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

Vakıf olarak, 15.Mayıs.2007 tarihinden 
bu yana Reiki Huzur Vadimizde vazife 
yapmaktayız… Sanki cennet buralar… Taşıyla, 
toprağıyla, bitkisiyle, hayvanıyla, insanıyla, 
suyuyla, havasıyla, ruhuyla burası bir cennet… 
Ne yana bakacağını, neyi öncelikle 
deneyimleyeceğini bilemiyor insan… Kişisel 
gelişim konusundaki çalışmalarımız ise, esas 
mana ve maksadı iyice gerçekleştirmekte… 

İşte böyle bir ortamda yaşadığımız bir 
hikayeyi paylaşmak istiyorum sizlerle... 

Topluca bir içsel terapi çalışması 
yapıyorduk… Gruptaki arkadaşların hepsi 
çalışmaya derinleştikleri için, çalan telefona 
bakmak bana kalmıştı… Bir erkek sesi; “Merkez 
Bilgi Alanı Vakfı mı..?” diyordu telefonda… “Açız 
hocam, açız… Bilgiye açız…” diyordu… 
Antalya’dan arıyordu Erdem İSMETOĞLU, 
“eşimle bu yola baş koyduk, bizi bilgiyle 
doyuracak yer, gönlümüzü açacak yar 
arıyoruz…” diyordu… “12.Temmuzdaki Mevlana 
etkinliğinize katılabilir miyiz..? 

“Hemen bu hafta sonu gelin…” dedim… 

“Hocam, şu anda saat gecenin yarısı 
fakat web sitenizde sizin konferanslarınızın 
deşifrasyon yazılarını okuyoruz… Coşkumuzdan 
yerimizde duramıyoruz dedi… 

Cuma günü Reiki Huzur Vadimize 
geldiklerinde eşiyle birlikte, gözleri ışıl ışıl 
parlıyordu Erdem İSMETOĞLU’nun… 

“Karşılaştığımda hocama derdimi bir 
şiirimle anlatabilirim ancak diye düşündüm…” 
dedi… “O gece telefon konuşmamızın akabinde 
oturup yazdım bu şiiri…” 

Masaya oturur oturmaz cebinden 
katladığı kâğıdı çıkararak şiirini okumaya başladı 

 

ERDEM 
Ham bir maden iken 

Bir kor oldum Bilgi ateşinde. 
Biçim vermek için bana 

Bir örs, bir çekiç, bir de usta lazım… 
Kendi içimde kendimi yarattım 
Şimdi kırk yıllık hamileyim ben. 

Kendimi doğurmak için kendimden, 
Bir bıçak, bir iğne iplik, bir de doktor lazım… 

Kuru bir dal iken sürgün verdim 
Bir tohum oldum şimdi ben. 
Beni ekebilmek için toprağa 

Bir kazma, bir çukur, bir de çiftçi lazım… 
Gerçeği ararken ben 

Bir yolcuyum yolunu kaybeden. 
Doğru yolu bulabilmek için 

Bir işaret, bir harita, bir de rehber lazım… 
Görürken kör, kör iken görür oldum 

Uzaklarda ararken kendi içimde buldum. 
Varabilmek için oraya 

Bir yol, bir köprü, bir de asa lazım… 
Kazdıkça kazdım, indikçe indim 

Bazen öldüm, bazen dirildim. 
Bedenimi gömmek için 

Bir mezar, bir dua, bir de imam lazım… 
Bilmiyorum kim benim halimi bilecek 

Bir gülfidanıyım ama açamıyorum çiçek. 
Beni biçip şekil verecek 

Bir makas, bir çapa, bir de bahçıvan lazım… 
Erdem İSMETOĞLU 

“Hocam, isim koyamadım şiirime” dedi… 

“ERDEM olsun adı” dedim… 

Neyi aradığını, nerede aradığını 
biliyordu… Gece yarılarına kadar terasımızda 
beni soru yağmuruna tutarken, artık yatmalıyız 
demem hiç hoşuna gitmiyordu… 
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 Ertesi sabah saat 6.00 da evimin 

etrafında dolaştığını ve benim uyanmamı 
beklediğini ifade etmesi çok ilginçti… 

Kahvaltıya geldiğimde, günaydın 
demeden, “hocam ölümsüzlüğümüzün farkında 
değiliz, değil mi..?” diye söze başlaması, onun 
ne denli bir bilgi açlığı ve iştahı içinde olduğunu 
bana bir kez daha anlatıyordu… 

“Şiirimle size kendimi anlatabildim mi 
hocam..?” dedi… 

“Bu şiir benim CV’m hocam… Beni size 
anlatacak daha iyi bir yol bulamadım” dedi… 

“Haklısın çok iyi bir yol bulmuşsun… Aynı 
tür bir yolla sana cevap versem ister misin..? 

Çok memnun oldu… 

Ben de bu Arayış şiirimi okudum ve 
kendisine hediye ettim… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞİİR: 013 
05 / EYLÜL / 2006 

 
ARAYIŞ 

Beni Ben’de arar iken, 
Ben’de bin bir Ben’i buldum… 

Öz Ben’imi buldum derken, 
O’nu bin bir Ben’e gömdüm… 

 

Öz Ben’imin emeli bu, 
Beni Ben’de buluvermek… 

Tüm benleri ayıklayıp, 
Ben’de Rabb’i görüvermek… 

 
Buna çok yol gitmek gerek, 
Var mı Ben’de onca yürek..? 

Elimdeki minik kürek, 
Kaz Ben’leri at bir yana… 

 
Her kazdığım bir Ben olsa, 
Ömür boyu atsam yana… 

Çıkan Işık kana kana 
Öz Ben’ime yeter mi hiç..? 

******************* 
Yazan: Biz 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 
 

 Kıyam etmek; mutlak surette, elimizdeki 
bilginin orijinalitesine doğru süratle hareket 
etmek gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:085) 

*** 
 Kıyam etmek; esas konstrüksiyonun bilgi 

olduğunun; * bilgi’nin, madde’nin 
dağılmasını önlediğinin; * madde’yi ayakta 
tutanın bilgi olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:086) 

*** 

 Kıyam etmek; ceht’in, zorlanma 
neticesinde ortaya çıkmayıp, mevcut olan 
bir halin tatbike konulması durumu 
olduğunun; * var olanın, önceden tanzim 
edilmiş olanın, en iyi şekilde tatbikata 
konulabilmesi marifetinin cehti tarif etmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:087) 

*** 
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 Kıyam etmek; bilginin uygulamaya 
konularak elde edilecek olan yeni bilgiyle 
sentezinin yapılabilmesi ve mevcudu 
bulandırmadan nakledebilmenin ceht’in en 
önemli merhalesi olduğunun; * monoton bir 
gidişin, kösteklenmelerin, sürekli 
sızlanmaların, cehtsizliğin ifadesi 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:087) 

*** 
 Kıyam etmek; ceht’in, sonsuz idraklerin 

somuta dönüşme hali olduğunun; * bilgi 
olmadan ceht’in olmadığının; * bilgi 
enerjisinin dalgalanması sonucunda ceht’in 
ivme kazanacağının; * somuta indirgenen 
her idrakin, bir ceht ürünü olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:087) 

*** 
 Kıyam etmek; her an’ın, diğer bir an’ın 

doğumu için hizmet vermekte olduğunun; * 
doğumların sonsuz olabildiği gibi, sonlu 
hiçbir şey olmadığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:087) 

*** 
 

 Kıyam etmek; devir’in, âlemler için, 
âlemlerin de varlıklar için mevcut 
olduğunun; * her varlık silsilesi kendi 
âlemini kendi devri için var ederken, 
gidişatın da daima o yönde hizmet 
vermekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:087) 

*** 
 Kıyam etmek; yol’un, asıl itibariyle düz 

olduğunun; * daralmaların, kendi içerisinde 
olduğunun; * kavşakların da, yine aynı yola 
hizmetle önümüze çıkan olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:089) 

*** 
 Kıyam etmek; kavşakların vazifesinin, 

bizlere, bir kere daha, ilerlememiz gereken 
doğru istikameti hatırlatmak için 
olduğunun; * yoksa, vazife sevkıyatının bir 
bütün olduğunun; * gidişatın, bu bütünün 
içerisinde zaten mevcut olduğunun; * fasit 
dairelerin, bu kavşaklarda genellikle çizilir 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:089) 

*** 
 

----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (11)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Her şey nedir..? Ne kadar 
kavrayabiliyoruz biz her şey sözcüğünü..? 

”Bütünün hepsini koysanız aslını ifade 
etmez” demek, bizim beşeri seviyedeki böyle bir 
yetersizliğimizin ifadesi... Böyle bir sözün de ne 
kadar aslı ifade etmediğini anlamamız lazım... 
Öyle bir Tanrı anlayışına gideceğiz ki, şimdiye 
kadar bizi bugünlere getiren Tanrı anlayışının ne 
kadar zavallı, cismi, çocuksu olduğunu 
anlayacağız... Bu asla Tanrısızlık, anlayışsızlık 
değil ama Tanrısızlık olsa ne yazar..? Ne olur..? 
Hiçbir şey... “Aslını inkâr eden de 
aslındandır…” diye bir tebligat cümlesi var... 
İnkâr etsek ne olur, etmesek ne olur..? Onun için 
gönlümüzü daima yüksek bir haletle bunu 
kavramaya götürelim... 

Yoktan var olmaya biz dokunmuyoruz... 
Çünkü niye..? Var olan yoku bilmez... Onun için 
biz buna dokunmuyoruz... Mecburen 

zihinlerimizde yine de bir sınır koymak zarureti 
var ki, biraz bir şeyler kavrayalım...  

Hep varoluş... Varlık yani bu ol emriyle 
Üstün enerji varlıktır... Ve biliyor musunuz 
tebliğlerde diyor ki “Bu kadar sizden uzakta 
olan ve Yaradan’ın özü niteliğinde olan 
sonsuz öncedeki burası dahi bir mekândır...” 
Burası bile bundan önceye göre bir maddi 
yapıdır... Yaratılmıştır ve kendisine yaratılma 
bilgisi de nakşedilmiştir... Yaratıyor... “O yaratıldı 
ve yarat dendi” diye bir cümle... Sakın yaratılışı 
maddi, birtakım görünmeyenleri görülebilir 
şekline getirme diye anlamayın... Yaratılış 
yayılmaktır... Siz fiziken çocuk doğurursunuz 
yaratılışa bir hizmettir... Dünya beşeri anlaşıp da 
doğumları bir durdursa Yaradan herhalde çok zor 
durumda kalır... Düşünebiliyor musunuz..? 
Dünyada kimse çocuk yapmıyor... Niye..? Çünkü 
o bize çocuk yapma fiziki bir yaratılış olarak da 
ama çocuk yapmak yaratılışı tarif etmez... Duygu 
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 seviyesinde sevgiyle yayılmak yaratılıştır... 

Haletler yaratmak yaratılıştır... Zihnen fikirler 
üretmek yaratılıştır... Düşünce üretmek 
yaratmaktır... Şu an sizin kafanızda üreyen her 
soruyu dile getirmeniz yaratmaktır... Siz 
Yaradansınız o anda... Niye..? Bilgi 
yaratıyorsunuz... Bir bilgiye sorularınızla yepyeni 
bir çehre kazandırmaya çalışıyorsunuz... Bu 
yaratmaktır... Yaratmayı böyle anlayalım... Her 
şey böyle... 

Yaratılış kanunları ve Yaradan’ın kozmik 
yapısı hakkında bir paylaşım yapmaktır, esas 
bizim zihniyetimiz… Yoksa Yaradan çok yücedir, 
çok büyüktür, şudur, budur vs… Bunların 
hiçbirinin bizim realite varlıkları için yani bu 
seviye, bu titreşim seviyesi varlıkları için çok fazla 
da geçerli olduğunu zannetmiyorum… 
Yaradan’ın çok büyük olduğunu ne anlatacak 
kapasite bizde var, ne de buna ihtiyaç sizde 
var… Yani büyük nedir, küçük nedir..? Çok iyidir 
O, Mutlak İyi… Ne demek Mutlak İyi..? 
Rölativiteye tâbi hiçbir sıfatla Tanrı’ya 
yaklaşılmaz... Rölatiftir yani… Yaradan iyi 
midir..? İyidir… Eee peki kötü onun dışında bir 
yerde midir..? O zaman Yaradan kötüdür de... 
Hem iyi hem kötüdür… O zaman ne iyidir, ne 
kötüdür, Yaradan vardır, varlıktır, o bizim 
yorumlarımızla iyi veya kötü, büyük veya küçük, 
adaletli veya adaletsiz gibi, bizim zavallı 
yorumlarımızla bir değerlere ulaştırılır ki, bunlara 
hiç gerek yok…  

Yaradan hakkında bir intiba, bir fikir elde 
etmenin, Yaradan hakkında bir anlayış elde 
etmenin yolu, düşüncelerimize ve beynimize sınır 
koymamakla mümkündür... Önce düşüncelerimizi 
serbest bırakacağız… Onun hakkında ne 
düşünüyorsak hiçbir günaha, sevaba 
endekslemeden serbest bırakmak lazım… Belki 
de gem vurulmuş, bastırılmış bir Yaradan 
anlayışı olmayışı fikri ile sizin zihninizin 
derinliklerinde bir radyoaktif madde gibi yayın 
yapabiliyoruz… 

Dikkat ediniz… Özgürlüğü, 
düşüncelerinizden başlamak üzere bütün 
varlığınıza sevk edin… Çünkü bastırılmış fikirler, 
duygular ve fizik hareketlerin hepsi düşüncelerin 
çok gizli tuzaklarıdır, mağaralarımızdır… 
Düşüncelerin gelişimi onlar sayesinde ciddi 
şekilde engellenir… Düşüncelerimizde, duygu 
faaliyetlerimizde ve fiziksel eylemlerimizde 
bastırılmışlıkları tespit etmek, teşhis etmek çok 

önemli bir husustur… Gelişiminizin belki bu % 80’ 
idir . Çünkü bizler bastırılmışlıklar içerisinde 
bugünlere gelmiş varlıklarız… Yani gelişimimiz, 
bütün bu bastırılmışlıklara rağmen bugünlere bizi 
getirdiyse, bir de bunları halledersek düşünün, 
çok ciddi merhaleler aşabilir, sürat, ivme 
kazanabiliriz… Dolayısıyla zihninizdeki tanrı 
anlayışı, Rabbani anlayışlar,  acaba birtakım 
baskın empozisyonlardan dolayı mıdır..? Yani 
tahakküm etkisi altında mı, acaba birtakım 
manevi anlayışlar, duygular, hatta eyleme 
dönüşmüş manevi fiziksel eylemlerimiz mi var… 
Bunlar tahakküm altındaysa problem var… 
Tahakkümün ne olduğunu bilmeyen var mı..? 
Tahakküm baskı ve koşullandırılma demektir… 
Sizin özgürlüğünüzün kuşatılmışlığı ve 
özgürlüğünüzün elinden alınmış bir baskı tesiri… 
Bu, sözsel olabilir, inanç seviyesinde 
duygularınıza yapılmış bir tahakküm olabilir, 
hatta fiziksel olabilir… Zaten genelde dinler, 
müteale ait yani Yaratılışa ait bilgileri insanlara 
veremediği bir döneme ait oldukları içindir ki 
insanlara tahakküm unsuruyla yaklaşmayı daha 
geçerli bulmuşlardır… Çünkü o dinin zaman ve 
mekânındaki beşeriyet ancak tahakkümden 
anlayabilirdi… Zaten dinin özünde olmayanlar, 
bu tahakküm altındaki varlıklar tarafından seve 
seve açığa çıkartılmıştır… ‘Ben cennete gitmek 
istiyorum, cehennem korkusundan sakınmak 
istiyorum, bana uyacağım kurallar söyle’ işte bu 
tür realite varlıklara şeriat realitesi diyoruz… 
Bunlar şart, koşul ararlar. Derler ki, “benim 
uymam gereken koşullar olmalı, biri bana 
söylesin” eğer bu insana siz koşulsuzluğu 
sunarsanız son derece huzursuz olur ve sizden 
uzaklaşır… Dikkat edin beşeri ilişkilerimizde de 
bu vardır… Mesela iş hayatında, adama bir 
liyakat sumak üzere koşulsuzluk tanırsınız ‘sen 
bildiğin gibi yap’, ‘ne zaman bitecek’,  ‘bitirdiğin 
zaman getir’ dediğinizde,  adam mutsuz olur, 
dağılır… O kadar ki, sizi gözden bile çıkarır… 
Der ki; ‘yok bu bana önem vermiyor, beni özgür 
bıraktı’ ne yapmak lazım..? Tahakküm etmek 
lazım… Tahakküm demek, onu koşullandırmak, 
kurallandırmak,  onu cendereye almak demektir.  

İşte bizler de günlük hayattaki bu 
misallere benzer olarak, Yaradan kavramına 
birazcık böyle yaklaşırız… Niçin böyle 
yaklaşıyoruz..? Çünkü gücümüzü aşan bir işe 
soyunuyoruz… Yani bizim gücümüzün üstünde, 
bizim kavramamızın mümkün olmadığı bir içgüdü 
var bizde… Bu hissiyatla yaklaşırken mutlaka 
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 koşullandırılma bizi garantide tutuyor… Der ki; 

‘ben Tanrı’ya nasıl yaklaşayım..? O benden ne 
istiyor, söyle’ senden o ne istiyor..? O senden 
beş şartı istiyor… ‘bunu yaparsam tamam 
mıdır..?’ Tamam, ‘peki ama sen kefilsin’. ‘Ben bu 
beş şartı yapıyorum… O da bana verdiği sözleri 
yapsın’ deyip, O’nunla ilişkiye gireriz… Bütün 
bunları aşmamız lazım… Mutat insanı anlatıyor 
gibiysem de, şu anda hepimizin zihninde bu 
anlattığımın kırıntıları bile olsa ki, mutlaka 
vardır… Mümkün değildir, bizim geçmişimizin 
koşullandırmalarına bir anda sünger çekmiş 
olmamız… Bizim şuur altımız bu tür 
tahakkümlerle doludur… Günah-sevap 
anlayışları, cennet-cehennem, vaat, ödül ve 
cezalar, bunların hepsi bizlerin gerçek manada 
Yaradan anlayışıyla kucaklaşmamızı engelliyor… 

Bir Merkez Yüce Plan tebligatında diyor 
ki; “Zihninizdeki tahakküm edici ilahların 
hepsini yok edin…” ilahsızlığa mı itiyor bizi..? 
Böyle bir ilahi yüce plan, böyle bir mertebe bizi 
inançsızlığa ve ilahsızlığa mı itiyor..? Hayır… 
Sadece o biliyor ki; zihnimizde, doğuşumuzdan 
bugüne hatta geçmiş enkarnasyonlardan bugüne 
toplum karması olarak, zihnimize hep enjekte 
edilmiş olan bu tür tahakküm edici ilahlar 
yığınının, yepyeni bir ilah anlayışına, yepyeni bir 
ilahilik anlayışına engel olduğunu biliyor 
Yukarısı… Diyor ki, sizin Yaradan hakkında yeni 
bir anlayışa ulaşmanız için o kökün içindeki 
bütün eskimiş ilahları temizlemeniz lazım… 
Tahakküm edici ilahları, bunların baskısını ve 
dolayısıyla bizim düşüncelerimizdeki sınırları 
kaldırmamız ve tortulaşmış, empoze edilmiş 
Yaradan anlayışları, fikirleri, inanç yani duygu 
seviyesindeki tortuların hepsini temizlememiz 

lazım… Yani boş bir kaba ancak yeni bir şeyler 
koyabiliriz… Eski küpe yeni şarap konmaz derler, 
onun gibi bir şey… Dolayısıyla da bizler, eğer bu 
konuda bir atak yapıp da, yeni bir anlayışın 
revize edici etkisini yaşamak istiyorsak, yani ‘ben 
artık değişmek istiyorum’ nasıl değişeceğim 
ben..? Bugüne kadar beni getirmiş bütün 
anlayışlarımdan Allah razı olsun… Kim bana 
empoze ettiyse, kim bana onları etiketlediyse 
beni bugüne kadar getirmiş… Benim bugünden 
itibaren ne yapmam lazım..? Eğer içinizde böyle 
bir feryat, böyle bir istek varsa, yani içinizde ne 
var ne yoksa hepsini, bir çomağı suyun içine 
sokup da dibinin çamurunun karıştırılıp 
temizlenmesi gibi ortaya çıkarmak lazım… Ne 
varsa çıksın dışarı… Belki içimizde, Tanrı’nın 
yokluğu hakkında örttüğünüz bir fikir olabilir… 
Annem, babam, toplum beni bir inanca doğru itti, 
ama ben hiç de böyle bir var oluşun iknasında 
değilim diyebilirsiniz… 

Bizim için en kolay yeni bir Yaradan 
anlayışını vereceğimiz kişiler, ateistlerdir… 
Çünkü onlara bu konuda yapılmış olan irili-ufaklı, 
kaba-ince, doğru-yanlış bütün anlayışları onlar 
reddetmiştir… Mümkün olduğu kadar kaplarını bir 
yokluk fikrine, bir kendiliğindenlik fikrine, bir 
oluşum fikrine endekslemişlerdir… Detayların çok 
fazlası yoktur zihinlerinde, temizdirler… Ateistlere 
yepyeni bir Tanrı anlayışını sunmak çok basittir, 
çok kolaydır… Hazırdır çünkü onlar… Zaten 
onların boşluk şeklinde ateist geçinmelerinin 
sebebi, kendilerini gelecek olana hazır 
tutmalarıdır… Çünkü onların zihinleri, onların 
gerçekten Yaradan anlayışı, bahsedilen tipte 
tahakkümlerle yığılı bir şekilde var olanlardan 
daha imkânlıdır… (Devam.Edecek) 

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (41) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Olmaması gerekenleri ayıklamak, olması 

gerekenleri seçerek onları yaşamak çok 
olumludur...  

Bu çok zor bir hedef, mücadele ve 
meydan okuma hedefi, yoğun karma çözücü 
çünkü yanlış ile doğruyu ayırt edebiliyor ve 
doğruyu seçebiliyorsun, amaç olmaması 
gerekenleri ayıklamak olması gerekenleri 
seçmek... Septik bir tutum örtüsü, bu hedefin 
olumsuz kutbuna kaymayı destekler... 

Şimdi işler karışacak, hangi başka bir 
örtü bunu nasıl etkiliyor meseleleri çıkacak... 
Yani sıradan bir insan olma fikrimizi yavaş yavaş 
atalım... Öyle komplike, öyle Tanrısal bir özelliğe 
sahibiz ki, sonsuzuz... Yiyoruz içiyoruz, 
ürüyoruz, yetmez... Kendi kendimizin içinden 
çıkalım... Yaradan’ın sonsuz ihtimallerinin 
hepsini bünyemizde taşıyoruz... Yaradan’ın 
sonsuzluğu kadar sonsuz ihtimallerin olduğu bir 
arazideyiz, tarladayız... O tarlanın içerisinden 
bana ait olanları nasıl seçeceğim ben..? Sonsuz 
bir arazi, onun içinden ben bu muyum, ben 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

İstiklal Caddesi Mim Han No: 79 Kat: 6 - 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 

6 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 şuyum, bana ait özellikler bunlar, örtüler bunlar 

nasıl diyeceğiz..? 

Reddetme, reddedilenden çok, reddeden 
kişi hakkında daha çok şey anlatır... Zaten bütün 
örtülerin, vazife dâhil, negatifleri, o negatifle 
muhatap olandan çok o negatifi üreten hakkında 
fikir verir... Soğuk, önyargılı, inatçı, züppe 
tavırlıdır... Zıt hedef sahibi biri ile çift oluştururlar 
yani kabullenme hedefi ile deneyimi uygun 
bulurlar... 

Ayırt etmede kabullenme, ne kadar zıt 
örtüler… Bunlar genelde deneyimlerini bir arada 
yapmanın hevesi içerisindedirler... Ayırt edici 
hedef örtüsüne sahip bir hanım, kabullenme 
hedef örtüsüne sahip bir beyle evlendiğinde 
muhteşem bereketli bir deney ortamı meydana 
gelir... Eğer becerebilirlerse her iki taraf birbirini 
öylesine geliştirir ki, beceremezlerse 
boşanırlar... 

Kabullenmenin zıt odağının pozitifi, 
koşulsuz sevgi... Her şeyi kabulleniyor... Hiçbir 
şeye karşı değil... İyi-kötü-güzel-çirkin, hiçbir şey 
onun için önemli değil, o seviyor... Sevgisi 
koşula bağlı değildir, dost tavırlı, dışa dönük, 
sempatik, anlayışlı, başkalarını düşünen, 
insancıl, geçinilmesi, anlaşması en kolay insan... 
Hayır demekte zorlanıyor... Her şeye eyvallah 
diyor... Kim olursan ol gel... Git, yine gel... ‘Ben 
severim sen vesile olduğun için seni seviyorum, 
sen git başkası gelsin onu da severim’ diyor... 
Çünkü burada Yaratılan’ı severim yaradan’dan 
ötürü fikrine sahip bir varlık... Genel nüfusun % 
30’u, bu tür bir vasıfta gayet iyi... Olumsuzu; 
göze girmeye çalışma... Aslında bu kabullenme 
kisvesine giriyor ama bu kabullenme kisvesi 
karşısındakini marazi kale almadan 
kaynaklanıyor... Yani ben öyle görüneyim ki, 
herkes beni kabul etsin... Başkalarının kendi 
hakkında ne düşündüklerini önemser... Ve 
dolayısıyla başkalarının kendi hakkında ne 
düşündüğünü merak ettiği için de içsel olarak 
gerginlik, yorgunluk, enerji kaybı yaşar... 
Pişmanlık nedeni olan bir hedeftir... 
Reddedilmeyi acı verici bulur… Ayırt etme 
hedefinin tamamlayıcısıdır… Bazen ayırt etme 
hedefinin olumsuzuna kayar ve reddeder, yaşlı 
ruh hedefidir... Yani Dünya’ya çok sayıdaki 
enkarnasyonlarını bitirmiş, artık Dünya’daki son 
enkarnasyon safhasını yaşayan… O doğar 
doğmaz gözlerindeki olgunlukla  hissedilen 
varlıklar… Küçücük çocuktur, oynar, koşar ama 

bakışları olgundur, hissedilir... Artık Dünya’daki 
enkarnasyonlarının son demlerini yaşayan ruh 
varlıklarıdır… Onlar bir daha gelme ihtiyacı 
duymazlar… Onlar ya vazife için gelirler 
Dünya’ya, da hiç gelmezler... Çünkü Dünya artık 
ona vereceğini vermiş, o da Dünya’ya vereceğini 
vermiştir... Artık alışveriş bitmiştir... Dünya artık 
onlar için gerilim sahası olmaktan çıkmıştır, 
gerilim olmazsa gelişim olmaz... Yani geliştirici 
vasfını yitirmiştir Dünya... Bütün varlığını bilgi ile 
doyurmuş, bütün realitelerin doyumuna ulaşmış, 
artık Dünya dışı realiteye hamletmiş varlıklar... 
Dünya’yı yenmek, Şeytanı Müslüman etmek 
budur… 

Bugün otomatik realitenin de hâkimi, 
kendi realitesinin yaşlısı olarak bunu 
deneyimler... Bir üst basamağa geçin, şeriat 
realitesinin en üst katmanına gelmiş, hâkimi 
olmuş bir varlık bunu deneyimler... 

Burada pratik nedir..? Ben aşağı yukarı 
kabullenmeyi becerebiliyor muyum hayat 
içerisinde..? Beceriyorum... Peki bu beni 
mümkün olduğu kadar koşulları az olan bir 
sevgiye götürüyor mu..? Bence götürmüyor, peki 
göze girmek için mi ben bu kabullenmeyi 
yapıyorum..? Yani herkesi seviyor gibi görünüp, 
herkesi kucaklıyor gibi görünüp, acaba göze 
girmek için mi..? Bunlara samimi bir tahkik 
yaparsak, kendimiz hakkında biraz fikir sahibi 
oluruz... 

Eğer ben kabullenme hedef örtüsünün 
negatifine düşmüş bir varlıksam, buradan 
kurtulmamın yolu buradan buraya geçmek 
değildir, geçemeyiz... Yani ikiz örtülerin 
negatifinden kurtulmak için yapılacak yol, bunun 
ikizi olan kısmın pozitifine geçmektir... Ne 
oluyor..? Ben göze girmeye çalışma negatifinde 
bir kabullenme hedef örtüsüne sahibim... Nasıl 
kurtulacağım..? Hemen koşulsuz sevgiye 
geçerim... 

Eğer vermek istememenizin sebebi olan 
bunlar gerçekten sahte kişiliğinizin reddettiği bir 
sebep değilse yani sahte kişiliğiniz tarafından 
ortaya konan bir neden değilse, vermek 
istememeniz yani gerçek varlığınızın 
mağduriyetine dayalı bir sebep ise, kesinlikle 
onun kırılması sizin için bir önem arz etmemeli... 
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 1- İstememe var... 

2- Karşı tarafın sizin için negatif duygu 
üretmesi var... 

Bunu ele aldığınızda istememenizin 
nedeni yine ikiye ayrılır... 

1- Sahte kişiliğiniz istemiyor veya varlık 
istemiyor... 

2- Duygunun negatif üretimi, neden sizin 
için hoşlanılmayan bir durum… 

Sahte kişilikten kaynaklanan yani onu 
kale alma meselesi sizin hakkınızda kötü bir 
kanaat oluşturmasının endişesini taşıdığınız için 
yani onu marazi kale aldığınız için mi..? 
Varlığınızdan kaynaklanan karma oluşturmama, 
sakınma mı..? 

Bakınız basit bir olay, arkadaşı bir şey 
istedi ya verecek, ya vermeyecek analize 
bakınız... Hayat ne kadar özenle yaşanması 
gereken bir şey... Karşı tarafın kırılması ve sizin 
hakkınızda olumsuz bir duygu yaşaması 
varlığınızdan kaynaklanan bir karma sakınması 
olabilir... Veya onu negatif kale alan bir sahte 
kişiliğiniz olabilir... Benim hakkımda kötü 
düşünmesin, kötü düşünürse ben enerjimi 
yitiririm... Kimsenin benim hakkımda kötü 
düşünmesini istemem gibi bir marazi kale alma 
olabilir... 

Sizin vermeniz veya vermemeniz 
Yaradan adına hiçbir şey ifade etmez... Yaradan 
size ne verin der, ne vermeyin der... Eğer şuraya 
dayalı vermiyorsanız, sevabın mükemmelini 
işlediniz... Eğer şuna dayalı veriyorsanız, yine 
sevabın mükemmelini işlediniz... 

Karma sakınması o varlığın sizin negatif 
karşılık vermenizden dolayı yaşayacağı ruh 
halinin mutlaka sizin astralde negatif tesir odağı 
ile varlığınızın karşılaşmasına sebep olacağı 
şeklinde... Yani bu deneyimde yapılanın hangi 
niyete bağlı olarak yapıldığı, sizin mutlaka ileride 
karşılaşacaklarınızı tespit eder... Burada 
yapılma ve yapılmama hiç önemli değildir... Yani 
bizler eylemlerimizden sorumlu değiliz, yani 

bizler, günahı sevabı, yapmak yapmamak gibi 
fiziğe dökülmüş bir takım tezahürlerde 
aramamamız lazım... Günah, sevap niyetlerde 
saklıdır... Allah kalbe nazar eder… 

Bu da ikiye ayrıldı; sahte kişilik talebi ve 
varlık talebi karma sakınması... Ben varlık talebi 
karma sakınmasından dolayı vermiyorsam 
sevap, buradaki varlığımdan dolayı veriyorsam 
yine sevap... İkisi de sevap ama hangi niyetle 
yapıyorsun... 

Benim bir arkadaşımı ret edip Reiki’ye 
gelmem… Benim gerçekten varlığımın 
kaçınılmaz ve çok önemli bir ihtiyacını 
karşılamak ve varlığımı geliştirme adına zaruri 
olan bir durum olduğu için mi geliyorum, yoksa 
Reiki’ye bir ödeme yapmıştım, kaçırırsam bir 
ders bir derstir, yazık… Veya gitmezsem 
arkadaşlarım bana sen bu konuya çok önem 
veriyordun niye gelmedin, artık önemsemiyor 
musun veya bir an önce Reiki’yi öğreneyim de 
diğer insanların nezdinde Reiki bilenler vasfına 
bir an önce çıkayım gibi bir takım sahte 
kişiliklerin talebi olarak mı geliyorum ve 
arkadaşımı ret ediyorum... 

Yoksa, Reiki benim gerçekten varlığımın 
ihtiyacı, ben onunla varlığımı geliştireceğim ve 
insanlara hizmet eden bir varlık konumuna bir an 
önce gelmeliyim deyip mi Reiki’ye gelip 
arkadaşınızı ret ediyorsunuz... Bunu bir kenara 
koyuyorsunuz... Şimdi Reiki’yi ret edip 
arkadaşıma gitmek... Sahte kişilikten mi 
arkadaşım bana ne der, yarın öteki gün ben onu 
çağırırsam o bana gelmez mi..? Ben gideyim de 
o da bana borçlu olsun gelsin diye mi, veya 
bana ne kadar iyilik sever bir insan desinler diye 
mi gidiyorsunuz bunların hepsi sahte kişilik 
talepleri bunları sizden başka kimse tahkik ve 
tespit edemez... Samimiyet burada birinci 
faktördür... Samimiyeti Merkez Yüce Plan 
tebliğlerinde şöyle tarif ediyor... 

“Samimiyet bağlanmamış ağız, 
körelmemiş göz, tıkanmamış kulaklardır...” 
(Devam edecek) 
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Merhaba Gönül Dostlarımız; 

Bu yaz Reiki Huzur Vadimizde yapacağımız 
çalışmaları sizlere daha iyi hizmet verebilmek için 
on dokuz başlık altında topladık ve sizlere bu 
sayfada hepsi hakkında geniş açıklamalar 
yapacağız. Programdaki günlere bakarak size 
uyan çalışmalara katılabilir, yararlanabilirsiniz. 

Bu yaz havuzumuz da hizmetinize giriyor. Su 
terapileri, taşların arındırıcı güçleri ile vadimiz 
daha bir cazip bu yıl… 

En kısa zamanda buluşabilmek niyetiyle… 

 

REİKİ HUZUR VADİSİ’NDE İSTEĞE BAĞLI 
ÇALIŞMALAR… 
 
 Havuzda Taşlarla Su Terapisi 
Doğal taşlarla yapılacak olan bu çalışmada 
hedefimiz, minerallerin arındırıcı - iyileştirici 
güçlerini kullanarak ve su elementi ile bağlantıya 
geçerek fizik bedenimiz başta olmak üzere 
sırasıyla duygu, zihin bedenlerimizde şifayı 
gerçekleştirmek. Havuz içinde yapacağımız özel 
meditasyonlarla kendimizi yeniden yapılandırmak 
mümkün olacak. Eğer mineral âlemine veya su 
elementine bir ilgi duyuyorsanız ve bedeninizi de 
şifalandırmak niyetindeyseniz Havuzda Taşlarla 
Su Terapisine bir kere de olsa katılmanızı tavsiye 
ederiz… 
 
 Reiki II. Derece Derin Çalışması 
Reiki II. Dereceye uyumlanmış ama henüz 
uyguladığınız tekniklerde zorlanıyor, II. Dereceye 
ait sembollerin anlamları konusunda da yeterli 
bilgiye sahip değilseniz veya daha da 
derinleşmek istiyorsanız bu çalışmaya 
katılabilirsiniz. Grand Master Sevgi ERSOY’un 
yönetiminde semboller ile meditasyon tekniklerini 
de bu çalışmada öğrenebilirsiniz.          
 
 Mikrokozmik Yörünge Meditasyonu 
Bu çalışmanın tarihi çok eskilere dayanır ve Uzak 
Doğu’dan bizlere gelmiştir. Ancak hala birçok 
Reiki öğrencisi tarafından ve hatta Reiki 
öğretmenleri tarafından bile bilinen ve uygulanan 

bir teknik değildir. Reiki uyulmamalarında bu 
mekanizmayı harekete geçirmeden hakiki bir 
uyumlama yapmanız mümkün olamamaktadır. 
Bedenimizde var olan enerji kanallarının farkına 
varmak ve onları tekrar aktif hale getirmek bizler 
için çok önemli. Bir takım fiziki 
rahatsızlıklarımızın, çakralarımızdaki 
dengesizliklerin sebebi, biraz da bu enerji akışını 
unutmuş olmamızdandır. İşte bu enerji 
kanallarının hepsini tekrardan fark edip onları 
aktif hale getirmek meditasyonlarımızda da daha 
derinleşmemizi sağlayacaktır.  
 
 Nefes Tekniği ile Meditasyon 
Nefes tekniği Uzak Doğu Öğretilerinin temel 
direğidir. Doğru ve etkin bir nefes tekniği ile 
yapamayacağınız şey yoktur. Bedensel veya 
ruhsal şifa, hayatınızdaki tıkanıklıklar vb. nefes 
tekniği ile şifalandırmanız mümkündür.  
 
 Organ Yogası Meditasyonu 
Fizik bedenimizdeki rahatsızlıkları aşabilmek ve 
organlarımızın daha verimli çalışabilmelerini 
sağlamak için bu teknik uygulanır. Bu çalışmada 
organlarımızla teker teker bağlantıya geçer ve 
onlarla iletişim kurmayı öğreniriz. 
  
 Şaman Tekniği Hayvan Meditasyonu 
Adından da anlaşıldığı gibi bu meditasyon tekniği 
Şamanik öğretilerde kullanılır. Buradaki amaç, 
özel bir meditasyonla size rehberlik edecek 
hayvanı seçip onun bütün özelliklerini kendinizle 
özdeşleştirerek yaşamınızı daha akıcı 
kılabilmenize ve hayvan dostlarımızın güçlerini 
hayatımıza davet edebilmemize destek olmaktır. 
  
 İhtiyaca Göre Şifa Gridi 
Hayatımızın akışını engelleyen, gelişimimizi 
yavaşlatan önemli bir hastalığımızı aşmak için 
taşlarla kurulan özel bir enerji santrali oluşturulan 
bir çalışmadır. Bir kere kurulduktan sonra her gün 
24 saatte bir 15 dakika oluşturmuş olduğunuz bu 
güç santralini aktive etmeniz gerekecektir. 
 
 
 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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 İmgeleme İle Şifa 
Her oluşum bir düşünce ürünüdür… Ancak bu 
düşünce, bildiğimiz sıradan, beşeri düşünce 
olmamalıdır… Oluşların oluşum haline 
gelmesinin sebebi olan düşünce, biçim yapımızın 
üstünde bir düşünce olmalı, buna yaratıcı 
imgeleme ya da tahayyül denir… Şifa da bir 
oluşum meydana getirmek olduğuna göre, 
yaratıcı imgeleme, Şifanın da tezahürüne sebep 
teşkil eder… Saf bir niyet, derin bir iman ve doğru 
bir teknik şifaya kavuşmanın mutlak yoludur… 
 
 Bedensel – Duygusal ve Ruhsal Arınma 
Dış tesirlerin üzerimizde bıraktığı olumsuz 
etkilerle bizler hastalıklara, duygusal ve zihinsel 
karmaşalara maruz kalırız. Bunlar da esas 
ihtiyacımız olan ruhsal bedenimizle olan 
bağlantımızı kesintiye uğratır. Bedensel – 
Duygusal ve Ruhsal arınma bu bağlantıyı 
yeniden tesis edebilmek için yapılan bir 
çalışmadır. 
 
 Geçmiş Hayatları Temizleme ve Karma 

Çalışması 
Daha önceki hayatlarımızda yaşanmış olumsuz 
travmalar bu hayatta karşımıza hastalık, engeller, 
karmaşa gibi durumlar olarak karşımıza çıkarlar. 
Geçmiş Hayatları Temizleme ve Karma 
Çalışması hayatını sadeleştirerek, daha akıcı 
kılmak ve daha randımanlı yaşamayı isteyenler 
için ideal bir çalışmadır.  
 
 Rehberlerle Temas 
Hepimizin farkında olsak da olmasak da her an 
bizlerin yanında olan en az bir rehberimiz vardır. 
Aslında hayatımızın birçok alanında yardım 
alacağımız o kadar çok rehberlik sistemi var ki… 
Ancak ne yazık ki bizler onların farkında 
olmadığımız için onların bize seslenişlerini 
duyamayız. Bu çalışma ile sevgili rehberlerimizle 
bağlantıya geçerek onların seslerini daha net 
duyabilme imkânını yakalamamız mümkündür. 
 
 Pandül Tekniği 
Pandül kullanımı ile sağ ve sol beyinde denge 
kurulur. Sezgiler artar. Şifalarda, niyetlerde, taş 
seçiminde, sorularınıza yanıt aramada vb. pandül 
tekniğinden yararlanabilirsiniz. 
 

 
 Ses Terapi Çalışması 
Her organımızın ve çakralarımızın bir ses tınısı 
vardır. Organlarımızın ve çakralarımızın 
bozulmuş olan dengesini ses enerjisini 
kullanarak yeniden esas dengelerine 
kavuşturmak için yapılan bir çalışmadır. 
 
 Healing Stick – Kanser Çalışması 
Healing stick; gümüş materyali, kuarz kristali ve 
çakra taşlarından oluşan özel bir şifa çubuğudur. 
Bedenimizde her organımızı temsil eden 
akupunktur noktalarına Healing Stick ile basınç 
uygulanarak yapılan bir şifa tekniğidir.  
 
 Üçüncü Göz Çalışması    
Bir Birçoğumuzun bildiği gibi alın çakramızın bir 
diğer adı da 3. gözdür. Bu çakramız aktive 
olduğunda duru görü yeteneğimiz açıldığı gibi 
aynı zamanda algılarımızda da bir genişleme 
olur. Yaşadığımız olayların bize ne anlatmak 
istediğini, o olaydan nasıl bir bilgi çıkartmamız 
gerektiğini anlarız yani dünya hayatımız daha 
verimli bir hale gelir.    
 

*** 
 
 KISSADAN HİSSE 

, o OĞUZ OĞULLARI 
       Gafil, hangi üç asır, hangi on asır, 

       Tuna ezelden Türk diyarıdır. 

       Bilinen tarihler söylememiş bunu. 

       Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, 

       Dinleyin sesini doğan tarihin. 

       Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak, 

       Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin. 

       Asya’nın ortasında Oğuz oğulları, 

       Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları. 

       Doğudan çıkan biz, Batıdan yine biz. 

       Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz. 

       Hep insanlar kendilerini bilseler, 

       Bilinir o zaman ki hep biziz. 

       Türk sadece bir ulusun adı değil, 
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        Türk, bütün adamların birliğidir. 

       Ey birbirine diş bileyen yığınlar,  

       Ey yığın yığın insan gafletleri! 

       Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde 

       Dünya o zaman görecek hakikat nerde, 
hakikat nerde..? 

M.Kemal Atatürk

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

Vakfımız İstanbul içi etkinliklerine 01.05.2006 tarihi itibariyle ara vermiş olup, etkinliklerine 
Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında Reiki Huzur Vadisinde devam edecektir. İstanbul içi 
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