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------------------------------------------ SEVGİLİ OKUYUCU DOSTLARIM ------------------------------------- 
 

Değerli Enkarnasyondaşlarım..! 

Çok eski zamanlardan beri “Küçük Asya” 
olarak bilinen Anadolu’nun kadim tarihini 
incelediğimiz zaman görüyoruz ki; bu topraklar 
dünya gezegeni üzerindeki özel konumundan 
(Asya-Avrupa arasında köprü oluşu, doğal 
zenginlikleri ve güzellikleri, ikliminin uygunluğu 
vs.) dolayı sayısız göçlere ve yerleşimlere sahne 
olmuştur... Sosyo-kültürel yapısının zenginliği, 
tarihinin derinliklerinde kaybolacak kadar eski 
böyle bir ülke hemen hemen yok gibidir... 

Son yapılan araştırmalar; geçmişi 
M.Ö.8000’ e kadar uzanan bir toplumun, Anadolu 
topraklarında geliştiğini fakat akıbeti hakkında 
günümüze kadar bir kaydının gelemediğini bize 
bildirmektedir... 

Günümüze doğru daha yeni fakat hala 
M.Ö.’ki yıllarda (M.Ö.1900) Hititler’ in (özellikle 
Batı Anadolu’daki) hakimiyetini görüyoruz... 
Bunlardan sonra, klasik tarih bilgimizden de 
hatırlanacağı gibi; Aryen ırkları, Yunanlılar, 
Frigler, Kimmerler, Lidyalılar, Persler, Anadolu 
topraklarında çeşitli devletler kurmuşlardı... 
Ayrıca bu devletler; Büyük İskender, Mısır 
(Polemzios Hanedanı), Keltler, Romalılar, 
Sasaniler, Moğollar, Araplar ve Türkler’in 
(M.S.1400 Selçuklular) istilasına uğramıştır... 

Bu şekilde pek çok ulusa vatan, pek çok 
istilacıya da verimli ve cazip bir hedef oluşturmuş 
bu topraklar ve bu topraklarda yerleşip kalan 
insanlar; sosyo-kültürel, antropolojik ve inançlar 
açısından dolayısıyla metapsişik kültürün 
oluşumu bakımından Dünya’nın en dikkat çekici 
yörelerinden biri haline gelmiştir... Adeta özel bir 
şekilde oluşan bu metapsişik kültür, tarihin 
derinliklerinden bir yol bulup günümüze kadar 
gelmiştir... 

Anadolu’nun kadim geçmişinden 
günümüze kadar gelen metapsişiğin bu tarihsel 

geçmişini iki büyük etkilenmenin ışığında 
inceleyebiliriz: 

1) Orta Asya’ dan gelen Şamanik 
etkiler; 

2) Budizm ve Sufizmle karışık İslamik 
etkiler; 

Türklerin “anavatanı” olduğu söylenen 
Orta Asya’ daki ve tüm Dünya’daki Şamanlar’ ın 
yaşamları incelendiği zaman görülecektir ki, 
ruhsal fenomenlerin her türü bu insanların 
günlük yaşamlarının adeta ayrılmaz bir 
parçasıdır... Ruhsal fenomenlerin Şamanizm 
yoluyla Türklere geçen türleri arasında, telepati, 
durugörü, psikokinezi, geleceği bilme 
(prediction), ruhsal şifa ve dezenkarne varlıklarla 
görüşmeler sayılabilir... 

Tüm bu yeteneklerin sergilenmesi ve 
uygulamasından oluşan bu Şamanik etki, 
Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra da şekil 
değiştirerek modern zamanlara kadar gelmiştir... 
Örneğin, Rufai Tarikatına mensup Sufilerin kendi 
özel merasimlerinde Şamanizm’ den beri bilinen 
ruhsal fenomenlerin değişik türlerinin 
uygulanışlarını görüyoruz... Ateşin ele alınması, 
kızgın demirin dile sürülmesi, yanar fırına 
girilmesi, vücuda şiş batırılması vs. örnekler 
gibi... 

Ufak tefek farklılıklarla aynı uygulamaları 
öteki Sufi tarikatlarında da görüyoruz... Başka bir 
ifadeyle; bir Sufi müridin ruhsal gelişimi içinde 
sergilediği haller ve yetenekler, metapisişik ve 
parapsikoloji bilimlerinin araştırma alanına giren 
paranormal fenomenden başka bir şey değildir... 

Bu insanlar metapsişik ve parapsikolojik 
literatür oluşmadan önceki yıllardan beri insanın 
bu meta-biyolojik yanıyla ilgili deneyimlerden 
bizzat geçmişle ve etraflarındaki insanların da 
dikkatini bu konuya çekmeye çalışarak, işin 
ahlakını ve insanın ruhsal evrimiyle ilgili yanını da 
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 göstermeye itina etmişlerdi... O tarihlerle ilgili batı 

kültürlerinde de örneklerini gördüğümüz bu 
insanlar, söz konusu PSI yeteneklerinin 
ölçümünü yapacak teknolojik olanaklardan 
yoksundular ama fenomenleri bizzat kendi 
bünyelerinde yaşayarak ve yeteneklerin 
gelişimini kendi müritlerinde izleyerek insanın 
sınırsız olan yanına ışık tutmaya çalışmışlar ve 
insanı insana bu günkü parapsikolojiden daha iyi 
tanıtmışlardı... 

Önümüzdeki ay, Anadolu’muzda metapsişiğin ve 
parapsikolojinin tarihsel gelişimiyle ilgili olarak 
paranormal olayların Anadolu Sufileri’nce 
sergilenişinin örneklerini paylaşacağım sizlerle. 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 
 Kıyam etmek; 1

******************* 

çaba derken, en baş 
hususun Sadelik olduğunu akıldan 
çıkartmamak gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:027) 

 Kıyam etmek; 1

******************* 

iç özgürlük vasfı’nın, 
sadelik hususu benimsenmeye 
başlandıktan sonra kazanılan bir durum 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:027) 

 Kıyam etmek; 1çok büyük bir kapının 
önünde durmakta olduğumuzun; 2açılacak 
olan kanatların arkasından görünecek olan 
Işığın gözlerimizi kör edecek kadar parlak 
olduğunun; 3

******************* 

Işığı artık varlığımızda 
hissetmek istediğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:027) 

 Kıyam etmek; 1muhatap olduğumuz birkaç 
nesne ile birkaç varlığın bizlerin dünyasını 
teşekkül ettirdiğinin; 2

******************* 

maksadın ise bu 
nesne ve varlıkların sınırlarını aşarak 
kendimizi çemberin içerisine yayabilmek 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:030) 

 Kıyam etmek; 1bizlerin de tıpkı bir hücre 
gibi zar ile korunmakta olduğumuzun; 
2dikkate alacağımız hususun, zarın, 
keşfedildiği andan itibaren inceliği hakkında 
varacağımız kanaatler olduğunun; 3yani bu 
zarın, bizim keşfimiz ile yakından alâkalı 
olarak, yaklaştıkça inceldiğini bilmek 
gerektiğinin; 4

yapısına nüfuz ederken bulacağımızın 
bilincine varmaktır…(MYP/C:030) 

eğer zorladığımız çeperleri 
ortadan kaldırabilirsek, kendimizi daha 
büyük bir hücre içerisinde o hücre’nin 

******************* 
 Kıyam etmek; 1bazılarının alanlarının 

kendilerine çok yakın olduğunun; 2adeta 
vücutlarının bu zar ile kaplı olduğunun; 
3bunların, başkalarının alanlarının tesirini 
bünyelerinde daha çok hisseder olduğunun; 
4yani yaratılmış olan hazır alanların, onlara 
vakum etkisi yaparak, kolayca kendisine 
çektiğinin; 5bazı yapıcı durumlarda, tesirine 
girdiği alan vasıtası ile kendi alanının da 
farkına varabildiğinin; 6bazı durumlarda ise; 
üzerindeki zarın iyice kendisine yapışmakta 
olduğunu hissetmeyeceğinin; 7

******************* 

böyle 
varlıkların muhtaciyetinin, kendi alanlarına 
kavuşana kadar birçok deneyimden 
geçmeleri zarureti olduğunun bilincine 
varmaktır...(MYP/C:030) 

 Kıyam etmek; 1varlıkların, fizik planın 
koşulları içerisine öylesine hapis olmuş 
olduklarının; 2

******************* 

ki, görebildiklerinin kaba bir 
maddeden öteye geçememekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:030) 

 Kıyam etmek; 1şimdi artık kabalıktan 
çıkarak yavaş yavaş tekamülünü 
tamamlamaya başlayan maddenin, 
vazifesinin son safhalarını 
gerçekleştirdiğinin; 2

******************* 

bunun da, bizlerin en 
aşina olduğumuz yoldan yani madde 
vasıtasıyla yani artık maddenin bizlere 
vereceği bir şeyi kalmadığını hissettirerek 
başka çıkışlar olduğunu da gösterdiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:030) 
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 Kıyam etmek; 1Dünya’nın, tamamen 
kendine ait bir alana sahip gelişmiş bir 
varlık olduğunun ve fedakarca yaptığı 
vazifesini, yaptığı son fedakarane ataklarla 
tamamlamak üzere olduğunun; 
2

******************* 

gelişimlerini sağlamak üzere enkarne 
olmuş varlıklara büyük bir şefkatle kucak 
açarak, onlara, sonsuz anlayış içerisinde 
sağlamış bulunduğu imkânların gayesine 
ulaşmış olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:030) 

 Kıyam etmek; 1

bünyesinde geliştirdiği alanlar vasıtası ile 
vazifesini tamamlayabilme imkânı 
bulabilmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:030) 

dayanışma yasası’nın en 
güzel örneğini veren Dünya’nın, 

******************* 
 Kıyam etmek; 1

******************* 

artık yolun, adımlarla değil, 
sıçramalarla kat edildiğinin bilincine 
varmaktır...(MYP/C:030) 

 
 

 
 

------------------------ SEBEP-SONUÇ YASASI / KADER-KARMA HAKKINDA (18)-------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bizler yaşam dediğimiz bir yolculuğun bir kesifini 
işte bu dünyada idame ediyoruz... Ama ruhun 
sonsuzluğu yanında küçücük bir yaşam... Şimdi 
bu yaşam esnasında bizler, her an bir tesiri 
üretirken, her an bir sebep oluşturmuş oluyoruz... 
Dikkat edin yani bir tesir bir etki, bir sebebi ifade 
eder mutlaka... Bu etkinin tepkisi, kâinat 
içerisinde mutlaka oluşacaktır... Bilimin de kabul 
ettiği o kelebek kanadı etkisi vardır... Bilim de 
artık 21. yüzyıla giriyoruz, yirmi beş yıl öncesi 
itibariyle bunu kabul etti... Kelebek kanadı etkisi 
yani diyor ki bilim; kâinatın var oluş alanının 
hangi noktasında bir kelebek kanat çırpsa, onun 
yarattığı sebep, mutlaka kâinatın her hangi bir 
noktasında sonuç olarak ortaya çıkar... Yani, 
hatta şöyle bir misal veriyorlar, şurada bir 
kelebek havalandı, kanadını çırptı, bu belki 
Güney Amerika’ da bir hortumun başlangıcı 
olabilir gibi, böyle agrandize etmişler... Bilim 
söylüyor bunu... Onun için her sebep, mutlaka 
Yaradan ortamı içerisinde, ki bu sonsuzdur, bir 
sonucu oluşturur... Ve o sonuç aslında bir 
sonraki sonuç için de sebeptir... Biz yaşam 
zaman dilimi içerisinde her an bir etki oluştururuz 
dedik yani bir sebebiyet veririz... Her an bir sebep 
meydana getiririz... Bu, en kabadan en inceye 
kadar bir sebeptir... Şimdi, bir varlık şurada 
yaşamın şu kesitinde bir sebep oluşturduğunda, 
buna bir etki diyelim, etki oluşturdu... Bu bir 
sebeptir... Bunu da bir başlangıç kabul edelim, 
aslında bu sebep, daha önceki bir sebebin 
sonucudur, öyle düşünün... Bu sebep bir hazırlık, 
gelişme ve bir sonuç şeklinde varlığın gidişatı 

esnasında varlıkla buluşacaktır... Mutlaka 
buluşacaktır... 

 

          Sebep                                              Sonuç 
                                                                   

                   A                                                B 
Yalnız sebep, hazırlık ve sonuç ilişkileri daima 
sebep ve sonuç zinciri içerisinde vardır... Varlık 
burada yarattığı sebebin bilincinde değildir ve bu 
yarattığı sebebin kendisine hangi zaman ve 
mekân kesitinde bir sonuç sunacağının bilincinde 
değildir... Bu bir mekanizmadır... Yaradan’ın 
mekanizmalarından biridir... Sebep–sonuç 
mekanizmasıdır... Yaratılan sebebin mutlaka 
karşılığı olan sonuç varlığa sunulur... Varlık, 
yarattığı sebebin, görünmeyen yöndeki sebep, 
hazırlık, gelişme, sonuç mekanizması çalışırken, 
yolculuğuna devam eder ve çok uygun bir zaman 
ve mekân kesitinde sonuç kendisini bulur ya da 
yakalar... Fakat varlık o kadar bilinçsizdir ki, 
karşılaştığı sonucun daha önceden yarattığı bir 
sebebe ait olduğunu bilincinde değildir... Niçin 
farkında değildir, kontrolünde değildir? Çünkü 
varlık sürekli sebep yaratmaktadır... Varlık 
burada bir sebep yaratır, buna sebep 1 dersek 
daha sonra sebep 2 yaratır... Ve bu sebep 2 yine 
aynı mekanizmal faaliyetiyle hazırlık, gelişme ve 
sonuca giderken bu ilk yarattığı sebebi etkiler... 
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                               Gelişme 

       Hazırlık 

 

 

        Sebep                                    Sonuç 

 
Belki öne düşürür, belki ileriye götürür ama 
etkiler... Yani ikinci yaratılan sebep, ilk yaratılan 
sebebin getireceği sonucu etkileyici olur... Varlık 
yolculuğuna devam ediyor, hiçbir şeyin farkında 
değil, yine sebepler oluşuyor... Sebep 2 yine 
hazırlık, gelişme, sonuç diye giderken, sebep 1’i 
bir başka sonuca yönlendirir... Yoktur artık böyle 
bir sonuç... Bu bize İslami bilgilere dayalı olarak 
af mekanizmasını anımsatır... 

Ne ekersen onu biçersin, yani oluşturduğumuz 
sebepler, ekiştir o, her an olmaktadır ve biçilen 
yani sonuç her an değişmektedir... Yani Rabbin 
af mekanizması böylesine muhteşem çalışır... 
Onun için İslam der ki; son nefesinde “La İlahe 
İllallah” dedin mi iş biter... Defter dürülür, ama bu 
deyiş imamın böyle söylettiği “hadi oğlum hadi 
gayret” söylettiği değil... Söze dökmeye gerek 
yok, kalbinde eğer sen o evrensel tek idraki 
edinebildiysen yani tek bir enerji var ondan başka 
ilah yok tapılacak, ona da Allah diyoruz zaten... 
Enerjiden başka, eğer hiçbir şey demiyorsanız, 
enerjiden başka ilah yoktur... 

Tek bir şey vardır, tek Yaradan’a yönelticidir o, 
La İlahe İllallah… O, tektir, O’ndan başka 
tapılacak, biat edilecek yoktur ve O bir, ismi Allah 
El Rahman El Rahim’dir... Yani O Rahmandır, O 
Rahimdir, O affedicidir, O bağışlayıcıdır... 
Bağışlama mekanizması budur... Bizim 
inançlarımız, bilgiden kaynaklanan, mekanizmayı 
bilerek varılan inançlardır ki, ona inanç deniyorsa 
inanç diyelim... O, bilmektir... Tanrı’nın onun 
ötesinde bilinmesi lazım... Tanrı nasıl bilinir? 
Tanrı’yı bilmek ne mümkün, tabii ki ne mümkün, 
ama Tanrı’yı varlığımızın kapasitesine uygun 
olduğu kadarıyla bilmeye çalışmaktır esas... 
İnanmak yetmez... İnanmak duygusaldır... 
İnanmak duyguya ait bir husustur... Bilmek 
devrede yoksa inanmak değişir... Çünkü niye, 
duygu daima değişkendir... Bütün ömür boyu 
Tanrı’sına inanmış ve vecibelerini yerine getirmiş 
insanın en yakını vefat etsin, bak görün, 

tabutunun başında nasıl isyan ediyor... O yüce 
Tanrı’sına hesap sormaya başlıyor... Ben buna 
müstahak mıydım, sen benim en sevdiğimi nasıl 
yanımdan aldın diye adam isyan ediyor... Hani 
bir ömür sen O’na biat ettin, ettiğini zannettin, 
hani sen O’na koşulsuz inandığını söyledin... 
Biraz kılına dokundu, sevgilini yanından aldı, 
çocuğunu Allah göstermesin yani kolay iş değildir 
işte bunlar, ama misal olsun diye veriyorum... 

İdrak edilmiş bilgi... İşte gerçek güç, bilmekte 
yatar, gerçek iman bilmekte yatar, gerçek Tanrı 
sevgisi, gerçek Tanrı aşkı bilmekte yatar... İdrak 
edilmiş bilgi... 

Varlık her oluşturduğu sebeple daha önce 
oluşturduğunu nötralize ediyor... Varlık burada 
günahkâr, burada kafasına tokmağı yerken 
gittikçe sevapkâr oluyor... Bir bakıyorsunuz 
karşısına bir gül demeti çıkarıyor yukarısı... Nasıl 
olur, bu adam otuz yıl küfretti, inkâr etti ve bütün 
ilkelere aykırı yaşam sürdü, nasıl oluyor... Ama 
bu sebep sonuç mekanizmasıyla aftır bu, daima 
o ilk oluşturduğu sebebin sonucunu yumuşattı, o 
ilk sebepten dolayı kafasına inecek odun veya 
tokmak daha sonra oluşturduğu sebeplerden 
dolayı gül demetine dönüştü... Bilmem 
anlatabiliyor muyum? Sebep-sonuç mekanizması 
böyle bir şeydir... Umutsuzluk yoktur bunda, her 
an kendi emeğimizin neticesi olan sonuçlar bize 
şaşmaz dakik bir şekilde sunulur...  

“Unutmayınız ki, karmaşa gibi görünen bu 
durum, asıl itibariyle sadece ihtiyaç 
tespitinden ve tespiti yapılanların yürürlüğe 
konmasından ibaret durumlardır... Vazifeniz, 
akışkanlığı bozmadan gidişata ayak 
uydurmaktır... Bu da bilgiyle olur...” 

******************* 
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 -------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA - (30) ------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Kime neyi, ne kadar vereceğinizi 
endişelerinizden kurtulduğunuz zaman 
bilebilirsiniz...”  

Endişeden kurtulmak ne demek? Endişe, korku 
hayatımızı işgal etmiş unsurlardır bunlar, 
illüzyonun varlığı tamamen işgal etmiş hali... 
Sahte kişilikler, sahte benlikler, ben olmayan 
benler ne kadar devredeyse o kadar korku, o 
kadar illüzyon, o kadar endişe vardır... Biz 
kendimizi bileceğiz de ne olacağız..? Rabbini 
bileceksin, Yaradan’ı bileceksin, onun 
mekanizmalarını, onun istemlerini fark 
edeceksin, ona nasıl dahil olurum meselesine 
gireceksin... Daha doğrusu o mekanizmalar 
içerisinde benim görevim nedir? Benim görevim 
nedir, benim bu mekanizma içerisinde hangi 
bölüm bana aittir, benim üzerime düşen nedir? 
Hangi bölümün size ait olduğunu doğru bir 
şekilde tespit edebilirseniz işte o noktada Rabbin 
en hayırlı kulusunuz... 

Şöyle bir ifade vardır, “Bütün dünya insanlığı 
benim ailem...” Diyor ki Yaradan; “Bütün Dünya 
insanlığı benim ailemdir, o insanlığa üzerine 
düşen hizmeti yapan her kul benim en makbul 
kulumdur...” Bu kadar basit... Yani dünyanın her 
yeri mabet ve Dünya’ya hizmet, en büyük ibadet, 
bütün mesele bu... Şimdi meseleye böyle 
bakarsanız bunun içinden ben hangi noktadayım 
kardeşim, ben bir şey yapmak istiyorum, kime? 
Sonsuz olan Yaradan’a... Sonsuz, ne kadar 
sonsuz..? Beni de içine alacak kadar... 

Mükemmellik anlayışı bir düalitenin ifadesidir... 
Mükemmel ve mükemmel olmayan tamamen 
fizik plana ait bir husustur... Yani düaliteyi ifade 
eder... Ne mükemmel olan vardır ne mükemmel 
olmayan... Ve dolayısı ile de dünya dışı ortama 
yani müteale yönlendiğiniz anda ne mükemmel 
ne mükemmel olmayan, ne iyi ne kötü... Ne 
vardır, olan her şey İlahidir, olan her şey 
kutsaldır... Ve orada artık bu iyi, bu kötü, bu 
aşağı, bu yukarı, bu mükemmel bu değil demek 
mümkün değildir... Dolayısı ile Yaradan 
sonsuzsa tabii ki mükemmellik atfediyoruz biz 
O’na... Ama mükemmel olmayan varsaydığımız 
yanılgımız olan mükemmel olmayan o sonsuzun 
içerisinde niye değil?  

Yaradan içerisinde mükemmeliyette vardır, 
mükemmeliyetsizlik de vardır... Nasıl atabilirsiniz 
mükemmeliyetsizliği o sonsuz sınırın dışına? O 
zaman Yaradan’ın sınırlarına sığamıyor mu 
mükemmeliyetsizlik... Mükemmel olmama 
yanılgısı Yaradan’ın bünyesinin dışında mı? 
İkinci bir Yaradan mı var mükemmel olmayan 
vasfında? Tek olan bir şey varsa onun içerisinde 
bizim yanılgımızda olsa mükemmel olanda 
bunun içinde, mükemmel olmamakta onun 
içinde, bizim yine yanılgımız olan iyi de onun 
içinde, yine yanılgımız olan kötü de onun 
içerisinde... Ama O’nun bünyesine bir 
geçebilsek, bir anlayabilsek ne iyi, ne kötü var... 
Ama her şey O’nda... Yaradan öyle bir sonsuz 
ki, her şey O... Var olan ne varsa O bünyeye ait 
ve O’nu ifade ediyor... O’nun dışında bir zerre 
yoktur, olduğu anda biz Yaradan’a bir sınır 
koyduk, dışına da bir nokta koyduk demektir, 
böyle bir şey olamaz... Ve bu mükemmeliyet, 
iyilik kötülük, tekamüle ne gerek var, olmuş, 
bitmiş, tekamül etmiş bir Yaradan düşünün... 
Sonlu bitti, işi, gücü yok... Ne oldu? Efendim 
olabildiğim kadar mükemmel oldum... Hani 
sonsuzdun sen, hani sonsuz imkânlar, sonsuz 
olasılıklar, sonsuz ihtimaller ile yayılıyor bu 
sonsuz olan O Yüce Yaradan... Bunun tekamüle 
ihtiyacı yoktur o mükemmeldir, koy kenara... 
Hadi gelsin yeni bir mükemmel olmayan Tanrı, 
hadi O’nu mükemmelleştirelim... Böyle bir şey 
olamaz... Her şey O’nun içerisindedir, tekamül 
etme ihtiyacı da O’nun bünyesinde vardır, 
tekamül etmeme, yani bizim anlayamayacağımız 
mükemmeliyette O’nun içerisinde vardır... 

Aklınıza ne geliyorsa Yaradan’ın içerisine 
koyabilmelisiniz Yaradan’ın sonsuzluğunu 
anlamış olmak için... Efendim Yaradan daima 
sevgidir, peki bizim burada sevgisizlik var bu 
Yaradan’ın dışında mı? O Yaradan’a ait değil 
mi? Var... O da Yaradan’ın bilgisi ama o bizim 
anladığımız manada sevgisizlik değil, o zaten bir 
skala teşkil eden sevginin bir versiyonu, bir 
titreşim seviyesinde biz ona sevgisizlik diyoruz... 
Neye göre, bir üstüne göre... Fakat sevgiden 
başka hiçbir şey yok... Meseleye böyle bakıp 
külli bir anlayışa doğru adım atmalıyız... 

Bakınız böyle külli bir anlayışa gitmediğimiz 
sürece detayın bilgisi başımızdan eksik olmaz... 
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 Külli anlayışı edinememiş varlıklar detay 

bilgisine ihtiyacı olan varlıklardır... Detay bilgisi 
demek, dünyanın bizi vakum şeklinde çektiği 
daha kaba seviyeli, titreşim seviyesi 
tatbikatlarıdır... Onun için külliyi yakalamak bizim 
en büyük ihtiyacımızdır... Her şeye global 
bakmak lazım, efendim iyi olanlar Tanrı’nın 
kullarıdır, kötü olanlar kimin kullarıdır? İkinci bir 
ihtimal var mı? İyi davranışlar Tanrı’ya götürür, 
kötü davranışlar nereye götürür? Dönüşünüz 
banadır, başka bir şey yok ki... Çünkü başka 
odak yok, dön dön nereye dönersen o... Küresel 
dönebilirsin, sonsuz açılarda dönebilirsin… 

Her varlık enkarnasyon sebebi olan vazifesini 
hatta enkarnasyon bile değil, enkarnasyonlarının 
tümünün sebebi olan ve tezahürünün sebebi 
olan vazifesini açığa çıkartması esastır... Bu 
enkarnasyonda bu vazifeyi hangi kişilik 
özellikleri ile deneyimleyecek, çeşitlemeye tabi 
tutacak onu belirlemek her varlık için farklıdır... 
Dolayısı ile bu ekollerde, bu çalışmalarda 
genelde ana fikirler, ana ipuçları verilir, her varlık 
kendine ait bu sırları yani kendini bilme 
imkânlarını açığa çıkartmayı büyük bir cehit, 
istek içerisinde yapar... Bir düşünür diyor ki; 
“Kendini bilme, kendini tanıma ve varlığını var 
etme yönünde ciddi bir kararlılık, ciddi bir istek 
ve talepte bulunmayan bir insana kendini bilme 
çalışması yapmak ölüye elbise giydirmektir...” 
Şimdi onun için metodun birinci şekli istekli 
olmak, varlığın çok ciddi bir istekte bulunması 
lazım, öyle yarım yamalak değil, “İşte haftada iki 
gün gidiyoruz, hem orada görünüyorum, hem de 
fena şeyler anlatılmıyor, bende hafta arası onları 
birilerine anlatıyorum, ilgide topluyorum... Güzel, 
entelektüel bir havada yaratıyorum” dediğimizde 
burada ölüsünüz ve elbise giydirilmişsiniz... 
Emaneti yerine sunmak muhatap olunan 
mertebelerin şaşmaz iradesini, şaşmaz bir 
şekilde sunmak kapı vasfının en büyük özelliği... 

Giren aynı çıkıyor, çıkan aynı giriyor şeklinde bir 
gidişat gerçekten bir kozmik felakettir... Çünkü 
buraya tesadüflerle gelinmemiştir... Buraya 
mutlaka bu varlıkların bir araya gelişinin bir 
sebebi vardır ve bu sebebe karşılıkta varlıkların 
bu sebebi idrak etmesi ve cehit koyması gereği 
vardır... Ben kendimi bileceğim... Niye kendimi 
bileceğim? Herkesten üstün olduğumu anlamak 
mı? Hayır... Ben öyle kendimi bileceğim ki, 
benim üzerime düşen şu külli olan Yaradan 
Mekanizması’na taahhüdüm nedir onu bilmek 

istiyorum, katkım nedir onu bilmek istiyorum... 
Yani insanlık Yaradan’ın ailesine en çok yardım 
eden, en isabetli yardım eden Yaradan’ın 
kuluysa ben bu aileye hangi açıdan, hangi 
vazifeyi, hangi kişilik özelliklerinden nasıl 
yapabilirim cehti içerisinde olmak lazım... Böyle 
olmadığımız sürece, geceleri uykularımız 
kaçmadığı sürece, gece böyle dalıp ya neyin 
nesidir, ben kimim, niçin buradayım, benim kim 
olduğumu bana cevap verecek olan merci 
benden niye uzak? Uzak, çünkü varlığımızın 
üzeri kırk kat kimlik dolu... İçimiz kırk kat  
ilah, inanç dolu, batıl dolu... Bunlardan 
sadeleşmediğimiz sürece, bunlardan 
arınmadığımız sürece, ilahlarımızı tek ve 
sonsuz, Tanrı’mızı tek ve sonsuz kılmadığımız 
sürece ben kimim sorusunu alacağımız cevap 
bir çok kaynaktandır... Tek kılmalıyız ki gelecek 
cevap hakiki cevap olsun...  

Böyle bir halde kendimizi bilmemizin mümkün 
olmadığını, ben kimim sorusuna niçin 
buradayım, taahhüdüm nedir, vazifem kimedir 
sorusuna cevap bulmamız tabii ki gecikiyor, 
erteleniyor ve büyük önem taşıyan bir zaman 
dilimini heba ediyoruz... Çünkü yarın öteki gün 
ben kimim sorusuna cevap alamayanların bazı 
çok yüksek seviyeli tesirler karşısında hiç cevap 
alamayacakları bir zaman dilimi başlayacak... Bu 
cevabı bilmeyen o tesirlere karşısında ne 
yapacağını bilemeyecek... Hiç değilse biz 
şimdiden kendimiz hakkında az veya çok bir bilgi 
edinirsek yarın öteki gün bu beşeriyetin üzerine 
açılacak olan devre sonu kapılarının büyük 
fırtına şeklinde esecek tesirleri bizlerin 
gerçekten, dini kaynaklarda veya semavi 
bilgilerde tümünde ifade edildiği kıyametin 
tasvirine uygun bir hal alacağımızı bilmemiz 
lazım... 

Ayağa kalkış bu kıyamet ama bu kıyamet öyle 
bir hale gelecek ki herkesin içerisinde volkanlar 
patlayacak, dünyasal volkan filen kıyamet 
değildir, o fiziki bir hadise zaten patlayan 
patlıyor... Bugün İstanbul’un durumu nedir, 
İstanbul’u dünya bilin gerisini atın.. İstanbul şu 
anda tam bir kıyametin, fiziki manada eşiğinde... 
Ne olacak, olsa ne olacak? Alt tarafı kafamıza 
bir binanın yıkılmasını büyütmeyin gözünüzde 
bir tuğla gelse bile tık diye gideriz... Zaten 
Ruhsal İdari Mekanizma kurtulunamayacak bir 
duruma geldiğinde tak diye alır şuuru hiç merak 
etmeyin... Azap çekmezsiniz, çektirilenler başka 
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 maksada hizmet ediyorlar... Bu çok basit bir 

şeydir, en fazla otuz saniye içinde biter iş... Esas 
kıyamet öteki kıyamet, fiziki değil... İçimizdeki 
volkanların patlaması, zihnimizdeki depremlerin, 
sarsıntıların oluşması, varlığımızı sarsan 
kıyamet esas kıyamettir... Esas acı verici olan o 
olacaktır... Şimdi yaptığımız ne? O acıları 
mümkün olduğu kadar minimuma indirmenin 
çalışmasıdır kendini bilme... Yani uyanışın, 
oluşturacağı acıların, ızdırapları minimuma 
indirme çalışması kendini bilmekten geçer... 
Acıyı veren doneler bizim kabuklarımız, sahte 
kişiliklerimizdir, onlar bizim kalın kabuklarımız 

olduğu için acı vericidir... Biz onları şimdiden 
inceltirsek, şimdiden onlar üzerinde bir çalışma 
yapıp varlığımız ile onun arasına bir mesafe 
koyarsak, o aradaki mesafeye girecek olan o 
devre sonu tesiri, bilginin tesiri daha kolay 
olacak ve acısız, az acılı olacak... Böyle 
düşünürsek kendini bilme çalışması beni nereye 
götürecek, işte böyle bir hadiseye götürecek... 
Acısız bir kıyama götürecek, ayağa kalkışa, 
uyanışa götürecek... Dolayısı ile de şu vazifemizi 
anlamamıza götürecek... 

 

 “Varlık vazife şuuru ile dünya hayatı 
içerisine akarken, kat etmiş olduğu mesafe 
kesafetlerine adeta bulanır...” Varlık böylesine 
Yaradan’ın bünyesi içerisinden, ona biz planımız 
diyebiliriz, dünya hayatı içerisine, dünya yedili 
sistem tatbikat sahası içerisine akarken, evvelde 
akmış ebette çıkacak sonsuz bir aralık bu... Bize 
göre sonsuz aslında Yaradan’a göre bir aralık 
bu, evvel ve ebet sonsuzluğu... Bulanır, bulanır 
dünyaya doğru gittikçe kabalaşır... Bulanarak 
kendisine, dolayısıyla sahibi olduğu vazifeye 

örtüler oluşturur... İşte başımızın derde girdiği 
nokta bu... Hem kendisine örtüler oluşturuyor, 
hem de vazife, ta evvelde ona verilmiş olan, 
planının ona vermiş olduğu vazifeye örtüler 
oluşturuyor... (Devam edecek) 

******************* 
 

 

 

 

• DİNGİNLİĞİN GÜCÜ 
“İçsel dinginlikle teması yitirdiğinizde, kendinizle 
teması yitirirsiniz. Kendinizle teması 
yitirdiğinizde, kendinizi dünyada kaybedersiniz. 
Gerçek benliğiniz ile dingilik birbirinden ayrılmaz. 
O sizin asli doğanızdır. Birlik hissedersiniz. Bu 
da gerçek sevgidir. Her formu doğuran bilinçtir. 
Zekânın ta kendisidir. Bilgelik dinginlikle birlikte 
gelir.” 

ECKHART TOLLE 
İnsanın durumu: Düşüncede kaybolmuşluk… 

Düşünmek realiteleri parçalara ayırır. Biliş ile bir 
şeye ya da birine tüm dikkatinizi verdiğinizde 
basit eylemle ortaya çıkar. O algılayanla 
algılananı bir farkındalık alanı içinde birleştirir. 
Ayrılığı ortadan kaldıran şifacıdır. 

Egosal benlik daima aramakla meşguldür. 
Egosal benlik çatışmaya gereksinim duyar. Ego 
yaşamınızı yönettiği sürece düşüncelerinizin, 
duygularınızın ve eylemlerinizin çoğu arzudan 
ve korkudan kaynaklanır. İlişkilerinizde ya bir 
şey istersiniz ya da onun bir şeyinden 
korkarsınız. İnsan ilişki ve etkileşimi cehenneme 
dönüşebilir. Ya da o büyük bir ruhsal uygulama 
olabilir. 

Yaşam ebediyen bu an değil midir? Şimdiki an 
olduğu gibidir. Daima onun olmasına izin 
verebilir misiniz? Onu dostunuz kabul edin, 
tasdik edin, onurlandırın. 

Siz yaşamınızın koşullarını yeniden 
düzenleyerek değil, en derin düzeyde kim 
olduğunuzu idrak ederek huzura kavuşursunuz. 
Kendinizi bulabileceğiniz tek yer şimdidir. 
Gerçek kimliğiniz olmak için zamana 
ihtiyacınızın olmadığını idrak edene dek zamana 
ihtiyacınız olacaktır.  

Siz bilmediğinizi tamamen kabullendiğinizde 
sınırlı düşünen zihinle yanıtlar bulmaya 
çalışmaktan vazgeçersiniz. O zaman büyük bir 
zeka sizin vasıtanızla iş görebilir.  

Istırap çekerken, mutsuzken tamamen şimdi 
olanla kalın. Mutsuzluk ya da sorunlar şimdide 
varlığını sürdüremez. İyi ve kötünün ötesine 
geçin. Evrenin gücü sizin içinizden akar. Mucize 
budur. Kötü gibi görünen her koşulun kişinin ya 
da durumun ardında daha derin bir iyilik, bir hayr 
gizlidir. Siz olanı içsel olarak kabul ettiğinizde bu 
daha deri bir hayr size kendini hem içsel hem de 
dışsal olarak gösterir. Olanı kabullen. 
Kabullenmemeni kabullen. Teslim olamamana 
teslim ol. Sonra neler olduğunu gör. 
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 Istırabınızı Tanrı’ya sunun, O’na teslim edin. 

“Benim değil, senin iraden olsun Tanrım!” 

• MEDİTASYON HAKKINDA... 
Meditasyon kişinin fiziksel, zihinsel, ruhsal bir 
dinlenme ve rahatlama elde etmek için 
kullandığı bir yöntemdir. Bizler çeşitli tanımlama 
ve etiketlemelerle varlığımızı sınırlarız. Bunu 
yapan zihnimizdir. Dünyaya sadece onun 
penceresinden bakmamızı ister. Meditasyon 
egonun içine soktuğu odanın açılan bir kapısıdır. 
Kim ve ne olduğumuzu anlamak, yüksek 
benliğimize, bireysel akaşik bilgilerimize 
ulaşmak, dünya hayatımızın amacını hatırlamak 
ve yaşadığımız olayların perde arkasını 
görebilmek meditasyon yaparak mümkün 
olmaktadır.  

Meditasyon dinsel ve mistik bir anlayış olmayıp 
herkes tarafından uygulanabilen bir gelişim 
yöntemidir. Düzenli olarak yapıldığında 
kendimizdeki değişimlerin farkına varırız. Fiziki 
olarak kalp atışlarımız azalır, tansiyon 
dengelenir, ihtiyacımız olan uyku süresi azalır, 
daha kolay uykuya geçeriz ve az uyuduğumuz 
halde diğer insanlara göre daha dinlenmiş 
kalkarız.  

Duygusal olarak kendimizle olan ilişkimizin 
rahatlaması sonucu çevremiz ile olan ilişkilerimiz 
de düzelmeye başlar. Sevgi ve şefkat 
duygularımız gelişir. İçsel huzuru ve mutluluğu 
deneyimlemeye başlarız.  

Zihinsel olarak ise takıntılarımızdan kurtularak 
birçok yönde daha yeterli hale gelerek daha 
doğal ve başarılı bir yaşama kavuşuruz. Sistemli 
bir şekilde yapılan meditasyonların bedenimiz ve 
beynimiz üzerinde rahatlatıcı etkileri vardır. Sinir 
sistemimiz gerginlikten kurtulur, dengelenir.  

Beden ve beyinde enerji arttığı ve daha akıcı 
şekilde sirküle olduğu için bilincimiz berraklaşır. 
Meditasyon yöntemleri açısından çok geniş 
olanaklar vardır. Gözler kapalı olarak sessizce 
oturmak meditasyon yapmanın birçok yolundan 
sadece biridir. Bütün uygulamalar bizi aynı 
sonuca götürür. Unutulmaması gereken her 
yöntemin kendine ait duyarlı yanlarını ancak 
onun derinliklerine indiğimizde bize açacak 
olmasıdır. Aradığımız her şey bizim içimizdedir. 
İçsel sesimizi daha net duyabilmek, tüm evrenle 
uyum içinde olmak ve tam bir bilinçlilik ve 
bilgeliğe ulaşmak için içimize dönmenin yolu 

sürekli ve düzenli meditasyon çalışmaları 
yapmaktır.   

• KISSADAN HİSSE 
Dünün olması gerektiği gibi gerçekleşmemiş 
olması önemli değildir; dün geçti ve bitti, sen 
bunun için hiçbir şey yapamazsın. Bugünse 
tamamen başka bir konudur; o senin önündedir 
ve henüz dokunulmamış ve bozulmamış bir 
biçimdedir; bugünü en harika gün haline 
getirmek sana bağlıdır.  

Her gün güne nasıl başlıyorsun? Bunun senden 
başka hiç kimseyi ilgilendirmeyeceğini daima 
hatırla. Bu, yalnız ve yalnız senin 
gerçekleştirmeyi seçebileceğin bir durumdur. 
Güne, sakin ve dingin olmak için zaman 
ayırarak, iç huzuru ve gönül rahatlığıyla başla ve 
bırak o iç huzuru içini doldursun ve seni sarıp 
sarmalasın. 

Güne, telaş içinde, hazırlıksız ve uyumsuz bir 
şekilde başlama. Eğer öyle yaparsan, o zihin 
seviyeni güne aktarman ve bunun tüm gününü 
ve seninle iletişim halinde olan tüm ruhları 
etkilemesine izin vermen çok kolaydır. Bugünün 
nasıl olacağını seçmek ve sonra da onu 
gerçekleştirmek sana bağlıdır. Şimdi seçimini 
yapmaya ne dersin?  

“İçimizdeki Kapıları Açmak” 
Eileen CADDY 

• TAŞLAR HAKKINDA 
Mitlerde ve tarihi belgelerde minerallerin 
simyasının kökeninin Atlantis’e kadar uzandığı 
görülmektedir.    

Kristal Kuarz:  
Bu çakrayı açan ve aktive eden taştır. Bu çakra 
ile kendimizi kozmik enerjilere açarız, yüksek 
seviyeli enerjilere yükseliriz. 

Çift uçlu olan kuarz meditasyonlarda 
kullanıldığında kutsal dengeyi hissettirir ve 
bizleri yüce Yaradan enerjinin kaynağına bağlar. 
Bu taş her iki elde 9’ar dakika tutulduğunda 
kendimizde denge ve sükûneti oluştururuz.  

Grup Kuarz:  
Çok güçlüdürler, mutluluk ve uyuma ihtiyacı olan 
ortamlar için idealdir. Kendi kendini şarj etme 
özelliğinden dolayı özel olarak aktive edilmesine 
veya şarj etmeye ihtiyaç yoktur. Bu 
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 özelliklerinden dolayı diğer mineralleri de şarj 

etmekte kullanılabilirler.  
Kristal Küreler:  
Mantalin aktif olmayan bölgelerini yavaş yavaş 
aktive eder, paranormal yetenekleri açığa çıkarır 
ve geliştirir. Büyük Tibetli Lamalar kristal küreleri 
hayatlarını uzatmak, sağlıklarını korumak ve 
sinir sistemini dengede tutmak için kristal 
kürelerle nasıl çalışılacağını çok iyi bilirler.  

Aquamarin:   
Mutluluğa götüren büyülü taş olarak bilinir. Bu 
taş manyetik alanımızı güçlendirir ve şansı 
artırıcıdır. Aşkta mutluluğu sembolize eder. 
Dengeleyici özelliği sahiptir. Kendimizi ifade de 
kolaylık ve açıklık getiricidir. İletişimimizi 
güçlendirir. Kötü kelimeleri filtre edici özelliği 
vardır. Çok sevilen bir kişiden ayrılındığında bu 
tür acıları dindirmekte çok etkindir. 

 

Yeşil Turmalin:  

Sevginin titreşimlerini taşıdır. Duyguları 
dengeler, sinir sistemini güçlendirir, yorgunluk 
hissini yok eder. Fiziken gençleştirir, spiritüel 
hayatımızı dengeye sokar. Kalıplaşmış eski, 
negatif alışkanlıklarımızdan, düşüncelerimizden 
kurtulmamıza yardımcı olur. Hormonal ve 
dolaşım sistemindeki bozuklukların, kalp 
rahatsızlıklarının iyileşmesinde yardımcı olur. 

Siyah Turmalin:  
Endokrin sisteminin dengelenmesine yardımcı 
olur, uykuya geçişi kolaylaştırır, yüksek seviyede 
koruyucu özelliği vardır. Korkuyu ve negatif 
şartları elimine eder, konsantrasyon ve ilhamı 
güçlendirir, duyarlılığı ve anlayışı artırır. Şansız 
bir dönemde ya da negatif ortamlara veya 
insanlarla karşılaşma zorunluluğu olduğunda bu 
taşı kolye olarak taşımak çok yararlıdır. 

 

 

 

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

Vakfımız İstanbul içi etkinliklerine 01.06.2006 tarihi itibariyle yaz tatili sebebiyle ara vermiş olup, 
etkinliklerine Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında Reiki Huzur Vadisinde devam edecektir. İstanbul 
içi yeni sezon etkinlikleri 01.10.2006 tarihinde başlayacaktır… 
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