
Dimağ-4   Dimağın Adem ve Adem Alemleri ile ilişkisi     (1) 
 
 

Ademi dölleyip vücuda çıkarıyor. Yani vücud alemlerini döllüyor. Ayrı bir özellik ama adem alemleri vücud-u ilmi olduğu için onun 

da vücud sahasına çıkarmasında böyle bir dölleme özelliği var.   

 

• Dimağın Tekvinle ilişkisi ? 

• Peygamber kıssalarıyla dimağın ilişkisi ?  (20. Sözde) 

• Levh-i Mahfuzun dimağ ile ilişkisi ? 

• Dünya ile dimağ ilişkisi ? 

• Alem-i Emirle dimağın ilişkisi ? 

 

3. Dersin özetinden: Dimağ  18 bin alemin koridoru, altı-yol kavşağı 18 bin alemi döllüyor.  

                                                       Hassaten dimağın beslenmesi konusuna girilmişti.  

 

 

 

 

 

 

 

Dimağ  bizatihi vacibden beslenebilir  

1. Adem alemlerinden beslenmesi  ademden vücuda çıkartmak olarak düşündük..  

Adem alemlerinde kasıt neyi düşünmemiz gerekiyor ? 

Adem nedir ? 

2. Vücud alemlerinden beslenmesi  18 bin alemden ergenlik konusuna girdik. Döllenmeyen dölleyemez. Döllenmesi için 

18 bin alem tarafından döllenmesi lazım.. İnsanda rüşt ve büluğ konusu  «sizi çift çift yarattık (Nebe/78-8)» mealindeki 

ayetle ergenlik konusuna girdik.  

3. Döllenmek isteyenin yani neslinin devam etmesini isteyenin önce döllenmesi gerektiği. 18 bin alem tarafından  

döllensin, 18 bin aleme koridor olsun ki o şekilde dölleyebilsin. Üst baştan  döllenemeyen alt baştan döllenemez. 

 

 Dimağ adem alemlerinden döllüyor. 18 bin alemi de döllüyor 

 Aynı zamanda Adem alemleri dimağda var. 

 Adem alemlerinden çıkartma tarafı tekvine benziyor.  

Gayb olan bir şey adem mi ? Adem olamaz. Vücud alemleridir. İmam-ı Mübindir.  

Levh-i Mahfuzdan daha ileri İmam-ı Mübinden çıkmamış olanları da çıkartan bölüm 

 

Dimağın şöyle bir özelliği  var: 18 bin alemi döllüyor mu ? Dimağ dölleyebilmesi için döllenmesi lazım vahyin ilk maddesindeki 

sıkması.. Arıya vahyettik denmesi.. « Vahy-i Kur’anî, hayatın ruhu ve aklı hükmünde olduğundan..(L:336) »   

             Vahye ilk muhatap olduğu zaman muhatabiyet zahirde alıyor, birşey yükleniyor.  

            Ona birşey yüklüyor. Üstü açılıyor. Aslında var olan ayan ediliyor. 

 

 
 

D İ M A Ğ I N  b e s l e n m e s i  k o n u s u :  
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 Vacib             tarafından besleniyor 

 Adem  
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Mesela;  zahiri helal haram yolumuzun dışında zerre kadar bir inhiraf ileride dalalet bataklığına gider.  

                Masum gibi gözükürken korkunç cinayet olur. Usulde zerre kadar inhiraf edilmemesi lazım. 

                İlm-i usûliddin ulemasının akaid hakkında ve alemler hakkında söylediği o taşlar üzerinden yürüyeceğiz.  

                Onlarda inhiraf ileride dalalet bataklığına götürür. Zahiri aynı kabul et. Ama hafife alma. Hafife alanlardır... 

                Hallac-ı Mansur, Muhyiddin Arabî.. Mesela öyle bir hale geldi ki kendi evradını, namazdan önemli görmeye   

                başladı. Yani bir sohbeti, kendi iç mukarebesini üstün görüyor. Masum gibi dururken inhırafın asla masumiyeti  

                yoktur. Yani Risale-i Nur’da Nurculukta da öyle.. Zerre kadar sadakatten fiilen zerre kadar değil dağlar kadar  

                inhiraf edebiliyorsun. Fiilen sadakat yapmıyorsun. Olabilir..insansın..Fakat zerre kadar itikaddan inhiraf masum  

                değildir. O korkunçtur. Namazı kılmayan kafir olmuyor ama Allah’a biraz inanmıyorum desen kafir olursun. İMAN              

                esaslarından dağlar kadar inhiraf masum olabiliyor. Oruç tutmayabiliyor..  4 ismi asla elimizden bırakmayacağız ki  

                inhiraf etmeyelim: hüvel evvelü.. Vel ahir..vel zahiru..vel batın. 

 

                ZAHİR neyse aynen doğrudur, budur.. En sağlam doğru zahirdir. Şehadettir. O alemleri belirleyen olduğu için cennet  

                bile buna muhtaçtır... Bu alemsiz o alem bilinseydi insan gelmezdi..(neyin etrafından kazıyorum şimdi) Vahy ile zahirde  

                ilim bize yükleniyor... İlim alıyoruz. Bu zahirde böyledir, doğrudur. 

 

                Batın ise alınanla içeride uyandırılandır ki bu Kur’andır. Kur’an budur. Bizim Kur’anımız budur. Kütüphanedeki  

                Kur’an mushaftır. Alınanla sende uyandırılan.. Okunup sende uyandırılandır, uyananlardır Kur’an.  

                İnsan bu kainattan öncedir. Çekirdek  evvel.   Meyve   ahir. Ağaç  zahir. Sistem  batın.  

                Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği aslisi insan. Kainattan önceyiz. Kainattan önce isek bu tarafımızın  

                içerisinde 18 bin alemin içinde bulunan Alemsizler de var..Adem... Adem alemleri. 

                Ademde bile meratib var. Üstad adem için ne diyor ? Adem mi ? Alem mi diyor ? Adem.. Adem alemleri dediği var..     

                Adem alemleri alemlerdir. Adem ise alemler değildir. Adem alemleri vücud-u ilme perde olmuş bir ünvandır.  

                Zeminsiz zemin.. İlmin gözüktüğü perdesiz perde. İlim orada gözüküyor, varlık orada çıkıyor (bu noktada yeri tam  

                gelmiş) Bir saray varmış.. Sarayın içinde şehir var..Şehrin içinde memleket var.. Memleketin içinde  alem var. Bu saray  

                nerede ? Bu saray insandır.. Mec’ul’deki nurdur. Vücuda gelmemiş. Herşey bu sarayın içindeyse bu saray nerede ?  

                ADEM’de dir.  

Adem, Tekvin sıfatına bakıyor. Çünkü: Kudret vücuda bakan yönüdür. Allah’ın sıfatından Tekvin ise kudretin arkasındadır.. Onun 

için tekvin ademe bakıyor. Mesela; adem bir gecede veya bir gündüz hemen büluğ çağına giriyor. Bir anda bütün herşey 

değişiyor. Sanki o çocukluk dönemi ademdi. Adem haleti yaşatıyor. Herşey var ama hiçbirşey yok onun dünyasında. Ademden 

vücuda çıkıyor. Bu da hissiyatın ademden vücuda çıkmış demektir. Sinni büluğ.  

 

                Mesela büluğ çağına gelmeden önceki bir haletle büluğ çağına gelince bir anda alemlerin değişmesi vücuda çıkmış  

                gibidir.. Bu hayvanda da insanda da aynı.. Bir de rüşd çağı var.. Rişd çağında onlar çok azdır. Fark nedir ? Büluğ çağı 15  

                yaşına kadarki haletlerle, 15’den sonra döllenen, dölleyebilen döllenebiliyor. Büluğ çağı deniyor buna.. Alemlerinde n 

                neler oldu tahmin edin...farkı kıyas edin.. Bu fark kadardır rüşde eren-ermeyen... 

                Rüşt sıfatı sadece müslümanlarda oluyor. Münafık için rüşd sıfatı yoktur. Çalışmıyor.  

                Rüşd sıfatı Rahimle aktif oluyor. 
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Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı  fikriyat, hissiyat, vicdaniyete sahip olmanın  

                simgeselliğidir « rüşt çağı ». 

Emir     büluğa bakıyor..sinn-i büluğ  

Kudret  Rüşde bakıyor. Çünkü; aleminde alemleri dölleyebilmen için Kudret isminin tahakkuku lazım. Emir, bütün kainatta  

                müslüman mı, kafir mi fark etmiyor. Cenab-ı Hakkın emrinde hepsi.. Hava emrinde..müslüman, kafir değil emir  

                aleminde ama kendini dölleyebilmen için rüşdle büluğ arasında bu var. Herkes büluğa giriyor.  

                Mümin-kafir fark etmiyor. Ama rüşde herkes giremez. Burada Cenab-ı Hak sana kapı açıyor. 

 

Saray ademdir. İnsan dimağ. Çekirdek itibariyle insan kainatın çekirdek-i aslîsi. Kainatta adem alemleri var ama kainatın 

dışında adem var. 

               - Dimağda adem alemleri var. Adem yok.  

               - Adem alemleri ancak eneyle bilinir, girilir..  

               - Adem-i mutlak yok. İlm-i muhit var.  

                Adem. Bir de adem alemleri var, ikisi arasındaki fark çok korkunç. Bir tanesi dimağ ile, biri de ene ile alakalı.  

                Hiçliğini bilmek ademle alakalı.  

                Allah bütün adem alemlerini belirlemiş ama belirlenmişin dışında sanki adem.. 

               - Zata bir ayinedarlık var ademde.  

 

Ne yaparsan yap dimağ bir şeyin aynasıdır. Vicdan bir şeyin aynasıdır. Mahluktur 

Kalp, ruh  aynadır.. mahluktur. Ama ENE mahluk değildir. Mahluk değilse, mahluk olmayanı gösterir.. Eğer mahluk olanı 

gösterirse makamı gitti. Albay teğmenlik makamında iş yapıyor.. O zaman niye albay diyorsun ? Dimağ, vicdan, ruh ve kalp 

mahluktur, aynadır. Ama ene mahluk olmayıp mahluka ayna olursa o zaman ene denmez buna enaniyet denir.  

Enaniyet  enenin mülk tarafıdır. Ene ise enaniyetin melekut tarafıdır. Eğer ene varlığın aynası ise o zaman o ene 

değildir...ona sadece isim vermişsin. Ene mahluk da değil vacib de değil. Niye berzahtır ? Çünkü vacibe ayna olma özelliği var. 

Özelliksiz özelik. Hiçliğin bilmek makamı bu yani.  

                Adem alemleri ne o zaman ?  Adem alemleri ise daire-i ilmde bulunan, vücud-u ilmiye perde olmuş vücud-u ilmiler 

                ve vücud-u haricilerin çıktığı zeminsiz zemin.  ilmî vücudlar ve vücud-u haricilerin çıktığı zemin.. İfade edildiği  

                yersiz yer. Vücudu yok ama varlık ifade edilmiş. Yani bizim 18 bin alem cinsinden bir vücut değil. Ama bunlar da                

                alemdir. Çünkü adem alemleri «Suphanallah..Suphanallah» diyor.  Bunu 11. meselede anlatıyor. Adem ise  

                Suphanallah Suphanallah demiyor.  

 

• Elhamdülillahi rabbil alemin.. Alemler. 

• Errahmanirrahim....adem alemlerinin üzerine bina edilen vücudlar.. 

• Maliki yevmiddin... “                 “                   “                     “ 

• iyyake neabüdü ise.. «Sana ibadet ederiz».  

Bundan önce «ben, sen, o alemlerin Rabbi». Ama «iyyake neabüdü»’de «Sana ibadet ederiz » diyor. Alah’ın dışında  birşey 

yok ama «sana» diyor.. «sana» olması için dışında olması lazım..nasıl olacak ? Kim diyecek bunu ? O adem oluyor.   
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Biraz daha müşahhaslandıralım: Zat taayyün ve teşahhus ediyor...(Ş.9) Adem alemlerindeki taayyün ve teşahhus O’na diyor. 
Aslında bunu diyen yine kendisi. Bendeki O yani. Kul hüvallâhü ehad...küfüven ehad..aynı ama tam aynı değil. Ne aynı ne 
gayridir. Yani bendeki (bensiz ben), ademdeki O. O burada taayyün ve teşahhus etmiş. Bu, aslına diyor. 

 

                Küfür, şirk  Ademde yok. Adem alemlerinde. 

                Adem aleleri  dimağda kendisini  

 

                                 Tahamyyülde, Tasavvurda, ayrı ayrı gösterir.  

Adem alemleri dimağda kendine göre yapılandırmış.  

Dimağın 7 mertebesinin zeminsiz zemini adem alemleri...  

Zanlar hep orada fışkırıyor... 

 

                 Zan ? Adem alemlerinde ben 8 kafalı 5 ayaklı acube-i mahluk olabilirim ama böyle oldum. Bunu biri seçmiş. O  

                seçilmeyenler nerede ? Yani Allah’ın ilminde sırf bu model yok. Başka modellerde ihtimallerim var. Bunlar adem  

                alemleri.. Bu adem alemleri var, benden kopuk değil..yer yer, zaman zaman Zanlarla, Tahayyüllerle çıkıyor.  

                O hayal ettiğin şey adem alemlerindeki vücutların.. Hayal ettiklerin adem alemlerinde aynısı var.  

                Onu kullanıyorsun. 

                Hayal, hiçliği kurgulamıyor. Ademi kurgulayamaz.  

 

 A d e m  deyince mevcudatın dışına atacaksın. 

 A l e m  deyince kafanın içine koyacaksın. 

 Adem alemleri daire-i ilimde.. lavh-i mahfuz onun çatısı. 

 

         -  Peygamber kıssalarıyla DİMAĞ’ın ilişkisi: 

         İnsan topraktan yukarı ve aşağı gittikçe korku olur, üşür. sebebi; vücut alemlerini toprak simgeliyor. Vücuttan hangi     

         yöne uzaklaşırsan korku olur. Ruh-ceset ayrışması belirlenir...bedende bir yansıması olur. Titreme ve üşüme.  

         Korkusuz üşümede; Hz. Peygamber’e (asm) ilk vahiy geldiğinde üşüdü. Cebrail (asm)’ın sıkmasıyla ruhu cesdden      

                kurtardı ve mutlak hakim kıldı ve «üşüyorum, örtün beni»...dedi. 

               19. Mektub: çocuğu okurken Allah Resulü (asm) göğsüne elini koydu yani temas etti...tek vücut oldu..kaynak oldu. Vahy   

                böyle olmaz.  

                - Vahye ilk muhatab dimağdır. 

                1. ve 23. Söz tamamen dimağa bakıyor.  

                 

 

 

 

 

 

 

                 

Musa (as) 

İbrahim (as) 
ayeti dimağa bakıyor 

Çölün  

özelliği  

  Susuz   (Musa (as)) 

  Sıcak ve ateş  (İbrahim(as)) 
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                Çölün hiç bir belirlenişi yoktur. Her daim değişkendir. Dimağ aynı böyledir. Çöle benzer.  

                - Çöldeki insan dimağıyla imtihan oluyor. 

                Süleyman (as) kıssasının dimağa bakan yönü: «Cinlerden bir ifrit, makamından kalkmadan ben onu sana  
                getiririm..(Neml 39-40) »   «vezirlerinden celb ilmini bilen bir alim, gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin  
                yanınızda o tahtı hazır ederim...» dedi.  Taht-ı Belkıs Yemende iken Şam’da aynıyla ve suretiyle hazır olmuştur..  
 
 
                Görüntü dimağ ile alakalı. Cin ve havayı kullanma hasebiyle Süleyman (as) DİMAĞ’cı bir peygamberdir. Hüdhüd  
                kuşu da hafriyatsız su buluyor. Hafriyatsızdan kasıt  zannın olmaması.. (cennette hiç bir şeyin hafriyatı yok.  
                Madde-i hayattan olmuştur. Dünya gibi atomdan olmamıştır. Dünyada herieyin posası var) Dimağın dışına çıkmış. 
                Hafriyatsız suyu bulmak; ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu ya ashabım..? – Takvanızı artırın yani tecerrüd yani  
                bişey yapmadan tecerrüd ediyorsun, ilim geliyor. 
 
                İlim sahibi insanın  cinden üstün olduğunu  gösteriyor.  
                Cin  makamından kalkana kadar. 
                Alim  göz açıp kapayıncaya kadar. 
                O taht bir anda nasıl olmuş ? Her şey heryerde var (her esma). Bu alim (enfüsçü) onların üstünü açmış. Bir şeyin  
                üstünü açınca alttakini çekmiyorsun. Dimağ ile enfüse vardığında dimağ bitmiyor. Taht, dimağ kullanılarak getirlimiştir. 
                    
                Hz. İsa (as)’ın azami mucizesi insanları diriltmesi  ölmüş ruhların ihyası...yine dimağ ile olacak.  
                Dimağ ile ölmüş ruhları diriltmektir İsevi meşreb..  
 
23. Söz: Tin suresi.. İncir ve zeytine Allah (cc) yemin ediyor. Zemini incir ve zeytin hakikati oluşturuyor... 
• İncir  18 bin alemin cemidir. 
• Zeytin  Nura işaret ediyor. 
• Birinci Mebhas, 1.nokta: insan nur-u iman ile a’la-yı illiyyine çıkar;  
• Nur-u iman  dimağı tarif eden tarfilerden. 
• İmanın yeri  Kalb.. 
• Kalbte imanın yeri  vicdan  
• Vicdandaki imanın ziyasının, dimağda makes bularak nur-u iman ile dışarı çıkması  Nur-u İman: imanın nurudur.  

                                                                                                                                                                          İmanın kendisi değil. 

                Ziya-ı İman deseydi zulmet aynı yer denirdi. 

                Karanlık  dimağda    İtikad 

                Zulmet    kalbde        İman 

                Nur-u İman  vicdanla dimağ beraber çalıştıı zaman insan kıymet alıyor. 

                İman kalbde. Dimağ ile vicdan kalbin 2 farklı ayakları. Kalp iman konuşunca dimağsız konuşamazsın.  

                İmanın ilk giriş kapısı  İtikad ile. 

                İtikad olmadan  iman olmuyor  deliler, çocuklar, hayvanlar... 

                İtikad olmadan dimağ olmuyor. Her itikad: imana dönmüyor. 

                Zahirde itikadı var.. İman etmemiş. İtikad etmiş ama iman etmemiş (mürted olan sahabe gibi) 

                Nur-u İman  Dimağda 

                İman  Kalbde 

 
Mühim  birşeyin vücudu varsa, ademi de aynısıdır. Birşeyin vücuddan çıkabilmesi için ademden sıyrılması lazım.  
                Her vücud mertebesinde adem mertebesi de vardır. 
                + 2 derken  -2’yi barındırıyor 
                +2’siz    -2 diyemezsin.  
                0 yoksa  + yoktur. 
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Akla ne geliyorsa Levh-i Mahfuzda ademi vardır. Cebrailin de ademi vardır. Her vücudun vücuda çıkmadan önce ademi var. 

                Esmanın ademi  Sıfat      ,       Sıfatın ademi  Şuunattır. 

                Küfür ademdir.  

 

                Vicdan   -----   İMAN   <---->   ZULMET   -----   Kalb 

                Dimağ   -----     NUR     <---->   KÜFÜR (karanlık) 

               -- Nur-u İmanın ma’kesi dimağdır. 

               -- Zulmet-i küfür ise kalptedir 

 

İmanın kalpteki getirileri.. Kalbe ve vicdana sirayet ederse imanın içine giriyorsun..  

Ruh seviyesinde iman olursa artık fenafil oluyorsun.. 

                iyyake neabüdü...huzur oluyor. Gaflet olmuyor hiç.. 

                Ruhu da geçince hiçliğini bilmek.  

                Bendeki O, O’ndaki ben aynı oluyor. Ene oluyor...İman bitiyor.. Şuhud oluyor (iman gaybadır).  

                İmandaki enelik  mertebesi..gayb değil. 

                Dimağa giren küfür hemen zulmete inkılab etmiyor.. Savunma sistemi var.. Nur’da ise hemen geçiş var. 

 

•  Cehennemin çıktığı bir kaynak var 

• Cehennemin kendisi ademdir. Çıktığı kaynak ademdir. 

• Allah (cc) Şeytanı huzurundan adem alemlerine attı.  

• Çöle attı  dimağ 

                « iman insanı San’i Zülcelaline nisbet ediyor. İman bir intisabdır » (S:311)  

                Nisbet; nesebi hatırlatıyor. Kaynağına döndürüyor. İman seni aslına taşıyor. Kökenine götürüyor.  

                Zıddı; burada yetim ve kimsesizliktir.  

                İMANSIZLIK; seni kökeninle, nesebinle bağını keser. Yetim ve kimsesizlikte ye’is olur. 

                Alah (cc), şeytana «ben senin velin değilim» diyerek kökenini kesti. 

 

• 18 bin alemde sahne almaya geldik. Bir günlük sahne dünya.  

• Düşmanın seni tanıdığı kadar sen kendini tanısaydın, oynadığın bu filmin baş rolünde sen olurdun. 

• Düşman rolü ŞEYTAN’a verilmiş.   

• Bu dünya sahnesinde ÖLÜM de DİRİLMEK de rol..! 

• Aslına, nesebine, köküne taşınmayan iman TAKLİTTİR. Gurbettesin. 

• KAFİR demek; hiç bir alemle alakan kalmamış. Çöle atılmış, kapatılmış. Yaşıyor ama yaşadığının farkında değil.        

•              

          « insan, iman ile insanda tezahür eden sanat-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye itibariyle bir kıymet alır.  

             Küfür, o nisbeti kat’eder. O kat’dan san’at-ı Rabbaniye gizlenir »   (S:311) 
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Dimağ-4   Dimağın Adem ve Adem Alemleri ile ilişkisi     (7) 
 
           

• iman ile, imandan daha öteye, arkasına bir şey uyanıyor. 

• İmanın nuru ile  insan-ı ekbere inkılap ediyorsun, oraya taşınıyorsun.  

• İnsan-ı ekbere gideceksin  şahsiyet-i Muhammediye’ye giriyorsun. 

• Cüziyetten külliyete çıkınca sanat böyle tezahür ediyor. 

• Sanat demek senin açılımın demek. 

• Rububiyeti gören sanatı görür.  

• İnsan küfre girince kafasında bir tanrı, yaratıcı oluşturuyor. Ve bu anlayış ona ebede kadar zulmedecek. 

 

               S: şeytanda islamsız iman var mıydı ? 

Şeytanda eylem vardı. İbadet yapıyordu ama bizim gibi Allah’ı böyle bilmiyordu. Allah’ın hata, zulüm yapabileceğini düşündü 

ve «ben Ademden (as) üstünüm» dedi.  

Bugünkü müslümanların sorunu bu işte... Allah’ın Rububiyetine inanmakta sorun var. Namaz kılıp oruç tutuyor ama Allah 

düşmanlarıyla aynı safta olabiliyor. Edille-i Şer’iyye varken abisini, hocasını putlaştırabiliyor.. «bir bildiği vardır» diyor.  

Bunu demek (haşa) « Allah’ın bilgisi yoktur »  demektir. 

 

               « İşte insan Cenab-ı Hakkın böyle antika bir sanatıdır. » (S:311) 

 Antika;  geçmişi bize taşıyandır. Kökenine sirayet etmiş olandır. Peygamber efendimiz (asm) Veysel Karani hazretlerine  

hırkasını üşümesin diye göndermedi. Koridor açıyor Ona. Sirayet var. Benim ruhuma bununla girebilirsin. İnsan kaynağına  

geri dönüp girebiliyor. Antika oluşu ondandır. Esmanın içine girebilir. İnsanda bu var. Nesebine dönebiliyor.  

 

                -- İnsan; insanla insanlaşabilir. Malzemelerle değil. 

                -- İnsan kendisiyle insanlaşabilen tek varlıktır.   

                -- İnsan kendisiyle de kendisini üretiyor.  

                Mesela ben kendimi merak ediyorum, kendimle.. 

Kendimi merak ediyorum. Kendimi tanımak için harici kullanıyorum. Kullandıktan sonra kendimi kendimle inşa ediyorum. 

Bu sefer kendimi kendimle buluyorum. Bu vasıtayla, istisna ve müstesnadır. Hiç bir mahlukta yoktur bu..  

Cebrail (as)’da da yoktur bu.. Yani kendini kendiyle inşa etmesi.  

 

Arayanla aranılan aynı kişi, 

İnşa eden de edilen de aynı, 

Yürüyen de varılan da aynı, 

Duran da yürüyen de aynı, 

Olan da olunmuş da aynı, 

Konuşan da konuşulan da aynı, 

Konuşan da susan da aynı.       

  

İman ışık, imandan daha öteye taşınacaksın. Bunu da şuur ile yapacaksın..         
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