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

Reiki Huzur Vadimizdeki Haziran ayını 
da bitirdik… Zamanın nasıl geçtiğini anlamak 
mümkün değil… Sabah erken kalkıp toplu halde 
yaptığımız meditasyon, bütün günün enerjisini 
depolamamıza yetiyor… Ardından kahvaltı ve 
isteğe bağlı olarak, havuzda taşlarla su 
terapisi… Suyun, enerjilere karşı o duyarlılığına 
şahit olmamak mümkün değil… Su hangi tür 
enerjiyle temas ediyorsa, fiziksel yapısını ona 
göre değiştiriyor… Bu farklılığını hissettiriyor 
içindekilere… 

Bir de sessizlik çalışması yaptık bu 
Haziran içerisinde… Beş gün gece gündüz 
konuşmadan durabilmek… İçimize dönüp, iç 
sesimizi duymaya çalışmak… Kendi içimizdeki 
bilmediklerimizle yüzleşmek… İçimizde gizli 
saklı ne varsa dışarı çıkarmak… Sonuç olarak, 
Kendimizi Tanımak, Kendimizi Bilmek… 

Reiki Huzur Vadimizdeki bu yılki 
etkinliklerimizin en önemli özelliği, Hz. Mevlana 
kültür haftaları düzenlememiz oldu… Haziran – 
Temmuz ve Ağustos aylarında birer hafta olmak 
üzere düzenledik bu etkinliklerimizi… 

Haziran etkinliğimiz, Galata Mevlevi 
hanesinden gelen ustalarla gerçekleşti… 
Neyzenler neylerini üflerken, bir taraftan 
Semazenlerin dönüşüne eşlik ediyor, diğer 
taraftan, Tasavvuf ve Mevlevi musikisinin en 
güzel örneklerini sunuyorlardı bizlere… 

Maksadımız, Türk ulusunun bağrından 
fışkırmış olan bu manevi değerlerimizi yeniden 
hatırlayarak aktive etmek… Hz Mevlana’nın o 
üstün manevi değerlerini, Birlik bilincine davetini 
neredeyse folklorik seviyelere indirenlere bir 
emsal oluşturmak… Dış görüntüden ziyade, içe, 
esasa yönelebilmek… 

Mevlana denince, aklımıza, dönen 
semazenlerden ziyade, “72 milleti bir gören” 
anlayış gelmeli, “kim olursan ol gel” demek 

gelmeli… “Yaratılanı severim Yaradan’dan 
ötürü” gelmeli… 

Maksat hasıl oldu mu derseniz, yine de 
yeteri kadar esasa yöneliş olamadı… Neyler 
üflendi, Bendir’ler çalındı, İlahiler söylendi, 
Semazenler döndü… Mevlana bilincine 
doyulamadı… 

Temmuz ayı Hz Mevlana haftasında ise 
felsefi yöne daha çok ağırlık vereceğiz… 
Temmuz etkinliğini, bir “Hz. Mevlana felsefesi 
bilinci seminerine” dönüştürdük… İstanbul 
Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden 
öğretim üyesi Doç.Dr. Emin IŞIK gelecek 
vadimize… Süleyman Demirel Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı da katılımcı olacak… 
Hz Mevlana felsefesi konuşulacak, anlatılacak… 
Tabii ki, yine Ney’ler üflenecek, Bendir’ler 
vurulacak, Semazen’ler dönecek ama daha 
ziyade Hz. Mevlana felsefesi anlatılacak, 
anlaşılacak… 

14. Temmuz. 2007 Cumartesi 
başlayacak etkinliğimiz… 19. temmuz. 2007 
Perşembe günü bitecek… Bir mistik kültür 
semineri diyebiliriz bu etkinlik sürecine… 
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Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 

---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; gördüğümüz her şeyin, hâl 

içinde hâlden ibaret olduğunun; yaptığımız 
her çabanın, hâlden hâle geçmek 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:092) 

*** 
 Kıyam etmek; hakikat’in ise, tek 

olduğunun, daima, mevcudu, evire çevire 
kendisine doğru çekmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:092) 

*** 
 Kıyam etmek; 1hakikat yolunda 

ilerlemenin, uzuvları birbirine 
kaynaştırmaktan ibaret olduğunun; 2

*** 

ceht 
nerede ise, hakikat ışığının da orada 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:092) 

 Kıyam etmek; 1

*** 
 

devinim ve donanım, 
birbirini müteakip hadiseler olup, devamlı 
devinim neticesinde devamlı donanım elde 
edilmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:093) 

 Kıyam etmek; 1

*** 

bizlerin fark 
edebildiğimizin, hadisatın, bizler üzerinde 
bıraktığı dünyasal etkiler olduğunun; 
2sıkıntılarımızın, sevinçlerimizin, bizleri 
öylesine kapladığının ki, asıl itibarıyla ne 
ile donandığımızın farkına dahi varamaz 
olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:093) 

 Kıyam etmek; 1beklentilerimiz eğer sevinç 
kademesinde ise, donanımın daima bizleri 
oraya doğru itme temayülü gösterir 
olduğunun; 2eğer ihtiyacımız ıstırap 
kademesinde olmayı gerektiriyorsa, 
kendimizi, ısrarla bu kademenin 
sonuçlarına zorlar olduğumuzun; 3

*** 
 
 
 
 

asıl 
itibarıyla, eksik bilgi olmadığının, her 
hadisatın bilgisinin tam olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:093) 
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 Kıyam etmek; 1epröv’ün, yayılım 
esnasında, mutlak surette zemin 
tarafından desteklenmekte olduğunun; 2

*** 

bu 
duruma en çok hizmet eden hususun, 
duygusal seviyedeki davranışlar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:094) 

 Kıyam etmek; 1epröv faaliyeti başladığı 
anda, bilgi enerjisi’nin, en ince dokular 
içerisine yayılmak üzere tam faaliyetine 
başladığının; 2

*** 

eğer varlık tarafından kilit 
noktaları idrakli bir şekilde kontrol 
sistemlerine tabi tutturulursa, o zaman 
epröv’ün yön değiştirir ve bilgi enerjisi’nin 
derhal akışını o istikamete sevk eder 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:094) 

 Kıyam etmek; 1epröv’ü dokuyanın bilgi 
enerjisi olduğunun; 2katiyetle dağınıklık ve 
başıboşluk olmadığının; 3

*** 

her şeyin 
sistemler dahilinde başladığının ve yerine 
yenilerini bırakarak devam eder olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:094) 

 Kıyam etmek; 1

*** 

varlıklar sayısal olarak 
görünseler de, ifadelerinin daima alansal 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:094) 

 

 
----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (12)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Tevhit fikrinin yani İslam’ın ifadesiyle, 

tavsiye edilen ve mutlaka bir yere doğru götürücü 
ve bütün dinlerin de bu maksatla özünde saklı 
olan maksadın, bizim tarafımızdan yeniden ele 
alınıp inşa edilmesi lazım… Yani bir bilginin inşa 
edilmesi ne demektir biliyor musunuz..? Bir bilgi 
bütün bedenlerde sirküle olmadığı sürece inşa 
edilmiş sayılmaz… Yani gereken neticeyi varlığa 
sunmaz… Bir bilginin bütün bedenlerde sirküle 
edilmesi lazım… Yani bir bilginin bütün 
bedenlerde oluşturulması lazım… Şimdi, tabii ki 
içinizden şöyle sorabilirsiniz; ‘bütün bedenlerde 
ne demek yani kaç bedenimiz var..? Neticede 
gördüğümüz şu bedenimiz’ değil… Bütün 
bedenler anlayışı (bizim görünmeyen 
anatomimiz, ontolojik yapımız) incelenirken 
göreceğiz tek beden değil, bu bedenin çeşitli 
katmanlarına sahip varlıklarız… Bunları tek tek 
analiz edeceğiz… Bu analizde göreceğiz ki, 
bizler aslında tamamen kontrol dışında at 
koşturan bir bedenler dizisine sahibiz… Mesela 
akıl bedenimizle biz bir etkinlik gösterirken, astral 
bedenimizde başka etkinlik, fizik bedenimizde 
başka etkinlik gösteririz… Alt bedenlerimiz, seks 
ve içgüdü bedenlerimiz de apayrı bir 
derdimizdir… Bunların bilgisine sahip olmadan 
bunları kontrol altına almamız mümkün değildir… 
Bizler bütün bedenleriyle darmadağınık ortalıkta 
dolaşan ve dışımızdan gelen tesirlerle, hangi 
bedenimizin nasıl reaksiyon göstereceğinin asla 

farkında olmayan bir yaşam süreriz... Mesela bir 
tesir dışımızdan bize gelir, hangi bedenimizin 
hangi bölümünü etkilediğini bilmeden o etki 
altında reaksiyon gösteririz… Yani etkiye tepki 
veririz… Ama bu analiz edilmeden otomatik, bir 
amip misali, yani tamamen içgüdüsel bir tarzda 
verilen cevaptan başka bir şey değildir… Mesela 
biri size omuz attığında, fiziki etkinin karşılığında 
ona omuz, tekme veya yumruk atarak tepkide 
bulunacağımız üç şansımız var… Başka var 
mı..? Kafa da var… Kafa atarak da reaksiyon 
gösterebilirsiniz yani insan denilen bir yaratılış 
formu olarak bu, amipsel bir harekettir… Aynısını 
yaparsınız… Ondan sonra eğer biraz 
gelişmişseniz ya kendi kendinize ‘Ya ben ne 
yaptım..? Yapmamalıydım’ deriz ya da biri gelip 
bizi uyarır, ‘Ya ne yapıyorsun sen..?’ der biz de 
‘Vallahi yaptım’ deyip orada tevil mekanizmasıyla 
kendimizi haklı çıkartmaya çalışırız… Ya da 
‘Hakikaten kötü oldu keşke yapmasaydım’ deyip 
vicdani bir kanalın üzerimizde oluşturduğu bir 
nefs ıstırabına gireriz… Vicdan ıstırap duymaz, 
ıstırabı duyan nefsimizdir… Yani egomuz ıstırap 
duyar… Vicdan tesiri geldiği vakit başlar ıstırap 
duymaya, biz ona vicdan azabı deriz… Azabı 
duyan vicdan karşısında etkisini kaybedeceği 
paniğine düşmüş olan egomuzdur, o ıstırap 
duyar… Dolayısıyla da biz böyle bir yaşam 
süreriz… Hangi bedenimiz neden etkileniyor, 
hangi bedenim hangi bölgemde… 
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 Bizler Yaradan’ın tekliği konusunda da 

çomak sokup zihnimizi, duygumuzu ve fiziğimizi 
mutlaka deşmemiz lazım… Yani zihnimizde zihin 
faaliyeti olarak tek Tanrılılık, tek bir enerjiyle 
sonsuz bir enerji… Ondan başka hiçbir enerjinin 
olmadığı bir Yaradan anlayışı nasıl bir şey..? Hiç 
zihninizde bu çalışmalar süresince 
yoğunlaştırdınız mı..? Lütfen yapın… Yolda 
giderken, araba kullanırken böyle dalın ‘Ya 
bunca çeşitlilik içerisinde tek, her şey aynı asla 
tâbi… Aslı aynı olan her şey’ ve dolayısıyla 
zihninizde faaliyet gösterirken duygularınızda da 
coşkusunu yaşamaya başlayın… Bu bir sevinç 
olabilir, bu bir korku da olabilir… Sizi bugüne 
kadar getirmiş olan beyaz cüppeli, sakallı bir 
Yaradan anlayışı birdenbire duman olup gidebilir 
bu yüzden… Bu sizi acaba nereye götürecek..? 
Korkuya götürecek… Diyeceksiniz ki; ‘Eyvah! 
Ben bugüne kadar böyle birinin garantisiyle 
yürüyordum, şimdi çıktı oraya bir adam, üç derste 
her şeyi aldı götürdü… Öyle bir sonsuz açtı ki, 
tutunacak bir tutanağım kalmadı’… Aslında 
bilmeliyiz ki esas tutunacak tutanak şimdi… O 
sonsuz olanın neresini tutarsanız sizin 
tutanağınız… Tutunamayacak bir nokta yok ki, 
ama herkes bu sonsuz olan Yaradan bünyesinin 
neresini tutarsa orayı Yaradan biliyor… Hiç ezan 
okunduğunda Yaradan’ın birliği konusunda ve 
O’na yöneliş çağrısı konusunda hiç coşku, 
heyecan duyduğunuz oluyor mu..? Yoksa geçmiş 
bir realitenin izi olarak mı görüyorsunuz..?  

Zaten Yaradan yasalarının en 
önemlilerinden bir tanesi; “istekleriniz ne 
yöndeyse, size verilenler de o doğrultudadır.” 
bilgisi vardır Merkez Yüce Plan Tebliğlerinin 
biridir bu… İstekleriniz ne yöndeyse size 
verilenler bu doğrultuda… Yalnız tabii bu 
isteklerin gerçekten varlık ihtiyacımız olması 
gereği var… Yani ihtiyaç duyduklarımızla, gerçek 
ihtiyaçlarımızın farklı olduğunu ve bunu tefrik 
etmenin çok önemli olduğunu bilmemiz lazım… 
Bizler ihtiyaç duyarız… Duymak ne manadadır..? 
Duymak iradi ve şuurlu olmayan bir hissediştir… 
Ben mesela şu anda diyelim ki, ‘Bir ayakkabı 
ihtiyacı duyuyorum’ dediğinizde bu duygusal 
seviyede bir algılamadır… Ama gerçek ihtiyacım 
mıdır ayakkabı benim..? Belki pantolon, belki 
çorap… Şimdi ihtiyaç duyma kavramıyla gerçek 
ihtiyacım arasındaki farkı çok iyi anlamam 
lazım… Ve dolayısıyla da bizim isteklerimiz 
duygusal seviyede duyduklarımız değil de 
gerçekten bilinçli isteklerimizde mutlaka bize 

verilenler o seviyede olacaktır… Ve dolayısıyla 
Yaradan’ın en büyük yasası da bizzat kendi 
hakkında ve yaratılış hakkında gerçekten arayış 
isteğinde bulunan herkese gerçekten mutlaka o 
bilgiyi verir… “İstediniz verildi, isteyeceksiniz 
verilecek” bunlar kesin tebligat cümleleridir… 
Dolayısıyla biz eğer enerjiyi hissediyorsak, 
yaratılışla yaratılmış olan arasında bir bağı 
kurmaya başlamışsak, taleplerimiz mutlaka 
karşılanır… Yani bizi mutlaka bize bir vesileyle 
ulaştırılır… Şükürler olsun ki, bizler de şu anda 
bir nasibin yoğun şeyini yaşıyoruz… 

Şimdi Tek ve Üstün olan bu enerji, sonsuz 
olan ve sonsuz öncede başlayan böyle bir 
enerjitik saha olduğunu bilelim… Ne kadar 
sonsuz..? Anlayamayacağımız kadar sınırsız bir 
gövde, bir vücut… Yaradan’ın vücudu, gövdeyi 
de içerir… Onun için bunun adı vücut… Bu 
vücudun başı, kolları, gövdesi hepsi bir arada 
böyle sonsuz bir vücut düşünün… Benzetme 
yapıyorum… Tanrı, Üstün Enerji, Yüksek 
Enerjidir bunun adı… Diğer adıyla Ruh Enerjisi… 
“Yaratılmış ve yarat denmiş” ki yaratmış… Nasıl 
yaratmış..? O bizim mevzuumuz dışında… Şimdi 
biz onun için Yaradan deyince mevzuunun 
dışında olanın yaptığından dolayı ona mı 
Yaradan diyoruz, yoksa yaratılmış olup da 
kendisine yarat denmiş bu sonsuza mı Yaradan 
diyoruz..? 

Bu sabit olan Yaradan’ın bünyesinde tek 
olma fikri çok önemli… Bundan başka hiçbir şey 
yok… Var olan, algılanabilen ne var ise, 
mikrokozmozdan makrokozmoza kadar her ne 
var ise, bu bünyeden başka bir yerde değil… 
Bunun içinde… Âlemler bunun içinde, galaksiler 
hepsi bunun içinde, güneş sistemleri hepsi bunun 
içinde, fizik ve metafizik ne varsa Yaradan 
bünyenin içinde… Onun dışına taşan bir zerrenin 
olmadığı fikri… Böyle bir şeyi lütfen çok iyi 
hazmetmeye çalışın… Ana fikir bu… Bakın ne 
diyor biliyor musunuz..?  

“Esas olan tek bir ruhtur… Yaratılmış 
ve yarat denmiş…” Yarat denmişlik şöyle; ona 
yaratılmışlıktan dolayı yaratma gücü, üstünlüğü, 
vasıfları verilmiş… Sonsuz ihtimallerle, sonsuz 
imkânlarla, sonsuz kâinatları yaratabilip o 
kâinatlar içerisine de sonsuz yaratılış formları 
koyabilme yetisi… Çok üstün bir yeti… Şimdi 
bunun belirli bir menşeden çıkışı da mesuliyetten 
koyuyorum… Çünkü niye..? Bu yaratılış 
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 sonsuzluğu küresel bir yayılımken bunun içinde 

hiyerarşik bir yapı da var…  

Bakınız; esas olan tek bir ruh olup, 
başlangıç ise, bu şekilde oluşmaktadır… Eğer 
siz bu sonsuzluk içerisinde belirli bir noktayı 
başlangıç kabul ederseniz diye söze başlıyor… 
Başlangıcı yok çünkü… Bir noktayı başlangıç 
kabul ederseniz yani tek ve sonsuz olan 
üstün bir şekilde yaratıldıktan sonra bu 

tekliğin çokluğu neticesinde adeta yapılan 
vakum esnemeler ile oluşumlar meydana 
getirip üzerlerindeki tatbikatlar ve bunlardan 
elde edilen bilgi görgüye sahip 
olunmaktadır… Yaratılışla olan esas bağınız 
ilk hareketledir… Bu çok önemli… Ne demek ilk 
hareket..? Yaratılmış üstün ve sonsuz bir enerji 
sahası var ki, buna Tanrı’nın vücudu diyoruz… 
Bunun ilk hareketi ne olabilir..? (Devam.Edecek) 

 
-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (42) -------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bakınız Kuran’da kıyamet suresi 14. 

ayette şöyle bir ifade var… Gerçek insanı tarif 
ediyor... “Gerçek şu ki, insan öz benliği üzerine 
yönlenmiş keskin ve derin bir bakıştır...” İşte 
beşer diye söz ettiğimiz ve birçok insanın da 
zihninde ‘Ya niçin beşer kardeşim bu haksızlıktır 
biz insanız, insan...’ Doğrudur, hakikaten 
düşünen hayvan veyahut ta insan diye tarif 
edilen bizler, hayvandan farkımızın da sadece 
bu kadar olduğunu zanneden bir tarifle bizler 
aslında beşerlik vasfından, insanlık vasfına, 
insan prototipine yönelebilmemiz için mutlaka 
kendi üzerimizde ciddi bir operasyona 
girişmemiz lazım... Bu operasyon çok ciddi 
maksatlı, şaşmaz bir iradeli ve kararlı bir 
operasyon olmalı... Yarım yamalak kendini bilme 
ile ilgilenmek aslında varlığa zarar verir... Ya işte 
kendini bilmek diye bir şey var, sanki bilinse de 
fena olmuyor, hadi şununla biraz ben ilgileneyim 
olursa olur, olmazsa olmaz... Böyle bir şeyi hiç 
tavsiye etmeyiz... Niçin etmeyiz? Çünkü bir 
insanın kendini bilmezlik vasfını ona veren 
unsurları biraz olsun tanıması, onlarla biraz 
olsun tanışma fırsatı bulduktan sonra geri 
çekilmesi o tanıştıkları ile artık bir arada 
durmasının zulüm haline dönüşmesine sebep 
olur... 

İnsanın kendini bilme çalışması ile 
kendini bilmemesine sebep olan unsurları 
tanıması, fakat sonra bu çalışmadan kendini geri 
çekmesi o yarım yamalak tanıdığı ve üzerinde 
çalışma yapamadığı o unsurlarla tekrar bir arada 
bulunmasının zulmünü yaşar... Artık o tanıdığı 
veya biraz olsun farkındalığını elde ettiği o 
kendini tanımama özelliğini kendisine veren o 
unsurlar ile bir arada olmak onun için zül olur... 
Yani ben kendimi tanıma adımı ile kendimi 
özümden uzaklaştıran unsurlar ile bir temas 

etmişim, aşağı yukarı nelerin beni varlığımdan 
yoksun bıraktığını, nelerin beni özümden uzak 
tuttuğunu birazcık fark etmişim, ondan sonra o 
çalışmaya ara verip onlar üzerinde 
çalışmamışsam, onlar ile birlikte ondan sonra 
süreceğim hayat bir zulüm şekline dönüşür... 
Yani geri dönülmez bir kararlılık varsa kendini 
bilme çalışmasında bir rahmet, bir hayır vardır 
varlık için... Ve Kuran’daki bu ifade de ilgimi 
çekti, enteresandır, kıyamet suresinde böyle bir 
ifade “Öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve 
derin bir bakıştır…” diyor insan. “Gerçek şu ki 
insan öze benliği üzerine yönelmiş keskin ve 
derin bir bakıştır...” Bunu yapmayan insan 
değildir, nedir? Beşer... Halk arasında bile beşer 
şaşar diye ona çok hoş görülmesi gereken bir 
kusuru da böyle yaftalamışlardır... Beşerin 
Merkez Yüce Plan tebligatlarındaki tarifi aşağı 
yukarı şöyle; 

“Beşerin yaşam içerisindeki seçimleri 
tesadüfîdir…” 

Tesadüfî seçim, tesadüfî seçim ne 
demek? Hiçbir idrakli, şuurlu bir irade olmaksızın 
daha doğrusu tahkik etmeksizin, daha doğrusu 
kendi iradesini koyarak bir seçimde şuurlu bir 
hareket yapmaksızın, kendiliğinden seçimler... 
Beşerin hayat içerisindeki seçimleri tesadüfîdir... 
Zaten dünya yaşamı dediğimiz bu zaman dilimi 
içerisindeki madde ile yaptığımız deneyim süreci 
de seçimden başka bir şey değildir... Bizler 
dünya yaşamı süresince hep seçeriz... İşimiz 
seçimdir... Sonsuz imkânların, sonsuz 
seçenekleri içerisinde bizim o zaman ve mekân 
kesitindeki ihtiyacımız zannettiklerimizi seçer ve 
onlarla deneyimler yaparız... Ve eğer beşerin bu 
seçimi, daha doğrusu bizlerin bu seçimi eğer 
tesadüfî ise yani bizim irademiz dışında bazı dış 
koşulların seçtirdiği ve bizim o seçimde hiçbir 
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 kararlılık ve şuurluluğumuzun olmadığı bir seçim 

ise işte böyle haldeki bizlere beşer diyoruz... 
İnsan olmak için ise seçimlerini tesadüfî değil 
iradeli ve şuurlu yapabilme halidir, farkında 
olarak yapabilme halidir... Buna bilinçli seçim 
denir yani bilerek seçme... Ve dolayısı ile insan 
öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir 
bakıştır yani öz benliğin arayışı içerisinde olan 
bir varlıktır... Bu arayış, kendini bilme çalışması 
yani bitmeyen bir operasyondur, hiçbir zaman da 
ben kendimi bildim, tamam oldum, bittim 
dememek şeklinde devam eden bir şeydir... 

Enkarnasyon örtülerimiz, dünyaya her 
enkarne olduğumuzda evvelden beri taşıdığımız 
ve değişmeyen bir örtü olan bir vazifemizin 
çeşitli versiyonlar, çeşitli çeşniler, çeşitli lezzetler 
halinde deneyimlenmesidir... Vazifenin çeşitli 
deneyimler halinde yeniden ele alınması için 
bazı örtüler giyerek enkarne oluyoruz... Yani 
herkesin değişmeyen bir vazifesi var, bu 
vazifenin yedi adet olduğunu, ezoterik rakama 
dayalı olarak söylemiştik... Neydi bunlar? Bizler 
bir sanatçı vazifesi ile geliyorduk, bu sanatçılık 
demek asla resim, heykel, mimar vs. gibi 
dünyasal sanatçı anlayışında değil, sadece 
yaratıcılık maksadı ile olan, herhangi bir 
dünyasal iştigalde yaratıcılık vasfında olan 
herkes sanatçı rolüyle gelmiş demektir... Bilge, 
maddi hizmet, manevi hizmet var, mücadeleci 
olmak, lider olmak ve bir de nötr bir vazife vardı, 
o da araştırmacı olmaktı... Bu vazifeler 
değişmez, hepimizde şu anda bu yedi vazifeden 
bir tanesi dominant, baskın, en belirgin olması 
gerekir, diğerleri de ona hizmeten kullandığımız 
vazifelerdir... 

Bizler bu vazifemizin ne olduğunu 
bilmiyoruz, çünkü kendimizi bilmiyoruz... Kendini 
bilmek demek, ben kimim, bu dünyada niçin 
bulunuyorum, vazifem nedir ve vazifem kimedir 
sorularına cevap bulabilen bir insan kendini 
bilmek yolunda biraz aşama yapmıştır... Kendini 
bilmek nedir? Kendini bilmek şöyle sonsuza 
doğru giden bir yol düşünün, bu yol sonsuza 
doğru giden bir yol... Ve bu yolun dışında her 
birimizi düşünün ve bu her birimiz her 
enkarnasyonda üzerimize örtüler alıyoruz yedi 
tane, doğduktan sonra kişilik örtüleri ile sonsuz 
adet, bunun sayısı filan yok, giyiniyoruz... Özünü 
yitirmiş varlıklar olarak... Kendini bilme çalışması 
bu haldeki bir varlığın bu yola çıkış merdivenini 
aşma, çıkış merdiveni ile bu yola varma halinin 

adı, kendini bilmektir... Bizler kendini bilme 
çalışmasında neyi hedefliyoruz? Muhtemel 
olmamız gereken pozisyonumuz veya niteliğimiz 
veya durumumuz nedir sorusuna kendini 
bilmenin muhtemel varılacağı hedef sadece 
Yaradan özelliğinde olan bizlerin, Yaradan’a 
yolculuğumuzun yolu olana varabilme merdiven 
çıkışıdır kendini bilme... Kendini bilen bir insan 
ancak bu merdiveni çıkma becerisi gösterir, 
ondan sonra yolda Yaradan’a gidiş vardır... 
Yaradılışın yolculuğu böyle bir yolculuktur... 

Eğer kendini bilme çalışması ile kendi 
hakkında, varlığı hakkında, vazifesi hakkında ve 
bu vazifesini bu enkarnasyonda hangi örtü 
çeşitlemeleri ile deneyimlediğini anlamak 
hakkında bir fikir sahibi olan bir varlık bu 
merdivenleri çıkmaya aday bir varlıktır... Ve her 
özümüzü örten örtünün açılması buradan bir 
basamak yükselmemize neden olur... Ve kendini 
bilmek çalışması bizi böyle bir yola çıkarır... Bu 
yola çıkan varlık saf öz değildir, bu ana 
perspektifi iyi anlamamız lazım... Bu kendini 
bilen varlık yola çıktığında saf öz varlık değildir... 
Nedir? Şu dışındaki dünyanın kendisine ördüğü 
sahte kişilikleri alt etmiş, onları pasifize etmiş, 
onları yok etmiş fakat enkarnasyonu ile 
deneyimlemek üzere getirdiği vazife ve diğer 
kişilik örtüleri ile yedi örtüsü ile özünün esas 
hizmetkârı olan örtüleri ile baş başa kalmış 
varlık... İşte böyle bir varlık bu hale gelebilirse 
yola çıkabilir, yola girebilir... 

Böyle bir varlık kendini bilen varlıktır... 
Fakat bu örtüler her birimizde ayrı ayrı olmak 
üzere bu varlığında böyle bir merdivenden 
kendini bilerek yani asıl kişiliğini örten dıştaki 
örtüleri ayıklayarak çıktığı bu merdivende bu 
varlığın bu yolu ise kendine ait bir başka yedili 
kişilik örtüsü ile devam eder... Yani her varlık 
yola aynı özelliklerle, aynı niteliklerle çıkmaz... 
Her varlığın kendine ait bir yolculuk, kişilik yapısı 
vardır... Buna İslam tasavvufunda kendini bilme, 
insan-ı kâmil olma, bilen insan vasfı... Bilen 
insanın diğer adı tasavvufta insan-ı kâmil dir... 
Kamil insan, kemale ermiş insan... Kemale ermiş 
insan, evliya insan, şu insan, vs. insan değildir... 
Gerçek varlık kimliğini kim bulduysa hangi kişilik 
örtüleri ile bu enkarnasyonu deneyimleyeceğini, 
doğmadan önce giydiği o kişilik özelliklerini kim 
bulduysa, bu sokağı süpüren bir çöpçü de 
olabilir, bu hayat içerisinde yoğun dünyasal 
işlerle uğraşan bir kişi de olabilir ama gerçek 
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 enkarnasyon örtülerine kavuştuysa bu insan-ı 

kâmildir... Ve bu insan-ı kâmil hakka yolculuğa 
gider, tasavvufta... Hatta tasavvufta önce hakka 
yolculuk sonra hakta yolculuk vardır... 

Onun için kendini bilmeyi safha safha ele 
alırsak böylesine ucu bucağı görünmeyen ve 
bayağı ciddi bir yolculuktur bu kendini bilme... 
Şimdi bütün felsefe yani geleneksel felsefe, 
filozoflar kendini bilme üzerinde çok ciddi, çok 
uzun, çok karmaşık beyanlarda bulunmuşlardır... 
Yani felsefi literatürü açtığınızda kendini bilmeye 
değinmeyen bir filozof ve hatta uzun uzun 
değinmeyen bir filozof yoktur... Biz genelde yarın 
sabah hemen işimize yarayacak olan, yarın 
sabah evden dışarı çıkarken ben bu konuda bir 
aşama yapacağım, hangi bilgi ile yapacağım? 
İşte yarın sabah işimize yarayacak olan bilgiye 
hemen dönmek istiyorum... Çünkü onlar 
gerçekten bizim varlığımızı uzun sürede 
ilgilendiren olmakla birlikte, yarın sabah bizi 
ilgilendiren şekilde meseleyi incelememiz 
lazım... 

Bizim işte orada tuzağımız başlıyor, ne 
tuzağı bu? Hayat içerisindeki kendini 
bilmemenin getirdiği tuzaklar başlıyor... Eğer 
ben bu ilişkilerimde kabullendiğim kişi veya 
kişileri içime dönük bir tahkik yapıp bu bilgiye 
dayalı bilinçli bir tahkik yaptığımda görebilirim ki, 
benim onu kabullenmem göze girmeye çalışma 
şeklinde bir kabullenmedir... Bu göze girmeye 
çalışmanın maksatları vardır, çıkarıma dayalıdır 
göze girmek ihtiyacındayımdır, karşımdakini kale 
almak gibi negatif bir duygu komplikasyonu 
içerisindeyimdir ondan dolayı göze girmeye 
çalışıyorumdur... Ama mutlaka negatif bir göze 
girme durumu vardır... Oysaki benim kabullenme 
tarifim kendini bilen bilinçte bir varlık... Kendini 
bilme bilincine erişmiş bir varlık için kabullenme 
koşulsuz sevgi demektir... Yani bütün koşullara 
rağmen sevdiğim için kabulleniyorum meselesi 
vardır... Oysaki hayat içerisinde kendimizi biraz 
tahkik ettiğimizde bütün kabullenmelerimizi 
aslında göze girmeye çalışmaya daha yatkın 
olduğunu görürüz... İşte kendi üzerimizde yarın 
sabahtan itibaren yapacağımız bir hedef 
çalışması budur...(Devam edecek) 

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

 
 SESSİZLİK ÇALIŞMASI: 

15-16-17 / Haziran / 2007 

 
İlkini geçen sene yaptığımız bu çalışmanın esası 
kendi içimize dönüp içsel sessizliğimizi 
yakalamaktı. Değerli hocamız Sevgi ERSOY’un 
yönetiminde gerçekleşen bu çalışma hayatta 

karşılaştığımız sorunların analizini yapmamıza ve 
sorunların gerçek kaynaklarına giderek orada 
ihtiyacımız olan çözümlemeleri yapmamıza 
yardımcı oldu. Yerken yedik, uyurken uyuduk, 
yürürken yürüdük…yaşadığımız her an’ın 
farkındalığını yakalamaya çalıştık. Hepimizin 
bildiği gibi insan konuşmayınca konsantrasyonu 
içe döndüğü için en başta kafasındaki gereksiz 
düşüncelerden arınmaya başlıyor. Bu da doğru 
düşünmeye götürdüğü için doğru noktaya 
odaklanıyor ve dolayısıyla da farkındalığı artıyor. 
Orta benlikten İçsel Çocuğa doğru keyiflik bir 
yolculuk yaşadık. İçsel çocuğun bizi götüreceği 
noktanın Yüksek Benlik olduğunu öğrendik. Eğer 
böyle bir yolculuk yaşamak niyetindeyseniz Reiki 
Huzur Vadisi sizleri bekliyor… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK ! 
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*** 
 TAŞLARLA SU TERAPİSİ: 

 
Havuzumuza özel olarak programlayarak 
koyduğumuz Ametist, Sitrin ve Pembe Kuvars 
taşlarıyla çeşitli şifa ve dolunay meditasyonları 
yaptık. Su elementini çok daha farklı bir boyuttan 
hissederek onunla daha derin bir ilişkiye girdik... 
Bizler farkında olsak da olmasak da üzerinde 
yaşadığımız bu dünyada dört element ve mineral 
alemiyle görünmeyen bağlarla birbirimizle iletişim 
içindeyiz. Dolayısıyla onların şifalandırıcı 
etkileriyle ruhsal-duygusal ve fiziksel 
bedenlerimizde bizleri yükseltici etkileriyle 
bağlantıya geçebiliriz. Görünenin arkasına geçip 
onları hiç bilmediğimiz yönleriyle tanımak 
gerçekten çok heyecan verici. Reiki Huzur 
Vadimizde taşlarla terapi kursunda bu konuyla 
ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz.  

*** 
 

 MEVLANA SEMA TÖRENLERİ: 

 
Hz. Mevlana’nın derin felsefesini, üstün manevi 
değerlerini, Birlik bilincine davetini daha derinden 
anlamaya çalıştık. Ayrıca ustalarından Sema 
Töreni ve Tasavvuf-Mevlevi müzik örnekleri ve 
ilahiler dinleyerek bu geleneği tüm yönleriyle 
gördük. 14-19/Temmuz tarihleri arasında 
………….tarafından verilecek olan seminerlerde 
Mevlana bilinci ile çok daha yüksek seviyeden bir 
anlayış edinmek ve onun felsefesini hayatımıza 
mümkün olduğunca doğal bir şekilde 
geçirebilmek için sizlere bu çalışmayı 
kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Bizim de aynı 
görüşte olduğumuz O’nun deyişiyle:  

 

Birleşin..! Ben, bölmeye değil, birleştirmeye 
geldim…  
Gel..! gel..! Ne olursan ol, gel..!  
Kafir, putperest, ateşe tapan olsan da gel..!  
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da gel..!  
Bizim kapımız ümit kapısıdır; Nasılsan öyle 
gel…      
                                                       Hz. Mevlana 

*** 
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 21 GÜNLÜK REIKI MEDİTASYONU: 
Bu sene 29.06.2007 tarihinde geleneksel 21 
günlük Reiki meditasyonumuzun üçüncü yılına 
başladık. Amacımız en yüksek Barış, Sevgi, 
Hoşgörü, Arınma, Şifa, Bolluk ve Bereket, Birlik 
enerjisini şuurlarımıza, bitkiler alemine, mineral 
alemine, hayvanlar alemine, Dünyaya ve 
elementlere yayılması için kanal olup bunu tüm 
insanlıkla paylaşmak. Tam da 21 kişi ile 
başladığımız meditasyonumuz 20.07.2007 
sabahının ilk saatlerinde terasta Toros dağlarının 
eteklerinde son bulacak. Bir daha hiç 
gerçekleşmeyecek olan 2007 2007 
buluşmasında bu çorbada benim de bir katkım 
olsun diyen herkesi 21 günlük maratonumuza 
davet ediyoruz.  

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