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

Biliyoruz ki, insan kendi dışındaki âlemi 
duyu organları kanalıyla idrak eder… Ve bunu, 
zihni fonksiyonlarıyla bir değerlendirmeye tabi 
tutarak belli derecede bir şuurluluk kazanır... 

Bununla beraber, duyu organlarının 
algılama gücünün ne kadar sınırlı olduğu da 
ortadadır... Bu nedenle algılama sınırlarını 
aşmak, daha ötelere uzanmak için mikroskop ve 
teleskop gibi bazı araçlardan yararlanıyoruz… 
Ama ne kadar zorlanırsak zorlanalım, evrenin 
sonsuz titreşim skalasında, daracık iki çizginin 
ötesine geçemiyoruz… 

Yine de insan, zaman içerisinde hiç 
umulmadık ataklar yaparak kendini aşabilmekte 
ve evrenin sırlarını çözmekte büyük çabalar sarf 
ederek ciddi başarılar edebilmektedir… İşte 
Albert Einstein, evreni tanıma yolundaki kapıyı 
adamakıllı aralayan büyük bir fizikçidir… Bu 
yazımın amacı onun Rölativite teorilerini 
incelemektir… 

Aynı objeyi iki ayrı kişi gözlediği zaman 
elde edilen sonuçlar asla yüzde yüz birbirini 
tutmaz… Herkes bir objeyi farklı açı ve 
mekânlardan müşahede eder ve kendine has 
algı organlarıyla deşifre eder… Hele gözlemlere 
kişisel duygu ve düşünceler de karışmışsa, algı 
iyice güvenilmez olur… Diyebiliriz ki, ne kadar 
gözlemci varsa, o kadar da gözlem sonucu 
ortaya çıkar… 

Hiçbir cismi o andaki haliyle göremeyiz… 
Neden?.. Çünkü ışık o cisimden gözümüze 
gelene kadar bir zaman geçmiştir ve bizim 
gördüğümüz şey, o cismin sözünü ettiğimiz 
gecikmeden önceki haldir… Bu durum, yalnızca 
astronomi alanının cisimlerine özgü değildir… 
Bir odanın içinde üç metre ötedeki bir 
arkadaşınıza bakıyorsanız, bu arkadaşınızı “şu 
andaki” haliyle görüyor değilsiniz… Saniyenin 
yüz milyonda birine eş zaman önceki durumunu 

görüyorsunuz… Ama bu gecikme öncesi ve 
sonrası arasındaki görüntü arasındaki fark o 
kadar küçüktür ki, tefrik edilemez… 

İnsan, dış âlemi, ancak duygu 
organlarının gücü yettiği oranda ve gayet 
sübjektif bir şekilde algılar… Duyu organlarımız, 
bize bütünün sadece minicik bir parçasını 
aksettirebilecek yapıda, mütevazı araçlardır… 
Besbelli ki insan, varlık âlemini ancak kendi 
boyu kadar, çok dar bir açıdan ve kendine göre 
algılayacak yapıda güçsüz bir periskoptur… 
Yani, duyu organlarımız, dış âlemden gelen 
tesirlerin ancak belli bir bölümünü alır ve çoğu 
zaman da onu olduğundan bambaşka bir şekilde 
değerlendirerek yanılabilir... 

Bu durumda, insanın içine düşebileceği 
en büyük yanılgı, bu cılız duyu organlarıyla elde 
ettiği bilgileri, bir olayın, hatta evrenin tümüne 
mal etmesi olur… Bu durum, bir körün filin 
hortumunu tutarak, onun yılana benzediğini 
söylemesine benzer… 

O halde belli iki titreşim arasında, 
kendine göre değeri olan, mutlak kesinlikten 
uzak algılama yapan duyu organlarımızın bizi 
yanıltabileceğini; evrende bizim gözümüze 
henüz çarpmayan sayısız yasa (Einstein’ın 
izafiyet teorilerinde olduğu gibi) bulunduğunu 
bilmemiz gerekir… Öyle ki, yüksek hızla hareket 
eden sistemde olup bitenleri incelediğimizde, 
göreceğiz ki, bildiğimiz, güvendiğimiz mantık 
sistemimiz bile sarsılacaktır… Büyük fizikçi 
Albert Einstein bazı doğa yasalarına öylesine 
nüfuz etmiş ki, elde ettiği sonuçların yarattığı 
dalgalar hala durulmamıştır… 

Newton, Principia adlı kitabında şöyle 
diyor: “Mutlak mekân, tabiat icabı, dış hiçbir 
şeyle ilgili olmaksızın her zaman aynı ve 
hareketsiz kalır… 

Benzer şekilde olmak üzere, mutlak, 
lineer ve matematiksel zaman, kendisi ve tabiatı 
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icabı, dış hiçbir şeyle ilgili olmaksızın eşit şekilde 
ilerler… 

İnsanoğlu mekân ve zaman hakkındaki 
bu klasik fikirlerin mutlak doğruluğuna uzun süre 
inanmıştı… Ama bir Albert Einstein geldi ve 
mutlak mekân-zaman anlayışı altüst oldu… En 
büyük hatamız, zamanı mutlak kabul etmemiz… 
Bunu anlamak için Mutlak’ın ne demek olduğunu 
bilmemiz gerekir… Mutlak; yalnız kendi olan, 
kendi kendine yeterli olan, hiçbir şart altında, 
hiçbir dış etkiyle değişmeyen, parçalara 
ayrılmayan, sebep ve sonucu kendi olan 
demektir… 

Tekrar zaman konusuna dönersek, 
denmiştir ki; zaman, harekete bağlı olmayan 
mutlak bir kavramdır… Dolayısıyla herkes ve her 
hız sistemi için aynen geçerli olduğunu kabul 
etmek gibi hatalı bir sonuç çıkmıştır… Evrende 
belli bir noktada asılı hayali bir saat kabul edip, 
herkesin, her farklı hız sisteminin, her 
gezegenin, saatlerinin bu referans saate göre 
ayar edebileceğini düşünmüşüz… Ne büyük 
yanılgı… Hızlı hareket sistemlerinde, geçen 
zamanın duran gözlemciye göre yavaşladığını 
öğrenmek tabii ki şaşırtıcı olacaktır… 

Benzer lineer mantıkla, uzunluk için de 
düşüncelerimiz, ancak Dünya şartlarına göre bir 
kıymet taşımaktadır… Bir cetvelin iki ucu 
arasındaki mesafe bize uzunluğu verir diyoruz… 
Yani, bir şeyi gene kendisiyle tarif etmiş 
oluyoruz… Buna ek olarak, hızla hareket eden 
bir araç içinde kullanılan cetveldeki bu iki çizgi 
arasındaki mesafenin aynı kalacağını iddia 
ediyoruz… Einstein, bu konuda da şok yaratan 
gerçekleri ortaya çıkarmıştır… Uzunluk da 
mutlak değildir ve hızlı bir sistem içerisinde, 
hareket istikametinde boyu kısalır… 

Poincaré, Einstein’dan önce zaman ve 
mekânın izafi oluşunu incelemiştir… Bu eserinde 
şöyle yazmaktadır: “Mutlak mekânın sözünü 
eden bir kimse, anlamı olmayan bir kelime 
kullanır… Bu meseleyi düşünen herkesçe, uzun 

zamandan beri ilan edilen, fakat çok defa 
unutulmaya doğru akan bir gerçektir… 

Ben, İstanbul’un belli bir noktasında, 
sözgelimi Taksim meydanındayım… Ve buraya, 
mekânın aynı noktasına yarın döneceğim 
diyorum… Ancak bunda haklı olmayacağım… 
Çünkü şu andan yarına kadar, iki milyon 
kilometreden daha fazla dolaşacak olan yer 
küre, kendisiyle beraber Taksim meydanını da 
sürükleyerek hareket edecektir... Burada 
sözümü daha açıklamak isteseydim, hiçbir şey 
elde etmiş olmayacaktım. Çünkü bu iki milyon 
kilometreyi küremiz güneşe göre yaptığı hareketi 
içinde dolaşmıştır… Güneş de Samanyolu’na 
göre yer değiştirir… Ve Samanyolu’nun kendisi 
de şüphesiz biz kendi hızını bilmeksizin hareket 
halindedir… Öyle ki, Taksim meydanının bir 
günde ne kadar yer değiştirdiğini tamamıyla 
bilmiyoruz ve hiçbir zaman da bilemeyeceğiz… 

Poincare, insan zekâsının şuurun 
gelişmesi ve başka dünyalardan izlenim 
alabilmesi ölçüsünde dört boyutlu yapının ortaya 
çıktığını şu sözlerle belirtiyor: 

“Zekâsı bizimki gibi yaratılmış olan ve 
bizimle aynı duyuları taşıyan fakat önceden 
hiçbir eğitim görmemiş bulunan varlıklar, uygun 
bir şekilde seçilmiş bir dış dünyadan öyle 
izlenimler alabilirler ki, bunun neticesi, 
Öklid’inkinden bambaşka bir geometri yapısı 
kurmaya ve bu dış dünyanın olaylarını, Öklid-
dışı bir mekânda toplamayı başarabilirler...” 

 

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; su’yun, bir yatağa 

meyletmesinin tesadüfi olmadığının; küçük 
derelerin birleşmesinin de tesadüfi 
olmadığının; o yüce şelâlenin tepemize 
inmesinin, hiç tesadüfi olmadığının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; Merkez Bilgi Alanları’nın 
müteşekkil olduğunun; onların elleriyle 
uzanılan ellerin, temasın şiddetiyle sarsılır 
ve mutlaka yerine oturur olduklarının; 
nefeslerine üflenen yakıcı tesirin, aynı 
yakıcılıkla sürer gider olduğunun; onların, 
zengin ruhlar olduğunun; o kadar da 
cömert olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; Merkez Bilgi Alanları vakum 
etkisi yaparken, her varlığın, kendisini bir 
kademe üzerinde, içinde veya bu kademe 
ile karşı karşıya bulur olduğunun; derhal, 
varlığın, cehdi vasıtasıyla, bu üçleme 
içindeki yerini tayin eder olduğunun; sürekli 
olarak bu üçleme içerisinde geçişler 
halinde de bulunabilir olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; Dünya koşullarının, tam 
sabitlenmemiş varlıkları, bulundukları 
kademe dâhilinde oradan oraya sevk eder 
olduğunun; bulundukları kademeye 
sabitlenmiş varlıklar için, bu durumun 
tehlike arz etmez olduğunun; en dış halka 
ile en iç halka arasında gezen varlıkların 
alanla olan temaslarının, daima teğetleşme 
şeklinde olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; alan’ın, kendine ait zaman 
enerjisi’ne sahip olduğunun; eğer alanın 
gerçek mahiyetiyle temasa geçebilirsek, en 
az burulmanın yaşandığını hissedebilir 
olduğumuzun; işte orada kendimiz için, 
yepyeni startlar alabilir, değişimler 
yaşayabilir, sıçramalar yapabilir 
olduğumuzun; gerçek temasın yakıcı 
olduğunun; varlığın, varlığındaki çatırtıları 

somut bir şekilde duyar olduğunun; en 
tehlikeli anın, kenetlenme anı olduğunun; 
çünkü kendisini en dış halkada bulabilir 
olduğunun; hâlâ merkezdeyim zannının, 
en büyük yanılgısı olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; cehdimizin, alan’ın gerçek 
mahiyetini anlayabilmek yolunda olması 
gerektiğinin; zira her anlayışımızın bize 
kapsam ve sür’at kazandıracak olduğunun; 
böylece, alan’la daha iyi kenetlenip, hakiki 
sabitlenmeye doğru gidebilecek 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; şu anda, alan’ın esas 
mahiyeti hakkında bilgi sahibi 
olmadığımızın; bizleri sevk edenin, 
sezgilerimiz olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; daha ziyade, Dünya 
koşullarımızın bulunduğumuz kademeleri 
tespit etmekte olduğunun; buna, taklit, 
korku ve boşluk unsurları da eklenmekte 
olduğunun; bütün bunları üzerimizden 
silkeleyip çırılçıplak kaldığımızda, bizim, 
Merkezde olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; bizim, alan olduğumuzun; 
hizmet ediyor olduğumuzun; hizmetimizin 
ne olduğunu biliyor olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:236) 

*** 

 Kıyam etmek; bu hizmet’in, bir realitenin 
habercisi olduğunun; ölümü yaşatırken, 
doğumu gerçekleştirir olduğunun; oranın 
ve buranın bir olduğunun, kesintisiz 
hayat’ın varlığını müjdeler olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:236) 

*** 
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---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (35)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Kali-Yuga çağı, ezoterik öğretilerde, tam 
içinde bulunduğumuz çağın adıdır... Buna Demir 
Çağ da denir... Kali-Yuga çağının en büyük 
özelliği, bilginin çok bereketli mevcudiyeti ama 
bu bilgiyi paylaşacak kimsenin olmayışıdır... 
Böyle bir özelliği var Kali-Yuga’nın... Bu, binlerce 
yıl önceden gelen bir okült bilgidir... Hakikaten 
bugün bunu yaşayanlar ve bu bilginin idrakinde 
olanlar deneyimliyorlar... Bulamıyoruz... Yani 
bilgiyi hakiki manada paylaşacak varlık bulmada 
güçlük çekiyoruz... Ama inşallah Kali-Yuga yani 
Demir çağ sonrası çağın ki Altın Çağ dediğimiz 
bir çağ bu, o çağın idrakinin tesirlerini küçük 
küçük alanlardanız… Bütün bedenlerimizle o 
çağa hazırlananlardanız... 

Bu çağda vaat edilen ki, Merkez Yüce 
Plan Tebligatlarında ‘Müjde’ deniyor... Bizim 
vaade, ödüle, cezaya ihtiyacımız yok, müjdeyle 
yolumuzu alıyoruz biz... İşte verilen müjde şu ki; 
Altın Çağda bu bilginin paylaşımı çok bereketli 
meydana gelecek... Tabii bu sıkıntılı dönem 
kendini çok daha üstün bir seviyeye bırakacak... 

“Mantal tekâmülün sizlere doğru gelmekte 
olan ve adeta bir uzantı şeklindeki 

versiyonunun hissiyatını, zihinlerinizin 
içindeki çökeltiye bir çomak sokarak alt üst 

ettiğinizde, meydana çıkan bulanıklığı, 
verdiği allak bulaklık ile hissetmektesiniz... 

Bulanıklığın allak bullaklığı, üzerinizde 
oluşturduğunuz .... ....liği hissedenler 

tarafından bir yangın şeklinde görülmekte... 
Her şeye rağmen bazılarınız da, elden 
geldiğince titreşimleri sakinleştirmek 

hevesini gütmektedirler...” 

“Her durdurulan salınım yerini bir intifaya 
terk ederken, yaratılmış olan mesafeler ise o 

denli büyümektedir... Mesafelerin açıklığı 
ürkütücü boyutlara ulaşma eğilimini daimi 

olarak göstermekte, sizler ise yatay tesirlerin 
cazibe ve itelemesine kanarak destekler 

tavrınızı devam ettirmektesiniz... Olmuş olan 
ve olabileceği ayıklamak, kendinize tertemiz 

bir zemin hazırlamak ve bu zemini tüm 
varlığınızla ile koruma durumunu artık fark 
etme zamanının geldiğini, küçük çanların 

yerlerini teker teker büyük çana bırakmakta 
olduğunu görmelisiniz...” 

“Kimlerin istekleri ne doğrultuda oldu ise 
aldıkları cevaplar daima o istikameti 

göstermiştir... İstek kalitesiyle orantılı olarak 
gelişme gösteren bu durumun muhtevasını 

teşkil eden husus adeta esas gayeyi de 
ortaya koymaktadır... Ceht gösterilmesi 
gereken vaziyetin işte burada meydana 

çıkması icap etmektedir...” 

“Arka arkaya bir zincir halinde açılmakta olan 
yolların hangisinin tali, hangisinin gerçek yol 

olduğunu tespit edebilmek için ve 
görülebilen en hakiki yolun ise sizleri çekmiş 

olduğu noktanın esas mahiyetinin ne 
olduğunu anlayabilmek, ondan sonra ise, bu 

uğurda ortaya koyabileceklerinizi gözden 
geçirdikten sonradır ki adımlarınızı ağır ve 

emin bir şekilde kullanabilirsiniz...” 

“Çekim sistemi, vakum hayatın en küçük 
anından en büyük anına kadar her safhada 
uygulanmaktadır... Her an sizi diğer bir an’a 
doğru çekmektedir... Çekimin kontrol dışı 

olduğu barizdir... Orijinalitesi ise kendine has 
yoğunlaşmalar ve azalmalar olup zaman 

zaman varlığını şiddetle hissettirmektedir... 
Vakum tesirinin ihtiva ettiği enerji zaman 

enerjisidir... Bu hisler elastikiyet kanunun en 
önemli karkas hisleridir...” 

“Bir kanunun ayakta durabilmesi için daimi 
olarak karkas sistemleriyle desteklenmeye 
ihtiyacı vardır... Fizik planda gayet şuursuz 

bir görüntü aldığı fakat diğer boyutlara 
uzanıldıkça meselenin ulûhiyet prensiplerine 

dayalı bir şekilde gelişmekte olduğunu 
görmektesiniz... Meselenin zorlanmadan 
anlaşılabilirlik durumuna gelebilmesi için 
bütün kanunların yaratıcısının ve amacın 
düşünülmesi icap etmektedir... Prensip 

kapılarının teker teker zorlanma zamanıdır... 
Yalnız dikkat edilecek husus, kapıları 

sırasıyla iyice açabilmek ................................. 
yarım yamalak açılan kapıların kanatları 

arasına sıkışıp kalmak değildir...” 

Şimdi bu iki tebliği Yukarı’nın izniyle, 
yardımıyla yorumlamaya, anlamaya çalışalım... 

“Mantal tekâmülün sizlere doğru gelmekte 
olan ve adeta bir uzantı şeklindeki 

versiyonunun hissiyatını zihinlerinizin 
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içindeki çökeltiye bir çomak sokarak alt üst 

ettiğinizde meydana çıkan bulanıklığı verdiği 
allak bullaklık ile hissetmektesiniz...” 

Şimdi biz de vuku bulan; 

“Vakıf olunan tesirlerin artması hasebiyle 
bünyelerimizde iktisap etmiş bulunulan 

durumun gün geçtikçe artması sizlerde tarifi 
imkânsız akisler yaratmaktadır…” 

İfadesine bağlı olarak bu cümleyi 
anlamaya çalışalım... Demek ki; vakıf 
olduğumuz ve gün geçtikçe artan bir tesir etkisi 
altına giren bizler ve tüm beşeriyet aslında... 
Bizler diyince bu tebliğlerin belirli bir kişiye, 
gruba özel olmadığını başından beri vurgulamak 
istiyorum... Bunu bir kişi üzerine aldığınızda 
onunla bir betice elde ediyorsunuz, bir gruba 
aldığınızda yine bir netice elde ediyorsunuz... 
Bütüne ele aldığınızda onda da bir netice elde 
ediyorsunuz... Global bir bakış anlayışını burada 
elde etmek mümkün... Şimdi biz bunu bütün 
beşeriyete, bir gruba veyahut da şahsımız 
üzerine alacak şekilde anlamaya çalışalım... 
Mantal tekâmülün sizlere doğru gelmekte olan 
ve adeta bir uzantı şeklindeki versiyonunun 
hissiyatını nasıl anlıyoruz bu hissiyatı? 
Zihinlerinizin içindeki çökeltiye bir çomak 
sokarak alt üst ettiğinizde meydana çıkan 
bulanıklık bizde allak bullaklık şeklinde 
hissedilmekte... 

Yani diyor ki aslında bu tesirler sizlerde 
şifa oluşturdu... Pansuman değil de tedavi edici 
vasfı, nasıl ki, zihinlerimize sokulan bir çomağın 
çökeltileri sanki bir eriyik şeklinde çökelmiş olan 
oluşumları karıştırarak, tekrardan o eriyik içinde 
dağıtarak nasıl o eriyiğin vasfını, rengini 
tekrardan karışımı belirli bir vasfa getiriyor… İşte 
aynı bunun gibi zihinlerimize bir çomağın 
sokulmasıyla orada bulunan çökeltilerin 
tekrardan alt üst edilmesi... Ve bizlerin de bu alt 
üstlülüğü, bu bulanıklılığı allak bullaklık şeklinde 
hissetmiş olduğumuzu bize ifade ediyor... Yine 
burada bizi bize ifade ediyor... 

Demek ki burada mantal tekâmülün iki 
tane özelliği dikkat çekiyor... Birincisi; mantal 
tekâmül bizlere doğru gelmekte olan adeta bir 
uzantı şeklinde versiyonu yaşıyoruz… Bu çok 
önemli... Yani demek ki buradaki mantal tekâmül 
bizi biyolojik bedenimizle algılayabildiğimiz fiziğe 
en yakın seviyedeki bir yüzey, satıh... Fiziğe en 
yakın bir mantal tekâmülden söz ediyor... İşaret 

ettiği nokta bizlerin fizik şekille hatta beş 
duyumuzla ve duygularımızla algılayabildiğimiz 
seviyedeki mantal tekâmül... Bu mantal 
tekamülün tarifini şöyle yapıyor: sizlere doğru 
yaklaşmış bir uzantı şeklindeki versiyon... 
Demek ki bunun, bizlerden çok uzaklara giden 
uçsuz bucaksız bölümü de var... İşte burada 
varlığın sonsuzluğu, birliği anlayışına doğru bizi 
götüren bir şey bu... 

Bu çok önemli yani mantal tekâmül 
deyince ne anlayacağız?.. İşte benim bir mantal 
yanım var bana ait, işte bu mantal yanımın 
gelişimi, inkişafı, daha kapsam kazanması 
şeklinde anladığımız bu şeyi o, tepeden inme 
anlatıyor... Mantal tekâmülün sizlere doğru 
gelmekte olan, bize doğru geliyor ve adeta bir 
uzantı şeklindeki versiyonun hissiyatını yani bize 
doğru geliyor, uzanıyor, o sonsuz olan Yaradan 
sahasındaki mantal tekâmül orada da var... Yani 
burada bize kadar uzanmış olan versiyonunun 
hissiyatına bizim dikkatimizi çekiyor... Yani bizim 
fiziğe en yakın şekline dikkatimizi çekerken, 
bunun aslında sonsuza uzanan bir versiyon 
olduğunu ve mantal tekamülün orayı da 
ilgilendirdiğine dikkati çekiyor... 

Burada biraz çizmeyi aşıcı anlayışların 
hissiyatını hissetmemiz lazım... Nedir bu?.. 
Mantal tekâmül, bizlerdeki zorunluluğu, 
gerekliliği ve hissiyatı, Rabbin sonsuz 
bünyesinde de aynı... Yani oranın da mantal 
tekâmüle ihtiyacı var... Yani Yaradan da gelişme 
ihtiyacındadır... Yaradan da bir mantal tekâmül 
ihtiyacında... Burada mantalin ne olduğunu daha 
sonraki yorumlarda kavrayacaksınız... Şimdi 
buradaki unsur ne?.. 

Bir uzantı geliyor ve bir versiyon olarak 
benim zavallı mantalime ve tekamüle ihtiyacı 
var... Onun hissiyatını allak bullaklık şeklinde 
ben hissediyorum... Ama bunun uzanan sonsuz 
sahadan gelen bir versiyon olduğunu 
düşünürsek, orası da aynı tekamülün 
ihtiyacında, muhtaciyetinde... Yaradan’ın bir 
tekâmüle muhtaç olduğu fikri, bizdeki zihin 
kirliliği yaratan Yaradan anlayışımızda biraz 
halel getirici gibi algılanabilir... Ne olur 
konuşmalarınızı bu sahanın dışında 
tartışmayınız... Bunun biraz duyguya dayalı 
coşkusu ilişkilerimizde zedelenmelere sebebiyet 
verebilir… Onun için burada konuştuklarımızın 
çok özel olduğunu, her mekânda 
konuşulamayacağını, okült vasıfta olduğunu 
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hatırlatmak istiyorum... Lütfen buna özen 
gösterelim... Ne olur?.. Sizin bu duygusal 
hevesiniz, ulvi coşkunuz ilişkilerinizi zedeler... 
Anlaşılamamanın getirdiği hak etmediğiniz 
sorumluluklar yüklenirsiniz ya da karşınızdaki 
insanın, böylesine kolay kabul edilemeyecek bir 
bilgiyle sarsılmasına sebep olursunuz... 
Dolayısıyla o da bir sebebiyettir... Yaradan’ın 
tekâmüle, gelişmeye ihtiyacı vardır... Nasıl 
olur?.. O bize bütün semavi bilgilerle hatta 
felsefenin bir bölümü ile geleneklere de dayalı 
olan bir sürü öğretide O’nun mükemmel olduğu, 
O’nun bir gelişime ihtiyacı olmayacak kadar 
üstün, sonsuz, mükemmel olduğu söylendi 
dediğinizde tabii siz de haklısınız... Zihinlerimize 
ve düşüncelerimize konulmuş olan bu sınır tabii 
ki burada konuştuğumuz bilgi dâhiline alamaz 
sınırlı olduğu için… 

Ama meseleye şöyle bakıyoruz: Mesele 
Yaradan’ın tekâmüle ihtiyacı olduğu fikri, 
cümlesi, ifadesi aslında Yaradan’a halel getirici 
değil... Onun üstün, sonsuz ve bütün ihtimallerini 
içinde barındıran vasfını ortaya koyan bir 
ifadedir... Çünkü bakın Merkez Yüce Plan 
tebliğinde diyor ki Yaradan enerji, Üstün enerji 
yani Tanrı sonsuz imkânları sonsuz ihtimalleri, 
sonsuz olasılıkları, sonsuz mekânlarda, sonsuz 
zamanlarda sonsuz çeşitlemelere tâbi tutabilen 
bir vasıftır... Şimdi biz eğer Yaradan’ın Merkez 
Yüce Plan’ın ifadeleriyle bu vasıflarını görmez ‘O 
mükemmeldir’ dediğimizde mükemmel olmama 
ihtimalini Onun dışına koyarız... Dolayısıyla ne 
olur? Onun sonsuz ve bütün ihtimalleri 
barındıran özelliği halel, zarar görür ve kısıtlı, 
sınırlı sadece mükemmellik vasfına sahip 
sonsuzluğunu yitirmiş bir Tanrı... Oysa O sonsuz 
ihtimalleri barındırıyor, aynı zamanda 
mükemmel de değil... Haşa, çarpılacağız! O 
öylesine üstün, öylesine sonsuz ki mükemmel 
olmaması da onun içinde mükemmellik de onun 
içinde... Bizim mükemmel anlayışımız ne ki, 
O’na mükemmel diyebilelim… O aynı zamanda 
sonsuz fakat aynı zamanda bir zerre... Onun için 
de biz, bu beşeri zihniyetimizin özelliğinden 
dolayı bu dualitenin tüm unsurlarını bünyemizde 
taşıyoruz… Hem o iyiyi, hem de o kötüyü temsil 
eder... Allah kötü, Tanrı kötü, Yaradan kötü... 
Bizim bu beşeri şuurun kötü dediği O’nun 
bünyesindeki olasılıkların içerisinde var olan her 
şey O’nda var... Ama O sonsuz... O’nun 
Penceresinden bakabilen için ne iyi, ne kötü, 
sadece olan kutsaldır... Olan da O’nda ne iyi ne 

de kötü var... Biz o olanı kendi varlık zaaflı, 
duygu dolu beşeri özelliklerle donatılmış olan bu 
varlık yapımızdan geçirirken, O’nun o olanı kötü, 
iyi diye, hoş nahoş diye yorumlamamız bizim 
seviyemizin bir zaafından başka bir şey değil... 
Çünkü niye? Çünkü bizim beşeri gözlükle, beşeri 
zanlarımızın gözlüğüyle ona baktığımızda 
görebildiğimiz yine dualiteden, illüzyondan öte 
bir şey olamıyor... Çünkü bizim bütün 
donamımız dualite ve illüzyona programlıdır... 
Parçalanmaya yönelik, daima bölen, kategorize 
eden ve parçalara ayırmaya hevesli lineer bir 
akılla donanmış olarak bunun ötesine geçmemiz 
mümkün değildir... Dolayısıyla Tanrı’yı iyi, kötü, 
üstün, yüksek, en büyük... Sorun aklınıza ‘Senin 
en büyük anlayışın ne?’ dünyadan mı büyük, 
astrofizik alemden mi büyük?.. Sorduğunuzda 
bir de bakıyorsunuz ki Tanrı’yı o kadar 
küçültmüşsünüz ki..! O en büyük sözcüğüyle... 
Çünkü bizim en büyük anlayışımız nedir ki? 
Aklımızın erebildiği, akılla kavranabilen, beş 
duyuyla algılanılabilen bir âlemde bulunan 
bizlerin büyüklük anlayışı ne olabilir ki? En 
büyük Beşiktaş veya Galatasaray! Bunu 
diyebiliriz ancak Tanrı için en büyük diyemeyiz... 

Galatasaray için de en büyük diye 
tezahürat yapanlara neye göre dediğinizde bir 
düşünse akıllı bir insan Beşiktaş’tan, 
Fenerbahçe’den büyük, bütün Türk 
takımlarından büyük, Dünya takımlarından 
büyük diyebilir daha fazla diyemez... Çünkü 
algılayabildiği kadarıyla ve karşılaştırma yaparak 
ancak büyük diyebilir... Ama Tanrı’yı neyle 
karşılaştırırsınız ki, o karşılaştırdıklarınızdan en 
büyük olduğunu veyahut da neyle kıyaslarsınız 
ki o kıyasladıklarınızdan en iyi olduğunu 
söyleyebilirsiniz... Kıyası yoktur çünkü... Çünkü 
kıyas edebileceğiniz her şey onun bünyesine 
ait... Zaten O’ndan ayrı bir şey yok ki kıyas 
edebilelim... 

Kıyas iki farklı ve ayrı öğenin birbiriyle 
karşılaştırılmasıdır burada ayrılık yok ki... Tek 
olan bir şey var, kıyaslanamaz... Niye? Çünkü 
O’nun dışında bir şey yok ki kıyaslayayım... 
Kıyaslanamaz, O’na bir lütuf atfetmemek değil, 
kıyaslanamayacak kadar güzel, 
kıyaslanamayacak kadar affedici değil... 
Kıyaslamak için elimin altındaki her şey zaten O, 
O’ndan başka bir şey yok... Tanrı 
kıyaslanamaz... Kıyaslayamayacağım bir 
unsuru, vasıfları ben sayamam... Bana sorulsa 
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‘Tanrı büyük mü?’ bilemem... Niye? 
Kıyaslayamıyorum... Ama bildiğim şu ki bütün 
yaratılmışlığı bünyesinde taşıyor ve yarattığı her 
şeyin de bünyesine sığabiliyor... İşte çomak 
sokuyoruz dikkat edin... Zihinlerimize çomak 
böyle giriyor... Çünkü zihinlerimiz bizim 
bağımlılık, sabitlenme bilgimize veya 
programımıza, egomuza ve bunlara hizmet 

etmek üzere programlanmış bir akıl melekesine 
sahip olan bizlerin zihinlerimizdeki çökeltileri 
çomak sokup karıştırmakta dahi zorluk içerisinde 
olduğumuz kesindir... (Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (41) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Onun için eğer evleneceksek, meseleleri, 
bu derinlikte tahkik edelim, kozmik bir 
mekanizma seviyesinde ele alalım... 
Boşanacaksak, yine bu seviyede ele alalım... 
Boşandıysak hiç duygu hezeyanları yaşamamak 
lazım... Güzeldi, zengin bir kocaydı vs. gibi… 
Bunların hepsi bizim çok düşük seviyede 
değerlendirme ölçütlerimiz... Bu parametrelerle 
meseleye bakarsak, böyle bir kurumu tesis 
ederken de yanılgılar başlar… Tesis ettikten 
sonra idamesinde de yanılgılar başlar… Bu 
idameye son verdiğimizde bu sefer duygusal 
açıdan pişmanlıklar, üzüntüler vs. hatıralarla 
haşir neşir olmak, yine bu parametrelerle bizi 
hep gelişime engel bir şekilde tutar...  

Bu konuda benim aklıma şöyle bir şey 
geldi, diyelim ki iki kişi evlendi ve hanımın 
hareketleri aşağı doğru çekiyor ama ondan da 
bir türlü kurtulamıyor... Çeşitli nedenler çıkıyor 
ortaya, bakıyor ki, bir tuzağın içinde ama 
buradaki şey şu mu acaba..? Plan gereği mi bu 
esareti çekiyor..? Adamcağız biliyor, diyor ki 
‘tamam ben aşağı çekiliyorum ama bir türlü 
kurtulamıyorum’, engeller çıkıyor, bocalıyor, 
hiçbir şey yapamıyor... Onun planı gereği mi 
acaba..? Yoksa özgür bir şey var mı burada..? 

Burada zaten tebliğin diğer kısımlarını 
çağrıştıran bir şey var... Tamam vasıta bu fakat 
acayip, niye acayip..? Çünkü kendi varlığını 
aşağı çekici vs. bir de üstelik kurtulamıyor... 
Çeşitli sebepler yani yatay sebepler... Düşey 
sebep kurtarıcıdır ama yatay sebeplerde 
kalındığı için kurtulamıyor... Niçin kurtulamıyor..? 
Diyor ki ‘kurulmuş düzeni bozmak olmuyor, etik 
açıdan olmuyor, bana ne derler, ben onu geri 
yollarsam hayati tehlike vs. ‘ bir sürü yataya, 
Dünya koşullarına ait bir sıkışıklık içerisinde... 
Genelde böyledir... Böylesine yataya bağımlı bir 
pozisyon içerisine düştüysek, zaten yataydan 

gelen imkânlarla biz bu sıkışıklığın içerisinden 
çıkamayız... 

Bu bizi erdemliliğe götürür, Tanrı’ya 
veyahut da kendini bilmeye, kontrole veyahut da 
varlık titreşiminizi yükseltmeye, aynı şey... 
Aydınlanmaya, bilgeliğe, ne derseniz deyin… 

Gidici bir inkârın burada mevcut 
olduğunu hissediyorum... Çünkü bir eprövün 
varlık üzerindeki basıncı hep onu aydınlığa 
fırlatmak içindir... Yalnız burada bir husus var... 
Eğer yatay tesirlere bağlı olarak bir esaretin 
içerisine girdiysek, biz Tanrı’ya yöneldiğimizde 
bir gecikmeyle karşılaşırız... Mutlaka bundan 
emin olun... Geciktirici bir faktör var... İmkânsız 
demedim dikkat edin... Bir an önce gitmek yerine 
bir kere yataydaki o sizi esir eden ve sizin işin 
içinden özgürlük vasfında çıkmanıza engel olan 
yatay tesirlerdeki bu unsurları temizlemediğiniz 
sürece yani vasıtanız acayip kalmak kaydıyla ve 
de esir olmak kaydıyla hayrı ifade etmemesi 
Tanrı’ya gidişimize engel olur demektir... Hayrı 
ifade etmemek bu tebliğdeki şu: 

”Biliniz ki o vasıta sizin için hayrı ifade 
etmemektedir...” 

Hayrı ifade etmemekle sizin varlığınızın 
gelişimine yani Tanrı’ya yönelmenize, 
aydınlanmanıza, gelişim nedir..? Gelişim 
aydınlamadır, Tanrı’ya yönelmektir, Tanrı’ya 
ilerlemektir, varmak ne mümkün..! İlerlemektir… 
Sonsuzdaki bir unsura varamayız ama ona bir 
adım atmaktır... Hayır budur... Hayır, açık, seçik, 
sarih bir şekilde görünendir... Tanrı’ya bir 
hareketten söz edeceksek, aydınlanmadan, 
tekâmülden, gelişimden söz edeceksek, mutlaka 
önümüzün açık, saçık, sarih bir şekilde görünen 
olması lazımdır... Oysaki burada ne var..? Bir 
acayiplik var... Bilinmezliktir acayiplik... 

Acayip yemek demek, nasıl yapıldığı, 
içinde ne olduğu belli değil... Acayip bir durum 
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demek bir türlü anlaşılmaz, tasvir edilmez bir 
durum demektir... Yani ‘acayip bir araç geçti 
buradan’ ne geçti buradan..? ‘bilmiyorum, 
acayipti...’ Acayip demek, varlık tarafından 
teşhis edilemeyen, tasvir edilemeyen, bir teşhis 
konulamayan bir durumdur... Bu acayiplik varsa 
yani siz o duruma hâkim değilseniz, acayip 
vasıta da hâkim olunamayan, ‘bir araç geçti’ 
denir mesela... ‘Bu güne kadar hiç görmedim’ 
derler... Sizin tasarrufunuzla tasvir edilemiyor, 
içinden çıkılamıyor, çözüm bulunamıyor... Bir de 
esirisiniz... Zaten bu sizin tasvir edememenizden 
ve hâkim olamamanızdan onun ne olduğu 
konusunda bir kanaat edinememenizden dolayı 
onun esirisinizdir... Şimdi bu halde hayrı ifade 
etmemesi siz esir olduğunuz sürece o vasıta 
hakkında bir bilgiye sahip olmadığınız, onun 
üzerinde bir hâkimiyet kurmadığınız sürece sizin 
Tanrı’ya yönelmeniz, gelişmeniz yani hayrınız 
yönünde değildir... 

Siz eğer hiçbir şey yapamıyorsanız, 
çevrenizdeki o acayip vasıtaların esaretini tam 
üzerinizde hissediyor ve kıpırdayamıyorsanız 
yani özgürlüğünüz gitmişse, gelişim adına 
ilerlemiş olmanızdan söz edemeyiz... Ama bu 
sizin gelişim adına ilerlemeye hazırlığı safhası 
olarak çok büyük hizmet yapıyor... Ama her esir 
olmak, acayip bir vasıtanın esiri olmak ‘ben 
Tanrı’ya doğru ilerliyorum, ben gelişiyorum’ 
demekle bir arada olmaz çünkü esaretle 
Tanrı’ya yöneliş bir arada gitmez... Ama bu 
esaret sizi olmaması gerekeni deneyimlemeniz 
ve onun sonucu olarak özgürlüğü 
yakalayabilmeniz için basınç yapan bir unsur 
olarak sizin Tanrı’ya fırlamanıza sebep oluyor… 
Hazırlıyor, öyle düşünün… 

Esaret vasfı kalktığında o durum sizin 
için hayrı ifade eder... Şu an hayır değil bu... 
Hayrı ifade etmesi zaten özdeştir, hayır demek, 
bunların opozitidir... Vasıtanın acayipliği yok, 
vasıta yine var ama acayip yok... Esaretin yerine 
özgürlük var... Hayır’dır... Şimdi özgür 
olmadığımız sürece Yaradan yönüne 
ilerlememiz mümkün değildir... Zaten Yaradan’a 
yönelmenin ayrıca bir çabası yoktur... 
Gelişmenin, varlık yapımızın, titreşimi 
yükseltmenin özel bir çabası yoktur... Sadece 
ona engel olan yani bizi esir edenlerin 
ayıklanması buna yeter... 

Esirlikten kurtulduğumuz anda zaten 
hidrojen gazının yükselmesi gibi ruh yükselir... 

Ruhun ayrıca yükselmesi için ayrıca bir çabanın 
gereği yoktur... Bakınız bu ince nokta ben 
yıllardır söylerim, kendim de anlamam ve 
vibrasyonunuzu yükseltme yani Yaradan 
yolculuğuna ivme kazandırmak... Bırakın 
durmayı yavaş gidiyoruz… İvme kazandırmak 
için yapacak hiçbir şey yoktur, onun ivmesine 
engel olanların ayıklanması dışında... 

Demek ki, helyum gazı dolu bir balon 
düşünün, o balonun sepeti vardır, safralar, kum 
torbalarıyla ve hatta ipler bir yere bağlanır ki bir 
yere uçmasın… Şimdi o balonu uçurmak için ‘ne 
yapmak lazım..?’ diye biri sorsa size… İpleri 
çözersiniz... Başka..? Daha hızlanması için kum 
torbalarını at dersiniz... Onun adı safradır... 
Bunlar yetecek mi..? Evet yetecek... Çünkü 
helyum gazı uçmak için can atmaktadır... Onun 
yapısı zaten yükselmektir... Titreşimini bir an 
önce üst seviyelere götürmektir... Ruhtan söz 
ediyorum, burada helyum gazının özdeşi... Biz 
ruhi varlık olarak yükselmek için, böyle kuşlar 
gibi yükselmek için vesileler, vasıtalar arayan... 
Bu vasıtalar nedir..? Acayip olanların atılması, 
esaretten kurtulunması, yere bağlayan ve aşağı 
çeken unsurlardan arınılmasıdır, bunun adına 
sadeleşmek denir... 

İşte kendini bilme, sadeleşme bu kadar 
üzerinde durduğumuz ve çok önemsediğimiz tek 
ilacımız olan ifadenin altında bu yatar... Bir bunu 
becerebilsek yani bizi Dünya’ya bağlayan acayip 
vasıtalar, sizin örneğinizdeki aile, arkadaşların 
hepimizde mevcut olan aşağı çekici şekilleri, 
eğlencelerin aşağı çekici şekiller, iş hayatının 
aşağı çekici özellikleri... 

Geçen hafta bir arkadaşımız söz etti, iş 
hayatının tamamı acayip bir vasıta... Kendi varlık 
vibrasyonuna uygun hale getirdi mi o vasıta yine 
var ama acayip değil bu sefer yani onu kendi 
varlığıyla rezone olan bir tarza getirdi... Gelişim 
vasıtasıdır... Kültür, eğitim acayip vasıtaysa, 
manevi dinler acayip vasıta yani aşağı çekici, 
toprağa, dünyaya bağlayıcı veya bizi fikse etmiş, 
demir atmışsa, kum torbaları misaliyse bunlar... 
Yükselmemize engel oluyorsa ne yapacağız 
yükselmek için..? ‘Onlar varken ben çaba 
harcayayım yükseleyim’ hayır yükselemezsiniz... 
Tek çözüm var derhal onların iplerini çözmek... 
Onları varlığımızdan atmak, onların iplerini 
gevşetin günü geldiğinde diyor bırakmak zarureti 
doğduğunda onları uzaklaştırabilirseniz 
şimdiden ipini keser salıverirsiniz gider diyor... 
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Bizim üzerimizde ne çektiren, ip bağlayan, ipi 
çözen başka bir unsur beklemeyin... O ipi 
bağlayan da sizsiniz, o ipi çözecek olan da 
sizsiniz... 

Bu alan, yüksek ve sürekli bir bilgi akışı 
olan bir alandır... Yalnız bizim en büyük 
kusurumuz, bu yüksek bilginin ta hayat içerisine 
indirilmesinde biraz cehtsizlik etmemiz... Bir bilgi 
hayatımızın en küçük detayına kadar 
indirilemezse, o bilgiye biz ihanet etmiş oluruz... 
Bir tebligat var diyor ki; 

“İsraf sizler için haramdır... Verileni 
harcamayınız derken verilenden 
yararlanmanızı kastediyoruz...” 

Bilgiyi haram ediyorsunuz diyor, niçin..? 
Verilenden yararlanmıyorsunuz, bunda 
üşengeçlik ediyorsunuz diyor... 

“Oturdunuz dinliyorsunuz... Biliniz ki, sizin 
gibi dinleyenler de var... Onlar da aynı yolun 

yolcuları ama onlara akanlar sizden 
kayanlar...” 

“Herkes ellerini göğe kaldıramaz kimileri 
diğerlerinin ellerinin kendilerine medet 

olmasını beklerler... Ellerini açanlar bilmezler 
ki, o eller nerelere kadar erer... Kollardan 

süzülenler sadece yandaşlarınızı yıkamaz, 
onlar dökülen dereleri bekleyenler için de 

mevcuttur... Ne zaman rahmet diz boyu olur 
işte o zaman göremeyenler de görmek 

zorunda kalırlar...” 

“Rahmetin diz boyu olması demek eldekinin 
avuçtakinin tutumla muhafazası demektir...” 

Sakın bunu dünyasal tutumlulukla yani 
‘kimseye vermeyeyim, bende depolansın’ öyle 
değil... Tutumla muhafaza demek her bilgi 
sözcüğünün titreşimini kavrayıp onu varlığınıza 
kapmak demektir... Bu kapıcı özellik de bir varlık 
zihninin ifadesidir... Bakınız ne diyor israf sizler 
için haramdır bilginin israfı... 

“Verileni harcamayınız derken, verilenden 
yararlanmanız kastedilmiştir... Verilenin 
layıkıyla kullanılmaması da haramdır... 

Kullanınız ki; üretiniz... Üretiniz ki; 
üreyesiniz... Üreyen ışıldar, ışıldayan 

görünür...” 

Şimdi böyle bir tavsiye, bana göre bu latif 
bir tavsiye niteliğinde ama bir emir, bunu bir emir 
kabul ediyorum... Böyle bir emirle bizim mutlaka 

bu bilgileri hayatımızın en ince noktalarına kadar 
indirip, mesela hanımefendinin misalleri şeklinde 
lütfen sizler de harcamayınız ‘haramdır’ diyor... 
Haramın İslam’daki karşılığı, biz anlayalım diye 
buraya onu kullanmış, haram ne demek..? 
Haram demek, yarın öteki gün karşınıza birinin 
çıkıp da bize soru soracağı bir değeri heba 
etmemiz demektir... Yani sorarlar bize ‘Bu 
bilgileri biz size verdik, siz bu bilgilerle muhatap 
oldunuz, hayat içerisindeki birçok detayda onu 
kullanmadınız, yok saydınız... Hala tesadüfi 
seçimler, alışılagelmiş rehavet içindeki seçimleri 
yaptınız...’ 

Şimdi sizin meselenizde yalnız bir incelik 
var onu da söyleyeyim, Mustafa Bey ifadesinde 
dedi ki, ailede iki çocuk adına katlanılmış bir 
esaret görüntüsü var... Burada hayrı ifade 
etmeyen bu esir durumu aslında tamamen 
otomatizmal olarak bir rehavet içerisinde varlığın 
acayip vasıtanın içine kendini bırakması, 
tamamen kontrolü vasıtanın eline bırakması 
manasını da taşır... Sizin söylediğinizde, esir 
olduğunuzu söylüyorsunuz ama bu beşeri, 
aslında iki çocuğun hayrına katlanılmış şuurlu bir 
eylemse, yaptığınız orada vasıtanız acayip 
olabilir ama öyle bir ilkeyle siz ona katlanma 
şuurluluğu veyahut da farkındalığı gösterirseniz 
eğer o esaret değil dediğiniz gibi Yaradan’a 
yolculuğu size sağlar, hayır vardır orada... Bunu 
yapabildiyseniz ama yine iki çocuk adına buna 
katlanmak duygusal seviyede değil mantal 
seviyede bir sebebe dayanmalıdır... Yani ben iki 
çocuğun bu enkarnasyonunun mahvolmaması 
için ve bu acayip vasıtanın üzerimdeki esir alıcı 
etkisine katlanmalıyım ki, bu enkarnasyonum, bu 
tabii ki skalatik bir yapı... 

En doğrusu hangisi..? Daha da doğrusu 
var... Eğer böyle bir anlayışla buna katlanırsanız 
kendinizi esir görmeyin... Buna maksatlı ıstırap 
denir, şuurlu katlanış, sabır deneyimi denir, 
tahammül deneyimi denir bu geliştiricidir... Az 
önce bahsettiğinizden farklı bir konu çıkıyor işte 
burada Tanrı’ya yöneliş vardır... Burada maksatlı 
bir ıstırap vardır... Aslında dışarıdan özür gibi 
görünen içsel bir özgürlüğün hâkim olduğu, dış 
açılar önemli değil belki üzüldünüz, kırıldınız… 

Vasıtalık mevzuu ele aldığımızda birçok 
meselemizi o başlık altında irdeleyebileceğiz ve 
ışıklandırabileceğiz... Bunu çözmediğimiz sürece 
bizim esaretlerden kurtulmamız ve acayip 
vasıtaların muhataplığından kurtulmamız 
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mümkün değildir... Yani acayip vasıtaya o 
zaman şu sözcükleri de ekliyoruz, bizim anlam 
veremediğimiz, içinden çıkamadığımız, kontrol 
altına alamadığımız fakat onunla birlikteliğimizin 
yukarıdan aldığımız maksadı da yok, manası da 
yok yani niçin bununla ben birlikteyim..? 
Sebebini oturtamıyoruz... Böyle bir vasıta ancak 
acayip olur... Bu acayip vasıtanın acayip 
olmasının vasıflarını çok iyi irdelememiz lazım... 
acayiplik altında ne var..? 

1. Varlığın onunla temasında varlığa ait 
bir niyet, maksat, irade unsuru yok... Zaten 
problem oradan kaynaklanıyor... Eğer ben bir 
maksadı kendi varlığımın bir niyetine, hedefine 
binaen bir vasıtanın esiri görüntüm sırf dış 
görüntüdür... O maksat içerisinde özgürlüğümün 
ifadesi... Herkes beni esir görebilir... Ne gibi açık 
söyleyeyim... Şimdi ben burada haftanın yedi 
günü, yedi gece çalışma yapıyorum... Dışarıdaki 
insan beni görse ‘ya sen esir olmuşsun 
kardeşim... Vazife diyorsun, bir vakıf 
kurmuşsunuz sen onun esrir olmuşsun...’ Hatta 
burada aramızda vazife yapıp da burada 
birtakım aktiviteler üstlenen insanlara bile ‘ya 
sen buranın esiri oluyorsun, kendini bu kadar 
esir etme’ diyenler de olabilir... Benim spiritüel 
hayatıma hep bu çıkmıştır... Şimdi burada vazife 

yapan insana ‘ya sen niye bu kadar vazife 
yapıyorsun, bu kadar kendini ön plana 
çıkarıyorsun, esir ediyorsun kendini, 
kullandırıyorsun’ diyen insan aslında onu dışsal 
görüntü olarak öyle algılamasına rağmen 
vazifeyi yapan bu alanın aşkı uğruna 
özgürlüğünü kullanıyor... Vazife yapma 
özgürlüğünü kullanıyor... Ötekisi böyle bir 
özgürlüğün özünden haberi olmadığı için onun 
esir olabileceğini, alan tarafından kendini 
kullandırdığını söyleyebilir... Aradaki farka, 
gelişim düzeyine bakınız... 

Ben yıllardır bu yüzden vazifelerini 
aksatan, vazifeleri aksattırılan insanlar bilirim... 
Samimi, iç özgürlüğüyle vazifeye soyunmuşa 
gelir ‘ne yapıyorsun esir misin ya..?’ hatta 
affedersiniz amiyane ‘enayi misin..? Sen enayilik 
yapıyorsun, kendini ne kullandırıyorsun..? Bu 
vakıf seni kullanıyor...’ Şimdi kim özgür, kim 
esir..? Biri tamamen iç varlığının özgür iradesiyle 
vazifeye soyunmuş, onun o çabasını egosunun 
esaretiyle eleştiren varlık... Ve bu varlıklar da 
vazifeden daima kendilerini soyutlarlar, uzak 
tutarlar kendilerini, böylesine özgür 
zannederler… Hâlbuki tamamen egolarının 
esiridirler... Bu durumu özgürlük bilirler... 

 (Devam edecek) 
--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

QY: 236 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 
Üzerine; Rahmetlerle Yağan 
Rabbim!.. 
Sana hamdolsun… 

Senin izninle bir araya toplanabildik 
ve senin izninle bu kutsal evde 
huzurundayız... 
Hamdolsun... 

Senin izninle Sevgili Quan–Yin’i, en 
yüksek şifa, koruma, bolluk-bereket, 
sevgi, şefkat, merhamet, birlik, barış, 
bilgelik, huzur ve sükûnet için, hep 
birlikte yaratmış olduğumuz bu 
auraya davet ediyoruz... 

Bilinçlerimizi O’nun ışığına, 
Kalplerimizi O’nun sevgisine, 
Bedenlerimizi O’nun şifasına, 

Hayatlarımızı O’nun bolluk–bereket 
ve korumasına açıyoruz... 

Ve Sevgili Quan-Yin’den, 
önümüzdeki yedi gün için ihtiyacımız 
olan mesajın verilmesini rica 
ediyoruz... 

“Arkanızdaki varlığım, daimidir 
çocuklarım…” diyor... 
“Karşınızda belirişim, ihtiyaçlarınıza 
bağlı olarak gelişir...” 

“Bugün sizlerle buluşmamda bu 
rengi kullanmamın sebebi, alt 
dünyalarınızı aydınlatmak içindir…” 
“Karanlık ve henüz girilmemiş 
dünyalarınız artık sizleri zorlarken, 
sizi ziyaretim bu sebeptendir…” 

“Ruhunuz, yolculuğu esnasında 
sürekli olarak İlahi’yi arar durur…” 
“Oysaki bu arayışı esnasında 
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karşısına çıkan barikatlar yüzünden, 
daha da bastırılmış, sıkıştırılmış ve 
kapanmış hisseder…” 

“Ruhunuzla beşer varlığınız 
arasındaki skalanın şimdiye kadar 
geniş aralıklarla olduğunu fakat 
bundan sonra bu aralıkları daha dar 
mesafelerde deneyimlemeniz 
gerektiğini artık anlamalısınız…” 

“Giderek, aralıklar birbirine 
yaklaşmakta... 

Bu sebeptendir ki; başlangıçlar ve 
sonuçlar, birbiriyle adeta iç içe 
tezahür etmekte...” 
“Sonuçları hızla göreceğiniz 
zamanın içindesiniz...” 

“Aradaki perdelerin yavaş yavaş 
kalkmasından dolayı, karmik 
akışların da üzerinize doğru 
gelmekte olduğunu fark 
edebileceksiniz...” 

“Süratin çokluğundan, bu 
farkındalığın dağınık bir şekilde 
yaşamanızın her sahasına 
yayılacağından ötürü, bu farkındalık 
size farkındasızlık olarak 
gelebilir…” 

“Onun için, temiz bir zihin, salih bir 
kalple, yaşadıklarınızı birbirinden 
ayıklamanız gerekecektir…” 
“En karmaşık olan da budur…” 
“Çünkü öyle bir zamanın enerjisini 
yaşamaktasınız ki; karmaşa ve 
kargaşa giderek artmakta ve sizlerin 
bu karışık durumdan aklıselim 
olarak çıkabilmeniz ise giderek daha 
çok gayreti gerektirmekte...” 

“Artık, zamanı yayamazsınız...” 
“Çünkü sizin, kararlarınızın, 
iradenizin olgunlaşma süreci 
içerisinde çok daha farklı mevzular 
cereyan ettikleri için, gözlemlediğiniz 
sonuçların içlerinde birçok sebep ve 
sonucun barınmasından dolayı, 

kendinizi adeta darmadağın 
hissedebilirsiniz…” 

“Bunun için, soğukkanlı, ayıklanmış 
bir zihne; sadece, sevgi, şefkat ve 
merhamete demirlenmiş bir kalbe 
ihtiyacınız var…” 
“Bunu oluşturma hedefi ile hangi 
konunun üzerine yürürseniz 
yürüyün, selamete ulaşacağınızı 
göreceksiniz...” 

“Bilgi odaksızları, sevgi odaksızları, 
şefkat, merhamet odaksızları, 
yuvarlandıklarının dahi farkında 
olamadıkları için, kendilerini 
yürüyor olarak algılayabilirler…” 

“Algıların had safhada 
çarpılmasından dolayıdır ki; 
münasebetler tamamen 
kopmuştur…” 
“Bunun için, münasebetlerinizde, 
zihni mutlaka sakinleştirerek; eğer 
gerçekten yürüyecek gücü 
hissediyorsanız, o güce tutunarak 
yolculuğun gidişatını kontrolünüz 
altına alıp ilerlemelisiniz…” 

“Netlik, kesin kararlılık ve 
ayıklanmış bir zihin, sevgiye, şefkate, 
merhamete demirlenmiş bir kalp, 
sizin yegâne ilacınız olacaktır…” 
“Bunları düşünmeniz dahi, 
yürüyebilecek gücü size 
verecektir…” 
“Aksi takdirde, dağılmakta 
olduğunuzu görmüyor musunuz?..” 

Sevgili Quan-Yin; yeşil elbisesinden 
yeşil ışıklar çıkartarak; 
“Sizin karanlık dünyalarınızı yeşil 
şifa ışıklarımla arındırıyorum, 
şifalandırıyorum ve tertemiz sahalar 
olarak size açıyorum...” diyor... 

“Yepyeni, tertemiz sahalar 
kullanabilesiniz; yaşamlarınızı 
güzelleştirebilesiniz; Dünya’nın 
karanlık günlerinden ayrılarak, 
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aydınlık zamanın içinde var 
olabilesiniz diye...” diyor… 

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

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

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

“Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 
Üzerine; Rahmetlerle Yağan 
Rabbim!.. 
Sana hamdolsun… 
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