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

Bu ayki bültenimizde de yine “zaman 
rölativitesinden” söz edeceğim… 

P.D. Ouspensky, “Evrenin Yeni Bir 
Modeli” adlı kitabında, tüm yaşam ihtimallerinin 
mevcut olduğunu, ancak bizim bunların arasında 
sadece tek bir çizgiyi izlediğimizi 
söylemektedir… 

“Zaman Mevcut değildir… Fenomenlerin, 
daimi ve ebedi ortaya çıkış ve ortadan 
kayboluşlar, hiç durmadan akan, sürekli ortaya 
çıkan ve sürekli yok olan olaylar çeşmesi diye bir 
şey yoktur… Her şey hep mevcuttur... Sadece 
tek bir ebedi şimdiki zaman, Ebedi Şimdi 
(Eternal Now) vardır… Ki zayıf ve sınırlı olan 
beşeri zihin bunu hiçbir zaman kavrayamaz ve 
tasavvur edemez… Ancak, Ebedi Şimdi fikri, 
hiçbir şekilde, her şeyin soğuk ve acımasız bir 
şekilde önceden belirlenmesi, kesin ve 
yanılmaz, bir önce var oluş fikri değildir… Her 
şeyin hali hazırda mevcut olması, uzak 
geleceğin mevcut olması halinde, yaşam, 
hareket, gelişim, evrim yoktur demek çok hatalı 
olur”… 

Ouspensky için “gerçek Dünya” bir 
sonsuz ihtimaller dünyasıdır… “Zihnimiz, 
ihtimallerin gelişimini hep tek bir yönde izler… 
Fakat aslında her bir an, çok sayıda bir ihtimali 
kapsar… ‘bunların hepsi de gerçekleşir’ ama biz 
bunu göremeyiz ve bilmeyiz… Hep, 
gerçekleşmelerden sadece birini görürüz ve 
beşeri zihin zayıflığı ve sınırlılığı da işte burada 
ortaya çıkar… Ancak şimdiki anın, bir sonraki 
anın ve böylece tüm anların tüm ihtimallerinin 
gerçekleşmesini tahayyül etmeye çalıştığımız 
takdirde Dünya’nın sonsuz bir şekilde 
büyüdüğünü, ardı arkası kesilmeden kendisini 
çoğalttığını ve ölçülmez derecede zengin bir 
hale geldiğini ve o ana kadar düşündüğümüz 
yavan ve sınırlı Dünya’ya hiç benzemediğini 
hissedeceğiz… Bu sonsuz çeşitliliği tahayyül 

ettiğimizde, bir an için sonsuzluğun ‘tadına’ 
varacak ve ‘zaman sorununa’ dünyasal ölçülerle 
yaklaşmanın ne kadar yetersiz ve imkânsız 
olduğunu anlayacağız… Her bir an ortaya çıkan 
tüm ihtimallerin gerçekleşmesi için, bütün 
yönlerde yol alan ne kadar sonsuz bir zaman 
zenginliğinin gerekli olduğunu anlayacağız… 
Dünya’nın öylesine sınırsız bir şekilde geniş 
olduğunu hissedeceğiz ki, içinde herhangi bir 
sınırlamanın yer alabileceğine, içermediği bir 
şeyin bulunabileceğine dair bir düşünce bize 
saçma gelecektir…” 

Ouspensky, ebediyetle, ‘zaman’ ın ikinci 
boyutu dediği ‘beşinci’ bir boyut arasında bir 
bağlantı kurar… Evreni, en yüce haliyle, “altı 
boyutlu” olarak gören Ouspensky’ e göre, Evren’ 
in, bu düzeyde, üç mekân boyutunun yanı sıra 
bir de “üç zaman boyutu” vardır… Bir dizi 
ihtimalin gerçekleşme çizgisi, zamandaki bir 
çizgidir… Bu durumda, bir yüzey, bir çizgi için 
sonsuzluktur çünkü bu yüzey sonsuz sayıda 
çizgiyi içerebilir… “Bildiğimiz her şey, mevcut 
olarak tanıdığımız her şey, dördüncü boyutun 
ancak bir çizgisi üzerinde yer alır… Dördüncü 
boyutun bu çizgisi, bizim varoluş kesitimizin 
“tarihi zamanı” dır... Bildiğimiz tek ‘zaman’ 
hissettiğimiz ve tanıdığımız tek zaman budur... 
Ancak, biz farkında olmasak da, bizimkine hem 
‘paralel’ hem de ‘dikey’ olan öteki ‘zamanlar’ ın 
mevcudiyetine dair hisler sürekli olarak 
bilincimize giderler... Bu ‘paralel zamanlar’ ın 
tamamen bizlerin zamanını andırmalarına ve 
‘önce-şimdi-sonra’ dan oluşmalarına rağmen, 
‘dikey zamanlar’ sadece ‘şimdiki zaman’ dan 
ibarettirler… 

Zamanın paralel çizgileri bir dokumadaki 
‘çözgü’ yü (warp) temsil ederken, dikey 
zamanlar da, paralel zamanlarla aralarındaki 
ilişki açısından, bu dokumanın, ‘atkısı’ nı, çapraz 
ipliklerini oluştururlar…” 
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İhtimallerin zamanın her anından nasıl 

her yönde dal sardıklarını anlayabilmek için bir 
“altıncı boyut”, üçüncü bir zaman boyutu 
eklemek zorunludur… Böylece, Zaman, “bilinen 
mekânımızın üzerindeki bir üç boyutlu mekân” 
haline gelir… Mekân içerisinde algıladığımız her 
obje, mekân içerisindeki gözle görülür haldeki 
uzantısının dışında bir zamanın üç boyutu 
içerisinde uzanmaktır… Bazı şeylerin “Zaman-
bedenleri” ni örneğin, atom altı partikülleri 
“mücessem madde” halinde görmemiz söz 
konusudur… Her şeyin komple biçimi altı 
boyutludur… 

“Zaman çizgilerinin biri üzerinde yaşar, 
düşünür ve varlığımızı sürdürürüz… Fakat, 
zamanın ikinci ve üçüncü boyutları yani bu 
çizginin üzerinde yer aldığı yüzey ile bu yüzeyi 
içeren mücessem cisim her an yaşamımıza ve 
bilincimize girer ve bizlere ait zamanı etkilerler... 
Her bir anın içerdiği tüm ihtimallerin çizgilerince 
oluşturulan ‘mücessem zaman cismi’ ni tahayyül 
ettiğimizde şunu da unutmamalıyız ki, bizim 
evrenimizde bunların ötesinde hiçbir şey 
olamaz. Sonsuz Evren’ in sınırlılığı sözüyle 
anlatılmak istenen de budur…” 

Böylece, Ouspensky’ nin bakış açısına 
göre, komple “Zaman-Mekan” üç mekan boyutu 
ile üç zaman boyutunu bir bütün halinde içeren 
‘her şeyin her yerde ve her zaman var olduğu’ 
altı boyutlu bir “yüksek mekan” ya da tüm 
ihtimallerin gerçekleşme mekanıdır... 

Ben neyim?.. Ben yaşamım... “Tüm 
yaşamım benim zamanımdır…”. Yaşamımın 
şimdiki anı, yaşamımın bütünlüğündeki, 
mevcudiyetimin esametindeki bir noktadır… Bu 
bütünlük benim tek “zamanımdır…” Ouspensky’ 
e göre, yaşamın ta kendisi insan için ‘zaman’ 
dır... İnsan için, yaşamının ‘zamanı’ dışında 
başka herhangi bir zaman yoktur ve olamaz… 
‘İnsan, kendi yaşamdır…’. Kendi yaşamı kendi 
zamanıdır… Bu da onun için “yaşam” dır... Bir 
insan için, yaşamının zamanı ötesinde hiçbir 
yarın yoktur… “İnsan, zamanı sona erdiği için 
ölür… Ölümden sonra hiçbir yarın olamaz…” 
Ancak kişinin yaşamı olabilir… 

“Yaşamın” kendisi yok edilemez… 
“Geçen zaman” bizleri, “bizim için” ötesinde 
hiçbir şey bulunmayan yaşamın sonuna getirir… 
Bu bir sondur; aynen üç boyutlu objeler 
dünyasında bir masanın kenarının bu masanın 

bilinen mekân içerisindeki sonun oluşturması 
gibi... Daha ötede masa yoktur… Masanın 
üzerinde gezdirilen bir el, artık bu masaya 
dokunamayacak ve böylece bu el için masa 
varlığını yitirmiş olacaktır… Ancak, içinde 
bulunduğu mekânda masayı bütünüyle gören 
gözler için böyle bir sonuca varmak söz konusu 
olamaz… Aynı şekilde, yaşam da, yok edilmiş, 
sona ermiş gibi gelir… Aslında, sona erer… 
Fakat dört boyutlu dünyada hala daha mevcuttur 
ve yok edilemez… Bu, aynen, Dünya’nın yok 
edilemez oluşu gibidir… 

İnsanlar, atomik güçlerin açığa 
çıkarılmasıyla Dünya’nın yok edilebileceğini 
tahayyül ederler… Bu imkânsızdır… Geçen 
zaman içinde sona erebilir… Fakat bu sadece, 
“zaman uzunluğunun” ya da “yaşamının” o 
noktadan öteye uzanmadığı anlamına gelir… 

Dünya’nın gerçekten yok oluşu, daha 
yüksek boyutlarda, zaman-uzunluğunu tüm 
noktalarında başlangıçtan sona kadar yok edilişi 
demektir ve böyle bir yok ediliş için gerekli olan 
güç fizik enerjilerde mevcut değildir… Hiçbir 
patlama ya da elektronik bombardıman bu etkiyi 
oluşturamaz… “Şimdi” bir insana ateş etmekle 
onun zaman içerisindeki “Hayatiyetini” nasıl yok 
edemiyorsak, aynı şekilde Dünya’nın hay özelliği 
de da yok edilemez… Zaman’ ın içerisinde ateş 
edemeyiz… Hiçbir kurşun “hayatı” öldüremez… 
Hiçbir yok etme fiili “hayatı” yok edemez… 

5. Yüzyılda yaşamış olan Romalı senatör 
Boetnius, hapishanede ölümünü beklerken 
“felsefede teselli bulmak” (De Consalitione 
Philosophiae) adlı kitabında, bütünlük fikrini ve 
ebediyetle ilişkisi açısından anlamını çok güzel 
bir şekilde tanımlamaktadır… 

“Tanrı’ nın ebedi oluşu, akıl sahibi olan 
herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir husustur… 
O halde, ebediyet nedir?... Sonu olmayan 
yaşamın tüm içeriklerini tek bir bütün halinde 
kavrayan ve tasarruf edene –kendisi için, 
geleceğe ait hiçbir şey meçhul olmayan ve 
geçmişin hiçbir şeyi uçup gitmeyene – gerçekten 
!ebedi’ diyebiliriz… ‘Böyle bir varlık, kendisini, 
kendi kavrayışı içinde tutmalı, kendi kendisi için 
daima mevcut olmalıdır…’ Ve geçip giden 
zamanın sonu olmayan gidişini, kendisi için 
mevcut olan bir unsur olarak tasavvur etmelidir... 

“Tanrı ‘ebedi bir şimdiki zaman’ içinde 
yaşar… O’ nun bilgisi zamanın tüm hareketini 
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aşar ve kendisine ait ‘şimdiki-zaman’ ın 
bölünmezliği içinde ikamet eder… Geçmişi ve 
geleceği tün sonsuz uzantıları içinde kavrar ve 
bölünmez olan idrakiyle tüm olayları sanki şu 
anda oluşuyorlarmış gibi temaşa eder…” 

Doğu’ nun ermiş kişileri, yüksek şuur 
halleri içerisindeyken Dünya’yı 
deneyimleyişlerinde oluşan bir genişleme, bir 
açılmadan söz ederler… Ve bu hallerin, 
tamamen değişik olan bir zaman ve mekân 
deneyimini kapsadığını doğrularlar… 
Meditasyon sırasında, bildiğimiz üç boyutlu 
mekânın ötesine geçmekle kalmadıklarını, 
ayrıca, hatta daha güçlü bir şekilde, olağan 
zaman şuurunun aşıldığını vurgularlar… Anların 
lineer bir ardışıklı yerine, sonsuz, zaman-dışı ve 
yine de dinamik bir şimdiki zaman 
deneyimlerler… Aşağıdaki alıntılar üç Doğulu 
mistiğin bu “Ebedi Şimdi” (Eternal Now) 
hakkındaki sözlerini kapsamaktadır:  

Chuang Tzu: 

“Zamanın geçişini unutalım… Fikirlerin 
çatışmasını unutalım… Yakarışımızı sonsuza 
yöneltelim ve orada yerimizi alalım…” 

 

 

Hui-neng: 

“Mutlak sükûn şimdiki andır… Bu anda 
yer almasına rağmen, bu anın sınırı yoktur ve 
ebedi sevinç bundadır…” 

D. T. Suzuki:  

“Bu spiritüel dünyada geçmiş, şimdiki 
zaman ve gelecek gibi zaman dilimleri yoktur… 
Çünkü bunların hepsi de şimdiki zamanın, 
yaşamın gerçek anlamıyla titreştiği tek bir limiti 
içine büzülmüşlerdir… Geçmişle geleceğin her 
ikisi birden bu şimdiki aydınlanma anı içinde 
katlanmışlardır… Ve bu şimdiki an, tüm 
içerikleriyle durup kalan bir şey değildir… Çünkü 
hiç durmaksızın ileriye gider…” 

 

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; bireyin esas ihtiyacı ile tali 

ihtiyaçları arasındaki bağın, zaruret 
derecesine bağlı olarak genişlemesinin 
veya daralmasının, bireyin, mühim bir 
ilerleme kıstası olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 Kıyam etmek; ilerleyen bireyin, an be an 
illüzyonla hemhâl olurken, bir taraftan da, 
her yönelişine bağlı olarak zaman 
enerjisinin kendisine sunmuş olduğu yeni 
illüzyon sahneleri, senaryoları ile dalar 
gider olduğunun; işte bunun içindir ki, 
ilerleyişin son derece zor ve meşakkatli 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:243) 

*** 

 

 

 Kıyam etmek; yorgun olan bireyin, bu 
tesiri toplumlara yayar, toplumların, tekrar 
bireyleri etkiler olduğunun; dolayısıyla, her 
yanın girdaplarla dolu olduğunun; adeta 
bireyin, bastığı noktadan, baktığı 
noktadan, işittiği noktadan ve dokunduğu 
noktadan aşağıya çekilir olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 Kıyam etmek; şu dönem, yoğun illüzyonla 
hemhâl olduğumuzdan dolayı, 
tatbikatlarımız esnasında, bilgilenmekten 
ziyade sadece mücadele etmek zorunda 
kalmakta olduğumuzun; üzerimize 
bulaştırdıklarımızın etkisinden hâlâ 
kurtulamadığımız için, önce kirden pastan 
ayıklanmak mecburiyetinde olduğumuzun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 
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 Kıyam etmek; illüzyonun, Dünya yaşam 

icabımız olduğunun; eğer içerisine 
girdiğimiz bir hadisede, ki bu bir 
illüzyondur, bu durum bir labirentse, önce 
labirentin labirent olduğunu bilmemiz 
gerektiğinin yani çok karmaşık ve çıkışı zor 
olan bir yol içerisinde olduğumuzun; sonra, 
durumun bize vereceği bilginin, labirentin 
en kuytu yerlerinde saklı olduğunu 
bilmemiz gerektiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 Kıyam etmek; bilgiye ulaştığımızı doğru 
hissetmemiz gerektiğinin, çünkü en büyük 
yanılgının burada olduğunun; biz 
yaklaştıkça, bilginin kendisini gizler, 
önümüze değişik varyasyonlar sunar 
olduğunun, adeta kendisini çeşitler 
olduğunun; daha çok derinleşmemiz, daha 
çok şey öğrenmemiz için adeta bilginin bir 
davranış şeklinin bu durum olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:243) 

*** 

 Kıyam etmek; işte, bilgiyi edindikten 
sonra, geriye dönüş yolculuğunda bilgiyi 
kaybetme olasılığımızın çok mühim 
olduğunun; henüz bilgi idrake 
ulaşmadığından dolayı, labirentin karışık 
yollarında onu yitirebilir olduğumuzun; 
önümüze yeni illüzyonların çıkar 
olduğunun, hadisenin hafiflemesinden 
dolayı bilginin adeta zihnimizden akar gider 
olduğunun; işte burada, bilgi yuvalarımızın 
temiz tutulması, daima hazır 
bulundurulması hususunun ön plana çıkar 
olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:243) 

*** 

 

 

 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (41)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“Bilgi ile varlığın bir olması, varlığın 
kendini bilgi olarak görebilmesi, idrakin 

ancak bütün bedenleri arasında 
sirkülasyonun vuku bulması neticesi ortaya 

çıkabilecek bir husustur…” 

Yani nasıl bir şey bu; mantal olarak hak 
yememe ihtimalini taşıyor... Duygu olarak da 
asla bunu reddeden bir duygusu yok… 
Dolayısıyla fiziken de asla bunu yapmıyor... 
Bütün bedenlerinde bunu uygular hale gelmiş… 
Belki bu noktaya gelinceye kadar, fiziken, 
otomatik olarak hak yedi, sonra duygularda 
tasvip görmemiş önce... Şöyle dikkat ederseniz, 
en otomatik hal, fiziken icraat yapıyorsunuz, 
duygu onu destekliyor, akıl da onu destekliyor... 
Şimdi burada ne oluyor..? Bir merhale geliyor... 
Gelişim düzeyleri bunlar... Adam eylemsel 
olarak, fiziken hak yiyor... Duyguları bunu 
destekliyor... ‘İyi ki hak yedin, sen yapmasaydın 
o senin hakkını yiyecekti vb...’ Akıl da tamam 
diyor, destekliyor, aferin diyor, tasdik ediyor, 
adam o realitede... Ve hak yemeye devam... 

Gün geliyor, fiziken hak yiyor, duyguları 
onu yalnız bırakıyor... İçinden diyor ki; ‘Ya bunu 

sevmedim, olmadı, bu seferki hak yiyişim 
hoşuma gitmedi…’ Çok kaba misal bunlar ama 
anlaşılsın diye... Çünkü daha ince örneklerle 
konuşsak, biliyorum onların versiyonları sizi 
uğraştıracak... Çok kaba olduğu için bunun çok 
versiyonu yok... Daha sınırlı... Adam diyor ki; 
‘hak yedim fiziken ama duygum bunu 
onaylamadı…’ Tabii duygusu reddettiği için aklı 
da ‘Hayır, bunu bir daha yapmamalıyım...’ Bu 
sefer ne yapıyor biliyor musunuz, fiziken hak 
yemeden vazgeçiyor ama fiziken kendini 
çekmesine rağmen duygularla hak yemeye 
başladı... Bir süreç başlıyor... Bu sefer 
duygularıyla, niyetleriyle, hak yeme niyetinde 
ama eli varmıyor... Bu bir gelişim düzeyidir... Bu 
Rabbe yolculuktur... ‘Dönüşünüz banadır’ ı böyle 
bir şey olarak algılayın... Sanmayın onu biz 
kanatlanacağız da melekler şeklinde Evliyalar 
olacağız, değil... ‘Dönüşünüz banadır…’ın içinde 
bu var... Öldüren adamın bir gün öldürmemeye 
yönelişi Rabbe yöneliştir... Objektivite ile 
meselelere baktığımızda Kainat düzeninin nasıl 
yasalarla yönetildiğini ve bizim nasıl böyle 
detaylarda boğulmuş olduğumuzu 
görebileceğiz... Adam bu hale geliyor... Öyle 
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değişiyor ki belki yaşamlar boyu, belki de bir 
yaşam içerisinde duygularıyla da öldürmenin iyi 
bir şey olmadığını anlıyor, düşünsel olarak 
öldürmeye devam ediyor yani imajinatif olarak... 
Yaparız ya, öldürürüz ya… Bu cinayetleri 
işleyenlerdeniz biz... Sakın bunu çok geri realite 
olarak almayın... Biz düşüncelerimiz ile 
öldürüyoruz... Öldürmüyor muyuz..? Öldürmeyi 
bırak, gözünü çıkarıyoruz, ayağını kırıyoruz... 
Düşüncenin dahi bu icraatı yaptığı anda hareket 
tamamdır... Siz öldürdünüz... Fiiliyatın hiç önemi 
yoktur... Hareket, düşüncedir... Felsefe de bunu 
savunur... Spiritüel ekolde de yani tebligat 
bilgilerinde hareket düşüncedir, düşüncede 
başlar... İmajinasyonda başlar... Ama İslam’ın 
hala anlamadığım, beyinlerinde aksi fakat halka 
yansıyan kısmı o kadar ters bilgi ki... Geçen gün 
gazetede okudum… O Diyanet İşleri yetkilileri 
ramazan münasebeti ile soru-cevap veriyor... 
Diyor ki; ‘Düşüncelerinizde bir kötü düşünce 
üretip eğer harekete dökmediyseniz günah 
sayılmaz…’ diyor... Getireyim, göstereyim, 
gazeteden kestim... 

Oysaki Allah kalbe nazar eder… Peki, 
nasıl bunun aksini söyleyebiliyorlar diyanet 
sorumluları... Yani kendilerini duayen olarak 
topluma kazandırmışlar bu cevabı veriyorlar... 
‘Eğer fiiliyata dökmediysen, düşünce günah 
değil…’ diyor... Yani belki de insanların altından 
kalkamayacakları bir bilgiyi vermeme adına mı 
bunu yapıyorlar... Yani hiç değilse sen fiiliyata 
dökme de yeter... ‘Alkollü namaz kılabilirsin…’ 
diyen bir yetkili... Kıl da nasıl kılarsan kıl… Hiç 
kılmamaktan iyidir diye mi düşünüyorlar acaba… 
Toplumu kazanma, popülist... 

Belki o kadarını anlayabiliyor… 
Zannetmiyorum ama insanlara yansıtmasının 
altında hiç değilse kaybetmeyelim, yıkmayalım 
realiteleri... Adamı hiç değilse fiiliyata 
döktürtmeyelim, düşüncede kalsın... Papaza 
gidip günah çıkartma da öyle bir şey... Biraz 
psikoterapik vaka... Manevi, psişik yapının 
terapisi... 

“Fark etmediğiniz bir şeyin üzerinizdeki 
etkisini kaldıramazsınız...” 

Bu bilgiye dayanarak orada fark ettirme, 
ifşa ettirme, itiraf ettirerek fark ettirme 
prosesidir... İyi bir şeydir...  

“Realite katmanlarının bilgiyle doyuma 
ulaşması ve geriye dönüşü olmayan bir 

belirleyicilik oluşturması bedenleri meydana 
getirir…” 

Yani meseleleri realite katmanları 
içerisinde değerlendirmeye tabii tutmamız lazım 
ki, o zaman gerçek bilgiye doğru yolculuk 
yapabilelim... 

“Bir bilginin idrak edilebilmesi için, önce 
mantal seviyedeki konstrüksiyonun 

hazırlanması gerekmektedir…” 

Burada bir konstrüksiyonun hazır 
edilmesi lazımdır idrak edilebilmesi için... Yani 
bu şu demektir... Eğer siz geçmiş yaşamlar 
boyunca veya sizler ya da hepimiz veya tüm 
beşeriyet geçmiş yaşamlar boyunca bir takım 
idrak taşlarını buraya konstrüftik bir tarzda 
koymamışsak, sizin o mevzuyu idrak etmeniz 
mümkün değildir... Yani siz bir şey idrak 
ediyorsanız, mutlaka o sizden önce üzerinde 
çalışılmış bir mevzu olmalıdır... Yani yeryüzü 
tekâmül okulunun muhatabı olmayan bilgiyi siz 
idrak edemezsiniz... Bilmem anlatabiliyor 
muyum..? Mutlaka oraya konmuş konstrüfik yapı 
önceden oluşmuş, yapı önceden oluşmuş 
olması lazım ki, siz o kontrüksiyondan bir taşı 
alıp daha büyük bir taşı koyup, konstüriksiyonun 
oluşmasına hizmet edebilin... İdrak böylesine 
kollektif, böylesine bütünsel mekanizmanın 
çalışmasıdır... Bakınız ne diyor; 

“Varlık, daha önceki deneyimlerine bağlı 
olarak süre gelmiş olan hayat planı içerisinde 

karşılaşmış olduğu eprövlerinde, mutlak 
surette idrake muhtaç bilgilerle iç-içe 

bulunmaktadır...” 

“Bilgiler bazen teker teker, bazı durumlarda 
değişik genişlikteki gruplar halinde 

yaklaşmaktadır...” 

Eğer epröv geldiğinde (bir bakış, söz her 
şey buna dâhil) yukarıdaki konstrüksiyonunuzun 
inşası tamamlanmış vaziyette ise, almanız 
istenen bilgiyi o yapı içerisine yerleştirebilmeniz 
çok kolay olacaktır... Bunun aksi olarak mantal 
seviyedeki çalışma tamamlanmamış ise; (yeteri 
kadar bir idrak konstüksiyonu olumu oluşmamış 
ise) o zaman epröv kendisini yenilerek sizi ta ki 
sizin o iş için hazır halde olduğunuz ana kadar 
sizi defalarca yoklayacaktır… 

Hani halk arasında denir ya, ‘Demek ki 
zamanı değilmiş’ hani bir işe tam niyet edilir 
olmazsa zamanı değilmiş, bunun adı nasiptir... 
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Yani ‘Nasibimizse olsun’ demek budur... 
Konstrüksiyon tamam, epröv de tamam olmuş 
konstrüksiyonla bağıntılı bir epröv... İşte benim 
ihtiyacım karşılanıyor... Nasip, ihtiyaçların 
isimlerinden biridir... Biz eğer nasibimiz ise olsun 
diyorsak, bunun altında ihtiyacımız ise olsun 
manası... ‘Allah’ım bana nasip et..!’ dediğimizde 
ihtiyacımızsa olsun, değilse olmasın... Beşeri 
şuur, zanlı zihin, kontrol dışı isteklerin galebe 
çaldığı bir varlık yapısı isteklerinin nasibi 
olduğunu zanneden bir yanılgı içerisindedir... 
Bizler isteklerimizin gerçek ihtiyaçlarımız ve 
hakikat olan zannederiz... Ve bunu ‘canım istedi’ 
şeklinde dile getiririz... Oysaki bizim beşeri 
şuurumuz ile tespit ettiğimiz isteklerimiz, asıl 
isteklerimiz, asıl ihtiyaçlarımızın istekleri değil... 
Onun için bir türlü değiştiremeyiz... Neyi 
değiştiremeyiz..? Koşulları değiştiremeyiz... O 
isteklerin realize olmasını bir türlü 
oluşturamayız... Çünkü niye..? Yaşam, hayat 
planı içerisinde yapacağım bir tatbikata hizmet 
eden bir istek değil... Yani gerçek ihtiyacımı 
karşılayıcı değil... Nasıl olur..? Bir araba 
herkesin ihtiyacı... İstiyorum ama olmuyor... 
Oldu bir sefer yandı... Olmuyor, olmaz... 
Herkesin var ama... Önüne gelen araba alıyor... 
Sana olmaz... Çünkü sen arabayı dünyasal 

isteğinin, arzusunun etkisi ile gerçek ihtiyacın 
sanıyorsun... Hayır, değil... Senin otobüs ile 
gidip gelmen gerçek ihtiyacın... Çünkü otobüste 
yapacağın vazifelerin var senin... Misal verdim... 
Ben metro ile gidip geliyorum... O kadar güzel ki 
o insanlarla konuşmanız şart değil... Tesir alış-
verişi... Onlara bir yol vermeniz veya onların yol 
vermeyişini gözlemlemeniz... Sizi itip kakmaları 
ve sizin buna otomatik tepki göstermeyişinizin 
iftiharını yaşayın... Kendinizi de çok 
beğenmeyin... Ben bazen beğeniyorum... Adam 
beni nasıl iteledi, sesim çıkmadı diyorum... 
Demeyin siz... Böyle bir egoyu da tatminen 
yapmayın bilin… Gözü görmüyor... Bir sefer 
kaçıracak... 3 dk. farkla gider ikinci trende... Ama 
kırıyor, döküyor... 4. Levent’e giderseniz orada 
inenlerle binenler aynı peronu paylaşırlar... 
Başka şeylerde yoktur... Orada son durakta 
inenlerle, ilk durağın binicileri cengâverler... Ben 
daha kapı açılmadan kestiriyorum... En zayıf 
arasına geçeyim ki kolay... Kapılar bir açılıyor, 
onlarda hurra... Kimse demiyor ki ben bu 
boşalmadan binemem, doluya binmem mümkün 
değildir, boşa binmeliyim ben düşüncesi yok... 
Otomatik var... Boşalmaları beklemeden 
binmeleri feci...  (Devam.Edecek) 

 

-------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (47) ------------------------------ 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Şimdi ben burada bir realiteden bir 
realiteye atlamayı, yani şuraları değil de, devre 
sonunun o külli atlayışından söz ediyorum ki 
yakındır çok az kaldı... İnşallah ona 
hazırlanıyoruz ve orada bu hazırlığımız 
randımanlı olursa bizim için hiç sorun olmayacak 
hatta biz oraya atlayamayanlara el tutanlardan 
olacağız... Biz ona hazırlanıyoruz... Ne 
yapacağız..? Atlamada, hazırlıkta yeteri kadar 
beceri gösteremeyen, ya da biraz ihmalkârlık 
etmiş, biraz daha dünya tatbikatlarına ihtiyacı 
varmış, oyalanmışlara bir an önce atlaması için 
elinden tutacağız... Böyle bir realitede, yani yeni 
dünya, yeni zaman, yeni insan nasıl olacak, 
nasıl bir yaşam olacak..? Orada yine biz 
maddeye gömülenler tehlikesi ile karşı karşıya 
olanlardan mı olacağız..? Yoksa hiç de onlar gibi 
olmayıp yepyeni bir şu an tasavvur 
edemeyeceğimiz bir ortam tatbikatına mı 
gireceğiz..? Ki öyle bir şey olacak çünkü yeni 

dünya, yeni insan ve yeni zamandan söz 
ediliyor... 

Dolayısı ile orada artık bugün beşeriyet 
içerisinde bizi kötümser kılan, ya nasıl olacak bu 
iş, bunlar nasıl bunu yapabilecekler, bir an önce 
yeni enerjiye bunlar nasıl ulaşır endişelerini 
taşıyacak varlık olmayacak orada... Bu çok 
önemli, orada çok yüksek titreşim, çok yüksek 
enerjinin, enerji tezahür ettiren varlıklar olacak... 
İnşallah buna adaylar olmak nasip olur... 

Şimdi bakınız ne diyor; Sessiz ve sakin 
olmadığımız sürece, yani kendimizi bilip, kendi 
üzerimizde öylesine geveze olmayan bir yapı... 
Bu bir tür içsel dengeyi kurmadır, madde ile olan 
ilişki dengesini yakalamış olmaktır... Hırslardan, 
dünyasal şuurun yarışlarından arınmış 
olmaktır... Bu sevgiden başka bir enerjinin 
ihtimalinin olmadığını sezebilmektir... Bu 
yardımlaşma ve dayanışmada vermekten başka 
bir şey olmadığını bilebilmektir... Bu her şeye 
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rağmen affedebilen, her şeye rağmen 
bağışlayabilendir o hal... O böyle dingindir, attığı 
adımı bilendir... Sessiz ve sakindir o, böyle bir 
durum gelecek olanın tabanını oluşturmaya 
namzet olabilmesi bakımından gayet önemli bir 
meseledir... Bu hassaya kavuşabilmek içinse, 
nedir o hassa sessiz ve sakin, içsel bir tür 
bilgelik halidir o, bilgi ile bir olmuşluk halidir... Bu 
hassaya kavuşabilmek içinse gerekli 
merhaleleri, gereken değerleri vererek aşmak 
icap etmektedir... Yani bütün realite 
basamaklarını ve değerini vererek yani 
geçiştirmeden, doyasıya tatbik ederek realitenin 
bütün gereksinimlerini yerine getirerek... Çünkü 
atlayarak geçilen basamaklar varlık için hiç 
hayırlı değildir, mutlaka geri düşüşler sağlar... 
Ben hangi realitenin varlığıyım, benim bu 
realitede yapmam gereken tatbikat nedir, şu... 
Mutlaka doyuma ulaştırmak zorundayım... Eğer 
ben otomatizmal realitedeysem otomatizmayı 
sonuna kadar yaşamalıyım... Şeriatsa realitem 
doya doya yaşamalıyım... 

Şimdi kalkıp siz dinlere laf edebilir 
misiniz..? Edemeyiz, çünkü onlar ona ihtiyacı 
olan varlıklara hala hizmet ediyor... Benim için 
artık geçersizdir, geçersizde demeyelim, beni bu 
güne kadar getirendir, Allah razı olsun belki 
bundan sonra başka bir sandala bineceğim... 
Nehri onunla geçtim, şimdi karda gideceğim, 
karada gidecek araç bana lazım... Ama hala 
nehir geçenler varsa o nehir geçirecek araç 
mutlaka lazımdır... Dejenere olmuştur, 
istenmeyen durumlara gelmiştir, doğrudur ama o 
da vazifesidir... Bugün dejenere olmuş bir dinin, 
bugün bir buçuk milyar, iki milyar takipçisi varsa, 
biat edeni yani ona secde edeni varsa hala ona 
ihtiyaç var ki o burada... Ve o insanlar, o dinin 
kendilerine sunduğu şeriat düzeninin kendilerine 
sunduğunu iyice tatbik etmeden oradan 
koparılamaz... Koparamayız, hiçbir güç 
koparamaz... 

Yani siz şeriat realitesinde yani dine 
tırnaklarını geçirmiş, onu kendisine put edinmiş 
bir insana ne yaparsanız yapın oradan 
alamazsınız... Eğer o hazır değilse... Zaten o 
hazırsa kendiliğinden canı sıkılıp sana doğru 
gelecektir... Buraya Reiki almaya gelen 
türbanlılarımız var, bilmiyorum hiç rastladınız 
mı..? Reiki’ye geliyor, bunlar beş vakit namaz 
kılıyor ama tıp fakültesinde şurada, burada 
okuyor, mühim değil... Ama o realite varlığı siz 

onun türbanını yırta yırta çıkaramazsınız, 
günahtır, niye..? Çünkü türbanının yerine yeni 
bir değer koymanız lazım ki o türbanını 
kendiliğinde çıkarsın... O yeni vereceğiniz değeri 
yani yepyeni bir yüksek seviyeli şuur bilgisini 
veya tesirini alabiliyor mu..? Alamıyor, nasıl 
vereceksiniz..? Ne o alabiliyor, o alamadığı için 
siz veremiyorsunuz, veremediğiniz bir şey yoksa 
elindeki mevcudu alamazsınız... 

Yani bir varlığın elinden eski realitesini, 
aracını, bunları araç olarak düşünün, vasıtasını, 
dinler, inançlar bir vasıtadır... Vasıtasını elinden 
alabilmeniz için siz göre o vasıta acayip bir 
vasıtadır ve lüzumsuz olabilir ama ona lüzumlu 
ise, onun elinden almanız için ona onun kabul 
edeceği daha üst bir vasıtayı vermeniz lazım... 
Hem onu veremiyorsunuz, ya siz 
veremiyorsunuz öyle ona verecek yeni bir 
vasıtanız yok, ya da onun alacak gücü yok, 
sizde vasıta var ama o alamıyor, çünkü 
bağışıklığı yok, reaksiyon gösteriyor varlık... O 
zaman ne yapacaksınız, sen biraz daha eski 
vasıtanı kullan... 

Onun için bizim araç olarak kullandığımız 
bu vakıf bünyesindeki vazifemizi yaparken 
katiyetle toplumun anlayışlarını, realitelerini 
sarsıcı ataklar yapmamamız lazım... Hele 
medyatik hiç olmamamız lazım... Medyada çıkıp 
da orada gövde gösterileri yapmak kadar kusur 
yoktur... Hakkımız yok ki kimsenin realitesini 
sarsmaya, o hazırsa zaten gelir, hazırsa arar, o 
hazırsa zaten bizim sesimizi bir yerde duyar... 
Kataloğumuzu görür, onu görür, bunu görür bir 
de bakarsınız zaten o hazırdır, siz onu zorla 
buraya getirseniz burada cehennemi yaşar... 
Sıkılır, terler, sıkıntı duyar, hadi kardeşim der 
burada ne oturacağım, siz delisiniz ben giderim 
hayatımı yaşarım, cehennem ne, cennet ne?.. 
Bizim için şu an bir cennet ama buraya getir 
hazır olmayan alt realite varlıklarını bir dakika 
oturtamazsın... Ona cehennemini yaşatırsınız... 
Hatırınız için oturur, sıkılır bir daha gelmemek 
üzere çeker gider... Onun için bizlerin hiç böyle 
çevre realitelerle zorlayıcı ilişkiye girmeden önce 
kendimizi adam etmemiz yani kendimizin 
safralarını atıp bir an önce yükselen varlıklar 
vasfına bürünmemiz lazım... 

Sevgimizi gözden geçirelim, 
merhametimizi gözden geçirelim, ben neden 
sevemiyorum... Efendim ben çok seviyorum, 
peki herkesi mi seviyorsun..? Mümkün değil, 
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Ben herkese çok yardım ediyorum, bir 

yarım kg. daha ileri yapabilirsin... Yani elimde üç 
tane var, ben birini ayırıp ikisini veriyorum... 
Yarın iki buçuğunu verip yarımını ayırabiliyor 
muyum..? Vermeniz de şart değil, kendinizi 
tahkik edin, düşünün verebilir miyim?.. O zaman 
hemen değişecek, korku başlayacak ya o yarım 
bana yetmezse... Demek ki; ben üç taneden 
ikisini verebilecek kadar yardımlaşma ve 
dayanışma ilkesini uygulayabiliyorum... Bu 
şekilde tekâmülü daima o yarım kg, yüz gr’lara 
ilavelerle götürmemiz lazım... 

yarın o sevdiklerinizin yanına sevemediğiniz 
birini daha ilave edebiliyorsanız işte gelişim var 
sizde... Bakınız, efendim ben çok severim ama 
şu koşullarda olanları severim yıllardır böyle 
gider... Sen yıllardır tıkanmış kalmışsın, sen 
sevemiyorsun... Zaten yaptığını yapıyorsun ona 
bir gram ilave edebiliyor musun..? Haltercinin 
yüz küsur kiloya yarım kg. eklediğinde 
kaldıramıyor adam... Yarım kg. madalyanın yarış 
sebebi oluyor... Sadece rekorda yarım kg. ve o 
yarım kg. için adam o güne kadar aldığı 
rekorların üstüne yarım kg. koyamıyor... Bizim 
gelişimizde o manada, herkesi seviyorum, 
hayır... Mutlaka seveceğin bir yarım kg. daha 
vardır, ona hamletmek lazım... İşte tekamül bu 
anlayış ile ele aldığınızda bir mana taşır... 

 (Devam edecek) 

--------------------------------- SEVGİLİ QUAN-YİN DİYOR Kİ; --------------------------------
QY: 263  

 Ey Âlemlerin İçinden; Âlemlerin 
Üzerine; Rahmetlerle Yağan 

Rabbim!.. 
Sana hamdolsun... 

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… 
(Devam edecek…) 

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

yıkadı, bedenlerimizi yıkadı, 
hayatlarımızı yıkadı, şifa oldu, 

koruma oldu, bolluk-bereket oldu... 
 

 

 

 
  

Reiki’nin Beş Prensibi:  
Detaylı bilgi için: www.aragonitmucizesi.com 

  
BUGÜN; BANA VERİLEN BÜTÜN NİMETLER 

İÇİN ŞÜKREDİYORUM… 
Kurslar ile ilgili program tarihlerini telefon 

yolu ile vakfımızdan öğrenebilirsiniz… 
 

 BUGÜN; HİÇBİR ŞEY İÇİN ENDİŞE 
ETMİYORUM…  

 
 BUGÜN; HİÇBİR ŞEYE KIZMIYORUM… 

  
BUGÜN; DÜRÜSTÜM… 

  
BUGÜN; BÜTÜN VARLIKLARA KARŞI NAZİK 

VE SAYGILIYIM… 
 

 

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