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------------------------------------------ SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM ------------------------------------- 
 

Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 

Şimdi Kıyam zamanı… Kıyam ettirici tesirlerin 
yoğun faaliyeti, herkese Kıyametini yaşatıyor… 

Dünya beşeri şaşkın, Dünya beşeri yorgun, 
Dünya beşeri yaşamının kontrolünü kaybetmiş, 
yaşam denilen azgın sele kaptırmış kendini, 
uykusunu daha da derinleştirmiş… Zaten 
seçilmiş olan Dünya’yı, iyice seçilmiş hale 
getirmiş… İyice gömülmüş Dünya maddesine… 
Balçık misali, bütün varlığına bulaştırmış 
maddeyi… Neredeyse madde titreşiminde yaşar 
olmuş Dünyayı… Madde’den beşere, beşerden 
enerjilere geçen tesirler, tam bir kaos 
yaratmakta… 

Mahşer yaşanıyor… Mahşer, maddeden gelen 
şer olarak etrafımızı sarmakta… 

“Dünya, hiçbir zaman bu kadar çeşidi bir 
arada barındırmamıştır…” 
“Herkes, hepsi buradalar… Zamanın şahitleri, 
neyi şahadet edeceklerini bilmiyorlar… 
Taç’lar başlarda uçuşuyor… Bilgi iyice yerleş 
oluyor… Paramparça… Zaten sahte şehrin 
sahte varisleri, sahte kalelerde, sahte 
hükümranlıklarına kavuşuyorlar… Esas 
hakikat ışığı kendini gizliyor… Dünya’nın son 
kaleleri de düşüyor… Olması gerektiği gibi, 
her şey yüzeysel, yoz, vasıfsız, temelsiz ve 
sinsi…” 
Dünya üzerinde bir sürü enerji düğmeleri var… 
Herkes önüne gelen düğmeye basıyor… Hangi 
düğmenin ne sonuç yaratacağı belli değil… 
Amaç, sadece bir düğmeye basabilmek… O 
düğmenin enerjisi hayra mı, şerre mi hizmet 
ediyor, bu hiç önemsenmiyor… Düğmelerle 
oynaşmak, heyecan veriyor, eğlenceli geliyor 
sanki… 

“Dünya bir enerji ağı ile kaplanmış… Sahipsiz 
gibi görünüyor… Kontrol, uzak bir noktaya 

çekilmiş… Adeta şuurların istilasına izin 
verilmiş… Herkes birbirinin imtihanı…” 
Bilgi, Bilgi’yi; Şuur da Şuur’u sınamakta… Bilgi, 
süzüldüğü şuurun vasfına bürünüveriyor… Sevgi, 
zulümle aynı kefede tartılıyor… Şahika o kadar 
kendini örtmüş ki, saf olan, aciz ve 
randımansız… 

Peki nasıl kalkacağız bu yükün altından..? 

“Üç hamle bizi bu düzeneklerden kurtaracak 
olandır…” 
“Sıyrıl, Sıçra ve Yerleş…” 
Dünya balçığından Sıyrılan, sade ve net 
olandır… Sıyrılmak, Dünya’yı yenmektir… 
Sıyrılmak, şeytanı müslüman etmektir… 
Sıyrılmak, sükut ve sükunet içerisinde olmak 
demektir… Sıyrılmak, maddenin güdümünden 
kurtulmak demektir… Sıyrılmak, kendini bilmek, 
takva sahibi olmak demektir… Sıyrılmak 
duygusallık kuyusundan kurtulup duyarlı olmak 
demektir…  

Sıçrayan ise, algıda sıçrayandır… Net olan, 
zamanda hemfikir olandır… Algıda sıçrayan, 
kesafetin perdelerini aralayandır… Dünya 
illüzyonunu görendir… Dualiteyi bir edip Vahdeti 
yakalayandır… Dünya’dayken ölendir… 

“Bütün safhalar kendi zorluğunu yaşarlar… 
Sıyrılmadan sıçranmaz… Sıçranmadan 
Yerleşilmez…” 
Dünya beşeri olarak, henüz, sıyrılma 
safhasındayız… Kılıf değiştirmedikçe sıçradım 
diyemeyiz… 

Dünya beşeri olarak, zor zamanın zor 
yolculuğunu yapmaktayız… 

Değiştireceğimiz kılıf, Alemlerin kılıfıdır… 
Yerleşeceğimiz yer ise, Alemler üstü Alemlerdir… 

Fakat Telefat kaçınılmazdır… Çünkü 
sıçrayanların çoğu yerleşemezler… 
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 Zaman, bizleri alıştırmak için daha da 

hızlandıracaktır… İşte o zaman telefatlar daha da 
çoğalacaktır… Çünkü sıçrayanların marifetlerini 
daha da arttırmaları gerekecektir… 

“En ufak bir şüphe dahi telefatın baş 
müsebbibi olacaktır… Endişe, şüphe, 
imansızlık, güçsüzlük ve telefat daima 
birbirini takip edecektir… Soyların yok 
oluşları her zaman bu sırayı takip etmiştir…” 
Bizleri yaşatacak olan emniyettir… Sahipler iş 
başındadır… Sıyrılabilmemiz, sıçrayabilmemiz, 
yerleşebilmemiz için ta yanıbaşımızdadırlar… 

“En uzun safha, sıyrılabilme safhasıdır… 
Sıçrama an meselesidir… Yerleşmek ise, 
sıyrılmak kadar zordur fakat kısadır…” 
“Bütün bunların hayalini kurmayınız… 
Yaşamaya hamlediniz… Göreceksiniz, siz 
sıyrılabiliyorsunuz…” 
Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

 
---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 
 Kıyam etmek; 1

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

varlığımızda mevcut olan 
bütün ruhi özellikleri açığa çıkararak işler 
hale getirebilmek, gereken cehti acilen 
gösterebilmek bilincine 
varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1

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

artık, parlatılan ruhi 
meziyetlerin ışıldaması ve bu ışıkların ise 
kainatla gereken ortak alanı yaratabilmesi 
durumunu yaşayabilmemiz gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1

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

yavaş yavaş, düşüncelerin, 
yolları ne olursa olsun aynı merkeze doğru 
hareket ettiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1tüm insanlığın, gerek 
bilerek, gerekse farkında olmadan Birlik 
özlemi ile dolup taştığının ve tüm 
hareketlerin bu yönde olduğunun; 2

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

duyulan 
açlığın ve boşluğun kapanmaz bir şekilde 
büyüdüğünün bilincine 
varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1

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

açlığın doyurulacağı, 
boşluğun doldurulacağı devrenin içerisinde 
bulunulduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1

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

ihtiyacı duyulmayan bir 
şeye sahip olunamayacağını düşünerek, 
kendimizi iyice ölçüp biçip, muhtaciyetimizin 
ne denli zaruretler içerisinde olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1

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

kendimizi asla gidişin 
süratine kaptırmadan, yerimizi iyi 
koruyarak, kayan zemine, önümüze art 
arda çıkan tuzaklara, bizleri içine çekmeye 
çalışan girdaplara, her türlü cazibe alanının 
çekim gücüne direnerek kalkanlarımızı 
güçlendirebilmek, inancımızı 
derinleştirebilmek  bilincine 
varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1

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

kendimizi daima o Yüce 
An’a doğru yaklaşıyor olarak hissedip 
varlığımızı o konsantrasyon içerisinde 
tutabilmenin, kazanacak olanlardan olmak 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:026) 

 Kıyam etmek; 1bu gidişatın sürprizlerle 
donanmış bir vaziyet arz ettiğinin; 
2sürprizlerin ise bizleri belirli sevkıyatlara 
teşvik etmesinin malumumuz dahilinde 
olduğunun; 3

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

ve sevkıyatın bizleri ileriye 
doğru yönlendirdiğinin, geriye dönüş diye 
bir şey olmadığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:027) 
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 ------------------------ SEBEP-SONUÇ YASASI / KADER-KARMA HAKKINDA (17)-------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Tesirin yatay ve dikey bileşkesini de 
oluşturduğunuzu unutmayınız”... 

Yarın sabahtan itibaren hayatımız içerisindeki 
olaylara yani tesirlere, etkilere tepkilerimiz artık 
bu günkü gibi olmamalı... Yani otomatik yani 
duygusal yani kontrol dışı olmamalı... Yataydan 
aldığımız bir etkiye, Yukarı’dan gelen bir düşey 
etkiyi eğer kesiştiremezsek, bizim verdiğimiz 
tepki asla istenilen vasıfta olmaz... Bu çok önemli 
bir hüküm bilgisidir... Yaşamımız içerisinde 
yataydan bize gelen bir etkiye göstereceğimiz 
tepki, mutlaka düşeyden gelen bir bilgi yüklü 
etkiyle kesiştirilerek verilir... Bu ne demektir..? 

Diyelim ki; adamın biri benden aldığı borcu 
ödemiyor, misal, bu bir etkidir... Bize gelmiş bir 
tesirdir, ben ona iyi niyetle verdiğim bir parayı 
adam bana ödememekte ısrar ederek, hoşuma 
gitmeyen bir tesir yaratıyor... Çünkü niye, o 
paraya ben bağlıyım, özdeşleşmişim veyahut da 
lüzum hissediyorum, ihtiyacım var... Adam 
vermiyor... Şimdi bu basit bir alacak verecek 
hadisesinde genelde götürülür, ne yaparız, ihtar 
ederiz, kırarız, dökeriz, mahkemeye veririz, icra 
göndeririz, bir şekilde onu almaya çalışırız... 
Halbuki burada yapılacak iş, mutlaka düşeyden 
gelen yani Yaradan’a ait bir bilginin devreye 
sokulmasıyla ancak uygun tepki haline getirilir... 
Bu nedir..? Hemen bilgilerimize dönmek 
zorundayız, hemen sabır, hemen fedakarlık, 
hemen tahammül faktörlerini devreye sokmak 
lazım... 

Yataydan gelen, böylesine borcunu ödemeyen 
bir insanın bize ulaştırdığı tesir ile bizim tepkimiz 
genelde yataydan bir bilgiyle olur... Bu da 
nedir..? Hemen yataydan biri der ki; “ben 
böylelerini çok gördüm, hemen gidip bastır, evini 
bas, sıkıştır, canını yak...” Ondan sonra bir 
yataydan bilgi gelir hukuk, icraya ver, bilmem 
vs… 

Halbuki bütün bunlar geçerlidir ama bizim esas 
sorumluluğumuz, yataydan gelen bir tesire, 
yataydan gelen bir bilgiyle cevap vermek 
değildir... Bu o eprövün sürekli bizim üzerimizde 
tekrarlanmasına sebep olan bir yanılgıdır... Şimdi 
ne yapacağız..? Diyeceksiniz ki; içinizde bir 
çoğunuz “ne yani o zaman sıkıştırmayalım mı..?” 
O zaman enayi gibi “al kardeşim madem 

vermiyorsun verme” mi diyelim..? Mahkemeye 
vermeyelim mi..? Değil… İcraya vermeyelim 
mi..? Değil... Malına, mülküne haciz koymayalım 
mı..? Değil... Bütün bu eylemleri yapmak 
hakkımızdır, dünya icabı olarak şarttır... Ama bu 
eylemleri yaparken bir düşeyden gelen, 
mütealden gelen bilgiyi zihnimizde devreye 
sokmamız lazım... Yani yapacağımız bütün bu 
eylemlere düşeyden gelen bir maksadı 
sokmamız lazım... Bunu yaptıktan sonra bütün 
bu icraatları yapmak meşru hale gelir... Ama biz 
düşeyden gelen bilgiyi bu yataydan gelen, 
borcunu ödemeyen adamın tesiri ile 
kesiştirmezsek, yani nedir..? Şöyle, adam 
ödemiyor, bir tesir geliyor bana ve bu tesir benim 
önce içgüdümü etkiler, kırma, dökme zihnimde, 
duygularımı çok öfkeler egolar şeklinde devreye 
sokar... Sonra aklım başlar, bastırmazsan şöyle, 
vs. hep dünyasal birtakım edindiğim bilgilerle olur 
ama bir de bakıyorsunuz ki, metafizik alanda, 
dinsel alanda diyor ki; borçlunuzu diyor, mümkün 
olduğu kadar sıkıştırmayın diyor... Yalnız bu 
sıkıştırmamanın içerisinde sıkıştırırsam borcumu 
alamam, iş daha da kötüye gider fikri değil... Bu 
sıkıştırmamanın yanında paylaşma, sabır, 
tahammül etme, bunun altında bilgiye dayalı bir 
tolerans yatarsa, işte o zaman o borçlu borcunu 
tahmin etmediğiniz bir anda ödeyiverir size... 
Çünkü niye, siz o gelen tesirin maksadına uygun 
bir bilgiyi açığa çıkarttınız... 

Eğer bir etkiye karşı gösterdiğimiz tepki, ister 
dünya icaplarında olsun, ister bilginin müteal 
seviyesinde olsun, eğer niyetinde maksadında bir 
düşey tesirin maksadını taşımıyorsa, o istenilen 
bir tepki değildir... Genelde fiziksel eylemlerde bu 
gizli değildir... Bunlar, niyetlerde, maksatlarda ve 
zihinlerde gizli olur... Onun için her aldığımız 
etkiyi birer taklit şeklinde fiziğe dökmeden önce 
mutlaka zihnimizde bir bilgiye bağlamamız 
lazım... O eylemin içerisine bir sevgi enerjisi 
katmamız lazım, mesela rahatlıkla adamın evine 
gidip eşyalarını alacağınıza karşılık olarak 
alabilirsiniz ama içinizde sevgi vardır... Sevgi ile 
haciz edebilirsiniz eşyalarını... Bu misale uygun 
olarak... Onun içerisinde yeteri kadar tolerans 
gösterdiğinizin inancı da olmalı ama... Yeteri 
kadar sabır gösterdiğinizin, hoş görü 
gösterdiğinizin de inancı ve iknası varlığınızın 
derinliğinde olmalı... Ve artık sizin yapacağınız 
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 bütün imkanların sonuncusu olduğunun iknası 

olmalı... 

Demek ki; tesirin yatay ve dikey bileşkesini 
oluşturmamız bu mana taşıyor... Gelen yatay ve 
dikey tesirin mutlaka Yukarı’dan gelen bir bilgi ile 
cevap vermesi zorunluluğu vardır, biz onun 
bileşkesiyiz... Yataydan gelen bir tesire yatay bir 
tesir göstermemeliyiz... Yani içgüdüsel, yani 
duygusal… Mutlaka Yukarı’dan gelen bir 
sezginin, bir bilginin, bir “Ya Rab..! bana bu 
konuda doğruyu göster…” talebinin, yardımının 
duası olması lazım... “Ya Rab..! ben burada 
beşeri vasıflarımın bana getireceği kusurlu bir 
tepkiyi göstermek istemiyorum... Yutkunuyorum, 
ama en doğru, en düşeyden gelecek bir bilginin 
tepkisinin de ne olacağını da bilmiyorum...” Ya 
Rab..! bana doğruyu göster” deyip bir teslimiyet, 
bir yardım talebi bence en doğrusu olur... Onun 
için her etkiye karşı tepki gösterirken yutkunmak, 
bir zaman enerjisinin ihtiyacına hemen teslim 
olmak var... 

Yaşamımız, sebep, hazırlık, gelişme ve sonuç 
ilişkileri ile daima  iç içe bir vaziyet, giriftlik teşkil 
etmektedir... Neyin sebep, neyin sonuç olduğunu 

veya karşılaştığımız sonuçların hangi 
sebeplerimizden dolayı geldiğini hiçbir bilgisi, 
fikrine sahip değiliz... Çünkü bunlar bize giriftlik 
şeklinde geliyor... Neyin sebep, neyin sonuç 
olduğunu tam olarak hissedemeden kendimizi 
diğer bir hazırlığın içinde bulmaktayız... Bakınız, 
sebep ve sonuç yasasının çok önemli bir kesin 
bilgisini de size aktarayım ama bunlar üzerinde 
tefekkürün çok zaruri olduğunu da hatırlatmak 
istiyorum... Bunları sadece okunan birer bilgi 
halinde değil, bunları çok derin  tefekkürlere tabi 
tutmamız lazım... Yani varlığımıza bunları idrak 
şeklinde şuurumuza katılımını temin etmemiz 
lazım... Nedir yani, sebep nedir, sonuç nedir? 
Sebebi yaratan da benim, o sebebin getirdiği 
sonuca maruz kalan da benim, aslında o sonuç 
gibi gelen yepyeni bir sebep olduğunun farkında 
nasıl olurum deyip mutlaka tefekkür... Tefekküre 
tabi tuttuğunuz her soru, her meselenin size 
düşey tesir şeklinde cevaben gelecektir... 
Bundan emin olun... (Devam Edecek) 

 

 

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA - (29) ------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Şimdi sentez zamanı…” Sentez zamanı 
demek bu güne kadar herhangi yoldan, ki birçok 
yoldan bilgi alınır, bu hayat içerisindeki 
dejenerasyon alanlarından aldığımız güncel 
bilgilerden tutun, hamulemizde enkarnasyon 
yükü olarak getirdiğimiz bilgilerden tutun, 
sıkıştığımızda yani çaresizlik halinde Yaradan 
Mekanizması’nın yardımları şeklinde sunulan 
bilgilerden tutun, bütün bu bilgi alışları bizde 
çeşitli değerler şeklinde dağarcığımıza 
serpiştirilmiştir fakat bunların belirli bir senteze 
kavuşması işte varlığın yavaş yavaş külliyi 
algılaması yani global, yani bütünseli algılaması 
adına çok önemli bir evredir... Varlık işte bu 
evreyi yaşadığında idrak ışıklarının, idrak 
kıvılcımlarının şuuruna yavaş yavaş temas 
etmeye başladığı bir zaman dilimine girer... Bu 
tasavvufta da çok önemli bir merhaledir... Varlık 
önce farkındasızlık halinde sadece içten gelen bir 
duygusal dürtü ile meselelere doğru gider, sonra 
hayranlık dönemi başlar... Hayranlık dönemi de 
yavaş yavaş mekanizmanın kendi üzerindeki 
oynaşmasının farkına varır ve onun ne kadar 
beşer üstü bir mekanizma olduğunu ve ne kadar 

akıl dışı nitelikte veya akılın alamayacağı nitelikte 
yani beşeri aklın, beşeri zihnin, beşeri 
düşüncenin kavrayamayacağı nitelikte, bunların 
hayranlığını duyar... Sufizimde böyle 
merhalelerde vardır, ondan sonra yavaş yavaş 
meseleyi kavramaya başlar, zaten o kavrama 
süreci sentez sürecidir... 

Bütün o elde ettiği donelerin, değerlerin hepsinin 
yavaş yavaş birleştiğini görür... Bir tebligatta 
şöyle bir ifade vardı, diyor ki; “Bu size 
yönlendirilmiş olan bir top kumaş, bu top 
kumaşın yavaş yavaş desenlerini görmeye 
başladınız... Ama deseninin bütününü görmek 
için bu kumaşın daha da açılması ve bu topun 
iyice sizinle muhatap olması lazım ki 
deseninin bütününü görün...” Yani bir halı var 
köşesindeki deseni görüyorsunuz, fena değil, 
burada bir desen var diyorsunuz oldukçada 
değerli bir desen, fakat bütününü görebilmek için 
işte her noktanın değer olarak bize intikal etmesi 
lazım, ondan sonra onları bir analiz ediyorsunuz 
muhteşem bir külli desen çıkıyor... Onun için bu 
söylediğiniz güzel bir merhale, benimde daha 
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 doğrusu bizim vakfımızın da buradaki amacı şu, 

bu güne kadar zaten duymuş olmanızın çok 
muhtemel olduğu şeyleri söylüyoruz biz, çok 
fazla şey söyleyemiyoruz... 

Bunu çeşitli kaynaklardan İslami felsefeden tutun 
veya ezoterik öğretilerden tutun, neşredilmiş olan 
yayınlardan tutun, dinlerin özünden tutun, her 
yerde bu bilgilerle karşılaşmanız mümkün... 
Hıristiyanlığın özünde de bunlar var, İslam’ın 
felsefesinde tasavvufta, sufizimde vs. 
çalışmalarda, ekollerde bunlar var... Dolayısı ile 
bunlarla ilk defa temas etmiş olmak çok 
enderdir... Şimdi önemli olan, temas edilen bu 
bilginin varlığımız bünyesinde bir senteze 
ulaşması ve sentez sonucu derin idraklere bizi 
sevk edici olması, birde bilginin uygulanır hale 
gelmesi meselesi vardır... Yani bir şeyler 
biliyorsunuz, bir malumat niteliğinde bir dünyasal 
bilgi niteliğinde olmamalı... Yani bir bilgi eğer 
varlık tarafından unutulmaya veya unutulmamaya 
yani düşünce bedeninin, düşünce merkezinin 
daha doğrusu devreye girerek yakaladığı bir bilgi 
olmamalı... Sevmek mi iyiydi, sevmemek mi..? 
Sevmek lazım da onun bir hususiyeti neydi 
acaba dediğiniz anda siz o bilgi hakkında en ufak 
bir idrake sahip değilsiniz... Daha henüz o bilgi 
sizde malumat halinde... Ya çok güzel bir cümle 
söyledi Sevgi hanım ama neydi o hay Allah 
dediğiniz anda o bilgi daha henüz sizin teğet 
geçtiğiniz, daha henüz sindirmediğiniz bir 
bilgidir... 

Eğer onu bir idrak edebilseniz, bu idrak şu 
manada akıl bedeninizle, zihin faaliyetinizle, 
mantal seviyede aldınız... Onu öyle bir 
sirkülasyona tabi tutacaksınız ki duygu 
bedeninizde haletini yaşayacaksınız... Bu bir 
huşudur, bir aşktır, bu bir ateştir ama duygu 
bedenini etkileyecek... Ondan sonra hatta bu 
aşk, huşu ve onaylamada olmayabilir redde 
olabilir... Yani varlığınız o bilgiyi ret edebilirde... 
Ama mutlaka duygu bedeninde bu reddin haletini 
yaşamanız lazım... Hayır bu bilgiye ben karşıyım, 
bu bilgi benim varlığımın reddettiği bir bilgi, daha 
hazır değilsiniz... Hiç önemli değil, beni bugüne 
kadar kırk yıl, elli yıl taşımış olan Tanrı’yı mı bu 
kadar uzaklaştıramam kendimden diyebilirsiniz... 
Çünkü bilgi daima yakınımıza çektiğimiz, 
burnumuzun dibinde sandığımız İlahlarımızı, 
Tanrılarımızı bizden uzaklaştırır... Külli bilgi öyle 
bir hale getirir ki Yaradan hem seninle bir olmaya 
seni götürürken hem de senden ne kadar uzak 

olduğunu, ne kadar sonsuz olduğunu anlatmaya 
başlar... İşte bu noktada varlık kolay kolay bu işin 
altından kalkamayacağını hissedebilir... Yok der, 
her zaman ben Yarabbi dediğimde yanımda 
hissettiğim biri vardı... Ve fenada değildi bana 
huzur veriyordu, bana o anda güven 
hissettiriyordu... Şimdi kardeşim sen bana 
Tanrı’yı öyle bir hale soktun ki sonsuz... 
Ulaşılması, hatta onunla böyle bir beşerle 
muhatap olur gibi muhatap olmanın bile ne kadar 
imkansız olduğunu bana hissettiren bilgiler 
verdin... Ben o eski güvenimi, eski mutluluğumu 
yitirdim, kendimi boşlukta hissediyorum... Fakat 
öyle bir hale düşmeden Yaradan ile bütünleşmek 
mümkün değil... Mutlaka varlığın böylesine bir 
düşüş hissiyatı ile asıl varlığını var etmesi 
mümkündür... Eğer burnumuzun dibinde bir 
kutsal, burnumuzun dibinde bir mabut, bir İlah 
varsa ve bende O isem asla birlik burada 
söylenemez, anlaşılamaz, algılanamaz... 

Mutlaka O’nu bir kere sonsuzluğa yaymak lazım, 
O’nun yüceliğini, o yüceliğe layık şekle sokmamız 
lazım, O sonsuzdur, O ulaşılamaz fakat O her 
şeydir... Daima tasavvuf, felsefi yaklaşımlar gizli 
tutulmuştur... Yani ezoterizm ve okültizmin 
maksadı budur, onun için gizlidir... Niye..? Çünkü 
oradaki anlayışlar herkese ulaştırılamaz, ulaşırsa 
ne olur, tepki mi..? Hayır tepkiden filan değil, o 
varlığın bulunduğu düzeyi sarsarsınız... Bu 
sarsmayı kontrolsüz yaparsanız varlığa zarar 
verirsiniz... Bilgi o bakımdan çok önemlidir, 
sebebiyet vermemek lazım, bilgiyi sakınarak 
vermemekte bir günahtır, yani İslami manada 
söylüyorum günahsa, bilgiyi aşırı manada 
vermek de günahtır, kontrolsüz vermek de 
günahtır... Çünkü her ikisi de varlık için 
zararlıdır... Bilgiye hazır varlığa sen egonu katıp 
da, bu muhtemelen bundan anlamaz diye bilgiyi 
sakınırsan çok büyük bir kozmik suç işlersin... 
Sebebiyet verirsin ve orada ego, nefs 
devrededir... Tam tersi bak ne bilgi vereceğim, bir 
an önce şuurlanmanı, gelişmeni temin edeceğim 
diyerek gelişigüzel varlığı alıp bilgiyi de sunarsam 
o da yine varlığa zararlıdır... Bunun dengesini 
kurmak da çok ciddi bir kendini bilmişlikten 
geçer... Bir tebliğde diyor ki; “Kime neyi, ne kadar 
vereceğinizi endişelerinizden kurtulduğunuz 
zaman bilebilirsiniz...” diyor... Endişeden 
kurtulmak ne demek..?(Devam edecek) 
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Merhaba Gönül Dostlarımız; 

Mayıs ayı başı mekanımızın 5. katını kapatıp, yeni 
dönemde yapılacak çalışmalarımızın mekanı olacak 
Kadıköy Evlendirme Salonu için hazırlıklara başladık. 

Daha öncesinde, Çandır–Reiki Huzur Vadimizde 
buluşmak, enerjilerimizi tazelemek, Bir’leşmek üzere 
sizleri yuvanıza bekliyoruz… 

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

• KIYAM BİLİNCİ KAZANMA SEMİNERİMİZ : 

08.05.2006 – 15.05.2006 / Sn Nurettin ERSOY 

Başkanımız Sn. Nurettin ERSOY’ un sunumu ile 
“Kıyam Bilincini Kazanma Semineri” orijinal tebligatlar 
eşliğinde mayıs ayında da devam etti. 

******************* 
• DIŞ ETKİNLİKLERİMİZ : 

Vakfımızın, dış etkinlikleri kapsamında Mayıs ayı 
içerisinde ; Kasdav / Kadıköy Sağlık ve Sosyal 
Dayanışma Vakfı / Kadıköy Gönüllüleri işbirliğiyle, Sn. 
Sevgi ERSOY’un sunumuyla “Neden ıstırap 
çekiyoruz?” konulu konferans 11.05.2006 tarihinde 
Kadıköy Evlendirme Dairesi Büyük Salonda, 
06.05.2006 tarihinde Turkcell çalışanlarına Reiki 
öğretisi, 08.05.2006 tarihinde Sabancı Üniversitesinde 
Reiki tanıtımı, 14.05.2006 tarihinde Zekeriyaköy 
Şenliklerinde Vakfımızın ve Reiki Huzur Vadisi’nin 
tanıtımı ve Sn. Nurettin Ersoy’un Nisan ayında 
Vakfımızı ve Reiki Huzur Vadimizi tanıttığı Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesindeki konferansı büyük 
ilgi gördü. 

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

• SABANCI ÜNÜVERSİTESİ REİKİ TANITIMI: 
08.05.2006 / Sn Sevgi ERSOY 

Reiki Master Sn. Sevgi ERSOY Sabancı Üniversitesi 
öğrencileri ve öğretmenlerine yaptığı bu tanıtım 
seminerinde, Reiki enerjisinin hayatımızın en ufak 
detaylarına nasıl aktığını, uygulayanlara ne kadar 
pozitif bir yaşam sunduğunu ve insanlığın birçok şeyi 
değiştirebilecek güce sahip olduğunu bizlere ve orada 
bulunan dinleyicilere sade ve güçlü bir dille hatırlattı... 
Oldukça uzun ve yoğun süren tanıtım sonunda 
Sabancı Üniversitesi öğrencileri bir Reiki Kulübü 
kurma kararı alarak Türkiye’de bir ilke imza attılar. 
Dileğimiz bu tarz kulüplerin diğer üniversitelerde de 
yayılabilmesi. 

• ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 

06.04.2006 / Kariyer Günleri / Sn. Nurettin ERSOY 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin her yıl 
düzenlediği Kariyer Günleri Konferans serisine bu 
sene Vakıf başkanımız Sn. Nurettin ERSOY da 
konuşmacı olarak davet edildi. Kariyer ve Mutluluk 
başlığı altında yapılan konuşmayı yaklaşık 1500 
öğrenci dinleme imkanı buldu. İlgi ile karşılanan 
konferansta öğrencilerin birçoğu hiç duymadıkları ama 
aynı zamanda da bir ihtiyaç olarak hissettikleri bilgileri 
heyecanla karşıladılar. Konferansın ardından 
üniversite radyosu da Sn. Nurettin ERSOY ile bir 
program yaptı. Bu program da konferans çizgisiyle 
aynı özellikleri taşımaktaydı. 

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

• KADIKÖY KASDAV KONFERANSLARIMIZ: 

11.05.2006 / Sn. Sevgi ERSOY Konferansı / Niçin 
Istırap Çekiyoruz? / Kadıköy Evlendirme Dairesi  

S. E.: Acı nedir? Şu an olanla olmak istediğimiz hal 
arasında oluşan gerilimdir. Mesela hasta olanlar 
sağlıklı olmak isterler, durumu iyi olmayanlar zengin 
olmak isterler veya bekarlar evlenmek isterler vs. 
içimizde hep istediğimiz bir şeyler vardır. İsteksiz 
insan yoktur. Herkes ister. Hep bir şeyleri isteriz. İşte 
o aradaki gerilim bize acıyı yaşatır. Ne kadar gerilirsek 
yani o an bulunduğumuz durum ile olmak istediğimiz 
durum arasında ne kadar gerilirsek o kadar acı 
çekeriz. Buda’nın da söylediği gibi “Istıraplarınızın 
kaynağı isteklerinizdir.” İstekleri geriye çekin acı yok 
olur. Yani biz aslında sürekli olarak geçmiş ve gelecek 
muhasebeleri ile hayatımızı devam ettiririz. Geçmişte 
‘Keşke olmasaydı’ gelecekte de ‘Keşke olsa’ diye hep 
düşünürüz. Çoğumuz dayanamayacağımız için o acı 
tekrarlanmasın diye hatırlamak istemiyoruz, unutmak 
istiyoruz hatta konuşmak bile istemiyoruz. Ta ki bir 
gün gelip o bizim karşımıza çıkıp onunla yüzleşene 
kadar. Eğer size acı veren durumları sesli olarak 
konuşup, kulağınız duyuyorsa o acı derhal etkisini 
yitirir. Yazabilirsiniz ama onu defalarca sesli olarak 
okumalısınız. Bunlar acıyı çözmenin yollarından bir 
tanesidir. Bütün bunları niye yapıyoruz dersiniz? Biz 
acıdan da enerji alıyoruz. Bazı insanlar tamamen bu 
acılardan besleniyorlar. Bazılar da kendilerini acı 
yoluyla acındırmaya çalışırlar. Bütün bunların bir 
sebebi, oluşturan bir şey var. düşünmesek bunların 
hiçbiri olmaz. Geçmişi düşünün pişmanlık duyarsınız, 
geleceği düşünürseniz endişe duyarsınız. Durmadan 
düşünüyoruz. Düşünceler ortadan kaldırıldığında 
hiçbir şey kalmıyor. Bizler sürekli olarak dışımızdaki 
şeyleri değiştirmek istiyoruz. Oysaki esas 
değiştirmemiz gereken şey düşüncelerimizdir. Esas 
değişmesi gereken biziz. Biz değişmeden dış 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK..! 
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 koşulların hiçbiri değişmez. Acı olmadan biz tekamül 

edemeyiz, gelişemeyiz ama acının karşılığı sevinçtir, 
huzurdur, sükunettir, sevgidir, şefkattir. İç dünyanız 
değişmeye başladığında dış dünyanız da otomatik 
olarak kendiliğinden değişmeye başlayacaktır. 

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

 
• CUMARTESİ YEMEĞİ : 

Üç yıldır devam eden cumartesi çalışmalarımızın bu 
dönem sonuncusunu İstanbul Üniversitesi Baltalimanı 
Dinlenme Tesislerindeki yemekte buluşarak 
oluşturduk. Aynı gün Reiki III.Derece inisiyasyonunu 
almış olan arkadaşlarımıza diplomaları da verildi. 

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

 
• TURKCELL ÇALIŞANLARINA REİKİ ÖĞRETİSİ 

VE MEDİTASYON : 
Turkcell Yöneticileri, 20-25 yaş arası genç 
çalışanlarının daha enerjik, dinamik, farkında ve pozitif 
olabilmeleri amacı ile vakfımızdan yardım talebinde 
bulunmuş olup, 06 Mayıs 2006 tarihinde Sn. Sevgi 
Ersoy tarafından kendilerine meditasyon teknikleri 
öğretilip 15 kişiye Reiki uyumlaması yapılmıştır. Yine 
28 Mayıs'da 20 genç çalışana daha eğitim verilip Reiki 
uyumlaması yapılmıştır. 

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

 
• ÇANDIR-REİKİ HUZUR VADİSİ TANITIMI VE 

REİKİ MEDİTASYONU : 

Sevgili gönül dostlarımız, Haziran-Ekim ayları 
arasında vakfımız tüm etkinliklerine Reiki Huzur 
Vadisinde devam edecektir. Güneşin ilk ışıklarıyla 
beraber yapılan Quan Yin meditasyonu ve yine gün 
batımında yaptığımız Reiki meditasyonlarının dışında 
Tebligat çalışmaları ve daha birçok kursumuza orada 
devam edeceğiz. Ayrıca bu sene ikincisini 
düzenlediğimiz ve dünyada sadece vakfımız 
tarafından yapılmakta olan 21 gün 24 saat boyunca 
süren Reiki Meditasyonuna katılabilirsiniz. Dünya 
insanlığı ve gezegenimiz için çok önemli olan bu 
meditasyon 02.07.2006 tarihinde güneşin ilk ışıklarıyla 
başlayacak ve 23.07.2006’da yine güneşin ilk 
ışıklarıyla son bulacak. Ağustos ayı ise yine geçen 
seneden hatırladığınız gibi Quan Yin ağırlıklı geçecek. 
Eğer henüz Quan Yin inisiyasyonu almadıysanız sizi 
Ağustos ayı içerisinde muhakkak bekliyoruz. Sevgiyle 
kalın. 

******************* 
• 14.05.2006 ZEKERİYAKÖY VAKIF VE REİKİ 

HUZUR VADİSİ TANITIMI : 

Bu sene düzenlenen şenliklerde vakfımız da yer alma 
imkanı buldu. Zekeriyaköy’ün seçkin sakinleri ve 
onların davetlileri vakfımıza özellikle de Reiki Huzur 
Vadimize yoğun ilgi gösterdiler. Bu özel günde 
önümüzdeki kış sezonu için önemli bağlantılar 
gerçekleştiren vakıf temsilcilerimiz ilgilenenlerle tekrar 
buluşmak üzere oradan ayrıldılar. 

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

 
• 27.05.2006 SKY TÜRK TV PROGRAMI: 

“Rüstem Batum ile Söylenemeyenler” / Mutluluk 
Arayışı / Sn Nurettin ERSOY 

N. E.: İnsan varolduğu sürece mutluluğu aramış. Antik 
çağda bireysel mutluluk öne çıkarken daha sonraları 
toplumsal mutluluk çağlar içinde gelişmiş. Mutluluk 
kavramını anlamak için varlığımızı tanımamız lazım. 
Mutluluk, varlığın dışındaki koşullara rağmen bunu 
yaratmasıdır. İnsan aslında bir istekler yumağıdır. 
İstekler varlığımızın temel niteliğidir. Hayatımıza 
felsefi açıdan baktığımızda her şeyi isteklerimizle 
yaparız. Ancak istekler arzu, tutku olmamalı. 
Hayatımızdaki koşullar isteklerimizin sonucudur. 
İsteklerin kalite ve cinsi kişiye göre değişir. Mutluluk ile 
geçici, kısa süreli zevkleri birbirine karıştıran 
varlıklarız bizler. Üç bağımlılık programımızın birini 
yani Güç bağımlılığı, Güven bağımlılığı ve Duygu 
bağımlılığımızı yeterince doyuramadığımızda mutsuz 
oluruz, doyurduğumuzda da mutlu olduğumuzu 
hissederiz. Bu bağılılıklarımızı fark etmediğimiz 
sürece ve mutluluk ve mutsuzlukla ilişkisini 
kuramadığımız sürece el yordamı ile hayatımızı 
sürdürürüz. Sürdürülebilir mutluluğu yaşamak için 
bilinç düzeyimizi yükseltmemiz gereklidir. Ancak 
dünyada bir mutlak mutluluk mümkün değildir. 
rasyonel akılla meseleye baktığımızda mutluluk 
mümkün değildir. sadece kısa süreli hazlar, zevkler 
yaşarız. Dünyadaki koşulların bize mutluluk getireceği 
zannından kurtulmamız lazım. Sürdürülebilir mutluluk 
içsel gelişim ile mümkündür. Gelişim nedir? 
beynimizdeki kabul kıstaslarını bırakmamız lazım. 
Bilinçlenmek, bağımlılık programlarımızı yeniden 
tanzim etmektir. İçimizdeki manevi ışığı yakmadığımız 
sürece mutlak mutluluğa erişmemiz mümkün değildir. 
ne yapmamız lazım? Doğru görmek, doğru düşünmek 
ve doğru duymamız lazım. Rasyonel akıl devrede 
olduğu sürece objektif olunamaz. Sezgisel aklın 
devrede olması lazım yani görünmeyen yanımız. 
Olmazsa olmazlarımızı tespit etmemiz lazım... 

******************* 
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 • KISSADAN HİSSE: 

Büyük aşklar ve büyük kazanımların büyük Risk 
taşıdığını hesaba katın… 

Kaybettiğinizde, aldığınız dersi de kaybetmeyin… 

Üç ‘S’ yi hep uygulayın: Saygı kendiniz için, Saygı 
başkaları için ve Sorumluluk tüm davranışlarınız için... 

İstediğinizi alamamanızın bazen ne kadar büyük bir 
şans olduğunu hatırlayın… 

Küçük bir aksaklığın, büyük bir arkadaşlığı 
yaralamasına izin vermeyin… 

Hata yaptığınızı anladığınız zaman, düzeltmek için 
derhal gerekli adımları atın… 

Kollarınızı değişime açın ama değerlerinizin kaybolup 
gitmesine izin vermeyin… 

Sessizliğin bazen en iyi yanıt olduğunu hatırlayın… 

İyi ve şerefli bir hayat yasayın… 

Sevgi dolu bir ev, hayatınızın temelidir… Sakin, 
düzenli bir ev yaratmak için elinizden gelen her şeyi 
yapın… 

Sevdiklerinizle anlaşmazlığa düştüğünüzde, sadece 
mevcut durumla ilgilenin… Geçmişi getirmeyin… 

Bilginizi paylaşın… Bu ölümsüzlüğe giden yoldur… 

Dünyaya karsı nazik olun… 

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

YAŞAM BİR ARMAĞANDIR  ; ALIN 
YAŞAM BİR GÜZELLİKTİR  ; ŞÜKREDİN 
YAŞAM BİR MÜCADELEDİR ;SAVAŞIN 
YAŞAM BİR TRAJEDİDİR  ; YÜZLEŞİN 
YAŞAM BİR HEDEFTİR  ; BAŞARIN 
YAŞAM BİR MACERADIR  ; CÜRET EDİN 

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

 
 
 
 

 

------------------------------------------------ REİKİ KÖŞEMİZ ------------------------------------------------------- 
• REİKİ I. DERECE İNİSİYASYONLARI : 

Master Sevgi ERSOY / 06.05.2006 / 28.05.2006/ 
Turkcell Binası 

Bu ay Reiki 1. derece ailemize 35 yeni Reiki öğrencisi 
katılmışlardır. 

******************* 
• REİKİ III. DERECE İNİSİYASYONLARI : 

Master Sevgi ERSOY / 06.05.2006 / 13.05.2006/ 
Vakıf Merkezi 

Bu ay Reiki III. Derece ailemize 5 arkadaşımız daha 
katıldılar ve diplomalarını aldılar. 

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

• QUAN YİN MEDİTASYON CD’si ve REİKİ DUŞU 
CD’si; 

Sn. Sevgi Ersoy’un bu sezon sonu bizlere bir sürprizi 
oldu. Yeni meditasyon CD’leri. Meditasyonlarınızı Sn. 
Sevgi Ersoy’un yumuşacık sesi eşliğinde yapmak 
isterseniz, CD’leri vakıf merkezinden veya Huzur 
Vadimizden edinebilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 

 

Vakfımız İstanbul içi etkinliklerine 01.06.2006 tarihi itibariyle yaz tatili 
sebebiyle ara vermiş olup, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında etkinliklerine 
Reiki Huzur Vadisinde devam edecektir. İstanbul içi yeni sezon etkinlikleri 
01.10.2006 tarihinde başlayacaktır… 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�

