
MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI-1999 

                                                                         
 

        Aylık Elektronik Dergi                        Sayı: 036                                         Aralık 2006 
 

 
IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

 
İstiklal Caddesi Mim Han No: 79 Kat: 5 - 34433 Beyoğlu – İstanbul 

Tel: 0212 - 292 45 41 + 42 / Fax: 0212 - 292 45 50 / E-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

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

Tekamül yani ruhsal gelişim, alansaldır… 
Varlıklar, bireysel alanlarıyla, indüktif bir tarzda 
birbirlerini etkileyip, birbirlerine vesile olarak, 
değişimlerini ve gelişimlerini gerçekleştirirler… 

Her varlığın kendisine ait bir enerji alanı 
vardır ve aynı zamanda her varlık, daha üstün, 
daha geniş bir varlığın ya da varlıkların alanı 
içerisinde yer alırlar… Bu üstün ve geniş alan, o 
varlığın sirkülasyon alanı’dır… Varlık için ideal 
olan, etkisi altında bulunduğu sirkülasyon 
alanının en süptil, en yüksek seviyelerine uyum 
sağlamak ve o seviyelerle titreşmektir… 
Kendisini, o seviyelerin indüklemesine açık 
bırakmak ve onlarla rezone olabilecek hale 
getirmek durumundadır… Bu mekanizmaya 
alansal etkileşim denir… 

Bu alansal yapımız, tıpkı bir hücre 
yapısına benzetilebilinir… Hücre, kendisini 
oluşturan tüm elemanlarıyla birlikte,  zarıyla 
sınırlı olan sıvı bir ortam içindedir… Hücrenin 
genel yapısının ve görünümünün bu durumuna 
benzer şekilde her varlık, kendisini kapsayan bir 
enerjitik alan içerisinde bulunur… Başka bir 
deyişle, hücre içindeki elemanların bir hücre 
sıvısı içinde bulundukları gibi, varlık da, bir enerji 
alanı içinde bulunur… Varlıksal hiyerarşinin 
genel görünümünü oluşturan bu durum, gelişim 
bakımından mutlak surette ihtiyaç duyulan bir 
koşuldur… 

Bu hücre örneğinde, hücre zarı ile 
korunan iç sıvının karşılığı, bireysel 
alanlarımızdır… Bu alanların, daha üstün ve 
daha geniş varlıklar tarafından indükleniyor 
durumda bulunması ve de sirkülasyon alanı 
içinde bulunuyor olması çok önemlidir… Esasen 
söz konusu indüktif sirkülasyon alanının önemli 
bir vazifeyi yüklenmiş olduğu konusu akıldan 
çıkartılmamalıdır… 

Bakınız Merkez Yüce Plan tebliğlerinden 
birinde ne deniyor: 

C: 120-01 / Varlıkların, kendilerine ait 
alanlarını çevreleyen bir de Sirkülasyon 
Alanları olduğu ve varlığın esas tekâmül 
sürecinin bu alan vasıtasıyla belirginlik 
kazandığı bilinmelidir… 
Varlık, sirkülasyon alanı içerisinde değişik 
yönlere doğru hareket edebilir fakat daima esas 
alanını muhafaza etmektedir… 

Sirkülasyon Alanları, gayet geçirgendirler ve 
diğer varlık alanlarıyla ortaklık ihtiva 
etmektedirler… 
Aynı şebekenin kolları, tek tek görünen alanların 
sirkülasyon alanları içerisinde dağılmışlardır… 

Asıl itibariyle homojen bir yapıya sahip olan bu 
alanlar, tek tek alanlara yaklaşılan bölgelerde, o 
alanın özelliğini taşımaktadırlar… 

Mevzuun can alıcı noktası, tek tek alanların 
ortak bir alana oturmuş olması ve bu alanın ise, 
bütün alanların sirkülasyon zeminini teşkil 
etmesidir… 
Eğer böyle bir alan mevcudiyeti olmasaydı, 
tekâmül denilen gidiş de olamazdı… 

Unutmayınız ki; ilerleyişiniz ihtimamlı eller 
arasında gerçekleşmektedir… 
Sirkülasyon alanları, varlıkların gelişimlerinin 
temininde, varlıklara gerekli yardımları en iyi 
şekilde temin etmektedirler… Bu alanlar, 
enerjilerin oluşturmuş olduğu ana damarlarla 
örülmüştür… 

Varlıklar, bu alan içerisinde yer alabilmek için, 
cehtleri vasıtasıyla ve gösterdikleri liyakatleri 
oranında, sistemlerin devreye girmelerini 
beklemek zorunluluğunu bilmek 
durumundadırlar… 

*** 
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 Görüldüğü gibi; ilişkilerimizde, fiziki 

etkileşimden çok daha derin ve de etkin olan bu 
görünmeyen yönümüzdeki yani alansal 
etkileşimlerdir… 

İlişki demek, etkileşim demektir… 
Etkileşim, mesaj alış verişidir… Mesaj ise, 
değerli olan her şeydir… Bu da, Bilgi demektir… 
Varlığı değiştiren, geliştiren bilgi… 

Söz konusu sirkülasyon alanı, aynı 
zamanda, varlıklar arası tüm iletişimlerin içinde 
gerçekleştirdiği bir alandır… Mantal ve fizik 
düzeydeki etkileşimler de bu alan içinde 
gerçekleşir aynen hücre içi sıvının içinde olup 
bitenler gibi… 

Bireysel alanlarımızı genişletmek, 
geliştirmek ve içerisinde bulunduğumuz 
sirkülasyon alanlarına yayılarak oradan sürekli 
beslemek kaçınılmaz gerekliliktir… Bunu 
becerebilmek, varlığın, uyum ve elastikiyet 
yeteneğinin en belirgin uygulamasıdır… 
Dolayısıyla alanlar, üzerinde bulunduğu zaman-
mekan koşullarına uyum sağlayabilecek bir 
niteliğe sahiptir denebilir… Varlıkların uyum ve 
elastikiyeti söz konusu olmadan alansal bir 
etkileşimden söz etmek zaten olanaklı değildir… 

Alanların kurulması ve kurulduktan sonra 
da sürdürebilirliğinin korunabilmesi alanı 
oluşturan üyelerin belirli dozda gayretlerini 
gerektirmektedir… Bu gayret, esneklik ve uyum 
cehtidir… Esasen, esneklik ve uyum yeteneği, 
Dünya Tekamül Okulu’ nun en önemli 
hedeflerinden biridir… 

Kuşkusuz, bu işbirliği sayesinde varlık, 
hem bireysel gelişimini sağlamak, hem de içinde 
bulunduğu sirkülasyon alanının gelişimine 
hizmet vazifesini gerçekleştirmek amacıyla 
enkarne olduğu bir mekanda bulunur… Çünkü 
her şey tekamül ve vazifenin gerçekleştirilmesi 
içindir, bir mekanda enkarne olmak da bunun 
gerçekleştirilmesi içindir… 

En ufak bir düşüncenin, duygunun ve 
hareketin evrene ciddi yansımaları olduğunu, 
“kelebek etkisi” olarak biliyoruz… Varlık, 
hareketlerinin sonucuyla karşılaşmak ve 
hareketleriyle varlıklar birbirlerini etkilemek 
durumundadırlar (Sebep / Sonuç Yasası)… 

Evrenin her noktasının birbirinden 
“HABERDAR” olarak hareket etmesi, birbirini 
etkiler ve etkilenir durumda bulunması, 

tezahürattaki varlıksal birliğin gereğidir… Bunun 
“TEMPOLU” bir tarzda olması da, tüm evrenlerin 
zeki bir yönetim altında bulunmasını 
çağrıştırmaktadır… Ayrıca iletişimin, evrensel 
nitelikli bir olgu olduğunu göstermektedir… 
İletişim kopukluğunun ya da sağlıksız bir 
iletişimin ne kadar sakıncalı bir durum olduğu  
da kesindir… 

Hiyerarşik yapılanma içinde, bizden 
yüksek düzeylerde bulunan varlıkların etkileri, 
“Enerjitik Sirkülasyon Alanları” vasıtasıyla sürüp 
gitmektedir… Bu gidiş, indüktif etkileşim 
biçiminde gerçekleşmektedir… Çünkü 
sirkülasyon alanları gayet geçirgendirler… 
Zamansızlık ve Mekansızlık özelliklerine 
sahiptirler… Bu ise, Yaradan ile Yaratılmış olan 
arasındaki hassas ve güçlü ilişkinin daim 
olmasına hizmet eder… 

Böyle bir sirkülasyon alanı içerisinde 
bulunmak, Yaradan’ın bünyesinde yer almak 
manası taşımaktadır… 

Böyle bir sirkülasyon alanı ile kuşatılmış 
olmak, “Size şah damarınızdan da yakınım…” 
ifadesini de hatırlatmaktadır… 

Böyle bir sirkülasyon alanı içerisinde 
bulunmak, bireysel alanların gelişimlerinin 
temininde varlıklara gereken yardımların en iyi 
şekilde ulaşımını da temin etmektedirler… 

Bizler, bireysel ve de bütünsel 
tekamüllerimizi gerçekleştirmek için, mutlaka bu 
alansal yapımızı, önce kabul etmek, sonra onu 
hissetmek, sonra onu fark etmek ve sonuç 
olarak onun imkanlarını kullanabilmek 
zorundayız… 

Unutmamalıyız ki; ilerleyişimiz 
ihtimamlı eller arasında gerçekleşmektedir… 

Koşulsuz sevgilerimle… 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

 
 

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

 

 Kıyam etmek; sevgi enerjisi’nin, yapısı 
itibariyle, küreselliği ifade eder bir tarzda 
ilerleyen bir olguya sahip olduğunun; * 
kendisi ve nüfuz edeceği bünyenin 
bütünselliğinin daimi olarak temin edilen bir 
husus olduğunun; * yani ilerleyişin öyle bir 
tarz arz etmekte olduğunun ki, enerjinin, 
yaklaşım sağladığı alan ile mutlak surette 
bir bütün halini teşkil etmesi icabetmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:050) 

*** 
 Kıyam etmek; sevgi enerjisi’nin, öncelikle, 

husule getirmiş olduğu tesir alanı 
vasıtasıyla yaklaşımını yapmakta 
olduğunun; * daha sonraki safha 
içerisinde, yaklaşımda bulunduğu alanın, 
zaten o alan içerisinde var olan 
tohumlarının yeşermesini temin etmek 
suretiyle irtibata geçmekte olduğunun; * 
meselenin, var olanın harekete geçirilmesi 
meselesi olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:050) 

*** 
 Kıyam etmek; gerçek sevgi enerjisi’nin 

tesir alanı içerisine girerek o esas nüveye 
yaklaşmayı amaçlamak istiyorsak eğer, 
ancak bütünselliğin bize getireceği 
avantajdan yararlanmak suretiyle başarılı 
olabileceğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:050) 

*** 
 Kıyam etmek; sempati’nin, ağır sevgi 

enerjisi’nin sulandırılmış versiyonu 
olduğunun; * sempati’nin, ağır sevgi 
enerjisinin akışkanlığını temin edebilmek 
için göstermiş olduğu yol açıcılık özelliği ile 
sevgi enerjisinin en ücra köşelere kadar 
değerlendirilmesi için kurulmuş, bir öncül 
ve hazırlayıcı ve yardımcı enerji 
olduğunun; * Tâli enerji olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:051) 

*** 
 
 

 
 
 
 

 Kıyam etmek; salt gidişler esnasında 
enerjinin karşılaşmış olduğu uygun 
olmayan ortamların göstermiş olduğu 
durumlarda, enerjinin, kendisine gerekli 
zemini bulamadığı için, böyle bir zeminin 
varlığını hissettiği anda, kendi içindeki 
hareket tarzına uygun olarak merkeze 
doğru hareket etmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:051) 

*** 
 Kıyam etmek; olayların, sadece fizik plan 

icaplarına bağlı kalmadığı için, o plana ait 
kontrolümüz dışında da işlerin cereyan 
ettiğini ve bizleri şaşkına uğrattığını 
görmekte olduğumuzun; * en küçük detay 
olarak gördüğümüz meselelerin dahi kendi 
içerisindeki bütünselliği muhafaza ettiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:052) 

*** 
 Kıyam etmek; enerjiyi özümlemeye 

çalışmamız gerektiğinin; * her an yanı 
başımızda olduğunun ve bizleri her 
müşkülümüzde yalnız bırakmadığının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:053) 

*** 
 Kıyam etmek; 1

*** 

vazifenin her şeyin 
üzerinde olduğunun ve bizler için esas 
kavranılması gerekenin bu olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:054) 

 Kıyam etmek; içlerindeki sarsıntıyla 
ürperenler olarak, her ürperişin bize hedefi 
işaret etmekte olduğunun, bu uğurda 
göstereceğimiz cehtin gerçek yolumuzu 
belirlemekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:054) 

*** 
 
 
 
 

----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (05)------------------------------------------------ 
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 Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bütün kadim öğretilerde ilk yaratılış yani 
varlığın yoktan yaratılışı yani “OL” emri ile ortaya 
çıkan yaratılış söz konusu edile gelmiştir... 
Özellikle günümüzden daha eski dönemlere 
gittiğimiz vakit, bir Budizm’de, Brahmanizm’de, 
bir Vedalar’da varlığın birliği ilkesi yani vahdet 
ilkesi ve yaratılış olayı, bizlerin sahip olduğumuz 
bu tarafa doğru gelen Sami dinlerinden çok daha 
aydınlık şekilde, çok daha derin ve detaylı 
şekilde anlatılmıştır... Ancak bizlerin semavi 
dinler olarak bildiğimiz Sami dinlerinde yani 
Tevrat, İncil ve Kur’an kitabı ile kendini ortaya 
koyan dinlerde bu kavramlar daha da kapatılmış 
ve hatta anlaşılması çok güç sembollere 
büründürülmüştür... 

Bu yaratılış vakası Tevrat’ta ışık sembolü 
ile ifade edilmiştir... “Işık olsun dedi ve ışık oldu” 
ayeti ile ifade bulan kavram, Kur’andaki “OL” 
emrinin karşılığı olarak ifade bulmuştur... Yani 
Tevrat’taki ışık sembolü, Kur’anda “OL” 
kelamına dönüşmüştür... Böylelikle biz adeta iki 
yaratılışa bakmak durumundayız... Birincisi “OL” 
emri ile ortaya çıkan yaratılıştır... Kutsal 
kitaplarda bu kelimeyi kullansak da olur, 
kullanmasak da olur ama kullanıyorum, güzel bir 
kelimedir... Kaldı ki mutlak Allah tarafından ifade 
bulan yoktan var edilme vakası “OL” vakasıdır 
ancak bu “OL” vakasıyla ne olmuştur..? Bu “OL” 
emri, vakası ile ilk enerji veya Üstün enerji 
dediğimiz enerji veya varlık, mevcudat 
yaratılmıştır... Şimdi özellikle birinci yaratılış 
dediğimiz bu ol vakasının ne olduğu hakkında 
hiçbir gelenekte, doğru dürüst 
konuşulmamaktadır... Çünkü hiç şüphesiz şunu 
kesinlikle biliyoruz ki, hiçbir varlık, hangi evrim 
düzeyinde bulunursa bulunsun, adeta ebetler 
ebedince bu ol vakasını anlayacak ve anlatacak 
kudrette değildir ve olmayacaktır... Yani bu “OL” 
olayı yani yoktan varlığın, yoktan ilk enerjinin 
teşkili varlık tarafından yani ilk enerji tarafından, 
her şey olan O tarafından anlaşılması, 
anlatılması ve nakli mümkün olmayan bir 
durumdur... “OL” emri varlık için meçhul olan bir 
durumdur ve biz o noktaya hiç dokunmadan 
ikinci bölüme geçiyoruz... 

O, yaratıldı ve yarat dendi... Yaratılmış 
olan “OL” emriyle yaratılan bir enerjidir... Dedik 
ki, bu “OL” kelamı ve vakası varlık tarafından 
hiçbir zaman bilinemeyecek bir şeydir... Peki biz 
yaratılışla ilgili olarak ne bilebiliriz..? Yaratılışla 

ilgili olarak ne anlayabiliriz veya yaratılışa nasıl 
bakmalıyız..? Onun hakkında neyi sezmeliyiz, 
neyi sezmeye çalışmalıyız..? Bilinecek olan 
varlığın veya yaratılmış olanın kendi aslını teşkil 
eden bu saha hakkında yapacağı faaliyettir… 

İki yaratılıştan bahsediyoruz “OL” vakası 
ile Kadir-i Mutlak Allah tarafından yoktan var 
edilen bir enerjiden söz ediliyor... Bu enerji her 
şeydir... Madde de odur, ruh da odur, eşya da 
odur, bütün var olan, mevcut olan her şey 
budur... Bundan sonra ortaya çıkan durum bu 
enerjinin faaliyetidir... Bu enerjinin faaliyeti 
yaratmaktır... Yani adeta Yaradan, yaratmış 
olduğuna yarat emrini vermiş ve bu emri ilahi 
bütün varlık âleminde yankılanmıştır... Başka bir 
ifadeyle tek olan ilk enerji, üstün bir şekilde 
yaratıldıktan sonra bu tekliğin tezahürü, çokluğu 
söz konusu olmuştur... 

Şimdi bizler yaratılış ve oluş bakımından 
baktığımızda, ruh ve madde ikilisi veya ikilemi 
yoktur... Adeta ruh ve madde birliği vardır diye 
düşüneceğiz... Madde de bu enerjinin 
varlıklaşmış halidir, ruh da bu enerjinin 
varlıklaşmış halidir... Ancak enerji skalasına 
göre daima bir alt kesafet, bir üst kesafeti ruhsal 
olarak bilir ve tanır... Bizler ruhsal âlem diye 
bahsederiz, ruhsal âlemden bilgiler aldık diye 
bahsederiz… Bu konu üzerinde derinlemesine 
düşündüğümüzde konuya şöyle bakmalıyız ki, 
bizim için görünmeyen vasıfta olan bir üst 
kesafet, bizim için ruhsal manasını 
taşımaktadır... Fakat o da kendi üstüne göre 
maddedir ve bu gidişat sonsuza kadar böyledir... 
Dolayısıyla buradan anlaşılması gereken enerji 
skalalarının gidişine göre, varlıkların, varlıkları 
ruhsal, maddesel, ruhsal, maddesel şeklinde 
tanımlamalarıdır yani izafi bir tanımdır...  

İlk yaratılan bir enerjiden Üstün enerjiden 
bahsettik ve bu enerjinin her şey olduğundan 
bahsettik... O enerji biziz... O enerji maddedir, 
bildiğimiz bilmediğimiz galaksiler, kâinatlar her 
şeydir ve o enerji tezahür etmektedir, 
yayılmaktadır çünkü Yaradan’ın ruha verdiği en 
büyük vazife yaratmaktır... İlk ilahi emir “O 
yaratıldı ve yarat dendi...” Bu yaratılış nasıl 
olmaktadır? Bizim araştırma kapsamımıza giren 
konu budur... Bu yaratılış nasıl olabilir, nasıl 
olmaktadır? Bu yaratılışın elimizdeki bilgilere 
göre beş ana enerji ile tezahür ettiğini 
görmekteyiz... Bilgi enerjisi, zaman enerjisi, 
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 sevgi enerjisi, hayat enerjisi ve mekân enerjisi 

ve bütün bu enerjilerin bir uyum halinde tezahür 
ettikleri nokta bizlerin ruh enerjisi diye 
nitelendirdiğimiz nokta olmaktadır... Adeta ilk 
yaratılanın tek bir ruh olduğu veya külli ruh diye 
geçen olduğu ve oradan itibaren bütün 
yaratılışın tezahür ettiğini düşünmeliyiz... 

Doğum adeta ortak kainat sembolüdür ve 
bu proses değişik açılımlar yaparak her 
kesafette ayrı manaları ifade etmektedir... Yani 
bizim skalamıza geldiğimizde bu doğumlar 
organik bedenler halinde yani et halinde 
gözükmesine rağmen söz gelişi bir gezegenin 
doğumu, bir güneşim, bir güneş sisteminin 
doğumu ve bir galaksinin doğumu da bu 
yaratılışın devamı içerisinde süregelen 
faaliyetlerdir ve bütün bu faaliyetleri, bu 
oluşumları bu varlıklar yapmaktadır yani biz... 
Anlatmak istediğim nokta bütün bu gidişatın, 
yaratılışın, bu faaliyetin varlıklar kâinatı 
içerisinde dönmesidir... Yani ilk enerji olan varlık 
hiyerarşik yapı içerisinde adeta tezahür ederek 
yaratılışlar, oluşlar meydana getirmektedir ve 
bütün bu işler varlığa ait işlerdir... İlk 
başlangıçtaki “OL” olayı ile hiçbir şekilde şu 
anda alakamız yoktur... Yani bunun üzerinde 
yoğunlaşmak yerine bu “OL” vakasından sonra 
ortaya çıkan ilk enerji, üstün enerji konusu 
üzerinde yoğunlaşmaya çalışmalıyız... Bizlerin 
anlaması gereken bu enerjiden itibaren 
meydana gelen yaratılış, bu enerjiyle ortaya 
çıkan yaratılış, hiyerarşik kademelerdir... Bütün 
mevcudat, varoluş, yaratılış vakası bu ilk 
enerjinin tezahürüyle ortaya çıkan ve süregelen 
ve halen de süregelen yaratılış vakasıdır... 

Bizlerin inceleme ve deneyim alanımıza giren 
yaratılış adeta varolanın halli hamur şeklidir... Bu 
statüde, bu varlık âleminde hiyerarşik olarak 
yaratmak daima mümkündür fakat bu nasıl 
olmaktadır, ne demektir yaratılmış olanın halli 
hamur şekli? 

“O yaratıldı ve yarat dendi...” Ruh 
olarak da algılasak, madde olarak da algılasak 
bütün yaratılmış olanların vazifesi yaratmaktır... 
Yaratmak nasıl olmaktadır? Adeta her var olan 
varlığa bu yaratma kabiliyeti onun bünyesine bir 
öz bilgi olarak yüklenmiş durumdadır... Örneğin 
kendi gezegenimizde birtakım maddelerin 
kendine benzer maddeleri yarattığını 
görmekteyiz... Bu da yaratılıştır... Bir ağacın, 
meyvenin, bitkinin kendine benzer bitkileri 
yaratması yaratma eyleminin devamı şeklindedir 
ama daha gelişmiş varlıklar için yaratmak demek 
bilgiyle olan ve tahayyülle olan bir durum 
demektir... O halde yaratmak eylemi 
başlangıçtan sonsuza kadar sürecek olan bir 
eylemdir... Adeta kendi suretinde yaratılmak bu 
manadadır... Allah’ın suretinde olmak bir 
manasıyla da bakıldığında bu yaratma 
eyleminin, faaliyetinin her varlığa da tanınmış, 
verilmiş bir hak olduğu anlamına gelmektedir... 
Kâinatlarda bu yaratma nasıl meydana 
gelmektedir? Kozmosun mutlak bir kaidesi 
mevcuttur... Doğan doğurmak üzere mevcut 
olmuştur yani her doğan doğurmak üzere 
mevcut olmuş demektir ve her şeyin bir tohum 
olduğu ve bu tohumun içinde de her şeyin, her 
bilginin saklı olduğunu bilmeliyiz... 
(Devam.Edecek) 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (35) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Varlıklar önceleri bu manevi dünyaya ait 
veya görünmeyen fizik ötesi âleme ait konularda 
bilgilenince yavaş yavaş dualarını kime karşı 
yapacaklarını hangi mercie dua yapacaklarını 
bilemediklerini dile getirmeye başlarlar... Yani 
daha önce burunlarının dibinde bir Allah kavramı 
vardır, bu Allah kavramı o kadar şümullenmiş, 
biçimlenmiş formel hale gelmiştir ki, O’nu ak 
sakallı, babacan bir takım dünyasal formlara da 
sokarak kendilerini O’na yakın hissetmeye 
başlarlar... Bu, varlıkların uzanamadıkları gerçek 
kudreti yakına çekip, kendi anlayabildikleri 
kalıplara sokma içgüdüsüdür... Bu kınanacak bir 

durum da değildir... Hatta ben öyle insanlarla 
karşılaştım ki, ‘Ben Yaradan’la çok yakınım’ 
dedi... Dedim ki ‘Çok güzel ne mutlu size’, dedi 
ki ‘Bazen geceleri yanımda yattığını hissederim’ 
Bu da güzel... Şah damarımız kadar yakın olan 
o yüce enerjinin hücrelerimize, atomlarımıza 
sinmiş olan yüce rahmet enerjisini yatağında 
yatar şekilde hissetmek kınanacak bir şey değil 
ama bunu aştırmak lazım... Ama o hanım 
biliyorum ki diyalog kuracağı bir mercii bildiği bir 
tarife sokmak içgüdüsü ile bunu yapıyor... 
Kocası yanında yatarken nasıl diyalog 
kurabiliyorsa Tanrısını da o kalıba sokarak 
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 kuruyor... Bu da hiç Tanrı tanımazlıktan iyidir 

ama hemen aşılması ve yataktan O’nun 
çıkarılması lazım, evin dışına çıkarılması lazım... 
‘Sadece mabetlerde vardır onun dışında yoktur’u 
mabedin dışına çıkarmak lazım... ‘Mabetlerimizi 
yıkmamız lazım’ yani Tanrı ile diyalogumuz, 
ilişkimiz ki o hiçbir zaman eksilmemiş, hiçbir 
zaman kopmamış, hiçbir zaman yok olmamıştır, 
biz varlık O’ da var edense biz O isek 
kopmamıştır... Biz kopmuş zannederek O’nu 
sadece dört duvar arasındaki mabetlerin içinde 
varsayıp, oralara gidip O’nunla haşir neşir 
oluruz... Ve bu öyle bir hale gelir ki insanların 
özgürlüğünü yok eder, köleliktir... Nasıl 
köleliktir? Başka yerde O yok, mabedi neresi ise, 
cami, havra, kilise vs. neyse, mistik inisiyasyon 
alanının mabedi ne ise mutlaka orada bulacağını 
varsayarak orada bulunmanın köleliğini yaşar 
varlık... Oysaki bizim İslam kültüründe, kendi 
dinimizde “Bütün dünya Allah’ın mabedidir.” 
der... Her yer... Bütün dünya mabettir... 
Dünyadaki enkarnasyondaşlarımıza her yardım 
da ibadettir gibi bir ifadedir bu...  

Böylesine asla kısıtlanmamış, asla bir 
varlıktan diğer varlığa mahrum kılınmamış olan 
bu Yaradan’ın sesi, Yaradan’ın eli, bu rahman 
ve rahimlik unsuru bizlerin duyarsızlığından 
dolayı bazılarına ulaşmamış hissi verirken 
aslında bu hepimize ziyadesiyle ulaşır... Yalnız 
varlık burada sadece içine girdiği müşküllerde 
eğer çok fazla müşküle sokucu done varsa yani 
sahte kişilikleri, yani asıl varlığını örten örtüler 
çok fazla ise varlığın Yaradan’ın rahmetine 
kavuşması için biraz sıkışması lazım... Buna 
ezoterik öğretilerde çaresizlik hali denir. ‘Kul 
sıkışmadan hızır yetişmez’ ifadesine de uygun 
olarak, çaresizlik durumuna düşmek Yaradan’ın 
sesinin maksimum alındığı çok önemli bir 
rahmet halidir... Çünkü gerçek çaresizlik 
Yaradan’la ilişkiyi kurmanın ve onun her türlü 
yardımına mazhar olmanın en kritik noktasıdır... 
Hakiki çaresizlik ama, ‘öyle başım dertte, çok 
çaresizim’ yakınmaları, mazlumiyet şovu değil. 
Varlık hakiki çaresiz kaldığı anda Yaradan’la bire 
bir muhatap olur... Yaradan’la dediğim O’nun 
yasaları ile, O’nun ilkeleri ile, O’nun kanunları ile, 
tesri ile, rahman ve rahimlik mekanizması ile... 

Bizler sahte kişililerimizin yoğunluğundan 
dolayı vicdan kanalı ile yani Yaradan’ın bize 
ulaştığı kanalla bağımızı azaltmış olabiliriz. Bu 
demek değildir ki O’ndan mahrumuz... Sadece o 
kanalı tıkayan, daraltan hatta oradan gelen sesi 

susturan birçok dünyasal öğeye sahip 
olduğumuzdandır... Bu demek değildir ki 
çaresizlik noktasına gelindiğinde o ses gelmez 
ve mahvoluruz. Hayır... Sadece o sesin size 
ulaşmasında, sizin çaresizlik sınırı ile o 
öğelerden daha arınık bir varlığın çaresizlik sınırı 
arasında fark vardır... Sadeleşmek, kendini 
bilmek ve bu arada bize ait olmayan yani ben 
olmayan benleri varlığımızdan arındırmak ve 
dolayısıyla arınmaya doğru yönelmek, Yaradan 
sesini daha yoğun, daha sık, hatta sürekli almayı 
getirir... Şimdi eğer bir varlık sahte kişiliklerin 
yoğunluğundan dolayı vicdan sesi ile sahte 
kişiliklerin sahte dırdırları, vır vırları arasında 
tahkik veya teşhis koymada zorluk çekiyorsa 
onu biraz duyarlı olmaya davet etmek lazım. 
Biraz kendini bilmeye davet etmek lazım... 
Kendini bilme bizi böyle bir noktaya götürür... 

Ne olacağız? Tanrı ile bir olacaksınız... 
Dünyada yaşarken Yaradan’ın dünyada 
tezahürünü oluşturacaksınız... Yaradan’ın 
tezahürü derken ‘Hepimiz birer Tanrı olacağız’ 
hayır. Hâşâ böyle bir şey değil, yalnız onun 
ilkelerini mümkün olan dozda burada 
uygulayıcısı olmak... Buna İslam’da “Esma-ül 
Hüsna...” derler, Tanrı’nın 99 ismi veya daha 
fazla, Tanrı’nın sıfatları veya Tanrı’nın 
melekeleri olan o isimler, sıfatlar aslında bizim 
kişilik örtülerimizin özdeşidir... Bunların hepsi 
Allah’ın vasıflarıdır... Burada eğer biz kendini 
bilerek, bu örtülerin pozitifinde olursak bunların 
hepsi Tanrı’nın vasfıdır... Biz kendimizi bilirsek 
ne olacağız? Tanrı’nın ilkelerini bire bir burada 
tezahür ettirici olacağız... Tanrı’nın birer parçası, 
Tanrı’dan birer unsur, Tanrı’dan birer uzantı 
olarak onun vasıflarını burada tezahür ettirme 
bizim zaten taahhüdümüzde var... Evvelde 
ruhsal planımızdan öz parça olarak ayrıldığımız 
anda biz bu vasıfları taşıyarak getirdik ama bu 
dünya fizik âleminin titreşim kabalığına doğru 
yönelirken her kabalaşma zaviyesi bizim 
üzerimizi bir örtü şeklinde, bulamaç şeklinde 
örttü. Bütün bu vasıfları yitirdik, şimdi el yordamı 
ile bütün bunları bulmaya çalışıyoruz... Ne 
sevgimiz sevgi, ne merhametimiz merhamet, ne 
hoşgörümüz hoşgörü hiçbiri yok ama bunların 
hepsi Yaradan’ın özüne ait bizim asla 
anlayamayacağımız vasıflardır...  
(Devam edecek) 
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Merhaba Gönül Dostlarımız; 
Kasım ayı itibarı ile Kış sezonumuz başlamıştır. 
Çalışmalarımız Vakıf Binamız-Taksim, Kasdav 
Kadıköy Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı 
Kadıköy Gönüllüleri işbirliğiyle Kozyatağı – 
Brifing Salonu - Kadıköy Evlendirme Büyük 
Salonlarında ve Taksim Bilgi Paylaşım 
Derneğinde gerçekleşmektedir. 30 Kasım Reiki 
Şölenimizde buluşmak üzere… 
 KONFERANSLARIMIZ 
Vakfımızın, dış etkinlikleri kapsamında; Kasdav 
Kadıköy Sağlık ve Sosyal Dayanışma Vakfı 
Kadıköy Gönüllüleri işbirliğiyle, Kasım ayı 
içerisinde gerçekleştirdiği Sn. Nurettin 
ERSOY’un konferanslarına ve Sn. Sevgi 
ERSOY’un meditasyon ve çalışmalarına ilgi 
büyük idi… Bu konferanslardan özet sunumları 
her ay bu köşede bulabilirsiniz… 
 KISSADAN HİSSE 
Asıl eksiklik, eksik olduğumuzu düşünmekti. Asıl 
eksiklik, çareyi başkasında aramaktı. Hayatın 
matematiği farklı; iki yarımı toplayınca bir 
etmiyor. İnsan tek başına mutsuzsa başka biriyle 
de mutlu olamıyor. 9 ay boyunca karanlık bir 
yerde dışarı çıkmayı bekledik ve dünyaya 
ağlayarak geldik. Önce yalnızdık, pişman 
gibiydik. Ya da mecburen gelmiş gibi. Biraz 
büyüdükten sonra, kendimizi bildiğimiz anda, 
içimizi kemiren, kalbimizi kurcalayan o tuhaf 
duyguyu hissettik: Bir yerde bir eksik var. 
Korktuk. "Bunun sebebi ne?" diye sorduk 
kendimize. Cevabı yapıştırdık: "Demek ki sahip 
olmadığımız bir şeyler var. O yüzden eksiklik 
hissediyoruz." Peki, neye sahip olmamız 
gerekiyordu? Çocukken ''yaşımız küçük" diye 
düşündük. Her  istediğimizi yapamıyoruz. 
Kurallar, yasaklar var. Büyüyünce her şey 
yoluna girecek. Büyüdükçe bir şey değişmedi. 
Yine huzursuzduk. İçimizden bir ses aynı 
sözcükleri fısıldıyordu: "Bir eksik var." Kafamız 
karıştı. Nasıl kurtulacağız bu iğrenç duygudan? 
Nasıl geçecek bu? Aklımıza yeni cevaplar geldi:  
Okulu bitirince geçecek. İşe girince geçecek. 
Para kazanınca geçecek. Tatile gidince 
geçecek. Okulu bitirdik, diploma aldık.  
İşe girdik, kartvizit aldık. Çalıştık, para kazandık. 
Taşındık, araba aldık. Çalıştık, eve yeni eşyalar 
aldık. Tatile gittik. Dans ettik. Terfi ettik. Kartviziti 

değiştirdik. Daha çok çalıştık. Daha çok para 
kazandık. Çalıştık,  çalıştık. Geçmedi. "Bir yerde 
bir eksik var" hissi, hala orada duruyordu. Bu 
sefer de "Sevgilimiz olunca geçecek" dedik.  
"Yalnızlığımız sona erince bu illetten 
kurtulacağız." Beklemeye başladık. Derken, biri 
çıktı karşımıza. Âşık olduk. Ve anında başka biri 
olduk. Daha güçlü, daha güzel, daha akıllı biri. 
Hesap cüzdanları, kartvizitler, hatta ilaçlar bile 
böyle hissetmemizi sağlamamıştı. Sevgilimizin 
gözlerinde, daha önce bize verilmemiş kadar 
büyük sevgi ve hayranlık gördük. Sevgilimizin 
gözlerinde Tanrı'yı gördük. Işığı gördük."Tünelin 
ucundaki ışık bu olmalı" diye düşündük. 
"Kurtulduk." Sonra bir gün, daha dün bize deli 
gibi âşık olan insan çekip gidiverdi. Ya da artık 
eskisi gibi sevmediğini söyledi.  
Ya da başka birine âşık olduğunu söyledi. Ya da 
daha kötüsü, başka birine âşık oldu ama 
söylemedi. Telefonu açmamasından, elimizi 
tutmamasından, sevişmemesine bahane bulmak 
zorunda kalmamak için biz uyuduktan sonra 
yatağa gelmesinden anladık, bir terslik 
olduğunu. Belki de sevmekten vazgeçen veya 
terk eden sevgilimiz değildi, bizdik. Fark etmez. 
Sonuçta aşk bitti. Şimdi her yer bomboş. Şimdi 
tekrar yalnızız. Başladığımız yere döndük. 
Yıllarca uğraştık, eksiğin ne olduğunu 
bulamadık. Hâlbuki her şeyi denedik, her yere 
baktık. Öyle mi? Bakmadığımız bir yer kaldı. 
İçimize bakmadık. Eksik parçayı dışarıda aradık 
ama içimizde saklı olabileceğini akıl etmedik. 
Birilerini sevdik, birileri bizi sevsin diye uğraştık 
ama kendimizi sevmedik. Şaşıracak bir şey yok, 
tabi ki sevmedik. Kendimizi sevsek bu kadar 
koşturur muyduk? Canımız yanmasın diye 
duvarların ardına saklanır mıydık? Kendimizi 
boş sanıp doldurmaya uğraşır mıydık? Terk 
edilmekten korkar mıydık? Asıl eksiklik, eksik 
olduğumuzu düşünmekti. Asıl eksiklik, çareyi 
başkasında aramaktı. Hayatin matematiği farklı; 
iki yarımı toplayınca bir etmiyor. İnsan tek 
başına mutsuzsa başka biriyle de mutlu 
olamıyor. "Herkes beni sevsin" diye uğraşınca 
kimse gerçekten sevmiyor, herkes sevgisine şart 
koyuyor, sınır koyuyor. Oysa "Kendime 
duyduğum sevgi bana yeter" diye düşününce, 
kendimizi olduğumuz gibi kabullenince yarım 
tamamlanıyor. Her şey bir oluyor. İşte o zaman 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 perde aralanıyor. Acı diniyor. İşte o zaman 

başka 'bir'iyle bir araya gelerek, hesabin kitabın, 
korkunun kaygının hüküm sürdüğü sahte bir 
sevgi yerine, gerçek bir sevgi yaratılabiliyor... 

CAN DÜNDAR                  
 TAŞ KURSU: Master Sevgi ERSOY / 11-

18-25.11.2006 / Bilgi Paylaşım Merkezi-
Taksim 

Taşların gizemli ve şifalı dünyasını tanıtan 18 
kişinin katıldığı kursumuz 3 hafta sürecektir.  
 QUAN YİN MEDİTASYONU / Master Sevgi 

ERSOY 09.11.2006 / Kadıköy Belediyesi 
Brifing Salonu 

Quan Yin uyulmaması almış olanların 
katılabildiği çalışma her ayın ilk perşembesi 
yapılmaktadır.  
 PERŞEMBE MEDİTASYONLARIMIZ: 
Her Perşembe 19.30-21.00 saatleri arasında 
Kadıköy Evlendirme Dairesi Büyük Salonda Sn. 
Sevgi Ersoy tarafından toplu Reiki Şifa 
Meditasyonları yaptırılmaktadır.  
 KONFERANSLARIMIZ: Sn. Nurettin Ersoy 

Konferansı / 16.11.2006 /Yaşamı 
Kolaylaştırıcı Bilinç Semineri / Kozyatağı; 

Her Perşembe 3 ay boyunca sürecek olan 
kursumuz 16.11.2006 Perşembe günü 
başlamıştır. Yaşamımızdaki engellerin, 
mutsuzlukların, hayal kırıklıklarının giderilmesi, 

sürdürülebilir mutluluğun elde edilebilmesi 
mümkündür. Bunun için kendi üzerimizde 
yapabileceğimiz küçük değişiklikler büyük 
mucizeler yaşamamıza sebep olur.  
 PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ: Sn. 

Nurettin Ersoy Konferansı / 16.11.2006 / 
Doğru İletişim Kurmanın Sırları / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi; 

İletişim; İlişki vasıtasıyla paylaşılandır. Neyi 
paylaşıyorsak bir mesaj veriyoruzdur. Anlamlı 
olan her şey mesajdır. İnsan ile hayvan, bitki, 
eşya, somut, düşünce, fikirler, inançlar, kendimiz 
ile soyut ilişki. Bütün ilişkiler bağımlılığa dayanır. 
Güç-güven-duygu. Bu da korku yaratır. Olmazsa 
olmazlarımızı tercihe dönüştürmeliyiz. Sevgi; 
güdüm etkisi olmadan tesir göndermektir. 
 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP 

FAKÜLTESİ PREOPERATİF HEMŞİRELİK 
KONGRESİ 

Ekim ayında Sayın Reiki Master Sevgi Ersoy 
Antalya’da düzenlenmiş olan tıp kongresine 
davet edildi. Reiki ve kristallerle terapinin 
yardımcı tıp olarak kullanılması konusunda bir 
konuşma yapan Sevgi Ersoy böyle önemli bir 
kongrede Reiki enerjisine yer verilmesinden 
dolayı çok memnundu. Ayrıca vakfımıza bir stant 
verilerek kongre süresince Reiki ve şifalı taşlar 
hakkında ilgilenen doktorlara bilgi aktarımı da 
yapıldı. 

--------------------------------------------------- REİKİ KÖŞEMİZ ---------------------------------------------------- 
 REİKİ 3. DERECE DERİN ŞİFA TEKNİKLERİ 

KURSU: Master Sevgi ERSOY / Bilgi Paylaşım 
Derneği; 

Her Cumartesi vakıf bünyemizde 3 yıldır devam eden 
“Mucizeler Sınıfı” topluluğumuz çalışmalarına yeni 
sezonda yeniden başlamıştır. Bu sezonun çalışması 
Tao’nun Bolluk Bereketi üzerinedir.  
 REİKİ 1. DERECE İNİSİYASYONLARI: Master 

Sevgi ERSOY 18.11.2006 / Vakıf Merkezi; 
Bu ay Reiki 1. derece ailemize on yeni Reiki öğrencisi 
katılmışlardır… 
 REİKİ ŞİFA ENERJİSİ 
2.500 yıl önce Hindistan’da başlayan Reiki Evrensel 
Yaşam ve Sevgi Enerjisi, Tibet’te tekrar ortaya 
çıkmıştır. Daha sonra, Dr. Mikao Usuhi tarafından 19. 
yüzyılda Japonya’da tekrar keşfedilmiştir. Tüm 
bedenlerde ve hemen hemen her isteyenin, bir 
öğretmenin enerjiye uyumlaması ve de elleri 
vasıtasıyla kullanabileceği bir şifa tekniğidir. 
Gıdalarda, ilaçlarda, hayvan, bitkilere, evinize, 
hayatınızın her alanında, her an kullanabilirsiniz. 

Hastalıklarda mucizevî etkileri vardır. Kişi de olumlu 
etkileri de sonsuzdur. Daha dengeli, sevecen, sakin, 
uyumlu, başarılı kılar kişiyi. 
NLP yönteminde olduğu gibi beyine etkileri, (sağ-sol 
beyin dengesi) yanı sıra tüm bedenlere (fizik-duygu-
zihin-ruhsal) şifa akar. Kişi de değişim, uyanış, 
yaşama, geçmişine, geleceğine bakış açısında 
farklılıklar oluşturur. Hayatın bir deneyim olduğunun 
kabulü ile kendine güven, şükür ve farkındalığı 
oluşturarak yaşama yayar. Kendimizle ilişki 
kurmamıza, dolayısı ile çevremizle gerçek ilişkiye 
girmemize yol açar.  
 MEDİTASYON EĞİTİMİ / Master Sevgi ERSOY 

/Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kişisel Gelişim 
Derneği; 

Her gün yapacağınız 20 dakikalık meditasyonla 
stresten kurtulabilir, huzuru, sükuneti bulabilir, 
kendinizi ve bütün insanları daha çok sevebilirsiniz. 
Yakınlarınızı ve yaşadığınız dünyayı daha güzel 
algılayabilirsiniz. Sağlıklı ve sürekli başarılı bir yaşam 
sürebilirsiniz.  
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