
                              

 

                                 Defterlerin konuları 

1.defter 

Sayılar defterdeki sayfa numaralarıdır ve aynı konu birkaç yerde geçiyorsa birkaç sayfa 

numarası yan yana yazılmıştır. 

1.Akıl 4.Zihin, fikir, vehim 5.Şuur, vicdan 8.Muhakeme 9.Zekavet  11.Vehim, meyil  

12.Zeka ile akıl arasındaki fark  13.Nefis, yapısı  14.Tasavvur  15.İdrak, hüşyar 

16.Alem-i Meleküt  17.380.Alem-i mevalid, Emir, emr, umur, evamir  18.Bedihi 

kader, nazari kader 21.Alem-i emir, emr-i tekvini 22.364.Adem  29.47.Kavanın  

34.Fıtrat  37.Hayat  38.396.Ruh nedir  40.Zaman  57.Ezel  60.Kudret  64.91.307.Arş  

65.Hakikat-i Muhammediye  69.Alem-i Mana  70.Ebed  78.Levh-i Mahfuz  88.Mana  

92.İlim  97.Ervah  99.İlm-i Muhit  101.Alem-i Berzah 104.Alem-i Cismaniyet  

108.Sıfat  122.124.170.Ruh, Evamir-i Tekviniye  123.Esma, Sıfat, Şuunat  

127.144.Esma  137.Rububiyet-i Mutlaka  142.Rububiyet-i Amm 144.Rububiyet  

146.Asar eserler varlık  150.Eşyanın hakikati esmadır  153.Haya  157.Hava  168.İlim 

nedir 169.Nefis 171.Ahkam-ı Şerriye (diniye) üç kısımdır 175.Ku’ranın 

harikuladeliği  177.Kader  179.Cennet  185.Cehennem  201.Alimler  229.Vecizeler  

231.Arz, dünya 232 ek 1.Evrenin sayfaları 233.İzzet  234.Şuun 235.Kibriya  

240.Tekvin  241.254.Evamir, evamir-i tekviniye 242.Bedihi kader, nazari kader  

244.İmam-ı Mübin, kanun  247.395.Meyelan  249.Ayat-ı tekviniye   258.363.383.Kün   

262.İsm-i Ferd 266.Küll cüz, külli cüzi 269.Vahdet 275.Ehadiyet 282.Hayat  

297.İnikas  305.Temessül   316.Mesaili müteferrika  319.Kaderle alakalı  321.Ademin 

cennetten ihracı ve şeytanın cennete girmesi 327.Allah cc kendisinden büyük bir 

şey yaratabilir mi?  330.İsmi Azam 333.Hakikati Muhammediye 337.Nur ve mana  

341.Kitabı Mübin  351.İlim  352.Alemi gayb  354.Alemi hakiki, Alemi harici, Alemi 

imkan  56.Alem-i insaniyet, Alem-i ervah  358.Alem-i mubsırat, Alem-i Mülk, 

Alem-i Nur, Alem-i Rububiyet, Alem-i Ruhani  361.Alem-i Berzah  378.Alem-i 

misal  383.Kaf nun  384.Meyelan meyl hakikat, Melekutiyet  386.Vicdan  

387.Melaike  390.İrade, fıtrat  396.Ruh  399.Vücud   



 2.defter 

(1).Faiz   (7).Darvin, protein   (11).Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye   (13).Allah cc 

kendinden daha büyük varlık yaratabilir mi?   (16).Nükteler  1.Levh-i mahfuz   

11.Hayat   52.Cinler   56.Çocuk terbiyesi   64.Ruhanî   83.Ruh   113.Kabir azabı ve 

dereceleri   138.Kader, fırka   151.Cebrail   159.İntişar   168.4.defterin nur bahsinin 

devamı   199.Tekemmül   217.Tasarruf   230.Meyelan   253.Teşahhus   270.Temerküz   

276.Anahtar    

3.defter 

1.Mubaşeret   4.Bu asrın nisa anlayışı   6.Biz meselesi   10.Hangi alimin sözleri 

dinlenir ve sohbetine gidilir   12.Tefekkür bahsi   14.Şübehat-ı fenniye   16.Kitap 

dünyası(toplamalardan)   20.Ruhun vücud-u haricisine ispat   21.İhtilafların 

kalkmasının şartı   24.Nikah   26.Tevhid   31.Tevhid, Fikir münakaşa şekli   

33.Allah’ı kim yarattı sorusunu soranlara 40.Felsefe dünyası, gayretullaha dokunur   

42.Meyelan, emr-i itibari   45.Düstur   46.Dalalete taraftarlık meselesi   48.Bu zaman 

toplaması   51.Dünya toplaması   57.Huzur toplaması   Hürmet toplaması   

60.İhtiyat ve tedbir toplaması   63.Kalb toplaması   69.Hizmet ehli   77.Allah’ın cc ne 

ihtiyacı vardı ki kâinatı yarattı 80.Ruhun kemalatı   82.Gıybet dersinden   84.Kumar   

87.Çıkarlar gözü en tatlı şekilde kör eden bir araçtır   88.Duadaki telefon meselesi   

92.Yecüc mecüc   93.İstidat ve kabiliyet   94.Kader   95.Tevhidin isbatı   96.Okuma 

ve anlama meselesi   99.Düstur   102.Siyasi partilerle ilgili hükümler   104.Düstur   

107.Latif sözler   108.Kan çeşidi meselesi   109.Muhtelif halet-i içtimaiye ve beşeriye   

111.Eve gitmenin zararı, kesin kararlı olmak, şuur altı, Risale-i Nur kalbi tenvir 

ediyor   113.Ruh   117.Namaz tesbihatı, niyet, fetva nedir, tereşşuh   118.Kalb, 

düstur, Müslümanların ihtilafı, lahikalar   119.Müslümanın aldanması, cihad 

120.Risale-i Nur (Hasan Feyzi abi’den)   121.Zekât gibi şeylerle cebir var 

zannedilmesi, Risale-i Nur’un yazılması ve libas giydirilmesi   122.Zıtlar, Risale-i 

Nuru anlamak, Karl Max’ın fikrinin temeli, menfaat meselesi   123.Cennetteki 

sonsuzluk, gayıbane hazırane tefekkür, beni yarattı ne ihtiyacı var   124.Asm ve 

Kur’anı tasdik etmek, Kaderin bir cephesi, Kur’an   125.Dini ihtisasat, gayibane ve 

hazırane-i ubudiyet, hiçliğe taraftar olmak   126.Ey oğul (İ.Gazali hz)   127.Toplama 

(bu zamanda bidaların tarikatlara mani olmasının Risale-i Nur’a mani 

olmamasının sebepleri   131.Abiler mutlak ölçümüdürler ve lahika mektuplarının 



mahiyeti, R.Nur hakikatları çekirdek oluyor, davanın şuurunda olamayan, akıl   

132.Burhan-ı limmi, beka, ilim   133.Biz meselesi, hisler, anlama farklıdır   134.İlim 

ve beş duygu, rey-i cumhur ve içtihad   135.Nokta-i nazarlar   136.Merhamet, acz ve 

fakr, huzur, insaf düsturu, şecere   138.İşarat-ül İ’caz’daki Hakikat-ı sabiteye dair 

toplama   141.Hususi notlar   146.Nur dersinden tesbit edilen notlar 147.Risale-i 

Nurda merhaleler vardır (şevk – muhabbet – sebat – sadakat - sıddıkiyet)   

148.Konuşmak-mana, konuşmak (miraçta), şiddet-i zuhurundan gizlenmiş, çocuk 

terbiyesi 

4.defter      

1.Tereşşuh   24.Temessül   48.İn’ikas   69.Tezahür   114.Vecizeler, ruhla alakalı 

notlar   128.Bir mürşidin notlarından   132.Vahdet-ül vücud mesleğinin özeti   

136.Panteizmin esası, ayan-ı sabite, feyz-i akdes   141.Zaman   143.Zekiler   

149.İnsan ve metafizik   150.Vicdan, şuur 153.Kudret ile tekvinin farkları   

154.Samiri’nin buzağısı 160.İmam-ı mübin, levh-i mahfuz   (1)Ahlak, vahdet-ül 

küsud vahdet-ül şuhud vahdet-ül  vücud      

 5.defter 

7.Karekter  tespiti   28.Kadere imanın nakli delilleri   46.Hatun   68.Hac   69.Mirac   

70.Haramlar   73.Birleşik alan teorisi  75.Hiçlik  77.Küll külli   80.Kafirlerde kin, 

adavet, haset az var  82.Kırmızı renk   87.Zaman  90.Kur’an    93.Düşünce-sezgiler   

132.Asm Efendimiz’in laneti   138.Arafat   139.Korku hissi  140.Mükemmelliyetçi 

fıtratlar 147.Bela   149.Yedi kötü sıfat   156.Evlilik   163.Günaha meylin hikmeti   

87.166.Einstein’e göre zaman 183.Havf  184.Haramlar   185.Vesvesenin sebepleri   

192.Ehad, vahid, vahdet   204.Sırrı ihlas   210.Altı günde yaratılması  211.İslam 

Hristiyan mukayesesi, din ve nefis nedir   215.Ehl-i şeriat ehl-i hakikat ehl-i marifet   

219.Kürs  231.Nefis nedir   234.Adalet ölçüsü   239.Ruhumdan üfledim 

240.Tasavvuftaki gayb tabirleri   242.Kur’an’ın dört vechi   245.Psişik boyut, Esp, 

hiper uzam   259.Kitab-ı mübin İmam-ı mübin   263.Sadaka vererek ruhunuzu 

tedavi edin   264.Depresyon ve intiharın sebepleri    267.İlk önce niyet hikmetlerini 

akıl imal eder   268.275.Muvazene muhakeme   270.Hayalin yaşantımıza etkisi   

272.Renklerin dili   278.Miraç  281.Dengesiz müvazenesiz   282.Ahmak   283.Dua    

289.Hac   295.Hicret   301.Asm Efendimizin lanetlediği kişiler    



 6.defter 

3.Mesail-i müteferrika   4.Çalınanı bulmak için   5.Hikmetli sözler   7.Çalınanı 

bulmak için   8.Cinleri toplayıp yakmak için   13.Mülahazalarım   15.Tevbe   

32.49.Genom   39.Suyun ölümü   45.Hafızada nuraniyet ve şeffafiyet   48.İnsanı 

köleleştirmenin metotları   56.Tefekkürüm   63.74.Hayat’tan notlar   72.Karadelik   

81.Felsefe   88.Özel not   89.Su   91.Maddenin 4.hali plazma   93.Ölümün fizik 

boyutu   97.Yeniyi bulmak   100.Onuncu notanın hülasası   101.Kâbe bezinin siyah 

olmasının hikmetlerinden biri, beden dili, renkler   109.Haricilik   117.Su-i zan 

hastalığı   118.Akıl hastalığında üç önemli duygu vardır.   121.Evlilikte problem   

130.Yokluk, adem   130.Evlilik   131.Kurbanın insandaki psikolojik boyutu   

134.Kurbanın prensipleri   135.Kurban kesmenin metafizik temelleri   144.İnsanlık 

tarihinde kurban ibadeti   160.Spor dalları   176.Kumar    180.Mezhepler   181.Kader   

183.Nikahın rükünleri   187.Ruhun bedende bulunduğu günler ve yerler   

189.192.Hayatla alakalı   195.Veraset-i Ahmediye ve Muhammediye asm     

216.270.273.274.Ene   220.309.312. Haccın bazı hikmetleri     227.251.Müteferrik 

mesailler   233.Peygember efendimizin sav çok evliliği   240.Tenasüh   241.Kutupta 

5 vakit namaz   242.Havva ile Âdem as çocukları 243.Kâlu bela  261.Zaman   

266.Ölen insanın namazını 4 tekbirle kılmak   268.Kadir gecesinin alametleri   

277.Evrim   282.Dua   287.Cin   290.Nefsi mutmaine, ferasetle zan arasındaki fark   

291.Caiz ve lazım İslam istilahında manaları   292.Fizik   296.Mantık   303.İnsan  

314.Bidat ehli                 

7.defter 

5.18.Reankarnasyonculara cevap   6.Cesed nefis ruh   10.Aklı buluğa erenler, 

safiullah- neciullah- necibullah- halilullah- kelimullah- ruhullah- habibullah   

12.Kendi hakikatını bilen kişi   13.Cenab-u Hakkın ruhumdan üfledim sözü   

21.Rüya   23.Yoku isbat etmek   24.DNA genotik     28.Tabiat-şeriatı fıtriye, kuva,   

30.Big bang   31.İman  42.59.95.98.Saadet harici   48.Cüz-i ihtiyar, cüz-i irade   

49.Boşluk kavramı   50.İzafiyet teoremi- zaman, kuantum  70.İmanın kuvvetli 

olması ne demek?  Zaman   75.İman gidince   77.İmanda in’ikas ve insibağ, delil 

arttıkça imanın artması   78. 104.130. Zaman    84.Dalalet   87.Sırlar hazinesi 

kitabından, namazdaki rekatların hikmetleri  89.Otuz gün orucun hikmeti 

95.Ayetlerin kaçta kaçı neyden bahsediyor, ayetlerin taksimi   96.Güzel bir nasihat   



97.Ayet-H.kutsi-H.Şerif farkları, mezhepler arasındaki farz farklılığı   98.Dua  

99.Ölmeyen rabbini göremez   105.Şeytan taşlanması   109.Kelam   112.Ene   

117.Sıfır   126.Hayatın hakikatı   132.149.Cennet cehennem   133.Rüyetullah   

134.Mec’ul   135.Kab-ı kavseyn- müşahedetullah  140.151.Nur-u Muhammedi   

148.İman hayatın hayatı denince, lezzet ve elem         

 8.defter   

1.İçtihadın sebeplerinden, sadaka   2.Kur’andan ayet mealleri, hanımını şikayet 

eden, zahire göre hükmetme, derman derdin içinde, Musa as asayı niçin suya 

vurdu   3.Altı günde yaratma, Kur’an niye başka dilde inmedi? Allah cc kainatı 

ilmiyle kudretiyle kuşatmıştır   5.43.Korku, şeriat tarikat marifet   6.Haşir  7.İblis-

şeytan  9.Mülahazalarım   17.Dertlerimi seviyorum   26.Eşler arası denklik-küfüv   

27.Kıskançlık   28.Namaz   29.Empati   31.Stres   32.45.Öfke   35.Hayata bakış   

36.Namazın mahiyeti, abdestin farzları   37.Kur’an’ı kerimde takva   38.Takva 

ehlinin dünyadaki kazancı   39.Ayetlerden çıkarılan psikolojik mesajlar   41.Miraç, 

Nur kanunu   43.Korku duygusu, nasıl tenkit edeceksin   45.Nimetlerin 

farkındamısın, Söz taşımak-nemmamlık, hiddet-öfke   52.Ayan-ı sabite   53.Babasız 

ve annesiz olma   55.Maddenin temeli atom, boşluk   59.Allah tasavvuru   68.Vav 

harfi   73.Bendeki imanı Allah cc verdi, iman secde ediyorsa   74.Sevgi 76.İçsellik, 

yaşın getirdiği halet-i ruhiye  81.Aile içi çatışmaları   82.Zaman yönetimi  

83.Olumlu düşünme    84.Adam tanımanın bir yolu   85.Mutsuzluğun bir sebebi   

91.Acz ve fakrını hissetme, adalet 91.158.124.Acz fakr, adem-i vücud   95.114.Fizik, 

4 şey arş-ı azam hazinelerinden imal edildi, kişinin mantık ve muhakemesi düzgün 

olursa   98.Odun   106.Kur’an ayetlerinin sayılarının farklı oluşu   107.Hitap 

ederken   108.Taştan su akması, dağın konuşması   109.Musa as ın ineği, televizyon 

başka noktadan   110.171. Dua   111.Şeriat   112.Avrupalılar niye çok gülüyorlar, 

isteklerin seni ötelere taşıyor  114.Maddenin arkası-fizik  115.İşitme-duyma    

116.İman nedir, hocalar istemeyi ve yemeyi nereden kazandılar   117.Fetret ehli  

118.İnatçılar, devamlı başkası için çalışanlar  119.Kader   121.Hayvanda ilim-irade 

27.Pencere tevhid   125.Depresyon, asabilik- sinirlilik, Hak aynası olmak   

129.İnsana varmak için, kalp(hakikati)   130.Kaybettiklerinin içinde kazanımlarını 

gör   133.Namaz   135.Öfke   137.Mahiyet hakikat 11.söz   142.Zaman  157.Tasavvur, 

taakkul, tasdik, taassub, hayal   158.Nefsini bilen rabbini bilir   158.Adem-i vücud   



159.181.Bakış tarzı   160.Saygı   164.Alışmalı   167.Haddini hududunu belli et   

169.Namaz, zekat  170.Ailede  173.Kıskançlık   175.Evlilik öncesi   178.Evlilik   

182.Aile içi iletişim    184.Ataleti yenmek   192.Gayb-ı mutlak, alem-i ceberut 

(İ.Arabi hz den), Allah cc haşa arşta istiva etti teşbihi   193.Alem-i melekut, insan-ı 

kamil  195.Sorumluluk duygusu   196.Sorunların çıkmasından korkma cimriyle 

hizmet etme  198.İşbirliği   201.Senin ismini bile sen koymadın  202.Kimin adına 

hizmet ediyorsun, insanın içini gizleyebilmesi   203.Peygamber efendimizin ümmi 

olması, Meşveretteki ana başlıklar   204.İnanmak fıtridir  205.Emaneti insan aldı, 

menfi milliyetçilik  206.Niye görmüyoruz, duyguların sermayendir, günahı fırsata 

dönüştürmek   207.Hamd-şükür, illetle hikmet, gıybet   208.İlim maluma tabi   

209.İnadın kaynağı, konuşma mucizesi, Einstein   210.Paralel evren, rahman 

suresindeki tekrarlar   211.Güzel gören güzel yapar, tipler arası iletişim   

218.Kendini kendinden çıkar   219.Kendini kendinle çarp-böl   220.Yalan 

söyleyenlerde, bunlara dikkat et   221.Bunları yapma   222.Cahilin duası, Tevratın 

10 emri, suçluyu bulma   223.İ.Arabi’den seçmeler, Elif lam ba harfinde olanlar  

224.Risale-i Nur’u niye anlamıyoruz, damlalar   226.Felsefi lügatten   227.Ahlak ve 

arınma  229.Peygamber efendimiz buyuruyorlarki    230.Hadis: 6 şeyi yapan 

cennete girer, cahil 6 şeyle belli olur.                               

9.defter   

1.Mana  13.65.Ene   17.Miraç   21.Letaif şuunata duygu sıfata bakıyor   26.Nuru 

Muhammedi   27.Maddi ve manevi hayatı muhammediye   31.Sırrı vahdet   32.Ruh 

cevheri-ahlak-sıfat   33.İlim maluma tabi, ilimden vücudu hariciye çıkış   34.İnsanın 

ayine-i fikrindeki malumatın iki vechi var, ilim malum   36.İlmi ezeli   37.Mec’ul   

38.Kader ilim nev’indendir   39.Emr-i nisbi-emr-i itibari   40.Ene  41.Meyelan-

tasarruf-ene   44.İhtizaz   50.Risale-i Nur derman olarak gelmiş.   53.Ubudiyet 

toprağı sünnet-i seniyyedir   55.İlim malum  61.Tahattur-hatırlama   62.Kelamın 

hayatlanması ve neşvü neması    64.Teşahhus-u ehadiyet   65.Ene   68.Kalpte 

bulunanların ihtizaza gelmesi   71.Batın ilmi- ledünniyat- hikmet ilmi   73.İkinci 

vücud   82.Gaibi gaipte arama  85.Nur  92.Arş-esir   102.Ervah-ı habise 

107.Akrebiyet nasıl inkişaf eder   108.Ene   109.Rububiyet   125.İnsanın yüzündeki 

sikke, kalbindeki fihristiyet    120.Allahu ekberin ifade ettiği mana   126.Ubudiyet 

aynadır   130.Hakikat mahiyet   131.Ruh  133.Rububiyetin hülasasının hülasası  



134.Uluhiyet    141.Uluhiyetin hülasası   142.Şuur   153.Eki 3.Kainatın haritası   

158.İlim çeşitleri   159.Rabbini görmek-fenafillah   165.Şuur hülasa 166.Vicdan   

169.184.202.İbret- fikret- ünsiyet- usare- şira- vicdan iman balını yapıyor   

174.Vicdan ve ene  177.211.Nefs-i emmare   178.211.Nefs-i levvame   179.Nefs-i 

mülhime, nefs-i mutmaine   180.Nefs-i Radiye, nefs-i mardiye    181.Kur’anda 

şeytanın sıfatları   183.Ukte-i hayatiye=marifet-i sani, incizap- cezbe   185.İmanın 

imal edildiği yer ve malzemeleri   193.Din…vicdanın selametidir   196.Risalet-

nübüvvet  203.Vicdanın gıdası, vicdan hülasası  211. Nefs-i emarenin ve nefsi 

levvamenin sıfatları, hayvanların nefisteki simgeleri   213.Esma  216.Sır-ene ve sır   

217.î mensubiyeti bildiriyor   227.Nur-u Muhammedi, İslamın alemlerle ilişkisi   

232.Sad harfi   234.Hülasa 236.Şecere-i hilkat haritası   245.Levh-i ezelî - levh-i 

mahv isbat   246.İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin   253.Zaman  258.Levh-i mahfuzun 

hülasası   261.Halet-i ruhiyem                              

10.defter      

3.Perde  6.Yetmişbin perde  7.43.Perde ve miraç 14.15.47.Yetmişbin perde 38.Nefis 

ve perde 43.Perde çeşitleri 48.Perde hülasası 59.Nefis 87.Şeytan ve nefis 90.Nefsin 

mahiyetinde ve hakikatinde bulunanlar 128.Nefsin hülasası 143.Vesvese 

167.Vesvese hülasası 180.İnsanın 7 kötü sıfatı 182.Vesvese hülasasının hülasası 

183.Teyakkuz 184.Ciddiyet 193.Tahayyül, Taakkul  

 

11.defter  

198.Vesvesenin 10.defterden devamı 205.Vehim 213.İmkan-ı vehmin kaynağı 

217.Adem ve vehim 226.Vehim hülasası 229.Vehmin kaynağı 232.Vesvese ve vehim 

236.Evham 241.Sabır 242.Evhamın ve ümitsizliğin kaynağı sıkıntıdır 245.Evhamın, 

şübehatın, dalaletin kaynağı 250.Evhamın tedavisi 254.Hadiseleri Allah’tan cc 

kopuk düşünmek evhamı netice verir 255.Evham ve vesvese 262.Evhamın hülasası 

264.Sabır 265.Tefekkür 267.Evham ve şübehatın kaynağı, sünnet ölçü birimidir, 

insan mabedi 276.Temaşa, müşevvik beyanat 275.Tenmiye, nurani, müsbet, hüsn-ü 

zan, iltizam, takviye, sıcak 277.Korku hissi 285.Navigasyonla Allah peygamber, 

kader, haşir 292.Evham, vesvese, vehim 295.Vehham, vehm, vehim, vehmiyat 

296.Vehm 299.Sırr-ı Ehadiyet 302.Sırr 304.Ahlak ve din 306.Ne olurdu 308.Fizik ve 

biz 309.Zaman, para, kadın ilişkisi 310.Zıd zıddının zeminidir 311.Zaman ve 



mekan, nisbi hakikatler  

 

12.defter 

3.Karakter ve irade 4.Uyumsuz kişideki özellikler 5.Kederli olmamızın nedeni 

6.Hayatta olumsuz gibi görünen olayların nedeni 7.İsabetli tahmin için 8.Fizik 

(Bing bang) 9.Gusül almanın hikmetlerinden 14.Müslümanın Müslüman 

üzerindeki hakları 16.Külli cüzi 20.Hayırlı işleri yapmanın mahsurlu olduğu günler 

21.126.Sırr 35.Ahmed Muhammed asm farkları 48.Hac 49.Rububiyet Uluhiyet 

50.Evleneceklere dikkat, Cehennemde cemal nasıl gözükür, Muhyiddin-i Arabi 

(yaratılış mertebeleri), alemi gayb haritası 51.Muhyiddin-i Arabide vücudun 

mertebeleri 52.Tenezzülat-ı seb'a, nefret ve sevgi, yokluk varlık, lataayyün, 

taayyünü evvel ve sani  53.Meleklerin hakikati  54.İblisin, Adem ve Havva'nın 

hakikati, alem-i misal 56.Damlalar  63.Kanunlar vücudu harici giyerse namus olur 

64.Üfürmek 68.Latifeler ve renkleri 70.Üç şey insanın ameline, ilmine, hayatına 

tehlikelidir; Ehad ve vahid, Meryem olmak nedir? 71.Fatihadaki 7 ayetin latifelerle 

ifadesi 72.Zihnin hareket edebilmesi için, Allah cc nun zati sıfatları 73.Şeytan 

74.İbrahim olmak nedir, nefes alıp verme 77.Üflemenin çeşitleri 80.Hava alemi 

82.Zamansız ve mekansıza misal 83.İnsan da bir harftir alemde, harf  84.Felsefe 

88.Depresyonun kaynağı, şefkat, yalan, kin 87.Nefisi nasıl biliriz, zeka, muhabbet, 

dikkat, nefs 88.Kin, şefkat, yalan, şüphe, depresyon, hakikat 89.Huruf-u mukatta, 

mutlak, izafilik, Kabe 90.Kur'an okumak, Risale-i Nur'un batın tarafını inkar 

edenler, sır, uyanan, Yunus as 40 gün balıkta kalmış 91.Allah'ın ahlakıyla 

ahlaklanmak, yanlış 92.Vahdet vahdaniyet, renkler ve özellikleri, kendini aşan 

yegane varlık insandır, Zat, Ehad 94.Dişimidir erkek midir? 95.Tuba ve zakkum 

ağacı, zahir batın, rüku secde, 33 tesbih, şerefe, kıraat, akciğer, Risale-i Nur niçin 

zor diyorlar 96.Ademe isimleri öğrettim, ihtiras, Samiri, sevgi ihtiras (tutku) 

Türkler 97.Budistler ve mucizeler 98.Öfkeli insanların psikolojisi, kendini 

sınırlandıranlar 99.İsa olmak ne demektir, fikrin özelliği 100.Modernizm, 

rasyonellik, insibağ, hayatın iki amacı var, kamil insan 101.Ene ve zihin, fikirler 

duygulara dönüşerek inanca dönüşürler, borsa caiz değil, tevbe, uyku, berzah 

102.Mana 103.Mertebe-i hürriyet, ilhamı sırr, namaz, oruç, hac, zekat, gönül, can 

104.111.Kader 109.Elmalılı'dan kader 110.Zaman 114.İhtiyarın kaynağı 

115.128.Kaderin psikolojik boyutu ve bize kazandırdıkları 117.Hali ve vicdani 



121.İnsan 3 hakikatin kaynağı 122.Bir şeyin mahluk olması için dört özellik 

lazımdır, batıni havaslarımız, letaif 123.158.Emri nisbi emri itibari 123.Cüz-i irade 

124.Hayat  126.Sır  128.Kader psikolojisi  131.Haleti ruhiyeler 132.Dua  133.Cemal 

ve celal, muhabbet, illeti tamme, kesb, cemal, kemal 134.142.Cebriye mezhebinin 

mutezilenin kader ve cüzi ihtiyari hakkındaki fikirleri, ikrahı mülci 134.Mezheplere 

göre kader, meyelan, masdar 135.Ehli sünnetin kader anlayışı, emri zevki emri izafi 

136.Kader ve hayat  137.İhtiyar irade meyil 139.Ecel, kesb, muktazi 140.Kader ve 

cüzi ihtiyari İslamiyetin nihayet hudududur 141.Remz, vücud, vücub 

142.Mezheplerde irade 143.Tercih tereccüh müreccih 144.Masdar 145.Mahluk ve 4 

illeti tamme, meşrut, nizam, mizan, intizam, tasvir, tezyin, imtiyaz 146.Kitab-ı 

Mübin Levh-i Mahfuz, manzum, mevzun cevher, araz. 147.Sohbet, âmâ, küfür, 

şirk, meryem, dikkat, coşku, tevhid, talak, coşku  148.Şefkat aşk, ama, karanlık 

149.Kamil insan, sohbet 150.Resul nebi, düşünmek nutuk mantık 151.Zihin, akıl, 

nefs, sıkıntı, hamd, şükür, hayat 152.İrade ihtiyar  153.Eşyanın mahiyeti 

153.156.177.Evamir-i tekviniye  155.Navigasyon ile Allah cc nun 7 subuti sıfatı 

156.Kün emri  156.159.Evamiri tekviniye  157.Meyelan tasarruf, kaf nun 158.Emri 

nisbi emri itibari 159.Ümmi, emri tekvini 160.Latife-i istiva, ene, taassüb, akıl, bilim, 

ilim, cehalet, sen, rehber, nazar 160.Hakikati Muhammediyedir, akıl, ilim, bilmek, 

sen, taassub, müdrike, dış dünya 161.Ben ene, cehalet, bilgisiz adam, rehber, nazar 

162.Hz Ali'ye göre meratibi kudsiye (alemler) 163.İman hadis midir kadim midir, 

Kur'an mahluk mudur? 165.Dil, kalem, ilmi ledün, ezber, mihrab 166.Risale-i Nura 

niye lakaydsın, ibadet  167.İlmi ledün, iyilik, mürşid, varlığın kendisi, sırrı 

uhuvvet, somut, mükemmeliyetçilik 168.Alim, kamil, arif, cehennemi dünya, 

felsefe çeşitleri 169.Emri tekvini, hayat, Nizam, müşahade ve şuhud, malumiyet, 

mağlum, intizam, meşhud  170.Sırrı kader ve Sırrı Hüda, sır ve hafi  171.Taayyüni 

ilahi ve taayyüni kevni  171.172.173.174.175.176.Taayyün  176.Tedbiratı ilahiyye 

kitabında taayyün 177.Evamiri tekviniye, emri tekvini, meyelan 178.Levhi mahfuz 

ve meyelan 179.Meşhud meşhudiyet, insanlar o kadar bozulmuş ki kendisi kendine 

düşman olmuş 180.Şuhud 182.Vücud mertebeleri 185.Kalbde şuhud ruhda zevk 

vardır  

13.defter  



0.Şüphe, cem etmek, malum 1.Malum ve taayyün 2.Şeyin mertebeleri 3.Nizam 

14.(Nizamda) hayatın 6 sıfatı, sırrı hayat 16.Kıraat tilavet 33.Nizamın hülasası 

47.İntizam 71.İntizam hülasası 81.İntizamın şecere-i hilkatte karşılıkları 82.İlmin 

alemlerdeki karşılıkları 87.Evamir evamir-i tekviniye 101.(Evamir-i tekviniyede) 

bedihi ve nazari kader 109.Evamir-i tekviniye ve kün emri, şeriati fıtriye 

110.Evamir-i tekviniye ve zaman 114.Evamir-i tekviniyenin hülasası 129.355.Kader 

133.Kader ve imamı mübin kitabı mübin 143.188.Kader ve evamir-i tekviniye 

151.Kaf nun 170.Kader ve cüzi ihtiyari 180.Sırrı kader 188.Kader ve evamir-i 

tekviniye 193.Kadere iman eden gamdan kurtulur 196.Kaderin hülasası 

223.224.225.226.227. Şecere-i hilkat haritası 228.Kaderin işin başında faili muhtar 

olarak yaptığı şeylerden bazıları 232.Cüzi ihtiyar ve irade 245.Cüzi ihtiyari hülasası 

252.İrade 259.Arş ne demektir 4 arş 260.Geliyor gidiyor 269.İrade hülasası 

277.341.349.MET 281.İletişimde hassas denge 283.Kelam ve uslüb 285.İletişim ve 

denge 287.Konuşmanın tesir etmesi için 288.Kelamın servet ve vüsati 289.Sosyal 

uyumluluk 290.Çocuğumu yetiştiriyorum 300.Ders yaparken dikkat edilmesi 

gerekenler 305.Dünyada en büyük zenginlik iman ve ümit zenginliğidir 

306.309.324.Öfke duygusu 307.Hediyeleşmek, fiziksel temas duygular arasındaki 

boşluğu doldurur 315.Kişiyle veya derse çıkmadan önce, dersanede muvaffak 

olmak için 318.Aşırı eleştiri yapıyorsan depresyon hali var demektir, hased edenin 

alameti 3 tür 319.İbni Akile gelen bir soruya verdiği cevap 321.Kelam 322.Herşeyi 

istidadı nisbetinde terfi ettirmek lazımdır 323.Kelamın kaynağı, toplumda 

otururken neleri konuşmalı neleri konuşmamalı 324.Gergin ortamda neler 

yapılmalı 327.Su-i zan hangi psikolojiye sahip insanlarda olur 328.Seni rahatlatan 

dostun var mı? 330.Efendimiz sav ümmetim 5 şeyi sevip 5 şeyi unutacak 

331.Efendimiz sav latife yaparlardı 333.Empati yapan ve yapamayan kişiler 

334.Stres kontrolsüz enerjidir eğer kontrol edilirse hayatın benzini gibidir, çocuğun 

eğilimleri genetik olarak anne ve babadan geliyor 336.Alemi kebir 6 kısımdan 

mürekkebtir, meratibi maneviye 337.Şunlara dikkat et 339.İnsan bir şeye kafayı 

takarsa bütün her şeyi o merkezli düşünür, zaman 341.Ayetel kürsi 342.Kendi 

aklını kullanabilmek 344.Sen kimsin 345.İyilik kötülük 346.Namaz miracın 

meyvesidir 348.İzan 349.Farkındalık 351.356.Rüyalar, zihin 355.Kader 

356.359.360.Berzahlar 359.Süleyman as olmak, müceddidlerin sahası 361.Alim ve 

arif kime denir, şüphe 362.Hayalin gücü 363.Seni niye anlayamıyorlar, zihin 

aynasında kendini seyrediyorsun 364.Furkani akil 365.Sekine bütün seslerin 

dengede oluşudur, eşyadan mana nasıl akar 366.Akıl ve his 367.Soru sormak 

368.Kadın ruha ulaşma zemini ve koridordur, anlattıklarını ye geviş getirme 

368.İnsan kendini fiilleriyle sözleriyle aşikar eder, konuşurken...370.Bastı zaman 

371.Mutlu olmak 372.Tekbaşına mutlu olunmaz, fiziğinle kavgalı olmaman lazım 



373.Zamanı yönetebilmek için, mutlu olmak 375.İnsanoğlunun garip davranışları, 

zenginlik ve mutluluk kanaatte gizlidir.  

14.defter       

 1-Bir kişinin aklı, dehası neyle ölçülür 2-Ahiret alemi bu alemle alttan bağlı  4-

Veciz sözler  6-İman etmedikleri halde hayvanların, çocukların, delilerin cennete 

girmeleri nasıl olur?  8-Evlilikte sorumluluk duygusu  10-Sabır, Saat ve ahret  12-

Nun  14-Öfke ve kızgınlık  16-Sırrı ihlâs, Sevgi ve saygı 18-Travmalardan 

kurtulmak…20-Empati, Bekâr evli  22-Arkadaş ve arkadaşlık  24-Saygı  26-Her 

padişahın denetlendiği bir zat olduğu gibi bizi de denetleyen lazım  28-İnayeti 

İlahiyenin gelmesi için  30-Zaman 32-Zaman boyut  34-Herkese göre gayb izafidir  

36-Karadelik  38-Hedefi olmayan kendini hedef seçmiş demektir 42-İsmi batın ve 

ismi zahir cihetiyle arş  44-Göreceliğin özel teoremi  46-Nar ile nur unsuru 48-

Hayvanın hakları insanın haklarından daha hassastır 50-Evlilikte sorumluluk 52-

Birlikte yaşamayı becerebilmek öğrenilen şeydir 54-Muhakemattan psikoloji 

tesbitleri  56-Saygı hürmet sorumlulukla orantılıdır 58-Aşırı tevazu yapanlar içsel 

alemlerinde bencil insanlardır  60-Üç kişinin gıybeti olmaz  62-Marifet sahibi olmak 

için, Vehmin sebepleri 64-Senin hislerinin kainatta ve insanlık aleminde karşılıkları 

var  66-Yalnız namaz kılarken Settar cemaatle kılarken Adl isminin tecellisinde 

olursun 68-Kelam ve uslüb  70-İnsandan kelam çıkarken çeşitli tabakalardan 

geçiyor  72-Sözden çıkarılan mana  74-Muyülat ve alt yapısı  76-Kelamın bizzat 

içinde olmayan manaları insan hangi yollarla açığa çıkarır  80-Muyülatların alem 

misaline uygulaması  84-Lisanların farklılıklarının sebebi  86-Kelâmın semeratı  88-

Mana nedir  92-Maanî-i beyaninin aşılaması ve telkihi  94-Kelimeyi manalandırmak 

için 4 gaye  96-Kelâmın yüksek tabakası şudur ki  98-Söz ile kelime arasındaki fark  

100-Marifet  102-Allah cc kalbin batınını ne için yaratmıştır  103-Hakikat ilmini ve 

hakiki hikmeti istersen…104-İman nedir  105-Akıl, kalp ve ruhla alınanlar  106-

Kur'an Arş-ı Azamdan başlıyor  107-Marifet marifetullaha nasıl dönüşüyor?  108-

Vacibul vücudda tevhidin mertebeleri olmaz  109-Marifetullahın içeriğinde 3 

hakikat vardır  110-Marifet çeşitleri  111-Marifet (Hülasa)  112-İlimli burhanlı 

izahlar marifetullahdır  114-Kürse kadarki makamları ve Kürsden Kab-ı Kavseyne 

kadarki meratipleri katetmek 3 yolla olur  119-Ayet  123-Çeşitli hakikatlerin 

eşyanın içine konulması  129-İman ve şuuru iman  133-Kürsi  143-Ayet hülasası  



153-Âyât  157-Âyat-ı tekviniye (Kevni ayet)  160-Âyâtın hulasası  166-Kıyası 

mürekkeb  170-Kelamın selaseti  174-(Sözdeki)Beyanın istikametine devam 

edebilmesi için... 176-Kelamın her mertebesine niye hemen ulaşılamıyor  180-

Kelâm ve uslûbu etkileyen faktörler 182-Kelâmın delaleti vaz'iyesine neler yardım 

edebilir  184-Anlamak anlatmaktan daha kolaydır 186-Mantık ve onu oluşturan 

silsile  188-Bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşe'idir. 190-Kelamın 

hayatlanması ve neş ü nevası 192-Hakikatin keşfine mani olan… 194-Vicdan-

Madde ve kanun nedir 196-Gaibi şahid suretinde görmek 198-Şatahat  200-Kalp ve 

paslanması  202-İnsanı hayvandan ayıran 3 noktadaki terakkisi…204-Kendini 

tanımayan karşısındakileri ve alemi de tanıyamaz- Kainattaki sırrı hikmetin 

delilleri 206-Ahlakın alt veri tabanı- Madeni hayat  208-Nev-i beşer niye perişan  

210-Nebilerin nübüvvete medar olmuş olan esasları- Tenkih-ül menat (İlletin 

ayıklanması) 212-Müstakbeldeki bedihi birşey mazide nazari olabilir 214-Delil 

iddia edileni ispatlamak içindir  216-Vicdan azabı  230-His duygudan daha latiftir 

232-Marifetullah zihne Muhabbetullah hisse bakar  234-Vicdan azabının zihin 

yönünde karşılıkları  236-Takvadan maksat vicdandır. 

15.defter       

5-Nokta  7-Himmet  8-Zevk ve hatem  9-Kainatın başlangıcı 1 damla bulanık su  10-

Namaz ve salat  11-Fizik ve insan  12-İnsanın gözlemi olayları değiştiriyor  13-

Dolanıklık  14-Temel birlik ilkesi  15-Maneviyat ruhdaki hakikatlerimizin birliğidir  

16-Rububiyet hakikati ve şeytani desiseler  17-Sıkıntının bedensel nedenleri, 

Dolanım kavramı  18-Plank ölçeği  19-Tasavvufta İsa as Musa as Muhammed sav  

20-Akıl, Mahiyeti Zatiye 21-Feraset  22-Vicdan, Kur'an  23-Ruh 4 ismin halitasına 

camidir  24-Ebi ve ebiküm meselesi  25-Hikmetli nasihatler 29-Asm tüccarlara... 30-

Nasih Mensuh  34-Mesh  36-Hayvan simgesindeki insan ahlakı  38-Hasf  40-İslamın 

5 şartının alimlere göre 5 unsurla açıklanışı  41.Nisa ve cin... Cennette herkesin 

farklı olmasının sırrı  42-Asır-zaman  43-Zamanın hakikati, günahlar olmasa 

latifleşir bu alemde kalamazdık  44-Basit duygu ve hisler bize mezar olmamalı, 

Dua  45-Mir'at, ayna  49-Hak isminin mirat ve aynası  51-Mir'atın hulasası  54-

Nefsin yapısı sureti  55-Üzüntü de bir hastalık çeşididir  56-Ervahı aliyelerin 

isimleri- Kelimullah ve Habibullah  57-Vesvese notlar  58-Şeytanın insana geliş 

şekilleri  59-Vehim gelmesin diye mücadeleye girme  60-Vesvese üflemekle uçup 



giden tüy kadar zayıftır  61-Namazdaki vesveseyi miraç yolculuğunu düşünmek 

keser  62-Acibet ül esrar  64-Paralel kainatlar  66-Malum madum  67-Niyet  109-

Niyetin hulasası. 

16.defter       

1.Sen gidipte gelmişsin   2.Hidayet iman  3.Hasedin kaynağı   5.Panik atak   

6.Abdest   7.Teravih namazı 8.Üzüntüyü bırak   9.Sıhhatin bir kısım alametleri   

11.Dua   13.14.Yorgunluğun en büyük sebeplerinden üçü 15.Üzüntüyü yok etmek 

için 5 yöntem   26.29.Korku  36.Mutluluk  38.Dostluk  41.Kızgınlık   42.Affetmek 

45.Zahirden batına geçmenin faydalarından bazıları   46.Kur'ana göre asm 

efendimizin vazifeleri 47.Peygamber efendimizden sav nasihatler  52.Hz Ali ra 

efendimizden nasihatler   54.Büyük zatlardan tesbitler   58.Arif kimdir, şeytanın 

kendini sana ifade etmesi   59.Muhakeme ve muvazeneyi tutturabilmek için...  

61.Mutlu ve huzurlu olmanın 4 temel zemini, namaz   62.Risale-i Nur insanlığa 

neler kazandırmıştır 68.Kader   69.İhlas   71.Akıl gerçekle hayali ayırt edemiyor   

73.Dertlerini insanlarla çözmeye kalkma Allah'a cc havale et  74.Avrupalılara göre 

hakikat nedir (kitaptan tercüme)   78.Fiziksel dünyanın esas yapısı süreksizliktir   

82.Bedenin enerji alanı bilgi alanıdır, zaman   83.87.Farkındalık   82.84.Zaman 

(Avrupa kitaplarından tercüme)   90.Hırsın birkaç sebebi   93.Bir merkezden 

idarenin faydaları   95.Sıkıntının bir sebebi, akıl   105.Neyi hayal edersen cesedine 

girmesine yol açıyorsun demektir onlar o koridorla giriyorlar 106.Vehim   110.Vefa   

111.Sabır   118.Öfke   120.Akıllı ve zeki kimdir, zor durumlarında şunları yap 

122.Şeytanın 4 temel veri tabanı   124.Şeytana karşı kalen   125.İmanın alameti, 

Hadisi şerifte akıl din haya salih ameli neler giderirler   127.Dimağ ve üzüntü   

128.Geçmişimize gidiyoruz   131.Şeytanın zürriyeti 9 dur   133.Sekizinci sözden  

141.Hasedin bir sebebi   142.Güzel ahlak 4 temele dayanır   145.Ahlak, sabır 

146.Çocuk eğitimi   148.İlim sana neler kazandırmış   149.Problemli, takıntılı 

insanlarla münasebette olanlar için öneriler   151.153.Çocuk yetiştirirken   

154.170.Limbik sistem   157.Hizmette kendinle yarışmalısın eğer kardeşinle 

yarışmaya girersen neler yaşanabilir   168.Lider insandaki 4 önemli özellik, öfke   

172.Korku   175.İşçi çalıştıranlara öneriler   177.Mevlana hz nin vehim anlayışı   

180.Ağlamak 182.İtaat   184.Uyku ve ölüm   187.Nimet 6 dır  189.Hubbu nefisten 

neşet eden sufli emirler,26.sözden 1.2.3.4. Hatve   191.Hadislerde şeytan, kibir 

hased hırs zikir et   192.Şeytanla ilgili bazı ayetler  194.Kur'anda ve hadislerde cin  

168.172.197.Dava adamının özellikleri   203.Duanın sırrı  205.Vehim 

207.211.239.Şeytan  210.Duanın bir sırrı, aklın dilini bilirsen   211.Vehim ve vesvese, 

şeytan  214.Aklı kullanarak kendini bulma yöntemi  216.Tefekkür, dua, ayna ve 



mirat   217.Hisler duygular ve latifeler 219.Ölüm   220.Varoluşçu felsefe   

221.İntiharın ana sebebi  222.Tasavvur vehim ve hayal   223.305.Zaman 224.Vehim 

ve vesvesenin vasat tefrit ve ifratı   225.Kuantumun tanımı ve tarifi   226.Allah cc 

nu niye görmüyoruz, Uluhiyet Rububiyet, ders yapanın vizyonu olmalı   227.Koku 

zaman ses tat boyutturlar ve lisandırlar   228.Ölçüler sır tefekkür   229.Dua sır 

latifesini uyandırıyor   230.Düşünceler hisleri etkiler 231.234.Düşünce ve duygular  

235.Dünyanı sen oluşturuyorsun  238.Kelam  239.Şeytan niçin kahroluyor, ilaç 

almak   240.Ecel, hased   242.Hırs   251.Sinir öfke   252.Latife-i insaniye nedir ve 

nasıl bozulur  255.Muvazene ve muhakeme olması için   259.Hasedin hülasası   

279.Eskilerin hasedle ilgili sözleri   280.Hırsın menşei   284.Gıpta, hasedle ilgili 

ayetler  285.Şeytanın 4 temel veri tabanı 286.Tevhid  289.Haşir   292.Subliminal, 

kader   293.Arif insan  294.Enenin termometre olması   295.Vesvese ve kötü 

düşünceler  296.Konuşma bitince Fatiha okunmasının bir sebebi   299.Düşünmek, 

hayatta insanı canlı tutan şeyler, şahsı manevi   301.Zati sıfatların bizdeki 

karşılıkları   302.Felsefe 303.Bazı düşünceler bilgilendirme bazıları da dönüştürme 

yapar   304.Aşk, rahlanma ruhlanma ferahlama, şehidler ölmez 305.Varlık ve 

zaman   306.Bilgi   307.Rasyonalizm, insan hislerinin duygularının fikirlerinin esiri 

olur ama bunu farketmez bunu üst boyutta olanlar bilir   308A.Fikir hanif   

308B.Aklı kalbi ruhu aktif etmek 311.Hava ve insana etkileri   316.Mekanın insana 

etkisi, sıkıntı, nefis, dua  317.Aklı kalbi ruhu aktif eden şeyler  318.Takıntılar   

319.332.Aklı kalbi ruhu aktif eden şeylerin hülasası  320.Sihir   321.Dimağı bloke 

eden şeyler   322.Kainatta 2 büyük salınmış enerji var korku enerjisi ve sevgi 

enerjisi   323.Nefret affetmeme   324.Düşünce  325.326.Dimağ   326.Beynin 

frekansları, boyut kavramı   327.Farkındalık 328.Vehim, dava adamı, Adem as 

yememesi gereken neydi, dikkat, endişe kaynağı   329.Zeka, kelam, rüya 

330.Televizyon  331.Zaman   335.Kaygı   337Tefekkür, hidayet iman   338.Taassub, 

yokluk, adem alemleri, sosyal insan, ölüm korkusuna karşı   339.Taakkulunu 

kullanmanın alameti, hayatın içeriği ve fıtratın şehadetiyle haşir   340.Ahiretten 

gelen mi var   342.Yalan kizb   345.Fizik   346.İstiğnayı istismar edenler 347.Erkan 

kimdir  349.Gidipte gelen mi var  350.Hislerin duyguların fikirlerin bozulması veya 

çapraşık olması mevadd-ı şerirelerdendir, zaaflar, şeytan   350.Mirac   351.Zaman, 

namaz   353.360.Münker nekir 357.362.Dünya.  

 

17.defter 

 

3.Tasavvufçulara göre alemler   4.Tasavvufçulara göre iman   5.Tasavvufçulara 

göra akıl   7.Sır   9.Ene 11.Dua sırrı ubudiyettir. 15. 20.21.31.33.34.Sırrı ihlas   

22.23.Sırrı ehadiyet   24.25.26.Sırrı kayyumiyet 26.İnsanın sırrını oluşturanlar   



27.Sırrı vahdet   28.29.Sırrı tevhid, sırrı vahdet  29.Sırrı teklif   31.Sırrı ihlas sırrı 

ubudiyet   32.Ameli uhrevi  35.Sırrın hülasası  39.61.Zaman   39.Kader (Şemsi 

Tebrizi)   40.Kuran  41.43.44.45.46.47.48.Eğitim ve düşünmeye Kuantum 

penceresinden bakış   42.Dikkat   43.Tefekkür  49.İlim maluma tabidir  52.Zihni 

uyandıran karşıya imtisale sevkeden kudsiyettir, zihin ve vicdan  54.İlim ve 

marifetin farkı   58.Tevhid  61.Hurufu mukataa   63.Zekat (Mülteka)   

77.Sübhanekeden maksat   81.Feyz  82.Tasavvur   83.Tasdik  84.Tasavvufçulara 

göre alemler ve seyr mertebeleri  87.137 arası Latife-i Rabbaniye  89.97.Latife   

91.Ruha ait pratik mantıklar   94.Tefekkür, vicdan   96.Aklın sıfatları  98.Seyyalatı 

latifeler  102.Cinler ve ruhaniyatların vücudlarının malzemeleri   104.Hakkı 

dinlemeyen latifeler   106.Kuvve nedir 108.Latifenin kuvveden farkı   115.Latifeler 

kuvvelerin içindedir   122.Şeffaflaşmak ve latifleşmek 129.Maneviyatın içinde neler 

vardır.  

 

18.Defter 

 

6.Fırsat  8.Amellerin yüzlerinde görünmesi  19.Gavsiyet ferdiyet  21.Vahidiyet 

vahdaniyet ehadiyet küll küllî cüz cüzî  24.Şunlara dikkat et  26.Beş vakit namaz, 

Sadakat ve ihlas  27.Fikirlerin bozukluğu sinirselliği doğurur. Senden korkanlar 

seni korkutmaya çalışıyorlar, iman   28.Sıkıntıların bir sebebi ve çözümü  29.İnsan 

sureti Rahman şeklinde yaratılmış 30.Hakaik-i nisbiye  31.Mantık nedir, Şizofreni  

32.Öfke  33.Cesed katı gibi görünürken latif olduğu için dışardakileri içeri alırken 

içindekileri dışarıya yansıtıyor, televizyon bilgisayar insanın içine nasıl giriyor 

şuhudi misal. 34.Tabiat, fıtrat, ideoloji, din fıtri bir ihtiyaçtır. 35.Kendini 

sınırlandırmayan özgür değildir, emanet nedir, sohbet, insana verilen emanet 

nedir. 36.Mezhepler, Fatır fıtrat, ene  37.Kıble, mantık, İbrahimin ateşi. 37.40.Ateş, 

iman gibi madde-i maneviye (37)  38.Hanifen müslimen tezgahı, siperiniz silahınız  

39.Takva, İbrahimleşmek  40.Nemrudun ateşinin odunları  41.58.Takıntı, firavun  

50.Nemrud. 52.Nemrudluk sıfatları  53.İbrahim as meşrebi  54.Firavunluk 

sıfatlarının hülasaları  55.Kavmi firavuna çekirge ve bit belası  56.Manayı harfi 

manayı ismi  57.Firavunane düşüncelerin neticesi  58.Düşüncelerini sorgula, takıntı  

59.293.Hey içeride kimler var  60.İbrahim  62.Allah cc İbrahim as ma 7 sıfatı 

kesmeyi emretti  63.Kuşlardaki sıfatlar  65.Musa as, İsa as, kadir gecesi, miraç  

66.Berat gecesi  67.Dershaneler, medreseler  69.Huzurlu ve mutlu olmak istiyorsan  

72.Sıla-i rahim, anahtar kilit. 73.Kuruntu 74.Tasavvurun insanı aldatması, hidayet 

insanın elinde olsaydı. 75.216.254.321.322.Peygamberimiz sav   77.94.Allah cc nu 

görmek  78.Tereşşuhat  79.110.Meyelanlar. 80.Tevhid. 81.Duygular elektrik üreten 

santral gibidir  82.Dua  83.Dimağın mertebeleri ile dua  90.Sözlerimiz vaazlarımız 



neden tesir etmiyor  91.İstemenin sırları, takva, ilim irade farkındalık, ölümün 

ölümü  92.Mutlu ve huzurlu olmanın ilk adımı  Kuran ve evradlarla kalbdeki 

sıkıntılar gider  94.174.Allah’ı görmek  95.105.Münafık  97.Münafıklar hakkında 

hadisler  98.Allah cc, fıtrat, ahiret, tereşşuhatlar, temessüller  99.Tasavvur, nifak ve 

hased  100.104.106.115.133.302.320.373.Kader  102.İhtiyar,irade. 104.Kadere iman 

etmeyi neler engelliyor   106.Nazari kader bedihi kader  107.Dört isme göre (evvel 

ahir zahir batın) kader. 108.Kadere imanın herkeste farklı olmasının sebebi 

109.116.117.Cüzi ihtiyari ve kader  110.Mahluk için gereken dört illet, meyelan 

111.Risale-i Nurda mahluk için üç illet belirtiliyor, zaman nedir  112.İnsanın 

cevherinde vedia bırakılan örnekler, korkunun bir sebebi  113.Sirayet, inikas, 

Nurani şeylerin timsaline, suretlerine misal, Mehdi Ali Resul, kesifler temessül 

edemezler  114.Vicdandaki meratibin dimağdaki karşılıkları, meyil  115.Kadere 

iman etmek insana ne getiriyor  117.İman irade & cüzi ihtiyarinin cem edilmesinin 

ifadesidir  118.166.171.Zaman, sikke, mühür  118.Uyku, rüya, sıkıntının zemini, 

kaynağı  119..Turra, hatem, akıl, haşa herşeyin kaynağı olan Allah cc keyfiyeti 

nedir 120.Zeka, paranoya, şizofreni. 121.Aklın meratibleri (taakkul) (bak17.defter sf 

96), deha, teemmül, efkar, hikmet, fehim, mana 122.Tebliğde önce nereden 

başlamalı, tasavvurları aktif edenler, bilgiler ilme dönüşme nisbetinde insanı beden 

kuyusundan çıkarır, fıtrat  123.Dünyaya düşkün olmayanın anlayışı yüksek olur, 

vicdandaki mertebeler  124.142.Hz Ali’den sözler  125.130.İhlas. 128.Televizyon ve 

internetler evin, kişilerin açık kapılarıdır, öfke, kriz ve risk yönetimi  

129.Peygamberimiz sav olmamış olsaydı neyi nasıl yapardın  130.İhlas sırrı ihlas, 

meyl  131.Ciddiyet. 132.170.203.315.Vesvese, İrtibat, şeytanın psikolojisini çözmen 

lazım  133.Emri nisbi ve emri itibari cihetiyle insan, kader inancının tefrit ifrat ve 

vasatı, cebriye mutezile ehli sünnet, lüzum   134..Nizam mizan intizam  

136.Gafletin dört manevi hastalığı. 137.Dimağdaki çözülmemiş sorunlar, şahsı 

manevi  150.Beşeri kelam, kara hisler. 152.Telkin, karşındakinin iyi yönlerini 

hatırından çıkarmazsan ona karşı öfken olmaz  153.Kadın  162.Güven sorunu ve 

psikolojik boyutu. 166.Zaman, tevhid  167.Mehdi.  169.Tahkik, mudakkik, 

muhakkik, ilim ve malum, marifet ve ilim arasındaki fark 132.170.203.Vesvese. 

171.Zaman,mutlu olmak istiyorsan. 172.222.242.Haşir. 174.Allah’ı görmek, insanlık 

alemi  175.Kendini iyi hissetme doğrusu   183.Heyecan 

80.116.166.192.195.208.262.300.322.372.378.Tevhid  194.Ölmeden önce ölünüz  

196.Delil hüccet burhan, haddini bilmek  198.Bir yerde hizmeti başlatırken şuna 

dikkat et, istikamet, fitne  199.255.310.Niye çözemiyorum, nerede hata yapıyorum  

201.Vahdetül vücud ile hakikat, ruhun cehennemi ve cenneti olan zeminler  

203.Vesvese,vehim  205.Peygamberimizin sav lanetlediği kişiler  210.Cennet   

137.211.Şahsı manevi   212.Sen kimsin o kim, vefa  214.Din bir imtihandır, imtihan, 



tecrübe, teklif  215.Din olmasa idi  216.Peygamberlik ölçü birimidir  217.Kibir, 

tekebbür  220.Sır latifesi  222.Haşir, hayatın içindeki ahiret  224.İnkılab  

225.Tesbihin tekrarı  226.Sabır  227.İnce remizli bir nükte  228.Lüb, kışır, kelam  

233.Timsal  236.Uslüb  240.Zıdların mubarezenin, akıllı ve zekiler  243.Sıfır sayısı  

244.Ziya  247.Cilalandırmak  249.Letafetlendirmek, eritmek  250.Vermek almak 

imiş  251.259.377.380.Hürriyet  253.Yecüc mecüc, öfke, asabilik(128)  

254.Peygamberlerin kıssaları benden geçti onlar bendir diyebilirsin  

199.255.310.Niye çözemiyorum  260.Küllî cüzî küll cüz  261.272.274.378.Adem  

263.İki cesed bir ruh, bazan doğru yanlışa hizmet eder  265.Suretlerin resimlerin 

haram olmasının bir hikmeti  266.Dost, heyula, dimağın bütünlüğe gelip çalışması  

267.Uyku  268.Pişmanlık   270.İblisin şeytanın en büyük desisesi  271.Minnettarlık, 

tevazu, insan nedir, doğru nedir  272.Sadakatın fiili göstergesi, istikrar  

273.Bağımlılık  275.Başarılı olmak için. 276.Cehalet  281.İnad  286.Cehaletin 

hülasası  291.Libas, elbise  292.Benim şeytanım iman etti  293.Sen sen ol, sen sen 

misin  294.Korku, hissi havf, münazara, müzakere, mütalaa. 295.Geleceğinden 

şimdiki zamanına bak, anahtar, miftah  296.Kuran  301.İşsiz.  100.106.115.302.Kader  

304.Tahmin edebilme ve geleceği okuyabilme  306.Hüzün  307.Tesbihat  

308.Radyum, vehim, sui zan  166.311.Güven duygusunun ilmi boyutu  313.Cemaat 

reisi kendisini niçin İsa as olduğunu cemaatine inandırmak istiyor  314.Ateş odunu 

yakmıyor, zenginlik. 132.170.194.270.292. 315.İnsi şeytan  316.İstikametli insan  

318.Dua  319.Allah’ı niye kendime yakın hissetmiyorum  323.Karanlık  339.Zulmet  

343.Zulümat  371.Kendini iyi hissetmek için HAM  374.376.Dimağ ve duygu 

kontrolü, şeytanın geliş kaynağı ve hikmeti bilinirse. 374.Dimağ ve duygu kontrolü 

375.Uhuvvet  133.377.Nisbi ve itibari  378.Tevhid, adem alemleri, matematik. 

379.Kuantum mekaniği, rastlantı  381.Hiçliğini bilmek   
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