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

İLAHİ ADALET YENİDENDOĞUŞLA 
GERÇEKLEŞİR... 
İnsanın, “hayatın anlamı nedir, ben 

neyim..?” sorusunu kendi kendine soracağı bir 
zaman vardır... Böyle bir araştırmaya girişen 
kişi, muhakkak yenidendoğuş gerçeği ile karşı 
karşıya gelecektir... Bu bilgidir ki, çağımızın 
maddeci anlayışına göre şartlanmış insanın 
görüş açısını genişletecektir... Ama her şeyden 
önce, kişinin içinde bulunduğu toplumun 
empozisyonlarının, telkinlerinin rahatlatıcı ve 
atalete düşürücü şartlandırmalarının o kişide bir 
doygunluk yaratması gerekir... Yani insan öyle 
bir noktaya gelebilir ki, içinde bulunduğu 
sistemin realitesi, bilgi, kalite ve seviyesi onu 
tatmin etmemeye başlar... Çünkü madde 
temeline dayanan, maddeyi ruhla beraber ele 
almayan bir sistem, gerçek insanı, içsel insanı, 
insanın ruhi yönünü açıklayamaz... Ve insanı 
tatmin edemez... 

Oysaki bütün evreni saran İlahi bir tesir 
akışı, bir bilgi akışı içindeyiz ve bu akışın bizde 
meydana getirdiği uyandırıcı etkileri vardır... 
Maksatlı çabalarla, sonucu elde ettiğimiz 
liyakatimize göre aldığımız bu şuurlandırıcı, 
kişiye realite atlatıcı tesirlerle, hali hazırda sahip 
olduğumuz tekâmül araçlarının ya da bilgimizin 
daha kapsamlı olanını ararız... 

Bu noktadan itibaren karşımıza birçok 
ipuçları çıkmaya başlar... Kendimizin dışında 
dönen muazzam bir sistemin varlığını 
hissetmeye başlarız... Bazı yasaların varlığını 
görürüz ki, bu yasaları gerçekten bilebilmek için, 
insanın elde ettiği bilgileri yaşamında 
uygulayarak, sürekli çaba harcayarak kendisini 
bilmesi gerekmektedir...  

Gerçek yaşam tatbikatlarına girmeden 
önce, sağlam temellere oturmuş kavramlara 
sahip olmamız gerekir... Öyle ki, zihnimizde yer 

etmiş, yıllarca şartlanarak taşlaşmış, esnekliğini 
yitirmiş bazı kavramlarımızı, ya tamamen atmak, 
ya da tadil etmek mecburiyetindeyiz... Hiç 
şüphesiz, her konuda olduğu gibi burada da 
tedriç yasası gereği, sabırla, yavaş yavaş ve 
yaşam dengemizi alt üst etmeden tatbikat 
yapmak şarttır... 

Tekâmül etmek demek, sahip olduğumuz 
kavramların tekâmül etmesi demektir... Yani iş, 
önce zihni seviyede ele alınmalı ve 
kavramlarımızı çeşitli yönleriyle irdeleyerek, 
onlara berraklık kazandırmalıyız... 

Yenidendoğuş olgusu da, pratik yönü ve 
yararları ile beraber, etik yönüyle de zihinlere 
yerleşmelidir... Yenidendoğuşun ahlaki yönü, 
insanın kendi içinde uyum kurmasına yardımcı 
olacak niteliktedir... Dolayısıyla uyumlu 
insanlardan oluşan uyumlu toplumların meydana 
gelmesinde yenidendoğuş bilgisi önemli bir rol 
oynayacaktır... 

Olayları bilgisizce değerlendiren bir 
insan, mükemmelen işleyen evren düzeninde 
adaletsizlik olduğunu iddia edecektir... Tekyönlü 
maddeci görüşün şartlandırması altındaki insan, 
zaten başka türlü sonuca varamaz... 

Yeryüzü çeşitlilik yeridir... Her şey, 
herkes farklı farklıdır... Ve her an 
değişmektedir... Bazı insan fakir, bazısı 
zengindir, bazı insan güzel, bazısı çirkindir, bazı 
insan sağlıklı, bazısı hastalıklı ve güçsüzdür... 

İnsan, düşünen yani mukayese edebilen 
bir varlıktır... Devamlı olarak bir şeyle diğerini 
karşılaştırarak sonuçlar çıkarır... Özellikle 
çağımız makine çağı olduğu için nefsanî insanın 
mukayesesinde mihenk taşı, dairenin merkezi, 
referans noktası kendi egosudur... Bu nedenle 
devamlı olarak “o neden güzel de ben 
çirkinim..?” “O neden zengin de ben fakirim..?” 
“O neden güçlü, kuvvetli de ben çelimsiz ve 
hastalıklıyım..?” şeklinde sorular sorar ve 
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 tekamül gibi, yenidendoğuş gibi konularla bilgisi 

olmadığı için şaşkınlık ve ümitsizlik içinde kalır, 
hatta isyan eder... Bu yüzden o, aradığı 
mutluluğu hiçbir zaman bulamaz... Durmadan 
şikâyet eder, insanı suçlar, toplumu suçlar, 
dahası Allah’ı suçlar... 

Bu bilgisiz insan kendine göre haklıdır... 
Öyle ya, başkaları ile aynı, hatta daha fazla çaba 
sarf ettiği halde, çoğu kez başarısızlığa 
uğrayabilmektedir... Bazı insanlar aileden gelen 
zenginlikle refah içinde yaşarken, kendisinin iki 
yakası bir türlü bir araya gelmemektedir... 
Başkalarının yüzünden sıhhat fışkırırken, kendisi 
doğuştan sakattır... Bilgisiz olan bu insan 
düşünebildiğine göre, içinde bulunduğu zor 
durumun nedenlerini irdeleyecektir... 

Oysaki insanın içinde bulunduğu her türlü 
şart, kendi ihtiyacından dolayı kendisinden 
kaynaklanmaktadır... Her şey büyük bir özenle 
hazırlanmıştır... İnsan hak etmediği şeylerle asla 
karşılaşmaz, bu evren düzenine aykırıdır... 
Bütün varlıklar İlahi İrade Yasaları 
kapsamındadır ve bu yasaların adaletinden asla 
şüphe edilemez... 

İçinde bulunduğumuz durum, bizim için 
en hayırlı olan durumdur… Önemli olan o 
durumun bize sunduğu hayrı görebilmektir… 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

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

 Kıyam etmek; endişelenmediğimiz, 
ummadığımız ve neticeye bağlamadığımız 
zamanlarda gerçek gidişi hissediyoruz 
demek olduğunun; hadiseleri, yorumsuz ve 
kısa kısa yaşayabilmek gerektiğinin; zira 
yorum sınırlarının son derece belirsiz 
olduğunun; bizleri her an farklı hayali 
alanlara taşıyabilir olduğunun; esas 
gayemizi unutabileceğimizin; geriye 
döndüğümüzde, hadisenin bizimle hiç ilgisi 
kalmadığını görebileceğimizin; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:158) 

*** 
 Kıyam etmek; Bilgi’yi kendimizden uzak 

tutmamamız gerektiğinin; bizim 
selâmetimizin, bilgiyle iç içe oluşumuzla 
alâkalı olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:158) 

*** 
 Kıyam etmek; yanılanların, kendi seçme 

özgürlüğünü kullanan varlıklar olduğunun; 
kimsenin kimseyi yanıltamaz olduğunun; 
varlıkların, kendi dünyasal iradeleri ile 
yapmak istedikleri alanda tatbikat 
yaptıklarının; zira bu tatbikatın bilgi ve 
görgüsüne ihtiyaçları olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:162) 

*** 
 

 Kıyam etmek; herkesin kendi vazife 
alanındaki imtihan içerisine girdiğinin; 
kimsenin kimse hakkında Hüküm Verme 
yetkisi olmadığının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:162) 

*** 
 Kıyam etmek; gidişin dümdüz olduğunun; 

onun üzerindeki zigzagları dünyasal 
şuurların oluşturduğunun; mümkün 
mertebe, kendimizi bu şuurdan kurtarmaya 
çalışıp düz ve aydınlık yolu 
görebileceğimizin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:162) 

*** 
 Kıyam etmek; varlıklar kadar vazife 

şuurunun mevcut olduğunun; bu şuuru 
geliştirebilmek için, üzerlerine düşeni 
yapmaları ve yaşamaları gereken 
imtihanları vermeleri gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:162) 

*** 
 Kıyam etmek; Devre Sonu olması 

hasebiyle, artık varlıkların sabırsızlık 
gösterdiğinin; dolayısıyla birbirleri üzerinde 
suni basınçlar oluşturarak imtihan vesileleri 
yarattıklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:162) 

*** 
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 ------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (03)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bütün sermayemiz, Yaradan’ın asıl vasfı 

olan Bilgi’dir... Sizlerle paylaşabileceğimiz, 
Bilgi’den başka hiçbir şeyimiz yok... Şükürler 
olsun ki, Yüce Yaradan’ın nasip ettiği ve bu 
inisiyasyon hizmeti içerisinde bizlere nasip ettiği 
fizik imkânların dışında sizlerle paylaşacağımız 
sadece Bilgi... Zaten bütün bu fizik imkânlarda bu 
sermayenin paylaşılmasına hizmeten mevcut... 

Ama şu bir gerçek ki, bu, tekâmül vesilesi 
olan Bilgi Alanı, inisiyasyon alanı, çok ciddi bir 
bilgi akarı sahibidir... Çünkü şu anda beşeriyetin 
bu önemli dönemi aşma süreci içerisinde ve bu 
vesile ile o kadar çok inisiyasyon sahaları oluştu 
ki, o kadar çok öğreti alanları oldu ki, hepsi çok 
değerli hizmetler yapıyorlar... 

Akarı olan bilgi alanı ile akarı olmayan 
bilgi alanının tefriki, bu dönemde çok önemlidir... 
Akarı olmak demek, çok kıymetli ruhsal bilgilerin, 
kendini sürekli yenilenerek, o inisiyasyon 
sahasındaki varlıkları da sürekli besleyen bir 
çeşme şeklinde akması demektir... Yani her an 
bilgiyle muhatap olan alan demektir... 

Bir de, akarı olmayan bilgi alanları vardır 
ki, bunlar, mevcut olan bilgileri, daha önce akmış 
olan bilgileri alan, derleyip toparlayarak, 
insanlarla paylaşan ve mükemmelen de 
vazifelerini yapan alanlardır... Akarı olandan ayrı 
koymak ifadesi, bunları aşağı görmek, hakir 
görmek, lüzumsuz görmek manası taşımıyor... 
Bunlar da, kendi çaplarında, akmış olanları 
toplayıp insanlara gayet güzel bir şekilde sunan 
vazife alanlarıdır... Tabii ki, o alanların hizmet 
ettiği topluluklar olduğu gibi, akarı olanların 
rahmetini farklı hissedecek olanlar olmalıdır, 
vardır... İşte onun için bu geçişin karmaşasını 
yaşayan bir beşeri topluluğun arayışları 
içerisinde, bu alanlar arasında tefriki yapmak da 
çok önemlidir... O alanlardan yararlanmak amacı 
güden varlıkların, derhal bunu teşhis etmesi, 
orada tekrarlanan bilgilerin dışına taşabilmeleri, 
yepyeni bilgi akarlarına yönelmeleri gereği 
vardır... 

20. yüzyılın ikinci yarısında, birinci 
yarısının sonları ile başlayan spiritüel 
yoğunlaşma, Türk toplumuna da nasip olmuştur... 
1930’lu yıllardan itibaren, yavaş yavaş Türk 
toplumu içerisinde spiritüel anlatımları ile kendini 
ifade etmeye başlayan Dr. Bedri Ruhselman, 

1950 yılında kurduğu Metapsişik Tetkikler ve İlmi 
Araştırmalar derneği ile Türkiye’de yaşayan 
topluluğa ilk spiritüel, ruhsal bilgileri vermeye 
başlamıştır... Bu, Türk toplumu için öylesine 
önemli bir zaman dilimidir ki, bu zaman dilimi 
sonucunda, Türk toplumu, daha önce aracı 
varlıklardan aldığı bu spiritüel bilgileri, yani 
Yunus’lardan, Mevlâna’lardan aldığı bilgileri, artık 
kategorize edebilme analiz ve sentez yapabilme 
fırsatını bu yıllarda bulmuştur... Yani 1950 yılı ve 
ondan sonrası... Dr. Bedri Ruhselman ile 
başlayan bu faaliyet, Türk Toplumuna ruhun var 
olup olmadığı fikrini yeni yeni aşılamaya 
başlamıştır... Bir ruh fikri ile yola çıkmıştır Dr. 
Bedri Ruhselman... Onun için gerçekten yaptığı 
vazifenin ne kadar zor ve müşkül olduğunu biraz 
düşününce anlayabiliyoruz... 

Asıl varlığımızın görünmeyen bir enerji 
olduğunu, buna ruh dendiğini, o ruhun birtakım 
melekeleri ortaya çıkmadığı sürece de bizim için 
hiçbir şey ifade etmeyeceğini çeşitli toplantılarda, 
çeşitli misallerle, zar zor anlatmaya çalışmış ve 
böylesine bir misyonu Türkiye’de başlatmıştır... 

Bedri Ruhselman, 1950 yılında Metapsişik 
Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneğini 
kazandırdıktan sonra, 50’li yılların sonuna doğru 
artık vazifesinin son demlerini meydana 
getirirken, bir bilgi akarı ile ciddi bir bilgi külliyatını 
da yeryüzüne indirmiştir... Bu arada çeşitli ruhsal 
irtibatlarla Türk toplumuna oldukça ciddi bilgi 
birikimleri bırakmıştır... Bu bilgi birikimleri, Türk 
toplumunun ruhsal âlem ile olan irtibatlarının ilk 
adımlarıydı... Böylece metodik bir bilgi 
muhatabiyeti sağlanmıştır... Ve bu metodik bilgi 
muhatabiyetinin sağlandığı bu saha, 1960’lı 
yıllardan sonra çeşitli seviyeler ala ala, zaman 
zaman yükselip zaman zaman alçalarak bu 
günlere kadar gelmiştir... 

Konuşmamın başında belirttiğim, bizim 
Merkez Bilgi Alanı oluşumuz ve bir Merkez Yüce 
Planın bilgi akarının muhatabı oluşumuz, aslında 
o günlerden bugünlere taşınmış olan bu alanın, 
bugün aldığı seviyeden başka bir şey değildir... 
Yani bizler, Türkiye’de Dr. Bedri Ruhselman’ın 
kurduğu bir bilgi alanının, bugün aldığı bir 
irtifaının mensuplarıyız... Tabii ki, bir bilgi 
alanının, irtifa kaybetmesi veya kazanması 
meselesi tamamen o alan içindeki varlıkların 
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 cehtine bağlı bir husustur… Kapasitelerine ve 

anlayışlarına bağlı bir husustur... Ve dolayısıyla 
da bugün Merkez Bilgi Alanı vasfına ulaşmış olan 
bu bilgi alanı, Dr. Bedri Ruhselman’ın ilk temelini 
attığı o yıllardan bugüne kadar taşınmış olan 
aynı alandır… Sadece farkı, bugün aldığı 
seviyeden başka bir şey değildir... Biz yepyeni bir 
unsur olarak beşeriyetin karşısına çıkmıyoruz, biz 
onlardan kopup apayrı bir alan olarak mevcut 
değiliz... Biz, o alanın bir devamı olarak bugün 
burada yer alıyoruz, sadece fark, bir seviye 
farkından başka bir şey değildir... 

Türk ulusu, İslam dinini kabul ettiği o 
yıllardan bu yana, ruhsal bilgilerle, semavi 
bilgilerle yoğun muhatap olmuş ve özellikle 
üzerinde çalışma yapılmış ve yapılmakta olan bir 
topluluktur... Çünkü Türk toplumu, gerçekten, 
semavi manada çok ciddi vazife yüklü bir 
topluluktur... Bu ilahi liyakati, büyük bir özenle bu 
günlere kadar taşımıştır... 

Bu toplumun İslamiyet’i kabul ettiği o 
yıllardan bugüne kadar geçirdiği merhaleler, 
devre sonu olan şu günlerdeki misyonuna 
hazırlık faaliyeti şeklinde vuku bulmuştur... Türk 
toplumu, semavi bilgilerin, gerek, kurum, kavram, 
kural haline gelmiş diniyle, gerekse münferit bilgi 
akışları ile beslenmiştir... 

Mevlâna’lar, Yunus’lar, Hacı Bektaşi 
Veli’ler, Şems’ler gibi nice bilgi aracıları yani ara 
şuur varlıklarıyla, Türk toplumu bugünlere 
yetiştirilmeye çalışılmıştır... Türk toplumunun ve 
dolayısıyla onun unsurları olan bizlerin, bugüne 
kadar gelişimizde, belki onlarca, belki yüzlerce 
enkarnasyon bu toplum içerisine gidiş 
gelişlerimizle edindiğimiz şu anki şuurlarımız, bu 
saydığım nice Mevlâna’ların, nice Yunus’ların 
bizleri getirdiği durumdur... Ve dolayısıyla, bu 
topluma veya Dünya beşeriyetinin tümüne, bu 
konuda aracı olmuş, ara şuur vazifesi yapmış 
olan ismini bildiğimiz veya bilmediğimiz tüm 
varlıklara, şu an şükretmek, teşekkür etmek 
zorunluluğumuz vardır... 

Öylesine yüce hizmetlerle bu topluluk 
içerisinde yer almış varlıklar vardır ki; şu an, 
bedenli veya bedensiz yani bu Dünya’da 
bedenini bırakıp, vazifesini icra ederek öte 
âlemde bu vazifenin sahipliliğini devam ettiren 
tüm varlıkların, şu seminerlerimizde yer almak 
üzere, bütün çalışmalar boyunca aramızda 
olmasını talep ediyorum… Diliyorum ve istiyorum 

ve bu çalışmanın rahmetine katılımlarını talep 
ediyorum, diliyorum ve onlara, bugüne kadar 
bizim şu anki durumumuzu oluşturduklarından 
dolayı da şükranlarımızı, teşekkürlerimizi de 
sunuyorum... 

Türk ulusu, gerek psişik (manevi) olarak, 
gerekse fizik olarak, bugünleri oluşturabilmesi 
için, sayısız vazifelilerle muhatap kılınmıştır... Bu 
vazifeliler, Türk toplumunun fiziki gücünün 
arttırılmasında veya psişik gücünün 
arttırılmasında çok önemli vazifeler icra 
etmişlerdir... Psişik gücünün açığa 
çıkartılmasında Mevlâna’lardan, Yunus’lardan 
söz ederken, fizik gücünün tekrardan 
kazanılmasında Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ten söz etmemek mümkün değildir... 

Dr. Bedri Ruhselman 1900’lü yılların ilk 
çeyreğinden bu yana kendini, Türk toplumunun 
psişik gücünün açığa çıkartılmasında çok önemli 
bir göreve hazırlarken, Mustafa Kemal Atatürk de 
o yıllarda Türk Toplumunun kaybetmiş olduğu 
fiziki gücünü yeniden kazanması için 
çalışmaktaydı... Bu iki yüce varlığın, yaşam 
içerisinde yollarının da kesiştiğini görürüz... 

Beşeri şuuru ile psişik görevini atlayıp, 
işgal edilmiş, fizik güçlükler içerisine düşmüş 
Türk Toplumuna fiziki hizmete kalkışan Bedri 
Ruhselman, ailesinden habersiz askere 
yazılmış... “Bu ulusun güç günlerinde benim 
oturup felsefe ile uğraşmam doğru değil, benim 
askere gitmem lazım” demiş ve yazılmış... Bunu 
duyan ailesi Tıp eğitimi görmekte olan ve müzik 
konusunda da oldukça becerikli, felsefede 
oldukça ileri seviyeli olan Bedri Ruhselman’ı 
caydırmak istemiş... Bunun için Cağaloğlun’da bir 
kahvede askeriyeden bu talebini geri çekmesi 
için bir aile büyüğü ile oturup konuşurken, yan 
masada oturan bir yüzbaşı dönüyor ve “kusura 
bakmayın, konuşmalarınızı istemeden izledim, 
sizin bu probleminize yardımcı olabilir miyim?” 
diyor... Ve Bedri Ruhselman’a dönüyor “Gençsin, 
tıbbiye ile ilgilisin, okulunu ve yaptığın çalışmaları 
bırakıp cephede savaşman fikri doğru değil, onu 
bırakın bizler yapalım...” diyor... “Sen derhal geri 
dön, okulunu bitir, bu ulusun cephede yapılanın 
dışında da hizmete ihtiyacı var, ben şimdi size 
kartımı vereyim askerlik şubesinde size kolaylık 
sağlar...” diyor ve müsaade isteyip kalkıp 
gidiyor... Ardından kartı okuyan Bedri Ruhselman 
hayretler içerisinde kalıyor... Çünkü kartta 
“Yüzbaşı Mustafa Kemal” yazıyor...(Devam.Edecek) 
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---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (09) ---------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Merkez Bilgi Alanı Vakfı, 1950 yılı 
öncesinden itibaren ilk tohumları atılmış, bir tür 
ilk temeli atılmış ve çok kapsamlı bir vazifeyi 
üstlenmiş olan bir alanın çeşitli zaman 
kesitlerinde inişler, çıkışlar yaparak bugüne 
kadar geldiği şeklidir... Yani bizim Merkez Bilgi 
Alanı dediğimiz ve şimdilerde Merkez olma 
vasfına erişmiş olan bu alan, epey bir zamandır, 
yaklaşık olarak 1950’nin biraz öncesinden 
itibaren bugüne kadar tesisi ancak gerçekleşmiş 
olan bir alandır... 

Bu alan, bir alan kuralım, bilgi çalışması 
yapalım diyerek kurulmuş bir alan değildir... 
Böylesine bize göre bir enkarnasyonu 
kaplayacak kadar bir geçmişi olan bu alan, 
bugüne kadar çeşitli odaklarda çeşitli 
seviyelerde inişler çıkışlar yaparak bugünlerde 
bu seviyeye kadar ulaşmıştır... Bu alan 
böylesine bir vazifeyi üstlenmiş olarak da sürekli 
bir bilginin akmakta olduğu bir alandır ve bu 
alanın bilgisi aynen orijinal ifadesi ile 
ifadelendirildiği gibi; 

“Uğraksız ve kesiksiz bilginin aktığı ve 
bununla temas eden varlıkları mutlaka asıl 
hedefine kilitlediği bir alan vasfındadır...” 

Bu alanın bilgileri yarım asrı aşmış bir 
zamandan beri çeşitli zaman dilimlerinde azalan 
çoğalan, biraz alçalan yükselen mahiyette hep 
bugünlerin hazırlığını yapmış bir alandır... Onun 
için bu alanı kesintisiz olarak görüp de bu alanın 
tarihçesini bugünün haliyle bütün olarak 
görebilmek, alan hakkındaki mahiyeti kavramak 
adına çok önemlidir... Ve dolayısıyla bugün alan, 
MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI adı altında bir 
dünyasal aracın arkasında devasa bir maksat ve 
devasa bir yapı ile durmaktadır... 

Bizler aslında bir vakıf vasfında 
insanlarla temas ederken, insanlar, sadece 
bizim vakıf denilen Dünya yapımız ile ilgilenip, 
bunun hukuki, kanuni, sosyal yapısı ile temas 
ediyor fakat bunun sahnenin arkasındaki esas 
alansal mahiyetinin çoğu kişide ihmal görmüş 
olduğunu müşahede etmekteyim... 
Yaklaşımların, çok yüksek seviyeli, düzeyli 
yaklaşımlar olmasına rağmen, olması gerekenin 
gerisinde kaldığını görmekteyim... Konumu bilgi 

olmak hasebiyle bizim bilgi kaynağımız olan, 
bilginin menşei niteliğinde olan alanımızdan söz 
etmek istiyorum... 

Bu alan, böylesine, epey bir zaman 
dilimini kapsayan bir gelişim süreci ile bugünlere 
gelmiştir ve bugünlerde de, kendi orijinal ifadesi 
ile oldukça yüksek ve ciddi bir seviyede olduğu 
görülmektedir… Bizim de, bu alanla temas 
edenler olarak, bilgilenmek hakkımız vardır ve 
dolayısıyla bu bilgilenmek, bizim burada 
paylaştıklarımız esnasında gittikçe 
bereketlenecektir... Yani her bilgi 
paylaşımımızda, alanın mahiyeti, alanın faaliyeti, 
alanın bilgi kaynağı ve bilgi vasfı hakkında 
bilgilendirme çalışmaları yapacağız... 

Bu alan, bizim, 20 yılı aşkın farkında bir 
şekilde bu konuların içerisine girme süreci 
olarak, 20 den gerisi farkında olmadan, bir itilim, 
motivasyon, bir sevk ediliş şeklinde bir 
enkarnasyonun bizi bu neticeye soktuğu bir 
alandır... 1980 yılında bir şeyleri fark ederek 
girmeye başladığımız bir alandır... Bu fark ediş 
aile olarak eşim ve ben olarak, bizlere anlam 
veremediğimiz fakat çok belirgin bir şekilde 
kendini hissettiren üzerimizdeki bir takım 
uygulamalarla bu alana doğru sevk etmiştir... Ve 
uzun teşevvüş süreleri, uzun şaşkınlık süreleri, 
uzun içinden çıkılmazlık halleri yaşayarak 
sonuçta, çoğunuzun bildiği gibi, Türkiye’de ve 
İstanbul’da meseleyi en ciddi ele alan Metapsişik 
Derneği ile bizi buluşturmaya kadar 
sürüklemiştir... Tabii ki düşey alımlarım çok etkin 
olduğu bir nasiplenmeye maruz kaldığımız için, 
sürekli bilginin aktığı varlıklar konumunda 
olunduğu için, bizler, bu bilgilere kulak verici 
mahiyete doğru geldikçe anladık ki bu iş kapsam 
kazanıyor... Ve neticede bizlere gidin dendi ve 
Metapsişiğe gittik... Orada isim verildi şu zatla 
çalışacaksınız dendi, o zatla 10 küsur yıldır bire 
bir bilgi alış veriş metodolojisi içerisinde yani biz 
buna ruhsal tebligat celseleri diyoruz… Bir 
Tebligat alım metodu olan bir tarz metotla, bu 
alan içerisinde, bir teknik çalışma ile ortalama 10 
yıla varan bilgi akışı sağlandı... Ve bu bilgi akışı 
tarzı geleneksel ruhsal tebligat alım celse tekniği 
idi... 
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 Burada üç unsur vardır... Bir tanesi; 

Dünya tatbikat okulunun bireyleri ya da 
öğrencileri olan ve bu tatbikatın talepkârı olmuş 
ve bu tatbikata Evvel’de, ben varım diyerek 
katılımda bulunmuş bizlerin gelişimine kendisi 
sorumlu olarak kılınmış olan ruhsal plan var... 
Plan, burada Alan, ruhsal titreşim sahası 
manasındadır... Bu ruhsal plan, bu tebliğ alımı 
yani ruhsal bilginin alımı esnasındaki birinci 
öğedir... 

İkinci öğe, bu bilgi kaynağından, bu 
yetkili ve yetkin olan, hâkim olan plandan 
gelecek olan tesirleri alacak yetenek ve 
kapasitede olan bir ikinci unsur vardır ki, bunun 
adı da, dünyasal bir varlık olarak adı; 
Medyumdur... Buna aracı da denir... Yani bizim 
Dünya fizik planına indiğimizden dolayı 
ulaşamayacağımız kadar ince bir vibrasyonel 
etkiyi, titreşimi yani bilgiyi, bu Dünya fizik âlemi 
yapısının anlayacağı, fark edeceği, algılayacağı 
bir seviyeye transfer edecek yetenekte bir 
varlıktır... Diğer adıyla bu varlık 
transformatördür... Bir tesir gelir, bu tesiri alır ve 
dünyasal, somut şekli dönüştürür... Genelde 
bunu sese dönüştürür veya bunu yazıya 
dönüştürür veya bir başka dünyasal resme 
dönüştürür gibi... Hatta bunlar, bu medyum 
yapısındaki varlıklar, kendi bünyelerindeki fizik 
yapısına ait malzemeleri de kullanarak bu gelen 
tesiri formlara da dönüştürürler... Tekniğine 
girmeyelim, kendi bünyesindeki bir takım 
biyolojik fakat çok ince maddeleri kullanarak, 
açığa çıkararak, bu tesirin o madde üzerinde 
formel yapı oluşturmasına da müsaade ederler 
ve forma da dönüştürebilirler... Neticede, 
yukarısı kendini ifade edebilme imkânını bulur 
medyum tarafından... Buna aracı varlık da 
denir... Fizik alemin içerisine, fizik ötesindeki çok 
yüksek seviyeli bir değerin akmasına, girmesine, 
orada yer bulmasına sebep olan çok önemli bir 
varlıktır... 

Geleneksel spiritüel faaliyetler içerisinde 
daima bilinen bir metot vardır... Bu medyum, 
hem fizik âleme ait olan, hem de fizik ötesi 
âleme ait bir değeri alıp fizik âleme indiren bir 
ara varlık olması dolayısıyla, bu medyumun 
yarısı fizik özellikte buradayken, büyük bir 
bölümü fizik ötesi âleme gitmek zorundadır... 
Yani bedeni buradadır yani araç olarak 
kullandığı yapısı buradadır… Kendisi, fizik ötesi 
âleme giden bölümünü, yapısını da devreye 

sokarak burayla orayı bir eden bir varlıktır... Ara 
devre varlığıdır... Soyutu somut yapan varlıktır... 
Bu, iki hat safhada ki faaliyeti esnasında tabi ki 
şuur hali, Dünya şuur halinin çok ötesindeki faklı 
bir şuur haline geçmek zorundadır... Dolayısıyla 
da böylesine Dünya dışı bir şuura hamlettiğinde 
medyum, kendisini kontrol edecek olan bir 
üçüncü Dünya varlığına ihtiyaç vardır... Bunun 
adı da operatördür... 

Operatör tamamen Dünya imkânlarına 
haizdir… Onları yitirmez ama o özelliklerini 
kaybeden ve Dünya dışına hamleden bu varlığın 
eli ayağı durumunda olur... Medyum, fizik ötesi 
varlık şuur konumuna hamlederken, fizik 
kısmının devreden çıkmasını operatör temin 
eder… Ve bu medyum’un aldığı ve Dünya fizik 
imkânları ile transforme ettiği değerleri, sese, 
yazıya, forma döküşünde onun eli ayağı olur... 
Çünkü bir medyum böyle bir faaliyette elini, 
ayağını, gözünü hepsini beşeri şuurunun 
kontrolünden çıkarır... Yani onda artık beş duyu 
yoktur, Dünya’ya ait araçlar yoktur... Medyum, 
hangi tarz bir transforme yapacaksa, adı da ona 
çıkar... Sesle, yazıyla resimle gibi... 

Operatör, fizik imkânlarını kapatan, fizik 
ötesi imkânlarını açan medyumun kapanan 
bölümünü takviye etmek üzere buradadır... 
Yalnız bu operatör de sıradan bir kişi olamaz... 
Konuya vakıf, hakim, işleyiş mekanizmasını 
bilen hatta zaman zaman medyum vasfında da 
olabilir... 

Üç unsurun bir araya gelişinden 
meydana getirilen ortak alan, bilginin akmasını 
temin eder... Çok meşakkatli bir mekanizmadır... 

“Böylesine bir mertebenin tesirini alıp 
da yeryüzü fizik planında somutlaştırıp 
materyal haline getirmek çok meşakkatli bir 
iştir…” diyor tebliğ… 

“Çok zordur ve bu konuda gerek 
aşağıdakilerin, gerekse de vazifeli planın 
gösterdiği olağanüstü bir gayret gereği 
vardır…” diyor… 

Bu, geleneksel bir bilgi alma şeklidir… 
Yalnız bizler, dünyasal şuur sahibi olanlar, hep 
başlangıç ve bitiş talebinde olduğumuz için, 
sanki o alan orada bitti, burada yeni bir alan 
başladı zannederiz… Böyle değil… Bunların 
hepsini bütünsel ve girift olarak görmediğimiz 
sürece, daima bireysel iktidar ve itibar 
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 tuzaklarına düşeriz... İşte bizi şu yüce alemden 

ayrı koyan şu bireysellik yani noktalaşmış 
halimizdir... İktidar, itibar ve bireysellik peşinde 
koştuğumuz anda, şu yüce mekanizmanın 
rahmetini bile parsellediğimizi zannederiz... 

Bu rahmeti dahi iktidar, itibar, rekabet 
vesileleri yaparız ve dolayısıyla da ortaya, 
maalesef spiritüel alanlarla temasta olanların bu 
görünen, oldukça da hoş olmayan manzarası 
çıkar... Senin bilgin, benim bilgim, senin 
misyonun, benim misyonum, senin alanın, 
benim alanım, o bilgi, bu bilgi, derken 
paramparça bir şey... Oysaki bu çelişkiyi bir 
sezebilsek, bütün bu odakların, hangi titreşim 
seviyesinin buradaki sonucu olursa olsun, 
neticede en tepe olarak nereyi algılıyorsak bu 
sonsuzlukta, o tepenin muradına hizmeten var 

olduklarını anlarız... Hepsi, karmaşadan 
ayıklandığında, birliği bize tavsiye eder, sevgiyi 
bize önerir, yardımlaşmayı, dayanışmayı, 
vermeyi, hoşgörüyü, paylaşmayı tavsiye eder… 
Oysaki bizler, bunları yine parselleyerek çeşitli 
yarışım ortamı, savaşım ortamı meydana 
getiriyoruz... Burada, yarışma yok, savaşma 
yok… Burada, sonsuz gidişin bireyleri olarak, 
kim önde, kim arkada, bu sonsuzluk içinde ne 
belli ki... İşte biraz önümde yürüyen benim 
rehberim ama benim de bıraktığım izleri benden 
arkadakinin takip ettiği sonsuz bir gidiş... Bu 
gidiş içerisinde birtakım beşeri kusurlar, 
maalesef, ana kaynakla olan bağımızı 
engelleyici bir tarzda karşımıza çıkıyor... 

(Devam edecek) 

 
 

 
---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
 ARAGONİT SEMİNERİ 
09 ve 19 Ocak 2010 
Bu seminerde Aragonit taşının mucizelerini 
yaşamına geçirmeyi seçen arkadaşlarımız 
yoğun bir bilgi çalışmasının ardından kendileri 
için Sn. Sevgi Ersoy tarafından seçilmiş olan 
taşlarına uyumlandılar ve ilk şifa denemelerini 
gerçekleştirdiler. 
Çiçekler ve Aragonit; çiçekler sevgi enerjisini 
çok iyi hissederler. Bunun için pembe Aragonit 
en güzel yardımcıdır. Her gün az az aragonitli su 
ile çiçek sulanır. Pembe aragonitiniz yoksa 
boynunuzda taşıdığınız aragonitini 
kullanabilirsiniz.  
Hayvanlar ve Aragonit; hayvan dostlarımızda 
da insanlara yapılan uygulamada olduğu gibi, 
aragoniti hasta bölge üzerine bağlayabilirsiniz. 
Süreyi yine insanlarda yaptığınız gibi 
ayarlayabilirsiniz. Dostunuzun boynuna küçük 
bir aragonit asarsanız mükemmel olur.     
 ARAGONİT ÜST DÜZEY 
24 Ocak 2010 
Bu mucizevî şifalı taşlarınızı aslında çok da tam 
kapasite kullanamadığınızı düşünüyorsanız bu 
derslere katılmanızı tavsiye ederiz. Örneğin 
aragonit taşını bedenimizin çeşitli yerlerine 
dokundurarak hangi yararları elde edebiliriz? 
Aragonit ile çakralarımızın ilişkisi, Aragonit ile 
rüya çalışması veya Aragonit ile zayıflamak gibi. 

Tüm bunlar ve diğer konularda daha da 
derinleşmek bizim elimizde. 
 REİKİ I. DERECE UYUMLAMA 
09 Ocak 2010 
Reiki enerjisinin yüksek Koruma-Şifa, Bolluk ve 
Bereket özelliklerine bu çalışmaya katılan 
dostlarımız da dahil oldular.  
Reiki Japonca bir kelimedir... 
REİ; spiritüel bilgelik, şuur anlamına gelir...  
Kİ; yaşam gücü manasındadır... Yaşamın 
içinden akıp gelen kuvvetli hayat enerjisi 
anlamına gelir... Çince'de; CHİ... Sanskritçe'de; 
PRANA... 
REİKİ; en yüksek enerji frekanslarından 
birisidir... 
REİKİ; Tabii ve basit bir şifa metodudur... 
REİKİ'ye kanal olan kişilerin avuçlarından enerji, 
hayatları boyunca akar... 
REİKİ'ye kanal olacakların, mutlaka o enerjiye 
uyumlanmaları gerekir... 
Uyumlanma esnasında çakralar açılır ve 
uyumlanan kişiler, en yüksek enerji olan 
evrensel enerjiyi ellerinden akıtmaya muktedir 
olurlar... 
 REİKİ II. DERECE UYUMLAMA 
23 Ocak 2010  
Bu ayki Reiki seminerimizde 10 arkadaşımız II. 
Derece uyumlaması aldılar.  

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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  CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 

MEDİTASYON – Her Ayın 1. 2. ve 4. Salı 
Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki halka açık 
olarak yaptığımız meditasyonlarımıza bu sene 
de devam etmekteyiz. Reiki şifa tekniği ile 
yapılmakta olan bu toplu meditasyonlarımızın 
müdavimleri her sene artmakta. 125 kişilik bir 
salonda Sn. Sevgi Ersoy kontrolünde yaptığımız 
bu meditasyonlara özellikle ağır rahatsızlıkları 
olan dostlarımız katılmaktalar. Har ayın 1. 2. ve 
4. Salı günleri saat 19.30’da toplanıyor ve 
20.00’da kapılarımızı kapatıp meditasyona 
geçiyoruz. Eğer hala katılmayanlar varsa onları 
da bu meditasyonlara bekliyoruz.  
 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 19 Ocak 2010 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“Şuurlu İbadet Nasıl Olmalı” 
İBADET KELİMESİNİN ANLAMI;  
ABEDE fiilinin mastarı olup; 
İtaat Etmek… Boyun Eğmek… Tevazu… 
Bağlanmak… Hizmet Etmek… Köle Olmak… 
Kulluk Etmek… İlah Tanımak… Tapınmak… 
İBADET KELİMESİNİN KÖKÜ; 
“ABD” 
Köle Olmak… İtaat Etmek… Boyun Eğmek… 
Bağlanmak… Ayrılmamak… Kulluk Etmek… 
İlah Tanımak… Tapınmak… 
TEOLOJİK MANADA İBADET; 
Yapılması Sevap Olan; 
Yaradan’a Yakınlık İfade Eden; 
Sadece O’nun Emirlerini Yerine Getirmek; 
Ve O’nun Rızasını Kazanmak; 
Niyetiyle Yapılan Her Türlü Harekettir… 
“Ben, İnsanları ve Cinleri, Ancak Bana 
İbadet Etsinler diye Yarattım”. 
51 Zariyat / 56 
ŞUURLU İBADET; 
“İbadet; İdrake Giden Farkındalık Yoludur…” 
İdraklenmek Niyetiyle Yapılan Her Farkında 
Olma Gayreti; 
Kişiye, İdrak Aydınlığı İle Saflaşmış ve İncelmiş 
Hissi Verir… 
İBADET ASIL MANASI = İTAAT ETMEK… 
İBADET’TE TAHKİK ve TAHAKKÜM; 
İbadet, Tahkiki de İcap ettirmektedir… 

Yani Varlık, Tahakküm Edilmeden İbadet 
Edebilmelidir ki, Tahkik Edebilsin… 
Varlığı Saran Karanlığın Sebebi, Tahakküm 
Basıncıdır… 
İBADET’TE TAHKİK ve TAHAKKÜM; 
Hiçbir Üst Sistem, Müphem Ve Gidilemeyen Yön 
Göstermez… 
Ancak, Varlığın Yarattığı Sistemler, Varlığı 
Daraltır ve Sıkıcı, Hatta Boğucu Yollar Meydana 
Getirir… 
İbadetleriniz, Kendinize Soracağınız Üç Önemli 
Soruyu Kapsamalıdır… 
“Ben Kimim?” 
“Niçin Buradayım?” 
“Hizmetim Neyedir?” 
Ancak Bu Soruların Her Birinin Kapsamını 
Genişletebilir ve Geliştirebilirseniz, İşte O Zaman 
Süfliyetten Kurtuluyorsunuz ve Saf Olanın 
Varlığını Hatırlıyorsunuz ve O’nu 
Fark Ediyorsunuz Demektir… 
“Dünya Üzerinde Kendinizi Sıkışmış ve Nefes 
Alamayacak Bir Halde Hissedebilirsiniz… 
İşte O Zaman Bakacağınız Yer, 
GÖKYÜZÜDÜR… 
DERİN VE SONSUZ GÖK, DAİMA 
ÜZERİNİZDE OLACAKTIR…”  
 19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZİ / Kozyatağı 
15 Ocak 2010 
Sunan: Sevgi ERSOY 
“SEVGİ NEDİR?” 
Gerçek Sevgi nedir? Sevgi denince ne 
anlıyoruz? Niçin sevemiyoruz? Daha çok 
sevenlerle, sevemeyenler arasındaki fark nedir? 
Yukarıda okumuş olduğunuz konu başlıkları 
doğrultusunda gerçekleşen bu büyüleyici 
konferansımızda Sn. Sevgi ERSOY günlük 
yaşamımız içerisinde sevgi zannettiğimiz birçok 
duygumuzun aslında ne kadar cılız, sempati 
dolu olduğunu bizlere hissettirdi. Ve bu yönde 
yaşamın bizlere ve karşımızdakilere nasıl 
travmalar oluşturduğunu örneklerle anlattı. 
Misafirlerimizin aktif katılımları sayesinde 
oldukça hareketli bir konferans olduğu için 
misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz… 
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