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

Einstein’ın Rölativite / İzafiyet Teorisine 
biraz daha misallerle devam edelim… 

Yere göre hareketsiz bir trenin 
vagonundasınız... Tavla oynuyorsunuz… 
Pulların yerini hiç değiştirmeden, tavlayı alıp 
diğer bir vagona geçiyorsunuz… Ve pulların 
yerinin değişmediğini iddia ediyorsunuz… 
Oysaki bir vagondan diğerine geçmekle pulların 
mekanda işgal ettikleri yer değişmemiş midir?.. 

Veya aynı vagonda olabilirsiniz ama tren 
hareket edebilir ve siz gene pulların yerinin 
değişmediğini ileri sürersiniz… Ama trenin 
hareketiyle, o yerler çoktan değişmiştir… 

Tren yakındaki bir istasyona aynı 
uzaklıkta ise, onun aynı yerde olduğu söylenir… 
Fakat o sırada Dünya’nın kendi ekseni etrafında 
saatte 1670 kilometre hızla, ayrıca Güneş’in 
etrafında saatte 115000 kilometre hızla 
döndüğünü düşünürsek, trenin neye göre 
hareketsiz olduğunu sormamız gerekmez mi?.. 

Yani tavla pulları, tavla, tren ve Dünya, 
uzağındaki diğer cisimlere göre yerlerini 
değiştirmişlerdir… 

Bir cismin yerini, mekânını tanımlamak 
için, mutlak hareketsiz bir noktaya ihtiyaç 
vardır… Oysaki böyle bir nokta evrende mevcut 
değildir… O halde mekân tanımlamalarımız 
daima rölatiftir yani bir şeye, bir yere göre 
olacaktır… Mutlak durma diye bir şey olamaz… 

İstasyonda duran bu trende olduğumuzu 
ve trenin hareketini beklediğimizi düşünelim… 
Pencereden bakıyoruz, yanımızdan yavaşça bir 
tren geçiyor… Bir anda acaba biz mi hareket 
halindeyiz, yoksa o tren mi diye düşünürüz… 
Bunun hangisinin doğru olduğunu ancak 
istasyondaki sabit bir noktayı görebildiğimiz 
zaman anlayabiliriz… 

Ya da içinde bulunduğumuz tren, çok 
yavaş ve sarsıntısız bir şekilde istasyondan 
ayrılsa, pencereden bakıp da bir başka treni 
gördüğümüzde, hangi trenin yürüdüğünü yani 
trenin durduğunu ya da hangisinin hangi yönde 
ve hızda gittiğini hiçbir şekilde anlayamayız… 
Ancak trenin öbür tarafında platform ya da işaret 
lambası gibi sabit bir cisme bakarak bunu 
anlayabiliriz… 

Ayrıca hepimiz biliriz ki, karşıdan gelen 
tren hızlı geçiyormuş gibi ama aynı yönde giden 
tren ise duruyormuş gibi görünür… 

Şimdi de astronomik bir örnek verelim… 
Şu anda siz hareket halinde mi, yoksa sükûnet 
halinde misiniz? Fizik bilmeyen bir kimse, “Gayet 
tabii, şu anda hareketsiz durumdayım… İşte 
sandalyede oturuyorum…” diyecektir… Ve 
referans olarak Dünya alınırsa, haklıdır… Ama 
fizik bilen biri, “Neye göre hareketli olup 
olmadığımı soruyorsunuz?” diyecektir… Zira 
hızı, kabul edilen referans noktasına göre farklı 
olacaktır… 

Örneğin Dünya, kendi ekseni etrafında 
saatte 1670 kilometre hızla fırıl fırıl 
dönmektedir… Dünya üzerinde bulunan bir 
gözlemci, Dünya’nın Güneş çevresinde bir elips 
çizdiğini görecektir… Sabit bir yıldız üzerindeki 
bir gözlemci ise, bunun bir helezon olduğunu 
iddia edecektir… Zira Güneş de hareket 
etmektedir ve bu gözlemci Güneş sistemine 
dışarıdan bakmaktadır… 

Kendi etrafında hızla dönen Dünya, 
Güneş’in çevresinde saatte 115000 kilometre 
hızla dönüyor… Daha bitmedi, Güneş sistemi de 
Herkül Takım Yıldızı’na doğru saatte 72000 
kilometre hızla ilerliyor… Ve ayrıca Samanyolu 
Galaksisi uzayda 1150000 kilometre hızla 
seyretmektedir… 

Görülüyor ki, hareket, hareketin içinde, 
bir curcunadır gidiyor… Oysa rahat 
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koltuğumuzda oturan biz, “Ne münasebet, ben 
hiç hareket etmiyorum...” diyebiliriz... 

Bir cismin hızı, mutlak bir anlam taşımaz, 
daima rölatiftir yani başka bir cisme göredir… 
Zira evrende referans alınacak mutlak 
hareketsiz bir nokta da yoktur… 

Günlük hayatımızda hareket eden birçok 
araç görürüz ama hareket yönünde aracın 
boyunun kısalacağı aklımıza hiç gelir mi?... 
Aslında bir bakıma haklı sayılabiliriz, zira bu boy 
kısalması, aracın hızı ışık hızına göre çok küçük 
olduğundan öylesine küçüktür ki, pratik olarak 
ihmal edilebilir… 

Gel gelelim, objeler rölativistik hızlarda 
hareket ederek yanımızdan geçtikleri takdirde, 
uzunlukları kısalıyor gibi görünür… Işık hızına 
yaklaşan hızlara, “Rölativistik Hız” denir… Bu 
hızlarda, Rölativite Teorisi’ nin etkileri belirgin bir 
hale gelir… 

Bir aracın hızı artıp ışık hızına 
yaklaştıkça, aracın boyu kısalmaya başlar… 
İçindeki yolcular da hareket yönünde 
yassılırlar... Aracın hızı, ışık hızının % 90’ına 
ulaşınca, aracın boyu hemen hemen, yarıya 
düşer ve içindekiler de yarı yarıya yassılırlar... 
Ama araç içindekiler kendilerindeki bu değişikliği 
fark etmezler… 

Başka bir örnek verecek olursak, Dünya 
üzerinde 1,75 metre boyundaki bir kimse, büyük 
bir hızla yol alan bir uzay aracının içinde hala 

1,75 metre gelecektir… Çünkü hem bu kişi ve 
hem de elindeki cetvel, sürekli aynı hızda 
hareket eden tek bir referans sisteminin 
parçalarıdır… Ve uzunluk kısalmasını anlamak 
ve ölçmek imkânsızdır… Fakat astronot ve 
cetveli, Dünya üzerindeki bir gözlemciye 
kısalmış gibi görünecektir… Ancak bu durum, 
sadece ışık hızına yakın hızlarda belirgin bir 
hale gelecektir… 

Uzay aracı ışık hızına yaklaştıkça, ne 
olacağı sorusu ilgi çekicidir… 

Einstein’ın teorisine göre, araçtaki objeler 
ile aracın kendisi kısalmaya devam ederek sıfıra 
yaklaşacaktır… 

Bu da bize, bir cismin, ışık hızına 
eriştiğinde, kütlesinin sıfırlanacağı, artık enerji 
boyutuna geçeceği teorisini anlatmaktadır… 

 

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

 

----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; beşeri şuurun üzerine 

örtülen skalatik devrenin tamamlanmakta 
olduğunun; tampon şuurların, ara şuurlarla 
işbirliği halinde olduklarının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:238) 

*** 

 Kıyam etmek; tampon şuurların, beşer 
şuuru ile üst realite titreşimi arasında 
girişkenlik temini imkânı oluşturmakta 
olduğunun; ara şuurların ise, oluşan bu 
çatlaklardan sızarak adeta beşerin şuuru 
içerisine nüfuz etmekte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:238) 

*** 

 Kıyam etmek; ara şuurların, bir üst 
realitenin bütün imkânlarıyla donanmış 
olduklarının; onların, bizlerin anladığımız 
manadaki bedenlere sahip olmadıklarının; 
tamamen, bir akış ve yayılım ifade eder 
olduklarının; uygun yuvaların hedefleri 
olduğunun; akacakları yerin evsafının ve 
uygunluk koşulunun, onların bilgileri 
içerisinde saklı olduğunun; her talep 
edenin bu akışı kendisine yönlendiremez 
olduğunun; bu akışın hedefleri Dünya’ya 
enkarne olurken, yanlarında o akışa uygun 
gereçlerini de götürür olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:238) 

*** 
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 Kıyam etmek; zira her elin o tası tutabilir 

fakat en önemli husus olan kıvamdan 
bi’haber olduğunun; devrenin mayasının 
verilmiş olduğunun; kıvam’ın, kıvam 
tutturucular tarafından tespit edilmekte 
olduğunun; onların, gelir, sessizce kıvamın 
zamanını bekler olduklarının; zaman’ın bu 
olduğunun; o el’in, kıvamla zamanı en iyi 
senkronize eden olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:238) 

*** 

 Kıyam etmek; fark etmediğimiz şeyin 
üzerimizdeki etkisini kaldıramaz 
olduğumuzun; tapınaklarımızı ve 
tapındıklarımızı yıkmamız gerektiğinin; 
mutlak surette sessizliği yakalamamız 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:239) 

*** 

 

 Kıyam etmek; zihnimizde konuşan 
Tanrı’ların tahakkümlerine son vermemiz 
gerektiğinin; ilahları susturmamız 
gerektiğinin; inançlarımızı ayıklamamız ve 
ayağa kalkmamız gerektiğinin; göreceğiz 
ki, şimdi yer’in ve gök’ün dengeye 
kavuşuyor ve yavaş yavaş özgür olmaya 
başlıyor olduğumuzun; işte burada, “Ben 
Kimim..?” sorusunu sorduğumuzda, hakiki 
cevabı duyabilecek olduğumuzun; şimdiye 
kadar duyduklarımızın, o barikatlardan 
süzülen boz bulanık cevaplar olduğunun; 
artık, o net, o berrak sesi duyabilir 
olduğumuzun, çünkü O’nun, biz 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:239) 

*** 

 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (36)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Zihinlerinizin içindeki çökeltiye bir çomak 
sokarak alt üst ettiğinizde meydana çıkan 
bulanıklığı verdiği allak bullaklık ile 
hissetmektesiniz... 

Çomak sokmamız tavsiye edilen bir saha 
var ve biz bunu tanımıyoruz... Zihnimiz… 
Çomağı sokmam için sokacağım yeri bilmem 
lazım... Şimdi eminim ki, bu bilgi nezrinde belki 
biz çok farklı bir şey sokmak istiyoruz... Çomağı, 
çok farklı anlayışlarımıza sokmak istiyoruz... 
Gelin bunu ortak bir paydada buluşturalım... 
Nasıl yapabiliriz, niye? Lineer, rasyonel aklın, 
yanlı aklın yapısını anlamak için, rasyonel aklın 
anlayacağı bir hale getirmemiz lazım... Bunu 
nasıl yapabiliriz? Formel hale sokacağız... Bir 
bilginin varlık tarafından algılanabilmesi, 
alınabilmesi için mutlaka formel hale getirilmesi 
lazımdır... Yani bakın oldukça soyut bir bilgi… 
Aktaran üstün bir plan, yaptığı tedrisi yine bizim 
anlayabileceğimiz seviyede yapıyor... Formel 
hale sokacağız... 

Zaten bütün semavi bilgiler bunu 
yapmıştır... Tüm kitabi bilgiler de, bütün soyutu, 
somut benzeşmeleriyle anlatmaya çalışmıştır... 
Çünkü anlattığı formel hale gelmeli... Cennet 
nasıl bir yer? Hurma ağacı, huriler var ve adam 

diyor ki; ‘Ben bu formları tanıyorum, cenneti 
anlamaya çalışırım’ ama tabii ki büyük bir yanılgı 
içerisine de düşüyor... Cennetin anlatıldığı 
formlar, tamamen sembolizme dayalı, anlatma 
zorluğunun getirdiği bir zorunluluk... 

Şimdi bakınız bir platform düşünelim, bu 
platform akıl, düşünce, zihin bunların bulunduğu 
somut ortam olarak beynimizde hizmet veren bir 
öğeler topluluğu... Şimdi burayı, akıl melekesi, 
bir saha olarak düşünün... Aklın bulunduğu bu 
saha her zerresiyle nedir? Hafıza ortamıdır... 
Yaradan’ın bünyesinde var olan ki O’nun 
bünyesinde var olmayan hiçbir şey yoktur, 
yaratılmış olan ve her yaratılmışa da yarat 
denmiş olan bu sahada her zerre hafıza 
ortamıdır... Hafıza ortamı olmayan bir yaratılış 
zerresi yoktur... 

Yaradan’ın tamamı hafıza ortamıdır... 
Yani her an bütün detaylarıyla, bütün 
unsurlarıyla bir saha... Buna şuur sahası 
diyoruz... Şuur sahası hafıza ortamıdır... Bilinç... 
O zaman Yaratan bilinçtir... Bir dokümanda, bir 
kitapta Yaradan’dan bir bilinç dendiğinde bunu 
anlıyoruz... O bir hafıza ortamıdır... Bilmekten 
kaynaklayan ve bilgiyi depolayan, depoladığını 
geliştiren, yayan, dağıtan Yaradan’dır... Şimdi O 
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bir bilinçtir, O bir hafıza ortamıdır... Sonsuz bir 
saha... Kaydediş... O, her şeyi o bakımdan bilir, 
şah damarı kadar bütün yarattıklarına yakındır... 
Çünkü O böyle bir hafıza ortamıdır... Şimdi var 
sayalım şöyle bir akıl, her zerresi küçük hafıza 
kutularıyla dolu, (sembolik olarak söylüyorum) 
buralar kutucuklarla dolu böyle böyle gidiyor... 
Bu kutular bir bal peteği gibi sonsuz bir saha... 
Bu hafıza ortamı aldık Yaradan’ın 
sonsuzluğundan getirdik bizim beynimize, 
somutlaşan kendi aklımıza... 

Şimdi bizim akıl melekemiz hafıza 
kutucuklarıyla dolu, bu kutucuklar doğduğumuz 
andan itibaren beyine ait olandan söz ediyorum 
sakın onun üstündeki üst akıl, üst şuur sahaları 
değil beyne ait, bu kutular boş... Niye boş? 
Çünkü bal peteği henüz bal yapmamış veya 
diğer ifadeyle bir bilgi depolanamamış... Bilgi 
yoksa depo boş... Şimdi buraya bilgi geldi... Bilgi 
yapılan deneyim demek... Bir deneyim ve deney 
sonucu varlık bir bilgi mutlaka çıkarır az veya 
çok... Şuurluluk bu anlattığım mekanizma 
sonucunda meydana gelen bir kapasitedir... O 
şuurluluk deneyle ilgili oranı artar... Yani çok 
deneyle az bilgi çıkartmak şuursuzluk 
seviyesinde olur... Az deneyimle çok bilgi 
çıkartmak şuurluluk... Hatta öyle bir şuur 
seviyesine girmemiz, gelmemiz mümkündür ki 
hiç deneysiz bilgi çıkartmak başlar... O da bir 
deneydir aslında fiziki manada deneyler... 
Tesirler kanalıyla bilgiyi almak da bir 
deneyimdir... O da bir eprövdür ama çok süptil, 
ince, latif, kaliteli... 

Gözlerinizi kapatıyorsunuz o an içinde 
bulunduğunuz bir dünya müşkülünün cevabı 
geliyor... Kaliteye bakın... Öbür tarafta ev 
kafasına yıkılıyor, aynı bilgi ona da geliyor... 
Amacı aynı ama kaliteye bakın... Bilginin geliş 
kalitesine bakın... Latif, ince, kibarca bir laf 
geliyor öteki tarafta koca bir paketi kafasına 
atıyor... İkisinde de aynı mesaj var ama geliş 
kalitesi, şiddeti fazla kalitesi düşük... Şimdi 
şuurlanan bir varlık o paketin kafasına fırlatılma 
mesajı alış şekli bir latif, küçücük zarfla almaya 
doğru yol alıyoruz... Şuurlanmak böyle bir şey... 
Biz ona girmeyeceğiz daha sonra geleceğiz... 
Şimdi deneyden bilgi kazanan varlık bu bilgiyi 
akıl sahasına aldığında bu bilgi derhal bir hafıza 
kutucuğunu doldurur... Bu varlık birinci deneyde 
bunu alır ikinci deneyde yine akıl melekesi, ego 
ve aklın bir arada olduğu bir varlık yapısı... 

Ondan sonra buraya başka bir bilgi doldurur, 
buraya şöyle bir bilgi doldurur vs... Bu varlık 
yaşam içerisinde ömür dediğimiz doğumdan 
ölüme kadar deneyimlerle hafıza ortamını 
doldurur... Bu doldurma işlemi başladığında bu 
akıl sahasında ben anlaşılsın diye söylüyorum 
scan yapan bir ibre işe başlar... 

Aklın bir melekesi olan düşünce... 
Sonradan öğrenilir... Eğer deneyim, bilgi varsa 
hafıza stok yapar... Stok olduğu andan itibaren 
düşünce ibresi tarama yapar... Şimdi ne oldu? 
Hücreler aşağı yukarı doldu yani o varlık 
deneyimli varlık... Ben deneyimli bir insanım 
dediğinde bu ne demektir? Benim hayat 
içerisinde bazı eprövler geçirdiğim, bunların 
bilgisi de burada saklı... Ben deneyim 
sahibiyim... Biz deneyim saklamıyoruz bilgiyi 
saklıyoruz... Deneyim sahibinin diğer adı o 
deneyimden çıkarttığımız kapasiteye göre bilgi 
sahibiyiz demek ve deneyim sahibi olduğu anda 
bilgi sahibi olur ve düşünce faaliyeti başlar... 
Düşünce faaliyeti bu varlık yepyeni şimdi bu 
‘A’ya, diyelim ki A deneyimi bu ne demektir? 
Yepyeni bir epröv içerisinde giriyor, bir ilişki 
dünya tedris sahasının imkânlarıyla bir 
deneyime girdi... Bu varlık deneyime girdiğinde 
bu deneyimden bilgiyi çıkartması için bu varlık 
hemen düşünceye müracaat eder... Yani bir 
deneyimle karşılaştığında varlık mutat bir şekilde 
düşünceyi devreye sokar... 

Düşünceyi devreye sokmak ne demektir 
biliyor musunuz? Bu A deneyiminin kendinden 
beklediği bir cevap vardır... Bir tesir ona gelmiştir 
ve o tesir ondan bir cevap talep etmektedir, 
reaksiyon... Tesir etki yapar, tepki bekliyor... 
Buna reaksiyon diyoruz... Buna bir sınavdaki 
soruya cevap verme gibi alırsanız varlık o 
deneyimin kendisinden bir cevap beklediğini 
içgüdüsel olarak bilir... Varlığında bu vardır... Bu 
olaya ben bir tepki göstereceğim... Nasıl 
göstereceğim? Hemen daha önce bu A 
deneyiminden önceki zaman dilimlerinde 
kendisinde bıraktığı bilgileri taramaya başlar... 
Ve bu deneyime en çok ışık tutacak olan, en çok 
yardımı olacak geçmiş deneyimlerinin sonuç 
bilgilerini tarar... Ve maksadı nedir biliyor 
musunuz? Daha önce deneyimlediği, ceremesini 
çektiği, üzüldüğü, sıkıldığı bir deneyimin 
sonucunu bu yeni deneyimde kullanarak daha 
ucuza getirmektir... Daha kolay altından kalkar... 
Şimdi böyle olunca bu varlık hafıza ortamını 
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düşünceyle tarar... Tabii buna otomatik tepki de 
verebilir... Biz aklını kullanan bir insandan 
bahsediyoruz... Genelde en ender insandır bu... 
Aklını kullanan, en gelişmiş insandır... Yani tepki 
geldiğinde, düşüncesini kullanıyor... Elinde 
kıymetli verileri var… Tepki vermeden önce 
düşünen insandan bahsediyoruz, gelişmiş, 
insan-ı kâmilden söz ediyoruz... Ve bu bilgiler 
sayesinde yeni karşılaştığı deneyimde eski 
deneyimlerinin sonuçlarıyla en uygun cevabı 
nasıl verebilirim diye düşünür ve buradan bu 
düşünce bu deneyimine en yardımcı olan 
düşünce yani sonuç bilgi alır, buradan çeker 
alır… Düşünceyi getirir, bu deneyimde kullanır 
ve dolayısıyla da yepyeni bir bilgi açığa çıkarır... 
Bu tekrar akıl sahasına gelir bu kutucuğa 
yerleşir... Yani o kutudan aldığı geçmiş 
deneyimin bilgisini alıyor, yeni deneyiminde 
kullanıyor ve bu deneyimden çıkardığı yeni 
bilgiyi getiriyor o kutuya koyuyor... Şimdi bu 
varlık ne oldu? Yeni bir deneyimi farklı bir hafıza 
kutusuna dönüştürdü, hafızada bir kutuyu 
yeniledi... 

Bizim Dünya hayatında her anımız 
deneyimle geçiyor... Dünya hayatındaki 
deneyimlerimizde mutlaka geçmiş 
deneyimlerimizin sonuçlarını düşünce 
vasıtasıyla çekiyoruz ve ondan sonra o 
deneyime en yakın, ışık tutacak, en çok yararı 
dokunacak bir hafıza kutusundaki deneyim 
sonucunu alıp ona kullanıyoruz... Ve bu 
düşünen insandır... Teker teker her gün bu 
düşünce mekanizmasının çalışmasıyla her 
deneyimde daha başarılı olur çünkü daha önceki 
2 nolu deneyimin sonucu olan kutudaki bilgiyi 
alıp kullandı, buraya farklı, gelişmiş bir bilgi 
olarak buraya koydu, dikkat edin... İdrakli 
hareketler vardı, ‘a’yı ‘A’ yapmak gibi geleceğiz 
onlara... 

İşte akıl bunların tümü... Yaradan’ın bize 
verdiği üstün bir vasıf bu... Bunlar hafıza, 
düşünce gerekli olduğunda araştırıp çekip 
alıyor... İşte bu ibrenin hafıza ortamında 
dolaştığı şu sahaya zihin sahası diyoruz... 
Düşünce hafıza kutularının arasında zihin 
denilen bir sahada hareket ediyor... 

Bizim çok üstün vasıf olarak 
değerlendirdiğimiz aklın çalışmasından söz 
ediyoruz… Bu, böyle çalışır... Böyle çalışmak 
üzere programlanmıştır... Çünkü burada 
şimdi’de kalmaya dikkat ederseniz, hiç 

bahsetmedik buradan çıkarak anda kalmanın 
getireceği götüreceğinden… Şu anda sırf anda 
kalma vasfımız beşeri donamımızla mümkün 
değildir... Geçmiş-Şimdi-Gelecek üçlüsünün 
etkisi altında özellikle zaman enerjisinin kendini 
fizik kesafete burularak sokmasından 
kaynaklanan bir üçlülükle karşı karşıyayız... 
Orijinalitesinden uzak, orijinali anda olan bir 
enerji var... Zaman enerjisi, fizik aleme burularak 
girerek Geçmiş-Şimdi-Gelecek şeklinde bize bir 
yelpaze sunuyor... Biz onunla muhatap 
oluyoruz... Bilinç yok, bu üçlüden 
kaynaklanıyor... Dualite bu üçlü... Yani dualitenin 
müsebbibi de bu... İllüzyonun da müsebbibi bu... 
Dolayısıyla biz illüzyon ve dualiteye maruz 
kalınmak üzere planlanmış, programlanmış ve 
ona göre taahhütler üstlenmiş varlıklarız... Önce 
bu kapsamın dışına çıkmamız mümkün 
değildir... Onun için onu deneyimleyeceğiz, onu 
yaşayacağız... Neyi deneyimliyoruz? Geçmiş-
Şimdi-Gelecek üçlüsünü yaşayan varlıklarız... 
Onun için akıl, hafıza, düşünce, zihin vs... beşeri 
seviyedeki bu unsurlarımız hep zaman 
enerjisinin bu üçlü versiyonu içerisindeki faaliyeti 
gerçekleştirmek için yapılmıştır... Onun düşünce 
bizi geçmişe götürür... Bir tebligatta ne diyordu? 
Geçmişin pusu, geleceğin pırıltılı hayalleri, onun 
için bu dolaşım esnasında biz illüzyonu 
yaşarız... Ve tabii ki bu fizik alemin dışına 
çıkmayı engelleyen bir vakadır... O zaman bize 
verilmiş bir görev de bunu deneyimlemektir... Bu 
çok önemli... Şimdi bunu bilinçli deneyimlemek, 
kontrol altına almak... Şimdi bu mekanizma 
böyle çalışıyor... Zihin ve düşüncenin hafıza 
kutularında gidiş gelişleri esnasında üzerinde 
hareket ettiği satıh... 

Bütün bu mekanizmalar, bütün bu 
anlattıklarım beşeri seviyeden başlayıp bir 
uzantı şeklinde versiyonla ifade edilen, ortak 
alanlara doğru giden külli akıl, külli düşünce, külli 
zihne dönüşen mekanizmalar, sahalar sınırları... 
Şimdi burada holografik yapı, hologram yapısı 
çok önemli... Yani her hafıza kutucuğu aslında 
bunun tümünü içinde saklıyor aynı zamanda ve 
benim bu anlattığım her birinde farklı bir 
genişlikte anlaşılıyor ve bunlarda daha üstü için 
hepsi bir hafıza kutucuğu... Hologramik anlayış... 
Sokun çomakları karıştırın lineerlikten çıkalım... 
Şimdi bakınız problem burada başlıyor, kutuları 
tanıdık, tamamının hafıza olduğunu biliyoruz, 
hafıza kutucukları, Yaradan’ın her zerresinde 
olduğu gibi bunu bir düşünceyle tanıma imkanı 
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bize verilmiş ve bunu tarayan düşüncenin 
dolaşım sahası zihin... 

Lütfen şimdi sadece beşeri seviyede alın 
sakın Yaradan zihnine geçmeyin... Bu zihin bir 
özelliğe sahip... Varlığın deneyimlerinden 
etkilenen ve çeşitli deformasyonlar oluşturan bir 
zihin bu... Bu saha varlığın yaşam esnasında 
yataydan ve düşeyden gelen tesirlerle etki alan 
bir satıh... Bir zeminin yüzeyinin bozulması gibi 
düşünün... Kabarcıklar meydana geliyor bu zihin 
sahasında... Düşüncelerde bir bozukluk yok, 
düşünce taramayla görevini yapan bir saha... 
Zihin ise bozulan, kirlenen, deforme olan yanlı 
veya objektif, sübjektif özellikleriyle yoğrulur öyle 
değişken bir saha... Aslında yaşam esnasında 
aldığımız tesirlerden etkilenen saha bu saha ve 
bu etkiler zihni kalitemizi bozuyor... Düşüncenin 
ise baktığını belirleyen dolayısıyla bu sahanın 
bozukluğudur... 

Çelişki ise, bozulmuş zihin sahasında 
hareket edemeyen düşüncenin sonucudur... 
Yanlı düşünce, yanlı zihnin düşünceyi yanlı 
göstermesinden kaynaklanır... Olumsuz 
düşünce melekesi, zihnin bozukluğundan 
kaynaklanır... Şimdi zihin nelerden bozulur? 

Zihni geçen celsede paylaştığımız 
kendimize ve düşüncelerimize sınır koymamız 
dediği aslında zihnimize koyduğumuz sınırlardan 
söz ediyor... Zihin, bizim hayat içerisinde 
aldığımız çeşitli tesirlerin etkisiyle, düşey de 
olabilir bu, yatay da yani fiziki de gelir, Rahmani 
de çeşitli formlar alır bozulma gibi... Bunlar şöyle 
bir sürü çıkıntılar, sivilceler bir sürü... Kimler bu 
sivilceleri oluşturuyor? Varlık tabii burada bir 
sürü faktör var şimdi onlara girersek karma 
karışık olacağız... Ne var? Bağımlılık güdümü 
var, ego özellikle verilmiş çok önemli bir faktör... 
Dün Sevgi Hanımın konferansında da söylediği 
gibi ego bize güvenlik duygusu yaratıyor ve 
savunma mekanizmaları devreye giriyor, 
incinme özelliklerine sahip olmaya başlıyor... 
Bunlar hepsi varlığımızı hayatımızı idame 
ettirme taahhütleşme bilgisi... Bize bunlar 
özellikle verilmiş ki hayatta kalabilelim... Yani biri 
gelip bana vurduğunda ben kendimi 
savunabilmem için özellikle verilmiş egom 
vardır... Yoksa adamın dediği gibi ‘O bana 
vurmadı ki!’ diyor niye? Omzuma vurdu... Adam 
eğer fizik bedenini ve ona ait olan egosunu 
öylesine alt etmiş ki adamın kolunu kesseler 
umurunda değil... Böyle bir şey istemiyor 

Yukarısı... Bu sefer dengeyi pozitifmiş gibi 
görüntüde yine bozmaktan başka bir şey değil... 
Ben savunmalıyım kendimi çünkü bu beden 
bana lazım... Sen bana vuramazsın... Vurunca 
sen sevgimle sana karşılık verdiğimde 
anlamıyorsun ikinciyi vuruyorsun... Bir daha 
versem üçüncüyü vuracaksın ve benim 
varlığımın idamesi sekteye uğrayacak onun için 
bana bir ego vermiş öfke, kin, nefret, sinirlilik, 
kontrolden çıkan hallerimle ben vurdurmamaya 
gayret gösteriyorum... Tabii bunun da dengesini 
kurmam başka mesele... 

Şimdi bakınız, dışarıdan bize gelen bir 
tesir zihnimizde bazı çıkıntılar, bozukluklar 
meydana getiriyor... Şimdi böylesine bu benim 
böylesine bir deneyim esnasında o deneyime en 
çok yardım edecek geçmiş deneyim birikimlerini 
tararken düşüncenin daha özgür ve mükemmel 
bir vazife yapmasını engeller... Yani o çıkıntılara, 
o zihin kirliliğine takılır düşünce ve ne olur biliyor 
musunuz? Bu çıkıntı geçmiş yaşamların 
zihnimizde oluşturduğu olumsuzlukla yeni 
deneyimde düşüncenin yolunu tıkarlar yani o ok 
oraya gideceğine buradan tararken gelir buna 
takılır ve yan kutuya veya başka kutuya gider... 
Bu defa varlık ne olur? Bir deneyim yaşarken 
ondan beklenen cevabı kendi zihin kirliliğine 
bağlı olarak başka bir düşünce üretmeye 
gidebilir... Yanlı zihin ve yanlı düşünce böyledir... 
Çünkü niye? Zihnimizdeki bu çıkıntılar bize 
gelen tesirlerin oluşturduğu çıkıntılarla o 
tesirlerin bizde mutlaka zihin çıkıntısını 
oluşturacak bir incinmeye, acıya sebep 
olmasındandır... Yani egomu etkileyen bir tesir 
aldıysam ve zihnimde bir bozukluk, bir düzlemin, 
sathın muntazamlığını bozucu bir etki yaptıysa 
bu bende zihin kirliliğidir… Bu zihin kirliliği benim 
bir sonraki deneyimim esnasında en doğru 
düşünce taramasını yapmaya engel olarak bana 
o çıkıntının geçmişte oluşturduğu deneyimle bu 
deneyimi eşleştirerek yanlı bir cevap vermeme 
sebep olur... Bu nasıl bir şeydir? Ben günün 
birinde birine sevdiğimi söyledim ve beni refüze 
etti... Orada benim egom etkilendi, gururum 
kırıldı, erkek adama yakışır mı diye bir toplum 
empozisyonu var... Biraz abartıyorum kusura 
bakmayın... Bir bayan nasıl olur da bir erkeğin 
aşkını, sevgisini reddeder diye benim zihnimde 
ciddi bir bozukluk meydana geldi... Bu zihni 
bozukluk tabii ki egom ağır bastığı için bu 
bozukluk tabii ki gurur, kibrin at koşturduğu bir 
yapıda olduğum için zihnime ciddi bir şekilde 
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nakşettim... Şimdi bu kirli zihinle günün birinde 
bambaşka bir deneyimle başka bir bayana seni 
seviyorum diyeceğim fakat diyemiyorum... Niye 
diyemiyorum? Çünkü zihnimdeki bu kirlilik 
esnasında düşüncem ‘Ben bu bayana ne 
diyeyim?’ seni seviyorum içimden geliyor fakat 
düşünce bir tarıyor ki geçmiş yaşamlarda 
zihindeki o çıkıntıya takılıyor ve oradaki 
deneyimin yanlı egoyu zedeletmeme şeklindeki 
empozisyonu ile ben bunu söyleyemiyorum... Ve 
bu deneyimin yepyeni tepkisiyle asla 
benzeştirilmeyecek kadar yepyeni... Hem karşı 
taraf, hem ben yepyeni olmama rağmen 
geçmişin etkisiyle bağdaştırdığım için yanlı bir 
düşünce meydana geldiği için söyleyemiyorum... 
Ve yepyeni bir deneyimden mahrum kalıyorum... 
Yani yanlı, egoyu destekleyici, varlığın egosunu 
koruyucu bir tarzda akıl ve zihin o düşünceyi 
daha doğrusu hatta bu durumda öyle şeyler 
oluyor ki düşünce egoyu destekleme adına, 
hatta düşünce burada öylesine egonun lehinde 

ve ilkelerin aleyhinde çalışmaya başlar ki derhal 
ego, o yapma dediği geçmiş yaşamdaki tekrar 
edileni yaşatmamak için ego yapma dediği o 
düşünceyi savunma adına konuya daha önceki 
hafıza kayıtlarında da revizyonlar yapar… Yani 
ne gibi bir şey? 

Yine beşeri ilişkilerden söz edeyim ilgi, 
sempati ve bağımlılık duyduğunuz, duygusal 
desteklerle, günün birinde bu varlık bu ilişkimizi 
ve benim bağımlılık standartlarımı zorlayıcı bir 
harekette bulundu... Yani ne yapıyor? İlişkimiz, 
benim bağımlılık standartlarımı uymadığı için 
ben onu öyle algılıyorum... Mesela ‘Ben bugün 
arkadaşlarımla sinemaya gideceğim’ diyor... 
Benim bağımlılık standardımda bu yok... Onun 
bağımlılık standartlarında olduğu için sinemaya 
gidiyor... Bu, bizim bağımlılık standartlarımıza 
uymayan bir bağımlılık deneyimi... 

(Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (42) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Şimdi netice olarak bu acayip vasıta ve 
esaret hususu tamamen rölatiftir... Özgürlük 
nedir..? Burada esaretin karşılığı olan özgürlük 
nedir..? Özgürlük Merkez Yüce Plan 
tebliğlerinde özgürlük şöyle tarif ediliyor. 
“Özgürlük bağlanmamış ağız, körelmemiş 
göz, tıkanmamış kulaklar” diyor... 

Muhteşem... Aslında bütün özgürlüğü 
şemsiyesi altına alan kapsamlı bir ifade... 
Bağlanmamış ağız yani muhatap olduğumuz 
vasıta bizim kendimizi ifade etmemizi, ille de 
bunu konuşma şeklinde düşünmeyin, kendimizi 
ifade etmemizi, varlığımızı ortaya koymamıza 
engel... Görmemize engel... Düşünün ki hayat 
içerisinde muhatap olduğunuz bir vasıta 
görmenize engel... Neyi görmemize..? 
Önümüzdeki direği görmeyip de çarpmak değil... 
Hakikati görmemize, kendimizi fark etmemize, 
bizim için hayırlı olanı değil hayırsız olanı 
göstermesine... Bizim için hayrı ifade edeni 
göstermemesine... Bakınız bağlanmış göz bu 
manada... 

Hakikati görememek demek benim, 
varlığımın farkında olamamam demektir... Öyle 
bir vasıta düşünün ki sizin hakikati görmenize 
engel... Mesela arkadaşlık vasıtası... Bu, çok 

güzel bir vasıtadır... Acayip olmadığı sürece 
geliştiricidir ama eğer sizin kendinizi ifade 
etmenize, görmenize, hakikatin sesini 
duymanıza yani asıl varlığınıza Yaradan’ın 
bünyesinden gelen iç sesinizi duymanıza engel 
olucu bir ilişki ise bu arkadaşlık acayip 
vasıtadır... Esir almış... Ne yapar bu arkadaş..? 
Sizin içinize dönüp de yüksek seviyeli bir halet 
içerisinde bir akşam geçireceğiniz yerde ‘gel 
kardeşim gidelim bir meyhaneye içelim’ hadi 
şuurunu kapa... 

Biliyorum, aslında bunları bu alanda 
anlatmak gereksiz sizlerle yani pratiğe 
indirmemiz lazım ki bu bilgi ile bunların içinden 
çıkabilelim... Hepimizin hayatında vardır... 
Göreceksiniz yavaş yavaş tepki alacaksınız 
arkadaşlarınızdan ve sizden uzaklaşacaklar... 
Böyle bir bakacaksınız hayat şartları sizden 
uzaklaştırır... Gidişiniz şuurlu bir gidişse... 
Değilse de eleştiri alırsınız, kınanırsınız, oraya 
çekilirsiniz imtihan vesileleri kılınır ‘gitsem mi 
gitmesem mi, ya o da lazım’ vs. bir de 
bakarsınız acayip vasıtanın peşine 
takılmışsınız... Onun adı esiri olmaktır... Hayrı 
ifade etmeyen demektir... İş hayatınız olabilir, 
eğlence hayatınız olabilir... İnançlar en büyük 
esaret sebepleridir... Dinler, dinsizlik manasında 
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söylemiyorum özgür dine temas etmek, dine 
özgürce temas etmek ne demektir..? Özgürlük 
neydi..? Bağlanmamış ağız, körelmemiş göz, 
tıkanmamış kulaklar... Dine böyle yaklaşın, din 
mükemmel... Hangi dine yaklaşırsanız 
yaklaşın... Eğer siz körelmemiş gözle, 
bağlanmamış ağızla, tıkanmamış kulakla 
yaklaştığınız her ne unsursa bu din olabilir, 
felsefe olabilir, kültür, iş hayatı, bununla yaklaşın 
sizin için vasıtadır, acayiplik özelliği kalmaz ve 
sizi esir etmez... İşte bu da gelişim vasıtasıdır, 
çok lazımdır... Bu, bu kadar basit... Bunu 
üzerinde tefekkür etmenizi önemle rica 
ediyorum... 

Bakınız ne diyor, acayip bir vasıtanın esir 
olmanın ifadesini şöyle açıyor; 

“Hayrı ifade etmemektedir... Hayır, açık, 
seçik, sarih bir şekilde görünendir...” 

Şimdi biz benim için hayır mı değil mi 
nasıl anlayacağım..? Açık, seçik, sarih bir 
şekilde görünüp görünmediğine bakacağım... 
Müphem noktalar var mı..? Belirsizlikler var 
mı..? Attığım adım görünen mi yoksa meçhullere 
mi adım atıyorum..? Bunu anladığınız anda o 
sizi için hayrı ifade eder... Bunu anlayabilmeniz 
için sizin esir olmamanız lazım... Bakınız 
bağlantıyı kurun… Esir olmak ne demek..? Kör 
göz, tıkanmış kulak, bağlanmış ağız... Ben kör 
gözle, tıkalı kulaklar, bağlanmamış ağızla açık, 
seçik, sarih bir şekilde bir şeyi göremem... Yani 
hayrı ifade etmiyor... Çünkü hayırdır açık, seçik, 
sarih bir şekilde görünen... Derin tefekkür hali 
bunlarla oynaşmakla olur... 

Önümüzdeki seçeneklerden açık, seçik, 
sarih bir şekilde görünen bizim için ilerlememiz 
gerekendir... Burada bir ipucu veriyor... Hayat 
içerisindeki ipucu... Diyor ki eğer önünüzdeki bir 
tanesi veya birkaçı, birçoğu açık değil, sarih 
değil, seçik değil, görünen değilse onun sizin 
gitmeniz gereken yol olmadığını size işaret 
ediyor... Bu çok önemli... Elli iki yaşındayım, 
yoğun iş hayatım, sosyal hayatım vs. hep benim 
için hayırlı olmayan işlerin başında şu bilginin 
daima karşıma çıktığını şimdi anlıyorum... Bir iş 
hayatı hayırlı değil miydi..? Ben ille de gireceğim 
deyip sanki onda bir hayır var zannıyla daldım 
mı, başımı belaya soktum mu..? Onları şimdi bir 
böyle tarıyorum, tahkik ediyorum bu bilgilerle, 
inanın hiç de açık değildi, hiç de seçik değildi, 
görünen değildi, sarih değildi... Hep böyle büyük 

bir kazancın oradan ışıltısı gözüme gelmiştir, o 
ışıltı esnasında karanlık nokta ‘hallederiz, 
zamanı gelince çözeriz, şimdiden konuşma 
gereği yok’ dediğim her nokta sonradan 
karşıma, elimdeki bütün hakkı, hukuku maddi 
manevi bütün imkânları alıp götürmüştür... Ve bir 
tebliğde diyor ki; 

“Kimse kimseyi kandıramaz... Kanmak 
isteyenler vardır...” Sadece bu… 

Mesela eşimle bazen otururuz hayat 
içinde yediğimiz bu tür darbelerin, kayıpların, 
fedaların ki bizi çok geliştirmiştir şükürler olsun, 
sebeplerini araştırıyoruz bile bile... Anadolu’da 
bir laf vardır kendimi ona benzetirim rahmetli 
babam söylerdi, köylerde eşekler kışın kurdu 
gördüğünde anıra anıra üstüne gidermiş, kurtlar 
da onu parçalar yermiş... Bunu köylüler 
bilmezmiş niçin gider... Ben kendimi hep hayatta 
yediğim bu tür aldatmalarda ona benzetirim ve 
gülerim... Ben hakikaten kandırıldığım her 
olguda kendim gitmişimdir... Çok enteresan... 
Burada ne yatıyor biliyor musunuz..? Sonra da 
savunmam eşime şöyle olur ‘ama ben 
güvendim, o bunu hak etmedi’ vs. hayır sen 
güvenmedin sonradan anlıyorum... Sen bir 
çıkarın orada kokusunu aldın, ona güven kisvesi 
örttün, o çıkar umuduyla gittin... Mesela faize 
para verdik battı ‘kardeşin ben güvendim verdim’ 
burada daha fazlasını buldun riske girdin, bu 
tarafa girseydin ya... 

Egonun ve nefsin tatmini bizlere büyük 
bir keyif veriyor ve o zincire zincir ekliyoruz... 
Bakınız eğer burada biz bu bilgiler ışığında 
meseleye tekrardan şöyle bir göz gezdirecek 
olursak kurtulma şansımız daha fazla... Niye..? 
Çünkü hayata bizi bağlayan, maddenin 
derinliklerine çeken ve bizi esir eden bu 
vasıtaların acayip olduğunu kabul etmediğimiz 
sürece bunlardan kurtulmamız mümkün 
değildir... Çünkü bu bilgiler ışığında ifadeler 
şöyledir ‘e kardeşim bu düzen faiz düzeniyse 
paramı faize vermemeli miydim..?’ veya ‘eğlence 
hayatı böyleyse biz gezmeye, göbek atmaya vs. 
hakkımız yok mu..?’ Bütün bunların hepsinin 
altında bu vasıtaların acayip olup olmadığı, 
acayip olanların da varlık tarafından kabulü 
gereği vardır... 

Şimdi bir inanç unsuru, ne tür olursa 
olsun, sizi çekip bütün özgürlüğünüzü kısıp, 
ağzınızı kapatıp, gözünüzü bağlayıp, 
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kulaklarınızı tıkıyorsa, başka bilgilere tıkayın 
kulaklarınızı, hakikati görmeyin… ‘Allah’ın 
hikmetinden sual olmaz’ ağzını da kapadı… ‘Her 
şeye öyle bakılmaz’ hadi gözünü de kapadı… 
‘Diğer bilgiler tamamen hurafedir’ onu da 
kapadı… Tahkik yok, karanlık... Seni bu hale 
soktuysa şimdi bu din midir..? Bu hayrı ifade 
etmiyorsa..? Dine halel getirici konuşmamak 
lazım... Bunu böylesine bir dinin acayip bir 
vasıta olduğunu söylemek, din acayip değil... 
Dinin esir olmadan, özgürce, taklit karanlığından 
tahkik aydınlığına dönüştürülmüş hali iyi bir 
vasıtadır... Kimin için..? Buna ihtiyacı olanlar 
için... Dine laf etmek acayip vasıta vasfındaysa 
eğer mümkündür... Kimi der ki ‘din iyi bir 
vasıtadır’... Kimi der ki ‘yaramaz’... Ama bu bilgi 
ışığında bakarsak niçin din acayip, niçin iyi bir 
vasıtadır burada çıkıyor... Acayiplik unsuru varsa 
yani esir etmişse varlığı, özgürlüğünü 
kısıtlamışsa, kendine köle yapmışsa, varlığın 
gelişimini, cehtini engellemişse, elini ayağını 
bağlamışsa esaret vardır hayrı ifade etmez... 
Onun için dinler bu manada acayiplik vasfına 
eriştiyse hayrı ifade etmez... Silkeleyip atmak 
lazım... 

Kiminin ihtiyacı, böyle olmaması 
gerekenleri bir defa denemek, kiminin ihtiyacı 
olmaması gerekenleri iki defa denemek, on defa 
denemek, yüz defa denemek, sonsuz özgürüz... 
İstediğiniz kadar deneyin ama başkasında görüp 
de hiç denemeden bu eşiği atlamak mümkün... 
Hele hele böyle elimize metinler verilmişse yüce 
Yaradan’dan, burada okuyarak biraz tefekkür, 
biraz varlığımızda özdeşleştirici heba etmeden, 
onu böyle deneyimlere girmeden hızlı gitmek de 
mümkün... Mutlaka her epröv, her acayip 
vasıtanın esiri olmak hayrı ifade etmez ifade 
etmesine rağmen yine de hayrı tanıtıcı olması 
adına hayırlıdır... 

Dejenerasyon... Burada olmaması 
gerekeni deneyimleme paketi bu... Zaten 
dejenerasyon alanları da varlıkların olmaması 
gerekenleri deneyimleyerek olması gerekeni 
yakalama prosesidir... Varlık getirdiğini 
kullanamıyor, 2 numarayı beceremiyor, 2 
numarayı biliyorsunuz... Yukarıdan gelen bütün 
rahman ve rahim mekanizması yardımını 
duymuyor... Çünkü acayip bir vasıtanın esiri 
olmak zaten yukarıya karşı bağı da kapatır... Ne 
yapacak bu..? Dejenerasyon alanlarına dalıp 

orada bizatihi canını yaka yaka, eli yüzü kanaya 
kanaya bilgiyi alacak... Yine bilgi peşinde... 

Dejenerasyon alanlarını sakın 
eleştirmeyin... Onlar bilgi kaynakları ama 
ceremeli bir yol... Olmaması gerekeni 
deneyimleyerek olması gerekeni yakalıyor... 
Mesela düşünün, önünüze geldi bir kavşak, 
nokta bir tanesi parke yol, bir tanesi kaymak gibi 
asfalt yol... Şimdi yanınızdaki arkadaşınız diyor 
ki ‘ben parkeden gideceğim’ parke sarsar, gel 
asfaltta kaymak gibi gidelim ‘yok kardeşim ben 
parkeden gideceğim’ git... Şimdi o arkadaşın 
parkeden gitmesi sarsılmasına sebep olur, 
aradaki fark bu... Tabii ki hızlı gidemediği için 
yavaşlamasına sebep olur... Yavaşladığı için yol 
alamamasına sebep olur... Siz olması gereken 
yolu önceden tespit edersiniz... O, o parkeden 
giderek kötü bir şey mi yaptı..? Hayır... bir 
dahaki kavşak karşısına çıktığında artık o 
olmaması gerekeni denediği için hemen asfaltı 
tercih edecek... 

Bakınız ne diyor. 

“Hayır, açık, seçik, sarih bir şekilde 
görünendir...” 

Hayat içerisinden söz ediyor: 

“Sizleri sürükleyen sel bulanık olabilir...” 

Her ne kadar burada yüksek seviyeden 
bakarsak sel bilgidir... Temas ettiğimiz bilgidir 
ama her deneyim bilgi getirdiği için deneyimleri 
de alabilirsiniz... Yani içine girdiğiniz olay, hadise 
bunların hepsini sel olarak alabilirsiniz yani bilgi 
edinme vasıtaları olduğu için sel kabul edilir bu... 
İçine sizleri sürükleyen sel bulanık olabilir... 
Bulanık ne demek..? Açık, seçik, sarih görünen 
değil... Yani hayırlı değil, hayrı ifade etmiyor, 
bulanık... Göremiyorsunuz ilerisini, nereye 
götürecek, ne yapacak vs. az önce dedim ki 
konuşmanın balında varlık o vasıta hakkında 
yeteri kadar enformasyon almadıysa, bilgi sahibi 
değilse, onun üzerinde kontrolü ele 
geçiremiyorsa acayiptir o... şimdi acayip 
vasıtadan bahsediyor bakınız sizleri 
sürükleyen sel bulanık olabilir acayip vasıta 
niteliğinde olabilir... Göremediğiniz suyla 
yıkanmak zorunda kalabilirsiniz... 
Göremediğiniz suyla demek, işte bir şey beni 
yıkıyor, yıkamak ne demek..? Bilgi bana getirmiş 
ama onun hakkında çok net şeyler bilmiyorum... 
Acayip vasıta ondan söz ediyor... Tavsiye şu 
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derhal toparlanınız... Suyu berraklaştırmak 
elinizdedir... Yani burada ‘Allahım önümü 
göster’ diye dua etmek bir yardım 
mekanizmasını çağırmak iyi bir şeydir ama 
bütün sorumluluğu Yaradan mekanizmaya 
yükleyip de ‘Allah ne zaman isterse o zaman 
kurtulurum’ veyahut da ‘Allah isterse kurtulurum’ 
değil yok böyle bir şey... Bizim içine girdiğimiz 
tüm olmaması gerekenlerin sorumlusu da 
bizatihi biziz, onlardan kurtulup da olması 
gerekene yönelmemizin tek sebebi yine bizatihi 
biziz... Bizim dışımızda bizi o konuda iten, 
kakan, yönlendiren hiçbir mercii yoktur... Pozitif 
yöne yönlendirici yardım her zaman vardır ama 
yine varlığın eğer konuda bir farkındalığı, cehti 
varsa yardım şeklindedir... Yoksa ‘tut oradan al 
bu tarafa koy’ yok böyle bir şey... Böyle bir Allah 
yok... Affedersiniz yani... Böyle bir Tanrı, 
Yaradan yok... Yarattıkları üzerinde bireysel 
kanaatleriyle birtakım tasarruflar oluşturan bir 
Yaradan mekanizma yok... Öyle bir varlık 
yaratıyor ki, kendinin tüm özelliği o varlığın 
uhdesinde var, kullanabilirsin... ‘Size irade 
verdim, akıl verdim, size şuur verdim’ diyen bir 
Yaradan ama ‘kullanın’ diyor... 

Siz samimi bir şekilde hamlettiniz 
yetmiyor... O zaman zaten diyor ki ‘benim destek 
mekanizmam, yardım mekanizmam, rahman ve 
rahim olan özelliğim hemen tepenizde...’ Siz 
zaten oraya doğru hamletmişsiniz o hemen çalı 
çırpıyı toparlıyor, siz devam edebiliyorsunuz... 
Ama seçimi sizin yapmanız lazım... 

”Sizleri sürükleyen sel bulanık olabilir, 
göremediğiniz su ile yıkanmak zorunda 

kalabilirsiniz... Derhal toparlanınız... Suyu 
berraklaştırmak elinizdedir... Eğer sahibi 
olduğunuz bilgiye layığı ile köprü vazifesi 

görebiliyorsanız yani geliş noktası ile 
ulaşılması gereken yer arasında geçit görevi 

görebiliyorsanız, bilgi enerjisine en güzel 
iletkenlik vazifesini yerine getirebiliyorsunuz 

demektir...” 

2 numaradan söz ediyor burada açık 
söyleyeyim... Daha yüksek seviyede başka 
manalarda da kullanırız bu bilgiyi ama bu 
seviyede 2 numaradan söz ediyor... 

“Eğer sahibi olduğunuz bilgiye layıkı ile 
köprü vazifesi görebiliyorsanız…” 

Ne demek bu biliyor musunuz..? Sizin 
sahibi olduğunuz bilgi var diyor, getirdiğiniz “a” 

sahibi olduğunuz bilgi... Daha önceki akaşik 
kayıtlarınıza koyduğunuz idraklerini var diyor... 
Sahibi olduğunuz bilgi bu... Layıkıyla köprü 
vazifesi görebiliyorsanız yani size gelen bir 
yatay tesiri veya vasıta, siz sahibi olduğunuz 
bilgiyle şu köprüyü yapabiliyorsanız yani bu 
vasıtanın sizden istediğini yukarıdan alıp 
indirebiliyorsanız... İndi aşağı, bu etkinin idrakli 
tepkisini oluşturdu... Niye idrakli..? Çünkü nasıl 
bir tepki koyacağının bilgisi buradaydı... Sahibi 
olduğum bilgiye köprü vazifesi yaptım... Yay 
olarak alırsak, etki geldi hayattan, ben bu tesire 
köprü vazifesi yapmasaydım hemen otomatik 
tepkiye dönüşüyor... Ne yapıyorum..? Köprü 
oluyorum... Buradan çıkıyorum, sahibi olduğum 
bilgiyi alıyorum, tepkiyi oluşturuyorum, idrakli 
tepki... Ondan sonra bitmiyor... Bu idrakli 
tepkiyle yine köprü vazifesi olarak varlığımda “A” 
ya çeviriyorum... “a” oldu “A”... ne yaptım..? Bu 
bilgiyi varlığımın tümünde sirküle ettim, köprü 
vazifesi gördüm, büyüttü onu... “a”yı “A” 
yaptım... 

Eğer sahibi olduğunuz bilgiye layıkıyla 
köprü vazifesi görebiliyorsanız yani geliş 
noktasıyla ulaşılması gereken yer arasında geçit 
vazifesi görüyor... Geliş noktası şuradan 
başlıyor... Ulaşılması gereken nokta idrakli 
tepki... Bu görevi yapabiliyorsak yani geçit 
vazifesi görebiliyorsak, bilgi enerjisi için en güzel 
iletkenlik vazifesini yerine getirebiliyorsunuz 
demektir... Bu cümle ben bir beşeri ifade olarak 
söylüyorum Allah’ın madalyasını da aldınız 
demektir... Aynı şey... ‘Allah için ne yaptın..?’ 
sorusuna kilisede dua mı ettim, oruç mu tuttum 
bırakın... Size bugün gelen bir tesire yukarıdan 
aldığınız bir ilhamla cevap verebildiniz mi..? 
Adam size küfretti, yukarıdan aldığınız bir idrak 
var sizde, ona müracaat ettiniz ‘ya sabır uyma... 
Onun sana küfür etmesinin senin varlığına hiçbir 
halel getirmediğini biliyorsun...’ dediniz... 

Adamın koluna yumruk atmışlar hiç ses 
çıkarmamış... Arkadaşları ‘nasıl adamsın, 
yumruk attı sana’ demişler... ‘O bana yumruk 
atmadı, omuzuma attı…’ demiş... Böyle bir idraki 
yukarıdan alıp da o küfür edene gülümseyerek 
‘farkında olmadan yapıyorsun, bilmiyorsun’ 
İsa’nın duası gibi... ‘Baba bunlar bilmiyorlar’ 
diyor ‘bilerek yapmıyorlar... Evet beni 
öldürecekler ama bilmiyorlar, affet onları’ deyişi 
gibi onun küfür etmesini böyle bir idrakle alıp 
sabırla, hoşgörüyle, egolarının etkilenmesine 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org.tr 

11

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
engel olarak karşılayabiliyorsan sen bugün Allah 
için çok önemli bir iş yaptın... Çok önemli bir 
atak yaptın... 

‘Vurana elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, 
derviş gönülsüz gerek’ ama biz olamayız böyle 
‘sen derviş olamazsın...’ Burada ‘vurana elsiz 
gerek’ altında çok ciddi bir varlık mekanizması 
çıkar... Yani bu demek değildir ki vurana hiç elini 
sakla, herkes vursun... ‘Sövene dilsiz gerek’ 
başka şey ama bu manada, çok uygun yani... 
Şimdi bu hali Yunus bunu ifade ederken en 
sonunda kendine dönüyor ‘sen derviş 
olamazsın’ diyor... Aslında kendine söylüyor... 
‘Derviş gönülsüz gerek’ diyor... Yani hiç kimseye 
gönüllenmeyeceksin, kırılmayacaksın, 
endişelenmeyeceksin, üzülmeyeceksin... Bütün 
duygu merkezini kontrol altına alacaksın... Böyle 
bir şey... 

Şimdi bu köprüyü iyice anlamamız 
gerekiyor... Bizim Allah için yapacağımız bu... 
En büyük ibadet bu... İyi bir iletken olabilmek 
bunun adı iletkenlik... İletkenlik demek bir 
enerjiyi bir noktadan bir noktaya geçirgen 
olmak... Eğer o malzeme saf ve uygun değilse 
enerji buradan oraya geçmez... İyi bir iletken 
olabilmek için yani gelen tesire en uygun idraki 
alabiliyorsunuz, indiriyorsunuz, tepkiyi 
veriyorsunuz... İdrakli tepki sonucu “a” yukarı 
döndüğünde “A” oldu... “B” olmadı... Yine aynı 
bilginin ama derin bir idrak oldu... 

”İyi bir iletken olabilmek için enerji 
hissedildiği andan itibaren derhal gereken 

ihtimamı göstermek icap etmektedir...” 

Bu enerjiyi vasıtadan aldığınız tesir 
olarak düşünün... Bilgi enerjisi... Biri geldi size 
göz kırptı, yumruk attı, evlilik teklif etti vs. her 
şey olabilir bu enerjiyi aldığınız anda yani 
uykuyu bırakıp, körü körüne teslim olmak yerine 
tesire, ihtimam gösterin... Bir inanç teklifi var 
adam diyor ki ‘şunu şunu yap cennete gidersin’ 
bunu hemen kabul etmem... Ne yaparım..? Bir 
düşüneceğim, tahkik edeceğim, köprüyü 
kullanma fırsatı yakalıyoruz... Bakalım ondan 
gelen bu teklif bir etki olarak bendeki bir bilgiye 
köprü vazifesi görürsem bilginin devreye 
sokulmasıyla bakalım nasıl algılanıyor... İdrakli 
hareket böyle bir hareket... İhtimam göstermek 
lazım... 

“Enerjiyi tam manasıyla özümseyebilmeli ve 
ona adeta kendi özelliğiyle yataklık 

edebilmelisiniz... Akışkanlığı bu sayede son 
derece imkanlı hale getirirsiniz...” 

Akışkanlık şu, tesir geliyor alıyorsunuz 
idrakli tepki... Bir daha bir tepki alıyorsunuz, 
indiriyorsunuz her etkinin burada bir harfi var... 
Bunu “A” olarak aldık bir başka etki geldi “B” o 
etkiyle ilgili bir idrakiniz var sizin daha önce... Bir 
etki geldi “c”yi aldınız “C” yaptınız... Hatta hatta 
“a” yine geldi ertesi gün bu sefer “a” değil “A”nız 
var sizin... Bu sefer bu “A”yı alıp daha büyük bir 
“A” yapıyorsunuz böyle bir şey... Bitmiyor... İdrak 
ve şuur mekanizması bitmeyen bir gidiş... 
Akışkanlığı bu sayede son derece imkanlı 
getirebilirsiniz... Sizler için sorun niçin bizler 
yapamıyoruz onu da belirtiyor neyin sorunu..? 
Bir enerji geliyor ben ona köprü vazifesi olup da 
bende var olan bir idrakin gitmesi gereken 
noktaya yani tepkiye götüremiyorum... Sorun var 
bende, niye bunu yapamıyorum..? 

“Sizler için sorun akışkanlığı temin 
edememekten kaynaklanıyor…” 

Yani idrakli tepki, hareket, faaliyet bu 
akışkanlığı temin edememekten kaynaklanıyor... 

“Üzerinizdeki sertleşmiş kabuklarınız, 
enerjinin tesiri esnasında en kalın 
yerlerinden kanamakta ve sizleri ıstıraba 
boğmaktadır...” 

Yani şu sirkülasyonu, tesir geldi, köprü 
vazifesi oldu, mantalimden bir idraki aldım bu 
tesirin karşılığı olan tepkiyi o idrakle idrakli tepki 
yaptım sonra tekrar daha yüksek bir idrak olarak 
kendime attım... Bu sirkülasyonu yapamamanın 
nedeni sertleşmiş kabuklarımız... İşte az önce 
bahsettiğimiz o balonun safraları... Kaba bir 
seviyede, madde dünyasına attığımız safralar, 
demirler, zincirler, bağlantılarımız, 
bağımlılıklarımız ve dolayısıyla da acayip 
vasıtaların esiri olmamız, hayrı ifade etmeyen bu 
durum bizim bu sirkülasyonu yapmamıza engel 
oluyor... Eğer bu sirkülasyonu bir yapabilsek 
acayip olan vasıtaların esaretinden derhal 
kurtuluruz... O zaman bağlanmamış ağız, 
körelmemiş göz, tıkanmamış kulaklar oluruz... 
Bize bağlanmamış ağız, körelmemiş göz ve 
tıkanmamış kulaklar vasfını kazandıracak olan 
şu köprüdür, şu sirkülasyondur... Bunu 
yapabilsek kimse bizim gözümüzü bağlayamaz, 
ağzımızı bağlayamaz, kulağımızı tıkayamaz... 
Dünya hayatınız içerisinde ıstırap son derece 
çeşitlilik arz etmektedir deyip ıstırabın 
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çeşitlerine giriyor... Tebliğlerde de labirent diye 
söz eder... Buna el yordamıyla gidiş diyor... 
Hâlbuki şunu bir yapabilsek... “a” yani bizde var 
olan bilgi, ışık bize hangisinin çıkmaz, hangisinin 
çıkan olduğunu önceden gösterebilecek... 
Sezgilere dayalı gidiş o yani yeryüzünde kafa 
göz yarmadan ilerlemek değil... Düşey alım 
yapmak lazım... Düşey alımın da yollarını 
bulmanın tek yolu var, sertleşmiş 
kabuklarımızdan kurtulmak... Egolarımızdan 
kurtulmak, nefsimizi kontrol altına almak... Bütün 
acayip vasıtaların tek tek ele alınarak 

varlığımızdan uzaklaştırılması... Evlat, eş 
sevgilerimiz bile bir gün acayip vasıtaya 
dönüşebilir, bizi esir edebilir... Onları da bu 
manada, en manevi değerlerimiz dâhil olmak 
üzere hepsini acayip vasıtalıktan kurtarıp esir 
olmayan bir seviyede tutmamız lazım... Bu hiçbir 
zaman evlat sevgimize veya manevi 
değerlerimize halel getirmiyor, tam tersi gerçek 
sevgiyi orada yaşatıyor bize... Sahiplenmeden, 
onu kontrol altına almak arzusu duymadan 
gerçek sevgiler burada yeşeriyor... 

 (Devam edecek) 
 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
QY: 246 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 
Üzerine; Rahmetlerle Yağan 

Rabbim!.. 
Senin İzninle... 

 

 “Formların, tek bir formdan 
hareketle form aldıklarını 

bilmelisiniz...” 

“Bilmeniz gereken; formların, ilk 
kaynaklarına nasıl geriye 
dönecekleri olmayıp, ilk 

kaynaklarıyla aralarındaki ilişki 
olmalıdır...” 

“Aradaki ilişkiyi temin edebilmek 
için; formların, ana mahiyetleri 
hakkında bilgi sahibi olmaları 

gerekmektedir...” 

“Ana mahiyetleri hakkında bilgi 
sahibi olmaları gerekirken; formlar, 

birbirleri hakkında bilgi edinmek 
peşindedirler...” 

“Oysaki ana mahiyetleriyle doğru 
ilişkiye girdikleri takdirde, ana 

mahiyetten kendilerine doğru akan 
ışığın mutlak surette farkında 

olabileceklerdir...” 

 

 

“Bu ışığın farkında olamamalarının 
sebebi; yarattıkları form odalarının 

içine kendilerini hapsetmiş 
olmalarıdır...” 

“Hapishaneleri, sımsıkı kapalı, 
pencereler ve kapılarla doludur...” 

“Pencerelerin ve kapıların kısıtlı 
aralıklarından giren huzmeler, 

duvarlarda çeşitli gölge oyunları 
meydana getirmektedir...” 

“Bu gölge oyunlarına bakarak, 
kendilerini, hapishane içindeki 

hapishanelere hapsetmişlerdir...” 

“Her gölge oyunu, yepyeni korkular 
meydana getirmek suretiyle formları 

iyice bilinmezlik içerisine 
sokmuştur...” 

“Formların dikkat edecekleri en 
önemli husus; huzmelerin giriş 
kaynaklarını bulmak ve dikkati 

sadece orada tutmak, dikkati 
gölgelerden süratle ışığa 

yönlendirmek...” 

“Formlar, iki kutup arasındaki 
hareketleri esnasında yani ışık ve 

karanlık seçimleri sırasındaki gidiş 
gelişlerinde, kendilerini yeni bir 
tutsaklık içine sokmaktadırlar...” 
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“Bu da, onlara, kaynağı belirgin 

olmayan acılar şeklinde yeni 
yansımalar yaratmaktadır...” 

“Kaynağı belli olmayan acıların en 
dip sebepleri korkulardır...” 

“Formların kendi kendilerini 
hapsettikleri sımsıkı kapalı 

pencereleri ve kapıları olan odaların 
içleri tıka basa korku enerjisiyle 

doludur...” 

“Formların, süratle dikkatlerini 
mahiyetlerine çevirmeleri…” 

“Ve mahiyetleri ile aralarındaki 
ilişkiyi yeniden düzenlemeleri…” 

“Ve mahiyetlerinin orijinalinden ne 
kadar uzaklaşmış olduğunu 

görmeleri…” 
“Ve bu halde, mahiyetleri ile asla 
buluşamayacaklarını anlamaları 

icabetmektedir...” 

“Kendilerini, kendi içlerinde ve 
kendi kapasitelerinde 
değerlendirmeleri…” 

“Ve kaplarının, ışıkla dolmaya 
müsait olduğunu anlamaları 

gerekmektedir...” 

“Kaplarını, yalvararak, yakararak 
ışıkla dolduramayacaklarını…” 

“Ancak, ışığı alabilmek için, 
kendilerini içine hapsettikleri 

duvarları yıkarak temin 
edebileceklerini bilmelidirler...” 

“Şu safha, duvarların yıkılma 
safhasıdır...” 

“Şu safha, bütün çıplaklığıyla 
formun kendiyle karşılaşma 

safhasıdır...” 

“Ana mahiyetin farkındalığını 
oluşturunuz...” 

“Unutma prosesinin, inmekte olan 
enerjilerle, tıpkı sizin özel 

duvarlarınızın yıkılışı gibi yıkılmaya 
başladığını biliniz...” 

“Zira büyük hapishanenin en güçlü 
duvarını oluşturan unutma prosesi, 

artık, vazifesini tamamlamak 
üzeredir...” 

“Hatırlayabildiğiniz en ufak zerreyi 
bir ışık olarak algılayıp sıkıca ona 

tutununuz...” 

“Işığın karanlıktan ayırımını 
yapabilmeniz için, dikkatiniz ana 

mahiyetinizde olmalıdır...” 
“Çünkü size kendini ışık olarak 
takdim edecek olan, önce kendi 
içinizden yükselecek olan sesler 

olacaktır...” 
“Bu seslerin yanıltıcılığı ve sizleri 

yanlış yönlere sevk ediciliği, 
göreceksiniz, her geçen gün 

güçlenecektir...” 

“Esas gücün ana mahiyetinizle 
ilişkiniz olduğunu ve bu ilişkinin de, 

en yalın, en net, en arınmış 
olduğunu bilmelisiniz...” 

“O görünmez el, elinde tutuğu balta 
ile formları parçalamadan elastikiyet 

sınırlarınızı geliştirerek kendinizi 
amorf hale getirmelisiniz...” 

“Bunu yapabilmek için, şu anda, 
formunuz hakkındaki bilgiyi tam 

olarak edinmelisiniz...” 

“BEN sınırlarınızı aşarak kendinizi 
görebilmelisiniz...” 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 
Üzerine; Rahmetlerle Yağan 

Rabbim!.. 
Sana hamdolsun... 

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…) 
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 BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz. 

 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

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