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

Ruh varlığının, diğer planetlere ya da 
başka tekâmül düzeylerine enkarne olması, 
ancak Dünya Okulu’nun bütün seviyelerindeki 
bilgi ve moral yüksekliğini iyice elde ettikten 
sonra mümkün olabilir… Belli bir moral seviyeye 
ve tecrübeye ulaşmadan, Bilgi’yi sürekli, 
bütünsel bir şekilde yani ahenkli bir tarzda elde 
etmeden, bir varlık, başka bir planette, başka bir 
tekâmül düzeyinde enkarne olamaz... Aynı bilgi 
sürecinin bir gereği olmak üzere, yeryüzünde 
başka bilgi ve tecrübeleri elde etmek için sürekli 
enkarne olabilir... 

Klasik tekâmülcü ruhçuluk anlayışında 
da, ancak Dünya Okulu’nda olgunluk diploması 
alındığı takdirde daha üst bir seviyedeki bir 
planete enkarne olunabilir görüşü hâkimdir... 
Dünya kapalı bir devredir… Evvel’de girilmiş 
olup, Ebed’de çıkılacak bir mesafeyi kapsar… 
Bu Evvel – Ebed aralığı bizler için sonsuzluk 
mertebesindedir… Problem, yenidendoğuş ve 
sayısı değildir... Önemli olan, varlığın bilgi 
edinme sürecindeki tavrı ve şuur halidir... 
Varlığın şuurunun gelişmesi ve diğer şuurlarla 
olan irtibatının arttırılması büyük önem taşır... 

İnsanların yenidendoğuşla alakalı bilgileri 
çok eski zamanlardan beri vardır... Fakat bunlar, 
çeşitli devirlerde, anlayış farkları nedeniyle 
değişikliğe uğramış, dejenere edilmiştir... 
Muhakkak ki, yenidendoğuş prensibini en saf 
şekliyle bilen ve bu bilgiyi muhafaza eden 
inisiyeler, hiç eksik olmamıştır… Ama halkın 
çoğunluğu tarafından bu gerçek ya unutulmuş 
ya da saptırılmış ve ortaya gerçekle alakası 
olmayan yanlış kanaatler çıkmıştır... İşte 
tenasüh fikri de, yenidendoğuş fikrinin yanlış 

anlaşılması sonucunda insanların asırlarca bağlı 
kaldığı yanlış bir inanç şeklinde geçerliliğini 
sürdürmüştür...  

Bu iki kavram arasında çok büyük farklar 
vardır... Birleştikleri yegâne nokta ise, ruhların 
Dünya’ya tekrar tekrar gelip gitmeleridir... Fakat 
bu oluş, sebep-netice prensibinin dışında göz 
önüne alınırsa, tek başına anlamsız olur... 
Yenidendoğuş, ancak deterministik prensiplerle 
ortaya çıkan tekâmül ihtiyacına aracı olması 
bakımından değer taşır... Oysa yenidendoğuş, 
tekâmül fikrine dayanmasına rağmen, tenasühte 
tekâmül fikri yoktur... Tenasüh, ceza ve mükâfat 
temeli üzerine kurulmuştur… Burada ceza ve 
mükâfat adeta idealleştirilmiş gibidir... Bu 
anlayış, evrende geçerli determinizm yasasını 
anlayamamış olmaktan doğan çocuksu bir 
seviyedir... Çocuk da bir davranışta bulunurken, 
onu niçin yapması gerektiğini değil, o işi 
yaptıktan sonra alacağı mükâfat ya da cezayı 
düşünür... 

Bir fiilin sorumluluğunu taşıyarak, 
karşılığında hiçbir şey beklemeyerek ve 
korkmayarak, vicdan emirleri altında davranan 
insan, hiç şüphesiz tekâmülün ileri seviyesinde 
olan bir varlıktır... Ama tenasüh fikri, insana, 
ceza ve mükâfata dayalı fiil işleterek, onların 
şahsiyet sahibi varlıklar olmasını engelliyici 
niteliktedir... 

 

Işığımızın Bilgi;  Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

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

 Kıyam etmek; alt realitenin bozuk 
tesirlerinin, üst realiteyi 
yaralayabileceğinin, yıpratabileceğinin; 
derhal kayıplarımızın tedavi edilmesi 
gerektiğinin ve mümkün mertebe kendimizi 
bu tesirlerden korumaya çalışmamızın şart 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:149) 

*** 
 Kıyam etmek; aşılacak olanın, fizik bir 

merhale olmadığının; ulaşılacak olanın, 
bambaşka bir şuur seviyesi olduğunun; 
intibakın kolaylığı açısından daima atik ve 
uyanık olmak icabettiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:149) 

*** 
 Kıyam etmek; tesir’in yaratmış olduğu her 

tesirin, esas ana kaynağa bağlı olarak, 
mutlak surette bir idrak yaratmak 
mecburiyetinde olduğunun; daha da 
gelişmiş durumlarda, tamamen indükleme 
yoluyla, varlıklardan ve varlık gruplarından 
birbirine geçişler, akışlar olmakta 
olduğunun; âlemlerin âlemlere tesirlerinin 
de aynı şekilde cereyan etmekte 
olduğunun; şu anda bizim, indüklenen 
durumunda olan bir sistem olduğumuzun; 
fakat yakın bir gelecekte indükleyen 
konumuna geçecek olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:150) 

*** 
 Kıyam etmek; varlıkların, bireyselliklerinin 

hat safhalarını yaşamakta olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:151) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın daha karmaşaya 

gireceğinin; birçok buluş olmasına karşı, 
yeni yeni hastalıklar çıkacağının; birçok 
hastalığın devası bulunmasına karşı, yeni 
çıkacak hastalıklara kesinlikle çare 
bulunamayacağının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:152) 

*** 
 

 

 Kıyam etmek; çok methedenlerin, çok 
methedilmek isteyenler olduğunun; yerine 
göre, bir tayfanın, bulunduğu ortama bir 
kaptan’dan daha faydalı olacağının; çünkü 
o varlıkların ihtiyacının, tayfa olduğunun; 
onlara kaptanlık taslanırsa, durumun 
hüsran olacağının; olabildiğince sür’atle, 
en küçük rütbeyi benimseyip harekete 
geçilmesi gerektiğinin ve gerçek rütbenin 
zuhur etmesini vazife sürecine bırakmak 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:155) 

*** 
 Kıyam etmek; Dün’ün pusu, Bugün’ün 

hakikati ve Yarın’ın pırıltısı; Bugün’e ne 
pus, ne de pırıltı bulaştırılmaması 
gerektiğinin; Bugün’ün, yalın ve net olması 
gerektiğinin; ceht’in, gün içinde cereyan 
etmesi ve günü kapsaması gerektiğinin; 
Dün’ün, bulandırdığının; Yarın’ın ise, riya 
kattığının; Bugün’ün, en canlı, en yaşayan 
olduğunun; yaşanan her günün, tek ve 
bizim olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:156) 

*** 
 Kıyam etmek; bulunduğumuz planın, 

Dün’ü, Bugün’ü ve Yarın’ı olan bir zaman 
dilimi olduğunun; bütün varidat’ın, bir gün 
içinde olduğunun; bizlerin, o’nu mümkün 
olduğunca yaymak hevesinde 
olduğumuzun; fizik plan şuurumuzla 
çeşitlemekte ve sınıflara bölmekte 
olduğumuzun; giderek zayıflayan tesiri, o 
ölçüde, algılamakta da güçlük çekmekte 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:156) 

*** 
 Kıyam etmek, içinde bulunulan hâl’in, 

yalpalama devresi olduğunun; 
yürüyebilenlerin, aynı zamanda mesnetle 
olabilmesi gerektiğinin; en sağlam 
mesnet’in, o an’ın, hakikaten yaşanarak, 
derinden hissedildiği, hiçbir pusun ve 
pırıltının bulaşamadığı mevcudiyet 
olduğunun; 
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          kılavuzumuz’un, o an mevcut olduğunun; 

gidişimizin, o an gidebildiğimiz kadar 
olduğunun; yani varlığımız eğer ayaktaysa, 
o an ayakta olduğumuzun; diğer 
zamanların, mevcut olmadığının; 

         zaten bize faydası da olmadığının; Sarih 
olanın, o an olduğunun; Işık’ın, o an’ın 
içinde saklı olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:156) 

*** 
------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (02)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Böylesine müşkül, zor, yükseği ile 

düşüğüyle, böylesine girift tesirlere muhatap 
olunan başka bir tekâmül okulu yok demiştik... 
Böylesine zor bir tekâmül okuluna aday olmanın 
karşılığı olarak siz de dediniz ki, biz tamam 
adayız, talibiz, fakat bunun karşılığı olarak da en 
yüksek yardımı, en yüksek korumayı talep 
ediyoruz... Onaylaşma ile bizler Dünya tekâmül 
okulunun öğrencileri olmayı kabul ettik... Ve de, 
hiçbir tekâmül okulunda olmayan yardım, destek, 
Dünya tekâmül okulunda vardır... 

Dünya tekâmül okulunu sadece ekvatorda 
40.000 km ebadı olan küçücük zerre olarak 
anlamayacağız... Bunu yavaş yavaş tebligat 
bilincini kazandıkça göreceğiz ki, Dünya tekâmül 
okulu dediğimizde, çok acayip bir sahayı 
kapsadığımızı da göreceğiz... Görünen ve 
görünmeyen olarak yani fizik ve fizik ötesi 
âlemler olarak, çok külli, beşeri aklımızın 
alamayacağı kadar büyük bir sahayı kapsıyor 
Dünya Tekâmül Okulu... Bunu da anladığımızda 
nasıl bir okulun, nasıl öğrencileri olduğumuzu da 
yavaş yavaş idrak etmeye başlayacağız... Demek 
ki, bu yardım, destek ve koruma talebimizin 
karşılığı olarak, Dünya beşeri, Âdem sembolü ile 
ilk prototipi oluşturarak Dünya’ya geldiğinden bu 
yana sürekli desteklenmekte, korunmakta, 
esirgenmekte, bağışlanmaktadır... Rahman ve 
Rahim olma unsuru tepelerimizde asılı 
durmaktadır... 

Tabii ki desteklenmenin ruhsal manada 
manası tektir, o da bilgilenmektir, bilgi enerjisi ile 
donanmaktır... Yani ruhi manada desteklenme 
dendiğinde, akla mutlaka ruhsal desteğin 
karşılığı bilgi ile desteklenme gelmelidir... Çünkü 
ruhi müessiriyetin aslı bilgidir... Yaradan’ın aslı 
bilgidir, yaratılmışın her zerresinde, Yaradan’ın o 
külli bilgisinin bütünü vardır ve dolayısıyla ruhi 
desteğin adı bilgi ile desteklenmektir... Yani dün 
akşamki konferansımda anlattığım gibi, en 
yüksek seviyeli ve en kaba seviyeli tesir 
yumağının içinde olan bizler, o tesirler sayesinde 
hangi seviyenin tesirini alırsak alalım, bir bilgi 

alma durumundayız... Yani nefsanî seviyeden en 
kaba tesir bile, bize bilgiyi ulaştırma amacı 
güder... En yüksek seviyeden gelen bir Rabbani 
bilgi de yani vicdan kanalından alınan bilgi de, 
yine bir tesir yani bilgi içerir... Bilgiden başka 
muhatabiyetimiz aslında yoktur... Yeryüzünde, 
ister nefsanî, ister vicdani tesirle deneyim 
yapalım, mutlaka o tesirin amacı, bize bir bilgiyi 
nakşetmektir, ulaştırmaktır ve bizi bilgi ile 
beslemektir... Demek ki, ruhi manada beslenmek, 
bilgi ile muhatabiyet demektir... 

Dünya beşeri yeryüzünde mevcudat halini 
aldığı andan itibaren, (bu mevcudat, fiziki 
manada yani görünür, ete-kemiğe bürünür 
manadadır) bu andan itibaren, daima bilgi 
akarları ile beslenmektedir... Buna bilgi duşları da 
diyebiliriz... Ruhsal âlemden görünen âleme 
yapılan desteğin adı, bilgi ile beslemektir... Hiçbir 
an’ı yoktur ki Dünya beşerinin, bilgi ile 
beslenmesin yani bir bilgi akarı ile 
desteklenmesin... Dolayısıyla az önce 
bahsettiğim tebligat yani bilgi akarlığı, beşeriyet 
üzerinden hiçbir zaman eksilmemiştir... Sürekli 
vardır ve var olmaya da devam edecektir... Biz, 
bu akarların ancak dinler vasıtasıyla 
gelenlerinden başkasını bilmiyoruz, duymuyoruz 
veya muhatap olmuyoruz, diyebilirsiniz... 

Bu bilgi akarları, zaman zaman, bazı 
toplulukların ihtiyaçlarının aşırı derecede ön 
plana çıkmasından kaynaklanarak 
yoğunlaşabilir... Zaten var olan eksilmeyen bu 
bilgi yağmuru, bazı beşeri toplulukların aşırı 
ihtiyaç kesbetmesinden kaynaklanan sebeplere 
dayalı olarak yoğunlaşabilir ve kurallara, 
kavramlara ve kurumlara dönüşerek din adını 
alır... Dinlerin bu manada, hiç bitmeyen o bilgi 
akarından farkı budur... Kurum, kural ve kavram 
şekline dönüşmüş bilgi akarına din denir... Fakat 
bunun bir özelliği de, bunlar mutlaka bir aracı 
vasıtası ile bir adaptör varlık vasıtası ile realize 
olurlar... Buna da peygamber denir... 
Peygamberler, genelde ihtiyaç kesbetmiş olan 
topluluğun kaba şuuru ile o topluluğun talebini 
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 karşılayan çok yüksek şuur arasında, bir ara şuur 

vazifesinde olan beşer varlıklarıdır... Demek ki, 
bir bilgi akarı, bilgiyi veren mercii ile bilginin 
ihtiyacını kespetmiş olan, alacak olan mercii 
arasında eğer çok yüksek bir irtifa var ise, araya 
mutlaka bilgiyi verecek olan mercii, bir adaptör 
varlık koyar... 

Meselâ bu, Keban barajından çıkan 
yüksek voltajlı bir enerjinin, 60 wat’lık ampule 
gelene kadar trafolar vasıtasıyla şiddetinin 
düşürülmesi gibi bir şeydir... Eğer 10000 voltluk 
bir enerjiyi ampule temas ettirirseniz, ampul 
paramparça olur, dağılır... Çünkü ampulün o 
enerjiyi bünyesinde barındıracak ve o enerji ile 
varlığını idame ettirecek kapasitesi yoktur, 
patlar... Bunu yapmamak için ruhsal idari 
mekanizma, araya, o bilgiyi transforme edecek, 
göğüsleyecek ve şiddetini tolore ederek 
nakledebilecek bir varlığı koyuyor... Meditör, 
medyum varlıklardır onlar... Bilginin, kurum, 
kavram, kural haline gelmiş şekli olan dinlerde 
bunlara peygamber denir... Her peygamber, 
hakiki manada medyumdur... Ama tabii ki bunu 
söylerken çok dikkat etmek zorunda 
hissediyorum kendimi, çünkü medyumluk 
toplumumuzda o kadar vasfını yitirmiş bir şekilde 
dejenere edilerek lanse edildi ki, böylesine ulvi, 
ilahi ve beşer üstü bir vasfı dahi telaffuz etmekte 
güçlük çekiyorum… Ama şunu biliyorum ki, 
gerçek medyumun ne olduğunu bu topluluk 
anlayacak durumda... Asla bunu, medyatik 
ortamlarda, bireysel çıkarlar uğruna dejenere 
etmişlerle karıştırmayalım... 

Medyumluk, asla peygamberlik demek 
değildir... Ancak her peygamber medyum olmak 
durumundadır... Yani peygamberlik vasfı için 
medyumluk özelliği gereklidir, ama yeterli 
değildir... Ulaşabildiği, uzanabildiği çok yüksek bir 
seviyeden aldığı bir emaneti, kendi varlığının 
eleklerinden geçirip ulaştıracağı ve ancak onların 
seviyesine indirebileceği şekle döküp emaneti 
oraya vermek özelliğindedir... Yani 100.000 voltu 
alıp, kendi bünyesinde 100 volta düşürüp, 
emaneten oraya vermek... Vazifedir, ancak 
böylesine bir varlık medyum sıfatında olabilir, 
bunun dışındakileri hiç saymıyoruz... 

Demek ki, gerek bir peygamber aracılığı 
ile gerekse medyum vasfında adaptör varlıklar ya 
da ara şuur varlıklar aracılığı ile beşer, daima 
bilgi ile beslenmiştir... Âdemden bu yana, bilgi ile 
beslenmediği hiçbir an’ı yoktur beşerin... Yeter ki 

varlık, o besi şelalesini fark edebilsin ve oraya 
hamledebilsin, uzanabilsin yani kendini o akarın 
muhatabı vasfına getirebilsin... Dünya beşerinin 
binlerce yıldır beslendiği bu bilgiler, zaman 
zaman yine beşerin vasfını kaybetmesinden 
dolayı kendini geri çekmiştir... Bu geri çekmeyi şu 
manada anlıyoruz... Beşer ile bağını, beşeri 
vasıfsızlığından dolayı koparmış, daha doğrusu 
beşer onu duyamaz, hissedemez, fark edemez 
hale kendini getirmiş, yoksa o, daima var... 

İslam’ın besmelesi gibi, “Rahman ve 
Rahim olan”, tepemizde daima asılı duran, daima 
var olan bilgi, tesir, siz ona duyarsız hale 
geldiğinizde yani kendinizi Rabbani kanaldan 
nefsanî kanala yani Dünya’ya konsantre 
ettiğinizde, o yokmuş gibi, sizin tarafınızdan 
algılanamayan bir değer, ama daima var... Bu 
değer, Dünya insanını çeşitli aracılarla veya 
aracısız olarak daima beşeri beslerken, dinler 
ışığında da çeşitli odaklarda yoğunlaşmış ve çok 
değerli bilgiler akmıştır... Hatta öyle değerli 
bilgiler akmıştır ki, dinler dışındaki zaman 
kesitlerinde de dinleri aydınlatacak ve onların 
özündeki esas ışığı gösterecek açıklayıcı bilgiler 
daima beşere gelmiştir... Bunlar öyle bilgilerdir ki, 
dinlerin bugünkü ışığını oldukça kısık hale 
getiren beşerin, o dini bilginin özündeki ışığı 
tekrar yakalaması için ona, fener vazifesi gören 
bilgilerdir... Bunlar zaman zaman aşağıdan, o 
bilgiyi çekecek vasfa gelmiş bireyler veya 
topluluklar tarafından alınmıştır... 

Demek ki, o enerji daima var, bilgi akarı 
daima var, yeter ki aşağıda o bilgiyi aşağıya 
çekecek topluluk, birey veya bireyler oluşabilsin... 
Bütün mesele buradadır... Eğer bu oluştuğu anda 
yani bir birey veya bireyler topluluğu şuur 
sahasını, eğer böylesine bir akarın vibrasyonel 
seviyesine rezone ettiği anda, o bilgi akar... 
Dolayısıyla bilginin akışı, bizim dışımızdaki bir üst 
şuurun, bir Yaradan şuurun keyfi tasarrufunda 
değildir... O daima akmaya hazır, beklerken, 
aşağıdaki bir şuurun onu talep etmesini, onunla 
rezone olup, onunla bütünleşebilir bir seviyeye 
kendini getirmesini gözlemektedir... Onun için 
spiritüel ekolde “bilgi verilmez, alınır” denir... 
Acaba niye muhatap olamıyorum, ben bilgi 
alamıyorum, sezgilerimi kullanamıyorum, bana 
yol göster gibi dualar, aslında şöyle olmalı; 

“Ey Alemlerin İçerisinden, Alemlerin 
Üzerine, Rahmetlerle Yağan Rab’im..! Zaten 
var olan ve senin, daima tepemizde bizler için 
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 asılı tuttuğun rahmetini (Bilgini / İdrakini / 

Şuurunu) hissedebilir, algılayabilir hale 
gelmeme yardım et...” 

Çünkü onun alınması veya alınamaması, 
tamamen bizim elimizde olan, bizim kendi 
üzerimizde oluşturacağımız vasıf sayesinde 
olacak olandır... 

Dünya beşeri, bu bilgi rahmeti ile binlerce 
yıldır muhatap olmasına rağmen, o kadar sınırlı 
sayıda, seviyede bilgi odakları oluşturabilmiştir ki, 
binlerce yıldır kendini bilme ve kendini yeniden 
var etme imkânını bir türlü yakalayamamıştır... 
Dünya beşeri âdemden bu yana, bir siklus süresi 
içinde alması gereken bilginin ancak 1/3’ünü 
alabilmiştir... Şu an, içinde yaşadığımız ve idrak 
etmeye çalıştığımız devre sonu yani siklusun 
bitim, nihayet bulduğu devre sonu süresi içinde 

ise, 2/3’ünü almak zorunda Dünya insanı... Böyle 
bir zorluğu hissedebiliyor musunuz..? Yani 
binlerce yıldır alması gereken Bilgi’nin 1/3’ünü 
ancak alabilmiş olan Dünya insanı, diyelim ki bir 
10 yıl süre içerisinde 2/3 ünü almak zorundadır 
bilginin... İşte bütün karmaşa, bütün sıkıntı, 
kıyamet bu... Nasıl olacak..? Binlerce yıldır 
1/3’ünü alabilmiş olan beşeriyet, on yıl içerisinde 
2/3’ünü nasıl alabilir..? Uyanışın, Kıyam etmenin, 
Takva sahibi olabilmenin, ne kadar güç, ne kadar 
zorlayıcı, ne kadar meşakkatli ve de ne kadar da 
cüzi netice alınacak bir durum olduğunu 
hissetmenizi istiyorum... Ve dolayısıyla bizler, bu 
inisiyasyon sahasının mensupları olarak ve bu 
inisiyasyon sahasının mana ve maksadını 
hisseden sizlerle birlikte bizler, böylesine zor bir 
eşiğin mümkün olduğu kadar kolay geçilmesine 
hizmet etmek için buradayız... (Devam.Edecek) 

---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (08) ---------------------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Bilgi ile Dünya insanının temasının üç 
şekilde olduğunu konuşmuştuk... Bilgi bir 
enerjidir, yaratılmış olan her unsur bir enerji 
olup, yaratılmış olduktan sonra takviyenin de 
aynı enerji tarafından kendisine sağlandığını 
söylemiştik... Yani Yaradan, O Yüce Enerji, 
yaratılmış olanlara kimlik kazandırırken, aynı 
zamanda onlara takviye de sağlıyor... Bu takviye 
sağlayıcı enerjinin varlık ile temas eden şekli 
aynı enerjinin bir şekli bir versiyonu, Bilgi enerjisi 
şeklinde oluyor ve dolayısıyla da biz yaratılmış 
unsurlar olarak, Dünya beşeri olarak 
yaratılmışlığın bize sunmuş olduğu takviyeyi bilgi 
ile temin ediyoruz... Tabii ki bilgi, dünyasal bilgi 
yani entelektüel malumat niteliğinde olmadığını, 
bunun tamamen varlığa gerçekten takviye 
sağladığını ve varlığın mahiyetini, varlığın 
yaradılış sebebini ve yaradılışın ilkelerine ve 
yaradılışın hakikat bilgisine doğru gidişinin 
bilgisidir bu bilgi... 

Bu Bilgi Hakikat âleminin bilgisidir… Yani 
illüzyon aleminin bilgisi değildir… Bu birçok 
kaynakta bu şekilde ifade edilmez... Gerçek 
âlem fizik ötesi âlem olarak ifade edilir… Bunun 
tam ters olarak kavranması çok önemlidir... 
Gerçek âlem rölativiteye tabi yani izafi olan fizik 
tatbikat okulunun vasfıdır ve her varlık kendine 
ait gerçeklilikle tatbikatlarını yapar... Oysaki 
Hakikat, bunun tam dışında, bunun tam üstünde, 
bundan çok farklı bir husustur... Hakikat, bütün 
yaradılış formlarını kapsayan, bütün varlıklar 

için, yaratılmış olan yaradan bünyesindeki her 
zerre için geçerli olan ve asla izafi olmayan 
hususlardır... Bu hususların bilgileri hakikat 
bilgileridir... 

Yeryüzünde bizim hakikat bilgisi olarak 
tanımlayacağımız iki tane noktamız vardır temas 
ettiğimiz… Biri yeryüzüne iniş noktası doğum; 
diğeri terk ediş noktası ölümdür… İşte bu iki 
hakikat arasındaki tüm yaşanılan 
gerçekliliklerdir... İşte böylesine hakikat bilgisi ile 
hakikate götürücü hakikatin vasfı olan ağır 
bilgiye, hakikat bilgisine götürücü varlığın bilgi ile 
teması, üç şeklide cereyan ediyordu... 

Bunlardan bir tanesi; zaten varlığın 
bünyesinde var olan bilginin açığa çıkması 
ameliyesiydi… Bu, birinci şekil olup tamamen 
varlığın getirdiği hülasalardı... Yani varlık o 
enkarnasyonuna tabi olurken, Dünya fizik 
planına enkarne olurken, daha önceki 
enkarnasyonlarının deneyim sonuç bilgilerini 
hülasalarını uhdesinde toplar… Sanki bir çuvalı 
varmış gibi düşünün, biz buna şuur alanı 
diyoruz… Buraya toplar ve bu bilgilerin tamamen 
kendine ait olma vasfı ile birlikte gelir buraya... 
Bu bilgiler o varlığın asla elinden alınamayacak 
ve asla kaybetmesi mümkün olmayan ve asla 
kendi tasarrufunun dışında bir tasarrufu 
bulunmayan, böyle bir imkânı olmayan 
bilgilerdir... Varlık, bu bilgilerin sahibidir, şuuruna 
dâhil etmiştir yani idrak ettiği bilgilerdir... Bu 
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 bilgilerle varlık kendine ait bir hamule şeklinde 

Dünya’ya enkarne olur... Geçmiş deneyimlerinin 
hülasalarıdır bunlar ve bu bilgiler, varlığın birinci 
bilgi ile temas şeklidir... Yani kendine ait olan, el 
emeği göz nuru ile biriktirmiş olduğu bilginin 
kendi tarafından kullanılması şekli, birinci bilgi ile 
temas şeklidir... 

İkinci yol ise; Varlığa yağan rahmetler 
şeklindedir ki, her varlık buna maruzdur... Fakat 
fizik bedenin ve enerjitik yapısının el verdiği 
ölçüde bu durumdan yararlanır... 

Varlığın birinci şekil olan kendi hamulesi 
ile getirdiği yani hamallığını yaptığı, taşıyıcılığını 
yaptığı yani kendine ait olan bilgisini enkarne 
olduktan sonra açığa çıkarıp kullanabilmesi için 
mutlaka yardım ve destek alır varlık... Bu yardım 
ve destek mekanizması Yaradan unsur 
tarafından varlığa hiçbir varlık ayırt edilmeksizin 
ve hiçbir varlık farklı bir muameleye tabi 
tutulmaksızın her varlığa sunulur bu yardım... Bu 
yardım, varlığın içinde bulunduğu fizik plan 
koşullarından kendini sıyırıp da getirmiş olduğu 
kendine ait bilgisini açığa çıkartması için ona 
sunulan çok önemli destek mekanizmalarıdır... 
Rahman ve Rahim olan, Esirgeyen ve 
Bağışlayan mekanizmanın aslı budur... Yani 
Rab’in yardım elidir... Bu ikinci şekille muhatap 
olmak için varlığın mutlak surette birinci 
kategorideki bilgisini açığa çıkartmada samimi 
bir niyet ve cehit içerisinde olması lazımdır... 

Yardımlar, varlıklara mutlaka o varlığın 
talebi ile verilir... Eğer bir varlık bu konuda bir 
uyanışa kendini tabi tuttuysa ve bu konuda 
samimi bir atak yapmak durumu 
sergileyebiliyorsa, bu varlığa ikinci kategoride 
bilgi ile temas imkânı sunulur... Ve dolayısıyla da 
rahmetler şeklinde kendisine ikinci tarz bilgi 
sonradan takviye şeklinde verilir... 

Üçüncü yol ise; Varlığın bizzat 
dejenerasyon alanları içerisindeki faaliyetleri ile 
elde ettiği bilgidir... Bu da en zor, en meşakkatli, 
varlık için pek istenmeyecek bir bilgilenme 
tarzıdır… Dünya beşeri bugün, bu devre 
sonunda, madde ile olan çok yoğun güdüm 
altına girme prosesine bağlı olarak, üçüncü tarz 
bilgi ile teması maksimum seviyeye getirmiştir... 

Bu, tamamen kendi tercih ettiği bir 
yoldur... Ve dolayısıyla da varlık birinci temas 
şekli olan kendine ait getirdiği hamulesindeki 
bilgiyi kullanamamaktadır... 

İkinci temas şekli olan bu bilgiyi 
kullanabilmesi için gereken yardımlara karşı 
duyarlı olamamaktadır... O imkanı da maalesef 
kullanamamaktadır ve karşımıza üçüncü şekil 
dejenerasyon alanlarına dalarak bilgiyi almak 
şekli kalmaktadır... Bugün beşeriyetin muhatap 
olduğu bilgi alma şekli, bu tarzdır… 

Varlıkların bünyelerinde yani varlıklarıyla 
birlikte getirdikleri ve geçmiş deneyim zaman 
dilimlerinde biriktirdikleri bilgilerin açığa 
çıkmasında yardımcı olan ikinci bilgi ile temas 
şekli yani varlığa yağan rahmetler şeklindeki tarz 
çok önemlidir... Bu tarz bilhassa devre sonları 
hat safhada bir etkinliğe ulaştırılır... Varlıklar, 
devreler içerisinde devrelerden devrelere 
geçerken bu ikinci tarz yardım ve rahmet 
mekanizmalarına hat safhada maruz 
bırakılırlar… Fakat devre aralarında yani 
devrenin ortalarında genelde varlıkların bu 
rahmetlerle muhatabiyeti daha zayıflatılır… 
Tedriç yasası gereği olarak varlığın kendi 
kendine bilgisini açığa çıkartmasının varlığa bir 
imkân olarak sunulduğu bir süreç yaşatılır... 
Fakat devre sonlarında genelde bu rahmet 
mekanizması yani varlığa yağan bilgi 
mekanizması hat safhada ve özellikle ele 
alınarak sunulur... 

İşte bizim bu vakfımız da, MERKEZ 
BİLGİ ALANI olarak ve MERKEZ olma 
niteliğinde olarak, bu kavramlar üzerinde durmak 
istiyorum, bizim alanımız da bir devre sonunun 
gereği olan insanlara rahmetler şeklinde 
yağdırılan bir bilginin yağdırılma noktasıdır... 
Yani beşeriyet bugün bir devre sonunun rahmeti 
ile bu ve buna benzer ama çok sayıda olmayan 
alanların nasibi olan bilgileri sayesinde 
kendilerinin sahip oldukları bilgilerini açığa 
çıkartma fırsatı bulabileceklerdir... 

Bizim vakfımız dediğimiz fakat tamamen 
dünyasal gereklilik olarak vakıf aracı olarak söz 
ettiğimiz, esas olarak bu dünyasal aracın 
arkasında mana, bir alansal yani ruhsal yapıdır... 
Yani vakıf olma vasfı tamamen dünyasal 
gereklilikten kaynaklanarak dile getirilen ve 
teşekkül ettirilmiş bir haldir... Oysaki bu vakfın 
esas mahiyeti bu vakıf vasfının gerisinde olan 
alansal ya da ruhsal yapısıdır... Bu alansal 
yapısı bir devre sonunun ihtiyacı olan 
rahmetlerle yağacak olan bilginin yağdırılma 
zeminidir... Ve bu zemin bilhassa yeryüzünde 
Türkiye Merkez olmak üzere ve Türkiye’de 
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 İstanbul Merkez olmak üzere epey bir zamandan 

beri tesis edilmiş bir alandır... 
(Devam edecek) 

 
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
 ARAGONİT SEMİNERİ 
05 Aralık 2009 
Bu seminerde Aragonit taşının mucizelerini 
yaşamına geçirmeyi seçen arkadaşlarımız 
yoğun bir bilgi çalışmasının ardından kendileri 
için Sn. Sevgi Ersoy tarafından seçilmiş olan 
taşlarına uyumlandılar ve ilk şifa denemelerini 
gerçekleştirdiler. 
 ARAGONİT ÜST DÜZEY 
06 Aralık 2009 
Bu mucizevî şifalı taşlarınızı aslında çok da tam 
kapasite kullanamadığınızı düşünüyorsanız bu 
derslere katılmanızı tavsiye ederiz. Örneğin 
aragonit taşını bedenimizin çeşitli yerlerine 
dokundurarak hangi yararları elde edebiliriz? 
Aragonit ile çakralarımızın ilişkisi, Aragonit ile 
rüya çalışması veya Aragonit ile zayıflamak gibi. 
Tüm bunlar ve diğer konularda daha da 
derinleşmek bizim elimizde.  
 REİKİ I. DERECE UYUMLAMA 
02, 12 ve 24 Aralık 2009 
Reiki enerjisinin yüksek Koruma-Şifa, Bolluk ve 
Bereket özelliklerine bu çalışmaya katılan 
dostlarımız da dâhil oldular.  
 REİKİ III. DERECE UYUMLAMA 
13 Aralık 2009 
Bu ayki Reiki seminerimizde 8 arkadaşımız III. 
Derece uyumlaması aldılar.  
 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
MEDİTASYON – Her Ayın 1. 2. ve 4. Salı 
Reiki şifa tekniği ile yapılmakta olan bu toplu 
meditasyonlarımızın müdavimleri her sene 
artmakta. 125 kişilik bir salonda Sn. Sevgi Ersoy 
kontrolünde yaptığımız bu meditasyonlara 
özellikle ağır rahatsızlıkları olan dostlarımız 
katılmaktalar. Har ayın 1., 2. ve 4. Salı günleri 
saat 19.30’da toplanıyor ve 20.00’da kapılarımızı 
kapatıp meditasyona geçiyoruz. Eğer hala 
katılmayanlar varsa onları da bu meditasyonlara 
bekliyoruz.  
 
 
 

 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ 
KONFERANS 21 Aralık 2009 
Sunan: Nurettin ERSOY 
“Microdan Macroya Yolculuk” 
Kozmos, Yunanca “Düzenli Evren” 
anlamındadır… 
Olmuş veya olan ya da olacak olan her şeydir… 
Evreni oluşturan tüm canlı ve cansız varlıkların 
birbirleriyle derinden uyumlu bağlarının 
gizemlerini içerir… 
Hermetik düşünceye göre; Mikro kozmos, Makro 
kozmos’un minyatür bir modelidir… İnsandan 
büyük küreler âlemi; Makro kozmos’tur… 
İnsandan küçük zerreler âlemi; Mikro 
kozmos’tur… 
VE İNSAN BU İKİ SONSUZ KÂİNATIN TAM 
ORTASINDADIR… 
Einstein’ın Ünlü E=MxC2 Formülüne Göre; 
VARLIK / MADDE, KOZMİK ENERJİ’NİN 
YOĞUNLAŞARAK ŞEKİL ALMIŞ HALİDİR… 
İnsanın kendisi ve düşünceleri de aynı enerjinin 
değişik ürünleridir… 
VARLIK / MADDE ÂLEMİNİN YARATILIŞI… 
Çok küçük bir zerre olan aknokta patlayarak 
açıldı… Bu, saniyenin milyar kez milyarlarda 
birinde hasıl olan ol emrinin yerine gelmesiydi… 
Evren, an içinde her şeyiyle hazır oluverdi… Bu 
zerre aknokta milyarlarca yıl boyunca 
genişleyerek dev evrenimizi halen oluşturmaya 
devam etmektedir… 
California Üniversitesinden Prof. George O.Abell  
Evrenin Keşfi Adlı Kitabında; 
“Bugünkü mevcut deliller, evrenin milyarlarca yıl 
önce big bang ile başladığını göstermektedir…” 
“Big bang teorisini kabul etmekten başka 
çaremiz yoktur…” 
Colorado Üniversitesinden Gerrit L. Vershuur 
Starscapes Adlı Kitabında; 
“Big Bang teorisi dini inançların gösterdiği, 
dünyanın ve gökyüzünün yaratılmış olduğu 
gerçeği ile uygunluk göstermektedir… Bu, 
astronominin dinle beraber olduğunun sürprizli 
bir sonucudur…” 
 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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 MADDE NEDİR? 

Madde insanın beş duyusuyla algıladığı 
şeylerdir, yani eşyadır… Ansiklopedi; “madde, 
bir şekil alabilen cisimdir…” Madde, bir kütleye 
sahip olmasıyla kanıtlanabilir… Bütün bu 
çalışmalar sonucunda insanı en fazla şaşırtan 
husus; kaskatı bildiğimiz maddenin 
“yoğunlaşmış enerji” olmasıdır… 
İnanması güç ama Einstein’ın ünlü E=MxC2 
formülüne göre 1 gram kütledeki enerji, 1.000 
watt’lık ampulü 2.850 yıl yakar… 
Gene aynı 1 gram kütle enerjiye dönüştüğünde, 
2.000 ton petrolün yakılmasından elde edilecek 
enerjiyi açığa çıkarır… 
Hiroşima’ya atılan bombanın yaptığı büyük 
tahribatın, 1 gram maddenin enerjiye 
dönüşmesiyle meydana geldiği aklınıza gelir 
miydi? 
Madde, kozmik enerjinin yoğunlaşarak şekil 
almış halidir…  
İnsanın kendisi ve düşünceleri de aynı enerjinin 
değişik ürünleridir… Atomun hareketi hiç durmaz 
ama yavaşlayabilir… Ne mikro, ne de makro 
âlemde durmakta olan hiçbir şey yoktur… 
Hidrojen atomu en basit ve en küçük atomdur… 
Hidrojen atomu, ortada bir proton ve 
çevresindeki bir elektron kabuğundan 
oluşmaktadır… Hidrojen atomu, madde 
kâinatının esas yapı taşıdır… Ancak, muazzam 
bir enerji taşıyan atom çekirdeğinin, çevresinde 
dönen elektronlar üzerinde büyük bir çekim 
kuvveti vardır… Atomların büyük bir kısmı 
boşluktan ibaret olmakla beraber, bu ara 
boşluklar boş değildir… Burası kuvvetlerle 
doludur ve elektro manyetik dalgalar buradan 
geçerler… Dünyamızı meydana getiren bütün 
atomların elektron kabuklarını çıkarmak 
mümkün olsaydı, o zaman dünyanın çapı 42 
metre olurdu… Fakat bugünkü kütlesi olan 
6x1.021 tondan, ancak %1 kaybederdi… 
Kuantum fizikçileri, atomu, gözlenmediği sürece 
sallanan olasılıklar dalgası olarak ele alırlar… 
Ama ona bakıldığı zaman, atom titreşmeyi 
durdurur ve birçok olasılıklardan birini 
nesnelleştirir… Birisi ona baktığı anda, atom 
dans etmeyi bırakır ve kesin özellikleri olan 
küçük bir nesne olarak donar… Gözleyen kişi 
dikkatini ondan ayırdığı zaman, olasılıklar 
havuzunda bir kez daha çözülür… Atomun var 
olma şeklinde gözlemci tarafından oluşturulan 

bu değişikliğe, “Dalga fonksiyonunun çökmesi” 
veya basitçe “Kuantum sıçraması” denir… 
Teilhard De Chardin; 
“Bugünün fizikçileri yaptıkları analizler 
sonucunda ulaştıkları yapının, maddenin gerçek 
yapısı mı, yoksa kendi düşüncelerinin bir 
yansıması mı olduğunu bilemiyorlar…” 
demiştir… 
Şu halde denebilir ki; “Madde kâinatı, maddi 
olmayan güçlerin yönettiği görünmez atomlardan 
oluşmaktadır…” 
Fotonlar arasındaki bilgi alış verişi “AN” içinde 
ışık hızını aşan bir sürede gerçekleşmektedir… 
(Takyon) 
 
EİNSTEİN; 
“Bu Parçacıklar Arasında Bir Telepati Var…” 
Demek ki EVREN, bir madde yığınağı ya da 
enerji deposundan ibaret değildir… 
Sonlu evreleri olduğunu bildiğimiz madde ve 
enerji’nin yanı sıra, bir de mühendislik bilgisi ile 
yapım yetisi vardır evrenin… 
Neyin, nasıl oluşturulacağına dair bir bilgi, bir 
yetidir bu… 
Atom Prof Dr. Tolga YARMAN; 
Maddenin yapılanmasının görkemi; temel taşları 
olan atom ve parçacıkların, nasıl birleşip de 
daha üst yapıları nasıl oluşturacaklarına dair 
bilgiye sahip bulunmasıdır… 
EVRENİN, KENDİNİ BİLSİN VEYA BİLMESİN 
BİR BİLİNCİ VARDIR… 
Albert Einstein; 
“Evrenin düzenini gördüğümde, mistik bir 
şaşkınlığa düşüyorum…” 
Einstein’in Öğrencisi David Bohm; 
“Her şey, her şeyin altında yatan bir düzenin, 
ikinci kademede ortaya çıkan görüntüsünden 
başka bir şey değildir…” 
Aziz Augustin; 
“Bize görünen dünya, hiç görmediğimiz 
şeylerden yapılmıştır” demiştir… 
Albert Eısteın; 
“Algının dünyası yani bize duyularımızla açılan 
dünya, ilk bakışta en iyi bildiğimiz dünya gibi 
gelir” demiştir… 
Prof. Dr. Abdusselam / Middle East Review… 
Pozitif ilimlerle din arasında hiçbir ayrılık 
yoktur… Tam tersine, ikisi arasında kuvvetli bir 
bağ mevcuttur… 
Prof. Paul Davies, Superforce Shf:206… 
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
 “Evren (Universe) kelimesi BİRLİK (Unity) ve 

BİR (One) Kelimelerinden Türemiştir… Bunun 
anlamı, her şeyin tek bir bütünde toplanmış 
olduğu gerçeğidir…” 
SONUÇ OLARAK: 
HER ŞEY, BİR VE TEK’ DİR… 
CANLI VE CANSIZ TÜM VARLIKLARIN 
KAYNAĞI VE VAR OLMA AMACI BİR VE TEK’ 
DİR… 
 
 19 MAYIS KÜLTÜR MERKEZİ / Kozyatağı 
KONFERANS 11 Aralık 2009   
Sunan: Sevgi ERSOY 

“Şifa Nedir? Nasıl Şifacı Olunur”  
Son yıllarda birçok insan, kendindeki çok değişik 
yeteneklerin farkına varmaya başladı… 
Sizin de yaşamınızda anlam veremediğiniz 
şeyler oluyorsa; ellerinizle dokunduğunuz kişiler 
rahatlıyor, kendi sancılarınız, acılarınız 
diniyorsa; düşünceleriniz ve rüyalarınız 
gerçekleşiyorsa; 
O halde şifa ve şifa teknikleri konusunda 
mutlaka bilgilenmelisiniz… 
İşte bu konferansta Sn. Sevgi Ersoy şifa ve şifa 
teknikleri yöntemlerini bizlerle paylaştı…  

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