
MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI-1999 

                                                                         
 

        Aylık Elektronik Dergi                        Sayı: 034                                          Ekim 2006 
 

 
IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

 
İstiklal Caddesi Mim Han No: 79 Kat: 5 - 34433 Beyoğlu – İstanbul 

Tel: 0212 - 292 45 41 + 42 / Fax: 0212 - 292 45 50 / E-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

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

Bu ay sizlerle Vicdan ve Nefs hakkında 
paylaşımda bulunmak istedim… 

Osmanlıca: Vicdan… 
Türkçe: Bulunç / Törel Bilinç… 

İngilizce: Conscience… 
Sözlük mânâsı ile, ahlâksal, iyi ve kötü 

hakkında şuurdur vicdan... Yanlış ve doğrunun 
ne olduğunu bildiren duygu, iç biliş, içsel sestir... 
Ahlâksal değerler hakkında dolaysız ve 
kendiliğinden yargılama yetisidir vicdan... 

Davranışlarımızın ahlâkça değerli olup 
olmadığı hakkında öznelleştirdiğimiz (sübjektif) 
şuurdur... Buradaki öznelleştirme, çeşitli 
kalınlıklardaki örtülerimizle örtme 
manasındadır… Örtünmemiş, orijin yapısı ile 
vicdan, aslında objektiftir… Bu şuur, yapmayı ya 
da yapmamayı öğütleyerek, uyararak, 
suçlayarak, yargılayarak, onaylayarak, 
kınayarak, kendine özgü bir biçimde yaşam ve 
eylemlerimize eşlik eder... Denetleyici, hesap 
sorucu ve temyiz gücüne sahiptir... 

Kaynağı insanın özündedir... Ruhun öz 
malı olan yeteneğidir... İlâhi İrade Yasalarının 
emredici ilâhi sesidir... Bireyseldir, özneldir... 

“İnsan, bir tesir yumağıdır... Bu tesir 
yumağı, insicamlı olmayıp, muhtelif ve muhtelif, 
pek çok değişken tesirlerin bir araya 
gelmesinden meydana gelmiş bir küçük 
mihraktır... Bu mihrak ortasında en parlak nokta 
yani dünyanın sevkü idaresi ile vazifeli bulunan 
tâli Ruhi Mekanizmanın ulvi ve seyyal irtibatını 
temiz eden bu parlak nokta, sizin vicdanınızdır... 
İmdi, vicdanınız, yukarıda zikredilmiş olan 
kademeli inişe nazaran, Âlemlerin Rabb’inden 
sayılır...” 

“Mazide bir kısım halk ve bir kısım taife 
kendilerinde Hakk’ı bulmuşlar idi... Bu gün 
bundan şunu anlayacaksınız ki; onlar, içlerinde 

bulunan bu parlak noktanın temaşasından dolayı 
şaşkına dönmüş kimseler idiler...” 

“İnsanda yerleştirilmiş bulunan en büyük 
haslet ve kudret, ruhun vicdanlı oluşudur... Zira 
ruhun vicdanlı oluşu, ruhun en mukaddes 
addedebileceğiniz bir tesire teşne 
bulunmasındandır... O, ona bir sahnedir... Ve 
böylece insan, Adem hikayesinde de zikredildiği 
gibi, bilmediğini de bilen, bilecek olan bir 
mâhluktur...” 

“Vicdanı teşekkül etmemiş varlık 
dendiğinde ne anlaşılır? Bu varlığın vicdanı 
mevzuu bahis değil midir? Yani o vicdansız 
mıdır? HAYIR... Şu halde, o insan, henüz 
kendisine kadar ulaşmış olan ve fakat yalnızca 
vicdan seviyesinde bulunan bir tesir karakteri ile 
anlaşabilecek olan tesirleri alamıyor demektir...” 

“Bir kimsenin vicdanının uyanması veya 
vicdan sesi ile hareket edebilmesi demek, 
kendisine kadar ulaşan ve vicdan planı ile 
alâkalı bulunan tesirleri alabilmesi, 
benimseyebilmesi demektir...” 

“Âleminiz, bir tesirler manzumesinden 
ibarettir... Esas olan tesirin realitesidir... Yani siz 
buna eşya diyebilirsiniz...” 

“İnsan, tuttuğu yolda yürürken, envai 
türlü fesatlıkla karşılaşabilir... Çünkü o, içinde 
bulunduğu tesir nokta-i nazarından zayıftır, 
cahildir...” 

“Vicdan sesi, insan şahsiyetinin ve 
benliğinin en veciz ifadesidir... Yani şahsiyet, 
ancak vicdan sesinin tebellürü ile bir varlık 
hükmündedir... Bu şahsiyet, geri tesir 
seviyelerinde Nefs adı altında müşahede edilir... 
Ve insanın gerçek düşmanı da Nefsidir... Ve 
Musa’nın asası ile parçaladığı taş budur...” 

“Vicdanın gelişebilmesi yani kendisine 
kadar gelmiş olan tâli Ruhi Mekanizma 
tesirlerinin, nefsaniyet tarafından tadilâta 

mailto:merkez@mbavakfi.org.tr�


 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

İstiklal Caddesi Mim Han No: 79 Kat: 6 - 34433 Beyoğlu – İstanbul 
Tel: 0212 - 292 45 41 + 42 / Fax: 0212 - 292 45 50 / E-mail: merkez@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

2 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 uğranmadan asıl benliğe duhulü ile kaimdir... 

İnsanın bu kavuşmayı temin edebilmesi için, 
öncelikle nefsini tanıması gerekir...” 

“Nefsi tanımak, ancak onun zaaflarını 
teker teker bertaraf etmekle kaimdir... Çünkü o 
da muhtelif tesirlerden ve tabakalardan 
müteşekkildir ki, ancak iç içe perdeler misali, biri 
açıldıkça diğeri ile karşılaşmak mukadder 
olsun...” 

“Nefsi tanımaktan maksat, nefsaniyetin 
ne olduğunu bilmek değil, öz benliğimiz 
hakkındaki bilgiye kavuşmaktır... Bir varlığın 
kendi hikmet-i vücudu ve kendi sebebi hakkında, 
kendi bütünlüğü hakkında bir bilgiye, bir esasa 
ulaşabilmesi için, zaaflarını (bağımlılıklarını) 
bertaraf etmesi lâzımdır... Çünkü bu zaaflar, 
(bağımlılıklar) kat kat bohçalar içerisine sarılmış 
bir elmas misalidir... Her bir bohçanız, (zaafınız-
bağımlılığınız) sizi elmastan biraz daha 
uzaklaştırır... Olgun, mükemmel (kâmil) insan, 
en son bohçanın açılmasından sonra ortaya 
çıkan elmas kadar parlak ve kıymetlidir... Bu 
yüzden zaaflarımızı (bağımlılıklarımızı) bertaraf 
etmemiz gerekir...” 

“Ancak kendimizle olan mücadelede 
devamlı ataklar içerisinde kalmamız müşkül ve 
tehlikelidir... Çünkü her hali ile bir bedenin 
bizlere tanımış olduğu imkânlara bağlı ve onunla 
mahsuruz... Böyle olunca, bu noksanı telâfi 
etmek bakımından serbest şuurumuz (üst şuur) 
bu işi, beyin şuurunuza (alt şuur-bağlı şuur) 
aksettirmeden kendiliğinden yapar... Yapılan iş, 
bir sentez ve hazım işidir... İşte bu noktada 
Sabır gerekir...” 

“Ferdin sabrı, yüksek iyiliğe 
hamletmekten bir an olsun vazgeçmemek ve bu 
uğurdaki gayretini esirgememek, cehdini 
kaybetmemek ve zaafa düşmemektir...” 

“İşte Vicdan realitesine ulaşmanın 
zarureti, bu ince ve yüksek tesirlerin bizler 
tarafından alınması ve daha üstün bir merhaleye 
doğru tırmanmamız içindir...” 

Dünya hayatında maddenin tesirleri 
ruhun serbestiyetinden daha baskındır... 

Dünya yaşamı esnasında tatbikatlarımız, 
kabaca üç kademeli olarak ele alınabilir... 

• Birincisi; en alt kademe olan 
otomatik, kaba nefsanî davranışlar ve hisler 
kademesi... 

• İkincisi; Moral ve ruhi bilgilerin, 
saadet ve mutluluk getireceği anlayışına ve 
beklentisine, yarı nefsaniyete dayalı, art niyetli 
bir kademe... 

• Üçüncüsü; Tam bir vicdan sesi ve 
sezgisine ait bir kademedir... Herhangi bir 
nefsani tatmin aramaz ve mutluluğu temine 
çalışmaz... 

Vicdan sesi, İlâhi Kanunlara ait 
bilgilerden bize akseden tesirlerdir... 

İçinde bulunduğumuz devrede, insanlar, 
nefsaniyetin incelmiş istekleriyle, vicdanın en 
kaba emirlerini birbirine karıştırmaya devam 
edeceklerdir... 
Bu, tekâmülün bir zaruretidir... 

Halihazırda iki ana tesir birbirine bütün 
olarak girişim halindedir ve insan, bu girişim 
noktası dahilinde bulunmaktadır... Yani her iki 
kanaldan da tesirler almakta fakat bunları 
tefrikte, isimlendirmekte aciz kalmaktadır... 

Burada insanın taksiratı, böyle bir girişim 
sahasında olmak mukadderini kendi kendine 
yaratmaktan ibarettir... 

Yaptığımız vicdan veya nefs 
tatbikatlarında, fiili yapan biz, tetkik eden biz, 
neticeyi gören biz ve sonuç çıkaran yine biz 
olmalıyız... 

İçinde bulunduğumuz tesir ortamı yani 
gerek madde tesiri, gerek spatyomun daha ince 
titreşimleri, bize bütün tecrübemizi yakınen ve 
bile bile yapmamız hususunda yardımcı 
olamaz... Beşeri tecrübelerimizde, nefsaniyet 
kadar vicdanın, otomatizma kadar aklın yeri 
vardır... 

Çünkü insan tekâmül bakımından Teklik 
prensibini daha henüz yakalayamadığı için, çok 
çeşitli tesirlere hemhal olma kaderini de 
yüklenmiştir...(S.P.T.) 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 
 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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 ---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 

 

 Kıyam etmek; kapılacağımız ani 
heyecanların, kof ve kalitesiz zeminler 
yaratmamıza sebep olacağının; * onun 
içindir ki, atılacak her adımın, kendinden 
önceki ve sonrakinin emniyetini de taşıması 
gerektiğinin bilincine varmaktır…(MYP/C:042) 

*** 
 Kıyam etmek; planımızın gereği olarak her 

türlü tesire açık olduğumuzun; * kendimizi 
geliştirirken, yeni durumun dahi bizleri 
hapsetmesine müsaade etmememiz 
gerektiğinin, zira en önemli hususun, sür’at 
ve yüksekliğin sınırları tarafından zapt 
olunmak olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:042) 

*** 
 Kıyam etmek; karşıdan gelen tesiri alırken, 

ürkeklikten ziyade açık olmamız 
gerektiğinin; * açık olarak alınan tesirin en 
iyi şekilde tolere edilebilen tesir olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:042) 

*** 
 Kıyam etmek; madde ile olan haşır 

neşirliğin en kıvrak ve en hassas 
safhalarının yaşanmakta olduğunun; * 
detaydan ziyade geneli görüp hakimiyeti 
kurmaya çalışmamız gerektiğinin; * genelin 
kapsadığı alan boyutlarının bizler için zor 
hissedilir olduğunun fakat buna rağmen 
seviyemizi zorlama yolunu tercih etmemiz 
gerektiğinin bilincine varmaktır…(MYP/C:042) 

*** 
 Kıyam etmek; Yüce Yaradan’ın yarattığı 

kanunlar doğrultusunda herkesin nasibine 
düşeni alacak olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:042) 

*** 
 Kıyam etmek; bizlerin, beşeriyet olarak, 

Yüce Işığın yaymakta olduğu neşriyatın 
etkisinde olan varlıklar olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:043) 

*** 

 

 Kıyam etmek; hakikat’in, kaynağa 
yaklaştıkça netleştiğinin, kaynakta ise, 
o’nun artık yakıcı bir ışık olduğunun, yani 
orada detay arayamaz olduğumuzun, 
orada, Öz’ün ta kendisini bulabileceğimizin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:044) 

*** 
 Kıyam etmek; her şeyi sadeleştirme 

yolunu tutmamız gerektiğinin; * bizleri 
netliğe ancak sadeliğin ulaştırabileceğinin; * 
sadeliğin, detayın bizlere anlatmak istediği 
öz olduğunun; * Özlerin, ilahi kanunlar 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:044) 

*** 
 Kıyam etmek; meşakkat içimizdeki ateşi 

körüklerken, daha bir canlı 
yürüdüğümüzün; * yalnız, hiçbir etkiye 
ihtiyaç duymadan yürüyebileceğimiz 
günlere kendimizi hazırlamamız 
gerektiğinin bilincine varmaktır…(MYP/C:044) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’mızın kendine ait 

imajla var olmuş olduğunun; * yani 
Dünya’nın komple bir imaj olduğunun; * bu 
yapısallığa çeşitli kesitlerden giren bizlerin, 
kendimize ait imajlarla ancak o kesitlerin 
bütünselliğine ulaşabilme çabalarını 
göstermekte olduğumuzun; * bu yüzdendir 
ki, Dünya hayatımızın global yönünü 
görememekte olduğumuzun; * otomatik 
olarak devreye soktuğumuz ve aynı dilden 
cevaplar aldığımız bu sistemin, bizleri, aynı 
boyutlar içerisinde dönmekten ileriye 
götürmemekte olduğunun; * oysa ki, 
devreye giren her Epröv’ün, bizleri diğer 
boyutlara sevk edebilme çabasını 
taşımakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:045) 

*** 
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 ----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (03)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Burada, bütün karmaşalardan uzak, net 

ve kuvvetli olan bir bilgi’den, tek olan bir 
enerjiden bahsettiğimizi bilmemiz lazım... İslam 
buna “La İlahe İllallah” demiştir... Yani Allah’tan 
başka tapınacak ilah yoktur... Öyle bir yaratıcı 
üstün bir güç var ki; kimi buna ilah demiş, kimi 
buna Allah demiş, kimi Tanrı demiş, kimi Rab 
demiş, ama herkesin ayrı ayrı bir isim, bir sıfat 
taktığı bu enerji, aslında bir olan, tek olan bir 
şey... Ondan başka bir şey yok ki… 

Şimdi bizler de, Öz’ümüz, aslımız olan, 
yaratılmış olduğumuz mevki, mertebe konusunda 
bir araştırma, inceleme, sorgulama yapmaya 
başlıyoruz... İbadetlerin en büyüğü şimdi yapılan 
bu çalışmadır... Ve Rab dediğimiz, Yaradan 
mekanizmanın öğretmenlik vasfından dolayı 
Rab, Rab’bim dediğimiz o öğretici, esirgeyici, 
bağışlayıcı olan O enerji, Tek bir enerji, başka 
hiçbir şey yok... İster Allah desinler; ister Tanrı 
desinler; Nirvana demişler Uzak Doğu’da, hiç 
önemli değil, ne derlerse desinler… Hakikat 
bilgisi bunlar değil, bunlar Dünya’ya indirgenmiş 
ve Dünya fizik âleminde zavallı denecek kadar 
yetersiz bulunan, onun da % 10 civarını 
kullandığımız beynimizin kabulüne sunulmuş 
sulandırılmış versiyonlar... 

Hakiki manasıyla Yaradan, beşeriyetin 
bugüne kadar tanımlayıp da muhatap olduğu 
Yaradan değildir... Nedir O? O, Yaradan’ın 
dışında mı? Hayır… O da Yaradan’ın bünyesinde 
olmasına rağmen, onun küçük versiyonları… 
Beşeriyet O’nunla bugünlere gelmiştir... O 
küçücük versiyonlar beşeriyeti ancak bugüne 
getirebilmiş geliştirebilmiştir... 

“Dünya beşeri bu devre (son adem 
devresi) Dünya fizik aleminden alması 
gereken bilginin 1/3’ni aldı” 

Şimdi devre sonu eşiğinde 2/3’yi almak 
zorunda, aşağı yukarı 7-8 bin yıl son adem 
dönemini kabul edersek, 8 bin yıldır 1/3’ni ancak 
alabilmiş beşeriyet alması gereken tedris 
programının… Bir okulun tedrisi gibi düşünün… 
O kısmının 1/3’ni alabilmiş, 2/3’sini bu devre 
sonu alacak... 2/3’lik kısmı o küçük ilahların 
yüzünden alınamamıştır... Çünkü hakiki 
manasıyla Yaradan’ın, O sonsuz olanın 
bünyesinin içindeki küçük mertebelerdir bunlar... 

Bizim şu an anlamaya çalışacağımız ve 
anladığımız anda belki de 2/3’nin çoğunluğunu 
işgal edecek olan bu bilgi, yani İslam’ın “La İlahe 
İllallah”ı, bir de ona Besmele ekleyin, Rahman ve 
Rahim olan... Eğer biz bu anlayışımızı, 1/3 bilgiyi 
almış bir beşeriyet olarak, biraz ileriye götürürsek 
bundan sonraki bilgiler o kadar kolay, o kadar 
sarih, o kadar çabuk anlaşılır olacak ki, hayret 
edeceksiniz... Ve hayatınız içerisinde o bilgiler 
son derece açıklıklar, netlikler ve yaşamda 
kolaylıklar temin edecektir... 

Bir olan enerji, Tek olan enerji var… Bu 
enerjinin bir özelliği var, bizim 
anlayamayacağımız kadar sonsuz ve tek bir 
şuur, tek bir enerji... Yaradan enerji, Tanrı, bunun 
dışında hiçbir şey yok... Siz de bunun içindesiniz, 
ben de bunun içindeyim, çiçek de içinde, böcek 
de içinde, toz, mikrop, ne varsa bunun içinde... 
Yüksek enerji, Üstün enerji, Tanrı, Allah... Öyle 
sonsuz bir şuur sahası ki, bizim o sonsuzluğu 
kavramamız mümkün değil... Sınırsız, sonsuz bir 
şuur sahası... Bu enerji sahası, Yaradan bir 
enerji ve her şey onun bünyesinde yer alıyor… 
Akılla kavranamayan, anlaşılamayan Kaotik, 
Girift, Sonsuz, Üstün ve Yüksek bir enerji… 

Tanrı büyük müdür, küçük müdür? Bizim 
bu beşeri, gelişmemiş zihnimizin sorduğu soru… 
Beynim bunu soruyor bana, küçük müdür, büyük 
müdür? Beynim buna zorluyor... Tabii benim 
anlayışıma göre büyük, küçükten büyüktür ve 
dolayısıyla büyük, Tanrı adına benim 
verebileceğim en yüksek niteliktir ve o niteliğe 
erdiğinde Tanrım, ben de büyüğüm… Çünkü 
benim Tanrım büyüktür dediğimde ben de ondan 
nemalanırım, çünkü benim beynimin anladığı 
manada küçük bir Tanrı’yı beynim asla kabul 
etmiyor, ben de kabul etmem... Tanrı büyüktür 
fakat Tanrı büyüktür dediğimiz anda küçüklük 
vasfı onun dışına konur ki, Tanrı hani sonsuzdu... 
Hem âlemlere sığmayan O, bana şah 
damarımdan da yakın nasıl olur… Sonsuz olan 
büyüklük, yüreğime nasıl sığar… Benim büyüklük 
anlayışım nedir ki, O yüceliğe büyük diyeyim… 
O, dile getirilemez… O, tanımlanamaz… O, 
sadece becerebildiğimiz kadarıyla hissedilir… Ve 
susulur… 

Tanrı, mükemmel, gelişik midir? Hani hep 
sorulur, tekâmül gelişmedir, peki Tanrı 
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 mükemmelse, o zaman ne lüzum var tekâmüle… 

Biz de Tanrı’dan tezahür ettiysek, o zaman bizim 
tekâmülümüze ne gerek var? Mükemmel olan 
niçin tekâmüle ihtiyaç duysun… 

O zaman biz hemen cevap veriyoruz bu 
beynimizle, hayır, Tanrı mükemmeldir, tekâmül 
etmiştir... Yani Tanrı en gelişiktir, neye göre en 
gelişik? Bizim en gelişiklik kavramımız nedir? 
Ancak gelişmemişin yanında bir değer taşır... 
Gelişmemişliği çıkardığınızda, ne gelişmişlik 
vardır, ne gelişmemişlik... 

Rölatif, illüzyon bir âlemin varlıkları olarak, 
bizim pencereden Tanrı’ya bakıyoruz... Peki 
Tanrı gelişmiş midir? Gelişmemiş midir? Yani 
mükemmel gelişik midir, yoksa gelişime ihtiyacı 
mı vardır? Burada bir zihin jimnastiği yapıyoruz... 

Biz, Tanrı’ya gelişime ihtiyacı vardır 
cümlesini veya niteliğini verirsek, gelişime ihtiyacı 
olmama hali, niteliği Tanrı’nın dışında olmaz mı? 
Hani sonsuzdu, her şey onun içindeydi... Tanrı o 
zaman küçüktür veya büyüktür… Bu iki vasıf da 
bu sonsuzluğun içinde… Tanrı mükemmel 
gelişmiştir, gelişmemiş bunun dışında olmadığına 
göre gelişmeye ihtiyacı da vardır, gelişmemiştir... 
Tanrı yani Yaradan o zaman yaratır da, evet 
yaratır, peki yaratmama vasfı onun dışında mı? 
Hani sonsuzdu, onun dışında bir ihtimal yoktu… 
O zaman bu tek olan ve var oluşun sebebi olan 
ve var oluşun mimarı olan bu tek, sonsuz olan, 
yüce olan enerji, ne yaratandır ne de 
yaratmayandır… O yaratılmıştır ve yarat 
denmiştir... Tanrı yaratılmış ve kendisine yarat 
denmiştir... Yani aynı zamanda Yaradandır... 
Demek ki, Tanrı’ya küçük denemez, büyük 
denemez, gelişmiş denemez, gelişmemiş de 
denemez, hepsidir O… Çünkü sonsuz ihtimaller, 
sonsuz olasılıklar, onun bünyesinde, onun 
vücudunda, bedeninde, sonsuz vücudunda… 
Hepsi var... 

Yaradan hakkındaki en derin anlayış, 
O’nun akılla asla kavranamayacağının, 
anlaşılamayacağının bilincidir… O, 
birçoğumuzun yeni tanışacağı sistem ve 
mekanizmal veya hakikat vukuatını da içeriyor… 
Tanrı yaratılmıştır da, aynı zamanda Yaradan’dır 
da... Peki o zaman Tanrı yaratılmış ve kendisine 
de yarat denmişse, bizim anlamaya çalıştığımız 
Yaradan kimdir? İşte anlaşılamaz olan mana… 

Yaradan yaratılmışsa, bir Yaradan’ı 
vardır… İşte bu noktada bütün ezoterik öğretiler, 

devreler boyu, binlerce yıldır insanlığın Dünya’da 
tatbikat sahasına girdiği, yaklaşık olarak kimileri 
25 milyon diyorlar, bilemediğimiz evvelden 
itibaren bütün derin felsefi bilgiler, hatta dinlerin 
özü, iki türlü Yaratılıştan söz eder... Yaratılış iki 
merhale kabul edilir... Bu merhalelerden bir 
tanesi İslam’da “OL” dedi “OLDU” ifadesi ile ifade 
edilen ve asla sebebi beşer kesafetinde 
anlaşılamayacak olan Yaratılış vakasıdır... Bu 
öyle bir vakadır ki, “OL” diyenin ne niteliği ne 
niceliği bilinir… Neyin, niçin OL dediği bilinebilir, 
neyin, neye hizmeten amacı bilinir… Hiçbir şey 
bilinmez… Bu beşeri kesafetin anlayamayacağı 
yaratılıştır...  Bu yaratılışa, yoktan var ediş 
denir... 

Bu sonsuz nitelikteki bizim anlamaya çalıştığımız 
Tanrı, bilmediğimiz bir tesir enerji tarafında 
yaratılmıştır ve öyle bir yaratılıştır ki bu kendisine 
de yarat denmiştir... O yaratıldı ve yarat dendi... 
Giriftlik giriyor... Dünya insanının biyolojik yapısı 
ve donanımları bunu anlamaya asla müsait 
olmadığı için, biz dünya beşerinin spiritüel bilgiye 
yönelik varlıkları olarak asla o noktayı 
anlayamayacağımızdan dolayı saygıyla bir 
kenara bırakıyoruz... Ve bizim o yaratılışla 
temasımız ilk hareketledir... Bu bizim sonsuzluk 
seviyesindeki bir öncede vuku bulmuştur yani 
önce demek bile yanlıştır, o bizim 
anlayamayacağımız sonsuzda vuku bulan bir 
hadisedir, buna ilk Yaratılış denir, yoktan var 
ediştir... Yani hiçbir şey yoktu her şey var oldu... 
Var olan enerjidir biz buna Üstün Enerji diyoruz... 
Bu Üstün enerji “OL” diyerek olduran var eden 
tarafından öylesine yüksek vasıflarda öylesine 
anlayamayacağımız kapasitelerde var edilmiştir 
ki, onun o kapasiteleri sürekli var etmeyi buna 
mümkün kılmıştır...  

İşte bizim anlamaya çalıştığımız, o ‘OL’ denilen 
yoktan yaratılandan sonraki türeyiştir... Ve onun 
adına ikinci Yaratılış denir, bu birinci Yaratılışla 
tezahür eden veya var olan bu sonsuz enerjinin 
ikinci Yaratılışıdır ki bu yaratılmış ve yarat 
denmişlikten dolayı mevcut olan enerjinin kreatif 
olarak kendini kabalaştırarak yaratılış formları 
meydana getirmesidir... Yani bir hammadde 
hiçbir şey yokken yokluk âleminden var edildi bu 
Üstün Enerji fakat bu yaratılan hammadde 
kendisine verilmiş olan yetilerden üstün 
vasıflardan dolayı sonsuz çeşitlilikte sonsuz 
imkânlarla, sonsuz ihtimallerle kendini 
çeşitlemeye tabi tutuyor... Bizim ilgi alanımız 
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 birinci asla değil, birinciden sonraki kreatif 

yaratılıştır... Bunu bütün derin felsefeler, ezoterik 
öğretiler, dinler kreatif yaratılış olarak dile 
getirirler, kreasyon yapar çeşitleme yapar...  

Bir ruhsal tebligatta Yaratılışı anlatmış, birinciyi 
değil, çünkü birinci ile bizim temasımız bu 
kesafette mümkün değildir anlayabilelim, 
ilgilenebilelim ve bir anlam verelim... Hiçbir şey 
bilinmiyor o konuda. Hatta birinci yaratılışla 
yoktan var eden o unsur her ne ise maksadı ne 
ise, sebep nasıl oluşmuşsa ki asla anlayamayız 
bunu öyle bir vasıfta yaratmıştır ki hatta bu 

yaratılmış olana yarat dendiğinde kendini de 
yaratan bu olmuş... Üstün enerji burada 
yaratılmış olan olarak düşünün kim yarattı? 
Bilmiyoruz... Bilmek mümkün değil, onu bilmek 
onu anlamak haddimize değil, bilmiyoruz... Niçin 
değil? Çünkü şu anki beşer kesafetinde olan 
bizlerin onu anlamak imkânımız yok... İşte bu 
noktada eskilerin, tasavvuf ehlinin, sufizmin ifade 
ettiği edep sahibi olmak, adap sahibi olmak 
boynu bükük olmak gerekir...  
(Devam Edecek) 

-------------------------- KENDİNİ BİLME – KENDİNİ TANIMA HAKKINDA (33) -------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’un irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Çünkü zihin, hayat içerisindeki bu tür 
hadiseler karşısında, ben bu muyum, bunu 
yapmamalıyım sorusunu soran vicdana derhal 
sahte kişiliklerin varlığını tehdit etme yorumu 
yapar... Yani eğer o ses devamlı bu soruyu sorar 
da yapmamalıydın, bu yaptığın senin asıl 
kimliğin değil dediği anda sahte kişiliklerin varlığı 
tehdit altındadır... Sahte kişilikler tehdit altına 
girdiği anda yani vicdani kanaldan bir tesir, 
yaptığımızı reddeder, eleştirir halde olduğu 
anda, sahte kişilik varlığını tehlikede hisseder ve 
ıstırabı duyan sahte kişiliktir... 

Vicdan ıstırap duymaz... Eğer bizler, 
biraz daha uyanıklığa hamletmişler olarak, biraz 
daha varlığımızın, ben bu muyum sorusuna 
cevap arayanlar olarak, hadiseler karşısında bir 
hüzün, ya ben bunu yapmamalıydım, bu benim 
yapacağım iş değildi, niye yaptım sorusu 
karşısında, eğer hüzünlü bir duygu ve ıstıraplı 
bir halet yaşıyorsak, biliniz ki, sahte kişiliğimiz 
derhal varlığını idame ettirmek için faaliyettedir... 

Vicdan azap duymaz, azap duyan sahte 
kişiliğimizdir... Eğer bir olay karşısında azap 
duyuyorsak, ben bunu yapmamalıydım diyorsak, 
biliniz ki, buradaki hüzün sahte kişiliğimizin 
ifadesidir... Vicdanın ifadesi değildir... Ya ben 
çok vicdanlı adamım, bir yanlış yaptığımda çok 
üzülürüm diyen adam yanılgıdadır... O vicdanlı 
değil, tam tersi vicdanın tamamen sesinin 
susturulduğu bir sahte kişilik kuşatması 
içerisindedir... Istırap, sahte kişilikten 
kaynaklanır... 

Vicdanı susturan sahte kişiliktir, 
dolayısıyla vicdan susmadığına göre sahte kişilik 
minimumdadır, sahte kişilik minimumda olunca 

da azap duyulmaz... O zaman varlık ne yapar? 
Sahte kişilikten dolayı değil de vicdani sesinden 
dolayı eylem, hareket veya icraatta bulunduğu 
için, her yaptığı hareket vicdan kanalından gelen 
bir emir, komuta zinciri ile yapıldığı için, o varlık 
zaten dışarıdan kötü gibi dahi yorumlansa o 
neden yaptığını bilir, onun şuurundadır ve hiç de 
ıstırap duymaz... Gerekirse kediyi öldürür, 
gerekirse köpeği öldürür, gerekirse bir gemiyi 
batırır... Gerekirse birinin evini yıkar... Yapar, 
ama onu yapışının altında öyle derin bir maksat, 
öyle olumlu, kimsenin anlayamayacağı bir perde 
arkası sebep vardır ki, hayra hizmeten 
yapmıştır… Görüntüde bir gemiyi batırmış olur, 
duvarı yıkmış olur, bir çocuğu öldürmüş olur 
vs… Biraz abartılı bir misaldir ama bu böyledir... 
Ama vicdan kanalı ile yaptığı için o gemiyi 
batırmasaydı, batmamasının sonucu çok ciddi 
bir zararın, çok daha büyük bir felaketin sebebi 
olacağı için gemiyi batırmıştır... 

Bunu bilmeyen insan ya ne yaptın, sen 
gemiyi batırdın, ne kötü adamsın der ama o, 
vicdan kanalından, sezgi kanalından, olmayanı 
önceden bilen, hatta birkaç ötesini bilen yani 
sebep sonuç zincirinin birçok ötesini bilen şuurlu 
varlıkların işi... Ve o varlıklar yaptıkları eylem 
kötü gibi yorumlansa da öyle bir sebebe dayalı 
yaparlar ki, o kötü gibi görünenin altından çok 
büyük bir hayrın vesilesi olurlar... Onun için hatta 
Musa peygamber Hızır’ın yanında bu nedenle 
şaşkın, teşevvüş içerisinde kalmıştır, “Sen ne 
yaptın, duvarı yıktın?” “Sen anlamazsın, eğer 
bunlara tahammül edeceksen gel benimle…” 
demiştir... Duvarı yıkmıştır, çocuğu öldürmüştür, 
vs. fakat en sonunda hepsinin neden yapıldığını 
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 ve o yapılışın sonunda çıkan hayrın 

büyüklüğünü görünce ‘Vay’ demiştir... 

Sebep sonuç zincirini hiç bilemiyoruz, 
nereden bilelim... İşte vicdani kanalın insana 
sunduğu, yani sahte kişiliklerden arınılmışsa o 
zaman vicdani kanal aktif olur, sahte kişiliklerin, 
yani nefsi kanalın pasifize olması, vicdan 
kanalının aktif olması, insana sebep sonuç 
zincirinin ileri merhalelerini gösterir... Ve burada 
ben bunu devirdiğimde bu devrilişin meydana 
getirdiği birinci sonuç, sebep olarak ikinci 
sonucu hazırlar, o sebep olarak üçüncü, o sebep 
olarak vs. bir de bakarsınız bunu ilk 
devirdiğimde beni eleştirenler ondan sonra gelir 
der ki, “İyi ki devirmişsin dışarıdaki şöyle bir 
facia önlendi...” Çünkü sebep sonuç zincirini, üç 
beş merhale ileriyi gören insan şuurlu insandır, 
idrakli insandır... Şuurluluk demek vicdan 
kanalına bağlı insandır... Bütün yaptığınız 
kozalite yani nedenselliğin yukarıdan, yukarı 
varlığından alan varlıktır, buna şuurlu varlık 
denir... O da sahte kişiliklerden arınmak ile 
olur... 

Şimdi kendimi bilince ne olacak 
sorusunun bir cevabı bu… Mesela, kendimizi 
bilince, sahte kişiliklerden arınmış olan, içi dışı 
bir olan, vicdan kanalına bağlanmış olan, asıl 
kimlik özelliklerini aşağı yukarı tespit etmiş ve 
onların pozitifinde kalmayı becermiş olan... Ne 
olur o zaman, vicdan kanalına bağlanır... Vicdan 
kanalını örten şu örtüler gittikçe incelmiştir… 
Sıfır olması mümkün değil... Mutlaka dünyanın 
getirdiği bazı illüzyonlar bizi yanıltır ama oldukça 
da yakalamışızdır… En azından hedefimi 
biliyorumdur, vazifemi aşağı yukarı tespit 
etmişimdir, tutumumu aşağı yukarı biliyorumdur, 
ana özelliğimi, davranış biçimimi vs. 
biliyorumdur... Böyle bir varlığın, sezgi kanalına, 
vicdan kanalına bağlılığı, onun, oluşturacağı 
sebeplerin meydana getireceği sonuçları 
önceden görmesine sebep olur... Bu ne demektir 
o zaman? Her hareketi vicdan kanalına bağlı 
olduğu için, onun yap dediği şeklinde olduğu 
için, her hareketi Rab’bin maksadına, isteğine, 
amacına uygun olur... 

Ne olacak şimdi? Eğer İslam kültürünün 
veya İslami realitenin mensubu ise, cennete 
gidecektir... O artık takva sahibi bir varlıktır… 
İslam’ın sunduğu o vaatler kuyusunda iseniz, o 
zaman cennete gitmenin huzurunu şimdiden 
yaşayın... Ne olacak cennete gideceğim de? 

Yaklaşık olarak elli bin tane huri (bayan) ile, otuz 
bin tane Gılman (erkek) var... Artık cinsiyete 
göre seçeceksiniz... Ve öylesine işi dejenere 
etmişler ki, bakireleri de soktular işin içine... 
Düşünebiliyor musunuz, adam buradan kalkıyor, 
Dünya’nın şu örtülerinin o dejenere olmuş 
halinden kalkıyor, öte aleme, örtüsüzlük 
alemine, hakikate yöneliş olan aleme geçiyor, 
fakat cinsiyeti de götürüyor, en alt merkezi, o 
baskın merkezin terk edemediği bütün 
imkanlarını da götürüyor... 

Orada ben ne yaparım ya, seks 
yapmadan duramam diyor adam cennette, hadi 
huriler, gılmanlar, bakireler, bir de dullar var... 
Biliyor musunuz? Kaç tane olduğu konusunda 
öyle ifadeler var ki, ciddi inisiyasyonlarda da 
var... Düşünebiliyor musunuz? Adam şöyle bilgi 
veriyor çevresindeki varlıklara, “Cennette otuz 
bin tane dul...” Ben bunları duydum, ya sen otuz 
bin tane dulu ne yapacaksın? Olsun, bulunsun... 
Birde bakireler var, elli bin tane... İnanın bunlara 
rakam veriyorlar böyle… Bu Rabb’imize 
ihanettir… Bu fecaattir... 

Her varlık için, kendini bilmenin 
sonucunda ne olacağı sorusuna cevap, o varlığa 
aittir... Bir varlık eğer bu enkarnasyonun da 
vazifesini ifa edecek özellikleri yakaladı mı, o 
varlığın önünde yollar açılır... Çünkü kapanan 
yollar, o özelliklerin dışına taştığı içindir... 
Hayatımız içinde, zorluk şeklinde, ıstırap 
şeklinde, güçlükler şeklinde karşımıza çıkan 
manialar, asıl kendini bilme sonucu elde 
edeceklerimizin elde edilememesinden 
kaynaklanır… Yani ben sahte kişiliklerle, asıl 
enkarnasyon kimliğim ile, değişmeyen vazifemi, 
asıl kimlik özelliklerimi yakalayamamışsam, asıl 
hayat planımı uygulayamazsam, önüme daima 
engeller çıkartılır... Engellerin, maniaların, 
barikatların tek maksadı vardır; gitmemiz 
gereken istikametin dışına kaymamızı önlemek 
ve dolayısıyla gitmemiz gereken istikamete bizi 
sevk etmek… Başka maksadı yoktur... Yüce ve 
sonsuz olan O, biz olan Yaradan, bize eziyet 
etmek için bunları vermez... Ceza için hele hiç 
vermez... Sadece uyanmamızı ister… 

“İkazsız ve dürtüsüz bir gidişi anlamanız çok 
güç sizin…”  
(Devam edecek) 
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 REİKİ ENERJİSİ HAKKINDA… 
REİKİ ne demektir? 
REİ = Spiritüel bilgelik – Şuur anlamına gelir. 
Kİ  = Yaşam gücü anlamındadır.(Enerji, Çince 
Çi, Sanskritçe Prana)  
Reiki bir frekanstır. Sevgiyi, pozitif enerjiyi, 
yardımlaşmayı ve dayanışmayı geliştiren 
paylaşılan bir enerjidir. Bizim asıl amacımız 
yaradılışın maksadı olan sevgi enerjisini daha 
büyütüp her şeye yansıtmaktır. Reiki bize 
sevgiyi tanıtıcı bir enerjidir. Amaçlarımızdan bir 
diğeri de birbirimizin hayatını kolaylaştırmak, 
birbirimize yardım etmektir. Reiki bu açıdan da 
yardımcı, yol gösterici, destek verici, 
kolaylaştırıcı bir frekanstır. Reiki giren evde 
negatiflik yer bulamaz. Reiki enerjisi arındırıcı bir 
enerjidir. İlk tanışıldığında 21 günlük bir arınma 
süreci vardır. Bu süre içinde vücuttaki 
tortulardan, toksik maddelerden arınılır. Bunun 
için bol su içmek gerekir. Bu süre içinde Reiki 
enerjisini sürekli sevgiyle akıtmak, sürekli 
çalışmak gerekir. Reiki enerjisiyle sürekli temas 
ederseniz arınma sürekli devam eder. Bilgiyle 
sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. 
1- Şifa tekniğidir: 

- Kendimize 
- Çevremizdeki insanlara 
- Doğaya (Bitkilere, kirlenen sulara, 
denizlere, taşa, toprağa, fay hatlarına, 
akarsulara, vs.) 
- Hayvanlara 

Oluşmuş olan her türlü negatif odak ve 
ortamlara, olaylara (savaşa) şifa veririz. 
2- Reiki istenmelidir: 
Kişiye izah edilip isteyip istemediği sorulmalıdır. 
Hasta bebekse anne-babasına sorulur. Kendi 
bebeğine sormaya gerek yoktur. Komadaki 
hastanın üst benliğine sorulmalıdır. Hastayla 
irtibat kurulamıyorsa, ona ulaşılamıyorsa 
vermemek gerekir. 
3- Mutlaka SEVGİ enerjisi ile hareket 

edilmelidir: 
Kendin bozuksan, enerjin düşükse, Reiki 
veremezsin. Reiki’yi önce kendi üzerinde 
kullanmalısın. Birinci amaç kendine yardım 
olmalıdır. Reiki’yi önce Ruhsal ve spiritüel 
gelişimin için ve kendi sağlığın için 
kullanmalısın. Herkes Reiki enerjisini 

nakledebilir. Enerjiyi daha iyi nakledebilmek için 
kendine dönmen gerekiyor. 
 REİKİ DUŞU: 
Yepyeni bir güne uyandınız. Yeni günün 
enerjisini depolamak üzere hazır mısınız? 
Kendinize sadece bir kaç dakika ayırarak 
gününüzü bolluk, bereket, şifa, koruma, sevgi, 
şefkat, merhamet, huzur, barış, birlik anlayışı ve 
sükûnetle geçirebilirsiniz. Bunu için Evrenin en 
yüksek yardım frekanslarından olan Reiki 
Enerjisini davet ederek, bedeninizi ve auranızı 
ışıkla doldurabilir kendinizi tamamen sağlıklı, 
güçlü, sevgi dolu, cesur ve enerjilendirmiş olarak 
gününüzü yaşayabilirsiniz. Eminiz ki siz de 
günlerinizi böylesine enerji dolu ve böyle bir 
bilinçle yaşamak istiyorsunuz. Öyle ise ne 
bekliyorsunuz?  
Hepinizi Reiki Duşu Meditasyonuna davet 
ediyor, bolluk, bereket, şifa ve koruma dolu 
günler diliyoruz.  

Not: Bu meditasyonun CD.’lerini vakfımızdan 
temin edebilirsiniz. 

 KISSADAN HİSSE 
Korkusuzca ilerlemeye ve görünüşte yeni olan 
yollara, kavramlara ve fikirlere öncülük etmeye 
istekli ol. Eski engelleri yıkmaya ve gerçeğin ışığını 
ortaya çıkartmaya istekli ol. “Görünüşte yeni” 
diyorum çünkü hiçbir şey yeni değildir. bu sadece 
tam döngüyü tamamlama meselesidir; Benimle bir 
olduğunu tekrar fark etme; başlangıçta olduğu gibi 
Benimle birlikte yürümeyi, ilerlemeyi ve Benimle 
konuşmayı tekrar öğrenme; Ruhunda ve gerçekte 
tekrar doğma... Geliştiğini ve olgunlaştığını hisset. 
Eskinin senden uzaklaşıp gittiğini ve neşe ve 
şükran duygusuyla yeniyi kabul et. Yeni olan ne 
kadar muhteşemdir ve Benim yollarım ne kadar 
harikadır! Benim ve benim ilahi varlığımın bilinçli 
olarak farkında ol ve sevin, çünkü Cennetim 
geliyor. Bırak Benim huzurum ve sevgim içini 
doldursun ve seni sarıp sarmalasın. Yüreğini 
büyük bir sevgiyle, şükran ve huşu duygusuyla 
canlandır ve Benim sevgimle bugünü yaşarken, 
Benim irademi yerine getirirken, Benim yolumda 
ilerlerken, mutlak bir huzur içinde ol… 

İÇİMİZDEKİ KAPILARI AÇMAK “ 

Eileen CADDY 
 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK..! 
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