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

Tipik bir yenidendoğuş vakasında şu 
özellikleri görmekteyiz... 

Böyle bir durum, 2–4 yaşlarında bir 
çocuğun annesine, babasına veya kendisini 
dinleyenlere doğumundan önceki bir yaşamı 
hatırladığını anlatmakla başlar... Bu “önceki 
yaşam”, çocuğun ailesinde var olmayan, 
alışılmamış davranışlarla kendisini belli eder... 
Örneğin, eğer çocuk kendini önceki yaşamında 
çok varlıklı bir kişi olarak ve birçok hizmetkârları 
olan bir insan olarak öne sürüyorsa, ailesi ne 
kadar yoksul olursa olsun, çocuğa herhangi bir 
işi yaptırmak mümkün olmayacak, içgüdüsel bir 
reaksiyonla bunu reddedecektir... 

Önceki bir yaşamını hatırladığını ileri 
süren bir çocuk, genellikle, geçmiş yaşamı 
sırasında yaşadığı yerlere götürülmesini 
isteyecektir... 

Genellikle, çocuğun ailesi, bu 
davranışlarından ve iddialarından ötürü, 
çocuğun belirlediği aileyi, kişiyi ve yeri bulmaya 
çalışır... Burada aile bir merak güdüsü ile 
hareket etmektedir... Çocuğun hastalanıp 
hastalanmadığını düşünmesi de mümkündür... 

Eğer çocuk yeterince bilgi vermişse ve 
özellikle tam olarak isimleri de söylüyor ise, bu 
durumda yerler arasındaki uzaklık çok fazla 
değilse, genellikle eski ailenin araştırılması 
yoluna gidilir... Kişiler, yerler bulunur ve olay 
başarılı bir şekilde sonuçlanır... 

Bundan sonra, çocuğun hatırladığını 
söylediği aile ve kişilerle ilgili bilgilerin % 90 
doğru çıktığı görülür... Bu kişinin, yaşayan 
yakınları tarafından söylenen davranışları, 
çocuğun aile içinde gösterdiği alışılmamış 
davranışları ile yakın ilişki içindedir...  

Yenidendoğuş olaylarının alışılmış 
özelliği, çocuğun önceki yaşamına ait ayrıntıları 

geniş şekilde hatırlamasının doruk noktasının 
gelmesidir... Yenidendoğuş araştırmasının en 
önemli noktalarından biri budur... Bundan sonra 
ise, hatırlama daha ileri yaşlara kadar devam 
edebilir… Fakat çocuk bunun hakkında pek 
konuşmaz veya çok az konuşur... Bu tür çocuk 
olaylarının çoğunluğu ergenlik ve olgunlaşma 
çağında da normal seyrini sürdürür... Önceki 
yaşama ait anıların etkisi, yetişkinlik devresinde 
de sürer veya sona erebilir... 

Deneysel kanıt olarak ise; Süje uygun 
şuur haline sokularak geçmiş yaşamları tekrar 
yaşatılır... Ve verdiği ifadeler araştırılarak 
doğruluğu kesinlikle saptanır... Bu yöntemin 
bilimsel adı “ekminezi” ya da “regresyon” dur... 

Ekminezi, biri manyetik ve hipnotik uyku, 
diğeri psikolojik ayrışma olmak üzere iki 
yöntemle gerçekleştirilir... Her iki yöntemde de 
prensip, süjede ruh-beden gevşemesini temin 
etmektir... 

Psikolojik ayrışma yöntemi, oldukça 
incelik ve maharet gerektiren bir yöntemdir… 
Herkesçe iyi bilinmez... Fakat manyetik ve 
hipnotik uyku yöntemine kıyasla daha verimli ve 
kolaydır... Psikolojik ayrışma halinde olan süje, 
daima maddi âlemdeki varlığının idrakinde 
olduğundan, deney sırasında geçen bütün 
olayları, deney sonrası hatırlar... 

Psikolojik ayrışma, insanın etrafından 
alakasını keserek kendi ruhi bilgilerinin içine 
dalması ve bu durumda dışarıdan gelecek ruhi 
tesirleri kolaylıkla alabilmesi halidir... Psikolojik 
ayrışmayla ruhlarla konuşulduğu gibi, süjenin 
veya medyomun kendi ruhundaki hatıralarla da 
irtibata geçilebilir... Psikolojik ayrışma 
yönteminde, hipnozun aksine, süjenin şuuru 
kaybolmamıştır... Medyomun kendi ruhundaki 
hatıralarla irtibata geçmek demek, onları tekrar 
aynen yaşamaya başlaması demektir... 
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Hipnotik ve manyetik uyku yöntemiyle 

yapılan ekminezi çalışmaları daha çok rağbet 
görmektedir... Süje, hipnoz halindeyken 
üzerinde yapılan deneylerden, hipnozdan 
çıktıktan sonra haberdar olamaz... 

Manyetik hipnoz halinin her insan 
üzerinde meydana getirilebilmesi kolay bir iş 
değildir... Her insanın, kendini deneyciye teslim 
etmesi pek kolay olmadığından, hipnozun 
gerçekleşmesi bazı bakımlardan sekteye 
uğrayabilir... 

Ekminezinin, manyetik tesirlerle hassas 
bir süje üzerinde yapılması bilhassa öğütlenir... 
Zira manyetik enerji, süjenin ekminezik 
yaşantısına çok faydalıdır ve ayrıca deneycinin 
süjesi üzerinde hâkimiyetini devamlı kılar... İkisi 
arasında “ilişki hali” noksansız olmalıdır...  

Süje manyetik uykuya sokulduktan sonra 
uykusu derinleştirilir... Bu derinlik, uyurgezerlik 
(somnambul) safhasına kadar çıkmalıdır... Az 
derin uyku hallerinde ekminezik çalışma 
yapılması tavsiye edilmez... Bilinen kontrol 
usulleri ile uyurgezerliği tespit ettikten sonraki 
“gözler kapalı” uyurgezerlik olmalıdır... Süjede 
birkaç halüsinasyon meydana getirilir... Bu 
halüsinasyonlarda süjenin davranışı, halüsinatif 
sahneye intibakı ve halüsinasyonun meydana 
gelişindeki sürati öğrenilir... Onun, bu suretle, 
serbest ve kendi kendine yaşamasındaki 
kabiliyetleri açığa çıkar...  

Ve süje yavaş yavaş geçmiş hayatına 
döndürülür... Sene sene, ay ay, gün gün gerilere 
gidilir ve gerekirse ekminezi yoluyla süjenin bazı 
rahatsızlıkları da tedavi edilebilir... 

Süje geçmiş hayatına dönerken, küresel 
dönüşün ancak belli bir iki fazını kullanır...  

Ekminezi olayı, zaman içinde zaman, 
mekân içinde mekân ispatından başka bir şey 
değildir... 

Zaman olarak saniyenin on binde biri 
veya milyonda biri bizim için hiçbir mana ifade 
etmeyebilir ama ekminezik haldeki kişi için bu 
zaman aralıkları çok önemlidir... Çünkü o insan 
herhangi bir geçmiş yaşamına saniyeler içinde 
döner ve bize göre çok kısa zaman birimleri 
arasında, tüm bir yaşamı, bütün detayları ile 
yaşar... 

Ekminezi olayı, süjenin geçmişle ilgili bir 
hatırlaması, hafızanın gerilere gitmesi değildir... 
Bu olayın adi hafızayla hiçbir ilgisi yoktur... 
Ekminezi geçmiş yaşamı tekrar yaşamaktır... 
Hatırlama işleminde geçmişten bahsederken, o 
hadiselerin geçmişte olduğunu biliriz ve bizim 
hakiki hayatımızı şimdi içinde yaşadığımız 
hadiseler teşkil eder... Hâlbuki ekminezide, 
şimdiki zaman henüz gelecekte bulunan bir 
zamandır ve hipnoz halindeki şahıs için mevcut 
değildir... 

 

Rabbimin Kalbimdeki Işığı; Rabbimin 
Kalbinizdeki Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; dönemin, gerçek vazife 

sahiplerine ihtiyacı olduğunun; içlerinde bu 
dürtüyü hissedenlerin, derhal şahlanarak, 
esas veçhelerini açığa çıkartmaları 
icabetmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:198) 

*** 

 Kıyam etmek; şuur’a idrakin dokunduğu 
noktada adeta sihirli denebilecek 

kıvılcımlar meydana geldiğinin; işte bu 
anın, değişimin, deformasyonla birlikte 

kendisini hissettirdiği açılım ve yayılım anı 
olduğunun; bu an içerisinde, bir önceki 

şuur’dan yeni şuur alanına doğru geçiş 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:199) 

*** 
 Kıyam etmek; şuur açılımları esnasında, 

mutlaka deformasyon görülmekte 
olduğunun; elastikiyet ve uyum’un birlikte 
var olduğu bu sahaların, varlığın 
kapasitesine bağlı olarak, bazen diğer şuur 
alanlarıyla girdiği alışveriş vasıtası ile 
değişik yönlere kayarak, deformasyondan 
ziyade dejenere bölgeler halini aldıklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:199) 

*** 
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 Kıyam etmek; varlıkta şuur açılımının, 

arzu edilen gelişme manasını 
taşımadığının; diğer şuur yansımalarını 
kendi alanı içerisine aldığının ve esas 
orijinal mahiyetini bulandırdığının; bu 
noktada varlığın, otomatik olarak bir 
reaksiyon içerisine girdiğinin; kendi alanını 
dejenere eden şuur alan veya alanlarını, 
seri reaksiyonlarla iyice ön plana 
çıkartmaya çalıştığının; adeta, kendisi, 
kendisine durumu göstererek aydınlığa 
kavuşturmak istediğinin; burada, varlığın 
yalnız olmadığının, daima destekleyici 
mekanizmalarla beslendiğinin; bu 
mekanizmaların mahiyetinin, hatırlatma 
veya dürtüler olduğunun; burada da, yine 
devrede zaman enerjisinin yoğun 
potansiyelinin mevcut olduğunun; 
enerjinin, derhal, tampon etkilerle varlığa 
yaklaşır ve bünyesine alır olduğunun, 
varlığı sıkıştırdığının, ağır basınçlar 
içerisine soktuğunun veya hissettirir 
olduğunun; bütün bu kritik noktaların, 
tamamen varlığın ihtiyacı ve talebi 
dahilinde olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:199) 

*** 

 Kıyam etmek; hiçbir mekanizmanın, 
varlığın isteği dışında devreye girmediğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:199) 

*** 
 Kıyam etmek; dejeneratif alanların 

tutuculuk özelliklerinin mevcut olduğunun; 
zira bu alanların, şuurluluk ve süreklilik arz 
ettiklerinin; bunların, temas, öğütme ve 
sindirme gibi vazifeleri olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:199) 

*** 

 

 

 

 Kıyam etmek; açılan şuur’un, tekrar 
daralabileceğinin; fakat yayılan şuur’un, bir 
daha daralmamak üzere kendisini 
genişlettiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:199) 

*** 
 Kıyam etmek; şuur’un açılması demenin, 

bazen, geçici bir süre için, aşırı ceht ile 
şuur’a aydınlık kazandırmak demek 
olduğunun yani adeta dışarıdan bir 
projektörle yardımcı olmak demek 
olduğunun; oysaki yayılım’ın, odacıklar 
arasındaki duvarları yok etmek demek 
olduğunun ki, bu durumda daralma diye bir 
şeyin söz konusu olmadığının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:199) 

*** 

 Kıyam etmek; varlığın, sürekli olarak 
değişim içerisinde olduğunun; bedenine 
yansıyan, bulunduğu fizik çevreye 
yansıyan değişimler olduğunun; bulunduğu 
zaman diliminde de aynı değişikliklerin 
hissedildiğinin; zaman’ın sür’atlenir ve 
hadisat’ın da buna paralel olarak sür’atlenir 
olduğunun; sebep ve sonuçlar arasındaki 
sürenin kısalır olduğunun; bazen düalite 
aşırı derecede hissedilirken, bazen de 
yokmuş gibi olduğunun; bu durumdan, 
doğa kanunlarının dahi nasibini 
alabildiğinin; işte devre sonuna enkarne 
olan ve önemli bir vazifeyi ifa etmeye talip 
olan varlıkların, şuur atakları vasıtasıyla, 
bütün, sayılan bu hadiseleri zuhur ettirebilir 
ve bunun tamamen de farkında olabilir 
olduklarının; vaziyet karmaşık gibi görünse 
de, içine enkarne olunan devrenin icabının 
bu ahval dahilinde olduğunun; fark etmeye 
çalışmamız gerektiğinin; anlam 
veremediğimiz şeylerin, anlam 
kazanabilmelerine müsaade etmemiz 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:199) 

*** 
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------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (12)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Özgüvensizlik... İçsel gücü açığa 

çıkaramamak, özgüveni yok eder... Özgüven’in 
ise, iyice açığa çıkartıldıktan sonra, Üst Güven’e 
dönüştürülmesi şarttır... Buna, Yaradan İradeye 
teslimiyet de denir... Yaradan’a Güven... İşte bu 
hal, inancın imana dönüşümüdür... 

Tabii sadece burada bulunduğunuz 
zamanlarda değil, haftaya kadar, ilk baştan 
bugüne kadar veya Cuma günkü sunuma kadar, 
lütfen bunları böylece tefekkür edin... Ne 
olursunuz, mutat insan vasfından çıkmak 
zorundayız... Sakın size mutat insan dediğimi 
zannetmeyin yani otobüste, trende, iş yerinde 
boş kaldığınız her an şöyle iç derinliğimize 
dalabiliyorsak yani tefekkür yani derin düşünce 
yani meditatif hale girebiliyorsak, insan vasfına 
doğru gidiyoruz demektir, aksi takdirde beşer 
olarak kalırız... 

Gelen tesirlere hiçbir düşünce koymadan 
cevap veren, etkilere otomatik tepki veren olmak 
vasfından çıkmak zorundayız... Seçimlerimiz 
tesadüfî olmamalı ve dolayısıyla da idrakli bir 
yaşam, düşünen, sorgulayan insanın yaşamı... 
Daha ekleyebiliriz nelerle özdeşleşiyorum..? 
Arabamla özdeşleşiyorum... 

Para, zaten bütün o maddi çeşitliliğin 
özü... Parayla özdeşleşiyorum... “Efendim, ben 
paraya hiç önem vermem” ne kadar iyi... Fakat 
kaç paraya kadar..? Kaç paraya kadar paraya 
önem vermediğinizi tahkik ediniz... Mümkün 
değildir ki, hiçbir zaman sözcüğünü 
kullanabilesiniz, siz yaradılış ilkelerine aykırı 
düşersiniz... Bizler, maddi değerlerin o aşırı 
güdümüne maruz kalıp etkilenmek üzere 
yaratılmış ve teçhiz edilmiş varlıklarız... 
“Efendim, ben hiç etki almıyorum maddeden, 
madde benim için yok gibidir” dendiğinde, 
olmuyor yani, orada riya var, samimiyet yok... 

“Fark etmediğiniz bir şeyin 
üzerinizdeki hükmünü yok edemezsiniz...” 

Tebligat ifadesi... Ben nefsimin 
güdümünden kurtulup, vicdani tesirlere yani 
ruhani âlemin tesirlerinin hükmüne kendimi 
teslim edeceksem yani nefisimi kontrol altına 
alacaksam, fark etmem lazım... Samimi bir 
şekilde onu itiraf etmem lazım, samimi bir 
şekilde deneyimleyip ‘”Dur, burada yakaladım 

seni” demem lazım... Samimi ama... Eğer 
burada samimiyet sınırını biraz aşarsak, 
eprövler beynimize iner... Hemen yakalayıp, 
benim şurada zaafım var, burada ben arabama 
hakikaten aşırı değer veriyorum... Paraya çok 
önem veriyorum, hadi onları da bırakın onlar 
bizim mevzuumuzun dışında olsun, dışarıdaki 
insanların, mutat hayat içerisindeki insanların 
hali olsun… Bizlerin daha ince seviyelerde 
tahkikler yapmamız gerekir… Realiteler 
yükseldikçe, hassasiyet artmalıdır… 

“En çok iltifat edenler, en çok iltifat 
talep edenlerdir...” 

Yaşadığımız bazı hadiselerin sonunda 
gelen bir tebliğde böyle diyordu... Ben iltifattan 
hoşlanmam deyip, sürekli iltifat eden insanların 
böyle bir talepte bulunduklarını anlayın... “Ben 
kibirli değilim, hiç önemsemem, etiketimi 
kullanmam” falan, bunların hepsi örtücü yani o 
noktadaki kanseri görmezlikten gelici 
hareketlerdir... Bırakın örtmeyi, saklamayı, onları 
itiraf edin... Hatta hatta sizin hissettiğinizden 
daha fazlasını itiraf edin; “Ya ben mutlaka 
titrime, kibrime, gururuma çok önem 
veriyorumdur” deyip, ısrarla olayın üstüne 
gidin... Altından bakalım çıkan cerahat, belki de 
hiç ummadığımız bir cerahat olacak... 
Muhtemelen “Vay be, hiç beklemiyordum, bak 
ne çıktı” diyeceksiniz... Bunun adı, idraklenme 
cehtidir... 

Şuurlu bir şekilde, farkındalık halinde, 
idraklenme cehti içinde olmak... Zaten bunu 
yaparsanız, yapınız, yapmazsanız yüce Yaradan 
mekanizmaları onu zaten yaptırıyor eprövlerle, 
uyandırıcı faktörlerle, itilim, dürtü 
mekanizmalarıyla... O, itici, uyandırıcı faktör 
gelmeden ben uyanma cehtine girsem, daha 
uygun olmaz mı? İtilmeden, kakılmadan ben 
yürümek istiyorum... Bana yol göster, bana ışık 
tut, bana yardım et duası kadar muhteşem bir 
dua yok... 

Onun için Reiki’nin o ilkelerini lütfen her 
sabah, ama düşünerek, otomatik değil... Beş 
duyulu algılamalara giderseniz dilinizin 
söylediğinin Yukarı’ya ulaşması mümkün 
değildir... Otomatik oluyor... Ama diyeceksiniz ki; 
bu kötü mü..? Hayır... Kötü değil... O ağzından 
küfürü, günahı, vıdı vıdıyı eksik etmeyenler için 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Bağdat Caddesi Bağdat Plaza 233 No: 519 Kat: 7 Daire: 10 Cevizli - Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

5 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
çok iyi, ama bizim gayemiz iyinin iyisine 
hamletmek... 

Pekin ne yapacaksın? Gözünü, kulağını 
kapatacaksın; zihnini gevezeliklerden 
arındıracaksın, işte o zaman duan duadır... Ne 
diyorsan artık, ne şekilde söylüyorsan... En iyi 
dua da kendi anladığın dilde ve kendi samimi 
cümlelerinle olur... Dua takliden olmaz... O 
samimiyeti yüklediğiniz her cümle Rabbe 
ulaşır... 

Korkularımız, beklentilerimiz, 
ummalarımız, neticeye bağlamalarımız, bizim 
sınırlarımızı teşkil ediyor... Sınırlarımızı 
koyduğumuz anda, gerçeklik âleminin 
imkânlarıyla yaşam süreriz ki; buna beşeri 
yaşam denir... Bir de insan yaşamı vardır, insan 
olmak... O, hakikâtin ışığıyla yaşamaktır... O 
zaman ne yapacağız? Bağımlılıklarımızı kontrol 
altına alacağız... Neye bağımlıyız? 

Sigaraya, içkiye bağımlılık, bizi kontrol 
altında tutan her şey, bizim bağımlılığımız... 
Hayatımızda yarın sabahtan itibaren sağ 
ayağımla dışları çıkma alışkanlığım mı var? 
Yarın sabah iptal edin, iradenizi koyun, sol 
ayakla çıkın... 

Çocuğumuza bağımlılığımız var... Onları 
da kontrol altına almalıyız yani sizin varlığınızı 
işgal eden, kontrol altına alan ne varsa... Sizi siz 
olmaktan çıkaran ne değeriniz varsa; karınız, 
kocanız, çocuğunuz, milli değerleriniz, dini 
kıymetleriniz, iş hayatının ideallerim dediğiniz ne 
değerleriniz varsa, hepsini şöyle bir ‘Dur’ deyip 
bir kenara koyacaksınız... Ondan sonra, yavaş 
yavaş yani o sizi kontrol edeceğine siz onu 
kontrole alacaksınız... 

O bağımlılıklarınız sizi kullanmamalı, siz 
onları kontrol etmelisiniz... Bunların hepsinden 
feragat edin, bir kenara atın, onsuz yaşayın, asla 
olamaz demeyin... Yani sadeleşmek bu manâda 
çok önemli... Bunu bazen yanlış anlıyorlar... 
Bazen ben diyorum ki; giysilerimize, takım 
elbiselerimize kadar bunu getirmemiz lazım, 
onların üzerimizdeki etkisini yok etmemiz lazım, 
derken bazıları bir de bakıyoruz, geliyor diyor ki; 
“Nurettin bey ben gardırobumu dağıttım...” 

İstediğiniz kadar takım elbiseniz, 
arabanız olsun, tapuya sahip olun, zihninizi ve 
duygularınızı meşgul edip etmemesidir önemli 
olan... Yani zihninizi meşgul ediyor mu? 

Düşünceleriniz ona mı endeksli? Gönlünüzü, 
duygularınızı meşgul ediyor mu? Korku, 
heyecan, sevinç, endişe, öfke, hırs, aşırı 
derecede onlarla alakalı mı? Fiziğinizi işgal 
ediyor mu, hep onların peşinde mi 
koşuyorsunuz? Bütün bunları tahlil ettiğinizde 
göreceksiniz ki; siz onların esiri oluyorsunuz... 

Ama kapının önünde on tane arabam 
var, umurumda bile değil... Lâzım, onun için 
var... Gerçek ihtiyacım, hepsini kullanmak 
zorundayım... Eğer samimiyseniz, size bir on 
tane daha verseler yeridir, çünkü sizi işgal 
etmiyor, meşgul etmiyor, düşünceleriniz onlara 
endeksli değil, duygularınız onlara bağımlı değil 
ki... Siz yine fiziki değerlerin dışında yani hakikat 
bilgisi ışığında yol alabiliyorsanız, bütün o 
tapulara, arabalara, dünyasal değerlere rağmen, 
tebrik ederim... Zaten hazineler sizin olsun ve 
verilir de o zaman... Ama onlara yönelik bir 
esaret yani zihni, duygusal, fiziki bağımlılık ve bir 
efor onlar adına yaptığınız anda, siz bağımlısınız 
o değerlere... 

Evlat da buna dâhil... Eş, dost, anne-
baba her türlü değerler buna dâhil, elinizden 
alınır... Niçin alınır biliyor musunuz? 
Özdeşleşmenin tarifi olan ben onsuz yapamam, 
ben onsuz olursam mahvolurum fikrinin yanlış 
olduğunu size ispat etmek için Ruhsal İdari 
Mekanizma sizin elinizden onu geçici süre alır... 
Eş koştuğumuz için yani ben onsuz yapamam, o 
olmazsa ben mahvolurum fikri eş koşmayı tarif 
eder, bunu yaşamaya başladığınız anda Ruhsal 
İdari Mekanizmanın en büyük yardım 
mekanizması devreye girer, der ki ‘Benim çok 
önemli bir temsilcim maalesef dünya yasalarının 
gereği olan bir kusura düştü’ nedir o? 
Özdeşleşti... Kendi varlığını, kendi varlığının 
dışında bir varlık nezrinde yok etti... Ne olacak? 
Hemen onu bu durumdan kurtaralım... 
Özdeşleştiği varlığı elinden alalım... Peki, bu çok 
ağır bir ceza mı? Hayır değil... Bu ne biliyor 
musunuz? O varlık tabii ki özdeşleşmesinden 
dolayı çok ciddi komplikasyonlar, travmalar 
yaşar... Duygusal, zihinsel ve fiziksel travmalar 
yaşar... Fakat o travmalar yine onu alan 
mekanizmanın yardımıyla aşılır ve sonunda 
varlık der ki; ‘Ben aslında mahvolacağımı 
zannettim, ama anladım ki, 
mahvolunmuyormuş...’ Bundan dersi aldığı anda 
bir daha hiçbir şey elinden alınmaz... Ama orada 
bir daha özdeşleşmemek kaydıyla... Onun için 
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Ruhsal İdari Mekanizmanın yani Yaradan’ın 
temsilcileri olarak bizler için en önemli tuzak, 
dünya fizik aleminin tuzağı, özdeşleşme 
tehlikesidir... Her ne olursa olsun... Onun için 
çok rica ediyorum, bu konuya özen gösterin... 
Birinci tebliğin rahmeti buradadır... Birinci 
tebliğin rahmeti veya üzerimizde bırakacağı 
nema yani bize hayrı budur... 

Zihnimizdeki korkular özdeşleşmeden 
kaynaklanmaktadır, her özdeşleşme zihnimize 
sınırlar koyar, düşüncelerimizi sınırlar... Bilimin 
dahi kuralları, aslında, bilimi, bugün bulunduğu 
durumun sınırları içerisine sokmuştur... Niye..? 
Çünkü öylesine kalıplar içerisine sıkıştırmışlardır 
ki, üç beş tane ilkesi vardır, o ilkelerce, gerçi 
şimdi Kuantum çağı veyahut da atom altı 
biliminin ortaya çıkmasıyla bu sınırlar zorlanıyor 
ama... Çok ciddi ataklar yapmıştır bilim şu 
anda... Tabii bu, Newton çağının, Einstein’ın 
yeni atom anlayışıyla bugünlere gelmiş ve 
Kuantumla bayağı ciddi ataklar yaptığı bir 
haldir... Dolayısıyla sınırlarımızı her alanda 
zorlayıp patlatmamız lazım... Yani inançtan 
başlayın, bilimin koyduğu kurallardan başlayın, 
ahlak kuralları, örf, adet, gelenekten başlayın, 

etik değerlerden başlayın hepsinden başlayın... 
Eğer ahlaksızlık diye vasıflandırılan bir eylemi 
sırf toplumun tepkisini almamak için 
yapmıyorsanız, hiç kıymeti yoktur... 

Bizlerin, beynimize koyduğunuz sınırlar 
yüzünden yapmadıklarımızı, kendi irademiz ve 
topluma uyum iradesiyle yapmamaya 
dönüştürmeliyiz... Bu çok önemli bir farktır... 
Kendi öz irademle yapmıyorum başka bir şeydir, 
çevrem ne der diye yapmamak başka bir 
şeydir... Biri esarettir, diğeri hür iradenin, 
uyumun, toplumsal ve Yaradan’a olan saygının 
sonucu devasa bir özgürlüktür... Bu manâda 
yapınız... Yapmama nedeninizi değiştirin... 
Yapmama nedeniniz nedir? ‘Ben başkalarının 
hakkına katiyen tevessül etmem’ sebep? Bir 
inceliyorsunuz, altından öyle bir çamur çıkıyor 
ki... İşte, yap da deneyimle... O kadar çok 
meyyalsin ki, o baskılar kaldırıldığında 
deneyimle, gör başına ne faturalar açılıyor... Yap 
da, o bilgiyi al... Baskılar altında yapılmayan 
veyahut da olması gereken bir durumdaymış gibi 
bir hal, asla makbul değildir... Hür iradeyle 
olması gerekeni deneyimleyin... 

(Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (18) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Farkındalık meselesi, bizim, zihnimizin 

beklediği, tarif ettiği ve olması gereken ülküsüne 
sahip olduğu tarzda asla değildir... Farkındalık, 
Merkez Yüce Plân tebliğlerinde şöyle ifade 
ediliyor; “Farkındalık, İdrakin (yani müdrikliğin 
ve onun kapasitesi olan müdrikelik sonucu elde 
edilen müdrikliğin) iki ucu açık bırakılmış 
hâlidir...” bu ne demektir? İki ucu açık 
bırakılmak demek, fizik plânda bizim 
bilebileceğimiz, fark edebileceğimiz, anlama 
kapasitemize göre kavrayabileceğimiz ucu var 
bunun... Bunu da kavrayabilen için insan-ı 
kâmilliktir bu, bunun diğer ucu, fizik plândaki 
vasfımızla, donanımlarımızla, imkânlarımızla 
asla anlayamayacağımız sonsuz yukarıda ve 
işte bu iki ucu açık bırakarak iki uç arasında 
gidiş gelişler yapabilme hâli farkındalıktır... Bu 
ne demektir..? 

Fizik ötesi âlemde esas ucu olan 
farkındalık, aslında beşerî seviyeye pek 
indirilebilen bir hâl değildir... Bu ne demektir..? 
Farkındalık bizim anladığımız standartlarda 

tezahür ettirilemez, açık söyleyeyim... Hatta onu 
tezahür ettirebilecek yani, fizik âlemdeki ucu ile 
Yaradan’a kadar uzanan ucunu bir edebilen bir 
varlığın kendi bile bunu bir ettiğinin farkında 
olmayabilir... O bir yetenek, bir vasıf olarak 
buraları buraya indirmişlik hâlidir ki, varlık kendi 
bile bunu tasvir edemeyebilir... Bunu bir tebliğ 
şöyle ifade ediyor; 

“Otomatik olanın önce fark edilmesi, 
bütün bedenlerde sirküle edildikten sonra 
tekrar otomatik hâle getirilmesi…” 

Bakınız dikkat edin, otomatik olanı bir 
kere varlık yakalıyor, bunu fark edecek önce... 
Bu benim yaptığım hareket meselâ şöyle 
yürüyorum, “Ben otomatik olarak bunu 
yapıyorum...” diyerek fark edeceksin, ondan 
sonra bunu bütün bedenlerinde sirküle 
edeceksin... ‘Ben fiziken bu hareketi niçin 
yapıyorum, duygu olarak bunun sonucu nedir, 
düşünce olarak hangi maksada, hangi aklî yani, 
rasyonel tarza uyum sağlıyor?’ Bütün bunları 
tahkik edeceksin, ondan sonra idrak 
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edebiliyorsun, ancak yine otomatik oluyor... Sen 
onu sürekli yapıyorsun ve artık senin için o, ilk 
robotik otomatiklikten çıkıp tabiatına siniyor, 
zaten ondan başka bir şey yapamaz hâle 
geliyorsun... 

Bir misal vereceğim bu çok önemli, iyi ki 
sordunuz buraya değindik... Bu söylediğimiz 
”İdrak mekanizması…” idi. “Varlık önce 
otomatik olanı fark eder...” diyor. Meselâ, 
yolda gidiyorsunuz, küçük bir çocuk 
görüyorsunuz, annesinin elinden tutmuş, 
içinizden bir his ‘Git, onun yanağını sık...’ diyor. 
Gidip sıkıyorsunuz, saçını okşarken biraz 
çekiyorsunuz sevgi... Buna bizler sevgi diyoruz... 
Bir bakıyorsunuz ki, siz her çocuğa otomatik 
olarak bunu yapıyorsunuz... Ve hatta bu sevgi 
tezahürlerinde çocuğun canı bile yanabiliyor... 
Size soruyorlar, ‘Sen niye o tanımadığın annenin 
yanındaki, tanımadığın çocuğun yanağını 
sıktın..?’, ‘Ne bileyim içimden geldi...’ 
diyorsunuz... Hatta onlar genelde öyle otomatik 
yaparlar ki bu sevgi tezahürlerini, dişlerini bile 
sıkarlar... Bunu otomatik yapıyor bu, varlık bunu 
sürekli bu tarzda götürürse, bunun asıl konu 
olan ağır sevgi ile veya müteal sevgi ile ya da 
gerçek varlık sevgisi ile hiç ilgisi yoktur... Bu 
tamamen nefsin, sahte kişiliklerin, egonun ve 
kontrolsüz bir duygu faaliyetinin varlık tarafından 
otomatik olarak tezahür ettirilmesidir... 

Bu sevginin eğer fark edilmezse varlığa 
hiçbir yararı yok, çocuklara zararı çok... Şimdi 
eğer varlık bu sevgisini, sözüm ona sevgi dediği, 
kendisine sorarsan ‘Seviyorum...’ diyor, 
‘Çocukları çok severim...’ diyor ve bu duygu 
tezahürünün kontrolden çıkmış bir duygu 
hezeyanına ve kendini işgal etmiş, yani hiçbir 
irade, hiçbir aklî katılımı olmayan otomatik 
şeklinde yaptığı bu hareketini günün birinde fark 
ederse, ‘Ya ben niçin bu çocuğun yanağını 
sıkıyorum, niye ben bunu yapıyorum..?’ derse, 
bu duygusunu iyice elden geçirerek ‘Hangi 
duygular ile bunu yapıyorum, acaba bu sevgi 
dediğim duygu sevgiye benzeyen başka bir 
duygu mu..? Ben bunu yapmasam ne olurum, 
yaparsam ne olurum..?’ şeklinde önce duygu 
bedeninde bir sirkülasyona tabi tutup sonra akıl 
bedenine getirdiği takdirde idrake doğru yol 
alır... ‘Bu yaptığım aklî mi, değil mi..? Rasyonel 
mi, değil mi..? Bu düşünen bir insanın yapacağı 
bir iş mi, değil mi..? Düşünerek yapmak lâzım, 
bunu revize etmem lâzım…’ gibi bütün 

bedenlerde bunu sirküle ederse, işte bu varlık 
için o yaptığı hareket idrakli bir harekete 
dönüşmeye başlar ki, bizim işte gitmemiz 
gereken hâl bu otomatiklikten, idrakliliğin 
getirdiği bir otomatikliğe gitmektir ki, o zaman 
varlık ne yapar biliyor musunuz..? Bunu 
mekanizma çerçevesinde ciddi ve derin bir 
idrake götürebilirse, artık o varlık o yaptığı 
eylemi hem idrakli yapar, hem de onun dışında 
başka bir ihtimal olmayacağı için otomatik olarak 
yapar... 

O, her çocuğu sever ama artık nefsinin 
otomatik faaliyeti ile yanağını sıkmaz, saçını 
çekmez, canını acıtmaz ama öyle bir enerji akıtır 
ki, otomatik hâle gelir bu ve ilk beşerî vasfının 
otomatikliği ve robotluğundan çok farklıdır... O 
otomatikliğin adı başka ihtimalin kalmadığı tek 
idrak hâlidir... O sever, hangi çocuk olursa olsun 
sever... Kapıcının çocuğunu sever, hırsızın 
çocuğunu sever, tinerci çocuğu sever, esrarkeş 
çocuğu sever vs. Onun vasfı hiç önemli değildir 
artık... İşte bu ikinci otomatiklik ifadesi burada bu 
manayı taşıyor... Böylece idrakli hareketle, 
idraksiz otomatik hareket veya şöyle diyelim 
idraksiz otomatik hareket ile yani robotik, 
iradesiz, şuursuz hareketle idrakli otomatik 
hareket arasındaki farkı da vurgulamış olduk... 

İşte müdrikelik ise müdrik olmak için 
ortaya konulan güç meselesidir, işte burada 
cehit faktörü girer... Bakınız müdrikeliği nasıl tarif 
ediyor tebliğ, orijinali ile okuyorum... 

“Müdrike ise, o oluşturulmuş olandan 
(yani müdriklik dediğimiz, inşa edilmiş, zaten 
oluşturulmuş olan dediğinden) kendisine yeni 
değerler oluşturmasıdır...” Bu ne demektir? 
Yeni bir idrak edinmem için benim mutlaka daha 
önce oluşturmuş olduğum müdrikliğimden 
yararlanmam lâzım... Yani müdriklik o ana kadar 
bana nasıl değerler kazandırmışsa, onları alıp 
müdrikelik yani, idrak etme gücünü ortaya koyup 
yeni değerler, yeni idrakler oluşturmamdır... 
İdrak mekanizmasının esası budur... 

“Yani, değerin...” değer dediği müdrik 
olan varlığın daha önceden sahip olduğu 
idrakler... Yani, değerin varlık tarafından şu 
mekanizmayla alınıp akıl merkezine, akıl 
merkezinden duygu merkezine, duygu 
merkezinden hareket merkezine, hatta onun alt 
merkezlerine, cinsel otomatizmaya indirip... Yani 
ne diyor? “Değerin emeğe çevrilerek yeni 
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değerler meydana getirilmesi…” demek ki, biz 
bir şeyi idrak etmiş olmak için mutlaka bizde var 
olan daha önce edindiğimiz bir idraki alıp, o 
idrak sayesinde bir eyleme dönüşüp, emeğe 
dönüştürüp, o emek sonucu yeni bir değeri 
koymak şeklinde bir idrak mekanizması içinde 
oluşturacağız... İşte idrak böyle bir şey... 

Şimdi bakınız ne diyor; değerin burada 
zaten var olan, oluşturulmuş olanın emeğe 
çevrilerek yeni değerler meydana getirilmesi, 
yani tekrar buraya... Meselâ buradan bir idrak 
edilmiş bir bilgiyi varlık ne yapıyor? A bilgisini, 
bu var zaten... Diyelim ki, iki yıl önceki bir 
tatbikatta edindiği bir idrak, geçmiş 
enkarnasyonda edindiği bir idrak, on 
enkarnasyon önce edindiği bir idrak A idraki... 
Yine çocuk sevgisinden bahsedelim, bu idrakin 
adı A = Çocuk sevgisi... Şimdi bu varlık yolda 
gördüğü bir çocuğun otomatik bir şekilde 
yanağını çekiyor, saçını okşuyor, hiç kıymeti 
yok... Eyleme bakıyorsunuz ne kadar çok çocuk 
seviyor... Bu çok çocuk seven birisi... Hayır, 
görüntü, eylem çocuğu seviyor gibi ama eğer bu 
varlık bu çocuğu severken, eğer kendisinde 
meknuz olan, var olan bu çocuk sevgisi idrakini 
alıp da, onu emeğe dönüştürüp de, çocuğu o 
şekilde sarmalıyorsa o sevgi geri döndüğünde 
şuradan böyle bir idrake dönüşüyor; A idrakine... 
Küçük a, eyleme dönüştü, emek verildi... İşte bu 
eylem esnasında varlık bunu yapabiliyorsa, 
bunu buraya dâhil ettiği meseleye cehit 
diyoruz... 

Şimdi varlık böyle bir eylem içerisinde, 
böyle bir mekanizmanın cehti ile bu çocuğu 
okşadı ve sevdi ise, yani beşerî egosunun, 
nefsinin ve beşerî donanımlarının güdümü 
altında değil de, daha önce edindiği bir idrakin 
güdümü altında çocuğu sevdiyse, mutlaka bu 
yaptığı eylem geri döner, küçük a’sını büyük A 

yapar... Yani, varlık şu cümle değeri emeğe 
çevirerek yeni değerler meydana getirmiş olur... 
Yani, bu gidişat esnasında da değerin, yani 
küçük a’nın cehit ile emeğe çevrilerek eyleme 
dökülmesi ve yeni büyük A değerinin 
kazanılması... İdrak böyle... 

Oradaki cehitte mutlaka yeni bir 
farkındalık olması lâzım... Yani çocuğun canını 
yakmadan, örneğe göre söyleyecek olursak... 
Yani, sadece çocuğu sevmekle ilgili bilgiyi 
yollamak değil, mutlaka yeni değerler katılması 
lâzım... 

“Yani, değerin emeğe çevrilerek yeni 
değerler meydana getirilir... Bu gidişat 
esnasında da varlıkların emekle orantılı 
olarak değer kazanmalarıdır...” 

Demek ki, bu değer a, büyük A olurken, 
bu küçük a emeğe çevrildi ve buradaki otomatik 
olan ve sevgiye yakışmayan otomatik hareket 
sevgiye yakışır tarza da getirildi... Artık can 
yakmıyor, daha bir lâtif sevgi tezahür ettiriyor... 
Bunu yaptı, bu emeği koydu... Yeni bir değer 
oluştururken bu esnada varlıkların bu emekle 
orantılı olarak değer kazanmaları söz konusu... 
Bu cehit de tek bir tarife girmez, skalatik bir 
yapısı vardır... Varlık ne kadar emeğe itina 
ediyor, ne kadar emeğe özen gösteriyor ve ne 
kadar emekle gayretli davranıyorsa, bu anın geri 
dönüşünün miktarı ona göre a üstü, a iki üstü, üç 
üstü, beş üstü gibi değerlere ulaşır, yani bu 
standart değildir... Demek ki bizim otomatik 
olarak yaptığımız bir eylemimizi önce fark 
etmemiz gerek... Bu otomatik nasıl otomatik? 
Hiç yukarıdan alıntı ile değil, yataydan itilimlerle 
o eylemi yapıyor... Meselâ nedir? Egomuzun 
emrettiğini yapıyormuşuz, nefsimizin emrettiğini 
yapıyormuşuz gibi... (Devam edecek) 

 
 
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
Sevgili üyelerimiz,  

Bu sene Reiki Huzur Vadisi’ndeki 
çalışmalarımızın uzaması sonucunda Ekim ayını 
da Isparta’da geçirmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla 
İstanbul / Maltepe’deki çalışmalarımız hala 
yapılamamış bulunmakta. Ancak Kasım ayından 

itibaren ara vermiş olduğumuz Maltepe’deki 
derslerimiz tüm hızıyla devam edecektir.   

Cumhuriyetimizin kurulduğu bu ay Türk 
Ulusunun özgürlüğe giden yolculuğundaki 
rehberi, yol göstericisi Ulu önder Atatürk’ü saygı 
ile anmamızı ve kendisine ne kadar müteşekkir 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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olduğumuzu bizlere bir kere daha hatırlattı. 
Atatürk’ün sözleri, spiritüel konularla ilgilenen 
birçok insanın dikkatini çeker derecede değerli, 
önemli ve bizlerin daha çok ruhsal yanlarımızı 
öne çıkaran semboller ile doludur. Farklı bir 
bakış açısı ile bakıldığında ruhumuzun 
mükemmelliğini, ölümsüzlüğünü ve dünyadaki 
vazifelerimizi görebiliriz. Aynı şekilde ülkemizin 
de aslında birtakım yüksek enerjilerin açığa 
çıkmasında vazifeli bir ülke olduğunu satır 
aralarında bulmamız mümkündür.  

Bu ayki bültenimizde sizlere Ulu Önder 
Atatürk’ün bazı bilgelik sözlerinden seçmeleri 
yazdık…  
“Daima gerçeği bulmaya çalışmalı ve 
bulduğumuz zaman da cesaretle duyurmalıyız. 
Gerçeği söylemekten korkmayın…” (1931) 

“Birbirimize daima hakikati söyleyeceğiz. Felaket 
ve saadet getirsin, iyi veya fena olsun daima 
hakikatten ayrılmayacağız…” (1923) 

“Biz daima hakikati arayan ve onu buldukça ve 
bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret 
gösteren adamlar olmalıyız…” (1931) 

“Gizli iş gizli kalmaz, er geç meydana çıkar. İyisi 
mi başından açık olun. Açık, açık…” 

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku 
görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de 
görmesi ve bilmesi lazımdır…” (1930) 

“Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve 
zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından tevessül 
etmemek başlıca dikkatimizi teşkil etmelidir…” 
(1919) 

“Başkasına olan iyilik, bize de iyiliktir. Başkasına 
olan kötülük bize de kötülüktür. Bu sebeple iyiliği 
sevmek ve kötülükten kaçınmak lazımdır…” 
(1930) 

“İnsanlar daima yüksek necib ve mukaddes 
hedeflere yürümelidirler. Bu tarz-ı harekettir ki, 
insan olanın vicdanını, dimağını ve bütün 
mefhumunu, insanisini tatmin eder. Bu tarzda 
yürüyenler ne kadar büyük fedakarlıklar 
yaparlarsa yükselirler ve bu tarz-ı hareket 
mutlaka açık olur…” (1926)  

“Yorgunluk her insan, her mahluk için tabii bir 
halettir. Fakat insanda yorgunluğu yenebilecek 
manevi bir kuvvet vardır ki işte bu kuvvet 
yorulanları dinlendirmeden yürütür…” (1937) 

 XENTOS   
Aşağıdaki yazı milattan önce 7. yüzyılda 
yaşamış olan, Atina'nın en büyük ve güçlü filozof 
rahiplerinden Xentos’a aittir. Yaşadığı dönemde 
tanrıların varlığını açıkça sorguladığı ve savaş 
esirlerinin zevk için öldürülmelerini lanetlediği 
için ne yazık ki yakılarak idam edilmiştir.  
“Gürültü, patırtının arasında sükûnetle dolaş, 
sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma. 
Başka türlü davranmak açıkça gerekmedikçe 
herkesle dost olmaya çalış. 

Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin en 
iyi karşılık “Unutmak” olsun… Bağışla ve unut 
ama kimseye teslim olma… 

İçten ol: telaşsız, kısa ve açık seçik konuş. 
Başkalarına da kulak ver. Aptal ve cahil oldukları 
zaman bile dinle onları. Çünkü dünyada 
herkesin bir öyküsü vardır… 

Yalnız planlarını değil, başarılarının da tadını 
çıkar.  

Ne kadar küçük olursa olsun işinle ilgilen. 
Hayattaki dayanağın odur… Seveceğin bir iş 
seçersen yaşamında bir an bile çalışmış ve 
yorulmuş olmazsın. İşini öyle seveceksin ki 
başarıların bedenini ve yüreğini güçlendirirken 
verdiklerinle de yepyeni hayatlar başlatmış 
olacaksın… 

Olduğun gibi görün ve göründüğün gibi ol… 
Sevmediğin zaman sever gibi yapma…  

Çevrene önerilerde bulun ama hükmetme…  

İnsanları yargılarsan onları sevmeye zamanın 
kalmaz. Ve unutma ki insanlığın yüzyıllardır 
öğrendikleri bir kumsaldaki kum tanecikleri 
değildir… 

Aşka burun kıvırma sakın. O, çöl ortasındaki 
yemyeşil bir bahçedir. O bahçeye layık bir 
bahçıvan olmak için her bitkinin sürekli bakıma 
ihtiyacı olduğunu unutma… 

Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. 
Birincisinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir 
ömür boyu sürer. Bazı idealler o kadar değerlidir 
ki o yolda mağlup olman bile zafer sayılır. Bu 
dünyada bırakacağın en büyük miras 
dürüstlüktür… 

Yılların geçmesine öfkelenme. Gençliğe yakışan 
şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe.  
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Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini 
engellemesine izin verme.  

Rüzgârın yönünü değiştiremiyorsan yelkenlerini 
rüzgâra göre ayarlar. Çünkü dünya karşılaştığın 
fırtınalarla değil gemiyi limana getirip 
getiremediğinle ilgilidir.  

Ara sıra isyana yönelecek olsan da hatırla ki 
evreni yargılamak imkânsızdır. Onun için 
kavgalarını sürdürürken bile kendi kendinle barış 
içinde ol…  

Doğduğun zamanları hatırlar mısın? Sen 
ağlarken herkes sevinçle gülüyordu. Öyle bir 
ömür geçir ki herkes ağlasın sen öldüğünde… 

Sabırlı, sevecen, erdemli ol. Eninde sonunda 
bütün servetin sensin. Görmeye çalış ki bütün 
pisliğine ve kalleşliğine rağmen dünya yine de 
insanoğlunun biricik, güzel mekânıdır…  

Yarış değildir, ancak her aşamasında tadına, 
lezzetine varılması gereken bir yolculuktur. 
Geçmiş Hikâyedir, gelecek bir Gizemdir ve 
bugün bir Hediyedir…”  

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
Vakfımızın tüm etkinlik ve programlarını www.mbavakfi.org.tr web sitemizden detaylı olarak görebilirsiniz...
 


