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

Bu ay, benim için çok farklı bir ay… 

Vakfımızın varoluş nedenlerinden birini 
daha gerçekleştirdik… O coşku ve 
heyecanlarınızla sürekli desteklemiş olduğunuz 
ilk kitabımız nihayet çıktı… Yıllardır 
hazırlandığımız fakat Zaman’ının ve Mekan’ının 
oluşmasını beklediğimiz kitabımız… 

01/02/2007 günü… Ve sevgili eşim, 
sonsuzluk yolundaki kozmik yoldaşım, gönül 
dostum Sevgi ERSOY’un kaleminden çıktı… 
Mutfak Penceremdeki Hindistan… 

Yaşanmış, daha doğrusu derinlemesine 
yaşanmış deneyimlerin hikayeleri… Sevgi 
ERSOY, Güvercin’lerle, Serçe’lerle, Bay ve 
Bayan Kuş’la, Örümcek’le, Kaplumbağa’yla, 
Peygamber böceği’yle, Kuğu’yla, Kuzu’yla, 
Katır’la bizi bize anlatıyor… 

Dünya’ya gören gözlerle 
bakabildiğimizde; etrafımızın, idrake götürücü 
ağır bilgilerle nasıl dolu olduğunun misalleri… 

Küçücük bir örümcekle olan ilişkisine 
yaklaşımı ile; ölümün soğukluğunu ta yüreğinde 
hissederek yaşamının son anına büyük bir 
özenle hazırlanan yetişkin bir ürkek insanla olan 
ilişkisine yaklaşımı arasında fark gözetmeyen bir 
anlayış… 

Neye baktığımızın değil, nasıl 
baktığımızın önemli olduğunun vurgulanışı… 
Bakmakla kalmayıp, gören olmak gayreti… 
Görebildiğini anlayabilmek hali… Anladığını 
idrak edebilmek becerisi… 

Ve nihayet, anlayışta sıçramak… İşte 
Mutfak Penceremdeki Hindistan… 

*** 
Dünya yaşamımızı değerli kılan; yaşamın 

içerisindeki değerleri görebilmektir… Özenle, 
Güvenle ve Sorumlulukla etrafımıza 

bakabilmektir… Ben kimim..? Niçin bu 
Dünya’dayım..? Ne yapabilirim..? sorularını 
sorabilmektir… 

Çağdaş ve İnsanca bir yaşamın böyle 
olması gerektiğine inanıyorum… 

Beşeri format olan; Seçimlerimizin 
Tesadüfi, Faaliyetlerimizin Yüzeysel ve 
İdraklerimizin Sığ olduğunun farkına 
varmalıyız… 

Ki; Her An Dinamik, Bulunduğu 
Ortamın Bilgisine Sahip, Hedefi Sonsuzda 
olan İnsan prototipini oluşturabilelim… 

Hepimizin, Dünya hayatına bakabildiği bir 
penceresi vardır… Kimisi küçük, kimisi büyük, 
kiminin camları kirli, kiminin ki temiz… 

Evren, bu pencerelerimizden, kendini 
bize göstermeye çalışır… Pencerelerimizi 
büyütmek için, camlarını temizlemek için bizlere 
ilişkiler sunar… Eşyayla, bitkiyle, hayvanla, ya 
da insanla… Ne ile olursa olsun, ilişkiler, 
pencerelerimizi büyütmek ve camlarını 
temizlemek için tek çarelerimizdir… 

Meseleye daha da derinden 
bakabildiğimizde, diyebiliriz ki; her insan, 
Yaradan’ın, Dünya madde alemine baktığı bir 
penceredir… Yani bizler, en yüksek şuur 
sahaları ile, en kaba maddi şuur sahaları 
arasında bir köprü, bir pencere vazifesi 
yapmaktayız… 

Bu durumda yapmamız gereken bir tek 
şey var, o da, penceremizi genişletmek, 
camlarını temiz tutmak… 

Dünya yaşamı esnasında, deneyimler 
sonucu tattığımız, incinmeler, düş kırıklıkları, 
dışlanmışlıklar gibi hoşumuza gitmeyen haletler, 
pencerelerimizi daraltmamıza ve camlarının 
biraz daha kirlenerek görüntüleri almamasına 
sebep olmaktadır… 
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 İncinmektense, dışlanmaktansa, düş 

kırıklığı yaşamaktansa, pencerelerimizi iyice 
küçültüp uyumayı tercih etmekteyiz… İlişkilerden 
kendimizi soyutlamakta ve Yaradan’ın bizden 
beklediklerini ihmal etmekteyiz… 

Kendimizi değiştirmek, geliştirmek, 
dolayısıyla bütünün gelişimine katılımcı olmak 
için yoğun ilişkiler içerisinde olmalıyız… Madde 
ile, bitki ile, hayvan ile, insan ile… Yoğun ve 
randımanlı ilişkiler… Geniş pencerelerle ve 
temiz camlarla… Gereken değeri vererek, mana 
ve maksadını önceden bilerek… Küçük büyük 
demeden… Önemli önemsiz demeden… 
Derinlemesine, hassasiyetle ilişki… 

Demek ki; böylesine büyük bir kozmik 
görev yüklenmiş bize ve de Pencerelerimizi 
büyütmek, camlarını temiz tutmak istenmekte… 

Bunun için tek yol, kendimiz üzerinde 
çalışmaktır… 

01.Ağustos. 1992 

Sevgi ERSOY / Saat: 08.20 

Bileyiciler, bıçakları bilerken şakır şakır; 

Bıçaklar, ışıklar saçarak pırıl pırıl… 

Küçücük bir pencereden bakıyorum, daracık… 

Hayretle seziyorum olanı biteni… 

Büyütemiyorum ki penceremi, 

Daha iyi göreyim, her şeyin sebebini bileyim… 

Işıklar dizilirken pencereme, 

Başımdaki ağırlık büyüyor yine… 

Zorluyorum duvarları, daracık pervazları… 

İçimde artan sızı, şahlanarak saldırıyor, 

Darmadağın ediyor her yanı… 

Bir bakıyorum ki; yine aynı pencere, 

Tek fark; biraz daha cesaret… 

Sarkıyorum penceremden, 

Açıyorum gözlerimi, 

Görmek istiyorum alabildiğimi… 

Bitap, yorgun uzanıyorum yere, 

Karşımda dar pencere… 

Işıklar göz kırpıyor çabuk serildin der gibi… 

Kalksana..! Yine şahlansana..! 

Sarksana pencerenden… 

Görmek istiyorsan aradığını, 

Ufuktan ayırmamalısın bakışlarını… 

Damarlarımdan akan kanın sesini duyuyorum, 

Gürül gürül oluyor kulaklarımda, 

Nehir gibi… 

Kendimi, çağlayan seller gibi hissediyorum 

Girdaplarımla… 

Baskınlar yapıyorum her yana, 

Coşuyorum, taşıyorum, 

Dağlar, tepeler aşıyorum… 

Gözlerimi açtığımda; 

Avuçlarımda bir damla su, 

Sırlarla dolu… 

Hayranlıkla bakarken damlacığa, 

Gözlerim, dar penceremden 

Dikiliyor karşımdaki yeni ufka… 

*** 
 

Sevgi ERSOY’un bu kitabının, her 
okuyan üzerinde bir uyanışa, bir idrake vesile 
olmasını diliyorum… 

 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 
 
 
 

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

 

 Kıyam etmek; bizlere gösterilen 
merhalelerin, aşmamız için olduğunun; * 
etrafında durmadan dönüp dolaşmamızın, 
aynı zemin içerisinde irtifa kaybetmemiz 
ifadesini taşımakta olduğunun; * meseleyi 
halledenin de, zora sokanın da bizler 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:057) 

*** 
 Kıyam etmek; güdüm’ün, madde’ye ait 

olduğunun; * zira madde kendisine ait 
bilgiyle tam bir donanım içerisinde olduğu 
için, güdümün de bu bilginin bünyesinde 
mevcut olduğunun; * güdümün, daima 
yakalaşana doğru yönelmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:058) 

*** 
 Kıyam etmek; bizlerin, tanımaya 

çalıştığımız bu varlığı (maddeyi), zaman 
zaman başa çıkılmaz, zaman zaman 
hasmımız, bazen de efendimiz olarak 
görmekte olduğumuzun; * ya onunla 
savaşmakta, ya da hükmü altına girmekte 
olduğumuzun; * oysa ki, onun, bizlerin 
sınırları içerisine tamamen girmiş ve 
bizlerle adeta tam bir dayanışma içerisine 
girmeye çalışan uysal halini görebilsek, 
onun sevgiye ve şefkate muhtaç 
mevcudiyetini de keşfedebileceğimizin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:058) 

*** 
 Kıyam etmek; inancımızın bizi taşıyacak 

en emin araç olduğunun; * bizlerin tek yol 
göstericimizin de inancımız olduğunun, bu 
sayede ilerlememizi temin edebilmekte 
olduğumuzun; * inancın, yolu açarken, bir 
taraftan da seviyeyi yükseltmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:063) 

*** 
 Kıyam etmek; ilerlemenin ancak yatay ve 

düşey paralelliğinde olduğunda 
gerçekleşebileceğinin; üst şuur’un alt 
şuur’a hükmü olduğu gibi, alt şuur’un da 
üst şuur’a tesirinin yabana atılmaması 
gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:063) 

 Kıyam etmek; isteklerin, peşlerinden 
koşulan mevzular haline dönüştüğü andan 
itibaren fertlerin kendi üzerlerinde yaratmış 
oldukları kesintileri ifade eder olduğunun; * 
kontrolsüz isteklerin, mâniaların en çetinini 
teşkil ettiğini bilmemiz icabetmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:064) 

*** 
 Kıyam etmek; eğer isteklerimiz bizleri 

peşinden sürükler bir hal tarzını almış ise, 
durumun kontrolümüze ihtiyaç duymakta 
olduğunu anlamamız gerekmekte 
olduğunun; * içinden çıkılamaz hallerin 
ifadelerinin daimi olarak isteklerin getirmiş 
olduğu neticeler olarak izah edilebilir 
olduğunun; * çeşit itibariyle çokluk arz 
eden durumlarda ise, kuşkusuz, isteklerin 
rolünün büyük olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:064) 

*** 
 Kıyam etmek; farkında olmadan meydana 

getirmiş olduğumuz ve bizleri daima bir 
noktadan alıp diğer noktaya taşıyan 
isteklerin, arada geçen süreç içerisinde, 
fertlerin üzerinde değişik yazgılar meydana 
getirmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:064) 

*** 
 Kıyam etmek; sistem’lerin, kendilerini 

ortaya koyarken, bir taraftan da anlaşılır 
olma özelliğine bürünmekte olduklarının; * 
bizlere düşen vazifenin, sistemlerin esas 
mahiyetini hissetmeye çalışmak 
olduğunun; * imkânların, daima sistemlerin 
sunduğu neticeler olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:066) 

*** 
 Kıyam etmek; gidişatımızın, sistemlerin 

kurmuş olduğu ağ içerisinde kendisine yol 
bulmakta olduğunun; * sistemlerin hiçbir 
zaman tıkanmadığının, tıkananların ancak 
bizler olabildiğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:066) 

*** 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (07)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Varlıklara ait olan Yaratılış halen devam 

etmektedir ve bünyesinde yaratma potansiyeli 
olan varlık çünkü o yaratıldı ve yarat emrine uyan 
varlık, kendinde bu gücü bulan her varlık yaratma 
faaliyetine kendi kapasitesi, gücü, potansiyeli 
oranında katılımda bulunmaktadır... İşte bu 
şekilde bütün varoluşun bir birlik, vahdet 
olduğunu anlamalıyız... Ancak buradaki birliğin, 
vahdetin varlığın birliği olduğunu bilmeliyiz... 
Buradan birtakım kendi dünyamızdaki vahdet 
anlayışımıza veya vahdet-i vücut anlayışlarına 
doğru gidersek, bunlardaki orijinal anlayışın, 
bilginin o “OL” diyenle birleşme yönünde değil de 
yaratılmış olan ilk enerjinin her şey olduğunu ve 
bütün mevcudatın, varoluşun bu manada bir 
bütün olduğu şeklinde bir anlayış bizim için daha 
uygun gözükmektedir... Varolan her şeyin tek 
olan, bir olan, asli olan, üstün bir enerjinin 
tezahürü olduğu anlaşılmalıdır yani bizlerin 
seviyesinde anlaşılmalıdır ifadesi biraz cüretkar 
bir ifade... Sezilebilir ancak... Bunu tahkiki 
olmayan bir tarzda konuşuyoruz, birbirimize 
aktarıyoruz... Varolan her şeyin, böyle derken 
dünyamızı da içine alarak bütün varoluş 
kastediyorum... Varolan her şeyin, bütün varlığın, 
bildiğimiz bilmediğimiz, tanıdığımız 
tanımadığımız bütün varlık, madde âleminin, 
bütün mana âleminin, bütün mevcudatın, her 
şeyin üstün enerjinin tezahürü, yaratması ve 
yayılması olduğunu anlamalıyız... Varlığın birliği 
bu demektir... Bu manada bakıldığında varlık 
birdir... Ancak tezahür ettikçe, yayıldıkça, bu 
yaratma eylemi bünyesini yaydıkça işte bu 
kesafetlerde bireysellikler ortaya çıkıyor yani her 
varlık kendini bir birey olarak algılamak 
durumuna geliyor... Ben kendimi ben, siz 
kendinizi siz vs. sanki birimiz diğerinden 
başkaymışçasına illüzyona dayalı anlayışlara 
sahip oluyoruz ve dışımızda bir eşya âlemi 
beliriyor... Ben ve eşya âlemi, ben ve masa vs. 
yani bu şekilde bir dualite âlemi ortaya çıkıyor... 
Bu dualite âlemi biz varlıkların yine kendimiz 
tarafından yaratılan, içinde tatbikatlar yaptığımız 
ve daha sonra içerisindeki doğru bilgiyi almaya 
çalışacağımız aslında bir illüzyon olan âlemi ifade 
ediyor... Buradaki ince mesele şu kesafette, 
ortamda aslımızın bir olduğu sezgisine, 
anlayışına gitmek... 

Bir hikâye şöyle der, bir sufî bir 
öğrencisini, sufizmde bu adettir birtakım nazari 
bilgiler verildikten sonra o kişiler dergâhtan dışarı 
yollanır ve aldıkları bilgileri hayata geçirirler ve 
insanlarla paylaşırlar, sonradan yine dergâha 
dönerler... İşte bu şekilde gönderilen bir sufî 
döndükten sonra kapıyı çaldığında şeyhi ‘kim o’ 
der... Geriye dönen ‘ben falanca’ diye cevap 
verdiğinde ‘sen daha pişmemişsin, falanca sene 
daha çile çek, bir daha gel’ der ve aradan 3-5 yıl 
geçer gene geldiğinde şeyh ‘kim o’ dediğinde bu 
defa müridin verdiği cevap şudur ‘sen’. Şeyh 
‘şimdi oldun’ der yani burada da varlığın birliği 
meselesi anlatılmıştır... 

Meseleye skalatik bakmak lazım... Her 
kesafette bir üst kesafet bir alt kesafetin Rab’bi 
durumundadır... Adeta hiyerarşik olarak Rab’ler 
kademe kademe yükselmektedir... Dolayısıyla ilk 
aşamada anlaşılması gereken bir alt kesafetten 
bir üst kesafete çıkan varlık yani kendi Rab’binin 
düzeyine doğru ilerleyen varlık dönüşünüz 
banadır ifadesini kendi varlık bünyesinde 
gerçekleştirmiş olandır ama bu dönüşünüz 
banadır emri sonsuza kadar süren bir emirdir... 
Bu yüzden tekâmül sonsuzdur... Sürekli dönüş 
ona doğrudur... Kendisine döndüğünüz seviye de 
kendi Rab’bine dönme eylemi içindedir... Böyle 
bir giriftlik anlayışı... 

Esas olan tek bir ruh olup başlangıç 
ise bu şekilde oluşmaktadır... Şüphesiz bizim 
burada sonsuzdan sonsuza dediğimiz yaratılış 
içerisinde biz anlayabilelim diye bir başlangıç 
sözcüğü geçmektedir... Esas olan tek bir ruh 
olup veya tek bir enerji olup yani “OL” emriyle 
yaratılmış olan tek bir enerji olup başlangıç ise 
bu şekilde oluşmaktadır... Yani tek olan üstün 
bir şekilde “OL” emriyle yaratıldıktan sonra bu 
tekliğin çokluğu neticesinde diye devam 
ediyor... Şimdi bu tekliğin çokluğa doğru kendini 
yayması yaratılışın aslını teşkil eder... Burada 
enerjiler mevzuu ortaya çıkmaktadır... Elimizdeki 
bilgilere göre beş ana enerji mevcuttur... 

(Devam.Edecek) 
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 -------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (37) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Nefsaniyet de egonun kendisidir, o 

kadar... Başka bir şey yok... “Nefsinize hâkim 
olun” dendi... Üç tane done vermiş 1450 yıl 
önceden beri gelen... “Eline, beline, diline hâkim 
ol”... Çok önemli üç done bu ama bir insanın 
eline hakim olması ne demek, diline hakim 
olması ne demek, beline hakim olması ne 
demek? 

Bunların hepsi Yaradan’ın yüce rahmeti 
olmasa bir anda tokmak yiyici oluruz... Öyle 
büyük bir şefkat, koşulsuz sevgi, öyle müthiş bir 
özverili hizmet, liderlik, akışa uyma bunları biz 
kendi üzerimizde tahkik edeceğiz... Bunlar bizim 
enkarnasyon örtümüz olan hedefin yedi tane 
vasfı... Hedef örtüsü... Yedi tane vazife vardı 
yani varlığın enkarnasyonlar boyu değişmeyen 
vazifeleri nelerdir bilmek zorundayız... Maddi 
hizmet nedir, manevi hizmet nedir? Liderlik, 
bilgelik, mücadeleci, araştırmacı, sanatçı 
bunların hepsinin mutlaka bir varlığın dominant 
olarak geliştirmek üzere binlerce enkarnasyon 
geliştirmek üzere taahhüdüdür... Yaradan’a 
taahhüdümüzdür bunlar bizim... ‘Ben hepsini 
yapıyorum’ denebilir aslında hepsini her varlık 
deneyimleyebilir ama dominant olarak. Yani 
dünyada da iş için gelen bir insana ‘ben her işi 
yaparım’ diyen bir insanı ben almam, ‘her işi 
yaparım’ diyen bir insan aslında hiçbir işi 
yapamıyor demektir... Biri gelir ‘benim uzmanlık 
dalım, mimarlıktır, mühendisliktir, bilgisayardır, 
muhasebedir hatta şu konuyu alırım, bu konuyu 
almam’ o varlık ihtisaslaşmış varlıktır... 
Muhasebeci olarak alırsınız işe gidemediğiniz bir 
gün sizin telefonlarınıza bakabilir, sekreterlik 
yapabilir, not alabilir, toz alabilir ama asıl işi 
muhasebedir... Dominant vazifesi ortaya 
çıkmamış her işi yaparım diyen adam hiçbir işi 
yapamaz... Bizler de bilhassa vazifemizi 
mümkün olan bir yüzde ile tespit edemezsek 
kendini bilme yönünde bir aşama yapmamız 
mümkün değildir... Yani vazifeyi tespit etmek 
Allah’ın emridir diğer bir ifade ile İslam’i ifade, 
Farzdır... Tespit edemedik, mümkün olduğu 
kadar bunun yakınlarında dolaşmak, sürekli 
araştırıcı olmak, yakalamaya çalışıyorum, 
tefekkür içindeyim ne olabilir, ben kimim, burada 
ne işim var, vazifem kimedir, vazifem nedir? Ben 
bunları samimi bir şekilde soruyorum ama 
bulamıyorum, mutlaka bulacaksınız niye? 

Burada samimi, istikrarlı bir iradeyi koymak 
mutlaka Yaradan’ın elinin senin yakınına hatta 
şah damarına girmesine sebep olur... Bu konuda 
ter dökmek lazım, sıkılmak lazım, ‘bana göster’ 
bu bizim hakikatimizdir, gerçek illüzyon 
dünyasının içerisindeki tek hakikatimiz ben 
kimim sorusuna doğru cevabı almak... Tabii bu 
cevap genelde sahte kişiliklerle verilir... Hayat 
içerisinde mesela ben aslında dünyaya bu 
vazifeler içerisinden bilge rolü ile gelmişim bana 
ailem demiş ki sen müzisyen olacaksın, 
müzisyenlikte beceri de göstermişim, başarı da 
sağlamışım çevrem de gayet iyi, oturtmuşum 
fakat o müzisyenlik kişiliği, kimliği benim asıl 
kimliğim değil, niye? Çünkü bilgeliğin o dünyasal 
müzisyenlik faaliyeti içerisinde açığa çıkması 
daima müzisyenlik kisvesi ile örtünüyor... Şimdi 
bir bilge müzisyen olamaz demek değildir… 
Dünyasal faaliyetlerimizin ana rolümüz ile tıpa 
tıp aynı olması manası taşımaz ama genelde bu 
konuda gerçekten ruhsal âlem için önemli 
varlıklar, dünyasal yaşam esnasında 
taahhütlerine en uygun dünya faaliyetlerini 
seçerler... Mesela, bir yaratıcı, değiştirici vazife 
olan sanatçının gerçekten yaratıcılığa çok 
müsait bir mesleği seçmesi o varlığın o 
vazifesini geliştirmesi adına çok imkânlı bir 
durumdur... Bir bilgenin de o vazifesine uygun 
bir dünya iştigal konusu seçmesi de uygundur 
ama ille de olacak değildir... 

Bu vazife örtümüzün, her enkarnasyonda 
değişmeyen, bir defa yüklenilmiş ve sürekli 
geliştirmeye tabi tutulan vazife örtümüzün 
dışında, hedef diye, vazife örtümüz kadar önemli 
bir enkarnasyon örtüsü daha var… Hedef 
örtüsü... 

Hedef, vazife kadar önemli fakat her 
enkarnasyonda, vazife örtüsü ne olursa olsun, 
varlık, hedef örtüsünü seçer de gelir... Hedef, 
enkarnasyonun esas güdüleyici örtüsü idi... Yani 
varlık her enkarnasyonunda bu hedefini 
değiştirir… Yedi tane hedef seçimi yapabilir… 
Bunlar negatifi ve pozitifi ile olur… Bunun 
sonsuz çeşitlilikte olması varlık için hayırdır... 
Şimdi burada hedef örtülerini tek tek ele 
almalıyız… 

(Devam edecek) 
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Merhaba Gönül Dostlarımız; 

Gönüllerimize doğru açılan pencereye, mutfak 
penceremizden ulaşabilmek… 

Bizlere bu ufku, kuşlar ve diğer hayvan 
dostlarımızla yaşadığı haletlerle açan Sn. Sevgi 
ERSOY ‘a minnettarız. Her öyküde kendimize 
daha yaklaşmamıza yardımcı olan hikâyeler, 
sevginin en safını, bilginin en hasını sunuyor 
bizlere. 

İÇ SIKINTISI 

“Hiiiç, bakıyorum işte…” diyerek başlayan bir 
diyalog… Daha doğrusu bir monolog… 

Çünkü bu sözcükleri kullanan kişi genelde bir 
teyp gibidir… Ne yapıyorsun denildiği anda 
düğmeye basılır, o da otomatik olarak çalışır…  

Gözleri donuk, omuzları düşük ve sessizdir… 
Hele çevre koşulları da ona destek vermişse, 
hava yağmurlu, ev sessiz ve hayatı 
umutsuzluklarla doluysa: 

“Hiç bakıyorum işte…” sözcükleri, “geliyorum 
işte…” diyen büyük bir kasırganın habercisi 
oluverir… 

Bu öykünün devamını Şubat ayı ilk haftası 
piyasaya çıkacak “Mutfak Penceremdeki 
Hindistan” adlı kitabın ilk sayfalarından 
okuyabilirsiniz! 

 TAŞ KURSU: Master Sevgi ERSOY / Bilgi 
Paylaşım Merkezi-Taksim 

TAŞ ŞİFASI KURSU  
Sevgili öğretmenimiz Sn. Sevgi ERSOY, bize 
Şubat ayında çok önemli bir şifa olan “4 taş şifa” 
tekniğini öğretti. Dört enerji bedenimize denk 
gelen dört ayrı renkte taşlarla kendimize veya 
başkasına nasıl şifa yapılır öğrendik. Önemli 
hastalıklarda her gün yapılan bu şifa oldukça 
etkili. Taşlarımızın yardımıyla yapılan bu teknikte 
renklerin de enerjilerinden yararlanabiliyoruz. 
Dileğimiz bir dahaki sefere bu çalışmaya 
katılmamış olanlarla bir araya gelmek… 

HEALING STICK İLE ŞİFA   
Bu derste ise Healing Stick ile bedenimizde 
bulunan belli enerji noktalarına bu tekniği 
uygulayarak o bölgeleri aktive ettik. Özellikle 
üçüncü gözü aktive etmek için müthiş bir 

çalışma. Kursun devamında kendi auramızı 
temizlemeyi, evde koruma alanı yaratmayı ve 
Bolluk-Bereketi artırmayı da öğrendik.  

 QUAN YİN MEDİTASYONU / Master Sevgi 
ERSOY / 7.12.2006  / Kadıköy Belediyesi 
Brifing Salonu 

Quan Yin uyulmaması almış olanların 
katılabildiği çalışma her ayın ilk perşembesi 
yapılmaktadır.  

 PERŞEMBE MEDİTASYONLARIMIZ : 
Her Perşembe 19.30.21.00 saatleri arasında 
Kadıköy Evlendirme Dairesi Büyük Salonda Sn. 
Sevgi Ersoy tarafından toplu Reiki Şifa 
Meditasyonları yaptırılmaktadır.  

 SEMİNERLERİMİZ: Sn. Nurettin Ersoy 
Konferansı / 04.01.07-11.01.07-18.01.07-
25.01.07 /Yaşamı Kolaylaştırıcı Bilinç 
Semineri / Kozyatağı 

11.01.2007/ İhtiyaç ve İstek Mekanizması 
Bizler de sistemlerin, mekanizmaların, yani 
Yaratan sistemlerinin ve mekanizmalarının 
hizmet ettiği ve sürekli ihtiyaçlarımızın 
karşılandığı ve karşılanan ihtiyaçlarla da bir 
takım haletler yaşatılan varlık okulundayız.  
Okulun çalışma sistemi budur. İhtiyaçların 
tespiti, tespit edilenlerin varlığa sunulması, bu 
sunum esnasında varlığın bir faaliyet yaşaması 
ve tekamül etmesi. Her yaratılmış olan mutlaka 
kendi kapasitesine, kendi şuur kapasitesine ait 
olan bir yarat emri ile birlikte yaratılır. Dolayısı ile 
de kainatta böylesine üstün bir doğası ile 
yaratılmış olan her zerre, aslında bir ihtiyacının 
da karşılanması konusunda taahhüt almıştır. 
Yani bizler ihtiyaçlarımızın mutlak surette 
karşılanması konusunda taahhüt almış 
varlıklarız. Sanki küçük bir sır var Onu 
becermemiz lazım. İstemek. İstemeyi bilmek. 
İstemeyi bilemek 2 faktörle ele alınmalı.  

1. Neyi isteyeceğini bilmek. 
2. Nasıl isteyeceğini bilmek.  

Geçici doyumlar ve mutluluklar sağlayan 
bedensel ihtiyaçlarımızın karşılanmasını mutlak 
ruhsal ihtiyaçlarımızın karşılanmasına 
dönüştürmemiz lazım. Orada mutlak mutluluk 
doyurulur.  

18.01.2007/Kendini Tanımak 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

İstiklal Caddesi Mim Han No: 79 Kat: 6 - 34433 Beyoğlu – İstanbul 
Tel: 0212 - 292 45 41 + 42 / Fax: 0212 - 292 45 50 / E-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

7 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 Bizler seçme özgürlüğüne tabii olarak kendimize 

uygun olanı seçeriz. Beyin sınırsız faaliyete 
hazırdır aslında. Onu kısıtlayan, o komutu veren 
biziz aslında. 

Genelde bizim sahte kimliklerimiz kendimizi 
bilmede aşılması gereken çok önemli 
barikatlarımızdır... Bunlar o kadar kendisini bize 
asıl kimlik olarak lanse eder ki, biz onları, asıl 
kimliğimiz, asıl kişilik özelliklerimiz zannederiz... 
Ve dolayısı ile de onlarla hayatımızı idame 
ederken asıl kimliğimiz zannettiğimiz içinde 
kendini bilme konusunda bir çaba, bir istek, bir 
gereklilik duymayız... Bu çok önemlidir... 

25.01.2007/İdrak Mekanizması ve şuur 
Zaman enerjisi, bizim bu dünyadaki zihin 
yapısına sahip olmamızı sağlar. Kozmosun 
yaratma eylemini yaptığı enerjidir. Mekân, sevgi, 
hayat, bilgi enerjileri ile bütünleşir. Dünyaya 
burularak inen zaman enerjisi, illüzyonun baş 
müsebbibidir. İllüzyon; olduğu gibi 
görünmeyendir. Hiçbir şey göründüğü gibi 
değildir. Sabit ve mutlak da değildir. Zaman 
enerjisi ise; sabit ve mutlaktır. Geçmiş-bugün-
gelecek yaratır. Hikâyelerden oluşur yaşantımız. 
Bunları bırakıp bilgisini alabilmeliyiz. Zihnimizi 
değiştirmekle çevremiz de değişecektir. An’a ne 
pus, ne pırıltı bulaştırmamaktır. An yalın ve net 
olandır. Bütün var oluş an’dadır.   

 PERŞEMBE KONFERANSLARIMIZ  / Sn. 
Nurettin Ersoy Konferansı / 18.01.2007 
Evlendirme Dairesi 

“Değişmek Zorundayız” 
Var olduk ki değişelim diye.  

*Asıl manası ile değişmek doyum ve 
mutluluğumuzu sağladığımız bir fizik koşuldan 
ayrılıp, artık doyum ve mutluluğumuzu başka bir 
fizik koşulda aramak mıdır?  

*Egonun ya da herhangi bir bedeni coşku ya da 
hazzın doyumunun kaynağını değiştirerek midir? 

*Maddi ve enerjitik iki farklı yapıdan meydana 
gelmiş olan insanın maddi yapısındaki değişim 
mi yoksa ruhsal yapısındaki değişim mi esastır? 

Ruhen değişmekte, tekâmül etmekteyiz. Buna 
bağlı olarak bedenen de değişmekteyiz. 
Ruhumuz asıl varlığımız. Beden ona hizmet 
eden. Devinir, donanır, değişir ve tekâmül 
ederiz. Acılar, gelişime direnç koyuşlarımızdır. 
Dış tesirlerle yönetilen makineleriz. Uyuyoruz. 

Kabul etmiyoruz. Alışkanlıklar, telkinler, örf ve 
adetlerimiz, korkularımız baş sebepler.  

İçsel bir mücadele, nefs denetlemesi, 
uyanmanın güçlülüğünün kavranması ve içinde 
bulunduğu realitede ölmesi şuurlanma ve 
değişimin ilk adımlarıdır.  

 MEDİTASYON EĞİTİMİ / Master Sevgi 
ERSOY / Kadıköy Belediyesi / Kozyatağı 
Kişisel Gelişim Derneği 

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

 KISSADAN HİSSE 
ANLADIM  
Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını, 
kendimi bulduğumda anladım. Herkesin mutlu 
olmak için başka bir yolu varmış, kendi yolumu 
çizdiğimde anladım… Bir tek yaşanarak 
öğrenilirmiş hayat, okuyarak,.dinleyerek değil… 
Bildiklerini bana neden anlatmadığını, anladım…  
Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün 
kayıpmış, aşk peşinden neden yalınayak 
koştuğunu anladım… Acı doruğa ulaştığında 
gözyaşı gelmezmiş gözlerden, neden hiç 
ağlamadığını anladım… Ağlayanı güldürebilmek, 
ağlayanla ağlamaktan daha değerliymiş, 
Gözyaşımı kahkahaya çevirdiğinde anladım… 
Bir insanı herhangi biri kırabilir, ama bir tek en 
çok sevdiği acıtabilirmiş, çok acıttığında 
anladım… Fakat hak edermiş sevilen onun için 
dökülen her damla gözyaşını, Gözyaşlarıyla 
birlikte sevinçler terk ettiğinde anladım... Yalan 
söylememek değil, gerçeği gizlememekmiş 
marifet, yüreğini elime koyduğunda anladım… 
''Sana ihtiyacım var, gel! '' diyebilmekmiş güçlü 
olmak, sana ''git'' dediğimde anladım… Biri sana 
''git'' dediğinde, ''kalmak istiyorum'' 
diyebilmekmiş sevmek, git dediklerinde 
gittiğimde anladım... Sana sevgim şımarık bir 
çocukmuş, her düştüğünde zırıl zırıl ağlayan, 
büyüyüp bana sımsıkı sarıldığında anladım... 
Özür dilemek değil, ''affet beni'' diye haykırmak 
istemekmiş pişman olmak, gerçekten pişman 
olduğumda anladım... Ve gurur, kaybedenlerin, 
acizlerin maskesiymiş, sevgi dolu yüreklerin 
gururu olmazmış, yüreğimde sevgi bulduğumda 
anladım... Ölürcesine isteyen, beklemez, sadece 
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 umut edermiş bir gün affedilmeyi, beni affetmeni 

ölürcesine istediğimde anladım… Sevgi 
emekmiş, emek ise vazgeçmeyecek kadar, ama 
özgür bırakacak kadar sevmekmiş...  

Can Yücel 
----------------------------------------- REİKİ ve QUAN YIN KÖŞEMİZ ------------------------------------------
 REİKİ 1.DERECE İNİSİYASYONLARI : Master 

Sevgi ERSOY / Vakıf Merkezi 
Bu ay Reiki 1. derece ailemize 7 yeni Reiki öğrencisi 
katılmışlardır… 

 REİKİ 2. DERECE DERİN ŞİFA TEKNİKLERİ 
KURSU / Master Sevgi ERSOY / Vakıf Merkezi 

Bu ay Reiki 2. derece ailemize 8 yeni Reiki öğrencisi 
katılmışlardır… 

 QUAN YİN UYUMLAMA  / Master Sevgi 
ERSOY / Vakıf Merkezi 

Bu ay Quan Yin  ailemize 10 yeni  öğrenci 
katılmışlardır…

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

 PERŞEMBE KONFERANSLARI / Kadıköy 
Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Saat: 19.30 
- 21.00 
☼ 15.Şubat.2007 / Sürdürülebilir mutluluğu 

yakalayabilmek / Nurettin ERSOY  
☼ 15.Mart.2007 / Yaşadıklarımızı kontrolümüze 

alabiliriz / Nurettin ERSOY 
☼ 19.Nisan.2007 / Enerjimizi kaptırmadan 

yaşama tekniği /  Nurettin ERSOY 
☼ 17.Mayıs.2007 / Herkes neden kıyametten 

söz ediyor? /  Nurettin ERSOY 
 

 YAŞAMI KOLAYLAŞTIRICI BİLİNÇ SEMİNERİ / 
Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kişisel Gelişim 
Merkezi / Nurettin ERSOY 
☼ Her Perşembe / Saat: 16.30 – 18.30 / 

(Değişik Müfredat Konuları Şeklinde) 
 

 TEBLİGAT BİLİNCİ SEMİNERİ / Bilgi Paylaşım 
Derneği / Nurettin ERSOY 
☼ Her Çarşamba / Saat: 19.00 – 21.00 /  

 
 PERŞEMBE MEDİTASYONLARI / Kadıköy 

Evlendirme Dairesi Büyük Salon / Sevgi 
ERSOY 
☼ Her ayın 2. ve 4. Perşembesi / Saat: 19.30 - 

21.00 
 

 QUAN YIN KURSU / Vakıf Merkezi / Sevgi 
ERSOY 
☼ 12.Şubat.07 ve 19.Şubat.07 / Pazartesi / 

Saat: 14.00 – 16.00 
 QUAN YIN ÜST DÜZEY KANALLAMASI / Vakıf 

Merkezi / Sevgi ERSOY 
☼ 05.Mart.07 / Pazartesi / Saat: 14.00 – 16.00 

 QUAN YIN MEDİTASYONU / Kadıköy 
Belediyesi Brifing Salonu / Sevgi ERSOY 
☼ Her ayın 1. Perşembesi / Saat: 19.30 – 20.30 

 REİKİ 1. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 07.Şubat.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 

☼ 07.Mart.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 
 

 REİKİ 1. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 14.Şubat.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 

☼ 14.Mart.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 
 

 REİKİ 2. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 10.Şubat.2007 / Cumartesi / Saat: 13.00 

☼ 21.Mart.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 
 

 REİKİ 2. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 17.Şubat.2007 / Cumartesi / Saat: 14.00 

☼ 28.Mart.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 
 

 REİKİ 3. DERECE SEMİNERLERİ / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 21.Şubat.2007 / Çarşamba / Saat: 13.00 
 

 REİKİ 3. DERECE EĞİTİM TOPLANTISI / Vakıf 
Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 28.Şubat.2007 / Çarşamba / Saat: 14.00 

 REİKİ BOLLUK VE BEREKET UYGULAMASI / 
Vakıf Merkezi / Sevgi ERSOY 

☼ 26.Şubat.2007 / Pazartesi / Saat: 14.00 

 TAŞ KURSU / Bilgi Paylaşım Merkezi / Sevgi 
ERSOY 

☼ Her Cumartesi / Saat: 13.00 – 16.00 
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