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

Dünyadaki şuur ve bilgi sahamızın ancak 
burada gördüğümüz ve içinde yaşadığımız 
olaylara ait hatırlamalarla genişlediğini ve bu 
hatırlamaların da, beyin cevherlerinin araya 
karışmasıyla meydana geldiğini söylemiştik...  

Bundan dolayı, gerek Dünya’mızdan, 
gerekse başka Âlemlerden almış olduğumuz 
bilgileri, burada tekrar hatırlamak ve onları 
kullanabilmek için, o bilgilere ait beyin 
cevherlerimizde bir takım yerlerin ve izlenimlerin 
evvelden hazırlanmış olması lazım geldiğini 
biliyoruz... 

Böylece, ortaya şu gerçek çıkmaktadır: 
Beynin ruhtan alabildiği fikirler, ancak kendisinde 
evvelce bir izlenim meydana getirmiş 
olanlardır... Örneğin, çocuklukta geçirilmiş bir 
olayın, ne kadar unutulmuş olursa olsun, az çok 
gayretle hiç olmazsa bazı kısımlarının 
hatırlanması mümkündür... Fakat eğer bu olay 
öğrenilmemiş ise veya bir hayatta veyahut ipnoz 
gibi ruhun bedenle ilişkilerinin gevşemiş olduğu 
hallerde, ruh tarafından idrak edilmiş ise, bu 
olayın doğrudan doğruya ve ruhun ayrıca bir 
faaliyet göstermesine lüzum kalmadan beyin 
yolu ile hatırlanması mümkün olmaz... Ve bu 
hadiseye ait bilgi, Dünya’nın alışılagelmiş şartları 
altında ebediyen unutulmuş olarak kalır... 

Dünyada ki bilgi ve düşünme kudretimiz, 
beynimizin maddi imkânlarına bağlıdır... Bu 
sebepten dolayıdır ki, üç boyutlu âlemin 
şartlarına bağlı bir beyinle düşünmek 
mecburiyetinde kaldığımız müddetçe, o âlemin 
ne üstündeki, ne de altındaki realiteleri 
anlayabilmemize imkân yoktur... 

Ancak, gerek metapsişik usullerle, 
gerekse ölüm olayıyla geçici olarak veya 
ebediyen, kendisini beyin cevherlerinin 
baskısından kurtarmış olan bir ruh, eski âlemin 
dışındaki realiteleri sezmeye başlamak imkânı 

bulur... Dünya’da öğrenim vasıtasıyla olan 
beyne ait fikir klişeleri, beyinle beraber mahvolup 
gider... Fakat onlar vasıtasıyla meydana gelen 
çok derin, geniş kapsamlı bilgiler yani ruh halleri, 
ruhta yerleşmiş ve ebedileşmiş olarak kalır... Ve 
bunlar tekrar Dünya’ya gelişte, yeni bir beyinde 
izlenimlerini yani Dünya’ya mahsus fikri 
kıyafetlerini sağlayan klişeleri bulamadıklarından 
tezahür edemezler... 

Daha önceden de belirttiğim gibi 
enkarnasyon, ruhların, yeni Dünya şartları 
içinde, yepyeni bir takım maddelere bağlanması 
ve ancak o maddeler yardımıyla Dünya 
hadiseleri içinde yaşaması demektir... Ruhun 
yeni Dünya bedeni bakirdir... O, henüz üzerinde 
kayıt yapılmamış bir teyp bandına benzer... 
Onda, Dünya’nın girdisine çıktısına dair hiçbir iz 
yoktur... 

Eski hayatında geçirmiş olduğu bin bir 
çeşit hadiseye ait bilgiler ruhta mevcut olduğu 
halde, o, yeni Dünya hayatında gelişmekte olan 
şuur sahasına bunları intikal ettiremez... Bağlı 
şuurun dar sahası, yeniden belirmeye başlayan, 
ruhun dünyevi faaliyetlerine ait beyindeki izlerin 
ve izlenimlerin çoğalması ve zenginleşmesi 
oranında genişleyecektir... 

Bütün bunlardan dolayı, geçmiş hayatları 
unutmak, yeni bir bedene girmenin doğurduğu 
gayet doğal bir sonuçtur... Bununla beraber 
geçmiş hayatlarda edinilen bilgiler, kuvvetli ve 
örtülü izlenimler, bildiğimiz veya bilmediğimiz 
bazı doğa yasalarına bağlı olarak, ilkel fikirler 
halinde ortaya çıkabilir... Ve bunlar, ruhun 
degajmanı yardımıyla ilmi bir inceleme konusu 
olduğu zaman, insan bilgisine ve mukadderatına 
ait birçok gerçeklere varmak mümkün olabilir... 

Denebilir ki, eğer Dünya’ya gelmekten 
maksat, görgü sahibi olmak ve bilhassa acı ve 
ıstıraplı tecrübelerden geçmek suretiyle tekâmül 
etmek ise, her geçen hayatı bütün bilgileriyle, 
tecrübeleriyle acı ve tatlı hadiseleriyle 
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unuttuğumuza göre, geçmiş hayatların öğretici 
mahiyeti nerede kalır..? Ve yeni hayatta da 
hatalara düşmemek için onlardan nasıl 
yararlanabiliriz..? 

Böyle bir düşünce yüzeysel ve 
temelsizdir... Ancak enkarnasyon ve 
yenidendoğuş’un gayesini ve bilhassa 
tekâmülün manasını ve Dünya tecrübelerinin ne 
demek olduğunu iyice anladıktan sonra bu gibi 
soruların bir esasa dayanmadığı anlaşılır... 

Öncelikle unutulmaması gereken nokta, 
Dünya’daki tecrübeler, bir laboratuar 
tecrübesinden farksızdır... Laboratuar 
tecrübeleri, doğrudan doğruya fikirle alakalıdır 
ve ruhun vasıtalı olarak gelişmesine yarar... 
Burada “vasıtalı” terimine dikkat edilmelidir... 

Dünya’da unutulmuş gibi görünen bütün 
hadiseler, en ince teferruatına kadar ruha 
naklolunmuştur... Madde ile olan ilişkisini 
gevşettikçe, ruh onları kendisinde bulur... 
Geçmiş hayatları ve hadiseleri unutması 
lazımdır... Geçmiş hayattaki hadiseleri 
hatırlamanın birçok bakımdan mahsuru vardır... 
Bu mahsurlar bazen o kadar çok önem kazanır 
ki, bunlara bakıp, eğer unutma hadisesi 
olmasaydı, ruhun tekrar Dünya’ya gelmesindeki 
maksatlar gerçekleşemezdi diyebiliriz... Şimdi bu 
durumu örnekler vererek açıklamaya çalışalım: 

Bir öğretmen, imtihan edeceği bir 
öğrenciye soracağı bir soruyu evvelce haber 
vermiş olsa, bu öğrencinin iyi cevap vermiş 
olması onun için bir meziyet sayılabilir miydi..? 

Ya da bir insanın cesaretini denemek için 
onu ateşe atarcasına bir denemeye tabi tutsak, 
fakat o, bunu bir deneme olarak kendisine 
uyguladığınızı bilse, gerçekten tehlikeye 
düşmesinin söz konusu olmadığından haberi 
olsa, o zaman bu deney sırasında soğukkanlılık 
göstermesi, gerçekten soğukkanlı olduğunu 
gösterir mi..? 

Bütün bu anlatılanlardan şu sonuç çıkar, 
tecrübelerin verimsiz kalması, önceden bilgi 

sahibi olunmasından ileri gelir... İşte bütün bu 
haller, tıpkı Dünya’ya inen bir insanın spatyomda 
iken tasarlamış olduğu müstakbel Dünya 
hayatına ait hadiselerin planlarını evvelden 
hatırlamasına benzer... 

Yukarıdaki örneklerimizde olduğu gibi, 
biz de eğer geçmiş hayatımızı ve o hayatta 
verilmiş olan müstakbel hayatın hadiseleri 
hakkındaki kararları hatırlamış olsaydık, bu 
Dünya’daki tecrübelerimizin bir çoğunun kıymeti 
kalmazdı ve onları başarılı bir şekilde 
tamamlamaya imkân bulmazdık... Çünkü, bir 
tecrübenin mahiyetini ve süresini evvelden bilip 
ona mukavemet etmek başkadır, hiçbir şey 
bilmeden, nasıl sonuçlar vereceğini tahmin 
etmeden ve bazen de hadiseleri önleyici, 
hesaplanmış kaçamak önlemleri almaya 
teşebbüs etmeden o tecrübenin icaplarına 
göğüs germek başkadır... 

Geçirilecek tecrübelerin gayesi, her 
şeyden evvel ruhun, yanılarak, aldanarak, bir 
çok defalar yuvarlanarak madde âleminde 
faaliyet göstermesi ve bu faaliyetten dolayı yeni 
yeni hadiselerle karşılaşıp görgü ve tecrübesini 
artırarak, madde üzerindeki etkinliğini 
geliştirebilmesidir... 

Dünya’ da birbirine kötülük yapmış, 
intikam duyguları ile beslenmiş iki insanı 
tasavvur edelim... Bunlar, kendileri için farklı bir 
imtihan sahası olan yeni hayatlarında, diyelim ki, 
kardeş olarak doğsunlar... Şüphesiz ki, eski 
hayatlarında ki düşmanlıklarını unutmaları 
gerekir... Yoksa bu hayatlarında kardeşlik 
rollerini nasıl uygulayabilirler..? 

 

İçimdeki Rabbimin Işığı, içinizdeki 
Rabbimin Işığını selamlıyor… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 
Nurettin ERSOY 
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---------------------------------------------------------- DİYOR Kİ ; ---------------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; bir kisve’nin, bin haletin 

aynası olduğunun, yerinde bir ayna’nın, bin 
bir idrak kapısı olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:185) 

*** 
 Kıyam etmek; formüller döneminin 

kapanmış olduğunun; zihinlerimizi, hızlı 
sentezler yapmaya alıştırmamız 
gerektiğinin bilincine varmaktır…(MYP/C:186) 

*** 
 Kıyam etmek; ıstırap’ın, varlığın tercih 

haklarından bir tanesi olduğunun; zira 
ıstırap içerisinde kapasite olduğunun; 
ıstırap’ın, hızın rampası olduğunun; 
ıstırap’ın, geçeceği kapının anahtarı 
olduğunun; herkesin, onu göremeyebilir 
olduğunun, bu durumun, varlığın 
derinliklerinde de cereyan edebilir 
olduğunun bilincine varmaktır… (MYP/C:187) 

*** 
 Kıyam etmek; şuurların zorlanmakta 

olduğunun; varlıkların, içine girdikleri zor 
dönemin vibrasyonları ile rezonansa 
geçememenin teşevvüşü içerisinde, kendi 
bedenleri üzerinde, bulundukları planın 
niha’i çalışmalarını yapmakta olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:187) 

*** 
 Kıyam etmek; birçok varlık için, bu planla 

direkt alâkalı olan bilgi alış verişinin 
tekrarlanmayacak olduğunun; bundan 
sonraki enkarnasyonların daha ziyade her 
iki ucun en güçlü varlıkları tarafından 
gerçekleştirilerek, gerek dolgu varlıklarının, 
gerekse henüz hamletme gücünü 
gösteremeyen varlıkların geçişlerinin temin 
edilecek olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:187) 

*** 

 Kıyam etmek; kimi varlıkların, Dünya’ya 
gelişleri itibariyle, kendilerini bir vazifenin 
içerisinde buldukları gibi, kimi varlıkların 
da, vazifelerini, Dünya hayatları sınırı 
içerisinde inşa etmekte olduklarının 
bilincine varmaktır…(MYP/C:188) 

*** 
 Kıyam etmek; varlıkların, vazifelerini 

idame ve inşa işlemleri sırasında, gözden 
kaçırdıkları hususlar konusunda devamlı 
surette ikaz ve yardım aldıklarının, bu 
yardımların, yatay ve düşey şebekelerin 
koordinasyonları ile varlıklara sunulmakta 
olduğunun bilincine varmaktır… (MYP/C:188) 

*** 
 Kıyam etmek; vazifenin evsafının, varlığın 

ve enkarne olduğu alanın kapasitesiyle 
yakından alakalı olduğunun; varlığın, şuuru 
ne kadar açık olursa olsun, yine de bu 
yardımlarla muhatap olduğunun; içe 
yapılan projeksiyonlarla, kendisine olan 
yaklaşımları hisseder olduğunun; sade ve 
temiz yönelişlerin, projeksiyonun esası 
olduğunun bilincine varmaktır… (MYP/C:188) 

*** 
 Kıyam etmek; bilgi enerjisinin zihnimizdeki 

salınımlarını duymamız gerektiğinin; asla 
kemikleşmesine, kabuklaşmasına veya bizi 
hapsetmesine müsaade etmememiz 
gerektiğinin; yumuşakça temas edip, 
vazifesini yapmasına müsaade etmemiz 
gerektiğinin; sade ve titiz olmamız 
gerektiğinin; sabırla bekleyip, şefkatle 
sonuca ulaşmamız gerektiğinin; adeta 
yudum yudum içerek, zerrelere yayılışını 
dinlememiz gerektiğinin; o’nun, en güzel 
ahengi temin edecek olduğunun; ve bizi 
ileriye taşıyacak olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:188) 

*** 
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------------------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (08)------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Üstün enerji, Yüksek enerji, Yaradan 

enerji, geleneksel ifade ile buna ruh diyoruz… 
Ama bu Yaradan enerji, sonsuz öncede OL 
denmiş ve OLMUŞ olan o sonsuz ve üstün enerji 
bu… 

“Ruhun, sizin anladığınız bir manayı ifade 
etmediğini, esas olan tek bir ruh olup, başlangıç 
ise bu şekilde oluşmaktadır…” 

Gerçekten, Yaradan konusunda çok derin 
bir anlayış oluşturmalıyız… Dünya insanının bu 
beşeri tatbikat sahasındaki şuuru ile anlamaya, 
içinden çıkmaya çalışabileceği Yaradan bilgisi, 
bir noktaya kadardır... Bu nokta sonsuzdadır… 
Peki sonsuzda olan bir nokta ise, tamamı bu 
mudur..? Hayır değildir, o sonsuzda olan ve 
sonsuzda olduğu için asla varılamayacak olan o 
noktadan sonra, bizim hiç anlayamayacağımız bir 
Yaradan anlayışı vardır… O sonsuzdaki 
noktanın, OL emri ile olduran noktanın ötesinde 
bir Yaradan sonsuzluğu vardır... 

Bizim, Yaradan’la ilgili meseleleri, bu 
beşeri zihnimizin maksimum gücüyle, içimizdeki 
ışığı da açığa çıkararak, bütün sınırları 
kaldırarak, Yaradan’la ilgili bütün sırlara 
hamledişimiz, çok küçük bir sahayı ifade eder… 
Bu saha, OL denilen sonsuz noktadır… O 
küçücük saha... 

Yaradan’dan söz etmeye başladığınızda, 
saçmalarsınız... Yaradan’ın gerçek mahiyeti 
hakkında sözler söylediğinizde, saçmalama 
şekline dönüşmeyen insanın Yaradan anlayışı, 
sınırlıdır, kısıtlıdır… Çünkü Yaradan anlayışı, 
lineer beynin yani saçmalama veya 
saçmalamamayı teşhis eden bu beynin 
saçmalamama sınırları içerisinde kaldığı anda, 
çok kısırdır, çok anlayışsızdır, hakikatten 
uzaktır... 

Sanmayınız ki, size, Yaradan hakkında, 
çok mantıklı, saçmalamadan, birbiri ile 
çelişmeyen ifadelerle bahsedeceğiz... 
Mantıksızlık nedir..? Beşeri zihinle Yaradan 
hakkındaki sırlara hamlediş, çok küçük bir 
sahadır... Neresidir burası..? Bu küçücük saha, 
sonsuzdaki bir sınırdır... Çok küçük bir saha, hem 
de sonsuz… Yaradan böyle bir şey, onun için o 
sonsuzlukları kapladığı halde, iman edenin 
kalbinin içerisinde yer alabilir… 

En küçük zerrenin içinde Yaradan’ın 
bizatihi kendisi vardır… Bütünüyle hologramik bir 
yapıdır bu... 

Hologram: bu bilimsel bir konudur... Özel 
ışınlarla çekilen bir fotoğraf tekniği olarak 
düşünün bunu... Bir özel plaka vardır… Bu plaka 
üzerine çeşitli açılardan ışınlar vurdurulur… 
Işınlarla yapılan obje tabedilir... Öyle bir plaka 
düşünün ki, bir elma tabediyor, sonra bu plakayı 
parçalıyor, tuz buz oluyor, milyonlarca parçaya 
bölebilirsiniz, bu parçalardan bir zerreyi alarak 
büyütüyorsunuz, bunun üzerinde elmanın 
bütününün aynısı vardır… Bir parça daha alın, 
onda da elmanın bütününün aynısı var… 
Milyonlarca parçayı inceleyin, hepsinde bunların 
birleşmesinden meydana gelen şekil var... Onun 
için hologram anlayışını oluşturmadan Yaradan 
bünye hakkında bilgi edinmek zordur... 

Sonsuz bir hologram plaka düşünün, 
adına Yaradan diyoruz… Kendini parçalıyor, 
tezahür ediyor, çokluk âlemini oluşturuyor… 
Bunlar, kendi içerisinde daha küçük parçalar, 
moleküller, atomlar, atom altı parçacıkları, 
hayvanlar, böcekler, sinekler fakat hepsi tek tek 
ele alındığında, Yaradan’ın bütün bilgisini 
bünyesinde saklıyor… Yaradan’ın bütün sevgisi 
saklı, yaratma özelliği de onda var, tek farkı 
büyük parçaya göre, küçük… 

O kadar küçülüyor ki, görünmez hale 
geliyor ama bütündeki özellik en küçük parçada 
var... Böyle bir anlayışla yola çıktığınızda, çeşitli 
amaçlarla, çeşitli insanlar yanınızdan geçerken, 
bunlar da Tanrı’sal, Yaradan’ın tezahürü 
diyebiliyorsunuz... 

Yani “Tek olan, bir şekilde yaratıldıktan 
sonra, bu tekliğin çokluğu neticesinde, adeta 
yapılan vakum esnemeler ile oluşumlar 
meydana getirilip, üzerlerindeki tatbikatlara 
ve bunlardan elde edilen bilgi görgüye sahip 
olunmuştur... “Sizin esas yaradılışla bağlantınız, 
sadece ilk hareketledir…” 

Hareket, burada fiziki mana ifade etmez… 
Felsefede hareketin karşılığı düşüncedir… Tabii 
ki bu, Dünya’sal seviyeye indirilmiş bir 
anlayıştır… Yaradan bünyesinde ise hareket, ilk 
imajinasyondur... Hareket Yaradan’a ait bir 
düşünce, bir imajinasyondur… OL emri, aslında 
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böylesine bir fiili şekle dönüştürmesine rağmen, 
Dünya beşeri anlasın diye, aslında bir ilk 
imajinasyonun ifadesidir… O, imaje ettiği anda 
olmuştur... Fizik âlemler ve o fizik âlemlerin 
üzerinde tatbikat yapacak olan ruh+fizik 
birliktelikleri oluşmaya başlamıştır... 

“Sizin yaradılışla olan bağlantınız ilk 
hareketledir…” 

Ol emri ile dir... 

“Ondan sonraki vaziyet, tamamen 
birliğin, bir olanın kendi içerisindeki 
merhalelerini teşkil eder ki, bunun da gayesi 
sizleri büyük neticeye ulaştırabilmek 
içindir...” 

Burada anlamaya çalışacağımız veya 
anlayamayacağımız mesele şu; bizler Dünya 
beşeri olarak Dünya okulunun üzerinde bir şeyler 
yapıyoruz… Ve şuursal olarak da, parçalayıcı, 
bölücü, kategorize edici, neticeye bağlayıcı ve 
lineer çalışan (yani nerede başlıyor, nerede 
bitiyor arayışı…) bir zihin yapısı ile madde 
âlemini deneyimlemekteyiz… Çünkü bizim, 
madde âlemindeki deneyimlere ihtiyacımız 
vardır… Bizden istenen, “gidip Dünya’da 
maddeyi, kaba, titreşimi, ağır titreşimi 
deneyimlememizdir…” İslam’da der ki; “biz, onları 
aşağıların aşağısına yolladık…” bu ne 
demektir..? Öyle yüksek titreşimdeydiniz ki, çok 
kaba titreşimlere indirdik, aşağıların aşağısı nihai 
bir durum da değildir, bundan daha ne kabalıklar 
var… Sonsuz inceden gelen, sonsuz kabalaşan 
bu skalanın, belirli bir Dünya maddi tezahür 
âleminin titreşimi olan bir kesitinde tatbikat 
yapıyoruz... 

Bu tatbikatta, madde ile yoğun irtibat 
kurmalıyız... Maddeyi tutmalıyım, ellemeliyim, 
imal etmeliyim, geliştirmeliyim… Bundan benim 
nefsanî kanalıma gelen tesirlerle, (hoşuma gitme, 
sahip olma, çoğunu isteme gibi duygusal 
bağlarla) özdeşleşerek deneyim yapmalıyım… 
Çoğalın denmiş, yiyin denmiş, Madde ile 
deneyim yapın denmiş… Ama ona tutsak 
olmayın, onun esiri olmayın denmiş… 

Rengin bile varlığımız üzerinde etkisi 
vardır… Araba tutkusu olan bir insan, arabasının 
rengiyle bile özel bir duygu bağı kurabilir… 
Kırmızı araba isteyebilir, ille de mavi verin 
diyebilir… 

Maddenin üzerinizdeki güdümünü analiz 
ediniz, nesi beni etkiliyor... Arabanızı analiz edin, 
rengini kaldırın, farını kaldırın, detaylarını 
kaldırın, döşemelerini kaldırın, kaporta kalır… 
Anlarsınız ki, hangi unsurları nefsi mekanizmaları 
etkiliyor… Ortaya çıkan, iskelet… Feci bir 
şeydir... Tenekedir, kaza yapan arabaların halini 
görün... Maddenin bu yönden güdümü, öyle 
komik değerlerle size geliyor ki, rengiyle, 
formuyla… Sizi etki altına almayan bir arabanın 
dizaynı kusurludur… Ötekinin dizaynı etki altına 
alır… Ben, bir forma mı esir düşüyorum..? 

Bırakın eşyayı, insanın insan üzerindeki 
cazibe etkisi de form’a dayalıdır… Uzun boylu, 
narin olsun, kısa boylu ama insan ama öbürünün 
hiçbir insani değeri yok, hangisi kıymetli, yok öyle 
olmalı, ne yapacaksın bütün bunları yani nefsi 
tanımak için zaaflarımızı analiz etmemiz lazım... 

Nefsi tanımadan vicdan realitesine 
geçilemez... Nefs’ten kaçmayınız… Yani nefs 
tatbikatlarınızı ertelemeyiniz… Kaçmayınız, 
bastırmayınız fakat nefsi tatbikatı yaparken, 
zaafın ne kadar devrede olduğunu ve sizi 
nereden cezbettiğini, nerelerinizden yara 
aldığınızı mutlaka teşhis ediniz… Ve 
göreceksiniz ki, böyle nefsi tatbikat yapmanız, 
çok kısa sürecek ve size bir daha geri dönülmez 
bir gelişim sağlayacak… Ertesi gün, bir daha o 
tatbikata ihtiyacınız olmayacak… Çünkü 
tekrarlanan ve bizi yıllarca meşgul eden nefsi 
tatbikatlar, bir türlü baş edemediğimiz 
tatbikatlardır… Hep gözlem eksikliğinden, 
farkındasızlıktan dolayı bizi sürekli kısır döngü 
şeklinde götürüyor getiriyor... 

Güzellik, cinsellik, madde, şöhret, kişiliğin 
daima egosantrik bir tarzda doyurulması, kale 
alma, iltifat olabilir… Nerede nefsi tatbikat 
yapıyorsanız, zaafı orada araştırın, nefsi tatbikatı 
nihayetlendirecek olan ve ondan bilgiyi çıkarıp da 
bir daha deneme ihtiyacı duyurtmayacak olan, 
oradaki zaafın teşhisidir... Onu göz ardı ettiğiniz 
sürece, siz, aynı çarkı devamlı çevirip 
duracaksınız... Mesela şöhreti yendim dersiniz, 
önemsiz olduğunu anladım, iki ay sonra aynı 
hastalığa dönersiniz... Onun için Yaradan’dan 
haberdar olmak ve o bünyeye dâhil olduğunuzu 
hissetmek için mutlaka nefsi tatbikatlarımızı 
doyurmak zorundayız… Sakın onu öldürmeye 
çalışmayın, öldüremezsiniz, örtmeye çalışmayın, 
ertelemeyin… Dalın, yapın ama zaafları 
yakalamak şartıyla, bu göreviniz... 
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Ben, böyle bir bilginin fırsatı ile dalayım, 

sonra hepsini unutmaya çalışayım… Hayır, 
unutmak, gelişmek gibi görünmektir… Örtmek, 
gelişmediğin halde gelişmiş kisvesine 
bürünmektir… En büyük tehlike budur... Derler 
ya, yetmişinden sonra azıyor adam, hep 
örtmekten ileri gelir… Doyurun nefsinizi, doyurun, 
İslam da bunu işaret eder… Nefsinize zulüm 
etmeyin der ve tatbikatınızdaki bilgiyi hemen 
alacaksınız der... 

Nefsi tatbikata müsaade etmek, Dünya 
okulunun yasasıdır… Çünkü bir bilgiyi açığa 
çıkaracaktır... Öyle bir bilgi ki, onun olmaması 
gereken olduğunun bilgisini alacağız ki, vicdanı 
tatbikatlar aktive olsun... Nefsi doyurulmamış bir 
insanın, vicdani aktivasyonu yoktur... Vicdanı 
aktive etmek, Rab ile internet bağı kurmak 
gibidir… O’nunla diyaloga girmek gibidir... Sizin 
doyurulmamış nefsi tatminsizlikleriniz varsa, 
vicdani kanalla, Rab’le ilişkiye girmeniz mümkün 
değildir... 

Yaradan’dan haberdar olmak, o bünyeye 
dâhil olduğunuzu anlamak bu sebepten çok 
önemlidir... Bu sınırları elden geldiğince itelemek 
gerekir... Kaldırınız demiyor, nefsi tatbikatları 
yasaklayan bütün öğretiler sınır koyucudur... 
Dinler, inanç kurumları, yasaklayıcılar ama yanlış 
mıdır..? Hayır, en doğruyu yapmışlardır… Bizler 
için onların yasaklayıcılığı üstün bir bilginin 

ışığında geçersizdir… Ben nefs tatbikatımı 
yapacağım, okulun tedris sistemidir ama 
oyalanmayacağım, samimiyet, içtenlik ve iman 
burada çok önemli bir husustur... Ben tatbikatımı 
yapacağım, zaafımı anlayacağım ve kontrol 
altına alacağım, tamam, tatbikatını yap… Zaten 
zaafını açığa çıkartmak, seni cennetlik kılar, 
cennete gitmenin yolu nefsi tatbikattır, budur 
esas... Peki, bunca dini öğretiler, yasakları, 
cezaları, ödülleri koydu..? Tabii ki geri geri giden 
bir aracın ileri gitmesi için mutlaka durdurulması 
lazım, bu ne demektir..? Geri gidiyorsunuz, ileri 
gitmek için arabayı durdurmanız lazım, limit sıfır 
yapacaksınız… 

Bütün dinlerin amacı, yokuş aşağı geri 
geri sürüklenen beşer topluluklarına önce fren 
yaptırmak, ondan sonra ileriye gidişi temin etmek 
içindir… Artık fren yaptırış prosesi geçerli 
değildir, dolayısıyla dinler doğruyu yapmıştır... 
Dinler haksız değildir… Aslında özünde ileriye 
gitme bilgisi vardır… Durdurma ön plandadır… 
İleri gidiş, yokuşu çıkış bilgisi vardır… Ama geri 
giden bir öğeyi durdurmak için, önce cezayla, 
yasakla ve ödülle fren yapma gereğini anlatmak 
için bu tarz bir üsluba bürünmüştür… Özünde 
böyle bir üslup yoktur… İslam felsefesinde bu 
konuştuklarımın fevkini bulabilirsiniz… İslam’a 
gerçek tasavvuf ilmi ile bakacak olursanız, 
müthiştir... (Devam.Edecek) 

 
---------------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (14) ---------------------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Tesirler; 

1) Tamamen görünmeyen sahada vuku 
bulan bir takım iletişimlerle varlığa ulaştırılıyor ki; 
o da geliyor beyin dediğimiz şu biyolojik 
yapımıza ve zihnimize temas ediyor ve böylece 
bir beden ile temas sağlanmış oluyor... 

2) Bir de görünmeyen alanın dışında, 
görünen şekildeki bir imkânla geliyor yani 
varlığın beş duyusu ile algılanır halde geliyor... 
Varlık bilgiyi beş duyusu ile algılıyorsa, ne 
olacak..? Duyular dışı yolla yani düşey tesirler ile 
gelirse, ne olacak..? 

Varlık, diyelim ki, beş duyusu dışında, 
yani duyular dışı algılama yapısına yani süptil 
bedenlerine ait hiçbir inancı, hiçbir bilgisi, hiçbir 
farkındalığı yok ve duyarsız, hatta reddediyor... 

Rasyonelliğe aykırı buluyor ve reddediyor… 
Böyle bir varlığa, gitmesi gereken istikameti 
gösterecek bilginin temas şekli yani rahmetlerle 
yağan şekli, tabi ki, beş duyu ile algılanabilir hale 
gelmesi lazım... Yani yatay tesir olması lazım, 
kabalaşması lazım... Bu halde varlık, kendisinin 
biyolojik bedenine temas eden ve beş duyu ile 
algıladığı bilgiyi nasıl bir mekanizma ile 
sirkülasyona tabi tutar... 

“Varlığın kendisini bilgi olarak 
görebilmesi ancak bütün bedenleri arasında 
sirkülasyonun vuku bulması neticesinde 
meydana gelir... Bedenler kesin sınırlarla 
birbirinden ayrılmazlar, aralarında etkileşim 
alanları, tampon bölgeler ve bütün bunları 
kapsayan sirkülasyon alanları vardır... Bütün 
mevzuun cereyan ettiği külli alan, genel 
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sirkülasyon alanıdır ki, bu da sizin hafıza 
ortamınızdır...” diyor… 

Bu bedenler, aralarında kesin sınırlarla 
ayrılmazlar, anlaşılsın diye sınır koyuyoruz… 
Aynen bir okyanusun içerisindeki su 
katmanlarının kesin sınırlarla ayrılamayacağı 
gibi ama en aşağıdaki basınç farkı ile tuzluluk 
farkı ile okyanusun yüzeydeki suyun tuzluluk 
farkı oksijen oranı ve basınç oranı farklıdır… 
Ama bunlar birbirine kesin sınırlarla ayrılmadan 
gayet geçişken bir tarzda, skalatik bir yapı 
oluştururlar, dolayısıyla bu bedenleri de aynen 
böyle anlamamız lazım... 

Diyor ki, bütün mevzuun cereyan ettiği 
yani buradan alın, bu en dıştaki şu bedeni, bir de 
numara koyalım, bir, iki, üç, dört, beş… Bu beş, 
alabildiğine gidiyor… Bütün mevzuun cereyan 
ettiği yani bilgi ile varlığın alış verişinin, o devasa 
alışveriş mevzuunun cereyan ettiği külli alan 
alabildiğine gidiyor… Sonsuza kadar genel 
sirkülasyon alanıdır ki, bu da sizin hafıza 
ortamınız... 

“Şu anki ortamınız olan Dünya fizik 
planı içerisinde dar kapsamlı alış verişler 
içindesiniz... Diğer bedenlerinizden haberdar 
olmadığınız için sirkülasyon alanınızı 
bedeninizle sınırlı zannetmektesiniz... Oysaki 
bedeninizin vazifesi sadece köprü olmaktır... 
Bu köprü, varlık cehtine göre uzar, kısalır, 
daralır... Beden sirkülasyon alanı bir eğitim 
sahası niteliği taşımaktadır...” 

Yani, fizik beden ve bunun biraz 
çevresindeki bu alan bir eğitim sahasıdır... Bir 
bilgi, varlığa, köprü vazifesi olan, aracı olan fizik 
bedenin koşulları ile imkânları ile ulaşsın… Bu 
duyarsız bir varlık olsun... Ne yapıyor, beş duyu 
ile algılıyor… Bu temas eden bilgi, varlığa, ister 
can yakıcı olsun, ister hoşuna gitsin veya 
gitmesin ama bir algılama sağladıysa, varlık, 
fizik bedene gelen bu uyaran tesirin etkisini 
süptil bedenlerine göndermek zorundadır... Ve 
bunu ancak eterik beden vasıtası ile yapar... 

Eğer bir varlığın eterik bedeni sağlıklı 
değilse, istenilen vasıflarını kaybettiyse, o 
varlığın, aldığı bilgiyi, diğer bedenlerine, astral 
bedenine ve zihin bedenine, hatta kozal 
bedenine geçirmesi mümkün değildir... 

Diyelim ki, bir bilgiyi varlık, beş duyusu ile 
aldı… Bu yatay tesir alındığında, varlığın eterik 

bedeninin mutlaka sağlıklı olması lazımdır… 
Eterik beden ki, Dünya’ya ait görünmeyen bir 
bedendir… Bu beden vasıtası ile diğer süptil 
bedenlere geçirmesi zaruretini başaramaz 
varlık… Ve dolayısıyla da zihin bedeni ve astral 
bedeni bu gelen tesirin nemalarını elde 
edemez... Böylece varlık, yerden yere 
çarpılmasına rağmen, yapması gereken eylemi 
bir türlü gerçekleştiremez... Yani kendisini 
etkileyen, beş duyu ile algılanabilir hale gelmiş 
bilginin o varlık üzerinde elde etmek istediği 
neticeyi bir türlü elde edemez, niye..? Çünkü 
eterik beden bu geçirgenlik vazifesini ziyadesiyle 
yapmamaktadır... Nasıldır..? 

Eterik beden geçirgensizdir... Bir varlığın 
eterik bedeninin geçirgensizliği bilgi ile 
temasında son derece mahsurludur… Öylesine 
mahsurludur ki, varlık bir ömrünü bilgi külliyatları 
içerisinde geçirir, bir ömrünü bilgi inisiyasyon 
sahaları içerisinde geçirir ama esas yararlı 
olması gereken şu külli sahaya o bilgiden hiçbir 
nema gidemez, çünkü eterik beden 
geçirgenliğini yapamamaktadır...  

Eterik beden bizim fizik bedenimize son 
derece yakın 3-5 cm... ölünce bırakacağımız bir 
beden olmasına rağmen ve böylesine önemli ve 
özen gösterilmesi gereken bir bedenimizdir… 
Hayat enerjisi ile beslenir bu bedenimiz... Hayat 
enerjisi, bizim hava vasıtası ile vücudumuza 
hayatiyeti kazandıran ruhsal enerjinin çok önemli 
bir fonksiyonudur ama ruhsal enerjiden, sevgi 
enerjisinden, bilgi enerjisinden, mekân ve fizik 
enerjiler gibi bazı versiyonel enerjilerden ayrı 
değildir… Ama eterik bedeni ve fizik bedeni 
hayatiyet içerisinde tutan onu ayakta tutan çok 
önemli bir enerjidir... Eterik beden aynen fizik 
beden gibi hayat enerjisi ile beslenir... Bunu da 
nasıl alır varlık..? Bunu içteki fizik bedenin 
dünyasal enerji kaynakları ile beslenmesine 
karşı bu eterik beden ya dünya fizik arzın 
enerjisini alır kendi hayatiyetini temin eder ya da 
yine fiziki bir imkân olan güneş enerjisini alır 
kendisini canlı ve hayatta tutar... 

Bizler, kök çakramızla Dünya’nın, arzın 
enerjisi ile ve genelde uzak doğu öğretilerinde 
öyle ifade edilir, solar plexus, mide çakra ile 
güneş enerjisi ile bu eterik bedeni besleriz... Bir 
bilgiyi alıp sindirmek, varlığımıza onu 
nakşetmek, idrake götürmek ve o idrakin şuura 
damlamasını temin edip bu külli görünmeyen 
alanımızı genişletmek için bizim eterik bedene 
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özen göstermemiz, onun hakkında bilgi sahibi 
olmamız lazımdır... Eterik bedenin 
önemsenmemesi, ne kadar bilgiye 
meylederseniz edin, o bilginin diğer bedenlere 
sirküle olmasına engel olur... Eterik bedenin 
hayat enerjisi ile beslenmesinde bizim önemli 
üzerinde durmamız gereken noktalar vardır... 

Uykularımıza dikkat edeceğiz… Çünkü 
hayat enerjisinin varlığa intikali, en randımanlı 
bir şekilde uyku saatlerinde temin ediliyor… 
Tabii bu uykuyu, ne çok fazla, ne çok eksik, 
fazla almakta mahsurlu yani aşağı yukarı orta 
gelişmişlikte olan bir varlığın uyku süresi 6 saati 
geçmemeli... Daha genç yaşlarda belki hayat 
enerjisine ihtiyaç eterik bedenin ve fizik bedenin 
gelişimi adına 7-8 saat olabilir ama orta 
gelişmişlikteki bir varlık 5-6 saati geçmemesi 
lazım… Ve varlık geliştikçe, bu eterik bedenin 
böyle bir beslenme ihtiyacı gittikçe azalır ve 
varlık, daha az uyuyan hale gelir... Ve 
dolayısıyla da çok gelişmiş varlıklar, uyku 
süresini gittikçe azaltır, az uyuyan az yiyen ve az 
konuşan olurlar... 

Az yiyen, az uyuyan ve gerçekten de az 
konuşan olmak, gelişmişliğin ifadesidir... Çünkü 
eterik beden yeteri kadar doyuma ulaşmıştır… 
Hayat enerjisini uykudan alma gibi bir ihtiyacı 
minimuma inmiştir... 

Bizler doğa ile olan ilişkilerimizde, çıplak 
ayakla doğada dolaşmak ve hayat enerjisinin bol 
olduğu doyurulmuş bir şeklide var olduğu 
doğanın içerisinde bedenimizi doğanın var oluş 
biçimleri ile temas ettirmek, bütünleştirmek çok 
önemlidir… Eterik bedenimizin gelişiminin 
sağlıklı hale gelmesi gerektir… Onu niçin sağlıklı 
hale getiriyoruz..? Bize kadar temas etmiş 
bilginin, ister süptil bedenlerden bedenimize, 
zihnimize, ister fizikten gelen bilginin zihinden 
süptil bedenlere çıkışında ara devre eterik 
beden için yapacağız bunu... 

Önümüz yaz, kırlara gidip ağaçlarla 
temas edelim… Yere çıplak ayakla basalım, 
yapraklara dokunalım… Bunların hepsinin 
manası, bilgiye dayalı olarak budur… Eterik 

bedenimizi sağlıklı, geçirgen ve süptil bedenlerle 
fizik bedenimin irtibatını tıkanıklıkları yok ederek 
irtibatı temin eder hale getiriyoruz… Onun için 
kendimizi çok iyi, çok dinç, psişik olarak da, fizik 
olarak da güçlü hissederiz, sebebi budur... 

Böylesine özen göstereceğimiz ve 
gözden kaçırmamamız gereken bir nokta daha 
var… Bilginin varlıkla temasında baş edilemeyen 
ve bir türlü neden olduğu bilinemeyen bir ilişki 
bozukluğu... Onun için doğayla bire bir ilişki, 
yazın denizde, güneşte, toprakta yatmak, doğa 
ile sıkı alış veriş içerisinde olmak, bu manada 
varlığın bilgi ile ilişkisini temin etme adına çok 
önemlidir, çok gereklidir... 

Varlık diyelim ki, bu eterik bedeni yeteri 
kadar hayat enerjisi ile doyurdu… Bütün 
tıkanıklıklarını giderdi, çatlaklarını giderdi… Eğer 
eterik bedendeki bu eylemleri sonucu sağlıklı bir 
ortam elde ederse, bizim hastalıklarla da 
ilişkimiz son derece garantili ve güvenli olur… 
Çünkü eterik bedenin sağlıklı ve güçlü olması, 
fizik bedene gelen bir takım hastalık tesirlerinin 
de girememesine sebep olur... Mesela sigara, 
mesela içki, aşırı yemek, bu tür alışkanlıklar ve 
fizik bedenin de tıbben zarar gördüğü 
ispatlanmış ve tavsiye onlarında etmediği bir 
sürü alışkanlıklar eterik bedenin bu manada 
zarar görmesine ve vazifesini yapamamasına 
sebep olur... 

Eterik bedenin sağlıklı olması için, 
sigaranın, her türlü alışkanlık yapıcı 
materyallerin fizik bedenimize temasını kontrollü 
hale getirmemiz gerekir… Hatta hiç 
kullanmamak gerekir… Bunu, irademiz altına 
almak, kontrol altına almak gerekir... Alkolü 
sürekli alırsak, eterik beden darbelenir ve bu 
darbeler, hastalıkların vücuda girmesine, artı 
bilginin bedenler arası sirkülasyonuna engel 
olur... Ben, hem alkol içerim, hem de bilgi ile 
aram iyidir demek, son derece şuursuzca, son 
derece bilgisizce bir harekettir, bu, mümkün 
değil... Uyku, yiyecekler ve alışkanlık yapıcılarla 
kontrollü bir şeklide ilişki kurmamız lazım... 

 (Devam edecek) 
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---------------------------------------------------- ETKİNLİKLERİMİZ ------------------------------------------------
 BARIŞ VE YÜKSELİŞ MEDİTASYONU 

02 Haziran 2010 

Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz ve enerjinin 
en yüksek seviyelere ulaştığı bu özel gecede her 
sene olduğu gibi bin beş yüzü aşkın misafirimiz 
katılımda bulundu. Çoğumuzun beyaz kıyafetler 
giydiği bu şölende unutulmaz dakikalar yaşadık. 
Bu güzel geceden size birkaç misafirimizin 
hislerini yansıtmak istiyoruz.  

“Çok kapsamlı bir etkinlikti. Hem görsel olarak 
dans etkinlikleri hem işitsel olarak müzik ve 
koronun yanı sıra en önemlisi yapılan 
meditasyonla zihinsel ve ruhsal anlamda 
doyuma ulaştık. Seneye aynı tarihi sabırsızlıkla 
bekliyoruz.” / R.M. 

“Sevginin, barışın ve sükûnetin “Seni seviyorum, 
Senden özür diliyorum, Beni affet, Sana 
teşekkür ediyorum” cümlelerinin müziğin 
eşliğinde, ateş – hava – su - toprakla birlikte en 
eşsiz şekilde deneyimlenişine şahit olduk. Her 
yaş grubundan insanın ağzından aynı anda o 
mucizevî dört cümle yükseldi. Birliğin sade, 
samimi ve aynı zamanda da en olağanüstü 
şekilde deneyimlenişi.” / Ö.E. 

“Yaz akşamları başladı. Uzun güneşli bir günün 
ardından gelen bu gece bizim için çok özel. 

Çünkü bu gece yolu sadece sevgiden geçen 
herkes saf ve temiz niyetlerle buluşuyoruz. Barış 
ve sevgi bilincine bir tohum da ha ekmek, bir 
önceki sene ekilen ve filizleneni beslemek, 
büyütmek üzere buradayız. Niyetimiz sevgiyi 
daha çok hissetmek ve hissettirmek, onun dalga 
dalga yayılması ve bu meditasyonu her yıl daha 
büyük bir kalabalıkla yapabilmek. Dünyada 
barışın ve sevginin hüküm sürdüğü bir hayatı 
yaşamak üzere buradayız. Bunu bilerek beyaz 
balonlarımızı bırakmak istediğimiz her şey ile 
birlikte özgür bırakıyoruz.” / B.G. 

“Sevgi ve barış meditasyonun 2010 yılı 
düşüncelerimin, hayallerimin ötesinde dolu, 
başarılı, huzur verici gerçekleşti. Katılımın 
niteliği ve niceliği, meditasyonun kapsamı, 
programı hazırlayan ve sunanların kalplerinden 
yayılan sevgileri vurgulanması gerekenler. 
Merkez Bilgi Alanı Vakfına bu imkânı bizlere 
sunduğu için sonsuz teşekkürler…” / H. Y.  

“Bu meditasyona geçen sene de katılmıştım… 
Görüyorum ki her sene çok daha farklı, yüksek 
bir enerjiyle yeryüzüne barış, huzur, sevgi, 
sükûnet enerjilerinin demirlendiğini hissettim. 
Sn. Sevgi Ersoy ve Sn. Nurettin Ersoy’a böyle 
bir etkinliği düzenledikleri için çok teşekkür 
ediyorum. / G. D. 

 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 


