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

Dünya beşeri olarak bizlerin, farkında 
olsak da, olmasak da, nihayette varmak 
istediğimiz anlayış; “kim olduğumuz; bu 
Dünya’da ne yapmakta olduğumuz ve 
yaptıklarımızı kimin için yapmakta olduğumuz 
konularıdır… Kozmik manada bir vazifem var 
mıdır?.. Eğer üzerimde bir vazife yükü varsa, bu 
vazife nedir?.. “Vazifem neyedir?..” 

 

VARLIĞIMIZIN RUHSAL VAZİFELERİ… 

Bizler, beşer varlığı olarak, mensubu 
olduğumuz bir ruhsal planın temsilcisi olarak, 
sonsuz kâinatlarda, sonsuz imkânlar içerisinde, 
sonsuz çeşitlemelere tabi olarak, sonsuz vazife 
paketleriyle, sonsuz idrak ve şuur kapasiteleriyle 
ilahi murada hizmeten icraat yapmak üzere 
madde ile birliktelik halinde tezahür etmiş ruh 
varlıklarıyız… Yani bizler, beden ile (Madde ile) 
bir arada olan birer ruh varlığı olarak, bir plana 
mensubuz ve bu ruhsal planın fizik âlemdeki 
temsilciliğini, vazifedarlığını yapmaktayız… 

Bu vazifedarlık, tüm varlıkların (bitki, 
hayvan veya beşer) fizik plana 
enkarnasyonlarında, bir vazife paketi ile birlikte 
olmalarını gerektirmektedir… 

İşte varlık fizik plandaki yaşamının 
amacının bu vazife paketini gerçekleştirmek 
olduğunu çoğu zaman hatırlayamaz, fark 
edemez… 

Oysaki bu vazife paketi, o varlığın temsil 
ettiği büyük bir tekâmül projesinin, planının, 
programının, organizasyonunun kendisine 
vermiş olduğu bir ilahi murattır… 

Yani her varlık, mensubu olduğu bir 
ruhsal planın vazifelisi olarak doğar ve o 
vazifelerini yerine getirmeden, ona en azından 
yarı yarıya hizmet etmeden de ölemez… 

Her varlığın bir ruhsal planı mevcuttur… 
Kendisi, o planının bir ortağı, temsilcisidir… O 
plan, biz ve bizim gibilerden oluşmuş bir bal 
peteği gibidir… Küçük küçük gözeneklerden 
oluşmuş, muazzam bir petek… Bizler o 
peteklerden aşağı damlamış birer varlığız… 
Yapmakta olduğumuz her iş, o peteğe ait bir 
iştir… Aşağıda, fizik âlemde ne yaparsak 
yapalım, o peteğin bize vermiş olduğu ve yine o 
peteğin ihtiyacı olan işleri dolaylı veya direk, 
dolaysız olarak yapmış oluyoruz… Bunun 
dışında bir iş yapmayız… Yani o peteğe ait 
vazife paketini, dolambaçlı ve direk olarak 
uygularız… Her kim ne yaparsa yapsın, almış 
olduğu vazifesini şu veya bu şekilde 
yapmaktadır… Farkında olsun veya olmasın… 

Genel olarak insanoğlu, enkarnasyonu 
esnasındaki unutma işleminden dolayı, 
vazifesinin ne olduğunu unutur… Ancak 
doğduktan sonraki bütün hareketleri, amaç 
olarak vazifeyi hatırlamaya yöneliktir… 

Bu nedenle her kimse ne yaparsa 
yapsın, bir diğerinin onu, kınamaya, eleştirmeye 
hakkı yoktur… 

Bütün insanlar birbirlerine dayanışma ve 
yardımlaşma uygulamak suretiyle, her varlığın 
kendi planına ait vazifesini yerine getirmesine 
yardımcı olmaktadır… 

Demek ki; hangi ruhsal plana mensup 
olursa olsun ve yeryüzünde ne yaparsa yapsın, 
varlıklar, aslında çok yüce bir plana ait bir 
vazifeyi yapmakla meşguldürler… 

Daha doğrusu, her varlık, ayrı bir ruhsal 
plana ait bir vazifeyi gerçekleştirirken, esasında 
bütün ruhsal planlar da bağlı olduğu en tepedeki 
ruhsal bir plana hizmet etmektedirler… 

Sonuç olarak, vazifeli bir planın mensubu 
olarak bizler, hepimiz, bu bütünlükten 
sorumluyuz… Hiçbir zaman “Bana ne” 
diyemeyiz… Hayatı ve önümüze çıkan her 
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durumu hiç kaçırmadan yaşamalıyız… Her olay, 
her tesir (gerek yataydan, gerekse düşeyden 
gelsin) kendi diliyle bizlere bir şeyler 
anlatmaktadır… Ve bizleri vazife paketimizi 
hatırlama doğrultusunda tutmaya 
çalışmaktadır… 

Dolayısıyla yaşadığımız tüm olayların, 
bize işaret etmeye çalıştığı anlamları 
kavramamız ve göstermiş olduğu yöne doğru 
yürümemiz gerekmektedir… 

Kalbimdeki Allah’ın Işığı; Kalbinizdeki 
Allah’ın Işığını selamlıyor… 

“Artık, Yeryüzündeki En Kutsal Yer Benim 
Kalbimdir…” 

diyebilmek ümidiyle… 

Işığımızın Bilgi; Yolumuzun Sevgi; 
Hedefimizin Vazife olabilmesi dualarımla… 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY

 

----------------------------------------------- DİYOR Kİ; ---------------------------------------------- 
 Kıyam etmek; her titreşenin, Rahman ve 

Rahim olan olduğunun; çamur’un, Rahman 
ve Rahim olan olduğunun; onu yıkayanın, 
Rahman ve Rahim olan olduğunun; akıp 
giden çamurun yerinde kalanın, Rahman 
ve Rahim olan olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:245) 

*** 

 Kıyam etmek; beşer beyninin, sürekli 
olarak safsata üretmekte olduğunun; bu 
safsatalarla bastığı yeri erozyona 
uğratmakta olduğunun; ayaklarının 
altından kayan toprağın, kim kimden medet 
umuyorsa, onun üzerine yığılmakta 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:245) 

*** 

 Kıyam etmek; birbirimizin sebebi 
olmamamız gerektiğinin; sade ve net 
olmamız gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:245) 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (43)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Karmalara, bireysel karmalardan, toplum 
karmasına, toplum karmasından bu Dünya’nın 
karmasına kadar giden bir skala içinde bakmak 
lazım… Yani biz Dünya beşeriyeti olarak Dünya 
Rab’binin karmasını da yaşıyoruz… Onun 
karmasının durumları da bizim üzerimizde ciddi 
etkiler oluşturur… Yani bu çok geniş bir skala... 
Mesele çok geniştir... 

Kâinat-şümul bir bakış açısından, dâhil 
olduğumuz galaksi içerisindeki bir takım 
durumlardan dolayı da etkileniyor olabiliriz… Bu 
kötü bir hadise midir..? Tartışılır, bu belki çok iyi 
bir hadisedir... Neye göre iyi, neye göre 
kötüdür..? Yeryüzünde bir takım müdrik 
varlıkların, beşeri dejenerasyonun artması 
yönünde tatbikatta bulunduğunu biliniz... Yani bir 

takım olayların, bir takım savaşların, bir takım 
katastrofların, bir takım felaketlerin, gerek tabii 
olaylar, gerek böyle beşeri olayların kötü gibi 
gözükmesine rağmen bir takım çöküşü, bir takım 
dejenerasyonu, bir takım dibe vuruşu 
hızlandırma adına aslında iyi olduğunu da 
biliyoruz… Yani bunun tabi kötü olan yönü de 
var, iyi olan yönü de, bunun hepsi izafi, hepsi 
dualite içinde ancak nihai olarak tek bir cümle, 
hepsi tekâmüle hizmeten mevcuttur... 

Üst bir bakışla biz bu olaya ne iyi, ne 
kötü dememeliyiz… Bu olayın bir icap olduğunu 
ve bu olayın gelişim için var olduğunu ama bizim 
gelişim için niçin böyle şoklara muhatap 
olduğumuzu düşünmemiz gerekir... Çünkü 
gelişmek için ille de ıstırap gerekmiyor... 
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Hoşluklarla da gelişmek mümkün... Sonuçta 
hedef gelişmek ama gelişmek için bize ne 
muhatap kılınıyor?.. Bize hoş bir tesir de 
muhatap kılınabilir, bir atasözü hemen, 
‘Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul 
zurna az’... Davul zurna çalıyor, hatta davullar 
patlıyor ama bir şey değişmiyor… Bunun gibi… 

İdraklenmenin veya idrakin 
yükselmesinin bizi götüreceği yanlış neresi 
olabilir, doğru ne olmalıdır..? Bunun seçimiyle 
alakalı bir tebliğ... Bakın şöyle diyor;  

“Haddinizi bilerek, dış âlemin tanzimiyle 
değil, idrakinizin yükselmesi, kuvvetlenmiş 
tasarrufunuz vasıtasıyla Ruhi melekelerinizin 
inkişafını elde etmeye çalışınız... Bunlar yani bu 
inkişaflar fert fert ne kadar çoğalırsa, dış âlem 
yani cemiyetin tanzimini idare edenler size 
uygun vasatları elbette ki meydana 
getireceklerdir... 

Biraz Türkçeleştirip okuyayım; Haddinizi 
bilerek dışın yani dış âlemin, dış varlıkların, dış 
insanların düzeltilmesi, doğrultulması, hayra 
yöneltilme faaliyeti veya geliştirilmesiyle 
uğraşacağınıza, önce kendi idrakinizin 
yükselmesiyle uğraşınız... Bu kusur çok önemli... 
Yani bir bilgiyi alan derhal kendini unutup, 
kendindeki eksikliği unutup, hemen etrafımı 
kalkındırayım, güçlendireyim, belki bu bir iyi 
niyettir ama o noktada bizden istenen önce 
kendi idrakimizin, kendi gelişimimizin ortaya 
çıkması… Çünkü diyor ki: Kendi idrakinizin fert 
fert her varlığın kendi idrakini yükseltmesi 
fertlerden meydana gelen toplu idrakin de 
yükselmesine yol açacak... Eğer siz bunu 
yaparsanız yani kendi inkişafınıza, kendi 
gelişiminize daha çok önem, sanki bu egoizma 
gibi ama değil, çünkü gerçekten az önce ifade 
ettiğim gibi kendimizden başka 
geliştirebileceğimiz bir varlık yok... Bunu 
zannetmek bir yanılgı… 

Yapılabilecek en üstün faaliyet, bizden 
gayrı olanlara bu bilgileri paylaşırken, onlara 
tesir ve yön göstermektir... Onlarla birlikte, 
ellerinden tutup ta o köprüyü geçemeyiz… Bu 
mümkün değildir... Buna soyunmak bir 
egoizmadır... Bir ince nefsaniyettir... Yani hep 
verdiğim şu misaldir; Kendini kurtarmadan 
Dünya’yı kurtarmaya soyunan bir takım vazifeli 
odaklar gibi… Devre sonu özellikle... 

Onları İncil’de, özellikle Yohanna’nın 
vahyi bölümünde, ‘Kıyamet günü sahte 
peygamberlerden sakınınız şeklinde geçer... 
İslami tradisyonlarda bin türlü mehdinin 
geleceğinden bahseder... Yani bu türlü sahte 
vazifedarların, sahte çobanların, sahte yol 
göstericilerin, özellikle devre sonu dönemlerinde 
çoğalacağından bahseder... Her varlığın kendi 
kendinin mehdisi, kendi kendinin İsa’sı, kendi 
kendinin öğretmeni, kendi kendinin yol 
göstericisi olması icap etmektedir... Yani bizim 
pusulamız, bizim Rab’bimiz, öncelikle kendi 
vicdanımızdır… 

Vicdan demek; belli bir bilgi yekûnunun 
yeryüzüne akışı demektir... O bilgi, Rab’bin 
bilgisidir... Vicdana uyan Rab’bine uyar... 
Vicdana uyan işte bu manada Yaradan’ına 
teslim olur... O yüzden bu noktalara çok dikkat 
ederek kendi idrakinizin yükselmesiyle 
ilgileniniz... Dış âlemin tanzimini yapmak yerine 
şeklinde bir nazik uyarı yapılmıştır... 

Gene bir diğer tebliğde; orada da tedbir 
konusu açıklanıyor... Yani tedbir ve idrakin 
birlikteliği... Bakın şöyle denmiş; 

“Tedbir dört yönlü bir idrak çalışmasıdır... 
Her kim olursa olsun tedbirini maksadına 

göre ayarlayamamışsa, sekiz türlü idrak dahi 
etse maksadı hâsıl olmaz...” 

“Eğer sizlerin de bir maksadınız mevcut ise, 
tedbirlerinizin istikametini bu maksatlar 

yönünde toplamalısınız, yürütmelisiniz...” 

“Maksat; bu zor ve kapalı bir kelimedir… 
Varlık doğduğundan beri bunu arar… Hâlbuki 

bilmez ki onun içindedir...” 

Şimdi burada da, Dünya hayatımızda 
tedbir olayının öneminden bahsedilmekte... Yani 
bir maksadımız, bir hedefimiz mevcutsa, bu 
maksadın, bu hedefin tezahür edebilmesi için 
tedbirlerin alınması zarureti... Her türlü şartın, 
her türlü koşulun, idrake dayalı olarak 
düşünülmesi, bütün olasılıkların olabildiği oranda 
hesap edilmesi gibi kavramlar ki, özetle 
farkındalık isteniyor, özetle bilgiye dayalı faaliyet 
isteniyor, özetle şuura dayalı faaliyet isteniyor, 
gene özetle ilahi irade yasaları yönündeki 
faaliyetler bizden bekleniyor... Pozitif kutup 
yönündeki tatbikatlar bizden bekleniyor diye 
yorumlayabiliriz... 
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Şimdi şöyle diyor; İdrakin inkişafı bilginin 

inkişafına yani idrakin gelişimi, bilginin gelişimine 
bağlıdır... Bir hüküm cümlesi... Bunu 
konuşmanın başında izah ettim, bilgi hayata 
geçirildikçe tatbik edildikçe idrake yol açıyor… 
İdrak arttıkça varlık bilginin, bilgi enerjisinin, 
adeta hayatiyeti devam ettirecek gerçek bir 
enerji olduğunu, gerçek bir ihtiyaç olduğunu 
anlıyor... Daha çok bilgiye yöneliyor... Daha çok 
bilgi varlıkta daha çok tatbikatı, daha çok idraki 
doğuruyor... Bu birbirini tetikleyerek devam 
ediyor... Bunu anlatıyor... 

İdrakin gelişimi, bilginin gelişimine 
bağlıdır... İkisi birbirini geliştiren, birbirini 
tetikleyen bir faaliyet... O yüzden biz burada 
bilgi, bilgi diye hani bilgi çok önemli ama hayata, 
tatbikata yönelmesi, kullanılması şarttır… 

Bilgi, bilgi enerjisi bütün yaradılışın ana 
konstrüksiyonu... Tıpkı geçen ifadelerimizde 
bahsettiğimiz gibi bir bilgiler külliyatı olan tebligat 
akışı da, tebligatlar da bu yeryüzü âleminin, bu 
hepimizin adeta canıdır... Dediğimiz gibi tebligat 
akışı gerek metinlerle, gerek kelam ile gerek 
eprövlerle, gerek her türlü olay ile etrafımızda 
kesintisiz olarak mevcuttur... (Devam. edecek) 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (49) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Aslında, insanlık tarihi boyunca 
insanların erişmesi gereken bir hal, sessiz ve 
sakin bir durum, gelecek olanın tabanını 
oluşturmaya namzet olabilmesi bakımından 
gayet önemli bir meseledir... Yani bilgeliğin ta 
kendisidir, aydınlanmışlığın özelliğidir bunlar... 
Sakin ve sessiz bir durum... Zihinde sakinlik ve 
sessizlik, duygularda sakinlik ve sessizlik, olmuş 
olanda, olmakta olanda ve olacak olanda sessiz 
ve sakin hali koruyabilmek... Bu ne demektir 
biliyor musunuz..? Bu, imanın ve imana dayalı 
teslimiyetin göstergesidir... 

Sakin ve sessiz bir durum... Tevekkelliktir 
bunun adı... Eğer sakin ve sessiz bir içsel yapı 
oluşturabilirsek, ne oluyorsa hayra binaen 
oluyordur imanını gösterir bu... Ne oluyorsa 
mutlaka hayra binaen oluyordur... Ve sessiz ve 
sakinlik aslında sabitlik de demektir... Bu 
hassaya kavuşabilmek içinse, gerekli 
merhaleleri gereken değerleri vererek aşmak 
icap etmektedir... Yani diyor ki; varlığın sessiz ve 
sakin bir duruma gelmiş olması için mutlaka 
geride bıraktığı tüm realite tatbikatlarının 
doyuma ulaşması lazım... Yani geldiği yer, artık 
gözünün arkada kalmadığı, derler ya ‘gözü 
çöplükte kaldı’ öyle bir şey var... Böyle olmayan 
bir haldir... Hem çöplükte ne varsa yemiş, 
görmüş, seçmiş, bırakacağını gerçekten 
bırakmış, yiyeceğini yemiş... Artık çöplük 
hakkında tüm bilgisini doyurmuş... Öyle horozlar 
olmak lazım... Nefs-i mutmain olmak… Ve o 
zaman ne diyor; bu hassaya kavuşabilmek için, 
hangi hassaya..? Sessiz ve sakin bir durum... Bu 
çok ciddi bir idrakli iç dünyanın ifadesidir... Yani 
bilgeliğin, teslimiyetin ta kendisi, boynun tam 

eğik olma halidir... Nerede olduğunu bilmek, 
hangi alanın mensubu olduğunu bilmek ve orada 
kararlılığını kılmış olmak demektir... Geri 
dönülmez bir belirleyicilik oluşturmuş... Gezginlik 
değil... Gezginlik kusur değildir aslında... 

Gezginlik, sabitleneceği ve kendisi için 
en lüzumlu olan alanı arama sürecidir ve çok 
lazımdır, gezmek lazımdır... Kitapları okumak 
lazımdır, inisiyasyon alanlarını gezmek 
lazımdır… Gereken her türlü inisiyenin şöyle bir 
tadına bakmak lazımdır ama bunu sürekli âdet 
haline, bir yaşam tarzı haline getirmek fevkalade 
tehlikelidir... Çünkü niye..? Zaman bu zaman 
değildir... Zaman, artık kısadır... Niçin kısadır?.. 
Artık gezginliklerimizi bitirip, çöplüklerimizi yeteri 
kadar iyice tahkik edip, artık bir yere ve bizim 
varlığımıza en uygun yer neresiyse oraya demir 
atmak gerekir... Asla ne şuraya, ne buraya... 
Varlığımız hangi titreşim seviyesi, hangi bilgi 
seviyesinde ‘oh’ diyor ve coşuyor ve geliyorsa o 
titreşim seviyesindeki bilgiye kilitlenmek lazım... 
Çünkü hala bunun kararını verememek 
kıyametin yakınlığından dolayı çok ciddi 
dezavantajdır... Niye..? Çünkü sizin varlığınızın 
ihtiyacı olan ve varlığınızın ilacı olan titreşimi 
bulamamanızın hala bir laboratuarda kobay 
olmaktan farkı yoktur... Yani ne gibi?.. Bir tıbbi 
merkezde sizin bir hastalığınız var, doktorlar bir 
türlü size teşhis koyamıyorlar, antibiyotik veriyor, 
parasetamol veriyor, uyuşturucular veriyor, siz 
kobay vaziyettesiniz... Kendinizi böyle bir 
kobaylıktan artık ‘dur, ben içime dönmek 
istiyorum... Hangi titreşim benim varlığımın 
zenginleşmesine, şu durumdan bir üste doğru 
titreşimimi yükseltmeme sebep oluyor..?’ Ahmet 
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Beyin mi..? Tamam, Ahmet Beyde kalın... 
Mehmet Bey mi..? Mehmet Beyde kalın... 
‘Efendim ben bütün yerleri gezerim, her yeri 
dolanırım…’ artık dememelisiniz… Artık karar 
vermenin zamanıdır... Sabitleneceğimiz kutbu 
tespit etmenin gecikmişliği içerisindeyiz... 
Sabitlenelim artık... ‘Efendim sabitleneceğiz de 
diğer alanlarla veya bilgi odaklarıyla tamamen 
ilişkimizi kesecek miyiz?..’ hayır... Onlarla sosyal 
ilişkiler kuracağız, bir tebliğde diyor ki; 
“Sosyalitenizi artırınız…” cümle bu... Diğer 
inisiyasyon alanlarıyla iletişimler kurarak 
sosyalitenizi artırınız diyor... Sosyaliteyi artırmak 
ayrı bir mevzuudur ama hala ilacım nedir diye 
eczane eczane dolaşmak, zamansızlıktan dolayı 
mahsurludur... Artık bunu çoktan yapmış olup, 
bitirmiş olmamız lazım... 

Şimdi şiddetle şifalanma dönemi lazım 
bize... Zaman az... Şifayı nereden bulacağım 
ben..? Bu şifa, gerçek varlığımızın şifa noktası, 
hepimizin şifa noktası farklıdır... Asla hepimizin 
şifası burada değildir... Asla hepimizin şifası aynı 
bilgi odağında değildir... Asla hepimizin şifası şu 
veya bu derneğinde değildir... Asla hepimizin 
şifası dinlerde de değildir... Onunla şifalanacak 
varlık grubu ayrıdır, ötekiyle ayrıdır, spiritüel 
yolda verilen ayrıdır, imamın, hocanın verdiği 
ayrıdır, buranın ayrıdır... 

Şimdi bize deniyor ki; sizler sizinle temas 
eden varlıkların kendi orijinal ışığını yakmasına 
ancak vesile olabilirsiniz ve onu yakınız diyor... 
Demiyor ki; elinize verilen ışığı ille ona yutturun, 
ışığı benzer ışıkla buluşturun... Hatırlar mısınız o 
tebliği..? Size doğru gelen ışıklar, asla sizin 
ışığınızı örtüp onun ışığıyla yakmasın diyor... Bu 
gelen ışık diyor yani Merkez Yüce Plandan bize 
yönlendirilmiş olan bilgi, bu ışık sizin ışığınızla 
karışıp da orijinalitesinden ayrı, alakasız bir ışık 
da yakmasın diyor... Bu ışık ancak sizlerin 
orijinal varlığınızın ışığını belirgin hale getirdi mi 
muhteşem... İşte bizim bu noktada kusursuzluk 
ilkesine bağlı olarak çok özen göstermemiz 
gereklidir... 

Biz kimseyi burada Merkez Yüce Plan 
bilgileriyle akortlanma zorunluluğunda 
bırakamayız... Hatta ben ta başından beri 
söylerim bazı arkadaşlar yadırgarlar, kabalık 
olarak geliyor tabii, dünyasal hayatta bu 
kabalıktır... Sizin burada yıllarca oturmanız 
doğru değildir, gitmeniz lazım... Biraz 
abartıyorum tabii... Bu ne demektir biliyor 

musunuz..? Size lazım olan kısmı alın ‘tamam 
arkadaş benim işim bitti, ben gidiyorum hayat 
içerisinde bunu kullanmaya... Bunu tatbik 
edeceğim, kullanacağım, onu iyice 
ışıklandıracağım’ bir gün o elinize alıp da çıkıp 
gittiğiniz, kullandığınız bilgi bittiğinde, tekrar 
daha üst bir bilgiye ihtiyacınız olduğunda gelin... 
İşte Mevlana ile Yunusların inisiyasyon şeklidir 
bu... Gideceksin o bilgini güzelce kullanarak 
bütün bedenlerinde sirküle edeceksin, 
bereketlendireceksin, yepyeni bir bilgi değeri 
oluşturacaksın, o sana yetmediği zaman gene 
geleceksin... Böylesine bir tarz... Dolayısıyla biz 
de öyle kalabalık vs. işte gördünüz, isterse 
yapılır... Bizim, sayıda değil, kalitede bir 
oluşumun heveslisi olmamız lazım... Bir kişi ama 
beş yüz kişiye bedel... Bir kişi ama iki kişiye 
bedel... Bir kişi ama beş kişiye bedel... Bir şuur, 
anlayış, idraklilik kapasitesi bizim için çok 
önemli... 

Tabanın yani varlığın mantal, duygusal 
ve fiziksel bütün bunların tümüne, varlık 
yapısının tümüne taban diyor… Tabanın sessiz 
ve sakin hüviyeti içsel olarak mühim bir 
donanımı ifade etmektedir... Şimdi bu tabanı 
tabii ki, bir varlığın bu bahsettiğim bütün 
bedenleri alabilirsiniz, o varlığın gelecek olanla 
nasiplenmesi için çok mühim bir içsel 
donanımı... Bir alanın ise, o alanın varlık 
grubunun tümünün özelliği bu olmalı... Sessiz ve 
sakin... Yani bu alanın varlığını bir varlık olarak 
değil de bu alanı teşkil eden bizler olarak 
düşünürseniz, bu alanın gerçek mensupları 
olarak düşünürseniz yani bu alanın bilgisini 
kendilerine ilaç olarak kanaat getirmişler 
‘Arkadaş benim ilacım bu...’ Diğer ilaçlar..? 
Tamam bakabilirsiniz, tetkik edebilirsiniz, oradan 
da şifalar alan olabilir yani bu ne gibi..? 

Bir doktor size çok ciddi bir teşhis 
koyuyor ve hastalığınıza ciddi bir antibiyotik 
veriyor ‘Sen stroptomosin alacaksın’ diyor... O 
demez ki ‘Stroptomosinden daha düşük 
seviyedeki bir ilacı sakın alma’ vitamin de 
alacaksın ama ilacın stroptomosinse bunu bir 
kenara koyup aspirinle ben idare ederim 
diyemezsiniz... Dediğiniz anda, zamansızlıktan 
dolayı problem var... Bir an önce şuurlarımızın 
hat safhada hatta zorlanırcasına açılması, 
bilincin tam bu devre sonunun bizden talep ettiği 
seviyede bir bilince ulaşması lazım... Şükürler 
olsun ki, çok nezih bir topluluğuz... Yani 
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aramızdaki arkadaşlar, küçüğünden büyüğüne 
arınma çalışmaları yapıyorlar, perhizler 
yapıyorlar yani sırf bilgiyi alalım demiyorlar bir 
de o bilginin varlıklarında bir an önce 
nakşolması, sindirilmesi, idrak ve şuura geçmesi 
için perhiz yapıyorlar... Bırakın et yemeyi, şunu 

bunu yemeyi yani yirmi bir günlük arınma 
çalışmaları yapıyor buranın küçüğünden 
büyüğüne birçoğu... İnşallah bu varlık grubuyla 
bizim sessiz ve sakin bir hüviyete bürünmemiz 
an meselesi... 

(Devam edecek) 
 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
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 Kolaylık da, zorluk da bize Yaradan’dan 
gelir… Burada Sevgili Quan-Yin; bizlere 
dosdoğru yolda olabilmenin anahtarı olarak 
“gözümüzü hedeften ayırmama” hedefini 
sunuyor… Yaradan’a giden basamaklar, her 
zaman düz değildir, diktir… Ancak en tepedeki 
ülkümüz olan, o an bizim için ‘en tepede 
gördüğümüz’ hedef olan yere doğru gözlerimizi 
dikersek, yol bizim için çok daha kolay 
olacaktır… 

DOSDOĞRU YOL 

 

 

 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin Üzerine; 
Rahmetlerle Yağan Rabbim!.. 

Sana hamdolsun... 

Senin izninle; bir araya geldik ve huzurundayız... 
Ve bütün kapılarımızı Sevgili Quan-Yin’in ışığına 

açıyoruz... 

 

Yaradan’ımızla bütünleşme, O’nu 
hatırlama ve O’nun yolunda ilerleme, O’na hizmet 
etme olan en büyük hedefimize nasıl ulaşırız?.. 

İlerlemek, yol kat etmek tüm canlıların 
mukadderidir… Bizim attığımız her adım, 
“Dönüşünüz Bana’dır…” ifadesine de uygun 
olarak O’na yaklaşmaktır… Pekala genel olarak 
büyük resimde her birimiz O’na doğru ilerlerken, 
acaba detaylarda ve hayatımızın derinliklerinde, 
bu yürüyüşümüzle ilgili neler yapabiliriz?.. 

Dağların birçok öğretide kutsal oluşunun 
sebebi, yükseklikleridir… Uzak Doğu’da 
öğretmen, öğrencisini dağın tepesine çıkarır ve 
oradan aşağıdaki hayata bakmasını ister… 
Burada öğrenci aşağıda, Dünya yaşamının 
içerisinde gereksiz şeyleri ne kadar büyüttüğünü 
ve zorluk olarak algıladıklarının aslında ne kadar 
ufak engeller olduğunu hissedebilir… Çünkü 
baktığı yerden, aşağıda olan her şey gayet ufak 
görünmektedir… 

Sırat-el Müstakim olarak İslam’da ifade 
bulan dosdoğru yol, Budizm’de “Buda’nın Orta 
Yolu” olarak görülür… Çeşitli öğretiler bizlere 
ancak bu Orta Yol’da olabilirsek insan olmanın 
hakkını layıkıyla verebileceğimizi anlatırlar… 

Dosdoğru yolda yürüyebilmek için 
görebileceğimiz en yüksek hedeften gözümüzü 
ayırmamak da bizde benzer bir etki yaratabilir… 
Gözümüz, idealimiz olan Yaradan’a ait 
hedefimizde ise, yol üzerindeki zorluklar bizi fazla 
oyalamaz… Gittiğimiz yeri bildiğimiz için, 
giderken karşılaştıklarımızın manası bizim için 
Hedef’imize hizmet eden hale gelir… 

“Sevgili Quan–Yin; bayrak hakkında bir renk 
söylemek istemediğini söylüyor…”  

“Ve bayrağın renginin, bizlerin tırmanışına 
bağlı olarak sürekli değişeceğini söylüyor…”  

QY / Celse: 085 Burada Sevgili Quan-Yin; bizler için çok 
mühim bir bilgiyi işaret ediyor… Bizlerin Yaradan 
ile olan ilişkisi, bizim gösterdiğimiz gayret ve 
attığımız adımlarla derinden bağlantılıdır… O’na 
dair görebildiğimiz en yüksek hedef, yolda 
ilerlerken göstereceğimiz tutum ve gayret ile 
sürekli olarak nitelik değiştirecektir… Burada, 
Yol, Rab’bimizin koyduğu yasalar doğrultusunda 
ve O’nun kapsamında ilerlerken, İnsan olmanın 

“Sizler o merdivenleri çıkarken, en tepede 
dalgalanıp duran, sizlere hedef olan olmalı…” 

“Çıktığınız basamakların dikliği sizi 
ürkütmesin…” 

“Gözlerinizi yukarıdaki bayraktan 
ayırmadıkça, basamaklar sizin için çok daha 

kolay olacaktır…” diyor… 
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onuru olarak nasıl bir özgür iradeyle donanmış 
olduğumuzu görüyoruz… 

“Merdivenleri çıkarken, alt sahanlıklarda altın 
tapınaklarla karşılaşacaksınız…” 
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“Daha üst basamaklarda, durabileceğiniz 
sahanlıklar giderek daralacaktır…” 

Sevgili Kuan–Yin; şu anda herkesin 
zihnine bir tapınak ilham etmekte olduğunu 
söylüyor… 

“Lütfen zihninizdeki görüntüye konsantre 
olun…” 

“Ve şu anda zihinlerinizi siliyorum…” diyor… 

Alt sahanlıklar, yani yol üzerinde dik 
olmayan, nispeten daha rahat olan yerlerde 
bizler için kutsaliyet ifade eden altın (bilgelik 
dolu) tapınaklarla karşılaşacağızdır… Fakat 
basamaklardan daha yukarılara tırmandıkça, bu 
sahanlıklar daralacaktır… Mutlaka yol üzerinde 
yürürken, gördüğümüz, uğradığımız tapınakları, 

bir diğer ifadeyle kutsal hisleri, düşünüşleri, ilahi 
aşkları ve tapınmaları, aşmamız, bırakmamız 
gerekecektir… (devam edecek…) 

Daima Hedefin Sonsuzda Olduğunu Bilen 
İnsan olmanın onuru ile yürüyebilmemiz ve 

ilerleyebilmemiz niyetiyle… 

Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin Üzerine; 
Rahmetlerle Yağan Rabbim!.. Sana 

hamdolsun... 

Senin izninle; Sevgili Quan-Yin, bilinçlerimizi 
yıkadı, kalplerimizi yıkadı, bedenlerimizi 

yıkadı, hayatlarımızı yıkadı, şifa oldu, koruma 
oldu, bolluk-bereket oldu... 

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

Yalnızca Şefkat’le ve Sevgi ile 
yaşamanın ne demek olduğunu bizlere 
anlatan Sevgili Quan-Yin’in ışığı ile her an 
yıkanmak dileğiyle… 

 

 

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/

