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

Varlık âlemine genel bir yaklaşımda 
bulunacak olursak… 

Kâinattaki mevcut tüm varlıklar, 
yaratılmış olanlar, biliyoruz ki, temsilcisi oldukları 
ruhsal planların birer vazifelileri olarak, sonsuz 
ortamlarda, sonsuz imkânlarla, sonsuz vazife 
programlarını icra etmektedirler… Tezahür 
dediğimiz bu olgu, ruhsallığın, sonsuz 
çeşitlilikteki madde âlemlerdeki sonsuz 
çeşitlilikteki icraatıdır… Yani ruhsallık, en 
süptilden en kabaya doğru sonsuz merhalelerde 
tezahür etmektedir… Daha başka bir ifade ile 
soyutun somuta indirgenmesi de diyebiliriz bu 
çeşitlenmelere… 

Kâinattaki bu sonsuz çeşitlilik içerisindeki 
her varlık, bir diğerinden farklıdır… Hiçbir 
yaratılmış varlık diğerine benzemez… 

Bizler, Dünya planetinde tezahür etmiş 
varlıklar olarak da aynı durumu müşahede 
etmekteyiz… Ve şunu çok iyi anlamamız gerekir 
ki; 

Yeryüzündeki bunca çeşitlilik nedir..? 

Bu kadar farklı şeylerin birarada 
tutulmasının manası nedir..? 

Bu biraradalık öyle bir haldedir ki, 
parçaların birbirine uymaları katiyen mümkün 
değildir… 

Bunu, bir puzzel oyununa 
benzetebiliriz… Sonsuz parçalar var… Bir 
aradalar… Fakat hiçbir parçanın çıkıntısı, 
diğerinin girintisine asla tamı tamamına yani 
%100 uymuyor… Zaman zaman parçaların 
birbirine girdiği oluyor… Fakat asla tam 
oturmuyor… Ve dolayısıyla bu parçalardan 
eksiksiz bir tablo oluşturulamıyor… 

Hangimizin hayatında bu misale uygun 
bir ilişki var..? 

Akraba, dost, komşu, yabancı, hayvan, 
bitki, eşya ile olan ilişkilerde… 

Evlilik, iş hayatı, eğlence, diğer aile 
fertleri ile ilişkilerde… 

Peki; neden hepimiz bir aradayız..? 

Tabii, bunu herkes kendine göre 
düşünür, anlar ve o anlayışına uygun 
davranışlarda bulunur… Bunun sonucunda 
insanlar genelde ortak bir fikre varmışlardır… Bu 
fikir “insanların kardeşliği” kavramıdır… 

Bu şuur ortaklığı, insanların sosyal 
eşitliğinden, Dünya’ya ait malların toplanıp, 
insanlara eşit olarak dağıtılması gibi kendince bir 
anlayışı da oluşturmaktadır… Yani biz insanlar, 
birarada oluşumuzun en üst seviyeli anlayışını 
burada noktalarız… Hatta bu kardeş insanlık 
anlayışı dahi bizlerin, tekrar çatışmalar içerisine 
girmemize ve bölünmemize dahi neden 
olabilmektedir… 

Sevgili Dostlarım; 

Gelecek aylardaki yazılarımda, sizlerle, 
Bireysellik ve Bütünsellik hakkında 
paylaşımlarda bulunacağım… 

Bireyselliğin makul seviyelerde 
deneyimlenmesinin sınırları nedir..? Dejenere 
olmuş bireyselliğin gelişimimiz üzerindeki 
olumsuz etkileri nelerdir..? 

Dünya yaşamımızdaki Bütünsel anlayışın 
sınırları nedir..? 

 

Kalbimdeki Rabbimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; idrak ve şuur’un, bütün 

kesafetlerde varlıkları ilgilendiren husus 
olduğunun ve varlıkların bu kesafetlerdeki 
yolculukları esnasında, birinden diğerine 
geçerken, yanlarında sade bu iki temel 
donanımı taşır olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:200) 

*** 
 Kıyam etmek; varlıkların, bulundukları 

plan ile irtibatta bulundukları plan arasında 
daima bir ara devre vazifesi görmekte 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:200) 

*** 

 Kıyam etmek; zaman enerjisinin bizlerle 
temasının yani beşer şuur alanlarımızla 
temasının, çok yoğun katmanlardan 
süzülerek gerçekleşmekte olduğunun ve 
bulunduğumuz kesafetteki gidişatının ise, 
esas ana çerçeveye bağlı kalmak üzere, 
bizlerin gidişatına paralel bir tarz arz 
ettiğinin; şuurlu bir şekilde, aldığı etkilere 
tepkiler verir ve etkileşimlere girer 
olduğunun; etkileşimlerinin, bahsedildiği 
şekilde, sevk eder, esnetir ve açar 
olduğunun; taleplere, harfiyen en uygun 
tepkiyi verdiğinin; zaman enerjisinin 
mahiyeti hakkında bu doğrultuda 
yapacağımız tefekkürlerin bizlere açıklıklar 
getirecek olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:200) 

*** 
 Kıyam etmek; şuur serbest sirkülasyon 

alanlarının, ancak, gerçek şuur yayılımı 
zeminlerinde var olabileceğinin; bir varlığın 
gelişiminin, ancak serbest sirkülasyon 
alanları ile hız kazanabileceğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:201) 

*** 
 Kıyam etmek; serbest sirkülasyona 

açılmak demenin, kendisinden önce aynı 
zemini kullanmış olan ve o an aynı titreşim 
ve kapasiteye sahip olan diğer varlık ve 
varlık grupları ile rezonansa geçerek 
değerli ortak şuur alanları yaratmak demek 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:195) 

*** 
 Kıyam etmek; bir varlığın gelişiminin, 

ancak serbest sirkülasyon alanları ile hız 
kazanabilir olduğunun; yani varlık, enkarne 
olduğu şuur alanı içerisinde ne kadar şuur 
serbest sirkülasyonu oluşturabiliyorsa, o 
kadar yayılıyor ve tezahüratını 
güçlendiriyor demek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:201) 

*** 
 Kıyam etmek; kullandığımız şu anki 

enkarnasyon zeminimizin, hala kısır bir tek 
düzelik ifade ettiğinin; açlık, sefalet ve 
cahillik bir taraftan ağır basarken, diğer 
taraftan bilinçlenme çabasının onu alt 
etmeye çalıştığının; planımıza hala bu 
vasıfta varlık ve gruplar enkarne oluyorsa 
eğer, demek ki, bu alanlara ihtiyacı olan ve 
bu tatbikatları isteyen varlık veya grupların 
mevcut olduğunun; o halde bizlerin, büyük 
sıçramanın hazırlığı içerisinde olan 
varlıklar olarak, esas açların ve cahillerin 
bu talep içerisinde olan varlıklar 
olduğunun; zira zaten talep bittiği anda, 
artık, okulumuzun mahdut sayıda varlığa 
hizmet vermeye devam edeceğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:201) 

*** 

 Kıyam etmek; mutlak surette nüfusun 
azalması ve alanların güçlenmesi 
gerektiğinin; aksi takdirde, kesifleşen sis 
tabakasının, nasibi olanları da örtme 
temayülü göstererek işleri daha da zora 
sokacağının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:201) 

*** 
 Kıyam etmek; şuur serbest sirkülasyon 

alanlarının varlıkların gerçek gelişim 
sahaları olduğunun ve varlıkların bu 
alanlar vasıtasıyla bir üst titreşime 
geçebileceklerinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:201) 

*** 

 

------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (13)------------------------------------ 
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Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bütün mesele dengedir... Yani ufkunuz 
dediği de, fizik âlemin yasalarının, kanunlarının 
bize sundukları ve bizi hükmü altında tuttukları 
bu ortam ile göksel âlemin yani hakikat âleminin 
yasalarının kesiştiği nokta, bizim ufkumuz... İşte 
bizim ufkumuz olan bu iki kesişim noktası yani 
İslam’da hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın 
ölecekmiş gibi öte âleme, ahrete yönelin 
tavsiyesine de uygun olarak ikisinin dengesini 
yakalamak bizim ufkumuz... Beynimize, 
düşüncelerimize koyduğumuz sınırlar bu 
ufkumuzu kısır bir hale getiriyor... Tebligattaki 
ifadesi, koyduğunuz sınırlara kadar uzanan kısır 
bir saha olmaktan ileri gidemiyor yani fizik âlem 
ile ruhsal âlemi bir edemiyoruz, dengeyi 
oluşturamıyoruz manası ortaya çıkıyor... 

“Vakıf olunan tesirlerin artması 
hasebiyle bünyelerinizde iktisap etmiş 
bulunan durumun gün geçtikçe artması, 
sizlerde tarifi imkânsız akisler 
uyandırmaktadır...” 

Ruhsal idari mekanizma demek ki bizi 
bizden iyi görüyor, tahlil ediyor, anlıyor ve takip 
ediyor... Bizde neyin oluştuğunu onlar söylüyor... 

Vakıf olmak ne demek bilen var mı? 
Sahiplenmek gibi düşünün... Bir şeyle temas 
etmek, bir şeyin maliki olmak gibi... Duruma 
vakıf olmak yani durum hakkında yeteri kadar 
bilgi sahibi olmak gibi, bir şeyi fark etmek, 
anlamak, Türkçe’de en çok kullanılan yani ‘Ben 
olaya vâkıf oldum... Bilmiyordum, yerine gittim, 
duruma vâkıf oldum’ gibi... Vâkıf olunan tesirlerin 
artması hasebiyle, bu fark ettiğiniz ve onunla 
muhatap olduğunuzun farkında olup da devam 
ettiğiniz, ama bu farkındalık halidir sizin 
söylediğiniz gibi... Farkındalık hali... Yani mesela 
burada arkamdan biri gelip bana dokunur, ben 
onun dokunduğunun hiç farkında olmam veya 
arkamda bir olay olur, hiç farkında olmazsam, 
ben ona vâkıf değilim... Ama bu, olay olmuyor 
manâsı taşımaz... Bir tesir bana kadar gelir, 
konsantrasyonum başka konular üzerindeyse ve 
onunla hiç ilgilenmezsem, ben ona vâkıf 
değilim... Vakıf olmak, onun farkındalığını elde 
etmek... 

Vakıf olduğunuz yani farkındalığını elde 
ettiğiniz, farkında olarak temas ettiğiniz 
konuların artması, bu tesirleri lütfen sadece bir 
konuya teksif etmeyiniz... Bir konuya 

bağlamayınız, bir konu için bu tesirleri 
anlamayınız... Bu tesirler dediği, tebligatın birinci 
derecede teması da bu ifadeye dâhil ve bu 
temasın birinci derece muhatapları dahi, 
buradan çok uzak bir halkadaki bir insanın bir 
eprövle karşılaşması, epröv dediğimiz hayat 
içerisinde bir olayla temas etmesi de bir tesirin 
vâkıflığını temin eder, vakıf olur... Dolayısıyla bir 
olayı yaşamak demek, bir tesirin, vâkıf kılmaya 
çalışan bir tesirin yaşattıklarıdır... O da tesirdir 
aslında... Aynı Kuran’daki gibi “Gören gözler için 
etrafınız ayetlerle doludur...” diyor... Gören 
gözler için çevreniz, etrafınız ayetlerle doludur... 
İşte her ne yaşadıysa, o bir ayettir... Ne diyor? 
‘Şimdi anladım, özdeşleşmeyle bağını 
kuracağım’ diyor yani ayeti çözmeye başlıyor... 
Ayet, bilgi demektir... Mantra veya sutradır... 
Uzakdoğu’da sutradır... Bilgi grubu, bilgi kalıbı, 
bilgi cümlesi, bilgi paragrafıdır ayet... Şimdi diyor 
ki, vâkıf olunan tesirlerin ister tebligat akarının 
altında olanlar isterse olaylarla olanlar tesirlerin 
artması hasebiyle, artmasından dolayı, 
bünyelerinde iktisap etmiş bulunan iktisap nedir? 
Öyle olması iktisap eder derler... Yani bunlardan 
dolayı, zaruretten oluşan demektir... Bunların 
oluşturduğu... Öyle olması iktisap etmektedir...  

Bu tesirlerin artması hasebiyle 
bünyelerinizde (kazanmış) iktisap etmiş bulunan 
durumun gün geçtikçe artması sizlerde tarifi 
imkansız akisler uyandırmaktadır... Buradaki 
mekanizmanın çalışmasının işareti burada... 
Akisler oluşmakta bundan ne anlamak lazım? 
Demek ki, bize yollanan tesirler var... İster 
tebligatla, ister sezgilerle, ister vahiy kanalının 
herhangi bir unsuruyla, içe doğuşlarla, rüyalarla 
veyahut da fiziki olaylarla, fiziki yani beşeri 
ilişkilerden dolayı gelen tesirler, olaylar, bunlara 
hep epröv, deneyim diyoruz... 

Fiziki olaylar şeklinde size gelen her 
tesirin artmasından dolayı sizin kazanmış 
olduğunuz içsel, varlıksal durumunuz sizlerde 
tarifi imkânsız akisler uyandırıyor yani tesirin 
geldiği yere yolladığınız yansımalar var... Bir 
tebliğde yine üst şuuru Yaradan şuur yani Tanrı, 
Allah, ama en yakın yerlerde bunu diyemiyoruz, 
ama onun gittiği sonsuz yayılımı Tanrı... 

“Üst şuurun alt şuura hükmü olduğu 
kadar, alt şuurun yani bizim bireysel, beşeri 
şuurumuzun üst şuura tesiri yabana 
atılmamalıdır...” diyor tebliğ... 
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Üst şuurunuz o kadar üstün, ruhsal 

veyahut da Yaradan vasıftaki,  üst şuurunuzun 
sizin üstünüzde hükmü var, hüküm nedir 
burada? Mahkûmiyetin hükmü değil bu veyahut 
da yargının hükmü değil bu... Hâkimiyeti var, 
ama üst şuur sizsiniz... Bu çok önemli... Öyle bir 
üst şuurumuz var ki bizim, Yaradan şuur, 
aşağıdaki beşeri veya cüzi şuuru kontrol altına 
almak görevini üstlenmiş... Ve bizim de ona 
taahhüdümüz var, diyoruz ki; ‘senin beni kontrol 
altında tutman için teslimim, ne yaptıysam beni 
kontrol altında tut’ diye ona taahhüt vermişiz... 
Beni yol’dan çıkartma... Yani günah işletme... 
Günah, yoldan çıkma demektir... Böyle 
dediğinizde siz üst şuurunuza diyorsunuz ki, 
benim üzerimde hükmün var, aman beni ondan 
esirgeme, ben senin hükmünde yürüyeyim... 
Nefisimin hükmüne, dünyanın cazibesine karşı 
hükmünü esirgeme benden ki yolumu 
şaşırmayayım diye dua ediyoruz... Çok önemli 
bir duadır bu... Sakın bunu bir üst güç var ki, 
bizim hepimizi esir almış şeklinde aman 
anlamayın... Çünkü esir alanla esir alınan aynı... 
İsterseniz onun hükmünden, esaretinden 
kurtulun, nefisin esaretine, hükmüne girin, esas 
esaret bu, gardiyan bu... Ondan sonra nefisin 
hükmünden dolayı çıkan faturalarda canınız 
acıdığında, o zaman o nefsin, ne büyük, 
acımasız bir gardiyan olduğunu anlıyorsunuz... 
Onun için mümkün olduğu kadar, üst 
şuurumuzun hükmünü, nefsin hükmüne tercih 
etmemiz lazım... Onun için, ‘nefsimin 
hükmünden, beni üst şuurumun, asıl varlığımın 
hükmüne yönlendir’ diye dua etmekte yarar 
var... Sufilerin bir duası vardır, o, ben denilen 
bireysel beni yani nefsin hâkimiyetinde olan beni 
ben olarak ifade ediyor ve şöyle diyor: 

“Ya Rabbi beni benden koru... Beni benle 
yalnız bırakma...” 

Bu ne demektir? Beni, nefsani 
donanımlarımın esiri yapma... Onun hükmüne 
sokma... Demek ki, böyle bir hüküm... Diyor ki, 

”Üst şuurun alt şuura hükmü olduğu 
kadar, alt şuurun üst şuura tesiri yabana 
atılmamalıdır...” 

Dayanışma, yardımlaşma... Ve diyor, 
akisler oluşmaktadır... Meydana gelen derinden 

sarsıcı niteliğe sahip olan bu akisler, burada da 
eşrefi mahlukluğu hissediniz, hissedilmesi lazım 
yani eğer bir akis meydana getirebiliyorsak, bu 
tesirler sonucu bir feedback verebiliyorsak, 
yukarıya diyor ki, derinden sarsıcı niteliğe sahip 
olan bu akisler, bu aslında hem bizi sarsıyor, 
hem yukarıyı sarsıyor yani öyle bir akis... 
Tamamen yukarının üzerinizde oluşturmuş 
olduğu hegemonyadan ibaret olup, 
hegemonyayı burada yine baskın, yönetici veya 
hayra yönlendirici bir etki olarak alıyorsunuz... 
Hegemonyayı sakın yanlış yorumlamayın... 
Hegemonya burada sadece kontrolü elde tutma 
manasındadır... Sizleri adeta sürüklercesine 
hedefe doğru ilerletmektedir... Bundan büyük 
rahmet mi olur yani... 

Şuurlarınızda yaratılmaya çalışılan 
irtifanın zorluğu gün geçtikçe kendini sizlere 
hissettirmekte yani şuurlanmakta zorlandığınızı 
biliyoruz diyor yukarısı... Şuurlarınızda 
yaratılmaya çalışılan irtifa... Ne ile yaratılıyor bu? 
Vakıf olunan tesirlerin artmasıyla bu yaratılmaya 
çalışılıyor... Şuurlarda irtifa... Bu irtifanın zorluğu 
gün geçtikçe kendini sizlere hissettirmekte 
diyor... Amenna hissettiriyor... İşte içimizdeki o 
karmaşalar, anlam veremediğimiz açlık hissi, 
boşluk hissi, yerinde duramama hissi, gecenin 
bu saatinde buralara koşup gelmeler, işte bütün 
bunlar, bu irtifanın bizi zorladığı durumlar... 

Yaklaşmakta olduğunuz ışığın 
büyüklüğünü kavradıkça yaklaşmakta 
olduğumuz bir ışıktan söz ediyor... Bunun 
büyüklüğünü kavradıkça, cehtinizin bu ışığın 
tesirinde erimeden ona yaklaşabilmek olduğunu 
bilebilmeniz gerekmektedir... Burası çok ince 
ipuçları veriyor... Demek ki; 

Yaklaşmakta olduğumuz bir ışık var... Bu 
ışık, bilgi ışığı... Rabbin bilgisi, ama öyle bir bilgi 
ki, bu ışık, kılavuz bilgi... Şu manada, zaten 
sembolizmde bilginin karşılığı su ve ışıktır... Bu 
seviye böyle anlaşılmalı... Yukarılarda yani 
üstün bilgi, ışık ile sembolize edilir... O bilgi daha 
aşağılara indiğinde su ile sembolize edilir... 
Akarak varlıkların en ücra köşelerini hem yıkar 
hem suya doyurur... Su, varlığın hayatiyet 
kazanmasını temin eden unsur olur, ama 
yukarılarda ışıktır...(Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (19) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Bağdat Caddesi Bağdat Plaza 233 No: 519 Kat: 7 Daire: 10 Cevizli - Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

5 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
İki cehit arası merhaledir demiştik, 

hatırlar mısınız..? Bizi gerçek idraklenmeye 
götürecek olan beşer dışı bir yaşamdır, onu 
söyleyeyim... Dünya beşeri bugün bu 
anlattığımızı yapamıyor yani, bir tesirin varlıkla 
temas etmesi birinci tezahür, ikinci etap, varlığın 
bunu alıp müdrikliği alanında, yani idrakler 
alanında, yani şuur alanında bir idrak edilmiş 
bilgi ile ilişkilendirmesi, üçüncü etap ise, bu ilişki 
sonucu eylemde bulunması... Bütün bunların bir 
emek ile, (tebligatın orijinal ifadesi olduğu için 
emek) diğer ifade ile cehitle vuku buldurulması 
beşer dışı bir yaşamı tarif eder... Yani, insan 
prototipine doğru yolculuğa başlatır bu... Şu 
anda dünya insanı şöyle bir yaşam tarzı 
içerisindedir; birinci etap ve üçüncü etap... İkinci 
etap yoktur... Yani, dünya beşeri şu anda mutat 
hayat içerisinde yaşıyorum dediği tarz aşağıdaki 
tarzdır... İkincinin olmaması demek, emek ve 
cehdin olmaması demektir, ancak bu emek ve 
cehdin yerini otomatizma alır... Beşer vasfıdır, 
buna bir tesir gelir o tesirin kendi üzerinde 
oluşturduğu etki ile eylem yapar... Bu da işte hep 
söylüyorum ben, ‘Canım istedi, yaptım...’ der, 
‘İçimden geldi, yaptım...’ der, biraz daha 
sıkıştırırsan onu sorularla ‘Ne bileyim ben 
canım, yaptım işte…’ der. 

Hayır değildir... Şimdi tabii ki epröv bu 
konuda önemli... Yani şu mekanizmaya bakın 1, 
2, 3 mekanizması... Tesir geldi, varlık ile temas 
etti, varlık bunu fark etti... Bunun hemen üçe 
geçmeden evvel fark edilmesi lâzım ve bu üçe 
geçmeden önce varlığın şuur alanında bir 
ilişkilendirilmesi, buradan bir değerin alınması 
lâzım, emek vasıtası ile, emek ve cehit ile 
buraya vardırılması lâzım... Şimdi bunu 
oluşturucu tesirlere biz epröv diyoruz... Yalnız bir 
eprövün yani tesirin, bilgiyi açığa çıkartıcı olması 
gerek... Bilgiyi açığa çıkartmak ne demektir..? 
Yıllardır söyleriz biz, ‘Efendim eprövler, bizim 
hayat plânımıza uygun, gerçek ihtiyacımız olan 
bilginin açığa çıkartılması ve kullanılır hâle 
gelmesi gayesini taşır...’ deriz... Bilginin açığa 
çıkartılması nedir biliyor musunuz..? Epröv geldi 
1. Yani, yatay tesir geldi ve varlığa temas etti... 
İşte varlığın şu iki sirkülasyonu yapabilmesi, 
şurada mevcut a’nın, varlığa ait olan, yani 
müdrik olan varlığın sahip olduğu a’nın bilgisidir 
bu açığa çıkartılması hâli... Yani 2. aşama da 
bilginin açığa çıkartılması hâlidir... Ondan sonra 
o bilgi ile buraya hareket etmek... Şimdi bakınız 
şöyle diyebiliriz o zaman, şu 3 ile bu 3 arasında 

devasa bir fark vardır... O da nedir..? Bir tesir 
aynı çizgidir, bu buna özdeştir... Şu bilginin 
açığa çıkartılması hâli emek ve cehit ile olur, bu 
hadiseden sonra bu çizgi, bu emeği koymayan 
otomatizmal 3’e atlayandan farklı olmalı... 
Demek ki, bunu iki defa çizmeyeyim ben... Yani 
bu 3’ün şu 3’ten büyük bir farkı olmalı, çünkü 
bunda şu devinimi yapmadığından şuur yok... 

Eğer varlık şunu yapabiliyorsa, buradaki 
kendinde var olan gizli, hatta bu ana dek 
kendinin dahi farkında olmadığı bir a idrakini 
indirebiliyorsa, mutlaka farkındalık başlar 
burada... Şu 2 no’lu devinim farkındalığı elde 
eder... Ve varlık, zaten dikkat edin, geliyor 
burada otomatizmal şekilde giderken ne diyor..? 

“Varlık otomatik olanı önce fark eder 
sonra bütün bedenlerde sirküle ettirerek 
bilgiyi aşağıya indirir, ilişkilendirir...” Yani, 
dünyada idrak etmesi gereken bir ucu ki, çocuğu 
sevmektir bu uç, şuur alanındaki diğer uç ile 
ilişkilendiriyor... İki ucu açık oluyor...  

“Farkındalık idrakin iki ucu açık 
hâlidir...” ifadesinde, burayı siz eğer öteki uçla, 
yani şuur alanıyla, yani Yaradan yasalarına, 
Yaradan’ın bünyesindeki bir yasaya, kanuna, 
bilgiye bağlarsanız, bu bağlayışla farkındalığı 
meydana getirirsiniz denmek isteniyor... 
Farkındalık idrakin iki ucu açık bırakılmış 
hâlidir... 

Ve farkındalık hiçbir zaman nihai 
değildir... Efendim ben fark ettim, farkındayım 
ben artık... Neyi ne kadar fark ettin, kime göre 
fark ettin bilemeyiz ki... Onun için ne farkındalık, 
ne bilgelik, ne aydınlanış, ne uyanış, ne tekamül 
asla nihai, ölçülü, sınırlı değildir... Dolayısı ile 
sonsuz, nihai hiçbir şey yoktur... 

 Hayır... Eldeki bilgi daha oluşmadı, bu iki 
numaralı eylem bilgiyi açığa çıkartmaktır... İşte 
ondan sonra üç numara oluştuğunda hala buna 
gelene kadar küçük a dır... Buradan aldığımız 
küçük a dır, yani bilgi açığa çıkıyor, yeni bilgi 
yok...  

Hayır... Eldeki bilgi daha oluşmadı, bu iki 
numaralı eylem bilgiyi açığa çıkartmaktır... İşte 
ondan sonra üç numara oluştuğunda hala buna 
gelene kadar küçük a dır... Buradan aldığımız 
küçük a dır, yani bilgi açığa çıkıyor, yeni bilgi 
yok...  
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Yazarız, tekâmülden söz edeceksek, 

tekâmül etmek istiyoruz diyeceksek ve bu 
mekanizmayı uygulamıyorsak, hiçbir işe 
yaramaz... Bununda yolu nedir, varlığın her an 
idraklenme cehti içerisinde olma halidir, yani 
nasıl..? Ben bu muyum, ben şu anda ne 
yapıyorum..? Her an farkındalıktır bu, ben bunu 
niye yapıyorum, bunu yapmamın sebepleri 
nelerdir..? Bir bakıyorum bir sürü sahte kişilik, 
göze girmek için yapıyorum, kendimi yıkmak 
için, takdir almak için, alçak gönüllü desinler diye 
yapıyorum, ne kadar vazifedar desinler diye, vay 
be neler biliyor bu adam desinler diye 
yapıyorum, bir sürü sahte kişilik... Ben bu 
eylemimi eğer, bu saydığım kişilik tablosundaki 
negatiflerden, ana özelliğin tamamı negatif 
zaten, diğerlerinin de altları negatif, bu 
negatiflere dayalı sebeplerle buraya çıkıp bunları 
yapıyorsam beni burada silin... Şov yapıyorum 
açıkçası ve dünyadaki enkarnasyonumu sanki 
bu vazifeyi yapmama rağmen heba ediyorum... 
Niye..? Yaptığım işin idrakinde değilim, idrakinde 
demek, iki numarayı yapmıyorum... 

İşte İslam da buna tefekkür derler, daima 
tefekkür içerisinde olun... Neden 

düşünmüyorsunuz..? Efendim Allah büyüktür, 
tektir... Ya onun tek olup olmadığını sen hiç 
düşündün mü..? Biri sana Allah tektir dedi, o biri 
de senin itibar ettiğin bir kişiydi, babandı, anandı 
veya onların çok büyük adam dediği hocaydı, 
hacıydı vs. dünyasal bir rölativiteye bağlı bir 
değerdi, sen o değere ikna olduğun için Allah’ın 
tekliğinden söz ediyorsun... Hiç düşündün mü 
Allah nasıl tek..? Senin teklik anlayışın nedir..? 
Efendim O çok büyüktür... İtibar ettiği bir tesir 
ona diyor ki, ‘Allah büyüktür…’ o da hemen 
hayatına otomatik olarak alıyor... Burada 
emekte, cehtte, tefekkür var hemen yazalım, 
yüksek akıl etkisi vardır... Çünkü niye..? Buraya 
turladık, kalktım ben fizik ötesi yönünden yani 
Allah’ın bünyesinden uzandım bir değer aldım 
aşağıya getirdim ve hatta ona da dedim ki, 
şükürler olsun ver onu bak sana daha büyüğünü 
göndereceğim... Onu emaneten alıyorum, 
aşağıdaki ayağı şeklinde onu emeğe 
dönüştürüyorum, bir eyleme döküyorum, daha 
yeni, daha gelişik bir değer olarak O’na 
veriyorum, Allah’a hizmet budur, ibadet budur, 
Tanrı’ya olan bizim vazifelerimiz, borcumuz, 
taahhüdümüz budur... (Devam edecek) 

 
 
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
Sevgili Üyelerimiz; 

Bu sene, Reiki Huzur Vadisi’ndeki 
çalışmalarımızın yoğunluğundan ve de 
uzamasından dolayı Kasım ayını da Vadimizde 
geçirmek zorunda kaldık. Kasım ayı sonu 
dönüşümüzle birlikte, Aralık ayı itibariyle 2010-
2011 etkinlikleri çerçevesinde, İstanbul’daki 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. 

Kasım ayında İstanbul’daki tek 
etkinliğimiz, Vakıf Başkanımız Sn. Nurettin 
ERSOY’un, Caddebostan Kültür Merkezindeki 
konferansı oldu. 

 

 

 

 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
30 KASIM 2010 

Hazırlayan ve Sunan: Nurettin ERSOY 
Konu: BİLGİ’NİN HAKİKATİNE ULAŞMAK… 

Felsefeye göre bilgi’nin tanımı: 
Süje İle Obje Arasındaki İlişkiye Bilgi 

Denir… İnsanın; Varlığı Bilme, Tanıma ve 
Anlama Sonucu Ortaya Çıkan Ürüne Bilgi 
Denir… Burada Süje; Bilen Yani İnsandır… Obje 
İse; Bilinen Yani Varlığın Kendisidir… 

Güncel bilgi / Yüzeysel bilgi 
görünümünde… 

Beşeri Şuurumuzun Sahip Olduğu Bilgi… 
Entelektüel Bilgi… Doğumla Ölüm Arasındaki 
Süreçte Gerekli Olan Bilgi… Dünya Yaşamımızı 
Kolaylaştıran ve Konforlu Yapan Bilgi… 

Ağır bilgi / İdrake giden taşlar 
şeklinde… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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Ruhumuzun Sahip Olduğu Bilgi… Ruhsal 

Bilgi… Ölümsüz Olan Ruhumuzun Sonsuz 
Yolculuğunda Gerekli Olan Bilgi… Doğmadan 
Önce, Öldükten Sonra da Gerekli Olan Bilgi… 

Yüzeysel Bilgi; Varlığı, Ağır Bilgiye Doğru 
Götüren Yoldur… 

Ağır Bilgi; İdrake Konulan Taşların 
Bilgileri Olmaları Özelliklerinden Dolayı, Varlıkla 
Direkt Temas Halinde Olmazlar… 

Varlık; Kendi Cehdiyle, Yüzeysel Bilgiyi 
Sür’atli Bir Şekilde Hazımlayarak Ağır Bilgiye 
Ulaşır Ve İdrak Taşlarından Bir Tanesini İdrak 
Hanesine Sıkıca Yerleştirir… 

Yolunuz Düz Ve Gidişiniz Salih 
Olmalıdır… Beşeriyet; Aldığı Yolu, Bilgi’nin Işığı 
Altında Katetmiş Olup, Bundan Sonra Da Aynı 
Işığın Altında İlerleyecektir… 

Bilgi İle Dünya İnsanının Teması, Üç 
Şekilde Cereyan Etmektedir… Zaten Varlığın 
Bünyesinde Var Olan Bilginin Açığa Çıkması 
Ameliyesi Birinci Şekil Olup, Tamamen Varlığın 
Getirmiş Olduğu Hülasalardır… 

İkinci Yol; Varlığa Yağan Rahmetler 
Şeklindedir ki, Her Varlık Bu Duruma Maruzdur 
Fakat Fizik Bedeninin Ve Enerjitik Yapısının El 
Verdiği Ölçüde Bu Durumdan Faydalanabilir… 

Üçüncü Yol İse; Varlığın, Bizzat 
Dejenerasyon Alanları İçerisindeki Faaliyetleri İle 
Elde Ettiği Bilgilerdir… 

Bilgi Bir Anahtardır… Sürekliliği Ve 
Genişliği Vardır… Kendi Kendini Açabilir… 

Esas Konstrüksiyon, Bilgi’dir… 

Bilgi, Madde’nin Dağılmasını Önler… 

Madde’yi Ayakta Tutan, Bilgi’dir… 

Bilgi’yi Kendinizden Uzak Tutmayınız… 

Muhatap Olduğunuz Bilgiye Sadakatli 
Olunuz… 

Zanlarınız Ve Şüphelerinizle Bilgiyi 
Sınamaya Kalkmayınız… 

 

Sahip Olduğunuz Bilgi’nin, Daima 
Üremeye Müsait Olup Olmadığını Kontrol 
Ediniz… 

Bilginiz Size Yetiyorsa, Derhal Onu 
Geliştirme Yolları Arayınız… Zira, Atıllığa Doğru 
Gidiyorsunuz Demektir… 

Bilgi Enerjisinin Zihninizdeki Salınımlarını 
Duyunuz… Asla Kemikleşmesine, 
Kabuklaşmasına Veya Sizi Hapsetmesine 
Müsaade Etmeyiniz… Yumuşakça Temas Edip, 
Vazifesini Yapmasına Müsaade Ediniz… Sade 
Ve Titiz Olunuz… Sabırla Bekleyip, Şefkatle 
Sonuca Ulaşınız… Adeta Yudum Yudum İçerek, 
Zerrelere Yayılışını Dinleyiniz… 

BİLİNİZ Kİ; O, EN GÜZEL AHENGİ 
TEMİN EDECEKTİR… VE SİZİ İLERİYE 
TAŞIYACAKTIR… 

NOT: Bu konferansın CD görüntülerini 
vakfımızdan veya Salı günleri Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde bizlerden temin 
edebilirsiniz…  

Sizlere bu ay Ted ANDREWS’in “Terapia 
Dei Colori” adlı kitabından ufak bir tercüme 
hazırladık. 

COROMOTERAPİ 
Renklerden bahsetmeden öncelikle 

ışıktan başlamak gerekir. Işık nedir? Renkleri ve 
şekilleri meydana getiren ışıktır. Buna bilimsel 
gözle baktığımızda güneş tarafından üretilen 
farklı uzunluklardaki dalgalardan oluşan 
elektromanyetik bir enerjidir. Objelerden 
gözlerimize yansıdığı zaman bu gibi dalgalar ışık 
hissi uyandırır. Bütün gördüklerimiz ışığın 
yansımalarıdır. Alçak frekanslı ışık dalgalarını 
beynimiz kırmızı renk olarak saptar. Mor renk ise 
yüksek frekanslı ışık dalgalarının neticesidir.  

Objeler moleküler yapıları dolayısıyla 
güneş ışıklarının yoğunluğunu ve hızını farklı 
şekillerde absorbe eder. Koyu renk olarak 
gördüklerimiz çok daha fazla güneş ışığını 
absorbe eder. Yani gözlerimize daha az ışık 
yansıtır. İşte bu absorbe olayıdır ki daha koyu ve 
derin bir renk illüzyonu yaratır. 

Açık renkli objeler ise daha çok parlaklık 
ve yoğunluk illüzyonu yarataraktan daha fazla 
ışık yansımasına sebep olurlar.  

Bir materyalden başka bir tanesine 
geçtiğimizde ışık dalgaları hız değiştirirler. 
Örneği ışık suyun içinde çok daha yavaş hareket 
eder havaya göre.  
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Renk, ışığın bir özelliğidir. Işık, çeşitli 

dalgalar halinde parçalandığında (yansıma ve 
absorbe edilmesi halinde) farklı renkler ortaya 
çıkar. Bir prizmayı güneş ışığına tutmak gibi. Bu 
durumda prizmanın öbür tarafında gökkuşağı 
renkleri meydana gelir.  

 
Peki, tüm bu anlatılanların şifa ile ne ilgisi 

olabilir? Ok basit olarak ele aldığımızda ışığın 
farklı frekansları (renkler) vücudun farklı 
enerjileri üzerinde bir etki yaparlar. Bazı renkler 
beynin üst frekanslarını daha kolaylıkla etkilerler. 
Çünkü ışık dalgalarının üst frekanslarına 
sahiptirler. Diğer renklerin ise vücudun düşük 
ritimle çalışan enerji sistemlerini koşullandırma 
yeteneği vardır. Çünkü o renkler daha düşük 
frekanslara sahiptir.  

Bunu daha iti anlamak için yapılması 
gereken tek şey, bedenlerimizin bir enerji 
sistemiyle donatıldığını kabul etmeye 
başlamaktır. Yaşamda her şey vibrasyonlar 
aracılığıyla şekillenir ki bu vibrasyonlar kainatın 
tüm maddelerinin, her molekülün atomunda 

bulunan proton elektronlarının hareketinin bir 
sonucudur. Vibrasyonlar her yerde, her şeyde 
vardır. Objeler, hayvanlar, insanlar, doğa, vs…. 

İnsan vücudunda birçok enerji alanı 
bulunmaktadır. Ve bu enerji alanları her ne 
kadar bunlarla sınırlı değilse de şu faktörleri 
içermektedir: Işık (renkler), elektrik, ısı, sesler, 
manyetizma (mıknatıs), ve elektromanyetizm.  

 
Bu yazımıza önümüzdeki bültende 

devam edeceğiz…     

OKULTİZM’E GÖRE BURÇLAR İLE 
İLGİLİ MİNERALLER 

KOVA: Lal, Yeşim, Pirit 

BALIK: Ametist, Elmas, Opal, Kan taşı 

KOÇ: Kırmızı mercan, Nar taşı, Akik, 
Agat, Elmas  

BOĞA: Safir, Lapis, Firuze, Zümrüt 

İKİZLER: Topaz, Kehribar, Zümrüt, 
Obsidyen 

YENGEÇ: Ametist, Hematit, Ay taşı, 
Zümrüt 

ASLAN: Opal, Akik, İnci, Elmas, 
Sardoniks 

BAŞAK: Topaz, Kehribar, Obsidyen, 
Kan taşı 

TERAZİ: Lazurit, Safir, Mercan, Opal, 
Firuze 

AKREP: Yakut, Kırmızı mercan, Akik, 
Kan taşı, Opal 

YAY: Kaya kristali, Elmas, Panzehir taşı, 
Lapis, Mercan, Firuze 

OĞLAK: Pirit, Malahit, Lal, Yeşim, 
Zümrüt 

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