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

Öncelikle, 2015 yılının ilk anlarından 
itibaren tüm insanlığın, umut dolu olarak, huzur, 
neşe, sağlık, mutluluk ve barış dolu nice yeni 
yıllar deneyimlemesini en kalbi sevgilerimle 
diliyor ve yeni yılınızı kutluyorum… 

Gerçekten, bu zaman ve mekân 
içerisinde yani Dünya tekâmül boyutunda ete-
kemiğe bürünüp görünmek ve olanlara şahit 
olabilmek büyük bir liyakattir… 

Zaman, hızlı mı hızlı… Mekân, Işık’sız mı 
Işıksız… Karanlık, belirsizlik, sevgisizlik kol 
geziyor… Savaşıyor insanlar… Ne bulursa her 
şeyi öldürüyor insanlar… Yiyor, içiyor, biriktiriyor, 
korkuyor ama mutlu olamıyor insanlar… 

Geliştiğini, ilerlediğini sanıyor insan… 
Yok ediyor kendini… Mutsuz, umutsuz ve 
sorumsuz… 

Bütün maddi gelişmelere ve bilimsel 
ilerlemelere rağmen insanoğlu mutlu değil... 
Kederli, endişeli ve tatminsizlik içerisinde... 

Ya bütün olanlar karşısında ilgisiz 
kalmakta ve ferdi bir yaşam sürmekte ya da 
birçok şeylere bilinçsizce el atarak, karmakarışık 
bir zihin ve ruh haline sahip olmakta... 

İnsan; 
“Yaşamakta olduğu Dünya üzerindeki beşeri 

hayatın sırrını yakalayabilmek; bu gidiş 
gelişleri anlayabilmek; Adem’den beri 

yaşanan kargaşayı, telaşı, dejenerasyonu ve 
tüm semavi öğretileri (dinleri) anlayabilmek 

güçlüğü çekmektedir...” 

Doğru bir genel görüşe, senteze, açık bir 
bilgiye sahip olamamanın bunaltısı içindedir... 
Bencilliğinin endişeleri içerisinde, çevresine 
karşı samimi bir ilgi de göstermemektedir... 

 

 

DÜNYA YAŞAMI NEDİR?.. 

Dünya yaşamımızın amacı; öz 
varlığımızda saklı olan eksiksiz bilginin, gerçek 
ihtiyaçlarımız yönünde açığa çıkartılması ve 
kullanılır hale getirilmesidir... 

Dünya, maddi ve manevi olarak sahip 
olduğu her şeyiyle, bedenlenmiş ruhların, madde 
ile olan ilişkisi sonucu, bilgi, görgü ve tecrübe 
sahibi olmaları için imal edilmiş kozmik tekâmül 
okulunun bir sınıfıdır... 

Bu sınıfta verilen derslerin, düzenlenen 
eprövlerin ve bunlarla muhatap kılınan varlıkların 
tekâmül seviyeleri birbirinden farklıdır... 

Bütün bu sonsuz seviyedeki anlayış, 
hissediş ve davranış farklılıklarına rağmen, 
müşterek olan tek hedef, kıyam etmektir yani 
anlayışlarda sıçramak, idraklenmek ve 
şuurlanmaktır... Diğer bir ifade ile tekamül 
etmektir… Bu hedefe, çok çeşitli yollardan, 
deneylerden ve uygulamalardan geçmek 
suretiyle ulaşılabilir... 

İnsanların Dünya yaşamlarındaki 
müşterek olan amaçları, tekâmül etmektir 
dedik... İşte insanlar, yüklenmiş oldukları bu 
ortak tekâmül etme kaderini, madde aracını 
kullanarak gerçekleştirirler... Dolayısıyla, Dünya 
üzerinde oluşturmuş olduğu tüm manzaralar, 
sahneler, dekorlar, vesileler, böylesine bir 
kozmik zaruretin ifadesinden başka bir şey 
değildir... 

İnsanlar, kendilerine verilen kozmik 
vazife paketini yerine getirdikçe tekâmül ederler, 
değişirler, gelişirler... Bu kozmik vazifelerin 
yerine getirilmemesi veya ihmal edilmesi, 
insanların, ıstırap ve mutsuzluk kaynağı olur... 
Vazifelerin yerine getirilmesi ise; mutluluk ve 
huzur veren vicdani parlaklıktır... İşte burada, 
varlıktaki bilginin ihtiyaçtan dolayı açığa 
çıkmasında kullanılan malzeme, Olaylardır, 
Hadiselerdir yani EPRÖVLERDİR... 
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Bu Dünya yaşamımızda bizler, 

birbirinden ayrı, sonsuz denecek çeşitlilikte 
haletler ve birçok da realiteler yaşarız... Uyku ile 
uyanıklık realiteleri arasında, çok sayıda 
gerçekliliğimiz vardır... 

İnsan realitelerinin, görünenin ötesindeki 
kıymetleri sezebilmeleri yani “öz farkındalığı” 
oluşturabilmeleri nispetinde tekâmül hamleleri 
yaptıkları gözlenebilen bir hakikattir... 

İnsanların Dünya yaşamında yaptıkları 
işler, kendi varlık ihtiyaçlarını karşılamaktan 
ibaret olan işlerdir... 

“Dünya Yaşamımız; ihtiyaçlarımızın tespiti, 
tespit olunanların yürürlüğe konulmasından 

başka bir şey değildir…” 

Bu ilahi yasaya tabilik yani bütün zaruretler, bir 
kozmik vazifenin çeşitli idrak ve şuur 

seviyelerindeki uygulamalarından ibarettir... Bu 
nedenle, bütün yaşamlar ve sonsuz evrensel 

canlılık, vazifelerini kendi kuvvet ve liyakatlerine 
göre yerine getiren varlıksal faaliyetlerdir... Her 
varlık, bilsin ya da bilmesin, bu yasaların hükmü 
altında gereğini yaşar… Buna, kaderini yaşar da 
denebilir… Yani beşeri bilinç seviyesinde, istese 

de, istemese de, varlıksal vazifesini yerine 
getirir... Buna hiçbir şey engel olamaz... 

 

OLAYLARIN / EPRÖVLERİN BİZLERE 
ANLATMAK İSTEDİĞİNİ İYİ ANLAMALIYIZ… 

Fakat bizler genel olarak, hadiselerin, 
olayların, eprövlerin içerisine bihaber bir şekilde 
dalmaktayız... İçerisine daldığımız olayın bizlere 
hazırlamış olduğundan ziyade, burada kendi 
hazırlayacaklarımız önemlidir... 

Gelişim düzeyimize, şuur seviyemize 
göre, olayla, hadiseyle yani eprövle, kara 
bulutları indirebileceğimiz gibi, pırıl pırıl ışığa da 
kavuşabiliriz... 

Unutmamalıyız ki; yaşamımız içerisinde 
cereyan eden her hadisatın gidişatı, bizlere ait 
bir hususu teşkil etmektedir... 

Eprövlerimiz esnasında, sevinçlerimiz, 
sıkıntılarımız bizleri öylesine kaplar ki, asıl 
itibarıyla ne ile donandığımızın farkına dahi 
varamayız... Eğer üst şuur seviyesindeki 
beklentilerimiz, ihtiyaçlarımız sevinç 
kademesinde ise, donandığımız şartlar, daima 

bizleri oraya doğru itme temayülü gösterir... Eğer 
ihtiyaçlarımız ıstırap kademesinde olmayı 
gerektiriyorsa, kendimizi ısrarla bu kademenin 
sonuçlarına doğru zorlarız... 

Asıl itibarıyla eksik bilgi yoktur... Her 
olayın bilgisi tamdır... 

Bizler, bir elmayı kemiren kurtlar misali, 
sadece kemirdiğimiz oyukla meşgul olmaktan, 
meyvenin tümü hakkındaki bilgiye sahip 
olamamaktayız... Hâlbuki yapacağımız basit 
sentezler dahi karşımıza doğruları çıkartacak 
niteliktedir... 

“Epröv’lerde, imkânların durumu ve 
koşulların zorluğu hiç önem arz 

etmemektedir... Önemli olan, varlığın durum 
karşısında göstermiş olduğu halet ve sarf 

ettiği çabadır... Varlığın kendisinin göstermiş 
olduğu ceht, daima geçerli ve yararlı 

olandır...” 

 

OLAYLARIN / EPRÖVLERİN VAZİFESİ… 

Dünya fizik planına enkarne olan ruh 
varlığı, geliş sebebini, maddenin güdümü, 
duygusal donanımları vb. gibi birçok yatay tesir 
etkisi ile unutur... 

Tamamen fizik planın gereği olan 
kaçınılmaz ayrıntılar, detaylar onu öyle bir sarar 
ki; fizik planın detaylarının önem arz etmediğini, 
önemli olanın ana prensiplere verilen ehemmiyet 
olduğunu bilemez... 

Aslında detaylar, tamamen sistem 
içerisinde gösterilen çabalardan ibarettir ve 
sadece bizlerin istekleri doğrultusunda yön 
alırlar... Yön ise, küçük müdahalelerle belirlenen 
bir şekildir… 

Dolayısıyla fizik plan enkarnasyonuyla, 
provalarla dolu hayatın birini tamamlarken, birini 
başlatan ruh varlığı, su yüzündeki akisleri 
göremez, su çalkalandıkça ancak yenilerini 
görür... Bu nedenle varlığa gittiği yolda en 
önemli hizmeti, olaylar / eprövler yapar... 

Eprövlerin vazifesi; bizlere, bir kere daha 
ilerlememiz gereken doğru istikameti 
hatırlatmaktır... 

Eprövler, varlıklara özel olabildiği gibi, 
toplumlar, hatta fizik plan için de geçerli bir 
mevzudur... 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org 

3

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
Amacın sevkiyat olduğunu düşünürsek 

eğer, eprövlerin ana gayesini de anlamış 
oluruz... Maksat, varlıklara yolları kullandırarak, 
sonucu yakalatabilme ameliyesidir... 
Açıklamaların eprövlerde gizli olduğunu 
bilmeliyiz... 

Ruh varlığı için, ne gittiği yol amaçtır, ne 
de olaylar / eprövler benimsenmelidir... Yol, 
yürümek; olay / epröv aşılmak içindir... 

En önemli husus, hayatın içinde yaşayarak 
öğrenmek ve elde edileni yine ona ait olduğu 

yerlere iade edebilmektir...” 
“Yoksa niye geldik?.. Niye gidiyoruz?..” 

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; içsel olarak hissiyatlarımızı 

kontrol etme; derinlerdekinin dışarıya ağır 
ağır çıkmakta olduğunu görme bilincine 
varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; bazılarımızın taşıyıcı 
olduğunun; bazılarımızın yön verici 
olduğunun; zaman zaman kendimizi 
derinlerde sakladığımızın; zaman zaman 
seve seve çıktığımızın; ama çıkışın, son 
dönemde, en belirgin, en açık haliyle 
kendini ifade ettiğinin bilincine 
varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; Havaset zincirlerini 
kırmamız gerekmekte olduğunun; 
Havaset zincirlerinin her yanımızı sarmış 
olduğunun; her taraftan kendimizi 
muhasara altında hissetmekte 
olduğumuzun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; Havaset’in, her konuda, 
dikkatlerimiz, işlevlerimiz, inançlarımız 
olduğunun; ilişkilerimiz konusunda bizleri 
sarmış bulunmakta olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 

 

 

 Kıyam etmek; Havaset’in, bizlerin 
yüzeysel yaşamımızın destekçisi olarak 
bizlerle birlikte adeta hayat sürdürmekte 
olduğunun; Havaset’in, bizleri muhasara 
etmesine izin vermememiz gerektiğinin 
bilincine varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; Diğer önemli bir hususun 
ise, Kutbiyet olduğunun; Kutbiyet; 
insanların insan olmak vasfını 
oluşturamamaları için en derindeki indirek 
engel olduğunun bilincine varmaktır… 
(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; beşerin, Kutbiyet üzerine 
zihnini odaklamış durumda olduğunun; 
beşerin, Kutbiyet’e devam ettiği müddetçe 
yolculuğunun çetrefilli olacağı hususunu 
hiçbir zaman aklından çıkarmaması 
gerektiğinin bilincine varmaktır… 
(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; beşerin, Kutbiyet 
konusunda mutlaka gelişmek zorunda 
olduğunun; bizlerin, bu husustaki 
durumlarımızda ve de oluşturmuş 
olduğumuz alanlarda ne kadar güdük 
kalmakta olduğumuzu kendimizin dahi 
görebilmekte olduğumuzun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 
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 Kıyam etmek; Kutbiyet’in, sınır getirir 

olduğunun; Kutbiyet’in, daralma getirir 
olduğunun; Kutbiyet’in, düşürür olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; oysaki Kutbiyet’i, çok daha 
farklı mana ifadesi olan, tıpkı bir mıknatıs 
gibi kullanabilmemiz için bizlere verilmiş 
olan bir değer olarak almamızın icap 
etmekte olduğunun bilincine 
varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; Kutbiyet’in, yüzeysel 
olduğunun; derin olmadığının; onun 
hapsinin de, bizi boğan bir husus olacak 
olduğunun bilincine varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 

 Kıyam etmek; Kutbiyet’in, grupların saflar 
halinde dizilmesi şeklinde de anlaşılabilinir 
olduğunun; Kutbiyet’in, en geniş gruplarda, 
birey alanları kadar ifade bulur olduğunun 
bilincine varmaktır…(MYP/C:276) 

*** 

SÖZLÜK: 

Havaset (Eski Arapça):   Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan kimseler… 
Kendilerinde bir tür ayrıcalık gören kimseler… 
Avam karşıtı… 
Okumuşlar, Bilginler… 
Yüksek Sınıf ve Yüksek Topluluk… 

Kutbiyet (Tasavvuf):        Kutup mertebesine erme hali… 
 Manevi rütbelerin en yücesi… 

 

---------------------------- YARADAN KAVRAMI HAKKINDA (62)--------------------------- 
Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

Yalan söylememeyi belki de doğumu ile 
birlikte getirdiği bir erdemlilik vasfı olarak çocuk 
uygulamaya koymuş… Yalnız bunu otomatik 
hale getirirse diyorsunuz şimdi bu bilgiler 
ışığında… Şimdi sizin burada yapacağınız, onu 
yalana teşvik ederek tekrardan yalansızlığı 
yakalamasına teşvik etmek olmamalı… Çocuğu, 
böylesine istenmeyen hallerden geçirmek 
yerine, burada doğru olan şu olmalı bu bilgiler 
ışığında… Çocuğun doğal yapısında yani 
Dünya’ya gelirken getirdiği bir bilgi olduğu için, 
zaten onun dışında bir şey yapmayan bu 
çocuğa, o yapamadığını fark ettirmek ve 
yapmamasının ne mana taşıdığını tefekküre tâbi 
tutarak daha üstün bir yalan söylememe idrakini 
bu enkarnasyonda çekip aldırmak görevi 
olmalı… 

Yani nasıl bir şeydir?.. Daha üst yalan 
söylememek ne demektir?.. Şöyle bir şey 
yapılabilseydi o çocuğa diye düşünüyorum… 
Nereye kadar yalan söylemiyor bu çocuk?.. Yani 
yalan söylememe sınırı nedir?.. Nasıl ki bizim 
erdemlilik sınırlarımız var… Hepimiz çok 
dürüstüz değil mi?.. Nereye kadar dürüstüz 

sorusunu sorduğumuzda, orada biraz işler 
karışır... Ben kimsenin malına, mülküne 
bakmam… Kaç paraya kadar?.. Hangi 
koşullarda?.. Ben ailemi çok severim, çok 
sadığım, katiyen aldatmam… Hangi 
koşullarda?.. Koşulların müsait olma sınırları, 
senin bu erdemlilik iddianı gittikçe flulaştırabilir… 

Ben muhitimde yapmam, İstanbul’da 
yapmam… Ona yapmam denmez, yapamam 
denir… Onun için bazı iş adamları hep seyahat 
ederler… Bazıları vardır Türkiye sınırlarında 
yapamıyor, çok namuslu erkekler bunlar… 
Türkiye sınırlarında hakikaten eşini hiç aldatmaz 
ama hep Türkiye dışında iş almaya meyillidir… 
Hepsini katmıyorum, biraz mizahi anlatmaya 
çalışıyorum, sakın günah aldığımı 
düşünmeyin… Gerçekten Dünya’da hiç 
yapmayan da var… Ahreti bekliyor, o zaman 
yapacak... 

Şimdi otomatik hale gelip de, idrakli bir 
şekilde kullanıldığı ifade edilen erdemlilik hali, 
sınırlarını samimi şekilde ortaya koymalıdır… 
Nereye kadar dürüstüz, nereye kadar yalan 
söylememekteyiz?.. Şimdi o çocuk için 
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yapılması gereken şu olmalıydı diye 
düşünüyorum… Bu çocuğun yalan söylememe 
vasfı takdire şayandır ve iyi bir vasıftır fakat 
bunun sınırı nedir?.. Hangi koşullara kadar yalan 
söylemiyor da, ondan sonra yalan söylemeyi 
devreye sokuyor?.. Önemli olan, bu yalan 
söylememe limitlerini genişletmek, onu idrakliliği 
ile bağlantılı olarak bir gelişime tabi tutmaktır… 

Biz şimdi meseleyi genel bir pencereye 
koyarak, herkesin bu genel olan bilgiden kendi 
payını almasını temin edelim… Şimdi yalanın, 
aynı diğer erdemlilik vasıfları gibi yalan 
söylememe limitleri vardır… Bu limitlerin 
genişletilmesi, o çocuğun idrakliliğinin yani 
otomatik olanın fark edilmesi, tekrardan idrake 
sunulması ve tekrardan otomatik hale getirilmesi 
manası taşır... 

Şimdi çocuk ne zaman yalan 
söylemiyor?.. Normal yaşam koşullarında 
söylemiyor ama biraz korkutulunca ne yapıyor?.. 
Yalana mı müracaat ediyor?.. İşte o noktada, o 
sınırda, ona fark ettirilmesi ve dolayısıyla o 
sınırın da ötesindeki bir sınıra, önceki sınırının 
taşınması gereği vardır… Bir süre sonra çocuk, 
belirli şiddetteki korkularına rağmen dahi yalan 
söylememeye, daha şiddetli korkularında da 
yalan söylememeye, hatta bunu daha da 
geliştirip, hiç yalan söylememe gibi randımanlı 
bir enkarnasyon süreci yaşayabilir... 

İşte otomatik olanın fark ettirilip daha üst 
bir seviyeye çıkartılması ve orada tekrar 
otomatik hale getirilmesi bu demektir... Ondan 
sonra onun da fark ettirilmesi ve tekrar otomatik 
hale gelmesi, tekrar tekrar şu spirali çıkartmak 
lazım… 

Farkındalığı mutlaka elde etmek lazım… 
Tabii en iyisi bu zaten… Bakınız, tebliğlerle 
ifadelendirildiği gibi gerek bir günah vasfında 
olan yani olmaması gereken vasfında olan 
eylemlerimiz olsun, gerekse sevap vasfında olan 
yani olması gereken vasfında olan eylemlerimiz 
olsun, eğer farkındalık halinde yapmıyorsak 
hiçbir kıymet ifade etmez… Yani sizin, 
farkındasızlık halinde ama samimi bir 
farkındasızlık halinde işlediğiniz günah 
vasfındaki yani olmaması gereken fiillerinizden 
dolayı hiçbir sorumluluğunuz olmaz… 

Eğer bu fiilinizin sonucunu siz önceden 
tespit etmediyseniz, bunun farkında değilseniz, 
zaten fiiller niyetle değerlendirilir… Yani sebebi 

oluşturmuşsunuz ama sonucun farkında 
değilsiniz… Ben de diyorum ki; keşke sonucunu 
bilemediğimiz, ne olacağının farkında 
olamadığımız durumlarda sebebi oluşturmama 
gibi de bir kontrolümüz olmalı diye 
düşünüyorum… 

O çocuğa, toplum, çevresi, ailesi bunu 
yaptırmasaydı ama kaçınılmaz bir şey, bu 
toplumda yaşıyoruz… Etkiye tepki veriyorsun 
dediğinizde, adam uzaylı gibi bakıyor.  

Çocuğun doğuştan getirdiği birtakım 
kişilik özellikleri olduğu için yani asıl kişiliği yalan 
söylemeyen bir vasıftadır… Ama koşulsuz yalan 
söylememekten söz etmiyorum, belirli bir 
miktarda yalan söylemeyen bir asıl kişiliği 
vardır… Yaşam içerisinde sahte kişilikler yani 
kendi dışından empozisyonlarla sahte kişilik 
yüklemeleri onu yalan söyleyen hale getirebilir… 
Çocuğu, yalan söyleyen bir sahte kişilik vasfına 
sokabilir... Bu sahte kişilikler vasfı, bizim, hayat 
içerisindeki en büyük sorunumuzdur... Ne 
zaman ki o, tekrardan orijinal yani ‘Çocuklar 
kadar saf olmadıkça melekûta giremezsiniz’ 
ifadesine uygun olarak tekrardan çocukluk 
anındaki asıl kişiliğine bürünene kadar Rabbin 
megafonu yani olaylar, eprövler onu sürekli 
zorlayacaktır… Canını acıtacak ki, esas 
kimliğine geri dönebilsin... 

Nasıl esas kimliğe dönülür?.. Doğduğun 
andaki kişiliğine dön… ‘Çocuklar kadar saf 
olmadıkça melekûta giremezsiniz’ demek, 
sanmayınız ki, çocuklar gibi bön bön bakan, bu 
yaşam içerisinde aciz, güçsüz, tokatlar yiyen 
falan değil... Asıl kişiliğin yani enkarne olmadan 
önce kendin için hazırladığın bir yaşam planı ve 
bu yaşam planını uygulamana en uygun kişilik 
özelliklerin, kişilik yapın var senin… 

Tablomuzu hatırlıyorsunuz… O tablo 
içerisinde benim enkarnasyon kişiliğim, rolüm, 
hedefim, tutumum, ana özelliğim, davranış 
biçimim, rolüm nedir?.. Hangi bedeni 
kullanıyorum?.. Hangi astrolojik tesir sahasında 
enkarne olmuşum?.. Ana özellikler var, en 
kötüsü o, negatif… Yani biz Dünya’ya enkarne 
olurken öyle bir kişilik tablosundan seçimler 
yapıp o kişilikle geliyoruz… Eğer o kişiliği 
çocukluk çağından itibaren örten doneler 
olmasa; anne-babanın kuralları, örf, âdet, 
gelenek, toplumun gereklilikleri, etik kurallar, 
inanç kurumları, bizim o kişiliğimizi örtmeseler, 
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biz o kişilikle Rabbin tam istediği enkarnasyonu 
uygulayacağız… Kendini Bilme, Kendini Tanıma 
bu manadadır… Ama orada egoist 
davranacağız, bencil olacağız, hiç önemli 
değil… O yaşam planında eğer egoist olma 
programıyla geldiysem ve o programımı 
gerçekleştirmemi destekleyecek kişilik 
özellikleriyle geldiysem, ben, o kişilik özelliklerini 
korumak, programımı uygulamak, 
deneyimlemek zorundayım… Biri gelip de bana 
‘Gel bak sen çok egoistsin… Gel seni erdemli 
yapacağım… Seni diğerkâm yapacağım yani 
kendinden çok başkalarını düşünen 
yapacağım…’ diyemez… Bu, son derece yanlış 
olur... Bu, o adamın yaşam planına sekte 
vurur… 

En büyük düşman, eğitim tarzıdır… Yani 
eğitime uygun olmayan tarzda başladığınız 
anda, bütün varlıkların o çocukluktaki saf, esas 
enkarnasyon kişilikleri deforme oluyor, yok 
oluyor… 

Zaten doğar doğmaz erkek, benim oğlum 
güreşçi olacak dedi mi bitti… İlk etiket yapıştı 
oraya… Doktor olacak, bana bakacak… Hayır 
sanatçı olacak… Kişilik özelliği yaratıcı bir rolü 
üstlenmek üzere gelmiş… Sen onu doktor 
yapamazsın… Yani sahte kişiliklerin yüklenmesi 
bizim enkarnasyonlarımızı telef eden 
hususlardır… Bakınız ne diyor: 

“Beşer, istekle ve şevkle bu mekanizmaları 
fark edip, bunlara dâhil olmadıkça hızını 

artıramaz…” 

Şimdi yarın sabah benim hemen buna 
dâhil olmam lazım… İstemeliyim… Yani burada 
bu emeği harcıyorsak, sizler de bu kadar 
saatinizi harcıyorsanız, Dünya’da yaşayarak 
Dünya icaplarına hiç halel getirmeden bunlarla 
haşir neşir olmak ne liyakattir... Bunlarla haşir 
neşir olmamak ne kadar iyi bir şey değilse, 
bunlar yüzünden Dünya’yı ihmal etmek de o 
kadar kötüdür… Çünkü bizden istenen, 
Dünya’da yaşayarak, ayağımızı yere basarak 

bütün icapları, bunların ışığında yerine 
getirmek… Dünya’da bu bilgilerle yaşamak… 
Şimdi bakınız burada enteresan cümleler var 
dikkatinizi çekiyorum… “İlerlemek…” 
Dünya’dan bahsediyor şu cümle ile bağlantılı; 

“Beşer istekle ve şevkle bu mekanizmaları 
fark edip bunlara dâhil olmadıkça hızını 

artıramaz…” 
“İlerleme çok dar bir alandadır…” 

Neden?.. Çünkü beşer bilmiyor, bu 
mekanizmalardan bihaber… Etki geliyor, tepki 
veriyor, otomatik… Bu yüzden yeryüzündeki 
beşeriyet için ilerleme çok dar alandadır… 
Diğerleri yani o dar alanın dışındakiler, dekoru 
tamamlar, ayna olur veya vesile kılınırlar… 
Bu kavramları ben daha önce söyledim ama 
şimdi orijinal cümlesi bu… “İlerleme çok dar bir 
alandadır…” Yani yeryüzünde bu tür bir 
mekanizmanın dâhilinde süratli tekâmül 
yapabilen, Rabbin istediği bir gidişat içine 
girebilmiş, gelişimine hız katmış insan sayısı çok 
azdır… “İlerleme çok dar bir alandadır…” Bu 
alanın dışı… “Diğerleri, dekoru tamamlar, 
ayna olur veya vesile kılınırlar…” Bütün 
dekoru tamamlayanlar, o dar alanın dışında 
kalanlar, bakınız, beşeriyetin alanı ne kadar 
olabilir?.. Ben şu an tasavvur edemiyorum, dar 
bir alan düşünün… Geri kalan, o dar alana ayna 
oluyor, vesile oluyor ve dekor oluyor ki; o dar 
alan, onlar sayesinde daha çok deneyimlesin, 
daha çok becerikli hale gelsin… Çünkü Rabbin 
buna ihtiyacı var… Yedi milyarın bir milyarı bunu 
yapıyor altı milyarı dekor, vesile, ayna… Yani ne 
yapıyor?.. Onlar olmaması gerekeni 
deneyimleyerek, istenmeyen haller yaşayarak 
yani savaşarak, öldürerek, çalarak, adaletsizlik, 
hukuksuzluk, haksızlık, sevgisizlik, 
merhametsizlik yaparak, bu dar alanda ilerleyen 
insanların olmaması gereken ile olması gerekeni 
tefrik etmelerine gönüllü aracı oluyorlar… Yani 
onlar da, bilmeden, farkında olmadan 
Rab’bimize hizmet ediyorlar… 

(Devam edecek…) 



 
 

IŞIĞIMIZ BİLGİ - YOLUMUZ SEVGİ - HEDEFİMİZ VAZİFE 
 

Cevizli Mah. Bağdat Caddesi No: 519 Bağdat Plaza Kat: 7 Daire: 10 Maltepe / İstanbul 
Tel: 0216 – 383 06 07 / Faks: 0216 – 441 43 99 / E-mail: info@mbavakfi.org.tr / Web: www.mbavakfi.org 

7

MERKEZ BİLGİ ALANI VAKFI - 1999
-------------------------------------- TEBLİGAT BİLİNCİ (09) ------------------------------------ 

Sn. Nurettin ERSOY’UN irticalen yaptığı konuşmalarından alınmıştır… 

“İnsan gücünün gerek psişik gerek fizik olarak 
ortaya tam manada çıkamamasının sebebi, daimi 

olarak beyinlerinize düşüncelerinize sınır 
koymanızdan ileri gelmektedir...” 

Eğer beyinlerimize ve düşüncelerimize 
koyduğumuz sınırları bir kaldırabilsek, hem fiziki 
hem de psişik gücümüz açığa çıkacak… Tanrısal 
gücün tezahürüdür bunun adı… 

“Ufkunuz, koyduğunuz sınırlara kadar uzanan 
kısır bir saha olmaktan ileri gidememektedir... 

Yaradan’dan haberdar olmak ve o bünyeye dâhil 
olduğunuzu anlamak için bu sınırları elden 

geldiğince itelemek gerek...” 

Ana fikir burada… Beynimize ve 
düşüncelerimize koyduğumuz sınırları kaldırmak 
niçin gerekli?.. İnsan gücünün, psişik ve fizik olarak 
açığa çıkmasını temin etmek ve Yaradan’dan 
haberdar olmak ve O bünyeye dâhil olduğunuzu 
anlamak için bu sınırları elden geldiğince itelemek 
gerek… Dikkat ederseniz kaldırın, atın demiyor, 
iteleyin diyor… Bütün zihninizde yaratmış olduğunuz 
ilahlarınızı atın çünkü onlar bizim hakikat olan 
Yaradan’dan haberdar olmamıza ve o bünyeye dâhil 
olduğumuzu anlamaya engel Tanrılar, İlahlar, 
tapındıklarımız, taptıklarımız, hakiki manadaki 
Yaradan’a ulaşmamıza engel ona barikatlarımız 
diyorduk… 

En büyük barikatlarımız, dogmatik 
inançlarımızdır... Tahkik edilmemiş, tefekküre tabi 
kılınmamış inançlarımız… Şimdi bu tür inançlar, 
hangi kaynaktan bize empoze edilmişse, o kaynağın 
gücü kadar bir güce sahip olup, bizi sınırlamış ve 
elimizi ayağımızı bağlamış, hakikat olan Yaradan’la 
irtibatımızı kesmiş olan bir tür zırhlardır… Onu 
açmamız lazım… Beni bugüne kadar getirmiş olan 
Tanrı anlayışım nedir?... Hakikat olan Tanrım ile 
irtibata girmemin yolu, o sınırların kaldırılması 
gereğidir... 

“Tekâmülle doğru orantılı olan bu ceht, ruhun 
sizin anladığınız manayı ifade etmediğini… Esas 

olan tek bir ruh olup başlangıç ise bu şekilde 
oluşmaktadır… Yani Tek olan Üstün bir şekilde 

yaratıldıktan sonra bu Tekliğin çokluğu 
neticesinde adeta yapılan vakum esnemeler ile 

oluşumlar meydana getirilip üzerlerindeki 
tatbikatlara ve bunlardan elde edilen bilgi 

görgüye sahip olunmuştur…” 

Yani Tek bir enerjiden başka hiçbir şeyin 
olmadığı düzen içinde olduğunuzu hissedin… Eğer 
siz varsanız, siz de onun içindesiniz çünkü onun 
dışında hiçbir şey yok… “La ilahe illallah” bu 
manadadır… La ilahe illallah deyip de, “Tanrı ve 
O’nun dışında ben” demek kadar çelişki yoktur… 
Çelişki varsa, şuursuzluk vardır, idraksizlik vardır… 
“La İlahe İllallah” yani ondan başka hiçbir şeyin 
olmadığı bir şeyden söz ediyorsunuz ve bu arada 
kendinizi onun dışına koyuyorsunuz… Benden 
başka her şey onun içinde olmaz… Yaradan’dan ari 
olunur mu?.. Tanrı’danız, bu çok önemli… 

“Esas olan tek bir ruh olup başlangıç ise bu 
şekilde oluşmaktadır... Yani Tek olan Üstün bir 
şekilde yaratıldıktan sonra bu tekliğin çokluğu 
neticesinde adeta yapılan vakum esnemeler ile 

oluşumlar meydana getirip üzerlerindeki 
tatbikatlara ve bunlardan elde edilen bilgi 

görgüye sahip olunmuştur…” 

Bütün yaradılış formları, bütün tezahürat, Tek 
olan tarafından Üstün bir şekilde yaratılmıştır… 
Kâinatlar yaratılıyor, üstünde de, zaman ve mekân 
enerjilerinin ortak alan oluşturması ile hayat 
enerjileri, işte bizler… Bizler, üstün enerjinin 
yarattığı, Tek olan ve Üstün bir şekilde yaratılan bir 
Yaradan’ın çokluğu neticesinde meydana getirdiği 
uzantılarız… 

Dünya beşeri imkânları ile zihin kavrayış, 
anlayış imkânları ile bizim nereye kadar neyi 
anlayabileceğimizi ve ondan sonra neleri 
anlayamayacağımızı, oralara dokunmamamız 
gerekir… 

Bir tezahürat ortamının mesela Dünya’nın 
yaratılmasında, zaman enerjisi-yaratan enerji, onun 
yanına mekân enerjisi geliyor, mekân oluşturacak ve 
Dünya fizik mekânı oluşurken, hayat enerjisi onun 
üzerinde tezahüratları oluşturuyor… 

Girdapları başlangıç sayacak olursanız dediği 
şu harekettir… Bu girdaplar, Tek olan, üstün 
enerjinin çokluğu neticesinde varoluş âlemlerinin 
yaratılmasıdır… Fakat burada Üstün olarak 
yaratılmış kavramı bunun da yaratılmış olduğunu 
gösteriyor… Sebebi, maksadı belli olmayan, 
başlangıcı asla kavranamayacak olan ve neden, 
niçin, nasıl sorularının sorulamayacağı bir yaradılış 
perde arkasına geliyor ve yaratıyor… Neyi 
yaratıyor?.. Üstün enerjiyi, Yaratan enerjiyi 
yaratıyor… 
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Geleneksel spritüalizm de ekolde en 

uzanılabilen noktaya ilk yaradılış der… Enerjinin 
yaratılması… Kim yarattı, asla cevap bulunamaz… 
Ulaşamadığımız, dokunamadığımız bir noktadır bu… 
Kim yarattı, niçin yarattı?.. Bilmiyoruz... İşte bu 
noktadır ki; Hikmetinden sual olunmaz… Çünkü bu 
sualin cevabını anlayabilecek anlayış kapasitemiz bu 
bedenli hal içerisindeyken mümkün değildir… Enerji 
hep vardı da, o yaratmadan önce ne vardı?.. 
Bilmiyoruz… Sebepsiz yarattı, yaradan enerjiyi üstün 
bir şekilde yarattı… 

Bu Yaradan enerji, Yaradan’ın kendisi, bizim 
tanrımız, sonsuz, üstün, sonsuz ihtimallerin, sonsuz 
imkânlarını, sonsuz çeşitlilikte bünyesinde barındıran 
üstün bir enerji… Şurada felsefi bir zekâ oyunu 
oluşturalım… Şimdi ben diyorum ki, mademki bu 

öyle bir yaratıldı ki, sonsuz ihtimalleri taşıyor, sonsuz 
imkân, sonsuz üstün, sonsuz çeşitlilik vs… Üstün 
enerji ve bütün yaradılış eylemi bununla oluyor… 
Bunu acaba bizim hiç ulaşamayacağımız, 
anlayamayacağımız, düşünmemiz bile mümkün 
olmayan bir Yaradan anlamadığımız bir sebepten 
yarattı fakat özelliklerine bir bakıyorsunuz ki, bu 
özellikler bunun kendi kendini yaratmasına da 
yetiyor… O zaman yani Tek olan, Üstün bir şekilde 
yaratıldıktan sonra ifadesinde şunu düşünebiliyoruz, 
mademki böyle üstün bir vasıfta sonsuz ihtimalleri 
taşıyor, kendi kendini yaratma ihtimalini niye 
taşımasın… Kendi yoktu, hiçbir şey yoktu, kendi 
kendini var etti… Böyle bir beyinle, böyle bir 
anlayışla tefekkürle ibadet edebilirsiniz… 

(Devam edecek…) 

 

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

QY / C: 318 
Şu anda Sevgili Quan-Yin; İlahî Alevler’in arkasında 
bir siluet olarak görünüyor... Ve kendisinin, İlahîyet’in 
her kademesinde var olduğunu hissettiriyor... 

“Sizlere, uzanabildiğiniz en uzaktan 
sesleniyorum...” 

“Şu anda, kaplarınızın alabileceği ile karşı 
karşıyasınız…” 

“Sizlerin duyabileceğiniz en uzaktaki kelâm; O, 
yaratıldı ve yarat dendi…” 

“Bu kelâmın sizlere anlatmak istediği, 
kaplarınızın genişliğine bağlı olarak, kademe, 

kademe, kademedir...” 

“Kademeler, daima açılmaya muhtaçtırlar...” 
“Kaplarınız geliştikçe, aldıklarınız o oranda 

artar...” 
“Yaradan’ın sırları hakkında alacağınız kabınız 
olmadığı için, bu sırlara bağlı olarak kendinizi 

alıcı olmaya teşvik edemezsiniz...” 
“Zira bu konunun alıcılık özelliği, sizin 

skalanızdaki varlık gruplarında yoktur...” 

“Siz ancak, Yaratılan’ın yaratışı hakkında 
varlığınızı genişleterek alıcılığınızı 

artırabilirsiniz...” 
“Alma özelliğiniz, bir potansiyeldir...’’ 

“Yaratılmış olan, bir tohumdur...’’ 
“Tohum, Yaradan’ın mükemmelliği ile 

ifadelenmiştir...’’ 

“Tohumun içeriği, tamamen, yaratılmış olanın 
potansiyel kapasitesi ile cisimlenmiştir...’’ 

“Tohum, Yaratıcı karşısında sabittir...’’ 

“Tohumla, onu Yaratan arasında tam bir 
kenetlenme vardır...” 

“Bu kenetlenme, sorumluluk olarak sizlerin 
anlayabileceğiniz anlamda ifade bulur...” 

“Sorumluluk ifade bulmaya başladığı andan 
itibaren, takip, himaye, destek ve devam ettirme 

gibi özellikler ortaya çıkar...” 

“Tohum ile Yaratıcı arasındaki ilişki hiç bitmeden 
devam eder durur...” 

“Bu ilişkinin ortaya çıkarttığı en önemli husus; 
Yaratan’ın mükemmelliği ile donanmış olan 

tohum, katmanlar halinde iç içe olmak suretiyle, 
kademe kademe merkeze doğru kendini 

uzaklaştırır...” 

“Mükemmellik; merkezde en uzak haldeyken, 
tam merkezde son bir dokunuş olarak, 

Yaratıcı’nın ışığı, hapsolmuş vaziyette orada 
durmaktadır...” 

“Varlık, bu merkezde cismanileşirken, o ana 
kadar farkında olmadığı bu ışığın, asıl itibariyle 

varlığını kamaştırmasından dolayı kendisini 
karanlıktaymış gibi algılar...” 

“Fark ettikçe, kapasitesini genişletmeye 
başlar...’’ 

“Ve genişledikçe, ışığı alma özelliği ortaya 
çıkarak, ışığa doğru genişler...’’ 

“Ve buna paralel olarak, kendini ışığa bırakmaya 
başlar ki; bu da, alış karşısında veriştir...’’ 

“Varlığın kendini ışığa bırakmasıyla, verme 
kapasitesi ortaya çıkar...’’ 
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“Bu alış veriştir ki; tohumun içindeki katmanlar 

arasındaki sirkülasyonu sağlayan… 
Ve bu sirkülasyon vasıtasıyla mükemmeliyetin 

açığa çıkmaya başladığını gören varlık, ilkelerin 
de mevcudiyetini, alma potansiyeline bağlı 

olarak hisseder...’’ 

“Ve ilkeleri hisseden varlık, vermeye başlar...’’ 
“Kendini, kademe kademe ışığa teslim eder...’’ 

“Böylece artık, kademeleri aşan varlık için 
potansiyel hızla açığa çıkmaya başlayarak ışık, 

varlığa daha derin bir şekilde nüfuz eder...’’ 

“Varlık, nihayetinde bu tohumu patlatmakla 
mükelleftir...’’ 

“Tohumu patlatan varlık, kendinden sonra 
yepyeni tohumlamalar yapmak vazifesiyle 

donandığı için, derhal bu safhada vazifesini 
hatırlar ve çoğalmaya başlar...’’ 

 

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

Sana hamdolsun... 

Senin izninle; kendi hayrımız, Bütün’ün hayrı için; en 
yüksek, şifa, koruma, bolluk-bereket, sevgi, şefkat, 
merhamet, birlik, barış, bilgelik, huzur ve sükûnet 
için; Sevgili Quan-Yin; bilinçlerimize, kalplerimize, 
bedenlerimize, hayatlarımıza aktı, şifa oldu, koruma 
oldu, bolluk-bereket oldu... 

Bizler merkez olmak üzere, evlatlarımıza, 
ailelerimize, bütün sevdiklerimize, şu anda bedenen 
burada bulunamayan ama ruhen bizimle birlikte olan 
bütün kardeşlerimize ulaşıyor... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendilerine yol arayan, ışık arayan herkes Sevgili 
Quan-Yin’in ışığıyla kucaklaşıyor... 

 

Tanrı’nın / Allah’ın / Rab’in, Öz Bilgisi, Sevgisi, 
Şefkati ve Merhameti olan Quan-Yin; bizimle olsun… 

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

ışığı ile her an yıkanmak dileğimizle… 

Tüm gönül dostlarımızın yüreğine teslim ediyorum… 

Gereken değerin ve önemin verileceğinden emin 
olarak… 

Rabbimizin bir lütfu olan bu emanetlerin, siz 
sahiplerine ulaşmasında vesile olma fırsatını 

verdiğiniz için hepinize minnetlerimi / şükranlarımı 
sunuyorum… 

En kalbi sevgilerimle… 

 

Vakıf Başkanı 

Nurettin ERSOY 

 

Detaylı bilgi için: www.mbavakfi.org 

www.aragonitmucizesi.com 

Tlf: (0216) 383 06 07 

Detaylı bilgi için vakfımızla iletişime 
geçebilirsiniz… 

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

