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Değerli Okuyucularımız, 
 

 Yayın hayatına kısa bir süre ara veren e-bültenlerimiz artık tekrar karşınızda. E-bültenimizi hayata 
tekrar geçirebildiğimizin mutluluğunu siz değerli okurlarımızla paylaşıyor ve giriş yazımızda bazı bilgilere yer 
vermek istiyoruz.  
 İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneğimiz İzmir'de 1990 yılından bu yana; içselliğe ulaşma ve insanın, 
evrenin yapısını görünen yüzüyle birlikte görünmeyen yanları ile birlikte bir bütün olarak anlamaya yönelik 
konularda konferans ve seminer faaliyetlerinde bulunmaktadır. İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörünün, 
yardımlaşma ve dayanışmanın bilincinin güçlenmesinde derneğimiz köprü vazifesi üstlenmiş ve bu nedenle; 15 
günde bir Salı günleri halka açık ücretsiz konferanslar düzenlenmekte, yine İzmir Belediyesi, Üniversite 
bünyelerinde müsait salonlarında halka açık dış etkinlikler yapılmaktadır. Ayrıca Ruhsal konularda birçok 
sohbetlerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. 
 Bilginin yayılması bundan 28 yıl öncesinde çokta kolay olmuyordu elbette. Daha fazla kitleye 
ulaşabilmek amacıyla 1991 yılı Şubat ayından itibaren “Ruhsal Araştırmalar Bülteni” isimli bültenimizle ilk yazılı 
yayınımıza başlamıştık. Ve yine o dönemlerde internet olmadığı gibi bilgisayar yeni yeni yayılmaktaydı. Bu 
nedenle yayın hayatı daktiloda yazılan yazıların o zamanın koşullarıyla teksir makinesinde basıldığı dönemlerde 
posta yoluyla okuyuculara sunulmaktaydı ve birçok vazife gönüllüsü arkadaşımız emek ve yürekleriyle hizmet 
etmekteydi. Bu şekilde 2005 yılı sonuna kadar tam 15 yıl sizlere hizmet verdi. Dönemin şartlarına göre 2011-
2013 yılları arasında e-bültene dönüştürüldü. Bu yolda varlığıyla bize destek veren ve bugüne kadar 
derneğimize emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.  
 Çeyrek asrı geçen süre içerisinde pek çok şey hızla değişti. İlahi sistem artık sürekli "değişme" mesajları 
veriyor. Bizde değişime ayak uydurup elektronik ortamın imkanlarından faydalanarak bilgiyi ve ilahi sistemden 
gelen tesiri yaymaya devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da e-bültenimiz aracılığıyla sizlerle gerek 
derneğimizin ilgi alanına giren konularla ilgili, gerek sizlerden geri bildirimlerinden gelen içsellik konularında 
paylaşımlarımızı sürdüreceğiz ve artık e-bültenlerimizi www.irad.org web sitemizde yayınlayıp, kayıtlı 
katılımcılarımıza e-bülten kanalıyla ulaşacağız. Böylece yazılarımızı her ortamda okuma imkanı sağlayacağız. 
 Çağımızda sistemlerin gelişip, değiştiği gibi Ruhsallık alanında da önemli ve çarpıcı bir gelişme oldu. 
Üstad Bedri Ruhselman’ın tebliğlerini alarak düzenlediği “Önder” isimli Büyük Vazife Planı’nın vazifesi artık 2013 
yılın Nisan ayından itibaren başladı. 54 yıl önce doğup, emanetçiler tarafından noter, banka kasalarında 
korunmuş bilgiler, zamanı geldiği için insanlığa yayılma kararını verdi. Bu kararı, insanların iradesiyle onu 
istemesi, onunla yeni bir dönüşüme geçme isteği belirledi. Ruhsal İdare Mekanizması’nın, dünyanın belli 
noktalarına verdiği bu bilgiler, ülkemizde vazife yapmak üzere gün ışığına çıktı.  

İlahi Nizam ve Kâinat… 
 “Bu kitap etrafımızda gördüğümüz, hissettiğimiz, yarım olarak tabiat diye adlandırdığımız uyumun bir 
parçasıdır. Evrenimizde, tekâmül diye adlandırabildiğimiz o aydınlık yolun, insanların bilgilerine olan bir 
köprüsüdür. İnsanın dar bir madde hayatını, geniş ve idrakli olan ileri bir aşamaya bağlayan biricik yoldur. Bu ne 
bizim, ne sizin insanların, ne de hiçbir kimsenindir. Bu, ilahi nizamın, insanlara bir hediyesidir. Yani doğadan bir 
parçadır. Bu kitap, Ünite dediğimiz idrak vahdetinden, insanın tekâmül ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde, 
vazifelileri tarafından dünyaya verilmiştir.”  

Ruhsal gelişim yolculuğumuzda ilerlerken bu kitap ile birlikte gerek insanlık olarak, gerekse bireysel, 
görüş alanımız genişledi, yaşama ve yaratılışa daha geniş perspektiften bakabilmek için artık daha büyük 
olanaklara sahibiz.  
 Bu olanaklardan yararlanabiliyor olmak, bilgiye ulaşabilmek ve alınan bilgileri özümseyebilmek ancak 
ve ancak kişinin kendi iradesine bağlı bir unsurdur. Çalışmalar en çok kendi üzerinde çalışmayı beklemektedir. 
Kendini bilmek, sevmeyi öğrenmek ve BİR'in yasalarına göre hareket etmek ruhsallığın özüdür. İçsel varlığını 
tanıma çaba ve iradesini sarf eden varlık; ruhsal gelişimini sürdürebilir, görüş alanı genişleyip, böylece tam ve 
bütün dengede kalınabilir.  

e-bültenimizin Haziran sayısında; Ruhsallık bakımından temel yapı olarak bütün eylemlerin, bütün 
fiillerin, bütün hareketlerin amacı ve hedefi olan “Vazife” konusu ile varlıksal gelişme çabası içinde olan bizlerin 
çokça irdelemesi gereken Vazifeye hazırlık mekanizması “Vicdan” konusunda paylaşımlarımızı bulacaksınız.  

Yeni yayın döneminde e-bültenimizin vasıtasıyla paylaşılan bilgilerin ruhsal gelişime ışık olması 
dileklerimizle…  

Sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz... 



RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ                                                                                 Haziran 2018 

3  2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 
 

E-Bülten 
Haziran 2018 

Sayı:1 

 

İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği tarafından 
Bilgilendirme Amaçlı Yayınlanmaktadır. 

 
 

Yazı İşleri ve Teknik Sorumlu: 
Işın Gültutan 

Not: Bilgi için lütfen 0232 464 00 17 no’lu telefonumuzu arayınız. 
 

 
Yer: 1456 Sk No:92 Yaşar Apt.Kat:4  Dai:7 Alsancak/İzmir 

www.irad.org  

www.facebook.com/irad1990/ 

www.instagram.com/iraddernek/ 

adreslerini takip ediniz. 

 
 
 

RUHSAL ARAŞTIRMALAR E-BÜLTENİ BU SAYIMIZDA…  
 
Her Varlık Vazifeye Doğar   Oya Emir (Timurdoğan).……………. 4 

 Vicdan      İlahi Nizam ve Kainat..................... 6 
Vazife Bilgisi Sezişine Giriş   Dr. Bedri Ruhselman..................... 8 
Vazife ve Gelişim     Ergün Arıkdal................................. 11 
Sevgiyi Öğretmek İçin Vazife Edinilmelidir Ergün Arıkdal……………………………… 12 
Vazife, Fedakarlık Duygusundan Öte  
Bir Mecburiyettir    Varlık: Kemal Yolcusu.................... 13 
Niçin buradayız?    Akış-Emmanuel…………………………. 15 
Kainattaki Sen    Işın Gültutan……………………………… 16 
Haberler     ...................................................... 17 
İRAD Haziran Ayı Etkinlikleri   ...................................................... 18 
 
 
 

http://www.irad.org/
http://www.facebook.com/irad1990
http://www.instagram.com/iraddernek/


RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ                                                                                 Haziran 2018 

4  2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 
 

HER VARLIK VAZİFEYE DOĞAR! 
Oya Emir (Timurdoğan) 

 
Dünya biz insanlık ailesi için gerekli, bereketli, büyük bir okuldur. Bizlere eşsiz imkanlarını 

sunmuş ve tecrübelerimiz için bize kucak açmıştır. Onun bereketli kucağında, eşsiz kaynaklarında 
tekâmül basamaklarında ilerlemek amacıyla birçok tecrübe gerçekleştiririz. İyi kötü, güzel çirkin, ışıklı 
karanlık… İkili sistem üzerinde, düalite ilkesine bağlı kalarak, değer farklanmasının gereğini yerine 
getirerek maceramız devam eder gider.  

Ve biz bu alemde olmayı, bu ilkeleri gerçekleştirmeyi bu alemin kuruluşundan, var oluşundan 
itibaren gerçekleştiriyoruz. Bu eşsiz tecrübelerin bize katacağı donanımı, madde bilgisini, deneyim 
imkanlarını kullanmaya niyet etmiş durumdayız. Ki uzun denebilecek bir zaman dilimi 
gerçekleştirmişiz. Yaptığımız her tecrübenin kattıklarının farkındalığı ile deneyimlerimiz hayatlar boyu 
sürmüş gitmiş. Bilseniz içimizde ne hikayeler saklı.  

Güzel hikayeler olduğu gibi, birçok olumsuz hikayeler de bizimle, bizim tecrübelerimiz olarak 
kayıtlarımızda. Bu eşsiz deneyimler sayesinde şimdi, şu anda, bugünü yaşamaktayız. Yine bereketli 
anların içinde tecrübelenmekteyiz.  

Dünyanın bereketi hareketli, canlı, kıpır kıpır oluşunda. Durağanlık, atalet, tembellik bu 
alemin kayıtlarında yer almamakta. Hele ki içinde bulunduğumuz zaman diliminde. Biz ise bu ikili 
sistemde tek tarafı, sadece mutluluğu, sadece sakinliği, sadece iyiliğin deneyimlenmesinin çabası 
içindeyiz. Ve keşkeler ile yaşamayı sürdürüyoruz. Keşke yaşamımda bu da olsaydı diyerek gelecek 
algımızda ya da keşke bunları yaşamasaydım diyerek geçmiş algımızda yaşayıp duruyoruz. Aslında 
keşkelerimiz birer illüzyon; peşinden koştuğumuz, olumsuzu hissettiğimiz, olmayana odaklandığımız, 
zihnimizde yarattığımız durumlar. 

Bizim konsantrasyonumuz neredeyse, şuurumuzu nereye odaklıyorsak, kendi içsel ışığımızı 
nereye yönlendiriyorsak o alanın içinde olmayı, yaşamımızda o sahnenin içinde olmayı seçiyoruz. En 
kıymetli anımız işte şimdi içinde bulunduğumuz An. 

Şimdi içinde bulunduğumuz ortama odaklanalım. Şu anda neredeyiz? Zihnimizin içinde miyiz 
yoksa dışımızda var olanın da farkındalığı içinde miyiz? Bedenimiz hangi pozisyonda, onu 
algılayabiliyor muyuz? Nefes alışverişimizin takip edebiliyor muyuz? Kalp atışlarımızı, bedenimizde 
dolaşan kanı, kasılmış durumdaki kaslarımızı, bizi dik tutan omurlarımızı, bir işi yapmak için çalışan 
eklemlerimizi, kuvvet uygulamak için devreye giren kaslarımızı, tüm bedenimizi idare eden beynimizi 
ve bizi hayatta tutmak için büyük çaba gösteren iç organlarımızı. Hepsinin her an farkındalığı içinde 
olamasak da onlar vazifelerini yerine getirmekteler. Onlar bizim için, dünya hayatımızda gerekeni 
yapabilmemiz için hizmet etmekteler. Haydi şimdi onları hatırlayalım ve teşekkür edelim.  

Sevgili saçlarım, başımı sıcaktan, soğuktan, dış tesirlerden koruduğun için, 
İç organlarıma sahip çıkıp onları örten, dışa yansımama vesile olan sevgili derim, cildim, 
Gözlerim algılamama, renkleri görmeme, bilgi almama, okuma, yazma, resim yapma, fotoğraf 

çekme, çiçekleri, ağaçları, gökyüzünü, güzel insanları fark etmeme sebep olduğun için, 
Kuşların, suyun, müziğin seslerini, konuşulanları anlamama vesile olan sevgili kulaklarım,  
Mis gibi kokuları hissetmeme, zararlı olanları ayırt etmeme yardımcı olan burnum,  
Tat almamda yardımcı olan dilim, besinleri çiğnememde yardımcı olan dişlerim ve aşağı 

indikçe yemek borum, midem, tüm sindirim sistemim, 
Havanın girişiyle burnumda başlayan akciğerlerimle nefesin eşsizliğini deneyimlememe 

yardımcı olan solunum sistemim, 
Ve tüm iç organlarım, karaciğerim, dalağım, böbreklerim, atıkların atılmasını sağlayan, ikinci 

beynim olan bağırsaklarım ve de boşaltım sistemim, bereketi simgeleyen cinsel bölgem,   
Bedenimi dik tutan omurgam, bedenime şekil veren kemiklerim, eklemlerim, kaslarım, 
Sevgili kalbim benim için sürekli çalışan, tüm bedenime kanı pompalayan, eşsiz merkezim, 

bana sevgiyi, kırgınlığı, acıyı, merhameti, şefkati, hatırlatan biriciğim, 
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Ve beynim, diğer organlarımın çalışmasında rehberlik eden, muhakeme etmeme, karar 
vermeme, hareket etmeme, konuşmama, gülmeme, ağlamama hepsine vesile olan sevgili organım. 
Varlığımla aramdaki tesir bağını kurduğun için, bu dünyadaki tüm katkıların için… 

Tüm organlarıma teşekkür ediyorum vazifelerini yerine getirdikleri için, benim ben olmama 
sebep oldukları için. 

Yaşamımda bana eşlik eden herkese, tüm varlıklara vazifelerini yerine getirdikleri için 
teşekkür ediyorum. Benim dünyaya gelmeme vesile olan değerli atalarıma, en yakınlarıma, anneme, 
babama, dedelerime, büyükannelerime teşekkür ediyorum. Çevremde aile olarak bana eşlik eden 
çocuklarıma, kardeşlerime, tüm akrabalarıma teşekkür ediyorum.  

Ve geleceğime teşekkür ediyorum, Gelecekte de yanımda olacak olan aileme, yakınlarıma, 
tüm dostlarıma, yaşamıma eşlik eden tüm varlıklara, içinde bulunduğum Şehre,  Yurduma, Dünya 
Ana’ya sonsuz saygılarımla. 

Tüm bu unsurlar bizim yaşamımıza eşlik eden değerler ve biz onların vasıtasıyla vazifemizi 
yerine getiriyoruz. Eşsiz bir ahenk içinde biz vazifemizi yerine getirirken çevremizde var olan her şey 
de kendi vazifelerini yapmış oluyor. Ne muhteşem bir ahengin içindeyiz. Ne kadar değerli, kıymetli, 
eşsiz bir An’ı deneyimlemekteyiz.  

Bizim vazifemiz içinde bulunduğumuz An’ın değerlerini yerine getirmek, farkındalığımızı 
artırmak, bilgilenmek. Yaşam tecrübeleriyle, dinleyerek, okuyarak edindiğimiz bilgilerin içselleşmesini 
sağlamak, yaşamımızda var olması için çaba harcamak, canlı tutmak, aktarmak. Varlığımızdan bize 
akan, bizi besleyen, destekleyen tesirlere güvenmek. Yol göstericiliğinin kabulü ile ilerlemek. 

Var olan her varlığın vazife yapma hakkı olduğunu bilerek sevgiyle ilerlemeye niyet ediyoruz. 
 
 
Oya Emir (Timurdoğan), 2018 
İRAD Yönetim Kurulu Başkanı 
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VİCDAN 
 

 İnsan hayatında, vicdan şeklinde görünen gelişim mekanizması, yalnız bu aşamaya özgü 
değildir. O, dünyadaki bütün varlıkların tabi oldukları bir gelişim ve tekâmül hazırlığı mekanizmasıdır. 
Bundan dolayı vicdanı layık olduğu bu genel değeriyle tanımlamak ve anlamak gerekir.  
 Vicdan, varlıklar için bütün eylem ve hareketlerin amacı demek olan vazifenin 
gerçekleşmesine yönelmiş bir hazırlık mekanizmasıdır.  
 Bütün varlıkların amacı tekâmül olduğuna ve insanlık aşamasındaki tekâmülün anlamı da 
dünya üstü vazife planına hazırlanmak olduğuna göre, tanımı vazifeye hazırlık kavramına dayanan 
vicdan mekanizmasının dünyada bütün varlıkları kapsaması gerekir. Diğer taraftan idrakle vicdanın 
gelişimi arasında birlik vardır. Oysa varlıkların gelişim kademelerine göre idrakleri çok değişiktir. 
Öyleyse idrakleri farklı varlıklar arasında da vicdan anlayışları ve vicdan uygulaması o oranda farklı 
olacaktır.  

*** 
 Şimdiye kadar vicdanın ancak insan aşamasındaki durumu irdelenmiş, diğer aşamalarına 
karşılık gelen durum ve halleri dikkate alınmamıştır. Bu hal insanlara vicdanın, ilk bitki hayatından 
insan hayatına kadar geçen aşamasının birbirini takip eden akışını irdelemeye fırsat vermiştir. Oysa 
vicdanın, dünya hayatı bütünü içinde irdelenmesi, tekâmül bilgisinin daha iyi anlaşılması bakımından 
gereklidir. Vicdanın genel ve kapsamlı işareti içinde irdelenmesi düalite ilkesi ve değer farklanması 
ışığı altında yapılır.   
 Bütün alemimizde her şeyin düalite ilkesi ve değer farklanması mekanizmasıyla meydana 
geldiğini, hiç bir zerrenin, hiç bir olayın ve kavramın bu ilke dışında kalamayacağıını daha önce bütün 
ayrıntısıyla açıklamıştık. İşte, dünyamızda tekâmül hazırlığının kuvvetli bir mekanizması olan vicdan da 
bu ilkeye tabi bulunmaktadır. Öyleyse vicdan, bir birim düalitedir. Birim düalitenin birbirine zıt iki 
unsurdan oluştuğunu belirtmiştik. Vicdan düalitesinin bu zıt unsurlarını açıklayacağız.  
 Herhangi bir birim düalitenin zıtlarının varlığı, onun işlevini yapabilmesi için şarttır. Zıtlar 
olmayınca o birimin varlığının amacı gerçekleşemez.  
 Öyleyse gelişimi sağlamaya yönelik vicdanın zıt unsurlarından biri, yani üst taraftaki, vazife 
sezgisine yönelmiştir. Buna karşılık diğer zıddı, yani alt unsuru da öncekinin vazife sezgisi yolundaki 
yürüyüş hızını kesen bir nefsaniyettir. Bundan dolayı birincisine kısaca vazife hazırlığı unsuru, 
ikincisine de nefsaniyet unsuru diyeceğiz.  
 Demek ki dünyadaki varlıkların vazife planına hazırlanmaları için işleyen vicdan 
mekanizmasının birisi vazifeye, diğeri nefsaniyete yönelen birbirine zıt iki unsur vardır ki bu iki 
unsurun sürekli değer farklanması sonucunda, yani zıtlardan birincisinin ya da diğerlerinin daha üstün 
değerler ve tesirler alması sonucunda meydana gelen çatışmaları, mücadeleleri, denge durumlarıyla 
vicdan mekanizması çalışır. Ve varlıkların ilerlemeleri de bu denge durumlarına göre çeşitli biçimlerini 
alırlar. Bu çatışmalar ve denge durumları dünya varlıklarının bütün kademelerinde, o varlıkların 
içgüdü, sezgi ve idrak güçlerine göre vardır.  

*** 
 Otomatik vicdan aşaması, insanların henüz ilk zamanlarına aittir. İnsanlığın ilk 
kademelerindeki vicdan mekanizması ne kadar az belirgin olursa olsun ve ne kadar otomatik 
görünürse görünsün, hayvandakine göre yine az çok idrakli hareketlerle zenginleşmiştir. 

*** 
İlk kademelerinde insanlık otomatizmini hayvanlık aleminin otomatizminden ayıran özgürlük 

ve serbestlik hali, hayvanlarda var olmayan sorumluluk duygusunun ve idrakinin insanlarda –bir sezgi 
halinde de olsa- doğmaya başladığını gösterir. Bu sorumluluk sezgisinin doğuşu, insanlık gelişiminin 
hızlanmasında etken olan en önemli duyguların başlangıcıdır. Çünkü vicdan düalitesinin vazifeye ve 
nefsaniyete yönelik zıtları arasındaki denge durumları üzerinde bunun büyük rolleri olacaktır. Bu 
sayede sayısız sınavlar, sınamalar, ıstıraplar, azaplar, gözlemler kısacası bir sürü olay idrak alanında 
yer alarak insan varlığı –icap eden otomatizmlerle- vazife sezgisine hazırlanacaktır.  
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 İnsanlık kademeleri ilerledikçe vicdan realitesine ait duygular, bilgiler ve idrakler artar. O 
oranda özgürlüklerin sınırı genişler. Fakat bir bakımdan da idraki genişledikçe insan, yapması ve 
yapmaması icap eden şeyleri daha iyi sezmeye başlar, onlara uymak zorunluluğunu duyar, böyle 
olunca da özgürlüğünü yine bizzat kendisi sınırlamak zorunluluğunu duymaya başlar. Böylece vicdan 
mekanizması gittikçe daha iyi idrak edilir ve insan o oranda otomatizmden kurtulur ki, bu da onun 
adım adım vazife sezgisine yaklaşmasını sağlar. Sonunda oldukça uzun bir süre sonra vicdan 
düalitesinin değerleri vazife sezgisinin ve bilgisinin eşiğine dayanır.  

*** 
 Şimdi, vicdanın vazifeye ve nefsaniyete yönelik olan zıt unsurlarına geçelim. Herhangi bir 
kademedeki vicdan mekanizmasında, birbirine zıt görünen iki unsur bir insanı, vazife planının 
bilgilerine hazırlayıcı nitelikte, aşağıdan yukarıya doğru sıralanmış ve ihtiyaçların zorunluluk ve 
icaplarına göre düzenlenmiş realiteler zincirinin o kademeye özgü birbirine kenetli bulunan alt ve üst 
iki halkasıdır. Alttaki halkayı oluşturan realiteye nefsaniyete, üsttekine de vazifeye yönelmiş oluyoruz. 
Bu zincir, aşağıdan yukarı, geçmişten geleceğe doğru uzandığına göre altta olan nefsaniyete derken 
yaşanmış realiteyi, üst zıddı oluşturan vazifeye derken de yaşanacak realiteyi kastetmekteyiz. Öyleyse 
vicdan mekanizması unsurlarının her biri, insan hayatının geçirilmiş ve geçirilecek olan realitelerini 
içermektedir. Devresini tamamlamış bir realite, vazife planına insanı biraz daha yaklaştırıcı nitelikte 
olan bir üst realitenin önüne engel olarak dikilir. Ve zaten buna onun için nefsaniyet diyoruz. Fakat 
unutulmasın ki o an için üsttekine engel olan bu alt realite, o üst vicdan kademesini hazırlamış olan 
bir önceki kademenin üst realitesiydi.  
 
 
İlahi Nizam ve Kâinat-Sf 97-98-102-105 
 
 
 

 

 



RUHSAL ARAŞTIRMALAR BÜLTENİ                                                                                 Haziran 2018 

8  2018 ©İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 
 

VAZİFE BİLGİSİ SEZİŞİNE GİRİŞ  
Dr. Bedri Ruhselman 

 
 Uzun senelerden beri devam edegelmekte olan ruhsal incelemelerimiz sonucunda, varlıkların 
dünyamızda mümkün tekamül evreleri arasında gezdik, dolaştık. Ve özellikle insanüstüye doğru 
yönelen tekamül yollarının değerli ve gerekli bilgilerinden bir bölümünü kendi liyakat ve gücümüz 
derecesinde sezdik. Ve bu sezgimiz, varlıkların tekâmüllerindeki, vazife ve vazife kapasım bilgisi 
realitesinin başlangıç çizgisine ulaştı. Bu konuda belirtilmesi beklenen gerçekler elbette böyle bir tek 
makale veya birkaç sözle aydınlığa çıkartılamaz. Şu halde bu yazı, tekâmülün derin ve kapsamlı bir 
konusunu oluşturan bu önemli konuya ancak bir başlangıç olacaktır. Demek ki, bundan sonraki ve 
özellikle tekamül konusuna ait yazılarımızın ve konuşmalarımızın fikir çekirdeğini hep bu asal tema, 
yani vazife bilgisi ve vazife kapsamı bilgisine ait düşünceler oluşturacaktır.  
 Gerek son zamanlara kadar değerli ruh dostlarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler ve gerek 
kendi görgü ve tecrübelerimiz sonucunda edinmiş olduğumuz izlenimler, vazife hakkında bize şu fikir 
ve kanaati vermiş bulunmaktadır: Vazife, fiillerin ve hareketlerin gayesidir. 
 İlk bakışta belki basit ve belki de karışık görünebilen şu kısa ifade üzerinde, hazırlanmış önsel 
(apriori) bilgi unsurlarına dayanılarak durulursa, vazife kavramının tekâmüldeki başrolü hakkında çok 
derin sezgilere sahip olmak kolaylaşır. Bununla beraber, vazife ve eğer mümkün olursa vazife kapsamı 
bilgisi üzerinde imkanlarımız yettiği kadar çok durmaya çalışacağız ve çok durmak ihtiyacını duyacağız. 
Çünki yukarıda sunduğum o önsel bilgi unsurlarının gene yukarıda sunduğum, vazifenin tanımı 
kapsamına giren fikirlere uygulanması sonucunda beklenen gerçekler, vazife bilgisi ve vazife kapsamı 
bilgisi konularının çeşitli yönlerden yapılacak ince ve derin inceleme ve irdelemeleriyle aydınlığa 
çıkartılabilir. 
 Şunu da belirtelim ki, bu yazımızla ilk adımımızı atmış olduğumuz tekâmülün bu temel bilgisi 
eşiğini aşabilmek için sabırlı, sebatla, cesaretli ve basiretli bir yürüyüşü göze almamız şart ve 
gereklidir. 
 Biliyoruz ki tekâmül, ancak ruhun göstereceği fiil ve hareketlerle mümkün, olur ve 
gerçekleşebilir. Yani tekâmül için bir çaba ürünü olan fiil ve hareketleri ruhun göstermesi zorunludur. 
Böyle olunca, bu fiil ve hareketlerin yukarıda söylendiği gibi, gayesini oluşturan vazifeler de tekâmülle 
eş bir realite hâline girer. Yani vazife kavramından ayrılmış bir tekâmül kavramı düşünülemez. 
Bundan, önemli bir sonuç daha çıkartabiliriz: Varlıkların her fili ve hareketleri, bir vazifenin ve buna 
bağlı olarak bir tekâmül hamlesinin yolunu açmış bulunur.  
 Varlıkların bireysel ve toplumsal hayatlarını fizikokimya, biyolojik, psişik ve sosyolojik 
bakımlardan en ince detayına kadar inceleyenler, bu inceleme sonucunda, çeşitli açılardan onların 
bağlı olmaları gereken çeşitli şekil ve kimliklere bürünmüş sayısız vazife icaplarıyla karşı karşıya 
gelirler.  
 1-Bu vazifelerin birçok kısmı birtakım diğer icaplarla maskelenmiş ve insan gözünde vazife 
kavramını kaybettirecek derecede kendilerini bu icapların arkalarında gizleyerek saklamıştır.  
 2-Vazifelerin diğer önemli bir kısmı da, açık olarak birer vazife kimliğini taşımakla beraber, 
gene diğer bazı icapların itiş ve zorlayışlarıyla otomatik karakterler niteliğini edinmişlerdir.  
 3-Vazifelerin çok küçük bir kısmı ise, insan tekâmülünün dünyadaki son aşamalarına 
yaklaştıkça evrendeki Sebeplilik İlkesi zinciri içinde fertten topluma ve fert ve toplumdan da, 
maddeye ve evren olaylarına (hakikatlerine) doğru, sonsuz mesafelerde kapsam kazanan bir vazife 
bilgisi ve vazife kapsamı bilgisi kimlik ve niteliği ile insan müdrikesinde ilk sezgi kapılarını zorlamaya 
başlamıştır.  
 Bu sözlerimiz şu anda belki kapalı, belki de karışık gibi görünebilir: Ve bu da henüz etraflıca 
düşünülmeye başlanmış yeni bir konunun ilk çetin duvarlarını aşmak zorunluluğundan doğan doğal 
bir sonuçtur. Fakat zaman geçtikçe, görgü ve tecrübenin gittikçe parlayan ışığı altında bu konudaki 
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incelemeler ilerledikçe bu çetin duvarlar aşılacak ve sonsuz rüyet imkânlarının sezgisi olan birbirinden 
berrak ufuklar perde perde açılacaktır.  
 Yukarıda üç türlü görünüş içinde takdim ettiğimiz vazife kavramı, aslında bu üç görünüş 
arasında da sonsuz nüanslarla birbirinden ayrılan ikincil görünüşler gösterir.  
 Şimdi gene kaba bir görüşte yukarıdaki üç çeşit vazife kavramına ait birer örnek vermemiz, 
burada aşılması gereken ilk çetin duvarı zorlarken bize, bu işi kolaylaştırıcı imkânları vermiş olacaktır.  
 1- Bir ağacın, köklerini toprağa salması halini düşünelim. Bu hal, ilk bakışta hiçbir vazife 
kavramı ile ilgisi olmayan ve sadece bitkinin gelişmesi ve yaşaması için zorunlu bulunan yaşamsal bir 
faaliyetin doğal bir sonucudur. Fakat aynı zamanda ve gerçekte o, bitki ruhunun dünyadaki madde, 
hal ve şekillerinden bazılarının hazırlamış oldukları şartlarla karşı karşıya gelerek, idrak ve kapsama 
melekelerinin dünyadaki ilk gelişmesini sağlamak için yapmakla yükümlü bulunduğu bir vazifenin 
ifadesidir ki, buradaki vazife kavramı diğer yaşamsal icaplarla maskelenmiş bulunmaktadır.  
 2-İkinci kısımdaki vazife görünüşüne ait örneğe geçelim: Bir kedinin bazen canını verecek 
kadar fedakarlık yaparak yavrularını koruduğunu ve yavruları için yaşadığını, kendisini onlara verdiğini 
herkes bilir. Elbette ki tamamıyla bir dünya realitesi olan bu kedi ailesindeki analık ve yavruluk hali, 
dünyamızdaki büyük bir doğa yasasının, yani varlıkların çoğalmasını, dünyada bedenlenerek tekâmül 
imkânlarının hazırlanmasının icaplarını sağlayan İlâhi İrade Kanunu'nun uygulamasına ait bir 
zorunluluktur. Eğer o ana, kedi yavrusunun yaşaması ve gelişmesi için gerekli olan bu özen ve 
korumayı göstermez ve bu fedakarlığı yavruları için yapmazsa, onlar dünya hayatının icaplarından 
olan ilk zorluklar karşısında kendilerini koruyamazlar ve ölürler. Şu halde dünyada yeni bedenlenmiş 
olan bu yavruları, kendilerini çetin hayat yollarında savunabilecek bir duruma gelinceye kadar 
koruyacak, destekleyecek -kendileri cinsinden ve kendi hallerini anlayan- başka bir bedenli varlığın, 
bir süre bu işi üstüne alması zorunludur. İşte gayet açık olarak görülüyor ki, buradaki zorunluluk her 
şeyden önce bir vazifedir. Hem de o yaratık için en büyük ve bir vazifedir. 
 Yalnız açık bir vazife olarak görünen bu hal dış yüzüyle hiç de böyle bir görünüş 
göstermemektedir. Yani, yüzeysel ve dünyasal bir görüşte kedinin yavrularını bu kadar fedakârca 
korumasında doğrudan doğruya bir sevgi içgüdüsünün hâkim olduğu görülür. Ve ana kedide de hiçbir 
zaman böyle bizim düşündüğümüz anlamda bir vazife bilgisi mevcut değildir. İşte burada ruh, 
herhangi bir hissin (sevgi) etkisi altında kalarak evrendeki "yüksek vazife kapsamı bilgisi" planının 
icaplarını otomatik olarak yerine getirmektedir.  
 Fakat vazife bilgisinin tam anlamıyla idraki ve o yolda şuurlu bir faaliyete geçişi dünyada 
beşeri hayat planı içersinde, hemen hemen mümkün olmayacak bir ideal halini alır. Bundan dolayı 
yalnız bir kedi değil, az çok bir anlayış sahibi olan varlık, Sebeplilik ilkesi hakkındaki ilk idrakin 
sınırlarına varış bakımından o kediye göre çok ileride bulunmasına rağmen o da, büyük vazife ve 
vazife kapsamı bilgisi uygulamasından bu otomatizmadan tamamıyla kurtulmuş değildir. Dolayısıyla 
insanlar arasından uluorta alacağımız bir insan varlığının faaliyetleri arasında böyle tam bir vazife 
bilgisi idraki içinde yapılmış herhangi bir hareketi örnek olarak gösterebilmek mümkün olmayacaktır. 
Çünki bugünkü dünya şartları içinde yaşayan insanlığın tekâmül seviyesi henüz bu idrakin kendisinde 
doğabilmiş olması derecesine varamamıştır. Her fiil ve hareketiyle mutlak şekilde büyük vazife bilgisi 
ve vazife kapsamı bilgisi planı içerisinde faaliyet göstermekten kurtulamayan insanoğulları da bu 
vazifelerini, görünüşte açık olan çeşitli beşeri duyguları ve "hayali zorunluluklar"ın bazen zorlamayla 
ve bazen isteğe bağlı görünen itiş ve zorlayışlarının etkileri altında yaparlar ve beşeri kimlikleri içinde 
iken de bu yapmakta oldukları işlerin büyük Nedensellik İlkesi içersindekiicaplannıbilmezier ve 
genellikle akıllarına bile getirmek gücünü gösteremezler.  
 3- Bununla beraber, gene insanlar arasından çok ender örnekler alarak, büyük vazife ve 
kapsamı bilgisi sınırlarının seziş idrakine varmış olmanın bazı fiil ve hareketlerini bu konudaki üçüncü 
görünüşe, yani bir vazife bilgisi sezişi halindeki görünüşe örnek diye verebiliriz. Dünyaya bazı varlıklar 
gelip gitmiştir ki, bunlar, insanlığın tekâmül yolunda kalkınarak hızlı hamleler alabilmesi için bütün 
hayatlarını tamamen bu işe vakfetmişler, bu gaye ve maksat uğrunda yaşamışlar ve yapmış oldukları 
işlerin hiç birisinden ne maddi, ne manevi hiçbir karşılık beklemeyi hatırlarına bile getirmemişler ve 
yaptıkları veya yapmak istedikleri işleri yaparken hızlarını, ne beşeri herhangi bir teşvik edici 
duygudan almışlar, ne de beşeri herhangi bir endişenin güçsüzü olarak yavaşlatmışlardır. Bunlar, belki 
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büyük bir idrak berraklığına beşeri hüviyetleri dolayısıyla varmış olmamakla beraber, bu işlerini, bu fiil 
ve hareketlerini yalnız bir vazife diye kabul etmişler ve bu vazife uğrunda bütün his ve kişisel 
endişelerini tereddüt etmeden çiğneyip geçmişlerdir.  
 İşte bunlar, dünyada mümkün olabilen bir vazife bilgisi ve vazife kapsamı bilgisi planının seziş 
idrakine varabilecek kadar yükselmiş vazifedar varlıklardır.  
 Bunlar arasında görünen, görünmeyen büyük kültür devrimcileri, ruhların yükselişinde rol 
oynayan büyük önderler, insanların tekâmüllerini hızlandırmak için ömürlerini tüketmiş olan ender 
varlıklar, hakiki peygamberler ve hakiki ve candan yol göstericiler vardır.  
 
 
Vazife -RUH ve MADDE YAYINLARI 
Dr. Bedri Ruhselman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Evrenlerin, daha doğrusu Yaradılış'ın en kutsal faaliyetlerinden ve en önemlilerinden biri, 
hemcinslerine yardım etmektir. Evrenlerde, iki tür olan varlık sistemlerinin, alanlar kısmından 
verenler kısmına geçmek kadar kutlanası çok az beşeri husus vardır. Esas hakikatlerin vermek üzere 
belirlendiği evrenlerde, varlıklara yapılan ve yapılacak tüm yardım, destek, yoldaşlık ve himayeler ile 
ancak ilahi hak ve liyakatlere sahip olunur ve ancak ilahi mekanların yükselen hiyerarşileri içinde 
varlıkları bu özellikler yükseltir ve terfi ettirir.  
 
Sirius Misyonu-1979 
 

https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/ruh-ve-madde-yayinlari/293.html
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VAZİFE VE GELİŞİM  
Ergün Arıkdal 

 
Vazife Ne Demektir? 
 

 Metapsişik anlamda, ruhsallık bakımından vazife, temel yapı olarak bütün eylemlerin, bütün 
fiillerin, bütün hareketlerin amacı, hedefidir.  
 

Bütün Hayat, Bütün Tavırlar, 
 Bütün Düşünceler Vazifenin Etrafında Döner 

 
 Vazife, giderek kapsamı artan, içine aldığı konuları genişleyen bir konudur. Hayatın kendisi 
zaten bir takım zincirleme vazifelerin biraraya gelmesinden ibaret bir faaliyet şeklinde ortaya 
çıkmaktadır. Doğanın düzeni içerisinde, doğayı meydana getiren her türlü unsurun, kendi 
yaradılışının, mevcut oluşunun niteliklerine göre hep aynı şeyleri yapmak suretiyle bir değişmezlik 
içerisinde kendini daima koruması onun bir vazifesidir. Ama bu değişmezlik bunun başka hallere 
geçmesine engel olan bir şey değildir... 
 Demekki, mevcut olan tüm varlıkların kendi yaradılışlarının icabı olan birtakım eylemleri, 
birtakım hareketleri sürekli olarak hiç şaşmadan yasalara bağlı olmak kaydıyla yapıp durmaları 
vazifeleridir. Onlar bu vazifeyi almakla, sürekli şekilde aynı tarzda kalmayı ve aynı cevapları vermeyi 
üstenmişlerdir.  
 Vazife meselesi ele alındığı zaman, bir şeyi vazife saymak, vazife kabul etmek, muhakkak 
yerine getirmek, üstenilen bir şeyin bütün sorumluluğunu sırtta taşımaya çalışmak meselesi o kadar 
kolay, basit ve harcıâlem bir iş değildir. Birçok vazife otomatikman yapılır. Aileye, gruba, içinde 
yaşanılan şehrin topluluğuna karşı bir sorumluluk ve buna karşılık bir vazife yapma duygusu vardır. 
Nihayet millete ve onun dışında da insanlığa karşı olan vazifeler vardır. Vicdanı gelişmiş, şuurunda 
biraz olsun hümanistlik duyguları olan bir insan için ister inanç bakımından, ister ideal bakımından, 
hangi bakımdan olursa olsun, her insan diğer bir insandan sorumludur.  
 "Yeryüzüne beni anlamaları için değil, ben anlamak için geldim. Ben onları anladığım sürece 
aslında kendimi anlıyorum. Olup biten her şeyi gözleyip, inceleyip işin içinde ne dönüyor, burada ne 
gibi kurallar var, ne gibi yasalar var, hangi yasalar geçerli, hangileri geçerli değil, kanunlarla 
karşılaşınca neler oluyor?" 
 

Dünyaya Gelişin Bir İlkesi Vardır. 
 

 Dünyaya bir vazife için gelinir. Bu tamamen insan olarak insanlığa karşı olan vazifedir ve o 
temel bir iştir. Bunu yapan birçok insan vardır ama sizin de yapmanız gerekmektedir. Çünki yapmış 
olduğunuz vazifenin meydana getirmiş olduğu etkilerin sonuçları, çok büyük sonuçlara imkân 
hazırlayabilir. O nedenle herkes vicdanından akseden, yapılmasını istediği şeyi yapıp bırakmalıdır.  
 Zaten ardına düşüldüğü zaman o iş hiçbir işe yaramadığından ikinci bir vazife yapılamaz. İşi 
yapıp hemen salıp bırakacaksınız. Bu tarzda yapılan işlemlerin sonucunda varlık giderek daha 
kapsamlı hizmetlere doğru kayar, hiç farkında bile olmaz. Her iş fazla zorlamadan, eş koşmadan 
yapılmalıdır. (İşin mihenk taşı budur). Bu, herhangi bir işi sürekli olarak yapıyorsanız, orada eş 
koşmaya başladığınız zaman, artık o işlem sizin varlığınıza bir katkıda bulunamaz hale geliyor 
demektir.  
 Anlaşılmak, takdir edilmek duygusu bütün varlıklarda vardır ve bu bir gelişim ihtiyacıdır, 
gelişimdeki insani tekâmülün bir evresinde olan bir arazdır, geçicidir. Hayat baştan aşağı vazife olarak 
sayılmaya başlandığı andan itibaren o araz ortadan kalkar. İçinizdeki bu değişiklik meydana geldikten 
sonra, “Her şey bir vazifedir, her ne olursa olsun ben insan olarak bedenimin, zihnimin, 
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düşüncelerimin ve yeteneklerimin karşılığını vermeliyim, icaplarını yerine getirmeliyim.” duygusu 
artık duygu olmaktan çıkıp bir idrak ve derin bir anlayış haline gelirse (vazife duygusu her an insanın 
içinde vardır) bu insanı mutlu eder. Ve hakikaten hayata bağlamış olmanın, yaşamanın anlamını verir.  
 Bu bakımdan dünyaya gelişin bir ilkesi vardır, bu ilkenin ışığında ve hedefinde sabit kalarak 
yaşamın bütün öteki ayrıntıları bir hazırlık olarak uygulanır. Zaten genellikle yaptığımız işlerin çoğu bir 
vazifeye hazırlıktan ibarettir. Merkezi bir vazifemiz vardır ve onu ne zaman yapacağımızı da 
bilemezsiniz. Dünyaya gelişinizin hakiki nedeni odur. O kendiliğinden ortaya çıkar, çünki bir vazifenin 
fiilen ortaya çıkması sadece bizim elimizde ya da bizim kadromuza dahil bir iş değildir. Birçok işlerin 
biraraya gelmesi, birçok diğer nedenlerin de ortaya çıkması gerekir. Sonunda bütün bu etkilerden bir 
sonuç ortaya çıkar. Siz sonuçla ilgili olduğunuzdan, o sonuç ortada olmadıktan sonra herhangi bir 
vazife işlemi yapamazsınız. Kısaca söylemek gerekirse sonuçları beklemek gerekir. Başkalarının o 
sonuçları üretebilmesini sağlamak gerekir.  

*** 
 Vazife yapmak en büyük mutluluktur: Ruh varlığı için evrende en değerli hedef, bir evren 
varlığı olarak kendisine verilmiş olan vazifeyi hakkıyla yerine getirmek isteği ve iradesidir. Onu 
Tanrı’sına benzeten iş budur. 
  
 
 “VAZİFE” kitabından derlenmiştir.  
Ergün Arıkdal- Ruh ve Madde Yayınları  
 
 

Sevgiyi Öğretmek İçin Vazife Edinilmelidir. 
 

 Bu bakımdan vazife olarak en önce yapılması, acilen bilinmesi gereken şey şudur: Önce 
kendimizdeki, ondan sonra çevremizdeki pozitif düşüncenin ve enerjinin artması için her ne olursa 
olsun sözle, örnek olarak, anlatarak, hareketle, yazıyla vb. insanlara sevgiyi öğretmeyi bir vazife 
edinmek gerekir. Herkesin her an en kolay, en iyi ve en verimli olarak yapabileceği budur. Kendine, 
çocuğuna, çevresine kısaca her şeye karşı pozitif değerlerle düşünmek ve pozitif düşünce aktarmak, 
tahakkümlü olmak, sabırlı olarak beklemek, muhakkak iyiliğe doğru çalışmaktır. Bunu Kur'an bir 
ifadesiyle çok güzel formüle etmiştir; "İyiliğe teşvik et, kötülükten men et." (Bakara Suresi) 
 İnşaaedilmiş şeyi yıkmak çok kolaydır. Ama inşaa etmek çok zordur. Mümkün olduğu kadar 
kurtarmanın, her şeyi pozitif değerlerle kurtarmanın yoluna bakmak gerekir. Yaşamın en güzel olan 
vazifelerinden biri de budur. Bu, kendi özümüzden, kendi vicdanımızdan bize gelen, bize ait bir şeydir. 
Bir defa onu tadını aldık mı, her vicdani hareketimizde biraz daha mesut oluruz. Mutluluğu illa 
şekilden şemalden, üstten baştan, etten tenden almanın bir manası yoktur ve o zaten bir şeydir ve 
hemen satüre olur, dolar ve atarız.  
 Sürekli, kalıcı bir mutluluk aranıyorsa, bir sevinç aranıyorsa en güzel şey her ne olursa olsun 
pozitif bir işlemi sürdürmeye çalışmayı kendimize vazife edinmek gerekir.  
 Özetle söylemek gerekirse, bütün eylem ve hareketlerin maksadı vazifenin gerçekleşmesi, 
yerine getirilmesi içindir. Tek formül budur.  
 
 
İlke, Hakikat ve Vazife Adamı-Sf 65 
Üstat Ergün Arıkdal'dan Seçmeler 
  
 
 
 

 
 

https://www.kitapyurdu.com/yazar/ergun-arikdal/924.html
https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/ruh-ve-madde-yayinlari/293.html
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VAZİFE, FEDAKARLIK DUYGUSUNDAN ÖTE 
BİR MECBURİYETTİR.  

Varlık: Kemal Yolcusu 
 
 İnsanların hayattaki fedakarlıklarının nedeni genellikle şunlardır:  
 1- Toplum hayatında ün elde etmek. 
 2- İç huzuru ve manevi tekâmül 
 3- Öbür alemde iyi bir mevki sağlamak 
 4- Yüksek ruhların takdirine erişmek.  
 5- Allah'ın gözüne girmek.  
 Yukarıdaki gayelerin gerçekleşmesi amacıyla ve düşüncesiyle yapılan fedakarlığın manevi 
kazancı sıfırdır. Bu hareketler fedakarlık değil, bilakis zekice bir benci'likten başka bir şey değildir.  
 Kainattaki varlıkları bir insan bünyesindeki sistemlere benzetebilirsiniz. Burada gelişmiş 
olanları, olmayanlara yardım etmek mecburiyetindedirler. Her sorumluluk bir Vazife'dir. Ve vazife 
ise, fedakarlık hissinden uzaktır. 
 İnsan, fedakarlık yaptığını ve bir hareketinin fedakarlık olduğunu bildiği sürece, yapılan 
hareket fedakarlık olmaz. İnsanüstü alemlerde, insan anlayışı ile yapılan harekete fedakarlık 
denilmez. Bir insan, yaptığı hareketin fedakarlık olduğunu bildiği sürece insandır. Tersine, bu 
hareketin vazife olduğunu bildiği ve o hareketten, ne maddi ne de manevi bir şey beklemediği ve 
bunun kendi tekâmülünde bir etken olduğu zannına kapılmadığı, hatta bu sırada yararlı bile olsa, bu 
yararın sonucunda da kendisi için hiç bir fayda beklemediği zaman artık insanüstü olmuştur.  
 İnsanüstü varlıklardaki düşünce şöyledir: Kimse kimseye borçlu değildir. Herkes vazifeye 
borçludur. Yapılan hareket gereklidir. Ve gerekli olduğu için yapılmaktadır.  
 Daha önce de söylediğim gibi, insanların tekâmülleri; 
 1- Tanrı hakkındaki anlayışlarıyla,  
 2- Fedakarlık fikirleriyle ölçülür.  
 Yaradılış Tablosu'nu büyük ve muhteşem bir zincire benzetebilirsiniz. Bu zincir, irili ufaklı 
birçok halkadan oluşmuştur. Her halka kendi yerinde ve kendi değerindedir. Burada herhangi bir 
halkanın diğerine kafa tutmasına, ben seni devam ettiriyorum veya sürüklüyorum demesine hakkı 
yoktur.  
 Bir halkanın kusuru genel düzeni aksatır. Her halka kendi rolünü yapacaktır. Yine, her halkanın 
kendi yerini ve kendi değerini koruyabilmesinden ve vazifesini yapmasından bütün diğer halkalar 
(yani varlıklar) sorumludurlar. Bu halkaların hiç birisi ötekine göre hiç değildir. Herkes, her şeydir. 
Bir değerin küçümsenmesi genel uyumu bozar. 
 Yardım edenler kendi tekâmüllerine, kendi varlıklarının gayelerine yardım ediyorlar demektir. 
Yardım görenler ise, ilerde başkalarına yardım etmek için yükselmektedirler. Bu işlerde fedakarlık 
yoktur. Genel Makine'nin, yani Yaradılış Makinesi'nin işlemesi, Tanrı'nın İlahi Gayesi'nin 
gerçekleşmesi gerekir. Bu büyük fabrikada her aletin, yani her varlığın gördüğü iş aynı ölçüde 
olmamakla beraber, bir parçanın eksikliği dahi genel yapıda bir gevşeklik, bir aksaklık meydana getirir.  
 Evren ve evrenler bomboş değildirler. Her zerrenin, en büyük gelişmiş varlığın tekâmülünde, 
payı ve rolü vardır. Örneğin, insanın kanı içindeki birtakım kürecikler vardır. Bu kürecikler yan yana 
gelerek yapısında bulundukları insanın yaşama gücünü düzenlerler. Evreni de böyle bir dolaşım 
sistemine benzetebilirsiniz. İçinden alacağınız veya yaşamasına engel olacağınız (yani kendisine 
hizmet etmeyeceğiniz) her kürecik, kendi çapında o yapıda bir tahribat yapar. Ve bir çöküntü 
meydana getirir. O yardım görmezse, gösterilen yardım bir fedakarlık sayılırsa, bu şekilde evrenin 
yapısında bir karışıklık meydana gelir.  
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 Halbuki İlahi Düzen çöküntüsüz ve mükemmel olacaktır. Ve hiç bir bakımdan eksiği 
bulunmayacaktır. Bu, ilahi bir iradedir. Onun için, her zerrenin bir gaye ürünü olduğunu bilmek 
gerekir.  
 Hiç bir şey değer değildir. Ve her şeyin değeri ancak birbirine göredir. Evrenlerde var olan her 
zerrenin muazzam bir gayesi olduğunu hiç bir zaman unutmayız. Kendi varlığınızın, bilmediğiniz, 
görmediğiniz, Güneş Sistemi'nin dahi haberdar olmadığı muhteşem alemlerin tekamülünde çok 
büyük rolü olduğunu unutmayınız. Bu evrenler, bütün ecramıyla (kozmik nesneleriyle), bütün 
ayrıntılarıyla, bütün sistem, yasa ve varlıklarıyla, özetle bütün içeriğiyle, sizin ve yalnız sizin varlığınıza 
ve tekâmülünüze hizmet için yaratılmıştır. Onların var olmalarının nedeni sizsiniz. Onlar sizin için, siz 
de onlar içinsiniz. Bu muazzam sınırlar içinde seyretmekte devam ettiğiniz sürece her taraf sizindir.  
 Halbuki siz servetinizi, elinizdeki maden veya kağıt parçalarıyla ölçecek kadar insan 
karakterleri göstermektesiniz. Ve günün birinde bunları bırakarak, başka bir aleme geçeceğinizi 
unutarak taş parçalarına sımsıkı sarılırsınız. Ve gene bunlara sahip olmadığınız zaman Tanrı'yı suçlar 
ve kendinizi mutsuz edersiniz. Gözlerinizi gökyüzüne çevirerek, bu astronomik evrenin yaradılış 
gayesini hiç düşünmek istemezsiniz. Gördüğünüz, görmediğiniz alemlerde, sonsuz hizmetler içinde 
yaşayacağınızı, yükseleceğinizi hatırınızdan bile geçirmezsiniz.  
 
 
“VAZİFE” kitabından Ruh ve Madde Yayınları 
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Akış 

NİÇİN BURADAYIZ? 
Emmanuel 

 
Ruhsal varlığın, bir kez daha Birliğe doğru 

tekamülü sürecinde 
kim olduğunuzu hatırlamak için 
bu şuur düzeyinde durdunuz. 

Yoksa niçin tekrar insan bedeninde gelirdiniz ki? 
Keşiflerinin dışa yayılımı sırasında 

hedeflerini unutmuş, 
kaybolmuş ve tuzağa düşmüş, 

eve giden yolla bağlantılarının görünüşe göre 
kesilmiş olduğunu gören 

parçanıza hatırlatmak için değil ise? 
 

Hayatınızda sık sık kendinize sorun, 
"Ne unuttum?" Acı çektiğinizde, 

"Hatırlamadığım şey ne?" 
Yolunuzu kaybettiğinizi hissettiğinizde, 

"Gerçek kimliğimi nereye koydum?" 
Bu gerekli bir adım, sevgili dostlarım. 

Bu büyük ve görkemli bir okul. 
Ve şuurunuzun tam da ait olduğu yer. 

Yoksa burada olmazdınız. 
 
 

Kaynak: Emmanuel'in kitabı, Pat Rodegast ve JudithStanton,  
Meta Yayınları, İstanbul- Haziran 2003 
Ruh ve Madde -Eylül 2017 
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KÂİNATTAKİ SEN 
Işın Gültutan 

 

 

Git şimdi aynaya bak…  

Gözlerindeki derinlikle tekrar karşılaş, 

Kalbinden taşıp gözlerine ulaşan 

Sevginin aydınlığını hisset.  

Hisset ve hissettiğine Şükret. 

 

Şükret ki gönül gözün açılsın, 

Şükret ki çoğalsın enerjin. 

Öylesine derinden hisset ki hücrelerin titresin. 

 

Kuşun neşeli cıvıltısını, müziğin yaratıcı tınısını duyabildiğine şükret. 

Kulağından giren namelerin duygularına dokunuşundaki huzuru, coşkuyu hisset. 

 

Çiçeği kokladığında içindeki ferahlığa, renklerindeki ahengine şükret. 

Nefesini tazelediğini, gözünü okşadığını hisset. 

 

Bir ressam paletinden çıkacak esere bakabildiğine ya da  

Göklerin hem ağlayıp hem gülebildiği anlarda saçtığı yedi rengi görebildiğine şükret. 

 

Bir meyvayı yemeden önceki ağzındaki hazırlığı, 

Mis kokusuyla birlikte ekşimsi tadını hisset.  

Ağacın görkemli dik duruşunu,  

Dumanlı dağların efkârlı bakışını, 

Denizlerin köpüklü dalgalarını, 

Fırtınaların coşkunluğunu 

Doğanın yaratımındaki dengeyi hisset. 

 

Aynadaki göz bebeklerinin derinliklerine bir kez daha bak.  

Tüm bunlar sensin, hisset ve şükret. 

Kâinatın içindeki değerli parçasın, şükret. 

Yaratımın gücünü, derinliğine şükret ki tüm varlığın  

İyi ki varım, bütündeyim desin.  

 

 

Işın Gültutan, 09 Haziran 2016 
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Haberler  

 
 
 

          İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği üyelerimiz İstanbul'u ziyaret ederek Bilyay Ailesiyle buluştu 
 Yönetim Kurulunu temsilen Gülbün Kınacıgil ve sevgili üyelerimiz Bilyay'da  

26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde hepbirlikte verimli çalışmalarını gerçekleştirdiler.  
 
 

Derneğimiz, Nisan ayında İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ile birlikteydi.  
Kurucu üyelerimizden Sayın Engin Emir, gençlerin kişiliklerini farkındalıkla yönetebilmeleri 

konularında bilgi paylaşımlarında bulundu.  
Sevgi dolu geçen konferansımızda gençlerimiz konuşmacımızı pür dikkat dinleyip, anlatılan bilgiler  

ışığında hayatlarında uygulama çabasına gireceklerini belirttiler. 
Emek dolu sunum için, Sayın Üyemiz Engin Emir'e, gençlerle buluşmanın planlanması için 

 Yönetim Kurulu üyemiz M.Tevfik Arpacı'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.  
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Etkinlikler 
İzmir Ruhsal Araştırmalar Derneği 

Yer: 1456 Sk No:92 Yaşar Apt.Kat:4  Dai:7 Alsancak/İzmir 
 

Etkinliklerimizden haberdar olmak istiyorsanız: 
www.irad.org 

www.facebook.com/irad1990/ 
www.instagram.com/iraddernek/ 

Adreslerini takip ediniz.  
 

 

Tarih:  05 Haziran 2018-19.00-20.30 
Konu: Güç ve Güçsüzlük Dinamikleri 

Konuşmacı: Tülin Etyemez Schimberg 
 

Tarih: 19 Haziran 2018-19.00-20.30 
Konu: Nefes Farkındalığı Yaratmak 

Konuşmacı: Arzu Cengiz 
 

Salı Konferanslarımız halka açık ve katılım 
ücretsizdir. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Yaz Söyleşileri -Maurice Nicoll Perspektifiyle 
 

Haziran-Temmuz-Ağustos Ayları 
 

(Perşembe günleri gerçekleştirilir. 
Kendini Bilme, meditasyon, film gösterimi ve 

birçok uygulama ile 
ele alınacağı ileri seviye bir çalışmadır) 

 
Perşembe İleri Seviye Çalışma için katılım 

sınırlıdır. Kayıt yaptırılması gereklidir. 

 
Salı ve Perşembe etkinlikler Saat 19:00'da başlamaktadır. Geç kalınmaması rica olunur. 

 
 
 

Bir sonraki sayıda buluşmak üzere... Esenlikler dileriz.  

https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=00568666f6&e=5eba487f91
https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=8d8b53cd56&e=5eba487f91
https://irad.us8.list-manage.com/track/click?u=d64ce1c66dea4b255808f866e&id=4f5d857c6a&e=5eba487f91

