
MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI-1999 

                                                                           
 

        Aylık Elektronik Dergi                        Sayı: 115                                       Temmuz 2013 
 

 
IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 

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

Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org / Web: www.mbavakfi.org 

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

HAYATIN BEDEN HALİNDE 
YAŞANMASINDAN MAKSAT; İDRAKİN 

ARTMASIDIR… 
(SP/C:151-21.01.1972) 

“Hayatın beden halinde yaşanmasından 
maksat; idrakin artması ve bu idrakle beraber 

bilginin öğrenilip tatbik edilmesidir…” 
İdrakin artmasındaki en mühim faktör; 

insanın deneyden geçmesi, deneyle beraber 
müteal bir çağrışım ile bilgilerinin ışığı 

altında hareket etmesi, vicdanının 
uyaranlarına karşı, süratli bir tembihleniş 

gösterme kabiliyeti içerisinde cevap vermesi 
çok önemlidir…” 

Yaptığımız hareketin, zararlı (olmaması 
gereken) veya zararsız (olması gereken) olması 
hiç mühim değildir… Yaptığımız hareket 
esnasında, şuurlu ve idrakli olarak hareket 
ediyorsak, önemli olan budur… 

Yani zararlı veya zararsız bir sonuç hâsıl 
edecek olan bir hadise içerisinde bulunurken, 
kişinin idrakli, şuurlu olması veya olmaması 
önemlidir… 

Yükümlülük, idrakli olarak yapmış 
olduğumuz hareketlerden doğmaktadır… Yani 
yükümlülük, şuurluluktan doğar… 

İdraksiz olarak yani şuursuzca yapılmış 
fiillerin sorumluluğu yoktur… Bu hususu sadece 
zararlı hareketler, fiiller yani kötülükler için ele 
almamak gerekir… 

Bir hareketimiz, fiilimiz, şuursuzca, 
idraksiz olarak, hayır, iyilik, güzellik yönünde 
dahi olmuş olsa, bizim için bir iyilik doğmuş 
olmaz… 

Demek ki; iyilik ya da kötülük yönündeki 
faaliyetlerimiz, ancak idrakli ve şuurlu bir 
anlayışla yapıldığında kendine ait sonuçları 
doğuracaktır… 

“İçerisinde bulunduğunuz faaliyetin birçok 
yükümlülüklerle donanmış olduğunu 

unutmayınız…” 
“Bize faaliyeti yaptıran İrade, Şuur’un bir 

parçasıdır…” 
“Şuur’un varlığı, İrade’nin ispatı 

şeklindedir…” 
“İspat edilmiş İrade ise; Şuur’a hizmet eden 

en önemli hizmetkârdır…” 
İyiliği yaparken, idrakli olarak, şuurlu 

olarak, manasını bilerek, anlayarak yaparsak, 
bize dönüp gelecek netice, bizim yükselmemiz, 
iyilik bulmamız yönünde faydalı olacaktır… 

Kötülüğü de, bilerek, idrak ederek, şuurlu 
bir şekilde yapıyorsak eğer, bu da, bizlere, 
ıstırabımız, düşüşümüz yönünde faydalı 
olacaktır… 

Ancak burada şu soruyu sormak gerekir; 
idrakli ve şuurlu olarak kötülük yapılabilir mi?.. 

Tabii ki, burada o kişinin hizmet etmekte 
olduğu şuur alanının, negatif kutbu mu yoksa 
pozitif kutbu mu temsil ettiğini de göz önünde 
bulundurmak gerekir… 

Demek ki; bilmeden, anlamadan, idrak 
edip düşünmeden şuursuzca yapılan bir iş, iyi 
veya kötü olsun, varlık üzerinde bir yükümlülük 
getirmemektedir… 

Ancak Determinist Yasa, bu konudaki 
işleyişi ile İlahi Murada şaşmaz bir şekilde, 
mükemmelen hizmet etmektedir… 

Kişinin idraksiz ve şuursuz olarak yaptığı 
kötülük ya da diğer bir deyişle, olmaması 
gereken nitelikteki faaliyetlerinin, determinist 
yasa kapsamında karşılığı olan, ıstırap, 
meşakkat ya da düşüş şeklindeki durumlar, 
kişiye, idraklenme ve şuurlanma şeklinde 
imkanlar sunar… 
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 Dolayısıyla; kişinin, ıstırap, meşakkat, 

elem, düşüş şeklindeki koşullara sokulması, asla 
bir cezalandırılma anlamına gelmez… 

Yaşamımız süresince zaman zaman 
içine girdiğimiz, ıstıraplı, elem verici, meşakkatli, 
enerjimizi düşürücü zor koşullar, tamamen bir 
idraklenme ve şuurlanma fırsatı olarak ele 
alınmalıdır… Bu ele alış, bu farkındalık hali, o 
nahoş durumlardan süratle kurtulmamıza sebep 
olacaktır… 

Yaradan’ın en büyük yasası olan 
Determinizm Yasasının sunduğu bu tür nahoş 
koşullar karşısında, şikâyet etmek, isyan etmek 
yerine, o koşulların maksadını hatırlayıp, idrak 
ve şuurlanmamıza fiilen katılımcı olmamız, tüm 

dikkatimizi ve farkındalığımızı bu yöne vermemiz 
gerekir… 

 
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; Vazife’nin ön yüzü ve arka 

yüzü diye bir şey olmadığının; Vazife’nin 
tam olduğunun, Vazife’nin tek olduğunun; 
vazifeten orada veya şurada olamaz 
olduğumuzun, Vazife’nin her an olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; idrak kapılarının bizleri 

epeyce zorlayacağı bir döneme girmiş 
bulunuyor olduğumuzun; hamlelerimizin 
çok daha kararlı, gücümüzün çok daha 
yüksek olması icabetmekte olduğunun; tek 
başına yükleneceğimiz bu kapıların, bizlere 
incecik ışık huzmeleriyle cevap verebilecek 
olduklarının bilincine varmaktır… 
(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; meşakkatli çırpınışımızın, 

karşılığında küçük küçük idrakler 
bulabilecek olduğunun; zor dönemin zor 
yolcularının bunalmaması gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; o Piramit’in içinde 

olduğumuzun; o Piramit’in, yeryüzünün 
derinliklerinden gökyüzüne yükselmiş 
olduğunun, gök ve yeri birleştiren en 
sağlam, en şümullü yapı olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:247) 

 Kıyam etmek; herkes nefessiz kalırken, 
bizim, orada olanların, nefes alabilir 
olduğumuzun; soğuk ve rüzgârın bizi 
etkilemez olduğunun; ateş ve su’yun, 
hizmetimizde, bizimle birlikte olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; Dünya’nın, üzerini kaplayan 

zarfından sıyrılıyor olduğunun; bizlerin, 
eski elbiselerimizden soyunuyor 
olduğumuzun; ölüler dirilirken, yeni 
hayatiyetin adeta yer kabuğunu yararak 
kendini hissettirmeye çalışıyor olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:247) 

*** 
 Kıyam etmek; girmiş olduğumuz yeni bin 

yılın kendisini, bütün müjdeleri, aynı 
zamanda da bütün müphemlikleriyle 
bizlere sunuyor olduğunun; bilincine 
varmaktır…(MYP/C:242) 

*** 
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 ---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (44)--------------------------- 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Bir ezoterik öğretide şöyle diyordu; Bir 

insan, beşer için konuşuyor bunu, yemek 
yemeden belki otuz gün, belki kırk gün 
yaşayabilir... Gene bir insan, su içmeden bir 
hafta yaşayabilir... Bir insan, nefes almadan üç-
beş dakika yaşayabilir... Ama bir insan, 
tebligatın enerjisinden mahrum olduğu anda, 
derhal ölür... Bu enerji daima var olan, daima 
bizi hayatta tutan, bizi sürekli besleyen en büyük 
enerjidir... Bunu hak edebilmek, bununla var 
olabildiğimizi anlayabilmek ve bizi yeniden var 
edecek olanın, bizi geliştirecek olan tek imkânın 
bu tebligat bilincini kazanmak olduğunu, en 
azından sezmek ve hissetmek, bu hayatımızda 
gösterebileceğimiz en akıllı iştir... 

Tebligat deyince ille burada size sunulan 
şu tebligat değil, o da dâhil olmak üzere bir olay 
da bir tebligattır... Burada az önce beyefendinin 
ifade ettiği bu son günlerde yaşadığımız patlama 
olayı, bir tebliğdir... Çok açık, çok net bir 
tebliğdir... Yönü ve hedefi belli fakat şiddet ve 
kalitesi son derece sert olan, böyle bir sertliği, 
böyle bir keskinliği, böyle bir acıyı davet etmiş 
olan yine biziz… Çünkü daha yumuşağını, 
anlayıp, kavrayıp da gereken cevabı bir türlü 
veremeyen beşeriyete inmiş olan bir tebliğdir... 
Bu tebligatı indiren varlıklar da vazife yapmıştır... 
Kötülük mü yaptılar?.. Bir açıdan baktığınızda 
hani derler ya kol kırılır yen içinde kalır, çeken 
bilir onun ıstırabını... O acıya muhatap olan, o 
acıyı birinci dereceden, ikinci dereceden, üçüncü 
dereceden yaşayanlarla, televizyondan 
izleyenler veya Dünya’nın bir ucunda yaşayanlar 
gibi bir skala ile açılan bir olaydır bu... 

Ama bu olayla, bir tebligata muhatap 
olmuştur beşeriyet... Ve bundaki bilgiyi almak 
ihtiyacındadır... Bu beşeriyetin nasibi olmuştur... 
Nasip, ihtiyacın diğer adıdır... Tabii bu yorumu 
biz burada yapıyoruz... Kendi aramızda bir takım 
bilgilerin ışığı altında yapıyoruz... 

Gerçekten yeryüzünde Allah’ın izni 
olmadan hiçbir olayın tezahür etmediğine emin 
olunuz... Allah’ın izni demek, İlahi İrade 
Yasalarının çerçevesi demektir... Yeryüzünde, 
bir din ekolü, bir spiritüalist, bir ruhçu ekol 
mevcutsa, buna karşı bir materyalist ekol de 
mevcutsa, o da bir tebliğdir... Marks’ın, Lenin’in 
kitapları tebliğdir... Bir İslam’ın tebliğ olduğu gibi, 

bir materyalist felsefe de tebliğdir... Her şey 
tebliğdir... Olaylara, anlayışlara, felsefelere, 
kişilere bu manada yaklaşmak lazım... 

Herkes ihtiyacı olanla, herkes gelişme 
yönü neredeyse ondan beslenmek zorundadır... 
Herkes adeta dağılmış olan, bu serpilmiş olan 
ışık taneciklerinden kendine uygun olanıyla 
gelişmek ihtiyacındadır... Sadıklar Planı’nın bir 
yerinde şu anda ezberden söylüyorum yani 
hiçbir zaman bir materyalistin Dünya mektebini 
bitiremediğini söyleyemezsiniz diyor... 

Yaradan’ın, yaratılışın, ona inanmamıza 
bir ihtiyacı yok... Ama yaratılışın, iyi insan 
olmamıza, ahlaklı insan olmamıza, paylaşımcı 
insan olmamıza ihtiyacı var gelişebilmek adına... 
Siz hayrı hangi ekol içerisinde tatbik 
edebiliyorsanız, siz hayırdasınız... Tarikatınız, 
dininiz, milliyetiniz, bunların hepsi dıştır, 
kabuktur... Şekildir... Sayıdır... Özde nesiniz, içte 
nesiniz, bu çok önemlidir... 

Evet, bir tane daha bulalım... Evet, çok 
enteresan bir tebligat... Tek bir cümle yani tebliğ 
uzun da ben tek bir cümleye alıyorum... 06. 04. 
1965. ‘Küçük daire, büyük daireden daha 
büyüktür...’ Gene beşeri mantıkla baktığımızda 
hadi canım sende denecek bir ifade... Küçük 
daire büyük daireden daha büyüktür... Evet, 
burada da çokluk ve azlık, kalite ve kantite, 
sayısal değerlerin pek bir şey ifade etmediği gibi 
kavramlara yer verilmiştir... 

Özellikle bizim öğretilerimizde, bizim 
anlayışlarımızda çok sayıda kişiye hitap etmek 
yerine, az sayıda fakat güçlü şuur alanlarına, 
güçlü idrak sahibi varlıklara itibar etmek tarzında 
geçer... Yani daha okült, daha ezoterik ekollerde 
böyledir... O yüzden bilgi çalışmaları, o yüzden 
derin çalışmalar daima az kişiyle yapılmıştır... O 
az kişi aslında küçük bir daire olarak çok kişiyi 
temsilen mevcuttur... Bilgi paylaşımı, bilginin 
enerjisi, bilginin seviyesi yükseldikçe, bilgi 
derinleştikçe ona muhatap olacak olan şuur 
alanları da azalır... Bir piramidin tepeye doğru 
veya koninin tepeye doğru geldikçe kesik 
yüzeyinin küçülmesi gibi, bilgi derinleştikçe, 
enerji yükseldikçe, ısı arttıkça, ona dayanacak 
veya ışık patladıkça, ona dayanacak olan şuur 
alanlarının da seviyesi adedi düşer... Adedin 
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 küçülmesi sizi endişeye kaptırmasın... Adet 

küçülür, çünkü daire küçülür... Ama o daire, 
büyük daireden daha büyüktür... Yani şuradaki 
elli kişi, örnek olarak konuşuyorum, bu elli kişinin 
şuur ve idrak kapasitesi belki dışarıdaki elli 
milyon kişiden daha yüksektir... Ve ezoterik 
olarak bu elli kişi, elli milyon kişiden daha 
büyüktür... Enerji tutuculuk bakımından... Şuur 
ve idrak bakımından... Anlayış bakımından… 
Kavrayış bakımından... Yoksa eşitlik bakımından 
değil... Varlık olarak kimsenin kimseye, kimseyi 
üsttün görme, alt görme, küçük görmek gibi bir 
hakkı ve salahiyeti yoktur... Kimin büyük, kimin 
küçük, kimin önde, kimin arkada, kimin geride 
olduğunu idrak edecek düzeyde değiliz... Ancak 
idrak, bizi idrake götürecek olan 
meyvalarımızdır... Onları meyvalarından 
tanıyacaksınız... Ne konuştuğumuz değil, ne 
yaptığımız... Ne konuştuğumuz değil, gündelik 
hayatta bütün bu bilgileri bilmemize rağmen 
hayatı nasıl yaşadığımız, nasıl paylaştığımız, 
nasıl insanlarla ilişkide olduğumuz, hangi 
maskeleri taktığımız... 

Maskeler çok önemli, bunlara inşallah 
şeyde gelecek, bir konferansta gelecek... 
Gerçekten beşeriyet, beşeriyet olarak hepimiz, 
hepimiz, o kadar çok maskeler sahibiyiz ki, bu 
maskeler artık birkaç tanesi bize yapışmış 
durumda... Onları ayırmak, cildimizi koparmak 
gibidir... Ayıramıyoruz... Nasıl yapacağız 
onları?.. Ateşle, ateş inisiyasyonuyla… Ateş 
inisiyasyonu semboliktir ama hem de gerçektir... 
Bunun Kur’an’daki ve Tevrat’taki karşılığına 
geleyim; İbrahim peygamber ateşe atılmıştır 
ama ateşte yanmamıştır... 

Şimdi İbrahim Peygamber Putları kırdığı 
için, putları devirdiği için ateşe atılmıştır... Her 
türlü eş koşulan değerin bizler için put ifade 
ettiğini biliyorsunuz... İşte İbrahim Peygamberin 
şahsında böylesine putlarını deviren bir varlık 
temsil edilmiştir... Dünya beşeriyeti putlarını 
yıkabilmek için bu eş koştuğu değerlerini 
devirebilmek için ateşe atılmak zorundadır... 
Dünya onu ateşe atar... Siz bir putunuzu 

devirdiğinizde, Dünya ortamı, etrafınız, aileniz, 
en yakınlarınız sizi ateşe atar... Sizi ateşle 
sınar... Ama İbrahim’e olan, beşeriyete de 
olacaktır ve insanlık ateşe atılacak fakat insanlık 
ateşte yanmayacaktır... Gerçekten bu manada 
ateşe atılmayı kabul ediniz... O ateş sizi 
yakmaz... O ateşten salimen geçildikten sonra, 
serin bir yapı mutlaka mevcuttur... Bu noktada 
her yıktığımız putumuz, her terk ettiğimiz 
egomuz, her bıraktığımız sahte kişiliğimiz, her 
kenara koyduğumuz bir öfkemiz, bir kinimiz, bir 
menfi düşüncemiz, yıktığımız bir puttur... Kim ne 
derse desin, kim ne şekilde eleştirirse eleştirsin, 
siz doğru bildiğiniz yönden, doğru bildiğiniz 
yoldan ve vicdanınızdan sapmayınız... 

Gerçekten ayakta kalanlar devre 
sonunda bu insanlar olacaktır... Ve gerçekten 
bütün ezoterik bilgiler ve bütün tebligat 
bilgilerinde yeryüzünün en zor tekamül 
okullarından biri olduğu, hasat’ın, çok az beşer 
tarafından başarılabileceği ifade edilmektedir... 
Gerçekten bu ateşin içerisine kendini atabilenler 
ve bu ateşten sağ salim geçebilenler için ayakta 
kalmak mümkündür... Evet, ateş böyle... 

Evet, burada da şöyle bir tebliğ var 
gene... 25.12.1965... Bütün varlıklar karşısında 
veya önünde gerekli olan en iyi şartların 
meydana getirilmiş olması neticesinde doğan bir 
dış âlem... Yani her varlığın dışında tezahür 
etmiş olan âlem yani eşyalar âlemi, varlıklar 
âlemi, biz ve dışımızdaki âlem... Şeyler ve 
varlıklar... Hepsi, o varlık için en iyi şartları 
taşıyor demektir... Yani özetle şunu diyor; hiç 
kimse kendi dış koşullarından dolayı bir 
şikayette bulunmasın... Benim şu koşullarım 
şöyle böyle olsaydı da ben bunları, bunları 
yapardım, demek bunlar olmadığı için ben 
bunları yapmıyorum demek yalandır... Zaten bu 
yalan, başımızın da belasıdır... En çok yalanı da 
kendimize söylüyoruz... Yani kimsenin kimseyi 
aldatmak gibi bir şansı da yok... Herkes kendi 
kendini aldatıyor... Ben sizi bile aldatsam aslında 
siz bensiniz, ben de sizim... Gene kendimi 
aldatıyorum... (Devam.Edecek) 
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 -------------------------------- BİLGİ ENERJİSİ HAKKINDA (50) ------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 
Taban bu vaziyeti taşıyabilme ve 

oluşturabilme kabiliyetini öncelikle 
kazanmalıdır... Hem bireyin tabanı olarak bunu 
düşünün, hem de bu alanın mensupları olarak 
bizleri düşünün... Diyor ki; taban bu vaziyeti 
hangi vaziyeti..? Sessiz ve sakin hüviyet... 
Sessiz ve sakin hüviyet bizlerin oluşturacağımız 
sebeplerin sonuçlarını görmemize de sebep 
olur... Çünkü niye..? Gelecek olana taban teşkil 
ediyor o... Çünkü gelecek olan bizim zaten 
ışığımız, yol göstericimiz niteliğinde... Biz o 
zaman ne yapacağımızı yapmadan önce 
sonucunu bilerek yapanlar olacağız... Buna 
idrakli yaşam denir... Buna, bilgelik, aydın 
insanın yaşam tarzı denir... Buna tepesinde ruh 
olan denir yani daima sessiz ve sakin becerisini 
gösterebildiğinden dolayı yukarıyla bağını 
kurabilmiş olma halidir bu... 

Biz, sessiz ve sakin hüviyeti 
edinemediğimiz takdirde katiyetle bağ 
kuramayız... Bizim bu alanın en büyük hedefi 
her varlığın böyle bir hüviyete bürünerek kendi 
iletişimini kurabilir hale gelmesine hizmet 
etmektir... Özgürlük ancak böyle bir vasfa 
büründükten sonra, bağlantı sağlandıktan sonra 
temin edilir... İşte o varlık artık ne yaptığını daha 
yapmadan önce bilen, neyi yapması gerektiğini 
bağlantısından dolayı bilebilen ve geldiği, 
bulunduğu ve varacağı noktayı bilebilen 
varlıktır... Buna ortamın bilgisine sahip olup, 
hedefi sonsuzda ve her an dinamik varlık denir... 
Bu, beşer yaşamının dışına taşmadır... 

İşte devre sonunun, kıyametinin sağlıklı 
bir şekilde geçiştirilmesi, o işin sağlıkla aşılması 
için beşer vasfının dışına taşmamız lazımdır... 
Bu da nedir..? Bulunduğu ortamın bilgisine 
sahip, neden burada, niçin burada sabitlendiğini 
biliyor, hedefi sonsuzda öyle ucuza değil... 2003, 
2005, 2006 bırakın, bunlar hedef değil... 
Hangimizin 2011, 2012’ye kadar yaşayacağı ne 
malum ki..? Benim hedefim Dünya’nın ötesinde, 
ben öyle bir hedef için burada bir şey 
yapıyorum... 2005, 2012 için değil... 

Orta çağda papazlar da cennetin 
anahtarını satıyorlar... Hem de öyle ki bir ara 
gelen kalabalıktan yıldılar ve dediler ki ‘bütün 
arazi bitti cennette’ evet bu bir gerçek... Belgeleri 
var... Biz böylesine kısa hedeflerle insanları bir 

yere vardıramayız... Bizim hedefimiz, yarın da 
kıyamet olsa, bir milyon yıl daha Dünya böyle 
devam etse, bizim hedefimiz onun da ötesinde... 
Biz öyle bir yere endeksli bir şey burada 
yapıyoruz ki, bizim hedefimiz ta orası... Buradaki 
hedeflerin hepsi araç... Bizim gözümüzü 
korkutamaz... Onların hepsi araç, geçişler veya 
geçişe zorlayıcı faktörler... Bunlara yardım 
mekanizmaları denir... 

Kıyamet de fiziki manada bir yardım 
mekanizmasıdır... Eğer yeryüzü beşeri 
Yukarının talep ettiği kıvamda bir şuurlanmaya 
tâbi olsa, yeryüzünde ne deprem kalır, ne 
yangın kalır vs. hiçbir şey kalmaz... Niye..? 
Çünkü istenilen kıvam elde edildikten sonra o 
kıvamı oluşturacak destek mekanizmalarının 
gereği kalmaz... Çünkü şu hiyerarşiyi 
bilmiyoruz... Nedir hiyerarşi..? Devreler âlemler 
için yaratılmıştır, âlemler varlıklar için 
yaratılmıştır yani bizler için... Bu çok önemli... Bu 
hiyerarşiyi bilirseniz kıyamet hakkındaki bu 
yaklaşımların aslında birer duygusal hezeyan 
olduğunu görürsünüz... 

Şimdi bakınız, devreler var, devreler 
sikluslarla hatta hatta sikluslar... Sikluslar 
devreler için... Devreler âlemler için, âlemler 
varlıklar için... Burada bütün yaratılışın o külli 
organizasyonun bunun adı bizler için, eşrefi 
mahlûklar için... Biliyor musunuz dünya tatbikat 
sahasının bir âlem olarak varlıklarının 
şuurlanması o kadar önemli ki diğer âlemleri de 
aydınlatacak olan budur diyor tebliğ... Bu diğer 
âlemleri aydınlatacak... Şimdi dolayısıyla diyor ki 
varlıklar kendileri için âlemleri yaratırken, 
âlemler devreler, devreler sikluslar şeklinde 
hiyerarşi gidiyor... Âlemlerde vuku bulacak 
hadise bunlar için... Bunların uyanışı, 
şuurlanması, aydınlanması, bunların olması 
gereken vasfa ulaşmasını teminen vuku bulur... 
Âlemler dediği her operasyon... Burası neticeyi 
elde etmişse artık buranın kendini yırtmasına 
gerek var mı..? Yok... Olacak olan tabii ki 
sıfırlanacak manasında değil tabii ki bir şeyler 
olacak çünkü bunların ziyadesiyle istenilen 
kıvamı oluşturması yani devrenin mayalanmış 
olan şuursal alanının kıvamını bulabilmesi için 
bu tabii ki vazifesini yapacak... Bizim 
dikkatimizin burada değil, burada olması lazım... 
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 Sadece korku, beşeri duygusal hezeyanlar 

feryatlar, siyasi partilerin milliyetçi gaza getirişleri 
gibi bir şey... Dikkatler burada... Bu olursa 
olsun... Zaten buradaki gelişim burada olacak 
olanları hiç önemsemez... Hani demiş ya ‘bana 
seni gerek seni, bana ne cennetin, ne 
cehennemin’ burada da, bana şuur gerek şuur, 
kıyametin senin olsun... Yani fiziki kıyametten 
bahsediyorum... Bana benim kıyametim lazım... 
Fiziki kıyametten bana ne... 

Taban bu vaziyeti taşıyabilme ve 
oluşturabilme kabiliyetini öncelikle 
kazanmalıdır... Bu çok önemli... Nedir bu..? 
Sessiz ve sakin durum... Bu çok içsel bir 
dinginliğin ifadesidir... Çalkalanmayan duygular, 
değişken olmayan fikirler, kararsızlık içinde 
olmayan bilgiler sakin ve sessizlik ancak böyle 
muteberdir... O zaman da hangi bilginin odağına 
ben kilitleneceğimi bilirim... Ve oraya öyle bir 
sabitlenirim ki, beni oradan kimse sökemez... Ve 
o alanın bilgisinin benim ilacım olduğunu hatta 
tedavi edici, pansuman niteliğinde değil, tedavi 
edici olduğunu bilirim ve varlığımın o bilgiyle şifa 
bulduğunu bilirim ve oraya sabitlenirim... 

Diğer bilgilerle sadece mukayese için, 
bulunduğum alanın diğer inisiyasyon alanlarıyla 
farkını tekrar tekrar gözden geçirmek için 
ilgilenirim... Bakılır, edilir belki faydalı olanlar 
ilave edilir, bunlar hep yapılır... Ama sabitlenme 
koşulumuz artık geç kalmışlık durumunda... 

Taban yoğun bir idrakler alanı halinde 
olmalıdır... Enerjinin iyi sirküle olabilmesi için 
böyle bir zemine zaruri ihtiyacı vardır... Yani 
diyor ki, bir alanın, tek bir varlığın veya alanın 
tüm varlıklarının, bilgi akışına, bir enerjinin o 
alanı beslemesine veya bireysel bir varlığı 
beslemesine maruz kalabilmesi için mutlaka 
böyle bir zemine ihtiyacı var... Sessiz ve sakin 
ve dingin... Sükût ve sükûnet... Başka bir 
tebliğde adı oydu... Bu sükût ve sükûneti aman 
sözsel olarak yani beşeri anlayışla değil de bunu 
tamamen varlığın bütün bedenlerinde sakinliğe 
kavuşması, sükûn halinde olması anlayalım... 
Bu çok ciddi bir idraklilik, şuurluluk halidir... 

Bahsi geçen sessiz ve sakin durum, idrak 
yoğunluğundan sonra ortaya çıkan ve gayet 
statik bir vaziyeti ifade eden haldir... Statik 
burada, sabitlik demektir... Yıkılmazlık... 
Binalarda da vardır, depreme karşı yapılır 
güçlendirmek için... Statik demek güçlü, o alanın 

varlığı, sarsılmaz... Herhangi bir tesir gelse o 
alanda der ki ‘ben buradayım...’ Gerek içsel 
gerekse fiziksel olgunluğunuzu bir arada ancak 
bu haldeyken barındırabilirsiniz... Demek ki içsel 
ve fiziksel olgunluk böyle olur... 

Diyor ki, her zemine yayılmayınız... 
Yayıldığınız çürük zeminlerden çekilirken 
üzerinize bulaşan zerreler alanınızı 
zedelemektedir... 

Önünüzde kendiliğinden açılan kapılarda 
ilerleyiniz... Yalnız bir noktayı da unutmayınız ki, 
artık bu kapılar da sizlere birer imtihan vesilesi 
olabilir... Yani önünüze her açılan kapıdan 
yürüyün diyor ama siz diyorsunuz ki ‘burasıymış, 
Yukarı bana bu yolu gösterdi’ ama oradaki 
durumun her an bir imtihan vesilesi olduğunu ve 
seni yanıltıcı veyahut da tekrardan kendini 
kendine tanıtıcı bir niyet, maksat yüklü olduğunu 
da biliniz diyor yani o kadar da beleş değil... 
Bakınız bu kadar destekleyen ve bizim eli her an 
üzerimizde olan bir mertebenin bilgisi bize yol 
gösteriyor diyor ki önünüze açılan kapıdan 
yürüyün... 

Tamam, her alana öyle fazla 
yayılmayınız çünkü mutlaka üzerinize bulaşır 
kalır... Ama diyor ki, o açılan kapının da her an 
bir imtihan vesilesi olduğunu bilin öyle langırt 
diye dalmayın... Yani bedava hiçbir şey yok 
açıkçası... Farkındalığı elden bırakmışlık yani 
kaderci bir anlayış, yani tevekkelliği üşengeçlikle 
yer değiştirerek onu onun yerine koymuşluk hali 
katiyen istemiyor, hemen uyanın, kapı mı 
açıldı..? ‘Allah Allah, kendiliğinden açıldı ama 
dur hemen çıkmak yok... Soralım, soruşturalım 
niye açıldı..?’ Kontrolün elde tutulması 
noktasında daima sorumluluğu üzerimizde 
tutalım... Bin kere tahkik et, düşün, elime verdiği 
bilgilerle, bu bilgiye göre onun açılmaması lazım 
şu bilgiye göre şu olabilir, tahkik et ondan sonra 
geç, hayır oradadır... Tabii ki hayrın ne olduğunu 
geçen hafta da işlemiştik... Hayr, sizin için açık 
seçik görünendir diyor... Müphem değildir diyor... 
Açılan fakat müphem olan, arkası görünmeyen 
kapılar varsa o zaman öyle bir geçiş bizim için 
hayrı ifade etmiyor... Açık seçik mi, pırıl pırıl 
mı..? Biraz ben adım atarım geçmek için ama 
geri gelme ihtimalini daima tutarım, atarım adımı 
baktım ki olmuyor hemen geri kaçarım... 
Bodoslama koşarak geçmem... Hep böyle düşün 
yani hayat içerisinde önünüze çıkan fırsatlar, 
nasipler dediğimiz, hayatın bize sunduğu 
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 imkânlar dediğimiz hep böyle bu bilgilerle 

bakmanın büyük ibadet olduğunu bilin... Tamam, 
burası benim önümde açıldı, bir iş imkanı geldi, 
bir teklif geldi, bekârız bir nasip çıktı karşımıza 
vs. yani hayatta böyle hoşunuza giden veyahut 
da ihtiyaç olduğunu zannettiğiniz bir rahmet 
görüntüsünde bir şey çıktı kendiliğinden... 

Bodoslama atla demiyor... Dur, onun bir imtihan 
vesilesi olduğunu bil, tahkik et... Acaba benim 
için bu acayip bir vasıta niteliğine bürünür mü..? 
Beni köle eder mi yani..? Acayip bir vasıtanın 
esiri iseniz eğer biliniz ki o sizin için hayrı ifade 
etmez... Hayr, açık seçik görünendir... Net olan, 
görünendir... (Devam edecek) 

 

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

 

 
 
 
 
 

 
DOSDOĞRU YOL (II) 

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... 
QY Celse: 85 

“Soruları, sorunlar oluşturur…” diyor… 
“Sorunları ise, zihninizdeki labirentler 
meydana getirir…” diyor… 

Labirent nedir? İçinden çıkılması çok zor 
durumları biz, labirent olarak niteleriz… Her 
insanın sıklıkla kullandığı bir tabirdir, herkesin 
hayatında mutlaka ‘içinden çıkamıyor olarak 
gördüğü’ çok zor durumlar vardır… Bunları da ‘en 
büyük sorunlarımız’ olarak niteleriz… Üstelik bize 
özel olduklarını ve bu konuda bizi kimsenin 
anlayamayacağını iddia ederiz… 

Sevgili Quan-Yin; bu sorunların 
kaynağının, “zihnimizdeki labirentler” olduğunu 
söylüyor… Zihnimizdeki bu labirentlerin 
hayatımızda yarattığı sorunlar, bizlerde ‘Neden?’, 
‘Nasıl?’, ‘Ne zaman?’ gibi her türlü soruyu 
oluşturur… Cevapların ise, çok zor bulunacağını 
hissedebiliriz… 

Hayatımız içerisinde sorguladığımız, 
çözemediğimiz, nedenini anlayamadığımız her 
meseleye böyle bakabilir miyiz?.. “Sorduğum bu 
soru, benim sorun olarak gördüğüm bir 
durumdan kaynaklanıyor… Bu sorunu yaratan 
ise, benim zihnimdeki labirentler…” diyebilir 
miyiz?.. 

Tebliğin devamında, Sevgili Quan-Yin; 
“Labirentlerde dolaşanlar, karşılaştıkları 

aynalarda kendilerine bakarken, bu sorunları 
hissediyor ve soruları üretiyorlar…” diyor… 

Bu bilgiyi kendimize bir rota, bir yol 
gösterici olarak kabul edersek, ‘bir sorun 
hissettiğimiz’ ve ‘soru ürettiğimiz’ her an, bir 
aynanın karşısında olduğumuzu kabul 
etmeliyiz… Bu kabul yani bir labirentin içindeki bir 
aynanın karşısında olduğumuzun kabulü, bizim 
ilk adımımızdır… Ancak bu kabulden sonra o 
durumun içinden çıkma isteğimizi oluşturabilir ve 
nasıl çıkacağımızı görebiliriz… 
 

“Sizlere tavsiyem, düz yolu tercih edin…” 
Burada Sevgili Quan-Yin; bizlere bir 

tercihimiz olduğunu hatırlatıyor… ‘Düz yolu’ 
seçme imkânımızın bizim elimizde olduğunu 
hatırlatıyor… 

Labirent yapısı, insan zihninin kendi 
ürünüdür… Tanrı’ya, Hakk’a giden yol ‘asıl 
itibarıyla düzdür…’ 

Dosdoğru olan, düz yola girebilmek ve 
İnsan’ın asıl yolculuğunun böyle bir yol olduğunu 
hatırlayabilmek için mutlaka derin bir hissedişe 
ve ışığından yararlanacağımız rehberlere 
ihtiyacımız vardır… Nitekim labirentlerin tarihi 
uzun bir geçmişe dayanır… Tüm bu yaratımların 
arkasına geçerek, bizlerin mukadderi olan Asıl 
Yol’u hatırlamak ve o Yol’a girmek, ancak bize 
tutulan ışıklarla olabilir… 
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 Bu devre, birçok Işığın yeryüzüne 

tutulduğu bir devredir… 
Sevgili Quan-Yin; insanlık tarihi boyunca 

insanlığın üzerine ışık tutmuş çok önemli bir 
Enerji’dir… 

O’nun Bilgisini en derinlerimize kadar 
sindirerek, Yol’a en yüksek ışıkla devam 
edebiliriz… 

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… 

BAKIN BU AY NELER YAPTIK! 
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