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

Hız ve hareketin Rölatif olduğu yani İzafi, 
göreceli olduğu konusuna misallerle biraz daha 
devam edelim… 

Yıldızlararası iki roket içinde bulunan iki 
kişi, her iki roket de çok yüksek hızlarda yol 
alırlarken birbirlerine rastlarlarsa, her bir 
roketteki astronot, kendi bulundukları rokette 
kısalma fark etmelerine rağmen, yan 
pencereden görünen diğer roketi önemli bir 
miktarda kısalmış olarak göreceklerdir… Öte 
yandan, bu durumda hangi roketin gerçekten 
kısalmış olduğunu tartışmak faydasızdır… 
Çünkü roketlerden her biri, diğer roketteki 
astronotun görüşüne göre kısalmış olacak, fakat 
her roket kendi astronotuna göre ise kısalmamış 
görünecektir… 

Yani aynı roket için iki farklı gözlemci 
farklı algılamalarda bulunurlar… Mantıksız gibi 
görünse de, her ikisi de, kendi sistemleri 
içerisinde bulunmak şartıyla haklıdırlar. 

Einstein konuyu şöyle açıklıyor: “Burada 
uzayın (mekânın) kendisinin büzülmesiyle 
ilgiliyiz… Hareket eden bütün cisimler büzülmüş 
olan bu uzay içine gömülü oldukları için, aynı 
yolda, aynı miktarda büzülmüşlerdir…” 

Uzayı, içinde çeşitli cisimlerin sınırları 
çizili olarak bulundukları elastik jelatin özelliği 
gibi bir özelliğe sahip olduğunu farz edelim… 
Eğer uzay (burada jelatin) sıkıştırılmak, 
döndürülmek veya çekilmek suretiyle şekil 
değiştirirse, içinde gömülü bulunan bütün 
cisimlerin şekilleri de aynı yolda otomatik olarak 
değişmelidir… Fakat uzayın bu şekil 
değiştirmeleri ile meydana gelen cisimlerin şekil 
değiştirmelerini, dış güçler etkisiyle cisimlerin 
içinde meydana gelen iç gerilme ve iç eğilme 
tarzındaki değişmelerden ayırt etmek gerekir… 

Fiziğin prensiplerini anlayabilmek için, 
gerçekte pek önemli olan “uzayın büzülmesi 

olayı”, günlük yaşamda hiç de fark edilmeden 
geçip gitmektedir… Çünkü günlük 
gözlemlerimize etki eden en büyük hızlar, ışık 
hızıyla karşılaştırıldığında dikkate alınmayacak 
kadar küçüktür… 

Örneğin, saatte 80 kilometre hızla giden 
bir otomobil, tampondan tampona ölçüldüğünde, 
bir atom çekirdeği çapı kadar küçülür... Bir jet 
uçağı saatte 1.000 kilometre hızla uçtuğunda, bir 
atomun çapı kadar boyundan küçülür… Boyu 
100 metre olan ve saatte 40.000 kilometre hızla 
giden bir yıldızlararası roketin boyu ise, bir 
milimetrenin yüzde biri kadar küçülür... 

% 50 ışık hızı ile giden bir arabanın boyu, 
% 14 kısalacaktır… 

% 90 ışık hızı ile giden bir jetin, boyu % 
45 kısalacaktır… 

% 99 ışık hızı ile giden bir roketin boyu, 
% 86 kısalacaktır… 

Bir cetvel hareket doğrultusuna 
paralelse, boyu kısalır… Fakat hareket 
doğrultusuna dikse boyunda bir değişiklik olmaz, 
yalnız eni kısalır… 

Değerli dostlar; gelecek sayımızda 
“Zaman Rölativitesinden” bahsedeceğim… 
Yaşadığımız fizik planda muhatap olduğumuz 
yasaların bilgisine sahip olmak, “ortamın 
bilgisine sahip olmak” adına çok mühimdir… 

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; eğer duyamıyorsak, bunun, 
sessizlik manası taşımaz olduğunun; 
kabalaşan frekansın her yanımızı sarmış 
olduğunun; gitgide onunla uyumlanıyor 
olduğumuzun; zannettiğimiz sessizliğin 
varlığımıza yerleştiğini fark etmiyor 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:240) 

*** 
 Kıyam etmek; her şeyden süzülerek 

yükselecek olan o tiz sese hazır mı 
olduğumuzun; eğer “hazırım” diyorsak, 
önce ellerimizi göstermek gerektiğinin; 
tertemiz işlerin görüldüğü ellerin, bizi ele 
verecek olan olduğunun; ellerimizdeki 
bolluğun, bizim aynamız olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:240) 

*** 
 Kıyam etmek; sabır ve şefkatin, içerisinde 

ihtimamı taşır olduğunun; ihtimamın, 
sorumluluk yükleyen olduğunun; 
sorumluluğun, borç olduğunun, borcun, 
ödenmesi gereken olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:240) 

*** 

 Kıyam etmek; varlığın, cehdin kendisi 
olduğunun; denge ile atalet arasında gider 
gelir olduğunun; ataletteyken, dengedeyim 
dediğinin; hakikaten dengeyi bulduğunda, 
derhal atalete geçer olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:240) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya fizik planının, 

kurulmuş olan terazinin kefelerinde, bir o 
yana, bir bu yana sallanmakta olduğunun; 
henüz, neyin neyi tarttığının belli 
olmadığının; bir tarafta şiddetle sükûnet 
birbirini tartarken; diğer taraftan vazife ile 
hilenin aynı teraziye çıkmak istemekte 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:240) 

*** 
 Kıyam etmek; vazife kisvesine bürünmeye 

çalışanların, hileleri yüzlerinden okunmasın 
diye, yine bin bir hile ile gizlenmeye çalışır 
olduklarının; beşerle beşer tartılırken, Yeni 
Dünya’nın Yeni İnsanlarının, Yeni Teraziler 
kurmak üzere orada hazır bulunacak 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:240) 

*** 
 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (37)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bir bilgi, varlığın beş duyusuna temas 
ettiği anda, bu bilgi, esiri beden aracılığıyla önce 
akıl bedenine gider... Akıl bedeninden yine eterik 
beden aracılığıyla duygu bedeni etkilenir… 
Duygu bedeninde eğer kirlilik varsa, bu kire 
bulaşarak tekrar oradan akla gittiğinde, ön 
yargılı, zanlı ve yanlı düşünce (sübjektif 
düşünce) faaliyete geçiverir… Demek ki, varlık, 
o bilgiyi bedenler arası sirküle ederken, kirlenmiş 
bir zihin varsa, o gelen tesir zihnin kirliliğinden 
dolayı deforme olur... Onun sonucu olarak, 
tesire vereceği reaksiyon, bu tür düşünce 
üretiminden dolayı, yanlı, sübjektif, peşin 
hükümlü, ön yargılı bir tepki şeklinde olur… 

Bu durum, tamamen, varlığın kendi 
gelişim düzeyine ve deneyim programına bağlı 
olarak bazı ihtiyaçlarından başka bir şey 
değildir... 

Fizik madde âlemlerinde Mutlak diye bir 
şey yoktur... Duygu beden acı duymaz... Acıyı 
duyurtan, acı şeklinde yorumlatan alt duygu 
bedenidir... Şimdi bakınız, acı şeklindeki 
hissediş, tamamen, varlığın o tesiri kendince 
yorumlamasından kaynaklanan bir durumdur… 
Aynı mutluluk gibi... Bunu nasıl ifade ediyoruz? 
Birine acı veren bir tesir, başka bir varlık için 
mutluluk sebebi olabilmektedir... 

Mesela şu anda dışarıdan gelen kutlama 
gürültüsü birçoğumuza acı verdi... Ne açıdan acı 
verdi? Zaman kaybı olarak yorumladık… ‘Tam 
konsantre olduk hay Allah dikkatimiz dağıldı’ 
dedik ve hüzün, acı duyduk ama aynı şey bakın 
insanları coşku ve sevinç içerisinde 
yaşatabiliyor... Demek ki ne acı var, ne de haz, 
mutluluk var... Dünyasal seviyeden bakıyorum 
ama... 
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 O bizim gelişim düzeyine ve doğduktan 

sonraki etiket şeklindeki kirlilik oranına bağlı... 
Zihin, duygu kirliliği, daha yüksek seviyede 
mantal kirlilik... Tüm bu kirlilikler, bize gelen tesiri 
acı olarak yorumlamamıza sebeptir... Zaten acı, 
ıstırap, zihin kirliliğinin getirdiği bir husustur... Ve 
bu kiri varlıktan uzaklaştırmak için, bir gücün 
varlığa yaptığı basıncı ifade ediyor... Eğer bir 
varlık bir ıstırap duyuyorsa herhangi bir konuda, 
o konuya karşı direnç gösteriyor demektir... 
Kendi ıstırabını kendi yaratıyor demektir... Bu ne 
gibi bir şeydir? Mesela bir rüzgâr esiyor 
karşıdan, siz bu rüzgâra karşı bağrınızı açmış, 
gerinmiş rüzgâra karşı duruyorsunuz ve bir süre 
sonra o rüzgârın cildinizde acı oluşturduğunu 
görüyorsunuz... Ama orada eğilip de o rüzgârın 
geçişini beklemek o acıyı yok ediyor... Aynen 
bunun gibi bir şeydir... 

Bizler, direndiğimiz konuları acı olarak 
hissederiz... Eğer bir ıstırap duyuyorsak, belirli 
bir tesir karşısında hüzün duyuyorsak, biliniz ki 
orada bizim bir direnmemiz, bir elastikiyet uyum 
eksikliğimiz, bir beceriksizliğimiz var demektir... 
Buna feda, elastikiyet uyum gösterisi, hoşgörü, 
sabır diyebiliriz... 

Acılarımız, en çok zihin kirliliğinin yani 
zihindeki geçmişin puslu hatıralarının 
kalıntılarının veya gelecekle ilgili pırıltılı 
hayallerimizin etkileri ile duygu seviyesinde 
yaşadıklarımızdır… Tüm duygularımız, bu 
kirlilikleri oluşturan sebeplerimizdir... Bakınız, 
eğer duygularımızı (mümkün değildir ama) 
varsayalım ki kaldıralım, tamamen duygusuz bir 
yapıya bürünün... Hiçbir duygunun tezahür 
etmediği bir varlık yapısı düşünün... Acı, 
mutluluk, sevinç veyahut da zevk olarak 
algıladığımız duygularımızı yok sayalım... Onlar 
olmasa aslında ruh oluruz... Beşer vasfının 
dışına çıkarsınız... Yani beşeri donanımları bir 
kenara koyar, ruh olursunuz... Ruhta duygu 
yoktur... Gerçekten Dünya düzeninin, Dünya 
kapalı sahasının dışına çıkmak gibi bir şeydir 
bu... Böyle bir vasfa büründüğünüzde, bir 
duygusuz vasfa bürünmüş olursunuz... Duygu 
melekeniz yoktur artık sizin... Dolayısıyla da 
herhangi bir tesiri, iyi-kötü, güzel-çirkin, olumlu-
olumsuz diye yorumlama imkânınız yoktur... 
Bunu, beşeri yapıda deneyimleyenler olabilir... 
Bu üstün bir gelişim seviyesidir... İnsan 
prototipinin özelliğidir bu… Burada sormak 
istediğiniz başka bir şey var mı? 

Sizin zihninizde hiçbir kirlilik yok, 
düşüncenin taramasına engel teşkil eden… 
Buradaki kirlilik, yanlılık oluşturan, peşin hüküm 
ve ön yargı ile bakan zihin manasındadır… 
Böylesine yüzeysel doğasındaki bir zihin, egoya 
hizmet eder... Yapılan deneyimin acısını bir 
daha yaşamamak için alınan tedbir olarak 
düşünün... Düşünce, okunu o hafıza kutularına 
göndermiyor çünkü aynı acıyı bir daha yaşamak 
istemediği için... 

Yanlılık burada nereden geliyor? Bir 
önceki deneyimin küflü hatıra niteliğindeki 
bilgisine sahip olduğu için yanlı... Ama bu zihin 
kapasitesinde yani akıl, düşünce melekesinde 
ve zihin kapasitesinde yapabileceğimiz Dünya 
deneyimlerinin imkânları bu şekilde 
sınırlanmıştır... Yani bir önceki deneyim, benim 
bir sonraki deneyimimde bana ışık tutacak ve o 
ışık sayesinde ikinci deneyimimde daha kolay 
bilgiye kavuşacağım... 

Şimdi buna yanlı demeyelim, kısıtlanmış, 
‘yüzeysel doğasındaki zihin’ diyelim... Çünkü 
zihin seviyesini, hafife alıyoruz… Yukarıdan 
baktığımızda, mükemmel mekanizmalardır... 
Lütfen bunları hafife almayalım... Mükemmel 
imkânlar olduğunu da fark etmemiz lazım... 

Makro kozmosta çıkan rakamlar ne ifade 
ediyor? Bence şunu ifade ediyor; secde etmeyi... 
Başka hiçbir şeyi ifade etmiyor... Yani şunu 
diyemiyorum ki; Tanrı çok büyüktür, hakikaten 
çok büyükmüş kaç milyar? Nasıl bir 
kombinasyon, nasıl bir incelik, bu incelikte bir 
yaratılış... Onun için secde edeceksiniz... Tabii 
fiziken söylemiyorum, içsel olarak böyle 
boynunuzu eğip susmak... 

Mikro kozmosu çözemiyoruz, düşünün 
makro kozmosu... Bir de bütün bunların üstüne 
çıkan bir sahamız var oraya da geleceğiz 
inşallah... O görünmeyen âleme, Yaradan’ın 
bünyesine çıkıyoruz... Bu, fizik âlemdeki 
tezahürlerimiz... Diyor ya ‘Gören gözler için 
etrafınız ayetlerle doludur’ işte bunları ayet 
olarak alın... Görüyorsunuz ki, Yaradan’ın 
sonsuzluğundan söz ederken de susup 
edebimizle oturmak, mikro kozmosta da tebliğ 
ifadeleri var elimizde yine susup oturmaktan 
başka çaremiz yok... Oturup def çalmak lazım… 
Şaşkınlık, muhteşemlik, mükemmellik tabii ki 
bunun yanında bir kelebeğin gelişimi, uçuşu, bir 
arının bal yapışı, bir karıncanın organizasyonu 
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 gibi mucizeleri görüp Tanrı’dan söz etmek, 

bilemiyorum tabii... 
Şimdi diyor ki; bulanıklığın verdiği allak 

bulaklığı zihninize bir çomak sokuyor çünkü 
şuradaki çıkıntıları çökelti olarak görüyor... Bu 
çökeltileri oluşturan nelerdir? Bizim duygu 
seviyesindeki tatbikatlarımız... Nedir bunlar? 
Duygusal seviyeye düşüp egoların zedelenmiş 
durumu, deneyimleri... Yine duygusal seviyelere 
düşüp incinmelerimiz hepsi bizim bu zihin 
sahamızı çökeltiler, çıkıntılarla, ıvır zıvırlarla 
doldurmuş... Ayrıca başka neler var? Duygu 
seviyesinde inançlar var... İnançları sevmiyoruz 
niye? Çünkü duygusaldır... İmandan söz 
etmiyorum, inanç diyorum... İnanç, duygusal 
seviyede, bir konuyu, tahkik etmeden, taklide 
dayalı olarak kabul etme hali... Düşünceyi 
devreye sokmadan, zihin seviyesinde onu tahkik 
etmeden bir şeyi kabul etmek inanç... Bu makbul 
bir şey değil çünkü duygu seviyesinde olduğu 
için duygular dış tesirlerle değiştiği için inanç da 
değişiyor... İnanmadığına inanıyor, inandığına 
inanmıyor... 

İnançlar, en büyük zihin kirliliklerimizdir... 
Hatta hatta bütün ulvi olanlar da... Ne oluyor? 
Şöyle oluyor, düşüncelerin yaptığına, deneyim 
ile yakın ilintiler uzak ilintiler kuruluyor... Yani 
nasıl bir şey? Bakınız mesela şöyle bir misal 
vermek geliyor içimden… Din empozisyonu ile 
yani bir şeriat, düşünmeden kabul edilen bir şart 
ile alakalı bir varlık düşünün... Yani dogmatik 
inanç sahibi, duygu seviyesinde... Babası inan 
demiş inanmış... Manevi bir gerçekliliğe sırt 
dayamak ihtiyacında, gücü buna yeten bir insan, 
ne yapıyor? Hocası ona diyor ki ‘Şöyle bir ibadet 
şekli yapacaksın’ şimdi bu varlık zihninde bu 
ibadet empozisyonunu tahkik etmeden kabul 
etti… Dini empozisyonu zihninde bir yere 
koyduğu anda, herhangi bir konuya ilgisi 
olmayan bir mevzuu karşısına çıktığında yani 
deneyim ortamı çıktığında o deneyimi 
aydınlatacak, ışık tutacak ve kolay cevap 
verdirecek düşünce, hafıza kutucuklarına 
gidemiyor... Gidememesinin sebebi hocasının, 
babasının yani ilahi birtakım empozisyonların 
kendisinde oluşturduğu zihin kirliliği apayrı ve o 
kirlilikle ilgili hüküm düşüncelerini oraya 
taşımasına sebep oluyor... Yani ne yapıyor? 
Kendisine verilmiş olan bu empozisyonların 
zihnindeki kirliliği o empozisyonla hiç ilgisi 

olmayan bir deneyimde dahi oradan veriler 
alarak deneyimi koşullandırarak yaşatıyor... 

Koşullandırılmış, yanlı düşünce, yanlı 
zihin... Mesela bazı insanlar vardır hayatınızda 
tanırsınız, kendilerinin yaşam içerisinde 
zihinlerini kirlettiği konularla bütün konuları 
bağdaştırır... Yani şöyle söyleyeyim mesela 
cinsellik konusunda zihni kirli bir varlık hayat 
içerisinde bütün deneyimlerini cinselliğe bağlar... 
Siz selam verirsiniz selamınızdan gelen etkiye 
kendinde oluşan tepki daima cinsellik 
seviyesindedir... 

Bazı insanlar vardır siyasete veyahut da 
politika konusunda o kadar çok zihni empoze 
edilmiş, koşullandırılmış ve zihni kirletilmiştir ki, 
bütün hayatının her sahasında siyaseti ve 
politikayı devreye sokar... Hatta siz ona ondan 
çok ayrı bir soru bile üretseniz, sorsanız konuyu 
getirir siyasi ve politik bir üslup, tarz veya 
düşünce formatıyla size cevap verir... Böyle 
insanlar vardır... Mesela bir sohbette kendisine 
çok müteal, çok manevi, manevi derken ilahi 
manada değil içsel bir yorumla yaklaştığınızda o 
mutlaka zihnindeki kirlilik öğelerine bağlı olarak 
kendi o kirliliğin etkisi altında düşüncelere 
üreterek size cevap verir... Mesela siz ona 
dersiniz ki insanın kendini bilmesi lazım, insanın 
erdemliliği tezahür ettirmesi lazım, sevmesi 
lazım vs... O sizden aldığı bu bilgilerin kendi 
zihnindeki düşünce formatında geçmiş hafızaya 
dönerek yanlı, kendi zihin kirliliğine uygun 
düşünceler üreterek size öyle cevaplar verir ki 
alakası yoktur... O da der ki ‘Kardeşim 
söylediklerin güzel ama Türkiye’nin ekonomik, 
politik, siyasi ortamı veyahut da gayri safi milli 
hasılatın değeri buna müsait değil’ hayda! Bir de 
bakarsınız çıkan cevap çok aklidir ama yanlıdır... 
Neyin yanlısıdır bu üretim? Sizden gelen etkiye 
verdiği cevap kendi zihninin o yaşa kadar 
koşullandırılmış etkileri veyahut da yanlılığına 
dayalı olarak cevap verir... Biz de aynı kusuru 
işleyebiliriz... Nasıl? Hayat içerisinde bir varlık 
gelir çok saf, çok temiz hayat içerisinde 
gerçekten çözüm bekleyen bir sorununu size 
aktarır, eğer siz de spiritüel bir zihin formatı ile 
katı, elastikiyetsiz, yayılamayan, kalıplaşmış, 
yanlı bir spiritüel zihin formatı ile düşüncelerinizi 
tarar da ona cevap verirseniz hiçbir yararınız 
olmaz ve adam şaşırır gider... Ve paylaşma ve 
yardımlaşma da mümkün olmaz... Mesela adam 
geliyor ‘Dün çocuğum bana bir hadisede şöyle 
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 bir reaksiyon gösterdi anne-baba olarak ne 

tavsiye edersiniz, nasıl yaklaşabilirim’ dediğinde 
siz kalkıp da Rabbin yaratılış mekanizması, ilahi 
yasalar çerçevesinde yaratılış ilkelerini 
anlatırsanız olmaz… Siz de siyasi çerçeveden 
bakan kadar kusurlu hale gelirsiniz... 

Yansız zihin sahibi olmak demek, 
sınırları tamamen kaldırmış, en küçük zerreye 
kadar inebilen, en küçük zerreden Yaradan’ın 
sonsuz sahasına yayılabilen bir zihin demektir... 
Çok zor bir şey... Dikkat ederseniz burada 
bizlerin anlattığı bütün mevzular hakikaten zor 
olanı işaret etmektedir... Onun için sizleri bir 
kahraman olarak görüyorum ve her 
çalışmamızda da acaba kaç kişi eksildi diye 
düşünüyorum... Ama mademki mutat olanın 
dışına hamle edeceğiz ve biraz da canınızın 
yanacağı mevzularla devam edeceğiz... Bu 
seminer formatı da bunun için... Onun için biraz 
sıkılacağız, burulacağız, hüzünleneceğiz... 

Düşünebilirsiniz, hocam söylediklerini 
yapıyor mu acaba... Biz buraya yaptığımız için 
çıkmıyoruz... Yapmaya niyetlenmiş olarak 
sizlerle deneyimlerimizi paylaşmaya 
çalışıyoruz... Sanmayın ki, siz de ille 
yapacaksınız diye bir şart yok... En temiz zihin 
İsa Peygamberin söylediği gibi ‘Çocuklar kadar 

saf olmadıkça melekût’a giremezsiniz’... Yargı, 
koşullandırmalar az, duygusal isteklerin daha 
henüz baskın hale gelmemiş pırıl pırıl bir zihin... 
Çocuk zihni... Çocuk zihni haline gelmek kolay 
mı? Düşünebiliyor musunuz bütün duygu ve 
duyguların arkasında kontrolsüz arzu ve 
isteklerden ayrışmış... Sadece karnı acıkınca bir 
lokma ekmek, bir küçük hırka, altına da bir 
minder isteyen bir varlık yapısı... Düşünebiliyor 
musunuz böyle bir şey? Çocuk bu haldir... İşte 
böyle bir halde ancak mucize mükemmel 
çalışır... Akıl o zaman düşüncesiyle 
mükemmeldir, zihin temizliğiyle mükemmeldir 
ama bunu bizden istemek haksızlıktır niye? 
Çünkü biz doğduktan sonra her türlü duygu 
seviyesindeki isteklerimizle hayattaki 
incinmelerimiz, gurur, kibir, egolarımızın 
zedelenmeleriyle zihinlerimizi kirletmiş ve 
kirletmeye de devam etmekteyiz... İşte bunun 
altından kalkması zordur... Zorlayan bu... Bunu 
nasıl düzelteceğiz? Çok zor... Biz burada bu 
tebliğin ifadesiyle çomak sokuyoruz, inşallah bu 
çomaklar sizi buradan kaçıracak kadar rahatsız 
etmiyordur... Yani buna hakikaten dua ediyorum 
ama niyet koyup kaçırmama duamız da var ama 
bundan da geri kalmak istemiyoruz çünkü gelen 
emaneti de yerine vermek zorundayız... 
(Devam.Edecek) 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (43) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Öyle bir derya ki bu bilgi, özelliği itibariyle 
nereye el atsanız oradan içeriye âlemler 
açılıyor… O âlemlerden girebildiğiniz kadar girin, 
yepyeni âlemler açılıyor... O âlemden de dalın 
yeni âlemler açılıyor… Neticede bizim o serbest 
sonsuz alan içerisindeki dolaşımımız işte böyle 
bilginin sayesinde vuku buluyor... 

Her şeyin, sonsuzluk ve de giriftlik 
anlayışı ile ele alınması alışkanlığımız bizim elde 
ettiğimiz en önemli bir beceri olmalı... Sonsuzluk 
ve giriftlik anlayışımızı, beşeri ortamın bilgisi ve 
yeteneklerinin dışına taşımamız lazım... 
Beynimizin patlayacağı seviyede bir sonsuzluk, 
beynimizi patlatırcasına giriftlik anlayışları 
edindiğimiz anda yaradan hakkında bir fikir 
sahibi olabiliriz... Yaradan hakkında bir fikir 
sahibi, bir anlayış sahibi olabilmek için şu beşeri 
beyinlerimizdeki sınırları mutlaka açmamız 
lazım... 

Beşeri şuurumuzun bizlere koyduğu 
sınırlar, Yaradan hakkındaki anlayışlarımızın da 
sınırlı olmasına ve dolayısı ile gerçek mahiyetini 
kavramamıza engel olmaktadır... Onun için bu 
sınırlar, Dünya beşeriyeti içerisindeki sonsuz 
çeşitlilikten dolayı sonsuz çeşitlilik arz eden 
sınırlardır... Yani her varlığın beynindeki, 
anlayışındaki sınırlar, sonsuzluk ve giriftlik 
anlayışı farklı olduğu için, her varlıkta o sonsuz 
Yaradan’a şuursal yaklaşımı da sınırlı kılar... 

Ve dolayısıyla her varlığın o sonsuz 
Yaradan bünyesine uzanışı sınırlı olduğu için, 
sonsuz Yaradan’lar külliyeti ile bir beşeriyet 
sahnesi meydana gelir... Yani beşeriyet 
içerisindeki her varlığın Yaradan anlayışı, her 
varlığın Yaradan mekanizması hakkındaki fikri, 
sezgisi ve anlayışı hep farklı olur... Ve dolayısı 
ile ne kadar beşer varsa, o kadar Tanrı anlayışı 
yani Tanrı vardır... Ne kadar beşer varsa, o adar 
Yaradan’ı vardır… Ne kadar beşer varsa, o 
kadar manevi yaklaşımlar vardır… Ve dolayısı 
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 ile de beşeriyetin Yaradan hakkındaki fikirleri 

paramparçadır... 
Peki, bunların hepsinin, beşeri beynimize 

koyduğumuz sınırlardan dolayı böyle olduğunu 
söylediğimize göre, demek ki, bu sınırları 
kaldırabildiğimiz zaman yani bu beşeriyette 
herkes kendi beynindeki sınırları mümkün 
olduğu kadar açabilirse, o zaman Yaradan 
anlayışlarındaki bu farklılıklar da yavaş yavaş 
ortak paydalarda buluşmaya başlayacaktır... 
Ama ben hiç ummuyorum ki, Dünya beşeriyeti 
tümüyle tek bir Yaradan anlayışında 
buluşabilsin... Çünkü realiteler paramparçadır, 
anlayışlar paramparçadır, varlıkların gelişim 
düzeyleri ve varlıkların tekâmül dediğimiz 
seviyeleri paramparçadır, farklıdır... Son derece 
farklılık arz etmektedir... 

Hele hele devre sonu dediğimiz ve yakın 
bir gelecekte yakın bir gelecekte Dünya 
beşerinin mukadderi olan, karşılaşacağı o 
devrenin sonu itibariyle daha da 
parçalanmıştır… Varlık anlayışları, şuurlar daha 
da parçalanmıştır, daha da detayın detayı olma 
özelliğine bürünmüştür... Ve dolayısı ile de bu 
detayın detayı olma özelliğinden sıyrılabilmenin 
yolu bayağı güç hale gelmiştir... 

Dünya beşeriyeti olarak, devre sonu 
dediğimiz çok kısalmış olan şu zaman dilimi 
içerisinde, böylesine bir devre sonu eşiğini 
başarıyla aşabilmenin son şanslarını yaşıyoruz... 
Bu bir gerçek, bu kötümserlik, huzur kaçırıcı bir 
ifade gibi gelse dahi bilelim ki, beşeriyet epey bir 
zamandır hazırlandığı bu günleri artık çok az bir 
zaman dilimi içerisinde süratle idrak etmek 
zorundadır... Bu idrake hazırlanmış olanlar yani 
daha önceden bunun sezgileri içerisinde ben 
kimim, niçin buradayım ve bu Dünya’da ne 
yapmam gerekiyor, yaptığım bu vazife kimedir 
gibi soruları önceden sorabilenler tabi ki, bu 
devre sonu eşiğinin karmaşasına daha önceden 
hazırlandıklarından dolayı biraz daha bu dönemi 
hasarsız geçireceklerdir... 

Ama düşünün ki, Dünya’nın, detayın 
detaya bürünmesinden dolayı daha çok detayına 
gömülmüş olan ve aklından “Ben kimim..?” 
sorusunu geçirme nasibini elde edememiş 
olanlar ne yapacaklar..? Böyle bir şey 
düşünebiliyor musunuz..? Hala maddenin yoğun 
tatbikatı içerisindeler, hala madde ile olan 
ilişkisini belirli bir doza oturtamamış, madde ile 

olan ilişkisini dengeye oturtamamış, yukarıdan 
aldığını aşağıdaki madde ile paylaşacak kıymeti 
elde edememiş, anlayışı elde edememiş olanlar 
ne yapacaklar..? İşte onlar için biraz bu devrenin 
getirecekleri sıkıntılı olacak... 

Ne olacak..? Acı mı, ıstırap mı..? Değil... 
Sadece uyumda zorlanacaklar… Uyum ve 
elastikiyet yeteneklerini şimdiden elde 
edemedikleri için ve gelecek olan hakkında 
herhangi bir anlayış temini ve hazırlık 
yapmadıkları için, onlar için bu gelecek olan tesir 
oldukça şaşırtıcı olacak... Biz buna teşevvüş 
diyoruz... Yani ne yapacaklarını bilemeyecek 
hale gelecekler... Dolayısı ile de kendilerini 
hazırlamadıklarından dolayı böyle bir devre 
sonunun yoğun baskısı, yoğun tesiri ve hiç 
alışılmadık bir anlayışın oturtulma prosesi 
onlarda birazcık zorlanmaya sebep olacak... 

İşte aradaki fark budur… Yani niçin biz 
buradayız, niçin bu sorularımıza cevap arıyoruz, 
niçin içimizdeki orijinal ışığımızı yakmaya 
çalışıyoruz..? Biz burada hepimiz, aynı 
realitenin, aynı düzeyin varlıkları değiliz… Ayrıca 
İnsan-ı Kamil olmak, insan-ı ekber olmak, aydın 
kişi, evliya, bilge olmak iddiasında değiliz, 
biliyorsunuz, hep bunu söylerim... Burada bizim 
yaptığımız iş, sadece bize nasip edilmiş olan 
bilgiler ışığında kendi özel, kendi orijinal 
ışığımızı nasıl yakarız... Çünkü bütün bu topluluk 
ve Dünya beşeriyetinin hepsi birbirinden farklı 
ışıklara sahipler... 

Hiçbir zerre yoktur ki, diğeri ile aynı 
frekansı, aynı realite düzeyini ve aynı ışık 
şiddetini taşısın... Herkes farklı ve bu çeşitliliktir 
işte o bütüne hizmeti getiren... Onun için 
Dünya’da şu son zaman dediğimiz, devre sonu 
dediğimiz zaman içerisinde de bu çeşitliliktir yine 
bereketi oluşturacak olan... Ve dolayısıyla 
gelecek olan herkesin kendi orijinal ışığını 
yakmasına sebep olacak... Gerçek kimlikler 
ortaya çıkacak, yani Dünya’ya gelişimiz için, 
daha doğrusu Dünya’ya gelişimizin amacına 
uygun kimliğimiz ne ise onu açığa çıkartmak 
meselesidir... 

Bir orkestra imaje edin; bütün 
elemanlarının tek bir parça çalmak için biraraya 
gelişi gibi ama onun içerisinde, davul var, keman 
var, viyolonsel var, viyola var, borazan var, 
kontrbas var, gitar var, hepsi var, ney de var, 
kemençe de var... Yani Dünya beşerinin 
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 tümünün birer enstrüman olduğunu düşünün ve 

bu enstrümanlar biraraya gelecek tekbir parça 
çalacak... Siz kemancıysanız, hepiniz 
viyolonselde buluşacak, hayır efendim, kemancı 
kemanını çalacak... Keman realitesi, keman ile 
sembolize ettiğim realite, kendi orijinal 
enstrümanının sesini çıkaracak... Davul 
realitesindeki de orijinal davulunun sesini 
çalacak ama meydana gelen ahenk işte devre 
sonunun, Yaradan’ın istediği parça olacak... O 
çok üstün bir eser... Şu anda o eserin ince tiz 
sesini duyabilenler, enstrümanlarını o sese 
ayarlamaya çalışıyorlar, işte bizim yaptığımız 
bu... Benim çıkaracağım ses ile herhangi bir 
arkadaşımızın çıkaracağı ses arasında hem 
karakter olarak, hem de tını olarak, hem de 
çeşitli müzikaliteler olarak farklılıklar vardır… Bu 
yeter ki sizin enstrümanınızın orijinal sesi osun...  

Yani bu orkestrada gerçek 
enkarnasyonumuzun sebebi davulsa, 
çıkarmamız gereken ses davul sesi ise, 
kemancıya heveslenip ben keman sesi 
çıkarayım diyenler yandı... Onlar, gerçek 
kimliğini yani davulcu olduğunu davul 
fonksiyonunu yerine getireceğini anlayana kadar 
biraz dolambaçlı yollardan enstrümanını 
yakalamaya çalışacaklar... 

Şu anda ciddi bir akort devresi 
yaşıyoruz... Bu akort devresi, her varlığın 
enkarnasyon sebebi olan yani yaşam amacı 
olan ve çıkartması gereken sesi çıkartması için 
kendini akortlama dönemidir... Tabii ki bu 
dönemde bozuk sesler çıkıyor ve kulağı 
tırmalayan sesler de çıkıyor... İşte komşumuza 
bakıyoruz, sesi hiç de uygun değil, benim 
duyduğum kulağıma gelen ses, ince tonda bir la 
sesi ve ben kendimi ona akortlamaya çalışırken, 
bir bakıyorum ki, iki oktav aşağıdan do’yu veriyor 
komşum... Şimdi acaba onun orijinal sesi mi..? 
Keşke orijinal sesi olsa, doğru sesi çıkartmış 
olacak... Ama bir bakıyoruz ki, aslında onun iki 
oktav bu tarafta la’yı çıkartması lazım... Benden 
belki bir oktav aşağıda bir la, bir de 
bakıyorsunuz do çıkartıyor... 

O do’ yu la’ ya getirene kadar ruhsal idari 
mekanizma yani orkestra şefi onu birazcık 
uyaracak ve işte biz ona eprövler diyoruz… 
Buna hayat içerisindeki bizi gitmemiz gereken 
istikamete sevk edici yahut da çıkarmamız 
gereken orijinal sesi çıkartmaya sevk edici 
yardım mekanizmaları diyoruz… Bunlar 

eprövlerdir... Bunlar bir tür dürtü, bir tür ikaz 
mekanizmalarıdır... Eğer o varlık çıkardığı ve 
kendine ait olmayan kaba do sesinden dolayı 
gelen ikaz sesini duyamıyorsa tabii ki ona o ikaz 
şiddetlenecek, sarsıcı olacak, onu biraz kendine 
getirici, senin kulağın duymuyor, bari hisset, seni 
sarsıyorum diyerek biraz da acı çekebilir... Bütün 
mesele budur, aman devre sonu diye, kıyamet 
zamanı diye böyle geçmişin ezoterik yanılgıların 
getirdiği dağlar patlayacak, insanlar telef olacak 
diye vs., bu bilgiler ışığında bakarsak 
göreceksiniz ki, her şey olması gereken şekilde 
olacak ve olması gereken kutsaldır... Ne bir 
eksik, ne bir fazla olacak... 

Devre sonu olarak olacak olan ne varsa 
hepsi orkestranın en uyumlu bir şekilde o 
parçayı çalması için, başka hiçbir şey için değil... 
Kimseye ceza vermek yok, mükâfat yok, ne 
cennet var, ne cehennem var, ne ödül var, ne 
ceza var, sadece orkestranın o parçayı çalması 
lazım... Çünkü biz enkarne olmadan önce hatta 
binlerce enkarnasyon öncesinden beri bu 
orkestranın bir enstrümanı olarak ben o sesi 
çıkaracağım diye geldik gittik... Bu orkestradaki 
benim yerim budur ve çıkaracağım ses budur, 
ama Dünya’ya gelince işte koltuğun laciverdi, 
gülün kırmızısı, tavanın beyazı, ışığın parlaklığı, 
arabanın lüksü, tapuların, arazinin kıymeti beni 
Dünya’nın illüzyonuna kaptırdı ve orada 
verdiğim sözlerin hiçbirini hatırlamaz oldum... Bir 
an önce onları hatırlamanın gecikmişlik zamanı 
içindeyiz... Bu arabasızlık demek değil, ışıktan 
uzak kalmak değil, koltuktan sakınmak değil, 
onlarla birarada, tapularımızla, arabalarımızla, 
şöhretlerimizle, unvanlarımızla, etiketlerimizle 
her şeyimizle birarada iken ben o sesi 
çıkartmanın becerisini nasıl gösterebilirim, 
mesele bu... Yukarının bizden istediği inanın 
bu... Demiyor ki, o sesi çıkartmak için Dünya 
nimetlerini tepeleyin, atın, tekmeleyin, yok edin... 
Diyor ki, orası ile burayı bir edin... Eğer bu 
bardak veya şu mum sizi esir ediyorsa, oranın 
bilgisi ile bunun esaretinden kurtulun... 
Bunun esaretinden kurtulmak, bunu, mekânımın, 
varlığımın ötesine atmak, dışına atmak, kırıp, 
dökmek değildir... İstediğiniz kadar bunu sizden 
uzaklaştırsın bir tesir, siz eğer zihninizde ve 
duygularınızda bundan uzaklaşamıyorsanız, 
hala onun esirisiniz... Yani, maddeden fiziken 
uzak kalmak, maddenin esaretinden 
kurtulmamız manası taşımaz... Zihnimizdeki, 
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 duygularımızdaki, otoparkları, gardropları, 

kasaları, tapuları boşaltmadığımız sürece, 
istediğimiz kadar onları uzak tutalım 
kendimizden... 
 (Devam edecek) 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
QY: 249 

“Dünya’nızın değişimiyle paralellik 
içeren sizlerin değişim süreciniz, 
enkarnasyonlarınızı paylaşmakta 

olduğunuz diğer âlemleri de 
ziyadesiyle etkilemektedir…” 

“Sizler yükseliş içerisine girdiğiniz 
zamandan itibaren, diğer alemler de, 
sizlerin titreşimlerinize bağlı olarak 

senkronizasyon içerisine girmiş 
bulunmaktadır…” 

“Şu anda, aşırı derecede uyum 
bozukluğu yaşanmaktadır…” 
“Dünya insanı, ikili cehalet 

içerisindedir...” 
“İkili cehalet, en yüksek karmaşayı 

getirmektedir...” 
“Dünya insanı; bilmek, bilmediğini 

kabul etmek istememektedir...” 
“İkili cehalet, farkındasızlığın en 

yükseğidir...” 
“Karmaşanın en karanlığıdır...” 

“Gizlemek, örtmek, yok saymak, ikili 
cehaletin en belirgin özelliğidir...” 

“Dünya insanı, ikili cehaletin 
kıskacındadır...” 

“Kendi yarattığı ve kendi beslediği 
bu cehaletten, mutlaka sıyrılmalı ve 

kurtulmalıdır...” 
“Dinlemeli; susmalı; 

hissetmelidir...” 
“Yüzleşmeli; saygı duymalıdır…” 

“Ve muhakkak, ayaklarıyla 
çiğnemekte olduğu narin tenin 

farkına varmalıdır...” 
“Dünya’nız her ne kadar kaba 

madde olarak görünmekteyse de; o, 
henüz ergen bir çocuktur...” 

“Dünyanızın neşesini 
hissetmelisiniz...” 
“Onun neşesini 

söndürmemelisiniz...” 
“O, ergenliğin geçiş 

dönemindedir...” 
“Kendini yenilerken, tazelerken, 
üzerinde yaşayanların şefkatine 

ihtiyacı vardır...” 
“Sizler, şefkati, sevgiyi, merhameti, 

Dünya’nızdan öğrenirsiniz…” 
“Baka baka öğrenirsiniz...” 

“Oysaki öğrendiğiniz, katletmek, yok 
etmek, silmek...” 

“Cehaletin pençelerine yenik 
düşmeyin...” 

“Dikkatiniz, incinin parlaklığında 
olmalıdır...” 

“İnciden bakışlarınızı ayırmadığınız 
takdirde, onun her şey olduğunu 

fark edeceksiniz...” 
“Ve göreceksiniz, şefkat ışığı, nasıl 

da yıkıyor, arındırıyor, yükseltiyor ve 
her şeyi yerli yerine yerleştiriyor...” 

“Yeter ki; dikkatiniz, sedefte 
olsun...” 

“Ve ayaklarınızla bastığınız yerin 
hassasiyetinde olsun...” 

“Dünya’nızı, merhametle anın, 
şefkatle hissedin, sevgiyle 

kucaklayın…” 
“Hayvan dostlarınızı, bitki 

dostlarınızı, mineral dostlarınızı, 
kalbinize kabul edin...” 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 
Üzerine; Rahmetlerle Yağan 

Rabbim!.. 
Sana hamdolsun... 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 Tanrı’nın Öz Bilgisi, Şefkati ve Merhameti olan 

Quan-Yin bizimle 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…) 

 
 
 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz. 

 

 
 
 
Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 
 

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

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

mailto:info@mbavakfi.org.tr
http://www.aragonitmucizesi.com/
http://www.mbavakfi.org.tr/

