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Bu kalp aslında. Biz bunu bir elma olarak düşündük, yasak meyveden dolayı. Şimdi bizim 2 ifademiz vardı: makes-i efkar ve 

makes-i nur-u iman. Kalbin içerisinde malumat olarak bizim bildiklerimiz: vicdan, dimağ, lümme-i şeytaniye, Latife-i insaniye. 

Masnuattan gelen şeyler zahir duygularımız ile dimağa geliyor. Dimağ onları imanın anlayacağı şekle çevirmesine biz efkar 

diyoruz. Akıl öncülüğünde efkar (fikir) yoluyla vicdana ulaşması (irade, zihin, his). Bir de diğer türlü olan; kalbe gelen iman 

ziyasının dimağda nur şeklinde kendini göstermesi: yani ziya  dimağa geliyor.  

Bir makes olması olayı.. Yani  tahayyül, tasavvur nur oluyor. 

 

• Şu masnuata elini koyar mısın, masnuattan ilme giriş var ya. Duygular vasıtasıyla içeriye giriyor: el dokunuyor..şekil, tat, 

koku, göz, kulak..değil mi ? Dimağın bir işlevi ortaya çıktı: dokunma, koku, tat, renk, şekil ve ses.. Dimağ bunları ilme 

dönüştürüyor.  Ama ilim nedir yani ? Bilmiyoruz. İlim diye konuşuyoruz..ilim nedir ? Telefonla video çekiyorum, ses 

çekiyorum..ben ne yaparsam batarya bitiyor mu ? Bitiyor. Şimdi batarya filme nasıl dönüşür ? Mesela sokak lambasında 

paneller var güneş enerjisine karşı. Güneş enerjisi lambaya dönüşüyor: yeşil, sarı.. O güneş enerjisiyle panele enerji topluyor 

muyuz...gel evde buzdolabını çalıştır: güneşteki 40 milyon derecedeki ateşten çıkan enerjiyi buzdolabını soğutmada 

kullanıyorsun. zıddı, zıddına nasıl dönüştürüyor bak..ateşi soğuğa dönüştürüyor. Güneş vurdu, panelle aküye depolandı değil 

mi.. O aküyü getir eve klima çalışmaz mı ? Buzdolabı çalışır. Peki soğutmaya nasıl dönüştü ? İşte dimağın böyle bir işLevh 

daha var. Sırf bu değil..nedir o ? Dokundum: taş mıdır  toprak mıdır, kadın mı erkek mi, oğlum mu kızım mı, gavur mudur 

düşman mıdır..hissedersin. Dimağ bu koukuyu, tadı , gözü, kulağı içeride ilme dönüştürüyor. İlim nedir ? Manevi nur ama 

nedir bilmiyorum.  

 

Bu anlattığımızı basamak olarak kullanıp o zaman elektrikte herşey var, herşeyi çalıştıracak kabiliyet var  diyebiliriz. Bundan 

daha acayip abi dimağdaki manevi nur..yani manevi elektrik..  Şimdi bizim buradakiler: mesel dili videoya dönüştürdü..tek bir 

dönüşüm yaptı ama dimağdaki bundan daha acayip. Çok daha farklı şeylere dönüştü. Böyle bir kabiliyet var yani belki 

hadsiz şeylere..18 bin alemin karşılıklarına dönüştürebiliyor.  

               Birbirine dönüştürüyor, mesela: 18 bin alemi bu aleme, bu alemi 18 bin aleme dönüştürüp malzeme yapıyor. Mesela 

               cep telefonuyla video çektim: şekil ses, renk yok mu ? Bir sürü şey var. Şimdi batarya videoya nasıl dönüşüyor ?  

               Elektrik video olur mu ? Hayat da ahirete dönüşüyor işte.. Şu batarya dünyadır, dünya hayatıdır. Onunla elde edilen 

               word safası, mail gitmesi, mail okuması, resim göndermen, videoya dönüştürmen, ses dosyası yapman.. Batarya filme   

               dönüşür mü  ? Batarya filim olur mu ? Hayat var ya dünya, dünyanın ahirete dönüşmesi şu: çekerken video  

                oluyor - olurken çekiyor. Aynı şey değil mi ? Zaman yok değil mi ? Batarya bitti..hadi video yap. Hayır..bitti bile demek 

               video demektir. Sıra yok: Video çektim hadi bakalım bekliyoruz  videoya dönüştür değil..çekerken videodur. Batarya  

               bitmesi video demektir. Video demek batarya demektir. 

 Aynı anda oluyor yani: «ey sema suyunu kes, ey arz suyunu yut» dediği anda oluyor. Yani olduğu anda söylüyor. Onun için 

ayettir. Aynı buna benzer.. söz söyleyebilir insan ama içerisinde İLİM, İRADE, KUDRET yok. Yani: « ey sema suyunu kes» dediğin 

zaman su kesilmez. İşte bak, burada dimağın bir vazifesi çıkıyor. Yani batarya bittiği anda video oluyor. Video olduğu anda 

batarya.. Aynı anda oluyor. Dimağda..böyle bir santral ama 18 bin alemden geleni bize uygun yaşadığımız HD formatlara 

indirgiyor. Dışarıdan 7 duyguyla (Üstad  iki de sevk ve şevki ekliyor) alınan 18 bin dem herbir deme uygun ayrı bir format.  

 

• (08:43) Mesela: Alem-i Misalle Alem-i Mananın içerisi farklı. Bu dimağ aldığı aynı elmayı  Alem-i manaya, Levh-i Mahfuza, 

Arş-ı Azam’a farklı farklı formatta koyuyor, atıyor. Aynı anda yapıyor. Yani video biterken film oluyor. Videoda ne var ? Renk, 

şekil, ses, hareketli ve durağan şeyler var.  Ama ilim nedir ? Bilmiyoruz. Yalnız şunu kesin biliyoruz: ilim Subuti Sıfattandır. 

Canlı ve ruhludur. Şuurludur. İlim seni bilir, tanır. Çünkü Hz. Ali (r.a) diyor ki: mal mı daha kıymetlidir ilim mi ? Malı sen 

korursun, korunmaya muhtaçtır. İlim ise aldın mı ilmi korumuyorsun. İlim seni korur.» ilim: canlı, ruhlu, şuurludur. İçeriye 

girdiğinde beni korur. 
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               İLİM faildir. Fail-i muhtardır. Ne olduğunu bilmiyoruz ki..ilmi malumat zannetmişiz, koymuşuz ülfet belasına.  
               Allah üzerimizi bununla örttü işte. Meratibi ilim diyor zaten.., çalışıyor içeride ama ne olduğunu bilmiyoruz..manevi nur 
               diyoruz. Mesela ses, şarkı, türkü dinledim aynı anda cehennemde malzeme yapıyor. Mesela bu dersi şu anda  
               dinliyorken işte şu anda sırat vicdandır, köprü dimağdır. Sırat köprüsündeyiz zaten..hemen dönüşüyor. Sıraya koydum  
               dönüşüyor değil..böyle bir ey yok. Girdiği anda oradadır. O zaman paralel evren  bir şey değil.. Burası şu anda Orasıdır.  
               Aynı ama dalga boyu farklı. 

 

Vücut kudrete bakar. Kudret adem alemlerine zemin olmaz. Kudret vücuda çalışır. Vücuda çıkanların hepsi kudretle çıkmıştır. 

Ademde kudret taalluk etmiyor. Kudret taalluk etse vücuda çıkar. Çıkmıyorsa o zaman o zaman tekvinde duruyor..  

Vücut kudrete... Adem alemleri ise tekvin ama tekvinde sırf adem yok. Yani hepsi var. Kudret subuti sıfattır, bu tarafa yakın. 

Tekvin ise daha merkezdedir. Allah... daha arkadadır Zati sıfat çünkü. Tekvin ilmin arkasında. İlim faili-i muhtar çünkü seni 

koruyor. Okuduğun şeyler, yaptıkların canlı ve ruhludur. Dimağın hakikati Levh-i mahfuzda, mahiyeti Tekvindedir.  

 

• Bende meratib-i ilim gözüküyorsa meratib-i ilmin dışında olmamam lazım. İlme dönüştürüyorsam ilim olmama lazım, ilme 

dönüştürücü olmam lazım. O zaman benim daha geri planda olmam gerekiyor.  Bu emir veya tekvin oluyor işte.  

Zati sıfattan olması gerekiyor.  Tekvin, Zati sıfattır. Mesela kudretle karıştırılıyor. Ulemalar arasında ihtilaf olmuş: bir kısım 

ulema tekvini subuti sıfata koymuş. Hayır, tekvin Zati sıfattır. Subuti sıfatın daha arkası, daha latifi. Çünkü subuti sıfat 

vücuda bakan alemlerin kaynağıdır: Sem basar, kudret..yani orada adem yok. Gerçi ilimde orada mertebe olmadığı için 

adem yoktur. bir şeyde mertebe olabilmesi için zıddın müdahalesi lazım. Subuti sıfatta zıt yok. O zaman subuti sıfattaki 

ilimde mertebe yoktur. Allah’ın ilmi  olduğu için. Orada adem yok. O adem nerede var ? Tekvinde var. Daha arkada var. 

Çünkü subuti sıfatta Kudret var. Kudret müsaade etmez ademe. Adem, vücud-u ilmiye perde olmuş bir unvandır.  

Levh-i Mahfuzda meratib var. Adem var orada. Nerede mertebe var, orada adem var. Ama subuti sıfatta mertebe yok.  

Ademde vücut meratibi de var. 

           Adem: vücutsuz vücut. Vücuda zemin olmuş zeminsiz zemin. Adem olmasa vücudu nereye koyacaksın ?  

          Ama vücudu koyduğumuz bir zemin deme. Vücudu koyduğumuz zeminsiz zemin, sıfatsız sıfat, zamansız zaman,           

          mekansız mekan..adem. Varlığın ifade edildiği zeminsiz zemin varlık subuti sıfatta ifade ediliyor.  

          Subuti sıfatta adem yok; sem, basar, kudret, hayat, irade.  

           Zati sıfatta ise: Muhalefetü'l-havadıs, kıdem, beka, tekvin.  

 

Subuti sıfat bize yakın. Subuti sıfatın kaynaı Nur-u Muhammedi (asm) kaynağı esma, esmanın kaynağı sıfat.. Hangi sıfat ? 

Subuti sıfat. Subuti sıfatın kaynağı Zati sıfat. Zati sıfatın kaynağı Şuunat-ı Zatiye. Onun da kaynağı mahiyet-i Zatiye. 

 

               Dimağ  ihtiyara. Vicdan iradeye bakar.  

               Dimağ ile giden Kurbiyet ile gider. Dimağdan vazgeçip vicdanla gider.. Akrebiyete ulaşmış olur.  

               Dimağda  cezbe,  vicdanda  incizab var. Vicdana geçen incizaba kapılıyor. Hakikat sarhoşluğu.  

 

Nur-u İmanın burada bir tanımı çıkıyor: Nur-u iman, vicdandan  dimağa olan yöndür. Dimağdan dışarıya çıkan fiiller nur-

u iman varsa islamiyeti netice vermesi lazım.  Yani islamiyetin zemini, malzemesi.. Nur-u iman varsa İslamiyeti olur adamın. 

Vicdanî iman  kalbin ve ruhun imanı.  Dimağ  eyleme dönüştürüyor. Dimağ varsa vicdandaki şeyin eylemsel karşıığı 

olması lazım. Dimağı olmayanın eylemde bir sorumluluğu yoktur. 

 

               Ruhtaki iman ayrıdır 

               Kalpteki iman ayrıdır 

               Vicdandaki iman ayrıdır 

               Dimağdaki iman ayrıdır 
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Dimağ için santral ifadesi kullanmışız. Üstad dimağı telsiz, telgraf, telefon santraline benzetiyor. Santral nasıl çalışır ? Gelen 

sinyalleri tanımlar ve cevap verir. Kainatın merkez-i maneviyesi olduğunu söylüyor Üstad. Maddi yönü ise beynimiz 

diyebiliriz. Çünkü burada gözüküyor. Çünkü beyin bizde santral usulü çalşmakta. Nasıl ki beyin gelen sinyalleri toplayıp tekrar 

komut veriyor. Verdiği komutlar sanki vücudun heryerinde aynen oradaymış gibi işliyor. Sanki burayı biliyormuşçasına beyin 

komut veriyor. Dimağa da öyle. Kainatın her yerini bilmesi lazım ki hem vicdan hem zihinden gelenleri tanımlasın, dışarıya 

eylem olarak aktarsın hem de eylemsel olanları içeriye, vicdana aktarsın. Ki vicdan neyi kullanacağını bilecek.  

O yüzden vücut meratibinde dimağ kalbin üzerindedir. Alme-i Misali bilecek ki ona göre çevirecek. Dimağ bunu bilecek. 

Dimağ kalbi ve vicdanı bilecek ki ondan sonra o malzemeyi al, bunu işle diyecek.  

        

               O yüzden vücut meratbinde kalbin üzerinde. Levh-i Mahfuza bakıyor. Klap aşağıdadır Şecere-i hilkatte. Vahye,  

               Risalete ilk muhatap orası. Aklı olmayanın dini yoktur. Dimağ bütündür, akıldan da üstün dimağ. Dimağ; kalbe de  

               vicdana da, ruha da hakim olacak. Dolayısıyla dimağ böyle bir makamda oturduğu için vahye ilk muhatap dimağdır  

               bu yüzden Levh-i Mahfuzun Arştan üstün olması lazım. 

 

Fikir için makes-i iman ifadesini kullanmışız. Fikir dimağ içerisinde bir birim olduğuna göre dimağ işin başına tefekkürle 

bütünlüğe gelerek kalbe bekçilik vazifesini yapıyor. O zaman dimağın başka bir özelliği de bekçiliktir. Kalbin bekçiliğini 

yapıyor. Bekçinin vazifesi ise bölgesini kontrol altında tutmaktır. Kalbin sorumlusu dimağ. Hücre zarı gibi. Girişten, çıkıştan 

her şeyden sorumlu.  

 

 İşarat-ül İc’az:  
« feylesofane bir dimağa malik olan bir muvahhid, İslamiyetin nokta-i nazarını kabul etmekte hiç tereddüt etmez .« 
  
               Demek ki dimağımıza şekil verebiliyoruz, yaşantımıza göre. Sayısal üzerine bir yaşantın olduğu zaman bir 
               mühendisin dimağının olması gibi. Neyi yaşıyorsan dimağın o şekildedir. Felsefe üzerine bir yaşantın olduğunda 
               feylesof dimağın oluyor.  

 

• Dimağın çözülmesinin bize ne faydası olacak ?  

Dimağımızı vahye bağlayıp Rabbimizin marziyatı dairesinde yaşayabilmek... Dimağ, emr-i nisbi ve emr-i itibari yaparak 

(vücut alemleri için konuşursak) hareket imkanı sağlıyor. Hem kendi içerisinde alt birimleri (tahayyül, tasavvur, emr-i itibari) 

yöneterek hem de dışarıya kendini nisbet ederek  (mesela vicdana göre kendini biliyor).  

•  

          Lümme-i Şeytaniyeti biliyor, kendisini biliyor.  

          Latife-i insaniyeyi biliyor, kendisini biliyor.  

 

• Dimağ hem dışarı ile kendini ifade ediyor, yerini biliyor: vicdana bakıyor, vicdana göre yerini biliyor. Zaman ve mekan 

mefhumunu ortadan kaldırıyor. Mesela biz dimağla geçmişe gidebiliyoruz, geleceğe gidebiliyoruz. Bast-ı zaman   

tayy-ı mekan da oluyor dimağa ile. Zamanın farklı vecihleri, zamanın 6 yönü bu demek oluyor ki:  Zamanın hakikati levh-i 

mahv ve isbat ise dimağ zamanın 6 hakikatine de hükmedebilir. İmam-ı Azam (r.a) dimağ ile bast-ı zaman yaparak 1.5 

saatte hatmi kuran yapmış. Dimağ ile zamanı bloke ettiği için, yönettiği için sabah namazında hatm-i Kur’an yapmış. Burada 

keramet yok. Bizim, avamın bakışında keramet. Bu aslında realitedir. Vücudu vardır, normaldir. Bu, herkese de mümkündür. 

Ona has değil. Sistemi çözmüş, sistemin içine girmiş  ve kullanmış.  
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Peygamberlerin mucizleri evliyada keramet olmuş. Aynı şey bizde ilm-i kesif olmuş. Mahiyetleri aynı hakikatleri farklı. 
Dimağ  zaman – mekanın ayrım kavşağı. Dimağı olmayanın ne mekanı vardır ne zamanı. Bedensel bir hayat yaşar. 
Zamanı ve mekanı anlayan, idrak eden onun tesirinde kalan veya tesir  eden dimağdır.   
 

• Peki dimağa ne ile hakim olacaksın ?   KUDRET ismiyle. 

Kudret isimine fazla hakim olduğunda her gecen Kadir Gecesi oluyor. Kudrete azami derecede mazhar olursan mekan ve 

zamanı sen yönetiyorsun. Kudret  vücud-u ilimiyi vücud-u hariciye çıkarttı. 26. Lem’ada diyor ki: mahiyet-i ilmiyye 

mahiyet-i ilmiyedeki vucud-u kudret kuvvetini sürer. Mahiyet-i ilmiyeyi vücud-u hariciye çıkarır.  

 

Kudret madem Vücud-u Hariciye sahibidir, çıkartıyor. İlmi vücutları mahluk yapıyorsa  zaman da, mekan da mahluktur.  

O zaman onun ilminden  vücud-u hariciye çıkartan kudret zamanın ve mekanın da arkasındadır, gerisindedir.  

Kudreti sökersen ne ne mekan ne de zaman vardır. Tabi Kudret sıfattır. Dehr zamandır.. Kudretin olduğu yerde adem de 

olmuyor. Kuvvette adem var, Kudrette yok. Esmada meratib var. Sıfatta yok. Yani kudret burada direk icraat yapmıyor.  

Burada meratbi var: zaman, mekan.. « Kudretin bir cilvesi olan Kuvvetini Mahiyet-i ilmiyeye sürer, ilmi vücutları vücud-u 

hariciye çıkarır.»  Kudret burada direk iş yapmıyor. Öyke olsaydı adem yok olurdu: «kudretin bir cilvesi olan kuvvetini..»  

Kuvvet esmadır, Kudret sıfattır. O zaman vücud-u İlmiye bir mürekkep sürüyor. Vücud-u hariciye çıkarıyor. Kuvvette, esmada, 

adem vardır. Esmanın meratibleri olabilmesi için adem vücutları girmesi gerekiyor.  

 

Üstad Emirdağ1, 186’da diyor ki: 37:48 

               « hem size evvelen yazdığım mektuptaki şiddetli hiddetim ve dimağdaki perişaniyetim şimdi tahakkuk etti ki o 

               kahraman kardeşimizin vefatı gününde başlamış » 

               Onun vefatıyla Üstad’da bir şiddet, bir hiddet.. dimağın aynasında haber düştü yabi. Ama şuuruna gelmedi, dimağa  

               düştü. Dimağda tüm varlıkta cereyan eden her şey orada şu anda oluyor. Senin şuuru taalluk edince idrak ediyorsun..  

               yoksa etmiyor.  

Şu an hepsi dimağımda oluyor.. Brezilyada kadının bir tanesi üzüm koparıyor, şu adan benim dimağımda o var.. kelebek etkisi. 

Afrika'da bir kelebek kanatlarını çırpar Japonya'da  tsunami olur diyor. Şu anda kadın o kopardığı üzümü ağzına attı ve lezzet 

alıyor. O lezzet şuanda bende var ama şuurum intikal etmediği için çıkartamıyorum. Diyeceksin ki:  «abi, Şili’deki kadının ağzına 

attığı üzümün lezzetini dimağ alıyor».. Kardeşim o bir şey değil ki.. Allah’tan lezzet alıyor, Allah’ı emiyor.  

Çocuk anasını emer gibi. Ahiretten lezzet almıyor mu ?  

 

               İmam-ı Rabbani Hz. diyor ki: avamın cennette beklediği lezzetleri havas ruhunda burada yaşıyor. Niçin ? Cennette  

               inkişaf eden esma burada inkişaf etmiş. Rahman, Rahim isim de « Allah « isim değil midir ? «Allah « ismi kimde  

               inkişaf ediyorsa Allah’ı emiyor işte. Allah’tan zevk alıyor. Brezilya'daki, Şili’deki bir kadın ağzına üzüm koymuş.. Allah’tan  

               lezzet alınıyor da onun üzümünden lezzet almak da nedir ki.. Cennetten lezzet alıyorsun..cennet burada. Cehennem de  

               burada. Şu an bizim burada yaptığımız ders bütün Nur talebelerinin dimağında cereyan ediyor. Ama yakinleri artanlar  

               buna mervi olanlar şu anda hissediyor. Fikrediyor. Bizatihi burada olanlar var. Hangileri ? Onlar avam için ölmüştür.  

               Öyle gidip gelmeler normal. Çünkü burada oraya giden oradan buraya gelmeyi de hayli hayli yapar.  

 

• Dimağa müdahale edilebiliyor olması:  

          Dimağı doğru kullanabildiğimiz zaman Vücut alemleri hesabına çalışıyoruz. Bize verilen cihazat ve makineler  

          Rıza-i İlahi dairesinde kullanılmış oluyor. Eğer dimağı çözersek bu sayede öteki alemlere istikametli bir seyir ve taşıma  

          gerçekleşiyor. Dimağın bir şeyi de müdahale edebiliyor olması.  
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• Yarım saatte bir bedevinin kemalata yürümesin başka bir açıklaması olmaz. Format atıldı, yeniden programlandı.. Fabrika 

ayarlarına döndürülmesi yetmez. Kendisinden de bir şeyler kattı efendimiz. Başka bir ifade ile «değiştirerek dönüştürdü». 

Efendimiz (asm) bu hale Arap kabilesi içinde  devam ederken blutooth, wi-fi gibi kablosuz ağları açık olanlar istifade etti. Ebu 

Cehile bir şey olmadı. Resullullah santral gibi yayıyordu dalgayı, kimin alıcısı açıksa o nisbette giriyordu. Mesela Veysel Karani 

hazretlerinde açıktı ama uzaktan görmedi. Girdi ve format attı.  

               Dimağını nefis ve şeytanın eline veren için yapacak bir şey yok. Kapatıyor  o çünkü dimağı vicdana bağlamıyor.  

               Dimağı lümme-i şeytaniyeye bağlıyor. Oradan besleniyor. Vicdan demek ki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeden  

               besleniyor. Nefsine bir musaddık bulamıyor. Kabinde marifet yok. Sadece adem yönü devam etmektedir. Vicdan  

                çalışıyor ancak iptal-i his nevinden bir müdahale söz konusu vicdana. 44:30 

 

 Haram nazarın dimağdaki tahribi:   23:40 1:03:39 

Dimağı bir bina gibi düşünürsek içinde 18 bin alemin kapılarının anahtar delikleri  var.. Açılması ve açılmaması gereken 

anahtar delikleri.. Dimağın bir vazifesi de varlığı ademe dönüştürmek ve adem alemlerine koridor olmaktı. Dışarıdan gelen 

haram malumatlar kulak ve gözden geldiğinde (haram nazar ve haram sesler) dimağda yer bulamıyor, 18 bin alemle 

irtibatlandıramıyor. Böyle olunca o gelen malumatı ademe yönlendiriyor.  

 

Göz harama nazar edince  şifreler, anahtarlar geliyor ve bunlar irtibatlayacak bir soket, kapı bulamayınca otomatik olarak  

açılmaması gereken adem  alemlerinin kapısını açıyor.  Oradan da nisyan geliyor. Yani anahtar deliği gibi ama aslında orası 

alemsiz alem. Bu binada pencereler hep dışarı bakıyor. Bir de içeride pencereler var. Asıl iş burada. 8. Sözde kuyudaki kapının 

açılması gibi... Kapı orada dışarıya değil içeriye açılıyor. Kapı geldiği yere değil Başka yere açılıyor. Dimağ bu bina gibi olsa 

dışarıya açılan bir sürü pencereleri var.  

          Ama o gelenler dışarıya değil içerideki pencereleri açıyor. Haram nazardan gelen anahtarın dişlileri  o 18 bina alemin  

          deliklerine  uymuyor. Haram hazarda bunalım, sıkıntı , depresyon..kapı açıldıktan sonra adem alemlerinin kokuları  

          gelmeye başlıyor.  «günahlar, vesvese ve şüpheleri tevlid eder (doğuru)» diyor. Şüphlerin psikolojik ifadeleri ise:  

          panik atak, depresyon, duygu-düşünce kontrolsüzlüğü vs.  

 

Haram nazar 18 bin alemi değil adem alemlerini açıyor.  

          Varlıkta adem olmadığı için gelen malumatlar vücutta yer bulmayınca: mesela açık-saçığa baktın, bakıştan içeriye  

          girenler 18 bin aleme uymuyor ama dimağ onu mutlaka bir yere koyacak, dimağın yok sayma özelliği diye bir şey  

          mevcut değil. Gireni kontrol edemiyorsan çıkanı da kontrol edemiyorsun. O anahtar mutlaka bir kapı açacak.  

          Normalde o adem kapıları kapalı biz onu zorla açıyoruz, müdahale ile. Açık-saçık filmler, müzikler içeriye girince  

          dimağda ne yapacak ? 18 bin alemin kapısını açamadı ama dimağ vazifesini yapıyor orada: metroda açık-saçığa  

          baktın malumat içeriye girdi.. Bunu yok sayamazsın, bir şekilde mutlaka ama mutlaka bu dünyada aktif olacak: ya  

          moralin bozuk olacak, canın sıkılacak, ya duygu bozukluğu, asabiyet, his bozukluğu vs.   Ama acaba ne zaman bu  

          bende aktif olacak ? 

 

Bununla ilgili olarak 2. Şua 16. Sayfada diyor: 

               « Meselâ; insanın en kıymettar cihazı akıldır. Eğer sırr-ı tevhidle olsa, o akıl, hem İlâhî, kudsî defineleri, hem kâinatın  

               binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse, o akıl, o halde geçmiş zamanın elîm  

                hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşî korkularını insanın başına toplattıran meş'um ve sebeb-i tâciz bir âlet-i belâ  

               olur.»   (Akıl nasıl bela oluyor.. Ama bu belaya sen sardın. Köpeği sen dürttün yani. ) 
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Bakara suresi 18. ayette:  

               « Summun bukmun umyun (Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler) « 

7. Sözde:   

               « Şu güzel kız suretlerine bakalım (göz). Şu hoş şarkıları dinleyelim (kulak). Şu tatlı yemekleri yiyelim ( ağız).» 

               Risale-i Nurda 7. Sözde bahsedilen bu meselenin arkasında bu asırda o şahısların açtığı dehşetten:  

               yani gözden gelecek levhalar, kulaktan gelecek o sihirli şarkılar ve ağızdan gelecekler ile dimağı tahrip ettiğinin 

               bir ifadesi var.  

 

Bu asırda bu 3 şey galip. Belki Adem (as)’dan bu yana adem alemlerinin kapıları hiç bu kadar açılmamış, dimağ bu kadar 

tarhip olmamıştı. Onun için ahir zaman denilmiş.  30.Lema’ada: « Eğer Kur'ân gitse, kâinat divane olacak ve küre-i arz 

kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak.»  

               Kur’an akıldı. Dünya seyyahı divane olacak. Kafasını bir yere çarpacak. Ona adem musallat olacak. Ademi ortadan  

               kaldıran, durduran Kur’andır. Bir insanda da Kur’an hakimiyeti yoksa ademde yaşıyor.  

 

• Dimağın beslenmesi konusu:  

           Batıl fikirlerin ortaya çıkışı, istikametin bozulması, enaniyetin boy göstermesi.. Vücut alemlerinde bir masnuattan                 

           gelişme vücut alemidir. Kalpten gelmesi vücut alemidir. Dünyada cazibe, dafia kuvvetlerinin galip olmasından dolayı  

          yer çekimi meydana gelmiştir. Dimağ: kulak ile kurbiyete.. Vicdan ile akrebiyete ulaşıyor. Kulaktan gelen ilk sinyale  

          muhatap dimağ..dimağa ulaşmadan kalbe inmiyor. Çünkü sıla-i Rahim akıl ile gerçekleşiyor 

 

• Mana, fehim süzgecinden geçerek akıl vasıtasıyla kendini vicdanda ifade etmektedir. Dimağın süzgeç olabilmesi için bir 

çeşit çekim kanununa maruz olması gerekir. Altta yer çekimi olmasa süzülmez ki. O zaman vicdanda incizab olması lazım ki 

dimağın süzgecinden birşeyler çeksin kendine. Akıl midesine aldığımız malzemelerden vicdan incizab sayesinde fehim 

süzgecinden alıyor kendisine. Hani bir hakikatin incizabına kapılmak var ya.. Mıknatıs neyi çekere ? Demiri çekere. O zaman 

demirde mıknatıs özelliği gösteriyor, o da başka demiri çekiyor.   

          Vicdanda incizab var. Ne zaman ki dimağ Cenab-ı Hakkın marziyatı dairesine çevirdi: sinyaller vicdana, zihne  

          gidecek. Lümme-i şeytaniyeye değil de vicdana bağladık biz dimağı. Akıl yaptık. Sıla-i rahim oldu. Ondan sonra  

          (ilim nedir dersek)  demire dönüştürüyor. 

Bu mıknatslık özelliği hidayette gözüküyor. Vicdan  mıknatıs. Demir  dimağ. Hidayette bu mıknatıslık özeliği gözüküyor.  

Vicdanın mıknatıslık  özelliği incizab. Demirde dimağ onu yapıştırdı. Bu sefer demirde mıknatıslık  özelliği gözüküyor ama 

kendisine benlik verirse vicdan olmadan kendini ifade ederse hakikaten vicdansız olur. Demir idi, yalan söylüyor ben mıknatısım 

diye. Mıknatıslık özelliği var ama birşeyin devamı olduğu için mıknatıstan geliyor o özellik. Bütün firavun, nemrut, şeddat 

oradan çıkıyor. Bu 3 tane demir mıknatıs zannetti kendini. 

 

 Büyük Mesnevi-i Nuriye 253:  «Ve o hayali hasmından onun dimağında bir lümme-i tenkit tevellüd ederek dahilde  

               onun hasmının bir vekili olur»  Lümme-i Tenkid:  tenkidin kendisi vardır, çünkü insan durup dururken kendini kötü  

               hissediyor. Oradan türetiliyor, oradan çıkıyor bu dalgalar. Yani kendini hayra vermediysen otomatik olarak hemen o  

               Lümme-i Tenkid ve Lümme-i şeytaniye devreye giriyor. Mazideki hallerini istikbale yorumluyor. Yani endişe oradan  

               çıkıyor zaten.  Endişe ve korku geleceğe aittir, geçmişe değil. Ama endişe ve korkunun yönü gelecektir. Ama nereden  

               besleniyor ? Geçmişten. Lümme-i tenkidi aktif eden lümme-i şeytaniyedir. Fuzuli vekilisi oluyor.. bu sefer senin  

               geçmişinden bir günah alıyor onunla ahirete baktırıyor: «bu günahla cennet olur mu ? Olmaz. O zaman  

               cehennemliksin» diyor  cehennemin dehşetini şimdi yaşıyor. Onun için panik atak geçiriyor.. Allah’sız ve tövbesiz  

               düşününce.  

 
nurdersi.com – Hasan Akar / İrfan Özsoy & Cem kardeş (23:40 1:03:39) 

http://www.nurdersi.com/video/dimag-3-dimagin-ozeti-beslenmesi-18-bin-alemi-dollemesi-ve-dollenmesi-ehline-muzakerelidir-der 



Dimağ-3   Dimağın; Özeti, Beslenmesi, 18 bin Alemi Döllemesi ve Döllenmesi      (7) 

 

              Oysa tövbe onun formatını değiştiriyor, hayra tebdil ediyor..» َئاتِهِْم َحَسَنات    ُ َسيِّ لُ َّللاه ُيَبدِّ »  Seyyiatı hasenata  

               tebdil ediliyor tövbeyle siliniyor. Ama ona tövbeyi nasip etmiyor. Tövbe şeytana rağmen çalışan ve onu hak ile  

               yeksan eden ayrı bir sistemdir.  

               Tövbe, nedamet ayrı bir şeydir. Tövbe zannediyorum Lümme-i şeytaniyenin karşılığı.  

               Nedamet ise dimağdaki Lümme-i tenkid veya zanlar..  

 

Ölüm korkusu Ruh için yok. Ruh ölmeyecek ki.. «Kullu nefsin zâikatul mevt» Aklın ifade edemediği ademî hal.  

Ölümü nefis tadacak. Nefis ise ruhun ne alakası var.. O zaman ruh, kalp ve vicdan ve maneviyat ölmeyecek. Öyle bir şey yok. 

Korkunç bir azap duyuyor ruh. Diyor ki «Allah Allah bu azap ne ?»  adem alemlerinin kavurması..adem alemlerinden 

geliyor. Ama adem alemlerini anlamıyor nefis. Sonra Ruh kendi hizmetçisi olan akla diyor ki «bak, bana gelen bu azap, bu 

sıcak atmosfer nereden geliyor ?» akılda varlığa çalışıyor. Varlık santrali ademi anlayamaz. Bakıyor ademin sağından 

solundan tanımlayamıyor, izah edemiyor. Çünkü dimağ ve akıl vücut alemlerinin ilişki (göz ile elma) ve çelişkisini (ışık-karanlık) 

çözüyor. Akıl böyle bir alet. Ama adem hiç böyle bir şey değil. Vücut ile hiç alakası yok. Vücudu ademe atacak bir şey yok.  

 

Ruhta ona direniyor ve azap ortaya çıkıyor. Akıla diyor ki «bunu çöz, bu azaptır ya beni çekiyor, yok etmeye çalışıyor». Akıl onu 

çözemiyor. Çözemeyince ona en yakın bir benzetme yapıyor «bu ölüm korkusu» diyor ruha. Ölüm korkusu ile ademin hiç 

alakası yok. Ölüm korkusu aklın aciz, çaresiz kalıp ifade etmek zorunda kaldığı bir his...Ruhun önüne koyduğu bir temcit 

pilavı. Ölüm korkusu oradan geliyor. Oysa ademe vücut rengi verilmesinden kaynaklanıyor. Zihne geçilse bu kalkacak.  

Eğer ademden bahsedilse, ademle meşgul olup enfüse geldiği zaman Allah Allah korku kaldı orada.. Fesuphanallah..burada 

orayıı zaten yaşıyorduk.  

 

               Korku aklîdir, havf kalbîdir. İrade kalbî, ihtiyar aklî vs. O zaman akıldan enfüse geçtin mi korkudan çıktın demektir.  

               Havfullahta ise lezzet vardır. Korkuda bu yok, çöküntü vardır. Allah’tan ne kadar havf edersen o kadar lezzet alırsın.  

               Çünkü Havfullah’ta lezzet vardır. Korku havf değildir. Havf da korku değildir. Korku havfın bir sıfatıdır. Zekanın aklın bir  

               sıfatı olması gibi. Müdrike (idrak etmek), tefekkür etmek aklın sıfatıdır. Arabanın boyası araba mıdır ? Arabanın  

               sıfatıdır.. Bunun gibi korkudan nasıl çıkacaksın ? Korku nedir ? aklîdir. Akıldan çıkıp enfüse geçersen korku kaldı  

               dışarıda. Yağmurdan kurtulmak için gir binaya. Binaya girdikten sonra yağmur endişesi olur mu  ? 

 

•  «Ve o hayali hasmında onun dimağında bir lümme-i tenkide tevellüd ederek dahilde onun hasmının bir vekili olur» 

cümlesindeki paragrafın tamamında Üstadım nefsi tezkiye olmamış kişi için «nefis onun fikirlerini sana kendi fikri gibi 

gösterme kabiliyetinde olduğunu» söylüyor. Üstad da aynı şeyi yapıyor ya.. Şeytan  «ortadan bak Kur’anı Kerim’e» diyor 

ama Üstad bunu yemiyor.  Dimağa düşünce, fikir geliyor. Şeytan diyor ki «senin fikrin».. Oysa o fikir şeytanın. Nefis tezkiye 

olmamışsa zarar..adam bunu yiyor..şeytanın fikrini kendi fikri sanıyor zavallı.. Ölüm korkusunu kim ölecekse gidiyor ruha 

mal ediyor..  

Oysa ölecek olan nefistir. Nefis tezkiyesi ise nefsin dışında bir şey olduğunu bilmektir. Ölüm korkusu «Külli Nefsin Zaikatül 

Mevt» nefse aittir. Nefisten kendini sıyırırsan korkuyu ona bırakıyorsun. Senlik bir durum yok. Zaman içerisinde sen onu 

kabul ettikten sonra sende bir lümme-i tenkid olacağını ve şeytanın oraya kurulacağından bahsediyor. Daha basit bir ifade 

ile: şeytan için elini kolunu sallayarak girip-çıkabileceği  bir kapı olacak orada bu lümme.  

 

Reçetesi: Ne zaman bu fikrin sende değil de şeytandan olduğunu farkına varırsan o zaman tazarru  ve istiğfarda bulun.               

               Tazarru ve istiğfar  lümme-i tenkid ve lümme-i şeytaniyeye karşı bir işletim sistemi. 

               Mesela dua da bir işletim sistemi. Başka malzemeleri zemini oluyor. Korkunç bir enerji. İstiğfar bir acizlik değil.. 

               şeytana karşı kullanılmayan bir sistem var: bu sistem, silah  tövbedir. 
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               İltica 

               İstiğfar 

               İstiaze 

 

 Ergenlik:  insan beynine gelen her düşünce muhakkak bir alem menşe’lidr. Ergenlik ile kişi kendisinin farkına varmış olur  

               kendisinde bişeyler olduğunu fark etmesiyle su, mezi, medi, meni gelmeye başlıyor. Fark ettiğine karşı geliyor.   

               Firavunun duası su üzerine idi: suda boğuldu. Suya dua etti. Su tersine akt ya..suya hükmedebiliyor. Suyu daha önce  

               tersine akıttığı için Musa’nın arkasından gitti.ben suyu geri yaparım demişti. Hakim olamadı..vücut galip gelip lümme-i  

               şeytaniye ona kendisinin herşeye gücü yetebileceğine ikası üzerine: artık sen büyüdün, delikanlı oldun, artık  

               birşeyler yapabilirsin, ailene bağlı değilsin.. 

               Bu da kendinde bir güç, kuvvet hissetmeye, güçlü kuvvetli olduğuna inanmaya başlıyor.  

 

Firavunda kendisinin tanrı olduğuna inanıyordu ki o yüzden hastalanmadı. İnandığı için firavun hastalanmadı. Allah hasta 

etmedi değil. Nasıl inanıyorsanız Allah öyle teceli ediyor. «ben tanrıyım, tanrı hastalanmaz» inandı, batıldaki samimiyetinden 

dolayı hastalanmadı. Adetullahı kullandı. Nasıl inanıyorsanız o’sunuz. Firavun hiç hastalanmadı çünkü hakikaten 

inanıyordu..iddia etmiyordu. İddia etmek başka inanmak başka. Duası üzerine nehir ters aktı.  

 

               Peki lümme-i şeytaniye nasıl işlemeye başladı ? Etrafındaki insanlar ve şey  namı altındaki alemlerin kalp üzerinde  

               yaptığı etki üzerinden artık kalpte lümme-i şeytaniye oluşuyor. Tv’de gördüğü cinsellikler ile ergenlik yaşı daha da  

               düştü. İklimin  etkisi ile sıcak bölgedeki insanlar daha çabuk ergenliğe girerler. Yediği gıda, giydiği elbise, ailesinin  

               düşünce sistemi  zamanla aleminde yer ediyor. 4 şey etkiler: zaman, zemin, taam, libas.  

 

Büyük kıyafeti giyince çabuk ergenliğe girer. Alemi o şekilde olduğu için..büyük gibi görünmek istediği için giyiyorsa tesir eder. 

Sonra lümme üzerine şeytan evini kurduktan sonra en iyi yaptığı şey olan üfürmeye başlıyor. Ergenlikle beraber ne zaman ki 

İslamiyet çıkıp haddini bil diyene  kadar «ben güçlüyüm, kuvvetliyim» diyebiliyor.. Nefis sistemi.. 4 hatve ona diyor ki 

«haddini bil».. Yani hadde kal. 

                Buradan Adem (as) geçiyoruz: güç ve kuvvetin kendisinde olduğunu sanan insan ebediyet istiyor. Ebedi olarak güce  

               sahip olmak istiyor.  Ebediyet-i İnsaniye..Ebediyet isteyen insandan su geliyor. Allah’ın kudreti tecelli ediyor.  

 

Ergenlik alameti banyo yapmaksa suyu vücudda kim imal ediyor. Vücut imal edebilmesi için vücudun arkasında bir işletim 

sistemi devreye girmesi lazım. Ramazan orucu insanın firavunluk cephesine darbe vurur. Firavunluk, vücuttaki su unsuruna 

bakıyor. İbrahim ise dimağa bakıyor. Ergenliğin alameti, dışa vuruşu sudur. İçi ise firavun. Firavun su unsurunun mümessili.  

 

Dimağın 3 mertebesi var:  

• Firavun 

• Nemrut 

• Şeddat  

               2 tane yaş var: Sinn-i rüşd ve Sinni büluğ 

               Döllenme yaşı..dimağ dölleniyor. O da bedeni döllüyor.  

Şeytan - Nefsi emmare – adem alemlerine karşı konulan, aktif 

edilen bir sistemin adıdır. Şeytana geri yükleme yapıyorsun.  
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İslamda 2 türlü evlilik yaşı var:  

               Sinn-i büluğ  çocuk yapabilme yaşı, 15 yaş yetiyor (evlenme yaşı değildir. Evlenebilmek için Sinn-i Rüş olması lazım) 

               Sinn-i rüşd  hakkı hak bilip hakka yapışmak. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmak.. Fikir, his ve ruhani bir hale sahip  

               olmaktır. 28 peygamberin cem’idir. 28 peygamberin açılımları ile bizde Sinn-i Rüşd oluyor. Bazı ulemaya göre 4 

                peygamberdir yalnız Davut peygamber yoktur. İbrahim vardır.  

Sinn-i büluğ ile alemindeki zıtları farke diyorsun. Zıttı fark etmeden su olmaz. Zıttı fark etmeyenin suyu olmaz. Bundan daha 

arkada sinn-i rüşd var. Sinni büluğ olmadan, su gelmeden sinn-i rüşd olanlar da var. Mesela İmam-ı Azam (ra) 6 yaşında sinn-i 

rüşd oldu ama su daha 15’de. 

 

• Akıl dölleyendir. Aslında bedensel döllemede Üstad 2 baştan bahsediyor: alt başa çocuk oluyor, üst başta karşıyı döllüyorsun, 

değiştiriyorsun. Dimağ, alemleri dölleyendir, değiştirebilendir.  Kendi 18 bin alemini döllüyorsun. Dimağın sadece santral 

özelliği olmaması lazım: değiştiren, dönüştüren, büyüten ve sentezleyen özellikleri de vardır.  Allah (cc) ilk önce aklı yarattı. 

Dimağı değil. Ama dimağ bütünlüğün adı. İçerisinde akıl da var. Dimağ akıl değil haşa. Akıl hakkında hadis-i kudside diyor 

ki: «ondan daha kudsi bir şey yaratmadım». Allah’ta akla dedi ki «gel»  deldi. «git» dedi ve gitti. «otur» dedi, oturdu. 

«kalk» dedi, kalktı. Sonra dedi ki ona «senden daha kudsi bir şey yaratmadım. Ama seni senden daha kudsi bir şeye 

hizmetçi yapacağım».  

 

• Akıl bir cihazdır. Kullanılan malzeme hayattır. Proje içerisini yapılandıran ilimdir. Vücuda çıkaran kudrettir. Takdir ve tercih 

eden iradedir. Donanımları koyan sem ve basardır ve ilk vahye muhatap olan o’dur. Vahiyle döllenir. Döllenen 

dölleyebiliyor. İlk döllenmeyi, değiştirmeyi «Kalu Bela» da yapmış. Orada muhatap alınma seviyesi gösterildi. 18 bin aleme 

«bu sizin kocanızdır, sizi dölleyecektir». «Ben sizin rabbiniz değil miyim - Elestü bi- Rabbiküm ?»  denilebilmesi için 

«değilsin» diyebilme özelliği olması lazım. Eğer teyip gibi söyleneni mutlaka yükleniyorsa.. melek gibi söyleneni mutlaka 

yapmak zorunda kalıyorsa «Elestü bi- Rabbiküm » denilmez.   Reddetme ve kabul etme özelliği olana denir «beni kabul 

ediyormusun». Arabaya binerken «beni kabul ediyor musun» diyor musunuz ? Ama evime gelirsen «beni kabul ediyor 

musun» dersin.. Çünkü etmeyebilirim de..  

          Hürriyet-i mutlakanın alındığı yerdir.  Hürriyet değil, Hürriyet-i mutlaka.. Çünkü reddedilen Allah’tır (cc) mutlak bir zat   

          rededilebiliyor. Allah hürriyeti ne kadar seviyor. Hürriyet imanın hassasıdır. Zaten iman edebilen hür olanadır.  

          Hür olanlar iman etmişlerdir. İman edenlerde iman edenler de iman etme nisbetinde hürdürler.  

 

• Neden «rabbikum ?»  

18 bin alem rububiyetin tecellisidir. Bu aynı zamanda şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye asm’ın hulasasıdır.  

Yani o «Elestü bi- Rabbiküm»’deki o aklın oradaki oluşumu. Elestü bi- Rabbiküm’de akıl değil Dimağ var. O, şecere-i hilkatin 

vücudu şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye (asm)’dır. İnsan değil bu. İsrafil. 18 bin alemin, sistemin adıdır.  

 

«Kul e'ûzü birabbinnâs » 

Dimağa zarar verecek 3 yapıdan bahsediyor: 
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Se, diyor, zararı şu etkenlere uymaktan alacaksın. 

O zaman çare şu 3 liaman girmek: 

Allah’ın rububiyetine, ilahlığına, malikiyetine... 

Rabbin nas 

Melikin nas 

İlahin nas 



Dimağ-3   Dimağın; Özeti, Beslenmesi, 18 bin Alemi Döllemesi ve Döllenmesi      (10) 
 
 
 Şimdi 18 bin alemi orada dölleyebilme yetisi  ve yetkisi alınıyor. «Elestü bi- Rabbiküm » denilebilmesi için «hayır değilsin» 
diyebilen birisi olması gerekir.  Hürriyet alınmamış orada.. hürriyet-i mutlaka alınmış. Hürriyet  dayatmalara karşı hakim 
olmaktır. 18 bin aleme, Allah’a karşı olabilmek, reddebilmek hürriyet değil  hürriyet-i mutlakadır.  Hürriyet-i mutlaka sahibi 
oluyor o ve aynı zamanda mec’ule geçebiliyor dimağ. Dimağ zaten mec’ule benziyor. Kalbe benzemiyor. Vahyin ilk muhatap 
koridoru çünkü vahiy dimağsız kalple muhatab olmaz, olamaz. Dimağı çıkartın..vahiy olmaz. Ruha, vicdana olmuyor.  
O fıtridir. Zaten cennetliktir. Cennet aşağıdadır. Dimağ yukarıdadır.  1:41:35 

 

               Dimağ ile cenete gitmek  bu dünya ile geçmektir. 

               Dimağsız cennete girmek  Adem (asm)’ın cennetteki oluşu gibi 

               Dimağlı cennet bu koridordan gidiş gibidir. Çünkü cennet Arşın altındadır. 

 

               Birisi bana dedi ki: abi biz cennette bıkmayacak mıyız ? Hep aynı aynı.. Yani bir şey biterse sen yolu bitir bana de ki abi  

               yol bitti ben ne yapayım ? Cennette esma perdesi tecelli edeceği için bir ana bir ana benzemeyecek.. Benzemeyecekse  

               bunun sonu olmaz.. Çünkü akılla düşünüyor, dimağla düşünmüyor. Akıl, eşyanın ilişki ve çelişkisini yapıyor. Dimağ öyle  

               değildir işte. Şimdi sen yolu bitir ondan sonra de ki «abi bak bitti, ne yapyım». Köprü koyarım..: Esmayı bitir, sıfata  

               geçersin..bitmez ki..öyel bir şey yok. Orayı değiştiren bu sefer dünyada büluğ ile çocuk yapan vs. Cennete girecek.  

               Ama rüşd ile döllenen cennete gitmeyecektir, öldüğünü bilmeyecektir zaten.  Peki Arş cennetin bitmiş hali midir ?  

               Hayır. Ondan sonra levh-i mahfuz, arş-ı azam. Hayır. Mesela mantık şöyle kurulmuş: birşey bitince ötekisine geçiyoruz.  

               Hayır, bitirmeden geçebiliyorsun. Bunu rüşd çağı yapıyor. Bazı insan 70 yaşına gelmiş hâla rüşd çağına gelememiş.  

               Ölmüş, gitmiş. Üstad diyor ki: 30 yaşına daha gelmemiş insanların evliyalara tefevvuk etmişleri var.. Rüşde ermek  

               büluğdan sıyrılmakla mümkün. Çocuk yapabilmek hayvanlarda da var. Bedensel bir hayattır.  

 

Adem alemleri de dölleniyor. Cehennem hiç bir şey değil adem alemlerine nisbeten. Çünkü adem alemleri yersiz yer.. Cehennem 

adem alemlerine çalıştığı için dehşetlidir. Patronu adem alemleri. O zaman cehennem orada ama adem buradadır. Dünyada 

var..onun için cehennemin cehennemi burada yaşanıyor. Yapman gerekirken yapmadıkların var ya ademe gitti. Bundan 

uzaklaşmak ancak dimağın aktif olup alemleri döllemesidir.  

 Öyle bir makama geliyor ki bu dimağ..hiçliğini bilerek ademe (vücutsuz ya) adem adem olduğu halde ademin içine giriyor. 

Orayı vücut rengine dönüştürüyor. Canına okuyor yani.. Subuti sıfattan çıkıp zati sıfatlara giriyor. Allah (cc) diyor ki: «insan 

benim sırrımdır, ben de insanın.»  Dimağını çıkart.. Sır gitti. İnsanı sır yapan dimağdır. Cehenneme girmek hiçbir şey değil. 

Cehennem dahi olsa vücut isterim diyor. Bunu isteyen, fark eden  dimağdır.  

 

               Bazıları diyor ki: cehennem nasıl istenir ? Ademi bilmiyor ki..adem ne demektir. 

               Cehennem adem için çalışıyor. Peki ademi nasıl değiştireceksin ? Ademleşerek... 

               Vücut rengi ile ademe giremezsin.. Seni bitirir, canına okur.  

               Ademden daha adem olacaksın o zaman sana tesri etmez.                      

               Elektriği ateşe vurun..ateş nuru yakmaz.  

               Adam bunu fark etmiş.. «Cenneti isteyene ver» diyor.. 

               Ademden daha çok adem, yani hiç olmazsan, 

               hiçin hiçi olursan hiçe giriyorsun. 

               Hiçe hiç girersen hiç olursun.  

               Ama hiçin hiçi olursan, hiçi değiştirip vücuda dönüştürüyorsun.  

Ademde ne var ne yok bilmiyoruz. 8 kafalı, 10 ayaklı vs olabilirdim. Her şey olabilirdim ama bu oldum, vücuda çıktım. Bu 

vücuda çıkış miktarı ademdendir. Ademden çıkmayan neler var.. Vücut oradan çıkmışsa.. ya çıkmayan neler var ? Allah 

Resulu’nun (asm) ifadesiyle: bana Kur’an kadar Kur’an verilmiştir. Ama vermeye mezun değilim.  
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             Şimdi bu vücut ademden çıktıysa ademden çıkmayanlar yok mu ? Ona sahip olman için ademden adem olman  
               lazım. Bu, tekvinde oluyor. Tekvin ile Zat’a giriyorsun. Tekvinin çocuğu oluyor dimağ. Dimağ tekvindedir. Akıl  

               ilimdendir. Aşağıdan geliyor. Subuti sıfattan geliyor. Kur’an haricinde vacip tarafından dölleneme ümet olarak söz  

               konusu değil. Fakat Kur’anı o kadar fıtri yaşamış ki artık  canlı Kur’andır. Allah (cc) diyor ki: « ya Musa, ben hastaydım,  

               beni neden ziyaret etmedin ? Acıktım niye doyurmadın ?»  Musa (as): «estağfirullah ya Rabbi, sen acıkmaz, hasta  

               olmazsın» Allah (cc): «benim şurada bir kulum vardı».. Çünkü adam tekvin sıfatına sahip. Esmaya azami derecede  

               mazhar olmuş.  

 Rusullullah (asm) eli ile ayı yarmadı mı ? «ak» dedi, akıtmadı mı ? Allah yapar bunu. Allah (cc) onun ağzı ile konuşuyor, onun 

ağzı oluyor, emrini ona bağlamış. Allah bütün sistemine, esmasına mahiyet-i Zatiyesine dedi ki:» Muhammed’e (asm) itaat 

edin». «ve mâ rameyte iz rameyte» attın ama sen atmadın, ben attım. Ama o attı.. Bu sıfata sahip olmak mucize oluyor. 

           

               Vücut alemleri ademden çıkmadı mı ? Peki adem bitti mi,  dibi geldi mi kurudu mu ? Onları merak etmiyor musun ?  

               Yok da olmayanı merak ediyoruz. Ne var bilmiyoruz ki..ona sahip olman için hiç olman lazım. Hiç, hiçliğini bilmek.  

               O zaman tekvin sıfatına sahip oluyorsun. Nasıl oluyorsa sahipsiz sahip, vücutsuz vücut..bilmiyorum ki. Yalnız sistemi  

               biraz fark ettim. Veya yanılıyorum. Ben risaledeki tefekkürümü söylüyorum.   1:53:54 

Dimağ Meryemdir. Meryemi erkek döllemeden döllendi. Döllenmeden çocuk olmaz. Havva validemiz babalı ama annesizdir. 

Annesiz, babasız ise Âdemdir.. hiçliğin simgesidir Kur’anda.. Safiyullahtır. Baba var anne yok Havvadır. Anne var,  baba yok 

İsadır. Bu dimağ İbrahimdir. Yumurtadır. Meryem zarı bozulmadı, kulak zarı bozulmadı. Cebrail Ceberut, Cebrail geldi dölledi. 

Mazleme Cebrail, dölleyen Allah (cc). Cebrail geldi, zarı bozmadan dimağı dölledi. Yavru oldu. Meryem doğurdu. Doğdu İsa. 

Doğan çocuk büyüyecek.  

                İsa  ruhullah 

               Kelimullah  Musa  

Dimağ dölleyen değil miydi ? Burada dölleyen kim oldu ? Kim dölledi ? Cebrail. O halde Dimağ Cebrail (asm)  

               Bu alemlerdeki Cebrail Ceberut alemleri  (fırtınaların estiği yer) 

               Kainatın aklı  Cebrail 

               Kainatın hayatı  İsrafil 

               Kainatın ruhu  Azrail 

               Kainatın his ve şuuru  Mikail 

 

İnsan bu şecre-i  hilkatin hulasası olduğuna göre: 

 

 

 

 

 

Dölleme anında karşısındakine tebliğ ederken  Cebrailliğimiz çıkıyor 

Senin kafana giren bu fikirler Meryem oldu senin dimağında. İsa’yı inşa ediyor.  

Sen de doğurmayı namaz niyaz ile yapıyorsun. 

               İsa (as) ölüleri diriltmedi mi ? Peki o ölüler öldü mü ? Tekrar öleceklerdi madem niye diriltti ? 

               İsa (as) ölü gönülleri diriltiyor.. Ne ile ? Ağızdan çıkan kelam İsa’dır. Doğan İsa. Gelen Musa. İsa (as) son.  

               Şuradaki sistem kelime getiriyor ya.. Yani Cebrail, Ceberut. Allah canibi Cebrail. Bizdeki canib Musa peygambere  

               indirirsek.. Peki o doğan bebek.. Meryem, İsayı doğurmadı mı ? Doğan peygamber hidayete vesile olmadı mı ? 
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Koy tencereye karıştır  sen kimsin  o zaman ?   

bunun dışındasın, biliyor musun bu değilsin ! 

 Dimağ       Cebrail 

 Hayat         İsrafil 

His ve şuur  Mikail 

Ruh              Azrail 
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İşte kelam İsa.. Gidiyor karşıyı döllüyor.  

                 Kafir müslüman oluyor 

                 Gafil uyanıyor 

                 Nurcu, ataletten kurtuluyor. Yeniden doğuyor.  

               O zaman sen doğdun, ne için ? Çünkü İsa’yı doğurdu. İsa’yı sana attım yani. 

 

Birşeyi tanımak istiyorsanız kendisini tanımak çok zordur. Ama yaptığı işe bakarsan onu tanımak çok kolaydır.. Sırrın sırrrı, sırrın 
işlevidir.  Sırrın sırrı Allah’tır. O zaman sır nedir ? Allah (cc) hadis-i kudside şöyle diyor: « herkesin bir sırrı vardır, İnsan benim 
sırrımdır. Ben de insanın». Yani Allah’ın sırrının GPS’dir. Sır bizde. «Sır» koy kenara, meşgul olma demek değildir. Bak, Allah’ın 
sırrı insan ise, insandaki koyduğu GPS’dir. Allah ile direk bağı olandır. Allah’lık hakikatinin teayyün ve teşahhus ettiği yersiz 
yerdir. Yani ayetteki karşılığı   ُۜاَك َنْسَت۪عيُن اَك َنْعُبُد َوِايَّ  ”İyyake na'budu ve iyyake neste'in“  ِايَّ

 

ِ َربِّ اْلَعاَل۪ميَن                   « Alemlerin Rabbine hamd olsun. 3. şahıs zamirini kullandı ? «O  َاْلَحْمُد لِِلّه

۪حيِم                   ِن الرَّ ْحمه   O Rahman ve Rahimdir.. O  َالرَّ

يِنُۜ                    O, din günün, ahiretin  sahibidir.  O  َمالِِك َيْومِ الّد۪

اَك َنْسَت۪عيُنُۜ                  اَك َنْعُبُد َوِايَّ    ben, Sana ibadet ederim. (sana ibadet ettiğim ve seni kabul ettiğim için senin hakikatin bende ِايَّ

               taayyün etmesi lazım. Onun adı «yardım». Sensin tek, yegane hakikatim. Sana iman demek sana mazhar, ayna  

               oldum: o zaman senin teayyün ve teşahhusun hakkımdır diyendir.  ُۜاَك َنْسَت۪عيُن اَك َنْعُبُد َوِايَّ   .bunu diyebilen de sır sahibir  ِايَّ

               Sır sahibi ademden bahsedendir. 

 

• Allah (cc): ilim, iradesi, kudreti ile kainattadır. Zatı ile ancak insanda var.   

Dimağ öyle bir mertebeye geliyor ki.. bunu fark etti ama tanımlayamadı. Tanımlayamayınca tarif edemedi.  

Tarif edemediği için bıraktı.. O’dur dedi Muhyiddin-i Arabi. Her şey Ondandır. Bunu diyen dimağ. 

 

           Tekvine giren sır değildir. Sır tekvine giremez. Galiba daha yukarıda olacak sır. Muhyiddin-i Arabi, Şeyh-i Kebir yani   

          hidayete ermiş ama hidayete erdiremez. Bu olayı, konuştuklarını fark etti ya içeride yaşamasına, kendisinin gezmesine  

          dimağ sebep oldu. Bunu fark eden dimağdır. Ama tanımlayamadı. İşte öyle bir kalp ve dimağ bütünlüğü oldu ki hiç bir  

          şey gözükmedi başka. İşte dimağ kontrolsüz olursa böyle bir tehlikesi var. Herkesin bir Hasan Can’ı var ya.. Yavuzun  

          Hasan’ı, Fatih’in Akşemseddin’i.. Dimağında Hasan Can’ı olması lazım. Yoksa her şey O’dur demeye başlar –haşa. 

                 

Mıknatıs demire yapışınca demir dese ki «ben mıknatısım», bu korkunç olur. Ama bunu fark eden de odur. Adeta dimağ vaciple 

mahluk arasında hayt-ı ittisal zarı gibi bir şey. Mülk-melekut arasındaki mesafe ne kadar kalındır ne kadar incedir.. İlim ile 

cehalet, ahiret ile dünya, vücut ile adem arasında da ne kadar korkunç mesafe var. Ne kadar mesafesizlik var..ince. Bu ince 

şey işte Dimağ.  Dimağın evveli bu. Evel isminden bunu çıkaracaksın. 

               Ne güzel diyor değil mi:  

               «Mülk ile melekût arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesâfe ne kadar büyüktür!.» (Şemme) 

Su, buz arasında ne kadar mesafe var ? Ne kadar korkunç mesafe ne kadar hiç mesafe var. Su, buzun neresindedir ?  

O’dur, onun sıfatıdır. Ne kadar mesafe var, donmuştur.  

               Yani;  buz  dünya 

                           su  ahiret  
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Dimağ beyinde tezahür eder ama dimağ  ötelerin buradaki ifadesidir. Burayla hiç alakası yok. Ama burada işlev yapıyor. 

Çünkü burayı döllüyor. 

 

               Değiştirmeden  dönüştürmeden alıyor 

               Değiştirmeden dönüştürüyor 

               Dönüştürmeden değiştiriyor 

               Hem değiştirip hem dönüştüren.. Türev gibi yapıyor. 

 

Cinsellik anında olan halde varlıktan sıyrılıyorsun, onun adı lezzettir zannediyorsun. Mesela dişin ağrıyor, adam morfin vuruyor, 

lezzete inkılab ediyor. Oysa elem duyuyor, hissetmiyorum.  Cinsellikte herşeyden sıyrılma va. Sıfrırlamaya doğru gittiğiniz için 

onun adı lezzetir. Lezzet-i hakiki değildir. Lezzet-i hakiki İmandadır. Vücut anlayışındadır. Çünkü buradaki lezzet vahidi-i kıyasidir. 

Çünkü derceleniyor. Oysa hakiki lezzet zıttı olmayandır, diyor 32 Sözde. Buradaki şey, bir yerden sıyrılmanın adıdır. 

 

               Yemeğin lezzeti açlıkla bilinir. Açlığı kaldırıın yemek lezzeti yoktur. 

               Dünyadak dayatmalardan, üzerimizdeki baskıları kaldırın cinsellikte lezzet yoktur. Çünkü cinsellik, geldiği yolu  

               kullanarak aslına doğru seyhat etmek.. Üzereindeki battaniyelerei atmaktır. Ama İman böyle değil. İmandan lezzet  

               alman için «ah bir kafir olaydım da imanın lezzetini alayım»..kafir olmana gerek yoktur. Çünkü imanın kendisi zıttı  

               yokken de lezzetlidir. ; 

                           Hüsün lezzeti, 

                           Kemalin lezzetii 

                          Vücudun lezzet... 

 

• Mesela beni en çok etkileyen: kör ol, hiç ol, kadın-erkek ol fark etmez.. İmandan sonra varlıktaki en büyük nimet ve en büyük 

lezze var olmak, vücut nimetini fark etmek lezzeti. Ben vücuttayım, varım! Bu ne kadar değerli, biliyor musun ? Varlığı ile 

varım ya. Varlığını bilmek.. Kör ol, bir kere doğ, bir defa ağla ve öl.. Doğdun, ağladın değil mi ? Sonra senin cenaze namazın 

kılınır ve büyükler gibi muamele görürsün. Ağlamadın değil mi ? Düşük doğdun..seni sararlar, atarlar toprağa..  

Yani imandan sonra «varım» diyebilmesi için Allah lazım. 

 

               Miraçda Allah Resulu’nun ayağının üstüne bastığı yer, zeminsiz zemin.. sır mı orası ? 

                İşte insanda sırrın en zirvede işletildiği yer Kab-ı Kavseyndir. Neden ? Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de diyor ki: «tecell-i Zata  

               mazhar olduğu için». Tecell-i Zata mazhar olmak sır latifesinin inkışafıdır. Yine Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de Hz. Geylani  

                diyor ki: «bütün evliyaların omuzu benim ayağımın altındadır». O makamda olanlar, oradan bakanlar diyebilir. O  

               makamda olup, oradan bakmayanlar bunu diyemez, saygısızılık olur diyor.  Neden ? Çünkü Hz. Geylani Tecelli-i Zata  

               mazhar oldu diyor. Tecell-i esmaya, tecell-i sıfata değil. Tecell-i şuunat’a değil. Tecell-i Zata mazhar olabilmesi için  

              Sır latifesinin aktif olması lazım.  

 

Sır latifesini dimağsız düşünemezsin. Zaten hepsi manasını yitiriyor, dimağsız döllenmiyor... Ruhu da kalbi de, vidanı da 

dölleyen dimağ olduğu için şecere-i hilkatte dimağ kalbin üstüne konmuş. Yani; kalp şecere-i hilkatte Arş, ama ruh Arş-ı azam. 

Dimağı kaldırın vahiy yoktur. Ruha nasıl vahiy gelecek ? Yani vahye bakışıdır.  
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Dimağ-3   Dimağın; Özeti, Beslenmesi, 18 bin Alemi Döllemesi ve Döllenmesi      (14) 

 

                Tefekkür ettikçe ne diyorsan o’sun, oradasın. O zaman beşeriyetten sıyrılıyorsun. Dimağından çıkıyorsun, dimağla.  

               Dimağın bir işlevi de dimağdan çıkmamıza sebep oluyor. Dimağ, dimağ ile hapsoluyor. Dimağ ile çıkıyor. 

               Akıl + vahiy = zihin.  

               Akıl dimağdakileri topluyor, vahye göre şekillendiriyor. Ve vicdanla zihne veriyor. Dimağ bütünlüktür.  

               Dimağın içerisinde akıl var ya, akıl dimağ içerisinde bir sıfattır. 

 

 Her taraftan birşeyler toplandı, toplandı. Tefekkür akıl içinde bir sıfattır. Akıl, dimağın içinde bir sıfattır. Tefekkür dimağı 

bütünlüğe getirdi mi ? Akıl dimağdakileri topluyor, vahye göre şekillendirip vicdandaki zihne veriyor. 

               Dimağ, dimağ ile dimağda hapsolur. Dimağdan dimağ ile çıkacaksın yine çünkü dert dermandır. Bir şeyin dert  

               olabilmesi için dermanı barındırması lazım. Dermanı olmayan dert, dert değildir. Çünkü dertler bana derman imiş.  

               Eğer imanın içerisinde küfür yoksa iman değildir o. Olamaz.. Çünkü iman denilebilmesi için küfür olması lazım.  

               Ondandır imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine şüphe ve vesvese ile varıyorum. O yüzden şüphe ve vesvese  

               nimettir, kimse duymasın. 

 

Niye vesvese verildi ?  3 sıfat için: 

               1- taharriye daidir 

               2- ciddiyete vesiledir 

               3- teyakkuza sebeptir.  

 

• Dünyada hep dölleme karşıyı gibi gözüküyor. Aslında batında döllendiği için dölleyebiliyor. Sinn-i rüşd aslında döllendiği için 

dölleyebiliyor. Çünkü döllenebilen dölleyebilir. Dünyada 2000 sene yaşasan (Adem (as) bir rivate göre öyle yaşamış.  

Nuh (as) 950 sene yaşadı, Allah Resulu’u 63 sene yaşadı.  

 

1 gün sayılıyor hepsi. 1 gün sonra bir istasyon var. O istasyonda bilete göre biniliyor. Peki o istasyon nedir ?  

Kabre istersen 960 senede, istersen 63 sende gel önemli değil.  Hepsi 1 gün sayılıyor. Kabir bir istasyondur.  

Trene, uçağa, şimendifere vs. Sermayeye göre binilir. Burada müşahedetullah var, Ru’yetullah yok.  

Cennette ise müşehadetullah düşük. Ru’yetullah ancak cennette..  

Ru’yetullah’tan sonra başka bir Kur’an başlıyor.  

Herhalde Seradikat-ı Tecelliyat.. Mesnevi-i Nuriye 64’te.  

Ondan sonra başka bir şey başlıyor, onu bilemiyoruz..  

Vesveseyi çıkartın atın.. bu 3 tanesi yoktur. Adam da değilsin o zaman. İnsan olmazsın. 

Dimağdan çıkmak için yine dimağı kullanacaksın.  

Kendisini de döllüyor. Böyle özelliği var. Kendisini değiştirip dönüştürebiliyor. 
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