hepimiz yo-
ğun bir çalışmanın sonrası onun yakınlığını, rahatlatan doku-
nuşunu, başucumuzda duymuşuzdur. Transpersonel psikoloji 
denen araçla dünyayı değiştirecek bir avuç kahraman gibi his-
settirmişti bize kendimizi…

Aslında beni oraya getiren yolculuk birkaç yıl önce başla-
mıştı, kızımı doğurup ilaç araştırmalarıyla ilgili bol seyahatli 
mesleğimden ayrılınca, daha önce eğitimini aldığım psikoterapi 
teknikleri aracılığıyla kanser hastalarıyla çalıştım. Ölüme yakın 
hastalarla yaptığımız gruplarda kader, isyan, kabullenme, dep-
resyon, bitirilmemiş işler konuşulması gereken şeylerdi ama yak-
laşan ölüm, konulara hep daha derin değişik tonlar kazandırırdı. 
Çoğu zaman grupta ne diyeceğimi bilemezdim ve literatürde de 
bu konuda ne kadar az bilgi olduğunu görürdüm. Böyle bir za-
manda sevgili Levent’in sayesinde Kozmik Oyun’un ilk çevirisi 
imdadıma yetişti. Bambaşka bir amaçla okuduğum bu kitapla, 
aradığım derinliğin transpersonel psikolojide olduğunu, ancak 
böyle bir yaklaşımın ölüme giden yolda yardımcı olabileceğini 
anladım: doğum-ölüm-yeniden doğum döngüsü. 

Grof’un öyküsü ise çok daha önceden başlamıştı: onun haya-
tı 1950’de asistan olarak çalıştığı Prag Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Bölümü’ne Sandoz araştırma laboratuvarından gelen 
bir kutu ile değişti. Bu kutu küçük bir miktar LSD-25 (dietilamid 
liserjik asid) içeriyordu ve kitapta da anlatıldığı gibi yanına da 
küçük bir not iliştirilmişti. Notta bu maddenin “psikotiklerle ça-
lışan ruh sağlığı profesyonelleri için, devrimci ve alışılmamış bir 
öğrenme aracı olabileceği” yazılıdır.

Böylece Grof, Dr. Roubijck’in deneği olarak bir LSD seansına 
katılma şansı elde eder. Bir süre sonra maddenin etkileri başlar: 
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hafif bir baş dönmesi ve bulantıyı takiben inanılmaz renkli soyut 
ve geometrik şekillerin kaleydoskopik seriler halindeki fantastik 
oyunu… Grof daha sonra bilinçaltının ürettiği duygular, vizyon-
lar ve yaşama dair aydınlatıcı içgörülerle kuşatılır. Bu o kadar 
öğretici ve derin bir deneyimdir ki, yıllardır psikanalizde öğren-
diklerini gölgede bırakır. 

Daha sonra kendisini deneyin bir parçası olarak ışıkla uya-
rılan bir odaya alırlar. Orada inanılmaz parlaklık ve olağanüstü 
güzellikteki bir ışıkla karşılaşır Grof; bu tanrısal ışık milyonlarca 
güneş büyüklüğündedir ve kendisini adeta Hiroşima’daki atom 
bombası patlamasının ortasında hisseder. İlahi bir fırtınanın bi-
lincini bedeninden uzaklaştırdığını ve odanın, yanındakilerin, 
Prag’da ya da dünyada olmanın farkındalığını yitirişini anlatır. 
Bilinci inanılmaz bir hızla genişler ve kozmik boyutlara ulaşır. 
Evren ve kendisi arasında bir sınır kalmamıştır artık. Daha sonra 
bu paradoksu şöyle tanımlar: Sovyetler Birliği tarafından yöne-
tilen Marksist rejim altındaki bir ülkede bir psikiyatri kliniğinde, 
bir yirminci yüzyıl kimyacısı tarafından deney tüpünde üretilen 
bir madde ile ilgili ciddi bilimsel bir deneyin ortasında, Tanrı 
kendisini ona göstermek için bu anı seçmiştir!

Bu “olağandışı bilinç durumları”nın, doğuda ve birçok mis-
tik öğretide kabul edildiği gibi, herkesin doğuştan gelen bir hak-
kı olduğunu bilmediğinden, her şeyi LSD’nin etkisine atfeder. 
Gene de bilinç durumları değişikliğinin psikiyatride çalışılabile-
cek en ilginç alan olduğu fikrindedir. Bu, Freud’un rüyalar için 
kullandığı deyimle “bilinçaltına giden kral yolu”dur! Buradaki 
şifa verici potansiyeli fark eden Grof, bütün yaşamını insan bilin-
cini araştırmaya adar, binlerce LSD seansı yönetir, transpersonel 
psikolojinin de temelleri böylece atılmış olur. 

Grof, 70’lerin başında Baltimore Üniversitesi’ndeki LSD araş-
tırmalarını yürütmek için davet edildiği Amerika’da kalmaya 
karar verir ve 4 yıl sonra Güney Amerika kültürlerini inceleyen 
bir antropolog olan Joan Halifax ile tanışır. İkisi birden İzlanda 
Reykjavik’te düzenlenen Transpersonel Psikoloji konferansına 
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davet edilirler. Aynı konferansta bulunan ve ikilinin de yakın 
dostu olan, belki de bütün çağların en önemli mitolojisti Joseph 
Campbell, hemen orada kutup ışıklarının etkisiyle alevlenen bu 
âşık çift için unutulmaz bir Viking düğünü düzenlemeye karar 
verir. Bitmeyen gündüzün etkisi altındaki İzlanda’da, binlerce 
yıldır, gaipten haber almaların, arketiplerin, Tanrının çeşitli mu-
cizelerinin hayat bulduğu bu mitolojik ortamda, konferansın 70 
davetlisi de, Joan ve Stan’in simgelediği evrensel kadın ve erkek 
figürünün birlikteliğini Diyonizyen bir çoşku içinde kutlamaya 
hazırlanırlar. Bu, yüzyıllardır yani Hıristiyanlar geldiğinden 
beri  bu topraklarda yapılmayan bir “hierosgamos”tur yani top-
rak ana ile gök babanın birlikteliği ve bu birlikteliğin sembolü de 
gökkuşağıdır. Grof’un When the Impossible Happens adlı kitabında 
anlattığı üzere düğün saunada başlar, eski bir volkan kraterinde 
düğün sofrası ile devam eder ve tam davetliler açık havada dan-
sa başlamışken, beyaz gecede gökyüzünde çifte bir gökkuşağı 
belirir!

Bu muhteşem birleşmeye ve onca insanın heyecanına rağ-
men Stan ve Joan’ın birlikteliği uzun sürmez. Grof, Transperso-
nel Psikoloji ve LSD deneyleri ile ilgili bir kitap yazmak üzere 
bir teklif alıp Esalen, Kaliforniya’ya taşınınca ilişkileri sona erer. 
İlginç bir şekilde Joseph Campbell Stan’in ikinci evliliğinin de 
çöpçatanı olur! 

Christina, Hawai’de yaşayan sıradan ve mutlu bir evliliği 
olan bir yoga hocasıdır. İkinci çocuğunun doğumu sırasında, 
sonradan Kundalini uyanışı olduğunu anladığı, bütün vücudu-
nu sarsan enerji akımları deneyimler. Bu durum Siddha Yoga 
hocası olan Swami Muktananda ile karşılaşmasıyla daha belir-
gin ve kalıcı hale gelir. Nöbetler arasında tümüyle realiteye vakıf 
olmasına rağmen, vücudunu sarsan enerji deneyimleri sırasında 
başka âlemlerde olduğunu düşündüğü bilinç değişiklikleri ya-
şar. Onu tümüyle değiştiren ve evliliğini bitiren olaylara bir açık-
lama bulabilmek amacıyla üniversiteden hocası olan Campbell’i 
arar ve Joseph ona, dünyada insan bilinci hakkında en çok şeyi 



11

Sizi Stan ile Tanıştırmak İsterim...

bilen insan olarak nitelediği Grof’a danışmasını önerir. Bu tanış-
ma, Christina ve Stan için, doğu ve batı dünyasından birçok ön-
cüye ev sahipliği yapıp transpersonel psikolojiyi geliştirecekleri 
California Integral Studies Enstitüsü’nü kurmaları ve holotropik 
nefes çalışmalarını oluşturmaları yolunda bir başlangıç olur. 

Grof, önce LSD deneylerine dayanarak bilincin ötesine uza-
nan ve bilinçaltı bir sembolizm ile hayatımızdaki birçok olayı 
açıklayan ve bu açıklamalarla şifa getiren bir yaklaşım oluşturur. 
Sonra Christina’nın Kundalini enerjisini dengelemek için geliş-
tirdikleri nefes çalışmaları, bu deneyimleri güvenli bir ortamda 
ve aracı bir maddeye ihtiyaç kalmadan daha sağlıklı bir şekilde 
yaşamanın yollarını açar. 20 yıl boyunca bütün dünyada yüzler-
ce Holotropik Nefes Terapisti yetiştiren Grof, doğum deneyimi-
nin önemini fark eder ve bilinçaltının doğum anından çok ötelere 
uzandığını binlerce hastası aracılığıyla gösterir. Bu kitapta oku-
yacağınız gibi, doğum matriksleri aracılığıyla hayatımıza dam-
gasını vuran yaşantılar açıklaması, Grof açısından transpersonel 
psikolojinin tedavi ilkelerinin de temelini atar. Grof’un öğrenci-
lerine pek çok kez söylediği gibi, “Dünyada herkes, politikacılar 
ve güç sahipleri de dahil, bir kez holotropik nefes çalışmasına 
katılsalar ve olağandışı bilinç durumlarının değiştiriciliğini bir 
kez olsun yaşasalar, dünya farklı bir yer olurdu.” Onun çabası 
hep bunu sağlamak yolundaydı.

O serin ocak akşamı, Joshua Tree’de o masada otururken, ben 
de bu inanılmaz adamın deneyimleriyle bir noktada birleştiği-
mi, o haftanın benim hayatımda da inanılmaz izler bırakacağını 
biliyordum. “İmkânsız” hepimiz için olduğu gibi, benim için de 
gerçekleşecekti. Teşekkürler Stan…

Günnur Başar
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Bu kitap, insan psişesinin keşfedilmemiş yönlerinin araştı rıl-
masıyla geçen kırk yıllık bireysel ve profesyonel yolculuğum da 
edindiğim felsefi ve ruhsal içgörüleri özetleme girişimidir. Bu, 
tek başıma başaramayacağım derecede karmaşık, zor ve ba zen 
de engellerle dolu bir hac yolculuğu gibi olmuştur. Yıllar bo-
yunca birçok insandan paha biçilmez yardımlar, ilham ve destek 
aldım. Bazıları yakın arkadaşım, diğerleri önemli öğretmenlerdi 
ve diğer birçoğu da yaşamımda her iki rolü de üstlendi. Hepsi ne 
tek tek teşekkür etmem zor, ancak bazılarını özellikle belirt mek 
istiyorum.

Bir “büyücünün” kızı –Bask mistik geleneğinden ruhsal bir 
öğretmen– ve antropolog Angeles Arrien benim için yıllarca ger-
çek bir dost ve önemli bir öğretmen oldu. Kırk yıllık ruhsal eği-
timinin verdiği deneyimle insan ruhunun eril ve dişil yönlerini 
bütünleştiren ve “mistik yolu uygulamalı adımlarla yürüyen” 
canlı bir örnek olmuştur.

California Big Sur, Esalen Enstitüsü’ndeki eğitmenlik yılla-
rımın iki buçuk yılı boyunca bireysel ve profesyonel olarak yüz-
lerce saat tartışma şansını elde ettiğim Gregory Bateson benim 
için önemli bir öğretmen ve özel bir arkadaştı. Konuşmalarımız-
da mistik gerçekliği hiçbir zaman tam olarak kabul etmedi. An-
cak araştırmacı zihninin keskin mantığı, bilimdeki mekanik 
dü şünce yapısını katı bir şekilde eleştirmemi sağlayarak bana 
transpersonel görüş için büyük bir kapı açtı.

David Bohm’un çalışması, insan şuurunun doğası ve boyut-
larıyla ilgili araştırmalarım ile bilimsel dünya görüşü arasında 
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bağlantı kurma çabalarıma en önemli katkılardan biri olmuştur.
Bohm’un holografik evren modeli kendi teorilerim açısından 
paha biçilmez derecede önemlidir. Karl Pribram’ın holografik il-
kelere dayanan beyin modeli bu köprü niteliğindeki çalışma için 
özellikle önem taşır.

Parlak düşünür, mitolog, usta öğretmen ve uzun yıllar arka-
daşım olan Joseph Campbell mitolojinin anlamını ve kutsal ger-
çekliklere ulaştırmadaki işlevini görmemi sağladı. Düşüncele-
rimde güçlü bir etkisi olmuştur ve bireysel yaşantıma olan 
katkı ları da eşdeğerdir. Bugün mitolojiyi –C. G. Jung ve Joseph 
Camp bell’in anladığı şekliyle– psikoloji, ruhsallık ve din açısın-
dan son derece önemli buluyorum.

Fritjof Capra’nın sarsıcı eseri Fiziğin Tao’su kendi entelektü-
el arayışlarımda son derece etkili olmuştur. Kuantum-görelilik 
fi ziğiyle Doğu felsefeleri arasındaki benzerliği göstererek ruh-
sallık ve transpersonel psikolojinin gelecekteki bilimsel paradig-
manın ayrılmaz bir parçası olabileceğine dair beni ümitlendirdi. 
Kendi akademik eğitimimin kısıtlayıcılığından kurtulmamda 
oldukça etkili oldu. Yıllar süren arkadaşlığımız ilham kaynağım 
olmuştur.

Benedikten keşişi ve filozof David Steindl-Rast ruhsallık ve 
din arasındaki farkı görmeme yardımcı oldu. Hıristiyanlığın 
mis tik özünü ve Kilise’nin karmaşık ve kafa karıştırıcı tarihiy-
le anla şılması zor hale getirilen İsa’nın asıl mesajını anlamamı 
sağladı.

Antropolog olarak aldığı akademik eğitimle Amazonlarda-
ki şamanik inisiyasyonunu bütünleştirebilen Michael Harner en 
yakın arkadaşım olduğu kadar önemli bir öğretmendir de. İn-
sanlığın en eski dini ve şifa sanatı olan Şamanizm’in hem teorisi-
ni hem de uygulamalı yönünü anlamamı sağladı. Bu bilgi Kuzey 
Amerika, Meksika, Güney Amerika ve Afrika şamanlarıyla yaşa-
dığım doğrudan deneyimlerde tamamlayıcı oldu.

Doğrudan olmasa da Albert Hofmann’ın bireysel ve profes-
yonel yaşantımdaki etkisi diğer herkesten fazla olmuştur. Şans 
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eseri bulduğu LSD’nin güçlü psikodelik (psychedelic) etkileri bu 
maddeyi 1956 yılında yeni bir psikiyatristken denememe ne den 
oldu. Bu deneyim bireysel ve profesyonel yaşantımı değiştirdi 
ve bende olağandışı şuur hallerine karşı yoğun bir ilgi uyandırdı.

Jack Kornfield iyi bir dost, çalışma arkadaşı ve manevi öğ-
retmen olduğu kadar, hem meditasyon merkezinde hem de 
gün delik yaşamda “başarılı yöntemlerin” gerçek bir ustasıdır. 
Budist bir keşiş olarak aldığı yıllar süren öğreti ile Batı psikolo-
ji eğitimi ni bir araya getirip bütünleştirebilmiştir. Onu tanıyan 
herkes, is ter dostları ister öğrencileri olsun, sahip olduğu şefkat, 
bilgelik ve sıradışı nüktedanlığı takdir eder. Birbirimizi tanıdığı-
mız yir mi yıl içinde birçok semineri birlikte düzenledik. Budizm 
ve ruh sallık hakkında ondan öğrendiklerim bu konuda okudu-
ğum tüm kitaplardan daha fazladır.

Sistem felsefesi ve genel evrim teorisinin önde gelen savu-
nucularından Ervin Laszlo profesyonel yaşamımda oldukça et-
kili oldu. Madde, yaşam ve zihne ait birleşik bir bilimin temelle-
rini oluşturduğu kitapları ve kendisiyle yaptığım tartışmalar, 
kendi deneyimlerim ve gözlemlerimi anlamada en tatmin edici 
kavramsal çatıyı oluşturdu. Bu kitaplar ve tartışmalar, kendi bu-
luşlarımı ruhsallık ve bilimi birleştiren daha kapsamlı bir dünya 
görüşüyle bütünleştirebilmemi sağladı.

Sıkı akademik eğitim, doğa ve insanlığın geleceği için kay gı 
ve maceracı bir ruhun ender rastlanan bir bileşkesi olan psiko-
log ve psikoterapist Ralph Metzner otuz yıl önceki ilk karşılaş-
mamızdan bu yana önemli bir arkadaş ve arayış yolculuğunda ki 
dostum olmuştur. Zorlayıcı ve rahatsız edici deneyimler ve göz-
lemler karşısında duygusal ve entelektüel dengeyi sağlama da 
benim için önemli bir model olmuştur.

Diğer yakın arkadaşlarımdan Ram Dass en önemli ruhsal öğret-
menlerimden biri olmuştur. Jnana, bhakti, karma ve raja yoga’nın 
kendine özgü bir bileşkesini sunan Ram Dass ruhsal yolculuğunun 
tüm zafer ve yenilgilerini bütün samimiyetiyle di le getiren ruhsal 
arayış içerisindeki insan arşetipinin kültürü müzdeki temsilcisi ol-
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muştur. Birçok görüşmemiz sırasında ken dine özgü içgörü ve fi-
kirleriyle beni aydınlatmadığı bir an bile hatırlamıyorum.

Rupert Sheldrake, sıradışı zekâsı ve berrak görüşüyle gele-
neksel bilimin eksikliklerini görmemi sağladı. Kendi bulgularım, 
birlikte büyüdüğüm metafizik varsayımlarla çatışsa dahi yeni 
gözlemlere daha açık olmama ve kendi kararlarıma güvenmeme 
yardımcı oldu. Form, model, düzen ve anlam’a uygun açıklama-
lar getirilmesi gerekliliği üzerinde durması çalışmam açısından 
özellikle önem taşır.

En yakın arkadaşlarımdan psikolog, filozof ve astrolog Rick 
Tarnas yeni düşünce ve ilhamlarımın daimi kaynağı olmuştur. 
Holotropik şuur halleri, arşetip psikolojisi ve transit astroloji ara-
sındaki sıradışı ilişkileri keşfetmeye California, Big Sur, Esalen 
Enstitüsü’nde yaşadığımız yıllarda başladık ve son zamanlarda 
da California Bütünsel Çalışmalar Enstitüsü’nde (California Ins-
titute of Integral Studies-CIIS) birlikte verdiğimiz derslerde de 
devam ediyoruz. Rick yaptığı titiz araştırmalarla yaratılışın te-
melindeki yüce tasarımı derinden takdir etmeme yardımcı oldu.

Charles Tart, uzlaşmaz bir tutumla inandığı şeyleri savun ma 
cesareti, dürüstlüğü ve kararlılığını göstererek parapsikoloji ve 
ruhsallık gibi tartışmalı ve yanlış anlaşılan konularda bile ge-
leneksel olmayan araştırma yollarını izledi. Kendisini takdir edi-
yorum. Ondan çok şey öğrendim.

Frances Vaughan ve Roger Walsh transpersonel psikoloji-
nin öncü ve liderlerindendir. Hem işte hem de yaşamda bera-
berler. Onlara bir çift olarak teşekkür etmek istiyorum. Benim 
için daimi bir ilham, destek ve cesaret kaynağı oldular. Ders, 
seminer ve yazılarında olduğu kadar özel yaşamlarında da 
bilim, ruhsallık ve aklı başında yaşamın birlikte olabileceğini 
gösterdiler. Onlar gibi dost ve çalışma arkadaşlarımın olması 
muhteşemdi.

Ken Wilber, bilim ve ruhsallığın gelecekteki uzlaşımı için 
sağlam felsefi temellerin oturtulmasında herkesten fazla çalıştı. 
Çıkardığı sarsıcı kitap dizisi Doğu’daki ve Batı’daki çeşitli alan 




