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------------------------------------------ SEVGĠLĠ OKUYUCU DOSTLARIM -------------------------------------

Değerli EnkarnasyondaĢlarım..! 

YENĠDENDOĞUġ BĠR TEKÂMÜL 
SÜRECĠDĠR... 

İnsanoğlu sebebini bilmediği bir dürtü ile 
daima ölümsüzlüğü aramıştır... Doğmak kadar 
doğal olan ölüm hadisesiyle mümkün olduğunca 
geç karşılaşmayı ve hatta hiç karşılaşmamayı 
arzu ederiz... Fakat ne var ki, realiteden 
uzaklaşmamak lazım, ölüm kapıya geldiği 
zaman söylenecek, yapılacak hiçbir şey 
kalmaz... 

Acaba ölüm dediğimiz bu doğal olay, 
kesin olarak her şeyi bitiren, ortadan kaldıran bir 
olay mıdır..? İşte spritüel bilgi burada da 
karşımıza çıkıyor... Spritüel bilgi, materyalist bilgi 
gibi insanı mezarı başında terk etmez, daha 
sonra da onun yanı başında olur... 

İnsanlar, belli belirsiz de olsa, ölümün bir 
son olmadığını, ölümden sonra bir devamlılık 
olduğunu biliyorlardı... Fakat anlayış seviyeleri, 
bulundukları devrenin icabı olarak fazla 
toleranslı ve geniş olmadığı için, ölümsüzlüğü 
yanlış yorumlara uğratıyorlardı... Bu yanlış 
yorumlardan en önemlisi, cesetlerin 
mumyalanması meselesidir... 

Cesetlerin mumyalanması prensibi çok 
eski geleneklere dayanır... Dünyanın pek çok 
yöresinde, çeşitli insan topluluklarında, örneğin 
Aztekler‟de, Sibirya‟da, Çin‟de, Avrupa‟da, 
Gottar‟da, Mısır‟da, Yemen‟de hatta Habeşistan 
ve Güney Afrika‟da bile mumyalama geleneği 
sürmüştür...  

Bunun en büyük sebebi, varlığın tekrar 
kendi bedenini kullanarak dirilmesi meselesidir... 
Yani, ölümden sonra yok olmayan, kaybolmayan 
bir varlığın kabulü söz konusudur... Görülüyor ki, 
Dünya‟nın dört bir yanına dağılmış, belki 
birbirleriyle irtibatları bile olmayan bu insanlar, 
tekrar bedenlenmeyi samimiyetle kabul 
etmişlerdi... 

Fakat bu ölümsüzlük meselesi, önceleri 
doğrudan doğruya fizik bedene aksetmiş 
durumdadır... Ölümsüzlük dendiği zaman, fizik 
bedenin yok olmazlığı anlaşılmıştır... Bunu da 
normal karşılamak lazım... Çünkü insan, kendi 
hakkındaki bilgiyi ancak vücut imajıyla tayin 
edebilir... Yani, insanın kendi vücut imajıyla 
ölümsüzlüğe gidebileceğini kabul etmesi, çok 
normal bir psikolojik hadisedir... Nitekim bu 
günde, hibernasyon denilen modern 
mumyalama usulleri vardır... Örneğin kansere 
yakalanmış bir kimse, ölmeden evvel kendisini 
sıfırın çok altında derecelerde donduruyor ve 
ilerde kansere çare bulunduğu zaman tekrar 
normal sıcaklığa çıkarılıp tedavi edilerek 
yaşamını sürdürmeyi umut ediyor... Görülüyor ki, 
fiziki manada ölümsüzlük problemi hala devam 
etmektedir... 

Evet, insanın ölümsüzlük sezgileri 
doğrudur... Ama ne var ki, insanın yapı olarak, 
ruh ve maddenin kesişmesiyle meydana gelen 
üçüncü bir farklı yapı olduğu layıkıyla 
bilinemediği için, ölümsüzlük, insanın madde 
yönünde aranmıştır... Oysa ölümsüzlük, insanın 
ruhundadır...  

Ruh, ilahi ateş, sonsuz bir güç olması 
bakımından, aynı zamanda ebedi aksiyon sahibi 
demektir... Sonsuz enerji, sonsuz hareket 
demektir... O halde ruh da sonsuz faaliyette 
bulunmak zorunda olan bir varlıktır... Ebediyen 
faaliyet sahibi olduğuna göre, aynı zamanda 
ebediyen etken demektir... Biz bu etkiyi daha 
ziyade madde alanında görüyoruz... Yani ruh, 
enkarnasyon süreciyle maddeye bağlanarak 
faaliyetini sürdürür... 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY 
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 ---------------------------------------------------------- DĠYOR KĠ ; ---------------------------------------------------- 

 

 Kıyam etmek; ıstırap‟ın, bir gereklilik 
olduğunun, aynı zamanda da kılavuz, 
hızlandırıcı da olduğunun; gelişim 
süratimizi arttırabilmemiz için, araçlarımızı 
ve zaruretleri iyi tanımamız icabetmekte 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:128) 

*** 

 Kıyam etmek; en küçük ayrıntıları dahi 
dikkate alabilmemiz gerektiğinin; çünkü 
büyük ilahi yasaların, ücra köşelerde dahi 
şaşırtıcı bir şekilde karşımıza dikilebilme 
kudretinde olduğunun; kuşkusuz inanan 
olabilmemiz gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:128) 

*** 

 Kıyam etmek; bir Minder ve bir Beyaz 
Kâğıt kalana kadar silkelenmeye devam 
edecek olduğumuzun; her görünenin 
ardında, bir de görünmeyeni fakat gayet 
besili görünmeyeni mevcut olduğunun; toz 
dumanın geçici olduğunun; ortalık 
durulduğunda, şahit olacaklarımıza 
şaşırmamamız gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:129) 

*** 

 Kıyam etmek; içerisine girdiğimiz hâlin 
müşkülünü bizlere aşırtacak olanın, 
sağduyumuz olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:130) 

*** 

 Kıyam etmek; niyetleri olan fakat fiiliyatta 
zayıf varlıkların, kendilerini başka bir pota 
içerisinde erimeye bırakmaya mecbur 
olduklarının bilincine varmaktır… 

(MYP/C:130) 

*** 

 Kıyam etmek; imtihanın, hiçbir zaman tek 
yönlü olmadığının, mevzua temas eden 
her varlığın nasibini aldığının; seviyemizin 
yüksek, manevralarımızın kıvrak ve itidalli 
olmamız gerekmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:130) 

*** 

 Kıyam etmek; aramızda dolaşan, sayıca 
çokça gibi görünen fakat çökeldiğinde 
üzerine basılacak olan dejenere olmuş 
planların, tahrike ve tahribata yoğun bir 
şekilde devam ediyor olduklarının; 
aldığımız nefesi, o da alıyor ve oksijenimizi 
tüketiyor olduğunun; paylaşıyorum 
zannediyor olduğumuzun; kime kölelik, 
neye efendilik ettiğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:131) 

*** 

 Kıyam etmek; sıkışık ve sıkıntılı bir 
dimağ‟ın hayat içerisinde yaratacağı 
kargaşanın, varlığın kendisine ait Akaşik 
Kayıtları ile arasında husule gelmiş 
rezonans bozukluğundan meydana 
gelmekte olduğunun; kağıt ve kalemin 
olmadığı, sadece düşünsel ve sezgisel 
ifadelerle iletişimin sağlandığı irtibat, 
zayıfladığı noktalarda pürüzler yarattığının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:132) 

*** 

 Kıyam etmek; öncelikle kazanılması 
gerekenin, güç olduğunun; güç‟ün, bilgi 
olduğunun; güç‟ün, cesurca hedefi görmek 
olduğunun; çekilen ıstırapların ilacının, 
Sabır olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:132) 

*** 
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----------------------------------------------- ġUURDA UYANIġ (38)------------------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Ama bu arada “endüksiyon” gibi o çağdaş 
veya çok teknik bir yabancı sözcükte var… 
Fransızca değil mi endüksiyon..? Mesela bu 
başlığımızın adı, tebliğin orijinal ifadesi, “Hacim 
Alanlar ve Endüksiyon Meselesi…” Endüksiyon 
meselesi başlığında tebliğ var… Haydi, oraya 
Fransızca sözcük girdi… Şimdi bu Fransızca 
sözcüğün girişi, planın maksadına en uygun ve 
medyumun da geçmişindeki kültürlerinden gelen 
bir birikimin ortak kullanımıdır… Yani plan ona 
müsaade etmiştir… Medyum bu arada asla 
kullandığı kelimelerin kontrolünde de değildir… 
Hatta öyle ki, bazı tebliğler alınır, ondan sonra 
okunur, “Allah Allah bu kelime de ne..?” diye 
medyum, sözlüğü açar, oradan bakarız… “Ben 
bunu nereden bildim..?”, bu şuur ile bilmediğini 
biliyor… 

Hâlbuki o geçmiş yaşamda işte Fransa‟da 
yaptığı, yine aynı manada spritüel faaliyetleri, 
Arabistan da, Eski Mısır da yaptıkları, Uzakdoğu 
da yaptıkları vs. derken bir de bakıyorsunuz, 
onların sonuçlarının en uygunlarının seçimidir… 
Mesela medyum hiçbir zaman yukarının 
müsaadesi olmaksızın başka bir sözcüğün yerine 
başka bir sözcük kullanamaz… Zaten bunu 
kullanacak hali, şuuru da yoktur… Beşeri bir 
iradenin devreye girmesi asla olmaz… O 
kendiliğinden yazar, düşen, ne düşüyorsa düşer 
veya söyler, orijinali neyse odur... Sonradan alıp 
onun üzerinde müdahale etmeye çalıştığınızda 
her şeyin karmakarışık olduğunu zaman içinde 
görürsünüz… İnanır mısınız bir virgülü 
değiştiremiyoruz… Değiştiremeyiz… Mana şak 
diye değişiyor… Ya burada bu olmasın da, 
şurada olsun… Ooo..! bir bakıyorsunuz ki büyük 
değişime uğruyor… 

Onun için bunlar çok kontrollü, ciddi 
olanlar ama bazı medyonamik faaliyetler ki onlar 
şöyledir… Hemen şuracıktan bilgi alır… 
Şuracıktan bilgi almak ne demek..? Şu dünya 
planeti, yeryüzü olduğu için kırmızı ile çiziyorum, 
kök çakra… Bu yer kürenin tabii ki bir alansal 
yapısı ve hafıza ortamı var… Bu hafıza ortamı 
dünya planetinin deneyim sahası olarak, okul 
olarak açıldığından bu yana daima kapalı 
kalmıştır… Onun için dünya kapalı devredir… 
Dışa açıklığımız yoktur bizim... Biz dışa 
kapatılmış, izole edilmiş, dış âlem ile bağları 

kesilmiş bir okuluz… Lütfen kapsamlı düşünelim, 
bu öyle bir okul ki, bizim kapalı dediğimiz şu sınır 
sonsuzluk vasfında bize göre… Size göre 
sonsuzluk vasfında olan kapalı bir saha 
içerisinde tatbikat yapmamız lazım. Siz diyor, bu 
sonsuzluk ifadesi olan bu alana evvelde girdiniz 
ve ebette çıkacaksınız diyor… Çok enteresandır, 
İslam‟ın halk arasında ifadesi vardır, kabre 
girildiğinde, kabir sorgulaması vardır… 
Tradisyonel olarak bu böyle gelmiştir, kabir 
sorgusunda ilk sorulan soru şu olacak der İslam, 
“Hangi dindensin..?” “Müslüman” “Ne zamandan 
beri..?” Ve orada şu sözcük vardır; “Evvelden 
beri...” “Ne zamana kadar..?” “Ebede kadar…” Bu 
İslam‟ın biraz ezoterik öğretisine dalan 
yaşlılardan duymuşsunuzdur… Bunu dile 
getirirler… Bunu da çok gizli tutarlar, tabii bunu 
diyebilenler diyecektir… Buradan, öğrenerek 
söylenecek bir şey değildir filan diye de ilave 
ederler. Ve çok enteresandır, bu çakışma benim 
dikkatimi çekmiştir… Evvelden ebede kadar 
Müslüman‟ım diyeceksin… 

Şimdi böyle bir alanda bizler yeryüzü 
tatbikat okulunda yaptığımız her bilgi 
çalışmasının sonucunu alansal olarak bu kapalı 
devrenin içerisine biriktiririz… Buna idrakler 
denir… Bu kapalı devre idraklerdir… Bunun 
adına hafıza ortamı denir… Burada ne 
yaparsanız, yeryüzü tatbikat sahasında, hangi 
gözle tatbikat yaparsanız yapın, bunun sonucu 
buraya bir idrak olarak gelmiş oluyor… Buna 
kaydedici yani levh- i mahfuz diyoruz… Yani 
akaşik kayıt diyoruz… Bizde de hafıza ortamıdır 
bunun adı... 

Bir idrak taşı olarak buraya koyarken, 
buradan bir idraki alırız, burada fiiliyata tutarız… 
Yani bir dünyasal eyleme tabi tutarız, ondan 
sonra buraya koyarız… Yani bizim 
tatbikatlarımızda bize ışık tutan bir sezgisel alış, 
bir ilhamsal alış, bir düşey alış, daima buradan 
alınır… 

Buradaki bir varlık, basit bir güncel olayla 
karşılaştı… Sıkıştı ya da kendi iradesi ile bir 
tefekküre daldı, yakarışa daldı ve şimdide 
bulunduğu bir anda bunu çekti, aldı… Ah dedi, 
buldum, ampul yandı… Buna idrak diyoruz… Bu, 
bu varlıktan önceki enkarnasyondaşlarının 
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 buraya koyduğu ve ancak bu hale gelmiş bir 

idrak… Bunu alıyor, buradaki tatbikatta 
kullanabiliyorsa ki, buna biz şuurlu yaşam, etkiye 
şuurlu tepki diyoruz… Bunu aldıktan sonra 
getiriyor buraya, bu idraki, bu böyleyken daha 
büyük şekilde koyuyor… Niye..? Çünkü 
küçüğünü aldı tatbik etti, ona bir hacim 
kazandırdı, genişletti o idraki de tekrardan hafıza 
ortamına koydu ki, kendinden sonra enkarne 
olan bir başka enkarnasyondaşı da bunu alsın, 
tekrardan buraya daha büyük olarak koysun… 

İşte Dünya beşeriyetinin Rabbin adına 
geliştirdiği bu hafıza ortamının, işte külli vazife 
anlayışı oluşunun ve külli vazife anlayışının 
tarifidir… Bizler böyle bir hizmete yönelik bir 
takım incik, boncuk, kavga, gürültü, barış, aşk, 
vs. yaşıyoruz… Hepsi buraya hizmet… Bu 
sonsuzluk vasfında olan bu alanın… Şimdi 
burada şu özellik var… Demek ki bugüne kadar 
beşeriyet, ister sezgi, ister ilham, ister vahi olarak 
yani tebligat olarak yani ruhsal âlemlerden alınan 
tebliğ olarak hep kendinden kendine ve 
birbirinden birbirine almıştır… Yani böyle bile 
alanlar vardır… Yani biz, bizden önce 
oluşturulmuş olan bilgi imkânlarını tekrardan 
çekip alarak bir tebligat mekanizması, bir tebligat 
alımı şeklinde dile getirmeliyiz… 

Evet, eğer burada tarif ettiğimiz ve 
böylesine bir planla ortak alan kurduğunu 
varsaydığımız medyum veya bilgi alanı ise, ki 
bunlar ancak devre sonlarında mümkün olan bir 
vakadır, bu hafıza ortamının dışındaki bir 
noktadan giriş yapan bilgilerin muhatabıdır… 

Kendinden kendine, birbirinden birbirine 
bilgi alımları, eğer varlıkların muhtaç olduğu 
ihtiyaçları karşılayıcı ise, mükemmeldir... Ama 
çoğu kez gözlemliyoruz ki, tekraren ve aynı şeyi 
farklı tonlarda, renklerde bile diyemiyorum, farklı 
tonlarda fakat sürekli aynı şeyi söyleyen tarzda 
alınıyorsa, o zaman ne oluyor..? Varlıklarda bir 
oyalanma, bir zaman kaybı ve dolanma, sanki bir 
dairede dolaşma gibi bir zaman ve mekân 
kaybına sebep oluyor… 

Onun için alınan bilginin tahkiki ve bunun 
nasıl bir mekanizma sonucu varlıklara geldiği çok 
önemlidir… Hatta öyle alınan bilgiler var ki, bu 
bilgiler, buradaki varlıkların burada oluşturduğu 
bazı formpanselerin beslenmesi sonucu 
kendilerini bir bilgi odağı gibi tekrardan o 
varlıklara sunma şeklidir… Ne olursunuz bu 
mekanizmaları çok iyi kavramamız lazım… Bizim 

illüzyondan kurtulmamızın çok önemli sebepleri 
var… Yani bu bilgiler ile biz illüzyondan 
kurtulabiliriz… Mesela ölmüşler ile ilişkiler, daha 
önce bahsetmiştim, ölüm doğum bahsinde daha 
ciddi gireceğiz… 

Eterik bedenlerin oyunlarına gelmemiz o 
kadar müşküller yaratıyor ki beşerin üzerinde… 
Aslında bir ölmüş varlıkla ilişki kurmak imkânsız 
denecek kadar yasalarla engellenmiş bir 
durumdur… Ölen varlığın eterik bedeni denilen 
ve fiziğe ait görünmeyen bedeni vardır ki, eğer o 
ölen insanın yakınları tarafından sürekli 
beslenirse, sanki ölen varlıkmışçasına o 
yakınlarına kendini ifade eder… Bu eterik 
bedendir… Bu fantom mekanizmasıdır… Halk 
arasında fantom denir… Hani mezarlıklarda 
görülen hayalet filan… Bunların hepsi basit bir 
eterik bedenin oynadığı oyundur… Süptil 
bedenlerimizin fizik bedene en yakın olanı olan 
eterik beden, dünyaya aittir… 

Biz fizik bedeni toprağa gömerken eterik 
bedeni ne yapıyoruz..? Serbest bırakıyorsunuz… 
O yaklaşık olarak yedi gün mezarlığın üzerinde 
dolaşıyor… 52. gün dünyaya ait olan o 
görünmeyen, dağılmaya başlıyor… Ama 
dağılmasının mümkün olduğu bir ortam varsa 
dağılıyor… Eğer ölen insanın yani bedenini terk 
eden insanın yakınları o ölen insanla çok yoğun 
duygu bağları içinde ağlıyor, tepiniyor ve ona 
büyük bir dayanılmaz duygu hezeyanları ile 
yaklaşıyor ise, o eterik bedeni besleyerek o eterik 
beden ile muhatap olmaya başlıyorlar ve ölen 
insanı o zannediyorlar… Hâlbuki değil, ölen 
insan aldı başını gitti… Hafıza ortamı içerisinde 
tabii aldı başını, bunun dışına çıkmadı… 

Dünya‟nın hemen yakınındaki dünya eter 
ve astralinde… Dünya‟nın da eterik bedeni var… 
Adam aldı başını gidiyor, sen onun dünyada 
bıraktığı eterik bedeninin ama o da bir hafıza… 
Çünkü alansal yapımızın tümü hafızadır… 
Hücrelerimizin etrafında dahi bütünümüze ait 
alanın aynı benzeri vardır, o da bir hafızadır… O 
da bir bütünün hafızasını taşır ve bütünün bütün 
bilgisi onda vardır… Kullandığımız eşyalar bile 
bizim eterik bedenimizin ve astral bedenimizin 
yani görünmeyen süptil bedenlerimizin tesir alanı 
ile kuşatılır, o da bir hafıza ortamı olarak bilen bir 
insanın eline geçtiğinde sizin saçınızdan, sizin 
eşarbınızdan bütün bilgiyi alır… Çünkü akaşik 
kaydı veriyorsunuz eline yani bir teyp kaydı 
veriyorsunuz… Resmen teyp kaydı, mekanik 
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 düşünün, fizik düşünün… Bizim, çok ciddi bir 

biyolojik tatbikat aracı olan bedenimizin dışında, 
çok ciddi kayıt mekanizmalarımız vardır… Yani 
İslam‟ın sol omuzda günahlar, sağ omuzda 
sevaplar yazan meleklerden kasti budur, nasıl 
anlatsın..? Teyp mi vardı ki..? Aman diyor “Allah 
kalbe nazar eder, kalbinizden ne geçse yazılır…” 
diyor. Nasıl şey bu...? Alansal yapı tam bir hafıza 
ortamı, gerçekten düşüncemizi bile kaydediyor… 

Böylesine bir mekanizma içerisinde bizim 
artık bu alansal yapımızı dominant öne çıkarıp 
bütün fizik eylemlerimizi ona kaydolan sonuçlar 
olarak görmeye başlamamız lazım… Yani bir tür 
bu teybin kayıt yapan kafası… Teybin kayıt 
yapan kafası bu… Kaydeden bant yani Allah 
muhafaza, ne olsa kaydediyor… Düşünceleri 
kaydediyor, duyguları kaydediyor, niyetleri, 
fikirleri kaydediyor… Kaydetmediği hiçbir şey 
yok, her şeyi kaydediyor… Ne oluyor ondan 
sonra..? Ondan sonra, o kayıt eterik beden, 
dünyaya ait görünmeyen bedenimizde öldükten 
sonra erimeye bırakılıyor, dağılmaya bırakılıyor… 
Astral beden, mantal beden olarak birlikte alıp 

götürülüyor… Bir süre sonra astral bedende terk 
edilecek ama bu kolay iş değil… Ve götürülen o 
astral bedende ve mantal bedende dünyadaki 
her tatbikatımızın hatırası var… Ölünce 
kurtulmuyorsunuz… 

Astral bedendeki kayıtlı her şey başımıza 
bela… Çünkü niye..? Eğer dünyada o kayıtlara 
özen gösterip de, aman astralimi kirletmemeyim, 
aman kötü düşüncelerden, negatif 
düşüncelerden uzak durayım, aman kötü, negatif 
niyetlerden uzak durayım, aman hak yemeyeyim, 
aman adaletli olayım, aman sevgimi arttırmaya 
çalışayım gayreti yoksa, sizin bütün kaydınız o 
negatif düşünce, negatif fikirler, negatif anlayış 
fikirler ile bir olarak ölümle birlikte sizinle astrale 
geliyor… Hadi orada uğraşın, ne mümkün, o 
kadar zor ki… Onun için dünyada temizliğimiz 
çok daha kolay, çok daha imkânlı, bir an önce 
onların halledilmesi lazım… (Devam.Edecek) 

 

---------------------------------------- BĠLGĠ ENERJĠSĠ HAKKINDA (04) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Yani biz endişelerimizden kurtulup beşeri 
zanlarımız veya kuşkularımız veya telaş ve 
heyecanlarımızı bir kenara koymadığımız 
sürece, o varsaydığımız sembolik terazinin bağlı 
olduğu borunun işlev görmesi mümkün değildir... 
Bu ne demektir..? Endişelerden, telaşlardan, 
olması gereken ülküsünden kurtulmalıyız… 
“Acaba vazifemi iyi yapabilecek miyim..? 
Yapamayacak mıyım, iyi anlatabilecek miyim..?” 
Bu endişeleri bir kenara koymadığımız sürece, o 
yukarının boru dediği tesir kanalının yardımını 
almamız mümkün değildir… Onu almadığımız 
sürece de, kime, neyi, ne kadar vereceğimizi 
bilemeyiz... Ve dolayısıyla da yukarı ve aşağı 
realitelerle kendi realitemizin ortak alanını 
kuramayız ve kimseye yayarlı olamayız... Bunlar 
birbirine zincirleme giden konulardır... Vazife 
heyecanı, coşkusu bize girdiğimiz ortamları 
kendi realite seviyesine çekmeyi hissettirir ama 
bunun nasıl olup olmayacağı konusunda bilgi 
sahibi olmak çok önemlidir... Yani gerçekçi 
olmak, akli olmak ve bilgi ile yaklaşmak gerekir... 
Öteki türlü ya değerli bilgileri birilerinin önüne 
atarsınız, İsa‟nın dediği gibi “İncileri domuzların 
önüne atmayın” burada domuz hakir görülme 
anlamında değildir... Heba olan bir bilgi 

ikramında bulunursunuz ya da „bu adam 
anlamaz‟ deyip tamamen bilgiyi gizlersiniz ikisi 
de bizlerin günahı vasfındadır... Vermemek de 
bir yanılgıdır, anlamaz diye; bu bilgi mutlaka 
verilmeli, bu adam adam olacak şeklinde bir 
özenti de ikinci bir yanılgıdır... Onun için diyor ki: 

“Sebebiyet vermeyiniz... Sizin bu 
bilginin sunumu esnasında beşeri vasıfları 
bırakınız kontrol altına almayı, çıkarıp bir 
kenara koymanız gerekecektir…” diyor... 
Bilgi ile dünya insanının teması üç şekilde 
cereyan etmektedir... Zaten varlığın 
bünyesinde var olan bilginin açığa çıkması 
ameliyesi birinci şekil olup, tamamen varlığın 
getirmiş olduğu hülasalardır... İkinci yol 
varlığa yağan rahmetler şeklindedir ki, her 
varlık bu duruma maruzdur... Fakat fizik 
bedeninin ve enerjitik yapısının el verdiği 
ölçüde bu durumdan faydalanabilir... Üçüncü 
yol ise, varlığın bizzat dejenerasyon alanları 
içerisindeki faaliyetleri ile elde ettiği 
bilgilerdir... Alanlar dünya planı içerisinde 
kendilerini sirkülâsyona açtıkları andan 
itibaren dejenerasyona girerler... Her alan 
mutlak surette dejenerasyona uğramaktadır... 
Zira varlık detay âlemindeki konumu 
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 dolayısıyla daima bölünme halindedir... Zaten 

kendisinin olan bilgiyi açığa çıkarttıkça 
derhal ondan yabancılaşarak kendinden ayrı 
tutma temayülüne girer yani ondan kendisine 
yeni kılıflar yaratma yolunda cehit vermeye 
başlar... Çünkü öz benliği yeni üretimler 
peşindedir... Tekrar bilgiyi özümleyemezse 
eğer, giderek yabancılaşan bu alan, idrak 
edilmemiş bilgiler kategorisine doğru hızla 
ilerler... Bilginin açığa çıkartılması kadar 
onun geriye alınması da marifet isteyen bir 
husustur... Bilginin öze doğru hareketi bir 
sadeleşme süzgecini takip etmektedir... 
Sadeleşme katmanlarından ilerlerken 
gereken yerler kendilerine ait olanı çekip 
almakta ve neticede en sade, en konsantre 
haliyle ait olduğu yere ulaşmaktadır... 
Tekâmül turunu tamamlayan enerji bir diğer 
turun başlangıcında yerini almaktadır... 
Sonsuz evrenlerin sonsuz imkânlarına açık 
olan içinde bulunan gidiş daima açılım 
tarzındadır…” diye bir tebliğ... 

Bilginin bir enerji olma fikri ve bu 
enerjinin de yaratılmış olana takviye sağlayan bir 
enerji olması fikri çok önemlidir... Yani ruh 
enerjisi, Üstün enerji, ya da Yaradan enerji 
dediğimiz, kendisine tapındığımız bu tek olan 
enerjinin, yaratılmış olan dünya beşeri kimlik 
kazandırırken, ayrıca yaratılmış olana takviye 
sağlama özelliği vardır... Yani yepyeni yaradılış 
formları meydana getirirken, yaratılmış olan bu 
formlara takviye sağlayan yine bu enerjidir... 
Farklı değildir, dolayısıyla bunun da özü bilgi 
enerjisidir... Onun için bilgi enerjisi yaratılmış 
olana takviye sağlayan çok önemli bir husustur... 
Dünyasal bilginin bir entellekte hitap eden ve 
tamamen malumat tarzında bir bilgi olduğunu ve 
genelde bu bilginin dünya planı içerisinde 
tatbikat yapan bizler için yüzeysel, güncel bilgi 
vasfında olduğunu ama bizi ağır bilgiye yani 
takviye sağlayıcı bilgiye götürdüğünü bilmek 
lazım... 

Yaratılmış olmak ayrı bir konudur… 
Yaratılmış olmak vasfı içerisinde takviye temin 
etmek ayrı konudur... Bilgi enerjisi yani ruh 
enerjisi veya Yaradan enerjinin asıl 
konstrüksiyonu olan bilgi enerjisi ile nasıl takviye 
sağlarız..? Nedir bize takviye sağlayan done 
bilgi enerjisi olarak ..? 

Bu enerjinin varlık ile temasından sonra 
varlığın üzerinde bir idrak mekanizmasının 

varlığa kazandırdığı değer, onun yaratılmış 
olanın takviye görmesi manası taşır... Yani biz 
idraklenmelerle ve bu idraklenmelerin sonucu 
şuur alanlarımıza yani enerjitik alanımıza bir 
damla katılımda bulundurma hali ile varlığımıza 
takviye sağlarız... Bu takviye öyle bir 
mahiyettedir ki, her idrak şuura damladığı anda 
geri dönülmez bir donanımı varlığa sunar, işte 
buna takviye denir... Yaratılmış olarak bizlerin 
takviyelenmesi, idraklenme ve bu idrakin geri 
dönülmez bir şekilde şuurumuza dahil olması 
manası taşır fakat burada idraklenme ve 
şuurumuza damlaması demekten aklımıza şu 
geldi, her idraklenme şuura dahil olan bir değer 
değil midir..? sorusu gelir aklımıza çünkü 
idraklenme ve bu idrakin şuura damlayan bir 
değer halinde sahip olduğu bir unsur olması... 
Demek ki her idrak faaliyetinin bilgi ile temas 
sonucu olması şartı vardır ancak her idrak 
faaliyeti şuura damlayan, şuurlandırıcı bir hal 
değildir... İdrak faaliyeti içinde olmak ama bunu 
şuura dâhil etmek veya etmemek gibi bir ihtimali 
de beraberinde getirir... Yani her idrake yolculuk 
ille şuura damlayan geri dönülmez bir değeri 
kazandırıyor manası taşımaz... 

Şuur, varlığın enerjitik alanının, idrak 
dediğimiz bilginin bir mekanizması sonucu 
değerler kazanan bir durumudur... Yalnız şuur 
her zaman geri dönülmez bir değer kendisine 
kazandıran bir konumda değildir... Bizler 
genelde şuurlarımızı böylesine bir hale 
getirmenin zorluğunu yaşarız... Yani şuurlanma 
ille de bilgi ile temas edip de bilginin idrak 
edilmesi çabasının belirli bir sınırı demek 
değildir... 

Şöyle, bir bilgiyle varlığın temas etmesi 
belirli bir merhale, mekanizmal faaliyeti 
aşamadığı sürece şuura dâhil olan bir idraki 
varlığa yaşatmaz... Şuur çoğu zaman sadece 
açılan fakat yayılamayan bir özelliktedir, varlığa 
nihai idrakler oluşturamaz... Bizler genelde 
açılan şuurlarla muhatap olan varlıklarızdır... 
Yani bir bilgi ile muhatap olmak hemen o bilgiyi 
sahiplendiğimiz manası taşımaz... Şuurumuz 
belirli bir bilgi enerjisinin ışığı altında 
açılmaktadır ve varlık o açılım esnasında 
gerçekten şuurluluk vasfını göstermektedir fakat 
varlık bunun üzerinde özel bir cehit özel bir 
çalışma gösteremezse bu şuur derhal 
kapanmaktadır... Şuurun bu hali bizlerin 
enkarnasyonlarımız içerisinde çok sıklıkla 
yaşadığımız bir haldir... Ve onun içindir ki uzun 
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 yıllar bilgi ile temas etse dahi birçok insanın 

yirmi yıl sonra vardığı neticenin hiç de o emeğin 
karşılığı olmayan bir netice olduğunu biliriz... 
Öyle emektarlar vardır ki 20-30 yılını bilgilere 
verir öyle bir an gelir ki varlık 20 yıl önceki şuur 
haline dönebilir... 

Tebliğlerde, bu tür mekanizmanın açılan 
şuur kavramı ile ifadesi vardır... Diyor ki; 

“Bir projeksiyonun varlığın üzerine 
tutulması gibi düĢünün…” diyor… 

Bir projeksiyon varlığın üzerine tutuluyor 
ve varlık aydınlanıyor, şuurluymuş gibi bir hal 
tezahür ettiriyor fakat o tesir alanının üzerinden 
alınması esnasında varlık tekrar eski şuur haline 
dönüyor... Yani açılan şuuri kapanır ve varlık bu 
esnada o tesir alanının içerisinde açık 
şuurluymuş gibi bir tezahür kendinde 
görünmesine rağmen, aldığı bilgilerin hepsini 
geri dönerek sanki almamışçasına yok 
sayabiliyor... İşte bilgi enerjisi ile varlıkların 
teması böyle mekanizmaların bilinmemesinden 
dolayı anlam veremediğimiz durumlar bize 
tezahür ettiriyor... Bizim bilgi enerjisini tanımaya 
çalıştığımız bu konumda kendimiz üzerinde bu 
mekanizmaların tahkikini sürekli yapmamız 
lazım... 

Bilgi enerjisinin aktığı alanlar genelde bir 
projektör mahiyetinde olup varlıklar üzerinde, 
varlıkların da hissettiği fakat mana veremediği 
şuur açılımlarına sebep olur... Eğer varlık bu 
kısmetin, rahmetin, nasibin kendi cehti 
sayesinde ancak geri dönülmez bir hal 
kazandıracağını bilmezse yani yeteri kadar bir 
cehit ortaya koymazsa bu alan tesirinin açtığı 
şuuru alanın dışına çıktığı anda kapanır... Ve 
varlık bütün aldığı bilgileri anladım hatta idrak 
ettim diyebileceği kadar derinleştiğini zannettiği 
bilgilerin hepsinin mantal zihninden birer kuş gibi 
uçup gittiğini fark etmez bile... İşte bizim bu 
bilgiler ışığında üstünde durmamız gereken 
nokta şuur açılımı mekanizmasını nasıl geri 
dönülmez bir imkâna dönüştürürüz yani bunun 
adı da şuur yayılımıdır... Eğer varlık böyle bir 
tesir alanının sayesinde açabildiği şuurunu özel 
bir gayret, özel bir irade ve cehit göstermezse 
tekrar kapanma ihtimalini gözden uzak 
tutmaması lazım... Ama eğer varlık bu bilgiler 
ışığında açılan şuurunu özel bir irade ve cehitle 
yayabiliyorsa işte o zaman geri dönülmez bir 
şekilde varlığın kazandığı bir şuurlanma söz 
konusu olur ki işte şuurlanma, gelişim, geri 
dönülmez realite yükselişi bu noktada vardır... 
Tekâmül bu manadadır... (Devam edecek) 

 
 

 

 

---------------------------------------------------- ETKĠNLĠKLERĠMĠZ ------------------------------------------------

TAġINDIK 

Yeni adresimiz; Bağdat Caddesi No:519 
Bağdat Plaza-233 Kat: 7 D: 10 

Maltepe / ĠSTANBUL 

YENĠ TELEFON NUMARALARIMIZ: 

Tel : 0216 / 383 06 07 Pbx 
Faks : 0216 / 441 43 99 

 

 IġIK NĠKÂHI 
15 Ağustos 2009 

Bu yıl beşincisini kutladığımız Işık Nikâhı her 
zaman olduğu gibi, bir gece evvelinden, 
geleneksel Kına Gecesi ile başladı. Her yıl, 
katılanların enerjisi ve ihtiyaçlarına göre bazı 

çeşitlilikler gösteren program bu yıl da eşsiz 
kutlamalarla geçti. 

Bu yılki Kına gecesi, bambaşka dilekler, niyetler, 
bambaşka söylenen şarkılar, türküler ve 
mantralar ve Sevgili Öğretmenimiz Sevgi Ersoy 
tarafından avuçlarımıza yakılan kınalarla 
manasını buldu. Herkesin bir dileği vardı 
gönlünde. Bazılarının evlatlarına, bazılarının 
kendilerine, bazılarının evliliklerine, bazılarınınsa 
tamamıyla Yaradan‟a dair olan dilekleri... Kimi 
içinde tutup, kimi afişe ederken dileklerini, her bir 
an, herkesin gönüllerindeki niyetlere akmaya 
devam ediyordu.  

Bir sonraki Işık Nikâhı gününü ise her dakikası 
ile günün manasını yaşayarak geçirdik. Sabahki, 
neşe içindeki eşsiz kahvaltının ardından yapılan 
sohbette her birimiz dileklerimizi istediğimiz 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 kadarıyla paylaşarak Rehberimiz Sevgi 

Ersoy‟dan rehberlik aldık. Ardından gelen 
meditasyonu, Sevgili Tülay Aydınoğlu‟nun Feng 
Shui semineri takip etti. Seminer boyunca 
evimizi iyi bir evlilik için nasıl düzenleyeceğimizi 
öğrenirken, bir yandan da Feng Shui hakkında 
genel bilgi sahibi olduk. Ardından gene Sevgi 
Ersoy‟un rehberliğinde Aragonit taşından yardım 
alarak dilek kağıdı oluşturmayı ve dileklerimiz 
konusunda „teslimiyeti‟ nasıl oluşturabileceğimizi 
paylaştık.  

Akşam yemeğine doğru tüm bu kalabalıklar 
yerini sessizliğe bıraktı. Nikâh için yapılan 
hazırlık, kalpleri neşeli bir heyecanla 
doldurmuştu. Bazıları sessizce niyetlerine 
odaklanırken, bazılarıysa bu çok özel geceye en 
temiz ve güzel halleri ile katılabilmek için hazırlık 
yapıyorlardı. Batan güneşle birlikte, eşsiz bir 
emek ve özenle bu gece için hazırlanmış olan 
terastaki camlı köşk, gelin ve damatlarını 
karşılamaya hazırdı. Bir kez daha, Kozmik 
adımlar atıldı içeriye, ve o sandalyelere oturuldu 
gönüllerle. Evlilik konusundaki tebliğlerden 
bilgiler paylaşan Nurettin Ersoy, evliliğin ne denli 
kutsal olduğundan bahsetti. Evlilik, yalnızca iki 
kişinin hayatlarını birleştirmesi değil, evliliği 
gerçekleştiren iki varlığın da, en derin saygı ve 
hassasiyetiyle yaklaşması gereken kozmik bir 
birliktelikti. Çalışmayı kendisinin rehberliğinde 
gerçekleştirdiğimiz Sevgili Quan Yin Enerjisi: 

„Birbirinizle olan adeta bir dans zarafetinde 
olması gereken ilişkilerinizi önemseyiniz... 

...Her hanım elinde bir inci taşır...  

...Her erkek elinde bir inci taşır...‟ diyordu 
ilişkilere dair. 

 Tüm ilişkilerimize bu özeni ve saygıyı 
yaymaktan, hayatımızın manasını görebilmekten 
bahsettik.  Ellerimizde kurdeleler ve çiçeklerle, 
sırayla her birimiz, kendi ellerimizdeki 
mumlarımızı hepimiz adına yakılan ortak 
mumdan yakarak  sözlerimizi verdik ve 
dileklerimizi diledik.  

Yapılan çalışmaların üzerimizde yarattığı o 
huzur dolu neşe ile akşam yemeğine geçtik. 
Dans edenlerin coşkusu, yemek eşliğinde 
yapılan sohbetlerin neşesine karışıyordu.  Dört 
bir yandaki dağlar, ormanlar ve önümüzdeki göl 
ile doğa ve çalmakta olan müzik, hepimizin 
yüzlerindeki gülümsemeye eşlik ederek geceyi 
dolduruyordu.  Her şey, şölenlerin görkemini ve 
en saf niyetlerle gerçekleştirilen evliliklerin 
zarafetini taşıyordu. En çok da, gün boyunca 
etmiş olduğumuz duaların huzuru tüm havayı ve 
bizleri bambaşka bir hale çevirmişti. Ahenk ve 
ritm, hayatlarımızda kendini göstermeye 
başlamıştı bile.  

İlişkilerin yalnızca iki karşı cins arasında değil, 
hayatlarımızdaki herkesle, her şeyle olduğunu 
biliyorduk. Bu yüzden yıllardır, Işık Nikâh‟larında, 
sadece eş arayanlar, ya da evliliklerini 
kutsallaştırmak isteyenler değil, anne-baba-
çocuklar şeklinde toplu bir aile olarak birbirleri ile 
„ışık nikâhı‟ yapanlar, ya da Üst Şuur‟u ile ışık 
nikâhı yapanlar oluyordu. Işık Nikâhı, 
yeryüzündeki hayatı paylaşan bizlerin en önemli 
deneyim sahalarından biri olan, „bir dans 
zarafetinde olması gereken‟ ilişkilerimizin, ışığa 
taşınması, manasını bulması ve geleceğe doğru 
bu ışıkla devam edebilmesi için yapılan bir 
sözleşme...  

Düğünün içinde, her şey vardı: nikâh, dostlar, 
sohbetler, yemek, şarkılar, dans, dilekler... Ve 
tüm ruhsallık: ritüel, kutlama, dualar ve Allah‟ın 
rızası... 

Her yıl Ağustos ayında Reiki Huzur Vadisi‟nde 
gerçekleştirilen Işık Nikâhı programı dünyada eşi 
benzeri olmayan bir program. İlişkilerinizi 
kutsamak, ailenizi kutsamak veya evliliklerinizi 
kutsamak ya da sadece sizlere bir nimet olarak 
bahşedilmiş bu yaşamı kutsamak için gelecek yıl 
aramızda olabilirsiniz... Sevginin ve niyetlerin 
paylaştıkça büyüdüğünü bir kez daha en güzel 
ve zarif şekliyle bizlere anlatan bu gecede 
gelecek yıl hepimizi birleştiren yepyeni dileklerle 
bir arada olmak nasip olsun. 

Tüm niyetlerin ışıktan geldiğini ve ışığa gittiğini 
görmek dileği ile... 

---------------------------------------------------- ETKĠNLĠKLERĠMĠZ ------------------------------------------------ 
 

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

http://www.mbavakfi.org.tr/

