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Kabala’nın Mesajı

Bnei Baruch (Bney Baruh), Kabala 

bilgeliğini tüm dünya ile paylaşan büyük 

bir Kabalistler grubudur. 38 den fazla 

dildeki çalışma araçları bir nesilden 

diğerine geçmiş otantik Kabala metinlerini 

temel alır. 

Bnei Baruch dünya çapındaki binlerce 

öğrencinin birçok çeşitli hareketinden 

oluşmaktadır. Her öğrenci kendi kişisel 

koşullarına ve yeteneklerine göre kendi 

yolunu ve yoğunluğunu seçer. 

Son yıllarda grup, orijinal Kabala 

kaynaklarını çağdaş bir dille sunan gönüllü 

eğitim projeleriyle uğraşan bir hareket 

olarak büyüdü. Bnei Baruch tarafından 

dağıtımı yapılan mesajın özü insanların 

birlik olması, ulusların birliği ve insan 

sevgisidir. 

Binlerce yıldır, Kabalistler insan sevgisinin 

yaratılışın temeli olduğunu 

öğretmektedirler. Bnei Baruch kesinlikle 

Din, Irk, Dil, v.b. bir ayırım gözetmez. Bu 

sevgi Hz. İbrahim'in, Hz. Musa'nın ve 

onların kurduğu Kabalist grupların 

günlerinden beri hakim olmuştur. İnsan 

sevgisi temelsiz nefrete dönüştüğü 

zamanlarda, millet sürgün ve ızdırap içine 

düşmüştür. Eğer bu eski -ama- yeni 

değerler için bir yer açarsak, farklılıklarımızı 

bir kenara koyup birleşmek için gerekli 

olan güce sahip olduğumuzu keşfedeceğiz. 

Bin yıldan beri gizlenmiş olan Kabala 

bilgeliği şimdi açığa çıkıyor. Bizim yeterince 

geliştiğimiz ve onun mesajını uygulamaya 

hazır olduğumuz bir zaman için bekliyordu. 

Bugün Kabala ulusların kendi içlerindeki 

ve uluslar arasındaki gruplaşmaları, 

ayrılıkları birey ve toplum olarak çok daha 

iyi bir durumda birleştirecek bir mesaj ve 

çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. 



Kabala’nın Tarihi ve Kökeni

Kabala Dersleri

Finansman
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Bnei Baruch Kabala bilgeliğini 

paylaşmak üzere kâr amacı gütmeyen bir 

organizasyon olarak kurulmuştur. 

Bağımsızlığını ve niyetlerin saflığını 

koruyabilmek için Bnei Baruch hiçbir 

devlet ya da politik oluşum tarafından 

desteklenmemektedir, fonlanmamaktadır 

ya da hiçbir kuruluşa bağlı değildir. 

Çoğunlukla bu aktiviteler ücretsiz olarak 

sunulduğu için, grup aktivitelerinin temel 

kaynağı öğrencilerin gönüllü olarak 

katkıda bulunmalarından oluşmaktadır.

Yüzyıllardır Kabalistlerin yaptığı gibi ve 

Bnei Baruch faaliyetlerinin odağındaki 

en önemli ögesi olarak, Kabalist 

Laitman'ın Bnei Baruch'un İsraildeki 

merkezinde her gün 03.00 - 06:00 (İsrail 

ve Türkiye saatiyle) arası verdiği dersler 

yer almaktadır. Dersler simultane olarak 

7 dilde; İngilizce, Rusşa, İspanyolca, 

Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Türkçe 

olarak çevirilmektedir. 

Tüm Bnei Baruch faaliyetleri gibi canlı 

yayınlarda dünyanın her yerinden olan 

binlerce öğrenci için ücretsiz olarak 

sunulmaktadır. 

Kabalist Michael Laitman, Ontoloji (Varlık 

Bilimi) ve Bilgi Kuramı Profesörü, Felsefe 

ve Kabala konusunda doktora, Tıbbi Bio-

Sibernetik konusunda yüksek lisans 

yapmıştır ve 1991 de, hocası Kabalist 

Baruh Şalom HaLevi Aşlag'ın (Rabaş) 

vefatından sonra Bnei Baruch adlı Kabalist 

grubunu kurmuştur. 

Kabalist Michael Laitman akıl hocasını 

anmak için onun anısına grubuna Bnei 

Baruch (Baruh'un Oğulları) adını verdi. 

Hayatının son 12 yılında, 1979'dan 1991'e 

kadar onun yanından hiç ayrılmadı. 

Kabalist Laitman, Aşlag'ın en önemli 

öğrencisi ve özel asistanıydı ve onun 

öğretim metodunun takipçisi olarak 

tanındı. 

Rabaş 20.yüzyılın en büyük Kabalisti 

Yehuda Leib HaLevi Aşlag'ın ilk oğlu ve 

takipçisidir. Yehuda Aşlag (Baal HaSulam), 

Zohar kitabı üzerine yazılmış en kapsamlı 

ve en saygın tefsirin yazarıdır. Sulam Tefsiri 

(Merdiven Tefsiri) manevi yükseliş için 

eksiksiz bir metot ifşa eden ilk Zohar 

tefsiridir. 

Bnei Baruch tüm çalışma metodunu bu 

büyük manevi liderler tarafından kazılmış 

yol üzerine temellendirir. 



KİTAPLAR



KABALA

KİTAPLARI

Çağımızın büyük Kabalistlerden 

Yehuda Aşlag ve onun oğlu ve 

varisi Baruh Şalom Aşlag, 

yaşamın temel sorusuna cevap 

getirir: Hayatımın anlamı ne? 

Zohar ve Yaşam Ağacı 

kitaplarının yorumlarına 

dayandırılan bu kitapla günlük 

yaşamda Kabala ilminden nasıl 

faydalanacağımızı öğreniriz. 

Büyük Kabalistlerin otantik 

metinlerine ilave olarak, bu kitap, 

bu metinlerin anlaşılmasını 

sağlayan pek çok yardımcı 

makaleyle birlikte, Kabalistlerin 

deneyimlediği Üst Dünyaların 

evrimini betimleyen çizimlerden 

oluşur.

Öğrenci için Kabala kitabında, 

Baruh Aşlag'ın kişisel asistanı ve 

baş öğrencisi Michael Laitman, 

manevi dünyaları edinmeyi 

amaçlayan Kabala öğrencileri için 

kadim makaleleri uyarlamıştır. 

Laitman günlük derslerini bu 

ilham verici makalelere 

dayandırarak, Üst Alemlere 

muhteşem yolculuğumuzda 

izleyeceğimiz manevi yolu daha 

iyi anlamamız için bizlere 

yardımcı olur.

KABALA BİLİMİ -
HERKES İÇİN
MANEVİ İLİM
KİTABI 



 

Zohar Kitabı (Aydınlığın Kitabı), 

şimdiye kadar yazılmış en gizemli 

ve yanlış anlaşılan yapıtlardan 

biridir. Yıllar boyunca kendinde 

uyandırdığı hayranlık, şaşkınlık ve 

hatta korku emsalsizdir. Bu kitap 

tüm Yaratılışın sırlarını içermesine 

rağmen, bugüne kadar bu sırların 

üzeri bir gizem bulutuyla 

örtülmüştür.  

Şimdi Zohar, insanlığa yol 

göstermek için ilmini tüm 

dünyanın gözleri önüne 

sermektedir, şöyle yazıldığı gibi 

(VaYera, madde 460), “Mesih'in 

günleri yaklaştıkça, çocuklar bile 

ilmin sırlarını keşfedecek.” 20. 

Yüzyılın büyük Kabalistlerinden 

Yehuda Aşlag (1884-1954), bize 

Zohar'ın sırlarını açığa çıkaracak 

yepyeni bir yol göstermiştir.  Bu 

yüce Kabalist, yaşamlarımıza 

hükmeden güçleri bilmemize 

yardım edecek ve kaderimize 

nasıl hükmedeceğimizi öğretecek,  

Zohar Kitabına giriş niteliğindeki 

dört kitabı ve Sulam (Merdiven) 

Tefsirini yazmıştır. 

Zohar'ın Kilidini Açmak, üst 

dünyalara nihai yolculuğun 

davetiyesidir. Kabalist Dr. Michael 

Laitman, bilgece bizi Sulam 

Tefsirinin ifşasına götürür. Bu 

şekilde Laitman, düşüncelerimizi 

düzenlemekte ve kitabı 

okumaktan kaynaklanan manevi 

kazancımızı arttırmaktadır.  Zohar 

Kitabıyla ilgili açıklamaların yanı 

sıra kitap, bu güçlü metnin kolay 

anlaşılması ve okunmasını 

sağlayan, özenle çevrilmiş ve 

derlenmiş Zohar kaynaklı sayısız 

ilham verici alıntıya da yer 

vermiştir. 

İnsanlık tarihinin en yıkıcı çağının 

şafağında, 20. yüzyılda, gizemli 

bir adam insanlık ve onun 

acılarının alışılmadık çözümüyle, 

sosyo-politik arenada ortaya çıktı. 

Kabalist Yehuda Aşlag, 

yazılarında açıklıkla ve tüm 

detaylarıyla öngördüğü savaşları, 

karışıklıkları ve daha çarpıcı 

olarak da bugün yüz yüze 

kaldığımız ekonomik, politik ve 

sosyal krizi anlattı. Birleşmiş bir 

insanlık için duyduğu derin 

özlem, onu Zohar Kitabını 

açmaya -ondaki eşsiz gücü- 

herkes için ulaşılabilir yapmaya 

zorladı.

 

Merdivenin Sahibi, bilimsel bir 

açıklık ve şiirsel bir derinlikle birlik 

mesajı verir. Dinin, milliyetin, 

mistisizmin, uzay ve zamanın 

şeffaf yapısının ötesine geçerek, 

bize tüm insanlıkla beraber 

doğayla ahenk içinde 

olduğumuzda, tek mucizenin 

içimizdeki mucize olduğunu 

gösterir. Bize hepimizin Kabalist 

olabileceğini gösterir.

MERDİVENİN
SAHİBİ 

ZOHARIN

KİLİDİNİ AÇMAK



 

Micheal Laitman'ın sözleriyle,  

“Özü tam bir özgecilik ve sevgi 

olan manevi nitelikleri anlamak, 

insan idrakinin ötesindedir. 

Bunun sebebi insanoğlunun bu 

tip hislerin var olabileceğini 

kavrayamaması ve herhangi bir 

eylemi yerine getirmek için teşvik 

bekleyip, kişisel kazanç olmadan 

kendini büyütmeye hazır 

olmamasından 

kaynaklanmaktadır.  Bu sebeple 

özgecilik gibi bir nitelik, insana 

Üstten verilir ve sadece 

deneyimleyenler bunu 

anlayabilir.” Üst Dünyaları 

Edinmek, yaşamımızda manevi 

yükselişin muhteşem doyumunu 

keşfetmemize olanak sağlayan ilk 

adımdır. Bu kitap, sorularına 

cevap arayan ve dünya 

fenomenini anlamak için güvenilir 

ve akılcı bir yol arayan tüm 

insanlar içindir. Kabala ilmine bu 

muhteşem giriş, aklı aydınlatacak, 

kalbi canlandıracak ve okuyucuyu 

ruhunun derinliklerine götürecek 

olan farkındalığı sağlar. 

İBaruh Şalom Halevi Aşlag 

(Rabaş), manevi edinime 

ulaşmada birlik kavramını 

dünyamıza uyumlayarak Kabala 

çalışması yöntemini değiştirmiştir. 

Rabaş'ın babası ve öğretmeni, 

Zohar Kitabı tefsirini yazan büyük 

Kabalist Yehuda Leib HaLevi 

Aşlag'dır (bilinen adıyla Baal 

HaSulam). Baal HaSulam bize 

manevi dünyaların yapısını 

açıklarken, neslimiz için 

Kabalanın insani özünü açıkça 

ifade eden Rabaş olmuştur.  

Rabaş,  çalışma grupları 

oluşturarak, birlik ve sevgiyi bir 

araç olarak kullanarak bu 

zamanda maneviyatı nasıl idrak 

edeceğimizle ilgili pratik tavsiyeler 

vermiştir.

Burada yazılanlar sadece okumak 

için değildir; okuyucu günlük 

yaşamında ve kendi çalışma 

grubu içinde kitaptan bir rehber 

olarak faydalanabilir. Kitapta 

Rabaş'ın verdiği tavsiyeleri 

izleyerek öğrenciler çalışmalarında 

yeni anlayışlar edinebilir.  Rabaş 

gerçek maneviyatı bulabilmemiz 

için Kabala ilminden nasıl 

faydalanacağımızı bize gösterir.

SOSYAL 
YAZILAR 

ÜST DÜNYALARI

EDİNMEK



KABALANIN
TEMEL 
KAVRAMLARI 

KABALANIN

GİZLİ BİLGELİĞİ

 

Artan krizler dünyasında, 

fırtınanın ortasında bir ışığa, 

yanlış giden şeylerin nereden 

kaynaklandığını görmemizi 

sağlayan ve en önemlisi de 

dünyamızı ve yaşamlarımızı daha 

huzurlu ve yaşanabilir kılmak için 

ne yapmamız gerektiğini öğreten 

bir rehbere ihtiyacımız var. Bu 

temel ihtiyaçlar sebebiyle bugün 

Kabala ilmi milyonlara ifşa 

olmuştur. Kabala, yaşamı 

geliştirme metodu olarak 

düzenlenmiştir. Kabala bir araç ve 

Kabala İlminin Gizli Bilgeliği bu 

aracı nasıl kullanacağımızı 

öğreten bir yöntemdir. Bu rehber, 

bu kadim bilimi günlük 

yaşantımıza uyarlamanın yanı 

sıra, Kabalanın temellerini 

öğrenmek için ihtiyacınız olan 

bilgiyi bize sunar.

Bu kitabı okuyarak kişi daha önce 

var olmayan içsel alametler 

geliştirir.

Bu kitap, manevi terimlerin 

analizini hedefler. Bu terimlere 

uyumlu olmaya başladıkça, 

etrafımızı saran manevi yapının 

tıpkı bir sisin kaybolmaya 

başlaması gibi örtüsünü açmaya 

başladığına tanık oluruz. 

Kabala kitapları, Baal HaSulam'ın 

dünyayı kötülüklerden 

kurtarmanın sadece ıslah 

metodunu yaymaya bağlı 

olduğunu belirten 

yönlendirmelerini izlemeyi 

amaçlamıştır, tıpkı şöyle dediği 

gibi, “Eğer gizli olan ilmi kitlelere 

nasıl yayacağımızı bilirsek, 

kurtuluşun tam eşiğindeki bir 

nesil oluruz.”

Bu gerçekleştirmenin tek yolu 

olan Kabala kitaplarını tüm 

dünyayla paylaşmak olduğunu 

biliyoruz. Bu sebeple tüm bu 

kitapları internette ücretsiz olarak 

yayınlıyoruz. Amacımız her 

köşeye bu ilmi mümkün 

olduğunca yaymaktır. Basılmış 

kitapları pek çok insana 

ulaştırabilir, onlar vasıtasıyla ilmin 

başkalarına yayılmasına yardım 

edebilirsiniz.



 

Kaostan Ahenge: Kabala İlmine 

Göre Küresel Krizin Çözümü,  

dünyanın bugün içinde 

bulunduğu endişe verici 

aşamasına yol açan unsurları 

açığa çıkarır.

Birçok araştırmacı ve bilim 

adamının hemfikir olduğu gibi, 

insanoğlunun sorunlarının 

kaynağı insan egosudur. 

Laitman'nın çığır açan yeni kitabı 

sadece insanlık tarihi boyunca 

tüm acıların kaynağı olan egonun 

ifşasını değil, aynı zamanda 

egolarımıza bağlı olarak,  

mutluluğa nasıl ulaşacağımızı ve 

sorunlarımızı nasıl fırsata 

dönüştüreceğimizi de açıklığa 

kavuşturur.  Kitap iki bölümden 

oluşur. İlki, insan ruhunun analizi 

yaparak, ruhun nasıl egonun 

zehri olduğunu ortaya koyar. Bu 

kitap mutlu olmak için yapmamız 

gerekenlerin ve acıya sebep 

olduğu için kaçınmamız 

gerekenlerin bir haritasını çizer. 

Kitap boyunca Laitman'ın insanlık 

aşamasının analizi bilim kaynaklı 

veriler, çağdaş ve kadim 

Kabalistlerinden alınan örneklerle 

desteklenmiştir. 

Kaostan Ahenge yeni bir varoluş 

aşamasına kolektif olarak 

yükselmemiz gerektiğini ve bu 

hedefi kişisel, sosyal, ulusal ve 

uluslararası seviyede nasıl 

başaracağımızı gösterir.

 

Kabalaya gizli ilim denilmesinin 3 

nedeni vardır. Birincisi kabalistler 

tarafından özellikle gizlenilmiş 

olduğundan. Kabalanın insanlara 

öğretilmesi ilk 4000 yıl kadar 

öncelerine Hazreti İbrahim'e 

dayanmaktadır, M.Ö. 1947-1948 

yıllarına. Milat tarihinin 

başlangıcına kadar geçen 2000 

yıllık süreçte bu öğreti 

gizlenmeden halka 

öğretilmekteydi. Hz İbrahim'in 

çadırının önünde oturup geçen 

yolculara gösterdiği 

misafirperverlik hikâyesini 

biliyoruz. Sunduğu yiyecek ve 

içeceklerle birlikte aynı zamanda 

insanlara bu ilmi anlattığını da 

biliyoruz. O dönemlerde var olan 

ruhlar bizim neslimize göre daha 

arıydılar ve bu öğretiyi daha 

doğal olarak anlayabildiler.

KAOSTAN

AHENGE

KABALANIN

İFŞASI



Bu kelimelerin yazıldığı zaman, 

dünya hala İkinci Dünya 

Savaşından beri en uzun gerileme 

sürecini geçiriyor. Tüm dünyada 

on milyonlarca insan, işlerini, 

birikimlerini, evlerini ve en 

önemlisi gelecekleri için olan 

ümitlerini kaybettiler.

Ancak krizler tarih boyunca 

sürekli olağandı. Bu krizi geçmiş 

krizlere kıyasla farklı kılan 

insanoğlunun şu anki 

gerginliğinin yapısıdır. 

Toplumumuz çatışma içeren iki uç 

noktaya doğru çekilmiştir - bir 

taraftan globalleşme ile gelen 

bağımlılık ve öteki taraftan da 

giderek büyüyen kişisel, sosyal ve 

politik narsizm. Bu koşul 

dünyanın daha önce hiç 

görmediği bir felaketin oluşumu!

 

Bu karanlık geleceğin önüne 

geçebilmek için, Kişisel Çıkar 

Özgeciliğe Karşı, bu dönemde 

dünyanın önünde bulunan 

sorunlarına yeni bir perspektif 

getirerek, insanoğlunun bir dizi 

hatasına bağlamaktansa, 

gereklilikten büyüyen egoizminin 

sonucu olarak 

değerlendirmektedir. Bu anlayışla, 

kitap egomuzu bastırmak yerine, 

toplumun iyiliği için kullanmanın 

gerekliliğini dile getirmektedir.

 

İlk bölümler genel olarak 

yaratılışın yapısına ve özellikle 

insanoğlunun dünyadaki var 

oluşuna bir anlayış 

kazandırmaktadır. Takip eden 

bölüm insanoğlunun tarih 

boyunca büyüyen egoizmine bir 

kuş bakış açısı sunmaktadır. Son 

bölümler güncel sosyal ve politik 

sorunları ele alarak egoist 

doğamızın geçmişte defalarca 

yaptığı gibi yıkımımıza doğru bizi 

götürmesinin yerine, olumlu 

yönde kullanarak çözebileceğimizi 

anlatmaktadır.

Hayatın elimizden kayıp gittiğini 

hissettiğimizde, toparlanmak için 

zamana ihtiyacınız olduğunda ve 

düşüncelerinizle baş başa kalmak 

istediğinizde, bu kitap içinizdeki 

pusulayı yeniden keşfetmenize 

yardım edecek. Kalpteki Nokta,  

ilmi sayesinde tüm dünyada ve 

Kuzey Amerika'da kendini ona 

adamış öğrenciler kazanmış bu 

insanın makalelerinden oluşan 

eşsiz bir kitaptır. Dr. Michael 

Laitman bir bilim adamı, Kabalist 

ve büyük saygı uyandırarak 

kadim ilmi temsil eden büyük bir 

düşünürdür. Bu fırtınalı günlerde 

popüler  www.kabala.info.tr sitesi 

vasıtasıyla, gerçeği ve sonsuz 

huzuru arayanlar için umut ışığı 

olmaktadır.

KİŞİSEL ÇIKAR
ÖZEGECİLLİĞE
KARŞI

KAPLTEKİ
NOKTA 



 

Prof. Michael Laitman eşsiz ve 

etkileyici bir kişilik: Kabala ve 

bilimin sentezini anlaşılır bir 

şekilde gerçekleştiren yetenekli bir 

bilimadamı.

 

—Daniel Matt, Tanrı ve Big Bang 

kitabının yazarı: Bilim, maneviyat 

ve Zohar

arasındaki harmoniyi keşfetmek.

 

Bu gezegendeki geleceğimiz için 

kritik tercihler yapacağımız bir 

dönemde, kadim Kabala bilgeliği 

seçeneklerimizi hem arttırdı hem 

de yeniledi. Klasik kutsal yazılarda 

yer alan bilgelik, yüzleşmekte 

olduğumuz ve önümüze açılan 

fırsatları taşıyabilmemiz için 

getirilmeli ve bu mesaj tüm 

dünyada tüm insanlara ulaşılabilir 

yapılmalı. Prof. Michael Laitman, 

diğerlerinden farklı olarak bu çok 

önemli meydan okumayı 

başarmaya ve bu tarihi görevi 

yerine getirmeye yetecek güçtedir.

—Prof. Ervin Laszlo, Kaos 

Noktası, Bilim ve Akaşik Alan

kitabı da dahil 72 kitabın yazar : 

Herşeyin Birleşik Teorisi

Dünyanız değişmeye hazır. Bu 

neslin en büyük Kabalistinin 

rehberliğinde sizde bunu 

gerçekleştirin.  Micheal Laitman, 

Kabalayı Yaradan'a yaklaşmayı 

sağlayan bir bilim olarak görür. 

Kabala yaratılış sistemini, 

Yaradan'ın bu sistemi nasıl 

yönettiğini ve yaratılışın bu 

seviyeye nasıl yükseleceğini 

çalışır. Kabala manevi doyuma 

ulaşma metodudur. Kabala 

çalışması ile siz de kalbinizi ve 

sonuç olarak yaşamınız başarıya, 

huzura ve mutluluğa doğru nasıl 

yönlendireceğinizi öğrenirsiniz.

Kadim ilim geleneğine bu farklı, 

özel ve hayranlık uyandıran 

girişiyle büyük Kabalist Baruh 

Aşlag (Rabaş)'ın öğrencisi 

Laitman bu kitapta, size 

Kabalanın temel öğretilerinin 

derin anlayışını ve bu ilmi 

başkalarıyla ve etrafınızdaki 

dünyayla ilişkilerinizi netleştirmek 

için nasıl kullanacağınızı anlatır. 

Hem bilimsel hem de şiirsel bir dil 

kullanarak, maneviyatın ve 

varoluşun en önemli sorularını 

araştırır:

    Hayatımın anlamı ne?

    Neden dünyada keder var?

    Reenkarnasyon manevi 

yaşamın bir parçası mı?

    Mümkün olan en iyi varoluş 

aşamasını nasıl edinebilirim?

Bu eşsiz rehber, dünyanın ötesini 

ve günlük hayatın sınırlamalarını 

görmeniz, Yaradan'a yaklaşmanız 

ve ruhun derinliklerine ulaşmanız 

için size ilham verecek.

KABALA’YA
UYANIŞ 

KABALA,
BİLİM ve
HAYATIN ANLAMI



Hz. Musa'nın beş kitabı, tüm 

zamanların en çok satan kitabı 

Tora'nın parçasıdır. Bu şekliyle 

Tora, şifreli bir metindir. 

Masalların ve efsanelerin altında, 

insanlığın en yüksek seviyeye 

doğru yükselişini -Yaradan'ın 

edinimini- anlatan bir alt metin 

saklıdır.

 

Ölümsüz Kitabın Sırları, Tora'nın 

Yaratılış ve İsrail Halkının 

Mısır'dan sürgünü hikayeleri gibi 

en gizemli ve sıklıkla alıntı yapılan 

dönemlerinin şifresini çözer. 

Yazarın enerjik ve kolay anlaşılır 

üslubu, insanın kendi dünyasını 

sadece arzu ve niyetle 

değiştirebildiği realitenin en derin 

seviyelerine, mükemmel bir giriş 

yapmanızı sağlar.

 

Kitabı okurken Tora'da anlatıldığı 

gibi olmuş veya olmamış fiziksel 

olayların seviyesinin ötesine geçiş 

yapacaksınız. İçinizde Firavun, 

Musa, Adem, Havva, hatta Habil 

ve Kabil'in olduğunu 

keşfedeceksiniz. Onların hepsi 

sizin bir parçanız. Onları içinizde 

keşfettikçe ve Ölümsüz Sevgiye, 

Yaradan'ın edinimine doğru 

ilerledikçe, bu gizli realitenin 

muhteşem hazineleriyle bizi 

ödüllendiren Yaradan'ın sonsuz 

sevgisini de keşfedeceksiniz.

 

Bu kitap, yazar ve onun hocası 

Kabalist ve bilim adamı Dr. 

Micheal Laitman arasında 

Tora'nın anlamıyla ilgili yapılan 

sayısız konuşmaların sonucunda 

yazılmıştır.

Dünyanız değişmeye hazır. Bu 

neslin en büyük Kabalistinin 

rehberliğinde sizde bunu 

gerçekleştirin.  Micheal Laitman, 

Kabalayı Yaradan'a yaklaşmayı 

sağlayan bir bilim olarak görür. 

Kabala yaratılış sistemini, 

Yaradan'ın bu sistemi nasıl 

yönettiğini ve yaratılışın bu 

seviyeye nasıl yükseleceğini 

çalışır. Kabala manevi doyuma 

ulaşma metodudur. Kabala 

çalışması ile siz de kalbinizi ve 

sonuç olarak yaşamınız başarıya, 

huzura ve mutluluğa doğru nasıl 

yönlendireceğinizi öğrenirsiniz.

Kadim ilim geleneğine bu farklı, 

özel ve hayranlık uyandıran 

girişiyle büyük Kabalist Baruh 

Aşlag (Rabaş)'ın öğrencisi 

Laitman bu kitapta, size 

Kabalanın temel öğretilerinin 

derin anlayışını ve bu ilmi 

başkalarıyla ve etrafınızdaki 

dünyayla ilişkilerinizi netleştirmek 

için nasıl kullanacağınızı anlatır. 

Hem bilimsel hem de şiirsel bir dil 

kullanarak, maneviyatın ve 

varoluşun en önemli sorularını 

araştırır:

 Hayatımın anlamı ne?

 Neden dünyada keder var?

 Reenkarnasyon manevi 

yaşamın bir parçası mı?

 Mümkün olan en iyi varoluş 

aşamasını nasıl edinebilirim?

Bu eşsiz rehber, dünyanın ötesini 

ve günlük hayatın sınırlamalarını 

görmeniz, Yaradan'a yaklaşmanız 

ve ruhun derinliklerine ulaşmanız 

için size ilham verecek.

ÖLÜMSÜZ
KİTABIN
SIRLARI 

KADIN ve
KABALA 



ERDEMLİLİĞİN
İNCİLERİ

YARININ
ÇOCUKLARI 

 

Erdemliliğin İncileri, tüm nesillerin 

büyük Kabalistlerinin 

yazılarından, makalelerinden 

özellikle de Zohar Kitabının 

Sulam (Merdiven) Tefsirinin 

yazarı Yehuda Aşlag'dan derlenen 

alıntılardan oluşur. Bu yapıt, 

kaynağı referans alarak,  insan 

yaşamının her aşamasıyla ilgili 

Kabalanın yenilikçi kavramlarını 

açıklar. Kabala çalışmak isteyen 

herkes için eşsiz bir hediyedir.

Yarının Çocukları: 21. Yüzyılda 

Mutlu Çocuklar Yetiştirmenin 

Temel Esasları, siz ve çocuklarınız 

için yeni bir başlangıç olacaktır. 

Yeniden başlat düğmesine 

basabilmeyi ve bu sefer doğru 

olanı yapmayı hayal edin. Hiçbir 

mücadele, hiçbir sıkıntı ve en 

iyisi, hiçbir tahmin yok.

Büyük keşif şudur ki çocukları 

yetiştirmek, tamamen oyunlardan, 

onlarla oynamaktan, onlarla küçük 

yetişkinlermiş gibi ilişki kurmaktan 

ve tüm önemli kararları birlikte 

almaktan ibarettir. Çocuklara 

dostluk ve diğer insanların iyiliğini 

düşünmek gibi olumlu şeyleri 

öğretmekle, nasıl otomatik olarak 

günlük hayatınızın diğer alanlarını 

d a  e t k i l e d i ğ i n i z i  g ö r ü n c e 

şaşıracaksınız.

Herhangi bir sayfayı açın ve orada, 

çocukların yaşamlarına ait her 

alana dair düşünceleri sorgulatan 

sözler bulacaksınız: ebeveyn – 

çocuk ilişkileri, dostluklar ve 

sürtüşmeler, okullar nasıl tasarlanır 

ve nasıl işler konusunda açık, net 

bir tablo. Bu kitap, her yerdeki tüm 

çocukların mutluluğunu amaç 

ed ine rek ,  çocuk l a r ı n  na s ı l 

yetiştirileceğine dair taze bir bakış 

açısı sunuyor.risin umut ışığı 

olmaktadır.



 

Kabala'nin Sesi, Kabala 

makalelerinden seçilerek ve 

derlenerek hazırlanmış olup, bu 

otantik bilgeliğin zengin ve tam 

bir mozaiğini meydana getiren on 

bölümden oluşmaktadır.

Temel Bilgiler

Gerçeği Algılarken

Maneviyat Yolu ve Modern 

Dünya

Kabala ve Bilim

Gelecek Nesiller İçin Eğitim

Kadının Rolü “Cinsiyetler Arası 

Savaş”

Seçilmiş Konular

Zohar (İhtişamın Kitabı)

Önemli Kabalistler

Bayramların Manevi Kökleri

Bu kitap, bazı Yahudilerin en 

ürkütücü ve gizemli sorularına ışık 

tutar: Bu gezegendeki rolümüz 

nedir? Bizler gerçekten “seçilmiş 

insanlar mıyız?” Eğer öyle isek, 

ne için seçildik? Anti-Semitizme 

neden olan nedir ve bu 

iyileştirilebilir mi?

 

Tüm zamanların Yahudi tarihçileri 

ve bilgelerinin sayısız referansının 

kullanıldığı bu kitap, Yahudilerin 

ulaşmak istediği ama bir o 

kadarda tanımlaması zor hedefini 

yerine getirmek için bir yol 

haritası sunar: sosyal bağlılık ve 

birlik. Gerçekte birlik, yalnızca 

Yahudilerin bunu sabırsızlıkla 

bekleyen dünyaya vereceği bir 

hediyedir.

 

Birlik olduğumuzda ve bunu tüm 

dünyayla paylaştığımızda huzur, 

kardeş sevgisi ve mutluluk tüm 

dünyada sonsuza kadar hüküm 

sürer.

 

“Ciddi anlamda zeka ürünü, çok 

yönlü ve yüksek okunurluğu olan 

bu kitap, zamanımızın en önemli 

sorularına cevap buluyor: 

Yahudilerin tarihteki rolü, 

bireysellik ve toplum arasındaki 

ilişki, Anti-Semitizmin yaygınlığı 

ve onun sürekli olarak yenilenen 

formları.”

 

Kalman J.Kaplan,

Klinik Psikolojisi Profesörü

İllinois Üniversitesi, Psikiyatri 

Bölümü, Din, Maneviyat ve Akıl 

Sağlığı Programı Direktörü

KABALANIN
SESİ

BİR DEMET
BAŞAK GİBİ



AÇIK
KİTAP

DOST
SEVGİSİ

 

Bu kitap çok temel görünse de, 

Kabala'nın temel bilgisini ifade 

eden bir kitap olma niyetini 

taşımıyor. Daha ziyade, 

okuyucuların Kabala 

kavramlarına, manevi nesnelere 

ve manevi terimlere yaklaşımını 

ilerletmeye yardım içindir.

Kişi bu kitabı defalarca okuyarak 

içsel görüş ve duyu geliştirir ve 

daha önce içinde var olmayana 

yaklaşır. Bu yeni edinilen 

görüşler, sıradan duyularımızdan 

gizlenmiş olan boşluğu hisseden 

algılayıcılar gibidirler.

Dolayısıyla, bu kitap manevi 

terimlerin düşüncesini 

geliştirmeye yardım amaçlıdır. Bu 

terimlerle bütünleştiğimiz ölçüde, 

tıpkı bir sisin kalktığı gibi, 

etrafımızı saran manevi yapının 

ortaya çıkışını içsel gücümüzle 

görmeye başlayabiliriz.

Yine, bu kitap olguların 

çalışılmasını hedeflememiştir. 

Bunun yerine, yeni başlayanların 

sahip oldukları en derin ve en güç 

algılanan hisleri uyandırmak için 

yazılmış bir kitaptır.

Grubun Amacı

Burada, Baal HaSulam'ın yolunu 

ve metodunu takip etmek isteyen 

herkes, bir grup olmak için bir 

araya geldik ki hayvan olarak 

kalmayalım ve insan denilen 

varlığın derecelerinde yükselelim.

Rabaş'ın Yazıları, 1. Bölüm, 

“Topluluğun Amacı”



 

“Bilim ve kültürün gelişiminin 

yanı sıra, her nesil kendinden 

sonra gelen nesle, biriktirdiği 

ortak insanlık tecrübesini aktarır. 

Bu bellek bir nesilden diğerine, 

çürümüş bir tohumun enerjisinin 

yeni bir filize geçmesi gibi geçer. 

Belleğin aktarımında var olan tek 

şey, Reşimo veya enerjidir. 

Maddenin çürümesi gibi, insan 

bedeni de çürür ve tüm bilgi 

yükselen ruha aktarılır. Daha 

sonra bu ruh yeni bedene yerleşir 

ve bu bilgiyi veya Reşimo”yu 

hatırlar.

Genç bir çiftin çocuğunun 

dünyaya gelişinde tohumdan 

gelen bilgiyle, ölmüş bir insanın 

ruhunun yeni bir bedene 

geçerken beraberinde getirdiği 

bilgi arasındaki fark nedir? 

Neticede anne ve baba hayatta 

ve çocukları da onlarla beraber 

yaşıyor! Hangi ruhlar, onların 

çocukları oldu?

Yüzyıllar boyunca tüm uluslar, 

doğal olarak sahip oldukları tüm 

bilgiyi miras yoluyla çocuklarına 

geçirmek için büyük bir arzu 

duydular. Onlara en iyi ve en 

değerli olanı aktarmak istediler. 

Bunu aktarmanın en iyi yolu 

yetiştirme tarzı, bilgiyi öğretmek, 

kutsal olduğu düşünülen fiziksel 

eylemler yöntemi ile düzenli 

toplum oluşturmaya çalışmak 

değildir.

Zamanın   başlangıcından  beri  

insan,  varoluşun  temel sorusuna 

cevap aramaktadır: Ben kimim, 

dünyanın ve benim var 

olmamızın sebebi ne, öldükten 

sonra bize ne oluyor? Hayatın   

anlamı   ve   amacı   ile   ilgili   

sorularımız,   gündelik hayatın 

sınamaları ve acıları, küresel bir 

boyuta ulaştı. Neden acı çekmek 

zorundayız? Bu sorulara cevap 

olmadığından, mümkün olan her 

yöne doğru araştırmalar 

yapılmaktadır.

Kadim inanç sistemleri, 

şimdilerde moda olan doğu 

öğretileri, bu arayışın bir 

parçasıdır. İnsanlık sürekli olarak 

varlığının akılcı kanıtını 

aramaktadır; insan binlerce yıldır 

doğanın kanunlarını 

araştırmaktadır.

Modern bilim adamları şunu 

gördüler ki araştırmalarında ne 

kadar ilerlerse ilerlesinler, dünya 

gittikçe daha karmaşık ve belirsiz 

bir hale geliyor ve dünyanın var 

olmasının amacı ve insanlık ile 

ilgili bu sorulara cevap 

bulunamıyor.

Kabala bir bilim olarak bunun 

araştırılmasında bir yöntem 

öneriyor. Bu yöntem, insanın 

evrenin gizli olan bölümünü 

hissetme becerisini geliştirmesine 

olanak tanıyor. “Kabala” kelimesi 

“almak” demektir ve insanın en 

yüksek bilgiyi alma ve dünyayı 

doğru pencereden görme 

özlemini ifade eder.

İLİŞKİLER

RUH ve 
BEDEN



 

Derste otururken, sizinle beraber 

çalışanlar vasıtasıyla uyanan 

müşterek ruha bağlı olarak içsel 

değişimleri deneyimlersiniz. 

Herkes, siz de dahil, hepimizi 

birleştiren Kaynağa bağlanır… 

Beraber çalıştıkça hepimiz 

birbirimize bağlanmaya çalışırız. 

En önemli şey, herkesin aynı 

Kaynağa, aynı düşünceye 

bağlanmasıdır… Sadece bu güç 

bizi birbirimize bağlar.z bu 

değişime bağlıdır.

Yani, eğer bir gün siz de 

kalbinizin derinlerinde, hafif 

bir “Şak!” hissederseniz, bilin 

ki şefkatli ve bilge bir sihirbaz 

size sesleniyor, çünkü sizin 

dostunuz olmak istiyor.

Ne de olsa, yalnız olmak çok 

üzücü olabilir.

NİYETLER

SONSUZA
KADAR
BİRLİKTE



 

Zamanın çok hızlı aktığı asırda 

yaşıyoruz. Kendimizi küçük ve 

ucuz şeylerle doldurmak için 

koşuşturduğumuz sırada, çok 

önemli olan bir şeyin yanından  

fark etmeden geçip gidebiliriz. 

Küçük bir köylü kızın ikiyüz 

bölümünün sonunda zengin bir 

adamla evlenip  mutluluğa 

erdiğini, yetenek yarışmalarından  

fırlayan ün ve şöhrete kavuşan 

yıldızları ve bunun gibi daha çok 

şeyi her gün gördüğümüz yerde 

değişim hareketi'nin var olduğuna 

inanmak çok zor. Ancak bizim 

gerçek hayatımız bu değişime 

bağlıdır.

Bu nesilde bulunduğum için 

mutluyum zira artık Kabala 

Bilgeliğini yaymak mümkün.”

Kabalist Yehuda Aşlag – Baal 

HaSulam

Binlerce yılın sonunda gizli olan 

Kabala Bilgeliği bizim neslimizde 

ifşa olmaya başladı. “Işığın Tadı” 

adlı bu kitap bilgeliğin üzerine bir 

pencere açmakta. Kitap, 

günümüzün her bireyi için ilk defa 

duygularında tadacağı bir lezzet 

ve kalplerinde yoğun bir anlayış 

sağlayacaktır.

Bu kitap neslimizin en yüce 

kabalisti Dr. Michael Laitman'ın 

her sabah verdiği canlı derslerden 

derlenmiştir., “Topluluğun Amacı”

ERDEMLİLİĞİN
YOLU

IŞIĞIN
TADI



EĞİTİM

KİTAPLARI

Ve Yaşam Tek Bir Kişinin Tecrübesi 

Olmayacak 

Tam Tersine, Sanki Tüm İnsanlıkla 

Beraber Nefes Alıp Yaşıyor Gibi 

Olacağız

Doğanın Kanunlarıyla Bütünleşmek 

toplumsal bilinç üzerine yaratıcı 

yaklaşımı olan bir kitap. 

İnsanoğlunun geçirdiği süreç ve 

realiteye kapsamlı bir bakış 

sunmaktadır. Kitap geçirdiğimiz 

kişisel ve sosyal değişim akımları 

için araçlar sunmaktadır.

Kitapta, yazar “İnsanoğlu için sağlık 

programı” düzenlenmesini 

hepimizin arasındaki bağı tüm 

seviyelerde - aile, toplum, ulusal ve 

uluslararası, geliştirerek 

yapabileceğimizi ileri sürmektedir. 

Böyle bir programı uygulamaya 

başladıkça daha sakin, huzurlu, 

mutlu ve anlamlı hayatlarımızın 

olacağını belirtmektedir.

Michael Laitman küresel bir 

düşünür olup, Ontoloji 

Profesörüdür ve doktorasını Felsefe 

ve Kabala üzerine tamamlamış, 

Tıbbi Bio sibernetik konusunda MS 

diploması vardır. Doğanın 

Kanunlarıyla Bütünleşmek - Dr. 

Laitman'ın önde gelen düşünür ve 

bilim adamları ile yaptığı 

sohbetlerden hazırlanmıştır. 

DOĞANIN
KANUNLARIYLA
BÜTÜNLEŞMEK 



“Bütünsel Toplumun 

Psikolojisi eğitime kökten 

değişimci bir yaklaşım sunar. 

Karşılıklı olarak birbirimize bağlı 

ve bağımlı olduğumuz bir 

dünyada çocuklara akranları ile 

rekabet etmeyi öğretmek, ancak 

sol elin sağ ele kurnazlık taslaması 

kadar “akıllıca”  olur. Bütünsel bir 

toplum,  tüm elemanlarının 

toplumun refahına ve başarısına 

katkıda bulunduğu bir toplumdur. 

Bunun karşılığında da tüm 

elemanlarının refahı ve 

başarısından sorumlu olan bir 

toplumdur, böylece karşılıklı bir 

bağımlılık oluşur. Küresel ve 

bütünsel bir dünyada, anlamlı ve 

sürdürülebilir tek hayat tarzı da 

budur.

Bu kitapta, Profesör Michael 

Laitman ve Profesör Anatoly 

Ulianov bir seri karşılıklı konuşma 

ile eğitime ufuk açıcı bir 

yaklaşımla ışık tutmaktalar. 

Rekabet içinde olmamak, sosyal 

bir çevre içinde yetiştirilmek, 

akranların eşitliği, karşılıksız 

verenlerin ödüllendirilmesi, 

sürekli değişen grup ve öğretmen 

yapısı, bu kitap içindeki yeni 

kavramlardan sadece birkaç 

tanesidir.  21. inci yüzyılda daha 

iyi bir anne-baba, daha iyi bir 

öğretmen ve daha iyi bir insan 

olmak isteyen herkesin bu kitabı 

okuması mutlaka gerekli.” 

 

Dünya Krizinden Nasıl Güçlü 

Çıkabilirsiniz

Dr. Laitman Ontoloji ve Bilgi 

Kuramı Profesörüdür, Rusya 

Bilimler Akademisi, Moskova 

Felsefe Enstitüsü Felsefe ve Kabala 

doktora derecesi ve ayrıca St. 

Petersburg Politeknik Üniversitesi 

Medical Sibernetik mastır derecesi 

vardır. Laitman bizi bekleyen 

inanılmaz mücadeleyi işaret edecek 

şekilde bu üç uzmanlık alanının 

tümünü birleştiriyor.

1. Kriz özellikle mali değil ama 

psikolojiktir. İnsanlar birbirlerine 

güvenmeyi bırakmışlardır, güvenin 

olmadığı yerde ticaret de olamaz 

bunun yerine sadece tecrit ve felçlik 

oluşur.

2. Bu güvensizlik bin yıllardan beri 

değişim geçiren doğal bir sürecin 

sonucudur ve bugün doruğa 

ulaşmaktadır.

3. Krizi çözmek için, önce 

aramızdaki yabancılaşmayı yaratan 

unsurları anlamamız şarttır.

4. Krizi anlamanın ilk ve en önemli 

adımı, insanları bu doğal süreç 

hakkında, kitaplar yoluyla (örneğin 

Kendinizi Kurtarın gibi), TV, sinema 

ve diğer herhangi bir iletişim 

yöntemiyle bilgilendirmektir.

5. Bu bilgiyle beraber, ilişkilerimizi 

yeniden gözden geçireceğiz ve 

onları güven, işbirliği ve umursama 

yoluyla yeniden inşa edeceğiz. 

Bu iyileştirme süreci, bizim ve 

ailelerimizin barış ve bolluk dolu 

yeni bir dünyada başarılı 

olacaklarını güvence altına 

alacaktır. 

BÜTÜNSEL
TOPLUMUN
PSİKOLOJİSİ 

KENDİNİZİ
KURTARIN



 

Gelişimin tüm önceki 

aşamalarındaki egoyu terk 

etmeliyim. Dönüş noktası, 

çatallaşma noktası, ayrılma, kriz, 

bugün üzerlerine gideceklerimiz 

bizleri gerçekten, egomuzu 

“kıracağımız” ve aşağıda 

bırakacağımız gerçeğine 

yönlendirirler. İnsanlık, büyük bir 

problem ile yüzleşiyor: Ulaştığımız 

o çok büyük egoyu hissediyor, 

onunla hayal kırıklığına uğruyor 

ve onu terk ediyor çünkü buna 

mecbur bırakıldık. Bu, “kötülüğün 

tanınması” safhası olarak 

adlandırılır. Bunun üzerine 

gitmeliyiz. 

Neden Karşılıklı Sorumluluk 

Küresel Krizi Aşmanın 

Anahtarı

Neden dünya nüfusunun %1'i 

zenginliğin %40'ı na sahip? 

Neden tüm dünyada eğitim 

sistemleri mutsuz, kötü eğitilmiş 

çocuklar üretiyor? Neden açlık 

var? Neden dünyada herkese 

yetecek kadar yiyecek varken 

gıda fiyatları artıyor? Neden 

dünyada hala insan onuru ve 

sosyal adeletin olmadığı ülkeler 

var? Bu yanlışlar ne zaman ve 

nasıl düzeltilecek?

2011 yılında, bu sorular 

dünyanın bir çok yerinde 

milyonlarca insanın kalbindeydi. 

Sosyal adelet hepimizin etrafında 

birleşebilceği bir talep oldu. 

Hepimiz kendimizi güvende 

hissedebileceğimiz, komşularımıza 

güvenebileceğimiz ve 

çocuklarımızın geleceğini garanti 

altına alabileceğimiz bir toplum 

özlemindeyiz. Böyle bir toplumda 

herkes herkesin karşılıklı 

sorumluluk duygusuyla iyiliğini 

düşünürse toplumsal refah artar.

Tüm zorluklara rağmen biz 

değişimin mümkün ve bunun 

içinde bir yol bulabileceğimize 

inanıyoruz. Bu yüzden elinizde 

tuttuğunuz bu kitap olumlu ve 

iyimser bir kitap.

Elimizde küresel değişimi barışcıl, 

hoş bir şekilde gerçekleştirmek 

için özel bir fırsat bulunmakta ve 

Yeni Dünyanın Rehberi bu amaca 

doğru bir yol döşemek 

amacındadır. Kitap iki bölüm ve 

referanslardan ibarettir. İlk bölüm 

karşılıklı sorumluluk anlayışını 

içermektedir. İkinci bölüm 

karşılıklı sorumluluk anlayışında 

bir toplum inşa etmenin 

ayrıntılarını birinci bölümden 

prensiplerle ayrıntılandırmaktadır. 

Referanslar bölümü ise daha 

önce yayınlanmış sosyal, eğitim 

ve ekonomi metodolojilerini 

içeren yayınlardır.

YENİ
DÜNYA
REHBERİ 

DÖNÜŞ
NOKTASI



 

Küresel Krizler Çagında 

Milletlerin Üstündeki Işık 

Neden dünya nüfusunun %1'i 

dünya zenginliginin %40'ına 

sahip? Neden dünyada eğitim 

sistemleri mutsuzluk ve zayıf 

eğitimli çocuklar üretiyor? Neden 

açlık var? Neden yiyecek fiyatları 

herkes için yeterli olandan fazla 

yiyecek varken artıyor? Neden 

halen insan onuru ve sosyal 

adaletin olmadığı ülkeler var? Ve 

bu yanlışlar ne zaman ve nasıl 

düzeltilecek?

Gerçekte dünya bir yol 

ayrımında. Dünyanın nereye yol 

aldığını ya da hayatın bundan bir 

kaç yıl sonra nasıl görüneceğini 

bilmiyoruz. Bir taraftan 

küreselleşme dünyada hiç 

olmadığı kadar çok büyük bir 

zenginlik ve refah yarattı. Diğer 

yandan bir başkası ile aramızdaki 

husumeti kendi içimizde 

tutamadık. Küreselleşme ve 

husumet çakıştıgı zaman ise bir 

kriz ortaya çıkar. Krizin sonuçları 

bir digeri ile ilişkilerimize çok 

değerli sonuçlar aktarabilir. 

Küreselleşme bağımlı ve 

dayanışma içinde olma ve 

dolayısıyla da bir diğeri ile 

karşılıklı sorumluluk anlamına 

gelir. Karşılıklı sorumluluk: Küresel 

Krizler Çağında Milletlerin 

Üstündeki Işık, küreselleşmenin 

köklerine, nasıl evrimlendiğine, 

bunun faydalarından nasıl haz 

alacağımıza ve zararlarından da 

kaçınacağımıza değinir.

Şu anda hepimizin içinde oldugu 

bir gemide devasa bir fırtınanın 

içinde kaybolduk. Ortak 

sorumluluk bizlere güven, 

mutluluk ve refaha yönelik bir 

bakış açısı sunuyor. Ancak oraya 

erişebilmek için birlikte kürek 

çekmeyi öğrenmek zorundayız.

 

Oyunlar vasıtasıyla büyür, gelişir 

ve var olan şeyler arasındaki 

ilişkiyi öğreniriz. Oyunlar dünyayı 

tanımamıza yardımcı olur. 

Tecrübelerimizden öğreniriz, bu 

sebeple çocuklarla çalışmada en 

temel metot oyundur. Oyunlar, 

insanın bireysel başarısının 

başkalarına bağlı olduğunu 

öğreneceği şekilde 

düzenlenmelidir, dolayısıyla 

başarı elde etmek için kişi önce 

başkalarına yardım etmelidir. 

Sonuç olarak, insanlar başkaları 

üzerinden bireysel başarı elde 

etmek yerine nasıl hep beraber 

kazanacaklarını ve başaracaklarını 

öğrenir.

Oyun Nedir?

Oyun, içinde olmak istediğimiz 

gelecek aşamanın bir 

simülasyonudur. Elkonin'e göre 

(1978) “Oyun sadece bireysel 

aklın gelişimini ve iyileştirilmesini 

sağlamaz aynı zamanda radikal 

olarak insanın dünyayla olan 

ilişkisinin düzeyini de değiştirir ve 

gerçekleşecek muhtemel değişimi 

şekillendirir, oluşturulan bu yeni 

görüşün diğer görüşlerle 

koordinasyonunu sağlar.”  

OYUNUN ADI
“BAĞ KURMAK”

KARŞILIKLI
SORUMLULUK



Ekonomik krizlerin dünyanın en 

iyi ekonomistlerinin tüm 

çabalarına rağmen neden sona 

ermediğini hiç merak ettiğiniz 

oldu mu? Bunun cevabı bizde, 

hepimizde yatar. Ekonomi 

aramızdaki ilişkilerin bir 

yansımasıdır. Doğal gelişim 

sonucu, dünya hepimizin 

birbirine bağımlı olduğu 

bütünleşmiş ve küreselleşmiş bir 

köy halini aldı.

Karşılıklı bağımlılık ve 

küreselleşme dünyanın bir 

parçasında olan bir şeyin diğer 

tüm parçalarını da etkileyeceği 

anlamına gelir. Bunun sonucu 

olarak, başka parçalar hala 

hastayken bir parçanın 

iyileştirilmesi bu parçayı da tekrar 

hasta edeceği için, küresel 

krizlerin çözümü tüm dünyayı 

kapsamak zorundadır.  

Yeni Ekonominin Yararları: 

küresel krizleri ortak sorumluluk 

yolu ile çözmek,  ortak 

geleceğimize duyulan endişe 

nedeni ile yazılmıştır. Amacı 

bugünün ekonomik kargaşasına, 

bu kargaşanın nedenlerine, 

bunun nasıl çözüleceğine ve 

beklenebilecek sonuçlarına olan 

anlayışımızı geliştirmektir. Yeni 

ekonominin yolu yeni vergi 

düzenlemeleri, para basmak veya 

geçmişteki iyileştirme yollarının 

hiçbirinden geçmez. Aksine, 

çözüm herkesin birbirini ortak 

güvence ile desteklediği bir 

toplumda yatar. Bu birbirine 

duyarlı ve düşünceli bir toplumsal 

çevre ve karşılıklı olarak 

birbirimize bağımlı olmamız 

nedeni ile herkesin birlikte 

yükselip birlikte düşeceği 

anlayışıni yaratır.

Bu kitap, 2011 yılı içinde, çeşitli 

iktisatçı, finansçı ve bazı başka 

öğretilerden gelen kişilerce 

birbirinden bağımsız olarak 

yazılmış olan on-üç denemeyi 

içerir. Her bir deneme farklı bir 

konuyu ele alır ve ayrı bir ünite 

olarak okunabilir, ancak bir temel 

tema onları birbirine bağlar; 

küresel-bütünsel bir dünyada 

ortak sorumluluğun yokluğu 

sorunlarımızın nedenidir. 

Denemeleri istediğiniz sırada 

okuyabilirsiniz. Yazarlar olarak 

biz, eğer bu denemelerin en 

azından bir kaç tanesini 

okursanız, ilerideki sayfalarda öne 

sürülen çözümün; küresel krizleri 

çözümlemek ve sürdürülebilir, 

refah içinde bir ekonomi 

yaratmak için gereken 

dönüşümlerin daha kapsamlı bir 

resmini şekillendirebileceğinize 

inanıyoruz. 

YENİ
EKONOMİNİN
FAYDALARI 



WEB
SİTELERİ



www.kabala.info.tr

www.kabala.info.tr

Bnei Baruch Kabala Eğitim 

Merkezinin 2004 yılından beri 

Türkçe olarak yayında olan ana 

sitesidir. Kabala hakkında temel 

makalelerin ve bir çok çalışma 

metinlerinin bulunduğu site aynı 

zamanda duyuru, bilgilendirme 

amaçlı olarakta süreklli olarak 

güncellenmektedir. Bu amaçla 

Facebook Kurumsal Sayfamıza 

ana sitemizden daha hızlı 

ulaşabilir, Bülten Aboneliği 

bölümünden mail adresinizle 

bilgilendirme mailleri gönderim 

sistemine abone olabilirsiniz. 

Önemli Not: Bu sitemiz şu an 

Android ve Tablet teknolojisine 

göre yeniden düzenlenip, 

güncellenmiştir. Yani her türlü 

interneta bağlanan cihazlar için 

uygundur. 



www.laitman.info.tr

www.laitman.info.tr

Bnei Baruch Kabala Eğitim 

Merkezinin kurucusu ve halen 

manevi liderliğini yapan Dr. 

Michael LAITMAN'ın günlük 

makalelerinin yayınlandığı Türkçe 

blog sitesidir. Dr. Laitman'ın bu 

kişisel bloğu 23 farklı dilde yayın 

yapmakta olup takipçileri ve 

öğrencileri için günlük olarak 

manevi çalışmalarına yön veren 

önemli bir arşivdir.  

Eğitim Merkezi



http://em.kabala.info.tr

http://em.kabala.info.tr

Bnei Baruch Kabala Eğitim 

Merkezi'nin misyonu, İnternet 

üzerinden dünyanın her bir 

yanındaki insanlara otantik 

Kabala konusunda yüksek kaliteli 

eğitim olanakları sağlamaktır.

Eğitim Merkezi, bu misyonu 

yerine getirmek için:

Öğrencilerin Kabala'nın içeriğini 

daha iyi anlayabilmeleri için canlı 

ve interaktif dersler, malzeme ve 

destek sunar.

Binlerce yıldır öğretmenden 

öğrenciye aktarılarak günümüze 

kadar gelen ve manevi gelişime 

yarayan Kabalistik metodolojiyi 

öğrencilere aktarır. 

Öğrencileri daha ileri seviyedeki 

Kabala eğitimine hazırlar.

Multimedya ortamında 

bağımsız bir eğitim kursu 

sunar ve bu kurs 

sayesinde öğrencinin 

Kabala'nın temel 

kavramlarını öğrenmesini 

sağlar.



www.kabbalahmedia.info/tr/ 

www.kabbalahmedia.info/tr 

Bnei Baruch Kabala 

Eğitim Merkezi 

Kabalistlerin asırlar boyu 

süren günlük çalışma 

geleneğini 

sürdürmektedir. Günlük 

dersler Türkiye saatiyle 

03:00 – 06:00 arası 

düzenlenmekte olup 

Türkçe olarak anlık 

olarak dinleyicilere 

çevrilmektedir. Bu dersleri 

ders saatinde 

izleyemeyenler için 

derslerimiz günlük olarak 

bu sitede arşivlenip TK 

etiketi altında Türkçe 

olarak wmv, mp4 ve mp3 

formatlarında ücretsiz 

olarak sunulmaktadır.  



www.kabalatv.info 

www.kabalatv.info

Türkçe olarak düzenlenen 

videoların yayınlandığı 

sitedir. Bir çok temel ders 

videolarının yanında Dr. 

Michael Laitman ile 

yapılan röportajlarda bu 

sitede yayınlanmaktadır. 

Sitede aynı zamanda 24 

saat yayın yapan 

“İnternet 

Televizyonu”nun yanında 

belirli zamanlarda yayın 

yapan Radyo da 

bulunmaktadır. İngilizce 

olarak www.kab.tv 

sitemizide takip 

edebilirsiniz. 



www.ariresearch.org/tr/

www.ariresearch.org/tr/

ARI Enstitüsü, kâr amacı olmayan 

bir organizasyon olarak 

kurulmuştur. Eğitim 

uygulamalarına, pozitif değişime 

yaratıcı fikirler ve çözümlerle, 

şimdiki neslimizin giderek daha 

çok ihtiyaç duyduğu eğitim 

konularına kendini adamış bir 

organizasyondur. ARI, entegre ve 

birbirine bağlı yeni dünya 

düzeninin ve kurallarının farkına 

varılmasını ve küresel yeni 

dünyada uygulanmasını yeni bir 

düşünce yaklaşımı olarak 

sunmaktadır. İletişim ağları, 

multimedya kaynak ve 

aktiviteleriyle, ARI uluslararası ve 

farklı akademik çalışma grupları 

arasında işbirliğini 

desteklemektedir.



www.michaellaitman.com/tr/ 

www.michaellaitman.com/tr/

Dr. Michael Laitman aynı 

zamanda çok yönlü bir 

eğitmendir. Uluslararası bir çok 

vakıf, dernek ve örgütlerde bir 

çok panel ve sempozyumlara 

konuşmacı olarak katılıp 

toplumsal sorunlara yepyeni bir 

bakış açısı getirmiştir. Bu 

çerçevede eğitim, ekonomi, aile 

sorunları gibi toplumsal sorunlarla 

yakından ilgilenip çözüm önerileri 

bir çok yerde dile getirmektedir. 

Bu sitede ise bu konularla ilgili 

yapılan röportaj ve söyleşilere 

ulaşabilirsiniz. 



http://kabbalahgroup.info/
internet/tr/users/login 

h�p://kabbalahgroup.info/intern

et/tr/users/login 

Bu sitemizde yapılmakta olna ve 

yapılacak tüm etkinliklerimizin 

bilgileri yayınlanmaktadır. Anlık 

değişimler yine bu siteden 

bildirilip herkese açık olan bu 

etkinliklerimizi bu sitemizden 

takip edebilirsiniz. 



www.musicofkabbalah.com/
lang/turkish/index_tur.htm 

h�p://www.musico�abbalah.co

m/lang/turkish/index_tur.htm 

Her birimiz müziği farklı algılarız. 

İki kişinin aynı melodiyi nasıl 

algıladığını karşılaştırmak 

mümkün değildir. Kabala, ruhun 

ilmi, bu nedenden dolayı kişiye 

özeldir. Kabala ruhun tümüyle 

açılıp, yaratıldığı zaman içinde 

mevcut olan mutlak potansiyeline 

ulaşması için bir yoldur.

Bu sitede yer alan melodiler, çok 

büyük kabalistlerden biri olan 

Baal HaSulam ve geçmişteki 

Kabalistlerin yaptıkları bestelerin 

farklı değişimleriyle 

düzenlenmesinden oluşmuştur. 



Sosyal
Medya

facebook.com/pages/Bnei-Baruch-T%C3%BCrkiye/114384488637201

youtube.com/user/KabalaTVinfo

twitter.com/Kabalainfotr

 



Misyonumuz

Eğitim Merkezi

Bney Baruh Kabala Eğitim Merkezi'nin 

misyonu, İnternet üzerinden dünyanın her 

bir yanındaki insanlara otantik Kabala 

konusunda yüksek kaliteli eğitim olanakları 

sağlamaktır.Eğitim Merkezi, bu misyonu 

yerine getirmek için:

Öğrencilerin Kabala'nın içeriğini daha iyi 

anlayabilmeleri için canlı ve interaktif dersler, 

malzeme ve destek sunar.

Binlerce yıldır öğretmenden öğrenciye 

aktarılarak günümüze kadar gelen ve manevi 

gelişime yarayan Kabalistik metodolojiyi 

öğrencilere aktarır. Öğrencileri daha ileri 

seviyedeki Kabala eğitimine hazırlar.

Multimedya ortamında bağımsız bir eğitim 

kursu sunar ve bu kurs sayesinde öğrencinin 

Kabala'nın temel kavramlarını öğrenmesini 

sağlar.

Dünya çapında İngilizce konuşan 

öğrencilerin otantik Kabala ilmini öğrenmek 

istemeleri yönündeki yoğun talepleri üzerine, 

Bney Baruh, uzaktan öğrenim ve İnternet TV 

alanlarındaki bilgi birikimini kullanarak, 2006 

yılında Bney Baruh Eğitim Merkezini 

kurmuştur. Eğitim Merkezi, ilk kurulduğu 

yılda takriben 3.000 öğrenciye Kabala ilmine 

geniş kapsamlı bir giriş yapmıştır. Yayınlanan 

her bir derste ekranda gördüğünüz eğitmenle 

beraber destek veren ve gönüllü olarak 

çalışan büyük bir ekip bulunuyor. Bu ekip; 

kamera operatörleri, ses operatörleri, 

simültane çeviri için tercümanlar, teknik 

moderatörler, teknik destek personeli, 

prodüksiyon yöneticileri ve birçok başka 

görevde rol alan kişilerden oluşuyor.

Otantik Kabala ilmini herkese erişilebilir hale 

getirme misyonunu gerçekleştirmek için 

kurulduğu günden bu yana Bney Baruh 

ücretsiz olarak birçok hizmeti verir hale 

gelmiştir:

- Dünya çapında 30.000'den fazla öğrenciye 

üç düzeyde Eğitim Merkezi hizmetleri.

- Tel Aviv, New York, Toronto, St. Louis ve 

San Francisco ve Moskova'da bulunan, ileri 

teknoloji ile donatılmış yayın merkezleri.

- Kabala ve çalıştığınız malzeme hakkındaki 

sorularınızın cevaplandırıldığı bir soru-cevap 

forumu.

- Bney Baruh web sitelerine erişim 

konusunda öğrencilere yardımcı olan teknik 

destek ekipleri.

- Eğitim Merkezi'nin sunduğu hizmetleri 

sürekli geliştirmek için çaba gösteren özel bir 

ekip.

- Böylesine bir büyük ve karmaşık bir 

organizasyonun ihtiyaçlarını gönüllü olarak 

karşılamak için çalışan ve sürekli büyüyen bir 

nitelikli yöneticiler ekibi.



Bnei Baruch Kabala
Eğitim ve Araştırma
Enstitüsü

KABALA

www.kabala.info.tr
turkish@kabbalah.info
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