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

RUH, İLAHİ BİR ATEŞTİR… 

Bütün maddi kâinatları şekillendiren ve 
ayakta tutan ruhtur, ruh gücüdür… Fizik 
sistemler kendiliklerinden mevcut olamazlar… 
Onlara destek olan, onları geliştiren ruhtur… 
Ruh maddenin efendisi, Rabbidir… Bu İlahi 
Kudret, yaratılışıyla beraber ruhta meknuzdur… 

Sonsuz varoluş sahası içerisinde Ruh’un, 
müessiriyeti, kudreti ve hükmü altında olmayan 
bir zerre dahi yoktur… 

Varlıklar tekâmül edip yükseldikçe, ruhun 
İlahi titreşimleri ve kudreti, bu varlıklar 
tarafından, anlaşılır, algılanır, idrak edilir hale 
gelir… İdrak, şuurlanma imkânı getirir… 
Şuurlanma ise, kâinat olaylarının anlamını ve 
yönlenmesindeki maksadı, muradı, onlardaki 
nizam ve kanunları görmemize sebep olur… 
Böylece ruh varlığının, aktif, kudretli ve yapıcı bir 
unsur olarak kendini ifade etmesini sağlar… Bu, 
aynı zamanda, ruhsal varlıkların birer İlahi unsur 
olduklarını da gösterir… İlahi unsurdan maksat, 
İlahi İrade Kanunları’nın yerine gelmesinde bir 
hizmetkâr olmaktır… Bu kısa cümle, esasen çok 
büyük bir anlam taşır… Sizin, İlahi İrade 
Kanunları’nın yerine gelmesinde hizmetkâr 
olabilmeniz demek, bu kanunların tatbikçisi 
olabilmeniz demektir… 

Acaba, biz yeryüzünde yaşayan beşer 
varlıkları olarak, şu halimizle hangi içsel kanunu 
kendimize uygulayabiliyoruz?.. Yani vicdan 
sesimizi nereye kadar dinliyoruz?.. Ya da kendi 
dışımızda, hak-hukuk bakımından, dostluk 
bakımından ve diğer bakımlardan ne dereceye 
kadar adaletle davranabiliyoruz?.. Fakir hakkını, 
yetim hakkını, aç hakkını gözetebiliyor muyuz?.. 
Zaten varlık bu derece geliştikten sonra, İlahi 
İrade Kanunları’nın yerine getirilmesinde bir 
hizmetkâr, bir unsur olur… Hizmetkâr olduğu 
zaman, işte ona melek denebilir… Ama melek 

orada kalır, insan yine yükselir… Melekler ona 
secde eder… 

İlahi yönetimin işleyişinde, bütün varlıklar 
gönüllü birer vazifeli halini alacak kudrettedir… 
Bu derecede yüksek kudretlerle donatılmış olan 
insan, bunun farkında değildir… Kendisini başka 
bir şey zannetmektedir… Bugünkü görünümüyle 
insan, çok süfli ve aşağı seviyede bir hayata 
kendini bağlamıştır... Yukarısının kendisine 
bahşetmiş olduğu hürriyet sınırları içerisinde, 
istediği gibi at oynatmaktadır… Ama insanlık, 
İlahi Otoritenin nizamını anlamış, hissetmiş 
olsaydı, bu işleri yapmazdı… Demek ki, insanlık 
böyle bir süreçten geçmek zorunda… 

Yeryüzünde yaşayan bütün insanların, 
seviyelerine göre İlahi yönetimin işleyişinde 
gönüllü birer vazifeli halini alma kudretini 
taşımaları dolayısıyla, insan, ruh varlığı olarak 
İlahi bir Işık’tır… Yani, bu İlahi ateş onda 
mevcuttur… Bu ateş, çok zor ve çok sonra 
gelişir ama sönmez… İlahi Adalet, hiç kimseyi 
hiçbir şeyden mahrum etmemiş ve bu ateşi 
herkese vermiştir… Ama bu ateşin 
geliştirilmesini varlığa, varlığın kendisine 
bırakmıştır… 

Ruh varlığı faal olmak zorundadır… Ve 
bu faal oluşunu da, bizzat kendi cehti ile 
hazırlamak durumundadır… Bu kudretler varlığa 
verilmiştir ama ancak faal olduğu takdirde 
bunları geliştirebilir… Bu bakımdan insan, 
sürekli faal olmak, çalışmak, didinmek, her şeyi 
Allah’ın bir rızası olarak bilip hiçbir şeyi 
esirgemeden, maddi ve manevi varlığı ile 
geldiğinden de fazlasını ortaya koyabilmek 
cehdini göstermek zorundadır… İnsan, 
bencillikten, cahil ben’inden doğan ataletin, 
durgunluğun önüne geçtiği takdirde, ruh varlığı 
faal olur… Yani filler içinde bulunur… Bu fiiller, 
sadece, yemek, içmek, yatmak, eğlenmek vs. 
demek değildir… Varlık, fiili, bizzat kendi cehdi 
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ile hazırlamak durumundadır... Ceht, en önemli 
husustur… 

Ceht, kâinatın motive edeci gücü, 
hareket ettirici gücü, motor gücüdür… Ceht, 
şuurlu çaba’dır… Ceht’siz hiçbir şey elde 
edilemez... Birinin piyangoda para kazanması 
ise, daha önceki yaşamındaki ceht’lerinin 
karşılığıdır… O, geçmiş ceht’lerinin mirasını 
yemektedir… Biz ceht’lerimizin karşılığını hemen 
almayabiliriz ve çoğu kez geçmiş hayatların 
sonuçları ile karşılaşırız… Şanslı olmak ya da 
sebepsiz ıstıraplar içinde kalmak, bu açıdan 
değerlendirilmelidir… 

Demek ki Yaradan’ın mahlûklarıyla 
yegâne ilişkisi olan İlahi Kudret, ruhta mevcut ve 
meknuzdur… Her varlığın derunundaki bu İlahi 
Enerji, varlığın ceht ve gayreti oranında tezahür 
eder ve İlahi Kudret’in, bir hiyerarşi, giderek bir 
kademeleşme sistemi çıkar ki, bu da bizi, Ruhsal 
İdare Mekanizması hakikatine götürür… 

Ruh varlığı maddi ortamla temasa geçtiği 
zaman, karşılıklı bir etki içine girer… Ruh 
maddeye, madde de ruha sürekli tesir 
gönderir… İnsan işte bu etkileşim alanı içinde, 
ikisinden de farklı bir yapı halinde karşımıza 
çıkar… Normal yaşantımız hep böyle 
etkileşimlerle doludur… Bize devamlı olarak 
tesirler gelir ve biz de devamlı olarak dışarıya 
tesir veririz… Enkarnasyonlarımızın en büyük 
amacı, bu tesir alışverişini şuurlu bir seviyeye 
ulaştırmaktır… Maddeyi kullanabilmek için, onun 
yasalarını bilmek gerekir… Yasalar ise, ancak 
onların içinde tecrübe yapılarak öğrenilir… 
Yeryüzünde bir bilim adamı da,  konusuyla ilgili 
yasaları öğrenmek için devamlı araştırma ve 
deneyler yapmıyor mu?.. 

Ruh da, maddeyi tanımak için ilişkiye 
girince, insanda ruha ait olmayan bazı nitelikler 
ortaya çıkar… Ruh, tanımak istediği maddi 
ortamların icaplarına uyma yeteneğinde olduğu 
için, bin bir kılığa girer… Bu noktada ise, 
hoşgörünün değeri ortaya çıkar… 

Kin, öfke, ihtiras, gurur vs. gibi 
mekanizmalar, maddenin etkileriyle ortaya çıkar 
ve genel olarak nefsaniyet şeklinde adlandırılır… 
Bütün bu duygular, insana ıstırap vermektedir… 
O halde insan ıstırap çekiyorsa, maddeyi 
tanıyamamaktan doğan bilgisizliği yüzünden 
çeker… Hata yapıyorsa, bilmediği bir âlemde 

olduğu için yapar ve büyük bir cehtle bilgi sahibi 
olur… Anlaşılıyor ki, hata ve ıstıraplarımız, eğer 
bize bilgi veriyorsa, onlar ne kaçınılacak, ne de 
utanılacak şeylerdir… 

Özellikle ihtiraslarımız, bazı şeylere sıkı 
sıkıya bağlanmamızdan doğar ve bu da bizim 
gerçekliğimizi, realite planımızı teşkil eder… 
Oysa bağlandığımız şey hakkında bilgimiz 
arttıkça, niteliklerini ve işleyiş mekanizmasını 
anladıkça, o şeyle aramızdaki bağ yavaş yavaş 
gevşemeye başlar… Hiç kimse ihtiraslarından, 
nasihatle ya da şiddetle vazgeçmez… Belki bir 
süre için saklanabilir ama bu arada şuuraltından 
daimi olarak beslenerek tehlikeli sonuçlar 
verebilirler… Öyleyse en uygun davranış, 
şiddetle bağlılık duyduğumuz şeyi elden geldiği 
kadar objektif ve soğukkanlı bir şekilde 
gözlemleyip, onun mahiyetini, nedenlerini bulup, 
hakkında bilgi edinmemiz gerekir… Korkularımız 
için de aynı yöntem geçerlidir… 

İçsel ve dışsal maddi bağlarımızı 
çözebilmek, enkarnasyonlarımızın amacıdır… 
Bunun için de, şuurlu vicdan tatbikatları 
yapmamız şarttır… 

Esasen, nereden çok etki geliyorsa, 
bilelim ki, orası işlenmesi gereken zayıf 
yanlarımızdır… Etki almadığımız yanlarımız ise, 
ya hiç işlenmemiş ya da iyice işlenmiş 
taraflarımızdır… 

İnsanlara çok çeşitli yönlerden etkiler 
gelir ve bu etkiler nedeniyle daima etraftan bir 
şeyler almaya çalışırız… Bu etkiler, ister 
nefsaniyetten, ister dışarıdan gelsin, bize 
mutlaka bir şeyler katar… 

 

Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki 
Allah’ın Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY
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----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; vazife alanlarındaki 

vazifedarların yüksek vazifeyi inşa 
edebilmek için mutlak surette bilginin en 
üst mertebeleri ile temas etmek 
mecburiyetinde olduklarının; zira bilgi’nin, 
yön tayin eder, açar, yükseltir ve hedefe 
ulaştırır olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; varlığın kendisini bilgi 
olarak görebilmesinin, ancak bütün 
bedenleri arasındaki sirkülasyonun vuku 
bulması neticesi ortaya çıkabilecek bir 
husus olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; realite katmanlarının bilgi 
olarak bir doyuma ulaşmasının ve geriye 
dönüşü olmayan bir belirleyicilik 
oluşturmasının, bedenleri meydana 
getirmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; bedenlerin, kesin sınırlarla 
birbirlerinden ayrılmaz olduğunun; 
aralarında, etkileşim alanları, tampon 
bölgeler ve bütün bunları kapsayan 
sirkülasyon alanları mevcut olduğunun; 
bütün mevzuun cereyan ettiği külli alanın, 
genel sirkülasyon alanı olduğunun ki 
bunun da, bizim hafıza ortamımız 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; şu anki ortamımız olan 
Dünya fizik planı içerisinde dar kapsamlı 
alışverişler halinde olduğumuzun; diğer 
bedenlerimizden haberdar olmadığımız 
için, sirkülasyon alanımızı bedenimizle 
sınırlı zannetmekte olduğumuzun; oysaki 
bedenimizin vazifesinin köprü olmak 
olduğunun; bu köprü’nün, varlık cehtine 
göre, uzar, kısalır, daralır, genişler 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; beden sirkülasyon alanının, 
bir eğitim sahası niteliğini taşımakta 
olduğunun; Dünya’mızdaki bu bedenimizin, 
bir arabeden olduğu için köprü vazifesini 
üstlenmiş olduğunun bilincine 
varmaktır… (MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; hizmet vazifesi esasına 
uygun olan bu bedenler vasıtasıyla bütün 
realite deneyimleri yapılarak, Hâkimiyet 
Realitesi’ne doğru sevk olunmakta 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; bizlerin esas sirküle 
olmamız gereken sahanın, Hizmet 
Realitesi ile Hâkimiyet Realitesi arasındaki 
etkileşim alanı olan, Devre Sonu Tampon 
Bölgesi olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; Devre Sonu’nun, yaygın bir 
alan üzerinde olduğunun; aşağı yukarı 
bütün tatbikat sahiplerinin sirküle oldukları 
bu zeminin, son derece girift, adeta 
geçilmez halde olduğunun; bu yüzden 
dolayı, hasat’ın, dar bir zemin içerisinde 
gerçekleşecek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; iç ve dış, potansiyel seviye 
itibariyle birbirini tutmaya başlayınca, 
birbirine akışlar başladığının; orada denge 
zuhur ederken, çeldiricilerin, bozucuların, 
atik ve uyanık bir vaziyette beklemekte 
olduklarının; işte bu skalanın illüzyon 
ortamının varlıkları olan bizlerin, her 
birimizin, tam ve tek olan bir bilginin 
yeryüzüne dağılmış parçaları 
olduğumuzun; fark ettikçe birleşiyor, 
birleştikçe büyüyor olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:232) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (33)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Kelam altı şöyle diyor; 

“Havariler İsa’ya sordular; oruç tutmamızı 
ister misin, nasıl dua edelim?.. Sadakayı 

nasıl verelim?.. Ve yiyecekte neyi 
gözetelim?..” dediler... 

Ve İsa dedi: “Yalan söylemeyin, kendiniz için 
istemeyeceğinizi başkasına da yapmayın, 

reddeceğiniz şeyi yapmayın”… 

Gördüğünüz gibi kanonik İnciller 
dediğimiz, kabul edilmiş İncillerde İsa 
Peygamber’in bu ifadelerine 
rastlanmamaktadır... Bu ifadelerin malum 
odakların kurbanı olduğunu biliyoruz... Fakat 
Hz.İsa Peygamber’in burada, nasıl oruç 
tutulacağı, nasıl dua edileceği, nasıl sadaka 
verileceğine ilişkin vermiş olduğu cevap çok 
enteresan... “Yalan söylemeyin”… Hâlbuki bizler 
hepimiz, hem kendimizi, hem de başkalarını, her 
gün, her saat, ayrı bir teville, ayrı bir numarayla, 
ayrı bir maske takarak kendimizi olmadığımız 
gibi göstere göstere aldatmaktayız... Ve 
kendimize yapılmasını istemediğimiz her şeyi 
başkalarına pek ala yapabiliyoruz... Bu ne 
demektir..? Bu şu demektir... Ego’nun hükmü 
altında ve Nefsanî olmayın diyor... Nefsaniyet 
demek, zihindeki bu çökeltiyle hükmetmek, 
zihindeki, burada söz konusu edilgen çökeltiyle 
yaşamak demek... Çıkarını kollayan ve 
menfaatçi olma diyor... Zaten varlık dua ettiği 
zaman bunları istiyor... Kendin için 
istemediklerini yapmazsan zaten dua etmeye de 
lüzum kalmaz... Çünkü sen, öylesine sarih, 
öylesine salim bir yoldasın ki, her işin zaten 
dosdoğrudur... Sırat el müstakim… İlahi irade 
yasalarına uygunsun demektir, vicdana 
uygunsun demektir, sevgiye uygunsun 
demektir… Bilgiyle ve ahir yaşıyorsun 
demektir... Yani duaya da ihtiyacın yok 
demektir... Ve yalan söylemediğin için yine 
duaya ihtiyacın yok demektir... Çünkü hiçbir bela 
başına gelmez... Zaten oruç tutmanın ve zekât 
vermenin maksadı budur diyor... 

Asıl ibadetin ne olduğunu İsa Peygamber 
şu iki büyük ana cümlede toplamış... “Yalan 
söylemeyin ve başkalarına kötülük yapmayın…” 
Mesela bizler sadakayı niçin vermekteyiz?.. 
Başka bir insana yardım meselesi mi?.. Yani bir 
diğer insanın rızkını biz mi temin edeceğiz..? Bir 

başka açıdan ele aldığımızda gerçekten bundan 
daha büyük egoistlik de olamaz... Hâlbuki 
yapılabilecek en güzel yardım başkalarına yalan 
söylememektir... Yardım mı etmek 
istiyorsunuz?.. Hem kendinize hem de 
başkalarına yalanla yaklaşmayacaksınız veya 
yaklaşmayacağız... Ne kendimize ne de 
başkalarına kötülük yapmayacağız... Gerçekten 
insan, nefsanî olan insan, çıkarcı olan insan, 
herkesi uyutup kendi işini yürüttüğünü zanneden 
insan, en büyük kötülüğü kendine yapmaktadır... 
Hiç kimse ve hiçbir varlık diğer bir varlığa 
kötülük yapamaz... Her varlık ne yaparsa 
kendine yapar... Gerçekten en büyük yardımın 
bu olduğu ifade edilmektedir... Orucun da, zaten 
bir bedeni açlık olmadığını, onun asıl manasıyla 
duygularda ve düşüncelerde ve hareketlerde 
yaşanması gerekir… Orucun, asıl olarak, 
duygularda, düşüncelerde ve fiillerde tutulması 
icap ettiğini burada hep konuşuyoruz... Oysa 
beşeriyetin bütün bu faaliyetleri, oruç tutması da, 
dua etmesi de, sadaka vermesi de, daima 
endişe, ummak ve neticeye bağlamak dediğimiz 
bu kusurlu davranışlardan yola çıkmaktadır... 

Beşeriyetin orucu nefsanî seviyede 
oruçtur… Çünkü karşılık beklemektedir... 
Ticarete dayalıdır… Beşeriyetin sadakası 
nefsanî sadakadır… Çünkü karşılık 
beklemektedir... Beşeriyetin din adına, şeriat 
adına, ‘Başımın, gözümün sadakası olsun.’ diye 
vermiş olduğu, yapmış olduğu bütün bu 
faaliyetlerin hepsi nefsanî faaliyetlerdir… Ve 
inanınız ki, ne kendisine, ne de etrafına, ne de 
kendisinin gelişimine en ufak bir katkısı yoktur... 

Eğer İsa Peygamber burada sayılara ve 
şekillere yani ritüellere ve şeriatlara bağlı 
olsaydı, hemen ifade edeceği bilgi şu şekilde 
oruç tutun, şu şekilde dua edin, elinizi şöyle 
koyun, işte sadakayı şu miktar verin, şunu yiyin 
bunu yemeyin şeklindeki bir takım şeriatı yani 
şartları ortaya koymak olacaktır... Hâlbuki İsa 
Peygamber’in burada, bunlara cevap olarak 
verdiği, işte bu iki bilgidir... “Yalan söylemeyin 
ve başkalarına kötülük etmeyin…” 

Bütün bedenlerinizde, bütün vücudunuz 
ve ruhunuzla yalana karşı koyun... Her şart ve 
durumda bu, gerçekten çok güçtür... Yani bu laf 
olarak burada yalan söylemeyin falan diyoruz 
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ama özellikle bu yirminci yüzyılda, özellikle bu 
hayat koşulları içerisinde her şart ve koşulda 
yalana direnmek, her şart ve koşulda bu ilahi 
irade yasasını burada tezahür ettirebilmek 
gerçekten çok güçtür... Ve tam bir hayat 
deneyimi, bir takım maddi kayıpların olmasına 
rağmen, bunları da göze alarak, bunları tatbik 
etmeye çalışmak gerçek bir cihattır... Gerçek bir 
kahramanlıktır... Ama en büyük ibadettir... 
Dualar da, doğru tarzda edilmediği zaman, 
daima nefsanî talepler yönünde geliştiğini, 
yapılan duaların genel olarak şöyle olduğunu 
zaten görüyoruz... “Yarabbi bana şunu ver, bunu 
ver, şunu mesut et, bunu kahret…” daima bu 
manada ilerliyor... Bakın burada bir tebliğ var... 
Onu sizinle paylaşmak istiyorum... Şöyle demiş: 

“İnsanlar, zavallı insanlar, yukarıdan ne 
küçük şeyler isterler... 

Küçük, küçücük şeyler... 
Ufak, maddi bir saadet, basit bir Dünya 

yardımı... 

Oysa ruhların tekâmülü için kenteşamlar 
kurulur, âlemler teşekkül eder”... 

(kenteşam; galaksi demektir...) 

Bir ruh varlığı için galaksiler, âlemler 
yaratılıyor ama Dünya’ya enkarne olmuş ve 
kendinin aslını kaybetmiş bir beşerin bu 
çökeltiyle birlikte, kendini küçültüp, daraltıp, 
minicik bir hale sokup, ilahi iradeden, yukarıdan, 
yaradılıştan talep ettiği küçük, ufacık, maddi 
şeyler... Gerçekten İsa Peygamber’in ortaya 
koyduğu bu iki prensip çok önemli... Bu iki 
prensibi sadece İsa Peygamber değil, bütün 
gerçek vazifeliler ortaya koymuş... Son derece 
sade, son derece kuvvetli, o kadar da derin ve 
kapsamlı... 

Bir başka ifade daha geçti ayetin 
başında... “Yiyecekte neyi gözetelim?..” Buna da 
kısaca değinmek istiyorum... Buradaki 
yiyecekten maksat, sadece beşeri manada 
yenilen, içilen değil... Hem maddi, hem de 
manevi yiyecek var... Neyi gözetelim derken 
yiyecek olarak elde edilenin, hak ile, doğru ile, 
doğruluk ile, namus ile ve cehitle elde edilmesi 
mevzuudur... Ancak, burada da, “şunu ye, bunu 
yeme, şu mekruhtur, şu yasaktır…” şeklinde bir 
kurallar ortaya konmuyor... Şeriatı ortaya 
koymuyor... Çünkü şeriatın dışında, şartların 
dışında kalarak ilerleyebilmek, gerçek ilerleyişi 
tarif etmektedir... Oysa zihindeki çökelti, bize 

daima şeriatı, bize daima şartları ve kuralları tarif 
etmektedir... Benzer ve daha dehşetli bir ayeti 
de buraya alarak bu mevzuyu kapatalım...  

On altıncı, on dördüncü kelamdan konu 
biraz daha açılıyor... 

“Ve İsa onlara dedi, eğer oruç tutarsanız, 
kendiniz için bir hayata sebep olacaksınız ve 
eğer dua ederseniz mahkûm olacaksınız ve 

eğer sadaka verirseniz ruhlarınıza zarar 
vereceksiniz... 

Ve eğer herhangi bir memlekete giderseniz 
ve etrafı dolaşırsanız ve eğer sizi kabul 
ederlerse, önünüze konulanları yiyiniz... 
Aralarında hasta olanları iyi ediniz, zira 

ağzınıza girecek olan sizi kirletmeyecek ama 
ağzınızdan çıkacak olan, işte sizi kirletecek 

olan odur...” 

Yukarıdaki açıklamalara dayalı olarak az 
çok bunları anlıyoruz... Biraz daha açmak 
istiyorum kısaca... Gerçekte burada bilinen 
bütün kavramlara, bütün dinlerin sanki sunmuş 
olduğu oruç olayına, sadaka olayına, dua 
olayına bir terslik, bir karşı koyuş varmış gibi 
ama bu ilk manadadır... Diyor ki; “Eğer orucu 
nefsin için tutuyorsan tutma, sadakayı nefsin için 
veriyorsan verme, duayı nefsin için yapıyorsan 
yapma…” İşte bu manada olaylara 
yaklaştığımızda, olayların, görünenden, 
görünmeyenine doğru kaydığımızda adeta 
bilinen bütün her şeyin tam tersi yönde 
ilerlediğinin, doğru olarak kabul ettiğimiz her 
şeyin de doğru olmadığını yakalamaya 
başlıyoruz... Burada yeni bir kavram var... 
“Önünüze konulanı yiyiniz…” ifadesi... Bunu da 
herkesin layık olduğu, hak ettiği durumla 
karşılaştığı ifadesi mevcuttur... Bu en beşeri 
seviyeden yiyeceğiniz yiyecekten tutun, ağzınıza 
girecek olan dediği yiyecek olarak karşılaştığınız 
asıl anlamıyla tesir demektir... 

Yiyecek demek, manevi bakımdan, 
buradaki ifadesiyle tesir demektir... Bilgi 
demektir... Eprövle karşılaşmak demektir... İkinci 
manası ve asıl manası budur... Yani hangi tip 
eprövlerle karşılaşıyorsunuz, hangi tip bilgilerle 
karşılaşıyorsunuz, hangi tip insanlarla bir 
aradasınız, nasıl olayları kendinize, nasıl 
insanları kendinize, nasıl bilgileri kendinize 
cezbediyorsanız, o sizin ağzınızdan girendir... O 
sizin yiyeceğinizdir... Şimdi burada yapıldığı gibi 
bir yiyecek paylaşımı yapılıyor... Ezoterik 
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manada bu demektir... Bir yiyecek 
sunulmaktadır ve bu yenilmektedir... Fakat sizin 
buna tepkiniz nasıl olacaktır..? Yani buradaki 
yiyeceği, buradaki tesiri, buradaki bilgiyi nasıl 
kullanacaksınız..? Onunla doğru ilişkiye nasıl 
geçeceksiniz..? Onu hayatınıza nasıl 
geçireceksiniz..? Ve diyor ki, “Ağzınıza giren 
değil, ağzınızdan çıkan sizi kirletir…” Yani almış 
olduğunuz tesiri, almış olduğunuz bilgiyi, 
karşılaştığınız eprövü veya epröve nasıl tepki 
veriyorsunuz..? İnsanlara nasıl 
davranıyorsunuz..? Bunca bilgiden sonra gönül 
kırıyor musunuz..? Bunca bilgiden sonra yalan 
söyleme olayınızı ne kadar azaltıp, ne kadar 
kontrol altına alabiliyorsunuz..? Bunca bilgiden 
sonra, bunca yiyecekten sonra, zihninizde bir 
çökeltinin var olduğunu ne kadar kabul edip, bu 
çökeltiyi aralamak için ne kadar ceht 
gösterebiliyorsunuz... Bu manadadır... Eğer 
gerçekten ağzınızdan çıkan şey ki bu, ağızdan 
çıkan sözden, kafanızdaki düşünceye, 
gönlünüzdeki duyguya, hayattaki bütün 
faaliyetlerinize kadar anlamına gelmektedir... 
Ağzınızdan çıkan şey sizi kirletmiyorsa, o zaman 
maksat hâsıl olmuş demektir... O zaman 
gerçekten, gerçek dua edensiniz... Bütün 
faaliyetiniz bir dua demektir... Siz duanın 
yaşayan bir emsalisiniz... O zaman bütün 
faaliyetiniz sadakadır... Bütün yaşayışınızla siz 
sadaka kavramının adeta yaşayan bir 
örneğisiniz... İşte bütün hayatınız oruç 
demektir... Bu manada bütün hayatınız namaz 
demektir... Zaten aynı sembollerin Kuran’da da 
karşılıkları mevcuttur... Ve orada da şu noktaya 
dikkatinizi çekeceğim... Hiçbir Kuran ayetinde 
namazın nasıl kılınacağı ifade edilmemiştir, tarif 
edilmemiştir... Sadece “Namazı kıl, zekâtı ver, 
orucu tut…” demektedir... Namazın nasıl 
kılınacağını Hz. Peygamber insanlara anlatmıştır 
ama Hz. Peygamber bu şekli ibadeti halka veya 
avama anlatmıştır... Bir de onun etrafında 
bulunan sufilerin havvas dediği, ilim ve bilgi ehli 
özel varlıklar vardır ki, onların namazdan 
anladığı bu şekli ibadetin dışında burada ifade 
etmeye çalıştığımız yüksek tesirlerin, bütün bu 
vicdani tesirlerin, bütün bu sevgi dolu, bilgi dolu 
yaşayışın ve emsal olduğunu, hayata geçirmişi 
olduğunu herkes bilmektedir... Havvas 
dediğimiz, tasavvufun ilmi ledül sahipleri dediği, 
berikinin başka bir şey dediği bütün bu bilginin 
altında yatan gerçek anlamın ne olduğunu bilen 
az sayıda fakat güçlü sayıda varlıklar bunları 

bilmektedir... Bunları bildikten sonra siz gene 
içinde bulunduğunuz topluma ters düşmemek 
adına şekli namazınızı da kılabilirsiniz, 
orucunuzu tutabilirsiniz, sadakanızı hakikaten 
cebinizdeki üç kuruşu verebilirsiniz... Ama bütün 
bunları yaparken, niyetiniz, içinizdeki duygu, 
kalbinizdeki bilgi diğer insanlara oranla çok daha 
değişik olacaktır...  

Bu hali yakalamak çok önemli... Bütün bu 
hallerin yakalanabilmesi için, bütün bu 
faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için bilginin 
fizik planda somutlaşabilmesi için, bilginin cehti 
adeta bizi ahtapot gibi sarmış olan nefsanî 
tesirlere, maddenin güdüm tesirlerine ve cehti 
adeta kırabilmesi için, uzaklaştırabilmesi için 
fizik planda somutlaşması icap etmektedir... Ve 
bu somutlaşma işi öncelikle bu tebligatta çok 
sade ve kuvvetli ifade edildiği gibi zihninizi, zihin 
alanınızı, şuur alanınızı bir çökeltinin kaplamış 
olduğunu kabul etmekten geçer... Bu çökeltinin 
ne olduğunu anlamaktan geçer... Bu çökeltinin 
varlık alanımızı adeta istila ettiği, bizi bizden 
kopardığı, bizi bizden ayırdığı, bizi insanlıktan 
çıkardığı, bizi adeta bir davar sürüsüne af 
edersiniz çevirdiğini, bizi otomatik yaşayan, bizi 
nefsanî yaşayan, bizi yalanla, dolanla yaşayan 
makineler haline, şuursuz etler haline getirdiğini 
kabul etmemiz lazım... Bu noktalar çok önemli... 
Bu noktaların bilinmemesi, bu noktaların kabul 
edilmemesi, bu noktaların hayata geçirilmemesi 
demek; bütün bu faaliyetlerin boşa gitmesi 
demektir... Bütün bu bilgi çalışmalarının, bütün 
bu mesailerin, bütün bu tebligatların, bütün bu 
ciltler dolusu bin yıllardan beri ifade bulan yüce 
vazifelilerin ortaya koymuş olduğu tesirin, 
bilginin, bütün bunlarla olan muhatabiyetin boşa 
gitmesi demektir... O zaman biz, bilgi hamalı 
olmaktan başka bir şey olmayız... Ne kadar çok 
şey biliyor olursak olalım, bu bildiklerimizi hayata 
geçirmediğimiz şurada saymaya çalıştığımız, bir 
kısmını küçük bir kısmını saymaya çalıştığımız 
bu detayları ihmal ettiğimiz takdirde hiçbir 
bilginin, hangi peygamber, hangi medyum, hangi 
plan, hangi felsefeci söylerse söylesin, bizi 
değiştirme kudreti yoktur... 

Bu kudret yokluğu, o bilginin 
eksikliğinden, o bilginin hatasından değil, 
tamamıyla bizim eksikliğimizden, bizim 
hatamızdan, bizim bilgi ile olan ilişkimizdeki 
kusurumuzdan kaynaklanmaktadır... 
Zihnimizdeki çökelti bizim için bir mâniadır... O 
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yüzden o çökeltinin fark edilmesi, o çökeltinin 
ortadan kaldırılmaya çalışılması faaliyeti, hemen 
hemen Dünya’daki faaliyetlerimizin aslen kendisi 
demektir... 

“Dünyada niçin varsın..?” sorusuna 
“Zihnindeki çökeltiyi kaldırmak için şu anda 
varım…” diyebilirsiniz... Bu iyi bir cevaptır... Ama 
şimdi siz bu cevabı tutup, İstiklal caddesinde 
birine söylerseniz, size adam deli der... Evet, 
ama gerçekten deli olmadan veli olunmuyor... 
Çünkü deli olmak hali, delilik hali, göreceli bir 
durumdur... Kendini normal olarak ifade eden 
insanların çokluğu, onların normal olduğunu 
göstermez… Yani çok olan mıdır, istatistiki 
olarak..? Bize göre de onların bu hali delilik 
anlamındadır... Hakikaten ezoterik birçok bilgi şu 
halde yaşayan beşeriyetin tamamıyla delirmiş 
olduğunu ifade etmektedir... Çok az insanın, bu 
deliliğin farkında olduğunu ve bu deliliğe karşı 
mücadele gücü olduğunu ifade etmektedir...  

Şimdi, tebligatta diyor ki, 

“Her şeye rağmen bazılarınız da, elden 
geldiğince titreşimleri sakinleştirmek 

hevesini gütmektedir...” 

Gerçekten beşeriyeti uyandırmak adına 
yukarıdan sürekli olarak bu tip tesir ve bilgi akımı 
mevcuttur... Fakat birçok kişi, birçok varlık, bu 
tesirleri algılayamamaktadır... Hepimizin ortak 
bir zaafı mevcuttur… Hepimizin ortak bir 
tepkimiz mevcuttur… Bu, beşeriyete geçmişten 
gelen, hepimizin genlerine kadar işlemiş ve 
nesilden nesile gelen, hem maddi, hem de 
manevi bir durumdur… O durum şudur; beşer 
her yeni olana otomatik olarak direnç 
göstermektedir... Bunu tespit edelim ve özellikle 
bizim için bu çok önemli... Beşer her yeni olana 
otomatik olarak tepki göstermektedir... Bu bir 
zaaf olarak, bir zayıflık olarak, bir olmaması 
gereken olarak, hepimizin genetiğine kadar 
geçmiş olduğu günden, bütün şuur alanına 
kadar işlemiş durumdadır... Kendimizi bundan 
ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, o çökelti 
var ya, o sahte kişilikler var ya, o sahte imajlar 
var ya, bizde daima yeni olana karşı bir direnç 
oluşturmaktadır... 

Yeni olan, eski olanla yer değiştirmek 
adına bizimle buluştuğunda, biz daima eski 
olana doğru meyil etmekteyiz... Örf, adet, 
gelenek, ıvır, zıvır ne varsa bize onun doğru 
olduğunu, yeni olanın kusurlu yanlış olduğunu 

telkin etmektedir... Madde de böyle 
yapmaktadır... Bakın Mevlana Celaleddin-i Rumi 
çok güzel bir şey söylemiş; Her gün yeni bir yere 
konmak ne güzel, bulanmadan, donmadan 
akmak ne hoş... Dünle beraber gitti cancazım 
düne ait ne varsa... Şimdi yeni şeyler söylemek 
lazım... 

Her çağda aslında bilgi tek... İdrak 
edilecek olan tek... Bütün dinlerin, bütün 
felsefelerin, bütün vazifelilerin anlattığı şey, tek... 
Tek bir bilginin, değişik pencerelerden, değişik 
bakış açılarından, değişik yüzleri anlatılıyor... 
Hepsi aynı şeyi anlatıyor... Biz de aynı şeyi 
anlatıyoruz... O halde, yeni bunun neresinde 
derseniz, bu nokta çok enteresandır... Adeta 
bunu yenileştirme, adeta bu bilgiyi üretme, adeta 
bu bilgiyi yeniden yaratma faaliyetidir... Yeniden 
yorumlama, daha üst bir yoruma ulaşma 
faaliyetidir… Bilgi enerjisini, sonsuz köşelere 
sahip olan bir kristal gibi ele aldığınızda, formel 
hale gelsin diye böyle söylüyorum, onun değişik 
yüzlerini, değişik veçhelerini görme faaliyetidir... 
Mevlana Celaleddin-i Rumi de, “Yeni şeyler 
söylemek lazım…” diye ifade ettiğinde 
etrafındaki kişiler onu, “Kuranın dışında sen yeni 
bir şeyler mi söylemek istiyorsun..?” diye 
suçlamışlardır... Mevlana semayı getirdiğinde 
birçok tepki almıştır... Mevlana Şemsi Tebrisi ile 
yaptığı buluşmalardan dolayı halk içersinde 
edep dışı suçlamalarla karşılaşmıştır, vs… 
Bütün bu suçlamaları yapan, bütün bu tepkileri 
ortaya koyan, işte buradaki çökeltiyle dolu beşeri 
zihinlerdir... Bütün bunları yakalayabilmek için, 
daima sevgiyi hiç ihmal etmeden varlık 
yapımızda barındırmamız, bulundurmamız çok 
önemli bir faaliyettir... 

Diyebiliriz ki, zihnimizdeki bu çökeltiyi 
ortadan kaldırabilecek en önemli güçlerden birisi 
Sevgi’dir... En önemli enerjilerden birisi 
Sevgi’dir… Sevgi çok önemli bir kavramdır ve 
bütün dinler özünde sevgiyi vaaz etmiştir... 
Gerçekten incelediğinizde, göze göz, dişe diş 
diyen Musa şeriatı da bünyesinde sevgiyi 
taşımaktadır... İsa Peygamber zaten baştan 
aşağı sevgiyi ifade etmektedir ve bazı yerde 
korku ve tehdit dini olarak batılıların göstermeye 
çalıştığı İslam’da sevgiyi vaaz etmektedir... 
Gerçi tehdidi, korkuyu beşeriyete sunan çok ayet 
mevcuttur ama bu beşerin ancak korkuyla yol 
alabilecek vaziyette olan geneli içindir... Daha 
özel kısmı için daha özel ayetler mevcuttur... 
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Hemen bir tane örnek vereyim; Bakara 165: 
“İman edenler, en çok Allah’ı severler...” Böyle 
bir ayet var... “İman edenler, en çok Allah’ı 
severler...” Hatta daha da ilerleyen bölümlerde, 
o ayeti çıkarmadım çünkü bütün Kuran’ı 
tarayacak vakit bulamadım ama ararsanız, 
bulacaksınız... Allah’ın sabredenleri, tevekkül 
edenler ve adaletli davrananları sevdiğine ilişkin 
pek çok ayet mevcuttur... Yani sayın arkadaşlar, 
İslam’da da, ubudiyetin temeli sevgiden 
geçmektedir... Labut en yüksek sevgilidir... Tabii 
ki, Allah nasıl sevilir diye bir soru da 
sorabilirsiniz... Yani insan bilemeyeceği, 
anlayamayacağı bir şeyi nasıl sever... Yani Allah 
dediğimizde biz zihnimizde nasıl bir şey 
oluşturuyoruz ki, nasıl bir şey anlıyoruz ki, eğer 
bir şey anlıyorsak bir defa ona bir çarpı 
koyalım... 

Allah hakkında beşeri zihnimizin hiçbir 
şey anlaması, oluşturması mümkün değildir... 
Allah kavramı adına oluşmuş olan ne varsa 
zihindeki çökeltiyi tarif eder, derhal kaldırın... Biz 
burada Allah’ı sevmek kavramı dendiği zaman 
bizler için şimdilik yeterli olan vicdani tesiri 

sevmek demektir çünkü vicdanın aslı da 
Allah’tan bir parça demektir... Vicdan ile 
yaşamayı sevmek, vicdani faaliyeti sevmek, 
vicdanla davranışı ve vicdanla davrananı 
sevmek, Allah’ı sevmektir... Hayrı sevmek, 
Allah’ı sevmektir... Ve sevgiyle yaşamak, Allah’ı 
sevmektir ve gelişimin ve çıkışın tek imkânı 
buradadır... Bilgiyi ve sevgiyi varlık yapımızda 
daima bir arada barındırmak... Gerçekten 
yürüdüğümüz yola ve yürüdüğümüz yolda 
binnureddin olmak durumundayız... Bin yol 
demektir, Nureddin dinin nuru, dinin ışığı 
demektir, yolun ışığı demektir... Yürüdüğümüz 
yolda binnureddin olmak, yürüdüğümüz yolun 
ışıldamasını temin etmek, yürüdüğümüz yolu 
ışıltmak ve ışıktan izler bırakmak demektir ve 
gerçekten yeryüzünün böylesine varlıklara çok 
ihtiyacı var... Ve bu vazife alanlarının da en 
büyük vazifelerinden birisi, böylesine varlıkları 
yetiştirmek ve onları yeryüzü âlemine, bütün 
yaradılışa, beşeriyete hediye etmektir... Bu 
imkânı, bu olası imkânı kendimize nasip etmek 
için de ceht etmek, bu ihtiyacı yaratmak tabii ki 
bizlere kalmış bir durum... (Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (39) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

An, illüzyon dışıdır… Gerçek andan söz 
ediyorum… Hakikat olandan söz ediyorum… 
Ama An’da yaşamayı kendisine yanılgı şeklinde 
var saymak, bir illüzyondur… Ama zamanı 
illüzyon olarak bize yaşatan, zaman enerjisinin 
kendisidir… Geçmiş, şimdi ve gelecek şeklindeki 
zamanın üçlü durumu ile olan bağımızdan 
kaynaklanır illüzyon... Yani biz geçmiş ve 
gelecek ile bağımızı kesemediğimiz sürece 
illüzyon ortamından çıkamayız... Dolayısıyla An, 
illüzyon değildir… An, Hakikat’tir… An, bizi şu iki 
numaralı ok ile asıl yüksek şuurumuzla veya üst 
şuurumuzla, diğer ifade ile de Rabbimizle olan 
bağımızı sağlayan zaman kesitidir... Bu zaman 
kesiti, yaşanmadığı sürece bizler geçmiş denilen 
tesirin alımı ve gelecek denilen tesire verilen 
cevap ile hep otomatik, uykuda ve An dışı 
yaşarız ki, işte bu illüzyondur… Bu, otomatik 
yaşamadır… Bu, uykuda düşünce, uykuda 
duygu ve uykuda harekettir… Bu, seçimlerin 
tesadüfî olduğu, faaliyetlerin yüzeysel olduğu, 
idraklerin sığ olduğu yaşam tarzıdır... An, 
illüzyon dışına taşılan bir zaman dilimidir… 
İnşallah o An’ı yakalayanlardan olalım... 

Anı, tabii ki beşeri yani alt düşünce 
mekanizmasının dışına çıkarak yakalamamız 
ancak mümkündür... Bunu çok kez tekrarladım, 
yine tekrarlamakta büyük yarar var… İllüzyon 
ortamının yaşanmasında alt beyin şuuru yani 
beşeri şuur yani beyinin şuuru ve beyin 
dediğimiz organımızın, ki çok kıymetli bir 
organdır, düşünce, akıl ve onun melekesi olan 
düşünce, zihin faaliyetleri gibi bütün melekeleri 
aslında illüzyon içerisinde dolaşıma hizmeten 
vardır... Bizler dünyasal, beşeri düşünce 
organımızın veya akıl bedenimizin düşünce 
melekelerini hep illüzyonda dolaşma adına 
kullanırız... 

Düşünce, aslında illüzyon ortamında yani 
geçmiş ve gelecek de dolaşarak alınan ve hıfz 
edilen bilgilerin tahkikini, gözden geçirilmesini, 
onların yeniden kategorize edilmesini veya 
kategorize edilmişleri alıp ihtiyacımız olduğu 
anda kullanmamıza yarayan önemli bir 
melekedir... Zaten öğretilirse vardır, 
öğrenilmezse düşünce yoktur... Biz deneyim 
yaparız, deneyim sonucu bilgi elde ederiz, bilgi 
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depolarız, hıfz ederiz… Bunu yaptığımız anda 
düşünce ihtiyacını duyarız... Eğer deneyim 
yoksa, deneyim sonucu bilgi yoktur... Bilgi 
yoksa, hıfz etme ihtiyacı yoktur… Hafıza 
yoktur… Hafıza yoksa, düşünceye hiç ihtiyaç 
yoktur… Çünkü taranıp da, çekip alınacak bir 
done yoktur... Dolayısıyla doğum anında 
düşünce yoktur ama Dünya’ya geldikten sonra 
biz hemen deneyime başlarız... Anında, 
doktorun ters tutup da popomuza tokadı 
patlatması ilk deneyimdir mesela... Daha önce 
cenin vs. de var tabi... Onu hafızada tutarız, en 
zayıf bir şekilde yok olur o sonra, hemen 
deneyim başladığı için bilgi başlar... Hemen bilgi 
başladığı için, onu saklama gereğinden dolayı 
hafıza devreye girer… Hafıza devreye girince, 
düşünce mutlaka olmalı ki ihtiyaç duyulduğunda 
o geçmiş deneyimin sonucu olan bilgiyi 
alabilelim diye... 

Şimdi bu noktada Dünya şuurunun 
düşüncesi, ancak soru üretmek için çok lazımdır, 
gereklidir... Soru üretmek adına, bir bilgiyi alırız 
daha önce aldığımız bilgilerin kasalarına gideriz, 
tararız, “orada bu denmişti, burada bunu 
deniyor, çelişki var veya yok, bu bununla çakıştı, 
acaba çakışmayan nokta, şu nedir” diye bu 
beynimizle soru üretiriz... Bu çok lazımdır, soru 
üretmeyen beyin bir ilave bilgiye hazır değildir... 
Bilgilenmenin %80’i soru üretmektir… Soru 
üretmeyen bir beyinin dinlediği bir bilgi o varlığa 
nakşolmaz... Eğer benim burada anlattığım bir 
bilgi sizin kafanızda bir üretilmiş sorunun 
karşılığı ise, siz o bilgiyi hayrınız yönünde 
aldınız demektir... Ama bu güne kadar hiçbir 
soru üretmediğiniz bir cümleyi ben size vereyim, 
yine siz o cümleyi duyduğunuz anda bir soru 
üretmiyorsanız, o bilgiyi duymazsınız, 
almazsınız daha henüz varlığınız soru 
üretmediği için o bilgiye bir yuva 
oluşturmamıştır... 

Şimdi, peki ben dünyasal düşünce ile 
soru ürettim, bu ne demektir..? Bir bilgiyi talep 
ettim demektir, bir bilgiye ihtiyaç kespettim... İşte 
o noktada varlık bu beyinle, dünyasal 
deneyimlerinin birikimi olan bu hafızadan cevap 
alamaz... O cevap, o varlık için geçerli bir cevap 
değildir… Çünkü o varlığın o soru ürettiği zemin 
içerisinde o cevap yoktur... Olsa idi o soru 
üretilmezdi... Peki cevabı nereden alacağız..? 
Eğer beşeri zihinde yani beyin dediğimiz şu 
organın hizmet ettiği beşeri zihinde soru 

üretirsek, bu çok gereklidir, lazımdır ama 
alınacak cevap mutlaka bu düşünce melekesinin 
stop edilmesi ve düşünce ötesi transandantal bir 
seviyeden şu okun üst akıl bedenine çıkarılarak 
o sorunun cevabının alınması gibi bir merhale 
devreye girer... İşte bu merhale bizim 
beceremediğimiz merhaledir... Yani beşeri zihin 
ile tefekküre dalıp, tabi mümkün olduğu kadar 
derin, öyle yüzeysel zekâ oyunları ile soru 
üretmek değil... Yani ne gibi efendim “siz az 
önce a dediniz ama şimdi söylediğinizde 
yumuşak a çıktı ağzınızdan burada bir çelişki 
var...” Bunlar beşeri zihnin küçük zekâ 
oyunlarıdır, egoyu tatmin eder... Bu değil derin 
düşünce yani beynimizi patlatırcasına, beyinin 
beşeri sınırlarını, beşeri özelliğinin sınırlarını 
çatlatırcasına bir soru üretme hali... Yani buna 
derin düşünce yani tefekkür denir... Ben oraya 
daldım, soru ürettim, cevap orada değil... 

Cevap daha derin bir faaliyette, o da 
meditatif bir halde olur… Bu meditatif hal, 
varlığın, sübjektif olan fizik plandaki 
durumundan, objektif olana gidiş, gelişleri ile 
mümkündür... Buna sâkıplık denir… Sakıp; 
sübjektif ile objektif arasında gidiş gelişler 
yapabilen varlık tipidir... Bu ne demektir biliyor 
musunuz?.. Düşey alımlar ile hamleden ve artık 
onu mekanizmal bir halde yapabilen hale gelen 
bir varlık… Kafasında ne soru üretse, beşeri 
seviyede hemen bir de bakarsınız şunu 
alıvermiş... Aldığı da nedir..? Zaten kendinde var 
olan, geçmiş enkarnasyonlardan veya aynı 
enkarnasyon alanını paylaşmış diğer 
enkarnasyondaşlarının koyduğu şuur alanında 
yani levh-i mahfuz yani akaşik kaydında yani 
hafıza ortamında var olan cevabı alıp indirmektir 
buraya... 

Bunu varlık birinci derecede enkarne 
olurken getirdiği kendi fanusu şeklindeki bilgi 
dağarcığından alır... İkinci derecede varlık, kendi 
dağarcığında yeterli bir cevap yoksa, biraz daha 
yukarı çıkıp enkarnasyondaşlarının ortak şuur 
alanından alır... Hatta hatta bir milletin ortak şuur 
alanından alır... 

Yani ne gibi bir misal vereyim, ben şimdi 
sevgi konusunda soru üretiyorum, beyinim tıkır 
tıkır sevgiye çalışıyor… “Sevgi nasıl bir şey 
benim sevgim sevgi değil ki kardeşim, karım 
güzel diye seviyorum, çocuğum sağlıklı ve 
sevimli olduğu için seviyorum, arkadaşlarımdan 
eli ayağı düzgünlerini seçiyorum, gerisini 
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antipatik buluyorum, bu sevgi mi” diye soru 
üretiyorum beşeri zihnimde ve gerçek sevgiyi 
arar, soruşturur, yargılar, bendeki halini ama, 
gerçek sevgiyi kimsenin yargılama hakkına 
sahip değil... Bendeki gerçek sevginin payıma 
düşen kısmını sorgulamaya başlıyorum... Birde 
bakıyorsunuz ki, eğer kendi enkarnasyonunuz 
ile getirdiğiniz çuvalınızda ona dayalı geçmiş 
yaşamlarınızdan getirdiğiniz idrakleriniz yoksa, 
daha da yayılıyorsunuz… Mesela Türk 
toplumunun çok önemli değerlerinden birisini 
Yunus sevgisini, Mevlana sevgisini 
alabiliyorsunuz... Ondan sonra çıkıp diyorsunuz 
sevgi herkesi bir görmektir, sevgi karşılıksız 
vermektir, koşulsuzluğu kapsar diyorsunuz, birisi 
size diyor ‘Ya nereden çıkardın sen bunları..?’ 
Bilmem diyorsunuz, içimden böyle şeyler geldi... 
Hâlbuki siz gittiniz Türk milletinin 1200’ler de 
yaşamış bir Mevlana’nın, Yunus’un o Türk 
milletinin genel şuur alanına akaşik kaydına yani 
külli şuuruna bıraktığı sevgi idraklerinden çekip 
almışsınız... Mesele bu kadar kombine çalışıyor, 
yapabilen için tabi... ‘Ya senin bu söylediklerin 
Mevlana’nın söyledikleri...’ ‘Bilmem ben 
okumadım bile’ filan diyor adam, almış... 

İşte buna külli imkânlardan yararlanmak 
denir... Zaten bizim şu ferdi şuur alanımız biraz 
yukarı çıkıldığında yavaş yavaş külli şuur 
alanlarına geçer... Mesela eşinizle sizin şuur 
alanlarınızda ortak deneyimlerin bilgileri vardır… 
Siz ondan alırsınız, o sizden alır... Mesela ben 
eşimle genelde, çoğu kez o çok rüya görür de, 
ben rüya gördüğümde onunki ile çakışır... Bir de 
bakarız, aynı rüyaları görürüz... Enstantane tabii 
aynı değil ama neticede bir yemek yeniyorsa, bu 
gece ben bir yerde oturmuşum yemek yiyordum 
dersiniz, bir bakarsınız o da buna benzer bir 
sofrada yemek yemiştir... Bunlar şuursal olarak 
yakın varlıklar arasında çok olur... 

Hatta inisiyasyon sahalarında mürşitler, 
müritlerine ortak şuur alanlarını kullandırarak 
onların sürekli idrakler edinmesini tein ederler… 
Tabii çok yüksek seviyeli mürşitler bunlar... Bir 
de bunu suiistimal edip o ortak şuur alanına girip 
bir takım ego tatminleri yapan, şimdi modern 
mürşitler vardır ki, Allah korusun onlardan… 
Adam gidiyor yatak odasına giriyor, ertesi gün 
anlatıyor... Diyor ki “dün ben senin yatak odana 
girdim” marifete bak... Hatta dokümanlarda da 
var… Bir sözüm ona mürşit, “dün akşam ben 
senin evindeydim demiş, o neydi hanımının öyle 

ortalıkta dolaşması, bir daha öyle dolaştırma 
evin içinde...” Bunu bilge vasfında bir inisiyasyon 
sahibi söylüyordu, literatürde var... 

Bu tür suiistimaller de mümkün ama 
bizim yapacağımız en pozitif birbirimizin şuur 
alanının imkânlarına meyil edebiliriz, ortak şuur 
alanından nemalanırız... Zaten burada bizim 
anlattıklarımızın sözde kalması ile hiçbir şey 
elde edemeyiz onu da söyleyeyim, laf ebeliği... 
Esas olan burada bizim şuursal açıdan 
birbirimizin alanları içerisinde dolaşımımızdır bizi 
süratli idraklere veya gelişimlere, anlayışlara 
sevk eden... Sözde bunu destekler ama esas 
işimizin tesir olduğunu bilmemiz lazım... Her 
türlü ilişkide, sizde mesela yarın bir dostunuzla 
herhangi bir konuda veya bu konuda 
konuşurken önce alansal olarak ciddi bir girift 
kaotik bağı kurmanız lazım... Artık bunu göz 
göze gelerek mi kurarsınız, ya da zihinsel 
olarak, onu kaotik bağın içerisine almadığınız 
sürece sözünüzün hiçbir değeri yok... 

Zen Budizm’inde, küçük zihnin 
öldürülmesi ve büyük zihnin ortaya çıkması 
denilen demek değildir ki yok edin… Beşeri 
zihnimizi yok etmek mümkün değil… Ama 
hakikatin bilgisine hamlediyorsak, dünyasal 
meselelerimizin çözümünden öteye çözümler 
arıyorsak, onu kontrol etmeyi mutlaka 
becermeliyiz… Bunun zamanı yok... Bu varlığın 
bu konuya ihtiyacını kespetme dozuna, ihtiyacını 
hissetme dozuna bağlı olarak belki de hemen 
başlanması gereken bir mevzudur... Geçen 
haftalarda da söyledim bunu yardım talebi ile 
birlikte götürmemiz “Yarabbi bana şuur alanım 
içerisinde dolaşma imkânını oluşturmam için 
yardım et...” İyi bir niyet, samimiyet, hüsnüniyet 
ile Rabbe yakarış... Rabbe dediğiniz siz zaten 
şuraya yakarıyorsunuz, kendinize... Şu 
mekanizmaya diyorsunuz ki bana kendini 
hissettir... Bana Rahman ve Rahim olanı fark 
ettir ki, hemen onun yardımına, desteğine 
mazhar olabileyim… Ben de artık üst şuurumla 
yaşamak istiyorum... 

İşte devre sonu insanının en büyük 
özelliği, yataydaki alışverişlerden artık düşeydeki 
alışverişlere doğru geçiş yapmasıdır… Biz 
yataydan alışveriş yapmıyoruz… Ancak sadece 
alıyoruz... Vermek yok… Başkalarının enerjilerini 
emiyoruz, enerji tüketiyoruz sürekli… Halbuki iki 
numarayı sürekli becerebilsek yani düşey alımlar 
ile ana kaynağa bağlansak, biz enerji tüketen 
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pozisyonundan, enerji üreten ve enerji veren 
olacağız, düşünebiliyor musunuz..? Şimdi ben 
ne yapıyorum..? Dünyasal müşküllerimi ondan 
sömürü, bundan sömürü, her sömürü enerji 
sömürme manası taşıyor, tüketiyorum... 

Evrenin enerjisini tüketiyorum... Onunla 
yarım yamalak ayakta kalmaya çalışıyorum… 
Bağlanın yukarıya... Bırak yarım yamalak ayakta 
durmayı, tam ayakta durursun ve onunla 
yansımalar yaparak da çevrenin de ayakta 
durmasına vesile olursun... İşte vermek, bu 
manada çok önemlidir... Eğer biz yardımlaşma 
ve dayanışma yasasını bir idrak edebilsek, 

“Vermekten başka hiçbir şeyin olmadığını 
anlarsınız...” diyor… 

Ve bu şuur alanları içerisindeki 
birbirimizle olan faydalanmalarımızda diyor ki, 
“Burada yardımlaşma ve dayanışmaya, burada 
duygusal hiçbir tezahüre yer yoktur…” diyor... 
Bakınız çok enteresan, öyle bir mekanizmanın 
seviyesine çıkıyorsunuz ki, orada ya yazık bu 
arkadaşa ben şuurumla biraz yardım edeyim 
veya yardımlaşma ve dayanışma için vermek... 
Yok böyle şeyler… Orada Yaradan’ın korekt 
kuralları var, çıkıyorsan o seviyeye alırsın, 
çıkıyorsan o seviyeye verirsin... Başka bir ihtimal 
yok ki, vermekten başka bir ihtimal yok... 

İşte devre sonunun en çarpıcı özelliği ne 
olacak biliyor musunuz..? Bütün detay düalite 
idraklerinin yani olması gereken ile olmaması 
gerekenin böyle seçime tabi tutulduğu idraklerin, 
tek hale getirilmesi... Yani “yardımlaşma 
dayanışma ne demek ya” sadece vermek vardır 
diye tek bir idrak var... Eğer herkes bu idrakte 
ise siz şimdi yardımlaşmadan söz edebilir 
misiniz..? Ben sürekli veriyorum, sizde 
veriyorsunuz, konuşulacak bir mevzu var mı, 
yok... Sadece sevmek idraki, sevmemek diye bir 
şey yok... Ben sürekli seviyorum, siz de 
seviyorsunuz... Böyle bir durumda devre sonu 
Dünya’yı böyle alacak, yerinden kaldıracak, 
götürüp dağın başına koyacak... İşte Dünya’yı 
bekleyen böyle bir şey... Beklenti bu, tek idrake 
nasıl gideriz, devrenin idraki... 

Evrensel ilkeye aykırı düşen hiçbir mevzu 
yoktur... Şimdi biz eğer bir devre sonu bilgisi ve 
bir devre sonu anlayışına hamletmiş cesur 
varlıklarsak, Dünya dışı bir anlayışı hissetmiş, 
onun şimdilik titreşimini veyahut da tesirini 
alıyoruz… Ve hamledelim diyecek kadar 

cesursak, ne ilkelere aykırılık var, ne iyi var, ne 
kötü var, ne yanlış var, ne doğru var… Her şey 
lazımdır, her şey kutsaldır, her şey Yaradan’ın 
içerisinde mevcut olup, olması gerekendir... 

Devre sonunun en büyük yakalamamız 
gereken sırrı odur biliyor musunuz..? Her şey 
makbuldür... Yani düalite illüzyonunun, zaman 
enerjisinin maddi kesafete girerken 
burulmasından kaynaklanan illüzyon ortamının 
dışına çıktığımız anda, ne ilkelere aykırılık söz 
konusu, ne ilkelere dahillik söz konusu, ne kötü, 
ne iyi... Böyle bir şey yok, ne var ama..? Sonsuz 
bir skalatik titreşim yapısı var... Bu sonsuz 
titreşim, varsaydığımız bir başlangıç 
noktasından bu titreşim böyle kabalaşarak 
gidiyor... Şimdi kabalaştıkça orijinliğinden 
uzaklaşıyor... 

Orijininden uzaklaşma demek; her 
kabaya doğru hareket, dejenerasyon demek... 
Dejenerasyonu böyle anlayalım, yoksa beşeri 
dejenerasyon değil, yok öyle bir şey... Yani bu 
enerji tek olan, Rabbani olan ve Yaradan ve 
buna biz Tanrı, Allah dediğimiz bu sonsuz 
mahiyette fakat La İlahe İllallah olan bu enerji, 
kendini sonsuz ihtimaller ile, sonsuz imkanlar ile, 
sonsuz fizik alemlerde, sonsuz tezahürler 
oluşturmak üzere yayılmaya başladığında, her 
yayılış, bir önceye göre dejenere olmuştur... 

Eğer sizin Dünya Rabbi veya şu, bu 
dediğiniz bir kesiti alıyorsanız, o Dünya Rabbi bir 
üsteki hiyerarşik yapıya göre dejeneredir... 
Kusura bakmayın yani inançlarınıza halel 
getirmek istemiyorum ama anlayışlarımızın artık 
teklik ve bu skalatik hiyerarşi yapı yönünde 
mutlaka olgunlaşması lazım... Tabii ki bu hoş bir 
şey değil, Dünya Rabbi dejeneredir demek... 
Orijininden uzaklaşmıştır demektir bu… Orijin 
nerededir?.. Aklımızla kavrayamayacağımız 
sonsuz uzakta… Dışarıda duysalar adamı 
döverler ama biz bunu anlayabilmek 
durumundayız... Nedir dejenere..? Bu manada... 
Diyelim ki bizim Dünya’mız şurası, tabi bu sırf 
bununla değil bir sürü fizik âlemler dönüyorlar, 
sistem dahilinde fiziksel tatbikat sahaları... Şimdi 
bunu eğer şu nokta yönetiyorsa, üstlendiyse, 
böyle bir titreşim, ruhsal idari mekanizma Dünya 
Rabbi olarak bu Dünya yedili sistemini 
Rahmanlığı ve Rahimliği ile esirgeyen ve 
bağışlayan bir şekilde tekâmülünden, 
gelişiminden sorumlu olarak kontrol altında 
tutuyorsa, bu Dünya Rabbidir... Fakat bunun 
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dışında şu odak bunun Rabbidir ve dolayısı ile 
bunu da kapsayan bir kuşatma içindedir... Buna 
göre bu, buna göre bu hatta buna göre bu 
dejenere olmuştur... Yani titreşimini 
kabalaştırmıştır ki, fizik plan ile rezone 
olabilsin... Tabi bu bitmiyor, bunun altında bir 
sürü Rabbin orduları var... Biz onlara melekler 
deriz… İşte kutsal planlar deriz vs. Rabbin 
yasaları, kanunları çerçevesinde, seçme 
özgürlüğüne tabi olmadan denileni uygulayan, 
hiçbir seçim tolerans şansı olmayan yönetim 
hiyerarşisidir... 

Şimdi böyle bir şey içerisine girdiğimizde 
zaman enerjisi şu ortam içerisinde, fizik alemler 
içerisinde, düalite ve illüzyonu oluşturmuştur... 
Düalite ve illüzyon zaman enerjisini geçmiş, 
şimdi, gelecek şeklindeki kendini yaymasıdır... 
Bunu topladığınız anda yani zaman enerjisi 
orijinaline doğru gittiği anda, şimdi burada 
geçmiş + şimdi + gelecek üçlüsü bize illüzyonu 
yaşatırken, zaman enerjisini maddi kesafetin 
üstüne çektiğimizde, burada sadece şimdi 
olduğu gibi, şimdiden başka hiçbir şey olmadığı 
gibi her şey, her şeyin içinde orada... 

Mesela üst şuurda deneyim yapan bir 
medyum gözünü kapatır, eğer belirli bir 
mertebeye çıktığı anda bir bakarsınız ki saniye 
içerisinde orada yüzyılları yaşar, bir ciltler dolusu 
bilgiyi alır, kaydedebilseydi keşke gelirdi 
buraya... Burada hiçbir şey anlatamaz aslında, 
çünkü orada her şey her şeyin içindedir... 
Şimdidedir, lineer bir başlangıç, sonuç veya 
lineer bir akış yoktur... 

Şimdi böyle bir ortamda burada tabii ki 
düaliteden dolayı artı-eksi vardır, iyi–kötü, 
karanlık–aydınlık vs. bir sürü düalite, ikilem ve 
bunların aralığı vardır... Burada öyle bir şey 
yoktur... Burada boş bir kutu vardır, ne artı, ne 
eksidir... Şimdi böyle bir ortamı planı ve 
programı içerisinde organize ettiği bir sistemi 
burası iyi veya kötü olarak değerlendirmeden 
sadece vazife yani bütünün gelişimine hizmeten 
ne gerekiyorsa onu organize eder... O aşağı 
indiğinde bir de bakarsınız, bizim 
algılamalarımıza göre illüzyona kapılmış varlıklar 
olarak bir de bakarız ki, o kötü, o iyi, o aydınlık, 
o karanlık o olumlu, o olumsuz gibi yanılgılar 
devreye girer ve dolayısı ile de biz Rabbin bütün 
hiyerarşik sisteminin adaletinden kuşku 
duymaya başlarız... Ya adam gelmiş burada 
binlerce kişiyi katlediyor, Rabbin böyle bir şeyi 

programlı yollaması mümkün mü..? Ne oldu 
elinden kaçırdı da sonra tutamadı da kötü bir 
insan mı imal etti..? Mesela Hitler geldi binlerce 
kişinin katline sebep olurken, yeryüzüne acılar 
gark ederken acaba bu Rabbin elinden 
yanlışlıkla kurtulmuş defolu bir imalat mıydı..? 
Tutana kadar Rusya’ya kadar girdi mi..? 
Olmaz... 

Kâinatta hiçbir zere yoktur ki Rabbin 
yüzde yüz tam planlı programlı kontrolünün 
dışında hareket edebilsin, böyle bir şey yok... 
Ancak iyi ve kötü olma fikri bizim yanılgımızdır, 
böyle bir şey de yok... Yani gelip burada birinin 
cebinden parayı çalmak kötü bir şeydir, Rab 
adına çalmayan ile çalan arasındaki fark sadece 
yasalarla belirlenmiş olan bir şaşmaz, korekt 
kuralın çerçevesinde kalır ve cezasını o manada 
alır... Rab ayrıca onunla yani Yaradan ayrıca 
onunla ‘Vay sen çaldın, hem de çalarken çokta 
istekli çaldın sana ceza’ böyle bir şey yok... 
Yalnız demiştir ki, bir varlık bir başka varlığın 
tekamülüne ket vurucu, gelişimine engel olucu 
veya kendinin hak etmediği sorumluluklar 
yüklediği bir eylem yaparsa, onun karşılığı 
olarak mekanizma, sistemlerin siz buna 
meleklerde diyebilirsiniz, gelir onun yanlış 
olduğunu fark ettirene kadar onun dikkatini 
çekmek üzere canını yakar... Biz buna ceza 
diyoruz... 

Bizler yukarıdan ben bu 
enkarnasyonumda gidip iki tane adam vurma 
deneyimi yapacağım diyebiliriz, bu biraz ekstrem 
bir nokta oldu ama can yakıcı olma eylemi... 
Peki ne işe yarayacak kardeşim, Rabbin 
bünyesinden kalkıp da yeryüzüne bir insana 
zarar verme programı ile gelmenin faydası ne..? 
Faydası çok, varlık kahramanca ceremeli ve 
faturası da ağır olan şeyi göğüslemiş ve o rolü 
almıştır gelir burada diğer insanlara olmaması 
gerekeni göstermek adına onu yapar... Çünkü 
Dünya fizik okulu tatbikat sahası olmaması 
gerekenlerin idrak edilerek olması gerekenin 
yakalanması prosesine tabidir... Yani biz 
Dünya’da olması gerekeni, yani pozitivite, yani 
sevap olanı, sevap mahiyetinde olanı yakalamak 
için önce günah olanı tanımak gibi bir planlama 
içerisindeyiz... Yani sevgisizliği yaşarız, oradan 
sevgiyi idrak edip anlamaya çalışırız, başkasına 
zarar veririz, oradan çok iyi anlarız ki, zarar 
vermememiz lazım... 
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Diyor ki bir tebliğde sizlere diyor, yolları 

kullandırarak gitmeniz gereken istikameti 
yakalatma ameliyesidir bütün bunlar... yolları 
kullandırarak, niye..? Çünkü bizim bir idraki, 
oluşturmamız için mutlaka etkili ve bize kendisini 
fark ettirecek şiddette rahatsızlık verici tesirlere 
maruz kalmak gibi bir özelliğimiz var... Yani biz 
bayağı sarsılmadığımız sürece belirli bir tesire 
odaklanmamız mümkün olmuyor... Çünkü 
kabuklarımız, sahte kişiliklerimiz, dünyanın bizi 
örtme imkanları veya koşulları bizim 
duyarlılığımızı mutlaka şiddetli sarsıntılarla bir 
tesire dönüp bakabiliyoruz... Dolayısı ile de bu 
duyarsızlık hali bizde burada hoşumuza 
gitmeyen tesirlere maruz kalmamıza sebep 
oluyor ve buna da biz kötü hadiseler diyoruz... 
Hayır kötü bir hadise yok, sadece Rabbin uyarıcı 
yardım mekanizmalarıdır bütün kötü hadiselerde 
iyi hadiselerde... 

Şimdi biz burada iyi ve kötü diye tabir 
ettiğimiz her şey bütünün gelişimi adına bir 
hizmeti ifade ettiğine göre yukarıdan zarar verici 
bir varlığı yeryüzüne göre negatif olmasına 
rağmen yukarısı için pozitife emsal olma, pozitife 
vesile olma, pozitifin gözünün önüne olmaması 
gerekeni sergileme adına, vazife adına diyoruz... 
Buda buradan geliyor, kaynağı buradan, biz 
negatif diyoruz, halbuki yukarısı için sadece 
unsurları birbiri arasında gerilim yaratarak 
gelişimleri temin etmek... Ve bunun yanındaki 
pozitif bu negatifin tezahürünü, bunun 
fiiliyatlarını görerek olmaması gerekeni 
anlamaya çalışır... Ve geriliyor, arada son 
derece ciddi bir gerilim meydana geliyor bu da 
gelişimi ortaya çıkarıyor... 

Eğer bu olmasa biz olmaması gerekeni 
pozitifsek eğer bunun yanında ki böyle bir şey 
yok, gelişmek için bizatihi deneyimleyerek belki 
de çok zor bir yolun heba olanları filan 
olacaktık... Ama geliyor o varlık vazife adına 
senin önünde sergiliyor... Vay diyorsun bu 

yapılacak iş değil ve hemen orada diyorsun ki 
ben olsam yapmam, ben gördüm artık 
yapmam... Bilgiyi sana veriyor, burada eylem 
önemli değil, bilgi önemli... 

Olmaması gerekeni deneyimleyerek 
olması gereken hakkı verilmiş mi bana, 
verilmiş... Ben o zaman sözünü verdiği olması 
gerekeni yakalamak için ben olmaması gerekeni 
denemek hakkına sahip miyim..? Buna seçme 
özgürlüğü yasası deniyor mu..? Onun da bir 
yasalar çerçevesinde, mekanizmalar, sistemler 
çerçevesinde bir karşılığı var mı beni uyarıcı, 
uyandırıcı yardımı, var... Ben denerim... 
Uyandığım anda bütün faturayı öderim... İşte 
İslam’ın son nefesteki kelime i şahadet getirmek 
bu manayı taşır... Ben bütün ömrüm boyunca 
ilkelere aykırı hareket ederim, ölümüme çok 
yakın gerçek bir idraki bir yakalarım bütün 
yaptığım yanlışmış dediğim anda hiçbir fatura 
kalmaz... Ama o derinlikte bir idraki yapmak için 
de babacan olmak lazım... Yok efendim o 
deftere yazılıyor, öbür tarafta vs. tabii 
halletmeden, idrak etmeden geçersen orada 
idrak ettirirler... 

Bütün mesele idraktir, idrak etmem için 
ben önceden bütün haklarımı negatif 
kullanmışım, olmaması gerekeni yapmışım, 
olabilir bu benim hakkım... Çünkü geldiğim 
okulun prosesi bu... Bunu yaparken sıkıntıda 
çektim, faturaysa fatura, bunun dışında bir 
günah sevap, bir borç katiyen düşünmeyin... Ve 
dolayısı ile de bunlar dediğiniz gibi pozitif 
gelmesine rağmen yanılgılara düşüp, illüzyona 
kapılıp negatif deneyimler içinde olup, pozitifi 
yakalayan olduğu gibi sırf örnek olarak sadece 
negatif kutuplu varlıların bilhassa devre sonunda 
çok aktif olduğu bilin... Şu anda devre sonunun 
eşiğinde bizlerin, pozitif kutuplar olarak, oldukça 
gelişik enkarnasyonlarca desteklendiğimizi 
bilmeliyiz…(Devam edecek) 
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--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

KUAN YİN, SES ve IŞIK 

 
Kuan Yin’e ait en eski bilgilerde 

‘dinleyerek’ aydınlanma yönteminden bahsedilir. 
Hiçbirşey yapmadan, hiçbir eylemde 
bulunmayarak dikkati yalnızca seslere vermek 
Kuan Yin’in ‘yin prensibine’ ışık tutar. Yin enerji 
edilgen olan, ‘alan, alıcı olan’ yanımız, yang 
enerji ise etken olan, eylemde bulunan 
yanımızdır. Tanrısal enerji, bizlere göre yang 
enerjidir. Bizler ne denli dengeli bir yin eneriye 
sahip olursak, o Tanrısal eneriyi de o oranda 
dengeli bir şekilde alabilir ve ruhsallığı 
deneyimleyebiliriz. Kuan Yin öğretisinin 
temellerinden biri dengeli bir ‘alıcılığa’ sahip 
olmaktır. Dinlemek de, alıcılığımızı gösteren en 
önemli kavramlardan biridir. 

 

Sevgili Kuan Yin, 17 Numaralı tebliğinde 
şöyle diyor: 

‘Sessiz olun...’ 

‘Sessiz oldukça, daha çok ses 
çıkartacaksınız...’ 

 

Yeni Çağ’a ait yepyeni bilgilerin belki de 
merkezinde durması gereken bir bilgi: ‘sessiz 
olmak.’ Sessiz olmak; konuşmamız gerektiği 
zamanlarda susup kalabilmek değil, lüzumsuz 
olan tüm konuşmalardan arınmış olmak demektir. 
Ayrımı keskin bir bilgelik gerektiren bu konuda 
ilerleyebilmek için, Kuan Yin’in bilgisinin 
arkasındaki sırrın derinlerine dalmak gerekir. Bu 
sır da: ‘Sessiz oldukça, daha çok ses 
çıkartacaksınız...’ cümlesinde gizlidir.  

 

Bizler sessizliği, konuşmak isteyip de 
bastırmak, içimize atmak veya bir konuda 
söyleyecek hiçbir şeyimiz olmadığından susmak 
ya da boyun eğmek zannederiz. Oysa ki Sevgili 
Kuan Yin, sessiz olundukça daha çok ses 
çıkartılan bir halden bahsediyor. Burada şuurlu 
bir sessizliğe davet çıkartılıyor. Şuurlu sessizlik 
tam bir bilgelik ve nötrlük hali olduğundan, 
arınmış bir ruhu, arınmış bir zihni gerektirir. Bu 
arınma, hayat boyu yapılan bir yolculuktur. Fakat 
Sevgili Kuan Yin’in sürekli olarak öğütlediği gibi, 
bir bilgiyi yalnızca kabul etmek dahi bizim o 
yolculuğa çıkmamızı sağlayacaktır. Sessiz 
olunan, yani şuurlu bir sükûnet halinde olunan, 
fakat daha çok ses çıkartılan, yani daha etkili 
olunan bir halin var olduğunu bilmek dahi bizlerin 
şuurunda yepyeni bir aydınlık yaratır. 

Hakiki Sessizlik içerisinde, O Yolculuğa 
çıkabilmek niyetiyle… 

 

Tanrı’nın Öz Bilgisi, Şefkati ve Merhameti olan 
Quan-Yin sizinle olsun… 

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 
demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili Quan-

Yin’in ışığı ile her an yıkanmak dileğiyle… 
(Devam edecek…) 
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REİKİ 

 
8.Geleneksel 21 Günlük REİKİ 

Meditasyonu 

21 gün aralıksız devam eden ve dünyada 
Reiki konusunda bir ilki gerçekleştirdiğimiz Reiki 
Meditasyonumuz bu yıl da derin idraklerle, 
yoğun sınavlara rağmen gösterilen ceht, sabır 
ve ilahi güç ile, sevgi ile tamamlandı.  

Bu yıl 21 gün boyunca oradan 
ayrılmayarak nöbetlere devam edip gece 
gündüz aralıksız bu meditasyonu devam ettiren, 
yedisinden yetmişine yedi kadın ve bir çocuk 
sekiz kişi vardı...  

Kararlılığın, iradenin ve en önemlisi de 
sevginin olduğu yerde, çıkılan yolun mutlaka 
ışığa gideceğini ve şartlar ne olursa olsun niyet 
koyulan bir hedefe ‘bütünün hayrına ise’ mutlaka 
ulaşılacağını deneyimledik. 

 
Sadece Dünya’ya barışın, sevginin hâkim 

olması adına yapılan bu 21 günlük 
meditasyonun son gecesinde otuz beş kişi 
olarak durmaksızın Reiki mantraları söyleyerek 
23 Temmuz sabahını bambaşka bir şuurla, 
bambaşka bir kalple, tüm dünyaya ve insanlığa 
duyduğumuz aşk bir kat daha büyümüş olarak 
karşıladık… 

Tüm her şeye ve tüm canlılara hayırlı 
olsun… 
 

I. ve II. Derece İnisiyasyonu 

Bu ay yedi arkadaşımız Reiki 1.Dereceye 
uyumlandılar… Artık hayatlarına bir şifacı olarak 
devam ediyorlar… 21 gün sonra, arınmalarını 
tamamlamış olacak ve Reiki 2.Derece 
inisiyasyonunu ve öğretisini almaya hak 
kazanacaklar… 

Bir arkadaşımız da Reiki 2.Dereceye 
uyumlandı… 

 

 

 

 

 

 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 

Reiki’nin Beş Prensibi: 

 

BUGÜN; BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 
İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 

 
 

BUGÜN; HİÇBİR ŞEY İÇİN ENDİŞE 
ETMİYORUM… 

 
 

BUGÜN; HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 
 
 

BUGÜN; DÜRÜSTÜM… 
 
 

BUGÜN; BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 
VE SAYGILIYIM… 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT® SEMİNERİ 

 

 

 
Bu ay tam On dostumuz daha inisiyasyonu 
alarak Aragonit ışık varlığı ile tanıştılar… Ve 
boyunlarında Aragonit taşıyan binlerce 
dostumuzun arasına katıldılar… 
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MAGNIFIED HEALING®  KUAN YIN 

UYUMLAMASI 
 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz. Bu ay yedi dostumuz daha Magnified Healing 

Quan-Yin uyumlaması alarak Şefkat’in Annesi 
olan Quan-Yin ile tanıştılar… Şefkat’in, Sevgi’nin 
ve Merhamet’in hiç eksiksiz üzerlerinde 
olacağını ve kendilerinin de artık birer Sevgi 
işçisi olduklarını hep hatırlamaları 
dileklerimizle… 

 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

 

 

----------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ --------------------------------------- 
Vakfımızın tüm etkinlik ve programlarını www.mbavakfi.org.tr web sitemizden detaylı olarak görebilirsiniz. 
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