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

İnsanların Dünya’daki bilgi ve 
tatbikatlarının artmasıyla, algılarının 
değerlendirilmesi giderek daha kapsamlı bir hal 
alır... Ama her şeye rağmen realitesi sübjektif bir 
seviyede kalmaya mahkûmdur... 

Bu ilerleyiş doğal bir akıştır... 
Engellenmesi, durdurulması mümkün değildir... 
Realiteler yükselecek, basamaklar atlanacaktır... 
Toprağa atılan bir tohum, nasıl kök salıp dal 
budak veriyorsa, insan bilgi ve tecrübesi de, 
daima ilerleyerek hayatlar boyu tekrar tekrar 
yaşayacaktır... 

Tekâmülün ileri seviyesinde bedenli ve 
bedensiz yaşayış, at başı gider... Sonsuz 
tekâmül sürecinin ileri seviyelerindeki varlıklar, 
bizim üstün bir realite olarak gördüğümüz bir 
realiteyi ya da tasavvur edemeyeceğimiz 
realiteleri, bir hal olarak yaşarlar... 

Bize göre, bedenli ve bedensiz yaşayış 
arasında büyük bir uçurum vardır... Hatta 
ölümün bir son olduğunu zannedenler bile 
vardır... Veya ölümün bir son olmadığını kabul 
edenler de, bedensiz yaşayışı tasavvur 
edemezler ve hatta ölümlerini düşünemezler 
bile... Oysa az önce sözünü ettiğim ileri 
seviyedeki varlıklar için, bedenli yaşayış veya 
ruhsal yaşayış arasında pek az fark vardır... Bu 
farkın koyulaştığı yerler, seviyenin düştüğü, 
şuurun çok daraldığı, tesirin kabalaştığı 
ortamlardır... Hâlbuki seviye yükseldikçe, ruhsal 
yaşayışla maddi yaşayış arasındaki bağlar, çok 
incelir, at başı olurlar... Yani varlık, hem 
mazisinin liyakatine göre elde edebildiği şuuruna 
sahiptir, hem de şu anda yapmış olduğu 
hareketlerinin gayesini bilir... 

Tekâmülün ileri safhasında bu durum 
beşer içinde bir realite haline gelecektir... Yani o 
zaman tekâmül eksiksiz olarak devam eder... 
Bedenli yaşam sürer, tatbikat devam eder, ölüm 

hadisesi ile ara verilir ve sonra tekrar enkarne 
olunur... Unutma, silinme olmadan kalınan 
noktadan devam edilir... Bu yüksek bir 
merhaledir... Vazife duygusunu köklü olarak 
benimsemiş olan sevgi realitesini günlük hayatı 
gibi yaşayan, bencilliğin zıddı olan bir vericiliği, 
diğerkâmlığı çoktan tamamlamış bulunan bir 
tekâmül ortamındaki varlık böyle bir varlıktır... 

İnsanlar niçin yeryüzünde yaşarlar..? 
Dünya hayatına bağlanmanın, kaçınılmaz 
ıstıraplar içerisinde kalmanın, haksızlık ve 
adaletsizlikle dolu görünen hayat sahnesinde rol 
almanın sebepleri nelerdir acaba..? 

İzafi olan her şeyin oluşundaki noksanlık 
bir zarurettir... İzafi olan daima bir şeye göre 
vardır... Bir şeye göre büyük, ya da küçük… Bir 
şeye göre uzun veya kısa… Bir şeye göre ağır 
veya hafif… Bir şeye göre şuurlu veya 
şuursuzdur... 

İzafi olan, isim ve sıfatlarla 
isimlendirilmek zorundadır... Örneğin, gelincik 
kırmızısı, yosun yeşili... Bu şey beyazdır 
dediğimiz zaman, eksikliğinden de söz ediyoruz 
demektir... Bu eksiklik, o şeyin beyazdan başka 
renklerden mahrumiyetidir... Bunun gibi, en 
büyük insan dediğimiz zaman bile, onda, daha 
az büyüklükten itibaren, bütün küçüklük 
vasıfların noksanlığını göstermiş oluruz... 
Görülüyor ki, her sıfat aynı zamanda bir kusurun 
ifadesi olmaktadır... Yani bitki, hayvan, insan ve 
kâinatta, nispi ve izafi olan her şey, kendilerine 
nispet edilenden başka şeylerin eksikliğini 
taşırlar... Demek ki, izafi olan her şeyde 
noksanlık, bir zarurettir... Ama Yaradan 
Mutlak’tır ve izafilik söz konusu değildir... Bu 
bakımdan O’nu hiçbir sıfatla nitelendiremeyiz... 
Aynı zamanda izafi hiçbir varlığın, hiçbir zaman 
Mutlak olamayacağını kabul etmiş oluruz... 

Varlıklar O’na nazaran daima eksiktir ve 
tekâmül etmeye muhtaçtır... Harcadığı çabadır 
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ki, varlığı tekâmül ettirerek, diğer varlıklarla 
kendi arasında realite farklılığı oluşturur... 

Hiçbir varlık özel haklarla yeryüzüne 
doğmaz... Ne kazandıysa, kendi alnının teriyle 
kazanmıştır... Tekâmül etmek bakımından bütün 
varlıklar eşittir... Burada ortaya Tekrardoğuş 
gerçeği çıkmaktadır... Ebedi bir tekâmül süreci 
içinde bulunan ruh, nasıl tekâmül edecek ve 
nasıl evren bilgilerini elde edecektir... 

Varlık, maddeyi tanımak zorundadır... 
Bunun için de evrensel bir yasa olan 
tekrardoğuştan yararlanır... Tekrardoğuş, çok 
büyük bir Rahmet’tir ve bütün varlıklara yasalar 
çerçevesinde açıktır... Ruh derununda saklı üç 
bilginin : “Kendini bil, Rabbini bil, Tekâmül et” 
itilimiyle, ebediyen tekâmül etme kaderini taşır...  

Görülüyor ki, bir tek hayat asla bir amaç 
değildir... Hayat, ruhun maddi ortamlardaki 

gözlemleri için bir araçtır... Maddi hayat, ruhların 
sonsuz tekâmülleri içindir... Ve bu hayatın 
sonsuz şekilleri, tekâmülün sonsuz merhalelerini 
temin eder... Bir tek hayat, ruhun tekâmül 
ihtiyaçlarına cevap veremez... Bir Dünya 
hayatında işini bitiremeyen bir ruhun ikinci bir 
hayatta yaşaması, büyük bir fırsattır... Ve hayat, 
deterministik yasa gereği, diğer hayatlara sebep 
– netice zinciriyle bağlıdır... 

İçimdeki Rabb’imin Işığı, içinizdeki Rabb’imin 
Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Nurettin ERSOY 
Vakıf Başkanı 

 
---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; içerisine girilmiş olan 

miskinlik devresinden kurtulabilmek için, 
silkelenmek ve yeni devrenin kapılarını 
zorlamak icabetmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:125) 

*** 
 Kıyam etmek; etrafımızı dört bir yandan 

sarmış olan sarsıcı tesirlere adeta 
gözlerimizi kör etmemek gerektiğinin; 
dolayısıyla sarsıntının büyük ıstıraplara yol 
açacağı hadiseli bölümüne maruz 
kalmamaya çalışmak gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:125) 

*** 
 Kıyam etmek; yaşamış olduğumuz her 

ihtizazın, sadece bize ait olmayıp, kâinat 
kubbesi içerisinde sonsuz yankılanmalara 
sebebiyet vermekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:125) 

*** 
 
 
 
 

 Kıyam etmek; yeni bir tesir alanı içerisine 
girerken, o alanın etkileşim orduları ile 
muhatap olmaya başladığımızın; içerisinde 
bulunduğumuz şartların, tamamen taktik 
gerektiren haller olduğunun; gerekli 
manevraları lâyıkıyla yaparsak eğer, 
alabora olmayacağımızın; ne pahasına 
olursa olsun, ayakta kalmak üzere o 
konumda bulunmakta olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:126) 

*** 
 Kıyam etmek; bazen düşmenin de bir 

ayakta durabilme hali olduğunun; yani, 
şarta uyum sağlayabilmek için, şuurla 
yapılmışsa eğer, o an için düşüşün, bizler 
açısından, ayakta durmaktan daha hayırlı 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:126) 

*** 
 Kıyam etmek; kural koyucuların, bir gün 

gelip de kendi kuralları içerisinde hapis 
olduklarını görünce, en büyük sıkıntıyı 
yaşayanlar olacağının bilincine 
varmaktır…(MYP/C:126) 

*** 
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 Kıyam etmek; herkesin, kendi realitesi 

içerisinde bir değerlendirmeye tabi 
olduğunun; katiyen, başka realitelerle 
mukayese yapılmaması gerektiğinin; her 
realitenin, kendi zaman ve mekân 
enerjilerini haletleriyle birlikte yoğurmak 
suretiyle o seviyeye ait hakikatleri 
meydana getirmekte olduğunun; 
mukayeselerin, bizleri yanlış hedeflere 
yönelttiğinin, çok tehlikeli bir hâl olan bu 
durumun, varlığın, diğer realiteler 
içerisinde zaman zaman erimesine kadar 
gidebildiğinin; mukayesenin, daima, 
varlığın kendisine ait olan realiteler arası 
olması gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:127) 

*** 
 Kıyam etmek; varlığın, kendi içerisinde bir 

bütünü teşkil etmekte olduğunun ve bu 
bütünün ne kadarını kontrol edebiliyorsa o 
kadar kendisinden haberdar olduğunun; 
zayıf anlarında, alanı içerisindeki 
kontrolsüz sirkülasyon nedeni ile, yaralar 
almakta olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:127) 

*** 

 Kıyam etmek; en zayıf anımızda dahi nötr 
olmaya çalışmamız gerektiğinin; nötr 
anımızdaki neşriyatın çevremizi de 
nötralize ettiğini unutmamamız gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:127) 

*** 
 Kıyam etmek; bizlerden beklenenin, 

beşeriyet üzeri vasıflar olmayıp, beşeri 
seviye içerisindeki en uygun vasıflar 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:127) 

*** 
 Kıyam etmek; içerisine girdiğimiz hâl ve 

haletlerin çözümünü, beşeri şartlar 
dâhilinde bulamayacağımızın; ancak 
içimize döndüğümüz taktirde, gerçek 
realitenin zemininde müşkülümüzün deva 
bulduğunu görebileceğimizin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:127) 

*** 

 
 

----------------------------------------------- ŞUURDA UYANIŞ (36)------------------------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Burada sayısal değeri, bireysellik ile ifade 
edelim… Yani bireyselliğin tatbikatını yapacak 
varlık sayısı dersek daha iyi olur… Genelde tabii 
ki planlı, programlı olmak kaydı ile gelişigüzelliğin 
asla olmadığı bir mekanizmadan söz ediyoruz… 
Bu çok önemli enkarnasyon ve 
dezenkarnasyon… Dolayısıyla da gidiş gelişler 
yani reenkarnasyon mekanizması çok ciddi 
hassasiyetle çalışan planlı, programlı 
mekanizmaların yaptığı işlerdir… Dolayısıyla 
ruhsal idari mekanizma asla gelişigüzelliğe zerre 
kadar bu konunun içerisinde yer vermez… Çok 
ciddi kontroller içerisindedir… Ve gelişigüzel bir 
birden fazla sayıdan söz etmediğimizi başından 
söylemek istiyorum… Yani efendim aslında 
buraya bir tek enkarnasyon olacaktı da bir 
karmaşa oldu, bir takım varlıklar değil… Öyle bir 
şey yok… Öyle bir obsesyon mekanizması gibi 
katiyen düşünmeyin… Asla gelişigüzellik yok, 
kontrol dışılık yok, son derece planlı, programlı 
ve önceden hazırlanmış bir operasyonun 
tezahürüdür enkarnasyon ve dezenkarnasyon… 

Şimdi birden fazla varlığın aynı alan 
içerisine çeşitli zaman yoğunluklarında girdiğini 
biliyoruz… Kardeşler dediğimiz vaka meydana 
gelir burada yani aynı anne baba alanı, cenin ve 
yumurta alanına ve onların hazırladığı ortak 
alana gelir… Belirli zaman yoğunluklarında, belirli 
zaman dilimlerinde gelirse, buna kardeşler 
diyoruz ki, bu aynı alana farklı hayat planları ile 
enkarne olan varlıklardır ve o aile alanı, anne 
babadan dominant unsurlardan teşekkül olan o 
aile alanında tatbikat yaparlar… Tabi ki bu 
tatbikatlar, kendi içinde farlılıkları olan 
tatbikatlardır... Bir de aynı zaman dilimine denk 
düşen birden fazla enkarnasyonlar vardır… Bu 
aynı yumurta ikizleri veya iki ayrı yumurta ikizi 
şeklinde olan vakalardır… Bunlar da yine bir 
amaca hizmeten vardır… 

Tabii alansal yapımız hakkındaki bilgilerle 
buna doğru gideceğiz yavaş yavaş… Yalnız sizin 
şu anki beşeri yapınız ile bu hissiyata girmeniz, 
acaba farklı kişilikleri taşıyan bir varlık olarak 
onun önüne geçen bir dominant kişilik ile o farklı 
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kişiliklerin ayrışması, gözlemlemesi olabilir mi..? 
Bu sizin aynı beşeri yapı içine, aynı şuur 
sahasına birçok varlığın enkarne olduğunu 
göstermez… Sizin, dominant ve asıl varlığınızın, 
asıl kimlik taşıyan varlığınızın sonradan birçok 
kimlik üretmesi, türetmesi şeklinde denir buna… 
Sahte kişilikler diyoruz açıkçası… Ve daima 
dominant olan asıl varlık kimliği sonradan hayatın 
kendisine etiketlediği diğer kimlikleri daima 
kontrol etme amacı ve deneyimi içerisindedir… 
Hele varlık biraz farkındalığı elde edip de biraz 
şuurlanmaya başladığında, aydınlanma, bilgi ile 
temas başladığında varlık, asıl öze hizmet eden 
kimliğini ki bu enkarnasyonda onu 
kullanmalıdır… Onun diğerlerini gözlemleyen 
olmaya başladığını ve kendinin dominant, 
diğerlerinin basit, daha doğrusu kontrol eden ile 
edilen şeklinde hissedebilir… Bu aynı 
enkarnasyon alanına tek bedende birçok şuurun 
varoluşu şeklinde değil… Bunu, sonradan 
edinilen sahte kimlikler şeklinde düşünmek 
lazım… Sahte kişiliklerin asıl varlık tarafından 
teşhis edilmesi ve onların kontrol altına alınması 
şeklinde düşünün bunu… Ama onun dışında az 
önce bahsettiğim aynı enkarnasyon zeminine, bu 
çok önemli bir kavramdır, enkarnasyon zemini 
meselesi çok önemlidir… Enkarnasyonlar daima 
bir alan vasıtası ile olur ama o alan önceden 
seçilmiş hazır bir alanın içerisine dalarak vuku 
bulur… 

Fizik âlemde enkarne olacak saha Dünya 
sahasıdır… Mesela diyelim ki, Dünya’nın bir 
enkarnasyon alanı, sahası olduğunu düşünün… 
Varlık, burada mavi çizeceğim ruhsal âlemdeki 
ifadesi... Diyelim ki, bir varlık, birçok fizik 
enkarnasyon tatbikat okulu içerisinde Dünya’yı 
seçmiştir ve bu varlık, burada Dünya’nın 
tamamına enkarnasyon ağını atar… 
Enkarnasyonu böyle geniş açılı düşünürsek, 
ancak onun gerçek mahiyetini kavrayabiliriz… Bu 
varlık, enkarnasyon ağı denilen çok önemli bir 
unsuru bütün Dünya sahasına atar… Yani bizler, 
bu varlıklardan biri olarak, bizim aslında 
enkarnasyon alanımız, enkarnasyon zeminimiz, 
sahamız Dünya’nın tamamıdır… 

Biz Dünya’ya ağımızı attık, yalnız 
tebliğlerdeki orijinal ifadesi ile söylüyorum “bu bir 
ağ şeklindedir” diyor… Ağ şeklinde Dünya’ya 
atılmış bir ağdır, enkarnasyon alanımız bizim 
Dünya’dır… Sonradan bu Dünya’ya atılan 
enkarnasyon ağı içerisinde varlık, o zaman ve 

mekan kesitindeki enkarnasyonuna hangi plan ve 
program uygulayacak ise, o enkarnasyonunda 
hangi planını, hangi programını uygulayacaksa 
yani ne tür tatbikatlar yapacaksa, tatbikatları 
daha çok maddeye gömülü mü olacak, yoksa 
madde ile, madde ötesi dengeyi mi kuracak, 
yoksa madde ötesi âleme mi yönelik olacak… Ve 
bunlar bu planın, bu maddelere uygun olarak bu 
attığı global attığı ağın içerisinde bir gözü 
seçer… Bu göz, işte yeryüzünün imkânlarına 
göre hangi kara parçası, hangi yeri seçtiyse o ağ 
içerisinde dominant tatbikatlar yapar.  

Dominant tatbikat sahası olur ama bu 
varlık hiçbir zaman denemez ki bu ağın şu 
köşesinde tatbikat yapamaz… Fakat bu varlık 
burada dominant tatbikatı, birinci vazifesi olan 
hayat planını uygulayacağı birinci, baskın 
tatbikatını yapacağı yeri seçmesine rağmen bu 
varlığın bu attığı, Dünya’ya attığı enkarnasyon 
ağında herhangi bir en ücra köşede de tatbikat 
yapma imkânı, seçme özgürlüğü yasası ile 
kendisine sunulmuştur... Fakat oradaki 
tatbikatları burası kadar net olmayıp flu tatbikat 
sahalarıdır… 

Yani şimdi sizler Dünya’ya ağ attınız… 
Türkiye de İstanbul’a ağ attınız… Tabi bunu 
şöyle de düşünmek lazım, her ağın dominant 
gözü aynı şu bütün gibi bir ağa sahiptir… Ve 
bunun içinde de daha küçük bir göze konsantre 
olun, onun içinde de bir ağ var, onun içindeki 
küçüğe gidin, derken en sonunda gelir karısını, 
kocasını seçer, çoluğunu, çocuğunu ve o aile 
imkanlarında detaya iner dominant, baskın 
tatbikat imkanlarını kullanır… 

Böyle bir varlığını bu enkarnasyonu 
burada da tatbikat yapma şansını verir… Şunu 
demek istiyorum ki Türkiye de İstanbul da, 
Beyoğlu’n da, şu mahallede, şu sokağında, şu 
binasında enkarne olan bir varlık, Amerika’nın en 
ücra köşesinde bir deneyim yapamaz diye bir 
şart yok… Ama hayat planı burada çok imkan 
sunmaktadır, onun için bu adresi, bu bölgeyi ve 
bu dominant ağın, bu dominant gözünü 
seçmiştir… Çünkü burada tatbikatını en 
randımanlı bir şekilde uygulayacak alan imkânları 
burada bulunmaktadır... Bu alan imkânları 
annenin yumurtalığının yumurtasının alansal 
yapısı ile babanın sperminin alansal yapısının 
buluştuğu ortak cenin alanının içine girmek 
şeklindedir bu alan… Ve o alana varlık girdiğinde 
hem o alana vereceği imkânları, hem de o 
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alandan kendinin alacağı imkânları çok iyi 
hesaplar… 

Bunu biz enkarnasyon, doğum, ölüm ve 
reenkarnasyon bahsinde çok detaylı göreceğiz… 
Bütün sorularınızın aydınlanacağını, cevap 
bulacağını umuyorum… Hiçbir cevap 
veremeyeceğimiz nokta kalmadıkça, bu re 
enkarnasyon tamam hallettik, çözdük dememiz 
mümkün değildir… Bugün dışarıda yani bu 
alanın dışarısında hiçbir inisiyasyon sahası bütün 
sorulara cevap verecek olamıyor maalesef... 
Çünkü reenkarnasyon ve enkarnasyon mevzu 
alansal olarak ele alınıp da bu mekanizmal, bu 
sistematik şeklindeki bilgi ile aydınlatılmadığı 
sürece cevap bulamayız… Mutlaka sorulara 
kaçamak cevap vermek veya o kadarı da Allah’ın 
işi demek zorunda bırakır ki, biz bu duruma 
düşmemeye gayret edeceğiz inşallah… El birliği 
ile bunun her türlü akılın yöneteceği soruya 
cevap verir halde anlaşılmasına hep beraber 
başaracağız… 

Meseleyi alansal olarak değerlendirmek 
zorundayız, ben oraya gelmeden önce bir giriş 
yapacağım, o da şu… Bizim bu başlık altında 
edineceğimiz en birinci, en baskın anlayış şu 
olacaktır… Kainatın en küçük zerresi ile en külli 
yapısı ne olursa olsun hepsini alansal olarak 
değerlendirmeye tabi tutmak fikri zor olan fakat 
çok önemli olan bir mevzudur… Her şeyi alansal 
olarak değerlendirme alışkanlığını nasıl 
ediniriz..? İşte bu işin sırrı burada yani bu 
seminerlerin bizlere kazandıracağı en önemli 
nokta bu… Alan, hacim ve endüksiyon konusu... 
Her şeyi alansal olarak görme yeteneğini 
oluşturmamız lazım… Nedir o mesela..? 

Şu kalem aynı enerjinin belirli bir titreşim 
neticesi meydana gelmiş bir maddi yapı… Bu bir 
alana sahiptir, bu bir alansal yapıya sahiptir… 
Nesi alandır..? Evet, eğer beş duyu ile sınırlı olan 
bu beşeri yapımız bunu tek başına sınırlı ve diğer 
maddelerden ayrı yapıda görüyorsa, bu onu ifade 
ediyor manası taşımaz… Bu, geçen hafta 
konuştuğumuz o sonsuz olan enerji okyanusu 
içerisinde dolaşan belirli bir frekansa sahip 
küçücük bir enerji okyanusu bu da... Bu da bir 

okyanus, neye göre bir okyanus..? Eğer siz, bu 
kesafetten veya bu bakış açısından değil de 
bunu atom yapılarına girip de o açıdan 
bakarsanız, bu okyanus sayılacak kadar atomik 
ve atom altı yapıları ile okyanusunda fevkinde bir 
enerji birlikteliği, tanecikte demeyeyim de ona, 
enerji parçacıklarının bir araya gelmesinden 
kaynaklanan bir okyanus bu… Şimdi bu büyük 
müdür, küçük müdür..? Bu, bir okyanus mudur, 
bir deniz midir, göl müdür..? Bütün bunların 
yavaş yavaş zihnimizde yer bulması lazım… Bu 
büyük müdür, küçük müdür, ne kadar küçüktür, 
ne kadar büyüktür..? 

Eğer biz gerçekten böylesine çeşitli 
pencerelerden bakış açısı ile büyüklük, küçüklük 
kavramını bir anlayabilsek, bir kere 
literatürümüzden küçük, büyük sözcüklerini 
çıkarırız… Aşağı, yukarıyı çıkarırız, iyiyi, kötüyü 
çıkarırız, güzeli, çirkini çıkarırız vs… İşte 
düalitenin zaman enerjisinin burulmasından 
kaynaklanan illüzyonu yok olur… 

Şimdi bu da bir okyanus ve bunu beş 
duyu dışında algılama yapan bir göz ki ruhun 
gözü diyebileceğimiz o göz ile bakabilsin, bu bir 
enerji yumağıdır… Renginin bu görünen renk 
olmayıp, kendine ait titreşiminin rengini taşıyan 
bir enerji yumağıdır… Bu şekilde yüzmektedir… 
Bunun manyetik bir alanı vardır ve bu alandan 
dolayı biz bunu sert olarak algılarız içinden 
geçemeyiz vs.  

Şimdi her şeyi enerji olarak algılama 
alışkanlığı bu işi aşırtacak olan fikirdir ve 
anlayıştır ve idrak olursa mükemmeldir… Her şey 
bir enerjidir… Çünkü tesir üretir, tesir alır, tesir 
verir, etkileşir vs. şimdi her şey bizim yanılgı ile 
gördüğümüz parçalanmış ve katı şekli ile değil, 
girift bir şekilde bir arada bulunan bir enerji 
okyanusu olarak algılanabilir ise, bütün 
sorularımıza cevap alırız… O zaman sayısal 
zihnimizin yanılgısı olarak meydana gelen 
ruhsallığa ait veyahut ta fizik ötesine ait, sayısal 
bir takım sorgulamalarımız yok olur… Sayı diye 
bir şey yok… Çünkü bizim illüzyonun getirdiği 
yanılgı ile gördüğümüz bu ikisinin ayrılığı aslında 
bir… (Devam edecek) 
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---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (02) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Onun için, bizim yolumuzun ismi yok, 

bizim yönümüzün ismi yok... Biz, hiçbir 
ideolojiye, hiçbir fikre, hiçbir felsefe grubuna tabii 
olmamaya gayret gösteriyoruz... 

Bizim için adres, eşkal hiç önemli 
değildir… Bizim için tesir önemlidir... Tesir ve 
yön, benim varlığımı ne denli ilgilendiriyor..? Bu 
bilgi, benim varlığımda ne yaratıyor..? Bana 
gösterdiği yön, benim varlığımın tasvibinde olan 
bir yön mü..? Tesir, benim varlığımı üst seviyeye 
taşıyorsa, tamam bitti... 

Sonsuz olan, O tek olan, Yüce Yaradan 
bünyesinde siz, bilginin hangi merciden geldiğini 
bilseniz ne olur, bilmeseniz ne olur Allah 
aşkına… Biz’ler, böyle bir anlayışa hamleden, 
çok ciddi, iddialı varlıklarız şu anda... Yani şu 
anda burada oturanlar olarak bizlerin, gerçekten 
dünya dışı bir cesaret, dünya dışı bir kuvvet, 
dünya dışı bir varlık gücümüz olmasa biz burada 
oturmayız böyle... Bunları konuşmayız ve bu 
konuşulanlar bizi rahatsız eder öyle bir şey 
olsa... Ama görüyoruz ki, bu bilgiler bizim 
varlığımızı sıra dışı bir sevkiyata tabii tutuyor... 
Dünya dışı bir niyet, maksat ve burada bir sür 
efor gösterisi içindeyiz... Demek ki bizler, böyle 
yapıdaki varlıklarsak, bizim böyle 
hamledişlerimiz de, haklı hamledişlerdir... Tesir 
ve yön önemlidir… Zaten Merkez Yüce Plan da 
öyle diyor... Size gelen bilgide sakın diyor, adres 
aramayın... Efendim, bu bilmem kimin bilgisi, 
mutlaka iyidir… Böyle bir taklit olur mu..? 
Genelde insanlar böyle gitmiyor mu..? Yani 
bugün İslam’ın bilgiye yaklaşımının Kuran 
kapsamı içerisinde olması, o realite için çok 
uygundur aslında… Yani dağılıp da yanlışa 
sapmamaları için… Çünkü akıl devrede değil... 
Doğru düşünen varlıklar değiliz... Taklit, boşluk 
ve korkuya dayalı bir bilgi peşinde koşuşta, 
mutlaka bir kaynak gösterme ve o kaynağın 
sınırlarında varlığı kıstırmak iyi bir şeydir... Ama 
bunların dışında bir yaklaşımda olan yani 
korkusu yok… Ne cehenneminden korkuyor, ne 
cennetin vaatleri onu cezp ediyor... Ya, diyor 
nedir cennet, cehennem, bana seni gerek seni… 
Böyle yaklaşan bir varlığın, efendime 
söyleyeyim, bazı isimlerin etiketlerin bulunduğu 
bilgilere meyletmesi mümkün değildir... O, bakar 
bilgiye… Bu bilgi beni, şu an ki, şu mekân ve 
zamandaki titreşimi, bir üst mekân ve zamana 

taşıyor... Titreşimimi, anlayışımı yükseltiyor... 
Kim olursa olsun söyleyen… İsterse sokakta, 
kimsenin itibar etmediği biri olsun ya da nice 
enbiyalardan, evliyalardan biri olsun, hiç fark 
etmez, isim önemli değil... Herkes tasvip ettiği 
için ben de tasvip ederim gibi bir taklit bizim için 
geçerli değil... 

Mesela dikkat edin; çok derin, felsefi, 
İslami tartışma yapan, medyada, şurada, 
burada, televizyonda falan, hep derler ki, işte 
molla bilmem ne bilmem ne efendi’nin şeyi… Ha 
onunsa tamam… Bu ne demektir..? Taklit… 
Yani, benim dışımda pek çok insan onu tasvip 
ettiği için, ben de tasvip etmek zorundayım... Bu 
da neyi getiriyor, tamamen bir taklit, tamamen 
bir sürü realitesi… Bir düşün bakalım, belki 
senin de onun peşine takılmışların fevkinde bir 
anlayış oluşturma kapasiten var… Denesene… 
Bir de bakarsın, onu reddetme ama, onun 
üzerine bir anlayış ekleme vazifen olabilir... Niçin 
bunu yapmıyorsun..? Onun için burada, 
kendinizi gelişmeye müsait tutuşunuzu bu 
söylediğim misaller çerçevesinde alın... Hiçbir 
kavram, hiçbir kurum, hiçbir kural bizi 
frenlememeli... İsyana teşvik gibi geliyor değil 
mi..? Değil, değil… Sadece hapishanelerimizden 
çıkmaya çalışıyoruz şu anda... Kurallar, 
kavramlar ve kurumlar bizi hapsetmiş... Bunlar 
çok önemli... 

Biz, artık belirli bir kurumun, belirli bir 
kavramın belirli bir kuralın dediğinin dışında; 
benim varlığım ne diyor sorusunu sorabilecek 
atağı yapma cesaretinde olan varlıklarız... Başka 
türlü gelişim olmaz... Görüyoruz işte… 2000 
yıldır Hıristiyanlığın durumu nedir..? Ondan 
önceye gidin, öteki nedir..? Hepsi, tamamen 
taklide dayalı, tahkik aydınlığına ulaşmamış, 
taklit karanlığında inisiyasyonlar bunlar... Bir 
çıkılabilse, aşılacak devre sonu... Bunun 
aşılmasının şart koşulduğu bir zaman dilimidir 
devre sonu… Yani onun içindir ki, diyor işte 
içinizdeki küçük inançları ayıklayın diyor... 
İçinizdeki taptığınız küçük ilahları susturun 
diyor... Bu küçük ilahları, tamamen, hakiki 
Yaradan’ın tanınmasına engel olan, küçük 
engeller olarak görmeliyiz... 

Kendinizi gelişmeye müsait tutmak, bilgi 
adına son derece araştırıcı olmakla, son derece 
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varlığı geliştirici olan bilginin peşinde koşmakla 
mümkün olur... Genişleyeceğim, ben 
genişleyeceğim, yetmiyor… Efendim, işte en 
büyük bilgi burada veriliyor... Hayır… Yetmez, 
daha büyük veren bir yer var mı diye 
araştıracağız... İlle Merkez Bilgi Alanı’nın bilgisi 
en büyük bilgi kanaatine, tahkik etmediyseniz 
hemen varmayın... Ama tahkik ettiniz... Efendim, 
ben dolaştım, hakikaten bu kadar beni 
cezbeden, beni aydınlatan, benim varlığımı 
doyuran, dolduran bilgi, başka yerde yok... 
Tamam o zaman… Ama bunu yapmadıysanız, 
herkes burada oturuyor diye aman oturmayın... 
Gidin araştırın... Göreceksiniz, belki de başka 
inisiyasyon alanlarındaki bilgiler, sizin varlığınızı 
daha çok aydınlatacak... Bu mümkün... 

“Genişlemeye kendinizi müsait 
tutunuz... Sizler için en inandırıcı hususlarda 
bile elastiki olmaya çalışınız...” 

Yani bu alanın, Merkez Yüce Plan 
Bilgileri’nin muhatabı olan, Merkez Bilgi Alanı’nın 
şu bilgileri dahi size inanç kazandırmasın... Sizi 
yeterlilik hissine sokmasın... Size, tamamdır, en 
yüksek budur dedirtmesin... Daima bilginin 
peşinde koşun, dolaşın, hakikaten ikna 
olduysanız, samimi bir şekilde varlığınız “Ya, 
tamam, burası, benim için tamam…“ diyorsa, 
bunun da değerlendirmesini varlıklar ancak 
kendileri yapar... Sizin dışınızda, bu konuda size 
ışık tutacak kimse yoktur... 

Vicdan... Eğer gerçek vicdansa, o vicdan 
sözü, gerçek vicdansa, yanılmaz... Çünkü 
gerçek vicdan, tamamen varlığın katıksız 
özünden gelen sestir... Ama bizler, vicdan 
zannettiğimiz, birçok, vicdan olmayan ses ile 
muhatabız... Onların hepsi, vicdan zannedilen, 
aslında tamamen bizim öz varlığımıza ait 
olmayan seslerdir... 

Asıl Tanrı’nın sesi açığa çıkmalı... Asıl, o 
gerçek mahiyetinde Yaradan’ın sesini 
duyabilmek için, o ıvır-zıvır olanları, ilahlar 
vasfında olanları, biz bir türlü yerleşmemiş ve 
varlığımızı işgal etmiş olanları ayıklamamız 
lazım ki, gerçek Yaradan’ın sesi açığa çıksın... 
İşte o zaman, ‘Ben kimim..?’ sorusuna hakiki 
cevabı alabileceksiniz… İşte o zaman 
alabileceksiniz… Şimdi ben, kimim sorusuna 
daima bizi yanıltan ilahlardan sesler geliyor... Biz 
onları ilah yapmışız... Öyle bir ilah yok... İşte 
birileri bize doğduktan sonra bize ‘Budur…’ 

demiş, öteki ‘Budur’ demiş... Fakat hakiki olan o 
yüce Yaradan, o ıvır-zıvır empozisyonların 
etkisinde bizlerle bağını sanki koparmış gibi... 
Onun sesine ihtiyacımız var bizim, ıvır-zıvırın 
yok… Yani bu ne demektir biliyor musunuz..? Bu 
söylediklerim, bizden uzaklaştırılması gereken 
bir ilahi varlık veyahut da kutsal bir varlığın 
varlığı değil... Bizim hep yanılgılarımızın doğruya 
tevil edilmesinin talebi bunlar... Anlatabiliyor 
muyum..? Gerçek Yaradan’ı algılamayıp, onunla 
temas kuramamanın nedeni; bizim yanılgı 
halinde Yaradan zannettiklerimiz... 
İlahlaştırdıklarımız… Onun yüceliğini, her 
sıkıntıda ancak aklına getirdiklerimiz... Sıkışınca, 
mecburuz bir güçten, bir imdat diye bağırmaya... 
İşte o vesile ile kullanıyoruz... Yaradan ile böyle 
irtibat olur mu..? Sıkıştığında mı sen ona 
yalvarırsın..? Sıkıştığında mı..? İşte bu ıvır-zıvır 
dedim ben, biraz amiyane oluyor ama... 

Bu içimizdeki zayıf nitelikli, sadece bizi 
dünyasal açıdan tatmin eden, duygusal açıdan 
bizi doyuran, bizim ilah yakalama adına 
zaruridir... İşte o gerçek ilah yakalandığında 
onunla temas etmek, her an onunla bir olmak da 
demektir aynı zamanda... Onunla bir olmak, 
O’nun tesirinden çıkamazsınız… Sıkışınca 
isteyeceğiniz bir tesir değildir O… O öyle bir 
etkilidir ki, sizi kendinle bir eder... Zaten o 
ayıklamayı yaparsanız, siz de kendinizi onunla 
bir ettiniz demektir... Bizi ondan ayrı kılan, 
içimizdeki bu ıvır-zıvırlar... İşte en inandırıcı 
konularda bile elastiki olmak bu manadadır... 
Ben şu anda, şöyle bir yüksek seviyeli bir bilgi 
veya enerjiye inanıyorum... Ama yarın sabah 
daha yükseği geldiğinde, biliyorum ki, buraya 
demir atmayacağım... Yarın geldiğinde, hemen 
inancım, dikkatim ve yönelişim hemen daha 
yükseğine olacak... Ondan sonra daha 
yükseğine... O zaman işte, kendimizi 
genişlemeye müsait tutmuş olacağız... Hiçbir 
yere kilitlenmeyin diyor... Demir atmayın… 
“Sahip olduğunuz bilginin daima üremeye müsait 
olup olmadığını kontrol ediniz...“ İşte bu… Ama 
öyle bir bilgi olmalı ki, tamam, cennete 
gidersin… Bir ömür aynı şeyi yapmak… Aynı 
anlayışı bir ömür götürmek… Tabii ki binlerce yıl 
önceki insan için gereken bu idi... Ama bugün 
öyle değil ki... Ben, bugün yaptığım Allah adına 
veyahut da Yaradan adına, bugün yaptığımı 
yarın bir adım daha nasıl ileriye götürebilirim 
fikrini taşımıyorsam; ben dünüm bugüne eşit 
olanlardanım... Olmaz… İşte bu; sahip 
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olduğunuz bilginin daima üremeye müsait olup 
olmadığını kontrol etmek bu manadadır... Dün 
ben seviyordum, fakat ne kadar..? Bazılarını 
seviyordum, bazılarını sevmiyordum... Bugün, 
acaba sevmediklerimden birini daha sevdiklerim 
tarafına aktarabilir miyim..? Yarın iki kişi daha 
aktarabilir miyim..? Yani, sevgimi ben 
geliştirebiliyor muyum..? Yoksa ben ‘Valla işte 
seviyorum, böyle gidiyor, on yıl önce de bu 
kadar seviyordum, şimdi de bu kadar 
seviyorum...’ Kayıp… Ben on yıl önce de bu 
kadar merhametliydim, bugün de 
merhametliyim...“ İşte böyle gidiyoruz... Ben 
aslında merhametli bir insanım deyip de 
kendimizi fikse ettik mi, hapı yuttuk... Dünkü 
merhametim ile bugünkü merhamet tatbikatım 
arasında bir gelişme var mı..? Yani, merhamet 
bilgisi uygulaması sende her gün bir adım daha 
ileri gitmiyorsa, o otomatiğe dönüşmüş hiçbir 
faydalılık sağlamayan yani, varlığın gelişmeye 
fırsat vermeyen veyahut da sebep olmayan bir 
haldir... Onun için her bilgimizin tatbikatını gün 
be gün, dünü bugüne eşit olmayacak şekilde 

gün be gün geliştirmeliyiz... Ben üç gün önceye, 
bir yıl önceye göre daha mı dinginim..? Daha mı 
sabrı zorlamadan koruyabiliyorum, daha mı 
anlayışlıyım..? Daha mı sevgimi yayabildim..? 
Yoksa aynı mıyım..? Hani amiyane bir laf 
vardır... Genelde de amiyane olduğu için de 
politikacılar çok kullanır... ‘Aynı yerde otluyor…’ 
demişti bir politikacı... Hatırlıyor musunuz..? 
Halka söylemiş, bir seçim bölgesinde... Amiyane 
bir ifade ama yani örtüştürürsek aynı yerde 
otlamamamız, af edersiniz… Bu ne demek..? 
Değişeceğiz... Bakacağız daha ilerde daha 
gelişik otlar var mı..? 

Böyle yani... Bizim, daima gelişime 
kendimizi bırakmamız lazım... 

“Bilginiz size yetiyorsa, derhal onu 
geliştirme yolları arayınız, zira atıllığa doğru 
gidiyorsunuz demektir…“ 

(Devam edecek) 

 

 
 
 
 

---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ -----------------------------------------------
TAŞINDIK 

Yeni adresimiz; Bağdat Caddesi Plaza 233 
No: 519 Kat: 7 D: 10 Maltepe / İSTANBUL 
YENİ TELEFON NUMARALARIMIZ: 
Tel : 0212 / 288 56 10  
Tel : 0216 / 383 06 07 
Faks : 0216 / 441 43 99 
 GENDAİ REİKİ-HO NEDİR? 
Derslerine bu sene başladığımız bu teknik 
oldukça pratik ve etkin bir çalışma. Geleneksel 
Reiki ve Batı Reiki’sinin yeniden araştırılması ve 
Reiki’nin “Beden ve zihin şifası ve spiritüel 
gelişme” için yeniden yapılandırılmasıdır. 
Gendai Reiki-Ho ile mutlu bir yaşam yaratırız.  

Gendai Reiki-Ho ile neler yapabiliriz? 

-Reiki’yi daha pratik bir şekilde hayatımıza 
geçirebiliriz. 

-Sonuçları çok hızlı alırız. 

-Yöntemler sade, kısa ve kolaydır. 

-Bütün çalışmalar öğretmen eşliği ve 
yönlendirilmesiyle yapılabilir. 

-Ortaya çıkan belirgin mutluluk hissi öğrenciyi 
cesaretlendirdikçe öğrencilerin yaşamları kökten 
değişir. Pozitif enerji her alana yayılır. Böylece 
hayat kolaylaşırken sorunlar da çözülür. Sahip 
olunanlar artar ve korunur.  

 ARAGONİT KURSU 
03. / 06.Haziran.2009 
Bu ay Aragonit kursumuzun son ikisini 
gerçekleştirdik. Ekim ayında yeni yerimiz olan 
Maltepe’de devamını gerçekleştireceğiz. Ancak 
son iki kurs olmasından dolayı derslerimiz 
oldukça kalabalık geçti.   Hala uyumlanmamış 
olan üyelerimizi Ekim ayında 
gerçekleştireceğimiz kurslarımıza bekliyoruz. 

 REİKİ I.DERECE İNİSİYASYONU 
       04 Haziran 2009 

Bu ayki Reiki inisiyasyonumuza  dokuz 
arkadaşımız katıldılar. Kendisini Reiki Enerjisinin 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999 
Şifası, Koruması ve Bolluk-Bereketine açan 
arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu yolculuğun 
devamını diliyoruz… 

 “ÖZGÜRLÜK VE BARIŞ MESİTASYONU” 
      02 Haziran 2009 
     ÖZGÜRLÜK PARKI / SELAMİÇEŞME 

Bu muhteşem geceyi anlatmak için aslında 
kelimeler çok yetersiz… 1500 kişi sadece tek bir 
amaç için bir araya geldi. O da; yeryüzünde 
barışı, sevgiyi, birliği çok daha fazla 
hissedebilmek ve gerçekleştirebilmek için. Bu 
güzel geceye önce Boğaziçi Üniversitesi “Barış 
Korosu” şef Burak Erdem’in yönetiminde barış 
şarkıları ile başladık. Ardından Alper ….. bize 
muhteşem bir sema gösterisi gerçekleştirdi. 
Vakıf başkanımız sayın Nurettin Ersoy’un açılış 
konuşmasının ardından sayın Sevgi Ersoy 
bizlere kısa ama çok etkili bir meditasyon 
yaptırdı. Ve bizler beyaz balonların üzerine 
yazdığımız dileklerimizi büyük bir neşe ve coşku 
ile gökyüzüne bıraktık. Böylesine güzel bir 
geceyi her sene tekrarlayabilmek niyetiyle… 

 ARAGONİT KURSU 
07 Haziran 2009 
MUDANYA / GEMİ HOTEL 
İlk defa İstanbul dışında yaptığımız bu kursumuz 
hem bizler hem de gelen misafirlerimiz için çok 
güzel bir deneyim oldu. Çünkü kursumuzu 
düzenlediğimiz mekan eski bir şehir içi hatları 
vapuru idi. Geminin en altı büyük bir konferans 
salonu olarak düzenlenmişti ve çalışmamız 
burada gerçekleşti. Böylece ilk defa bir aragonit 
uyulmaması suların altında oldu. Başka 
şehirlerde başka deneyimler yaşamak, 
uyulmamalar yapmak dileğiyle… 


