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

BİLGİ VERİLMEZ, AÇIĞA 
ÇIKARTILIR... 

Her hafta muntazam bir şekilde 
yapmakta olduğumuz bu bilgi sunumlarımızla 
bizler, birer akademik çalışmayı nakletmiyoruz... 
Malumat, görgü, deneyim hiç aktarmıyoruz... 
Bilgi de vermiyoruz... 

Çünkü asıl ruh varlığı olarak bizler, zaten 
bilgi ile tam bir donanım halindeyiz... Ruh 
varlığının bilgilenmesi diye bir şey söz konusu 
değildir... Ruh varlığı kendinde, yaradılışla var 
olan eksiksiz bilgiyi açığa çıkartıp uygulama 
alanına koymak için yani bilgiyi tatbik etmek, 
kullanmak ve böylece gelişmek için fizik 
âlemlerde tezahür eder… Yani madde ile ilişkiye 
girer... 

Özündeki eksiksiz bilgi, zaten varoluşu 
esnasında kendisine verilmiştir... Ruh varlığı, 
fizik planda tezahür ettiğinde, bu bilgisini 
kullanabilir hale gelme amacındadır... Bu bilginin 
kullanılması varlığın ait olduğu, temsilcisi olduğu 
planın ihtiyacı oranında gerçekleşir... Bu da, 
varlığın vazife paketinin kapsamıdır... Varlık, bu 
tür ihtiyaçlarının temini için gerekli olan bilgileri 
kullanım sahasına alır... Bunun dışındaki bilgiler 
ise, henüz su yüzüne çıkmamış bir biçimde, 
varlığın bünyesinde saklı kalır... 

Tezahür halindeki varlık, dar şuur 
kapasitesiyle, sahip olduğu, donatılmış olduğu 
bu bilgilerin farkında bile değildir... Varlık, fizik 
plan içinde, madde ile irtibatı sayesindeki gelişim 
süreci içinde, ihtiyacın belirmesi oranında, diğer 
bilgileri de kullanım alanına sokar... 

EPRÖV – HADİSAT NEDİR..? 
Dünya’daki yaşamamızın amacı; 

özümüzde saklı olan eksiksiz bilginin, gerçek 
ihtiyaçlarımız oranında açığa çıkartılması ve 
kullanılır hale getirilmesidir... 

İşte Dünya üzerinde yaşanan beşeri 
hayatın sırrını yakalayabilmek, bu gidiş gelişleri 
anlamak, Âdem’den beri yaşanan kargaşayı, 
telaşı, dejenerasyonu ve dinleri anlayabilmek 
için, meseleye bir de bu açıdan bakmak 
gerekir... 

Daha karmaşasız, daha sade olarak... 

Mademki Dünya yaşamımızın amacı 
özümüzde saklı olan eksiksiz bilgiyi gerçek 
ihtiyaçlarımız oranında açığa çıkarmak ve 
kullanılır hale getirmektir... İşte burada varlıktaki 
bilginin ihtiyaçtan dolayı açığa çıkmasında 
kullanılan malzeme, epröv’lerdir... Yani; Eprövü 
dokuyan, oluşturan bilgi enerjisidir... 

Epröv, kasnağa gerilen yüzeydir... 
Kasnak, zaman enerjisi, bilgi enerjisi ise 
dokuyan sistemdir... Bu beraberlik daima bir 
bütündür... Unutmamalıyız ki, kasnak ne kadar 
iyi gerilirse, işlevsellik o kadar artar ve netice 
istenilen düzeyde olur... 

Demek ki, varlık, ihtiyacı olan bilgiyi 
açığa çıkartmak ve kullanmak üzere kendi talep 
eder... Bilgi ise, varlığa nüfus edebilmesi, 
enjekte olabilmesi için eprövünü hazırlar... 

Bu durumda, bu olay benden ne istiyor..? 
demek yerine, ben bu olaydan ne istiyorum..? 
Hangi bilgiyi açığa çıkarmalıyım..? demek 
lazımdır... 

EPRÖVÜN MENŞEİ MADDE İLE 
İRTİBATTIR... 

Madde, kendi seviyesinde bir şuura sahip 
olarak varlığa doğru yönelince, epröv denen 
hallerin ortaya çıktığı görülür... 

Amacı itibarı ile eprövler, fizik planla olan 
alakanın sonucunda, madde etkilerine karşı 
Esneklik ve Uyum sağlamanın temini 
bakımından olagelmişlerdir... 
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Hiçbir epröv, hedefsiz, amaçsız, tesadüfî 

değildir... Varlık, kendisi, bir ihtiyaç olarak 
hissetmese de, madde, bu varlığa kendini daha 
kapsamlı bir şekilde sunmak durumundadır... 

Birçok anlayış eprövlerden sonra 
teşekkül etmektedir... 

Varlık fizik plana enkarnasyonu ile 
maddenin güdümü altına girer ve iç özgürlüğüne 
buna bağlı sınırlar çizmiş olur… 

Güdüm maddeye aittir... 

Zira madde, kendisine ait bilgiyle tam bir 
donanım içinde olduğu için, güdüm de bu 
bilginin içerisinde mevcuttur... Güdüm, daima 
yaklaşana doğru yönelmektedir... 

Bizler, avuçlarımıza verilmiş olan 
maddenin yoğrulması esnasında daima 
parmaklarımıza yapışanlarla meşgulüz... Hâlbuki 
elimizdekileri biran önce toparlayarak, 
istediğimiz şekli verebilmeli ve neticeyi 
oluşturmaya gayret etmeliyiz... Bunu 
başarabilmek için, önce avucumuza konanın 
bize ait olduğunun farkına varmalıyız... 

Bizler, tanımaya çalıştığımız bu varlığı 
(madde), zaman zaman başa çıkılmaz, zaman 
zaman hasmımız, bazen de efendimiz olarak 
görürüz... Ya onunla savaşır, ya da hükmü altına 
gireriz... 

Oysa maddenin, bizlerin sınırları içine 
tamamen girmiş ve bizlerle tam bir dayanışma 
içine girmeye çalışan, uysal halini 
görememekteyiz... 

Onun, sevgiye ve şefkate muhtaç 
mevcudiyetini de keşfedebilmeliyiz... 

SADELİK VARILMASI GEREKEN 
HEDEFTİR... 

Bunun için mümkün olduğunca her şeyi 
sadeleştirme yolunu tutmalıyız... Bizleri netliğe, 
ancak sadelik ulaştırabilir... 

Sadelik, detayın bizlere anlatmak istediği 
özdür... 

Özler ise, ilâhi kanunlardır... 

Kavranılan her prensip, kendisinden 
sonrakinin kapılarını açar... Aslında iç içe 
kapılardan mütevellit, tek bir mekân içinde 
ilerlemekteyiz... 

Yalnız, öyle bir mekân ki, ne ucunu 
görebiliriz ne de bucağını... 

EPRÖV MEKANİZMASI NASIL 
ÇALIŞIR... 

Açığa çıkartacağımız her bilgiyi, fizik plan 
şartları içerisinde bir hareketimizle yerine 
oturtmak zorundayız... 

Her hareketin, ihtiyaca cevap verir tarzda 
cereyan ettiğini düşünecek olur isek; ihtiyaç ile 
hareketin bağlantısını kurmamız gerekir... 
İhtiyaç, çeşitli vesilelerle kendini belli eder... 

Hareket ise, derhal devreye girerek, 
gerekli olan imkânları doğurmaya başlar... 

İhtiyaç mekanizmasını, iki iğnenin batışı 
çıkışı tarzında tahayyül edebilirsiniz... İğnelerden 
büyüğü, yukarıdan aşağıya inen ve tamamen 
planımızla alâkadar bir şekilde batıp çıkarken, 
diğer küçük iğne ise, ona yardımcı bir şekilde, 
yalnız daha seri hareketlerle işlevine devam 
etmektedir... 

Fizik plana ait hareketin, büyük işleyişle 
son derece bağlantılı olduğu, netice itibariyle 
ortaya birlikte işlenmiş bir tablo çıktığı 
bilinmelidir... 

Elimizdeki bu tablo, yukarıdan aldığımız 
impulsların, aşağıdaki şekillendirilmeleriyle dolu 
olup, tekrar yukarıya nakledildiğinde bambaşka 
neticeler doğurabilmektedir... Bizlerin bu 
noktadaki hassasiyetimiz, tamamen 
senkronizasyona uyum göstermemizdir... 

İşte ihtiyaç mekanizmasının bu şematik 
anlatımdaki mekanizmasında kullanılan 
malzeme eprövlerdir... 

Herkes nasibini alır... 

Nasip, ihtiyacın isimlerinden biridir... 

Eprövlerin daima bir çerçevesi 
mevcuttur... Bizler, bu çerçeve içerisindeki küçük 
iğnemizle, fakat çok seri bir şekilde 
yapmaktayız... 

Oysaki büyük iğne, ağır ağır esas ana 
hatları üretmeye devam etmektedir... 
Dolayısıyla, olayların boyutları ne olursa olsun, 
daima bu çerçeve içerisinde kalmaktadır... 

Bizleri oradan oraya sürükler gibi 
görünen, fakat tamamıyla bir kontrol zinciri 
altında bulunan eprövlerin işleyişi, sistemlerin 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

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

3

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
harekete geçmeleri neticesinde, tamamen 
zaman enerjisinin göstermiş olduğu faaliyetle 
alâkalı olarak görünen durumlardır... 

Bu yüzden, bulunduğumuz şartların 
bizlere yüklenmiş ağırlıklar olduğu 
düşüncesinden kurtulmamız gerekmektedir... 

Zuhur eden her hadise, bir sebebe bağlı 
olarak kendisini gösterir... Bu durumu, daha 
ziyade temrin sahasının faaliyeti olarak 
değerlendirmeliyiz... 

Her şey birbiri ile alâkalıdır... Ve bütün 
alâkalar birbirinin sorumluluğunu taşır... 

Yani; yaşamımız, sebep, hazırlık, 
gelişme ve sonuç ilişkileri ile daima iç içe bir 
vaziyette giriftlik teşkil etmektedir... 

Neyin sebep, neyin sonuç olduğunu 
bilmeden kendimizi diğer bir hazırlığın içerisinde 
bulmaktayız... Unutmamamız gerekir ki, 
karmaşa gibi görünen bu durum, asıl itibariyle 
ihtiyaç tespitinden ve tespiti yapılanların 
yürürlüğe konmasından ibaret durumlardır... 

En önemli husus, aldığımız uyarılara 
kulak vermemiz gerektiğidir... İçine girdiğimiz her 
girdaptan, aradığımız cevapları bulmak 
mümkündür... 

İyi Bak... 
Baktığını Gör... 
Gördüğünü Anla... 
Anladığını Bil... 
Hissini Değil, Aklını... 
Aklını Değil, Vicdanını... 
Vicdanını Değil, İdrakini Kullan... 
 

Kalbimdeki Rabbimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; Dünya beşerinin, giderek, 

Dünya’yı daha çok sahiplenmiş durumda 
olduğunun; inançlarından dolayı kökleşmiş 
olan korkularını dahi kaybetmeye 
başladıklarının; onları etkileyen tesirlerin 
de önemini yitirdiğinin; Dünya’yı çok iyi 
anladıklarını ve onun sırlarını çözmeye 
başladıklarını zannettiklerinin; neşrettikleri 
tesirlerin sonuçlarını, zaman enerjisi 
üzerinde almaya başlamış olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:205) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın; kendini beşere 

karşı gizlemiş olduğunun; beşer’in, onun 
dış kabuğu ile meşgul olduğunun; farkında 
olmadığının; yakıyor, yıkıyor, yok ediyor 
gibi görünüyor olduğunun; oysaki 
okyanusların dibindeki rezervlerin çoktan 
harekete geçmiş olduklarının; kimsenin 
farkında bile olmadığının; hayatiyetin 
çoktan bitmiş olduğunun; yeni hayatın, 
yavaş yavaş devreye girmeye başlıyor 
olduğunun; onların, hâlâ yaşıyoruz 
zannediyor olduklarının; onların, çoktan, 
farklı bir boyutun farklı bir frekansında 
yollarını ilerlettiklerinin; kalanların, yeni 

hayatiyeti keşfetmeleri gerektiğinin 
bilincine varmaktır… (MYP/C:205) 

*** 

 Kıyam etmek; okyanusların dibindeki, 
toprağın derinliklerindeki, ormanların ıssız 
köşelerindeki yeni hayatiyetin, taptaze, 
umut dolu ve yeni olduğunun; her şeyin o 
kadar geride kalmış olduğunun ki, çoktan 
savaşların bitmiş olduğunun; doğal 
felâketlerin, ıstırapların, yoklukların, 
varlıkların, inançların, inançsızlıkların, 
şuurların, idraklerin, hepsinin yankılanarak 
uzaklaşmış olduklarının; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:205) 

*** 

 Kıyam etmek; Dünya’nın bir imajinasyon 
olduğunun; kendisinden önce meydana 
gelmiş imajinasyonların öz hülasası 
olduğunun; devrin sahipleri tarafından, 
esas yönüne doğru yönlendirilmiş 
olduğunun; kendisine ait bilginin, sürekli 
olarak yönlendirilmeye ve üzerindeki 
tatbikat sahipleri tarafından beslenmeye 
ihtiyacı olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:207) 
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 Kıyam etmek; Bilgi enerjisi’nin, ışık tutar 

olduğunun; Sevgi enerjisi’nin ise, 
mihmandar olduğunun; gidişata zaviyeler 
kazandıranın ise; çeşitli dönüm 
noktalarında zuhur eden hayat enerjileri 
olduğunun; hayatiyetin, bünyesinde, o 
kesafete ait bütün enerjilerin skalatik 
bütünlüğünü taşır olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:207) 

*** 

 Kıyam etmek; içinde bulunulan devrenin, 
bir öz devre niteliği taşıdığının; son 
düğümlerin çözülmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:207) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın, hiçbir dönem bu 

kadar çeşidi bir arada barındırmadığının; 
şu anda, diğerlerinin yanında esas 
meskûnların son derece az olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:207) 

*** 
 Kıyam etmek; yer ve gök’ün mutlaka 

dengeye geleceğinin; işte o mutlak 
sükunetin yaşandığı anda, Dünya, Güneş 
ve Ay’ın yeni bir pırıltıyla yollarına devam 

edeceklerinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:207) 

*** 

 Kıyam etmek; sistemimizin, henüz gençlik 
çağını yaşamakta olduğunun; varlıkların, 
bu sistem içerisinde, değişimin teşevvüşü 
ile savrulmakta olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:207) 

*** 
 Kıyam etmek; maddenin beşere, beşerin 

enerjilere etkileri ile zaman zaman tam 
kaosların meydana geldiğinin; 
tıkanıklıkların, ancak, düşey basınçlar 
vasıtası ile bertaraf edilebilmekte 
olduğunun; bütün bunlara sebebin, 
tedricin, yavaş yavaş kendisini kaldırması 
olduğunun; alenileşen tesirlerin, bir örtü 
tarzında üzerimizi kaplamakta olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:207) 

*** 

 Kıyam etmek; var olan her şeyin, birbirine 
hizmet için, birbirini geliştirmek için, birbirini 
bir ileriye taşımak için var olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:207) 

*** 
 

------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (17)------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Demek ki böylesine bir tesir ağı 
içerisinde vakıf olunan tesirlerin artması, hem 
düşey artıyor, hem olaylar artıyor… Söyleyin, 
çok olay yaşanmıyor mu..? 

İrili ufaklı imtihanlar… Hiç 
beklemediklerimiz, ummadıklarımız bizi 
yıkıyor… Umduklarımız, aksini yapıyor… O da 
bir tesir... Bizler birine hayranlık, hayret, sevgi 
tesirleri üretirken, diğerine üzgünlük, kızgınlık, 
nefret, hüzün, kin gibi tesirler üretiriz, fark 
etmez… ‘Biz sizi halden hale sokarız’ Kuran 
ifadesi... Bunun için de sizi bollukla dener, 
yoklukla dener, halden hale sokarız... 
Dünya’daki halden hale sokuş prosesi, varlık, 
yokluk şeklinde ama yukarıdan gelen tesirlerle 
de tam bir tesir ağına sahibiz... 

Meydana gelen, neden meydana gelen, 
bu derin tesirlerin, vakıf olduğumuz tesirlerin 
kazandırmış olduğu iç durumumuz artıyor… 

Tarifi imkânsız akisler uyandırıyoruz… ‘Meydana 
gelen, derinden sarsıcı bir niteliğe sahip olan bu 
akisler’, çok ciddi haletler oluşturuyoruz demek 
ki, duyarsızlık değil halimiz... 

‘Tamamen yukarının üzerinizde 
oluşturmuş olduğu hegemonyadan ibaret olup, 
sizleri adeta sürüklercesine hedefe doğru 
ilerletmektedir...’ Hedef tek, yol tek... Tanrı yolu 
tektir... 

Bu vakfın muhatap olduğu tebliğ akışının 
sahibi Merkez Yüce Plan, bir ruhsal plandır… 
Bu, şahıs değildir, bireyselliği yoktur, kişiliği 
yoktur, çok yüksek bir ruhsal plandır… 

Bu ruhsal planın ilk tebliği; “Tanrı yolu 
tektir…” ifadesidir... 

Bütün dinlerin özüne hamledince, aynı 
şeyi söylüyor ama anlamıyoruz… Bakıyoruz, 
görmüyoruz... Hala onlarca önce gelmiş o tebliği 
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anladığımı, kavradığımı, idrak ettiğimi 
sanmıyorum… Sadece hatırlıyorum… Tanrı 
yolunun tek olduğunu idrak etmek kadar Dünya 
okulunu bitirici tez yoktur... Onu gerçekten idrak 
etsek, bir daha Dünya’ya gelmemek üzere 
gideriz... 

Dolayısıyla burada diyor ki; 
sürüklercesine sizi hedefe yolluyor, ne 
yolluyor..? Tesirler... Demek ki, ben bu yolculuk 
esnasında buraya buraya gitmişim, tesirlerle 
beni hedefe doğru gönderiyor... Aslında 
yaşadığımız bütün olaylar bu ana line’nın 
içerisinde fakat onun hilafına imiş gibi görünen 
sağa sola gitmelerinin line’nın yönüne çevrilmesi 
içindir… Bütün yaşadıklarımız, bütün 
handikaplarımız, bütün eprövler, karmaşalar 
buna hizmettir, hedefe yönlendirmek... 

Mesela bir gemi düşünün, siz gemide 
yana doğru yürüyebilirsiniz ama gidişiniz o 
geminin gidişinin ortak paydasıdır... Siz yana 
gittiğinizi zannedersiniz ama ileri ve yanın ortak 
açısında gidersiniz, gemide geriye doğru 
yürüyebilirsiniz geminin aksi istikametinde 
gidiyorum diyemezsiniz… Aslında gemi sizi 
götürüyor, sen geri gittiğini zannediyorsun… 
Çünkü geminin içerisindesin... Bu Tanrı yolunun 
içerisinde olup da onun hilafında geri gitmek ne 
mümkün… Bir süre gittiğini zanneder, 
oyalanırsın... İşte bu noktada cehennem denilen 
o ruh halleri, size daima tesirler şeklinde, “dön 
bu taraf” der... “Dönüşünüz banadır…” Varışınız 
değildir... Varacağımız bir nokta olarak Tanrı’yı 
görüp de küçültmeyelim, aslında o gerektiğinde 
çok küçüktür ama her şeyi içine alacak kadar 
küçüktür... “Ben bir hiçim, her şeyi içine alacak 
kadar…” sözünde ki tezat gibi... 

‘Şuurlarınızda yaratılmaya çalışılan 
irtifanın zorluğu gün geçtikçe kendini sizlere 
hissettirmekte’... Doğru zorlanıyoruz, 
şuurlanmak öyle çok fazla rahat bir iş değildir, 
karmakarışık oluyorsunuz, Dünya’yı 
anlamlandıramıyorsun, neticeye varamıyorsun, 
umamıyorsun, bekleyemiyorsun, işte o zaman 
hakikatin gidişini hissedeceksin ama o kadar zor 
ki, Dünya senden bir şeyler bekliyor... Dünya 
senden ummanı bekliyor, belli standartları 
korumanı, gerçekleştirmeni bekliyor ama burası 
diyor ki; bırak onları bana yönel, sen o biriktirici, 
o garanti hissettiren o illüzyonu bırak, senin 
yolunun üzerinde bütün ihtiyaçlarını karşılayıcı 
su da var, yiyecek de var, umut da var, daha 

soyut olarak unvan da var, itibar da var, takılma 
oraya... Bir açık büfenin tek tabağına takılmak 
gibi ilerle bak ne yiyecekler var... 

Bu zorlanmayı fark edip kabul etmek, 
aslında zorlanmanın bizden kaynaklandığını fark 
etmek lazım... 

“Maniaları koyan sizler, kaldıracak 
olanda sizlersiniz...” diyor... Kimse bize mania 
koymuyor, biz koyuyoruz... Beşeri yapımızın 
Dünya’ya geldikten sonraki, endişelerimiz, 
korkularımız, sahiplenme duygularımız, 
özdeşleşmelerimiz yani onlar koyduruyor... Ben 
sahip olmadan yönelemem diyoruz... Ona sahip 
olmak bitmiyor ki, bire sahip oluyorsun, iki de 
olsun, o oluyor, üç de olsun diyoruz... Çünkü 
beşeri zihin biriktiricidir, kategorize edicidir, 
illüzyona kapılır... 

“Yaklaşmakta olduğunuz ışığın 
büyüklüğünü kavradıkça, cehtinizin bu ışığın 
tesirine erimeden ona yaklaşabilmek 
olduğunu bilebilmeniz gerekmektedir...” 

Bu çok önemli bir ifadedir... Öyle bir 
mercii ki bu, kendi ışığında dahi erimemize 
uyarıda bulunuyor, erimeyin diyor... Çok büyük 
bir ışık yaklaşıyor, cehtiniz ki bu şuurlu, farkında 
halindeki gayretiniz bu yaklaşan büyük ışığın 
tesirinde erimeden ona yaklaşabilmek olduğunu 
bilebilmeniz gerekmektedir... Burada bir kapı 
açıyor... O ışık, ne kadar güçlü, büyük, ulvi, sizin 
için ne kadar yüce bir ışık olursa olsun, o ışık 
sizleri kendine benzetmek için yaklaşmıyor 
size… Sakın tapınmayın ona, o ışık, hepinizin 
kendi içinizdeki orijinal ve size ait olan ve bu 
enkarnasyonda ne kadar yakacağınızı enkarne 
olmadan tespit ettiğiniz ışığınızı yakmak için 
geliyor... Yani sizin orijinalitenizi açığa 
çıkartmanız için geliyor... Bir tebliğde de şöyle 
diyor;(mealen) 

“Size yaklaşan bir ışık sakın sizin 
ışığınız örtüp de sizi bünyesinde yok etmesin 
ya da sizin ışığınızla karışıp da apayrı bir ışık 
da yaratmasın, o ışık, ancak sizin orijinal 
ışığınızı açığa çıkartıp yaktığı zaman bir 
kıymet ifade eder...” 

Çünkü bizler bu Dünya’ya en yüksek 
ışıkların taklitçisi olmak için, erdemlilik adına, 
İnsan-ı Kamil’lik adına, evliya olmak için, 
peygamber gibi olmak için, yüksek varlıklar için, 
Dünya meleği olmak için gelmedik... Zaten 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

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

6

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
orada öyleydik, ne işimiz var burada... Bu 
Dünya’ya geliş sebebini bulan, bir 
taahhüdümüzü yerine getirmek için en uygun bir 
kişilik özelliği donandık o kişilik özelliğini açığa 
çıkartmak bizim vazifemiz... 

Öyle yüksek bir ışık düşünün ki, birinize 
tutunduğunda o adamı erdemli insan-ı kamil 
yapıyor başka birine tutuluyor onu da insan-ı 
Kamil yaparken biri günah, biri sevap işliyor 
aslında... Erdemli ve insan-ı kamil olarak... 
Çünkü herkesi insan-ı kamil veya erdemli 
yapmak için gelmiyor bu ışık... Herkes erdemli 
olursa erdemsizlik de erdemlileri daha erdemli 
yapacak gerilim imkanı ne olacak..? Erdemsiz 
de olacak, daha az erdemli, daha çok erdemli bu 
bir skala... Herkes aynı skalada olursa nasıl 
gelişiriz... Bu Dünya okuluna aittir... Bu ışık öyle 
bir vasıftadır ki, kimsenin kendi ışığında 
erimesinde istemiyor... Benim bu yönlendirdiğim 
güçlü ışık altında kendinizi eritmeyin, varlığınızı 
yok etmeyin diyor... Kendi ışığınızı bu ışığın 
sayesinde açığa çıkarın... Ve bu açığa çıktığında 
bakıyoruz ki hepimizin bu alan içinde olma 
zarureti olmayabilir... 

Öyle insanlar vardır ki onun burada 
oturması günahtır... Çünkü o dışarıda başka bir 
vazife yapmalı... Siz bu misyonu yanlış anlayıp 
da onu gel seni adam edeceğim, evliya 
edeceğim sen davul çalarak yanlış yoldasın 
diyemeyiz… Buraya getirdiğimiz anda reaksiyon 
gösterir, kozmik günah işleriz, kim çalacak o 
darbukayı, dekor, ayna, vesile, imtihan vesilesi... 

Doğmadan önceki seçimi... Bunlar çok 
kahraman varlıklardır... Onları, erdemsiz, 
yozlaşmış biliriz... Her tuttuğumuzu evliya 
yapamayız... 

Bilgiyi alın, akıl, duygu melekelerinizden 
eleyin geçirin, siz bu bilgi sayesinde gelişecek 
misiniz yoksa asıl vazifenizi unutup takliden bir 
yerde oyalanacak mısınız..? Dekor mu 
olacaksınız... Asıl vazifesinden alıkoymanın 
günahını taşırız, zannederiz ki adamı çamurdan 
çıkarttım buraya oturttum... O burada cehennemi 
yaşıyor, rezone olamıyor ve gelişimi durmuş... 
Aklı davulda, orada, o onu yapacak... 

İslam’da Muhammed peygamberi çok sık 
ayetlerle uyarmıştır... Sen onlara bir şey 
yapamazsın, uğraşma, biz onları özellikle kör 
ettik... Niye..? Onların vazifesi o... Dünyada kör 
olacaklar ki, körlüğün ne olduğunu 

gösterecekler, bende ona meyledip körleşiyor 
muyum, yoksa onu körlüğünü görüp aydınlığı mı 
kavrıyorum... Bu tercihi yapmam için bana ayna, 
dekor oluyor… Bu da varmış demem için bana 
vazife yapıyor... Ben o insanı nasıl aşağılarım, 
ona yoldan çıkmış derim, hepsi vazifesini 
yapıyor... Yalnız şöyle bir husus var, bir kısım 
var ki, uyanmak için, tekamül etmek için, 
erdemlilik vasıflarını tezahür ettirmek için gelmiş 
ama Dünya cazibesine kapılarak uykuya 
dalmış… Bunu teşhis edersek, onun üzerine 
ısrarla gidip bilgiyi hatırlatmak mümkün...  

Dünya’ya gelişler bir açık şuurla oluyor, 
bir kapalı şuurla oluyor… Bir de dar şuur var... O 
zaman enkarnasyondaşlarımızla daha şuurlu 
aşağı yukarı teşhisler yapabiliriz... Açık şuur var, 
kapalı şuur var… Bu ikisi Dünya’ya hayat planı 
şeklinde bunu özellikle kuşanarak gelmiştir 
diyor... Biz onların gözünü kör ettik denilen bu... 
Bu da, bu da vazife adına gelmiştir diyor tebliğ... 

Açık şuurlu olmak, ışığı gören, kendi 
ışığını yakabilen ilahi yasaları harfiyen 
uygulamaya doğru hazır olan hatta tezahür 
ettirmeye başlayan ve bu varlık kendisine verilen 
tesir uyarılarına hemen cevap verir, gideceği 
istikameti yakalar... Kısa zamanda yakalar, 
kavrar, hatırlar… Bunlara İslam’da takva sahibi 
deniyor... İlahi ilkeleri, yasaları, Rabbin emirlerini 
der o, bunların hepsi yasadır, ilkedir, hükmeden 
yoktur, o biziz zaten... Yasaları hatırlarız ve 
uygularız... Çalmıyorum, adam öldürmüyorum, 
kalp kırmıyorum hatırlıyorum, biliyorum... 

Bir de kapalı şuur vardır, özellikle 
kapatılır, açık şuurun şuurunu açması için ona 
vesile olur... Çalar ki, açık şuurlu daha 
açılmadan önce çalayım mı çalmayayım mı 
safhasında çalmamanın ilkelere aykırı olduğunu, 
olmaması gereken olduğunu onun sayesinde 
anlar... Vesilem olur, ayna olur, çalanı görür o, 
çünkü kapalı şuur çalmak için gelmiştir, nasıl bir 
şey yapabilir miyim yapamaz mıyım, tefekkür 
başladı ve yapamam der, açık şuur ona seçim 
yaptırır ve bulunduğu noktada onu sağlamlar... 

Ben bu adamın yaptığını gördüm, ödediği 
faturayı gördüm, düştüğü durumu gördüm, 
oluşturduğu sebeplerin sonuçlarını gördüm, 
nelere sebep oldu, kimlerin canını yaktı, ne 
kadar acılar yaşattı, ben bunu yapamam der ve 
kendi yapıp deneyip de büyük bir fatura 
ödemekten kurtulur… Bu, buna hizmet eder... 
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Faturasız ona şuurlanmayı açığa çıkartmayı 
temin eder... 

Bunların dışında bir husus daha var, dar 
şuur... Bu şuurun açık şuurluların müdahalesine 
ihtiyacı var... Dünya’ya açık şuur vazifesi ile 
gelmiş olup, Dünya’ya geldikten sonra, Dünya 
cazibesi ile şuuru daralanlardır bunlar... Aslında 
çalmamak için gelmiş ama Dünya cazibesine o 

kadar kendini kaptırmış, gömmüş ki, kusur 
işleyerek çalıyor... Çünkü çalarak açığa 
çıkarabilecek diye bizzat deneyimleyerek 
çalmamayı öğrenecek… Onun için o dar 
şuurluya henüz eyleme girmeden önce bilgiyle 
takviye yapmak vazifeniz olabilir... 

(Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (23) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bu hareketi eğer varlık yapabilirse, 

bunun diğer bir adı da nedir biliyor musunuz..? 
Güncel ve yüzeysel bilgiden ağır bilgiye 
yöneliştir... Bunun diğer bir adı Tasavvuf’ta, 
Sufizm’de, derin düşünce ve tefekkür etme 
halidir... Bunun diğer bir adı Rabbe teslimiyet, 
Rabbe yöneliştir... Bunların hepsini 
birleştirirseniz, her öğreti kendi terminolojisine, 
kendi anlayış, realite, titreşim seviyesine uygun 
olarak aynı şeyi söylemeye çalışmıştır... Rabbin 
himayesini daima üzerine çekme halidir... 

İki numaralı hal... Nedir bu..? Bir tesir bu 
varlığa geldi... Varlık ne yapıyor..? Bir üst 
bedenlerine doğru meylediyor, tefekkür 
oluşturuyor, yardım, dua ne derseniz deyin... 
Birçok öğretide buna dua da denir... Allah’a 
sığınma da denir... Aynı şeydir bunlar... Bunları 
bir edemezsek, biz karmaşada boğuluruz... 
Yarın öteki gün karşımıza teolojik bir zat çıksa 
‘kardeşim sen buna anlatıyorsun, Allah’a 
sığınmayı reddediyorsun’ dediğinde biz ne 
diyeceğiz..? Rabbe yönelişi, Allah’tan dua ile 
yardım talebini sen burada nereye 
koyuyorsun..? ‘Koyamam’… Ee bu aynı şey… 
Ayrı bir şey söylemiyoruz... İşte birleştirici bilgi, 
bütünleştirici bilgi böylesine bir seviyede ele 
alınırsa mana ifade eder... Yoksa biz parçalayıcı 
oluruz... 

Geçen günkü bir programı çok rahatsız 
olarak izledim… Bir felsefe hocası, felsefeyi 
anlatıyorum zannıyla, öyle bir elastikiyetsiz, katı 
kabul içerisindeki, Yaradan’ı farklı realitelerden 
kavrayan insanları kırdı geçirdi... Tasavvufu, 
herkesin, Allah olma maksadıyla yönlendiği bir 
yol, bir çalışma şekli gibi sundu… Berbat etti... 
Aslında söylemek istediği o değildi, ben 
biliyorum ama cümleyi oturtamadı... Kimseyi 
kırmadan, anlayışını sarsmadan, üzmeden, 
hatta zarar verici bir sarsıntıya tabi tutmadan 

yumuşak bir cümleye oturtamadı... En sonunda 
bunu da hissedince dedi ki, ‘ben aydın bir 
kişiyim, ben felsefemden taviz veremem, 
tasavvuf bunu diyorsa ben söylerim…’ 

Tasavvuf onu söylemiyor... Tasavvuf 
özde bunu manalandırıyor ama bunu cümleye 
döküş tarzı senin sorunun... Sen yanlış cümleye 
oturtursan onu, son derece zor da olur... 

Şimdi burada iki numarayı yapmak 
demek, varlığın enkarnasyonu ile getirdiği ağ 
idrak haneciğini alması ve bütün bedenlerinde 
sirküle etmesi ve gelen etkiye tepkiyi o ‘a’ 
taneciği ile tepki vermesi ama bunun adı idrakli 
tepki... Niye idrakli tepki..? Çünkü kendinde 
mevcut olan, daha önceden oluşmuş idrak 
değerini aldı, tepkisini onunla buladı, hemhal 
etti, onun tadını lezzetini tepkisine koydu ve 
onunla tepkiyi verdi... İşte bu yatay etkiye bu 
varlığın böyle iki numaralı yayı çizerek 
sirkülasyon yaparak verdiği bu tepkiye biz idrakli 
tepki diyoruz... Ve bu varlığın gelen etkiye 
gösterdiği tepki eğer elastikiyet dersek, eğer bu 
şekildeki düşey alımla bunu gerçekleştirirse 
bunun adına da idrakli elastikiyet diyoruz... 

Elastikiyet ve uyum bahsinde demiştik ki, 
yataydaki elastikiyetin düşeydeki elastikiyetle 
kesiştiği noktadaki elastikiyetin adı idrakli 
elastikiyet... Kendimden bir misal vereyim ki 
vermeniz lazım sizlerin de mutlaka… Bugün 
biriyle bir görüşme yapıyorum, öylesine bana 
daha bir ay önce söylediği sözün aksini iddia 
ederek ifadede bulunuyor ki, o anda benim 
birdenbire tepem attı... Reaksiyon, otomatik 
olarak attı... Çünkü göz göre göre, yanımızda 
oturan bir de şahit olmasına rağmen adam 
‘hayır, ben bunu size hatırlatmıştım’ vs. diyor... 
Ben de dedim ki ‘Hayır, hatırlatmadınız’... Kan 
böyle çıktı... Çok doğal... Bunu oluşturmama hali 
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çok çok ileri seviyede bir realite halidir... Ama 
oluşması ve hemen kontrol altına alınması da... 
O anda bu şema benim aklıma geldi... Adamı 
karşıda duran ve bana ifadesini tesir olarak 
aldım... Ve bu tesirin benim üzerimdeki bazı 
kabuller, ilkeler ve sahte kişiliğime ait daha 
önceden benim tarafımdan edinilmiş olan 
kabullere oturtunca reaksiyonum çok doğal... 
Fakat hemen bu şema aklıma geldi, buradan iki 
numarayı buraya oturtmak fikri geldi hemen 
aklıma... Ne yapmam lazım..? Derhal bir 
hoşgörü lazım... Derhal ikna edici olmam lazım... 
Bu ikna ediciliğin dozu mutlaka böyle bir iki 
numaranın getirdiği imkanlarla oluşmalı dedim 
ve orada sevgi, orada onun çocuk seviyesinde 
yaşlı görüntüde bir adam olduğunu, ona hoşgörü 
göstermem gerektiğini ve böylesine bir tesirle 
onun uyanışında da çok daha etkin olabileceğim 
fikirleri, bir sürü şey geldi aklıma sevgi, şefkat, 
sabır... Bir de baktım ki hiç kızgınlığım kalmadı... 
İnanın kalmadı... Ve üç numara, tabii bunu 
edindikten sonra, üç numara gayet rahatladı 
‘tamam’ dedi ve yumuşayınca o da bana ‘ben 
söyledim sanıyorum ama söylememiş de 
olabilirim, bunun formülü de var hallederiz’ dedi 
o beni uyarmadığı için komplikasyon gibi 
görünen şey formüle de edildi... Gayet güzel 
sevgi ile el sıkışarak ayrıldık... Basit bir misal 
ama basit değil, çok kozmik bir vaka... 

Yarın sabahtan itibaren küçük büyük 
demeyin, en küçük hareketinizde şu şemayı 
gözünüzün önüne getirin… Burada bugün bir 
avukat bir şey anlattı bana, adamın yaşı da 60 
var... İşte ‘Ya sorma, İstanbul yaşanmaz’ oldu 
dedi bana... Dedi ki ‘Geçen gün Galatasaray’da 
ayakkabımı boyatıyordum, etrafımı da 
seyrediyordum, bir baktım birine gözüm takıldı, 
iri yarı biri, göz göze geldik... Bana ‘Ne 
bakıyorsun ulan…’ dedi. Tipine baktım tam suçlu 
tipi var... Öyle bir şey var yani... Suçlu beden 
tipi... ‘Yok... Ben size bakmadım...’ demiş 
avukat. ‘Öyle bir hale geldim ki cevap bekliyor... 
Bir cevap versem yandım... Bunun üzerine 
kusura bakma benim gözler görmez... Ben 
bakarım ama görmem...’ demiş avukat… Şimdi 
dışarıdan görünüşte avukat bir elastikiyet 
göstermiş... Elastikiyet mi değil mi..? Peki ‘O 
anda ne düşündün..?’ dedim... ‘Bir belayla 
karşılaştım, çoluk çocuk var... Cevap versem bir 
yerime bir şey yapacak diye çok korktum’ dedi... 
Yaptığı eylem dışarıdan bakılırsa makul, olması 
gereken bir şey yapmış, elastikiyet 

görüntüsünde... Şimdi idrakli elastikiyet mi..? 
Yoksa gelen o küfürlü şu etkiye 1 numaralı 
korku, burada oluşan birtakım uyaranlarla 
hemen 3 numarayı mı koymuş..? Yani 2.’yi 
devreye sokmamış... Niye..? Korkuya dayalı, 
aman bulaşmayayım, geçmiş hatıralarından bir 
acıyı tekrar yaşamamaya dayalı vs. yukarıdan 
hiçbir alım yok... 

Burada esas şunu alacağız; gelen bu 
tesire yani ona bela diyoruz... Bir tipin üzerimize 
gelen tehditkâr tesirine ve verdiğiniz cevabın 
şekli önemli değil... Burada 2. numaraya dikkat 
ederseniz sübjektif aleme ait husus değil, 
objektif alem... Yani içsel seyahattir... O içsel 
seyahatin üzerinde durmamız lazım, onu 
tekrardan 3. numara olarak sübjektifte yani 
dışsal seyahate çevirmek şekli sizin 
söylediklerinizle seçilir... Bu sözünüz de eğer 
içsel seyahatinizde korkuya, telaşa, dünyasal 
birtakım kayıpların endişesine veyahut da 
tehdide karşı bir can havline dayanıyorsa yine 
onunkiyle aynıdır... Belki ben çok şiddetli ve kısa 
zamanda vuku bulan ve kalitesiz bir etkiyle 
yanlış yaptım çünkü tabii ki orada bu hakimiyeti 
kurmak güçtür ama onu yayın... Yani bu misali 
aynen almayın daha zaman içerisine yayın... 
Kendinizi toplama an içerisinde dedik, an 
içerisinde olmasın daha geniş bir satıhta yine bir 
tehditkârlık var olsun… 

Hemen orada bir realite tahkiki yapmak 
ama vakit var mı, adam çok mu aceleci..? Var 
sayalım ki vaktiniz var... Adam oradan size 
sürekli küfür, tehdit, düşük seviyeli tesir 
yolluyor... İşte bakınız realitesini derhal 
gündeme getirmek dört dörtlük bir iştir...varlıkları 
bireysel yönden tetkike almak iyi bir şey 
değildir... Realitesi açısından ele aldığınızda 
istediğinizi orada yapıcı veya yıkıcı eleştiri 
yapabilirsiniz... Burada egonuz değil anlayışınız, 
müdrikliğiniz, idrakleriniz devreye girer… 

Eğer konudaki bir idrakli elastikiyeti 
olmayan bir kişiyse bu epröve muhatap olan, o 
anda göstereceği tepki mutlaka otomatik 
olacaktır... Ya adama iki tokat çakacak, ya o da 
alttan alıp eprövü savuşturmaya çalışacak, 
uzaklaştıracak... Zaten onun yapacağı iş önemli 
bu konuda idrake gitmek istiyorsa oturup 
düşünmeye başlayacak... O anda eğer bir idraki 
yoksa böyle bir tezahür koymasına imkan yok... 
Süre çok kısa... O ancak oturacak, benim aklıma 
gelen ilk tefekkür şöyle olacak, eğer o tepkiyi 
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bana yönlendiren bir çocuk olsaydı..? Yani 
güçsüz biri olsaydı ona nasıl bir reaksiyon 
gösterirdim..? Onun o iriyarılığından dolayı mı 
alttan aldım..? Oturup bunları düşünecek ve o 
konuda bir idrak oluşturacak... Yani o 
sirkülasyonu daha sonra yapacak... O anda 
yapmasına imkan yok... 

Onun sahte kişiliği vardı ki korkuları var... 
Korkuları, endişeleri, sahte kişiliği varsa mutlaka 
o etkiye karşı reaksiyonu otomatik olur...’ 
Bundan ne anlıyoruz, bu ne demektir..? Eğer 
korkularımız, sahte kişiliklerimiz varsa bizim bu 
2. numarayı yapmamız mümkün değildir... 
Niçin..? Çünkü korkularımız ve sahte 
kişiliklerimizden biriken tortularımız burada 
varken biz mantal-zihin bedene çıkıp da oradan 
bir idrak taşı alamayız... Niye..? Astral beden 
kirli, geçmez... Yani korkusu var olan insan, 
sahte kişilikler sahibi olan insan, endişeleri, 
önyargıları var olan insan, geçmiş ve gelecekle 
sürekli haşir neşir olan bir insanın bu 2. 
numarayı yapması yani mantal hatta kozal 
bedene çıkıp da oradan bir idrak taşını alıp 
indirmesi mümkün değildir... İşte kendini bilme, 
tanıma bu manada bu sirkülasyonu oluşturmak 
için çok gereklidir... Niye..? Çünkü bir 
sirkülasyon yapacağım ben, sirkülasyon 
yapacağım ortamım tıkalı... Vanalar kapalı... Su 
sirkülasyonu, tesisatını düşünün... Pompa 
aşağıdan sıcak suyu basıyor, bütün binanın 
musluklarına kadar en ince teferruatına kadar 
giriyor... Sirkülasyon bunun adı... Su 
dönüşüyor... Vanalardan biri kapalıysa veyahut 

da tortuyla kapandıysa ne olacak..? Sirkülasyon 
tıkanacak... Sıcak su asla radyatöre gitmeyecek, 
ısıtmayacak, fonksiyonun yapmayacak... Şimdi 
bizim ne yapmamız lazım..? Bu 2. numarayı 
oluşturmamız için sirkülasyona engel olan 
vanaları tespit etmemiz lazım... resmen vana... 
Tıkalı bölgeler... 

Aradaki eterik bedeni temizlememiz 
lazım... alt, ön bellek yani bilgisayardaki ön 
bellek vasfındaki buradaki düşünce, kabuller, 
felsefi anlayışlar, ne varsa temizlememiz lazım... 
Sadeleşmek lazım açıkçası bu... Sadeleşmek, 
sirkülasyona engel olan tıkanıklıkları ortadan 
kaldırmaktır... İnançlarda sadeleşmemiz lazım, 
inançlarımızı ele almamız lazım, bu inançsızlık 
mı..? Tam tersi... İnançların ne kadar çok, 
çelişkili olduğunu bir anlasak esas inancı ancak 
o zaman yakalarız... Çünkü bizim inanç 
sandıklarımızın hiçbiri inanç değil... Allah’a 
inanıyor musun..? Amenna... Bir takım laflar 
çıkar ne olduğu belirsiz... Bu inanç değildir... 
Katiyen inanç değildir... Yani taklide dayalı, 
otomatik olarak oluşturulmuş birtakım duygusal 
bağlar ve hatta çıkara dayalı yani vaat 
kuyularındakilerin meydana getirdiği inançların 
hepsi tahakküm inançlarıdır... Yani bir varlığın 
üzerine tahakküm edilmiş, inanca zorlanmış... 
Peki tahakkümden kurtulunmuş bir inanç yok 
mudur..? Hiçbir güç hükmetmiyor varlığa... 
Vaadi yok, tehdit, cehennem yok, huriler, nuriler 
yok, böyle bir inanç nasıl oluşur..? İşte 
üzerimizdeki inançları revize etmenin 
zamanıdır... (Devam edecek) 

 

 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------ 
 TV PROGRAMLARIMIZ 
24. Mart. 2011 
TNT “Arım, Balım, Peteğim"  programında  Sn. 
Sevgi ERSOY  Petek DİNÇÖZ'ün konuğu 
olmuştur. 
28. Mart. 2011 
Tatlıses  TV  "Sabahın Rengi" programında Sn. 
Sevgi ERSOY  Şehnaz'ın konuğu olmuştur. 

 

 

 

 ARAGONİT KURSU 

MART – 2011 

 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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MUCİZE TAŞ ARAGONİT... 
Aragonit; yaşadığımız dünya ile evrensel 
hakikat arasındaki bocalamamızı, uyum 
zorluğumuzu dengeleyen Mucize Taş... 
Sn. Sevgi Ersoy’un yazmış olduğu ‘Mucize Taş 
Aragonit’ kitabından: 

Bir zamanlar yeryüzü ışıkla doluydu...  
Hatta şimdilerde o günleri cennet diye 
hatırlayanlar bile var... 
Tabiatın nimetlerinin farkındaydı insanlar... 
Sonra her şeyin üzerini sisli bir örtü 
kaplarken, nimetler teker teker gizlendi... 
Tufanlarla, depremlerle, doğa sınıyordu 
misafirlerini... 
Her defasında, ‘Ben kalıcıyım, siz gidicisiniz, 
benimle iyi geçinin’ diyordu adeta... 
Bunu, bir türlü anlayamayan insan, belki de 
son defa bu yuvanın hediyesiyle 
ödüllendiriliyor... 
Dünya, bir mucizesini daha koynundan 
çıkartarak insana sunuyor... 
Mucize Taş Aragonit artık ellerimizin 
arasında... 
2,7 milyar yaşındaki BİLGE DOST geri 
döndü… 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT’İ sürekli boynunda 
taşıyanlar; 

► O’nun koruması, şifası, bolluk ve bereketi ile 
sarılıyorlar… 

► Bağışıklık sistemleri güçleniyor ve daha az 
hasta oluyorlar... 

► Ağrılarda, kramplarda, cilt sorunlarında, her 
türlü psikolojik problemde, tüm tedavilerde ilacı 
destekleyici ve yan tesirlerini azaltıcı olarak 
mucize taş Aragonitten yardım alıyorlar… 

► Ayrıca bilinçaltlarını temizleyip rahat ve 
kaliteli bir uykuya kavuşuyor, hayatın 
sorunlarıyla daha kolay başa çıkabiliyorlar… 

Sadece kendileri değil, çevreleri de bu ışıklı 
değişimin farkına varıyorlar… 

SEVGİ ERSOY’UN BİZZAT DENEYİMLEDİĞİ 
ARAGONİT MUCİZESİ… 

24.05.2009 tarihinde, bir alışveriş 
merkezinin zeminindeki bozukluk nedeniyle 
burkulan sol ayağımın 5. tarak kemiği kırılmıştı. 
Anında Mucize Taş Aragonit şifa uygulamasıyla, 
doktorumu da şaşırtan ve aşağıda kendi isteği 
ile ifadelendirdiği tıbbi raporun anlattığı sonuca 
ulaştım… Bizzat yaşadığım bu Aragonit 
mucizesini sizlerle paylaşmak istedim… 

Aragonit Işık Varlığı’na, bana bu 
mucizeyi yaşattığı için şükranlarımı 
sunuyorum… 

SEVGİ ERSOY’UN AYAK KIRILMASINA AİT 
TIBBI RAPORU… 

Sn. Sevgi ERSOY, 24.05.2009 tarihinde 
Memorial Hastanesi acil polikliniğine sol 
ayak travması ile başvurdu. Kendisinde sol 
ayak 5.metatars proksimal fraktürü (Kırığı, iki 
parçalı bir kırık idi) saptanarak bot alçılama 
yapıldı. 

Sevgi hanımdan yaklaşık 1 hafta önce, 
yine aynı ayağının aynı kemiğini kıran başka 
bir hastamıza da aynı tedavi (bot alçılama) 
uygulandı. 

Sevgi hanımın, kırık esnasında ve 
sonrasındaki takiplerinde hiçbir dönemde 
belirgin bir ağrı şikâyeti olmadı. Kendisini, 
2.haftada alçısı ile birlikte bastırarak tam yük 
vermesine izin verdik ve normalde 4.haftada 
planladığımız alçı çıkarılmasını, yaptığımız 
kontrol grafilerindeki iyi gidiş neticesinde 
3.haftada yaptık. 

Üçüncü haftada alçıyı çıkardığımızda, 
bizim için çok önemli bir muayene bulgusu 
olan, kırık üzerindeki lokal hassasiyeti 
tamamen ortadan kalkmıştı. Bu muayene ve 
röntgen bulguları ile kırığın 3 haftada 
tamamen iyileşmesi üzerine tedaviye son 
verildi. 

Sevgi Hanımla aynı zamanda ayağını 
kıran diğer hastamızın iyileşme sürecinde 
ise, ağrı, tüm iyileşme döneminde ön 
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plandaki şikâyet idi. 2.haftada ayağının 
üzerine yük vermeyi kolay tolere edemedi ve 
en önemlisi 4.haftada alçısını çıkardıktan 
sonrada halen kırık bölgesinde ağrı tarif 
ediyordu. Bu şekilde 5.haftaya kadar parsiyel 
yük vererek yürümesine izin verdik. Bu 
şekilde 5 haftalık bir tedaviye ihtiyaç duydu. 

Bütün bu veriler ışığında; Sevgi 
hanımın kırığı, diğer hastamıza göre 2 hafta 
öncesinden iyileşmiş ve tüm tedavi 
süresince tedaviye uyumu, morbiditesi 
belirgin bir şekilde daha az olmuştur. 
15.06.2009 

Op. Dr. Halil BULDU 
Memorial Hastanesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 

Aragonit hakkında detaylı bilgi için Sn.Sevgi 
Ersoy’un yazmış olduğu ‘Mucize Taş Aragonit’ 
adlı kitabı Vakfı’mızdan ya da dışarıdan temin 
edebilir, www.aragonitmucizesi.com adlı internet 
sitemize başvurabilirsiniz... 

Bu ay, Sevgili Sevgi Ersoy’un uyumlamaları ile, 
Mucize Taş Aragonit’e uyumlanmış olan 
arkadaşlarımıza 35 kişi daha eklendi... 

 

ANTAHKARANA KURSU... 
Bu ay, 25 kişinin katılımı ile, Sn.Sevgi Ersoy’un 
rehberliğinde, bilinçaltını temizlemek, tüm 
negatif enerjilerden kurtulmak, kendimizi olduğu 
gibi tüm ilişkilerimizi, yaşadığımız olayları ve 
kullandığımız eşyaları da dahil olmak üzere 
herşeyi arındırmamızı sağlayan bir Tibet 
Sembolü olan ANTAHKARANA uyumlaması ve 
çalışması gerçekleştirilmiştir... 
 

 REİKİ II. DERECE İNİSİYASYONU… 
REİKİ KAVRAMI... 
REİKİ; saf sevgi enerjisidir... REİKİ; istenmediği 
takdirde asla verilmez... Süjelerin kendi 
kendilerini şifalandırabilmeleri için, şifaya vesile 
olan kişi, sadece kanal vazifesi yapmaktadır... 
REİKİ enerjisini çekip alabilmek için; sadece, saf 
bir niyete ihtiyaç vardır... 
REİKİ enerjisi ile şifa'ya vesile olmak, bir meslek 
değildir... REİKİ enerjisi, üç planda kendini ifade 

eder ve aura seviyesinde şifayı gerçekleştirir... 
Enerji, bütün süptil bedenleri şifalandırır... 
REİKİ'nin herhangi bir dinle ilgisi kesinlikle 
yoktur... O, hiçbir dini temsil etmez... O, hiçbir 
dinin tasarrufuna girmez... O, Evrensel Şifa 
Enerjisidir... 

REİKİ enerjisine uyumlanmış kişiler, terapi 
yaparlarken, kendi enerjilerinden bir şey 
kaybetmezler, aksine enerji alırlar... REİKİ, 
şuurlu bir enerjidir, şifaya ihtiyacı olan bölgeye 
kendiliğinden akar... 

Bu ay yapılan Reiki II.derece İnisiyasyonumuzla 
17 arkadaşımız daha Reiki’nin II.seviyesine 
uyumlanmıştır... 

Reiki I.seviyede bu Enerji’yi yalnızca fiziki temas 
yoluyla aktarabilen arkadaşlarımız, Reiki 
II.seviye ile birlikte uzaktan da şifa yapmayı 
öğrenerek, Reiki II.Derece sembolleri hakkında 
derin bilgilere sahip oluyor ve bu sonsuz Reiki 
yolculuğunda büyük bir adım daha atmış 
oluyorlar... 

Reiki II inisiyasyonlarımıza katılabilmek için 
mutlaka Reiki I.Derece uyumlaması almış 
olunması gerekmektedir... 

Reiki I.Derece uyumlanmasını alan 
arkadaşlarımız, en az 21 gün sonrasında Reiki 
II. Derece İnisiyasyonu’na katılabilmektedirler... 

 

 MAGNIFIED HEALING 
MEDİTASYONLARI… 
MAGNIFIED HEALING TEKNİĞİ... 
Magnified Healing Tekniği, Amerika kaynaklı 
olup, şu an 74 ülkede uygulanan bir 
tekniktir... 

Türkiye’nin ve Türkçe konuşulan tüm 
ülkelerin Magnified Healing Temsilcisi 
Sn.Sevgi Ersoy’dur... 

Magnified Healing Enerjisi bir beşinci boyut 
enerjisidir... 

KWAN YIN MAGNIFIED HEALING Tekniği 
saf Sevgi, Şefkat ve Merhamet titreşimidir... 

Teknik hakkında daha detaylı bilgi almak için 
Vakfı’mıza başvurabilirsiniz... 
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 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ… 
KONFERANS / 1. Mart. 2011 
Sunan: Sevgi ERSOY 
“REİKİ ŞİFA MEDİTASYONU UYGULAMASI..” 
Her biri o günün Enerji’sine ve katılımcıların 
ihtiyaçlarına göre çeşitlilikler gösteren, Sn.Sevgi 
Ersoy’un rehberliğinde gerçekleşen toplu Reiki 
Meditasyonumuz bu ay da sayısı 100’ü aşan 
kalabalık bir grupla gerçekleştirildi... 

Katılımcılar, Reiki Şifa Meditasyonu 
Uygulamaları sonunda enerjileri yükselmiş, stres 
ve yorgunluğu üzerlerinden atmış, dilek ve 
istekleri konusunda Reiki Enerji’sinden yardım 
isteyerek mutluluğa ve huzura kavuşmuş, 
kendilerine, yakınlarına ve Sevgili Dünya’mıza 
şifa yapmış olarak ayrılıyorlar... 

Reiki’ye ilgi gösteren, toplu meditasyonun 
nimetlerinden faydalanmak isteyen herkesi bu 
şifa meditasyonu uygulamalarına bekliyoruz... 

Katılım için daha önceden Reiki enerjisine 
uyumlanmış olma zorunluluğu yoktur... 

 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ… 
KONFERANS / 8. Mart. 2011 
Sunan: Sevgi ERSOY 
“HERKESİN BİR MELEĞİ VAR…” 
Heyecanla beklenen 'Herkesin Bir Meleği Var' 
konulu konferans 8 Mart Salı akşamı çok büyük 
bir ilgi ile karşılandı. Sevgi Ersoy konferansa, 
sahilde çekilmiş ve bir fok balığının bir kadına 
gösterdiği müthiş ilgiyi ve sevecenliği gözler 
önüne seren bir video gösterimi ile başladı. Fok 
balığının, daha önce gördüğümüz sevgi 
tezahürlerinin çok ötesinde bir titreşim yayan bu 
yaklaşımı tüm izleyenleri büyüledi. Meleklerin 
bizlere olan yaklaşımı da bu şekildeydi. Sessiz 
ama daima sevgi dolu ve daima yardıma hazır... 

Meleklerimizle irtibat kurmak aslında videoda 
gösterildiği gibi son derece doğal ve hiç 
beklemediğimiz bir yolla da tezahür edebilirdi. 
Bazen meleklerimiz bize diğer insanların 
ağzından mesajlar veriyor ya da karşımıza 
duymamız gereken cümleleri çıkartıyorlardı. Her 
birimiz meleklerimizle doğuyor ve aslında hazır 
olduğumuz her an meleklerimizin bize olan 
yardımlarını alabiliyorduk. Pekiyi hazır olmak için 
ne yapmak gerekliydi?  

 
Bunun için, işitsel, görsel ya da hissel olup 
olmadığımızı ayırt etmemiz gerekiyordu. İşitsel 
olan insanlar daha çok duruişiti denilen ve fizik 
ötesi bir duyuşu tarif eden bir 'meleke' ile 
kendilerine yapılan yardımları alabilirler. Bu, 
zaman zaman bir konuda kararsız kaldığımızda 
içimizdeki sesin bizimle konuşması ya da 
meleklerimizin kulağımıza fısıldadığı mesajları 
duymak demekti. Kişi daha çok işitsel mi olup 
olmadığını hayatın içerisindeki tutumuna 
bakarak anlayabilir. Bir film izlediğinde ya da bir 
olaya dair aklında en çok söylenilenler, bazı 
cümleler, ya da o an orada çalmakta olan bir 
müzik kalıyorsa, kişi işitseldir. Şayet görüntüler, 
örneğin kıyafetler, renkler ve dekor aklında 
kalıyorsa kişi buradan görsel olduğunu 
anlayabilir. Görsel olan kişiler ise meleklerin 
mesajlarını daha çok görüntüler yardımıyla alma 
eğilimindedirler. Bu da, yapmaları gereken ya da 
yapmamaları gereken birşeyi bir görüntü, bir 
sahne şeklinde zihinlerinde görmeleri olarak 
örneklendirilebilir. Hissel insanlara gelince, onlar 
da daha çok olayları bedenlerindeki bazı fiziksel 
duyumsamalar yoluyla deneyimliyorlardı. 
Örneğin bir olaya dair hatırlarında en çok kalan 
şeyin o an yaşadıkları kalp çarpması, midede 
hissedilen bir burulma olması gibi... Bu insanlar 
ise meleklerinin mesajlarını daha çok bu tarz bir 
his ile alma eğilimindeydiler. 
 
Konferansın devamında Mikail, Cebrail, Uriel, 
Azrail gibi melek isimlerinden ve manalarından 
bahseden Sevgi Ersoy kısaca hangi melekle 
nasıl irtibata geçeceğimizi de anlattı. 
Konuşması, insanlığa akan En Yüksek Dişil 
titreşim olan ve birçok kültürde en önemli 
Tanrıça olarak bilinen Quan Yin'in insanlığa 
vermiş olduğu bilgiler ile noktalanırken, izleyiciler 
de yalnızca kalplerine odaklanarak içlerindeki 
ışığa doğru derin bir yolculuğa çıktılar... 
 
Sevgi Ersoy, vakıf merkezinde belirli günlerde 
Meleklerle Temas Kurma çalışmaları 
yapmaktadır. Konferansta bahsedilenlerin çok 
daha derinine inilen ve hayatı bizler için çok 
daha kolay ve manalı hale getiren bu 
çalışmalara katılmak için Vakfı'mıza 
başvurabilirsiniz. 
 
 
 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

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

13

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 
 
 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS / 15. Mart. 2011 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“SÜRDÜRÜLEBİLİR MUTLULUK YOLU…” 
Hayat içerisinde, beş duyumuzla 
algıladıklarımız, zihin durumumuza bağlı olarak 
düşünsel yorumlara tabi tutulurlar. 
Düşüncelerimizle oluşturduğumuz yorumlar ise 
beynimize komutlar verirler. Beynimiz, bu 
komutlara tabi olarak, enzimler, hormonlar 
salgılar. Salgılanan hormonlar, bizlere çeşitli 
duygular yaşatırlar... 
 
Bizler, el yordamı ile hayatın labirentlerinde 
dolaşırken, üç ana bağımlılığımızın bir veya bir 
kaçını doyurucu bir deneyim imkânı 
bulduğumuzda, mutluluk denen bir duyguyu 
algılarız… Bu üç ana bağımlılık: Güç, Duygu ve 
Güven Bağımlılıklarıdır.  
 
Sürekli olarak bu üç bağımlılığının doyurulması 
peşinde koşarak, sürekli değişen mutluluk veya 
mutsuzluk halleri içerisinde kaybolur gideriz... Bu 
bağlamda insan tiplerini üç kategoriye ayırmak 
mümkündür. 
 
1. KATAGORİ İNSAN TİPİ… 
 İstekleri, arzu ve tutkuya  dönüşmüş 

olup, ilkel hayvan güdüsü şeklinde 
doyum arayışındadırlar. Bunlarda, yemek 
yeme arzu ve tutkusu, uyku uyuma arzu 
ve tutkusu, cinsel ilişki arzu ve tutkusu 
çok baskındır. Bu tip insanlar, diğer tip 
insanlar gibi akıllı, mantıklı ve entelektüel 
düşünceye sahip olsalar da bunlar, 
onların sadece ilkel hayvani dürtülerinin 
peşinde koşmalarına hizmet eder. 

2. KATAGORİ İNSAN TİPİ… 
 Bu insan tipinin istek, arzu ve tutkuları, 

somuttan ziyade, soyut kavramlar 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Daima kontrolü 
elde tutma veya başkaları üzerinde baskı 
kurma, kale alınma, itibar, iktidar, 
bireysellik, onur, ünvan, titr, gurur, kibir 
vs. duyguları doyurma amacındadır. 

 

3. KATAGORİ İNSAN TİPİ… 
 Bu insan tipinin istekleri, arzu veya tutku 

gibi kontrolden çıkmış değildir. Aklı, 
mantığı, zekâsı; bilgi, bilgelik ve ruhi 
gelişim peşinde koşmaya yönlenmiştir. 
Zihni, sürekli sorgulayan ve ürettiği 
sorulara cevap arayan tarzda 
faaliyettedir. Konsantrasyonu, dünyasal 
isteklerinde değil, varlığının içsel 
gelişimini yönündedir. 

Değişmeyen, sürekli mutluluk hali; bağımlılık 
doyumunu, değişmeyen ve sabit kaynaklardan 
temin etmekle mümkündür. Güven, huzur, sevgi 
dolu, yüksek bilinçli ve verimli, mutlu bir yaşam, 
bağımlılıklarımızdan sıyrılmakla mümkündür. 
Çare, dış çevremizdeki koşulları ve varlıkları 
değiştirmek değil, zihnimizin yanlış 
koşullanmışlığını, yeniden doğru olarak 
koşullandırmaktır… 

 
İşte zihnimizi yeniden doğru koşullandırmak için 
tekrarlayabileceğimiz bir olumlulama: 

 
Kendimi; 
 Karşılaştığım İmkân Ve Durumları 

Zorla Kontrol Etmeye Çalışmama 
Neden Olan; 

 Ve Bu Nedenle Huzurumu Bozan; 

 Kendimi Ve Diğerlerini Sevmemi 
Engelleyen; 

 Güven, Duygu ve Güç 
Bağımlılıklarımdan özgür 
Bırakıyorum...  

 Tüm Bilincime Hakim Olan 
Bağımlılıklarımın, Değişen Çevremi 
Olduklarından Farklı Algılamama 
Neden Olduğunu Fark Ediyorum… 

 Otomatik Çalışan Duygusal 
Kalıplarımın Etkisinden Kurtulmak 
Amacıyla Yeniden Programlamam 
Gereken Bağımlılıklarımın Farkına 
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Varmak İçin Tüm Fırsatlara Acı Da 
Olsa Kapımı Açıyorum… 

 Bilincimin Puslu Geçmişe, Ya Da 
Pırıltılı Hayallerle Dolu Geleceğe 
Dayalı İstek Ve Beklentiler Tarafından 
Yönetilmesine İzin Vermediğim 
Sürece, Şimdinin Tadını Çıkarmam 
İçin İhtiyacım Olan Her Şeye Sahip 
Olduğumu Biliyorum… 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS / 22. Mart. 2011 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“ŞUURLU İBADET NASIL OLMALI..?” 
Tüm dinlerde çeşitli yolları gösterilen ve adeta 
insanlığı Yaradan'ına yakınlaştırmakla görevli 
olan 'İbadet' kavramı nasıl açıklanabilir? 
İbadet kelimesinin anlamı; ABEDE fiilinin 
mastarı olup, kökü; ABD’dir… Manaları ise, 
şöyle sıralanabilir: İtaat etmek… Boyun 
eğmek… Tevazu… Bağlanmak… Hizmet 
etmek… Köle olmak… Kulluk etmek… İlah 
tanımak… Tapınmak… 
Pekiyi ibadetlerimizin otomatik olmaktan çıkıp, 
bilinçli hale gelebilmesi için ne yapmamız 
gerekir?  
Yeni Çağ insanı, ibadeti “İdrake giden 
farkındalık yolu” olarak algılayan insandır. 
Yaptığımız eylem ne olursa olsun, eğer 
gerçekten idrake giden bir farkındalık yolunu tarif 
ediyorsa, öyleyse o ibadettir… Bunun için 
ritüellere ya da birtakım kurallara gerek yoktur... 
“Sürekli tahkik, varlığı tahakkümden 
kurtarır… Varlığın, tahkik edebilmesi için, 
fark etmesi zaruridir… İbadet, tahkiki de 
icabettirmektedir… Yani varlık, tahakküm 
edilmeden ibadet edebilmelidir ki, tahkik 
edebilsin…” 
Öyleyse Yeni Çağ insanı prototipine uyabilmek 
için mutlaka ibadet adına yaptıklarımızı 
sorgulamalı, tahkik etmeliyizdir. Eğer ki 
yaptığımız ibadet bizi aydınlığa değil de, 
karmaşaya ve karanlığa götürüyorsa, bu yolda 
yaptıklarımızı mutlaka yeniden gözden 
geçirmeliyizdir. 
“Hiçbir üst sistem, müphem ve gidilemeyen 
yön göstermez… Ancak, varlığın yarattığı 

sistemler, varlığı daraltır ve sıkıcı, hatta 
boğucu yollar meydana getirir…” 
“Yol ve yön tektir… Yolu bulabilmek için 
dolaşanlar sizlersiniz… Kendinizi 
sadeleştirirken, ibadetlerinizin de 
sadeleştiğini göreceksiniz…” 
Yeni Çağ, ancak eski enerjiye ait tüm 
karmaşıklıkları bırakanların çağı olacaktır.  
Sadeleşme, Yeni Çağ'ın enerjilerine uyum 
sağlamak adına yapılabilecek en önemli 
eylemlerden biridir. Pekiyi sade ibadet nasıl 
olmalıdır? Tebligat bilgilerine göre: 
'İbadetleriniz, kendinize soracağınız üç 
önemli soruyu kapsamalıdır…“Ben Kimim..? 
Niçin Buradayım..? Hizmetim Neyedir..?” 
Son derece sade olan bu yaklaşımla, cesurca 
varlığımızın derinlerine inerek ve yürüdüğümüz 
bu yolda bizlere yardım etmiş ve  etmekte olan 
tüm sistemlere büyük bir saygı ve minnet 
duyarak ilerlemeliyiz... 
“Ben kimim? Niçin buradayım? Hizmetim 
neyedir?” sorularına verdiğimiz cevaplara dair 
geliştirdiğimiz her farkındalık bizlerin en önemli 
ibadetidir... 
 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS / 29. Mart. 2011 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“NEFS ve EGO HAKKINDA 
BİLMEDİKLERİMİZ…” 
İnsan, Bir Tesirler Yumağıdır… 
Tesir Yumağının Merkezindeki, Tam 
Ortasındaki En Parlak Nokta Bizim 
Vicdanımızdır…(Sadıklar Planı) 
Bizler yeryüzündeki yaşamımız esnasında her 
an birçok tesire maruz kalmaktayızdır. Hayatın 
böylesine çeşitli sahnelere maruz kaldığı ve 
birçok konuda karmaşanın had safhada olduğu 
bu zamanda, insan Vicdan Sesi'ni duymakta 
oldukça zorlanmaktadır. Dünya hayatında, 
maddenin tesirleri, ruhun serbestiyetinden daha 
baskındır... 
Oysaki “Hakiki manada vicdanımız, Âlemlerin 
Rab’inden, Yaradan’dan sayılır…” 
Bir insanın, kendi varlığı, kendi sebebi ve kendi 
bütünlüğü hakkında bir bilgiye, bir esasa 
ulaşabilmesi İçin, zaaflarını (bağımlılıklarını) 
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tespit edip yok etmesi şarttır… 
Bu yolda atılan adımlar Tasavvuf'ta şu şekilde 
tanımlanır: 
Birincisi; en alt kademe olan, otomatik, kaba 
nefsani davranışlar ve hisler kademesi... Nefsin 
hükmünde olan insan… Nefs-i emmare… 
İkincisi; moral ve ruhi bilgilerin saadet ve 
mutluluk getireceği anlayışına ve beklentisine, 
yarı nefsaniyete dayalı, art niyetli bir kademe... 
Nefsini kontrollü kullanan insan…Nefs-i 
Levvame… 
Üçüncüsü; (mülhime dördüncüdür) tam bir 
vicdan sesi ve sezgisine ait bir kademedir... 
Herhangi bir nefsani tatmin aramaz ve mutluluğu 
temine çalışmaz... Tam bir vicdan tatbikatı 
yapan insan… Nefs-i Mutmainne… 
Beşinci; nefs-i raziyye… 
Altıncı; nefs-i merdiyye… 
Yedinci; nefs-i kamile… 
Maddenin bilmediğimiz her türlü ince vasfından, 
yine bilmediğimiz en kaba vasfına kadar ve de 
en ilkel dar şuur içerisinde bulunan varlıktan, 
düşünebildiğimiz en geniş şuurlu varlığa kadar 
hepsi, Rab’lerin Rab’i olan ilâhi plan’ın iki eli 
arasındadır… 
Varlığa en yakışacak olan ve ebediyen ifa 
edeceği vazife; Rab’lerin Rab’i olan ilâhi Plan’ın 
emrinde bir kul olmak ve onun tayin etmiş 

olduğu istikamette seyretmektir… 
Bu durumda üzerimize düşen vazife, samimi 
olabilmektir… 
Tebligat Bilgilerine göre Samimiyet Kavramı: 
“Samimiyetimiz; vicdanımız ve bilgimiz 
karşısındaki durumumuzdur… 
Samimiyetimiz; nefsimizin, bahanesiz olarak 
ortaya konuluşu, Fonksiyonumuzun yerine 
getirilişi ile hakiki ihtiyaçlarımızın ortaya 
çıkışıdır…” 
“Samimiyet, nefsaniyetin karşısında, hakiki 
olarak vicdan kanalı ile ve sevgi kanalı ile 
bize verilmiş olan bilginin hâkim olması, 
daima galip gelmesi için gösterilen cehttir…” 
Bu ceht; bizi bilmeye, bilmek ise İman’a 
götürür… 
İman ise; idraki mümkün olabildiği nispette, 
biricik Yaradan’ın, Kadir-i Mutlak olan Allah’ın bir 
cüz’ü olduğumuzu; yani O'nun sadık bir askeri 
bulunduğumuzu; hiçbir kıymetin; mevcut olan 
Dünya’nın, bedenli hallerin sağlayacağı ve 
sağlamış olduğu hiçbir kıymetin; hiçbir saadetin; 
hiçbir kudretin; hiçbir güvencin; Kadir-i Mutlak 
Allah karşısında hiçbir değere haiz olmadığını 
tam manası ile anlamaktır... (SP) 
 
Üzerimizdeki vicdani tesirlerin nefsani 
tesirlere daima üstün gelmesi dileğiyle... 

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


