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------------------------------------------ SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM -------------------------------------
Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 

Teklik; Yaradan Mekanizma’nın aslına 
mahsus bir vasıftır... Bu teklik vasfı, yaratılmış 
olanda yani biçim aleminde ise; çokluk, çeşitlilik, 
ikilem, düalite ve tabii ki illüzyon şeklinde kendini 
hissettirir... 

Dünya insanına nasip kılınmış olan tüm 
bilgi akışları, daima Tek Olanı, Bir Olanı, 
Sonsuz, Girift ve Kaotik Olanı işaret etmiştir… 
Dikkatleri, bu vasıflardaki bir Yaratan Şuur’a 
çekmeye çalışmıştır. Tek Tanrılı anlayışın 
oluşturulması ve şuurlara yerleştirilmesi, çok 
zaman, çok emek almıştır… 

Tek Olan’ ın, Bir Olan’ ın tekamül 
edebilmesi ya da gelişebilmesi, ancak kendini 
çokluğa ve çeşitlemeye tabi tutması ile 
mümkündür… Çünkü gelişmek ya da tekamül, 
mutlaka ilişki ve iletişim ile mümkün olabilir… 
Bunun diğer bir ifadesi, etkileşimdir… 

Yaradan Mekanizma’nın Tek ve Sonsuz 
olan bünyesi içerisinde yaratılmış hiçbir zerre 
yoktur ki, diğer bir zerre ile mutlak aynı nitelik, 
vasıf veya benzerlikte olsun… Her zerre, 
kendisine ait titreşimi ile bir boyutu ifade eder… 
Bu sonsuz farklı yaratılış formları kendilerine 
özgün titreşimleri ile bir desene sahiptirler… 
Böylece, Yaradan Mekanizma için, sonsuz 
çeşitlilikteki titreşim desenlerinin biradalığıdır da 
denebilir… 

Yaradan Mekanizma’nın bünyesi 
içerisindeki bu sonsuz titreşim çeşitliliği, her 
zerrenin, kendi boyut nitelikleri ile, diğer zerreleri 
etkileyeceği manasını da ifade eder… 
Dolayısıyla sonsuz boyut çeşitliliğindeki her 
zerre, hem etkileyen, hem de etkilenen özelliği 
ile yoğun ve sonsuz ilişkiler ağı içerisinde yer 
alır… 

Tekamül ya da gelişim, bu etkilenme ve 
etkileme mekanizması vasıtasıyla kesintisiz ve 
sonsuz bir şekilde devam eder… Buna etki-tepki 
yasası, ya da sebep-sonuç yasası da denir… 

Yaratılmış olan her varlık zerresi, 
tekamül etmek amacına hizmeten, daima 
kendini Teklikten Çokluğa doğru yolculuğa 
çıkartmak zorundadır… Bundan dolayı, varlığın 
tekamülü için çokluk ve çeşitlilik, olmazsa 
olmazdır… 

Tek Olan, Bir Olan, kendini çeşitleyip 
biçim alemindeki çokluğu oluşturarak, etki ve 
tepkilerle tekamül eder ve sonsuz gelişimini 
temin etmiş olur… 

Bu çokluğa dönüş, Dünya tekamül 
okulunda Düalite (ikilem) olarak karşımıza 
çıkar… 

İnsan, Tek Olanın, Bir Olanın Çokluk 
halidir… Buna, Külli olanın Cüzi olanı da 
diyebiliriz… Öz’de bir olan, ancak çokluk ve 
çeşitlilik halinden dolayı orijinal Öz’ünden 
uzaklaşmış olan… 

Bütünün parçalanması ve tekrar 
toparlanmak şartıyla orijinden uzaklaşması… 
Yayılması, kendini dejenere etmesi… O bütüne 
döneceğinin eminliği ile uzun ve maceralı bir 
yolculuğa çıkması… Dualitenin ve illüzyonun 
kucağına atılışı… Meşakkatli olduğu kadar 
eğlenceli bir yolculuk… 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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 ---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 

 Kıyam etmek; 1kontrol sistemlerinin, 
kendilerini kontrol edecek sistemleri 
devamlı şekilde üretir olduğunun; 2

******************* 

oto 
kontrolün, sistemin ana yapısı olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:095) 

 Kıyam etmek; 1acayip bir vasıtanın esiri 
olarak eğer kendimizi görebiliyorsak, o 
vasıtanın, bizim için hayrı ifade etmemekte 
olduğunun; 2

******************* 

hayr’ ın, açık, seçik, sarih bir 
şekilde görünen olduğunun farkına 
varmaktır…(MYP/C:097) 

 Kıyam etmek; 1eğer sahibi olduğumuz 
bilgi’ye lâyıkıyla köprü vazifesi 
görebiliyorsak yani geliş noktası ile 
ulaşılması gereken yer arasında geçit 
görevi görebiliyorsak, bilgi enerjisi için en 
güzel iletkenlik vazifesini yerine 
getirebiliyor olduğumuzun; 2

******************* 

iyi bir iletken 
olabilmek için ise, enerji hissedildiği andan 
itibaren derhal gereken ihtimamı 
göstermek gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:097) 

 Kıyam etmek; 1enerji’yi tam manâsıyla 
özümleyebilmemizin ve o’na adeta kendi 
özelliği ile yataklık edebilmemizin; 
2akışkanlığı, bu sayede son derece imkânlı 
hale getirebileceğimizin; 3bizler için 
sorunun, akışkanlığı temin edememekten 
kaynaklanmakta olduğunun; 4

******************* 

üzerimizdeki 
sertleşmiş kabuklarımızın, enerji’nin tesiri 
esnasında, en kalın yerlerinden kanamakta 
ve bizleri ıstıraba boğmakta olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:097) 

 Kıyam etmek; 1imkânların durumunun ve 
koşulların zorluğunun hiç önem arz 
etmemekte olduğunun; 2

******************* 

önemli olanın, 
varlığın, durum karşısında göstermiş 
olduğu halet ve sarf ettiği çaba olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:097) 

 Kıyam etmek; 1

******************* 

bizleri birbirimize bağlayan 
görünmez bağlar vasıtasıyla birçok şeyi 
nakledebilme imkânına sahip 
olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:098) 

 Kıyam etmek; 1güçlü varlıkların, kendi 
imkânlarını tanzim edebildikleri gibi, diğer 
varlıkların imkânlarına da takviyede 
bulunabilir olduklarının; 2bunların, 
tereddütsüz kendilerini vazifenin akışına 
teslim etmiş olanlar olduklarının; 3

******************* 

gidişat 
esnasında, görünmeyen yönün faaliyetini 
hissederek, aldıkları şarj ile hareket eder 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:098) 

 Kıyam etmek; 1zuhur eden her hadisenin 
bir sebebe bağlı olarak kendisini gösterir 
olduğunun; 2

******************* 

bu durumu, daha ziyade, 
temrin sahasının faaliyeti olarak 
değerlendirmemiz icabetmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:099) 

 Kıyam etmek; 1

******************* 

 
 
 
 
 
 
 

her şeyin birbiriyle alâkalı 
olduğunun ve bütün alâkaların, birbirinin 
sorumluluğunu taşımakta olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:099) 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (13)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Tabii ki yaratmak… Çünkü yaratıldı ve 

yarat dendi fakat ilk hareket kavramını burada 
düşünceye bağlayacağız… Düşünmek 
harekettir… Çünkü demek ki, yaratılmış ve 
yaratma üstünlük ve bilgisi verilmiş olan bu 
sonsuz ve tek olan Kozmik Plazma, Büyük Ruh 
denilen, Üstün ve Yüksek Enerji denilen, ne 
denirse densin bu enerji ilk harekete başladığı 
noktada düşünce devreye girmiştir… Ama bu 
düşünce bizim beşeri zihnimizin çok basit 
versiyonları olan düşünce değil... Bu bizde de var 
tabii… Yaratıldı ve yarat dendiyse bizde de bu 
düşüncenin çok basit, sulandırılmış, ilkel 
versiyonu olan düşünce hâkim… Bizde de 
düşünce var, kullanmıyoruz o ayrı konu… Fakat 
düşünce yaratılışın esasını teşkil ediyor… Demek 
ki yaratılanın yaratma eylemi düşüncenin 
şartıdır… 

Bir tebliğde diyor ki; “sizin esas 
yaratılışla bağlantınız (yani o dokunmaktan 
çekindiğimiz) sadece ilk hareketledir...” İlk 
hareket burada düşüncedir, tahayyüldür, yaratıcı 
imajinasyondur… Tahayyül, yaratılışın esasını 
teşkil eder…  

Tanrı nasıl yaratır..? Tanrı, yoktan var 
edilmiş olan ham madde şeklindeki ruh denilen 
enerjiye tahayyülü ya da imajinasyonu katarak 
yaratma eylemini yapar… Buna tahayyül denir ve 
fizik âlemlerde dahi bize verilmiş olan 
yaratılmışlıktan dolayı yaratma bilgisi yine 
tahayyülle, imajinasyonla mümkündür… Mesela 
bizim yaratma ham maddemiz kabadır… 
Buradaki gibi enerji değil... Tahtadan, ağaçtan 
yaratırız… Bu enerjinin en kaba, kesif 
seviyeleridir… Kaba seviyeli bir enerjiyi bir 
düşünce sayesinde yaratmak için fiziki bir eyleme 
ihtiyaç vardır… Tahtayı oyarız, taşı kazırız, 
plastiği eritiriz… Düşüneceğimiz en olgun forma 
gelecek kolaylıktaki bir ergime noktasında şekle 
dökeriz… Tanrı’nın bu seviyelerdeki yaratma 
eylemiyle bizim plastiği eritilerek düşüncelerle 
yaratma arasında hiçbir fark yoktur… Bunu 
söylerken biraz belki edep dışına kaçıyorum… 
Tanrı’ya saygısızlık gibi… Anlayışlarımızı 
esnetmek için, anlayışlarımızı ciddi 
formasyonlara sokmak için, bugüne kadar bizi 
getirmiş olan kabukların dışına çıkmak için... 
Yaradan’ın yaratma eylemiyle bizim bir taşı şekil 
vermek üzere yontmamız arasında hiçbir fark 

yok… İkisi de neye dayanır..? Düşünce, 
imajinasyon, imaj… İmajinasyon düşüncenin çok 
derin halidir… Yaratıcı düşünce, yaratıcı 
imgeleme… İşte bizler yine düşünceye dayalı o 
heykeli yaparken ham maddemiz taş gibi, aynı 
enerjinin çok sert, kabalaşmış şekli olduğundan 
fiziki eylemle yaparız bunu… Tanrı ise ham 
maddesi çok süptil, yüksek bir kalitede olduğu 
için tahayyülünü yaptığı anda o enerji şekil 
buluyor… Aradaki fark bu, yaratılış aynıdır… 
Dolayısıyla bizlerin yaratılış konusunda ortaya 
koyduğumuz her eylemimizin düşünceye dayalı 
olmasından dolayı hepsi yaratılışa hizmettir… 
Oturmamız, konuşmamız, yürüyüşümüz hepsi 
yaratılışa hizmettir, eğer düşünce hükmünde 
ise… Ama aklım başka yerde elim böyle oynuyor 
yani bu iradenin ve şuurun olmadığı bir otomatik 
faaliyetse, ki bizim yaşamımızın çoğu böyle… Ne 
kadar düşünce dışı hareket edersek edelim, 
tahayyül dışı hareket edersek edelim, ne kadar 
otomatik hareket edersek edelim, yine yaratılışa 
hizmet ediyoruz… Bunun dışında olamaz ama o 
etkisi çok zayıf… 

Şimdi geliyoruz biz etkili, yaratılışa hizmet 
nasıl olur..? Düşüncenin var olduğu her eylem 
Tanrısal yaratılışla eşdeştir… Düşüncenin, 
tahayyülün yani iradi ve şuurlu olan her eylem 
ister zihinsel faaliyet olsun, ister duygusal, ister 
fiziğe dökülmüş olsun her eylem yaratılışa 
hizmettir... İsterse bedenimizin en alt 
merkezlerinden cinsel merkez olsun… Cinsel 
merkezin düşünceye dayalı iradi ve şuurlu her 
faaliyeti Yaradan’a hizmettir. Çünkü onun 
sayesinde tezahürata bizim çok büyük bir katılım 
payımız vardır; üreme… Yaratılışın bir fizik 
tekâmül okulunda, fizik gelişim okulundaki 
idameyi teminen biz ürüyoruz… Cinselliği çekin 
geriye, Yaradan’ın bu okul üzerindeki bütün 
programını altüst ederiz… Hadi gelin bütün 
dünya insanlığı bir yıl için çocuk yapmamaya 
karar verelim… Mutlaka Yaradan mekanizma 
tedbir alır… Zora girer... Böyle bir şey var 
sayalım ki, olsa… Bunu niçin söylüyorum..? Bunu 
şunun için söylemek istiyorum, ne kadar önemli 
eylemlerle sorumluluklar yüklenmiş varlıklarız… 
Cinsel hayatımızdan fiziki eylemlerimize, 
duygusal dünyamıza ve düşüncelerimize kadar 
tamamen sorumluluklar yüklenmiş varlıklarız... 
Kimin adına..? Yaradan’ın adına… Neden 
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 dolayı..? Yaratılmış olmaktan dolayı… Çünkü 

bize de yaratıldık ve yarat dendi ve dolayısıyla da 
bizim düşünceyledir ilk bağımız yani ilk yaratılış 
eylemini bizim kabul ettiğimiz nokta, ondan 
öncesini düşünmüyoruz, düşüncenin, yaratıcı 
imajinasyonun başladığı noktadır… O ilk 
hareketten sonradır ki, yani düşüncenin devreye 
girip yaratmaya başladığı andan itibarendir ki 
ondan sonraki vaziyet neyi ifade ediyormuş 
“tamamen birliğin kendi içerisindeki 
merhaleleri teşkil eder ki, bunun da gayesi 
sizleri büyük neticeye ulaştırabilmek 
içindir...” Şimdi tekliğin ondan sonraki vaziyetine 
gelelim… Bizim mevzuumuz bu… Teklik, tek olan 
enerji yaratıldı, ondan sonraki vaziyet bizi 
ilgilendiren bir konu… “Tamamen birliğin kendi 
içerisindeki merhaleleri teşkil ediyor” ondan 
başka bir şey yok… Esas bizim ilgi alanımız şu 
yaratılmış olandan sonraki merhaledir… Bunun 
şu tür özellikleri var ki, Yaradan bu… 

Ne olursunuz siz de böyle yapın… Adres, 
eşkal aramayınız… Bilebildiğimiz kadarını bilelim, 
nereyi biliyorsak, onun içerisinde hepsi var… 
‘Efendim ben burayı bilebiliyorum acaba...’ o 
bildiğin yerde hepsi var. Hepsinde senin bildiğin 
de var ama bilebildiğimiz yeri hakkıyla bilelim ve 
göreceğiz ki orası bize, sonsuz olan bütünün nesi 
var nesi yoksa bizlere sunacak… Onun için çok 
afakî anlayışlara hedeflenip de ipin ucunu 
kaçırmak yerine tuttuğumuz yeri sağlam 
tutalım… Hem hakikate yakın tutalım… Hakikate 
böyle bir yolculukla gidilir…  

İşte şimdi yaratılmış olan bu tekliğin 
ondan sonraki vaziyeti, “birliğin kendi 
içerisindeki merhaleleri…” Bu birlik kendi 
içerisinde hiyerarşik bir yapıya bürünüyor… Tanrı 
hakkında ne biliyorsunuz..? İşte tek, sonsuz, 
girift, kaotik… Her şey her şeyin sebebi, her 
sonuç her şeyin sonucu. 2) Hiyerarşik yapı… 

Yaradan’ın özellikleri. 3) Skalatik yapı… Tanrı’nın 
en büyük özelliği… 

Tanrı dediğimiz bu sonsuz enerji 
tamamen kendi içerisindeki merhaleleri 
oluştururken böyle bir skalatik yapıya bürünüyor. 
Skalatik yapı nedir..? Tanrı, derecelenmiş bir 
hiyerarşik yapıya sahiptir… Bunu kavradığımız 
anda Tanrı hakkında bütün dinlerin, 
inisiyasyonların, felsefenin sunduğunun fevkinde 
anlayışlar elde ederiz… Skalatik yapı, hiyerarşik 
yapı. Girift ve sonsuzluk, teklik. İnanın bunları bir 
kavrasak, bir idrak etsek… 

Şimdi derecelenmiş bir yapıya tâbi olarak 
kendisini çeşitlemeye tâbi tutuyor bu tek olan 
enerji kendi merhalelerini oluşturuyor… Bu, 
derecelenme esnasında Tanrı bünyesinde teklik 
çokluğa doğru kendini yayıyor… Bu yayılış 
sonsuz bir yayılış… Bu yayılış esnasında öyle bir 
derecelenme, öyle bir hiyerarşik, skalatik bir yapı 
oluşuyor ki, hiçbir zerresi yok ki diğer zerresiyle 
eşdeş olsun… Hiçbir zerresi yok ki diğeriyle 
benzeş olsun… Hiçbir zerresi diğeriyle özdeş 
değil… Öyle bir parçalanma, öyle bir çokluğa 
doğru gidiş bu, Yaradan. Kendini kendi iradesi, 
kendi şuuru ve kendi muradı yönünde böyle bir 
parçalılığa sevk ediyor, yayılıyor… Ve yaydığı 
anda hiçbir zerre eşit değil... Bunun sebebi de 
şu; her zerre diğerinden bir enerji frekansı 
seviyesinde farklı olduğundan dolayı her zerre 
diğer zerreyle gerilim ortamı oluşturuyor... Çünkü 
niye..? Arada diferansiyel farklar var… Lütfen 
tahayyül edin… Öyle bir sonsuz sahada, enerji 
sahasında her zerre diğerinden farklı ve birbirleri 
arasında gerilim ortamları yaratıyorlar… Ve her 
gerilen zerre aynı zamanda diğer zerreleri 
gererek gelişim temin ediyor… İşte Tanrı’nın bu 
sonsuz yayılımı aynı zamanda sonsuz bir gelişimi 
de temin eden gerilim ortamları yaratıyor… 
(Devam.Edecek) 

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (43) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Oysa ki, bütün inanç sistemlerinin yani 

kurum, kavram ve kural haline gelmiş göksel 
öğretilerin hepsi birliğe davet edici, birliği tavsiye 
edicidir… Buna rağmen, böylesine negatif bir 
kişilik, onu kabullenmiş gibi görünmesine 
rağmen, negatifte olmasından dolayı, asla onun 
özündeki esas maksadı yakalayamaz... İşte 
niçin birliği yakalayamadığımız bu vesile ile de 

açığa çıkmış oldu… Çünkü niye..? Göze 
girmeye çalışmak gibi bir negatifi yaşıyoruz... 
Tanrı’yı kabulleniyor, zaten adama Allah 
dediğinde böyle yapıyor... Çünkü göze girmeye 
çalışan bir pozisyon zaten ona verilmiş... Neydi 
o..? Yakarım, yıkarım, günahı yazarım, 
intikamımı alırım diyen ve bu şekliyle 
kabullenilen bir unsur var... Buna Allah diyor ve 
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 o Allah ona eğer vaatlerle, eğer ona tehditlerle 

yaklaşıyorsa işte o varlık, o verilen vaatleri elde 
edebilmek için ve o tehdit edilen acılardan ve 
korkunç durumlardan paçayı kurtarmak için 
gözüne girmeyi bir kere içgüdüsel olarak 
hissediyor... Diyor ki, 

“Ben o verilen vaatlerinin muhatabı 
olmalıyım... Aksi takdirde felaketler beni 
bekliyor…” diyor ve göze girmek zorunluluğunu 
hissediyor... İşte bu noktada kabullenme asla şu 
pozitifte yazılan gibi olmuyor yani koşulsuz 
severek Tanrı’ya yaklaşmak... 

Tanrı sevgidir ve O’na yaklaşım ancak 
koşulsuz sevgi ile kabullenme ile olur... 
Böylesine negatife düşen bir kabullenme, işte 
her dinin fanatiklerinin veya temsilcilerinin 
düştüğü durumu ifade eder... Hıristiyanlıkta da 
bu böyle, Musevilikte de bu böyle, hepsinde 
böyle... Korku prosesi dinin uygulayıcılığının 
sebebi yapılmış yani uygulayıcılık sebebi 
yapılmış... Yakma, dökme, kırma, ceza, 
mahvetme, dağıtma, felaket durumlar insanların 
‘Aman gözüne gireyim’ şeklinde bir negatife 
düşmesine sebep olmuştur... Şimdi diyeceksiniz 
ki, ‘o mu bunun sebebi, bu mu onun sebebi..?’ 
Oraya girmeyelim, o biraz tarihi yargılamak gibi 
olur, 1450 yıl önceki bir mekân ve zamanın 
bizim tarafımızdan algılanması mümkün 
olmadığı için yargılayamayız... Acaba 1450 yıl 
önceki beşer realitesi bunu ille gerektiriyor 
muydu..? onu ayrı bir çalışma konusu yaparız… 
O ayrı... Dediğiniz doğru, hepimiz de böyleyiz 
inançlar konusunda, beşeri ilişkiler konusunda 
da hepimiz böyleyiz... 

Sevginin aslında belirli koşullarda 
tezahür etmediğini, onun, zaten yaratılmışlıktan 
dolayı, bünyemizde her koşulda açığa 
çıkabileceğinin bilinci ile sevmeye 
çalışacaksınız… Başka hiç çıkar yolu yok... Yani 
sevmeyi becermek kadar enkarnasyon 
örtülerinin tümüne hâkim olmaktan başka bir şey 
yoktur yani sevmeyi becermek... Ve sevmeyi bu 
söylediğim manada sevebilen koşulsuz bir 
şekilde sevebilen, kendini o seviyeye, o titreşime 
getirmiş bir varlık için bu az önce koyduğum 
enkarnasyon örtüsünün bütün vazifeleri, bütün 
örtü özellikleri hepsi o varlık için çocuk oyuncağı 
şeklinde elinin altındadır... Hâkim varlıktır... Hani 
hâkimiyet realitesi diye bir realiteden 
bahsediyorduk ya, onun için burada çok önemli 
bir hedeftir bu, kabullenmede ve bunun 

pozitifinde olmak lazım... Ben Tanrı’yı kabul 
ediyorum, peki Tanrı’yı kabul edişin, eğer bu 
koşulsuz sevgiden ziyade göze girmeye 
çalışma, korkuya dayalı bir kabullenme ise ne 
yapacağız..? Yani negatifteyse varlık ne 
yapacak..? Varlık kabul etti, teşhis etti, kendinin 
negatifte olduğunu anladı... Nasıl toparlayacak 
bu durumunu..? Genelde bu ikili örtüler, 
hedeflerde diğer örtülerde de bu var, birinin 
negatifinde iseniz bu negatiften kurtuluşun en iyi 
yolu zıt hedefin pozitifine geçmektir... 

Siz eğer negatifte olduğunuzu teşhis 
ettikten sonra ayırt etme hedef örtüsünün 
pozitifine yani incelikli düşünmeye 
geçebilirseniz, ki bunu yapmanız lazım, o zaman 
bunu becerdiğiniz anda bunun pozitifine çok 
kolay geçersiniz... Buradan direkt buraya çıkmak 
mümkün değildir... Örtüler arasında negatifleri 
pozitife geçirmenin bir sırrıdır bu... Yani ne 
yapacağım..? Alacağım, ben nasıl bunun 
pozitifini yakalarım bu kabullenmenin..? Karşı zıt 
örtünün incelikli düşünmesine geçeceğim ve 
yeniden ele alacağım... Yani kabullendiğim 
müteal, kabullendiğim soyut kavramı, 
kabullendiğim tapınılacak unsuru yeniden ele 
alacağım... Tanrı’yı ayırt etme hedef örtüsünün 
pozitifi ile yani incelikli düşünme ile yeniden ele 
alacağım... Tanrı’yı yeniden düşüneceğim... 
Nedir o..? Sonsuz, nasıl sonsuz..? Şimdiye 
kadar benim kabullendiğim, gözüne girmeye 
çalıştığım pek de sonsuz değilmiş... Rakı 
masasında Allah’ım dediğimde gözümün önüne 
geliyor... Sıkıştığımda elimi açtığımda sanki 
yanımdaydı... Ama şimdi yeniden ele aldığımda 
görüyorum ki, o bana, aslında hiç zannettiğim 
kadar yakın ve aşağılarda değil, o sonsuz... 
Hem aşağıda, hem yukarıda... 

Şimdi Tanrı aşağıda değil dediğimizde, 
zannettiğimiz kadar bize indirgediğimiz Tanrı 
değil dediğimizde yukarıda mı sorusuna hayır o 
sonsuz, hem aşağıda, hem yukarıda... O 
öylesine sonsuz ki, her şey o... Sen de O’sun, 
ben de O’yum, taş, köpek, böcek, çiçek, O... Her 
şey O... O’nun dışında hiçbir şey yok, şimdi 
mademki her şey O, benim, ben olanın gözüne 
girmek gibi bir ihtiyacım olabilir mi..? Ben zaten 
O’nun gözüyüm, kulağıyım, eliyim, her şeyiyim... 
Ben O’yum, O ben dediğinizde göze girilecek bir 
unsur yok ki göze giren olsun, göze girecek 
olanla, gözün kendisi O... 
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 Şimdi incelikli düşünmeye başlıyoruz, bu 

bir ay sürer, iki ay sürer… Ben kabullendiğim 
unsurun negatifinden kurtulmak için bir ay 
incelikli düşüneceğim... Neyi düşüneceğim..? 
Kabullendiğim unsuru… Hadi Tanrı’nızı yeniden 
ele alın... Ortaya çıkan tavsiye bu... Tapındığınız 
unsuru, Yaradan’ınızı yeniden ele alın… 
Göreceksiniz, O’nun daha da yüce olduğunu, 
daha da zannettiğinizden farklı ve ulaşılamaz 
niteliklerde olduğunu, öyle bir lafa vs. gelecek 
tarzda olmadığını, O’nun sadece hissedilir 
olduğunu, O’nun öyle lafla tarif edilemeyeceğini 
anlamaya başlarız... İşte böyle bir incelikli 
düşünme bizi pozitif kutupta yaptığımız bu 
hareket bizi derhal buraya getirir ki o da nedir? 
İncelikli düşünceden sonra, bir ay, iki ay sonra 
sevgiden başka bir şey olmayan bir unsur 
olduğunu anlarız... Ve O’na yaklaşımımız 
sevgiden başka hiçbir enerji ile mümkün 
olmayacağını anladık diyebileceksiniz... O 
zaman diyeceksiniz ki, ‘Ne cenneti istiyorum, ne 
cehennemi istiyorum beni ilgilendirmiyor, bana 
seni gerek seni’ diyeceksiniz... Onları sen 
negatif, göze girmeye çalışanlara kullan 
cehennem tehdidini, cennet vaadini... 

Beşeriyetin insan vasfına gelebilmesi için 
mutlaka cennet vaadinden ve cehennem 
korkusundan, diğer bir ifade ile vaatler 
kuyusundan kurtulması lazım... Vaatler 
kuyusundan kurtulmayan insan, negatiften 
kurtulamaz... Dolayısı ile de koşulsuz sevgiyi 
anlayamaz... 

Birbirimizle kendimizi kıyaslamamız 
kadar büyük yanılgı olamaz... Şimdi yanımızdaki 
insan Yaradan diyor, hop hopluyor, hop 
zıplıyor... Bakıyorsunuz kendinize, ya benim 
içimden zıplamak gelmiyor... Hiç böyle bir 
tezahürat yok, acaba ben Yaradan’ı onun kadar 
anlamıyor muyum..? Onun kadar hissedemiyor 
muyum demek kadar yanılgı yoktur... Niye..? O 
yanımızdaki insanın bu kadarcık varlık kabına, 
şu kadarcık Yaradan’ı anlayış, Yaradan anlayışı 
girdiyse ve o kaba sığamazsa, tabii ki zıplar... 
Sizin kocaman kabınız varsa, daha dolduracak 
çok anlayışınız vardır, onun için sizin ondan 
daha fazla anlayışınızın olmasına rağmen 
zıplatmaz o... Onun için birbirimizle bu konudaki 
haletlerimizi kıyas etmek, birbirimizle kendimizi 
mukayese etmek kadar yanılgı yoktur... 
Bilemiyoruz ki, hangimizin kabı, hangimize göre 
daha yüksek, daha geniş... Adam şu kadarcık 

kabını bir anlayışla dolduruyor, zıplıyor... 
Zıplayacak kadar doldurdu kabını, siz o iki 
anlayışla zıplayan adamın yanında böyle bir 
varlık yapınız var, iki bin tane anlayışınız var 
ama daha kabınız zıplatacak kadar dolmadı... 
Onu iki anlayış zıplatıyor, sizi iki bin anlayış, 
zıplamıyorsunuz... Onun için her “En-el hak...” 
diyene, yerinden zıplayıp da kellesini verene 
katiyen kendi varlığınızla ilişki kurarak 
mukayeseler oluşturmayın... O kim bilir hangi 
seviyede “En-el hak...” dedi... Siz demiyorsunuz 
ama belki ondan çok ilerisiniz, daha diyecek 
sizin çok ileriki safhalar var... 

Hedef örtüsü beşerin en çok kolaylık 
sağlayan örtüsüdür... Bununla enkarne olur, her 
enkarnasyonunda da bunu değiştirebilir... Şimdi 
bu ikili birbirine yardımcı olan ve bu taraf 
genelde maddi hizmetkarın, ötekisi ise manevi 
hizmetkarın hedefidir bunlar... Bir tanesi yeniden 
değerlendirme gibi bir hedef örtüsüdür varlık o 
enkarnasyonda bunu deneyimlemeye gelir... 
Ben yeniden değerlendirme yapacağım... 
Bakınız varlığındaki tüm bilgi stoklarını yani 
enkarnasyonu ile birlikte getirdiği geçmiş 
enkarnasyonlarının bilgi yükünü çıkarır, yeniden 
gözden geçirir... Hiç dünyada o doğumunda, o 
enkarnasyonunda suya sabuna dokunmaz o 
varlık... Oturur oturduğu yerde... Fenomenlerin, 
hadiselerin, eprövlerin içine girmez, ilgilenmez 
ve daima daha önceki yaşamlardaki varlığında 
gizli olan bilgileri çıkarıp onları yeniden gözden 
geçirme enkarnasyonudur bu... Hayat hakkında 
tefekkür eder bu, felsefi bir tavır içerisindedir, 
felsefi yaklaşır her olaya... Dünya nüfusunun çok 
azıdır bu örtüyü kullanan, % 1’i, çok ender 
enkarnasyon örtüsüdür... İç gözlem yapar, 
sürekli tefekkür yapar, içe yönelik... Belki bu ben 
kimim, niçin buradayım, vazifem neyedir 
sorularına yeniden değerlendirmeler yapar onu 
pekiştirmeye çalışır... Düşünce, duygu ve 
hareketleri daima tahlil eder... Her yaptığı 
hareketi yeniden değerlendirir... Dinlenme 
örtüsüdür bu, bu örtü ile dünyaya enkarne 
olmuş, yani o enkarnasyonda bu örtüyü kullanan 
bir varlık eminse bu örtüyü kullandığından biliniz 
ki daha önceki enkarnasyonlarında çok yoğun 
enkarnasyonlar yaşamıştır... Yani yorgundur, 
aktiftir, vazifesini bayağı ciddi faaliyetlerle 
geçirmiştir, bu enkarnasyonda bu örtüyü, bu 
hedefi yakalayarak bir gizlenme, bir yeniden 
değerlendirme örtüsü ile bu enkarnasyonu 
geçirir... (Devam edecek) 
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---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 

 
 ŞAMAN ÇEMBERİ ÇALIŞMASI: 

Bu yıl ilkini uyguladığımız Şaman Çemberi 
aslında çok eski tarihlere dayanan bir doğa, sekiz 
yön, elementler, mineraller ve rehberlerimizle 
irtibat kurma tekniğidir. Şa – Man bilge kişi, bilen 
insan demektir. Doğada varolan bütün bu 
güçlerle dayanışma, beslenirken besleme 
yöntemidir. Asıl varlığını unutan insanın aslında 
çaresiz ve yalnız olmadığını, doğanın bütün 
güçleriyle bize nasıl yardım etmek istediğini 
gördük. Sevgi Ersoy’un rehberliğinde yaptığımız 
bu çalışma bizlere doğanın bize ne kadar çok 
mesajının olduğunu gösterdi. Yeter ki gözlerimiz 
görsün, kulaklarımız duysun ve kalbimiz 
hissetsin… Terasta yaptığımız meditasyonlarda 
doğanın müziği ile içimize ne kadar kolay 
döndüğümüzü ve aslında doğanın ayrılmaz bir 
parçası olduğumuzu bütün varlığımızla hissettik.. 
Yaşamadan bilemeyeceğimiz, bilince de 
yaşamadan duramayacağımız çok özel bir 
deneyim… 

 

*** 
 REİKİ AİLEMİZE YENİ KATILALAR: 

Temmuz ayında Reiki ailemize yedi yeni 
arkadaşımız katıldılar. Onları kutluyoruz ve 
insanlık ve kendileri için ışıklı yollar açacaklarına 
bütün kalbimizle inanıyoruz… Çok yüksek 
haletler yaşadılar ve bizlere de yaşattılar. Bu 
aileye katılan Nazlı arkadaşımızın bizlerle 
paylaştığı şiirini biz de sizlerle paylaşıyoruz… 

SEVGİLİ SEVGİ’LİYE..! 

Ben, sizde en çok o çocuğu sevdim, 

İçinizden fışkıran sevincini, 

Gözlerinize yansıyan saflığını, 

Ve her yere yeten ışığını. 

Ben, sizde en çok o kadını sevdim, 

Doğurgan, güçlü, dişi, 

Esirgemeyen, verebilen sevgisini. 

Ben, sizde en çok o öğretmeni sevdim, 

Çocuklarını birbirinden ayırmayan, 

Çocuklarını birbirine sevgiyle bağlayan, 

Onlarla gülen, onlarla ağlayan. 

Ben, sizin en çok ellerinizi sevdim, 

Karşılayan ve uğurlayan, 

Dokunduğunu saflaştıran, 

İsteyene uzanan GÜL ÇİÇEK ellerinizi. 

Ben, en çok ruhunuzdan yansıyanları sevdim, 

Kucaklayan merhametinizi,  

Kaynaktan akan sevginizi, 

Sesiniz ile gelen bilişi sevdim. 

Gülümsemenizin güzelliğiyle buluşan sabrınızı 

Ve renklerinizi sevdim. 

Aslında ben en çok size öğretmenim demeyi 
sevdim. 

ÖĞRETMENİM, IŞIĞINIZA PERVANEYİM..! 

 

*** 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 MEVLANA KÜLTÜR SEMİNERİ: 

Bildiğiniz gibi bu sene bütün dünyada olduğu gibi 
bizler de Reiki Huzur Vadisinde üzerimize düşeni 
elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Bu 
amaçla Temmuz ayı içerisinde davetlimiz olarak 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Görevlilerinden Prof. Emin Işık ve beraberinde 
neyzen ……… ile güzel sesiyle  Hakan…….. 
misafirimiz oldular. Tasavvuf bilgilerini hoş 
sohbet ortamlarında paylaşma imkanı bulduk. 
Tasavvuf müziği ile zenginleşen bu ortamlar 
Konya’dan gelen Reiki dostlarımızla daha da 
zenginleşti ve renk kazandı. 

*** 

 21 GÜNLÜK REIKI MEDİTASYONU: 
Bu sene geleneksel 21 günlük Reiki 
meditasyonumuza seçimler nedeniyle 
29.06.2007 tarihinde başladık. Çok yoğun bir 
enerji akışı ve derin bilgi paylaşımlarımız oldu. 
Reiki Enerjisinin üç seviyesinde bütün 
sembollerle yaptığımız bilgi çalışmaları 
sembollerin ne kadar derin manaları olduğunu ve 
sonsuz açılımlar yaşanılabileceğini gördük. 
Meditasyon odasına girdiğimiz her nöbette 
duyduğumuz heyecan yaptığımız bu vazifeyi tüm 
insanlıkla paylaşmamız oldu çünkü biliyoruz ki 
Reiki Enerjisi paylaştıkça büyüyen ve gelişen bir 
güce sahip. Bütün bunları yaparken son derece 
sorumluluk ve büyük bir ciddiyetle yaptık. Bunun 
yanısıra neşe enerjisi bizlerle birlikteydi. Hiç 
gülmediğimiz kadar güldük ve birbirimize 
kavuşmanın keyfini çıkardık. Meditasyon 
nöbetlerimiz dışında yaptığımız derslerde ise 
yoğunlaştığımız konular arasında insanlık olarak 
yarattığımız en önemli düğümlerin bizlere nasıl 
hastalık olarak geri döndüğünü ve nasıl 
çözülebileceğini gördük. Biliyoruz ki biz hasta 
olmasak da bunu yaşayan ruh kardeşlerimiz 
bizden ayrı değiller. Onlar bu zorlukları yaşayan 
diğer yanlarımız. Şükürler olsun ki bu 21 günü 
son derece yüksek bir enerji ile ve altı saat süren 
muhteşem bir kapanış meditasyonu ile 20. 
Temmuz sabahı güneşin ilk ışıkları ile bitirdik. 
Dileğimiz, seneye bu 21 günlük meditasyona 
Reiki Huzur Vadimize kalbinde bu aşkı hisseden 
gönül dostlarımızın “Sevginin Ülkesi” ne akın 
etmeleri…çandır sözleri eklenecek………..
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