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

Yenidendoğuş meselesindeki maksatlara 
uygun görünmeyen hallerden biri de, uyku, 
çocukluk ve delilik gibi, hayatın şuursuzca geçen 
bazı tezahürlerdir... 

Mademki Dünya’ya birtakım tecrübeler 
geçirmek için geliyoruz ve bu tecrübelerle 
gelişmek zorunda kalıyoruz, o halde, neden 
Dünya’da atıl, şuursuz, ölü gibi bazı haller 
başımızdan geçiyor?... Daha evvelce 
söylenenlere göre, bu tür haller esnasında 
Dünya tecrübelerinden mahrum kalmak icap 
etmez mi?... O halde, neden bu tür boşluklar 
araya giriyor?... 

Her şeyden evvel şunu hatırlamak 
gerekir ki, ruhun Dünya hayatından kurtulmuş 
olan spatyomdaki daha serbest şuur hali, 
Dünya’daki mutat şuur halinden daha geniş ve 
daha kapsamlıdır... 

Beyin gibi, Dünya maddelerinin her an 
değişebilen ve herhangi küçük bir hadise ile 
arızaya uğrayabilen, fani, sabit olmayan 
unsurlarına ilişkin bağlı şuur hali, ruhun ebedi 
varlığıyla, var olan umumi şuur hali ile hiçbir 
zaman kıyaslanamaz... Beyindeki herhangi bir 
arızadan dolayı bağlı şuurda meydana 
gelebilecek olan değişmeler, serbest şuur 
üzerinde etkili olamaz... Yeryüzünde 
insanoğlunun geçirdiği hiçbir an boş değildir... 
Hangi halde olursa olsun, insan, daima tesir 
alır... Bu tesirler, onun ruhunda, görünen veya 
görünmeyen birçok intibalar meydana getirir... 

Görünürde, uyku halinde, ruhun bütün 
maddi faaliyetleri durmuş gibidir... Hâlbuki tabii 
uykuda, birçok ruhi melekeler (hatta bazen 
uyanık halden daha fazla) faaliyet halinde 
bulunurlar... 

Bu hususta yapılmış çok enteresan 
tecrübeler vardır... Bu tecrübelere değinmeden 
evvel herkesin bildiği bir olayı burada 

hatırlatmak isterim... Tabiidir ki, insan istediği 
zaman uyanabilir... Yapılan istatistiklere göre, 
insanlar genel olarak bu işi, 12 dakikalık bir hata 
ile yapabilmektedir... Ve genellikle bu hata, 
kararlaştırılan saatten önce uyanmak suretiyle 
yapılmaktadır... Burada bazı noktaların üzerinde 
durmak gerekir… 

Belli saatte uyanmak için yapılan telkinle 
insan, hangi ruhi faaliyetin tesiri altında o saatte 
uyanabiliyor?... Burada zamanı ufak bir 
yanılmayla tayin eden kimdir?... 

İşte bu faaliyet, Dünya’daki işlerin 
önemini ve zorunluluğunu bilen ve uyumayan bir 
varlığa aittir ki, bu da ruhtur... Ve ruhun bedenle 
ilişkisinin az çok gevşemiş haldeki faaliyeti, 
mutat halindekinden daha kudretlidir... 

Bazı rüyaların incelenmesiyle, insanın 
uyku halinde de günlük işleriyle meşgul 
olduğunu daha iyi anlamış oluruz... Örneğin 
herhangi bir eşyasını kaybeden bir kişi, onu 
rüyasında kaybettiği yerde görür ve ertesi gün 
rüyada gördüğü yerde onu bulabilir... Bu türden 
örnekleri çoğaltmak mümkündür... 

Bütün bunlardan sonra, uykunun yalnız 
bedene ait olduğu ve gerçekte ruhun uyanık 
olduğu ve hatta bazı şartlar altında bedeni tıpkı 
uyanık halindeki gibi kullanabildiği anlaşılır... 

Spatyomdaki bir ruh varlığı, yeni 
tecrübelerine başlamak ve bu tecrübelerinde ne 
kadar kuvvetli bir irade ile başarılı olma kararını 
vermiş olursa olsun, eğer Dünya’da bu 
tecrübelerinin gerçekleşmesine yarayan şartları 
iyi hazırlamamış bulunursa, bu işinde başarıya 
ulaşamaz... İşte bu yüzden Dünya’da geçirilmesi 
zorunlu çocukluk devresi de, bu başarı 
şartlarından birini teşkil... Denilebilir ki, ruh 
varlıkları niçin yetişkin bir insan şeklinde 
inmiyorlar da, pasif bir çocukluk devresi 
geçiriyorlar?... Yani bir hazırlık devresi 
geçirmeden, Dünya’nın en ağır ve karışık 
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tecrübelerine doğar doğmaz başlamış olsa idi, 
başarılı olamaz mıydı?... Bu soruya verilecek 
cevap, hayırdır... 

Aileler, gelecek tecrübelerle dolu hayat 
mektebinin ana sınıflarıdır... Tecrübelere 
başlamak ve onlarda başarıya ulaşmak için 
gereken ilk unsurlar bu sınıflarda temin edilir... 
Bir ruhun, Dünya tecrübelerinden başarılı veya 
başarısız olarak spatyoma dönüşündeki iyi veya 
kötü sonuçlardan, o ruhu, bilhassa çocukluk 
çağında yetiştiren kimselerin de, derece derece 
payları olacaktır... 

Ekminezi (zaman içinde geriye götürme) 
çalışmalarında açıkça anlaşılır ki, çocukluk 
devri, ruhsal yaşantıda kesin olarak bir boşluk 
demek değildir... 

Kendini bilmeyecek derecede akli 
rahatsızlığı olan kimselerin, Dünya’dan alacağı 
ya da başkalarına hiçbir şey veremeyeceğini 
iddia ederek yenidendoğuşu inkâr edenler de 
yanılırlar... Zira o durumda ki varlık, iyi düşünülür 
ve araştırılırsa, hem kendi ve hem başkaları için 
çok şeyler yapmaktadır... 

İlk bakışta, yenidendoğuş fikrine uygun 
görünmeyen olaylardan biri de, kalıtım yolu ile 
geçen niteliklerin görünümüdür... Çünkü kalıtım 
ilk bakışta biyolojik, genetik bir olay olarak ele 
alınır... Örneğin, iki kardeş birbirine fevkalade 
benzeyebilir... Bu ve benzeri açıdan ele alınınca, 
konu materyalist fikirlerin doğruluğunu destekler 
gibi görünebilir... 

Her şeyden evvel şunu ifade edelim ki, 
kalıtım, yenidendoğuş fikrini çürütmek şöyle 
dursun, tam tersine, her noktasında onu 

destekleyici ve ruhların tekrar Dünya’ya 
gelişindeki gayelere yardım edeci bir hadisedir 
ve tekâmül yasasının bir sonucudur... 
Yenidendoğuş sürecinde kalıtım yasalarından 
yararlanmak, ruhlar için bir zarurettir... 

Bu durumu bazı örneklerle ele alırsak, 
konu daha iyi anlaşılır... Üşüyen bir insan 
düşünelim... Bu insan, ısınmak ihtiyacındadır ve 
kendisine sıcak bir yer aramaktadır... Bu durum 
onun için en tabii bir hadisedir... Fakat, onun gibi 
üşüyen ve ısınmak isteyen daha bir sürü insan 
olabilir ve onlar da doğal olarak sıcak bir oda 
arayacaklar ve muhtemelen o kişinin bulunduğu 
odaya geleceklerdir... Bu da onlar için tabii bir 
hadisedir... 

Demek ki, birçok insan, aynı ihtiyaçla, 
aynı fizikoşimik kanunlardan yararlanmak üzere, 
bir odada toplanmış bulunmaktadır... Bu 
insanların aynı ihtiyaçlardan dolayı aynı odada 
toplanmış olmaları, o odada belli bir zaman 
geçirmeleri, aynı havayı teneffüs etmeleri, aynı 
şartlar altında müşterek bir hayat geçirmeleri, ne 
şahsiyetlerinin özgürlüğünü, ne de 
amaçlarındaki şahsi kıymetleri bozmaz... 
(devam edecektir) 

 

Rabbimin Kalbimdeki Işığı; Rabbimin 
Kalbinizdeki Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ----------------------------------------------------
 Kıyam etmek; baktığımız aynamızın, önce 

buğusunu silmemiz gerektiğinin; kendimizi 
net olarak görmemiz gerektiğinin; sonra, 
ellerimizle dokunarak, yeniden kendi 
kendimizi keşfetmeye çalışmamız 
gerektiğinin; aynadaki ile dokunduğumuz 
arasında çok farklar olduğunun; onun da 
yetmeyecek olduğunun; zira öylesine 
kambur üzerine kambur yüklenmiş 
olduğumuzun ki; bir türlü onları aşıp da 
esas tenimize değemiyor olduğumuzun; 
bilsek, ne kadar pürüzsüz ve dupduru 
olduğunun; biz yıkandıkça, onun 
parlayacak, beslenecek ve güzelleşecek 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:194) 

*** 
 Kıyam etmek; beşeriyetin, içindekini 

dışarıya vururken, kokuşmuş ne varsa 
hepsini ortaya seriyor olduğunun; iyinin, 
kötünün, güzelin, çirkinin, hayâlının ve 
hayâsızın tefrik edilemediği zamanı 
yaşamakta olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:195) 

*** 

 Kıyam etmek; şu devrenin; bir tek ışığın 
yanmasına muhtaciyet duyulan dönem 
olduğunun; uykuların giderek 
derinleşmekte; adeta varlıkların teker teker 
kendilerini derin mezarlara gömmüş ve 
rahatsız edilmemek için azamî çabayı 
göstermekte olduklarının; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:195) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın, planı-programı 

gereği uyanış süreci içerisinde olduğunun, 
bu süreç esnasında periyodik 
silkelenmeleri meydana getireceğinin, bu 
durumun ise, fırsatların birinci etabı 
olduğunun, ikinci etabın ise, fiziki sükûnet 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:195) 

*** 

 

 Kıyam etmek; bedenin araç olduğunun; 
alınan hayatın araç olduğunun; kullanılan 
Dünya’nın araç olduğunun, üçünün 
beraber tek bir araç olduğunun, bu araç’ın, 
istenilen kutbun tam aksi istikametine 
doğru ilerlemekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:195) 

*** 

 Kıyam etmek; varlığımızda hissettiğimiz 
en küçük ışığı dahi bir projektör gibi diğer 
varlıklar üzerine tutmamız gerektiğinin; 
vazifemizin; sözden ziyade tesir olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:195) 

*** 
 Kıyam etmek; farkındalığın, idrakin iki ucu 

açık bırakılmış hali olduğunun; beşeri 
hayatımız içerisindeki küçük idraklerle ve 
küçük farkındalıklarla yol almakta 
olduğumuzun; düşey alımlarımız olmadan, 
katiyen ilerleyemez olduğumuzun; idrakin 
iki ucunun açık bırakılması halinin, yatay 
ve düşey paralelliğinin kurulması hali 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:196) 

*** 

 Kıyam etmek; beşeri plana çekip indirilen 
idrakin, her yönüyle, konstrüksiyonel olarak 
faaliyetine mantal planda devam etmekte 
olduğunun; beşeri planda ise, aynı 
faaliyetin izdüşümü olarak, varlığın beşeri 
plan içerisindeki şuur kapasitesine bağlı bir 
şekilde kendisine yer bulmakta olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:196) 

*** 

 Kıyam etmek; beşeri şuur’un bu devre 
içerisindeki alış verişinin, tamamen kapalı 
nizam şeklinde cereyan etmekte 
olduğunun, yani varlığın, önce kendi şuur 
skalası içerisindeki alış verişlerle, daha 
sonra, etkileşimlerle, nihayet, ortak şuur 
skalalarıyla haşır neşir durumda olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:197) 

*** 
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------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (10)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“İnsan gücünün, tabii bu içsel güç 

aslında, gerek psişik yani içsel, gerekse fizik 
olarak ortaya tam manada çıkamamasının 
sebebi, daimi olarak beyninize, 
düşüncelerinize sınır koymanızdan ileri 
gelmektedir...” 

İnsan gücünün, gerek psişik yalnız 
buradaki psişik sözcüğü psikolojik manasında 
değil, ruhsal manadadır... Psikolojik manası ise, 
onun, daha da fizik âleme yakın, fizik bedene ait 
bir mekanizmayı ifade eder... Ama buradaki 
psişik sözcüğü, bunun, çok daha ruhsal 
manasını taşır... İnsan gücünün, gerek psişik 
yani ruhsal, gerekse fizik yani bedeni olarak 
ortaya tam manasıyla çıkamamasının sebebi, 
daimi olarak beyninize, düşüncelerinize sınır 
koymanızdan ileri gelmektedir... 

İşte, çok basit bir mâniayı bize anlatıyor... 
Bu kadar basit... Gücümüzü açığa niçin 
çıkaramıyoruz?... İşte bu nedenle... Ne kadar 
zamandır çıkamıyor bu güç açığa?... Binlerce 
yıldır... Âdem’den bu yana bu güç açığa 
çıkarılamıyor... 

Bir tebliğ de şunu diyor... Dünya 
beşeriyeti bu son siklus döneminde, Âdem’den 
bu yana, Dünya tekâmül okulunda açığa 
çıkarması gereken bilginin ancak 1/3’ünü açığa 
çıkarabilmiştir... 2/3 kısım ise, şu devre sonu 
dediğimiz çok kısa bir süreç içerisinde 
çıkarılmak zorundadır... Bu müthiş bir şey... İşte 
karmaşa, işte teşevvüş, işte dejenerasyon... 
Çünkü bir insanın, bir beşer varlığının içsel 
gücünün açığa çıkartılmasının diğer bir adı 
değişimdir... Çünkü içsel güç, gerek psişik, önce 
psişik, sonra fiziki olarak açığa çıkarken, varlık 
değişime maruzdur... Değişir, değişmek 
zorundadır ve bu değişimin sebebidir bu içsel 
güç... Dolayısıyla, insanı değiştirici olan, tebliğ 
ifadesiyle deforme edici olan... 

Değişim, içsel gücün tezahür etmesi, 
açığa çıkması, deformasyon sebebidir... Yani 
bizler değişirken, safha safha değişiriz... Önce 
mevcut formasyonumuz deforme olur... Yani 
başka bir forma doğru değişim meydana gelir... 
Bu form, tabii ki fizikselden önce psişik formdur 
yani ruhsal form değişimidir... Yani nedir bu?... 
Anlayışlarda, kavrayışlarda değişimdir, bakıp 
görebilmenin değişimidir... Bakabilen ve 

baktığını görebilen hale gelmek... Görebildiğini 
anlayabilen hale gelmek... Anlayışlarda 
değişim... Anladığını idrak edebilir hale gelmek... 
İdraklenme ve şuurlanma değişimidir bu... İşte 
bu safhada varlık, mevcut realitesinden yepyeni 
bir realiteye doğru hamlederken, deforme 
olmaya başlar... Bu deformasyon, güncel 
hayatta kullandığımız bozulma manasında 
değil... Şekil değiştirme, değişim manasındadır... 
Tebliğ ifadesi buna deformasyon diyor... Varlık 
bu deformasyon esnasında eğer istikrarı 
koruyamazsa, emin ellerde kontrol altında 
değilse yani müstakil bir inisiyasyonu tercih 
ettiyse ve birçok inisiyasyon sahaları arasında 
ondan ona dolaşma heveslisi ise ki buna bu 
dönemde çok rastlıyoruz, diyorlar ki, “Ne 
yapayım?... Ben en doğruyu araştırıyorum…” 
Aslında doğru gibi görünen bu hal, varlığın içsel 
sesini henüz açığa çıkartamamasından 
kaynaklanır... Çünkü hangi inisiyasyonun doğru 
olduğunu söyleyecek ses feryat ediyor... Buna 
vicdan sesi diyoruz biz... Diyor ki; “Ben 
deneyimleyeceğim... Oraya da gideceğim, oraya 
da...” içsellik, bir merak içerisinde... İşte 
böylesine sabitlenmemiş, bir oraya, bir oraya 
sözüm ona bir vazife veyahut da bir gelişim, 
tekâmül adına gayret içerisinde olma hali, 
aslında deformasyonun en tehlikeli halidir... 
Çünkü her inisiyasyon, kendinde bir form 
değişikliği oluştururken, sağlam ellerde 
bulunamamasından ve kendi için en sağlam 
inisiyasyon sahasını seçip de oraya 
sabitlenmediğinden dolayı bu varlık derhal 
dejenerasyona uğrar... 

İşte bizim için yani değişime hamletmiş, 
heves koymuş, ihtiyaç kesp etmiş ve bunun 
peşine düşmüş bizler için en tehlikeli durum bu 
değişim esnasındaki deformasyonun 
dejenerasyona dönme halidir... Bundan 
sakınmamız lazım... Bundan sakınmanın yolu, 
mümkün olduğu kadar sakin, teslimiyet, içe 
dönük bir hal içerisinde bulunmaktır... Buna 
tebliğlerde “sükût ve sükûnet halini muhafaza 
etmek” denir... Aşırı çalkalanmalar yapmayan bir 
duygu ve bir zihin faaliyeti içerisinde olmak... 
Dolayısıyla da çalkalanmalar içerisinde olmayan 
bir fizik hareket içerisinde olmak yani oraya 
buraya gitmek vs… Hayır, bunlar içerisinde 
sizler için en içsel huzuru, en sizler için akıl, 
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duygu, en rahat ettirici, en mutluluk verici 
inisiyasyon sahası neresiyle oraya çöreklenin... 
Bu, burası olmak zorunda değildir... O kadar çok 
ki bu nimetin aktığı yer, herkes, kendi 
kapasitesine uygun çeşmenin başına gitmek 
zorundadır... Ne olursunuz, duygusal ve nefsanî 
hevesler içerisinde bilgiye yaklaşmayınız... 
İçrekli yaklaşınız yani içsel sesinizle yaklaşın... 
“Herkes oraya gidiyor, herhalde iyidir” anlayışı 
ile bilgi odaklarına yaklaşmamak gerekir… Bu 
din realitesinin taklit mekanizmasıdır... Herkes 
namaz kılıyor, ben de kılmalıyım... Herkes oruç 
tutuyor, ben de tutmalıyım... Hayır tutma... İçinin 
sesini dinle... Namaz kılma ihtiyacını kim 
hissediyorsa, o kılsın... Oruç tutma ihtiyacını kim 
hissediyorsa, o tutsun... Herkes yapıyor diye 
yapılan hiçbir eylem ulvi nitelik taşımaz... 
Yaradan’ın da bununla ilgilenmesi söz konusu 
olamaz... İlgilenen ve bizim, ilgilenmesinden 
mutlu olacağımız Yaradan’ın, iç sesimiz 
olduğunu ve o iç sesin bizimle ilgileneceğini 
bilmemiz lazım... 

Devamen diyor ki; beyninize ve 
düşüncelerinize sınır koymanızdan ileri gelen bu 
gücün açığa çıkartılmaması, beynimize ve 
düşüncelerimize ne yapıyoruz?... Sınır 
koyuyoruz... Diyor ki, ufkunuz yani görüş 
mesafeniz, görebildiğiniz en uzak nokta... Hatta 
onu biraz daha sembolizme dökelim, fizik 
tatbikat âlemdeki yüzey ile göksel âlemin 
kesiştiği o ortak alan... Fizik de böyle tarif eder 
biliyorsunuz... Gökle yerin kesiştiği nokta... 

Tatbikat sahası olan fizik âlemden kopmadan, 
ayaklarımız yere basarak semavi âlemin yani 
Ruhsal İdari Mekanizmanın, aslında öyle bir şey 
yok, her yer o, sembolik olarak yani öyle bilinir, 
göksel gücün, yönetimin kesiştiği nokta bizim 
ufkumuz... Bu kesiştiği noktayı ne kadar uzak, 
geniş kavrayabiliyorsak, işte Dünya aleminde 
bulunarak kime hizmet ettiğimizin ve kimin 
mensubu olduğumuzun ve hizmetimizin kime 
olduğunun fikriyle onu kesiştirdiğimiz anda, 
ufkumuz o bizim... 

Diyor ki; “ufkunuz, koyduğunuz 
sınırlara kadar uzanan kısır bir saha 
olmaktan ileri gidememektedir... Yaradan’dan 
haberdar olmak ve o bünyeye dâhil 
olduğunuzu anlamak için bu sınırları elden 
geldiğince itelemek gerekir... Tekâmüle 
doğru olan bu ceht, ……………. Ruhun sizin 
anladığınız manâyı ifade etmediğini, 
…………. esas olan tek bir ruh olup, 
başlangıç ise, bu şekilde oluşmaktadır... Yani 
tek olan üstün bir şekilde yaratıldıktan sonra, 
bu tekliğin çokluğu neticesinde adeta yapılan 
vakum esnemeler ile oluşan oluşumlar 
meydana getirilip, üzerilerindeki tatbikatlara 
ve onlardan elde edilen bilgi, görgü sahipliği 
oluşmaktadır... Sizin esas yaratılışla 
bağlantınız sadece ilk hareketledir... Ondan 
sonraki vaziyet, tamamen birliğin içerisindeki 
merhaleleri teşkil eder ki, bunun da gayesi 
sizleri büyük neticeye ulaştırabilmek 
içindir...”(Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (16) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
“Realite katmanlarının bilgi olarak bir 

doyuma ulaşması ve geriye dönüşü olmayan 
bir belirleyicilik oluşturması, bedenleri 
meydana getirir…” 

Yani idrak şuura damladı, artık sen o 
damla sayesinde devasa bir donanıma sahip 
oldun... Değiştin, bambaşka bir varlık oldun, 
artık, o sen değilsin ve yeni edindiğin o imkânı 
senin elinden alacak hiçbir güç yoktur... Böyle 
bir geri dönüşü olmayan belirleyicilik oluşması, 
bedenleri meydana getirir diyor... Sanki burada 
da o bedenler yoktu da bu şeklide meydana 
geldi… Vardı ama kullanıma girdi... 

Beşeriyet şu anda daha henüz fizik 
bedenin hareket ve onun alt bedenleri cinsellik 

ve otomatizmanın imkânlarını kullanıyor... 
Bugün Dünya beşerinin aklı, tamamen seks 
veya cinsiyet merkezinin akıl bölümü 
şeklindedir... 

Bu alan için demiyorum ve bunda da 
iddialıyım, emin olmadığım konuda misal de 
vermem ifadede de bulunmam... Gerek iş 
hayatınızda, gerek sosyal ilişkilerde çevrenize 
bakın, koca adamlar, bütün aklı cinselliğe 
çalışıyor… Başka bir meşgaleleri yok gibi… Bu 
arada verimli gibi görünen iş hayatı var… 
Cinsellikle yürüyor iş hayatı, iş seyahatlerine 
çıkıyor… Cinsel hayatını alın elinden, kendi 
gitmez, birini yollar… O iş çevresinde bir takım 
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cezbolduğu, cazip gördüğü cinsellik faktörlerini 
alın elinden, işe bile gitmez... 

Bu bir gerçek, Dünya beşerinin gerçeği... 
Bunu söyleyerek, paçaları sıvamanın 
gecikmişliğini hissetmek mümkün… 
Bulunduğumuz durumun derhal bir harekete 
ihtiyacı olduğunu anlamak için söylemek lazım... 
Dünya realitesinin maksimumu gençlik 
çağındadır... Gençlik çağı ne demek, daha 
henüz otomatizmal realiteyi, şeriat realitesini 
yeni bırakmış madde ile şehvet yaşıyor... Bir tür 
cinselliği madde ile olan ilişkisi ile 
bütünleştirmiş… Şimdi, oradan yavaş yavaş 
geçecek... 

Dünya beşerinin durumu bu manada 
devre sonunun biraz sert olacağının sinyallerini 
veriyor... Tebligatlarda bu yönde bilgiler var... Bu 
planı programı bozucu değil, sadece plan ve 
programa tanınmış olan durdurulmuş zamanın, 
kıvam edinme şeklinde, kıvamın tutturulması 
şeklindeki bir beklentinin belki biraz daha 
uzamasına sebep olur… Ama bu, ila nihai bir 
bekleme olmayacak, sadece mayası verilmiş 
olan bir devrenin kıvamının beklenmesi şeklinde 
izah ediliyor... “Maya verildi, kıvam tutsun diye 
bekleniyor…” diyor... 

Fiziki görünen, biyolojik olan, beş duyu 
ile algılanan şu bedeninizle, beş duyu ile 
algılanamayan, fizik ötesi, astral-mantal-kozal ve 
ondan sonra sınırsız olan bedenler arasındaki 
ilişkiyi eterik beden diye bir tampon bölge 
sağlıyor... Eğer o eterik beden olmazsa, bizim 
kaba fizik bedenimiz ile süptil bedenlerimiz 
arasında bir geçirgenlik temini mümkün olmaz 
yani onların yan yana durması için sanki araya 
bir conta konmuş gibi... 

Bir araba motoru ile şasesi arasında 
motor takozları vardır… Motorun ısısı, 
mekanikliği, sarsıntıları, gövdeye ve oturanlara 
rahatsızlık vermesin diye… Bunlara motor 
kulakları denir ve bunlar, ne motor kadar sert, ne 
şase gibidir… Onlarla onun bağını kurarlar… 
Esnektirler… Şiddeti geçirirken, tolore ederler… 
Bunun gibi, bizim de vücudumuzda çok ince 
enerjitik alanlarla bu biyolojik kaba yapımız 
arasında tampon olan eterik beden vardır… Hep 
onun sayesinde bu geçirgenliği yaparız... Bu 
aynı zamanda bir koruyucu bedendir, kılıftır, 
ikizdir... Sağlık aurası denir… Bu eterik beden 
ışır ve biz ölünce Dünya’da kalır... Mezarlığın 

üzerindeki fantomlar, eterik bedenin, ölen kişi 
tarafından değil, ölenin arkasından duygu 
bağları besleyen, onunla özdeşleşmiş varlıkların 
hayat enerjisi ile beslediği ve ayağa kaldırdığı 
eterik bedendir... Ve ölenin formunda, ölenin 
yakınlarına görünebilir... Dünyada bırakılır... 
Dünyanın da bir eterik bedeni vardır... Öldükten 
sonra o eterik bedenden geçeriz zaten… Yeteri 
kadar ölümü beceremeyenler, o eterik bedende 
epey macera yaşarlar... Ve bu eterik beden, 
mutlaka her türlü tesirin geçişinde aracıdır onsuz 
geçilmez... 

Eterik beden derhal zihin bedene, zihin 
beden, yine eterik beden vasıtası ile duygu 
bedenine, duygu bedeni de haletler yaşatır… 
Duygu bedeni de eterik beden vasıtası ile fizik 
bedene geçirgenliği sağlar... Eterik beden 
sağlıklı olmalıdır... 

Enkarnasyonlarımızın, binlerce hatta 
bazı ezoterik öğretilerde on binlerce olduğu dile 
getirilmektedir… Ama kim saymış bilmiyoruz, 
oraya hiç girmiyoruz, ancak ezoterik bilgilerde 
böyle, spiritüel tebliğlerde de bunun oldukça çok 
sayıda olduğu söyleniyor... Daha doğrusu 
meseleyi sadece ölüm ve doğum yani 
enkarnasyon ve dezenkarnasyon olarak bir 
reenkarnasyon hadisesi olarak görürsek, bu 
böyledir... 

Bizler her an enkarne olanlarız... Yani 
geçen haftaya göre hepimiz bu hafta yepyeni 
bilgilerle donandık... Eğer bu bilgilerin üzerinde 
ceht faktörü ile o bilgilerin varlığımıza 
sindirilmesine yönelik bir çalışma yapabilirsek, 
biz yeni enkarnasyonlara girdik demektir... Her 
bilgi, varlığın bütün bedenlerinde sirküle 
olduktan sonra onun idrakine maruz kalıp da 
şuur alanına damladığı anda, o varlık yepyeni bir 
enkarnasyon ile muhataptır... Enkarnasyonun 
amacı, nasıl ki bir ruhî müessiriyetin bir maddi 
yaradılış formu üzerinde etkin olarak ona bir 
deneyim olanağı sağlamaksa, aynı şekilde bir 
bilginin de idrak edilip varlığın şuur alanına dâhil 
olması, sanki ona yepyeni bir varlık yapısı 
oluşturması demektir... Sanki değil öyledir ve bu 
bir enkarnasyondur, onun için İslâm demiştir ki, 
“Sizler her nefeste ölür, her nefeste yeniden 
doğarsınız...” Bu, yani her an doğmak çok 
önemli bir anlayıştır... 

Şöyle düşünün; yolda biriyle karşılaştınız, 
onun geçmişteki hatırası yüzünden ona selâm 
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vermekte güçlük çekiyorsunuz, selâm vereyim 
mi, vermeyeyim mi diye nefsinizin tercih ettiği ile 
vicdanınızın size sunduğu tercih arasında bir 
dönemeç noktası yaşadınız ve bu dönemeç 
noktasında seçiminizi selâm verme yönünde 
yaptınız, işte siz enkarne oldunuz... Nasıl 
oldunuz?... Yepyeni bir seçeneğin varlığı 
oldunuz ve o seçeneğin yolculuğuna başladınız 
demektir... Eğer bunu siz otomatik bir beşerî 
vasfınızın motivasyonu, nefsinizin veya canımız 
dediğimiz böyle kontrolünüz dışında bir itilim ile 
yapmadıysanız, bilgiye dayalı bir tercih şeklinde 
yaptıysanız, bu sizin idrake götürücü çok önemli 
bir kapıyı açtığınızı gösterir... Bu ne demektir 
biliyor musunuz?... İdrak… 

O zaman, bir karşılaşma, bir eprövse, bu 
epröv de sizin selâm verme veya vermeme gibi 
bir seçeneğe maruz kalmanızsa, selâm vermeyi 
seçmeniz, eğer bir bilgiye, bir idrake dayalı ise, 
işte o noktada siz, yeni bir idrakin kapısını 
açtınız... İşte orada ceht de devrededir ki, 
dolayısı ile epröv, bilgi veya idrak ve cehit gibi 
bir dizilişi meydana getirdiniz demektir... İşte bu, 
varlığın idraklenmesi yönündeki cehtini 
gösterir... Burada çok önemli ve farklı bir 
anlayışı, sizinle paylaşarak hep birlikte 
edinmeye çalışacağımızı söylüyorum, o da nedir 
biliyor musunuz? Müdrik ve müdrike arasındaki 
farkı bu akşam edinelim istiyorum... 

Bilgi ile varlığın teması sonucunda iki 
tane kavram karşımıza çıkıyor... Biri müdriklik 
veya müdrik ifadesi, diğeri müdrikelik... Bu 
müdrik ile müdrike arasında büyük bir fark var... 
Şimdi bunu da şöyle işleyip az önceki epröv, 
idrak ve cehit meselesine tekrar dönmek 
istiyorum... Tabii ki burada bu sıralayış ille de 
lineerlik anlayışımıza uysun diye söylenmiş bir 
şeydir, aslında epröv, idrak ve cehit dizilişinde 
tabii ki idrakin devreye sokulması da bir ceht 
işidir... Kaldı ki, varlığın eprövle muhatap olması 
da eprövü çağırması da bir ceht işidir... Yani 
ceht, burada, varlığın her noktasında var olan bir 
unsurdur... Ama bu ceht ile çağırılan eprövün, 
cehtle alınacak olan bir edinilmiş idrakin devreye 
sokulması ve ondan sonra yine ceht sayesinde 
yepyeni bir ceht alanı meydana getirilmesini 
birazdan açıklayacağız... 

Müdrik ile müdrike arasında mühim bir 
fark vardır... Müdrik idrak eden demektir... 
Yetişmiş, olgun, idrakli demektir... Yani müdrikli 
olmak yanlış bir ifade, müdrik kendi içerisinde 

zaten idrakli demektir... Bir vasfın sahibi olmak, 
idrakli demektir... Onun için müdrikli sözcüğünü 
kullanmamız yanlış olur... Müdrike ise, 
müdrikten türemiştir... İdrak eden, pişmiş, olgun 
idrakli demek olan müdrikten... Müdrike anlama 
gücü, idrak etme gücü demektir... Bu ikisi 
arasında çok önemli fark var diyor tebliğ... 
Bakınız nasıl bir fark varmış; 

“Müdrik inşa edilmiş, zaten 
oluşturulmuş olandır... Müdrike ise o 
oluşturulmuş olandan kendisine değerler 
oluşturmaktır...” Yani bu ne demektir?... 
Değerin, emeğe çevrilerek yeni değerler 
meydana getirilmesi demektir... Bu gidişat 
esnasında da varlıkların emekle orantılı olarak 
değer kazanmasıdır... Şimdi konumuz bilgi ise, 
bu bilgiye bağlı olarak idrak ve şuur alanlarına 
doğru bir seyahat yaparken, mutlaka bu 
konunun iyi oturması, anlaşılması lâzım… 

Şimdi, beşer varlığının en önemli 
kumanda merkezi olan beyin organı ile beşerî 
imkânlar çerçevesinde söylüyorum... Beyin 
organı zihinsel faaliyetlerin yani düşünce, 
kategorize etme, ayrıştırma, salınıma bırakma 
gibi bir takım faaliyetlerinin olduğu bir yer... 
Ancak bu demek değildir ki, beynimiz bizim 
zihinsel veya mantal faaliyetlerimizin merkezi 
değildir... Asıl olarak, bunun üstünde varlıkla bu 
noktada temas eden ve yukarıya doğru açılan 
süptil bedenlerin alabildiğine uzayan alansal 
yapısı ile (ki hepsi küllî manada hafıza olan bir 
bedensel yapıdır ve buna fizik ötesi bedenimiz 
deriz) fiziki beden yapısının temas ettiği noktada 
bir transformatör mahiyetindedir beynimiz… Ve 
beşerî zihnimiz, beşerî şuurumuz, beşerî zihin 
melekelerimizdir... Düşünme, tefrik etme, 
ayrıştırma, kategorize etme ve hıfz etme... Ama 
bu demek değildir ki, bu bizim beşerî yapımızın 
hareket merkezi, duygu merkezi ve akıl 
merkezidir... Bunlar alttadır... Duygu merkezi, 
hareket merkezi, otomatizma ve cinsellik 
merkezi gibi alt bedenî merkezlerin ötesindeki 
üst merkezlerden bahsediyorum... Eğer cinselliği 
buraya koyarsak, bunu dememek lâzım, üst 
hareket diyelim, bu cinselliği buradan silelim... 
Yani buraya hem cinsellik merkezi yazıp, hem 
de üst hareket merkezi yazmamız yanlış olur, 
çünkü üst hareket merkezinin kundalinle bağlı 
olduğu merkez burasıdır... Buradan bunu 
kaldırıp buraya yazalım, buraya bunu yazmayıp 
bunu yazalım... Eğer mevzuumuz beşerî 
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seviyede cinsellik merkezinin aktiviteleri, 
etkinlikleri mahiyetindeyse cinsellik merkezini 
buraya yazarız, buraya yazamayız... Ama şu 
anda biz üst şuurlarla ilgili konuşacağımız için 
mevzu olan cinsellik, alt merkeze ait olmadığı 
için bunu siliyorum... Üst hareket merkezi, üst 
duygu merkezi ve üst akıl merkezi... Bunlar tabii 
bizim merkezler adı altında... Bunun uzak doğu 
öğretilerine göre açılımı ise, astral beden duygu 
merkezi, mantal beden akıl merkezi ve ondan 
sonra da kozal beden dediğimiz sebeplilik, 
kozalite bedeni diye sonsuzluğa açılan sebep, 
sonuç yasasının birebir bilgisinin tatbikatı 
yapıldığı bir beden... Böyle bir bedensel yapı... 

Akıl merkezi dediğimiz ve beynimizle, 
beynimizin aktivitesiyle realize olan merkezin 
melekesi düşüncedir... Akıl merkezini asla 
mantal bedenimiz olarak anlamamamız lâzım... 
Akıl merkezine bu da geliyor buradan dalıyor, bu 
da geliyor dalıyor, hatta yukarıdakiler de geliyor, 
bütün akış buraya doluyor... Buna biz düşey 
alım diyoruz, düşey rabıta, tasavvufta buna 

rabıta derler, irtibat... Beynimiz görünen 
yapımızla, asıl olan görünmeyen enerjitik, 
ruhsal, müteal Yaradan’a ait, Yaradan vücuduna 
yönelik yapımızın ki bu da Yaradan’ın 
vücudundadır ama daha yakın, O’na doğru 
sonsuzlukta bir yakınlıktır, arasındaki irtibat 
noktasıdır... Yakın olan bu kısmımızın fizik 
kısmımız ile yani fizik bedenimizin irtibatının 
bulunduğu yerdir bu zavallı, salatası yapılan 
beyin... Hani limon sıkılıp salatası yapılan... Fizik 
bir olgu... Ama bu irtibatı sağlayan fiziğe göre 
çok üstün bir yapı beyin... Burası ile buranın 
irtibatını sağlayan ve buradan oraya, oradan 
buraya alışveriş temin eden bir transformatör... 
Transforme eden, yüksek vibrasyonlu tesirleri 
çok kaba vibrasyonlu fizik plâna indirebilme 
imkânını veren bir transformatör... Reoste ediyor 
onu ve titreşimi bizim algılayabileceğimiz, bizim 
kaldırabileceğimiz bir seviyeye indiriyor, böyle 
bir yapı... Böylece yapımızın oldukça geniş bir 
tasviri oldu... (Devam edecek) 

 
 
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
 IŞIK NİKÂHI 
28 Ağustos 2010 
Sevgili dostlar bildiğiniz üzere her sene olduğu 
gibi bu sene de geleneksel “Işık Nikâhı” 
organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Bu süre 
içerisinde inanılmaz mucizeler, deneyimler 
yaşadık ve yine her zaman olduğu gibi neşe 
enerjisi bizimle birlikteydi.  

Nikah öncesinde Reiki Huzur Vadisi’ne gelen 
misafirlerimiz ile özel bir çalışma yapıldı. Bu 
çalışma negatif enerjilerin ve düğümlerin 
hayatımızdan çıkartılarak kendimizi ve 
hayatımızı kozmosun bolluk ve bereketine 
açmak üzerineydi. Bunun için de bol bol Jüpiter 
gezegeninin enerjisinden yararlandık.  

 
Kalabalık bir grupla yaptığımız bu çalışmada 
kendine eş arayanlar, eşiyle arasını düzeltmek 
isteyenler, ailesi ile tekrar dünyaya gelmek 
isteyenler gibi çok farklı isteklerle bir araya 
geldiler. İki gün süren yoğun çalışmanın 
ardından özel bir meditasyonla bu isteklerimizi 
kozmosa gönderdik ve ardından özel 
yemeğimize geçtik.    

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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Her geçen sene artan sayımıza önümüzdeki 
sene sizleri de eklemek dileklerimizle… 

 WORK SHOP 

26 Temmuz 2010 – 16 Ağustos 2010 

Bu sene Reiki Huzur Vadimiz kendi üyeleriyle 
yaptığı özel çalışmalar dışında ayrıca bir yoga 

grubuna ev sahipliği de yaptı. Türkiye’nin değişik 
illerinden gelen yoga öğrencileri birer öğretmen 
olarak oradan ayrıldılar. İzmir yoga okuluna ve 
öğrencilerine sizlerin aracılığıyla sevgilerimizi 
yolluyoruz…  

 


