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

RUH MAHİYETİ BAKIMINDAN DEĞİL, 
FONKSİYON ve TEZAHÜRLERİYLE BİLİNİR… 

Geçen sayımızda ruhun tanımının 
yapılamayacağını söylemiştim... Buna rağmen 
yapılacak her tanım, ruhun özü hakkında değil, 
ancak tezahürleri ve fonksiyonları bakımından 
olacaktır… Zira mahiyeti itibarıyla ruhun 
herhangi bir bilgisine kimse sahip değildir ve 
olamaz… 

Yardımcı araçlar da kullanarak tüm 
duyusal doneleri de toplasak, tüm varlıkların 
aklını bir araya da getirsek, ruh hakkında zerre 
kadar bir anlayışa ve idrake kavuşamayız… 
Çünkü ruh, beş duyuyla algılanamayan, akılla 
kavranamayandır… Yine de bu yoldaki çabalar 
sürdürülmelidir… Bu çabalar bizi ruhun 
tezahürlerinin ve fonksiyonlarının anlayışına 
götürebilir… 

Ruh “neşterin ucuna değecek” bir şey 
olmadığından, birçokları onu yok sayarlar, inkar 
ederler… Bu ise, onların sınırlı anlayışlarından 
ve cahilliklerinden ileri gelir… Onlara sormak 
gerekir: Bedeni canlı kılan unsur nedir?.. Ölümle 
beraber bedenden ayrılan şey nedir?.. Biraz 
önce aklı, fikri, vicdanı olan, kendisini sevdiğimiz 
o insan nerededir?.. Aynı ilgi ve sevgiyi şimdi 
onun soğumuş ve çürümekte olan bedenine niye 
gösteremiyoruz?.. Değişen şey nedir?.. Bizim o 
insana olan bağlılığımız, bedenine değil de, 
başka bir şeye karşı mıydı yoksa?.. O şey 
nedir?.. O ceset neden konuşmuyor, gülmüyor, 
aklını ve vicdanını kullanmıyor?.. Kullanamaz, 
çünkü asıl olan ruh varlığı o bedenle ilgisini 
kesmiştir… Ve canı giden beden de atıl hale 
gelmiştir… 

Demek ki, ruhun fonksiyonlarından biri 
bedeni canlı kılmaktır… Ve o beden, pek çok 
özelliğiyle ruhun bu fonksiyonunu tezahür 
ettirir… 

İnsanda şuurluluk, ruhun bir 
tezahürüdür… Bir cesette şuurluluk izlerine 
rastlayamazsınız… 

Bir benzetme yapacak olursak, Ruh, bir 
bakıma elektriğe benzer… Elektriği kimse 
göremez ama onun pek çok tezahürleri vardır… 
Çıplak elle tutarsanız çarpılırsınız… Elektrik, ısı, 
ışık vb. tarzında tezahür eder… Ama onun 
bizatihi kendisini mikroskopa koyup 
inceleyemezsiniz… Ona bistürüyle de 
değemezsiniz… Buna rağmen elektrik çeşitli 
şekillerde bize kendisini belli eder… Afrika’nın 
göbeğindeki bir ilkel kabilenin elektriğin 
tezahürlerine rahatça tapınabileceğini 
söyleyebiliriz… 

İşte ruh, böylesine güçlü bir enerjidir… 
Ruh bu güçlü yapısı nedeniyle, maddeye 
doğrudan bağlanamaz… Bu ikisini 
bağdaştıracak bir ara sisteme ihtiyaç vardır… 
Nitekim perispiri dediğimiz yarı maddesel yapı 
bu işi görür… Herhangi bir ara sistem 
kullanılmasaydı, ruhun kudreti maddeyi yakar, 
yıkar, yok ederdi… Aynen Musa’nın Tanrı’yı 
görmek istemesi ve bunun üzerine ormanın alev 
alması gibi... 

Ruh bir böceğin bir şişe içine girmesi gibi 
beden içinde bir köşede değildir… Ruh bedeni 
tesirleriyle kontrol eder, yönetir… Aynen, aydaki 
bir robotun, Dünya’dan, uzaktan kumanda 
cihazlarıyla kontrol edilmesi gibidir... 

Ruh bedene bağlanınca onun şartlarına 
uyar… Örneğin kendi şuurunu dar ve sınırlı 
beden içerisinde tezahür ettiremez… Bunu 
ancak beden elverdiğince yapabilir… Bu 
nedenle, varlığın bir bedene bağlı, bir de ruha 
bağlı şuuru vardır… 

Ruh Dünya icaplarına da uyar… Ve 
bedene bağlanır bağlanmaz geçmiş yaşamlarını 
ve o yaşamlarındaki tecrübelerini unutur… 
Adeta işe sıfırdan başlar gibidir. Geçmiş 
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yaşamlardaki fiillerinin şimdiki şartları içerisinde 
bir yaşam sürdürür… Fizik bedeni canlı kılan 
ruhtur ve gene o ruhtur ki, insan da algılamalara 
sebep olur… 

Değişik mekanizmaların sahibi olan 
insanın, bilinen beş duyu özelliklerinin dışına 
taşan ve bunlarla izah edilemeyen duyular ötesi 
birtakım tezahürleri mevcuttur… Bundan dolayı 
batılı bazı ülkeler, konunun ciddi bir biçimde ele 
alınması gerektiğini kabul etmişler, büyük 
boyutlara ulaşan akademik çalışmaların içine 
girmişlerdir… Fakültelerine Parapsikoloji 
bölümünü ilave ederek bu konularla doktora 
tezleri veren elemanlar yetiştirmişlerdir… 

Herhangi bir organ aracılığı olmaksızın, 
bilinen duyulardan farklı bir duyu kullanarak, 
insanın dış Dünya’yı algılama yeteneğine, 
duyular dışı algılama denilir… Halk arasında, 
buna altıncı his denir… Telepati, zihinden zihne 
haberleşme olarak tanımlanabilir… Beyin 
dalgaları, yalnızca ölçmekle kalmaz, bu dalgalar 
üzerine yüklenen düşünceleri çok uzak 
mesafelere kadar taşıyabilirler… Duru-görü, 
tarih boyunca insanların deneyiminden geçmiş 
bir fenomendir… Ve bildiğimiz telepati, algının, 
adeta bir adım ötesidir… Durugörü, görünüşte 
gizli olan ve bilinmeyen uzak olayların 
algılanması yeteneğidir… Başka bir deyişle, 
uzaktaki olayların, insanların ve objelerin 
zihinsel bir resmini algılama yeteneğidir… 

Durugörünün en belirgin özelliği, zaman ve uzay 
engelinin ötesine geçip, olmuş olmakta olan ve 
olacak olan olayları görmektir… 

Diğer bir algılama çeşidi de, eşyaya ya 
da insana, sadece eliyle dokunarak, karakter ya 
da etkilerinin algılanabilmesidir… Buna 
psikometri ya da psikoskopi denir… Bazı 
kimselerin, bilinen hiçbir fiziksel temas 
olmaksızın, eşyaları hareket ettirdikleri tespit 
edilmiştir… Bu yeteneğe de psikoskopi denir… 

Ruh ve madde ikilisinin birarada olduğu 
üçüncü antite olan insan yapısı hakkında, biraz 
daha geniş bir fikre sahip olabilmek için, duyular 
ötesi yeteneklere, kısaca değinmiş oldum... 
İnsanın bütün saklı güçlerini hemen anlayacak 
durumda değiliz ama araştırmalar göstermiştir ki 
şimdiye kadar keşfedilmiş yetenekler, hemen 
hemen herkeste vardır ve çalışmayla geliştirilip, 
güçlendirilebilir… 

Kalbimdeki Rab’bimin Işığı; Kalbinizdeki 
Rab’bimin Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

Diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY
 

----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; müdrik ile müdrike arasında 

mühim bir fark olduğunun; müdrik’in, inşa 
edilmiş, zaten oluşturulmuş olan 
olduğunun; müdrike’nin ise, o oluşturulmuş 
olandan kendisine değerler oluşturmak 
olduğunun; yani değerin emeğe çevrilerek 
yeni değerler meydana getirilmesi, bu 
gidişat esnasında da, varlıkların, emekle 
orantılı olarak değer kazanmaları 
olduğunun; sübjektif ve objektif değerler 
arasında gidiş gelişler olduğunun (sakıp) 
bilincine varmaktır…(MYP/C:231) 

*** 

 

 Kıyam etmek; ceht edenin, ilerlediğinin; 
müdrik olanın, yürüdüğünün; daima 

yürüyebilenin müdrike olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:231) 

*** 

 Kıyam etmek; et olmamamız gerektiğinin; 
sesin her yönden yükseleceğini bilmemiz 
gerektiğinin; bütün kapılar bir anda açılıp 
rüzgâr bütün şiddetiyle esmeye 
başlayınca, “Ben Müdrikeyim…” 
diyebilmemiz için, et olmamamız 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:231) 

*** 

 Kıyam etmek; iç sirkülasyon ile dış 
sirkülasyonun dengede ve alışveriş halinde 
olması gerekmekte olduğunun; bu halin, 
mükemmeliyetin ifadesi olduğunun; 
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yürüyebilen, ilerleyebilen, gelişen her şeyin 
dengede olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; zaman’ın, ana 
konstrüksiyon olduğunun; denge’nin, 
zaman enerjisinin yayılımı olduğunun yani 
ana konstrüksiyon bilgisi olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; sübjektiften objektife doğru 
hareketin, dengeyi meydana getirdiğinin; 
her uyumlanma gayretimizin, karşımıza 
dualiteyi çıkartmakta olduğunun; 
dualite’nin, denge bozucu olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; iç sirkülasyon demenin, 
varlığın, bütün bedenlerini tanıması, fark 
etmesi, idraklerini derinleştirmesi ve 
aralarındaki sirkülasyonu oluşturması ve 
bu sirkülasyonun genel sirkülasyon 

içerisinde yer aldığının farkında olması 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; varlığın, kendisinin bir 
sirkülasyon alanı olduğunu ve bir dış 
sirkülasyon zannettiği alan içerisinde 
faaliyette bulunduğunu anlamadığı sürece, 
tek bir sirkülasyon alanının varlığını idrak 
edemez olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:232) 

*** 

 Kıyam etmek; teklik’in, bizim ana 
konstrüksiyon bilgilerimizden olduğunun; 
her detay bilgisinin yanına bir diğerini 
koyabildiğimizde yani iki bilgi arasındaki 
sirkülasyonu temin ettiğimizde, orada 
dengeyi meydana getiriyoruz demek 
olduğunun; ki, bunun da, bizi, tek bir bütün 
olduğumuz anlayışına doğru götürmekte 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:232) 

*** 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (32)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Birinci olarak ele almaya çalışacağım 
konu; zihindeki çökelti... Zihindeki çökelti ve bu 
çökeltiye bir çomak sokmak mevzuundan 
bahsedilmişti... İkinci olarak da bir allakbullaklık 
halinin söz konusu olmasından bahsedildi... Bu 
allakbullaklığın ne manaya geldiği üzerinde 
konuşmak istiyorum... Üçüncü olarak, birçok 
varlığın bu oluşumlar esnasında bu titreşimleri 
sakinleştirmek yönünde faaliyette bulunduğu 
konusu olmaktadır... Dördüncü olan konu; yapay 
tesirlerin cazibesine ve itelemesine kanan 
beşeriyet... Ve bunları destekler bir tavır içinde 
olmak hali... Beşinci olarak; olmuş olanı olmakta 
olan ve olabileceği ayıklamak mevzuu geçmişti... 
Bu konu üzerinde duracağız... Ve daha sonra 
da, altıncı olarak; kendinize tertemiz bir zemin 
hazırlamak mevzuu söz konusu edilmişti... Ve 
son olarak da; yedinci madde olarak da, bu 
zeminin, tüm varlığımız ile korunması mevzuu 
gündeme gelmişti... Yedi ana başlık altında 
toparlamaya çalıştığım bu tebligatta başka 
konular da işlenmişti ama ben, özellikle bizim 
günlük hayatımızda, gündelik hayatımızda bu 
tebligattaki, bu bilgi akışındaki tesiri, bilgiyi, 

hayatımıza ne şekilde geçirebileceğimiz konusu 
üzerinde yoğunlaşmayı uygun buldum... 

Geçen hafta bu aynı tebligatta 
sönümlendirme hadisesi sonucunda insanlarda 
bir intifa şeklinde meydana gelen bir vaka 
vardı… İntifa… Dolayısıyla intifanın gerçek 
sözlük manasını orada tam açıklığa 
kavuşturamadık... Arapça, diriliş, ayağa kalkış 
manasında bir sözcük… Yanar dağın patlaması 
şeklinde de ifade buluyor… Bir de, bir avukat 
hanım, onun bir kullanma hakkı, bir yararlanma 
hakkı olduğunu söyledi... Sözlükte yaptığım 
araştırmada avukat hanım da haklı... Hukukta 
intifa diye bir kavram da var... Ama bu o değil, 
bu kullanma hakkı ve bir takım fakat gerçek 
manasıyla intifa, sözlük manasıyla, intifa; 
sönümlenme, bir yangının sönmesi şeklinde 
karşımıza çıkıyor... Bir yangının sönmesi ve 
hatta edebiyatta da bir fikrin, bir duygunun, bir 
düşüncenin eski kıymetini kaybetmesi şeklinde... 
İntifayı şimdi oralara geldiğimizde bu anlayışta 
sönümlendirmenin getirdiği sonuç, salınımları 
bastırmanın getirdiği sonuç, sönümlenme... Bir 
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yangının sönmesi şeklinde algılanmalı diye 
önceden söylemek istedim... 

Efendim, demek ki, zihinlerimizde bir 
çökeltiden söz ediliyor... Önce bir de bu 
çökeltinin ne olduğu, ne mana ifade ettiği, 
bundan pratik olarak güncel hayatımızda, ne 
anlamamız icap ettiği üzerinde durmak 
istiyorum... Çökelti nedir..? Çökelti, beşeri 
zihnimizde, şuur alanımızda taşımakta 
olduğumuz, taşıya geldiğimiz ve her an da 
üretmeye devam ettiğimiz, bütün endişelerimiz, 
bütün korkularımız, bütün menfi duygularımız ki, 
bunların içerisine, öfkelerimiz, kinlerimiz, 
nefretlerimiz, komplekslerimiz ve her türlü 
streslerimiz girmektedir... Ve her türlü 
sevgisizliklerimiz, her türlü hatalı 
imajinasyonlarımız, her türlü hatalı 
düşüncelerimiz, her türlü hatalı bilgilerimiz, 
saplantılarımız, ön yargılarımız veya eskilerin 
ifadesiyle peşin hükümlerimiz, daha da ileri 
gidersek, her varlıkta zaman zaman ortaya 
çıkabilen her türlü psikopatik durumlarımız, 
nevrotik durumlar hatta histeri halleri, daha da 
görünmeyene doğru kaydığımızda, telafisi icap 
eden geçmiş yaşamlarımızdan getirdiğimiz bir 
takım karmik telafi ihtiyaçlarımızın ortaya 
koyduğu düşük seviyeli enerji partikülleri, eş 
koşmalarımız ki, bunları putlaştırmalar olarak 
ifade etmiştik... Bünyemizde taşıdığımız bütün 
bu düşük seviyeli enerji partiküllerinin tamamına 
biz zihindeki çökelti diyoruz... 

Zihnimizdeki çökelti, bütün varlık yapımız 
için adeta bir baraj, adeta bir duvar, adeta bir 
mânia ve set konumundadır... Beşeriyeti asıl 
geliştirecek olan vicdani tesirlere, düşey 
tesirlere, rahmani tesirlere, Rab’bimiz ile olan 
ilişkiye, tebligat bilgisine, ne derseniz deyin, 
gelişimi, değişimi, ilerleyişi sağlayacak olan her 
türlü üst enerjiye engel olan işte bu zihnimizdeki 
çökeltidir... Zihnimizdeki çökelti, bir 
benzetmeyle, kalplerimizi mühürlemiş, 
gözlerimizi kör etmiş, kulaklarımızı sağır etmiş 
ve bütün gönlümüzü kirletmiş durumdadır... 

Öncelikle yapmamız gereken, 
bünyelerimizde, varlık yapımızda böylesine bir 
zihni çökeltinin, bu çökelti kavramı altında 
açıklamaya çalıştığım, bütün bu geri seviyeli 
titreşimlerin var olduğunu kabul etmektir... Oysa 
hiç kimse, kendisinde bu saydığım menfi 
durumların varlığını kabul etmek 
istememektedir... Her skaladaki beşer kendisini 

kendisine yanlış takdim etmekte, kendisini 
kendisine olmadığı gibi göstermektedir... Ve 
farkında olmadığımız bir şeyin etkisini de 
üzerimizden kaldıramayacağımıza göre 
öncelikle zihnimizde, zihin yapımızın içerisinde 
bir çökelti olduğunu ve bu çökeltinin ne olduğunu 
ne mana ifade ettiğini ve bu çökeltinin 
farkındalığı içerisine gitmemiz gerektiğini 
anlamamız icap etmektedir... Ancak bu 
farkındalık hali ile bizlerin bu çökeltiye bir çomak 
sokmak şeklinde ifade bulan bu çökeltiyi statik 
halinden dinamik hale, kımıldar hale, bir aralık 
açar hale getirme faaliyetine başlamamız 
mümkün olabilecektir... Ancak o zaman, 
gözlerimiz kör eden, gönüllerimizi kirleten, her 
türlü iletişimimize set çeken bu yapıyı yıkamak, 
bu yapıyı aralamak ve bu yapıyı temizlemek 
imkânına sahip olabiliriz... 

İşte bütün bunların yapılabilmesi için 
burada sunulmakta olan ve bütün Dünya’daki 
benzer tipteki vazife odaklarında, ışık 
yuvalarında sunulmakta olan tebligat bilgileriyle 
temas etmek gerekmektedir… Beşeri zihinlerden 
gelmeyen, beşer üstü zihinlerden, yüksek 
mertebelerden beşeriyete akmakta olan, 
beşeriyetin Dünya sahnesine çıktığı andan 
itibaren, o günden bugüne kadar akmakta olan 
bu düşey bilgilerle temasa geçmek şarttır… Bu 
düşey alımlarla, bu yüksek titreşimli bilgilerle 
olan temasın şuur alanımız içerisinde yer 
bulmasına, tutunabilmesine, geçici olmayıp, 
kalıcı olabilmesine, orada barınabilmesine ve 
bizi yavaş yavaş değişime doğru, yeniye doğru 
sevk edebilmesine müsaade etmeliyiz... 

Zihinlerimizdeki bu çökelti, gerçek ibadeti 
tanımlayan; ‘Ben kimim, niçin buradayım ve 
hizmetim neyedir..?’ üç ana sorusuna tamamıyla 
yanlış cevaplar vermemize yol açan bir birikim 
demektir... Hatta daha da ileri gidersek, zihindeki 
bu çökelti, ‘Ben kimim, niçin buradayım ve 
hizmetim neyedir..?’ sorularını aklımıza dahi 
getirmeyen, böyle bir sorunun böyle bir arayışın 
ihtiyacımız olduğunu bile bize bildirmeyen, bize 
hatırlatmayan, bizi tamamıyla Dünya olaylarına, 
bizi tamamıyla maddenin çekim ve cazibesine 
bağlayan bir yapı tarzındadır... 

Bu arada, zihinlerimizdeki bu çökeltileri 
sayarken şu maddeleri de ilave etmek 
istiyorum... Toplum içinde yer tutmuş olan bütün 
örtülerimizin, bütün adetlerimizin, bütün 
göreneklerimizin, bütün felsefe ve dinlerin hatalı 
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yorumlarının da bu çökeltiyi beslediğini, bu 
çökeltiye eşlik ettiğini, bu çökeltiye kuvvet ve 
imkân yarattığı ve çökeltiyi bize tatlı gösterdiğini 
de ifade etmek istiyorum... Çünkü çökelti, beşeri 
zihinden; çökelti, beşeri mantıktan adeta tatmin 
bulmakta, adeta güç almaktadır... 

Şimdi bir tebligat paylaşmak istiyorum 
sizlerle... Kaynak olarak; Sadıklar Planı tebligatı; 
celse 29, kademe 6, 11.04.1965 tarihinde 
alınmış... Şöyle diyor; 

“Muhakeme taşlarınız, kıyasınızdan 
çıkmış olanla değil, size verilmiş olan bilgi ile 
olmalıdır... Zira kıyasınızda nefsin ivası her 
an işe girebilir... Çünkü buradaki kudret 
haliniz, (dünyadaki, beden içindeki) bu ivayı 
köstekleyici, ona mani olucu kudrette 
değildir... Hüküm cümleniz, sabit ve bilinen 
cümle olsun... Gerek kitaplar, gerekse 
tebligat bunun için sizlere bol bol malzeme 
vermiştir...” 

Az önce bahsettiğim, ‘Ben kimim, niçin 
buradayım ve hizmetim neyedir?..’ sorularına 
cevap vermek için, kendi aslımızı, yaradılışı, 
Yaradan’ımızı, varlığımızı ne olduğumuzu, şu 
halimizin ne ifade ettiğini veya neye kıyasen, ne 
maksatla burada bulunduğumuzun 
anlaşılabilmesi yönünde görünenden 
görünmeyene geçişi sağlayabilmek için 
muhakeme taşlarınız kıyasınızdan çıkmış olanla 
değil, size verilmiş olan bilgiyle olmalıdır... 
Kıyası yapan, bizim beşeri zihnimizdir… Kıyası 
yapan, bizim geçmişimize ait hatıralarımız veya 
geleceğe ait hayallerimizdir… Beşeri 
bilgilerimizdir... Daima beşeri bilgilerine, daima 
beş duyularına ve ego zihnine dayalı almış 
olduğu enformasyonlara dayanarak bir takım 
muhakemeler yapan beşeriyet, bu çökeltinin de 
etkisiyle daima o üç soruya yanlış cevaplar 
vermektedir... Hâlbuki “kıyasın, size verilmiş 
olan bilgiyle olması icap etmektedir,” 
denmektedir... İşte bu bilgi bize düşey alımlar 
dediğimiz, yüksek ruhi mertebelerin, ayetler 
şeklinde, tebliğler şeklinde vermiş olduğu bilgiler 
anlamındadır... Fakat beşeri mantık, beşeri akıl 
veya şu yapımız, bu çökeltisinden dolayı bu 
verilmiş olan bilgiye hiçbir şekilde bir doğru 
yaklaşımda bulunma ihtimalini 
gösterememektedir... Çünkü o bilgiyi beşeri 
zihinle kıyaslamakta, beşeri zihinle tartmakta, 
beşeri bir takım şeylere benzetmeye çalışmakta 
ve seviyesini düşürmektedir... Beşerin kıyasına, 

nefsinin kandırması her an karışmaktadır... İva, 
yolunu şaşırmak, şaşmak, ayartmak, ayartılmak 
anlamına gelmektedir... Bu çökelti dediğimizi 
alandaki söz konusu enerjilerin ve maddenin 
üzerimizdeki güdüm etkisi daima bizim 
kıyaslarımızda, daima bizim cevap 
arayışlarımızda, bizi şaşırtan, bizi yanıltan bir 
tarzda, bizimle birlikte var olmaktadır... Çünkü 
buradaki kudret halimiz, Dünya’da bulunmanın 
icabı, bir bedenle tatbikat yapmanın icabı, 
kendimizi daraltarak şu mekana gelmemizden 
dolayı, buradaki kudret halimiz, bu ivayı yani bu 
yanılmayı, bu şaşırmayı köstekleyici, ona engel 
olucu, ona mani olucu kudreti de elimizden almış 
durumdadır... Zaten Dünya mektebinde 
bulunmanın en önemli gereklerinden birisi de, 
madde içerisindeyken, maddeyle tekâmül 
ederken, beşeri vasıf içerisindeyken, asıl olan 
bilgiyi fizik planda da somutlaştırma faaliyetidir... 
Bilgiyi bu seviyeye kadar indirmek, onun 
varlığının şuur alanımızda yer bulmasına 
müsaade etmek faaliyetidir... 

“Hüküm cümleniz, sabit ve bilinen 
cümle olsun”, başınıza gelen her ne olursa 
olsun, her türlü eprövde, her türlü ilişkide, her 
türlü faaliyette sabit ve bilinen bir cümle olsun 
demek ki, bunu alttaki cümlede açıklıyor... 
“Gerek kitaplar, gerekse tebligat bunun için 
sizlere bol bol malzeme vermiştir….” 

Gerçekten yeryüzünde iyi rehberlerin 
verdiği iyi kitaplar mevcuttur... İyi kitapların ille 
de bir din müessesesi adı altında ortaya çıkan 
bir din kitabı da olması icap etmez... Adı bilinen 
veya bilinmeyen çok sayıda vazifelinin de ortaya 
koyduğu gerçek sezgilere, gerçek ilhamlara, 
gerçek tebliğlere dayalı kitaplar ve bilgiler de 
mevcuttur... Gören gözler için bunlar başından 
beri mevcuttur... Ve gerekse tebligatlar, din 
kitaplarımız da bunlara dâhildir... Fakat yanlış 
yorumlar, bu çökeltili zihinlerin ortaya koyduğu 
yorumlar, onların, şu anki durumlarını adeta 
anlaşılamaz hale getirdiği için konuşmamızın 
başında, örf, adet, geleneklerin ve kitapların, 
kutsal kitapların bizim için şu anda çökelti 
oluşturucu olduğunu ifade ettik... Demek ki, bir 
takım konular hakkında, özellikle varlığımızı 
ilgilendiren konular hakkında, doğru bilgilere 
ulaşmak için, bizlerin muhakeme taşlarımız, 
bizlerin yargılama gidişatımız, beşeri zihinden 
olmamalıdır… Beşeri zihinler tamamıyla bir 
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çökeltiyle doludur… Kıyaslar, muhakemeler, 
bilgiyi düşeyden alır yönde bir faaliyet olmalıdır... 

Şimdi şu noktalara biraz daha girmek 
istiyorum... “Bu çökeltiyi zihninize adeta bir 
çomak sokarak alt-üst ettiğinizde”, bu çomak, 
işte burada ifade etmeye çalıştığımız, bilgi ve 
tesir manasındadır... Ama daima beşeri 
düzeyden değil, beşer üstü düzeyden gelen bir 
tesir, bir bilgi, bir kaynak ışık olmalıdır… Ve 
kendini açabilen için zihindeki çökelti bu 
çomakla adeta karıştırılmakta ve orada ortaya 
çıkan allak-bullaklık, varlıkta bir değişimin 
başlangıcını ortaya koymaktadır... Allak bulaklık, 
bütün bu sahip olduğumuz çökeltiyi oluşturan 
fikir, inanç, kabul, karar ve anlayışların, yavaş 
yavaş buz halinden, donuk halindeyken yerinden 
oynaması, çatlaması ve böylece sadeleşmeye, 
terke doğru gitmemiz anlamına gelmektedir... 

Şimdi zihinlere çomak sokmak 
denmişken ve içinde bulunduğumuz günler de 

ramazan günleridir... Bu günler de, orucun, 
zekâtın, duanın, tövbenin günleri olarak kabul 
edilmektedir... Bütün bu faaliyetlerin daha yoğun 
yapıldığı günler olarak geçmektedir... Ben bu 
konuda, bu anlayışların daha üst durumlarını 
bize ulaştırsın diye adeta zihinlere çomak 
sokmak adına bir iki ayet de çıkarttım... Bunları 
da sizinle paylaşmak istiyorum... Kaynak olarak 
Thomas’ın incilini seçtim... Biliyorsunuz, kanonik 
İncillerde yani kabul edilmiş olan dört ana 
İncil’de, Matta’nın, Makros’un, Luka ve 
Yuhanna’nın dört ana incilin de, söz konusu 
edilmeyen, kilisenin kabul etmediği hapokratik 
İnciller dediğimiz, gerek Thomas’ın, gerek 
Barnado’nun, gerek diğer birçok incilin de 
içerisinde bir takım bilgiler mevcuttur... Ve 
oradaki bir takım ayetlerin, İsa Peygamberin, 
gerçek sözleri olduğu da bilinmektedir... 
(Devam.Edecek) 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (38) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Burada biraz garip gelen bir netice 
çıkıyor… Sanmayınız ki, böyle bir epröv ile 
karşılaşan bir varlık, sizin üzerinize aynı epröv 
gelse, sizin çekeceğiniz acı kadar acı çeker... 
Aynen bugün hatıralarımızdan silinmediği için 
örnek veriyorum, Yalova depreminde bütün 
ailesini yitirip de enkazın başında ağlayan bir 
realite varlığının acısı, bizim zannettiğimiz kadar 
şiddetli değildir... Taşıyamayacağı yük değildir 
açıkçası... O varlık, ağlamaktadır, 
dövünmektedir, çırpınmaktadır gibi görünse de, 
varlığını, şuurunu dağıtıcı şiddette asla değildir... 
Niye değildir..? Çünkü ancak o kabalıktaki bir 
olayda hissetmeye başlamıştır… O kabalıkta bir 
varlık ancak üzülmeye başlamıştı... Belki de 
düşünmüyordur bile ve onlardan birçoğu bu 
acıları doğrudan doğruya dünya şuuru ile 
yaşayan, birçoğu belki de şu anda yepyeni 
evlilikler yapmış, belki de aile kurmuş, belki 
unutmuş da olabilir... Hepsini aynı kaba 
koymuyorum tabii... Yani zannetmeyiniz ki 
eprövün bizatihi merkezinde olan bir varlık, bizim 
bakış açımıza ve anlayışımıza göre çok şiddetli 
etkiler altındadır... Hayır... Zaten çok şiddetli 
etkilere mahzar olacak yani kendini müstahak 
kılacak kadar duyarsız olduğu için ona o şiddette 
gelmiştir... 

Yani herkese gelmez bela erbabı istidat 
arar ifadesi altında bu vardır... Bu ne demektir..? 
Sizin çok şiddetli bulup da bu insan bunun 
altından nasıl kalkıyor dediğiniz o şiddetli epröv, 
o insanın duyarsızlığından dolayı ona gitmiştir 
ve dolayısı ile sizin duyarlı olduğunuzdan dolayı 
sizin zannettiğiniz kadar o varlık üzerinde 
şiddetli yıkıcı ve dayanılmaz bir sonuç 
oluşturmamıştır... 

Şimdi ben mesleğimden dolayı 
inşaatlardan bilirim... Adam işçi, eli bir parmak 
nasır... Biliyor musunuz adam çiviyi tahtaya 
koyuyor, genelde keserin bu sırtı ile bir tahtaya 
vurur önce sonra keserle vurur... Yoksa çiviyi 
tutarak çakmaz... Adam çiviyi koyuyor, eli ile 
oturtuyor, çivi bir miktar giriyor, ayakta duruyor, 
ondan sonra keser ile çakıyor... Ne yapıyorsun 
sen dedim..? Ben çiviyi biraz sıksam elim 
kıpkırmızı olur, belki elim kanar... Şimdi bakınız, 
onun o çiviye vurduğu darbeyi şiddetli bir epröv 
olarak ben çok acıtıcı hatta hatta varlığıma zarar 
verici, kanatıcı, parçalayıcı olarak benim 
üzerimde etkisi olurken, o adam vuruyor, bir 
yandan da gülüyor... Elinde hiçbir şey yok... Siz 
uzaktan baktığınızda ne yapıyor bu adam eli 
parçalanacak dersiniz, hayır efendim değil… 
Olayın şiddetli olması, o varlığın, sizin 
zannettiğiniz şekilde algılaması manası 
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taşımaz... Dolayısı ile çevremizdeki eprövlere 
bakarak boşu boşuna duygusal hezeyanlara 
girmeyelim… Rab’bin o sonsuz mekanizmanın 
işleyişi o kadar adaletli, o kadar kusursuz, o 
kadar ihtimallerin hepsini içeren bir tarzda ki, 
sakın böyle bir ihtimalin mevcudiyetini bile 
düşünmeyiniz... 

Adam, görüyoruz işte belirli realite 
kesitlerinde, adam akrabası ile evlilik yapmış 
bütün uyarılara rağmen, dokuz çocuğu var, 
dokuzu da kusurlu, birçoğu da ölmüş, onuncuya 
hamile... Şimdi düşünebiliyor musunuz, bizim, 
Allah muhafaza bir çocuğumuzun bir şu kadar 
kusuru olsa ne hallere düşeriz… Bizler bu 
yapıda olduğumuz için zaten bize gelmez… Onu 
hassas kılmak için, onu bizim seviyedeki bir 
realitenin duyarlılığına çıkartmak için ona onlar 
sıralansa da ancak işte birazcık bir şeyler 
olabilirse olur, yoksa olmaz... Biz de geçmişte 
öyleydik... Bugünlere bizi getirici olanlar, hep bu 
şiddetteki tezahürlerdir, eprövlerdir... 

Dolayısı ile de eprövün, yukarıda bilgi 
enerjisi tarafından organize edilmesi yani 
sahnelenmesi ve varlığa temas ettirilmesi 
esnasında mutlak surette paralellik vardır... Yani 
eprövü üst şuurda hazırlayan bilgi enerjisi iken, 
aşağıdaki varlığın durumu ile bunun hazırladığı 
arasında paralellik vardır... Yani kimseye gitmez 
bela, erbabı istidat arar dediği bu manadadır... 
Ve dolayısı ile de sizin söylediğiniz misalde de 
zannediyorum ki o varlık onu affetmiş olabilir, bu 
aslında bir erdemlilik görüntüsündedir ama bu 
affın altında yatan niyetin bu çalışmada yeri çok 
büyüktür... 

Yani karısı veya kocası tarafından 
aldatılmış bir insanın, tekrardan o birlikteliği tesis 
etmesindeki o af ifadesi bana hiçbir şey ifade 
etmiyor... İyi midir, kötü müdür bilmiyorum... 
Çünkü affediş sebebi ve gerçek affın mahiyetine 
yaklaşıp, yaklaşmadığı meselesi çok önemlidir, 
niçin affetmiştir..? Efendim bizim törede 
boşanmak olmaz, affetmiştir... Kadın eve 
dönemiyorsa ve zorunlu olarak ona katlanıp da o 
kocayı tekrardan yanına aldıysa nasıl bir aftır bu, 
bir değer taşır mı..? Yani kölelikten dolayı 
affetmek gibi görünüyorsa, birlikte olmayı af 
kabul ederse, bilemem ki, kadın onu boşama 
ihtimalini, hele bizim toplumda hiç şansı yoksa... 
Çünkü evden çıkarken bir daha eve dönemezsin 
ilkesi ile evlendirilmişse ne yapacak..? 

Şimdi buna af mı diyelim?.. Kadın çok 
erdemli ve kadının çocuğu var… O, çocuğunun, 
bir annesizlik, babasızlık veya boşanmışlık 
ortamı içerisinde büyümemesi için çocukları 
adına o kanlı şerbeti içip de kaldıysa bir başka 
değer içerir... Veya boşanmış olmak, toplum 
içerisinde çok kötü yollara sevk eden bir 
unsurdur… Dul bir kadına toplum içerisinde veya 
o bölgede iyi gözle bakılmayacak korkusu 
bambaşka bir çehre katar... Bunun iyice analizi 
yapılmadan, bu yapılan, mecburiyetten mi, 
korkudan mı, taklide mi dayalı, dış 
empozisyonlardan mı, yoksa gerçekten iki 
numaralı bir idrakten alınma mı..? 
Bağışlayıcılığın Tanrısal özelliğinden yani her 
şeye rağmen bağışlayıcılık, her şeye rağmen 
sabır, elastikiyet ve uyum anlayışı ile mi yapıldı 
meseleleri... Bunlar çok önemlidir... Onun için bu 
sorunun cevabını açarsanız, sonsuz çeşitlilikte, 
analitik bakışlar oluşturmanız gerekir... 

Dolayısıyla da hiçbir şeyin nihai bir 
cevabı yoktur… Nihai bir sonucu da yoktur… 
nihai sebebi de yoktur... Yaradan, sonsuz 
ihtimaller, sonsuz sebepler, sonsuz sonuçlar 
ama ne sonuç var, ne sebep... Her şey birbirini 
takip eder tarzda, her sonuç yepyeni bir sonucun 
sebebi olma vasfı ile yolculuğuna devam 
ediyor... Onun için nihai hiçbir şey yoktur… 
Sadece an içerisinde tahkik edip, an içerisindeki 
niyetlerin, içsel sebeplerin bulunması 
meselesidir... Bu da iki numaralı hareketimizdir... 
Dolayısı ile açık söyleyeyim, ben bu kısacık bu 
tür bilgi yolculuğunda anladığım küçücük bir 
netice vardır, o da hiçbir şey bilmediğim ve hiçbir 
şeyi hükme bağlayamayacağım sonucudur... 
Belki de bilgeliğe yeni bir tarif getirmeye 
çalışıyorum… Bilgelik, hiçbir şey bilmediğini 
anlamaktır bence... Bilgelik, hiçbir şeyi 
yargılayamayacağını, hiçbir şeye hüküm 
veremeyeceğini anlamaktır... 

Bir derya, hanımı veya erkeği al, ikisi de 
kozmos... İçinde evrenleri saklıyor, niyetleri 
saklıyor, maksatları saklıyor... Her maksat, bir 
açsanız bir kozmosu daha açıyor... Ama şunu 
da bilmek lazım ki, tepeden bir bakış olarak her 
epröv, varlığın mutlaka ihtiyacı olan bir bilgiyi 
açığa çıkartmak için son derece hassas 
terazilerin nezdinde varlığa yönlendirilir… Amacı 
son derece şaşmaz, hedefi son derece şaşmaz 
ve son derece planlı, programlıdır… Ve o 
varlıkta, o bilginin açığa çıkartılması için bir 
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elastikiyet ve uyumu tesis etme adına gelir... 
Şiddeti ve kalitesi varlığın o rahmete kavuşması 
için arttırılır, indirilir, kaldırılır ama amacı ve 
hedefi değişmez eprövün, tesirin... Şiddeti ve 
kalitesi değişir… O da, varlık anlayabilsin diye, 
anlayacağı kadar şiddetlendirilir, anlayacağı 
kadar kalitesi düşürülür… Ama bu seviyeden 
onu son derece gaddar görebilirsin, hiç önemi 
yok... 

Mesele, o varlık için acayiptir… Yani 
varlığın ihtiyacına uygun olmayan, varlığın 
ihtiyacına rezone olmayan her vasıta esir 
edendir ki, o da varlık için hayrı ifade etmez... 
Zaten esiri olmak sözcüğü burada çok 
önemlidir... Esiri olmak demek, o vasıtanın 
benim kontrolümün dışında gidişatına devam 
etmesi demek... Yani beni sürükleyen tarzda 
olması demek... Kontrol bende değil yani 
irademi ve şuursal değerlerimi o vasıta ile 
temasımda devreye sokamıyorum, o almış beni 
götürüyor... Bu ne demektir..? Bu varlığın iki 
numarayı devreye sokamayarak geleni yani o 
vasıtadan gelen tesiri hiçbir şuursal faaliyeti yani 
iki numaradan bir idrak alımı, bir düşey alım 
yapamadan otomatik olarak hareketi demektir... 

Burada şuna bakmak lazım, vasıtanın 
acayipliği diye bir şey değil bu... O varlığın, o 
vasıta ile kurduğu temasın uygunluğu meselesi 
o varlık için o vasıtayı acayip kılıyor... Bir başka 
varlık için o hayrı ifade edebilir, hiç de acayip 
değildir... Çünkü o varlık için tam varlığının 
ihtiyacı olan nemaları sürüyordur o varlığa o 
vasıta... Yani bir dünyasal faaliyet, bir dünyasal 
icaptır o... Bir başka varlığın ihtiyacını karşıladığı 
için acayip değildir… Hatta o varlığın kontrolü 
altındadır, esiri de değildir... 

Bizim durumumuzda olan varlıkların yani 
farkındalıkla farkındasızlık sınırını aşmak 
meylinde olup da buna samimi bir niyet, samimi 
bir ceht gösteren bizler için bir tebliğ bu zaten... 
Onun için dediğiniz doğrudur… Eğer bir varlık 
acayip olduğunu hissederse ve kendinin onun 
esiri olduğunu hissederse... Orijinali şöyle tekrar 
okuyayım, 

“Acayip bir vasıtanın esiri olarak eğer 
kendinizi görebiliyorsanız...” 

Bu şey de olabilir, fikir olabilir, anlayış 
olabilir, bir bilgi de olabilir... Bir gidişat esnasında 
bu fiziki olarak arkadaşımızın iş ortamı olabilir… 
Oradaki uygulama şekli, oradaki faaliyet yöntemi 

varlığı ile rezone olamıyor... Ve kendini de buna 
mecbur hissettiği için esiri de olmaya başlamış… 
Acayip diyor... Bu şekilde bir deneyim sahasında 
ben olmamalıyım manası taşır bu... Hayrı ifade 
etmiyor, ne yapacak bu şimdi..? İşini bırak mı 
diyeceğiz... Hayır, ne yapacağız bu arkadaşa 
hemen, bu güne kadar şu veya bu şekilde bu 
alanda aldığın bilgini, uygun bir tarzı oraya 
aplike etmeye çalış bakalım... Efendim uymuyor, 
o zaman da Dünya’nın kurulmuş sistemi bunu 
kaldırmıyor… O zaman kendini o sistemin belirli 
makul bir noktasına getirebilirsin... Hayrı ifade 
edici bir noktaya getirebilirsin... Araya başka, 
kendin için hayrı ifade edecek seviyede, gelişim 
düzeyinde varlıklar, aracı varlıklar koyacaksın, 
onlar ile kendini uzak tutabilirsin... 

Bunun yöntemleri vardır, ben bunu iş 
hayatımda da denemiştim... Mesleğim icabı 
şuuru daha dar olan bir işçi kesimi ile birebir 
rezone olma esnasında kendi realitemin 
sarsıldığını, sarsılma demeyeyim de 
toparlanmada güçlük çektiğimi hissettiğim 
zamanlar araya hemen birini koymuşumdur... 
Bak gel seninle meseleyi konuşacağım, sen git 
onlar ile hallet... Bizim sektörde bunlara kalfa 
denir, çavuş denir veya şantiye elemanı denir... 
Bunlar ile iletişim kurarsınız... Çünkü sizin 
bulunduğunuz titreşim seviyesi ile o varlığınki, 
varlık olarak başımızın üstünde yeri var, realite 
düzeyi olarak onu sen kendi yanında görmen 
büyük bir yanılgıdır... O varlığın anlayış seviyesi 
ile senin anlayış seviyen o varlığa da zarar 
veriyor, senin de tekrar toparlanmana çünkü 
elastikiyet ve uyum yeteneğimiz bizim her alana 
yayılacağımız manası taşımaz... Bu çok önemli 
bir kozmik yasadır... Her alana yayılırım ben 
arkadaş demek, o alanlara kendini hapsetmek 
demek... Ne yapacaksınız, ille yayıl... Hayır, 
hemen araya tampon varlıklar koyacaksınız... 
Diyeceksiniz ki, arkadaş sen gel, bundan sonra 
onlarla ilişkiyi sen kuracaksın... İşte gerçek 
realite dizilişleri ki, Yaradan’ın her zerresinde bu 
vardır, yukarı çıktıkça başka manalarda vardır 
ama bizler Dünya içerisinde bunu kurmak 
zorundayız... 

Neden buraya dışarıdaki şarapçı gelip 
oturamaz..? Biz müsaade etmiyor muyuz diye..? 
Hayır... Adam rezone olamaz buraya, biz de ille 
şarapçıya ulaşacağız, bu tabloyu ona 
anlatacağız diye bir hezeyan veya kusur içinde 
olursak, problem var... Bırakacaksınız o, ne 
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yapacak..? Böyle bir şematik, kozmik ve çok 
önemli bir idrak ve şuur mekanizmasını bu 
yaşamında öğrenmeyecek ama en azından ona 
yakın bir realite ona diyecek ki, “Başkasının 
hakkını yeme, çalma” diyecek... Üç bin beş yüz 
yıl önceki bilgileri söyleyecek... Hala 
uygulayabiliyor muyuz?.. Üç bin beş yüz yıl 
önceki Musa inisiyasyonunu uygulayabiliyor 
muyuz..? İnanın bugün Musa, üç bin beş yüz yıl 
önceki zaman ve mekân diliminden bugün aynı 
olduğu gibi gelse, o şuur, bugün çok hitap 
edeceği Dünya beşeri, kitlesi bulur... Ve belki 
çoğunu o ikna edebilir... Enteresan biz daha 
Musa realitesini Dünya’da oturtamamış, 
uygulayamayan varlık yapısıyız… Dünya beşeri 
böyle... Onun için çok acılı olacak işte... 

Varlık realitesi çok düşük, varlık titreşimi 
çok düşük, yaptığı iş çok yüksek... Aynı şey 
geçerlidir, bakınız... Mesela şöyle, dışarıdaki 
şarapçı diyorum, hakir görmüyorum ama 
anlaşılsın diye... Buraya getirdik, oturttuk, şimdi 
açık söyleyeyim o adamın realitesine göre 
burası fevkalade yüksektir, üç beş kademe 
belki... O varlık içinde burası aynen acayip bir 
vasıtanın esiri olarak kendini hissettirir ona... O 
da bilmelidir ki, bu vasıta, bu inisiyasyon sahası, 
bu varlık grubu, bu genel enerjitik saha şarapçı 
için hayrı ifade etmez... Var sayalım ki öyle bir 
şey ki bu negatiflik, pozitiflik meselesini biz 
uygun şekilde anlıyoruz değil mi..? Öyle negatif, 
pozitif diye bir şey yok... Sonsuz titreşim skalası 
var... 

Demek ki, o varlık kendini o acayip gibi 
gördüğü ve esiri olduğu şeyle daha henüz temas 
edecek zaman ve mekânda değildir... Onun için 
de hayrı ifade etmemektedir… Demek ki, kendini 
o negatif dediniz vasıftan biraz daha pozitife 
götürür… O zaman hayrı ifade eder... Şimdi 
mesele burada hangi konu acayip bir vasıtanın 
esiri tarifine girer, hangisi girmez meselesi 
değildir... Buradaki konu varlıklar ile Dünya’daki 
ilgilendikleri, iştigal ettikleri, temas ettikleri 
titreşimlerin uyum içerisinde olup olmadığını 
gözlemleme meselesidir... Zaten kendinizi 
görebiliyorsanız demek, kendi kendini 
görebilmek bir iç histen kaynaklanır... Eğer 
acayip bir vasıtanın esiri değilse bunu verir, eğer 
onu öyle hissediyorsa, bunun hayrı ifade 
etmediğini bilmesi de bir hissiyat ile olur... O 
sıkıntılı olur, o kendini hissettirir... Buradaki ölçüt 
nedir..? Sonsuz çeşitlilikte vasıtalar var, yeryüzü 

tatbikat vasıtaları... İş hayatı, düşünce şekilleri, 
felsefi akımlar, ideler, bilgi çeşitliliği, hepsi 
sonsuz vasıtalar... Sonsuz çeşitlilikte de varlık 
var... Şimdi gelin siz burada cevap veya bir 
reçete yazın, mümkün değil ki, herkes şu kılavuz 
bilgi ışığında kendini derhal vasıtası ile varlığı 
arasındaki ilişkiyi gözden geçirecek, başka bir 
yol yok... Onun için bu bilgiler böyle ortaya 
konur, her varlık o bilgi ışığında kendi vasıtası ile 
kendi varlığının ilişkisini gözden geçirir, mesele 
budur... Yani dejenerasyon ile deformasyon 
arasındaki farkı tefrik edip, ben dejenerasyonda 
mıyım, değil miyim sorusuna cevap mı 
arıyoruz..? Aklımızın karışmasında çok büyük 
yarar var, karışmayan aklın yeni bir şey ile 
temas etmesi mümkün değildir... 

Şimdi dışarıdaki konuşmalarımızda yine 
bu eprövler meselesi ile ilgili sorular oldu... Şimdi 
bakınız eprövlerin bize göre veya rölativiteye 
tabi olduğunu bilelim, bir kere eprövler 
rölativiteye tabi... Çünkü fizik maddi âlemin 
içerisinde vuku bulan ve onun içerisinde mevcut 
olan bizlerin ve vuku bulan her şeyin rölativiteye 
tabi olduğunu yani göreceli olduğunu ve düalite 
illüzyonuna tabi olduğunu bilmemiz lazım... 
Zaman enerjisinin ki, Yaradan enerjidir, zaman 
enerjisi, Dünya fizik âleminin titreşim sahasına 
girişi ile burulduğunu biliyoruz... Zaman 
enerjisinin burulması illüzyonu yaratıyor... 
İllüzyon, düaliteyi yaratıyor yani düalitenin ve 
dolayısı ile de illüzyonun, kandırmacanın, 
aldatmaca yani daha amiyane ifade, illüzyon 
nedir ki..? 

Aslında hakikat olmayan, gerçek 
dediğimiz, herkesin kendi gerçeği olarak 
uyguladığı kandırmaca ortamıdır... Bir tür hayal 
ortamındayız... Enerjinin sonsuz çeşitleme ile 
titreşimsel girişimler yaptığı bir fizik alem 
içerisinde görüntüler var… Bu görüntülerin 
bizlere yaşattığı halet amaçları var, biz haletleri 
yaşıyoruz ve o görüntüleri ve yaşadığımız 
haletlerin hepsini hakikat zannediyoruz... Hayır, 
onlar gerçek, gerçek ne demek..? Bana göre 
öyle algıladığım için bana göre o öyle, bir 
başkasına göre hiç öyle değil... Bana göre acılı 
bir tesir oluşturan bir illüzyon, hadise, görsel bir 
vaka, bir başkasına göre gelip, geçici bir olay... 
Mesela bir evlilik hususu illüzyona tabi bir 
hadisedir… Bir dişil prensip, bir eril prensip, 
cinsiyet geliyor imza atıyor, şu kurallar içinde vs. 
yaşıyoruz... Evlilik medeni kanuna tabi iyi bir 
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şeydir ama bir illüzyondur… Bu evlilik benim 
yaptığım, bana cenneti sunarken, hemen 
yakındaki aynı eylemde cehennemi yaşar... 
Hatta hatta diyeceksiniz ki bu sefer orada çiftler 
başka, varlıklar başka... Tamam, aynı hanım 
veya erkek biriyle evleniyor cenneti 
yaşatabiliyor, boşanıyor başkası ile evleniyor 
cehennemi yaşıyorlar... Çünkü o varlığın varlık 
seviyesi ile bu varlığın varlık seviyesinin yarattığı 
illüzyon ortamı, birinde cehennem algılamasına, 
birinde cennet algılamasına sebep olur... Her 
cehennemi oluşturan da bizim varlık yapımız ve 
illüzyona bakış açımızdır, her cenneti oluşturan 
da budur... Her cehennemi cennete dönüştürme 
yetisi bizde vardır, saklıdır... Kullanırız, 
kullanamayız, kullanamıyoruz da zaten... Fakat 
ne cehennem vardır, ne cennet vardır... 
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İnsanın cennete girmesi diye bir şey söz 
konusu değildir… Ancak cennet insanın içine 
girer… Cennete girmeye çalışmak yerine, 
cennetin içimize girmesine müsaade etmeliyiz…  

Aslında ne mutluluk vardır, ne mutsuzluk 
vardır Dünya platformu içerisinde... Hakiki 
mutluluk bu değildir… Çünkü illüzyon ortamı, 
dışımızdan bir takım tesirler oluşturarak, 
mutluluklarımızı, bir anda mutsuzluğa, 
mutsuzluklarımızı ise, bir anda mutluluğa çevirici 

kandırmacalar mekanizmasıdır... Bunu yapan da 
zaman enerjisinin kendisidir... Yaradan enerjidir 
o... O Rab’bin kendisidir… Zaman enerjisi, 
Tanrı’dır… Tanrı’nın yaratıcı unsurunun adı 
zaman enerjisidir... O hayrı ve şerri yapar… Her 
şey Allah’tandır... Hayır, şeklinde de algılarız, 
şer şeklinde de, ikisinin de kaynağı aynıdır... 
Buna da İslam’da hayr ve şer Allah’tandır 
demiştir... 

Siz hayr olarak da algılasanız, şer olarak 
da, o sizin sıradan algılamanızın yanılgısıdır… 
Hepsi aynı kaynaklıdır... O bir tesirdir, illüzyonu 
yaratır ama kimi varlıkta öyle, kiminde böyle... 

Şimdi bu bakış açısı içerisinde, bizim, 
devre sonu zaman dilimini kendi varlığımızın 
hayrına yönelik salimen geçebilmemizin tek 
yolu, illüzyon ortamını kavrayabilmemizde 
yatar... Biz düalite denilen illüzyonu alt 
edemediğimiz sürece, devre sonu bizim için yine 
illüzyonel olarak son derece ıstıraplı, sıkıntılı, 
son derece yıkıcı olacaktır... Hatta tamamen 
telefat şeklinde olacaktır... Niye..? İllüzyonu 
aşamayan varlıkların devre sonunda artık şansı 
yoktur... İnşallah önümüzdeki sezon bunların 
detaylarına girip işin içinden nasıl çıkarız onlara 
bakacağız... (Devam edecek) 

 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------

“Merak etmeyin, Dünya’nız mükemmeldir…” 

“İnsanın doğası sevgidir…” (QY Celse: 141)

  

 

 Bizlere, mükemmellik sınırlarımızı yeniden 
tanımlamamıza yardımcı olan Enerji… 

 
Quan-Yin; Şefkat ve Merhamet’in, Sadakatin, 

Nezaketin, Zarafetin, Adaletin ta kendisi…  
 Yukarıdaki satırlar, alışık olduğumuz 

herhangi bir bilgiyi çağrıştırmamaktadır… Bizlere 
şu ana dek Dünya’mızın mükemmel olmadığı 
söylendi… Hayatın ve bizlerin mükemmel 
olmadığı, olamayacağı söylendi… Bizler de daha 
iyi olabilmek için mücadele verdik hep… 
Sonunda da, boşa kürek çekerken bulduk 
kendimizi… Oysa Quan-Yin ne diyor mücadeleye 
dair: 

 
 
 

 

 

Sevgili Quan-Yin; bizlere, İnsan’ın asıl doğasının 
Sevgi olduğunu hatırlatan, öğreten Enerjidir… 
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“Mücadele, varlığın icadıdır…” 

“Bu icat, kör bir icat’dır…” 
“Göremez, dengesizdir ve duygusuzdur…” 

(QY Celse: 141) 

Mücadelenin ruhsal yapımızla ilişkisi 
olmadığını, bunun bizlerin icadı olduğunu, üstelik 
de kör bir icadı olduğunu söylüyor… Mücadele, 
dengesiz ve duygusuzdur diyor… Dolayısıyla 
mücadele eden birinin dengeye ulaşması, 
duygularının sağlıklı olmasına imkân yoktur… 

“Sizin işiniz, mücadele değildir…” 
“Sizin işiniz, savaşmak değildir…” 

“Sizin işiniz, uyum, denge ve Sevgi’dir…” 
(QY Celse: 141) 

Bu cümleler, içlerinde, insanlık olarak 
vakıf olmadığımız bir takım sırları barındırıyor… 
Maalesef ki bizler, ‘işimizin savaşmak olmadığını’ 
henüz anlamış değiliz… Yalnızca silahlarla değil, 
her boyutta savaşıyoruz… Hiç savaşmadığımızı 
zannederken bile aslında bir şeylerle kavga 
halindeyiz… Çünkü mücadele ediyoruz… 
Mücadele, içinde savaşı barındırır… Mücadele 
ederken savaşırız… Mücadele varsa, ne uyum 
vardır, ne denge, ne de Sevgi… 

Hiçbir şeyle, hiçbir durumla, hiçbir şartla, 
hiçbir kişi ile mücadele etmemek bizleri sevgiye 
götürebilir... Mücadele etmek, sürekli daha iyisini 
yapabilmemiz için bizleri ilerletiyor gibi 
görünürken, aslında boş yere enerjimizi 
almaktadır… 

“Mücadele, sizler için artık arzu 
edilmeyendir…” 

“Sizler, aşmanın, katetmenin, ilerlemenin 
idrakinde olanlar olmalısınız...” 

“Mücadele, girdaptır…” 
“Artık, mücadelenin, sonu olmayan dipsiz bir 

kuyu olduğunu anlamalısınız...” 
(QY Celse 226) 

Mücadele, bizleri sürekli olarak 
‘savaştığımız durumun’ içinde tutar… Aslında 
hiçbir zaman sonu gelmeyecek olan bir kavganın 
içindeyizdir… Bir şeyleri daha iyi etme çabası, bir 
noktada hayal kırıklıkları ile buluşur… Kör bir 
icat olan mücadele, aslında başından, kör bir 
duruma sokmuştur bizi… Kaybetmek ve 
kazanmanın ya da ‘üstesinden gelmenin’ olduğu, 
illüzyona tabi bir alanda, oyalanır dururuz… Bu 
oyalanma esnasında da birçok yara aldığımızı, 

yorulduğumuzu hisseder, bir süre sonra da 
tükenir ve isyan etmeye başlarız… Bu döngü, 
yeni bir mücadeleye sarılana dek devam eder… 
Sonrasında ise, farkında olmadan, gene bu 
dipsiz kuyunun içinde buluruz kendimizi… 

“Engellerin illüzyonuna kapılıp mücadeleye 
girmeyin...” 

“Engele bakın…” 
“Baktıkça, gücünüzün arttığını 

göreceksiniz...” 

“Engeller, sizden, net ve kesin kararlar 
bekliyorlar…” 

“Kararlarınızı verdiğiniz anda, mücadelenin 
gereksizliğini ve sizin için olmadığını 

anlayacaksınız…” 
“Önünüzde, aşılamayacak fırtınanın 

olmadığını göreceksiniz…” 

“Aşmak, katetmek, illüzyonun dışındadır…” 
“Mücadele, illüzyondur…” 

(QY Celse: 226) 

Aşılamayacak hiçbir şeyin olmadığı 
müjdesi ile kucaklıyor bizleri Sevgili Quan-Yin… 
Bu, yaşadığımız Dünya hayatında henüz 
karşılaşmamış olduğumuz bir bilinç düzeyidir… 
Engellerle, sorunlarla mücadele etmemek, 
sadece ‘engele bakmak’ ve bu şekilde 
‘gücümüzün artışını’ deneyimlemek insanlık 
olarak bildiğimiz bir şey değil… Yeni Enerji ise, 
bu imkânı, yeni öğretinin bu tedrisini sunuyor 
bizlere… Engeller karşısında dimdik durarak ‘net 
ve kesin karar vermemizi’ bekliyor… 

Aşmak, Katetmek, İlerlemek ve Yürümek 
bilinci ile Karar vermek… 

Kararlılık, bizlere, mücadelenin aslında 
var olmadığını, onun ‘kör bir icattan’ başka bir 
şey olmadığını kanıtlayacaktır… 
Aşamayacağımız fırtınanın olmadığını, Hakiki 
İnsan olma Gücümüzü bize gösterecektir… 

 

Aşmanın, katetmenin, ilerlemenin idrakinde 
olanlar olmak dileğiyle… 

Tanrı’nın Öz Bilgisi, Şefkati ve Merhameti olan 
Quan-Yin sizinle olsun… 

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile yaşamanın ne 
demek olduğunu bizlere anlatan Sevgili Quan-

Yin’in ışığı ile her an yıkanmak dileğiyle… 
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BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza 233 Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
 

 

REİKİ 

 

Reiki I. Derece İnisiyasyonu 
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Bu ay 4 arkadaşımız Reiki I inisiyasyonu alarak 
binlerce kişilik Reiki Ailemize katılmış oldular… 
Tebrik ediyor, 21 günlük arınma süreçlerinden 
sonra kendilerini Reiki II inisiyasyonu için 
bekliyoruz… 
 

 

Reiki’nin Beş Prensibi: 

 

BUGÜN; BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 
İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 

 
 

BUGÜN; HİÇBİR ŞEY İÇİN ENDİŞE 
ETMİYORUM… 

 
 

BUGÜN; HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 
 
 

BUGÜN; DÜRÜSTÜM… 
 
 

BUGÜN; BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 
VE SAYGILIYIM… 

 

 

MUCİZE TAŞ ARAGONİT® 

SEMİNERİ 

 
Bu ay tam 77 dostumuz daha 

inisiyasyonu alarak Aragonit ışık varlığı ile 
tanıştılar ve boyunlarında Aragonit taşıyan 
binlerce dostumuzun arasına katıldılar… 

Haziran ayı itibarıyla çalışmalarımıza 
Reiki Huzur Vadisi’nde devam edilmektedir… 

Mucize Taş Aragonit vekil 
uyulmamalarına da buradan devam edilmekte 
olup, kargo ile ülkemizin ve Dünya’nın her 
yerine, sahiplerine ulaştırılmak üzere 
gönderilmektedir… 

 

Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

 

Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 
yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz. 

 

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

http://www.aragonitmucizesi.com/
http://www.mbavakfi.org.tr/

