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ÖNSÖZ

“Sen kendi nefsinde ve vücudunda ve içinde tefekkür ettiğin zaman, derinliklere nüfuz eden Bâtın ism-i 
şerifinin muktezasıyla, inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tafsilatıyla fasleyle. 
Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde san'atın kemali tamamıyla tecelli eder.” (B.Mesnev-i Nuriye: 324) 

Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istihrac et. (Sözler-37)

“İ'lem.. Ey kardes ̧ bil ki! Maksud-u hakikî olan tevhide biaynelyakîn ulaştıran kapılar, yollar (ikidir.) 
Bunlardan birincisi: Geniştir, afakîdir. Bir Nebi veya bir Resule kesbsiz İlahî bir davetle açılmasından 
başka, gayrilere kapalı ve mesduddur… 

İkinci kapı ise: Daima açıktır ki, ism-i Bâtın canibinden ve enfüs dairesi içinde kalb tarafından başlanır. 
Bunun anahtarı yalnız mahviyet ve terk-i enaniyettir.” (B.Mesnev-i Nuriye: 182)

İlk olarak yedi kişilik bir heyetle, vahyin ilk muhatabı olan “Dimağ” konusu, Üstadın da tavsiyesi üzere, 
İsm-i Bâtın canibinden ve enfüs dairesi içinde, inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün 
tafsilatıyla işlenmiş ve her biri 2-3 saat süren bu dersler, Zeytinburnu Risale-i Nur Medresesinde ortaya 
çıkmıştır. 

“Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ 
Kur'an kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya 
haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh 
olabilir. 

Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya 
lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin 
vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim 
ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile 
ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek. 

Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden
süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.” 
(Kastamonu Lahikası – 56)

Yapılan bu derslerde öncelikle Risale-i Nurdan o kelimenin tamamı toplanmış defalarca okunarak 
mütalaa edilmiş sonra ders ortamında müzakere edilmiştir. Bu şekilde şahsi mütalaa ve heyetçe ders 
müzakeresi esnasında birçok ince manalar tespit edilmiş ve birçok şekil ortaya çıkmıştır. Yapılan şekiller 
ve şemalar konuyu daha iyi anlamımızı, rahat bir şekilde manayı ifade etmemizi sağlamıştır. 

Yine bu derslerin yazımı, renklendirilmesi ve tashihi ayrı bir heyet tarafından yapılmıştır. 

Bu dimağ ders notlarının, Risale-i Nurun enfüsi manalarını, anlama yolunda önemli bir kaynak olacağını 
ümid ederek, hatalarımız varsa afvını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, Rahmeti İlahiyeden niyaz 
ediyoruz.



Dimağ ve Mertebelerinin Tanımı

«Dimağda meratib-i ilim muhtelifedir, mültebise
Dimağda meratib var; birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir,
Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz'an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir.
İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Herbirinden çıkar bir halet: Salabet itikaddan,
Taassub iltizamdan, imtisal iz'andan, tasdikten iltizam, taakkulde bîtaraf, bîbehre tasavvurda.
Tahayyülde safsata hasıl olur, mezcine eğer olmaz muktedir. Bâtıl şeyleri güzel tasvir etmek, her demde
Safi olan zihinleri cerhdir, hem idlâli.» (Sözler-706 )

Dimağ:  Dimağ bir santraldir onsekizbin alemi birbirine bağlayan bir merkezdir, bir kavşaktır. Nasıl ki bizler Güneş 
enerjisini depoladıktan sonra buzdolabının  soğutucu özelliği aktif edebiliyorsak bu demektir ki zıt olanları 
birbirine dönüştüre de biliyoruz.. Aynen öyle de dimağda onsekiz bin alemden aldığını değiştirerek veya 
değiştirmeden dönüştürebiliyor. Dimağ sevk ve şevk dahil olmak üzere aldıklarını hepsini onsekizbin aleme 
uygun formata çeviriyor. Bu kainatla Allah’ın takip etmiş olduğu gaye arasındaki ara berzahtır dimağ. Dimağ 
birbirine dönüşüm yapan bir sistemdir. İnsani berzahtır dimağ..
Dimağ kalbdeki imana kalkan vazifesi görüyor bekçilik yapıyor.. neyle yapıyor bunu? fikir ile..
Dimağın hakikatı levh-i mahfuzda, mahiyeti tekvindedir. Dimağ, Levh-i Mahfuzun hülasa-i camiasıdır.
Dimağdaki sistem iki yönlü çalışıyor.. "makes-i efkar”.. yani dimağdan vicdana inen yön..dışarıdan içeriye yönü 
tanımlıyor.. Dimağ  duygular vasıtası ile hariçten aldıklarını ilme dönüştürür…güneş panelinin güneş enerjisini 
elektriğe dönüştürmesi gibi.. dimağın yedi mertebesini geçen efkar vicdana, vicdandaki zihne iner.. birde 
“makes-i nuru iman” tanımı var ki; içerden dışarıya çıkan yönü tanımlıyor. Vicdandan çıkan imanın ziyası dimağa 
gelir nura inkilab eder ve kainatı o iman nuru ile müşahede eder.. 

Tahayyül: Cisimdeki duygular yoluyla dimağımıza giren herşeye suretler tayin, teşhis edip; birer mikdar-ı 
muayyen, birer şekl-i mahsus veren, o mahsus suretleri biçip diken ve giydiren kuvve-i hayaliyemizdir, bu 
işlemlerin yapıldığı yerde dimağımızın tahayyül mertebesidir. Yedi tane duygudan dimağda taayyün ve teşahhus
edip suret giydiren mahaldir tahayyül.. Tahayyül emr-i nisbilerle dışarıdan aldıklarınla duygularınla inşa olur. 
İnsanın çoğu zaman ihtiyar ve iradesini dinlemeyen bir sistemdir. Duygulardan gelen verileri ihtiyari ve ihtiyarsız
şekillendiren sistemdir. 

Tasavvur: Kuvve-i tasavvuriyemizin çalıştığı, düşüncelerimizin oluştuğu mertebedir. Dışarıdan gelenler emr-i 
nisbilerdir. Emr-i nisbilerim ile düşünce, bilgilerim ve vehim, zan, şüphelerim benim tasavvurumda emr-i 
itibarilerimi oluşturur. Tahayyülden gelen şekle mana sirayet ettirme sistemidir.

Taakkul: Tahayyul ve tasavvur edilen şeyin akılda mihenge vurulması.. Kuvve-i Akliyemizin çalıştığı mertebedir. 
Taakkul bir sistemdir. İçinde akıl bir yapıdır, alettir ve cihazdır. Sistem taakkuldür, cihaz ve alet akıldır. Vahyin ilk 
muhatabı bu mertebedir. Taaakulde tefekkür var ilim yok. İlmin zemini ve malzemeleri var. 

Tasdik: Bu aklın imbiklerinden geçirilerek tefekkürle ilime dönüşür ki, ilime dönüşme yeri tasdiktir. 
Akıl terazisinde makul olan şeyin kalbde bulunan Latife-i İnsaniyeye veri gönderme yeridir..Tasdik, Latife-i 
insaniyenin dimağdaki tezahür sistemidir. İlim denilen tasdik... 

İz’an: Basiret, Anlayış, Teslim olup itaat etmek.. yani izan ile, tasdik ettiği şeye kalben taraftar olur. İzan imana 
tarafgirlik.. Kalbe veri gönderen dimağdaki sistem..

İltizam: İltizam kendine lazım kılmak gerekli ve tarafgirlik etmek.. İltizam İslamî fiil, eyleme tarafgirlik. Eylemin 
kendisi değil. Mesela adam çok seviyor namaz kılanları ama namaz kılmıyor. Mesela Üstad şöyle diyor “Bazı 
ittihad terakkileri gördüm” diyor “Bu memleket ancak şeriatla idare edilir” diyor ama şeriatı sevmezler. İltizamı 
var imanı yok.

İtikad: Akıldaki bilgilerini, tasdikteki ilimleri, izandaki kalbi tarafgirliğini, iltizamdaki fiili hayatını, inanca 
dönüştürme sistemidir. Emri nisbilerle emri itibarilerin bütünlükleri ile dimağın iksirlenip döllendiği yerdir. 
Kanaat-ı kat’iyyeye dönüşüyor. Artık onsuz düşünemiyor.



DİMAĞ -1  Dimağa giriş ve Dimağ nedir ?

Dimağın mertebeleri ve Dimağ da hapsolmak………………………………………………………….......................……...……….1

Emri nisbilerle Dimağın mertebelerine bakmak………………………………………………………….........................…………..2

Akıl nedir ? Aklı hakikatına bağlamak nasıl olur ?.................................................................................................2

Dimağımızla maddi havayı nasıl etkiliyoruz………………………………………………………………………….......................……3

Dimağın santral oluşu……………………………………………………………………………………………………………..........................4

Dimağ sistemi ne işe yarar ?.................................................................................................................................4

Tefekkürle dimağın bütüne gelmesi……………………………………………………………………………………......................…….5

Deha ve Hüda nedir?............................................................................................................................................5

Güneş gibi bir dimağın olması………………………………………………………………………….................................................5

Vahye ilk muhatabın AKIL olması ve Aklın makes oluşu………………………………………………………....................……….6

Dimağ herkeste aynı mıdır?..................................................................................................................................7

Dimağın ara formatları olan (Tevehhüm… şübhe, yakin, hal)……………..…………………………….…....................…...…8

Dimağda esas aktör olan Taakkul (Aklın ) işlevi……………………………………………………………………...................….......9

Aklın içi ve Aklın 24 sıfatı……………………………………………………………………………………………………....................….…...9

Hikmet nedir ? Fehim nedir ? Mana nedir?.......................................................................................................10

Ene cehenneme nasıl girer? Yeri daha yukarıda değil mi?.................................................................................11

Zihnin dimağdan beslenmesi, vesvesesiz iman mertebesi…………………………………………………....................……...12

Cennetin cenneti, cehennemin cehennemi…………………………..………………………………………..…......................…...13

DİMAĞ - 2 Dimağın yapısı ve haritası

Dimağda meratib var. Birbiriyle mültebise……………………………………………………………………………........................14

Dimağın enerji üretmesi……………………………………………………………………………………………………….…......................14

Ene ve enaniyet arasındaki fark, enenin musaddık oluşu………………………………………………………....................…..15

Dimağın içeri girenleri dönüştürme özelliği ve mazi ve istikbali halde görmesi………………………........................16

Dimağın mazhar olduğu esma ve adem alemlerine açılması………………………………………………...................….…..17

Dimağın bütünlüğe gelmesi………………………………………………………………………………………………...................……....18

Vücud çeşitleri, Tekvin ve adem…………………………………………………………………………………….….….........................19

Vücud, ademe nasıl dönüşür…………………………………………………………………………………..…...................……….….….19

DİMAĞ - 3 Dimağın 18 bin Alemi döllemesi ve döllenmesi

Makes-i efkarı Dimağ ve Dimağın makes-i nur-u İman oluşu……………………………..……………....................…………20

Dimağın santral oluşu 18 bin alemi bu aleme dönüştürmesi……………………………………………...................………...21

DİMAĞ – FİHRİST        (1)



İlim nedir?...........................................................................................................................................................21

Dimağın hakikati ve mahiyeti…………………………………………………………………………………………....................………….22

Nur-u İmanın bir tanımı………………………………….…………………………………………………………….........................…......22

Fikir ve Dimağa şekil verebilmek………………………………………………………………………………......................................23

Dimağ zaman ve mekanın ayrım kavşağı………………….…………………………………………………………...................…..…24

Dimağa ne ile hakim olabiliriz?...........................................................................................................................24

Dimağa müdahale edilebilmesi……………………………………………………………….…………………...........................……….25

Haram nazarın dimağdaki tahribi………………………………………………………………….…………..........................….…25-26

Dimağın beslenmesi……………………………………………………………………………..………............................................26-27

Ölüm korkusu ve Dimağ ilişkisi……………………………………………………………………………………...........................…27-28

Ergenlik nedir ? Lümme-i şeytaniye nasıl işlemeye başlıyor…………………………………………..................................29

Sinn-i buluğ ve sinn-i rüşd nedir?.......................................................................................................................30

Elestü bi-Rabbiküm , Dimağ ile cennete girmek……………………………………………………………...............................…31

Biz cennette hiç bıkmayacak mıyız? ………..……………………………….......................................................................31

Adem Alemleri ve Cehennem…………………………………………………………………………….…………........................….31-32

Dimağ  ve Cebrail…………………………………………………………..………………………………….………….............................….33

Dimağın vacible mahluk arasındaki hayt-ı ittisal zarı oluşu……………………………………………..…............................34

Hüsün lezzeti, Kemalin lezzeti, Vücudun lezzeti…………………………………………………………..…...............................35

Vesvesenin veriliş hikmeti…………………………………………….………………………………………………...........................……36

DİMAĞ - 4 Dimağın Adem ve Adem Alemleri ile ilişkisi

İlk üç dersin özeti…………………………………………………………..…………………………………………………………................…..37

Evvel – Ahir – Zahir – Batın isimlerini elden bırakmamak …………………………………………………………................…..38

Ene ve Enaniyet farkı………………………………………………………………………………………………………............................…39

Adem ve Adem Alemleri…………………………………………………………………………………………….........................……39-40

Peygamber kıssaları Dimağ ilişkisi……………………………………………………………………………….…...........................40-41

Zeytin ve incirin enfüsteki karşılığı…………………………………………………………………………………..........................…...41

İtikad ve iman arasındaki fark………………………………………………………………………………….……..........................….…42

Esmanın ve Sıfatın Ademleri……………………………………………………………………………………………...........................…42

Dimağ, kalb ve ruh seviyesindeki iman…………………..………………………………….…………………..........................…….42

İmanın nisbet ve intisab oluşu……………………………………………………………………………………….….............................43

Antika nedir?...........................……………………………………………………………………………………….….............................43

İnsan; insanla insanlaşabilir?...……………………………………………………………………………………….….............................44

DİMAĞ – FİHRİST        (2)



DİMAĞ - 5 Dimağ ve Tekvin

Sıfat-ı İlahiye, Zatiye ve Subütiye………………………………………………………………………………...........................……....45

Tekvin nedir?......................................................................................................................................................45

Mümteni—Mümkin – Madum…………………………………………………………………………………………...........................…46

Mevcud—Vücud – İlm-i vücud………………………………………………………………………………....…..................................47

Tekvin sıfatının içinde bulunan ademin bizdeki karşılığı……………………………………………………..........................…47

İlim ademle başlıyor………………………………………………………………………………………………………............................….47

Hiçliğin nisbetinde Allah(cc) Teayyün ve Teşahhus ediyor………………………………………………..........................……48

Cehalet Nedir?....................................................................................................................................................48

Meyil—Emir– Evamir-i Tekviniye……………………………………………………………………………………….............................49

Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin ……………..…………………………..…………………………………………..........................49-50

İrade ve Emir…………………………………………………………………………………………………………………................................50

Kudrette olan herşey vücuda gelmiyor………………………………………………………………………....................................50

Kudret, İrade, İlim arasındaki sıralama……………………….………………………………….…………………..........................…51

Emr-i Tekvini mi, Evamir-i Tekviniye mi daha cami?..........................................................................................51

Levh-i mahfuza yazılma süreci…………………………………………………………………………………………..............................51

Bilmediklerini bilmek ilim ise, bildiklerini bilmek irade….…..……………………………………………..............................52

Dimağ tekvinin çocuğudur………………………………………………………………………………………………..............................52

DİMAĞ - 6 Dimağ ve Levh-i Mahfuz– İmam- ı Mübin / Kitab- ı Mübin

İmam-ı Mübin Levh-i Mahfuzun divanıdır, bazende ünvanıdır……………………………………...........................………54

Dimağın Levh-i Mahfuz oluşu………………………………………………………………………………………..........................…..….55

Şecere-i Hilkat Furkandır……………………………………………………………………………………………….................................55

İnsan maddi, manevi her uzvunu şükrü örfide kullanırsa inbisat ve inkişaf eder………………..............................55

Nur- u  Muhammedî (Mec’ulün iki yönü)…………………………………………………………….…………..........................……56

Levh-i Mahfuzla İmam-ı Mübinin ne farkı var…………………………………………………………………..........................……56

Haramın maneviyatı etkilemesi (Derse gelemiyor, anlayamıyor musun?)…………………….............................56-57

Kitab-ı Mübin  ve İmam-ı Mübin…………………………………………………………………………….........................................57

Eşyanın iki yönü var………………………………………………………………………………………………………...........................……58

Cesed– Cismaniyet—Ruh……………………………………………………………………………………………..........................……….58

Levh-i Mahfuza kudretin taalluk etmesi……………………………………………………………………….……............................58

DİMAĞ – FİHRİST        (3)



Tahiyyat nerede oldu ?.......................................................................................................................................59

İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübinin Levh-i Mahfuzdan farkı nedir?.....................................................................59

Kader kalemi, Kudret kalemi………………………………………………………....................................................................60

Nazari ve Bedihi kader…………………………………………………………………………………………….............................……60-61

Mizan, İntizam, Nizam........................................................................................................................................61

Ziruhun vücudu bir kelimedir, söylenir- yazılır-kaybolur……………………………………………….............................61-62

Allahın (cc) mevcudatı yaratması fıtratındandır, ihtiyacından değil………………………….............................………..62

Mevcudatın tebdil ve tağyir ile zeval ve fena içinde süratle sevkedilmesi……………..………...........................……63

Şecere-i Hilkatin başka bir formatı (İnsan- Şecere-i Hilkat-Cenab-ı Hak)…….……………………...............................64

Ayetül  Kübranın ondokuz mertebesinin sıralanışı……………………………………………………………...........................…65

Alem-i Gayb ve Alem-i Şehadet ortasında insani Berzahlar…………………………………..………...........................……65

Niçin Alem-i Gayb oldu ? Alem-i Şehadetin tenteneli perde oluşu…………………………………............................….66

DİMAĞ -7 Nur-u Muhammedî (ASM) Mir’at - Ayna - Kadın - Şefkat

Şahsiyet-i Muhammediye ve Nur- u Muhammediye (Nur ve Mana)……………………….......................………….67-68

Mir’at- ı Muhammed’den Allah görünür daim…………………………………………………………..……..….....................…..68

Peygamberimiz (asm) her ismin azami mertebesine mazhar............................................................................69

Mahşer günü bizi kim karşılayacak Ahmet (asm) mı? Hz.Muhammed(asm) mı?………………….……..................…69

Cebrail (AS) bir koridor…………………………………………………………………………………………………………...................…...70

İblis ile Şeytan arasındaki fark nedir?.................................................................................................................70

4.söz(İki aylık bir mesafede has çiftlik, istasyona kadar bir gün)………………………………………..…...................…….70

İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi..........................................................................................................71

Teayyün ve Teşahhus, insibağ ve in’ikas…………………………………………………………………........................................71

Nefsin 7 mertebesi………………………………………………………..………………………………………………………...................…..71

Hakikatı aynı zahir içinde bulmak.......................................................................................................................72

Kainat, Esmanın: «Cilve-Cemal-Nakış ve Sanatı»dır…………..……………………………………………………....................…72

Bazı insanlar sana mirattır, bazı insanlar sana aynadır..………….…………………………………....……….........................73

Lezzet Nedir? Şuunat- ı Zatiyenin en merkezinde ne var?…………………………………………..……….....................73-74

Risale- i Nur ile Hizmet edende 4 hassa görünür ..............................................................................................74

Nurcuların tevhidde zahirde sorunu yok, batında ise sorunlu...........................................................................74

Kadın ve  Erkeğin  Mir’at – Ayna oluşu…………………………….…………………………………………………......…….............…75

DİMAĞ – FİHRİST        (4)



DİMAĞ - 8 Vahy- i Zımni ve Vahy-i Sarih

Çöl Nedir? Enfüsteki karşılığı....................………………………………………………………………………………........................77

Cebrail (as) ın Peygamber(asm)’ı  sıkması……………………………………………………………………………......................…..77

Toprağın çekirdeği sıkması………………………………………..……………………………………………………..…......................….77

Şehrin içindeki saray hakikatta nedir?….…………………………………………………………………………………......................77

Dimağ, adem alemlerini de döllüyor, 18 bin alemleride döllüyor..........………………………………………………………..78

Dimağda ademi aktif eden hayal ve tasavvurdur…………………………………………….……………………....................…..79

Hayal ..……………………………………………………………………………………………………………………………………....................…79

Dimağın hakikatı ve mahiyeti…………………………………………………………………………………..…….………...................….79

Ene mahluk değil…………………………………………………………..........…………………………..……………………...................…79

Adem alemlerinin içinde ne var ? Şecere- i Hilkatte yeri nerededir?………..………………………..................………...80

Adem alemleri mevcudatın dışındadır...............................................................................................................80

Süleyman (as) Belkıs’ın tahtını nasıl getirdi?...................……………………………………………........…..…............…......81

Her bir günah bir alemin veya hakikatin üstünü kapatıyor………………………………………………...............................81

Nisbet  nedir? Zıddı nedir? Bize nasıl yansıyor?..……….………………………………………………………....................………82

Cüz’i ihtiyari iltizamdadır….................................................................................................................................82

Tekvinin bizdeki karşılığı ---- Adem………………………………………………………………………………....................……………83

Cehaletin ilme zemin oluşu……………………………………………………………………………………………….....................………83

Dimağın 42 özelliği………………………………………………………………………………………………………….....................……83-85

Cebrail (as) Ceberut alemlerini temsil ediyor. Dimağ cemin cemi…………………………………….....................……….86

Dimağı, sinn-i rüşd ve terklerle  çalıştırmak…………………………………………………………………….....................…………86

Tezekkür………………………………………………………………………………………………………………………..................……..……..86

Dimağı birilerine teslim etmek ……………………………………………………………………………………............................….…86

Vahy-i sarih ve Vahy-i zımni………………………………………………………………………………………….............................……87

His nedir? Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıkarsa…………………………………………….............................……..87-88

His ve hissiyat……………………………………………………………………………………………………………….............................…..88

Sureti ve hakikatı beraber görmek………………………………………………………………………………................………………..89

Vahy-i zımminin insanda olma ciheti…………………………………………………………………………………….................………89

Şeytanın vücudunda ne var?..............................................................................................................................89

Kur’an nedir?......................................................................................................................................................90

Dimağı kontrol etmek için dayatmalardan kurtulmak gerekiyor……………………………………………...............……….90

Doğrularımızın doğrulanması için külli bir akıl, külli bir hakikat lazım……………………………………..........…………….90

DİMAĞ – FİHRİST        (5)



DİMAĞ - 9 Vahiy, Ene, Fiilin Menbaı, Kader, İhtiyar, Mec’ulün içi

İstidad herkeste eşit, kabiliyet farklıdır ……………………………………………………………………………………….......………….91

Meyil nedir?........................................................................................................................................................91

Evamir- i Tekviniye nedir?..................................................................................................................................91

Kader nedir?.......................................................................................................................................................91

Levh- i Mahfuzda istidadlarda var mı?...............................................................................................................91

Kabiliyeti ortaya çıkaran şeyler….......................................................................................................................92

Fikir nedir?..........................................................................................................................................................92

Dimağdaki mana iz’anı kalb ile vicdana iniyor……………………………………………………………….........….…………………..92

Her şeyin sureti dünyada, hakikati ahirettedir………………………………………………………………….........……..…………..93

Herkesin kabri zanlarıdır…………………………………………………………………………………………………..........…………………..93

Şehid ve şahid hangisi daha üstündür?..............................................................................................................93

Düşünce ve tefekkür arasındaki fark……………………………………………………………………………...........…………………….93

Malum nedir?.....................................................................................................................................................94

İlimler hikmet deposunda toplanıyor………………………………………………………………………………………………......……..94

Takva ilim midir?................................................................................................................................................94

Sıfat-ı Zatiyede ilim var mı?................................................................................................................................95

İstidat mı insana daha yakın kabiliyet mi?..........................................................................................................95

Şuunat 3 e ayılır……………………………………………………………………………………………………………...……………….....………95

Bekabillah ile Fenafillahın farkı nedir?.………………..………………………………………………………………………….........……96

Kaderin alt yapısı……………………………………………………………………………………………………………………………......……….96

İman ve itikad sahibleri arasındaki fark nedir?...................................................................................................96

İnsanda kişilik nedir ve nasıl düzelir?.................................................................................................................97

Şeytan insana nasıl giriyor?................................................................................................................................97

Vicdanın içindeki yapı ………………………………………………………………………………………………………………………......……98

İrade nasıl kuvvetlenir……………………………………………………………………………………………………………………......………98

Kişilik bozukluğunun sebebi………………………………………………………………………………………………………………...........99

Meyelan ve temeyülatın izahı…………………………………………………………………………………………………………........…..99

İnsanın fiilerinin kaynağı nedir ?........................................................................................................................99

Kanun-u emrinin içi ve dışı………………………………………………………………………………………………………….......…........99

Vicdandaki hisler……………………………………………………………………………………………………………………………..........…100

Ruhu oluşturan nedir? Ruhun içi…………………………………………………………………………………………………...........…..100

Ruhun enenden farkı nedir ?....................................................................................................................100-101

DİMAĞ – FİHRİST        (6)



Mec’ül’ün mana ve nur tarafı ve içeriği…………………………….……………………………………………………….............…..101

Ene ile mec’ül arasındaki fark…………………………………………………………………………………………………….............…..102

Mec’ülün içindekiler…………………………………………………………………………………………………………….................……..103

İnsanın enesini oluşturan şeyler………………………………………………………………………………………….................………103

Ruh cevheriyle Enenin arasındaki fark.…………………………………………………………………………………...................….103

Malum çeşitleri ve yeri………………………………………………………………………………………..…………………...............……104

İnsan neden Cebrail (as) dan üstündür ?.........................................................................................................105

Esma’yı en ziyade su mu, hava mı, toprak mı gösterir ?..................................................................................105

Kelamın ayete dönüşme sürecinin şekil üzerinde izahı………………………………………………..…………………........…..106

DİMAĞ - 10 Şeytanın sözünün Kur’an da Ayet olması, İman, İtikad, İksir

İnsan  kimdir? ………………………………………………………………...................……………………………………....................…107

Her şeyin sureti, hakikatı, mahiyeti, kanuniyeti vardır……………………………………………………………...............…….107

Ayet nedir?.......................................................................................................................................................107

Hadis-i Kudsi nedir?..........................................................................................................................................107

Hadis-i Şerif nedir?...........................................................................................................................................107

Vahiy nedir?......................................................................................................................................................108

Söz ve Kelam arasındaki fark nedir?.................................................................................................................108

İlham nedir?.....................................................................................................................................................108

Peygamber (asm) Amenerresulüyü Miraç’ta nereden aldı?............................................................................108

Kur’an hâla iniyor.. Muhatabı olup da bize taşıyan yok...................................................................................109

Levh-i Mahfuz ve Arşın insandaki karşılığı nedir?.............................................................................................110

Kelamdan gelen vahiy ile dimağı iksirlemek…………………………………………………………………….............……………..110

Kuranı dinlerken 3 şekilde dinlemek………………………………………………………………………………................……………110

Mucizeleri okurken fikriyattan çıkıp his derecesine girebilmek için ne yapılmalı?..........................................110

İtikad nasıl oluşur ?...................................................................................................................................110-111

Kalpte bulunan 7 tane iman malzemesi………………………………………………………………………………...............……….111

Dimağa giren iman ziyasının nura dönüşmesi……………………………………………………………………..........................112

Ziya ve nurun izahı……………………………………………………………………………………………………………...................……..112

İtikad ehlinin iman ehline dönüşememe sebebinin izahı…………………………………………………..............…………...112

Dimağı, vahiy iksiriyle dölleyip, inşaa etmek ………………………………………………………………….........................…..113

Kelamın sureti, hakikatı, mahiyeti ve kanuniyeti ………………......................……………………........................……..113

Ubudiyetin içini oluşturanlar ……………………………………………………………………………………….................……..113-114

DİMAĞ – FİHRİST        (7)



DİMAĞ - 11 Latife-i İnsaniye ve Şeytan

Dimağı kaldır kişinin dini yoktur………………………………………………………………………………………………....................115

Kelam sıfatından gelen ayetlere ve İrade sıfatından gelen Tekvini ayetlere muhatab yer……....................…..116

İmanın mahiyeti, hakikatı  ve sureti……………………………………………………………………………….……….....................116

İtikadın İmanın ziyasına dönüşme süreci…………………………………………………………………………………...............……116

Latife-i İnsaniye nasıl aktif olur? ………………………………………………………………………………………………...............….117

Esbablı  tecelliyi dimağ’ın, esbabsız tecelliyi kalbin okuması……………………………………………………................….117

Dimağ’ın Kelam sıfatını okuması ……………………………………………………………………………………………................…..118

Şahsiyet-i Muhammediye (ASM) ……………………………………………………………………………………………...............……118

İmam-ı Mübinin, Kitabı Mübinine eşit olursa…….……………………………………………………………………..........………..119

Latife-i İnsaniyenin içi …………………………………………………………………………………………………………….............………119

Latife-i İnsaniyenin çalışması ve neticesi ………………………………………………………………………………................…….120

Ubudiyet………………………………………………………………………………………………………………………………................…….120

Tefekkür, Tezekkür……………………………….………………………………………………………………………………................…….121

Vahy peygamberimize emaneten gelmiş………………………………………..……………………………………..........…………..121

Salavat nefes alma koridorudur ………………………………………………………………………………………………….........……. 122

Levh-i Mahfuzdaki herşey vücuda gelmiyor ………………………………………………………………………………............……122

Vahy-i Zımniye mazhar olabilmek ……………………………………………………………………………....................................123

Fenabilah - Bekabillah – Rıza-i İlahi …………………………………………………………………….............................…………..123

Gayba iman etmek nedir? ……………………………………………………………………………………………................…………….123

Şeytanın dimağı var mı? ……………………………………………………………………………………………………...............…………124

Şeytanın hakikatı cennette idi Sureti ise Kürste……………………………………………….……………………...........…………124

Şeytanın mahiyeti …………………………………………………………………………………………………………………...........…………125

Uluhiyetin izahı ………………………………………………………………………………………………………………………….........………125

Kafir ve münafık…………………………………………………………………………………………………………………………............…..126

Şeytanın vicdanı var mı? ……………………………………………………………………………………………………………............…..126

Hakim değilsen mahkumsun ……………………………………………………………………………………………………………...........127

Akıl ve zeka arasında ki fark ve zekavet nedir ? ………………………………………………………………….................128 -129

Tefekkür – bilgi - malumatın insandaki tezahürü ……………….………………………………..……….….........…..……………129

Bilgi, tefekkür, ilim, ihlas, sadakatın dimağdaki karşılıkları şekli ………………………………………..……….…...........…130

Toprağın ve kürsün sureti gecede görünüyor izah ve tablosu ……………………………………………………............…..130

DİMAĞ – FİHRİST        (8)



DİMAĞ – 12 Kuva

Celal ile Cemalin alemlere tecelli tablosu ……………………………………….……………………………….……..............131-132

Celal ve Cemal çarpışmasından çıkan Kemal‘in izahı ………………………………………………………………………............132

Dimağın çok kudsi olması, Hadis i kudsi (ilk önce aklı yarattım )………………………………………………….......……… 133

Cebrail (AS) kaç defa Peygamber (ASM)’a geldi? Cebrailin bize gelmesi ……………………………………….......…….133

Zamanın mahiyeti ve hakikatı nedir?...............................................................................................................134

Celal ile Cemalin kalb - dimağ - vicdandaki tezahürü ………….…………………………………….................……………….134

Kuvvet ve kudret arasındaki farklar …………………………………………………………………………………………..........……….134

Kuvanın hülasası .………………………………………………………………………………………………………………….……................135

Kuvva ve hissiyet arasındaki farklar ………………………………………………………………………………..…………...........…….135

Esma dürbiniyle, kalbinizle Rabbinize bakarsınız (söz.262) izahı …………………………………..………………...........…136

Cism-i maddi gılafından sıyrılmak …………………………………………………………………………………….……………........……136

Fatiha süresinin 7 ayetinin, dimağın 7 mertebesiyle eşleştirilmesi ……………………………………............….…136-137

Kuvanın sureti ve hakikatı, mahiyeti tablosu ……………………………………………………………………………............…….138

Cezb, def, hareket, kuva nedir? Şekli………………………………………………………………….……..................…….........…139

İlim emirin dimağdaki karşılıkları ………………………………….……………………………………………………………............…..140

DİMAĞ – 13 İsa (as) Semadan Sana İndi..!

Dersi dinleyenler de bu ders ortamının hazzını alabilir………….……………….……………………………….……..............141

Cebrail sırf vahiy getirmedi İsa’yı (AS) da getirdi……..………………..……………………………………………………............141

Zat’ı İlahiyenin insanda zuhur ettiği yerdir dimağ…………………….………………………………………………….......……… 141

İsa (AS) kelimesindeki ع ve س harflerinin manaları……………………………..……………………………………….......…….142

Maddi ve Manevi Hayat-ı Muhammediye, Hakikat-ı Muhammediye ASM şekli.............................................142

Şahsiyet ve Mahiyet-i Muhammediye ASM……………..………….…………………………………….................……………….143

Manevi Hayat-ı Muhammediye ile Risaletin ne farkı var?..……………………………………………………….........………. 143

Risalet-i Ahmediye ile Risalet-i Muhammediye ASM farkı………………..………………………..………….……................143

Ümmi kelimesinin sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti……………….………………………………..…………...........…….143

Şahsiyet-i Muhammediye ASM’ın evvel, ahir, zahir, batını …………………………………………..………………...........…144

Kıyamet zıtların ayrışmasıdır. Senin kıyametin koptu mu? ………………………………………..…….……………........……144

Dimağda kuva ve kuvvetin karşılıkları…………………………………………………………………………………............….……….145

Duygu, Hasse, Kuva, Latife sıralaması………….……………………………………………………………………………............…….145

Hasse, Kuva, Latifenin tanımları………………………………………………………………………….……..................…….........…145

Duygu, Hasse, Kuva, Latifenin karşılıkları………….………………………………………………………………………............…….146

DİMAĞ – FİHRİST        (9)



Dimağın zemini kuvadır…………………………………………….………….……………….……………………………….……..............146

İzan ve İltizamın farkları, vicdanla irtibatı………..……..………………..……………………………………………………............147

Marifet yakınlık demek, hal’lenmek demek…………………………….………………………………………………….......……… 147

Dimağdan vicdana geçiş. İman nasıl oluyor?...........……………………………..……………………………………….......…….147

Altı İsm-i Azamla ders ve tebliğ yapma metodu………………….…………………………..............................................148

Tahayyül, tasavvur, taakkuldeki kuvvenin kaynağı kendisi mi?...……………………………….................……………….149

Melekler kuvvettir, cem olursa kuva olur………………………..……………………………………………………….........………. 149

Tahayyül, tasavvur, taakkul ceberuttur……………….………..………………..………………………..………….……................149

Taakkulumüz Cebraildir………………………………………………..……………..………………………………..…………...........…….150

Üç tabaka-i hayatın tahayyül, tasavvur, taakkule bakması …………………………………………..………………...........…150

İsevi meşreb ne demek?.....................................................………………………………………..…….……………........……151

Vahyin taakkulden girerek dimağ sistemini çalıştırması……..………………………………………………............….……….152

İlham nereden ve ne zaman geliyor?………….……………………………………………………………………………............…….153

Emin ne demektir?....................………………………………………………………………………….……..................…….........…153

Tahayyül ve emr-i nisbi ………………………..………….…………………………..…………………………………………............…….153

Tahayyül ve tasavvurun tanımları……………………………………………………………….…………………………………………..…154

Cebrailin (AS) üç defa sıkmasıdır tahayyül, tasavvur, taakkul……..…….…………………………….……………...........…154

Dimağın yedi mertebesinin altı İsm-i Azam ve Allah-ü Ehad ismi ile eşleştirilmesi………………..………...........…154

Yedi duygudan gelenlerin dimağın mertebelerinden vicdana geçişini gösteren şema..…….……….…...........…155

Fehim süzgeci taakkulün içindedir…………………………………..…………………………………………..………………...........…156

İzan, iltizam ve itikadın farkları………………………………………..…………………………………………..………………...........…156

İtikadın iman olması için ibadet gerek……………….…………….…………………………………………..………………...........…157

İzan ve iltizamdaki tarafgirlik, vicdandaki hisse bakmıyor mu?……………………………………..………………...........…157

Risale-i Nur İsm-i Azama mazhar, her mevzuyu da İsm-i Azam noktasında izah ediyor…………………...........…158

Bu zamana kadar Risale-i Nur gibi dimağdan bahseden hiç yok mu?.............. ……………..………………...........…158

Ahir zamanda gelecek Mehdi’de berzah olmayacak……………………………………………………..………………...........…159

Arş nedir?............................................................................…………………………………………..………………...........…159

Şecere-i hilkatte; Hakikat, Mahiyet ve Şahsiyet-i Muhammediye ASM ile Maddi ve Manevi Hayat-ı

Muhammediye ASM’ın yerlerini gösteren şema …………………………………………..……………………………............…160

DİMAĞ – FİHRİST        (10)



Ruh-cesed ilişkisindeki misali Dimağ’ı anlamak 

için kullanırsak: Ruh biz olursak, cesed  bina. 

Dimağı 7 katlı bir apartman gibi düşünürsek 

(23. Sözde «daire daire üstünde saraylardan», 

«kapıcı ve it.  En üst katta efendi padişahla 

görüşür» diye bahsediyor Üstad)

23.söz: « Sonra geçtim, bir büyük saraya 

daha rast geldim. Gördüm ki, kapıda 

uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin 

bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak 

ettim, niçin o öyle, bu böyle? İçeriye girdim. 

Baktım ki, içerisi çok şenlik. Daire daire 

üstünde, ayrı ayrı nazik vazifelerle saray 

ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar, 

sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. «

• Yani o misal gibi düşünürsek her katta ayrı bir vazife var: 3. katta yemek yenir, 4.katta ders yapılır, 6. katta müzakere 

vs. Daireler ise tek başına değil..içinde odalar var. Mesela İtikad katında Sebat, iltizam-ı hak gibi odalar var. 

Risale’de diyor ki: «akılları dimağda hapsolmuş». Biz şu anda 2. katta giriş ve çıkışları kapatsak, dışarıyla irtibat 

kesilse.. pencereleri kapatsak, merdivenler de olmasa, gözümüzü de kapatsak aradaki bağlar kopar artık. 

Biz hangi katta olduğumuzu bilemeyiz. Dimağ’a hapsolmanın  halini anlatıyor. O zaman düşünceler tahayyülden, 

tasavvurdan mı nerden geldiğini bilemeyiz. Yani hangi katta olduğunu içeriden bilemiyorsun. 

Yani dışarısı mutlaka lazım.

• Emr-i itibari iç dünya. Emr-i nisbiler ise dış dünyada. Dimağın dışı: kalp, vicdan, latife-i insaniye. 

Ama en önemlisi ise Lümme-i Şeytaniyedir.  Bunların dışında da hafi, ahva denilen kalbin kendi yapısı var. 

• Emr-i nisbilerin olmasa hangi katta ne için olduğunu nereden bileceksin ki ? Hapsolmuşsun hakikaten..  

Münazarat – sy 65: «Evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar 

veya  dimağınızda hapsetmişler.»

« Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar, gayet lâtif san’atlar, güzel nakışlarla 

iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere edip halkın istirahatini temin için ve kendi kemâlâtı 

ve terakkiyâtı için, kendine hasve ulvî vazifelerle iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için, yasak 

demediler, gezebildim. « 

Dimağ-1    Dimağ'a Giriş, Dimağ Nedir?    
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 Tefekkür dimağı bütüne getirir demiştik yani katları birbirine bağlıyor. Kendimizi tanıdıkça, tefekkür ettikçe 

dimağdaki mertebeler yerine oturmuş oluyor. Gidip gelmelerde olmadığı için,bu gidip gelmeleri ben tefekkür olarak 

anladım çünkü kendimizi tanıyıp tefekkür ettikçe dimağdaki mertebeler yerine oturmuş oluyor. Bir yangın çıktığında 

burada bir sis bombası atılsa o merdivenleri de düşünmez isek hangi katta olduğumuzu bilemeyiz. Yani dışarıya 

bakmadan,pencereyi açmadan içerde kayboluruz. Veya ayrık otu misali verilebilir.. Tarlaya biz ekmediğimiz halde ayrık 

otları çıkar. Eğer biz o şeyi ayıramaz isek o düşünceler tahayyülden mi geliyor taakkuldan mı geliyor veya tasavvurdan 

mı geliyor bilemeyizBinaya ise girişler var: elektrik, gaz, su, internet. Her girişin bizde bir faturası var.. Eğer bu 

girişlerideki menfi şeyleri kontrol etmezsek tahayyül ve tasavvurumuz yani kotamız doluyor, fatura ağır geliyor. 

Mesela internetimiz var menfi şeyler alırsak bu sefer tahayyül tasavvurumuz doluyor. İşte oraya indiğimizde bu 

sefer onlar da bize sirayet ediyor,bulaşıyor. Tekrar dengemiz bozulmuş oluyor. Hassas bir denge yani dimağ. 

Dimağ demeki bu 7 mertebeyi, 7 ana formatı bütünlüğe getirmektir.

• Akıl Hâlık ve mahluk arasında bir köprü vazifesi görüyor. Çünkü vahye tabi olursa akıl, akıl olur. Yoksa akıl Zeka 

olur. Yani zeka aklın sıfatıdır..o sıfata bürünmüş oluyor. Vasıflarına bakmadan sadece boyasına veya aksesuarına 

takılıp araba almak gibi.. Akıl köprü ise seni oraya veya karşıyı bu tarafa taşır. Yani 2 farklı alemi birbirine bağlar. 

Akla hapsolmak demek  akıl işlevini kaybediyor demektir.  Akıl bir birimdir. İçindeki birimlerden bir tanesi 

Taakkuldur. Aklın 12 sıfatı var bulabildiğim Külliyattan. Akıl arapçada İkal’den geliyor ..ikal bağ demek. Çölde deve 

kaybolmasın diye kendi kuyruğuna bağlarlar.. Böylece deve bir yere bağlı olduğunu hissedince, çekip gitmez. 

Aklı vahye bağladığın zaman işlevini yapıyor. 

• Kur’an – Şecer-i Hilkat – İnsan  üçü aynı. Akıl kuvvedir. Levh-i Mahfuz ceberut alemidir. Cebredici güçlerdir..

bu yüzden aklın içinde şansımız yok..çünkü cebir var. Yapmak zorundasın. Düşünmek zorundasın. Gitmek 

zorundasın.  Akıl potansiyel korkunç bir güçtür. İster fark et ister etme..korkunç enerji paketi. İmal ediyor, kendisi  de 

enerjidir. Aklı hakikatına bağlanmadı mı kesinlikle akıl kendisini yiyecektir. Değirmen misali…Taneyi attın attın. 

Atarsan un olur.  Taneyi atmadın 2 taş birbirini yer. Ya oraya bağlı ya kendisini yiyecektir. Sana rağmen çalıştığına 

delil rüyalardır. Niye peki biraz moralin bozulduğunda hemen olumsuzluklar geliyor. Gaye-i hayal olacak. Akıl aletini 

hayal için  kullanacaksın. Ya da gaye-i hayal olmazsa akıl ne olduğunu bulmaya çalışır. Kendi kendine imal edecek 

kendi kendini yiyecek. Güzel insanları, güzel mekanları, güzel şeyleri ki var depomuzda niye onları getirmiyor da 

hep  «hastayım, iyi değilim, sen bana böyle demek istedin vs.»  niye böyle olumsuzlukları getiriyor ? Aklı bırakın 

kendi haline yönetmeyin hemen olumsuzlukları getiriyor, olumsuzlanıyor. Çünkü kainatta entropi var. Aynı sistem 

çalışıyor. Düzenden düzensizliğe doğru gözüküyor. Mesela burayı mermer kabul edin.Bir teneke ufak çakıl taşı 

boşaltıyorum. Mermer taşına bırakıyorum 3 metreden.  Diyorum ki Dünya haritası olsun. Ege, İskandinav Ülkelerinin 

haritası çizilsin. Şöyle baktığımız zaman dağınık olmak düzensiz olmak kolay iken nizamlı olması çok zordur. Bundan 

Allah gözüküyor işte. Mesela odunu yakarsınız çıkar dumanı, nuru hadi bakalım onun 10 kat enerji harcayın. Yaktığınız 

o enerji dışarıya çıkan o enerji toplayın bakalım odun yapın.. Odunun 100 katını harcasanız dahi odundan çıkan enerji 

ile tekrar yapamazsınız. 
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• Kainatta her şey nizamsızlığa gidiyor.  Defteri yırtayım yukarıdan aşağıya bırakayım aşağıda 1 2 3 4 dizilmez iken 

böyle niçin insan mükemmel ve kainat mükemmeldir. İşte akıl da bu sisteme göre çalışıyor. Kendi haline 

bıraktığımız zaman Kainat nasıl ki nizamsızlığa gidiyor…Mesela bu binayı her gün ya da haftada bir temizlemez isek 

kendi haline bıraksak örümcek ağları oluşur, tozlanır, kirlenir, temizlenmeye doğru gitmiyor. Camı açık bırakalım 1 ay 

sonra gelelim temizlenmiş olmuyor, kirleniyor. Nizamsız olmaya nisbeten.. nizamlı olması. Dağınık olması 

gerekirken.. tertibli olması! Hiçbir işlevi, maksadı, faydası olmaması gereken kolay iken, olması. Akıl aynı böyledir. 

Kainattaki bu gidişat gibi çalışıyor. Niye böyle çalışıyor? Çünkü kainatın haritası  olduğu için. Aklı kendisine bırakın 

kendisini yer. Değirmene  bırakmak gibi. Çünkü eylemdir. Böyle Allah gözüküyor. Eğer İslamiyetsiz mutluluk olsaydı 

dinlerin gelmesinin mantığı olmazdı. Dinsiz mutluluk arayanların durumu, olmayan kara kediyi karanlık odada 

aramak gibidir. Eğer dinsizlikte mutluluk bulsa idiler dinin gelmesinin mantığı olmazdı. Çünkü din hayatın 

hayatıdır…

Bir fabrika ne üretiyor ise bacasından o duman çıkar. Tüm katlardan gelen bacadan çıkıp şehre dağılıyor. 

Her insandan 3 tane renk çıkar. Yeşil, beyaz, siyah.. Melekler o kişiyi bu şekilde renginden tanırlarmış.. 

Herkesin bir rengi vardır.  Her dimağdan çıkar manyetik duman şehrin havasını da etkiliyor. Dimağdan çıkanlar 

maddidir. Elektronik dalgadır.  Daha ince olduğu için o girmiyor cihaza Lian sistemi ile çekilebiliyor. 

• « Nasıl maddî hava fena ise, fena tesir ediyor. Manevî hava da bozulsa, herkesin istidadına göre bir sarsıntı verir. 

Şuhur-u selâse ve muharremede Âlem-i İslâm manevî havası, umum ehl-i imanın âhiret kazancına ve ticaretine ciddî 

teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müdhiş ârızalara ve fırtınalara 

mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder.  Havayı tesmim eden buharat-ı 

müzahrefe o manevî havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir.» (K.L:66) 

Bu umumi hukuku da etkiliyor. Yani biz burada kömür yaksak belediye bize ceza keser. Yani «ya ben havaya 

gönderiyorum» diyemezsin.. Herkes teneffüs ediyor.Ben çıplak geziyorum kimse beni ilgilendirmez diyemezsin.. 

çünkü atmosferi değiştiriyorsun. Ben onunla nefes alacağım. Kirli hava veriyorsun. Düşüncelerimiz, tahayyülümüz, 

tasavvurumuz umumi hukuk. Başkasını da etkilediğinden mesuliyet altındayız. Üstad hapishanede bu tür şeyler 

tahayyül edeceğinize bildiğiniz sureleri okuyun diyor. Hapishanenin medrese olmasının sebebi oradaki mütalaa ve 

müzakere. Senin kokun atmosfere gitmiyor mu? Peki gözden şua gitmiyor mu? Güneşten şua gelecek büyütecek 

donmuş güneş olacak şu ağaç. Benim gözümden şua gitmez mi ? Şu an gidiyor diyor Üstad

• Koku atmosfere gitmiyor  mu? Kokunun içinde karakter var. Pis ahlaklının kokusu pis olur. Kokusu ağır olan parfüm 

aramasın ahlakını düzeltsin. Ahlaken zayıf olanın pis kokusu olur. Sahabe diyor ki Allah Resulü(s.a.v.) yoktu ama 

bıraktığı kokudan nereden geldiğini bilirdik.Köpek avına kokuyla gider. Üstadın talebeleri çamaşırlar gül kokuyorsa 

giyilmiş eğer hiçbir şey kokmuyorsa yıkanmış olduğunu anlarlar imiş.Böyle tefrik ederlermiş.
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• Küfür niye cinayet ? Sen küfre giriyorsun maddi hava bozuluyor. Umumi Hukuka tecavüz ediyorsun. Burada ki parfüm 

kokusunu sen gözle görebiliyor musun? Yok. Göz ile gözükmüyor ama burunla alıyorsun. Peki atmosferdekini burunla 

almıyor musun ? Alıyorsun. Atmosferdeki yoğun güneşten gözler ile alıyorsun. Göz rahatsız oluyor. Kulaktan da 

basınçtan alıyorsun uçak geçtiği zaman. Mesela baz istasyonu kansere sebebiyet veriyor. Dağa çıkarken de 

hissediyorsun. Kokunuz sabit değil, fikriyatınıza göre kokunuz değişiyor. Dimağımıza giriş çıkışları kontrol edemez isek 

haram helal ona göre çıkan değişiyor.Kulak dimağın komşusudur diyor. Kulağımızdan giren her şeyin dimağımızda 

etkisi oluyor.Müspet veya menfi. O yüzden kulağımıza gelen şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. İçeriye girenler hep 

canlanıyor, ruhlanıyor. 

Bu binadan dışarıya bakan birisi dimağının yapısına göre o alemi güzel de görebilir. Ama dimağındaki denge 

bozulduysa bakıp çokta kötü görebilir. Tamamen dimağın bütünlüğü ile alakalı bir şey. Kulak  çok antika. Göze 

nisbeten daha korkunç. Kalbe daha yakın. Kalbe ulaşmak noktasında göze nisbeten ses daha çabuk ulaşır. Kulağın 

dimağa karabeti, akıl ile  sıla-i rahmi vardır. Kulak jenaratör misali…maddeyi manaya çeviriyor… veya değirmen 

gibi. Değirmenin ağzı vardır.  Manayı bu delikten atarsınız. Kulakta vahiydir. Zar bozulmadan dimağı döller. Dimağın 

adı meyvedir. Kulak zarı bozulmadan vahiy Cebrail gelir döller. Dersler döller. Zar bozulmadan dimağ döllenir. Çocuk 

İsa, gafil ve davayı bilmeyene manayı ,tefekkür ettiğini atar isen ölü gönüller dirilir. İsa dirildi. Her dirilen şey İsadır.

 Üstad dimağ için santral ifadesini kullanmış: «Evet, insanın kafasındaki dimağı, hadsiz telsiz telgraf ve telefonların 

santral denilen merkezi misilli, kâinatın bir nevi merkez-i mânevîsi olduğunu gösteren hadsiz fünun ve ulûm-u 

beşeriye olduğu gibi…Mektubat - 443 » Üstad belki şu zamanın teknolojilerini görmediği için o zamanda da bu santral 

en iyi teknoloji olduğu için elektronik üzerinden santral ifadesi genişletilebilir. Şimdi bu katlarda intizam var itikad var ve 

izan var bu sistemde dimağın işi ne? Dimağ burada ne iş yapıyor? Dimağın adını santral koyduk şimdilik. 

Şimdi dimağ bu sistemde ne işe yarıyor? Bir insan akıl kuyusuna girip çıkamıyor ya bu demek oluyor ki akıl,akıl 

olduğunu bilmiyor. Adamı tasdikten izana taşıyacak, izandan iltizama taşıyacak veya iltizamdaki bir adamı taakkule 

getirecek bir sistem lazım bunun bir çalışma sistemi lazım bu dimağ. Bunlar arasındaki alışverişi dimağ sağlıyor. 

Tefekkür dimağı bütünlüğe getirir. Tefekkür fikir kökünden geliyor ya.. bu fikir yoldur. Dimağ fikir yoluyla, itikad 

intizam arasında fikir yoluyla bütün bir sistemi bütünlüğe getiriyor. Aklın aklı vahiydir. Her tarafı kapatırsak adamı 

buraya koyarsak adam nerede olduğunu bilmez. Akıl akıl olduğunu bilmiyor! Aklın içindeki sistem akıl olduğunu 

bilmiyor. O yüzden kuyudan tefekkür ile fikir yoluyla çıkacak. Dimağ tefekkür ile 7 bileşenini bütünlüğe getirecek, 

olacak dimağ. Dimağ diyorki bütünlüğe getirdiğinde: hey akıl! sen akılsın ha! sen tasavvursun ha! Yoksa bilmezdi. 

O yüzden dimağ gibi bir sisteme gerek var.

 Dimağın vazifesi santral yani şuurlu bir vaziyette tasdiği izana bağlıyor.Tasdik İzana çıkmak istiyor. O durum 

geldiğinde dimağ devreye giriyor. Ne yapmak istiyorsun kardeşim sen? Ben intizama geçmek istiyorum. Ve intizam. 

Yani bunlar arasındaki taakkulun neticesine göre araparametrelerdeki değişik araparametreleri fikir yoluyla başlayıp 

bütünlüğe getiriyor.

Dimağ-1    Dimağ'a Giriş, Dimağ Nedir?    

4



Yani tefekkürün dimağı bütünlüğe getirme mantığı bu.Bunun bir üst sistemi var… Dimağın istidadı bir yere kadar.

Vicdanında istidadı bir yere kadar. Bunlar arasındaki geçişleri de kalp sağlıyor. Bunların babası da kalp.  Bu sistemi 

yürüten kalp..

 Telvihat-ı Tis’a: «..insanın kafasındaki dimağı, hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misillü, 

kâinatın bir nevi merkez-i mânevîsi olduğunu gösteren hadsiz fünun ve ulûm-u beşeriye olduğu gibi,..»

Bir insan akıl kuyusuna girip çıkamıyor ya.. Bu demektir ki akıl, akıl olduğunu bilmiyor. Çünkü aklın aklı vahiydir. Onu 

tasdikten İz’ana, İz’andan İltizama taşıyacak, veya İltizamdaki Taakkule getirecek bir sistem lazım. Bu sistemin adı 

Dimağ. Tefekkür dimağı bütünlüğe getiryor: tefekkür fikir kökünden geliyor.. fikir ise yoldur. Dimağın 7 bileşenii 

fikir yolu ile bütünlüğe geliyor.  Yani insan kuyudan fikir yoluyla çıkacak. Dimağın santral vazifesi ise: santralin 

vazifesi gelen çağrıları yönlendirmek veya bağlamak. Dimağ şuurlu bir şekilde (mesela)  tasdiki İz’ana bağlıyor.

Yani birimler arasındaki irtibatı sağlıyor. Dimağı tefekkür yoluyla bütüne getirmenin mantığı bu. Dimağın ve 

vicdanın istidadı bir yere kadar. Bu ikisi arasındaki geçişi ise Kalb sağlıyor. Ana hattıda ruh oluşturuyor. Kalbin 2 

ayağı dimağ ve vicdan: Dimağ alem-i şehadete bakan kapı, vicdan ise alem-i gayba bakan kapı.  Vicdanın içine 

bakınca Dünya cinsinden şeyler değil. Hisler…Şu an yaşadığımız hisler Dünya cinsinden değil ki… Kalbe pencere diyor. 

Pencere bakılan yer.dışarıdan ve içerden birbirine bakış yeri. Kalp penceresi hatta aşk içinde öyle diyor. Kalp 

penceremden içeriye ateş attı diyor. Bakan ise vicdan. 

ZihinİradeHisL.Rab

KALB

İtikad       İlt.       İz.      Tas.    Taak.  Tas. Tahayyül

Dimağdan kalbe 
gidiş yönü  DEHA

Vicdandan dimağa
geliş yönü  HÜDA

Latife-i Rabbaniye bizim Cenab-ı Hakka açılan kapımız. Bir şeyi Levh-i Mahfuz olarak düşünürsek ilk olarak hayalin 

mukaddemesi olan tahayyül yani Levh-i mahfuzdan ilk vücut giydirdikten sonra dimağdan kalbe (kalb ara bağlantıyı 

sağlıyor), oradan vicdana gidiş yönü var, ona Deha diyoruz. Bir de vicdandan dimağa geliş yönü var, ona da HÜDA 

diyoruz. Kalb için pencere diyor Mesnevi-i Nuriyede.. dışarıya veya içeriden bakış yönü. Bakan ise vicdan. 

Kalbin dış yüzü dimağın mertbeleri . Latife-i Rabbaniye ise Ruh’a bağlıyor. 

32. Söz: «..güneş gibi bir dimağım..» büyük bir dimağ ile kasıt aslında orada güneşin vasıflarında bahsediyor Üstad. 

«..ve ziyası gibi ihatalı bir İlmim... harareti gibi şümullü bir kudretim .. ziyasındaki yedi renk gibi muhit duygularım..»
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Güneş gibi dimağdan ne kastediliyor diye tefekkür ettik: Büyük bir dimağı var. Aslında orada güneşin vasıflarından 

bahsediyor.. Güneş gibi dimağdan kasıt nedir?: « Eğer, güneş gibi bir dimağım ve ziyası gibi ihatalı bir ilmim ve harareti 

gibi şümullü bir kudretim ve ziyasındaki  yedi renk gibi muhit duygularım ve gezdiğim her yere ve işlediğim her mevcuda 

müteveccih birer yüzüm ve bakar birer gözüm ve geçer birer sözüm bulunsa idi belki senin gibi ahmaklık edip kendi 

kendime malik olduğumu dava ederim.sözler 591 « 

• Nasıl güneş her an her yerde.. Ben burada bir ayna tutsam güneş burada. Amerikadaki adam (orayı da gündüz 

varsayıyorum) ayna tutsa orada güneşe aynı. Güneş nasıl  ziyasıyla heryerde. Dimağda da aynı şekilde zerreler olması 

lazım ki yani hep birbirinden  haberdar olacak. İlmiyle her yerde olması, kudretiyle her yerde olması. Güneşin ışınıyla her 

yerde olduğu gibi… İmanın yeri kalptir.  Dimağ ise oluyor makes-i nur-u iman (sözler- 732).

• Makes-i Efkar dimağdır. Mazhar-ı hissiyatı vicdandır diyor( İşarat-ül İ’caz 77) Güneşten ışınlar gidiyor bu ayna.

Yansıyanın ismi inikas. Ayna makes oluyor. Güneş tecelli etmiş oluyor burada… Külliyatta makes daha çok aynanın 

vurduğu yer. Aynanın sıfatı dışarıya taşınıyor. Aynayı taşıyor oraya… Güneşe şems-i ezeli diyor mu Üstad ? Evet. 

Direk güneş vurduğu zaman aynaya makes dersen kalbin yerine dimağı koymuş olmuyor musun? Evet. Peki vahye ilk 

muhatap kimdir? Akıldır.  Aklı ortadan kaldırırsanız kalp vardır. Çocukta da vardır.  Deli de de vardır.

O zaman makeslik yapamıyor. Makes orası oluyor. Dinin ilk muhatabı akıldır. Güneşe ilk muhatap aynadır. Aynanın 

muhatap olduğu yansıttığı yer güneşin muhatabı değildir. O zaman eğer makesi sen aynanın vurduğu yere yaparsan 

o zaman din akla değilde aklın sıfatlarına ilk muhatap olmuş oluyor.O zaman olmuyor, makes orası oluyor. 

Allah insana tecelli ediyor kalbine hissiyatlarına… Ama mukabele edecek güneşe dönük yüzü yok. Mesela kafire de 

güneş vuruyor. Allah tecelli ediyor ama mukabele edemiyor. Makesin olabilmesi için bir şeyin ilk direk güneşle 

muhatap olması lazım. Mesela tasavvuf direk kalp ayağıyla gidiyor. Ama tasavvufa desen ki kalbi direk Allah ile 

bağladın. Ve çalıştırıyorsun…İlm-i kelamı devredışı yaptın peki bu hale gelmek için akıl sana ne işlev yaptı? 

Aklın olmamış olsaydı bu kalp alemin, manevi alemin olur muydu? Giremezdi ki. Kalp tek başına gidemez mümkün 

değil. Arkadaşlar kalbe de alet diyor ya… Şimdi sen aklı devredışı yaparsan kalbi  ne ile çalıştırdın ki… Allahın da kalbi 

yok ki… Çünkü akıl ve kalp alettir. Aklı ilmiyle yapmış… Akıl o kadar kıymetli ki hadis-i kutside Allah akla gel demiş 

gelmiş,git demiş gitmiş,otur demiş oturmuş,kalk demiş kalkmış. Senden daha kutsi bir şey yaratmadım ama seni birisine 

koyacağım ki senden daha kıymetli ve sen onun yanında,içinde iş yapacaksın.

• Dolayısıyla makes ilk akıldır. Çünkü vahye ilk muhatap kimse makes odur.Vahiy direk gaybi alemden gelmediği için, 

şehadet aleminden geldiği için, şehadet aleminin ilk muhatabı akıldır. Duyu organları noktasından. Tabi peygamber 

vasıtasıyla vahye muhatap olmadık mı? Vahye muhatap..Peygambere muhatap akla muhatap yani.Dışarıdan gelen 

yani ilk önce kulakla geliyor bize…Vicdan ise sunuat, tuluat, işarat gibi gaybi alemlerden gelen verilere muhatap.

Ötekisi realitelere, şehadet alemine. Biz dimağı, kalbi daha geriye taşıdık. Sıfat-ı Zatiyeye ya da şuunata. Dimağı 

vicdanın içerisindeki bir birimin sıfatı gibi koyabiliriz. Bu zihindir. Zihin dimağın bütünlüğü ile çalışan bir sistemdir.

Dimağı yok et vicdandaki zihin ne ile çalışır? Dimağın bütünlüğü ile çalışır. Dimağı yok edersen zihin yoktur.

Dimağ-1    Dimağ'a Giriş, Dimağ Nedir?    

6



Manalar Zihinden çıkınca Dimağda vücut giymeye başlıyor. O zaman bizim dimağımızı oluşturan şeyler: ilmimiz, 

yaşantımız, zanlarımız vs. Hakikat ise sabittir, Kalpten çıplak çıkacak ve dimağda vücut giyiyor. İmtihanımızı ise 

yaşantımız ilmimiz ve zanlarımız oluşturuyor.  

İman mı dimağı bölüm bölüm yapıyor yoksa.. dimağın o nuru, her bölüm kendisine tefeyyüz ediyor?

Sistem iki yönlü çalışıyor 

 dimağdan vicdana inen yön.. 

 birde “makes-i nuru iman” tanımı; içerden dışarıya çıkan yönü tanımlıyor

Dimağ yapısı sistemi imanla alakası yok.. çünki kafirin imanı yok fetret ehlinin imanı yok dimağı var..dimağ bir sistemdir.. 

İman ise Allahın zatının bir nurudur.. yani iman nuru oluşturmuyor.. Eğer öyle olsaydı çocuğun sistemi çalışmazdı.. 

diyelim öyle br şey olsaydı eğitim yapardık bölerdik.. demek ki sistem var sisteme giriyor iman..

• Peki dimağ herkeste aynı mı? Değil..birisinin tahayyülü kuvvetli, tasavvuru kuvvetli, taakkulü kuvvetli, farklı farklı 

çalışıyor. imanı olmayanın tahayyülü vardır ama benim tahayyülüm gibi değil, benimkisine benzemez..

İçeriye aldıklarıyla mı değişiyor? sistem itibariyle hepsi aynı mı..? Şöyledir; istidat herkeste eşittir, kabiliyet herkeste 

farklıdır.. mesela herkes pilot olma istidatındadır ama herkes pilot olma kabiliyetinde değildir. Kabiliyeti etkileyen kabil 

olmak, kab olmak, örfdür, ananedir, genetiktir, büyüdüğüdür aldığı kültürdür, diğer zaaflarıdır, kabiliyetini etkiler. 

Onun için kabiliyetleri istidatlarını bozuyor. 

Bina istidattır, içindeki odayı istediğin gibi değiştirmek kabiliyettir.  Ben kabiliyetimi değiştirdim kabil olmayı..yani 

dışa açıklığımı değiştirdim.. dışa açıklık..istidatın verisini dışarıya, dışardakini istidata alma kapısı, kapasitesi, kabı, 

kabili; kabiliyettir. Herkes doktor olma istidatındadır ama kabiliyetinde değildir.

• Dimağ kalbdeki imana kalkan vazifesi görüyor bekçilik yapıyor.. Ne ile yapıyor bunu? fikir ile..fikir ile dimağ diyor..

Fikir; taakkulün, aklın içindeki bir sıfattır.. Dimağ fikir yoluyla bütünlüğe getiriyor kendini.. bir kalkan vazifesi görüyor 

fehim süzgeçinden de süzecek daha…bir şüphe bir vesvese geldi dimağ izale ediyor..kalbe girmesini engelliyor.. Ama 

diğer türlü düşünürsek kalbin çalışma sistemi içerisinde adamın bir inancı olması lazım ki dimağ çalışsın.. eğer adamın 

hiçbirşeye güveni inancı kalmamışsa intihar ediyor zaten.. çünkü dimağ birşey bulamıyor.. iman noktasında inandığı şey 

uğrunda yani burdaki iman inandığı şey uğrunda dimağı çalışıyor.. dimağı ona hizmet ediyor kalbdeki şeye..

• Zaten inandığı şeye hizmet ediyor birim ama..bir sistem iman yoksa kurulmuş ama ille bizim İslamiyetteki imanla 

çalışmıyor tabi. Ben islamiyetteki iman demiyorum ateistlikte bir inançtır sığıra da tapıyor. inandığı şeye göre aktif 

oluyor.. Makes-i nur-u imanda o zaman inandığı şey karşılığında dimağa geliyor, dimağdan çıkan şeyler bu adamın 

dimağının meratibini oluşturuyor.. eğer hakiki manada İslamiyet manasındaki iman gelirse dimağın bütün 

mertebeleri çalışıyor aktif oluyor. Adamın inancı kadın ise tahayyül ve tasavvurda kalıyor veya taakkule çıkıyor en 

son.. çünkü şeytan burayı işletiyor yukarı çıkamıyor şeytan.. inançlar neyse o şekilde çalışıyor..
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 Kulaktan vahiy geliyor zar bozulmuyor dimağdaki bu 

katlarda oluşan kişilik kazanımları aldığımız eğitimle 

tahayyülümüz, tasavvurumuz, taakkulumuz.. yerine 

oturdu mu tefekkürle bir kişilik kazanıyor. Kişilik.. 

bu bütüne gelen şey, bütünsel hal ona meşreb itibariyle 

İsevî meşreb.. bu aynı zamanda İbrahimî meşreb..

İbrahimî meşrebte dimağ ateş, bütünlük halet. Bu halet 

nemrudun ateşi olabiliyor veya İsa olursa ekilmemiş 

çorak bir tarla.. Eğer sen İbrahimi sıfatları ekmezsen 

veya kulaktan sokmazsan içeriye, bu sana nemrudun 

ateşi oluyor. Bütün panikatak, depresyon burdan 

çıkıyor. doktorlar yedi meratib artı yedi ara format 

toplam ondört tane hastalığa bir isim koymuş:

tereddüdü bozuk demiyor da, diyor ki; paranoyak 

mesela.. ondört tane temel psikolojik hastalıktır. 

Bu nemrudun ateşidir buradan iki şeyle çıkarsın diyor 

üstad; şefkat ve tefekkür..İbrahimî meşreb 

SÜLÛK

TEVEHHÜM

TEFEKKÜR

ŞÜPHE

TEREDDÜD

YAKİN

H Â L

DİMAĞ

Ara  
Formatlar

İşhad, Şehadet, ŞuhudTefekkürŞefkat

TAHAYYÜL

TASAVVUR

TAAKKUL

TASDİK

İZ’AN

İLTİZAM

İTİKAD

Bodrum 1.Kat 

2. Kat

3. Kat

4. Kat

5. Kat

6. Kat

7. Kat

Binadaki merdiven kabul edin içerden birbirine  bağlayan bu “süluk”.. o binadaki katlar arasındaki  tabakalar; 

“tevehhüm, tevekkül, şübhe, tereddüd,  yakin, hal, işhad-şehadet-şuhud…”ara formatlar..

• Peki İsa nasıl bütüne geliyor? hidayetin gelmesi.. mesela vahiy geliyor zar bozulmuyor.. bu kafa dimağ meryem.. 

ağızımdan çıkan hidayet nurları, sohbetler, anlattığım mevzular karşıdaki kurumuş bir gönül; namaza başlıyor, 

davayı tanıyor, Allahı tanıyor.. o zaman onun; İsanın ruhu; diriliyor orda..

Muhakemat, 2. makale:   
« Farazâ tasavvuratı dimağdan kaçıp hariçte tecessüm etseler, hariç onları istilhak; ve neseplerini inkâr etmesin ve 
desin: "Onlar ben'im" veyahut "Keennehu" veyahut "Benim veledimdir.« (dimağın döllenmesine delil)
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 Ekranını kararmış farzedelim.. ama ekran görüntüsü projeksiyon cihazı ile duvara yansıtılmış bir bilgisayarın ekranı 

dimağ olsun. Ekranı karanlık iken bilgisayara nereden tasarruf edeceğim? sonra bakıyorum ki bilgisayarın içerisi 

duvara aksetmiş.. burada bilgisayara müdahale ederken ne ile müdahale ediyorum? duvara yansımış ekran 

görüntüsüne bakarak.. dışıyla yapıyorum. Aynen öylede bilgisayar ekranı dimağ.. aksedip gözüktüğü mazhar olan 

duvar kalb..  yani oradan buraya işliyorum, duvardaki yansımaya bakarak bilgisayara işliyorum.. müdahale ediyorum. 

Eğer projeksiyonla bilgisayar arasındaki bağ / kablo yani vahiy kopartılırsa, bilgisayara müdahale eden akıl, tek 

başına kalır.. Artık kendi ekranında ne görüyorsa onu doğru kabul eder, kendini idare etmeye çalışır, ne yaparsa 

yapar.. doğruyu yaparsa da doğrudur, yanlış yaparsada doğrudur.. Arkadaşları olan diğer tahayyül tasavvur tasdik 

iltizam izan itikad ne olduğunu göremediklerinden bütünlük kaybolur.  Akıl kendine güvendi.. O artık kuyudadır..

 Ama az önce beraber aynı yerdeydiler.. Akıl vahye bağlandığında projeksiyonun kablosu bilgisayara bağlandığında, 

duvarda ekranın yansıması gözüktü.. diğer dimağın mertebeleri de artık şunu şöyle yap, bunu böyle yap demeye 

başladı.. vahye bağlandım mı, hepinizi, dimağın mertebelerini, bir bütün yapıyorum ve hepiniz bana yardım 

ediyorsunuz…

• O zaman Dimağda esas aktör taakkul mü? Evet, esas aktör o. Esas bağlamayı o karar veriyor. Yani alem olmuş ünvan 

olmuş.. dimağda da akıl ünvan olmuş, alem olmuş.. dimağ deyince akıl akla geliyor. Sırada üçüncüde geliyor ama 

diğerlerinden öne çıkan bayağı bir yönü var…

 “Pek cüz'î istifade ile, dimağımda bir lezzet hissettim”…Barla Lahikası (185) Hafız Ali (R.H)

“Kalbden maksad; sanevberî  (çam kozalağı gibi) bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı 

hissiyatı, vicdan; ma'kes-i efkârı, dimağdır. Binaenaleyh o latife-i Rabbaniyeyi tazammun eden o et parçasına kalb 

tabirinden şöyle bir letafet çıkıyor ki; o latife-i Rabbaniyenin insanın maneviyatına yaptığı hizmet, cism-i 

sanevberînin cesede yaptığı hizmet gibidir.” işaratül icaz-77

Dimağın insanın maneviyatına yaptığı hizmet, kafanın bedene yaptığı hizmet gibidir, beyin görevi ne ise dimağında 

kainata göre görevi budur. Akıl genel bir tanımlamadır, kutunun adıdır, taakkul içerdeki işlevidir. Akıl kudsi bir 

cevherdir, hadis-i kudside.. taakkul onun işlevidir.

 Aklın içi, sıfatları;

1- Deha 2- İDRAK 3- ZEKA 4- Kuvve-i Hafıza 5- TEFEKKÜR 6- Şuur 7- MUHAKEME 8- Muvazene 9- Hüşyar

10- Fikir 11- TEEMMÜL: dışarıya çıkarma tarafı, aklın içerisindekileri bir araya toplama özelliği  12- Fehm 13- Hikmet

14- 1.Şuur  15- İkan   16- TEDKİK 17- TAHATTUR 18- Meleke-i Akliye    19- Tasdik-i Akli    

20- EFKAR: dışarıdan içeriye içen, içeriye alan.. (Mu:91) 21- Taakkulün tefriti: Gabavet

22- Taakkulün ifratı: Cerbeze

23- Temyiz: dışarıdan içeriye alınanları farkedip ayıran yerli yerine koyan 24- TELAKKİ
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 HİKMET: dimağın herbir mertebesinin ürettiğine ilim, bu yedi mertebenin ürettikleri ilimler büyük bir depoya 

toplanıyor. işte bu depoya hikmet deniyor. bu depoya toplananın adı hikmettir. İlim canlı ve ruhludur akıllı ve 

ruhludur. Subuti sıfattan olan ilim ruhsuz olur mu? Seni tanır tanımlar.. BİLGİ ise senin aldıklarındır. İLİM ise o 

aldıklarını eylem ruh kalb vicdan dimağ bütünlüğünden ortaya çıkandır ilim..onun için ilim onu tardeder, 

cehil onu davet eder.

 Dimağın yedi mertebesinin ürettiği ilimler, hikmet deposunda depolanıyorlar. Hikmet deposundan FEHİM denilen 

süzgeç süzüyor. Kişinin mizacı, işi, kendisine has özellikleri o kişinin fehmini (süzgecini) oluşturuyor.

Fehimden süzülüp kışırını bırakarak ortaya çıkana MANA deniyor.

Tasavvurun içinde zanlar ve vehimler var. Sual: Kafir taakkulün üstünü (tasdik-iltizam-izan-itikad) kullanabiliyor mu?

Kullanır.. o da bir itikaddır küfür.. İnsan şeytaniyette şeytandan üstündür. Onun için burası (taakkulün üstü.. tasdik-

iltizam-izan-itikad) açık olduğu için şeytandan üstündür. Şeytan mı şerde üstündür insan mı? İnsan üstündür.. 

Şeytan taakkule kadar gelmişse, insana bu tarafı (tasdik-iltizam-izan-itikad) açıldığı için şeytandan üstündür.

Sual: O zaman Cehennemde azap çekecek insan mı, nefis mi? İnsanlığını kaybetmiş ya.. nefis denilen şey, o kendisi 

benliği neredeyse nereyi kullanmışsa orası çekecek.. ben olan ben ona hapsolacak… Aslında Cehenneme giden kişi 

Cehenneme gitmiyor meculde ya mahiyeti..kendini o bildiği için, cehennemdeki yanan şeyi kendisi sanacak.
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 Ben olan ben kimdir? Mecul..Cehennem nerede ki nasıl gidecek oraya? Cennete nasıl gidecek ki cennete de gidemez? 

Cennet, Cehennem bizim zanlarımız. Çünki kendisini neyle ifade ettiği ise Odur, O gidecek.. Bana seni gerek seni 

dedirttirende budur. Cennet-Cehennem realitedir, vücud-u haricisi vardır, mahlukdur, elânda mahlukdur. Ama mecul 

(ene) mahluk değil ki.. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum.. 

o ben diyen ruh mudur? ruh mahlukdur.. o zaman Cehenneme hangisi gidecek? Hangisi ile ben demişse..gömlekle ben 

demişse Cehenneme o gidecek, hayatına ben demişse o gidecek.. Aslı ben olan ben mecul değil midir? nereye gidecek 

o ki? mahluk değil ki!.. Koysan bile cenneti tarumar eder, o meculü oraya koysan..cehennemide söndürür…

O mec’ul herşey ondan çıkmamış mı? şimdi ben gölgemin gölgesi nasıl olacağım? bütün arş- kürs- cennet- cehennem-

cebrail- mikail- israfil- azrail hep mec’ulden, çekirdekten yaratılmadı mı? ağacın çekirdeğinden ağaç çıktı mı? bir rüzgar 

geldi dalı koparttı.. mec’ule ne zararı var? bir şimşek geldi dalı kesti yaktı.. mec’ule zararı var mı? dışarda koptu, yine 

çıkar aşağıdan.. cehennemde.. geldi bir bahar çiçek açtı, mec’ule ne kârı var? yani çekirdeğin ne kârı var? ama sen, 

ben dalım diyorsan.. şimşek seni yaktı.. çiçekte olursa sevin.. ama kendini meculle tanımlarsan ne çiçeksin ne ağaçsın…

İnsaniyetini kaybediyor ya  bu adam. Bu adam insaniyetini kaybederken neyi kaybediyor insaniyetten? Kalpteki 

özelliklerini,dimağdaki özelliklerini kaybediyor olması lazım.Bu adam Latife-i Rabbaniyeyi kullanamıyor yada  hislerini 

kullanamıyor demektir bu. Dimağda da kaybettiği bir şeyler olması lazım kalpte eksiklikler varsa dimağa tesir edecek 

demektir bu.O halde dimağda  belli   mertebelerini  kullanamıyor olması lazım. Tahayyül kuyusunda kalıyor, 

Taakkul kuyusunda kalıyor, kalıyor yani orada…

Kuyuda kalıyor ama,insan şerlilikte şeytandan  üstündür, hayırda melekten üstündür. İnsanın dibi, ufku yoktur. Tövbe 

estağfirullah,insanı durdurabilecek tek Allah’tır. İnsanı durdurabilecek cehennem değil ademdir. Adem ile Allah. 

Bu arasındaki berzahtır insan. Mec’ulun tanımı bu zaten.Biz yabancı kaldık.Hep yabanileştik… Hep tanımlamayı, 

okumayı bilmek olarak anladık…Risale-i Nuru bilmek,anlamak,uygulamak diye de anladık...

Oysa onunla tanımlanacaksın Tanıyacaksın, tanımlanacaksın, eylem.  

Dolayısıyla her düşündüğün, her tefekkür ettiğin şey ile aslına  taşınıyorsun. 

• Neyi hayal ediyorduk, neyi düşünüyorduk ne hissediyorduk ki his seviyesi değildi şu anda onun içindeydik.

Gömleğin  içinde gözükürken gömlek ile, bana  donmuş  hal diyebilirmisin? Gömleğin içindeyim diye,beni gömlek gibi 

düşünebilirmisin? Düğmelidir, kilosu var rengi var ama gömleğin içindeyim.Ben de buradayım ama burada değilim.

Neyi hayal ediyorsam, şehveti hayal ediyorsam, gadabı hayal ediyorsam, merhameti hayal ediyorsam orada 

değilmiyim? Bütün vücutlarım değişmiyor mu? Ulvi şeyler de öyledir. Cehennemden çıktığınız şuan renginizden 

belli…Cehennemde ve cennette  zanlarımız yanacak…Resulullahın asrına  eğitim demiyor,inkılap diyor. Resulullah sınıf 

atlattırdı… Aslına götürdü. İnkılap diyor Resulullahın asrına. Namaza da inkılap diyor...Cennet ehline Allah çok 

yüksek tecelli ediyor ve soruyor ben sizin rabbinizim diyor..Cennet ehli kabul etmiyor Allaha sığınırız diyorlar senden… 

Cennette ikinci olarak tecelli ediyor cenabı hak indiriyor biraz daha tecellisini  ona da diyorlar ki: Senden Rabbimize 

sığınırız, Allah demiyorlar... 
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 Herkesin Rabbi ayrıdır, Rabbul Alemin başkadır. Herkesin Rabbi terbiye edeni kendindeki Allah. Sonra peki diyor 

Allah... (Tecelli eden Rab). Allah diyor şimdi Ve sizin diyor Rabbiniz hakkında zanlarınız var mı? Var diyorlar ve sonra 

zanlarına göre tecelli ediyor Allah ve hemen secde ediyorlar… Cennete giren zandır. Miracta öyledir ama fena olduğun 

zaman zanlar kalkıyor Resulullahta olduğu gibi. Zan tasavvurun içinde bir sıfattır ama  vicdandakiler yukarıdan 

besleniyor. Mesela vicdanda zihin yok mu?  Zihin dimağdan besleniyor, irade eylemden besleniyor. İradenin vazifesi 

ibadetullah. İbadetullah iradeyi güçlendiriyor.. İrade güçlendikçe ibadet güçleniyor. 

Vicdanın 4 ana veri  tabanı yok mu? 4’ünün hulasasına takva denilmiyor mu? İradenin vazifesi ne? İbadetullah.

Zihnin ise maarifetullah. His muhabbetullah. Latife-i Rabbaniye ise müşahedetullah. İradenin ibadetullah,eylem sünnet-

i seniyeden beslenir. Şurdan buradan beslenmez o. Zihin dimağdan beslenir.. Zihnin maarifetullah. Zanlar dolayısıyla 

insanın hem mezarlığıdır hem hapishanesidir hem cennetidir… Allah Resulü Miraca giderken gözünün gördüğünü kalbi 

yalanlamadı…Yani Allah Rasulü Dünyada iken  böyle bir itikad etti imana geçti…İtikad dimağa ait,iman  aşağıya ait…

Öyle bir yakini şuhudi bir iman olmuş ki vesvesesiz imanın mertebesi. İmanın en yüksek mertebesi vesvesesiz imanın 

mertebesi…Geçmiş, fena da değil bu vesvesesiz imanın mertebesine geçince Allah Rasulü böyle yaşıyordu Miraca 

giderken gördüklerine şaşırmadı, gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı.Yani öyle bir zanları vardı ki oradaki şuhud 

seviyesinde. Eşitlendi..Zanlar ile şuhud aynı oldu. Allah Rasulü ölmeden hiç olmazsa nihayetsiz Allaha hüsnüzan edin 

diyor.. Şöyle düşünün Allahım benim günahımdan büyüktür ve güçlüdür. Allah en azından size zanlarınız kadar 

tecelli edecek müjde veriyorum…Onun içi Allah hakkındaki hüsn-ü zannınızı  yüksek tutun… Tertib yapmış burada 

cennet cehennem..Kim yanacak ki Mec’ulsun sen.. Mec’ul  da sen değilsin ki..Ben dediği yer işte.Orda bir benlik vardır 

ama o benliğin içinde bir ben vardır.Onun aslı da o…Allah şimdi kendi cilvesini mi yakacak yani.Yanan ne? Adem tarafı. 

Yanmak ne? Ademden geldi,ademe bırakıyor onu..Sen hala ordaysan kendini  o zannediyorsan onda yanacaksın.

• AKLIN SIFATLARI: Fikir, vehim, Tasavvur, şuur, zekavet, deha, muhakeme, muvazene, hüşyar, idrak..İnsan bu 

alemde yaşıyor ama başka alemlerin alametlerini taşıyor. İnsanın  ruhu bu alemin hiç bir şeyi ile imtizac ve ünsiyet 

etmiyor. Ülfet ediyor. Senin şahsiyetini, kimliğini ve kişiliğini oluşturan yediğin gıdalara mı bağlı? Kainatın tüm 

alemlerini bu alemde yerleştirip gösteren cesed değildir. İncizab, iştiyak, İhtiyaç, meyil, meyelan, şevk, şefkat, 

iftihar seni başka yerlere bağlayan bağlardır.Bu komple paketin adı, hani o paket adı neydi Hikmetti depo… 

Bunların bütünlüğü akıldır. Taakkul bunların işletimi,işletim hali.Dimağdaki işleme hali…

• KALP NEDİR? Kainatın haritasıdır, ruznamesi,takvimi… Peki şeytan denilen birim kainatın içinde midir dışında mıdır? 

Şeytanı niye kalbin dışına atıyorsun? Kalbin dışında hiçbir şey yok. Kalbin dışına atarsanız o zaman farklı bir sistem 

olur. Kalp Arştan aşağıysa, şeytan da kürsteyse..Kalp bütünlülüğün adı.Biraz önce akıl dedik ya taakkul bunun içinde 

bir işletim sistemi. Bilgisayar akıldır. Ama windowsu,wordu, Excel var..İşletim sistemi android ile çalışıyorsa bunun 

adı taakkuldür. Ama bu sistemin adı akıldır. Yani taakkul akıl değildir, akıl da taakkul değildir. İçinde ki sistemin 

işlevi taakkuldur.  Tasdiki  de öyle düşünün vs.
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 Cehennemimizin cehennemi zanlarımızdır. Üstad diyor ki: Cehennemden beterdir yakar ikrah eder. Cehennemin 

cehennemi cehennemin sahibini kaybetmek olduğu için ,Allahı kaybetmek cehennemden beterdir. Cehennemin 

cehennemidir. Sözler-741 de anlatıyor… Cehennemden beterdir diyor şu 7 tane sıfat toplamı Allahı kaybetmek 

manasında.Cehennem serindir, Allahı kaybetmeye göre. Diyor ki: Arif olan müminin cehennem-i cismanisi, asi kafirin  

dünyada cehennem-i maneviyesine göre hafiftir. Cehennem adem hesabına çalışır. Berzahtır yani cehennem 

hiçbir şey değil ki… Cehennem çalışıyor bir yere çalışıyor. Adem Alemleri  hesabına  çalışıyor. Cehennemin cehennemi 

ademse, ademde Allahın karşıtı ise Allahı kaybederek Dünyada yaşamak cehenneme girmekten beterdir. Peki 

neden hissetmiyor? İptali his nevinden olduğu için. Cennetin cenneti nedir? Cennetin sahibini bulmaktır. Cenneti 

cennet yapan Allah değilmidir? Cehennemi cehennem yapan Allah değilmidir? Allah ortadan kalktığı zaman (haşa)

cennet cennet  midir? Cennette gitti her şey gitti… Biz artık Rıza-ı  ilahi istiyoruz ne cehennem endişemiz var ne de 

cennetin sevdalısıyız.Biz rıza-ı ilahi istiyoruz. Rıza-ı  ilahi ne cehennem endişesi ne cennet ümidi  olmadan sıyrılan 

ruhların özelliğidir.

 Üstad diyorki:28 sene çektiğim eza,cefa sıkıntı kalmadı. Niye? zalimin zulmü tamam... Ama kader niye müsaade etti? 

Diyorki:Sakın hizmet-i kuraniyeyi  şahsi kemalatına,terakkiyatına basamak  yapma.Cehennemden ve azabtan 

kurtulmana vesile yapma. Ya biz nurcuyuz kitap okuyoruz,namaz kılıyoruz vs. bunları azabtan ve cehennemden, 

cehennem orası, azab burası dünya,azabtan ve cehennemden  kurtulmana sakın vesile yapma. Ama yapmadı 

yapmadan vuruyor? Havas yapmadan tokat yer, avam ise yaptıktan sonra tokat yer. Eğer size bir tokat geliyor 

ve siz arkanıza baktığınızda bir şey yapmadığınızı görüyorsanız, yaparsınız diye vurulmuştur bu havassın demektir. 

Havasa Allah testiyi kırdıktan sonra vurmuyor…Mükafatta peşin geliyor. 

Cüz-i ihtiyari hazır zamana bakar. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bununla hareket edenin tokatı da  mükafatı da bununla 

alakalıdır. İrade ise mazi ve müstakbel hali üçünü birden  yaşadığı için, mazinin içince sen varsın,istikbalde de sen 

varsın. İstikbaldeki seni irade, haldeki seni ihtiyar kontrol eder. Gelecekte biz vardık elestu bi rabbikum kalu bela 

diyen kimdi o da bir irade değilmiydi? İhtiyar değildi iradeydi. O zaman Allah dedi ki niçin sözünüzden vazgeçiyorsunuz? 

Söz verdiniz diyor. Yani irade ile orada demiştik ihtiyar ile burada onaylıyoruz. 

Gaybdeki iradeyi halde onaylayandır ihtiyar.. Onun için cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Ne demek biliyormusun? 

Mazi ve istikbali birden yaşıyorum demektir. Halden çıktım demektir. Mesela gelecek diyebilmen için geçmiş olması 

şart değil mi? Geçmiş diyebilmen için geçmen  gerekmiyor mu? Birşeyin geçebilmesi için geleceğe geçmen lazım.

O zaman geçmiş geleceğe,gelecek geçmişe muhtaçtır ve vardır .Geçmiş ne kadar kesin ve var ise, gelecek o kadar kesin  

ve vardır. Geçmişin içinde sen olduğun gibi,geleceğin içinde de sen varsın. Orada iraden ile varsın. Hal de ise geçmiş 

ve gelecekte irade ile olanı hale uğradığı zaman onaylayıp reddeden ihtiyardır.  

Nagivasyon aslında 3 zamanı birden yaşar. Bıraktığımız şehri, gideceğimiz şehri ve bulunduğumuz yeri.

Ondan sonra burada ne yapıyoruz? Klavyede onaylıyoruz. Şu yol mu bu yol mu...
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 Dimağda merâtip var, birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. 

Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz'an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir (Lemaat)

Dimağda meratip (mertebeler) ve dereceler vardır. Meratibin olabilmesi ise şu şartlara bağlıdır:

1- Ya zıddının müdahalesi olmalıdır.

2- Ya zıdların başkalaşması .(Buzun suya inkılap ederken, soğukluğunu bırakması gibi) 

3- Yada esmanın müdahalesi olmalıdır.

Mültebise ise  iki makamı yada iki mertebeyi yada iki nazarı karıştırma manaları içerir.

Mültebisenin anlaşılması için zan anlaşılmalıdır. Karıştırmalar en çok zandan kaynaklanıyor.

 Biçare vesveseli adam, bazan tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani, hayale gelen bir şüpheyi, akla girmiş bir 

şüphe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş zanneder (Sözler 277)

 Kalpte iman nuru olunca veriler doğru yere bağlanıyor. Evliyalar,enbiyalar buradan çıkıyor. 18.000 alem buraya 

bağlanıyor. Bütün nemrutlar ve firavunlar verileri kendilerine göre yorumlamışlardır. Dimağı ene, nefis kullanırsa 

firavunluk..vahyi kullanırsa iman inkişaf ediyor. «Çünkü duyguları, efkârları kâinatın envâr-ımarifetini getirdiği 

vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için, sönerler. Gelen 

herşey nefsindeki renklerle boyalanır (30.söz)» 

Dimağ hem santraldir hem de enerji üretir. Göze ve kulağa malzeme geldiği zaman dimağda enerjiye dönüşür. 

5 duyu organı ile içeri alınan her şey içeride hayatlanıyor. Dimağı yönetmek için mutlaka doğru malzeme verilmelidir. 

Dimağın bütünlüğü ise  Zihni besliyor. Zihnin yeri  Vicdanda. İradeyi besleyen ise eylemdir: İbadettir. 

Sünnet-i seniyyedir.

DİMAĞ
(Merkez 
Santral)

Tahayyül

Tasavvur

Taalluk

Tasdikİz’an

İltizam

İtikad

VİCDAN

İrade

(İbadetullah)

Zihin

(marifetullah)

His

(muhabbettullah)

Latife-i Rabbaniye

(müşahedetullah)

Dimağ-2    Dimağ'ın Yapısı ve Haritası    

14



 «..âfâkî malûmat nefse geldiği vakit, enede bir musaddık görür; o ulûm, nur ve hikmet olarak kalır, zulmet ve 

abesiyete inkılâb etmez  (30.Söz) » «..ene, şu hâinâne vaziyetinde iken, cehl-i mutlaktadır. Binler fünunu bilse de, 

cehl-i mürekkeple bir eçheldir. Çünkü duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu 

tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için, sönerler (30.Söz) »

 Ene batın tarafıdır. EnaniyetMük tarafıdır.. Enaniyet denilince guru, kibir anlaşılıyor.  Oysa bu sadece bir 

manasıdır. Enaniyet bir mizan, mikyas, fihriste, harita, ayine, takvim ruznamedir (11.Söz).

Aynı şekilde Nefis denilince de nefs-i emmare anlıyoruz oysa diğer 6 mertbesi daha var. 

 Enaniyet değil de ENE’nin işlevi nedir ?  538 Sözler « musaddık ».. Yani kim komut veriyorsa onu oraya bağlamak... 

Adamın Ene’si çalışmıyor.. dimağı çok iyi çalışıyor. Merkez çok iyi, telefonlar geliyor fakat telefon dışında bir santralci 

olması lazım ki bağlasın. Bunu ENE yapıyor. Yukarıdaki 7 özelliği ile Enaniyet tarafı değil. Dimağ ve akıl ne kafir ne 

müslümandır..herkeste çalışıyor.  Akıl için cihaz-ı insanîdir diyor Üstad..kim kullanırsa onun olur. Dimağ da böyle bir 

sistem. Eğer bunu nefsine kullanırsan firavun olur. Vahiy kullanırsan inkışaf ediyor. «âfâkî malûmat nefse geldiği vakit» 

buradaki «nefis» insan manasındadır.. nefs-i emmare değil.  «nefsinde onu tasdik edecek ...bir madde bulmadığı 

için, sönerler»..yani vicdana inip Zihne inmedi. 

Bu durumda Dimağ ile Vicdana arasında tasdik eden bir birim var..ki tasdikten itibaren Dimağ ve Vicdan iç içe çalışıyor, 

ayrı ayrı değil gibi görünüyor. Dimağ 7 mertebesnin bütünlüğünde besleniyor Zihin. Zihnin görevi Marifetulah.. 

Marifetullah olması için de Dimağın bütünlüğü lazım.. Yani alt yapısını dimağdan alıyor.  

• Vicdanda: İradeyi (ki Subut-i sıfattan geliyor) besleyen eylemlerdir yani İbadetullah, Sünnet-i Seniye. 

Zihnin beslendiği yer ise Dimağdır...sırf akıl değil, dimağın bütünlüğüdür. 

• Dimağ santral.. Yani Allah (cc) ile alemler yani şecere-i hilkat araında bir santral. İnsan donmuş et yığını veya enerji 

paketi değil. Şu bina ile kendin arasındaki farkı düşünebiliyor musun ? İşte beden ve ruh ilişkisi de böyle. Cesed 

ruhun libası değil, hanesi ve yuvasıdır diyor Üstad. Ruh ise mahluk..ona ENE giydirilmiş..ben olan ben. Dimağa 

müdahale ediyor. Bunu dizginini ya nübüvvet ya felsefe tutacak. Neyi konuşuyorsak oraya taşınıyorsun..bunu bildiğin 

zaman o kabiliyet gelişiyor ve o haller oluyor sende..yani şimdi bu konuştuklarımız fikir düzeyi değil..neyi düşünüyorsan 

oradasın.  7 malzeme dışarıdan alındı, hülasalandı.. buna DİMAĞ dedik. Buna gitmesi için kim onay verecek ? ENE. 

Yani anahtar. Anahtar da aslında ELİF. «Musaddık» yani elektrik devresinde elektriğin gelip-geçmesini kontrol 

vazifesi var başka bir şey yapmıyor. 

Anahtar (ENE)

Elektrik devresi
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 Eğer ENE «duyguları malumatları getirince» yani akım üzerine geldiğinde anahtarı açma-kapama vazifesini 

yapamazsa gelen akımı aşağı veremiyor ve üzerine sarıyor ve «RAB benim» diyor. O zaman acaip haller, fikirler, 

hisler, haletler  oluyor. Çünkü cereyan sardı..korkunç bir enerji..aslında orada 2 derecede normaldi eğer inseydi aşağıda 

enerji olacaktı. Ama Dimağa sarınca 600 veya 2000 watt enerjiye dönüştü oysa yukarısı geniş bir fabrikaydı. 

O zaman «RAB benim» dedi

Dimağ böyle bir santral ama aynı zamanda enerji de imal ediyor. Bir çocuğu hastanede gösterdiler. Günde 5 saat en az 

telefon ve bilgisayarda oynuyormuş. Beyin enerjisi o kadar sömürülmüş ki (haramdan bahsetmiyorum haram olsaydı 

ruhu çökerdi).. Telefonda ses ve video kaydederken enerji harcanmıyor mu ? Aynın bunu gibi koku almak için enerji 

harcamam lazım. Görmek, dil göz kafa da aynı böyle..enerji harcaması lazım. Çünkü hepsi kayıt yapıyor. Telefonun pili 

bitiyor ama video’ya, sese dönüşüyor.  Bu çocuktan o kadar enerji çekilmiş ki kabloyu yakmış.. Sistem yanmış. Elinde TV 

kumandası ile neden koltuk başında uyuyor, kalkamıyor..beyin sömürülmüş TV ile. Yerinden kalkacak enerjisi olmadığı 

için ancak 2 saat uyuyarak enerji kazanacak ki kalkıp yatağına gitsin. Araba aküsünde, plakalar içinde bakır oksitler 

olur. O plakalar ızgara şeklindedir ve bakır oksitle kaplıdır. Onlar dökülünce akü bitti denilir. Çocukta baktım ki zerre 

kadar enerji yok.. Huruf-u Mukatta bile tesir etmiyor. Dimağı çökmüş… 

 Termik, hidrolik, nükleer santraller var enerji üretmek için..bunu gibi dimağın 7 tane malzeme kaynağı var: tahayyülle, 

tasavvurla vs çalışan. Göz malzeme getirince, kulaktan girer sesler, burunda dilden gelenlerin hepsi  enerjiye dönüşüyor, 

içeri giren her şey hayatlanıyor.. Dimağ aynı zamanda bu girenleri dönüştürme, format değiştirme özelliği de var 

(bilgisayardaki gibi flv, wmw vs.).  Çok karışık görünüyor ama aslında çok sade..şöyle ki: dimağa giren her şey 

canlanıyor mu ? Canlanıyor. O zaman dimağını yönetmek için doğru malzeme vereceksin.  Santralden aşağıda ENE 

(ben diyen ben) merkezde iş yapıyor. Dimağa malzeme olarak mesela gül geldi. «ne güzel» dedi..maşallah diyemiyor 

çünkü ENE devre dışı..bunu aşağıya kim bağlayacak. Elektrik geldi.. Ama devreden geçmiyor. O zaman gelenler sönüyor. 

Bitiyor.  Dimağ bu şekilde bir santral, bir kavşak ama aynı zamanda elektrik imal eden bir sitem. 

 Dimağın bir özelliği de mazi ve istikbali halde görebilmesi. Eğer bu bilinirse Kader de çözülüyor. 10. Söz: «İşte, kadere 

ve kazâya iman rüknünün dahi (iman esaslarında sadece Kaderde izah var. Yani  «ve bil Kaderi» diyor ondan sonra izah 

getiriyor: hayrihi ve şerrihi. 5 iman esası benden hariçtir: Allah, melekler, kitaplar, peygamberler. hepsinin karşılığı 

benim dışımda bir şey. Ama «kadere iman»... Kim Kader? Ararsan kendini bulacaksın. Kaderin izahını hayrihi ve şerrihi 

diyerek yapıyor yani bize ipucu veriyor.. 5 tane iman esası ile dön kendine... 5 iman esasını tanımlayan, iman edip 

eminliğe gelen kişi emin olandır çünkü İman eminliktir.  ), geniş bir vecihte sırr-ı hayatla anlaşılıyor (hayatın ve hayatın 

sırrını anlayanlara mazi müstakbel düz oluyor. Kaderin zemini hayattır) ve sabit oluyor. Yani, nasıl ki âlem-i şehadet ve 

mevcut hazır eşya, intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor; öyle de, âlem-i gaybdan sayılan geçmiş 

ve gelecek (yani geçmişime gitmek için geleceğime yürüyorum. Habbe’de geçiyor: karşınıza büyük bir ayna koyun. Ben 

o aynada kimi görürüm ? Arkamı görüyorum. Gittikçe aynada gözükene gitmiyor muyum ? Aynada gözüken arkma ben 

de arkama gidiyorum..mazime gitmek için geleceğime yürüyorum)

Dimağ-2    Dimağ'ın Yapısı ve Haritası    

16



• Mahlûkatın dahi mânen hayattar bir vücud-u mânevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki, Levh-i Kazâ ve 

Kader vasıtasıyla o mânevî hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür eder.  (Geçmişin içinde sen varsın.. 

geleceğin içinde de sen varsın.  İhtiyarınla yoksun orda.. iradenle varsın.. vefat edince ihtiyar gidiyor) 

İrade Alem–i gayb tarafındaki yapımızdır..sistemdir 

İhtiyar santraldir ölünce dimağdaki sistem kapanıyor

Dimağ aktif eden arkada Ene’dir. Nasıl ki yediğimiz yemek vücudumuzda ekmek vs olarka yok ama enerji olarak 

kullanılıyor aynı şekilde dışarıda dimağa gelen her şeyde dimağda enerjiye dönüşüyor

• Dimağ ile yaşamak: «Dimağımız da  Asr-ı saadetin o cazibedar hayatını canlandırmış güya maziyi istikbale  

çevirerek  bir müddet o alemde ve o nezih ruhlu ulvi düşünceli insanlar arasında  yaşatmıştır (Barla 291)» 

Dimağ dışarıdan aldıklarını emr-i nisbi olarak aldıklarını enerjiye dönüştürüyor. Dimağ ayrıca kendisi aldıklarını 

kullanarak kendisi imal ediyor  emr-i  itibari. Dimağ santraldir. Bütünlüğü gelmiş bir dimağda 18.000 alem ziyaret 

etmeye başlıyor.. senin üzerinde cereyan etmeye başlıyor 

• « Hayat, tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir inbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki  hayatın  

ziyası olan  şuur  ile,  akıl ile bir insan  kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi  o zihayat kendi aklı ile  avalimi 

ulviye de  ve ruhiye de  cismaniye de gezer yani o zi-şuur  ve zi- hayat  manen o alemlere misafir gittiği gibi o 

alemler  dahi o zi-şuurun  miratı ruhuna  misafir olup  irtisam  ve temessül  ile geliyorlar (sözler 506)

Dimağ ALLAHIN Halık ismine mazhar oluyor. Dışarıdan aldığını içeride farklı tasarlıyor. Halikıyete ayinedarlık  

yapıyor. Halık ismi olmazsa  sen hiçbir şey tasarlayamazsın. Duygularla malzeme alıyor enerjiye dönüştürüyor emr-i 

nisbi. Dimağın önemli bir vazifesi de: Dışarıdakileri kullanarak dışarıdakilerle alakası olmayarak kendini inşa 

etmek.18bin alemin kavşağı oluyor. Dimağın başka bir vazifesi Adem alemlerine malzeme yetiştirmesidir

 ADEM ALEMLERİ SANTRAL.. 

Haberler, Tv, internetten içeri girenler Dimağa geliyor. 

Şecere-i hilkatte bunların yeri olmadığı için Dimağ 

onları direk Adem alemlerine bağlıyor, çünkü sistemde 

bunların yeri yok. O gereksiz haberler, malumatlar 

tefekkür yapmamıza da mani oluyor! 

Oysa senin o haberi bilmen harici değiştirmiyor 

ama seni değiştiriyor..! 

Dimağın 4. işlevi  adem alemlerine malzeme yetiştirmesi, 

adem alemlerine çalışmasıdır.

SANTRAL

Adem 
alemleri

haberler, Tv vs.. 
içeri giren gereksiz 
malumatlar
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• Eğer bu aklın hedefi, gaye-i hayli yoksa «zihinler enelere döner»... Akıl  kendine döner.. o zaman bu dünyada yaşama 

şansın hiç yoktur.  O zaman hayat anlamını yitirir. Ama kanser olsan kemoteapi ile hayata bağlanmak istersin..ölmek 

istemiyor değil mi ? Ama iflas edince intihar ediyor..insan kanser oldu diye ölmüyor. Sebepler tükendiği için insan 

ölmüyor, insan öleceği için sebepler tükeniyor.

• Tefekkür ile Dimağ bütüne geliyor. Dikkat ile merceği odaklar gibi odunları yakıyor.

İmanın altı tane bakış yönü var. Bakış yönü aynı zamanda hakikattır, bütünseldir. 

Hem DEHR esması var. Zaman DEHR ESMASINA BAKIYOR.  Oysa biz zamanı tek biliyoruz.. Zamanın altı yönü vardır.

Dimağ gelenleri ya teke indirger ya da detaya böler. Dimağın bütüne gelmemesi demek Pirizmaya gelen 7 renk gibi  

eğer dimağ mertbesinde biri eksik olursa prizmaya vurunca dışarıya ziya çıkmayacak (ziya prizmaya verilirse 7 renk 

çıkıyor. 7 rengi tek tek prizmaya göndersek yine ziya çıkıyor ama 7 renk değil de 6 renk göndersek bu sefer ziya çıkmıyor 

sadece tek tek  renk çıktığı gibi) Ziyanın gittiği, irtibata geçtiği yer ise Zihin.. Mesela Tahayyül ve tasavvurdan Fotoğraf, 

malumat geldi.. dimağını bütüne getirmeyen kişide o enerji içeride mutlaka patlak verecek: ya adem alemlerine inecek 

sıkıntı yapacak ya da vücuda  geçecek.

7 mertebeden biri işlevini yapmasa Tahayyül veya taakkul bozulsa o zaman dimağda hapsoluyor. Bu sefer ihtiyarda 

kalıyor. Oysa dimağ bütünlüğü bizi iradeye bağlıyor. İtikadın, iz’anın, iltizamın, taakkulun, tasavvurun çok iyi olsa ama 

bir tahayyülün  bozuk olsa (internet, filimle doldurmuş olsan).. Risaleyi ezbere bilsen de bir yerde arıza veriyor.

Ne oluyor ? Risaleyi ne kadar  okursa okusun içeride çöküntü yaşayabiliyor..7 mertebenin her biri kendi havasında. 

Biraz daha ilerleyince şizofreni oluyor. 

İlim sarayının temeli Hz. Ebubekir Sıddık (r.a)..yani ZEMİNİ: sadakat (terkler) ve ihlas. Onun üstüne bina ediliyor. 

 Lütuf ve kahrı tek görebilmek (şey-i vahid..bilmeyen çekti azap) .yani buradan sıyrılmak, mazi ve müstakbeli hazır 

anda  görmektir. «Sultan olan anlar bizi» yani kendini fark eden, yani sarayda yukarıda oturan anlar bizi..

Z İ Y A

Tefekkürle bütüne geliyor
Dikkat ile merceği odaklar 
gibi odaklayıp odunları yakıyor

Merkez Efendi
(Dimağ)
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ÜÇ tane vücud vardır:

1. Vacibül vücud  Cenab-ı Hak

2. Mümkün vücud  olabilir de olmayabilir de.. Vücudu başkasına muhtaç olan imkanî vücud

3. Mümteni vücud  olabilirler içinde olmamış olan (Mesela 8 kafalı  bir insan olabilirdi  buna mümteni vücud deniliyor)

Adem-i Mutlak yoktur. Adem vardır o da vücudun ilme perde olmuş ünvanıdır. 8 kafalı bir insan olabilirdi bu Ademdir.. 

Vücuda göre Ademdir.. böyle olabilirdi olmadı buna mümteni vücud deniliyor bununda Kevn sıfatına bakıyor. Subuti sıfatta 

kudret vücu-u harice bakar kudrette olup da vücudu harice çıkmamak olmaz, Olmayacağı için Mümteni vücudlar Kevne 

bakıyor ama kudretin içindeki Adem başkadır o yüzden Üstat hazretleri Kevn’i zati sıfatlara koymuş.

 TEKVİN: Yaratmak çıkarmak demek. Kevn de vücudların hepsi var yani vücudun kendisi var irade buradan seçiyor  

kudrette seçtiğini halkediyor. Seçmedikleri Kevnde oluyor. Kudret bir şeye taalluk ederse artık Adem olmaz.. O vücud 

olur, imkan olur vücuda çıkmış olur Kevn deposuz depodur. Adem sıfattır sıfatsız sıfat varlıksız varlık Kevn  ise zemin.

• Adem-i sırf başka (var)

• Adem başka (var)

• Adem-i Mutlak başka (yok)

Kudretin içindeki adem = vücudu ilme perde olmuş adem vardır, Kevnde olan. İnsanın bu yaşa gelinceye kadar  bir sürü  

vücudları var. Onlar da kudrettir ama  şimdi yok vücuda ama hazırda değil.  Kevn ise hiç  vücuda  çıkmamış 8 kafalı insan 

gibi.  Dimağın bir vazifesi de Adem alemleri hesabına çalışmasıdır. Cehennem den beterdir, ihraktır Adem.. çünki 

cehennem de adem hesabına çalışıyor. Ademe geçtiğin zaman konuşamazsın. Vefat eden adam gibi artık Kevne 

geçmiş Üstad neden  hiçliğini bilmeğe  çalışıyor detaylarla uğraşmıyor. Cem-i cem ederek  18 bin alemi her keyfiyetini  

her an yaşamaksızın  yaşayacaksın. Benliğini  yok ediyor her şeyden  sıyrılıyor.

HERKESİN MİRACI FARKLIDIR:

• Süleyman (as) servette ve varlıkta olmuş

• İsa (as) zühd ile yapmış

• İbrahim (as) ateşte olmuş

• Yunus (as)balığın karnında 

Vücud nasıl Ademe dönüşür ? Güneş enerjisinin sıcaklığını klima soğuk olarak dönüştürmesi gibi.. 

Dimağın bir vazifesi daha: zanlarımız şubelere ayrılıyor dimağımızda..  vehimler  zanları üretiyor.. miraç yaptırıyor.

Şeytan kürse kadar miraç yaptırır nasıl anlarız ? Aslında seni çıkaran özünden seni koparan hakikatını unutturan 

bulunduğun alemi  şartlarına  uymuyorsan  öfke  gadabı vurup kırmaya  sebebiyet veriyorsa şeytanî miraçtasın.

Dimağda  bir işlevi de vehim alemlerine  çalışması  şeytanî miraca alet oluşudur. 

Adetullah’tan çıkaran, başka temenniler bulmaya  bizi  yönlendiren, umulmadık   sokaklara  sokan  vehim alemleridir

http://www.nurdersi.com/video/dimag-2-dimag-yapisi-ve-haritasi-ehline-muzakereli-ders-2-s-06-dk-dir
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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.

• Masnuattan duygular vasıtasıyla  içeriye ilim 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 işlevi 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 kokuyu, tadı , gözü, kulağı içeride ilme dönüştürüyor. 

İlim nedir ? Manevi nur ama nedir bilmiyorum. 
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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: mesela 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 sayfası, mail gitmesi, mail okuması, resim göndermen, videoya dönüştürmen, ses dosyası yapman.. Batarya filme  

dönüşür mü  ? Batarya film 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 Hale formatlara indirgiyor. Dışarıdan 7 duyguyla (Üstad 5 duyguya iki daha 

ekliyor sevk ve şevki olarak) alınan 18 bin alemden herbir aleme uygun ayrı bir format oluyor.

• 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.

• 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.

• Vücud 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 tekvinde duruyor.. 
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• Vücut kudrete... Adem alemleri ise tekvinde 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 olmamam 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,ilim,kelam, irade.  Zati sıfatta ise: Muhalefetü'l-havadıs, kıdem, beka, tekvin, 

vücud,vahdanizet.  Subuti sıfat bize yakın. Subuti sıfatın kaynağı 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 İslamiyeti netice vermesi lazım. Yani İslamiyetin zemini, malzemesi.. Nur-u iman varsa 

İslamiyeti olur adamın. Vicdanî iman  kalbin ve ruhun imanı. Dimağ eyleme dönüştürüyor. 

Dimağ varsa vicdandaki şeyin eylemsel karşılığı olması lazım. Dimağı olmayanın eylemde bir sorumluluğu yoktur.

Ruhtaki iman ayrıdır

Kalpteki iman ayrıdır

Vicdandaki iman ayrıdır

Dimağdaki iman ayrıdır

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

22



• 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. Alem-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. Kalb 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 Şeytaniyeyi 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
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• 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. 

• 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 mekan ne de zaman vardır. Tabi Kudret sıfattır. Dehr esmasına mazhardır.. 

Kudretin olduğu yerde adem de olmuyor. Kuvvette adem var, Kudrette yok. Esmada meratib var. Sıfatta yok. 

Yani kudret burada direk icraat yapmıyor.  Burada meratibi var: zaman, mekan.. « Kudretin bir cilvesi olan Kuvvetini 

Mahiyet-i ilmiyeye sürer, ilmi vücutları vücud-u hariciye çıkarır.» Kudret burada direk iş yapmıyor. Öyle 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: « 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 tabi. 

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 ? 
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• 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 Vücud 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. 

• Yarım saatte bir bedevinin kemalata yürümesinin 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 bluetooth, 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 uzakta, görmedi,Resullullah  Girdi ve format attı Veysel Karani 

hazretlerine.

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. Kalbinde marifet yok. Sadece adem yönü devam etmektedir. Vicdan

çalışıyor, ancak iptal-i his nevinden bir müdahale söz konusu vicdana. 

Haram nazarın dimağdaki tahribi: 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 orada. 8. Sözde kuyudaki kapının açılması gibi... Kuyudaki kapı orada dışarıya değil içeriye 

açılıyor. Kapı geldiği yere değil başka yere açılıyor. Dimağ bu bina gibi olsa dışarıya açılan bir sürü pencereleri var. 
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• Ama o gelenler dışarıya değil içerideki pencereleri açıyor. Haram nazardan gelen anahtarın dişlileri  o 18 bin alemin 

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

gelmeye başlıyor. «günahlar, vesvese ve şüpheleri tevlid eder (doğurur)» diyor. 

Şüphelerin 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. )

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 tahrip 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:  Kulak: dimağ ile kurbiyete.. Vicdan ile akrebiyete ulaşıyor. Kulaktan gelen ilk sinyale 

muhatap dimağ..dimağa uğramadan kalbe inmiyor. Çünkü sıla-i Rahim akıl ile gerçekleşiyor
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• 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 çeker ? Demiri çeker. 

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 dimağ 

aldığını  (ilim nedir dersek) demire dönüştürüyor. Bu mıknatslık özelliği hidayette gözüküyor. Vicdanmıknatıs. 

Dimağ  demir. 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. 

• B.ms 253:  «Ve o hayali hasmından onun dimağında bir lümme-i tenkit tevellüd ederek dahilde 

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

kendisi bu işte. 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. Oysa tövbe onun formatını değiştiriyor, hayra tebdil ediyor..» ِّئَاتِّهِّم   ُ َسي  ُل َّللاه َحَسَنات  يُبَد ِّ »  

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.. «Küllü 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. 
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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.. Fesubhanallah..burada orayı 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 aldanmıyor.  Dimağa düşünce, fikir geliyor. Şeytan diyor ki «senin fikrin».. Oysa o fikir 

şeytanın. Nefis tezkiye olmamışsa zarar..adam buna inanıyor..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 «Küllü 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. 

REÇETESİ: 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 malzemelerin zemini oluyor. Korkunç bir enerji. İstiğfar bir acizlik değil.. Şeytana karşı aktif

edilen, kullanılmayan bir sistem var: bu sistem, silah  tövbedir.

Şeytan - Nefsi emmare – adem alemlerine karşı konulan, aktif edilen 

bir sistemin adıdır. Şeytana geri yükleme yapıyorsun. 

İltica

İstiğfar

İstiaze
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• Ergenlik:  İnsan beynine gelen her düşünce muhakkak bir alem menşe’lidir. Ergenlik ile kişi kendisinin farkına varmış 

olur. Kendisinde bişeyler olduğunu fark etmesiyle su, mezi, medi, meni gelmeye başlıyor. Fark ettiğinde, karşılık geliyor. 

Firavunun duası su üzerine idi: suda boğuldu. Suya dua etti. Su tersine aktı ya..suya hükmedebiliyor. 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 had’de kal. 

• Buradan Adem (as) geçiyoruz: Güç ve kuvvetin kendisinden olduğunu sanan insan ebediyeti istiyor. Ebedi olarak 

güce sahip olmak istiyor. Ebediyeti isteyen insan dan su gelmeye başlıyor. Hz Ademin a.s. ebediyeti istemesi üzerine 

şeytan üflemiş ve onlarda su cihetine gitmişlerdir. Biz dünyaya nasıl geldi isek onlarda aynı şekilde geldiler. Ebedi 

olmanın bedeli bu dünyaya gelmek. 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. 

DİMAĞIN 3 MERTEBESİ VAR: 

• Firavun

• Nemrut

• Şeddat 

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

29



• 2 tane yaş var: Sinn-i rüşd ve Sinni büluğ.   Döllenme yaşı..dimağ dölleniyor. O da bedeni döllüyor. 

• İslamda 2 türlü evlilik yaşı var: 

Sinn-i büluğ  çocuk yapabilme yaşı, 15 yaş yetiyor (evlenme yaşı değildir. Evlenebilmek için Sinn-i Rüşd 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 fark ediyorsun. 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 başla çocuk oluyor, üst başla 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 Allah dedi ki ona «senden daha kudsi bir şey yaratmadım. 

Ama seni senden daha kudsi bir şeye hizmetçi yapacağım». O da İnsan…

• 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 teyp gibi söyleneni mutlaka yükleniyorsa.. melek gibi söyleneni 

mutlaka yapmak zorunda kalıyorsa «Elestü bi- Rabbiküm » denilemez.   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 edebilenler hür olanlardır. 

Hür olanlar iman etmişlerdir. İman edenlerde 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..

O 18 bin alemin, sistemin adı Rab…İşletim sistemi yönetim yani Rab..

«Kul e'ûzü bi rabb-in nâs » melik-in nâs » ilah-in nâs… Dimağa zarar verecek 3 yapıdan bahsediyor:
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• 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 bu 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. 

Dimağ ile cennete gitmek  bu dünya ile geçmektir. 

Dimağsız cennete girmek  Adem (asm)’ın cennetteki oluşu gibidir, basittir o..

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 perdesiz tecelli edeceği için bir anı 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 yapayım». Köprü koyarım..: 

Esmayı bitir, sıfata geçersin..bitmez ki..öyle 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 o cennetin bitmiş 

hali midir Arş? Hayır. Ondan sonra levh-i mahfuz, arş-ı azam sırayla bitirip geçilmiyor.. 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. 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. 

Sen, şu etkenlere uymamaktan zarar alacaksın.

O zaman çare şu 3 limana girmek:

Allah’ın rububiyetine, ilahlığına, malikiyetine...

Rabbin nas

Melikin nas

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

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

Vücut rengi ile ademe giremezsin.. Ademden daha adem olacaksın o zaman sana tesri etmez. 

Elektriği ateşe vurun..ateş nuru yakamaz.  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. 

• 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 tekvindendir.

Akıl ilimdendir. Aşağıdan geliyor. Subuti sıfattan geliyor. Kur’an haricinde vacip tarafından döllenme ümmet 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 tekvini sıfata sahip. Esmaya 

azami derecede mazhar olmuş. Resullullah (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 

Zatiyesi 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 mazhar oluyorsun, ayinedarlık ediyorsun. Bu sefer vücut sıfatında vücuddan çıkanın 

dışında çıkmayana da sahip oluyorsun. Nasıl oluyorsa sahipsiz sahip, vücutsuz vücut..bilmiyorum ki. Yalnız sistemi 

biraz fark ettim. Veya yanılıyorum. Ben risaledeki tefekkürümü söylüyorum.

• Dimağ; Meryemdir. Meryem 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. Malzeme Cebrail, dölleyen Allah (cc). Cebrail geldi, zarı bozmadan dimağı dölledi. 

Yavru oldu. Meryem doğurdu. Doğdu İsa. Doğan çocuk büyüyecek. 
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• İsa ruhullah

• KelimullahMusa 

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 hülasası 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. Gelen Musa. Doğan İsa. 

İsa (as) son.  Meryem, İsa’yı doğurmadı mı ? Doğan peygamber hidayete vesile olmadı mı ? 

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.. 

Sır ne iş yapıyor? Sırrın sırrrı o zaman, sırrın işlevidir. Sırrın sırrı da 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’idir 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   ُۜتَ۪عيُن اِّيهاَك َنع بُُد َواِّيهاَك َنس  “İyyake na'budu ve iyyake neste'in”

• عَاَل۪ميَن   ِّ َربِّ  ال  ه ُد ّلِلِّ َحم  اَل   Alemlerin Rabbine hamd olsun. 3. şahıs zamirini kullandı ? «O»

• ۪حيمِّ   ٰمنِّ الره ح  اَلره  O Rahman ve Rahimdir.. «O»

• ينُِّۜ  مِّ الد ۪ َمالِّكِّ يَو   O, din günün, ahiretin  sahibidir. «O»

• تَ۪عيُنُۜ  اِّيهاَك َنع بُُد َواِّيهاَك َنس  BEN, Sana ibadet ederim. (sana ibadet ettiğim ve seni kabul ettiğim için senin hakikatin bende 

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   ُۜتَ۪عيُن اِّيهاَك َنع بُُد َواِّيهاَك َنس  .. bunu diyebilen de sır sahibir. 

Sır sahibi kimdir? -Sır sahibi ademden bahsedendir.

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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• Allah (cc): ilim, iradesi, kudreti ile kainattadır. Zatı ile tek 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. Evvel 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

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 var. Sıfırlamaya 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.  Dünyadaki dayatmalardan, 

üzerimizdeki baskıları kaldırın cinsellikte lezzet yoktur. Çünkü cinsellik, geldiği yolu  kullanarak aslına doğru seyhat 

etmek.. Üzerindeki battaniyeleri atmaktır.
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Ama İman böyle değil. İmandan lezzet  alman için «ah bir kafir olaydım da imanın lezzetini alayım». Kafir olmana gerek 

yoktur. Çünkü imanın kendisi zıddı  yokken de lezzetlidir;

Hüsün lezzeti,

Kemalin lezzeti

Vücudun lezzeti...

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

büyük lezzet 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: «tecelli-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. Tecelli-i esmaya, tecelli-i sıfata değil. Tecelli-i şuunat’a değil. Tecelli-i Zata mazhar olabilmesi 

için Sır latifesinin aktif olması lazım. 

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

da dölleyen dimağ olduğu için şecere-i hilkatte dimağ kalbin üstüne konmuş. Yani; kalb şecere-i hilkatte Arş, ama 

ruh Arş-ı azam. Dimağı kaldırın vahiy yoktur. Ruha nasıl vahiy gelecek ? Yani vahye bakışıdır. 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, bu noktada.
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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.

http://www.nurdersi.com/video/dimag-3-dimagin-ozeti-beslenmesi-18-bin-alemi-dollemesi-ve-dollenmesi-ehline-muzakerelidir-der
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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? Dimağ dölleyebilmesi için döllenmesi lazım. 

Vahyin ilk mukaddemesindeki 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 olanı 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 :

D
İ 

M 
A 
Ğ

 Vücud

 Vacib             tarafından besleniyor

 Adem 
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• Mesela; Usul 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, 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 murakebesini üstün görüyor. 

Masum gibi dururken o inhirafın asla masumiyeti yoktur. Yani Risale-i Nur’da Nurculukta da öyle... Fiilen sadakat 

yapamıyorsun olabilir..insansın.. Fakat zerre kadar itikaden inhiraf, masum değildir. O korkunçtur. 

Namazı kılmayan kafir olmuyor ama Allah’a biraz inanmıyorum desen kafir olursun. İMAN esaslarından zerre 

kadar inhiraf masum değildir. İSLAM  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. 

BATIN 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 var. Adem alemleri dediği 

var.. Adem alemleri, alemlerdedir. Adem ise alemlerde değildir. Adem alemleri daire-i İlimdedir. «Adem alemleri 

vücud-u ilme perde olmuş bir ünvandır.» Zeminsiz zemin.. İlmin gözüktüğü perdesiz perde. Zeminsiz zemin.. 

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 de 

arkasındadır.. Onun için tekvin ademe bakıyor. Mesela; adam 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 çıkışı 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..Rüşd çağında olanlar çok azdır. Fark nedir? Büluğ çağı 15 yaşına 

kadarki haletler var.. 15’den sonra ise döllenen, dölleyebilen, döllenebiliyor. Büluğ çağı deniyor buna.. 

Rüşd 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 «RÜŞD 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 mesela..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.

• 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 ya..

- 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 «Sübhanallah..Sübhanallah» diyor. Bunu 11. meselede anlatıyor. Adem ise  Sübhanallah 

Sübhanallah demiyor. 
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• 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. Allah’ın dışında  

birşey yok ama «sana» diyor.. «sana» olması için dışında olması lazım..nasıl olacak ? Kim diyecek bunu ? O adem 

oluyor. 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. Kendinden kendinedir.

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.. levh-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  yönden uzaklaşırsan korku olur. Ruh-ceset ayrışması belirlenir...bedende 

bir yansıması olur. Titreme ve üşüme başlar.  Hz. Peygamber’e (asm) ilk vahiy geldiğinde üşüdü. «üşüyorum, örtün 

beni»...dedi. 19.Mektubta: çocuğu okurken Allah Resulü (asm) göğsüne elini koydu yani temas etti...aynı sır..tek vücut 

oldu..kaynak oldu. Cebrail niye sıktı?  Cebrail (asm)’ın sıkmasıyla ruhu cesedden kurtardı ve mutlak hakim kıldı.

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))

Küfür, şirk  Ademde yok. Adem alemlerinde.

Adem alemleri  dimağda kendisini 

Tahayyülde, Tasavvurda, ayrı ayrı gösterir. 
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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 s

izin 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 herşeyin posası var) Dimağın dışına çıkmış.

Hafriyatsız suyu bulmak; ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu ya ashabım..? – Takvanızı artırın yani tecerrüd yani 

bir şey yapmadan tecerrüd ediyorsun, ilim geliyor. 

İlim sahibi insanın  cinden üstün olduğunu  gösteriyor. 

Cinmakamından 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 getirilmiştir.

• 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 tariflerden.

• 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 çalıştıgı zaman insan kıymet alıyor.

• İman kalbde. Dimağ ile vicdan kalbin 2 farklı ayakları. 

Kalb iman konuşunca dimağsız konuşamazsın. 

• İmanın ilk giriş kapısı  İtikad ile. 
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• 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.

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 kalbtedir

• Dimağda iman olursa, imanın sana getirileri.. 

• Kalbe ve vicdana sirayet ederse imanın içine giriyorsun.. 

• Ruh seviyesinde iman olursa artık fena oluyorsun.. 

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

Ruhu da geçince hiçliğini bilmek. Artık Bendeki O, O’ndaki ben aynı oluyor. Ene oluyor...İman bitiyor. Şuhud oluyor 

(iman gaybadır).  İmandaki eminlik  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
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• « 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)

• İman 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. 

Dimağ-4    Dimağın Adem ve Adem Alemleri ile ilişkisi    

43



• 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.. 

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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 İnsan kendi bildiğine itimat etme nisbetinde nakıstır.

Nisbetin tersidir  nakıs

Nisbi köküne, nesebine bağlanmaktır.     Nisbet etmek;  aslına  taşınmak…

İnsanın kendine bildiğine itimat etmesi  o nisbetten kopmaktır.

S- nasıl anlarız?   C- insanın kendisini beğenmesi, kendi bilgisine güvenmesi

Bu tip insanlar:

• Tenkitçi olur. Başkasının bilgisine ihtiyaç duymaz.

• En büyük zaafı; derse katılmaz. Kendi okumasını esas alır.

• Müzakere ve mütaalayı bırakır (oysa medreselerin  ve Osmanlının yıkılmasına sebep müzakerelerin yok olmasındandır)

Tekvin ; sıfat-ı zatiye mi yoksa sıfat-ı subutiye mi diye  bize bakan tarafı dimağa bağdaştıracağız.

S- dimağa nasıl etkisi var?     

C- bunu çözebilmek için ilk önce zati mi yoksa subuti mi olduğunu bir kararlaştıralım dedik önce       

SIFATLAR;

1- Sıfat-ı İlahiye  Allah’a ait sıfatlar

Kendisi ve manasının zıddını Cenab-ı Hakta nisbet caiz olan sıfatlardır.

Bunlar: Rıza, Rahmet, Gazab gibi ( iki ucu da kendisine bakıyor.)

2- Sıfat-ı Zati  Allah’ın zatından ayrılması mümkün olmayan zatına lazım olan ve vacib olan sıfatlar 

Bizde karşılıkları yok. (içsel alemde var)  Bunlardan zıd olması gerekenlerden biz çıkmışız. 

3- Sıfat-ı subutiye  Bunlar bizde olup, Cenab-ı Hakta da var ama bizden ona bağlantıyı kuran sıfatlar.

(Aynada gözüken esmadır.  Ayna sıfattır)

Sıfat-ı zatiye de bu aynayı ayakta tutan kısım 

Cenab-ı Hakın Sıfatları  hayat, ilim ,sem ,basar ,irade, kudret ,kelam sıfatları var.

Bize bunlar mevcut. Biz bunlarla Allah’ı tanıyoruz. 

• Ş.147’de: «..yedi sıfat-ı subutiye olan hayat, ilim, kudret, irade, sem’, basar ve kelam sıfatlarının ….» diye geçiyor.

Üstad burada Tekvini; subuti sıfat diye almamış. Zati sıfatlar: kıdem,  beka,   vücub,   muhalefetun lil havadis, 

kıyam-ı bi nefsihi, tekvin

Tekvin; var etmek meydana getirmek yaratmak. Yaratmak zati olması yönünde ama bunu ispat etmemiz gerekiyor.

Devamlı sorulan  “ Allah’ı kim yarattı “ sorusunun cevabı: Yaratılan bir varlık bir şey yaratabilse bile önceden 

yaratıldığından dolayı onu gerçekleştirir. Yani bir vagonun diğer vagonu çekmesi için en baştaki lokomotife ihtiyaç var. 

Demek ki en başta tek bir yaratıcıya dayanması lazım. Bundan dolayı yaratan tek olduğu için kendinden sonraki 

yaratma özelliği o baştan geliyor. Onun için tekvin zati olması  gerekiyor. Yani: yapan yapılması lazım. Yapılacak, 

sonra yapacak. yapılmadan yapmak diye bir şey yoktur.
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• Tekvin diye bir sistem var. Bunun içinde adem de var. Ademin içinde tekvinin içerisine yalnız ilim giriyor. İlimde her 

sahasına giremiyor. İlim nakıstır. İlim yalnızca tekvinin içerisindeki ademe taalluk ediyor. Ademinde ademi var. 

Derecesiz derece. Adem ile adem-i sırf aynı yerde . Tekvin  ademin içinden ilim ( mümkin ve mümteni)  olanları alacak, 

fakat bunlarda hayatlı olanları alıyor. Tekvin bir manada bazı şeylere hayat veriyor.  Hayat verdikten sonra ancak 

hayatlı olanları alıyor. 

Yani  ilmin içinde inkılap geçiriyor mümkin ve mümteni olarak ayrılıyor.

Ademin içerisinde : madum   & mevcud (vücud) & mümkin & mümteni Bunların içinden mümkin ve mümteniyi 

çıkarıyor. Diğerleri zaten mümtenin içerisinde var. Yani 8 kafalılık da tek kafalılık da mümkinde var fakat mümteniye 

tek kafalı olarak çıkıyor. ilim tek kafalı olmayı alıyor. 

Mümteni istatistik bilimde  demograf :  örneğin bir zar düşünelim uzayda görülülebilecek ihtimallerin hepsi var.

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,) 1,2,3,4,5,6 dan başka bir sayı gelemez bunlar mümkindir. 7,8,9 da mümtenidir. Ama bu sayıları

ifade edebilmek için 0 -10 ‘a da ihtiyaç olması gerekiyor. Olmayıp da olması lazımlar mümtenidir. Yani 6 diyebilmen

için 7 de olması gerekiyor. Ama zarın üstünde 1,2,3,4,5,6 sayılarını almış 7,8,9 sayılarını almadığına göre bunlar 

mümteni vücudlar. Bunlar olmadan da 1,2,3,4,5,6 sayıları ifade edilmiyor. Varlar ama vücudda değiller. Bu sayılar 

sonsuz, bu sonsuzluğun içinde de 1,2,3,4,5,6 var. Dolayısıyla bunların hepsi mümteni. Bunların içinden seçtiğimiz bu

altı  sayı mümkin. 

Kudret ve irade 1,2,3,4,5,6 sayıyı almış. Bu zarların atılması halinde 1 gelmesi yada 2 gelmesi gibi olasılıkların 

hepsinin değerleri toplamı 1’ e eşit olması gerekiyor. Yani 1 gelmesi de , 2 gelmesi de , 3 gelmesi de değerler toplamı 

1/6 dır.  1/6 +1/6 +1/6 +1/6 +1/6 +1/6 = 6/6 = 1 sayı doğrusundaki bütün sayılar mümtenidir. Bu sayıların gelmesi 

için bir sebep olması sadece bu sayılara taalluk etmiş.  zarın üstüne sadece 6 tanesini almışlar. Bu altı sayı ise 

mümkin. Bu altı sayıyı bir düzene koyarsak: mesela 5 ‘ten büyük sayılar desem bir irade yapsak 5’ten büyük dediğim 

için 5’ten küçükler madum olacaklar. Gelecekler ama bir işe yaramayacaklar veya gelmeyecekler. 1, 2, 3, 4 madum   

5 veya 6 da vücud olacaklar. 

• Ş-146 «..çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayat ile olabilir, 

ihtiyari iktidar zihayatlarda bulunur, tekellüm ise bilen dirilerin işidir.»  Yani buna göre bilmek hayatın alametidir.

• S- 197 «..emr-i tekvinisi , kudret ve iradeyi  tazammun ettiğini..»

Bu da emr-i tekviniye vasıtasıyla içinden mümkin  olanları çıkartıyor.  Bütün sayma sayıları kudrete madum olarak, 

Madum da ayat-ı tekviniyeye uygun olarak geliyor. İrade mevcudları çıkartıyor. İradede inkılap geçiriyor vücud 

oluyor ve şeriat-ı fıtriye meydana geliyor.  Madum –mevcud – mümkin – mümteni  en kapsamlı olan mümteni. 

Mümteni çıkarttı  Sonra ilmin içine kudrette geldi Mümkini çıkarttı  sonra mümkinde evamir-i tekviniye işin 

içine girince madum oldu. Madumun içinde de mevcut var. Mevcuda da evamir-i tekviniye girdiği zaman vücud 

buluyor iradede.
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• Mevcud ile vücud farklıdır: Mevcudtur ama vücuda çıkmamıştır. 

• İlm-i vücuda kudret talluk ettiği her şey mahluktur.

• Kudretin taalluk etmediği herşey ilm-i vücudtur. Atom cinsinden, esirden de değildir. 

Misal:  bir bina projesi ilm-i vücudtur. (mevcut). Mevcut; ilmî mertebeleri de kapsar. Vücud-u ilmi vücudtur ama mevcut 

değildir. Vücud-u hariciye çıkmamış ( daire-i ilimde mesela..). İlm-i vücuda  tekvin müdahale ediyor ilim oluyor. 

Ademe tekvin müdahale ediyor. 

 Adem; ilmin ifade edildiği varlıksız varlık, zeminsiz zemin, vücudsuz vücud. İlim diyor ki; “ bende varlığım ama ademe 

nasıl gideceğim”...nasıl gidecek ilim oraya? karakterini, yapısını, şeklini bilmediğimiz tekvin giriyor devreye: “ senin işini 

ben yapacağım “ diyor. Ademe giriyor.  S- nasıl giriyor?  C- cehaleti ortadan kaldıran ilimdir. Cehalet ilimse cehalet 

vardır demektir.  Karpuz gibi yarıp bakalım cehaletin içinde  ne var: Cehaletin içinde adem var. 

Tekvin sıfatının içinde bulunan ademin bizdeki karşılığı cehalettir. Cehaleti  kaldırdığın zaman Allah olur. 

Ademin karşılığı.  İlim ise karşıtıdır.  S- bu ilmi nerde ifade ediyoruz?   C- cahilliğimizin üzerinde. 

Cahilliğini bilmekle başlar. çünkü o bilmekte ilmin temelidir. 

 İlim ademle başlıyor. Üstad hiçliğini bilmekle ifade etmiş. Eski eserlerde “cehl-i cehenneme atılacaksınız” diyor. 

Cehaletin vücudu var ama vücudsuz bir vücud, varlıksız varlık. Ortadan kaldırılacak kadar vücudu vardır..Bunu ortadan 

kaldıran ilimdir.

• M- 59 «..vücud-u ilmiye perde olmuş bir ünvandır (adem)»  Yazının yazıldığı perde. Yazıya bakıldığı için kimse 

perdeyi görmüyor. Gözükene odaklık gözükeni gösterene hiç bakmadık. Gösterene dikkat çelince görülüyor. 

Gösteren karşıki taraf biliyoruz ama hepsi biziz... Adem derecesi  var.. Fiziksel bir kaidedir: iki vücud, aynı madde aynı 

anda aynı yerde bulunmaz. Biri bulunurken diğeri olmaz. Ya ilim vardır  ya da cehil vardır. Hakikatta ise bütün zıdlar 

birbirine bindirilmiş ..hiç biride birbirini kapatmamış. Fizikte aynı yerde +10 derece varsa -10 derece yoktur. 

Hakikatte ise vardır. Çünkü zıdları kaldırırsanız derece yoktur. İlim cehil cinsinden, cehil ilim de cinsinden değildir.

• Eğer tekvin müdahale ediyorsa o zaman ilmi vücudtan ademe, ademden ilmi vücuda dönmüş oluyor. Muhalefetun lil 

havadis, kıyam bin nefsihi,  kıdem, beka, vahdaniyet: bunlar denmişse  bizde işlevi var demektir. Bizde işlevi olmayanı 

Allah dememiş,  bize  haber vermemiş. Mesela  vahidiyet-i zatiyenin içindekileri bilmiyoruz. işlevi bizde olmadığı için 

kendisi yok bizde.

Tekvin bize haber verilmiş o halde  işlevi var bizde. Yani tekvin Allah-u alem cehaletimizin zeminsiz zeminini tutuyor.

Yani cehil o kaar büyük nimet ki üzerine bina edilen ilim kadar değerli. Burada tek nakıslık bilmemek. 

Cehilini bildiğin anda cehalet zemin oluyor..üzerine bina ediyorsun..
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• Cehaletin kadar ilmin vardır. 

Cehaletin kadar Allah vardır. Cehaletin kadar itikadın vardır. 

Hiçliğin kadar Allah teayyün ve teşehhus ediyor. Aczin kadar Allah kadirdir. 

Naksın kadar Allah kudretlidir. 

Cehaletin kadar Allah alimdir. Kendini tanıdığın kadar Allah vardır. 

Allah’ı tanımak kolaydır. İnsanı tanımak çok zordur. Çünkü allah’ın peygamberi, kitabı, san’atı var. İnsanın ise: ne 

peygamberi, ne kitabı, ne de sanatı var. Ne ile neyi tanıyacaksın. İnsan kendiyle kendini inşaa edemez.

tanıyanla tanınan aynı yerde olursa…

gidenle gidilen aynı olursa 

sevenle sevilen aynı olursa                                 işte zor burası…

anlayanla anlaşılan aynı olursa

okuyanla okutan aynı olursa 

Kısacası kendini kendinle inşaa etmek. Kendini kendinle seyretmek.. 

Bu saydıklarımız hiçlik demektir. Hiçliği konuşmanın adıdır…

• Cehalet ademin sıfatsız sıfatı bizde.. Cehl-i  cehennem. 

Yani hastalıklar, musibetler, günahlar  vücuda çalışıyor. 

S- vücudi mi , adem mi nasıl anlarız? Bir şey geldiğinde bulunanı ortadan kalkıyorsa o vücud değildir. 

Misal; ilim geldi cehaletin kalkıyorsa ( cehalet bende asıl değil). Buzu kaldırdığında su daha vardır (buz asıl değilmiş)

Suyu kaldırdığında her şey ortadan kalkar (demek su asıldır).  Yani bir şeyin  cevher  mi,  araz mı olduğu, sıfat mı 

cevher mi olduğu nasıl anlaşılır ?: kaldırın birini.. ne oluyorsa. 

Ses veya düşünce: düşüncemi benden kaldırın ben hâla varım.  Konuşmamı benden kaldırın ben hâla varım. 

Demek bunlar hep araz, sıfat..hayatımı benden kaldırın ben hâla varım 

• Namaz kılmak ademden sıyrılmaktır. Ademden sıyrılabilen namaz kılar. Zaten «bir nevi huzura kabulün olan namaz 

ile…» huzur olabilmesi için ademden çıkman lazım. Namaz kılmayan ademdedir. Adem de cehl-i cehennemdir 

(bizdeki karşılığı). Demek oluyor ki  Allah’ın bahsetmediği daha fazladır bahsettiklerinden. Risale-i Nurda da aynı kaide 

var. Yani dediklerinden daha fazladır demek istedikleri… Ondandır ki nurları tanımadan önce iyiydik. Okudukça 

cehaletimiz arttı. Cehaletin içine fikren baktığımızda tekvindeki ademdir. Cehaletimi anlamak  ilim oluyor. ne kadar 

artarsa o kadar kök atıyorsun aşağıya… Bildikçe aşağıyı işgal ediyorsun.. (ağaç gibi…yükseldikçe köklerin yayılması gibi) 

Kur’an’ın anlatmak istediklerinin daha fazla olduğunu mana mertebelerinden de anlıyoruz: Vahy, sunuhat, tuluhat,  

işarat, rumuzat… sücunun,   gûsulun, muttalaun…bunlarında her birinin 70 mana mertebeleri var.
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• Tekvin ademe taalluk ediyor. İlim ademe giremiyor. Tekvin devreye giriyor. Ademe giriyor, alıp çıkıyor. Verilmesi 

gerekenleri  ilme veriyor. Bir sel geliyor. Kudretten kendine lazım olanları alıyor. Bundan dolayıdır ki ilimdeki her şeyi 

kudret, vücuda çıkarmıyor. Mesela dükkandaki herşeyi sen gidip alıyormusun… lazım olanları alıyorsun. 

S- kudret nasıl seçiyor?   C- evamir-i tekviniyeyle. Kudretin içinde  evamir-i tekviniye var. 

Evamir-i tekviniyede ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyelan var.  

Meyil irade değil. Kitab-ı mübinde  kudret ve irade. İmam-ı Mübin; ilim ve emir

Emir kudretten farklıdır. Tekvini ilme koşturan emirdir. Emr-i tekvini  kudret ve iradeyi tazammun ediyor.

Evamir-i tekviniye sıfat ve iradeden gelen. Emir’i bilmiyoruz. Ama Oradan çıkan emr-i ilahi veya evamir-i tekviniye’ yi 

biliyoruz (bize yakın olanları). Tekvin ilme verirken o arada ademle ilim arasında veya ilim ile emir ademe karşı

saldırıyorlar. 

Veya  (tefekkürümü söylüyorum):  tekvin emiri kullanıyor.  ademdeki ilme dönüşecek mikratları, cinsleri  ilme taşıyan veya 

ilme yakıştıran emirdir.  Durup dururken bir şey çıkmaz.. birisi emrediyor. 

• "irade" sıfatından gelen şeriat-ı tekviniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessilleridirler  (Sözler 511)»

Şeriat-ı tekviniye irade sıfatından geliyor. 

• « sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve

mütemessilleridirler (mektubat 478) «

Şeriat-ı fıtri   <----> Evamir-i Tekviniye. Şeriat-ı fıtriyenin zemini  Evamir-i Tekviniyedir. 

Evamir-i tekviniye ise  İrade’de.

Emr-i tekvini  ise  Kudret ve İrade’yi tazammun ettiğine göre dışında olması lazım. Kudret ona göre iş yapıyor. 

Tekvinî kevn. Kudret sıfatının Zata ve Mahluka (Kevn’e) bakan yönü var. (54:26). 

Kudret sıfatının Mahlukata bakan yönü  Emr-i tekvinîdir. 

İrade sıfatında ise (iradenin içini bilmiyoruz) Evamir-i Tekviniye (İhtiyaç, İştiyak, İncizab, Meyelan)

• İmam-ı Mübini (mazi ve müstakbel denilen sistem) işleten  Emir ve İlim’dir.  (allah-u alem emir mazi’ye İlim 

müstakbel’e bakıyor ama kesin bilmiyorum) 

SIFA
T

Vacibe bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka 
bakan yön

İRAD
E

Vacibe bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka bakan yön
(Evamir-i Tekviniye)

KUDRE
T

Zata bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka bakan 
yön (Emr-i Tekvini)

İLİM

Zata bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka bakan yön
(Mümkün ve Mümteni)

EMİR

Zata bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka bakan yön (şu an 

bilmiyorum ama  İmam-ı Mübin 
olarak kendini gösteriyor)
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• Kitab-ı Mübin  Kudret ve İrade sıfatına bakıyor. 

Kudret Kitab-ı Mübin’in aslına doğru bakıyor.  İrade ise  çıkmış olan hazır hale bakıyor.

İmam-ı Mübin emirse   emir aslına bakar, evveline bakar. 

İlim ise sonraki çekirdeğe bakar dersek:   Emir kökteki çekirdek (mazi).  İlimmeyvedeki çekirdek (müstakbel)    

• “aynadaki güneş ne ayn’dır ne gayr’dır.” (16.sözde) diyor Üstad oysa güneşin yedi rengi onun sıfatıdır. Dikkat edin 

emir denilen özellik  Subut-i Sıfatta yoktur. Emir denilen özellik Zat-i Sıfatta  da yoktur. Arada geçiş gibi birşey de 

değildir.  

Emir çözülürse emir olan hava arşı da çözülür. Emir’in geçmiş olduğuna dair delil: havada kapasite (yani hıfzetme)

olarak gelecek yoktur, mazi ve hâl vardır. O yüzden HAVA  Emir ve İradenin arşıdır. 

İrade Hâl (çekirdek) Emir ise Mazi (meyvedeki çekirdek)

Sıfat-ı ilahide  gazab ve rahmet

Zat-i sıfatta  kıdem, beka, vücub, muhalefetul lil havadis, kıyami bi nefsihi , tekvin

Subut-i sıfat ilim ve hayat.  Bunların içinde emir yok ama İmam-ı Mübin Emr-i İlahi ve İlm-i İlahi ‘ yi tazammun 

ediyor. Havada geçmiş depolu. ama gelecek yoktur.  Hava geçmişe ve şu ana bakıyor. 

• 20. Mektub: Şu kâinat, emr-i Rabbânî ile seyyaredir. Şu mahlûkat, izn-i İlâhî ile, zaman nehrinde mütemadiyen akıyor, 

âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette vücud-u zâhirî giydiriliyor, sonra âlem-i gayba muntazaman yağıyor, 

iniyor. Ve emr-i Rabbânî ile, mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür.

• Ademe göre  ilim  istikbal.    Ademdekileri ilmin eline veren emirdir. 

« Amma "kitab-ı mübin" ise, âlem-i gaybdan ziyade, âlem-i şehadete bakar. Yani, mazi ve müstakbelden ziyade, 

zaman-ı hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade, kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir 

kitabıdır »      İmam-ı Mübin kader defteri ise; «Kitab-ı Mübin", kudret defteridir  (M.37)

Kudrette olan herşey vücuda gelmiyor. 

• Önceki düşüncemiz şöyleydi:  

Cenab-ı hakkın ilmindeydik.  Cenab-ı hak irade etti mec’ul oldu.  Kudret taalluk etti kainat oldu. 

Ama  Kudret taalluk ettiği zaman herşey vücuda çıkmıyor. Levh-i mahfuzda herşey vücuda çıkmıyor. 

İkincisi ise: vücuda çıkacaklara 2. irade taalluk etti.  İlk irade ile ikinci irade karıştırılıyor. 

• İlk irade dediğimiz şey   Emirdir.    Emir ile levh-i mahfuza yazılıyor.

• Kudret levh-i mahfuzdan çıkarıyor.  Levh-i mahfuzdan çıkacak olanları irade ediyor. 

Çünkü irade Kitab-ı Mübin’e bakıyor.  Hazır zamana bakıyor. 
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Şu sebeple karıştırılıyor: bu mevcudatın 

• Allah’a bakan yönü var

• mahluka bakan yönü var. 

Kudret bize yakın.. 

Kudret hangilerini yarattı?       irade ettiklerini yarattı

İrade hangilerini tercih etti ?   ilmin tesbit ettiklerini.

Allah’ın Levh-i Mahfuzdakileri  ilimdir.

tercih ettikleri iradedir

yarattıkları kudrettir.

• Kudret’in  daha aslı  İrade .           İrade’nin  daha  aslı  İlimdir.

Vücudu buraya getiren bunun tersidir.  

İlim  ilmin içinden hangileri çıkacak. 

İrade  hadi çıkart levh-i mahfuza.. yani dendiği zaman.

Kudret  bunları çıkaran.  Ama Allah canibinden bakış (zuhurattan). Mahlukattan bakarsan iş değişiyor. 

Yani aynaya kendin için bakarsan kendini görürsün. Temizlik için bakarsan kirleri görürsün. 

Kudret ve irade bu yüzden esnek.

S- Emr-i tekvini mi yoksa evamir-i tekviniye mi daha camii ?    C- Evamir-i tekviniye  emr-i tekvini tazammun ediyor. 

• Arapçada evamir-i tekviniye  rukün ve erkan.

Evamir-i tekviyenin içindeki: ihtiyaç   & iştiyak   & incizab   & meyelan

Emr-i tekvine  sen ayrıl dendi..  Allah canibinden (zuhurat)

Şu kaleme baktığımız zaman ilk önce kudret gözüküyor. Levh-i mahfuzda bu vardı.. İlim. Hangisi çıkacak.. irade.  

Çıktı..kudret.  Bize ilk bakan kudret  (bu bizden bakış)...insan canibinden (mahlukat) 

• Levh-i mahfuza yazılma sürecine bakalım: Allah ilim sahibi mutlak ve muhit.  Bunları çıkart diyor. Levh-i Mahfuza 

çıkartıp muayenleşmesi  irade. Allah tekvindeki adem’e emirle çık diyor. ilim oluyor Ama o ilimde bir bütünlük var 

(o ilmin mahiyetini, nasıl olduğunu bilmiyoruz).  Orada kudret o emirle çıkanı ilme dönüştürdü.  Onların içerisinden 

tercih etti.  İlimdeki kudret şecere-i hilkat olması için Hasan’ın yaratılması için.  ilim  vücudtur.

Ademden ilme dönüşmesi için Kudret’te lazım. İlim kudretsiz olmuyor.  İlme dönüştü Kudret oldu.  Onların içinden 

seçiyor.  Adem  İlim  Kudret.  Kudret  ilmi bir sahaya oturtan,  ilmi tutandır (sadece yaratmak değildir) ademin 

zıddıdır. Ademin vücudsuz vücudu. Ademin zıddı  ilim değil…  Ademin içerisi cehalet.. Cehaleti ilim kaldırıyor.
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• Adem yoktur da vardır.. vardır da yoktur

Mekansız mekan… Vücudsuz vücud… 

Varlıksız varlık...İlimsiz ilim

Burada ilm-i vücudları irade seçiyor. Cehalet vardır ama mekansızdır. Mekansıza da kudret taalluk ediyor.  İrade mekansızı 

muayenleştiriryor. Cehalet vardır.. varlıksız vardır. O « var » dediğimiz kudrettir. İlim sadece bilmek değildir. 

Bilmediklerini bilmek ilim ise...Bildiklerini bilmek irade oluyor.  Bunları ayakta tutan kudret. Bilmek bir sıfatıdır.

Canlılık hayattandır ama hayat hep canlılık demek değildir. Her şey hayatla yaratılmış. Hayatla faniye geliyoruz. 

Ölmek ile bekaya gidiyoruz. Dünya, anne karnı gibi.. ölümle ahirete doğuyoruz. 

• S:279 « bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar.»

Şu an yıkanıyoruz..yıkandık. Anne karnının çoğu su, dünyanın da 4/3 ‘ü su.   Dimağ tekvinin çocuğudur.

• « Ey benî-âdem! evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki: 

herşeyi  kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor ve eline de öyle bir san'at verdim ki; elinde balmumu gibi

demiri her şekle çevirir, halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. » (Sözler 256)

• «..işte o zât, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i bînihayenin kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı 

rububiyetin mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u esma-i ilahiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan; böyle baksan -

yani ubudiyeti  cihetiyle- onu 

bir misal-i muhabbet,

bir timsal-i rahmet, 

bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. şöyle baksan, -yani risaleti cihetiyle-

bir bürhan-ı hak, bir sirac-ı hakikat,  bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün (Sözler 237)

• İbrahimî meşreb   şefkat ve tefekkür.      

Süleymani meşreb  gayba hükmetmek

Davudi meşreb  demiri evirip çevirmiş. 

Bizde ise simgeselleri dönüştürmek, değiştirmek.  Zahirde Davut as. demiri evirip çevirmiş.. 

Bizde ise demir gibi kafayı, 

demir gibi klişeleşmiş sözleri, 

demir gibi odaklandığımız şehvet, 

para gibi şeyleri balmumu gibi değiştirir kelamla..

bunları ortadan kaldıran ilimdir.
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• KELAM:   

eşyanın tabiatını değiştiriyor.    İlim & irade & kudreti tazammun ediyor.  Ses değildir.

Tekvinin çocuğu dimağ ise.. Tekvindeki yazılım  dimağda da vardır. Adem de var. Adem bizde cehalet..

* * * 

Zat-ı hakk'da mahrem-i irfan olan 

anlar bizi

İlm-i sır'da bahr-i bi-payan olan 

anlar bizi 

Bu fena gülzarına talib olanlar anlamaz

Vech-i baki hüsnüne hayran olan 

anlar bizi

Dünye vü ukba'yı tamir eylemekten geçmişiz

Her taraftan yıkılıp viran olan 

anlar bizi

Biz şol abdal'ız bırakdık eğnimizden şalımız

Varlığından soyunup üryan olan 

anlar bizi

Kahr u lütfu şey'-i vahid bilmeyen çekdi azab

Ol azabdan kurtulup sultan olan 

anlar bizi

Zahid'a ayık dururken anlamazsın sen bizi

Cür'a-yı safi içip mestan olan 

anlar bizi

Arifin her bir sözünü duymağa insan gerek

Bu cihanda sanmanız hayvan olan 

anlar bizi

Ey niyazi katremiz deryaye saldık biz bu gün

Katre nice anlasın umman olan 

anlar bizi

Haklı koyup la-mekan ilinde menzil tutalı

Mısri'ya şol canlara canan olan 

anlar bizi

( N i y a z - i  M ı s r i )

http://www.nurdersi.com/video/dimag-5-dimag-ve-tekvin-ehlinedir-muzakerelidir-ders-2-saattir
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 Bu derste imam-ı mübin ve Kitab-ı Mübin’i anlamaya çalışacağız.

Neden imam-ı mübin ve Kitab-ı Mübin’i anlamalıyız?  

Çünkü “İmam-ı mübin ve Kitab-ı Mübin levh-i mahfuzun defterleridir”diyor Üstad. 

Sonra levh-i mahfuzla üçünün bağlantısına bakacağız.

Amacımız vahy-i Kur’ana taşınmak. Yani vahy-i Kur’an’ın ne olduğunu anlamaya çalışacağız. 

Yani Cebrail (a.s) getirdi elinde şöyle bir parşömen kağıt, dedi “Al bunu insanlara oku” mu ? 

Ya da vahy-i Kur’anın altında ne var?

 Zaten daha önceki meselelerde ilm-i kelam alimlerinin üzerinde durduğu iki mesele var: Bir tanesi çoğunlukla tartışma 

meselesi olan, yer yer mezhep imamlarında farklılık gösteren meselelerden biri de “İmanda artma,azalma olur mu?” 

meselesi.  Diğeri de Kur’an ın mahluk olup olmayışı hakkında çok tartışmışlar. Bu meseleyi konuşacağız. Kur’an 

mahluk mudur değil midir? Eğer levh-i mahfuzda ise Kur’an o zaman mahluktur. Eğer levh-i mahfuzdan değil de 

daha arka plandan geliyorsa levh-i mahfuza inmişse Cebrail (a.s.) oradan alıp Efendimiz (s.a.v) alıp getiriyorsa o 

zaman mahluk değildir..

O zaman levh-i mahfuz için Kur’an nedir? Yani vahy-i Kur’an ın temel hatlarıyla kainatta nasıl işlediğini,nasıl cari ettiği, 

Allah’ın niye böyle bir kitap gönderdiği..Mesele kainatın mantığını çözmek açısından ve dimağın buradaki işlevi ? 

Yani neden muhatap dimağ ? Yani neden kalp değil de dimağ.. Belki onu çözersek imanın neden kalpte olduğunu da  

anlayabiliriz. Meselemiz bu mihvada yürümek..

 İmam-ı mübin ve Kitab-ı Mübin için Onuncu Mektub’u okuyacağız.

«İmam-ı mübin levh-i mahfuzun divanıdır..Bazen de ünvandır» diyor Üstad.

«Zülkarneyn bir ünvandır. Şahıs değildir» der Üstad. Peki niçin bir şahıs değil de bir ünvandır? Zülkarneynin işlevini 

kim yapıyorsa o asırda zülkarneyn odur veya nev’inden bir efraddır veya ferdlerinden bir ferdir. Mesela senin 

köyünde hiç kimse yok (nurcu olarak). Eğer Zülkarneyndeki o vasıf ve sıfat var ya küfrü durduruyor,sur yapıyor vs. 

Orda Zülkarneyn sensin.

İmam-ı mübin levh-i mahfuzun bir ünvanı ise o imam-ı mübin’i biz fark edersek, o sıfatla vasıflanırsan senin dimağın 

levh-i mahfuza döner. Yani garip bir şey söylemedim. 

Çünkü; Şecere-i hilkat büyük insan değil midir?     Biz küçük kainat değil miyiz?  

Kainat büyük insan mıdır?    İnsan küçük kainat mıdır?

Bununla Üstad oraya mı girdi? Ben diyor “Gece yatsı namazında o aleme girdim” 

Şimdi bizim gayemiz cüz-i nazarını cüz-iyetten çıkarıp küllileştirmek. Şimdi cüz-i bir hakikatı külli yapmak için oraya 

girmen lazım.Peki o şecere-i hilkatte levh-i mahfuz var mı? Var. Cebrail (a.s) var mı? Var.Allah’ın dışında her şey var. 

O’nun her şeyi bende yok mu? Bir numunesi mevcud.
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Numunesini bende uyandırırsan levh-i mahfuz olmuyor mu bendeki? Olur. O zaman vahiyde levh-i mahfuz .

Hiç Cebrail (a.s)  gerek yok yani.. O zaman senin dimağına vahiy inmez mi? Uyandırırsan iner. Peki zülkarneynden niye 

misal verdim?  Zülkarneyn bir unvandır der Üstad. İsim değil yani. Kim o sıfata girerse zülkarneyndir.

 O zaman bizim dimağımız da levh-i mahfuz oluyor. Sen büyük kainatın küçültülmüş modeli değil misin? Kainat-ı 

sûğra  değil misin? Her ne ki varsa sen de yok mu? Sendekinin adı bil-kuvve değil mi? O bil-fiil değil mi? 

(Çekirdek-ağaç). Evet benzemiyor. Çekirdek ağaca benzemiyor ama biz çok iyi biliyoruz ki ağaç çekirdekten çıkmış.

Kur’ân levh-i mahfuza iniyor. Cebrail (a.s) getiriyor buraya. İşlevi bu. Levh-i mahfuza vahiy iniyor. 

Ondan bu tarafa getiriyor. Senin Kitab-ı Mübinin oluyor. Oraya gelene kadar imam-ı mübin oluyor. 

Şecere-i hilkat furkandır. Aynı zamanda o İsrafildir arş’a kadar. Levh-i mahfuza vahiy iniyor mu? İndi.

Oradan Cebrail (a.s) bu tarafa getiriyor mu? Getiriyor. Şimdi Kur’an ın Allah’tan  levh-i mahfuza kadar işlevi ayrıdır. 

Levh-i mahfuzdan Peygambere gelişi ayrıdır.

 Allah kelâm sıfatından levh-i mahfuza indirdi mi? Oradakini  Cebrail(a.s) bu tarafa getirdi mi? 

Cebrail (a.s) işlevi buradandır. Senin,dimağın bil-kuvve mi? Bu dimağın bil-fiil açılırsa ağaç olursa ne olur bu dimağ 

(şecere-i hilkatte) levh-i mahfuz olur.Vahiy direk inmez mi sana? Kendi kitabımızı yazınca indirdiğimiz kadarının 

Kur’anımızı yazıyoruz ve onunla da karşılaşıyoruz. Kendi kitabını oku deniliyor ya.. Kendi Kitab-ı Mübinini kendin 

yazıyorsun. Şimdi Kur’anın ne kadarına muhatapsın, o senin Kitab-ı Mübinin. 

İmam-ı mübin’e iman ediyorsun, Kitab-ı Mübinden emin oluyorsun.

 İnsan maddi ve manevi her uzvunu, organını şükr-ü örfîde kullanırsa bu insan inbisat ve inkişaf eder. Büyük kainat 

olur. Yani kafası kab-ı kavseyn, ayağı atom..Bütün âlem BEN olurum. Muhatab-ı İlahî olursun, hiç kimse kalmaz. 

Çünkü insan böyle bir şeye adaydır. Çünkü şecere-i hilkat Allah’ın dışındaki (kab-ı kavseyn,arş-ı azam,arş, levh-i mahfuz 

vs.) hepsi ağaç. Hepsi o ağaç, çekirdek de BEN (o ağaca göre çekirdeğim) O ağaç şecere-i hilkattir. (Bir kere 

tanımlamaları iyi oturtmamız lazım) O çekirdek BENİM. Meyvenin içindeki çekirdek BENİM.Eğer ben bu çekirdeğimi 

Allah’ın emrettiği şükr-ü örfîde kullanırsam, bende inkişaf ederse ben ağaca inkılab etmiş olur muyum? Ağaca inkılab 

etmişsem o zaman Arş benim, Kürs benim, Levh-i mahfuz benim, Cebrail benim, Cennet benim, Cehennem benim, 

Hakikat-ı Muhammed cihetiyle bütün kâinat senden yaratıldığı için çekirdek-i aslî sensin.

 Peki levh-i mahfuza inen Kur’an sana otomatik iniyor. Sensin zaten orası.Levh-i mahfuz zaten sendin, Arş-ı a’zam zaten 

sendin.. Şimdi levh-i mahfuza Allah canibindeki yönüyle levh-i mahfuzdan bu tarafa yönü çok farklıdır. Kitab-ı mübin, 

İmam-ı mübin yani. İkisine de Levh-i mahfuz’dan bu tarafa bakarsan çıkamazsın işin içinden. Aynı oluyor o zaman.

Şimdi İmam-ı Mübin’i levh-i mahfuzdan çıkış tarzında bakarsan bu sefer işin içinden çıkamazsın.

Dimağ-6    Dimağ ve Levh-i Mahfuz - İmam-ı Mübin / Kitab-ı Mübin    

55



• Mesela: Nur-u Muhammedî..Mec’ul iki yönü yok mu? 

Mana Allah canibi          Nur çıkış canibi, mahlukat yönü.  

Yani Allah tarafından bir çekirdeğin hulasalanması mana..O Nur-u Muhammedî olur.  O Nur-u Muhammedî’den dışa 

vuruş hepsi çıkmış mı? Çıkmamış.. Mesela diyelim ki: Peygamberin en büyük sıfatı tebliğdir. Bir köyde bir nurcu, bir 

tarikatçı bir kardeşimiz gafile namaz öğretiyor.. Diğeri imana geldi.. Nebîlik yaptın sen. Hidayetine vesile oldun. 

Hidayeti veren Allah’tır. Peygamber hidayet vermiyordu ki, vesile oluyordu. Aynı şeyi yapıyorsun ama meratibi düşük. 

Arıya da vahiy geliyor ama meratibi düşük.  Vahy-i zımni var, vahy-i sarih var, vahy-i îma var vs. mertebeler var. 

Yetmiş mertebesi var vahyin.

 “İlm-i ezeli’nin ünvanları olan” diyor imam-ı mübin levh-i mahfuz ilm-i ezelinin yani ezeli mahluktan nasıl olacak levh-i 

mahfuza.. levh-i mahfuzu devamlı besleyen ezeli yönü..

Kura’n-ı Kerim levh-i mahfuza iniyor.     Levh-i mahfuz’dan sonra imam-ı mübin ve kitab-ı mübin var. 

İmam-ı mübin (vücut dairesi için) geçmiş ve geleceğe bakıyor. 

Kitab-ı mübin hazıra bakıyor.

Soru: Levh-i mahfuzla imam-ı mübinin ne farkı var?  Allahualem şöyle bir farkı var: İmam-ı mübin sana has, sana özel, 

senin geçmiş ve geleceğin var. Kitab-ı mübin hali hazır, levh-i mahfuzda senin de geçmiş/geleceği var,onunda 

geçmiş/geleceği var.. Bu şekilde bir izah getirilmiş.

Mesela bu kelam.. realitesi var..gerçektir. Ama benim buradaki anlayışım, bana yaptığı iz  düşümle seninkisi farklı..

Bu kelam senin kitab-ı mübinindir. Ama buradaki sana yaptığı tesir senin imam-ı mübinindir. Burası burası değil.Burası 

burası gözüküyor. Burası tenteneli bir perde. Değil burada haram işlemek boş bile geçirmeye değmeyecek bir alem.. 

O kadar kaliteli. Burası boş zaman geçirecek, hani günah bile yapmasan bile değmeyecek bir alem. Hiç gerek yok yani. 

Çünkü ezeli ve ebedi bir daha buraya burası için gelinmeyecek.

 İmam-ı Azam diyor ki ”Değil haram,helal olan ekmeğini çok yersen haram oluyorsa ya o ekmek haram olursa ne 

olur?” Helal ekmeğini yemek helaldir. Ama helalini çok yersen haram olur. Ya o ekmek bir de haram olursa ne olur? 

Haramın karesi olur. Ondan sonra derse gelirsin aval aval bakarsın, iki de bir zihnin gidip gelir, kitap okursun 

anlamam dersin..Eyleme geçiremezsin. Bunlar haram yemekten kaynaklanıyor, haram bakmaktan kaynaklanıyor. 

Haram yerseniz oradan çıkan enerji, o göz, harama gider kesin.

 İmam-ı Azam diyor ki “Gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa orayı kontrol edemez.” Bir malın nereden 

geldiğini öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakın. Televizyonda geçirdiğin vakit kadar o enerjinin (o enerjiyi 

bakma, görme, seyretme, işitme,vücut enerjisi) vücuda soktuğun haramlardan oluyor. Helal olsaydı olmazdı o. 

Dersi anlamıyorsan, derse gelemiyorsan vücuduna haram girmiş demektir. Haramlar var yani bir sürü..

Çünkü bakmak enerji değil mi?

Dimağ-6    Dimağ ve Levh-i Mahfuz - İmam-ı Mübin / Kitab-ı Mübin    

56



Mesela Allah bir kendisi bakıyor mevcudata, bir de senin nazarınla bakıyor. Ben bakarken Allah benim baktığım yere 

bakıyor benim gözümle, harama bakınca Allah’ı harama baktırıyoruz. Allah’ın bakışını harama çeviriyoruz. Benim baktığım 

harama Allah da harama bakıyor. Allah bakarken haram değil ama benimle bakarken haram oluyor.  Çünkü Allah bir 

şeyi emreder hasen olur nehy eder kabih olur ya..  Allah kendi sanatına bakmıyor mu? Bir de gayrın nazarıyla niye 

bakıyor ? Çünkü mahlukata dönüşmüş hakikatın hali –ben- Allah bir de benim gözümle bakıyor, benim kulağımla duyuyor, 

ben ne duyuyorsam Allah duyuyor tamam mı?  Benim gözümle bakıyor. Ben harama bakınca Allah’ı harama baktırıyorum, 

Allah’a haram seyrettiriyorum...

Mevcudat kitab-ı mübin.. ama sana yaptığı tesirat imam-ı mübin.

Mesela toprağın altındaki çekirdek =imam-ı mübin.. O zaman kendinden önceki kitab-ı mübin.. 

Kendisi kitab-ı mübin.. Kendinden sonraki yine imam-ı mübin.  Çünki hazır eşya kitab-ı mübin ise sen de hazır değil 

misin? Bedenin kitab-ı mübindir. Yani şu BEN miyim (kendini göstererek) değil vücut. Peki hazır eşyanın dışında mıyım 

ben ? Değilsin berabersin.O zaman ben de kitab-ı mübinim aynı zamanda. Peki o ben olan ben kimdir? İmam-ı mübin.

Peki hazır eşya kitab-ı mübin ise ben de hazırım.Ben de kitab-ı mübinim. 

Yani kitab-ı mübin-i hepten dışımda aradım. Allah’ı hep kendi dışımda aradım. 

Kitab-ı mübin -buzdur.  İmam-ı mübin -sudur. Su-kitab-ı mübindir. Böyle geriye doğru nerede durursan arkan hep 

imam-ı mübin yani. Şimdi ben bu varlığın dışında kalabilir miyim?Ben kitab-ı mübinim. Ruhum imam-ı mübindir. Ama 

ben tahammül edemiyorum, ruha da tahammül edemiyorum, ben ruhla ben olamam..mümkün değil.

Ben öyle bir şey olacağım ki hiçbir şeye benzemeyeceğim, her şeyin kaynağı olacağım. Böylelikle enaniyetin de tatmin 

olacak.Enaniyet menfi manasında değil. Yani Allah (cc) şirk istemiyor. Allah’ın en câmi halifesi insan değil mi? Ben de 

istemiyorum ondandır. Zaten evde kavgalar oluyor. İştirak istemiyoruz. Allah ile rakib olamam çünkü o bana benzemez. 

Mahlukat benzediği için rakip istemiyorum.Onun için mahlukatlar rakipsiz yaratılmış. Yok rakip. 

Cebrail (a.s) bile rakip değil..

Mesela imam-ı mübin sürekli hali hazır için tefekkür ettiğimiz için bunu yanlış yaptık. Sanki sanıyorduk ki geçmişteki 

geçmiş, gelecekte ki gelecek...Halbuki gelecek zaten orada.Geçmişte orada.Hepsine bu sefer kitab-ı mübin dersek 

imam-ı mübin-i levh-i mahfuzun arkasına taşımamız lazım. Başka çıkar yolu yok. İnsanlar buna inandığı için zaman 

makinesi diye bir şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi adam zaman makinesini yapıyor. Arka plandaki psikoloji nedir? 

Şunu kabul etmek zorunda, geçmişteki adamlar orada duruyor olması lazım ki ben oraya gidebileyim. Yoksa zaman 

makinesinin ne mantığı olacak? Ya da geleceğe dönük gidecekse yada geçmişe gidecekse demek ki adam bunu kabul 

etmiş.İnançlı inançsız bütün herkes bunu konuşuyor zaman makinesini. Ama kimse arkasındaki psikolojiyi sormuyor. 

Arkasındaki psikoloji şu “herkes geçmiş ve gelecek hazır hale inanıyor..”yoksa nereye gidecek. Diyelim ki geçmişe 

gidecek adam zaman makinesiyle veya geleceğe gidecekse geleceğin zaten orada olduğuna inanıyor olması lazım. 

Eğer öyle bir şey yoksa nereye gidecek bu adam.. mesele bu. Yani geçmiş neredeyse gelecek de orada olması lazım.
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 Çekirdekteki programa kudret taalluk etmemiş.Bir kere çekirdekteki programa kudret taalluk etmediyse o zaman 

aslında ona kitab-ı mübin diyemeyiz

“ İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vechi de, sırr-ı hayatla anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasılki 

âlem-i şehadet ve mevcud hazır eşya intizamlarıyla ve neticeleriyle hayatdarlıkları görünüyor. Öyle de âlem-i 

gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek mahlukatın dahi manen hayatdar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u 

ilmîleri vardır ki; Levh-i Kaza ve Kader vasıtasıyla o manevî hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür 

eder. ” (Sözler 111) Yani bir eşyanın iki yönü var. Her şeyin ruhu var. Hayatı da var. Mazi ve müstakbel canlı ve 

ruhludur..Senin gelecek hayatın levh-i mahfuzda yok mu? Ama manevi var. Bu mahluktur. Ama senin ruhunla buraya 

daha temas etmediği için ilmidir o ruhu.

 Soru: Kudret taalluk etti mi etmedi mi? Kudret o mazi ve müstakbeldeki hayatını etmiş ama ruhuna etmemiş. 

Bir ilmi programa, çekirdekteki projeye kudret taalluk etmezse ilm-i vücut denilir. Ona kudret taalluk ederse mahluk 

olur. Bu mahlukun vücutları da bir cismani olur bir manevi olur. O da mahluktur. Mesela diyelim ki senin şefkatin 

mahluktur. Sandalye de mahluktur ama meratibi farklıdır. Biz orayı karıştırıyoruz. Manevi olunca biz kudret taalluk 

etmemiş zannediyoruz. Başka örnek; senin kafanda bir sürü projeler var.İlm-i vücuttur kudret taalluk etmemiş.

Ama senin bir de yaptıkların var. Yaptığın binalar var. Hakikaten yapmadığın bina var, yaptığın bina var. İkisi de 

benziyor. Bir tanesi mahluk manevidir. Yapmadıkların daha ilmidir. Şefkatinden misal verelim. Şefkatin var mı yok mu? 

Var. Mahluk mudur? Mahluktur,manevidir. Kudret taalluk etmiştir.

Şu ceset esmaların en son kesifidir.Onun için en başı en iyi tanımlıyor. Allah’a en güzel ayna olabilmesi için cismaniyet 

lazım. Ama şu cismaniyet bedenin arkasına gidince his, şuur, hayat.. Yani aslında ruhun donmuş halleri bunlar. 

Daha arkaya git:

..Bunlar aynı hakikatin,hakikat meratipleri..aynı şey.

 Levh-i mahfuza kudret taalluk etmiş..Kitab-ı mübin.  

Levh-i mahfuza kudret taalluk etmediklerine imam-ı mübin denildi, ilim olduğu için. 

Levh-i mahfuzun bir kısmı mahluk, bir kısmı mahluk değil.Allah’a bakan yönü mahluk değil.Çünkü levh-i ezeli deniliyor.

Levh-i mahfuzdaki her şey mahluktur. Ama levh-i mahfuza şöyle baktık geliş kaynağına o yönüne baktığımız zaman o 

baktığımız taraf mahluk değil. Mesela ene mahlukat tarafı nur, Allah’tan beslenen tarafı mana. 

Allah’ın esmasının mahlukiyet yönü..

• Nur-u Muhammedi-î

• Kab-ı Kavseyn

• Arş-ı Azam

• Levh-i mahfuz

• Arş

• Cennet-Cehennem

• Daire-i İlim

• Daire-i Hayat 

• Kürs

• Levh-i mahf ve isbat

• 7 kat sema

• Alem-i şehadet
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Levh-i mahfuzu biz mahluk olarak almalıyız. Mahluk değil ezeli ise.. “bazı istisna zatlar levh-i ezeliye giriyor” diyor Üstad.

Nasıl girecek? Geylaniler için demiyor mu ? Onaltıncı Lem’a da bazı zatlar diyor levh-i ezeliye girer, hatta levh-i mahfuzu 

da geçti. Peygamber Efendimiz o kapıyı açık bıraktı diyor. Levh-i mahfuz mahluk olmazsa oraya kim girebilir? 

 O zaman melaikeler Allah’ı hiç görmediler? Murakabin melaikeleri gördü. Yani levh-i mahfuzda Allah’ın taayyünü 

var..her makamda o mertebede Cebrail (a.s) görmüştür. Mesela Arş’ta ki müekkel melekler,öyle melekler var ki Allah’a 

bakıyor başka bir şey yok. Onun vazifesi o.

Soru: Tahiyyat nerede oldu? Levh-i mahfuzda Cebrail (a.s) bakıyor.Levh-i mahfuz da Peygamber (sav)’in Allah ile 

konuşmasını ve Allah’ın kendisi levh-i mahfuza düşüyor. Gözüküyor zaten.O zaman dedi ki Allah ilk önce ona “Esselamü 

aleyke ya Eyyuhennebiyyû...” İlk önce selam veriyor Allah. Selam oradan geliyor. Senin üzerine Esselamü aleyke.. 

Hemen ordan Peygamber (sav) “Esselamü aleyna ve ala ibadillahissalihin” (hemen genelledi)

O zaman bizim şehadetimiz Cebrail (a.s)ın şehadetinden daha kaliteli olacak. Bizim Cennet’teki en zirve makamımız 

Peygamber (sav) dünyada yaşamış. İlk önce kelamına ve ru’yetine mazhar oldu.Müşahade etmedi, ru’yetine mazhar 

oldu.O zaman ru’yet var. Müşahade burada. Şuhud yeri burası. Burada müşadetullah var, Cennet’te ru’yetullah var.

İman-ı billah...Marifetullah...Muhabbetullah...Müşadetullah... Ama vaad edilen Cennet’te ru’yetullah var. Ru’yetullah 

hiçbir zaman burada olmayacak. Müşadetullah var,an şartla olur: Eğer Mi’racımızı yapabilir,hakikaten kalben ve 

ruhen mi’racımızı yapabilirsek İmam-ı Rabbani ler gibi..Onlar ru’yetullah’a mazhar olmuşlardır. Cebrail (a.s) 

müşadetullahtır. Çünkü geçemedi,eğer geçebilseydi ru’yetullah olacaktı.

« Demek ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle mukayyed bulunduğunu ve o 

şeraitin vuku bulmamasıyla o hâdise de vukua gelmiyor. Fakat o hâdise, ecel-i muallak gibi Levh-i Ezelî'nin bir nevi 

defteri hükmünde olan Levh-i Mahv-İsbat'ta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak Levh-i Ezelî'ye kadar 

keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor » (Lem'alar104)

 Soru: İmam-ı mübin ile kitab-ı mübin’in levh-i mahfuzdan farkı nedir? İmam-ı mübin, kitab-ı mübin bana has..  

Levh-i mahfuz hepimizin olduğu yer. Yani senin imam-ı mübin ve kitab-ı mübinin de orda, onunki de, benimki de orda. 

Ama imam-ı mübin/kitab-ı mübin meselesinde ben sadece kendimi nokta-i nazar kabul ederek okudum.

Bir önceki derste dedik ki “dimağın bir özelliği de adem alemlerinin vücut giydirmesi” Şimdi sen sadece kendin kitab-ı 

mübin olursan o zaman imam-ı mübin ne olacak? Adem alemlerinden çıkmayanlar senin imam-ı mübinin oldu.

Onları çıkarıcaksın bundan sonra artık keşifler başlıyacak.Senin keşifler imam-ı mübinin oldu. Yani hiçliğini bilmek 

imam-ı mübinin olacak. Bu kadar Risale-i Nur, bütün malumatların kitab-ı mübin şahid aldı. Artık hiçliğini bilmek, 

kendine vücut rengi verme ademe düşersin, hiçliğini bilmek senin imam-ı mübinin olacak.O zaman adem alemleri 

imam-ı mübinin olacak.
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 İki tane kalem var: 

1- Kader kalemi      2- Kudret kalemi. Bu, şecere-i hilkatte haritada kullanılmış.

Kader kalemi kader defterine.. yani imam-ı mübine yazıyor. Kudret kalemi kader mistarıyla kudret defterine yani 

kitab-ı mübine yazıyor. Bunlar Evvel-Zâhir/Bâtın-Âhir oluyor. İmam-ı mübin daha sonra kudret kalem mistarını 

kullandıktan sonra ağacı yazıyor. Kudret eli kader kalemiyle kader defterine imam-ı mübine tekrar yazıyor. 

Kader kalemini kudret eli kullanıyor.

 Bir evveldeki çekirdekte bir yazım var.Bir meyveden sonraki çekirdekte bir yazım var.Ve ortada da bir kudret defteri var.

İki tane de defter var:    

1- Levh-i mahfuzun defterlerinden olan kader ve kudret defteri diyor.

2- Kitab-ı mübin’e de defter diyor,imam-ı mübin’e de defter diyor.

Üstad bir nazarî kader, bir bedîhi kaderi anlatıyor. 

Çekirdekte iki tane kader tecellisi var: Nazarî kader, bedîhi kader.
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 Bedihî kader ve nazarî kader çekirdeğe yazılıyor. Çünki ağaçta bu ikisi hem bedihî kaderin tavır, vaziyet, şekil, 

hareket  kitab-ı mübinde gözüküyor. Kitab-ı mübinde var ama maddi değil. Maddi olan kısmı kudret defterinde 

kitab-ı mübinde gözüküyor. İkisi de yazılıp sonra başka bir surette tekrar sonlanıyor.

 SORU: Bu şekle mizanı koymadık. Mizan nereye girer burada? Mizan: bütünlük içindeki durumu.. intizam ise kendi 

içsel yapısı. Mesela: Benim iç alemimde intizamlıyım. Ama cemaat içinde nizamlı olacağım. Şöyle diyelim: karaciğer 

intizamlıdır, vücuda göre nizamlıdır. Mesela göz intizamlıdır, mevcudattaki renk ve şekillere göre gözüm nizamlıdır.

Yani adeta nizama bakılarak intizam yapılmış. Veya intizama bakılarak nizam yapılmış. Mesela gözümü yapan eşyayı ve 

mevcudatı görmezse bana göz yapamaz. Yani sesleri bilmeyen bana kulak yapamaz veya kulağı yapandır sesleri yapan. 

Mizan o bütünlük içindeki durum değil de kompledeki yapı sistemi...

NAZARÎ KADER

Emir ve ilm-i ilahi

İntizam-ı manevi

Tavırlar

Vaziyetler

Şekiller

Hareketler

Tesbihatlarlar

BEDÎHİ KADER 

İrade ve evamir-i tekviniye 

İntizam-ı maddi 

Keyfiyat 

Vaziyet 

Heyet 
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 «..hususan zîruhun vücudu bir kelime gibidir. Söylenir ve yazılır, sonra kaybolur. Fakat kendi vücuduna bedel ikinci 

derecede vücudları sayılan hem manası, hem hüviyet-i misaliyesi ve sureti, hem neticeleri, hem mübarek ise sevabı, 

hem hakikatı gibi  çok vücudlarını bırakır, sonra perde altına girdiği gibi..» (Şualar 69)

İmam-ı mübin, kitab-ı mübinde çekirdek.. çekirdekten ağaç..tekrar çekirdekler oluşuyor. Böyle bir üretim var gibi

gözüküyor. Yani neden böyle bir şey var insanın aklına geliyor? Mesela yazılır mevzusu; yazmak kitab-ı mübin’e, imam-ı 

mübine yazılması gibi ifadeler var. Burayı okuyunca biraz o akla geldi. Bir kelime nasıl ki ağızdan çıkıyor burada diyor ki

”zîruh bir kelime gibidir söylenir” “Allah” dedim..çıktı. Çıktıktan sonra yazılır, nasıl yazılıyor ? hava zerrelerine yazılıyor.. 

herkesin kulağına gidiyor. Söylenmesi ağzımızdan çıktı sonra yazılır,sonra az önce söylediğim “Allah” kelimesi  yok şuan 

duyduk ve bitti. Yazıldıktan sonra kendisi gitti. Gittikten sonra ne oldu? Buradaki kulaklara,hava zerrelerine hepsine 

yazıldı. 

Aslında böyle bir üretim var gibi duruyor.  Söylenmesi emir gibi geliyor.  Yazılması «ilim-irade-kudretin» imam-ı 

mübine ve kitab-ı mübine yazılması gibi.. Sonra o vücut kayboluyor.  Sonra ikinci derece vücutları sayılan ruhu, 

manası, hakikatı, misali, mahiyet-i şahsiyesinin dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini hüviyet ve sureti tekrar 

imam-ı mübine yazılıyor. Yani böyle bir üretim tabir-i caiz ise var.

• Sıfatlar kendini gösterecek, ortaya çıkaracak şeyler üretiyor desek doğru olur mu? Yani şimdi sadece ilm-i ezelideydi 

diğer sıfatların bir taalluku yoktu. Onlarda tezahür etmek istediler ve ortaya bir şey çıkartmak istediler. Bu sefer 

onlarda devreye girdi.Kitab-ı mübin irade kudret.. ve böyle bir üretim başladı tabir-i caiz ise.. Peki niye üretim oluyor? 

Ne oluyor?  Neden böyle bir şeye gerek var? Arkasında şuunat var. Lezzet-i mukaddese, şefkat-i mukaddese, 

memnuniyet-i mukaddese istiyor bunu. 

Şuna benziyor: Nurcu oldun sana ne kattı? Nurcu değildim deniz denizdi,ağaç ağaçtı kuş kuştu..Nurcu oldum deniz

deniz değilmiş, ağaç ağaç değilmiş, kuş kuş değilmiş....Ne oldu şimdi?  Yani geldiğim yer:  meğer deniz denizmiş, 

ağaç ağaçmış, kuş kuşmuş. Ne değişti ? hiçbir şey değişmedi. Ben değiştim. Böyle bir üretimde beni inkılab

ettiriyor. Maksatlardan biri de bu. Esmanın meratipleri nasıl gözükecek? Çünkü her birisi meratiplerin canlı ve

ruhlu değil midir? Şuurludur. O da vücuda çıkmak ister. Yani şöyle düşün vücuda çıkmayanlar ne kadar korkunç, 

eksik.. Esma kendi meratibini istemiyecek mi?

Esmanın zuhuratı fıtratındandır. Allah’ın mevcudatı yaratması fıtratındandır, ihtiyacından değildir. Aynı şeyi tekrar 

ediyoruz zannediyoruz ama lafız aynı gibi ama daha arkasına geçiyorsun. Şu anda mesela vücudunuzdan haberiniz var mı? 

yaşadığınızdan..neredesiniz peki? Onları iktiza ediyormuş demek ki.. Şu anda hangi haletteyseniz o’sunuz. 

Ama kesin şu var ki beden değilsiniz. O zaman şuanda orayı yaşıyorsunuz. 

Mesela aynada gözüken bahçe.. bahçeden şüphe eder misin? Bu yaşadığınız haletin hakikatinden de şüphe etmeyin.  

Dünya ahretin sûretidir. Onun için sürprizlik yok, aynen göreceksiniz.
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 « ..fıkrası ifade ediyor ki: "Mevcudat -hususan zîhayat olanlar- vücud-u surîden gittikten sonra bâki çok şeyleri 

bırakırlar, öyle giderler. (İmam-ı mübin,kitab-ı mübin işi buraya da bakıyor.Yani bir bırakıp gitme,gelme sonra tekrar 

gitme). İkinci Remiz'de beyan edildiği gibi, Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un kudsiyet ve istiğna-i kemaline muvafık bir tarzda 

ve  ona lâyık bir surette; hadsiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar, -tabiri caiz ise- mukaddes 

hadsiz  bir memnuniyet, bir sevinç, -tabirde hata olmasın- hadsiz bir lezzet-i mukaddese, bir ferah-ı münezzeh 

şuunat-ı rububiyetinde bulunur ki; onların âsârı bilmüşahede görünüyor. İşte o şuunat, iktiza ettikleri hayret-nüma 

faaliyet içinde..» (Niye faaliyet var? Çünkü şuunat iktiza ediyor. Niye imam-ı mübin kitab-ı mübin tekrar imam mübin 

oluyor?  Çünkü şuunat iktiza ediyor) mevcudat tebdil ve tağyir ile, zeval ve fena içinde sür'atle sevkediliyor.. 

mütemadiyen âlem-i şehadetten âlem-i gayba gönderiliyor. 

Ve o şuunatın cilveleri altında mahlukat; daimî bir seyr ü seyelan, bir hareket ü cevelan içinde çalkanmakta ve 

ehl-i gafletin kulaklarına vaveylâ-i firak ve zevali ve ehl-i hidayetin sem'ine velvele-i zikr ü tesbihi dağıtmaktadırlar.  

Bu sırra binaen herbir mevcud Vâcib-ül Vücud'un bâki şuunatının tezahürüne bâki birer medar olacak manaları, 

keyfiyetleri, haletleri vücudda bırakıp öyle gidiyorlar (Mektubat 295)

 Biz şimdi eski fotoğraflarımıza bakıp lezzet alıyoruz ya..çıkarıp baktığımızda “Bak biz şöyle yapmıştık,şuraya gitmiştik.”

Ordaki aldığımız lezzet..Niye saklıyoruz fotoğrafı her baktığımızda o lezzeti almak için.Bu manalar, bu haletler, 

keyfiyetler niye çıkıyor,neden çıkıp çoğaltılıyor..? Şu andaki durumumla o andaki durumum arasındaki farklılık sanki bir 

malzeme oluyor. Şu anda hiçbir zamanda olmayacak bir lezzet ortaya çıkıyor. Mukayeseden...

O zaman yaşarken bir lezzetin vardı. Şu anda da bir lezzetin var.İkisini mukayese etmekten ama ikisine benzemeyen yeni 

bir halet çıktı. Ondandır ki geçmişin çok iyi geçmiş namaz kılmışsın hep..geçmiş.. “ahh,aahh” kötü geçmiş. İyi yada kötü

On sene önceki resmine baktın ama baktığın zaman sen olduğun için oradaki haletleri hatırlıyorsun, şu andaki 

haletlerine  hiç benzemiyor. İkisini mukayese etmekten, bunlarla alakadar olman değişik bir halet ortaya çıktı şimdi. 

Böyle bakileşiyor.

 « Hem o mevcud, bütün müddet-i hayatında geçirdiği etvar ve ahvali, ilm-i ezelînin ünvanları olan İmam-ı Mübin, 

Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz gibi vücud-u ilmî dairelerinde vücud-u haricîsini temsil eden mufassal bir vücud dahi 

bırakıp öyle giderler. « (Mektubat 295)
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Şecere-i hilkatin başka bir formatı..

İnsan / İnsan-ı Ekber / Cenab-ı Hak bu üçü de birbirine benziyor diyebiliriz. 

Biz bu üçünün içindeki bir yeri anlamak için, birini bilmiyorsak diğerinden bilerek bulma yönetimiyle yapmamız lazım.
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 Âyet-ül Kübra’nın  sıralaması on dokuz mertebe. İmam-ı mübin kitab-ı mübin düşünüyoruz ya kitab-ı mübinle dedik 

aslında insanın şuurunun taalluk ettiği yani sana bakan tarafı var.O zaman bu insanî berzahtan aklıma geldi o zaman 

Üstad da burada bu mevzuyu anlatmış. Ne diyor: 

« onlar âlem-i gayb ve âlem-i şehadet ortasında însani berzahlardır ve iki âlemin birbiriyle temasları ve muameleleri 

insana nisbeten o noktalarda oluyor gördüğünden.» (Şualar-121/122) 

«Sonra, dünyaya gelen ve dünyanın Yaratanını arayan ve on sekiz adet mertebelerden (bu Allahualem on sekiz bin 

aleme de bakıyor) çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir mîrac-ı imanî ile gaibane marifetten hâzırâne ve muhatabâne bir 

makama terakki eden meraklı ve müştak yolcu..» (Şualar 144) diyor ve en son bu on dokuzuncu mertebede  “Dünyaya 

gelene o kişi, sanki şu oluyor âlem-i şehadete giriyor, geziyor, kendi berzahına giriyor âlem-i gayb-ı da görüyor. Ordan da 

terakkisini yapıyor sonra dünyaya geliyor “İyyakena’bûdu” hitabına çıkıyor.

Âlem-i şehadet=Âlem-i gayb oldu ve “İyyakena’bûdu ve iyyakeneste’in” hitabına çıktı.
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http://www.nurdersi.com/video/dimag-6-dimag-ve-levh-i-mahfuz-imam-i-mubin-kitab-i-mubin-ehline-muzakerelidir2s10-dk-liktir

 Soru:Niçin âlem-i gayb oldu ? Şimdi şu an hali hazırda âlem-i şehadet değil mi ? Bu perdeyi kaldırırsam, kâinat 

üzerindeki tenteneli perdeyi kaldırırsam, kalb ve ruhun derece-i hayatına girersem orası benim için âlem-i şehadet 

olmaz mı? Olur. Şehadet oldu. Şimdi kaldıracak bir şey kalmadığını kâinata nazar ettin mi mec’ul den? Evet. Bütün 

kâinat senin için komple âlem-i şehadet oldu mu? Şehadet oldu. Şimdi tekrar dünyaya geldin bütün kâinatı görmüş 

birisiyle artık diyor ki “İyyakena’bûdu” bir şey kalmadı artık.

Aradığımızı aradığımız zattan sormalıyız dedi ve artık ordan mülaki oldu.  Şahit oldu şehadet getirdi. 

Çünki insan şahit olduğuna şehadet getirir. Bu seviye farklı tabi ki. Kimisi az önce anlatılan

gibi, onları yaşayıp geldi..O zaman şehadetin kalitesi burada oluyor. “Geldim, dedim”diyor

İki alemin birbiriyle temasları insanî berzahta oluyor.

*  *  *  
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İlk önce dimağı okuyacagım, sonra Tekvin – adem- İlim-Kudret – İrade. Dimağa 1992 de başladım ilk çalışmam da 

dimağdır. İlk defterin ilk sayfası DİMAĞ. Tam 25 sene bunun 12 senesini ALLAH bana zemin yaptırmış.

Dimağ Levh-i Mahfuz'un karşılığı olunca vahiy inmesi: 

• Kuvve-i hafızamız Levh-i Mahfuz'un karşılığı değil.. Levh-i Mahfuz’un içerisindeki sistemin bir birimi.

Levh-i Mahfuz'da  sırf kayıt yok ki. İmam-ı mübinler, Kitab-ı mübinler var. Bizdeki hafıza Levh-i Mahfuz'u gösteriyor, 

böyle bir yeri gösteriyor.. Levh-i Mahfuz’da vücudu hariciye cıkmış ne varsa ve çıkmamış ne varsa var.

Levh-i Mahfuz’un vücuduna kuvve-i hafızamız delalet eder yani Levh-i Mahfuz sırf kayıt yeri değil, kayıt bir sıfatıdır.  

Dimağda öyle. O zaman dimağ Levh-i Mahfuz'un karşılığı..kayıtta var burada.

Kur'anın ilk zuhur yeri, Levh-i Mahfuz sonra gayba iniyor. Direk vacib-ul vücuddan alemi şehadete olmaz, ilk önce 

bu aleme göre gayb olan alemi gayb’a Levh-i Mahfuz bize gaybdır önce oraya iniyor çünkü direk olsa  bu sistem 

kaldırmaz. Keban barajını direk eve bağlasanız ne olur.. patlatır. Mesela HAY sıfatı: önce indirgiyor MUHYİ esmasına. 

Esmadan sonra, Nur-u Muhammediyeye indirgeniyor. Nur-u Muhammeden sonra bizim hayatımıza mal oluyor. 

ALLAH’ın hay sıfatına aynayız doğru ama içerisindeki işlevi nasıl çalışıyor araştırmazsan göremezsin.. ALLAH Hay 

sıfatıyla bize tecelli etse paramparca olur. Sıfat bu.. bunun trafosu yok ki, sıfatın meratibi yok Hay sıfatının meratibi 

ne kadardır söyleyebilirmisiniz ? Sonsuz..oysa sen sonlusun.. nasıl durduracak frene kim basacak,senin hayatın 

mahluktur, o mahluk değil. Mahluk olmayan mahlukla nasıl uyuşacak ? Ara formatları olacak. İşte Allah Resulü burda 

gözüküyor: Hay Muhyi esmasına indirgeniyor. Muhyi Esması Nur-u Muhammede Nur-u Muhammed’de

Şahsiyeti Muhammediye’ye. 

Şahsiyeti Muhammediye: bir ağaç düşünün.. onun şekline  maddi hayat-ı Muhammediye yani Şecere-i hilkat

deniliyor. Mesela toprak-çekirdek-ağaç-meyve ve meyvenin içindeki çekirdek.. şimdi bunlara isimlerini koyacak olsak:

Çekirdek Nur-u Muhammed (s.a.v)

Ağacın zahirisiMaddi hayatı Muhammediye (sözler-109-110)

Batınısı (ağacın arka tarafı sistemi yazılımı) Manevi hayat-ı Muhammediye  

Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye’yi karıştır Şahsiyeti Muhammediye deniliyor.

Meyve Risalet-i Ahmediye.        Meyvenin içindeki çekirdek  Nur-u Muhammedin ne aynısı nede gayrısıdır.

(Bunları böyle bilmek ALLAH'ın bir ikramı... ne mutlu bilene)

• Meyvenin içindeki çekirdegi kast ederek Üstad konuşuyorsa «Muhammed (asm)» kullanır.

• Yok beşeriyeti, Kur'anı, peygamberliği, egitmen oluşunu konuşuyorsa «Risalet-i Ahmediyeyi (asm)» kullanır.

• Meyve Ahmed’dir (asm). Ondandır ki 19.Söze Risalet-i Ahmediye denmiş.. Risalet-i Muhammediye denmemiş 

Muhammed’in (asm) risaleti olmaz.. onun için camilerde mihrabta Muhammed (asm) yazıyor. «Muhammed (asm)»

mahluk ismi değil Nur-u Muhammedi’nin ismidir Nur-u Muhammed cisimleşse  Hz Ahmed (asm) olur. Yani biri 

Nur-u Muhammed (asm). Diğeri Muhammed (asm) olur.
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Başka bir nazarla Nur-u Muhammed  cisimleşse  şecere-i hilkat olur. Meyvenin içindeki çekirdekle ağacın çekirdeği 

aynı ama tıpa tıp aynı değil. Üstad 16. Sözde ayna güneş misalini veriyor: Aynadaki güneşle, güneş aynı değil,

ama gayrı da değil.. sebebi aynadaki güneş, güneşin bütün haysiyetine sahip.. 

O zaman şecere-i hilkat, Nur-u Muhammedi mi yoksa Hz. Ahmed (asm)'mı bakıyor?

• Çekirdekte ne var?: Nur ve mana var (31. Sözde) Nur Şecere-i Hilkata bakan tarafı. 

Mana Zata bakan tarafı. Şecere-i  hilkatin maddi hayat-ı Muhammediye  nur yönü.  

Şecere-i hilkatin manevi hayatı Muhammediyedemana yönü, bu ikiside var külliyatta...

Baştan alacak olsak: Nur-u Muhammedi ALLAH‘tan kopuk mudur, insan yaptığı fiillerden kopuk mudur ? Aynadaki güneş 

semadaki güneşten kopuk mudur ? işte Nur-u Muhammedi ALLAH ile bağlı.. o bağın adı Mana. Bu çekirdekten ağaç oldu. 

Nur  tarafı. Sema ve arzın nuru ALLAH'ın nurundan, yani ALLAH'ın nuru donmuştur Şecere-i  hilkat olmuştur. Su donmuş 

buz olmuş. Peki soruyorum su buza ne kadar yakın ? yakınlık uzaklık yoktur çünkü suyu ortadan kaldırdın mı buz yoktur. 

Yani esmanın donmuş halidir. Ağacın çekirdeğine dokunamıyorsun ama meyvedeki çekirdeği etkileyebiliyorsun, onun 

genetiğini değiştirebiliyorsun.  Yani değişmesi senin müdahalene bakıyor, ama meyvedeki çekirdeğe dokunmasan ona  

ümmi denilir.    Niçin bunu söyledim ?  Nur-u Muhammedinin bizde cilvesi var ama onu değiştiriyoruz biz. 

Onun için herkeste görünen farklı  oluyor: 

• «Enenin bir yönünü nübüvvet tutmuş, bir yönünü felsefe tutmuş.. felsefe tutumuşsa geliyor, nübüvvet tutmuşsa 

gidiyor.» Geliyor ve gidiyor ne demek ? Felsefe tutmuş geliyor  geliyor ve sende duruyor insanda duruyor daha 

gidecek yeri, yok. Nübüvvet tutmuş gidiyor  deyince daha dibi yok  gidiyor insandan gidiyor. Felsefe insana 

geliyor, nübüvvet insandan gidiyor onun için sonu yok. Biri nihayetli, diğeri nihayetsiz.  Peygamber Efendimiz için 

hadsiz ve nihayetsiz denilmiş:  Hadsiz ebede bakar.  Nihayetsiz  ezele bakar.

• «Mirat-ı Muhammedden ALLAH gözükür daim» deniliyor Ahmed denilmiyor, çünkü Ahmed’dekini herkes göremez, 

Ahmed’deki ALLAH’a kendisi şahit, mirat-ı Muhammed’dekine ise herkese açık. Onun için sahabeye yetişilemiyor. 

Biz rüyada peygammerimizi görüyoruz ama sahabe olamıyoruz, çünkü gördügümüz Ahmed..Muhammed değil. 

Peygamberin sohbetine katılan sahabe oluyor bir kere dahi olsa.. sonra bunların makamına yetişilemiyor İmam-ı 

Rabbani bile yetişemiyor. Niye yetişilemiyor ? Üstad diyor ki sohbette iksir ve nuraniyet var. Yani tahayyün ve 

teşahhüs var. Yani Mirat-ı Muhammedden ALLAH'ı görüyorlardı. O aynada ALLAH gözüküyordu. Ama Ahmed 

aynasında ALLAH gözükmüyordu. Peki İmam-ı Rabbaniler ve Bediüzzaman miraç yaptılar ALLAH'ı gördüler! 

Onların gördükleri kendi aynalarındaki ALLAH'ı gördüler, ama Mirat-ı Muhammedden ALLAH görünür daim,

ALLAH'ı seyrediyorlardı, o kadar dalıyorlardı ki ALLAH ayet indirdi, kalkında o da kalksın insandır...ayetinin 

gelmesine ihtiyaç olmuş. Bir beşer, bir insan bu kadar sevilemez.. çünkü insan cibiliyet olarak kendi zatını sever 

(26 sözün zeylinde geçiyor) başkasını kendinden fazla  sevemez , sahabede İsâr hasleti gözükmüş çünkü kendi 

benliğini yok etmiş. Kendini yok edemeyen oraya başkasını koyamaz. işte Mirat-ı Muhammeden o gözüküyor, 

seyrediyordu sahabe. 
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Şecere-i  hilkatın arkasında o gözükmüyor mu ? Çekirdeği yarsan Şecere-i  Hilkat gözükmeyecek mi ? topla 18 bin alemi 

topla koy çuvala, görünen bu insan.  Bütün isimlerin mertebe-i azamına ve ism-i azama mazhar mı? Mazhar. ALLAH'ı 

göstermeye ait esmaya da mazhar mı? Mazhar olunca zahirde kim görünecek ? ALLAH gözükecek. Eveluhu-ahiruhu-

batınuhu-zahiruhu.. Zahir cihete azami mazharsa, neyi gösteriyor ? Herkesin farklı farklı  ayine olduğu  ALLAH'ı kendi 

ayinesinde cem edip gösteriyordu. Böyle bir ayine bir tek ondaydı.. böyle bir ayine olamaz ama oldu, bir tek onda oldu.

Peygamber bu ayinedarlığına sahabe nasıl dayandı ? Bir milyon voltluk elektiriği onlar  nasıl kaldırabildiler? Çünkü 

Peygamber asm şu 4 isme bir anda nihayet derecede mazhar: huvel evveluhu –huvel ahiruhu-huvel zahiru-huvel batınuhu. 

Üstad, Peygamberimiz asm için her ismin mertebe-i azamına mazhar diye hitap ediyor ve huzurla alakalı isme mazhar.  

Kim hangi isme mazhar olursa olsun..O’ndan geçtikten sonra mazhar oluyor. Kimse direk alamıyor.  Üstad şöyle der 

«esmalar istila etmek isterler» her bir isim herşey benim olsun der..ama diğer esmalar onu durdurur. Böylelikle 

mertebeler ortaya çıkıyor. Esmalar böyleyken ALLAH eğer kontrolsüz sıfatı verse mesela HAY trafosuz gelse tozu dumana 

katar, patlatır. Sahabenin mazhar olduğu böyle bir şeydi.

Hz. Veysel Karani Hz.Ali’ye soruyor: « ya Ali Resulullah’ı gördün mü?» Hz. Ali «iki defa gördüm» diyor, onunla yaşayan onu 

iki defa gördüm diyor, neyi nasıl gördü? Tezekkür  geçmişle alakalı hatırlamadır, onu ifade etmedir, geçmişle alakalı

düşüncedir, unutulanı ortaya çıkarmak, üstünü açmaktır.. dimağdaki taakkulun içinde bir sıfattır. Mahşer meydanında 

bizi kim karşılayacak Hz Ahmed(asm) mi? Yoksa Hz. Muhammed mi? Orada bütün ümmetine ümmeti-ümmeti diyebilecek 

olan Hz Ahmed (asm) olamaz çünkü orda da adetullah var onun gücü yetmez orada. Hz. Muhammed olacak, Nur-u 

Muhammed olacak. 124 bin peygamber bir tarafa, o bir tarafa, adetullaha aykırı olmaması gerekiyor, ALLAH'ın işleyen 

bir sistemi var..orada daha merkezi bir trafo lazım, direk ona muhatap olan O, O lazım. Peki rüyada onu görmek, orada 

onun yanında olacağına tasdik olabilir mi? O onaylamasaydı sen onu göremezdin. Gördüysen orada da göreceksin. 

Zaten hadisi şerifte de öyle diyor: rüyada gören haşirde de görecektir diyor.

Cehennem ehline Resulullah gözükmez. Dimağını birilerine teslim ettinse eğer nerede olduğunun artık bir önemi yok. 

Yani vahye, sahibine teslim ettinse dimağını artık dünyada mısın, ahirette misin hiç önemli değil. Çünkü dünya ve ahiret 

derken varlık sürecinin hakikati: buz, su, H2o, enerji, esir, madde-i hayat, ayn-ı hayat.. hepsi burda değil mi? 

Ha su olmuşsun ha enerji olmuşsun. Vahye teslim etmek ne? Vahye girmemiz lazım, vahyi bilmiyoruz.  Bildiğimiz Cebrail  

asm ayet getirmiş o kadar.  Oysa Cebrail asm mahluktur, ayet mahluk değil. Nasıl getiriyor? Acaba koridor mu açıyor, 

yol mu açıyor.. Yani kablo elektrik midir, kabloda gözükür ama elektrik kablo değildir.  Elektrik lambada ışık olarak gözükür 

ama elektrik ışık mıdır ? değildir. O ışık elektriğin bir sıfatıdır ama elektrik değildir.

Kur'anın harflerine Kur'an o kadar sirayet etmiş ki o da cilt hükmüne geçmiş canlı ve ruhlu Kur'an.  Ama buradan tut 

Kur'anı sayfadan tut, ses. Onun içerisindeki dimağ. Onun içerisindeki vicdan. Onun içerisindeki kalp. Onun içerisindeki ruh. 

Onun içerisindeki ruh. Onun içerisindeki ene. Taa kelam sıfatına kadar bütün silselesi vahiy.
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Hangi mertebedeki vahiy?

• Vahy-i zimmi var

• Vahy-i sarih var.

Hayvanlardaki vahy var. Arıya vahy ettik diyor insanlara gelen vahiy var..hayvanlara gelen vahiy var. Dimağ insanı 

Levh-i Mahfuz'a taşıyor, sonra oraya bırakıp vahye mazhar oluyorsun..vahyi direk alıyorsun. Cebrail asm’ı arkada bıraktı 

deniliyor. Peki Cebrail asm ne yapıyordu ? vahyi getiriyordu, onu arkaya bırakınca vahy ne oldu ? Alacağı zattan direk 

almaya başladı. Peki Cebrail  bir adım daha atarsam yanarım dedi. O geçti.. Kab-ı Kavseynde ne oldu ? Cebrail asm 

olmadan direk Kur'an verilmiş. Cebrail asm ile verilen Kur'an ve direk verilen Kur'an farklı mı? Tabii ki farklı. 

Onun için dedi ki «bana Kur'an kadar Kur'an verildi ama vermeye mezun değilim».

• Cebrail  bir koridor. Dimağ bir koridor. Kadın bir koridor.. Kadın da seni bir yere taşıyor. Dimağ Levh-i Mahfuz'a 

kadarsa, zanda dimağın içinde.. Biz ALLAH'ımızı daha iyi bilmek için dimağımızı bırakmamız lazım.  Zanlar kalkarsa 

İlim olmaz. Zan hakikatların mertebelenmesine sebeb olan ara boşluklardır. Hayvanlarda, meleklerde zan yoktur. 

İnsanda var. Zan harika bir işletim sistemidir. ALLAH Resulu zanları ile arşa kadar gitti, oraya kadar zanlarıydı, ama 

zanları hakikatti. Yani kainat zan. cismaniyet zan, zanlarla dolu. Onun için gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. 

Yani zanları öyle yüksekti ki kalbi yalanlamadı. Öyle bir imanı öyle bir zannı vardı ki, iman ettiğiyle gördüğü aynı.

Biz insanı yüceltmiyoruz, onu yücelten ALLAH’tır.  Ahmed (asm)’dan konuşmuyoruz.

Biz Muhammed’den (s.a.v) konuşuyoruz. 

• İblis ile şeytan arasındaki fark neydi ?  İblis  yeise düşen, ALLAH’tan ümidini kesen vs. bunlar sıfatları. 

Azazilin sıfatı iblis. Şeytan ise  kibir ve gurura bakıyor. Azazil gurur ve kibir ettiği için şeytan sıfatını aldı.

55 tane böyle sıfatı var. Zana ait bir örnek vereyim: ALLAH zanna çok değer verdiğinden onu bir tek insana verdi 

ama Allah Resulu arşta zanlarını bıraktı, sonra refrefe bindi.. peki refref nedir şimdilik bilmiyorum. Ben zannımı 

bırakmam. Cebrail de bile zan yok.. ben de var.

Allah Resulu bırakmış sen de oraya kadar taşın da ondan sonra bırak. Kardeşim insan evinden şehir merkezine 

merdivenle gider mi? gitmez... çünkü yürüyerek gidersin ama kuyudan 

çıkmak için merdiven kullanırsın, hayatın her safhasında sana merdiven lazım mı? Yok! Çıktın kuyudan.. merdiven 

lazım mı daha sana ? Yok. Merdiven kuyudan çıkmak içindi.. artık kuyuda değilsin ki. Cennete kadar hep kuyudayız.  

4.Sözde Üstad diyor  «iki aylık bir  mesafede has bir çiftlik var  ama bir gün sonra bir istasyon var.«

Dünya hayatını istersen kırk gün yaşa istersen bin yıl yaşa  bir gün sayılıyor. İki ay 60 gün. 60-1= 59 günümüz daha var 

cennete girene kadar. Bir günü ölünceye kadar ondan sonra 59 gün var, 59 gün zanlar devam edecek. Bak, cennette 

bile zan var: Lübbü Lüb’de diyor Muhyiddini Arabi; ALLAH cennette  tecelli eder merhametiyle en üst seviyede.. ben 

sizin rabbinizim diyor.. cennet ehli kabul etmiyor, senden rabbimize sığınırız diyorlar ve korkuyorlar. ALLAH cc tecelliyi 

biraz daha indiriyor ve tekrar soruyor: ben sizin rabbinizim diyor. Cennet ehli senden rabbimize sığınırız diyorlar ve 

kabul etmiyorlar. Sonra ALLAH sizin rabbiniz hakkında zanlarınız neydi diye sorunca onların zanlarına göre tecelli 

edince sen bizim rabbimizsin derler. 
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Zanlarına göre tecelli edince ALLAH oluyor. Yoksa inkar oluyor. ALLAH bizi zanlarımızdan kurtarsın. Çünkü zan oldukça gizli 

şirkte var ama ALLAH onlara bakmıyor. Çünkü imanın şübhesiz ve vesvesesiz  mertebesinden bahsediyor beşinci remizde 

zansız mertebe..oraya çıkıyor iman.ALLAH (cc) kişinin zannı üzerine tecelli ediyor. 

Zan kötü değil  ama Kur'anda zannın azından çoğundan ALLAH'a sığının diyor.. yani zanlarla karar vermeyi anlatıyor 

orada. Çünkü zan hakikatlerin ara boşluklarıdır. Zan boşluk olduğu için boşluklara göre karar verme..doldur içini diyor. 

Zan merdiven değildir. merdivenin arasındaki  boşluktur. Defterdeki yazı kadar önemlidir  ara boşlukları. Ara boşlukları 

kaldır yazı da yoktur. O boşluklardır zan. İlim zannın üstüne kurulmuştur.  Zanda rü’yette vardır.  Mirat-ı Muhammed’den 

ALLAH görünür daim: neden görünür daim ? çünkü orda teayyün ve teşahhus var peki kimde olur bu ? «iyya-ke nabudu 

ve iyya-ke nestain» diyebilende olur bu.

• Teayyün ve teşahhüs ise  insibağ ve inikastır . İnsibağ  boyalanmak. Yani ayinedir bu alem seni gösterir ama 

mirat topraktır seni inşa eder, çekirdeği ağaç yapar. Sahabe oraya bakınca inşa oluyordu hemen ağaç oluyordu. 

Kemalatının zirvesine taşınıyordu. Said toprak olmalıdır diyor ya bu ne diyor, tevazu ediyor diyorlar.. oysa değil. 

Kefirler aynadır,  herkes aynadır ama Allah Resulu ben müminlere aynayım diyor ama sahabeye mirattır. Sahabeye 

mirat olunca benim istidatımı bir anda patlatıyor ki ALLAH görünür daim. O anda şahsiyeti Muhammed oluyor ama 

beşeriyeti de var mesela aynı ağızdan; vahiy, hadis-i kudsi, hadis  çıkıyor mu? Aynı ağızdan hepsi nasıl çıkıyor ?  

Mesela uygulayalım; herkesin 3 tane şahsiyeti var: beşeriyeti, ubudiyeti, vazifedarlığı. Hepsi de benim.

Mirat-ı Muhammed’den gözüküyor..o göstermiyor! Aynanın özelliği gösterebilmek sadece. Önemli olan o aynaya 

vurandır. Ayna sevilmeli.. Üstad sevilmeli, şeyh sevilmeli ama ayna makamında göreceksin, güneş makamında değil.

Güneş makamında gördün mü şirk olur. Gösterdiği için seveceksin. Çünkü o kendini göstermek istediği için onlar ayna, 

yoksa aynanın bir meziyeti yok. Hz. Adem yaratıldığında  secde et denildi ama Hz. Havva yaratılmamıştı daha, o yoktu. 

ALLAH'ın HAY sıfatı direk bize vuruyor mu? Hayır.. param parça olurdu onun sınırı yok ki. Peki ne yaptı onu indirgedi.. 

nereye ?  Muhyi esmaya. Esma Nur-u Muhammede. O da Şecere-i  Hilkat’e.. sonra bizim hayat. ALLAH'ın şuunatı-sıfatı-

esması  Ademe (as) tecelli ediyor, başka kimse yok. Ademin eğe kemiğinden yaratılıyor kadın. Kadının enesi Ademin  

enesinden yaratılıyor. Ademin enesinin türevidir kadının enesi. Ademden sonra veriliyor onun enesi. 

Nasıl ki Nur-u Muhammedden  önce enen olur mu? Olmaz. Hz.Muhammed (ASM)’ı aşıp ALLAH'a muhatap olabilir misin? 

Olmaz. Sistem böyle çalışmıyor. Babanı aşarak babana baba olabilir misin ?  Peki ayna nedir? Bu ayna aslında camdır.

Ayna değildir.  Ayna olabilmesi için arkasında sır olması lazım. Yani  siyah boya lazım. Güneş, şems-i ezeli. 

Bu cam  ruhtur Arkadaki siyah boya  nefistir. Nefis bu kadar lazım oldu. 

• Nefis deyince aklımız nefs-i emmareye gidiyor. Halbuki nefsin 7 mertebesi var:

1.  Nefs-i emmare      2. Nefs-i levvame      3. Nefs-i mülhime      4. Nefs-i mutmainne

5. Nefs-i raziyye          6. Nefs-i marziyye     7. Nefs-i safiyye

Dimağ-7    Nur-i Muhammedî (a.s.m)-Mir'at-Ayna-Kadın-şefkat-şehvet-çocuk-Aile   

71



Biri hariç diğerleri çok değerli. 6 tanesini ALLAH kudsuyor Kur'anında. Bu 6 tanesi zanlarımızı oluşturuyor. Bu 7’nin 

bütünlüğü  burada zanlarımızı oluşturuyor. Mesela yalanın zemini, zanlarımızdır. Bunları söküp alırsan zanlarımızda 

yoktur. İnsan olmam için bana zan da lazım. Zan  düşünme imkanı. viraj alma yolu. ZAN  Nefes almaktır.. 

Nefes alabilmek için içerdeki boşluktur. Boşluk yoksa nefes alamazsın. Zan alınan nefesi dışarıya çıkarken boyalayandır. 

• Güneşi  gösteren aynanında bir kalitesi var eğer ayna kaliteli değil tozlu, kirli, kırıksa yansıtacağı şeyde kaliteli 

olmuyor. Buna Münbasit akis deniliyor. Dört vücud var: 1- Güneş, 2- Aynadaki güneş, 3- Aynadan çıkan güneş,

4- aynanın yansıttıgı noktada gözüken güneş. Muhyiddini Arabi Hz.leri kağıtta gözüken güneşi yukardaki güneş 

zannetti. Diğer yerleri kaçırdı diyor Üstad. Ondan olanı O zannetti.. Aynayla aynadakini ve aynadan çıkanı fark etmedi. 

Fark edemeyenler ise özrü var demediler zındık dediler. Ama bu inceliği fark edenler inceliğinden dolayı özürü var 

dediler. Üstad ise İslamiyet'in bir mucizesidir dedi.  Direk güneşten kâğıttaki güneşi gördü. Ona bil dendi ama bildir 

denmedi. Bu inceliği çoğu ulema bilmediklerinden zındık dediler. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani gibi çok azı bunu fark 

etti. 

Sözler 492’de ne kadar güzel diyor: «hakikatı aynı zahir içinde bulmaktır» hakikata geçmek yok mesela. Tebdil-i mekanı 

şimdiye kadar bu odadan öbürüne geçmek olarak biliyorduk. Bu ZAHİR. Tebdil-i mekan odadan odaya geçmek değil. 

Mekanı değiştirmek.. perdeyi kaldırmak. Zahir aynı hakikat, hakikat aynı zahir. Birbiri içine girmiş. Buz su gibi. Bir yere 

gitmek falan yok. hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Seni sende bulmak gibi. Arayan kim ? ben. Kimi arıyorum ?  Kendimi. 

Kendimi kendimde bulamayınca dışarıda ilk gördüğüm yansımama aşık oluyorum. Karşılık bulamayınca intihar ediyorum. 

Herkes zannediyor ki kız karşılık vermediği için intihar etti.. Halbuki ondaki kendime ulaşamadığım için intihar ediyorum. 

Erkek için kadın nasıl berzahsa kadın içinde erkek berzahtır. Kadında olan zaten erkekte vardır. Erkeğin kalbine mukabil 

ancak kendi türevinden olan bir kalb olabilir. Ülfet edilmeyen tek kalb kadın kalbidir... o kalbe ülfet değil ünsiyet olunur.

Kadının cesedine ülfet olunur ama kalbine ancak ünsiyet olunur. Kalbine mukabil bir kalb denmiş... Ademin enesinden 

yapılmış Enemiz. Mecazi aşk ise aynada gördüğün aşktır. Aynada gördüğün sen kendinsin.. kendini arıyordun..susuz çöller 

bana mesken oldu...bu memlekette (bu dünyada) sen kendini arıyorsun. Ayna olmazsa ben kendimi nasıl göreceğim ?  

Onun için kişi kişiye aynadır, müslüman müslümana  aynadır, kendisini görür.

Kainat  Cenab-ı Hakkın Esmasının  cilve –nakış-cemal-sanatı. Esma nerede azami tecelli ediyorsa  ondan aşağısıdır 

«cilve-cemal-nakış-sanatı». Esmanın en zirve, perdesiz  tecellisi ise Arş’tadır. Nur-u Muhammed ise Zata bakıyor. 

Onda esma var-sıfat var-şuunatı da kat karıştır? Ondan sonrasını bilmiyorum!  Nur-u Muhammedi insan değil senin 

nurunu  senden  önce yarattım diyor. Ağacın çekirdeği gibi meyvedeki çekirdek ağacın çekirdeğinden çıkmış. Bu ne 

meyvenin çekirdeği olan Risalet-i Ahmediye,  ne de ağaç olan Şahsiyet-i Muhammediye. Bu Nur-u Muhammediyedir 

insan değil bu.  Beşeriyet insana kürste takılmış. Ondandır ki bu Nur-u Muhammed’den (asm) ilk kıvamı olarak bedensel 

bir hayat Adem olmuş ve secde et demiş, Ademin orada beşeriyeti yok ki şirk olsun. Esma ve sıfat bütünlüğü o Ademin 

cesedinde, ALLAH'ın şuunatı zatiyesi- sıfatı zatiyesi-sıfatı subutiyesi-esma bütünlüğü ademin cesedinde tecelli etti. 

Adem insan değil ki!!  Kürste insan olacak. Yoksa insanlık ve nefis takılmışsa, «secde et» şirk olur.
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• Bazı insanlar sana mirattır, bazı insanlar sana aynadır. Aynada sen kendini görürsün. Mesela dışardaki bir insana 

bakıp; o namaz kılmıyor elhamdülillah ben kılıyorum desen, sendeki nimeti gösterse  o sana aynadır. Ama ders 

yaparken  ben sana ayna değil miratım. Çünkü sana inbisat ederek  inşa ediyorum. Risale-i Nur da mirattır. Ne var ne 

yok diye bakana aynadır. Risale-i Nur cisimleşse Bediüzzaman olur. O da mirattır. Said Nursi ise beşerdir, kuldur, 

insandır.  Yer, içer, yatar ama Bediüzzaman ruhtur. Bediüzzaman zemininde Risale-i Nur oldu. 

Cenab-ı Hak hakikata  geçemeyenler için mecazi bir yol gösteriyor. mesela; bir insan kıza aşık oluyor. Karşılık göremeyince 

intihar ediyor. Zannediyor ki  kız  seviyor..halbuki kız kimdi ? Havva. Erkek kimdi ? Adem. Kız yani Havva, Ademin türevi 

değil mi ? Adem kendini nasıl seyredecekti ? Adem’e ayna lazım, mirat lazım. Eğer Havvayı Havva  için seversen, havva 

aynadır. Havvaya kendin için bakarsan, o mirattır. Onun için Adem’e ne aynı nede gayrı bir ayna lazımdı. Kadın ne 

erkektir ne kendisi. Müstakildir. Havvanın müstakil bir vücudu yoktur ama Adem de değildir. Ne ayndır,ne de gayrdır... 

Böyle olunca Havva aynasında Adem kendisini seyretti ve kendisine aşık oldu. Aynada kendisini göremeseydi kendisine 

aşık olamayacaktı.  Aşık olunca ona varmak isteyince o ayna mirat oldu. Kendine döndürdü.. O zaman meczup oldu.

Dünyalık olarak diyecek olsak kız benim cemal perestliğimi aktif etti.. Adem cemal perestliğini bir yerde görecekti. 

Ademi gösteren en güzel yer Ademdir. Ademi başka bir şey aktif edemez. Peki o zaman ne lazım ? bir ayna lazımdı.. 

Havva ayna oldu. O zaman cennetteki meyve şimdi başka oldu. Şeytanda bunu kullandı. Kadın erkeğe aşık oluyor. 

Erkeğe mi aşık oluyor?  Hayır kendi hakikatine aşık oluyor. O zaman ben kim oluyorum? Onu ben gösteriyorum. 

Ben gösterince şaşırıyor, beni aşık olduğu kişi zannediyor.. 

Hakikati aynı zahir içinde bulmak. Kendimi kendimde bulmak. Kadın hem zahirdir, hem batın, hem evveldir, hem ahir. 

Nasıl bakarsan!. Hakikati aynı zahir içinde bulmak. Kadın diye bakarsan kadındır. Ama kadına kendin için bakarsan, 

o senin hakikatin, miratındır. O zaman ona ünsiyet olur.. kalb olur. Eğer beşeriyet tarafıyla bakarsan o zaman ona ülfet 

olur. İki tane lezzet var; Ademde bir lezzet, şehvet var koy torbaya. Havva’da şehvet ve lezzet var koy torbaya, karıştır.. 

çocuk... İnsan, çocuk zevklerin meyvesidir. Onu için insan zevke meftundur. Aslında çocuğun mayası sperma ve yumurta 

değildir, zevklerin cemidir. Zahirde yumurta ve sperma, batında iki ayrı lezzetin cemidir. 

• Lezzet peki nedir  Şuunat-ı Zatiyenin en merkezinde ne vardı? 

1. Şefkat-i mukaddese          2. Muhabbet-i münezzehe         3. Sevk-i mukaddese 

4. Sürur-u mukaddese           5. Lezzet-i mukaddese                 6. Memnuniyet-i mukaddese       7. İftihar-ı mukaddese

Lezzet-i Mukaddese 5. sırada ve şehvet anında ortaya çıkıyor. İki tane şuunat bir araya geliyor insan oluyor, çocuk oluyor.

Bizim tohumumuz; lezzet yani şuunat. Ama bu dünyada su ve yumurta. Batında ne manalar taşıyor, biz ise sadece 

gördüğümüzü, duyduğumuzu konuşuyoruz.
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Havva’nın lezzeti mukaddesesini koy, Adem’in lezzet-i  mukaddesesini koy,  karıştır..Olan bebek, çocuk…Lezzeti de 

derecelendiren aktif eden muhabbettir. Tabi birbirini seve seve lezzet olur. İşte muhabbet şehvetten de öncedir.

Çocuğa kadın canını verir.. Çünkü şefkat-ı mukaddese şuunatın merkezindedir. Kadının şehveti ise 5. sıradadır ama 

şefkati 1.sırada en merkezde yani. Erkek ise çocuğunu kadın gibi sevemez. Çünkü,  erkeğin şehveti 5.sırada.. 

Çocuğu meydana getiren muhabbeti ise şefkatin bir altında 2.sırada. Onun için münezzeh,  mukaddes değil.

Onun için kadın canını verir ama çocuğunu vermez o şefkat-i mukaddeseden dolayı. Gerekirse şefkat için muhabbeti atıyor, 

kenara koyuyor. Ama erkekte ise o seviyede olmadığından muhabbet galip basıyor.. O zaman lezzet esas oluyor, şehvet 

esas oluyor bırakıyorsun. Ama hakiki kemalatına ulaşan, miracını tamamlayan bir erkek ise bu süreçlere bağlı kalmıyor. 

Aynı üstadın şefkati gibi oluyor. Erkek  kemalatını tamamlayıp oraya çıkarsa kadının şefkatinden üstün oluyor.

Çünkü Üstad Alem-i İslama gelen darbeleri ruhumda hissediyorum diyor. Dokuz dişi düşmüş. Alem-i İslamdaki zulmü  

kadın duyuyor hiçbir şey olmuyor. Kadının şefkati çocuğuna endekslenmiş, Üstadın ise genellenmiş. Üstad diyorki; benim 

bir çocuğum yok ki şefkatimi, muhabbetimi ona hassedeyim... Olmayınca genelleniyor. Kadın çocuğuna şefkat gösterdiği 

için diğerlerine fazla gösteremiyor. 

• Nurculukta da senin şuurun olsun olmasın Risale-i Nur ile hizmet edende 4 hassa, özellik devam eder. 

Batındaki  4 özellik;

1. Acz       2.Fakr     3.Şefkat       4.Tefekkür

Düşüncede, Dimağda ise:   Acizliğini,  Nakıslığını,  Noksanlığını, Kusurunu idrak edersin.   

Ama ruhunda ise;  acz, fakr, şefkat, tefekkür gelişir. 

Mesela bak boşanmaların sebebi şu; insan kendine mirat arıyor, sonra evleniyorlar. Birbirlerine ayna oluyorlar ama 

bu mirata geçmesi lazım.. mirata geçemeyince kavgalar oluyor. Çünkü erkek kendisini seyredecek, kendisi seviyesinde 

bir mirat olması lazım ki kendini inşa etsin. Aile kavgalarının sebebi; birbirine ayna seviyesinde kalındığı için oluyor.

Aynada kalınca ben merkezli oluyor insan, onda kendi menfatını görüyor, pergel insan oluyor. Hep kendi menfaati. 

Eğer bir ailede imanı bil-ahiret hükmederse eğer kadın erkeğe - erkek kadına aynalıktan çıkar, mirat olur..

o zaman olur cennet. Kadın erkeğe, erkek kadına mirat olmak istiyorsa; imanı bil-ahireti inkişaf ettirmeleri lazım. 

Nurcuların tevhidde bir sorunu yok değil mi? Yok zahirde. Ama batında sorunlu. Eğer biz tefekküre taşınamazsak, 

tefekkürü aktif edemezsek dışarıda taassub, itme, kalkma, çekiştirme, hased olarak gözükür. Enfüse taşınan insanda 

itme, kalkma, taassub, aşağılama, basit görme vs. şeylerden nefret eder. Yapmaz demiyorum nefret eder. Batında olan 

adam, zahirde olan dayatmalara nefret eder. Taassub, haset, merkezli olmak, kibir, şöhret, şehvet dayatmadır. 

Batına.. tefekküre geçerse ALLAH'ı tefeyyüz ederse, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Ruhlanma, rahlanma, 

ferahlanma. Biz tevhid meselesi bitti zannediyoruz. Halbuki bitmedi.. 
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• Çekirdek         huvel evveluhu                  Meyve  huvel ahiruhu

Ağacın zahirisi  zahiruhu                             Ağacın batınısı batınuhu

Biz zahirden yani mevcudattan ALLAH'ı biliyoruz, kendimizle ALLAH'ı bilmiyoruz daha. Çok acayip değil mi bu ? 

Mevcudatla biliyoruz.. ruhsal tarafımızla bilmiyoruz. ALLAH'a şahit, tanık değiliz.  Allah nasıl kucaklayıcı.. kafiri bile itmiyor,

hâla onların rızkını veriyor, nefes aldırtıyor, kulum diyor. Hâla tutuyor... ama ben seni tutmuyorum. seni dışlıyorum. 

Sen nurcusun vs. deyip ben merkezli düşünüp seni dışlıyorum. Bu ALLAH'ın sıbgatullahına hiç yakışır mı ? ALLAH'ın 

kucaklayıcı sıfatıyla Allah’ın nazarıyla birbirinize bakın demiyor mu 13. Lem’ada. Hasenat seyyiat.sıbgatullahla boyalansa.. 

Allah kafiri bırakmıyor..tutuyor. Ona mühlet veriyor, imkan veriyor.  

Sen kafire değil müslümana bu şekilde davranmıyorsun.. sıbgatullah yok. Evet dimağda var ama enfüs tefekküre 

gecemezsen iş zor. Evde kadın erkeğe,erkek kadına ayna değil mirat olması lazım bütün sıkıntılar burdan doğuyor. 

Ama bunlar bilmiyor ki mirat olsunlar. Bu dersler ile ögrenilecek. Bir erkek kadında kendini seyrederse onu kesinlikle 

bırakmaz.. tam tersine daha sıkı tutar ki birşey olmasın. Üstad ne diyor; bu senin refikan ahirette de senin refikan 

olacak...şimdi kıyamet kopsa daha onu bırakır mı? Eskiler biraz farketmiş.. babam sert mizaçlı olduğu halde bazen 

bakardım ki hüzünlenip ağlıyor. Bende sorardım «baba hayırdır?»  Babam derdi ki ağrım var.  Ben ısrar edince «annen 

aklıma geldi, keşke ben ölseydimde o ölmeseydi..»  Niye baba dedim?  «Oğlum o benim için eş değildi..»  Peki ne idi 

dedim? Dedi «O BENİM HERŞEYİMDİ».  Baktım ki mirat olmuş. Annemi sevdiğini zannediyordu..  Halbuki onda kendisini 

seyrediyordu..o ölünce 3 sene sonra o da kahrından öldü. 

Zahirden hakikate geçersen, iman-ı bil-ahiret inancı ve  enfüs tefekkür oldukça kadın kadınlıktan çıkar. Erkek erkeklikten 

çıkar mirat olur! Orda kendilerini seyrederler. O zaman o cennet olur. Eylemsel olarak ülfet olmaz.. her zaman tazedir. 

Yaş geçtikçe daha fazla birbirlerine sarılırlar.   Adem tek olsaydı nasıl yaşayacaktı ? Adem Adem olduğunu nasıl 

anlayacaktı.  Bir aynada seyredecekti ama bu ayna kendisi olmalı. Benden bana olmalı. Ayrı bir vücut olmamalı. Ayrılık 

gayrılık olmaması lazım. Ben olmalı.. Benim dışımda olmalı ama ben olmalı. Havva aynadır.. ayrı ve gayrı değil. 

Kalbine karşılık bir kalb bu işte. Beni bende seyretmenin en kolay yolu kadının kalbidir. En kestirme yol bu. 

Arkadaş değil de niye eş denmiş ? ayna ben olmalıyım.. beni bende seyretmeliyim. 

Ama çok zor.. ilk önce onun için ayna. Senin içini dışarıya koydum dedi Cenab-ı Hak. işte orada kendini seyret dedi.

Kim o yarabbi dedi?  İşte o sensin ayrı gayrı değilsiniz.. oradan kendini seyret, dedi. İşte onun için kendine mirat ara.. 

vakıflar için mirat kitaplar oluyor. Onun için çok seviyoruz öpüyoruz. Öpmek riyakârlık değil.. İnsan karısını öper ya..işte 

biz de dayanamıyoruz o an mirat oluyor bizde dayanamayıp öpüyoruz. Onun için  külliyat da bir kadına nasıl mirat olunur 

o anlatılıyor. Birbirine küfüv olmalı..o ben olmalı, ben o olmalıyım ikimizde bir  birimizi birbirimizde seyretmeliyiz. Ademin 

eğe kemiğinden yaratıldı.. Aslı:  Ademle birbirlerine karışmasın diye ona Havva denildi. İçim dışımda dışım içimde.  Şimdi 

hanımına bu şekilde bak.. Ağacın kurumuş dalları yok mu, olacak kardeşim  burası dünya. Ama ahirette göreceksiniz, 

orada çok farklı olacak, bildiğiniz gibi değil bambaşka olacak.  
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Önceki Dimağ derslerinden hulasa:

Unvan tanımı:

• Her kim o unvanın gereğini yaparsa, o unvanı kazanmaya layık olur. Yani Zülkarneyn anlatılan sıfatları kim 

yapıyorsa, odur! O köyde, o şehirde: kimisi o köyün Zülkarneynidir. Kimisi o şehrin Zülkarneynidir. Kimisi dini cemaat 

Zülkarneyndir. O sıfatı yapan, bulunduğu yerin Zülkarneynidir. Genel değildir!

• İmam-ı mübin , Levh-i mahfuzun bir unvanı ise:

İmam-ı mübinin farkedilmesiyle, ne yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu Levh-i mahfuzun anlaşılması demektir.

Anlaşılan bir mana, o mananın alemine girmekle anlaşılmış olmaktadır.

Yani: Senin dimağın Levh-i mahfuza döner.  (bilmediklerini bilmek ile oluyor!! Bak sayfa 10)

Soru: O mananın alemine girmek haletin içine girmek mi ? Manaya girince halet oluyor. Yani manayı anladıysanb 

haletlenirsin. Haletlenmezsen o bilgidir, mana değildir. Bilgi seviyesidir.

 Dimağ ile insan, Levh-i mahfuza girebilir. 

Kur’anın gelmesi için Cebrail as ihtiyaç var ama Vahy-i Kur’ana muhatab sensin. Kur’anın gelmesi için cebrail as. Var. 

Vahy Kur’an için Cebrail’e ihtiyaç yoktur. Mesela: Direk aldığı vahy’lerde var.

S- vahy’in arasında meratib çoktur o zaman?  C- evet yedi mertebe varmış

Kur’anın ne kadarına muhatab isen, o senin Kitab-ı mübinin.  İmam-ı mübine iman ediyorsun, Kitab-ı mübinden emin 

oluyorsun. İman etmek emin olmak değil midir?  O zaman iman ettiğine ne kadar şuurun taalluk ediyorsa o kadarından 

emin oluyorsun. Yukarıda da denildiği gibi İmam-ı Mübine İMAN. Kitab-ı Mübine EMİN’lik meselesi var.

Kitab-ı Mübin senin eline verilecek olan kitab, başka bir ifadeyle;

mevcudat Kitab-ı Mübin 

sana yaptığı tesir İmam-ı Mübin          Çok ilginç. Çok ince bir çizgi.

Mec’ul un NUR ve MANA kısmı vardır.

Nur kısmı Şecere-i hilkattir (meculden çıkan her şey)

Mana kısmı Çıkmamış olan her şey

Cebrail as Peygamber Efendimiz asm ı sıkması;  batındaki karşılığı, yani Levh-i mahfuzun açılması demek. 

Toprağa çekirdeği niçin atarız? Sıksın onu diye..içini dışına etsin diye..Peki sıkmayla ne alakası var? 

Veya Vahiyle ne alakası var? Vahiy aldıktan sonra Arab yarımadasında o sıcakta üşüyor..evde üşüyor..üstümü örtün diyor. 

Kabrin sıkması da; toprağın çekirdeği sıkması gibidir. Ruh vücuddan uzaklaştıkça üşür.. Hz. Peygambere asm ilk vahiy 

geldiğinde, üşüdü.. Cebrail as sıkması iki arada temas olsun ki, koridor olsun…vahiy böyle verildi. 

Temas etmek ile iki vücud bir oldu.. yani Şecere-i hilkat ile Peygamber asm’ı birleştiren Cebrail as.
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• 8. Sözdeki incir 18 bin alemin cemidir. İncirin simgesi alemlerin cemidir. 

Bir tanedir ama bütün meyveler ordadır. Alemler olmakla beraber bizdeki meyveleridir. 

• 1.Sözdeki çöl örneği dimağa benziyor, çünkü çölde hiçbir belirleniş yoktur.

• Çöl nedir?

Çöl bir bakarsın düzdür. Bir bakarsın bir yer çukur olmuş, bir yer tümsek olmuş…oradaki hortum ikide bir değiştiriyor.

yani belirlenmemiş, belirlenemiyor. Belirlense bile, güvenilemiyor…bir fırtına gelir herşeyi değiştirir…

birinci sözdeki     ÇÖL dimağdır..             

ÇÖLDE SEYAHAT EDEN Üstaddır…

• Cebrail as. Peygamber asm sıkması , toprağın çekirdeği sıkması gibidir.

Yani vahy gelmiyor. İçinden çıkartılıyor. Vahy’le üstü açıldı.

Mesela çekirdeğe güneş, hava, su geliyor ve muamele var. Çekirdeğin batınına bir şey katmıyor. dışardaki malzeme 

kendisine uygun şekle getiriyor batını. İnkılab ettiriyor. 

Yani çekirdeğin içi dışına çıkmasına sebeptir güneş hava su toprak. Dışardan bir şey çekirdeğe yüklenmiyor.

İnsan Şecere-i hilkatin çekirdeği olduğundan Güneşe Cebrail denmiş 

Ama bu Cebrail sıktığı zaman, nedense üşümeye başlamış.

Çünkü Ruh cesedden uzaklaşınca, burada üşür.     Güneş,  ateş  NUR

• « Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasılki o çekirdeğe kudretten manevî ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve 

kıymetli program verilmiş. Tâ ki, toprak altında çalışıp, tâ o dar âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine girip, Hâlıkından 

istidad lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine lâyık bir kemal bulsun. (S-321) 

Biz bu bilgilerle bir şey almıyoruz… Bu bilgilerle çekirdeğin güneşten, havadan, topraktan, sudan aldığı gibi, batınını 

dışarıya çıkartmak içindir, üstündeki battaniyelerin kalkması içindir. İnsana, alınması gereken herşey kodlanmıştır,

bunun dışında başka bir şey yoktur. İnsanın dışında hiçbir şey yoktur, varsa bir şey ALLAH cc var… 

Bir bilginin size mal olduğuna delil sizdeki halet değişikliğidir

• Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki, o şehirde büyük saraylar var. (S- 322)

• Şu kâinat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrib ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var.. (L-308)

ve o şehirde her vakit harb ve hicret içinde kaynayan bir memleket var..

ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir âlem var. 

Şurada bir çekirdek var…çekirdekte Zeytinburnu var..bunda da Türkiye var…onun içinde de bütün alemler var…

İşte bu sarayın olduğu yersiz yer Ademdir…                  Alem ise Saraydır..
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Vücud alemleri Allah’ın cc subuti sıfatlarına ayinedarlık içindir ama adem alemlerinin ayinedarlığı bizde ENE’dir.

Çünki ene mahluk değildir…  S- peki ne işimize yarıyor?  C- Mahluk olmayan Allah’lık alemlerine ayinedarlık yapması 

içindir….  Ene saray mıdır?  Evet ene saraydır.

Ene’ de Nur ve Mana vardır              Nur Vücud alemleridir                      Mana Adem alemlerine bakıyor

S- Ancak ene ona zıtlıkla mukabele edebiliyor değil mi?           C- evet zıtlıkla gözükmesi için.  

Adem ile adem alemleri çok farklıdır…NUR adem alemlerine bakar, vücuda çıkan… MANA ise ademdir, ademe bakar.

• Şu kâinat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrib ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var.. ve o şehirde 

her vakit harb ve hicret içinde kaynayan bir memleket var.. ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde 

yuvarlanan bir âlem var. (L-308)  Burada geçen vücud alemlerini anlatırken sanki başka bir dille ademi anlatıyor.

«..adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır.» (M-59)

(Adem alemleri ise, ortaya çıkmış saraydır.)

Dimağ;

• adem alemlerinde olanları da ortaya çıkarıyor.

• adem alemlerine simgedir.

• 18 bin alemin koridorudur, altı yol kavşağıdır.

• 18 bin alemi döllüyor.

• Dimağ  1) Vücud 2) Vacib 3) Adem alemlerinden besleniyor. Bunların yanında dimağ, adem alemlerini de 

döllüyor. 18. bin alemleride döllüyor. Aynı zaman da adem alemleri dimağda da var. Döllenmeyen dölleyemez 

kaidesiyle bakarsak, dimağ döllenmesi vahiy ve ayetle olur. Mesela; cebrail as onu sıktı, okuyamadı. Bir daha sıktı,  

yine okuyamadı… bir daha sıkınca, okudu.  döllemek için. Zahiri aynı kabul et, bu böyle de ama hafife alma

(Vahiy de sıkma meselesi için). Zahiri bırakıp batından konuşanlardan uzak dur. Zahirden batına geçme var ya.. 

zahir olmasa batına ne ile ulaşacağız ? Bize o merdiven basamak gibi.  Çekirdekten ağaç çıktı  ama çekirdek yine duruyor.

Alem-i şehadet alınırsa (zemin) alttan saray düşer aşağı. Hz. Adem as. Cenneti bile tanımlayamadı alem-i şehadetsiz.

Allah’ın isimleri tanımlanamadı. Kendini fark edemedi. Nerde ne yapacağını bilemedi. Alem-i şehadetsiz konuşma

olmaz. Realiteden çıkmayacaksın.  Allah’ın  koyduğu kanuniyete uymamak oluyor. Yani yöntem bu hafife almayacaksın.

VAHİY   zahirde ilim gibi gözükürken batında içeridekileri açığa çıkarmaktır.. 

Aslında sana bir şey getirmiyor, üzerini açıyor… 

Çekirdeğe bir şey yüklemiyor güneş, su, element, toprak…  içindekini çıkarıyor.

İçindekini dışarı çıkaran her şey suretleri, hakikatları, mahiyetleridir..

Yediğimiz  bir meyveden aldığımız lezzet dahi… her şey…

İnsan bu kainattan öncedir Evvel ismiyle

Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle bu kainatın çekirdek-i aslisi olduğundan, 18 bin alem var insanda.
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• 18 bin alem olduğu gibi aynı zamanda adem alemleri de insanda vardır, aynı zamanda adem alemleri dimağda 

vardır. Dimağda ademi aktif eden hayaldir ve tasavvurdur korkunç bir şeydir. (çok önemli)

Tekvinden çıkarır gibi alıp getiriyor.

• Hayal; sanki ademden vücuda çıkaran bir mekanizma, bir sistem.

Mesela olmayanı hayal edebiliyoruz, yoku var etmiş oluyoruz. Halık ismine mazhar!

Yunus emre’nin şiiri:

Ete kemiğe büründüm …. Yunus diye göründüm.      Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi.

Ol kadiri kün feye kün, lutfedici sübhan benem.          Kesmeden rızkı veren cümlelere sultan benem. 

Nutfeden Adem yaradan, yumurtadan kuş türeten.   Kudret dilini söyleten, zikreyleten sübhan benem. 

Hem batinem hem zahirem, hem evvelem hem ahirem.    Bu cümlesini yaratıp tertib eden Yezdan benem. 

Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan..     Bin bir adı vardır bir adı da Yunus, ol sahibi Kur’an benem. 

İnsan bir tuhaf .. Cesedine gömülmüş, toprağa gömülmekten korkuyor.

 Adem alemlerinden çıkartması Tekvine benziyor

DİMAĞIN:

• Hakikati   Levh-i mahfuzdur

• Mahiyeti Tekvin sıfatıdır    (Tekvin Zati sıfatta)

Ademleri dölleyebilmek için, yani ademden vücuda çıkartmak için Dimağın, Kudret ismine mazhar olması lazım.

Dimağda  ADEM ALEMLERİ vardır.  ADEM yoktur!

Ademe geçebilen ENE dir.

Adem; belirlenişin dışında Allah’ın cc Zatına ayinedarlık etsin diye eder. 

Yani varoluş dışında Allah’ın zatına ayinedarlık etsin diye ADEM var.

Çünkü; Allah’ın cc subuti sıfatı belirleniyor, Zati sıfatı belirlenmiyor.

Mesela: Kıdem, Beka, Muhalefet-ul bilhavadis, Vahdaniyet, Tekvin ,Kıyam-ı binefsihi.

Bunlara adem tarafıyla  ayinedarlık ediyor!

 Ene mahluk değildir. 

S- zati sıfatla esmalara ayrı , subutilerin esmaları  ayrı.. Var mı böyle bir ayrım? 

Zati esmalar  ALLAH gibi… SAMED gibi.. (zati sıfata bakar)  (böyle bir tasnif görmedim benim tefekkürüm  (h.akar))

Kalb, vicdan, ruh hepsi birer ayinedir…mahluk olduklarından mahluk olanları gösterir.

Ama ENE mahluk değildir mahluk olmadığından mahluk olmayanı göstermek içindir.

Mahluk olan mahluk olanı gösterirse, MAHLUK OLMAYAN MAHLUK OLMAYANI GÖSTERİR.

Dimağ-8    Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî    

79



• Em1- 146: Hakikat-ı insaniyeye baktığı vakit, o câmi' mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru nümunecikte, o hassas 

mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat'î ve şuhudî ve iz'anî bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfât ve 

esmayı tasdik eder. 

Ene bu cihetten mahluk OLANA ayinedarlık ederse ona Enaniyet denir

Ene berzahdır, vacib değil, mahluk değil

 Vacibe ayinedarlık eder, hiçliğini bilmek makamı budur

Adem alemleri Varlığın ifade edildiği zeminsiz zemindir.

• Adem alemlerin içerilerinde ne var? Şecere-i hilkatte yeri neredir? Nasıl girilir?

Elcevap: Adem alemlerinde olmuş olabilecek nihayetsiz ihtimallerin bulunduğu mekansız mekandır. 

Kudret taalluk ederse vücuda çıkıyor.     Yeri Daire-i ilimde.

Adem-i mutlak zâten yoktur, çünkü bir ilm-i muhit var. Hem daire-i ilm-i İlahînin harici yok ki, birşey ona atılsın.

• M-59: « Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır. 

Hattâ bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehl-i tahkik "a'yân-ı sabite" tabir etmişler.»

 Adem alemleri denildiğinde, mevcudatın dışındadır. Hayal ile o alemlerde dolaşılabilir (çok önemli)

S- hayal ile adem alemlerinde dolaşılabiliyorsa ilimden farkı nedir?

C- Ademden çıkan ilimdir------çıkmayan ilim değildir 

S- bizim nazarımıza göre mi öyle? Allah’ın mahlukata bakan yönü gibi mi oluyor?

C- yok. İlimde de nihayetsizlik var. 

 İlimde üç vücud vardı:  çıkanlar, mümkin, mümteni (olması muhtemel her şey)

Ademde ne vardı ? Bilmiyoruz..bilseydik zaten adem olmazdı.  

Ne konuşuyorsan ilimdesin. (konuşulamayan yer yersiz yer, yani ademdesin) 

Adem alemleri senden kopuk olmadığından, zaman zaman oraya çıkmalar oluyor o alemden.

Mesela yansımaları: umulmadık bir şey çıktı senden.. kendini kötü hissediyorsun durup dururken: 

adem alemlerindenbir zuhurat.. bu durum hayvanda yoktur. İnsan bu duruma sevinmesi gerekirken üzülüyor.. 

Oysa olmayan bir şey ortaya çıktı. Olmayan bir yıldız ortaya çıktı.

 Dimağ ile Peygamber kıssaları nasıl eşleştirilebilir?

Dimağ İbrahim as tarafı denilse.. 

1.sözdeki çöl örneği dimağa benziyor, çünkü çölde hiçbir belirleniş yoktu..

Çölde insan imtihan olduğu gibi…dimağ ile imtihan olunur. 
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• Süleyman as kıssası,  Belkıs’ın tahtı nasıl geldi?

39 - Cinlerden bir ifrit, 

"Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var." dedi. 

40 - Kitaptan ilmi olan kimse ise, "Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getiririm" dedi. (Süleyman) onu 

(Melike'nin tahtını) yanıbaşına yerleşivermiş görünce, "Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü 

edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; 

nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, çok kerem sahibidir.«

HERŞEY HERYERDE olduğundan, orada olanın üstünü açtı, Allahu alem İlim ehli…yani birşeyi biryere getirmedi…!!! 

Her şey her yerde var, açtı…İlim ile yaptı bu işi. Bu dosya hepinizin önünde vardır ama üstü açık değil.

İfrit ise oradakini buraya getirdi…iki tane oldu. Getirirken biraz zaman geçti.

Hüdhüd kuşu hafriyatsız  suyu bulabiliyor…dimağ ile bunu ilişkilendirebiliriz… zahiri ilimle uğraşmadan tecerrüd olur, 

Hüdhüd kuşu, olmayan yerlerde suyu bulabiliyor.  Nasıl bulabiliyorsa biz de bu hüdhüd kuşu gibi (hayal kuş gibi 

atlıyor ya) tecerrüdle bulabiliriz.  Zahiri ilimle uğraşmadan ilim olur mu ? TECERRÜDLE olur

• Hadis bilmana: « Ey Ashabım! İlim olmadan ilim isteyeniniz yok mu? Takvanızı artırın! » 

Takva: Menhiyatlardan ve günahlardan içtinab etmek…ne kadar günahlardan içtinab edersek, o kadar batın ilmi 

dışarıya çıkıyor. Bu evde okuduğumuz İlimle onun üzerini açıyoruz zaten. var olup üstü kapalı olanın üstünü açıyoruz. 

Takva ise, bunu almadan üstünü açıyor. 

Yani günah yapıp üstünü örtüp tekrar örtüyü atmaktansa, günah yapma zaten üstü açıktır!

Günah ile üstü kapanıyor. Herbir günah, bir alemin veya bir hakikatin üstünü kapatıyor.

Mesela en zahirinde kafa bloke oluyor.  Tahammülsüz olur. Sabırsız olur.  Bağnaz olur. Taassup ehli olur.  

Tenkitçi olur. Hazımsız olur. Kuşatıcı olmaz. Hasedci olur. Gıybetci olur. O enerjiyi dışarıya boşaltmak için 

bu sayılan halet balonlarına giriyor. Bu enerjiyi almazsan boşaltmaya da gerek kalmaz.

 Nur-u iman  vicdandaki imanın karşılığıdır.

Vicdanla dimağ birlikte çalışırsa o zaman insan o nisbette değer alır.

Kalbde ilk giriş kapısı dimağdır.

Küfür ademdir.

Birşeyin vücuda gelebilmesi için mutlaka ademi olması gereklidir.

Her vücud mertebesinin adem mertebesi vardır.

Çünkü ilimde adem çıkarsa o ilim Allah’ın cc ilmi olur, nihayetsiz olur.

Birşeyi derecelendiren onun içerisindeki ademdir.  Esmanın ademi sıfattır… Sıfatın ademi şuunattır. 

Vücudun ademden çıktığı gibi, yani esma sıfattan çıktı vs…Allah kainatta sıfatlarıyla, insanda zatıyla vardır.
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• İmanın bir özelliği var: neye iman ediyorsan seni oraya taşır. İman ve Zulmet… kendileri aynı zamanda neticedir.

Hissi iman seviyesinde iman ile zulmet sebeb değil sonuçtur ikiside… 

İmanın içine girmek demek, enfüsi seyahat etmek demektir. 

Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir, ruhumuzu eziyor.. ademi alemlerin bizdeki uyanışı

Sual: Nisbet nedir? Zıddı nedir? Bize nasıl yansıyor?

Elcevap:  Nisbet

 nesebi hatırlatıyor

 kaynağına döndürüyor

 aslına taşıyor seni

 yani aslına doğru seyahat

 aslına bağ kurmak

 aslına gitmek, köküne gitmek

Zıddı ise:

 yetimliktir

 kimsesizliktir

 kökenle bağının kesilmesidir

Allah şeytana böyle yaptı: onun kökenini kesti…’’ben senin velin değilim’’ dedi Cenab-ı Hakk şeytana…

«İman bir intisabdır.»  İman seni aslına, kökenine, nesebine taşımıyorsa taklid-i imandır o,  yoksa

gurbettesin. 

Kafir demek.. kendini kapatmış yaşıyor ama yaşadığının farkında değil. 

Çünkü Allah’ın farkında değiller. İman nuruyla insan-ı ekbere inkılab ediyorsun, oraya taşınıyorsun.

Sual: Antika nedir ?

Elcevap: Geçmişi bize taşıyandır. Kökenine sirayet etmiş olandır.  Misal: Mezar taşları, Tesettür

• Atomun dışında alemler hepsi burada. Korku hayalimizi, tasavvurumuzu aktif ediyor. 

Hayal ve tasavvur o kadar güçlü ki, vücuttan ademe giriyor. Metafiziğe geçiyor. Metafizik alemlerinin üstü açılıyor.

Nasıl bir mahluk hayal ediyor öyle oluyor.  Mesela; ‘’evde tekim, şimdi bir ses gelse…’’  aynı öyle ses geliyor. 

Çünkü sen imal ettin.. üstünü açtın… Halisülasyon hakikattir. Hiçbiri hakikatsiz değildir. Mutlaka esmaya dayanıyor. 

İnsanın dimağı adem alemleridir. Buralarda dolaşma yetkin,  tahayyülün ve tasavvurundur.

 İltizamda cüz-i ihtiyari vardır. Cüz-i ihtiyar iltizamdadır. Dolayısıyla tahayyül ve tasavvurun metafiziğe geçme 

yetkisi var. Çünki olmayan binayı yapıyoruz hayalen, varı da yok ediyoruz. Vücud dimağın her mertebesinden gelen 

verilerle çalışır. Halisülasyon doğrudur.. Alem-i şehadetle kıyas edince yanlıştır.
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 S-91: bir şeyin kuvvet ve za'fça meratibi, o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Meselâ hararetin derecatı, soğuğun 

müdahalesidir. Güzelliğin meratibi, çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı, karanlığın müdahalesidir. 

Fakat birşey zâtî olsa, ârızî olmazsa, onun zıddı ona müdahale edemez». 

Aynı yerde 20 derece de var, 30 derecede var. Buna göre adem burada var. Ademi vücudu buradaki meratiplerden 

anlarız.  Ehl-i küfrün şuursuzluğu en büyük cezadır. Onların aleminde kaynağı bilinmeyen 8 tane sistem aktif.

• S- 741: Cehennem'den beterdir, ondan daha muhriktir, ruhumuzu eziyor. Zira o şeş cihetten ki onlara baş vurduk. 

Öyle halet almışız. Ki yapılmış o halet, hem havf ile dehşetten, hem acz ile ra'şetten, hem kalâk ve vahşetten, 

hem yütm ve hem yeisten mürekkeb vicdan-sûz. (ne kadar sıkıntı, o kadar sefahat)

1. Ademden ilm-i vücuda dönüştüren Tekvindir

İlim kendisi ademden çıkar.

Cehaletin içinde adem var

Cehalet zannın içinde

Bu ademden ilim gelmesi için tekvin devreye giriyor yani tekvinin bizdeki karşılığıADEM

Cehalet yoksa, ilimde yoktur.

2. Cehalet ilme zemin oluyor. Ne kadar ilmin varsa, o kadar cehaletin var demektir.

Cehalet azalmıyor ilim arttıkça, ilimle aynı seviyede oluyor. İmam-ı Gazali der ki: ‘’İlim cehaletle başlar.’’ 

Gerçek ilim bilmediğini bilmek!

Bildiklerin ise Malumat olur

İLİM bilmek değil, bilmediklerini bilmektir!   bunu farkettin mi dimağ Levh-i mahfuza döner..

3. Dimağ Tekvinin çocuğudur

Cehl-i cehennem Dimağın içinde

4. Dimağ duygular vasıtasıyla aldıklarını ilme dönüştürür.

5. Vücud kudrete,       adem alemleri tekvine bakıyor… Tekvin = Adem + Kudret Dimağın hakikatı levh-i mahfuzda, 

mahiyeti  tekvindedir.

Subuti sıfatta ADEM yoktur, çünkü Kudret müsaade etmez.( Subuti sıfatta Kudret var)

Adem Zati sıfat menşelidir.

6. Dimağ ihtiyara Vicdan iradeye bakması hasebiyle…

dimağ ile giden  kurbiyete vicdan ile giden akrebiyete gider

7. 1.Yol felsefe      2. Yol nübüvvettir

Felsefe yolu, herkesin boğulacağı yer. Topuğunun dahi ıslanmamasını istiyorsan, Nübüvvet yolunu seçmelisin.

8. Dimağ vücud meratibinde kalbden üstündür. Levh-i mahfuza bakar

9. Dimağ kalbin ne işleyeceğini bilmesi gerekir ki  ona göre çevirsin ve vahye ilk muhatab dimağdır.

10. Dimağda emr-i nisbi ve emr-i itibari vardır.
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11. Zaman ve mekanı ayıran ve ona tesir eden veya tesirinde kalan  dimağdır.

Dimağ Kudret sıfatına bakıyor. Kudret sıfatına azami mazhar olanın hergünü Kadir gecesi olur.

12. ‘’O Kadir-i mutlak emr-i kün feyekün ile o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya sürülen ecza gibi kolay ve 

suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u harici verir; göze gösterir; 

nukuş-u hikmetini okutturur. (Lemalar 240)

13. Kudret Sıfattır Dehr Esmadır            Kudret Zamana hükmediyor.

Kuvvet esma olduğu için, meratib var. Bu ademin müdahelesiyle oluyor.

14. Dimağ üzerinde değişiklik yapılabilir. Örneğin Sahabeleri Peygamberimiz asm formatlaması gibi.

Dimağa müdahele edilebilmesi, dimağda müdahele hakkını veriyor, yani dimağını yapılandıran, dimağı yapılandırma

hakkına sahip oluyor. Kendini ne kadar yönetiyorsan, sistem o kadar yönetilir. Ben kendime ne kadar hakim

olabiliyorsam, size o kadar hakim olabiliyorum.

15.  Dimağ, giren herşeyi kullanır. Vücud alemlerinde karşılık bulmazsa ,adem alemlerinde bulacaktır.

16.  Bir insanda Kur’an hakimiyeti yoksa, ademde yaşıyor.

17. Dimağ, vücud alemlerinin ilişki ve çelişkisini çözüyor.

18. Korku aklidir.   Havf kalbidir.   Korku dimağın adem alemlerin tanımlanması.  

19 . Dua ve istiğfar acizlik gibi anlatılsa da bizdeki antivirüs sistemidir.       

20. İnsanın aklına gelen her düşünce,  muhakkak bir alem menşelidir.

21. Firavunun hiç hastalanmaması, arkasında hakikatten Tanrı olduğuna inanıyordu.  ZAN      

22. Zaman, zemin, taam, libas kişi üzerinde etkisi olanlar.

23. İslamiyet su olduğu için, firavunlaşan nefse oruçla haddini bil demektir.

24. Dimağın üç mertebesi var: Firavun – Nemrud – Şeddad

25. İnsanda cari olan iki tane büluğ dönemi var: Sinn-i büluğ ve Sinn-i rüşd

Sinn-i rüşd hakkı hak bilip, hakka yapışmak, batılı batıl bilip, ondan uzaklaşmak

Sinn-i büluğ çocuk yapma yaşıdır.

26. Peygamber kıssaları insanlık aleminin açılımıdır. 28 tane peygamberin bizdeki açılımlarıyla rüşd oluyoruz.

Bazılarına göre 4’tür. Davud as ululazm peygamberler içerisinde yoktur…onun yerine İbrahim as vardır.Davud as’a 

kitap, İbrahim as’a Suhuf verilmesine rağmen, Davud as Ululazm peygamberlerden değildir. İbrahim as büluğa 

girmeden rüşde girmiş misalidir. Buluğ olmadan rüşd olduğu için, Ululazm peygamber olmuştur.

27. Dimağ, alemleri değiştirendir, dölleyendir. Kalu bela da bu anlatılmaktadır.

28. Nas suresinde, üç şeye uymamakla zarar görür denmektedir.  (Vesvese, Vehim)

Rabbinnas,  Melikinnas,  İlahinnas

Dimağ-8    Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî    

84



29. Dimağ yapı itibariyle Mec’ule benzemektedir ve oraya geçmektedir.

30. Dimağsız cennete girmek, Adem’in as cennette oluşu gibidir. çünkü dimağı aktif değildi. Dimağı neyi aktif etti? 

Yediği meyve. Dimağı aktif edince (dimağ alem-i şehadetin haritasıdır) o zaman buraya düştü. 

Hayal; adem alemlerinde dolaşma yetkisiymiş. (çok önemli)

31. Rüşd ile cennete girenle büluğ ile giren farklı olacaktır. Rüşd ile döllenen, büluğ ile döllenenle farklıdır. 

Niçin alimin  hakkı babanınzdan daha fazladır? çünkü; babamız, büluğ ile yani büluğ yapısıyla döllemiş bizi. 

Alim ise bizi rüşdle döllüyor.

32. Dimağ ademe girip vücud sıfatı veriyor. Yani subuti sıfattan çıkıp Zati sıfata giriyor. « 

İnsan benim sırrımdır, bende insanın’’ Hadis-i kudsi. Dimağı çıkarsa  Sır gitti 

Allah’ın cc Sırrı dimağdır farkındalık  (akıl onun için kudsidir)

33. Dimağ Tekvindeki  Adem İlminden geliyor.

34. Akıl bir cihazdır. Malzeme hayattır. İlim projedir. Vücuda çıkaran kudrettir.  Cihazlar: Sem, Basar,Tercih, İrade vs.

35. Vahye ilk muhatab dimağdır. Dölleyen döllenebilir.

36. Hürriyet-i mutlaka İlahların reddedilmesiyle olmaktadır.

37. Dimağ Tekvinin çocuğu.. Akıl İlimdendir.

38. Üstad :’’Ben şu vazife-i kudsiyede bilmeyerek istihdam olunurdum. 

Sizler bilerek hizmet ediyorsunuz, bahtiyarsınız.’’ b-251

39. SIRRIN SIRRI ALLAH’TIR

40. Herşey Odur diyen dimağdır. (vahdetul vücud)

41. Dimağ tefekküre vesiledir. neyi düşünüyorsan, o’sun ve oradasın

42. Dimağ; dimağdan çıkmamıza neden oluyor, çünkü kendisini dölleyebiliyor. 

ANADERS:

• Subut-i sıfatın hulasa-i camiası dimağ

Kitab-ı Mübin   yaşadığın dünya / mevcudat

İmam-ı Mübin hissettiklerin, farkındalığa getirdiklerin,  içeriye aldıkların

S- 591-- mevcudatın sana yaptığı muamele güneş gibi bir dimağım ve ziyası gibi ihatalı bir ilmim ve harareti gibi şümullü 

bir kudretim ve ziyasındaki yedi renk gibi muhit duygularım ve gezdiğim her yere ve işlediğim her mevcuda müteveccih 

birer yüzüm ve bakar birer gözüm ve geçer birer sözüm bulunsa idi…

1. Dimağ: cep gibi

 güneş gibi

 ziyası gibi ihatalı ilmi var içinde

 hayat gibi şuurlu kudreti var

 ziyasındaki yedi renk gibi duyguları var
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2. Dimağ Levh-i mahfuzun karşılığı olunca Vahiy iner

Cebrail as ceberut alemlerini temsil eder (tasavvufta)

Cebredici güçler: Kuvve-i şeheviye, - akliye, -gadabiyenin cemin cemidir dimağ (çok önemli)

3. Eğer Dimağ büluğ çağı ile nübüvvetle gidersek Kur’ana yani Kur’an hakikatina mazhar oluyoruz.

Eğer dimağı sinn-i rüşd ve terklerle çalıştırırsak, Vahy-i Kur’ana mazhar oluruz…Cebrailsiz

Birisi akrebiyet birisi kurbiyet bu sırdır….itiraz edende olmayacaktır! Yanlış yaptığına delil , itiraz etmesidir. 

Çünkü almıyor. Rüşd ile döllenen dimağdan , rüşd ile dölleme hakkına sahiptir. Dinleyen, dinletme hakkını alıyor. 

Kendine hakim olan, karşıya da hakim olma yetkisini alıyor. Vahy’e  kulak verenin, ihtiyaçlarını, münacatlarını, 

dualarını Allah’a dinlettirmeye sebeb oluyor.…

4. Tezekkür; geçmişle alakalı, hatırlamaktır, onu ifade etmektir, geçmişle alakalı düşüncedir. Unutulanı ortaya çıkarmak, 

üstünü açmaktır. Bize öğrettikleri gibi sadece sübhanallah, sübhanallah demek değildir zikir. Sübhanallah’ı tekrar 

etmek, kur’an okumak , namaz kılmak, ilim yapmak birer zikirdir. Rasulullah mescitte ilim yapanların yanına gitti. 

Çünki ilim maziyi istikbale taşımaktır. En kaliteli zikir kur’an okumaktır. İlmi tadad etmek zikirdir.

B-332: Kur'an'a ait mesaille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, 

hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur'an manaları risalelerin istinsah ve mütalaalarında vardır itikadındayız.        

Kur’an okumak sünnet, ilim almak farzdır.

5. Dimağını birilerine teslim ettiysen eğer, nerede olduğun artık önemli değil!

 İstikbaldeki hepsi vücuda gelmiyor, yani Levh-i mahfuzdakilerin hepsi vücuda yani Kitab-ı mübine gelmiyor.*

Eğer; İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit olursa bir insanda, o zaman aradığını aradığın Zata sorabilirsin. 

Vahyi zımniye mazhar olursun.

Aradığımız şeyi aradığımız zata sormalıyız. Eğer bir şey arıyorsan bulamamışsın demek. 

Aradığımız şey Allah ise aradığımız şeyle Allah’ı nasıl soracağız. 

Kitab-ı Mübin yaşadıklarımız. İmam-ı Mübin burdan aldığımız farkındalıklarımız…  

*(Levh-i mahfuz İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin den müteşekkil. Levh-i mahfuzdaki herşey gelmiyor.

Gelenler Kitab-ı Mübin. İmam-ı Mübin emir ve ilim ile aktif oluyor, mazi ve müstakbeli cemetmiştir 

(bizdeki emir- ilimle aktif ederiz, ademden vücuda çıkarırız)

Kitab-ı Mübin hazır zamana bakar, kudrete ve irade ye istinad eder.)

Levh-i mahfuzdaki herşey Kitab-ı Mübin olmuyor. Eğer herşey Levh-i mahfuzdakiler Kitab-ı Mübin olsa, 

İmam-ı Mübinin mantığı olmaz. İmam-ı Mübin’de olup Kitab-ı Mübin’de olmayan vardır.

6.    Anladıklarımızla anlamadıklarımızın vücudunu fark edip hiçliğini bilmekte  Adem

Vücudsuz vücudumuza geçerek, vücudsuz Zata ayinedarlık ediyoruz.

Kur’anın söylemedikleri söylediklerinden fazladır Vahy-i zımni

Dimağ-8    Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî    

86



Kuran’ın söylediklerine muhatab olanlar, söylemek istediklerine (yani satır arası) muhatab yetkisini alıyorlar.  Boşluklar 

mana doludur. Manayı, yazıyla dışarıya kustu. Yazıda mana nasıl yüklenmiş? 

Mesela: aradığını aradığı zata sormalı bu cümlede sende ne uyanıyor orada yok..

Orada gözükmeyip sende uyanan var.  Yazılar Vahiyle seni aktif ediyor, Vahy-i zımnilerin çıkmasına sebeb oluyor.

Herkesin böylelikle Kur’anı çıkıyor ortaya.  OKU KİTABINI..deniliyor. 

• Biri: "Vahy-i sarihî"dir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onda sırf bir tercümandır, mübelliğdir, 

müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadîs-i kudsiye gibi...

İkinci Kısım: "Vahy-i zımnî"dir. Şu kısmın mücmel ve hülâsası, vahye ve ilhama istinad eder; fakat tafsilâtı ve tasviratı,

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a aittir. O vahiyden gelen mücmel hâdiseyi tafsil ve tasvirde, Zât-ı Ahmediye 

Aleyhissalâtü Vesselâm bazan yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. 

(M-93) (bu aynı sistem sende çalışıyor)

Kur’an Vahiy Sende uyanan mana  Vahy-i zımni  (bu senin kitabın)

Okuduğun Kitab-ı Mübin                                             Uyanan  İmam-ı Mübin

Farkındalıklarımız Kitab-ı Mübin   Farkında olmadıklarımız  İmam-ı Mübin

• Levh-i mahfuzdaki herşey vücuda gelmiyor. Her gelene kitab-ı mubin deniliyor. Gelmeyen imam-ı mubinde var

Levh-i mahfuzda kitab-ı mubin, imam-ı mubin dışında şeylerde var. Mahiyet yok. 

Suret dimağda, hakikatı levh-i mahfuzda

• "İmam-ı Mübin", ilim ve emr-i İlahînin bir nev'ine bir ünvandır ki; âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. 

(M-36)  (yani zımni. Harf şekillerinden olup ama  gözükmeyen)

Haletlerimizde kitab-ı mubindir. Vücuda gelen herşey kitab-ı mubindir. Ne çıkmışsa… 

İkisinin cemi (imam-ı mubin ile kitab-ı mubin) biz Levh-i mahfuz oluyoruz.  

Bu sefer vahy’e değil vahy-i zımni’ye mazhar oluyoruz

• İmam-ı Mübin  kalbe bakıyor:

« Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve 

müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.» (M-51) 

(Hissiyat-ı insaniye ruh ve kalb derece-i hayatına çıkarsa, mazi ve müstakbeli halde gibi görür)

• Her sistemin hissi var. Dimağda tahayyülün hissi var. Yani his işletim sistemi. Vicdanı ne kadar uyanırsa o kadar 

vicdanî hissi var. Nefs-i his de var.  Latife-i insaniye daha arkada. İnsanların en büyük vazifesi insan olmaktır. 

Peygamberin vazifesi insanları insanlık vazifesine çıkartmaktır. His bir sistem. Enerji paketi hedefe götüren iptir, 

his.  Herkeste var ama latife-i insaniye herkeste yoktur. Latife-i insaniyedeki ise Hiss-i insaniyedir…
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3 zamanı (mazi-hal-istikbal) birden görme haletinin bütünlüğü 
Senin Kitab-ı Mübinin (mevcudatınki değil). 

Suret  Kitab-ı mübin 
Hakikat  İmam-ı mübin

• Suret ve hakikatin cem edince Levh-i mahfuz... yani aradığını aradığın Zattan soruyorsun

Bunları niye öğreniyoruz ? Hislerini kontrol etmediğin ve edemediğin zaman onlar seni kontrol ediyor ve seni hakikatten 
alıkoyuyor. Bunun için Latifelerini tanıyarak onları kontrol etmeyi öğreneceksin.

Muhakemat: 

Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur.

Hakikati tanımayan, hayalâta sapar.

Sırat-ı müstakîmi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer.

Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.

 İç ve dış dayatmalara göre hareket etmek köleliktir. Karşıdakinin söz ve hareketine göre tavır almak köle insanın

özelliğidir, dimağı işgal altındadır. Çünkü benim davranışımı seninkiler belirledi.

Sana yakışanı yapmak ise dayatmalardan sıyrılmaktır ve hür insanın özelliğidir.. 

Hırs, haset, gıybet, israf yapan köle insandır.

Her talep ettiğiniz şeyin kölesisiniz. 

Her eline geçenin koruma ve muhafız memurusun, bekçisisin.

Ne kadar terklerimiz varsa o kadar hürüz. Ne kadar isteklerimiz varsa o kadar köleyiz. 

Köleliğin kudsisi ve süflisi vardır.

Dimağ-8    Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî    

Dimağ

Latife-i  İnsaniye 
(içinde Hissiyat-ı insaniye 
bulunuyor)

His Vicdanda bulunuyor
Hissiyat-ı insaniye ise  Latife-i  İnsaniyede

KALB

Lümme-i 
Şeytaniye

Vicdan

Hissiyat tek şey değil. Dimağın, duyguların..vs 

her bir birimin hissiyatı var. Şehvet, gadap vs. 

bir histir. Vicdanî his, dimağa ait his, nefse ait 

hisler var. Yani herkeste His var ama 

Latife-i insaniye ve içindeki Hissiyat-ı İnsaniye 

herkeste aktif değil. Hissiyat-ı insaniye, kalp ve 

ruhun derece-i hayatına çıkarsa ne olur ? 

Mazi ve müstakbeli hazır anda beraber görüyor.

Artık bugün, yarın yok. Kabirden çıktı. 

Burayı orada, orayı burada yaşıyor. 

Beden kabir, hazır zaman tabut.  

İnsan bedene ait dayatmalardan çıkarsa 

hissiyat-ı insaniye  3 zamanı birden yani suret ve hakikati beraber görüyor (ama senin hakikatin).
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Latife-i insaniye Kalbde

Latife-i insaniye içindeki Hissiyat-ı insaniye Kalb ve Ruh’un «derece-i hayatına çıkarsa»mazi ve müstakbeli hazır 

halde görüyor. Dünü, yarını yok. İmam-ı Mübine döndü. Hissiyat-ı insaniye bedensel dayatmalardan çıkarsa kalb ve 

ruhun derece-i hayatına çıkabilir. Beden kabirdir. Tabuttur. Üstad hazır zamana tabut diyor. 

• L-129: « ben şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda 

eyledim » Mazi – İstikbal - Hal vücuda gelen senin Kitab-ı mübinin oluyor. 

Yani SURETİ VE HAKİKATİ BERABER GÖRMEK.

SURET KİTAB-I MÜBİN                                          

HAKİKAT İMAM-I MÜBİN. 

İKİSİNİ CEMEDİNCE LEVH-İ MAHFUZ yani o zaman Kur’anın dediklerinin dışındakilerine mazhar oluyorsun (hatta 

Peygambere bile ihtiyacın olmuyor haşa, çünkü artık ARADIĞINI ARADIĞINDAN SORUYORSUN!!!). Aradaki vesileler 

(Resulullah, Üstad gibi) hakikate geçmek için. Geçtikten sonra vahy’e mazharsın. Derste  anlamadığını sonra 

anlayacaksın.  Allah’a sormak, zaten cevaptır.

• Vahy-i zımni Vahy-i sarih den sonra değil. Misal İbrahim as, Vahiy gelmeden Allah arayışına girdi. 

VAHY-İ zımni SENDE ZATEN VAR  SİSTEM

Kur’an & İnsan & Şecere-i hilkat = BİRDİR sistem itibariyle Vahy-i zımnidir.   Fakat Vahiyle bunun farkındalığına 

geliyoruz.                                 Kainat = İnsan-ı ekberdir        Kur’an = Kitab-ı kebir-i kainat

Allah’a soru sorabilmek: sana soru sorabilirsin izni verilmiş demektir. Sevdirtmeden sevemezsin. İstetmeden 

isteyemezsin.

Kur’an KELAM sıfatından Subuti sıfat

Sıfattan yukarda Şuunat-ı Zatiye & Mahiyet-i  Zatiye  var buralarda Vahy-i zımnîler var!!!  Hakikat

KELAM sıfatında VAHİYler var  Sureti

geçiyorsun. Birbiri içindeler. 

Buzun içindeki su gibi

Suretten Hakikata yani

LafızdanManaya yani 

Vahiyden Vahy-i zımniye    Subuti sıfat:
İlim. İrade. KELAM
(Kur’an KELAM
sıfatından gelmiş)Zatı Sıfat

Kıdem
Beka..

Vahy-i zımnîler ile 
buraya kadar 
çıkılabiliyor  

• Şeytan Kürs’ten takıldı. Mudil esmasına dayanıyor  SURETİ

Arş bütün esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir HAKİKATİ

Şeytanın vücudunda ne var?

1- makasıd-ı hayriye-i külliye       2- kemalat-ı insaniye    bunlar, surette yok, hakikatinde var!

Hakikata geçen insanda bunlar oluyor. Nefs-i emareden çıkıyor Nefs-i levvameye,..vs geçiyor. 

Şeytan sistemi çalışmazsa, mezkur neticeler olmuyor.

Surette  şeytan          Hakikatte  mudil esması
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Duman, nur, ısı  odun  değildir.  Odundadır. Odunu kaldır, duman, nur, ısı da yoktur.

Odun  vahy-i sarihtir.       Nur, ısı, duman  vahy-i zımni’dir.  Vahy-i zımni’de suret yok.. Vahy-i sarih surettir.

 Kur’an nedir?

Zahirde görünen harfler suretidir.  VAHY-İ SARİH.  

Manalar  VAHY-İ  ZIMNİ’DİR

HERBİR SURET ZIMNİLERİ İÇERİYOR.

 Dimağı kontrol edebilmen için; iç ve dış reaksiyonlara göre (iç ve dış dayatmalara) hareket etmemesi gerekiyor.

çünkü tuzağa çekiliyor olabilir, ki çoğunlukla tuzak oluyor…

Muhakemat: 

Lübbü bulmayan,       kışır ile meşgul olur. 

Hakikati tanımayan, hayalâta sapar. 

Sırat-ı müstakîmi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer.

Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.

İç ve dış dayatmalara göre hareket etmek köleliktir. Karşıdakinin söz ve hareketine göre tavır almak köle insanın 

özelliğidir, Dimağ işgal altındadır. Çünkü benim davranışımı seninkiler belirledi. Sana yakışanı yapmak dayatmalardan 

sıyrılmaktır ve hür insanın özelliğidir. Hırs, haset, gıybet, israf yapan köle insandır. Her talep ettiğiniz şeyin kölesisiniz. 

Her eline geçenin koruma ve muhafız memurusun, bekçisisin. Ne kadar terklerimiz varsa o kadar hürüz. Ne kadar 

isteklerimiz varsa o kadar köleyiz. Köleliğin kudisis ve süflisi var. 

• Doğrularımızın doğrulanması için bizim dışımızda Vahy-i sarih ve Vahy-i zımniyi tazammun eden külli bir akıl, 

külli bir hakikat, külli bir yöntem, sistem, şablon lazım.

O da Kur’an ve her asırdaki temsilcisi olan asrın İmamlarıdır. Bizi kontrol eden, süzgeçten geçiren o’dur. 

Genel yöntem edille-i şeriyedir.              Has yöntem ehl-i sünnet vel cemaatin 

• Nur cemaatin doğruluk ölçüsü:  Edille-i şeriyenin içerisinde olan Edille-i nuriyedir ki;

’’ Lubbu bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi kaybeden, ifrat 

tefrite düşer. Muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar, çok aldanır, çok aldatır.’’ (Muhakemat 49)

*  *  *  

http://www.nurdersi.com/video/dimag-8-vahy-i-sarih-ve-vahy-i-zimnienfusidir
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Hulasa (Dimağ 1):

• Dimağ yapı sistemi, imanla alakası yok. Herkeste var.

İman dimağda değil kalptedir.

Dimağ süpürgecidir, bekçidir. 

Çünkü kafirin imanı yok ama fetret ehlinin imanı yok ama dimağı var.

S- peki dimağ herkeste aynı mı ?

C- herkeste aynı değildir. İstidad herkeste eşittir, kabiliyet herkeste farklıdır.

• Kader  istidata

Cüz-i ihtiyari  kabiliyete

Herkes doktor, alim olma istidadındadır. Ama herkes doktor veya alim olma kabiliyetinde değildir.

S- peki nedir?

C- istidad  yazılımdır, sistemdir, bütünlüktür. « Mahiyeti insaniye birdir, inkısamı gayr-ı mümkündür »

S- meyil nedir?

C- Evamir-i tekviniye içindeki bir tane sıfatıdır.

Evamir-i tekviniye  ihtiyaç

 iştiyak

 incizap

meyil

Hayırlar programdan geliyor (Allah’tan). Günahları kendimiz yapıyoruz.

O zaman şöyle diyebiliriz: 

Kader  istidata  Hayırlar .  Program

Cüz-i ihtiyari  kabiliyet günahlar. Kesblerimiz

S- Evamir-i tekviniye nedir?:  

C- Kanunların içeriğidir. Aynı zamanda ruhun içeriği. Ruh bir kanun-u emridir.

• Kader nedir?

C- Kader esma-i hüsna ve esma-i fiiliyenin  hülasa-i camiasının faili muhtar komprimidir.

S- Levh-i mahfuzda istidadlar da varmı?

C- Levh-i mahfuzda: olmuş , olmamış , olacaklar da var. Herşey Levh-i mahfuzda  buraya gelmiyor. 

Şöyle bir misal vereyim: Kırıkhan’dan nar ağacını Rize’ye götürdüm. Ağaç çıktı, boyu kısa olmakla beraber meyvesi de çok 

küçüktü. Ama Kırıkhan da ½ kg dan aşağı nar yok o tür ağaçta. O istidad var ama kabiliyet yok.
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 Kabiliyeti ortaya çıkaran

1- örf 2- anane 3- gelenek 4- kültür 5- ilim

Kabiliyetin seni istidatından ayırıyor. Bina istidad. İçini istediğin gibi değiştirmek kabiliyet

Dimağ kalpteki imana kalkan vazifesi görüyor. Bekçilik yapıyor.

• Fikir: taakkulun içinde bir sıfattır. Mesela: imana fikir yoluyla bütünlüğe getiriyor. Kendini bir kalkan vazifesi görüyor.

Fehim süzgecinde de süzecek. Geldi bir şüphe ve vesvese dimağ onu izale ediyor. Çünki dimağda süzgeç var.

Vahyle ters olmuş dimağ (olduğu kadar). Hikmet: dimağda meratip var (malumattır)

• Kaderde bir cümle vardı: ilim maluma tabidir  (ikide bir ilim değişir)

S- niçin değişiyor C- malumatın değiştikçe ilmin değişiyor

 İmam-ı Gazali  depodaki ilim marifetullaha dönerse tıp, fizik olsun herkesin mesleğine göre gelen bilgiler 

şekilleniyor. Bu şekillenmeye süzgeç (fehim süzgeci) denir. 

Aynı zamanda berzahtan ahirete taşınıyor. 

Ahirete taşınan mana; mana mertebesi var. 

Bu dimağdaki mana iz’anı kalb ile vicdana iniyor.

Mesela; hikmet, fehim dimağda. Bazı ilimler  Allah’a götürmüyor. 

Mesela arsalar, ölçümler,  yerler, işaret bilgileri, tarlaların 

değerleri, istatistiklerini bilmek  ahirete götürmezse fuzuli  olur.

Fakat bu bilgilerle Allah’ın nizam ve mizanla yerleştirdiği sanat 

eserlerini tefekkür ederse bu bilgi marifetullah oluyor. 

Bu bilgi ilme dönüşüyor. Sonra fehim süzgecinden geçiriyoruz. Mana oluyor.

Halen dimağdayız.  Mana sadece müsbet değil menfide olabilir.

• (S:538) «..duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak 

ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler.  Gelen herşey, nefsindeki renkler ile boyalanır. 

Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır. »

Bu derslerle ilgisi alakası olmayan birisi bu dersleri dinlese «ne alakası var, bu ne» vs. gibi tepki verir. 

Derste olur ama zihni akşam izlediği videodadır.

Depo (hikmet)

Süzgeç (fehim)

İnen (mana)

İtikat kendisine ait bilgi
İz’an ‘’
Tasdik ‘’
Taakkul ‘’
Tasavvur ‘’
Tahayyül ‘’

Edile-i şeriyyeden geçerse    
İLİM (beşer ilmi) olur.
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Herşeyin sureti bu dünyada değil mi?  Hakikatı ahiret  değil mi?

Suret ve hakikatı anlamak için odun örneği: 

Mesela odun surettir. Duman, nur, nar.. bunlar hakikattir. Odunun altından dumanı  alırsanız sureti kalır mı ?  Kalmaz.

Dünyadan da ahireti çek… dünya surettir.. Ahireti çek ne kalır. Yok ki bir şey.

• Yani herkesin kabri zanlarıdır. Düşündüğüdümüz  dünyadır kabir, ama tefekkürle  onu yırtıyorsun ki  bir saat tefekkür 

bir sene nafile ibadetten evladır. Mahiyete göre hakikatte kabirdir. O zaman o halkın anladığı bildiğimiz kabir..

Bu enfüse katılanların hiç birinin o kabirle işi yok… Çünki suretten hakikate geçerken esma yoluyla müsemmayı 

bulursun.

Bunlar artık sıradan olmuştur. Yani kirlenmiş bir gömleği sepete atıp sonra yıkamaya vermek gibi.. Haşir yıkamaktır.

Berzah sepettir. Toplanma yeri… Kabir dimağında şu anda çıktık. Şu anda vefat etsen ölümünü hatırlarmısın.? 

Allah’ın dinine göre, ilim meclisindeyken ölürsen talebe-i ulum oluyor. Şehid oluyor, anlamaz.. 

Anlayan varsa burda değildir.

S- şehidlere şahid olanlar var..? C- o çok yüksek. Eğer şehidliğe şahid ise suretten hakikate geçmiş oluyor.

• (Ş:259) « Sarf ve Nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde Münker ve Nekir'in: 

"Men Rabbüke"= "Senin Rabbin kimdir?" diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip Nahiv ilmi ile cevab 

vererek: "(Men) mübtedadır. (Rabbüke) onun haberidir; müşkil bir mes'eleyi benden sorunuz, bu kolaydır. » diyerek, 

hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakıayı müşahede eden orada bulunan bir keşf-el kubur velisini güldürdü ve 

rahmet-i İlahiyeyi tebessüme getirdi, azabdan kurtulduğu gibi;

• O talebe öldüğünü bilmiyor. Onu  müşahede eden şahidler  şehidi biliyor. Şahidlik şehidten daha üstündür.

Biri  tılsım   şahid

Diğeri  sır  şehid  

Bedendeki dayatmaları yaşayanın kabirden çıkma şansı yoktur.

Düşünce ile tefekkür arasında fark:

Düşünce düşündü, düşündü… sonunda bir şeyler öğrendi, filan.

Tefekkür tefekkürden sonra seni marifetullaha götürmüşse, sende huzura sebep olmuşsa o düşünmek düşünmek değil. 

Düşünceyi kullanan tefekkürdür. Malum ilme dönüştü. Süzgeçten geçerse… 

• Akşam video izleyip bu derse gelmişseniz süzgeçten geçmez. Bu bilgiler malumat kalır. İlme dönüşmez. 

Tefekkür olmaz, düşüncedir.   Zevk edemezsin.  İkide bir de zihnen başka yerlere gidiyorsan düşüncedesin 

tefekkürde değilsin.  Çünkü tefekkürde kişi yoktur.  Tefekkürde şeytan da yoktur. Taşınamadın buradaysan

düşünüyorsun demektir. Düşünüyorsan terklerin yok demektir. Tefekkür ehli kabirden çıkan ehlidir.  Hortlaktır.
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Malum nedir? :

• Malum-u evvel

• Malum-u ahir

• Malum-u sureti

• Malum-u hakikatı

• Malum-u mahiyeti

 Şuunatta herşey malumdur.

Sıfattaki ilim maluma tabidir.

Esma sıfata göre şekilleniyor.. İlim sıfattır

Zata göre sıfat bir şey değil. Malum nedir bilmiyoruz. İçerisini dolduramadık daha. Malum bilinen ama içinde olan ilimdir, 

kapsayan malumdur. Dileyelim ki çekirdekteki proğram malumdur. Yaprağa dönüşmüş hali ilimdir. Nur tarafı ilim. 

Mana tarafı malum.

• İlimleri toplarız. Depoya koyarız. Hikmet Deposuna… Fehim süzgecinden geçiririz. Mana; malum olur.

İlim kullanmadan olan malum var. Hani denir ya ‘’ bana malum oldu’’ Nasıl oldu ? alim değilsin. 

Rasululllah demiş ya  « ey ashabım ilim yapmadan ilim isteyeyiniz yok mu ? « dedi. «Öyleyse takvanızı arttırın » 

Takva ilim mi?  Değil…

• İlim maluma tabidir. İlim bilmektir. Yap demek değildir.

İlm-i Ezeli

İlm-i Muhit-i Ezeli

Mec’ul
İlim 
malumdur

İlm-i ezeli 
levhaları

İtikat kendisine ait bilgi
İz’an ‘’
Tasdik ‘’
Taakkul ‘’
Tasavvur ‘’
Tahayyül ‘’

ilim ise burdan süzülendir. 
İlmi kaldırırsanız malum vardır. 
Fakat malumu kaldırırsanız ilim 
yoktur.  İlim hülasa neticedir. 

malum buraya dayanıyor

Edile-i şeriyyeden geçerse ilim olur.
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Bu anlatılanlar sıfatta  olanlar ilme 

dönüşmemiş. Allah’ça malumdur.

• İrade İbadetullah

• ZihinMarifetullah

• His Muhabbetullah

• L. Rab. Müşahedetullah

94



• Kaderdeki ilim maluma tabidir. Hem de Allah canibinden izahı var.  Bu anlatılan sıfattaki ilim. 

Zaten sıfattan sonra ilim yok. 

S- sıfat-ı zatiyede ilim var mı?   - yok.  Ne var orada ? :

• İlim nerede?  Subut- i sıfatiyede  İlim sıfat-ı zatiyeden çıktı.

Esma nerden çıktı?   Sıfattan

Sıfat ? Sıfat-ı subutiyeden (Sıfat-ı subutiyede zata daha yakındır. 

Sıfat-ı subutiye sıfat-ı zatiyeden mi çıkmış denilmez daha yakındır denilir)

S- misal istidat mı bana daha yakın kabiliyet mi ?  C- ene ‘’ben’’ olana istidat daha yakın, kabiliyet daha dışarda…

Sıfat-ı subutiye kabiliyet.    Sıfat-ı zatiyeye istidattır desek.    Ama sıfat-ı zatiyede ilim yok.

İ. Rabbani diyor ki: Orası öyle bir makam ki orada ne ilim var nede konuşmak var.

Bundan sonra şuunat: Şuunat da 3’e ayrılır.

1. Şuunat-ı zatiye

2. Şuunat-ı ilahiye             

 şefkat-i mukaddes,       

muhabbet-i münezzehe, 

 şevk-i mukaddes, 

 sürur-u mukaddes,

 lezzet-i mukaddes, 

memnuniyet-i mukaddes,

 iftihar-ı mukaddes

3. Şuunat-ı fiiliye

Sıfat-ı zatiyede bir şey var. O var olanın adı da ‘’malum’’ dur. Ona fenabillah, bekabillah denir.

Allah,  kendini bildiğinde ilim olarak sıfatı gözüktü , diyelim…

SIFAT-I ZATİYE                                            SIFAT-I SUBUTİYE

Kıyam-ı bi nefsihi                                                  İlim
Beka                                                                       Hayat
Vahdaniyet                                                            Sem’
Kıdem                                                                    Basar
M. Lil havadis                                                       Kelam
Tekvin                                                                    Kudret
Vücud                                                                    İrade
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Miraç yaparken        Arş’a çıktık hayat bitti.

Levh-i mahfuz’ da    Kelam bitti

Arş-ı azam’da            Kanunlar emirler bitti.

Ene de                       Fenafillah    (Buradayken konuşan burada değildir)

Bekabillah ise sana verilen cevap   Fenafillah çıkmak, bekabillah dönmek. 

Onun için yükselmek o kadar meziyet değil, Öğrenmek meziyet değil . O irtifada tutup indirmek zordur.

• L:336 « Elbette âlem-i gayb -yani mazi, müstakbel- yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri 

hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamir-i tekviniyeyi imtisale 

müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırr-ı hayat iktiza ediyor. «

• Kaderin alt yapısı

 İntizam

 Nizam

Malumiyet

Meşhudiyet

 Teayyün

 Evamir-i tekviniye

Dimağ 1 deki hulasaya devam:

• Şeytan dimağın tahayyül ve tasavvuruna kadar çıkabiliyor (çok önemli). Taakkula çıkamıyor (Allah’ın rahmeti.. 

çünkü akıl bekçidir).  « abi benim imanıma şöyle düşünceler geliyor vs.. » Kardeşim Tasavurdasın daha Taakkula 

girmez ama aşağıdan kaydırabilir. 

S- Adam imandan uzaklaşıyor. İmanını kaybediyor. -’Hayır imanlı değildi, o itikat sahibiydi , çünki iman vicdanda, itikat 

dimağda’’ diyorsunuz. İtikat sahibinin itikattan kopması için oraya bir şeyin bulaşması lazım.  

Şeytan bulaşmıyorsa kim bulaşıyor?   itikat bütünlük de taşıyor. İman aşağıda (vicdanda) olduğundan imanın alt veri 

tabanında Tahayyül ve Tasavvur  kaldırırsanız gene  taakkul kalır. Buna delil çocukların imanı; şeytan bulaşmıyor.  

Ama iman var. Fıtri iman var. Delinin imanı, ehl-i fetretin imanı, hayvanların hepsi cennete girecek mesela. Bizim 

bildiğimiz iman yok. Fıtrat bozulmasa o emindedir. Onun adı da imandır zaten. İmanla bize asliyetimize . Adem safiyullaha 

dönüyoruz.  Aslımıza dönme faaliyeti var.  Hiçbir şey elde etmezsen büluğ çağına gelme dur orda. 

İman da etmedin bizim bildiğimiz. Cennete gideceksin. Bulaşmamış, bulaşamıyor.
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Devam..!!    Binadaki merdiveni kabul edin. İçerden birbirine bağlayan bunun adı süluktur.

O merdivenin katlar arsında tablalar tevehhüm, tevekkül, şüphe, tereddüt, yakin, hal, işarat, şehadet, şuhud   

ara formatlarıdır. Kişilik bu bütüne gelen şey.

S- İnsanda kişilik nedir?        

C- Bir insanda kişilik bozukluğu var. Mesela; Kadınsı giyiniyor, Kadınsı konuşuyor, kadınsı davranıyor.

Bu kişilik bozukluğu dimağındaki mertebelerin bozukluğundan kaynaklanıyor.

• Hş.76-77: Bizde bir hırsız elini başkasının malına uzattığı dakikada hadd-i şer'înin icrasını tahattur eder. 

Arş-ı İlahîden nâzil olan emir hatırına gelir. İmanın hassası ile, kalbin kulağı ile, kelâm-ı ezelîden gelen ve 

"hırsız elinin i'damına" hükmeden   

اَلسَّاِرُق َو السَّاِرَقُة َفاْقَطعُوا اَْيِديَهَُما âyetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana ve hissiyat-ı ulviyesi harekete gelir. 

Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden, o sirkat meyelanına hücum gibi bir halet-i ruhiye hasıl olur. 

Nefis ve hevesten gelen meyelan parçalanır, çekilir. Git gide o meyelan bütün bütün kesilir. Çünki yalnız vehim ve 

fikir değil, belki manevî kuvveleri -akıl, kalb ve vicdan- birden o hisse, o hevese hücum eder. Hadd-i şer'îyi tahattur 

ile ulvî zecr ve vicdanî bir yasakçı o hissin karşısına çıkar, susturur.  Evet iman kalbde, kafada daimî bir manevî 

yasakçı bıraktığından fena meyelanlar histen, nefisten çıktıkça "yasaktır" der, tardeder kaçırır.

Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. 

O temayülat, ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. 

Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeğe çalışır.

S- Nasıl düzelecek?

C- Terklerle…

İnsanları düzeltmek için uğraşıyorsun yanlışa diretiyorlar.

Yapma, yapma !! Adam halen yapıyor. Çünki, o fiili fiil zannediyor.

S- Şeytan nasıl giriyordu?

C- Şeytan yanlışlarla değil, düzensiz doğrularla giriyor. 

Şeytan zaten yanlışın kendisi.

Yanlış donmuş şeytan olmuş.

İnsanın fiilleri = kalbin ve hissin temayülatından çıkar (H.Ş 77)

A = B

İnsan ilim yapamıyor. Derslere gidemiyor, gelemiyor.

Fiilleri yapa yapa hisleri değişiyor. Hissi dimağda geliştiriyoruz... Çünkü Dimağdan vicdana iniyor.   

Dimağ

Vicdan

his

bir insan doğru yaşayarak ve 
doğruyu yaparak İRADESİ gelişir. 
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Vicdanın içinde:

İrade                         ibadetullah  basiret (iradenin güçlü olmasını istiyorsan ibadeti artıracaksın)

Zihin                        marifetullah  dirayet

His                             muhabbetullah  feraset

L. Rabbaniye           müşehadetullah  kemalat

Su yumuşaktır. Vura vura kayayı oyduğu gibi, insan da doğru yaşaya yaşaya iradesi güçlenir

İradesi güçlenirse dimağıda alttan oynatır

Ondandır ki 

Ş-285 --"Din yalnız iman değil, belki amel-i sâlih dahi dinin ikinci cüz'üdür. 

İş- 83 -- Akaidî ve imanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. 

Doğru yaşaya yaşaya İrademiz İrademiz güçlenirse hissimiz Hissimiz güçlenirse dimağımız güçlenir.

Bir adam kadınsı yaşıyorsa. Kolyeler, küpeler…   ne bilirse bilsin o bilgi başa beladır. Eyleme dönüşmeyen her bir bilgi 

madumdur. İlim onu tard eder. Vesvese risalesini okuduğun halde halen vesvesen varsa vesvese ilmin yok, senin vesvese 

bilgin var, demektir. İlim canlıdır, ruhludur, şuurşudur. İlim onu tard eder, o zaman ilme dönüşmemiş malumdur.

İlim; (çık çık, diye kovarak def edemiyorsa ilim değil. İlim onu tardeder diyorsa canlıdır. Çık dışarı diyor).

İlim cansız olur mu?  Hz. Ali ilim mi, servet mi diyor, Serveti sen korursun,  ilim de seni korur.

İlim eğer dönüşmüşse seni idare eder yönetir.

Bir kişide malumat mı ilim mi olduğunu anlamak için ; konuşurken manaya göre yüzü değişirse ilimdir.

Eğer mana ile alakası yoksa suratı, malumdur.

Onun için ne söylersiniz yapmadığınız şeyi.

Bir düşünsenize bir insanda kadınsı davranışlar var ama çok biliyor.

İlim olur mu? Ona faydası olur mu?

Olmayan şey başa beladır, malumattır, bilgidir, o da vehimdir.

Hemen eyleme dönüştüreceksin.

Sahabiyeler vardı. Hurma toplarken tesettür ayeti gelince topladıkları hurmaları koydukları çuvalları boşaltıp 

içine girdiler. Eve gideriz örtünürüz demediler. Biz hâla evde örtünemiyoruz.

• « Bu asırda  terk-i kebair, celb-i nefaya rüçhaniyet kesbetmiş. Bu asırda üss-ül esas olmuş.» 

Terk-i kebair.. farzları yap, sevapla uğraşma. 10 dk. video izleyip sabaha kadar 10 cüz okumaktansa 

o cüzü okuma, video izleme, yat. 10 cüz okusan bile o 10 dk.’yı silemezsin.
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Binadaki merdiveni konuştuk. Kişilik bütüne gelen şey bir kişide kişilik oturabilmesi için dimağın yedi mertebesi nin 

oturması lazım. Kişilik bozukluğu yedi mertebenin bozuk olmasıdır.

Hş-77--Evet insanın fiilleri 

kalbin, hissin temayülatından çıkar.  

O temayülat, ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. 

Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. 

Nefis ve Hevesten  gelen  meyelan

Ruhtan 2 şey geliyor:

 ihtisasatından (çok yaptığı, çok alıştığı şeyler)

 ihtiyacatından

İnsanın temayülatı   ruhun ihtisasatından ve

 ihtiyacatından gelir

S- peki ruhta niye böyle bir şey oluyor,  arkasında ene var. Galu belaya mı dayanıyor?

C- yok. Ruhun içinden geliyor.

1. insanın fiilleri  kalbin ve hissin temayülatından çıkar. 

2. İnsanın temayülatı  ruhun  ihtisasatından ve ihtiyacatından  gelir

3. Ruh ise  iman nuru ile harekete gelir 

Nefsin içindeki meyelan bildiğimiz meyelan değil, nefisteki sistemin içeriği nefsin evamir-i tekviniyesi ayrıdır.

S- Evamir-i tekviniye neydi?

C- Kanundu…

Mesela; odun- duman- nur. Nefis ayrı bir sistem değil mi? 

• Nefsin ayrı bir evamir-i tekviniyesi var.

• Ruhun ayrı bir evamir-i tekviniyesi var.

• Nefsin de meyelanı var,

• Ruhun da meyelanı var.

Kanun-u emrinin içi    evamir-i tekviniye   ise       ihtiyaç

 İştiyak

 İncizap

Meyil

temayülat

dışıiçi
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Ruhun içinde ne vardı ?

 Zihayat

 Zişuur

 Kanun-u emri    

 Vücud-u harici 

S.517-518: « Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, külliyet kesbetmeğe müstaid 

bir kanun-u emrîdir.»

Kanununda daha arkasında  evamir-i tekviniye

Ruhu oluşturan  = evamir-i tekviniye  kanun-u emri  ruh cevheri  RUH

S- aklı oluşturan nedir?

C- bu kainatı, Allah’ın dışında her şeyi… kainatı ama şecere-i hilkati değil…

Kainat arş’tan aşağı

Hepsini makinaya koy   hayattan yapıldı.

Hayatın da özünü al   his ve şuur

His ve şuurunda özünü al   AKIL 

Sabit ve müstakil zati olan ruh.

S- Ruh  cevherken, mahluk değilken ene ile ne farkı var ?

C- Görüldüğü gibi enenin içinde değil   onun programı niteliğinde. Dış tarafı, içinde bir şey yok. Daha mahluk değilken.

İman ruh kalp vicdan ihtisasat  vicdandaki histen temayülat fiillerimiz

 ihtiyaç

Vicdandaki hisler

Ruh mahluk değildir, mahluk 

olması için bu 4’ünün takılması 

lazım. Bunlardan birisini sök 

kanun-u emri olur, cevher olur

EVAMİR-İ TEKVİNİYE

İhtiyaç
İştiyak
İncizap
Meyil 

KANUN-U EMRİ

vahid-i kıyasi
emr-i nisbi
emr-i itibari

RUH CEVHERİ

Mahluk
olmayan

RUH

Zihayat
Zişuur
kanun-u emri
vücud-u harici
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Bunun içerisi ile o sistem, o berzah bunu meydana getiriyor.    

Bunun  içi de içsiz iç.

NURmahlukat yönü.

Mahlukatın kaynağı

MEC’UL alemin içinde ama  

Enenin içinde değil.

Bu alem Mec’ul. 

ENE Mec’ul’ün içinde

MANA Vacib-ul Vücud’tan 

beslenme yönü
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S- Ene ile Mec’ul’ün arasındaki fark?

C- ene mec’ul’ün içerisinde. Oluşmamış oluşmuşun içinde.

Mec’ul’ün içindekiler

• Ene de olmayıp Mec’ul de olmak da var. Mana tarafı Allah’lık hakikatı. Nur tarafı mahlukat  hakikatına dönüşecek. 

Nur tarafı içinde dönüştürür çıkar.  İçinde olduğundan bilmiyoruz.  İçinde bir Ene varmış. Ben derken orayı 

kastediyorsun. Hepimiz ordayız biz birbirimizi  bilmiyoruz daha. 

Biz nur tarafıyız. İçindeyiz daha mahluk değiliz. Çıkarsak Nur tarafı olacağız.  

• Mana tarafı Ene’nin evamir-i tekviniyesi. Allah var iken hiçbir şey yoktu. 

Bütün esmaların bütünlüğünü ifade etti. Bir yere topladı. Bir şey yapacaklar. mec’ul yapacaklar. 

Yani Nur-u Muhammedi.. Farklı şeylerdir. 
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Sonra Evamir-i  Tekviniye’si  esma’lardan çıkar (esma’lardan direk çıkan Evamir-i Tekviniye’dir)

Esmaların bütünlüğü Evamir-i Tekviniyeyi yaptı. Yapmadı da yaptı diyelim.

Mana tarafındaki Mec’ul’ü oluşturanlar hepsi bir kucakladılar Mec’ul’ü yaptılar. Yaptılar ama içinde değiller.

İçine girdik

Mec’ul’ün içindekiler  Nur-u Muhammedi

 Ene (teayyün & teşahhüs)

 Vücud-u mutlak

Malum

 Taayün-ü ilahi 

 Esma-i ilahiyenin süver-i ilmiyeleridir.

 Hükm-ü yezdani

İçindeki Ene’ne teayyün & teşahhüs edince senin ene’ni değiştiriyor.

Vücud-u mutlak   Allah’ın değil herşeyin Vücud-u Mutlak’ı

Vücud-u Mutlak derken şöyle;   Allah’a yakışır bir Saltanat yarattı  Şecere-i Hilkat

Yaratmadan önce, o vücuda çıkartacak şeyin herşeyi vücuda çıkmadı. Şecere-i Hilkatin herşeyi vücuda çıkmadı. 

mümtenilerde hepsi var.  Herşey var. Oraya Vücud-u Mutlak deniliyor.  Vacib denilmiyor. 

Muayyen olmayınca Mutlaklaşmış. Vücud-u Mutlak deyince bu mahluk manası değil. 

S- Yani , şecere-i Hilkat mutlak vücud değilmidir.? 

C- Ama hepsi değil.

Mesela   Allah bu şecere-i hilkate mahkummudur.  Hayır. Başka vücudlar, başka kainatlar, başka insanlar yok mudur?

Bu ihtimaliyatların cem’i vücud-u Mutlak .

Bu Ene’de herkes var olduğu gibi herşey var.

S- Ene Ruh cevherimidir.

C- Değil. Daha gerisi

S- Ruh cevheriyle Ene’nin farkı?

C- ikiside mahluk değil. İnsan ile kedi de mahluk değil. Mahlukiyet cihetiyle beraber olmak aynı mıdır.

S- Ruh’un mahluk olması lazım Ars-ı Azam’daysa?

C- Cevher-i Ruh mahluk olmaz. Arş-ı Azamda mahluk var, mahluk olmayan tarafları da var. Kanun tarafı da orda.

Arş-ı Azamda sırf mahluk olan ruhlar yok. Alem-i Ervahda da ruhlar var. Ama cevher-i ruhda burdalar ama.
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Kab-ı kavseyn

Arş-ı Azam’ın çatısı

levh-i mahfuzun çatısı

Levh-i mahfuz-u Azam

Arş’ın çatısı yok.

MALUM mec’ul’ün içinde                                                                                   
MALUMAT-I EVVEL  Arş-ı azamın içinde
MALUMAT-I İLMİYE  Levh-i mahfuzun içinde                                                  
MALUMAT-I İLMİYE  Daire-i ilimin içinde
MALUMAT-I KEVN-İ  Kürs’ün içinde
MALUMAT-I SANİİ    Levh-i Mahv ve ispat’ın  içinde
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S- Neden Cebrail as’dan üstünüz?   Çünkü en kesifiz. Cismaniyetimiz var. Onun yok. 

S- Esmayı daha çok nur mu, hava mı, su mu,  toprak mı gösteriyor?  TOPRAK

S- Cebrail as dan hayvan mı daha yüksek ?  Hayır. Hayvanın cismaniyeti var ama ruhu basit olduğu için. Bizim hem 

cismaniyetimiz, hem ruhumuz kaliteli ve maka. Allah’a ne kadar şükretsek azdır.
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Bir peygamber Hz. İbrahim 
dua ediyor: «la uhibbul afilin» bu 
kelam levh-i mahfuza geliyor. 
İçine ilim-irade-kudret
yüklenerek AYETE dönüşüyor.

ŞECERE-İ  HİLKAT

- Yani: insan-ı ekber

- Yani: islamiyet-i Kübra

- Yani: Kur’an-ı Kebir-i kainat

G A Y B

Kelam & İrade  Subuti sıfat

MEC’UL

Mekanizmaları dönüştürme yeri. 
Cebrail (as)’mın mümessil olduğu Alem
(buradan ayetleri getiriyor). Cebrail as
vahyi Levh-i mahfuzdan getiriyor. 

«Levh-i mahfuzdan ileri bir adım 
atarsam  yanarım » dedi. 
Demek Levh-i mahfuzdan 
ileri gidemiyor.

• İlim
• İrade
• kudret

Ayet

Kelam sıfatı Levh-i mahfuza 
geliyor orada Ayete dönüşüyor
İçine: İLİM & İRADE & KUDRET 
yükleniyor

Peygamber efendimiz (asm) 
miraçta Cebrailsiz Amenerresulü 
suresini direk alıyor

Peygamberimiz (asm) 
burada Kelamına ve 
rüyetine mazhar oldu.

DİMAĞ (Levh-i mahfuzun 
bizdeki hulasalanışı)
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• İnsan kimdir ?: hayvan olan «hayvandır» der. Alim olan «alimdir» der. Devamlı kendisine soru soran «insan soru 

sorandır» der. Aslında insanı tanımlamıyor.. «ben buyum» diyor. Kendisi kendinde tanık ve şahit olduğu şeyleri söylüyor. 

Bediüzzaman ise insanı 21 madde ile tanımlar. 

• 28 peygamberin sözlerini Allah (cc) Kur’anda ayet yapmış. Oysa ayet Allah’ın kelamdır. Şeytanın sözü bile Kur’anda ayet 

oluyor. Levh-i Mahfuzda insanın sözünü Allah formatlıyor.. «la uhibbul afilin» sözünün içine «ilim, irade, kudret»

koyuyor Ayet oluyor. Sureti bu, hakikati başka. Peygamberlerin söylediği beşerî kelamlar Levh-i mahfuza gelince 

Ayete  dönüşüyor. Kürste olan şeytanın sözü de levh-i mahfuza gelince ayete dönüşüyor. Yani Levh-i mahfuzda bir 

sistem çalışıyor, bir yöntem var, bir mekanizma var. Subut-i sıfattan gelen kelamı Levh-i mahfuz Ayet dönüştürüyor.

Ve beşer kelamını Levh-i mahfuz ayete dönüştürüyor. İçine: «ilim, irade, kudret» eklenerek dönüştürüyor.

 Levh-i mahfuz ayetler imal eden bir tesis gibi her gelene «ilim, irade, kudreti» yüklüyor. Ayete dönüştürüyor.

CELAL CEMAL

KEMAL
(Yani envar-ı çeşitleriyle mahlukat çıkıyor)

çarpışmalarıyla

Subut-i sıfattan          Alem-i şehadetteki
gelen Kelam                beşerin kelamı       

Levh-i mahfuza gelip 
içine: ilim, irade, kudret

(Aynı kanuniyet ile)

Herşeyde şu 4’ü var:

1. Suret

2. Kanuniyet

3. Hakikat

4. Mahiyet

Kelamında:

 Sureti var (Sureti: Levh-i Mahfuz ?)

 Kanuniyeti var   (Kanuniyet alemi: Arş- azam)

 Hakikati var       (Hakikat arşı: Arş)

Mahiyeti var      (Mahiyet alemi: Kab-ı Kavseyn)

 Ayet: Suret & Kanuniyet &  hakikat & mahiyeti Allah’tan ise buna ayet denir. 

Yani Kelamıyla manası Allah’tan olandır

 Hadis-i Kutsi: Sureti & Kanuniyeti Peygamberden. Hakikati ve mahiyeti Allah'tan olana denilir. 

Yani manası Allah’tan (cc),  ifadesi Peygamberden (asm) olandır.

 Hadis-i Şerif: Sureti &  kanuniyeti &  manası peygamberden olursa.

Yani: ifadesi ve manası Peygamber (asm)dan olandır.

• Suret

• Kanuniyet

• Hakikat

• Mahiyet

Cem olursa Kelam  Ayet olur
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Kuran-ı Kerim Allah’ın (cc) kelam sıfatından geldi. Kelam sıfatında ne olduğunu bilmiyoruz.. Yani bizim bildiğimiz Levh-i 

Mahfuzda Ayete dönüşmüş halidir. Kelam-ı Ezeliyi bilmiyoruz.

Yazı: ayetin içeriğidir

Vahiy ise: kişiye bakan tarafıdır. 

İnsan bakan ciheti (her asırda 

Kur’anın efradının bulunması)

Kağıt: ayettir
Kağıdı meydana getiren kelamdır

Ruhtaki

• İhtiyaç

• İncizab

• İştiyak

• Meyil

Bütünleşiyor, mana oluyor. 

Meyelana dönüşüyor. Boğaza geliyor. 

Sese dönüşüyor. Bu ses teline Kelam 

diyoruz. Bu mucizedir. 

Bir anda -zamansız halketmek var.

Mesela: ruhta bir mana var ama ruhta olmayan 

manayı da ruh imal ediyor. Ruhta olmayan mana 

ağzımızdan çıkıyor. Peygamber (asm) vahye 

mazhar oldu. Biz ise İlhama mazhar oluyoruz.

 İlham: sende olmayan bir mananın Ruh aynasında gözükmesidir.

İLHAM RUHMANA (ruha gelen ilham dışarı mana olarak çıkıyor)

 Peygamber efendimiz (asm) miraçta Amenerresulü suresini Levh-i Mahfuzdan almadı. Miracın son hududundan aldı.

Miraç dönüşünde Levh-i Mahfuzda Cebrail (asm) efendimizden miraçta aldığı şeyleri anlatmasını istedi.

Ve Levh-i Mahfuzda Amenerresulü  ayet formatına dönüştü. Miraçta 50 vakit namaz dünyanın içinde 5 vakte indi. 

10’dan 1’e indirildi. Dünyanın içerisinde seferi olunduğumuzdan  4 rekatlık namaz 2’ye düşer ama ötelerden 

geldiğimiz için 50’den 5’e düşüyor.

 Vahiy canlı ve ruhludur. Levh-i Mahfuz için 16. Lem’ada (104) «Levh-i Ezeli»  diyor.  Ezel ve Ebed  Esmadır.
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• Vahiy: Levh-i mahfuzda «ilim, irade, kudretle» 

dönüşüme uğrayan kelamın gelişidir

• Levh-i mahfuzdan çıkan Ayet  Vahiy olarak gelirken

beşere kelam oldu, kelamla ifade edildi. Cebrail (as) 

kelam sıfatından gelen ayeti  Vahiy olarak getirdi.

İrade sıfatının ortaya koymuş olduğu elma, armut..ayetini 

Cebrail getirmiyor. Eşyanın dizginini elinde tutan İsrafil’idr (as).  

Şecere-i hilkatin vücudu İsrafil (as)’ın donmuş halidir.

• Levh-i mahfuza 16. Lem’ada (104) Levh-i Ezeli diyor.. Ezeli levhalar. Kelam sıfatından Levh-i mahfuza gelen kelamın 

mahiytini ve nasıl geldiğini bilmiyoruz. Fakat Kelam sıfatından Levh-i mahfuza geldikten ve orada «ilim, irade, 

kudret» yüklenerek ayete dönüşmüş halini biz biliyoruz. Bu kelam da vahiy vasıtasıyla bize gelmiştir. Bu cihette Vahiy 

burada batındır. Kelam zahirdir. «Elhamdülillahi Rabbil alemin» bu söz kelam değildir. Peygamber (asm) miraçta ilk 

önce kelamına sonra rüyetine mazhar olmuştur. Ruhundaki hassasiyetin bir anda lafza dönüşmesi mucizedir. 

An be an yaratılma var. Her an senin ağzından yaratılıyor.
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Sıfat-ı subutiden gelen Kelam sıfatı altındaki bütün Alemlerin hepsini alacak.. En son Levh-i Mahfuz’a kadar gelecek 

ve orada AYETE dönüşüyor. 

• Mektubat 189: « Çünkü, Kur'ân'ı nâzil eden Zât-ı Zülcelâl, mu'cizât-ı Ahmediye (a.s.m.) ile, Kur'ân vahiy olduğunu 

gösterir, ispat eder. Ve nâzil olan Kur'ân dahi, üstündeki i'câz ile gösterir ki, Arştan geliyor. Ve münzel-i aleyh olan 

Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın bidâyet-i vahiydeki telâşı ve nüzul-ü vahiy vaktindeki vaziyet-i bîhuşu ve 

herkesten ziyade  Kur'ân'a karşı ihlâs ve hürmeti gösteriyor ki, vahiy olup ezelden geliyor, ona misafir oluyor. »

• Vahiy canlı ve ruhludur. Ezelden geliyor (levh-i mahfuzdan diğer ismiyle Levh-i ezeliden) bize misafir oluyor ve 

Ebede gidiyor. 

• Kur’an-ı Kerim’in diğer kutsal 3 kitaptan farkı nedir ?: 25. Sözün başındaki Kur’an nedir tarifinde izah edilmiştir. 

« Nasıl ki nur-u Muhammedî ve hakikat-i Ahmediye aleyhissalâtü vesselâm, divan-ı Nübüvvetin hem fatihası, 

hem hâtimesidir. Bütün enbiya onun asl-ı nurundan istifaza ve hakikat-i dininin neşrinde onun muînleri ve vekilleri 

hükmünde oldukları ve nur-u Ahmedî (a.s.m.) cephe-i Âdem'den, tâ zât-ı mübarekine müteselsilen tezahür edip 

neşr-i nur ederek, intikal ede ede tâ zuhur-u etemle kendinde cilveger olmuştur. 

Hem mahiyet-i kudsiye-i Ahmediye, Risale-i Miracta kat'i bir surette ispat edildiği gibi, şu şecere-i kâinatın hem 

çekirdek-i aslîsi, hem en âhir ve en mükemmel meyvesi olmuş. Öyle de, hakikat-i Kur'âniye zaman-ı Âdem'den 

şimdiye kadar, hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) ile beraber, müteselsilen enbiyaların suhuf ve kütüplerinde nurlarını 

neşrederek, gele gele tâ nüsha-i kübrâsı ve mazhar-ı etemmi olan Kur'ân-ı Azîmüşşan suretinde cilveger olmuştur.

(Barla 324) »

• Kur’an hâla iniyor.. Muhatabı olup da bize taşıyan yok. O yüzden o inenler mertebe olarak yağıyor.. Birisi var vahiy 

olarak onu tutuyor (Peygamber asm gibi). Birisi var ancak ilham mertbesinde tutabiliyor. Kimi sunuhat, tuluat 

şeklinde ona mazhar oluyor... Kim en ziyade tutabilir, buna mazhar olabilir ? Kimin terkleri daha ziyade ise o 

nisbette mertbelere mazhar olur (ilham, sunuhat, tuluat vs. gibi..) 

• « Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve 

ispat edildiği gibi, Kur'ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmıdır. (Sözler 367) «

Kur’an, ismini Levh-i mahfuzdan sonra almıştır. Subut-i sıfatta olan kelam sıfatı Levh-i mahfuza gelerek oradan 

Ayete dönüşüyor ve Levh-i Mahfuzdan sonra Kur’an ismini alıyor.  

• « M:189: Kur'ân dahi, üstündeki i'câz ile gösterir ki, Arştan geliyor. «

•

Kur’an Levh-i Mahfuzda hulasalanmış. Oraya gelmeden önce Arş-ı Azamdan, mec’ulden, 

Esmadan ala ala gelmiş cilveger olmuş, bütünleşmiş.. Levh-i Mahfuzda Kur’an olmuş. 

Neden ARŞ denilmiş ? Çünkü cismaniyetin, kainatın damı ARŞ’tır.

Dimağ-10    Şeytanın sözü Kur'anda ayet olması. İman. İtikad. İksir. Maye. Vicdan. Ubudiyet. İhya. İnşa.

109



Şecere-i Hilkatin damı ise ARŞ-I AZAM’dır. 

Cennetin damı ise Sidret-i Müntehadır.

Şecere-i Hilkatin son hududu Kab-ı Kavseyndir.

Kainatın damı ARŞ’tır. Kainatın hududu ARŞ’a kadardır.

Kur’an denildiği zaman Levh-i Mahfuza kadar olan kısım kastedilir. Ondan yukardaki Alemler kastedilmemiştir.

• Levh-i Mafuzun bizdeki karşılığı dimağdır. ARŞ ise insanda KALB’i temsil ediyor.  Vahye muhatab olan dimağdır.

Levh-i Mahfuzun bizdeki hulasalanışı  DİMAĞ.

Allah’tan (cc) Cebrailden (as)  Peygamberlere  vahiy geliyor (Vahiy geliş yöntemi, sistemidir)  oradan bana geldi.

Kelamdan gelen VAHİY ile dimağını iksirleyip, dölleyerek inşa edip İTİKAD seviyesine çıkıyorsun.

Kur’anı dinlerken (M.N:140): 

1. Mütekellim-i Ezelînin Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma olan 

tekellümünü dinler gibi hayalî bir vaziyete gir. (burada Cebrail asm yok)

2. Cebrail (as)ın Peygambere tebliğ ederken dinler gibi ol.

3. Peygamberden Sahabeye tebliğ ederken dinler gibi ol. (kutsiyeti artsın diye)

Üstad da Peygamber (asm) anlatırken diyor ki :

«eğer şu yöntemi uygulatsan Peygambere karşı fikriyattan çkıp his olur sende.

• «..hayalen gel, seninle beraber Ceziret-ül Arab’a gideriz. Onu vazife başında görürüz..» gözünü kapat, anlatılan 

mucizeyi söyle: «parmaklarından su aktı» bu sana hiç bir ey getirmiyor, kuru bir bilgi belki enaniyete sebep olacak. 

Ama hayalen Ceziret-ül Arab’a gidelim.. Hayal et.. Parmaklarından sular akıyor.. Onu hayalen akıttır ki fikriyatın hisse 

dönüşsün..işte Peygamber mucizelerini okurken onu hayalen canlandırıp içine girersen fikir hisse dönüşür. 

Duyarsan fikredersin. Görürsen hissedersin. Çünkü TAHAYYÜL boşuna verilmedi.

«Peygamber efendimiz miraçta gördüklerini kalbi yalanlamadı» diyor.. Zanları o kadar aynıydı ki şaşırmadı..

 Levh-i Mahfuzun bizdeki hulasalanışı DİMAĞ:

Allah’dan (cc)  Cebrailden (as)  Peygamberden buradan da bana geldi. VAHİY – KUR’AN.

Allah’ın (cc) KELAM sıfatından gelen ayetler, vahiyler.Kulak insanda bütündür. Bütün vücuddan haber verir. 

Kelam sıfatından gelen vahiy ile dimağını iksirleyip, dölleyerek inşa edip İTİKAD seviyesine çıkıyorsun.

Kulaktan vahiy geldi. İlk muhatab olan dimağdır. Dimağı iksirler. İksirlenen dimağ döllenir. 

Döllenen dimağ değişime uğrar, kendisini inşa eder. Bu inşa kendisini İTİKAD ile gösterir.

Dimağ-10    Şeytanın sözü Kur'anda ayet olması. İman. İtikad. İksir. Maye. Vicdan. Ubudiyet. İhya. İnşa.

110



• İTİKAD

• İLTİZAM

• İZ’AN

• TASDİK  İlim

• TAAKKUL

• TASAVVUR

• TAHAYYÜL

Kelam sıfatından gelen vahiy 

ile iksirlenip inşa olur. İnşa ile 

bütünlük olur. Bütünlük kendini 

İtikad olarak kalbde  gösterir.

İmanın yeri DİMAĞ değil kalbtir.

Dimağ: imanın süpürgecisi ve 

bekçisidir.

 Dimağa kelam sıfatından gelen Kur’an ayetleri Küçük insandan (kulak insanın hulasalanmış halidir) yani kulağından 

girer. Dimağa gelir. Orada Tahayyül, Tasavvur, Taakkul, Tasdik, İz’an, İltizam, İtikadı iksirler. Sonra dimağındaki 

bu 7 mertebe aktif olur. Aktif olunca bütünsele geliyor. O bütünselin adı İTİKAD’dır. İtikad dışarı çıkıştır. İnşa 

bütünselin halidir. İtikada gelen Dimağ kalbe iniyor. Kalbi mayalıyor. İksirlenen dimağ kalbi mayelem hakkına sahip 

oluyor. Dimağı inşa eden kalbi ihya etme hakkına sahip olur. Mayalanan kalbte bulunan 7 tan malzeme aktif oluyor. 

« Gözün gözbebeği de, balarısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, 

burhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları yapar.

(İşarat-ül İc’az 71) « 

Kalbte bulunan bu 7 tane İMAN malzemesi:

• İBRET

• FİKRET

• ÜNSİYET

• USARE

• ŞİRA

• DELİL

• BURHAN

Dimağdaki malzemelerden (sureti olan 

malzemeler) kalbte bulunan hakikatlarini 

aktif ediyor.  İmanın sureti bu 7

malzemeden çıkanların bütünlüğüdür.

 Bütünlüğe gelen dimağın 7 mertebesine 

mukabil kalbteki bu 7 malzeme aktif 

oluyor.

 İtikad eden  imana 

iksirleyen mayalamaya

inşa eden  ihya etmeye hak kazanıyor

 Dimağdaki 7 mertebe aktif olup bütünlüğe gelince İtikad oluyor. 

Kalbte bulunan bu 7 malzeme de aktif olunca İman oluyor.

 İman olunca İmanın sureti gözükmeye başlıyor.. Bu mahluktur. Üstad buna «iman kuvvettir» diyor.

İmanın  kanuniyeti, ziyası, kuvveti ve nuru var.
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 Aktif olan kalb, imanın ziyasını dimağa gönderiyor. Dimağa giren imanın ziyası  nura (imanın nuruna) dönüşüyor. 

Levh-i Mahfuz  dimağda aynı dönüşüm yeri gibi. 

«veşşemse ziyaa – vel kamere nura..» – Şemsten ziya gelir.

«Allahu nurus semavati vel arz» - Kamerden nur gelir. (Barla)

İmanın nuruyla mevcudatun pencerelerinden vacib-ul vücudu seyretmeye başlıyor. Yani; imanın nuruyla nurlanan 

dimağ irade sıfatından gelen Tekvinî ayetleri (elma, çiçek, ağaç..ayettir) okumaya, Peygambersiz, Cebrailsiz bu 

ayetleri okuma yetkisini alıyor. Kainat Kur’an oluyor. Elma bir harf, kainat bir sahife, Mürekkebi nur-u Muhammedî 

(asm), ağaç bir harf, meyve bir nokta oluyor.. 

Böyle olunca Kelam sıfatından gelen  bu süreçten geçen bir makam-ı âlaya çıkıyor.

İrade sıfatı subuti sıfattandır. Subuti sıfattan kelam sıfatıyla bu hakikatla haklanan da aynı mertebede. İrade 

sıfatından gelen mevcudat ayetlerini, Peygambersiz, Cebrailsiz okumaya..oradan da artık irade sıfatındaki Tekvini 

ve İrade vahiylerine Peygambersiz, Cebrailsiz muhatab oluyor. Direk vahye mazhar oluyor. İşte bu sır arıda bize ifade 

ediliyor. «arıya vahyettik» deniliyor.  Yani: «kelam sıfatından değil İrade sıfatından gelen Tekvinî ayetleri okumak 

için onun kafasında dimağında bunları vahyettik» (arının dimağına vahyediliyor) Arı: kelam sıfatından gelen ayetlerle 

boyalamayıp direk İrade sıfatından gelen Tekvinî ayetleriyle muhatap oluyor, vahyediliyor. 

Arı kelam sıfatına mazhar değil.. O yüzden nakıstır.

 Ziya kalptedir - Nur dimağdadır

Dimağ: kelam sıfatıyla İrade sıfatından gelenlerin aynı zamanda değişim ve dönüşüm kavşağıdır.  Yani: irade 

sıfatından gelen Tekvinî ayetler kelam sıfatından gelen ayetlersiz okunamaz.  O zaman insanın dimağı Kelam ile 

İrade arasındaki değişim ve dönüşüm kavşağıdır. Kelam sıfatına mazhar olmayan bir dimağ İrade sıfatındaki kevnî 

ayetlerdeki donmuş Ayetleri okuyamaz. «Elma nedir, ne işe yarıyor» der...suretinde kalır, hakikatine geçemez.

 20.Mektub, 287: « kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envaının sessizce bir konuşması ve konuşturulmasıdır.» 

bunu ancak Kelam sıfatından iksirlenip mayelenen okuyabilir, gösterebilir, hakikatleri görebilir.« Suretten hakikate 

geçersen » diyor Üstad 17. Sözde.. Yani kelamla iksirlenip mayelenirse kainattaki Allah’ın (cc) calı ayetlerini okuyabilir

Kainat donmuş Kur’andır. Şecere-i Hilkat ise donmuş Kur’andır. Yani Kainat  Kur’an-ı Kebir-i Kainattır. 

Aynı zamanda İnsan-ı Ekberdir. Aynı zamanda İslamiyet-i Kübradır. Kuran ile Kainat  birisi lafız, birisi cisim 

donmuş ayettir. işte bu lafızla donmuş ayet arasındaki berzah ise İnsandır...insanı dimağıdır. İksirlenip, mayelenen 

bir akıl-kalb bütünlüğü iksir  ve maye şifresini çözer. Kainattaki iksir ve mayelenme ile şifrelenmiş olan şeyleri çözme 

yetkisi alır.  

 142 Sözler’de: İtikad ehlinin İman ehline dönüşmeme sebebini «AMEL» olarak gösteriyor.

Yani inandığı gibi hareket etmediği için İTİKAD’ı  İMAN’a dönüşmedi. 

İradeye dönüşmeyen İtikadlar İMAN olmuyor. Yani vicdana girmiyor.
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KELAMIN 

 Sureti (Alem-i şehadet)

 Kanuniyeti (Arş-ı azam)

 Hakikati (Esma)

 Mahiyeti (Sıfata)

 Sureti (lafzı)             Hadis-i Şerif      (hem sureti hem manası Peygamberden) 

 Hakikati (manası)  Hadis-i  Kudsî (sureti Peygamberden. manası Allah’tan)

 Mahiyeti (kaynağı) Ayet-i Kerime   (hem sureti  hem manası  Allah’tan)

Hadis-i Şerif  
(Peygamberden 
asm)

Ayet-i Kerime
(Allah’tan (cc))

Hadis-i  Kudsî
(Peygamber asm 
ve 
Allah’tan (cc))

Dimağı vahiy iksiriyle döllenip inşaa olarak İtikad ehli olan

VİCDAN İrade  İbadetullah          Basiret

 Zihin  Marifetullah        Dirayet

 His  Muhabbetullah   Feraset

 L.Rab. Müşahedetulah  Kemalat

Ubudiyeti yoksa imana  

dönüşmemiş İtikadı var demektir.

« itikad ehlinin iman ehli olmamasının sebebi  amele 

dönüştürmediği için.. Yani inandığı gibi hareket etmediği için 

İman’a dönüşmedi İtikadı (S. 142)

Ubudiyeti varsa

aşağı iner 

UBUDİYET   Terkler  Dimağı çalıştırır

 İbadetler  Kalbi çalıştırır

 - Acz

- Fakr

- Noksan

- Kusurunu

deruhte 
etmek

Ruhu 
çalıştırır
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 142 Sözler’de:

İtikad ehlinin İman ehline dönüşmeme sebebini «AMEL» olarak gösteriyor.

Yani inandığı gibi hareket etmediği için İTİKAD’ı  İMAN’a dönüşmedi. 

İradeye dönüşmeyen İtikadlar İMAN olmuyor. Yani vicdana girmiyor.

 Amel  imanın 2. biz cüz’üdür. 

« Din yalnız iman değil, belki amel-i Salih dahi dinin 2. cüz’üdür. » (Şualar 285)

« Akaidî ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak İbadettir. » (İşarat-ül İc’az)

Ubudiyetin içerisinde  TERKLER ve İBADETLER var.

Eyleme dönüşmeyen Risale-i Nur bilgileri de guru-kibir-enaniyet olur. Taassub ehli olur.

 İTİKAD’ın imana dönüşmesi ancak Ubudiyet iledir. İtikadı olanın UBUDİYET yapması ile (paket olarak) vicdana iniyor.

İRADE, ubudiyetin içindeki kendine bakan ciheti alıyor ve İBADETULLAH oluyor. Zihin de kendine bakan malzemeyi 

alıyor..yani vicdanın 4 mertebesi UBUDİYET ile geleni kendilerine bakan cihetiyle alıyor.

*  *  *
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Dimağ-11    Latife-i insaniye..Şeytan    (1)

DİMAĞ (Levh-i mahfuzun 
bizdeki karşılığı, küçük 
montası. İsm-i Azamları 
isme dönüştüren, isimleri
İsm-i azam yapan BERZAH.

MEC’ULİsm-i Azamlar

İsimler
Kalb

Şuunat-ı zatiye 7’dir (M 286):
1. şefkat-i mukaddese 
2. muhabbet-i münezzehe 
3. şefk-i mukaddese  
4. süruru mukaddese 
5. lezzet-i mukaddese 
6. memnuyet-i mukaddese 
7. iftihar-ı mukaddese

Zat-i sıfat 7’dir (L-317):
1. Hakîm
2. Kerim 
3. Rahîm 
4. Cemil 

5. Hakem 
6. Adl

7. Tekvin

Subut-i sıfat  7’dir (Ş:146)
1. Hayat
2. İlim
3. Kudret
4. İrade 
5. Sem'
6. Basar  
7. Kelâm 

Esma-i zatiye 7’dir (E297)
1. Allah 
2. Ehad 

3. Samed 
4. Vâcib-ül Vücud  

5.    Ehadiyet 
6.    Vahidiyet 

7. Vahdet 

Buranın anlaşılması için her bir mertebenin 

karşılığı olması lazım. Şuunat-ı zatiyenin bir 

mertebesi dimağı bir mertebesine karşılık 

geliyor. Subut-i sıfatın her bir mertebesi, 

dimağın bir mertebesine karşılık geliyor.

Yoksa anlamdırılamaz. Değerlendirilemez. 

İfade edilemez. Kavranamaz. Aşağıya (kalbe)

taşınamaz. Dimağ ne yapardı ? Asıllarımıza 

taşınma yöntemi tefekkür olduğundan 

dimağdan esma, sıfat ve şuunatın 

hakikatlerine taşınıyorsun.

Dimağ ve kalbi ayrı düşünememek gerek.

Kalbin 2 ayağı var: Dimağ ve Vicdan. 

Dimağda kalbten, kalbte de dimağdan  ayrı bir sistem 

çalışıyor. 

MÜCEDDİDLİK OLUR 

Kalbin makes-i efkarı; kalbe gelecek fikirler,  yani yukarıdaki hakikatler dimağ yoluyla kalbe geliyor. 

DİMAĞI KALDIR:  kişinin dini yoktur..Aklı olmayanın dini yoktur (hadis). Vahiy yoktur. 

Dimağ Vahy’in şartıdır. İnsanlığın şartıdır. Kontrol edemediğin herşey seni kontrol ediyor. O acizliktir. 

Üstad’da kaçıştır diyor vahdet-ül vücud. Aklı yönetemediğin zaman o seni yönetiyor. Ama  at gibi kullandığın zaman 

dizginleyip seni seni götürüyor. Kalbi, akla çalıştırdığın zaman müceddidlik oluyor. Kalbi asıl alıp akla baskı yaparsanız 

tasavvuf olur.  Aklı asıl alıp kalbe  baskı yaparsanız ilm-i kelam olur.  

İkisini cem edersen : Bir ayağınmazhar-ı hissiyat  vicdan

Diğer ayağın  makes-i efkar  dimağ 
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Peki arş’a kalb diyoruz. Levh-i mahfuza dimağ bakar diyoruz. Kalbin  içinde dimağda var. Dimağ tek başına kalbin içinde 

bir uzuv, sıyrılıp levh-i mahfuzda bir özellik  kazanıyor. Levh-i mahfuzdaki dimağı kalpten ayrı düşünemezsin ki zaten 

bütünseldir.

S- o zaman kalbe de levh-i mahfuz diyeceğiz ? Alttaki arşla ne farkı kaldı? Burdaki arş esmaların perdesiz tecelli ettiği 

yerdir. Burda ise vahyin indiği yerdir.  Levh-i mahfuz vahyin zuhur yeri. Yani  sıfattan gelen kelam  (levh-i mahfuza nasıl 

geldiğini bilmiyoruz) Levh-i mahfuzda ayete dönüşüyor. Sıfat da ayet yok. Levh- mahfuzda Kur’an’a dönüşüyor.

Levh-i mahfuza (kafaya, dimağa) kelam sıfatı indi. İksirledi. Dölledi. İnşaa oldu. İtikat boyutu bütünselliğe geldi.

İniyor aşağıya vekalbi mayeledi (maya değil MAYE) ihya etti. İhya olan kalb’te iman balları oluyor.  Burdaki iman 

ziyadır.

Bu ziya çıkıyor yukarıya (dimağa ,kafaya) iman bu sefer nurlandı. 

İmanın nuru  dimağ  sureti demektir.

İmanın ziyası  kalb  hakikatı demektir. 

Allah’da olan  mec’ulmahiyetidir. 

Kalb ile dimağı ayırt etmek için Vahiy geldi levh-i mahfuza. Dölledi. İksirledi. İnşaa oldu. İTİKAT OLDU. Biz bunu eylemle 

desteklersek yani İbadetle eyleme geçerse, marifetullah  ile eyleme dönüşürse, Allah için dost, Allah için düşman olursa

Ondan sonra ulvi hazlar ile kendini gösterir.   

çözümlüyor

muhatap oluyor.

VİCDAN İrade  İbadetullah

 Zihin  Marifetullah       

 His  Muhabbetullah  

 L.Rab. Müşahedetulah 

İtikadın imanın ziyasına 

dönüşme sürecidir

İmanın ziyası dimağa çıktı ve nurlandı. İmanın nuru. İmanın nuru dimağdaki itkadın çanak anteni oldu. Girerken değil, 

çıkarken. Bununla peygamber olmadan, Cebrail olmadan irade sıfatından gelen kainattaki tekvini ayetleri çözüyor. 

Dimağın çözebilmesi için kelam sıfatındaki ayetlere peygamber ve Cebrail lazım. Kalb’dekine ise tekvini ayetleri çözmeğe 

peygambere ve Cebraile ihtiyaç yoktur. Çünki peygamberde insandır. Cebrail bizden aşağıdadır yani insan mahiyetine 

göre insandan yaratılmıştır. Hakikatı insaniye ise merkezdir.  Dolayısıyla peygamberde insan olduğu için o zaman her bir 

insan peygamber asm. Şahsiyeti maneviyesine girince onun baktığı gibi bakıyor.  Yani peygambere de ihtiyaç olmadan.

Hani ahirzaman mehdisi berzah olmadan direk muhatap edecek ya...

Kelam sıfatından gelen ayetlere             DİMAĞ

İrade sıfatından gelen tekvini ayetlere  KALB

İMANIN:

MAHİYETİ Mec’ul’de 

HAKİKATI Arş’da

SURETİ  Kürs’de 
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Mn: 246: «Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki âlemden birbirine gelen seyyaratın mültekası 

vicdan denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Evet fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şuaını neşrederler.»

İnsanın fıtratında bu sistem var... Yani:

Ş.9:  «mevcudatın pencereleriyle vacib-ul vücud’a bakarlar.» (direk bakıyorlar, kelamla değil. Kelamla olmuyor)

M.19: « Ehl-i hakikatın bir kısmı nasılki İsm-i Vedud'a mazhardırlar ve a'zamî bir mertebede o ismin cilveleriyle, 

mevcudatın pencereleriyle Vâcib-ül Vücud'a bakıyorlar.. öyle de: Şu hiç-ender hiç olan kardeşinize, yalnız 

hizmet-i Kur'ana istihdamı hengâmında ve o hazine-i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte,  İsm-i Rahîm 

ve İsm-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin cilveleridir»

Verildi de ne oldu ? Atlıyor. Bütün sözler onların teraşşuhatıdır. Diyor.  Fıtratıyla kainatın fıtratını okuyabiliyor.

Sonrada  kendini okumağa başlayınca (kendine döndüğün zaman) latife-i insaniye aktif oluyor. 

Bu kez kendini okumağa başlıyor.  Şöyle:

Lümme-i şeytaniye bitişiktir kalbe. İçine de koysan bir zararı yok.

Çünkü; kalb harita olduğundan şecere-i hilkatte ne varsa hepsi vardır. 

Olmak zorunda. Kalbin içinde de olabilir. Tefekkürümüzde sıkıntı olur 

diye dışarı koyduk ama kalbe yakın kalbe bitişik. O zaman irade 

sıfatından gelen tekvini ayetleri okurken  latife-i insaniyeyi de, 

lümme-i şeytaniyeyi de kullanıyor.

Lümme-i Şeytaniye

Vicdan

Latife-i  
İnsaniye 

KALB

çözümlüyor.          Biz

muhatap oluyor.  Ben

Kelam sıfatından gelen ayetlere             DİMAĞ

İrade sıfatından gelen tekvini ayetlere  KALB
«O» olur

Esbablı tecelli,  dimağ  kelam sıfatındaki ayetleri okuyor 

Esbabsız tecelli  kalbe irade sıfatından gelen tekvini ayetleri okuyor

Latife-i insaniye de kendini okuyor. 

ÇOK TUHAF.. 

KADER

Biri maddi hayatı Muhammediye  (asm)         İmam-ı mubin

Diğeri manevi hayat-ı Muhammediye (asm)  Kitab-ı mubin
Levh-i Mahfuz

Kelam sıfatından gelen ayetleri               DİMAĞA esbablı tecellisi  okuyor isimlere    

İrade sıfatından  gelen  tekvini ayetleri  KALBE esbabsız okuyor.
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Toparlayayım:

Dimağ kelam sıfatını okuyor

Vicdan tekvini ayetleri okuyor

Ve

Bendeki ‘’O’’ oluyor

Bende O var  ُۜتَ۪عيُن اِّيهاَك َنع بُُد َواِّيهاَك َنس  diyoruz ya.

عَاَل۪ميَن   ِّ َربِّ  ال  ه ُد ّلِلِّ َحم  اَل  ‘’ O ‘’

۪حيمِّ   ٰمنِّ الره ح  اَلره ‘’ O ‘’                 

ينُِّۜ  مِّ الد ۪ َمالِّكِّ يَو  ‘’ O ‘’ 

تَ۪عيُنُۜ  اِّيهاَك َنع بُُد َواِّيهاَك َنس  ‘’SEN’’ (bendeki O diyor. Aslına)

Tekvini ayetlere vicdan  dediğimiz zaman baktığımızda dimağ yine tefekkür yapıyor. İlk kelamdan gelenle dimağ 1. sırada 

esas kısımda vicdan 2. oluyor mayelenen olduğu için. Tekvini ayetleri tefekkür ederken imandaki ziya 1. mertebe esas ayet 

oluyor, dimağ 2. mertebede ayet oluyor. Çünkü bütünsel, kopuk değil.  Vahy’e kim muhatab oluyor ? Dimağ. 2.derece  

vicdan ile kalb oluyor.  Mesela zikir ile kalbi nurlandırmıyormuyuz?  Bu tekvini ayetleri çözen, tefekkür yapan tarafımız 

olan dimağ gibi geliyor ama esas imandan gelen nurla oluyor.  Dimağ ikinci (çanak anten ) oluyor. 

Tekvini ayetler  alem-i şehadete bakıyor.             Kelammanevi aleme bakıyor

İlk önce vahy gelirken kelamla sonra irade giriyor. Kelam sıfatına muhatab olmayan bir dimağ, irade sıfatından gelen 

bir ayeti okuyabilir mi? Önce manevi sonra maddi olur.   Sonra: 

İkisinin cem-ül ceminden ortaya çıkanla         

latife-i insaniye  ile kendisini okuyor

• Manevi hayat-ı Muhammediye (asm) dimağ       

• Maddi hayat-ı Muhammediye  (asm)  kalb        
Şahsiyet-i Muhammediye (asm)

Kelam sıfatından dimağ dölleniyor. Madde değil bu. Karşılığı yok. Mesela  ََربِّٰ اْلعَاَل۪مين ٰ ْلَحْمُد ّلِٰله bunlar nevinden. Sıfat olduğu 

için. Sonra biz bu kelam sıfatından dimağı itikata getirdikten sonra kalbi aktif ediyor.  O yüzden dimağı olmayanın dini yok.

Kalbi de olmaz. Bu kalb aktif olunca irademizle ibadetullah mevcudatın maddi (maddi maneviden daha üstündür. 

Çünkü en camidir. Şöyle; güneş, hava, su, toprak. Hangisi Allah’ı en fazla gösterir.? Hemen nur deriz. Ama en çok 

toprak gösterir. En kesif olan. Cenneti bile tanımlayan burası. Maddi maneviden üstündür. Manevide madde yoktur 

ama maddede manevi vardır. Hakikatte suret yoktur ama surette hakikat vardır.  Cennette cesed yoktur. Cennette 

beden de yoktur. Cismaniyet vardır.  Fakat bu cesedde cismaniyet vardır. «Bu alem-i şehadet; cennetin, ahiretin 

üzerinde tenteneli bir perdedir.» O yüzden mi imanın nuruna imanın sureti dedik.. Çünki şemsten ziya, kamerden nur 

gelir.  Bizim dünyamızda madde aşağılanmış, güya ahireti dünyaya teveccüh ettirmek için bu alem-i şehadeti aşağılamış. 

Koca ulul has peygamber adem as. Bütün isimleri öğrendiği halde o bilgiyle  cenneti bilemedi.
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Manevi hayat-ı Muhammediye (asm)  DİMAĞ

Maddi hayat-ı Muhammediye (asm)    KALB

Şahsiyet-i Muhammediye(asm)  Latife-i insaniye

İmam-ı Mübin 

Kitab-ı Mübin 

(Ş.9:mevcudatı  pencereleriyle 
vacib-ul vücud’a bakarlar)

UBUDİYET   Terkler  Dimağ

 İbadetler  Kalb

 - Acz

- Fakr

- Noksan

- Kusurunu

ENANİYET

B.Mes.641: Öyle ise sen kendi 
cihetinden onun yanında olman 
için; ancak herşeyin  yanında 
olabildiğin vakit (yani öyle bir 
makam-ı külliyete çıkabildiğin 
zaman) onun yanında olabilirsin.

İmam-ı mubin = kitab-ı mubin

olursa aradığını aradığından sorma 

makamına çıkmış olursun ki; Vahy-i zımniye 

mazhar olursun. B.mes 641: «herşeyin her 

yerde olma makamına çıkmış olursun.» 

Kelam sıfatından gelen ayetlere               DİMAĞ Biz Hakîm 

İrade sıfatından  gelen tekvini ayetlere  KALB Ben Vedud

İkisinin cem-ül ceminden ortaya çıkan ile  Latife-i insaniye ile kendini okur  Rahim Bendeki «O»

Latife-i  insaniye’ ye verilenler:

• Vücud

• Hayat

• İnsaniyet

• İslamiyet

• İman-ı tahkiki

• Muhabbet

• Marifet

• İlm-i Kur’ani

• Hikmet-i imaniye

Hz. Adem, Hz Havva’ yı yıllar sonra gördükten sonra neden çok sevindi? Öğrendiği ilimlerin karşılığını buldu. 

Öğrendiği ilimlerde cennet de vardı, kadın da vardı ama İlimlerle donatılmış, şaşırmıştı. Bu neyin nesi ? مَ آَدمَ ْااَلْسَماَء ُكلَّ  َهَا عَلَّ

S-246 esmayı biliyordu fakat müsemması yoktu. Mesela; bir sene size nasıl yüzeriz diye anlatsam. Hiç deniz görmeseniz. 

Sonra sizi dünyaya getirip suya atsak yüzebilirmisiniz. Hayır. Buz değerlidir. İçinde suda var. Su da buz kanuniyet olarak 

var, nur da odunda kanuniyet olarak var.  Odun burası. Maddeyi tanımladığı , nur ve dumanı  taşıdığı için odun kıymetlidir. 

Odundan divan yaparsın, dolap yaparsın, kağıt yapıp üzerine yazı yazasın. Fakat odunu meydana getiren nur ve 

dumandan yapamazsınız. Onun için madde daha kalitelidir. Alem-i şehadet alem-i gaybtan üstündür. Bu cihetle ama. Bilin 

böyle.  Elimizden geldiği kadar ömrümüzü telef etmeyelim. 
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Bu latife-i insaniye çalışınca insanları, insanlık makamına çıkartıyor.  Kendisinin asrın imamı olması hasebiyle bizde de 

bir numunesi  gözüküyor.  Cenab-ı Allah’ın kendine has, kendinden aldığı bir zevk var.   Latife-i insaniyenin de kendinden 

aldığı bir zevk var.  O Rahimin yeri şuunattadır yani Allah var iken hiçbir şey yoktu.  Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah 

olduğunu bimekten ve Allah’a mahsus lezzet-i mukaddesesini düşünün.  Ben Allah’ım. Allah’a mahsus lezzet-i 

mukaddesesini düşünün. Allah anlayışınız değişecektir. Allah çaydan lezzetlidir.  Diline vurduğun zaman Allah’ı 

unutturuyorsa çay lezzetlidir.  Eğer çay, Allah’ı hatırlatıyorsa Allah lezzetlidir. 

UBUDİYET: kişi acz , fakr, kusurunu üzerine alırsa kulluğunun  şuuruna eriyor. Ubudiyet sırrı. Acz, fakr, kusur ve 

noksaniyet  bütünlüğüne enaniyet değilde nefis olmaz mı?  S.479: acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki, 

haddinden fazla geçsin. Cihaz olarak bakarsak; yani kalb, dimağ ve nefis gibi.. Enaniyet daha iyi oluyor.  Harita olmasını, 

ruzname olmasını kazanıyor.

Acz, fakr, şefkat, tefekkür  NURCULUK MESLEĞİNİN  TEMELİ

Acz, fakr, kusur ve noksan  İNSANLIĞIN TEMEL YAPISI

ENANİYET:   S. 538:
mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin,
(mana-yı harfî cihetiyle)
ne kadar hassas bir mizan ve 
doğru bir mikyas ve 
muhit bir fihriste ve 
mükemmel bir harita ve 
câmi' bir âyine ve 
kâinata güzel bir takvim, 
bir ruzname olduğu              

Mes.75: Akıldan kalbe, kalbden akıla inip çıkmaktan bîzar olmuştum.

UBUDİYET   Terkler  Dimağ

 İbadetler  Kalb

 - Acz

- Fakr

- Noksan

- Kusurunu

Latife-i 
İnsaniye

UBUDİYET; kendi başına bir yapıdır. İlle bir şeye benzetme diyor. Ubudiyet biraz daha cem’dir. İrade sıfatından gelen 

tekvini ayetlere  Kalb diyoruz . Kalb normalde vicdan-dimağ bütünlüğü.  Kalb dediğimiz zaman başka bir yere koymuş 

oluyoruz.  Tekvini ayetleri biz vicdanla  okuyoruz. Fıtratta kastedilen şey ama kalb yazıyoruz. Dimağ ayrı bir yerde 

çalışıyor. Onun adına çalışıyor. Vicdan  ise kalb’de çalışıyor. Kalb dediğimizde o bütünlükte VEDUD diyoruz. Vicdan 

dediğimiz zaman hangi esmaya bakacak. O zaman değişir mi? Sistemdeki bazı kodlamalar değişebilir diye... o aslında 

cem-ül cem olduğundan, onu da kapsadığından bir sorun olmaz. Mesela lise diploması istiyorlardı işyerinde sen üniversite 

diploması götürdün. Yok ortaokul getir demezler.  Zaten o da içinde var.  Eskiden akıl dediğimiz yerlere dimağ demeğe 

başladık. Çok şükür..  Aynı şekilde kalb dediğimizde kastettiğimiz yerin; kalb mi vicdan mı diye ayrıma mı gideceğiz?  

Mesela işyerinde çalışan adama verdikleri işde; demirlerin üzerindeki çapakları alıyor.. Diğeri başka bir iş yapıyor... 

Ama merkezde bilgisayarda oturan adam herkesi biliyor. Artık ilerlerken kalb, dimağ ve içindeki sistemi bilerek gideceğiz. 

Körü körüne kalb’dir demeyeceğiz.
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Tezekkür  geçmişle alakalı hatırlamadır. 

Doğmuş bir çocuğa Allah’a tezekkür et diyemezsin. Çünki; Allah’ı zikretmeyi bilmiyor. O zaman zikir, evrad; geçmişi 

geleceğe taşımaktır.  Evellemek..onu ifade etmektir. Geçmiş ile alakalı düşüncedir tezekkür. 

Tefekkür geleceğe

Tezekkür geçmişe bakıyor. 

Mesela ; çocuğuna hiç öğretmediğin halde ‘’ oğlum Allah’ı zikret, kur’an oku’’ desen.. Çocuğun kur’an okuyabilmesi için 

geçmişini bilmesi lazım.  Bir şey istiyorsan yol açman lazım...  Eğer Dimağını birilerine teslim ettinse, artık nerede 

olmasının önemi yoktur..Hem menfi hem müsbet. Mesela şimdiden sonra bizi tanımladı, inşaa ettiği halde Risale-i Nura 

teslim olmamak, lakayt kalmak normal midir ?  Atomdan elektronun ayrışması gibi bir tuhaflık olur.

Peki ben bu kadar anladım. Bu böyle durur mu? Hayır Bediüzzaman nasıl durdu. Bu yoktu. Böyle bir şey çıktı. Bunu anlayıp 

da yazdığına inanmıyorum. O’na direk verilmiştir. Biraz daha ileri geçince. Peygamber nasıl bir insan şöyle bir düşününce...

Şöyle; kur’an ortaya konmuş, var... O varlığının içinde yürüyoruz. Peki bu ilk.. Nasıl aklına gelecek, nasıl tasarlayacak, 

nasıl şekillendirecek. Bunun imkanı var mı?  Hatırına getirecek, tasarlayacak, şekillendirecek... Adına da kur’an diyecek.

Yani; Kur’an Allah’ın delilidir. Risale-i Nur’da Kur’nın delilidir. Bu dersler de Risale-i Nur için delildir. Bir peygamber bunların 

bütün meratibiyle bilip yazması imkanı yoktur. İnsandır. Kutsayıp da vacib gibi yapmak..Haşa.. 

Nedir o? Vahy peygamberimize emaneten gelmiş. Çünkü vahiy: canlıdır, ruhludur, şuurludur..mahluk değil.  

Şimdi Peygamberi hayal et bu noktada.Muhabbetin değişmedi mi? Yani; daha hiç birşey  yokken tasarlayacak, düşünecek, 

hatırına gelecek, sistemleyecek, böyle bir koyacak. Bunları bir kelimede ifade edecek. Ama öyle bir kelime olsun ki 

cenazede okunsun, düğünlerde okunsun, hastalara okunsun,sevap olsun, bedende  enerji olsun, kabirde nur, gıda olsun, 

sıratta burak olsun, cennette hakikat olsun, akılda fikir olsun, kalbde maneviyat olsun. Böyle bir lafız. Bunun adıda ayet 

olacak. Peygamberimiz acayip garib değil ki. İnsandır. İnsan olma hasebiyle ortağız. İnsanın ortalama çapı bellidir. 

Bu o zaman zerratımın sıfatları ve mürekkebatları adedince diyorum ki bu Allah’ındır. Böyle bir şey yapılamaz. 

Yani; bu çalışmalarımızı hulasa yap Risale-i Nura koy. Risale-i nur’u hulasa yap (dört isimden geliyor) onu ayetin içine 

koy. Bu ayet yokken böyle birşey hatırlayacaksın.. Mahiyetini, hakikatını,  kanuniyetini, suretini hülasa edeceksin. 

Bunada ayet diyeceksin. Peygamberimiz ve Bediüzzaman bütün meratibiyle hissetmiş diyor. Böyle bir peygamber 

nasıl insan kalabilmiş, nasıl dayanabilmiş... 
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Kur’an-ı Kerimin geçmiş gelecek , çıkmış çıkmamış bütün meratiblerini fikredip, hissedip, massedip zevketmekten hasıl  

olan Şahsiyet-i muhammediye’ yi düşün..  Mesela bütün köftelerin lezzetlerini topla bir kişiye ver... Ne olur?

Şu olur:     د َنا ُمَحمه ى ٰالِّ َسيِّ دِّ
د  َو َعٰلٰٓ َنا ُمَحمه اَللهُهمه َصلِّ  َعٰلى َسيِّ دِّ .  Başka şekilde nefes alamıyoruz. Salavat nefes alma koridoru.

Allah’ı düşününce nefes alma :  بَُر ُ اَك  َّللَاه

Resulullah’ı düşününce de:   د َنا ُمَحمه ى ٰالِّ َسيِّ دِّ
د  َو َعٰلٰٓ َنا ُمَحمه للهُهمه َصلِّ  َعٰلى َسيِّ دِّ

SALAVAT: tefekkürle coşan ruhun tahliye sibobudur... 

İstikbaldeki herşey vücuda gelmiyor. 

Levh-i mahsuzda da herşey vücuda gelmiyor.  Ama her 

vücuda gelen levh-i mahfuzda var. Yani levh-i mahfuza, 

yani kitab-ı mubine gelmiyor.  Levh-i mahfuzda sırf 

kitab-ı mubin , imam-ı mubin yok. Kalb’de vicdan, 

dimağ, latife-i insaniye o kadar mı? Mesela ; Kur’an.. 

Kur’an imam-ı mubin , kitab-ı mubin değil ki... 

Levh-i mahfuzdan aşağıda olan herşey  

levh-i mahfuzda vardır diyebilirmiyiz?  Evet. 

Ama levh-i mahv ve ispat’a kadar suret olarak var.. 

Suretten aşağıya suretin meratibi var. Levh-i mahfuzda 

Kur’andan teayyun ve teşahhus var. Bizim bildiğimiz 

taayyün ve  teşahhus değil ki burada.. Dimağdaki sureti. 

Kalbdeki hakikatı. Hakikat ile suret arasında en belirgin 

özellik odun ile duman ve nur... 

Mesela ; İmam Rabbani hz. Sır, hafi ve ahfa ‘ lar var diyor... 

İmam-ı mubinde olan her şey gelmiyor. Levh-i mahfuzdaki herşey Alem-i şehadete gelmiyor.  Yani imam-ı mubindeki 

herşey kitab-ı mubine dönüşmüyor. Eğer imam-ı mubindeki herşey  kitab-ı mubine dönüşseydi  niye fark var o zaman?

Eğer bir insanın imam-ı mubin ile kitab-ı mubin eşit olursa  o zaman aradığını aradığın zata sorma makamına çıkmış 

olursun ki;  Vahy zımniye mazhar olursun.  B.mes- 641’de herşeyin her yerde olma makamına çıkmış olursun. 

Mesela ; ağacı yapan esma heryerde yok mu? Var ama ağaca bilfiil. Çekirdek : bilkuvve. 

Her şeyin her yerde olduğu makama çıkarsa, her  şeyi her yerde görüyor. Ne demek bu?

Her şeyin yanında olabiliyorsun... O makam-ı alaya çıkarsan.. 
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Ruhun derece-i hayatına geçmekten daha üstün. Bu daha garib.. Çünkü; benim gömleğim, benim atletim, benim 

vücudum, benim aklım, benim ruhum, (ruh mahluktur. Sahib çıkılıyor. Ruhu niye bozdunuz sorulacak. Kime sorulacak? 

Ruha sorulmayacak. Aklınızı başınıza alınız sorusu akla’mıdır? Değildir. Benim ruhum diyen makamdır bu (S.T.G 179)

Benim ruhum diyen makam. Tasavvuftaki adı fenafillah. Dönebilirsen bekabillah.  Fenafillah’a mazhar olmak kolaydır

(Uçağı kaldırmak kolaydır, ama o irtifayı korumak da kolaydır.Fakat inmek zordur) 

Benim ruhum diyen makam-ı ala. O zaman her şeyi her yerde görürsün..

RIZA-İ İLAHİ

• Rüyatullah
• istikamet
• İhlas
• Sadakad
• Lahikalar

Ben kendimi ; ruhumla, aklımla, kalbimle belirliyorum. 

Sonra farkındalık oluşuyor. Ama bunların hepsi bir alet.. 

Benden dışarı olan şeyler.. Bende ne oluyor ki bunları alet 

olarak bilip alet olarak kullanıp , alet olmayan bir şeyi mi 

inkişaf ettiriyorum? Bunu yapan dimağ mı?  Hayır, değil. 

Vahy’e muhatab olup vahy’e mazhar olmak, ondan sonra  

artık vahy direk almak... 

Vahy’i levh-i mahfuzdan alıyoruz. Makam olarak sıfata gelen bir kişi vahy’i levh-i mahfuzdan almaz. Sıfata gelenin 

imanı olur mu? Geldin mec’ul’e sana iman ediyorum denilir mi? Şeytan dedi mi ben senin varlığına iman ediyorum? 

Ben senin varlığını inkar ediyorum dedi mi? Muhatap olunan yerde sen varsın, sen yoksun denilmez.

İman gayba’dır. Sıfatda gayb mı var?..  Gayb, Arş’a kadardır.  

Rüyetine

MEC’ULEhadiyetine

Kelamına

Kainat
- gayb

İman gaybadır. Gayb olanın üstüne geçersen gayb olmaz. 

Cennete iman ederiz. Rasulullah cennete gitti.  

Cennete iman olur mu? 

Levh-i mahfuzda kelamına, kab-ı kavseyn’ de rüyetine; 

ehadiyeti seviyesinde mazhar olduktan sonra  iman olur mu?

Gaybı geçmiş... Şeytanın bile imanı yok ki. Çünkü; Allah’ı redetme, 

kabuletme sorulmamış ki iman olusun. Zerre kadar imanı olan 

cennete gitmeyecek mi? Şeytan ebedi cehennemlik mi? O zaman 

zerre kadar imanı yok demektir. Ama Allah ile konuştu. Allah’ı da 

redetmedi. Allah’ı redetmek, kabuletmek iman değildir. 

«Halidina fiha ebede». Olacak mı bu şeytan? Allah’ı red etmiyor, 

konuşuyor, bana mühlet ver diyor. Allah’da ‘’sana mühlet verdim. 

Kıyamate kadar ömür vereceğim’’ diyor.
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Allah’ı redetmiyor, Allah var diyor. Şeytan Allah’ı inkar ettiği için mi şeytan oldu, niçin imanı yok? İmansız o zaman nedir? 

İmansız Allah’ı redetmek midir? Allah’ı redetmek imansız olsaydı,  Allah vardır diyenlerde imanlı olurdu. Her Allah vardır 

diyen iman olmuyor.. Bazılarına itikatda kalıyor.. Şeytan Allah’ı, Melekleri, Kur’anı inkar etmedi..yanlış demedi..

«Konuş ya Rasullullah» dedi. Ahireti inkar etmedi. Kaderi inkar etmedi. Hepsini kabul var ama iman yok.

Resullullah’ın ‘’benim şeytanım iman etti’’ dediği olay nasıl oldu ? 

Karşı karşıya Allah ile cidalleşen şeytan iman etmedi de ... Peygamberin şeytanı mı iman edecek? Herkesle birlikte bir cin 

doğar diyor (asm). Bu cin nefsimizi aktif eden enerji paketidir. İmansızdır bu. Bu bizim şeytanımızdır. Şeytanımız bizi 

cinnet geçirtiyor. Cinselliği bu aktif ediyor. Bu iman etti. Bu istekler devre dışı oldu. Kendi hakikatını buldu.. Bu şeytanın 

sıfatı cin mi? Evet ..bizimki sıfatı şeytan.  Sureti: cin.  Hakikatı, batınası: şeytan  İnsan  suretinde insi şeytanlar var. 

• L82: « Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî iblisler olacaktılar. Hattâ bu 

şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki: "İnsan suretindeki gayet şerir ervah-ı habise, 

öldükten sonra şeytan olur.»  bu teşbih değil, doğrudur. Allah’ı inkar eden, hak ve hakikatan seni uzaklaştıran, 

zulmeden. Yani şeytanın bile yapamayacağını yapan insana şeytan dersen şeytana hakaret olur. Şeytanın sıfatlarını 

yapan şeytan bile değil.. Nedir? İnsi şeytan. Ama insana benziyor.

Bizim cinimiz şeytanımızın : 

Sureti        cin’dir... 

Batını ise  şeytandır... 

Şeytanın dimağı var mı?  Ne ile reddetti  dimağı yoksa ? Dimağı olmayana buna iman et, secde et denilir mi? 

Teklif edilmez. Teklif dimağadır. Dimağı var şeytanın. Normal bir adam gibi kalbi de var. Kalbinde marifet varmıdır diyor.

Yoktur diyor. Demek kalbi var.. Adam var.. Aynı bizim gibi bir adam. Cebrail as bizim gibi fakat ENE kalitemizden dolayı 

hepsinden imtiyazlı oluyoruz.. Yoksa Cebrail as.’da da , şeytanda da aynı sistem. Adam gibi konuşuyor.

Şeytanın yeri neresidir ? Kürs. Şeytanın cennette ne işi vardı o zaman ? Şeytanın hakikatı cennette idi. Sureti ise kürste. 

Ebedi cehennemde kalacağına göre zerre kadar imanı yoktur. Ama altı iman esasını da inkar etmedi. Peki niye 

imansız?  Kafiri 2 ye ayırıyor Üstad:

Şeytan buradan 
takıldı insana

İnsana mahsustur

Küfür iki kısımdır:  

 Adem-i kabul        Lakaydlık

 Kabul-ü adem       Hükümdür
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• ULUHİYET: Allah’ı kabul ettikten sonra ruhunda O taayyun ve teşahhus ediyor.. İnsanın ruhu Allah’a en cami ayna, 

Allah’dan gelen Rububiyet, rububiyetine ayna. Bu aynadarlık geliştir. Ubudiyet aynası. Bu aynada gözüken güneş 

uluhiyet. Rububiyetine karşı aynedarlığımda ortaya çıkan uluhiyet. Şeytan bu dört esası red ederek hepsini ortadan 

kaldırmış oldu. Allah vardır demek yetmiyor.

• İtikatta uygulayalım: Allah’a, islamiyete, şeriate düşman olanlara, bir namazlı adam taraftar olsa onun imanı olur 

mu? Şeriate göre olmaz. Küfre rıza küfürdür...  Mesela; kemalizmi bilen bir hoca (kemalizmi bilmeyen olmaz şimdi, 

halk bilmeyebilir. Aldatılmış.) Ama dini cemaattir. DİNİ CEMAAT DEMEK; cemiyette , bu rejimde dinimi yaşayamadığım  

için, şuurlu yaşamak adına buna karşı durmaktır. 

Dini cemaatler niye çıktı? Osmanlılarda yoktu.  Tasavvuf vardı, kalbi çalıştırma yöntemi vardı. Kurs gibi. Şimdi 

cemaatler , odalar birliği gibi. Kemalizm rejimi; şeriat itka edildi, ezanlar kaldırıldı, camiler satıldı, yıkıldı, ahıra çevirildi, 

din düşmanlığı yapıldığı dönem. Bu sisteme karşı ben tek başıma yaşayamam. Bu cemiyette tek duramam. 

• Th.158: « Kur'anın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi 

sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi, Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selâmet 

mecrasında ittihad ederek, sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp, bu vatana âb-ı hayat olan, hakikat-ı İslâmiye 

sularını akıtınız. »

Şeytanın 55 süfli sıfatı var  7 fiili kebaire. 4 süfli itikada.

Şeytan  Allah’ın Uluhiyetini kabul etti. Rububiyetini kabul etmedi.

ŞEYTAN: 

1. KİBİR Uluhiyet sorunu var. Tekebbür. 

2. HASED Secde etmemesinin, onaylamamasının sebebi. İmtina etmesi.  

ALLAH’ın:İnayetine, Adaletine, Merhametine Rububiyeti noktasında bakmıyor.

3. BEN MERKEZLİ  Rububiyetine karşı gelmek. Müslümanların Uluhiyet sorunu yoktur. 

Fakat Rububiyet sorunu vardır. Allah’ın icraatına kaanat etmiyor.

4 . Y E ’ İ S :

merhamet ve  

 hikmet ve 

 adaleti ve 

 rububiyeti noktasından bakamıyor (K.220)
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• Bu rejime karşı ben islamiyetimi, imanımı koruyamıyorum. Biz hepimiz bir olduk bu rejime karşı. 

Buradaki kuruluş gaye bu. Bu cemaatin felsefesi rejime karşı olması gerekirken, rejimle beraber olursa (din adına) 

münafık olur.  Rejime zıd gözüktüğüm halde kemalizm ile beraberse münafıktır.  

Bu dini cemaatin içinden çıkıp kemalizm rejimine girse kafirdir... 

Kafir; Amelen ve itakaden karşımızdadır. Münafık ise; amelen bizden iyidir. İtikaten de bizden iyi.  Dokuz tane itikadı 

bize coşarak anlatır ama bir tane itikadımızı bozarak bizi dinden çıkartır. Onun için şeytanın en büyük sıfatı budur.

Peygamberimize hased  olmadan inkar edemez. Mesela; peygamberi kıskanmayan hased etmez. Secde edememesinin, 

onaylamamasının nedeni hased’tir. Tekebbür ve imtina Rahmeti anlamadığı için ye’se düştü... Ye’se neden düşer 

insan? Allah’tan kim ümidini keser?  -Kafirler.  Demek ki; Rahmet-i İlahiyenin Şuun’unu anlamadı. Bu sistem orda 

çalışmıyor.. Yani Rahmet değil. Rahmet kafirde de var, şeytanda da var. Ama orada RAHİM yok. Ye’se niçin düştü. 

(sf 11 bk)   Eğer zerre kadar merhameti olsaydı insanları imansız yapamazdı. Müslümanlara  zarar veremezdi.

S- Şeytanın dimağı var, peki vicdanı var mı?  

C- önce vicdanı çalışmıştı. Sonra  tefessüh etti.

• İ.Ş. 67:  Şeytanın kalbinde marifet var mıdır?  Yoktur. Çünkü «san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin 

için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için 

kalmıyor.»

Bizim dimağa nereye kadar müdahale ediyor? Vahiyde direk taakkulden giriyor sisteme. Çünkü aklı muhatap aldığı 

için..  Taakkul’den girdiği zaman vahy hayalatın ve sufli fikirlere bulaşmadan sisteme gidip kendisi çalıştırıyor. 

Tasavvuru ve tahayyülüde tamir edip düzeltiyor. Fakat en baştan tahayyül, tasavvur diye devam etmiş olsaydı  

oradaki renklerle boyalanabilirdi diye  Allah ona müsade etmemiş.

Şeytan buraya kadar nüfuz edebiliyor. 

Bundan sonra taakkula atıyor.
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Dimağa vesvese gelmez ... Vesvese histir.  Kalbe vesvese atar. 

Kalb iki şeyden etkilenir. 

1. Amel ve 

2. iman 

İmanlıya, imansız der.. İmanlı olduğuna delildir.  Ameli olduğundan, amelin yok der.  Abdestliye abdestin yok der. 

Allah ve melekleri Vesvese ve Vehim de vermez. Yapılana zıddır. Şeytan namazın sonunda abdestin yoktur derse 

abdestli olduğuna kanıttır. Eğer namazın başlangıcında abdestin yoktur derse değerlendir. Bir Delil var mı? Zan. 

Bir saat önceki durumu hatırlatıyorsa , var mı bir durum yok. Hiç ciddiye almayın namaza devam. Sık sık gelsede 

önemsemeyin..

S- yemek yerken abdestin yok derse, vicdan tarafı da söyletir mi ? 

C- yemekte abdestin yoktur demez şeytan. Çünkü orda vesvese olmaz. Adab-ı mubeşşeret’tir.  

Ama şeytanın en çok hoşlandığı şey farzları karıştırmak. Bunu yapamazsa vacibleri karıştırır. 

• Ama imamın hakikatende abdesti yoktur hatırladı. Namazını bozmadan ayaklarını  kaldırmadan sürüyerek üç adım 

geriye gidip oturur. Diğer imam yine ayaklarını kaldırmadan sürüyerek üç adımda diğer imamın kaldığı yerden hiç 

bozmadan devam eder. Abdesti olmayan adam abdestinin olmadığını ifşa etmez.. Evinde kendi namazını iade eder. 

S- Namazın sonunda hakikatende abdestsiz olduğunu hatırladı. Kendini abdestli zannetti.. Namazını eda etti..? 

C- Eğer, yaşlı bir insansa, zor durumda, takat getiremeyecek Rahmetten Allah cc. abdestsiz olduğunu unutturuyor...

Oruç içinde olur bu. Oruçlu olduğunu unutturur. Yemeğini yedirir. Sonra hatırlar. Bu da Rahmettir. 

Melekler namazın başında hatırlatır.  Şeytan sonunda hatırlatır.

• Derse devam: Dimağı kontrol edebilmen için iç ve dış reaksiyonlara göre hareket etmen gerekiyor... 

Kontrol edemediğiniz her şey bizi kontrol ediyor demektir...  İnsanın en çok başına bela  zekasıdır...

HAKİM  değilseniz, MAHKUMSUNUZ.     Hakimsen  -- Akıllısın.     Mahkumsan  -- Zekisin...

Psikoloji sorunu yaşayanlar zeki insanlardır.  Zeki insanlar akıldan mahrum olmuşlardı çünkü şeytanın 4 sıfatından 

kurtulamadıkları için. Farkettiği nisbette kurtulduğu kadar akıllı olur. Ben zeki miyim akıllı mıyım nasıl anlarız? 

Bu 4 sıfat olup olmadığına bakarız. Bu 4 sıfatı nasıl anlarsın? 

Zekiler; bu dört sıfatların varlığı nisbetinde  Psikolojik sorunlar yaşar...

Şeytanda bulunan:

• Kibir

• Hased

• Ben merkezli 

• Ye’s

• zekilerde de var... Bu dört sıfat var olduğu için zekidirler. Şeytan zekidir. Akıllı değildir.
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Kur’an-ı Kerim;

• ‘Aklınız yokmu, 

• düşünmezler mi, 

• ne kadar da az düşünüyorsunuz, 

• aklını başına al ’ diye hitab eder...  Bu hitablar akla değildir. Aklı başta olmayanlaradır. Zeka’yadır..

Akıl Camidir. Cem-eder. Vahy’e  bağlanmaktır. İstidada bakar. Akıllı kişi aynı zamanda zekidir.

Zeka aklın bir sıfatıdır,  cüz’üdür. Kendisini idare edebileceğini zannedip vahye tabi olmaz. 

Kabiliyete bakar.  Zeki kişi akıllı değildir. 

Zekilerde psikolojik sorun var ve Kaynağıda bu dört sıfat dedik. Tesbitim: Her zekide bu dört sıfat yok.. Bu dört sıfattan 

biri var. Mesela; ye’s olan birisinde kibir ve hased kesinlikle yok.. Ama zirve ye’s.  Bazılarında kibir zirve ye’s yok... 

Biri galib olsa da aynı karşılığı aynı neticeyi verir.. Yani bu dört sıfat eşit değil..Derece derece... Zeki midir, akıllı 

mıdır...Realiteden..

Mesela bir kişi hasta. Senin yanında kalıyor. Çare değilsin rahatsızlığına... İlaçları veriyorsun, uyuşuyor. Biliyorum ki filan 

bunun çaresi.. Soruyorum sana ben filaneye gidebilirmiyim ?  Gidemezsin. Niye ? Çünkü cemaatımızın geleneği budur. 

Gidersen şahsi maneviden düşersin.  (hangi şahsi maneviden bahsediyor ? kendi şahsi manevisinden.. Kendisini cemaat 

zannediyor)

Bu çocuk kalksa psikolojik sorunu ilerleyip intihar etse mesulü kimdir? Katili sensin. Aklın örtülmesine sen sebeb 

oldun... 

Şeriatta; zengin bir insan, zekatını vermese, fakirlikten gıdasızlıktan birisi ölse..  Zekatını vermeyen zenginlerin hepsi 

katildir.. T.C. kanunlarına göre; adam öldürdük. savcı soruyor bunu niye yaptın, niye yaptırdı? Yapana misal 15 sene ...

Yaptırana, azmettirene müebbed veriyorlar... 

Bu dersi dışarıya değil Kendine uygula. Hakikatı gördüğün halde Çin,e gitmiyorsa (hadiste bir mana; İlim çinde dahi olsa 

gidip alın»). Benim peygamberim « ilmi Çinde dahi olsa al» diyor ki Çin putperesttir.  Benim davam arkadaşımdan alma 

diyorum.  Ben kimim o zaman ? 

Bir diğer misal: bende kibir var, bunun şeytanın sıfatı olduğunu farkettim.. Zekamı akla tahvil ettim. Bendeki kibir yok 

olmuyor.. Bu kibir beni aktif eden ulvi seciyeye dönüşüyor...  Akıllı zekavetten çıkmış olmuyor.  Zekavetini akıl (vahy) 

istikametinde kullanıyor.  Akıllı olmak zekavetini terk etmiyorsun.  Üniversite diploması olan ilk okul diploması yok 

olmuyor. Zeka  Aklın eli, ayağıdır. Zekavetsiz akıl olmaz. 

Akıl ile zekavet aynı seviyede olursa bunun adı müceddidliktir. Vahyin zımni olan ilhama mazhar oluyor. 

Yani imam-ı mubin kitab-ı mubin eşit olursa:   aradığını aradığından sorarsın...
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Zekavet düşünceler, bilgi, malumatlar birliği.   Akıl ise zekavetin bilgisini kullanacak.. Yani elim yoksa ben nasıl 

yazacağım. El benim zekavetimdir. İslam dini akla tahvil eder.  İslam dini akıldır.. Akıl dinidir denmez.

Camide «La’ilahe’dir» Aklı bırakmayacağız. Putlara «La’ilahe» diyeceğiz. 

Kilisede öyle değil. Aklı kapıda bırak diyor..Çünkü içeride akılsız şeyler konuşacağız... 

Konuşacağımız şeyler aklın kabul edeceği şeyler değil...

Kuşu neden kafasından değil, kanadından değil de ayaklarından bağlıyoruz diye sordum. Gelen cevap şu; eğer 

kafasından ve Kanatkarından bağlarsak rahat hareket edemez.  Fakat ayaklarından bağlarsak Hem rahat hareket 

eder, hemde diğer kuşların gelmesine vesile olur...  Soruyu zekiler sorar... Cevap akıllıya gelir. 

Derse devam: Levh-i mahfuza nadir de olsa giriliyor, küçük insan büyük insan olursa levh-i mahfuza girer.. 

O alem giren Üstadımı  tanıyorum. O aleme girdim diyor Lem’alar 271’de.

L 271: « Gece âlemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o âleme girdim. Hayalin fevkalâde

inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile alâkadarlığından,  koca dünyayı o gecede bir menzil 

gibi gördüm.  Zîhayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili 

şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeyi (A.S.M.)

hayalen müşahede ettim. 

Şeytan  kürste takıldı.        

Akıl levh-i mahfuzda takıldı.         

Kürse  kadar karışabilir dimağda..Ondan tefekküre gidemiyor...

Şeytanda niçin tefekkür yok? Çünkü tefekkür aklın sıfatıdır.    Akıl da  levh-i mahfuz ‘dur  Kürs aşağıdadır.

O zaman tefekkür şeytanda yoktur. Çünkü tefekkür aklın nururdur, ziyası değil.. 

Eyleme, aslına doğru hareket etmenin adıdır...

Tefekkür  büyük adamı alçak gönüllü yapar... (GAZALİ, İMAM-I RABBANİ gibi) 

Bilgi ve malumat ise  küçük adamı büyük yapar... Kibirlendirir.. 

Sonunda senin tevazu yapmana  vesile sebep olmuşsa tefekkürdür. Neticede  mütevazi olmuşsa bu  ilim olmuştur.

Enaniyetine vesile olmuşsa bu bilgidir...  

Eğer bir makamda isen; Şaşırır. Şaşırtır.. şaşıran şaşırttırır. İstikamette olan seni de istikamete sokar...

Tefekkür  makam sahibine istikamet verir ve istikamete vesile olur...
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L 271: Hayalin fevkalâde inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile alâkadarlığından, koca dünyayı 

o gecede bir menzil gibi gördüm.  

Zîhayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler.

Toprağın ve kürsün sureti    GECE.  Nefs-i levvame, mutmainne... 

Ne kadar karanlık olursa aydınlık o kadar gözükür. Gece aynı şecere-i hilkatin toprağı...

Nur

Hava 

Su

İnsanın nefsi - Toprak

Alem-i Şehadetteki 
kaşılığı Gece

Şecere-i hilkat
Büyük insan

http://www.nurdersi.com/video/dimag-11-latife-i-insaniyeseytan-enfusidirherkese-bakmaz

Malumat & Bilgi  & Düşünceler ----------------------------------> Tasavvur 

Ruhunu cennete çevirir ----------------------------------> Ruha

Kalbin ziyası ------------------------------------------------> Kalbe

Hidayete ----------------------------------------------------> Vicdana

İstikamet --------------------------------------------------> İtikad

Sadakat ---------> Dendiği gibi yapmak ---------> İltizam 

İhlas ---------> Dendiği için yapmak -------> İz’an

İlme -----------------------------------------------> Tasdik

Tefekkürle -------------------------------------------------> Taakkul

ENE
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İŞARAT-ÜL İ’CAZ:64

Celal ile Cemalin (ahlakımıza)

Sıfat-ı Efal aleminde tecellisinden

Kahr ve heybet, lütuf ve hüsün tezahür eder

1

Celal ile Cemalin (Ruhumuza)

Efal alemine tecelli edince

Tahliye (لِّيَه تَخ  ) ile Tahliye (لِّيَه  (تَح 
(Tezyin ile Tenzih) doğar

2

C e l a l  i l e Cemalin (Kelamımıza)

Sonra alem-i kelamda tecelli edince;

Kelamın nehye ve emir 
taksimine sebep oluyor

4

Celal ile Cemalin (Sıfatlarımıza)

Âsâr ve â’mal aleminden 
alem-i ahirete intiba edince;

Kahr, Cehennem ve nar olarak;
Lütuf da Cennet ve nur olarak tecelli eder

3

Celal ile Cemalin (Kalbe)

Sonra alem-i zikre in’ikas edince

Biri tesbih diğeri hamd 
olmak üzere iki kısma ayrılır

5

Celal ile Cemalin (Dimağa)

Sonra alem-i irşada intikal edince;

irşadı tergib ve terhib,
tebşir ve inzara taksim eder

6

Celal ile Cemalin (Vicdana)

Sonra Vicdana tecelli edince;

Havf ve reca husule gelir

7

 Dimağın zemini “Kuva”.  Sistemin komplesi. 

Bunun üzerine tahayyül yazılmış, tasavvur yazılmış.

(İşarat-ül İ'caz 64): 

« Celal ile Cemal'in sıfât-ı ef'al âleminde tecellisinden; 

lütuf ve kahr, hüsün ve heybet tezahür eder. 

Ef'al âlemine tecelli edince;

tahliye ( لِّيَه تَح  ) ile tahliye (لِّيَه تَخ  ) (tezyin ile tenzih) doğar.

Âsâr ve a'mal âleminden âlem-i âhiete intiba edince;

lütuf, Cennet ve nur olarak; 

kahr da, Cehennem ve nar olarak tecelli eder. 

Sonra âlem-i zikre in'ikas edince; 

biri hamd, diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince,

kelâmın emir ve nehye taksimine sebeb olur.

 Sonra âlem-i irşada intikal edince; 

irşadı tergib ve terhib,tebşir ve inzara taksim eder.

Sonra vicdana tecelli edince, reca ve havf husule gelir. »
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 Sıfât-ı ef’al âlemine tecelli ettiği zaman bu ikisi (Celal ve Cemal) kahr ve heybet = Celal Cemal olarak, 

lütuf ve hüsün olarak  tezahür ediyor. Kendisini böyle gösteriyor.  Bu Celal ve Cemal ahlakımızda oluyor. 

Ahlakımızda kahr ve heybet Celalden geliyor.  Lütuf ve ihsan Cemalden geliyor ruhumuza. Ruhumuzu inşa ediyor.

 Ef’al âleminde tahliye (لِّيَه لِّيَه) ve bir de tahliye (تَح  تَخ  ) var.  Bir tanesi tezyin oluyor. Ötesiki tenzih oluyor. 

Ne demek o?  Peygamberlerle uygularsak daha iyi olur.Musa (a.s) ile İsa (a.s)..

Musa (a.s) Tenzih peygamberidir.      İsa (a.s) ise Teşbih peygamberidir.

 Celal ile Cemal sıfatlarımıza nasıl olur? Âsâr ve a'mal âleminden âlem-i âhirete intiba edince insanda (Celal ve Cemal

sıfatlarımız; neticesi ahiret olunca sıfatlarımıza) âsâr ve a’mal (Allah’ın) tezahür ettiği zaman kahr, Cehennem nâr 

olarak Celal’den geliyor..

Cemal’den lütuf, Cennet ve nur olarak tecelli eder.

Cehennem Celal..Celal’in dışa vuruşudur

Cennet  Cemal..Cemal’in dışa vuruşudur. 

 Celal ve Cemal kelâmımıza.. 

Sıfatlarımızın içinden birisine kelâma.. 

Sem’e dememiş, buruna dememiş, 

dokunmaya dememiş, kelâmı seçmiş. 

En çok unutulan konuşmak. 

En garibi de konuşmaktır. 

Dimağ kemal oluyor. 

Celal ile Cemal’in çarpışmasından çıkan kemal dimağdır.

ZAT-İ SIFAT (L317):   
1. M. Lil-havadis
2. Kıyam binefsihî
3. Kıdem
4. Beka
5. Vadaniyet
6. Vücud
7. Tekvin

SUBUT-İ SIFAT 
(Ş:146):
1. Hayat
2. İlim
3. Kudret
4. İrade
5. Sem'
6. Basar ve 
7. Kelâm 

 Celal ve Cemal iki tane sıfattır. Genel bir sıfat. 

Yani sıfat-ı ilâhiye denilince Celal ve 

Cemal akla gelecek.

CELAL CEMAL

KEMAL = İnsandır.. Akıldır.
Dimağ

Subhanallah Elhamdülillah

Allahuekber
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Mesela enfüste ve mülkte ve melekûtte olan insanı nasıl ayırt edersiniz bununla? Bu mevcudat donmuş kudret midir? 

Donmuş irade midir? Mülkte olanlar “Kudrettir” demeleri normaldir. Fıtratlar iktizası. Enfüscüler “İrade” der. 

Yani Kudret yapmış ortada yok. Gözüken; tercih edilmiş. Biz Allah’ın tercihlerini görüyoruz. Kudretini görmüyoruz.

Arkadan bakarsan iradedir. Ama donmuş hale bakarsan, zahire bakarsan kudrettir. 

Kalp hayvanlarda vardır. Hayvanlar Cennet’e gidecektir. Çünkü fıtrat-ı selime imanları vardır. Cennet’e imansız 

gidilmez ama akılları yoktur. Peygamber (s.a.v) “Aklı olmayanın dini yoktur.” diyor. Yani din denilen bir kavramı yoktur. 

 Dimağ çok kudsidir.Mesela bir hadis-i kutsi de  “Ben ilk önce aklı yarattım” diyor. Bu Allah’a ait bir sıfattır. İnsanlara 

tezahür ettirmiş. Dinlemek, cevap vermek, takdir edebilmek, mükafatlandırabilmek, tenkid edebilmek, ceza 

vermek.. 

Bu Allah’a ait bir özellik. İnsanlara tezahür ettirmiş. Bunu basit gibi zannediyoruz. Çünkü devamlı kullandığımızdan 

sıradan zannediyoruz. ”Konuşmak” gibi.. Konuşmak ne kadar sıradan oysa çok garip. 

Dimağın arkasında bir gaye var (Allah’a uygun bir gaye).

Bu gayeye uygun bir sistem var kainat. 

Bu kainatla Allah’ın takip etmiş olduğu gaye arasındaki ara berzahtır dimağ.

Birbirine dönüşüm yapan bir sistemdir dimağ. 

İnsani berzahtır dimağ..

Bundandır ki 24  bin defa Cebrail (a.s) Peygamberimize (ASM) gelmiş. İlm-i kelâm âlimlerinden buldum.

 Adem (a.s)’a oniki defa gelmiş

 Nuh (a.s)’a  elli defa gelmiş

 İbrahim (a.s)’a kırk defa gelmiş

Musa (a.s)’a dört yüz defa gelmiş

 İsa (a.s)’a on defa gelmiş

Merak ettim Cebrail (a.s) bize gelmez mi? Cebrail (a.s) vahiy meleği ya direk gelmezmiş. Avanesi varmış. 

Peki avanesi gelince nasıl anlarım? Bir ders yaparken, Kur’an okurken böyle tatlı, sıcak bir mana.. ilim gelir sana.

 Yani şeytandan yada melekten olduğu şöyle fark edilir: Şeytandan olan insanın dimağını inşa eder, bilgi verir. 

Ama melaikeden gelen ilham kalbini ihya eder, huzur verir, lezzet verir. Mesela akşam yatamıyorsunuz, kabus 

görüyorsunuz, sıkıntı var..Hemen şu soruyu sorun “Allah ve melekleri Müslüman’ı sıkmaz, vesvese ve vehim vermez. 

Allah ve melekleri değil.. O zaman düşmana acizlik yapma.

Eğer tatlı bir hal geliyorsa, güzel bir enerji, Cebrail’in avanesi olan melek geldiğinin alametiymiş, enerjiymiş o.

Melek enerjidir, mana enerjisidir. Simaları farklı oluyor çünkü simanı değiştiriyor senin. 

Kur’an okurken melekler ilham ederler, bunlar Cebrail (a.s)’ın avaneleri olduğunu gösteriyormuş. 

Dimağ-12    K U V A

133



 Zamanın mahiyeti: Levh-i mahv ve isbat levh-i mahfuzun defterleri değil mi? Levh-i mahv ve isbatın kaynağı 

levh-i mahfuz değil mi? Peki Üstad diyor ki “Zamanın hakikatı levh-i mahv ve isbattır.”  Şimdi levh-i mahv ve isbat 

zamanın hakikatı ise levh-i mahv ve isbat levh-i mahfuzun yazar bozar tahtası ise zamanın hakikatı da levh-i mahv 

ve isbatsa zamanın mahiyeti levh-i mahfuzdur. Sureti alem-i şehadet. 

Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince, kelâmın emir ve nehye taksimine sebeb olur. 

Nehy ediyor Celal. Emr ediyor yapma Celal.. Yap diyor, Cemal.Kelâmda böyle gözüküyor.

 Celal ile Cemal’in (Kalbe). Sonra âlem-i zikre in'ikas edince; Biri tesbih,diğeri hamd olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Celal ile Cemal’in kalpte,sonra âlem-i zikre in'ikas edince ne oluyor tesbih oluyor. 

Diğeri hamd olmak üzere iki kısma ayrılıyor.

 Celal ile Cemal’in (Dimağa). Sonra âlem-i irşada intikal edince; irşadı tergib ve terhib,tebşir ve inzara taksim eder.

İrşadı terhib ve inzara, terhib ve tebşirine taksim eder.

Celal Cemal

Kuvvet ve kudret arasındaki fark: Sübutî sıfattan  Kudret

Esma Kuvvet

Dışarıya tezahür ederse kuvvet. Bu da esmadır. Fark bu. 

Dimağda; Tahayyül, Tasavvur, Taakkul bunlar kuvvettir.

Kuvve-i hayaliye, Kuvve-i tasavvuriye..Ama bu sistemin altı güçtür. Kuvadır, kudrete bakıyor.
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 Celal ile Cemal’in (Vicdana). Sonra vicdana tecelli edince;  havf  ve reca husule gelir. 

Celal ve Cemal vicdana nasıl tecelli eder ? Havf ve reca olarak. Havf, Ümit ve Reca vicdandadır.

 Kuvve-i Hayaliye  Kuva diyor. Bunun da yeri dimağda. Yani Tahayyülde. (Kuvvet değil, bunun neticesindeki güç. 

Kuvvetlerin cemîdir. Kuvvetlerin cemînden ortaya çıkan güç.  Kuvvetler derken; kuvve-i akliye,kuvve-i hayaliye,

kuvve-i tasavvuriye)

 KUVANIN HULASASI:

KUVA:  kuvvet değil, bunun neticesindeki güç. Cemdir (kuvvetler). 

« İnsanın nihayetsiz terakkisine ve nihayetsiz tedennisine mazhar olmak için hissiyatlarına, duygularına, 

Kuvalarına ve latifelerine had konulmamış. » (S:179/202)

Sıralama şöyle:   Duygular

 Hasseler

 Kuvalar

 Latifeler        (S:501/202)

Yani terakki var, kesafetten letafete doğru. Latifeler kuvadan çıkar. Kuvadan his çıkar, hislerden duygular oluşur.

Duygular Dimağda

Hasseler Vicdanda

Kuvalar Dimağın (Tahayyül, tasavvur, taakkul mertebelerinde) (Not: Dimağ-13 te Tahayyül, tasavvur, taakkul

mertebelerinde kuva şeklinde diğer mertebelerde kuvvet şeklinde, tüm mertebelerinde olarak düzeltildi.)

Latifeler Ruhta

KUVALAR ile hissiyatlar ayrı şeyler. KUVALARA fıtri bir kayıt konulmamış.. 

«İnsanın her kuvası, hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi, gayr-i mütenah canibine gider.»

«Kuvalarına nihayetsiz bir istidad verilmiş.»  Yönü yok, hududu yok, içerisinde mertebe yok.

KUVA denen sisteme, kuvaların içine istidadlar yerleştirilmiş.

EHADİYET; Bendeki «O» ile, «O»ndaki ben arasındaki münasebet…

Hırs, hodgamlık  bunlar (istidatlar) Kuvanın içine konulmuş. 

Veya hırs, ve hodgamlık istidadı; netice itibariyle kuva (yani itici güç)..insanı sürükleyen güç..

Sistemin adı  İSTİDAT..

KUVA istidadı.. Demek KUVA istidaddır. Veya istidadlar bunun içine (bazı istidadlar) konmuş. 

KUVA Güçtür Sıfatlara bakıyor

His Kuvvettir Esmalara bakıyor

O zaman KUVA kuvvetlerin neticesi, hükümleridir. 

Hayvanların da duyguları hissiyatları  KUVAları latifeleri vardır. 

Fakat hem mahduddur hem de had konulmuş
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• “ Tâ fünun ve kemalâtınızın menbaları ve hakikatları olan esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve 

o esmanın dûrbîniyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.  (Sözler 262)”

• “ Ehl-i hakikatın bir kısmı nasılki İsm-i Vedud'a mazhardırlar ve a'zamî bir mertebede o ismin cilveleriyle, 

mevcudatın pencereleriyle Vâcib-ül Vücud'a bakıyorlar.. öyle de: Şu hiç-ender hiç olan kardeşinize, yalnız 

hizmet-i Kur'ana istihdamı hengâmında ve o hazine-i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte, İsm-i Rahîm ve 

İsm-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin cilveleridir.”  (Mektubat 19)

• Soru: İsmiyle zatî bir esmaya ulaşmamış mı? Aslında zât-ı vacib-ül vücud diğeri esma değil mi? 

Zata ait bir esmaya ulaşmamış. Esma mertebesinde değil mi o? 

• C: Esmadır. Zâti ismi değil. 

Zâti esmalar mesela: Ehad. Samed, Allah.. Vedud değil yani.İsimdir.Zâtı esma Allah’tır. Vacib-ül vücuda bakıyorlar.

• “Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafından sıyrılıp, tecerrüdle ruhen yükselip, dün geceki Leyle-i Kadr'i öbür 

gün Leyle-i Îd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünki ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh 

derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona 

nisbeten hazır hükmündedir. (Şuanda burada olduğunuzu zannediyorsunuz,zaman genişlemiş burada) İşte bu temsile 

göre, dün geceki Leyle-i Kadr'e geçmek için, mertebe-i ruha çıkıp, maziyi hazır derecesinde görmektir. 

Şu sırr-ı gamızın esası akrebiyet-i İlahiyenin inkişafıdır. 

Meselâ: Güneş bize yakındır; çünki ziyası, harareti ve misali âyinemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. 

Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, âyinemizdeki misalî olan timsaline münasebetimizi 

anlasak, o vasıta ile onu tanısak; ziyası harareti, heyeti ne olduğunu bilsek, onun akrebiyeti bize inkişaf eder ve 

yakınımızda onu tanıyıp münasebetdar oluruz. Eğer biz bu'diyetimiz nokta-i nazarından ona yakınlaşmak ve 

tanımak istesek...(Mektubat 51)”  

Burada bırakıyor, misali veriyor, uygulamıyor. 23. Söz’de var ya saray budur, köpek budur,şu şudur.. Ama burada 

demiyor. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek âyinemizdeki (ruhumuzdaki) misali olan 

timsaline (ruhumuzda gözüken Bendeki O’ya) münasebetimizi anlasak o vasıta ile onu tanısak.. 

Hangi vasıta ile?  Aynadaki gözüken Güneşle hakiki Güneş’i.. o vasıta budur.

ELHAMDÜ LİLLÂHİ RABBİL’ALEMİN  O

ERRAHMÂNİR’RAHİM O

MÂLİKİ YEVMİDDİN  O

İYYÂKE NA’BUDÜ VE İYYÂKE NESTE’ÎN  B İ Z  &  S A N A

Âyinemizde misali olan timsaline  (Âyinemizde timsali var. Âyinemizdeki güneş semâdaki Güneş değil mi?

Bu Fatihadaki yedi âyeti dimağın yedi mertebesine koysak. Dördüncü mertebesindeki “Tasdik”le bu ayet aynı 

ona denk geliyor, vicdan seviyesi…
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• ELHAMDÜ LİLLÂHİ RABBİL’ALEMİN  Tahayyül

• ERRAHMÂNİR’RAHİM Tasavvur

• MÂLİKİ YEVMİDDİN  Taakkul

• İYYÂKE NA’BUDÜ VE İYYÂKE NESTE’ÎN  Tasdik

• İHDİNESSIRÂTEL MÜSTAKÎM  İz’an

• SIRÂTELLEZİNE EN’AMTE ALEYHİM  İltizam

• ĞAYRİLMAĞDÛBİ ALEYHİM VE LEDDÂLLÎN İtikad

Meğer dimağımızın simgesiymiş...

• SORU: AMİN ne demek?

“bilhâssa âlem-i İslâm câmiindeki muvahhidîn cemaatini, hususan o vakit namazda bulunan milyonlar cemaatini 

bize gösterip bizi içlerinde bulunduruyor ve dualarına ve söylediğimizi aynen söylemeleriyle tasdiklerine ve bir nevi 

şefaatlerine hissedar olmamıza yol açıyor; biz dahi bu "Âmîn" kelimesiyle, o cemaat-ı muvahhidîn ve musallînin 

dualarına yardım ve davalarına tasdik ve şefaatlerinin ve istianelerinin makbuliyetine o "Âmîn" ile bir rica 

etmemizle, bizim cüz'î ubudiyet ve dua ve davamızı küllî, geniş bir ubudiyete çevirip, küllî, umumî rububiyete 

mukabele ettirir. 

Demek uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i İslâmiye sırrıyla, her namaz vaktinde âlem-i İslâm mescidinde milyonlarla 

efradı bulunan bir cemaatin rabıta-i vahdet itibariyle ve manevî radyolar vasıtasıyla Fatiha'daki "Âmîn" külliyet 

kesbeder, milyonlarla "Âmîn"ler hükmüne geçebilir.” (Şualar 619)

• Allah vadinde hulf etmez. Allah sevmez, sevmek bize ait. Allah affetmez, affetmek bize ait. 

Allah ikram etmez ikram etmek bize ait. Allah çok sever, çok ikram eder, çok affeder..O’na o yakışır.

Neye benziyor; erkeğe haya, kadına haya olmaz. Kadına çok haya. 

Erkeğe çok cömert, kadına cömert. Kadına cesaret, erkeğe çok cesaret.

Yerini değiştirirsen alt üst olur fıtrat. İşte eğer yerini değiştirirseniz kadın, erkek olur. Erkek, kadın olur.

Cesedi kadındır ama ruhu erkektir. Çünkü onu yaparak ruhu erkekleşiyor. Nasıl oluyor? 

İnsî şeytan bize benziyor tipi ama cinnî şeytanlar da iblisten şerdir. İnsan suretinde şeytan olduğu gibi kadın 

suretinde erkek, erkek suretinde kadın vardır. Hissiyat-ı nefsaniye cihetiyle erkekler kadınlaşırsa,kadınlar erkekleşir 

diyor.

• Hayvanların da duyguları hissiyatları  KUVAları latifeleri vardır. Fakat hem mahduddur hem de had 

konulmuş. Hayvanlarda latife-i insaniye yok ama kuva var. O zaman kuvalar dimağda. Çünkü onlarda da dimağ var.

Onlarda mahdud kuva var.Hem hadlı kuvalar var. Hududlu olduğu için. İlk vahiye muhatap zemin bu kuvadır.

Yani kalb camidir. Ama vahye ilk muhatap kalb değildir, dimağdır.

“Hattâ insaniyetin bir kuvâsı ve hâdimi olan kuvve-i hayaliyeye denilse..” (Hutbe-i Şamiye 25)
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KUVA      kuvveler, kuvvetler, güçler. Hisler, duygular

KUVVE    Kuvvet, güç, Salahiyet, İktidar. Hassa. His. Duygu. Meleke. Kabiliyet.

KUVVET  Eşyayı hareket ettirme ve durdurmaya sebeb. Tesir ettiği  cisimlerin haricindedir.

KUDRET Güç. Takat. Heryeri kaplayan kudretullah. Kabiliyet. Allah’ın sıfatı.

HAVAS  hasseler. Duygular. İnsanın akıl defterindeki havası.

KUVANIN   

• Sureti Dimağda

• Kanuniyeti Daire-i İlim

• Hakikati Levh-i Mahfuz

• Mahiyeti Emir

 İlim + Emirİmam-ı mübin deniliyor ya.. 

İşte o “Emir” alem-i şehadette kendini bunlarla ifade ediyor.

Yani atalet ve yeknesaklık olan ademden vücuda çıkaranlar bunlar..

Herşeyin esası zannetikleri olan 

 CEZB

 DE'F

 HAREKET

 KUVA

gibi emirler..(M.N:248)

ESMALARIN

 Cilve

 Cemal

 Nakış

 Sanat

bunları göstermek için 
hareket ediyor

 Kuva ise dimağdaki sistemlerin her birinin gücü. Ne demek? 

Yani dışarıdan gelenleri (cezb) içeride ademden vücuda çıkarıyor. 

Biz kâinatın komple hülasası değil miyiz?  Şecere-i hilkat bil fiil.. insan bil kuvve hepsi bizde var mı? 

Biz dışarıdan ilim almıyoruz. Aldığımız bu ilimlerle bâtınımızda bulunan çekirdeği inkişaf ettiriyoruz. Yani çekirdek 

Güneş’ten, sudan, topraktan bir şey almıyor.  Çekirdek + Güneş + Su + Hava + Toprak bir araya gelirse çekirdek ağaç 

oluyor. Yani program olarak bir şey yüklenmiyor. Biz bu ilimlerle fiil-i insanla benimle ben inşâ oluyorum. Bu kâinat ben 

değil miyim? Kendimi kendimle inşâ ediyorum. İnsan insanla inşâ olur. İnsan insanla, insanlaşır. İnsanı inşa edecek insan 

dışında bir şey olamaz. Çünkü yüksek  bir şey yok. O zaman bu kâinatla insan inşa ediliyorsa bu bilgilerle, bu 

tefekürlerle, ilimlerle kendi hakikatımızı dışarıya çıkartıyoruz, ağaç oluyoruz. Bunu niçin anlattım? 

Her şey var mı bende? Var. Bendeki bu sistem yazılım dışarıya çıkması lazım. Nasıl çıkartacağım? Cezb, def, hareket, 

kuva ile bu içerideki emir onlar.. Misal; adam kolunu sallaya sallaya geldi sporcu ,mermere elini bir vurdu eli kırıldı...

Ama geldi, mermerin önünde durdu. Konsantre oldu bizim tabirle tefekkür etti, hayal etti, coştu bu sefer mermeri kırdı. 

Konsantre ile ortaya çıkan güç neredeydi? Düşünceyle bâtındakileri dışarı çıkarttı. Şehvette öyledir, gadap da  öyledir, 

öfke de öyledir. Düşünemeyenin öfkesi olmaz. 

Vahyin tecellisi de böyle oluyor.Bizdeki âyeti açığa çıkarıyor. Çünkü üçü aynı. Kur’an, şecere-i hilkat, insan.. 

Birisi sureti, birisi hakikatı, birisi mahiyeti.. İnsan camîdir. Çünkü Kur’an sübutî sıfattan gelmiş. Ama insanda 

öyle bir zatî sıfat var ki şuunat-ı zatiyeden de özelikler var. Kur’an bize hizmet ediyor. 

Kur’an kelâm sıfatından gelmedi mi?
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Biz; Hayat, İlim, İrade, Sem,Basar, Muhalefetü’n-lil-havâdis, Kıyam binefsihî, Kıdem,Beka, Vahdaniyet, Tekvin, Şuunat 

arkasındayız. Bizdeki bu sistem ne ile çıkacak? Cezb,def, hareket, kuva.Bu nedir? Bizde ademler var. 

O ademî vücutsuz vücutlar bu dört sıfatla vücuda çıkıyorlar.

Kainat suret oldu. Kur’an Hakikat oldu. İnsan mahiyet oldu. Kur’anın yerini söyler misin nerden çıktı? Kelâm. Sıfât-ı 

subutiye. Sıfat ikiye ayrılıyor. Sıfat-ı Zatiye, Sıfat-ı Subutiye bir de Sıfat-ı İlâhiye var. Peki sıfatın üstü ne? Şuunat-ı Zatiye.. 

Daha üstü Mahiyet-i Zatiye. Fakat insanda sıfat-ı zatiye var. Şuunat-ı zatiye var. O Kur’an ise kelâm sıfatından gelmiş.

Peki ne anlatmaya çalışıyorum...

ZAT-İ SIFAT (L317):   
1. M. Lil-Havadis
2. Kıyam binefsihî
3. Kıdem
4. Beka
5. Vadaniyet
6. Vücud
7. Tekvin  ademler var

SUBUT-İ SIFAT 
(Ş:146):
1. Hayat
2. İlim
3. Kudret
4. İrade
5. Sem'
6. Basar ve 
7. Kelâm 

cezb - def

hareket  - KUVA

bunun karşılığı
Dimağ

İmam-ı Mübin  İ L İ M  & E M İ R

 Yani insanda ademler var. Onları bunlar çıkarıyor (cezb,def...) ilmin bir parçasıdır. İmal ediyor, yeni yeni vücut çıkarıyor.

Tefekkür harekettir. Tefekkürle ademden vücuda çıkarsın. Tefekkür; ilmi aldım..tefekkür ediyorum.. hatırıma geldi.. 

hoşuma geldi.. O tefekkürle ortaya çıkan hal neredeydi sende? Bendeydi. Mutluyum ama çıkmadan önce niye mutlu 

etmiyordu? Yine bendeydi.. Peki tefekkürle kim nereden alıyor; Ben BENdekileri çıkartıyorum. Onun için mutluluğu 

hariçte arama, mutluluk sende gömülü, dışarıda öyle bir şey yok zaten. Huzur ve mutluluk dışarıda yok içeride 

uyandırmaktır. 

Tefekkür kendi netice değil. Mesela bir dağ düşün. Döne döne yol çıkıyor. Bu yol fikirdir. Kamyon gidiyor, tefekkürdür. 

Virajlar hadiselerdir. Çukurlar bela-musibetlerdir. Kamyon gitti oradan bir şey yüklendi geliyor... kamyonun yüklendiği 

şey tefekkürün aldığı şeydir. Bizde tekvin-i âyet ademler var. Bu ademleri bizdeki imam-ı mübin ve kitab-ı mübindeki 

onla çıkartıyoruz.

• Levh-i mahfuzun iki defteri var:

İmam-ı mübin ve Kitabı mübin.

İmam-ı mübinde ilim ve emir var.

Bununla yine bizde 
olan biz, ademlerimizden 
vücuda çıkartıyoruz 
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 Dimağın her bir mertebesi ayrı ayrı KUVAlara sahip. Yani kuvve-i hayaliye, kuvve-i akliye gibi. 

Nasıl ki ilim + emir  ademden vücuda çıkarıyor.. KİTAB-I MÜBİN  Kudret & İrade 

http://www.nurdersi.com/video/dimag-12-kuvaharitalidirhususidirenfusidir

İLİM Tasdikle

EMİR Taakkul

 Tasavvur

 Tahayyül

Bunlar kuva. 

İ.m:249

« Kuva dedikleri şey, herbiri şu şeriatın bir hükmüdür »(M.N:249)

HÜKÜM: Karar. Emir. Kuvvet. Hakimlik. Amirlik. İrade. Nüfuz.

ŞERİAT: Şeriat-ı fıtriyedir ki irade sıfatından gelen tekvinî ayetlerin nizam ve

 intizamının 

Bütünlüğünden çıkan 
kainat sistemi

İŞ:164

« fikrin menşe-i  kuvve-i akliye

 kuvve-i gadabiye

 kuvve-i şeheviye

denilen üç kuvvetten »
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 Şu hatamı da düzelteyim, dedim ki; ”dersi dinleyen (ama derste bulunmayan) bu ders ortamının hazzını alamaz. 

Şu anda bu dersi dinler ama sizin aldığınız hazzı alamaz.” Bu sözüm yanlış. Ne zaman alır biliyor musun? Alır hepsi. 

Bu videoda dinlese bu hazzı alır. An şartla (onu bilmiyordum) bir insan bunu dinlerken “Fena fi’l-ihvan”  sırrını 

yakalarsa, dinlerken kendisini o kardeşinde (Gafur konuşuyor, Davut konuşuyor, şu konuşuyor) fena fi’l olarak 

kendini kaptırır, içine dalarsa aynı hissi alır. Ve o hatamdan vazgeçiyorum. 

Şu andaki, feyzi hazzı kim veriyor size? Allah.. Sebeb noktasında kim veriyor? Şahs-ı manevi veriyor. 

Sen şimdi şahs-ı manevi burada var orda yok mu diyorsun? Kalemi meydana getiren esma burada var sizde yok mu o 

Esma? Ama orda niye kalem yok? Burada bilfiil orada bilkuvve var. Kuantum fiziğinde olması gereken her yerde değil 

mi? Fizikte bu kalem bir yerdedir. Kuantum fizikte ise fiziğin altına inersen olması gereken her yerdedir. Şimdi burayı 

meydana getiren, aktif eden şahs-ı manevinin huzurunu bir kadın veya adam böyle dalmış.. Bu sırrı açılmışsa şahs-ı 

maneviden hissesi varsa ya fena fi’l-kardeş olmuşsa, fena fi’l-ihvan olmuşsa.. Aynen bi-tamam ya şahs-ı manevi 

ona da basar orda ekranın başında..

 Cebrail (as) sırf vahiy getirmedi İsa’yı getirdi. İsa’yı da o getirmiş. Ne oldu İsa’yı getirince? İsa (isevi meşrebi) 

getirmiş. İsevî meşrebi nedir? Dimağdır. İsa döllenen dimağın doğumu değil midir? Doğurtkanlığı düşünürsen 

dimağ Meryem’dir.Doğurulan-bütünsellik İsa’dır. Dimağ Meryem’dir.

Musa (as) dedi ki: “Seni görmek istiyorum”. “Len terani” denmiş. Ne demek? “Sen beni göremezsin.” 

Ama mirac’ta Peygamber (asm) görmüş ve o kapıyı açık bırakmış. Musa (as)’ “Len terani (Sen Göremezsin)”.

Ama Muhammed (asm) ümmetine  o kapıyı açık bırakmış. İsevî meşreb nedir? Teşbihtir.

Dimağ-13    İsa (as) Semadan Sana İndi..!    

 Her kelimenin: bir manası bir de o mananın ef’al aleminde zuhuru vardır.

Zat’ı İlahiyenin insanda zuhur ettiği yerdir dimağ. Vahiy bu.. Bu şereftir. 

Allah -haşa- (cc) beşere dimağında zuhur etti. Ve Cebrail, vahiy ve İsa (as)’ın ortaya çıkmasına vesile oluyor. 

Demek Cebrail (as) bir vazifesi de, İsa’yı ortaya çıkarmaktır (İsevî meşreb teşbihci bir meşrebtir).

İsa as  Teşbih  Ruhullah

Musa as            Tenzih  Kelimullah

Hakikat-ı Muhammediye asm  Tevhidin tüm meratiblerine  sahip olmasıdır.
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 İsa kelimesi ع ve س dir.

ع aynı zamanda gözdür. Yani kaynaktır.  س ise insanın kısaltılmış simgesidir. 

O zaman ع ve س  «Eysa».. Bir araya gelince «Ey gören insan» manasındadır.

«Ey gören insan..» bakan değil ama. İkisi cem olursa; ع Göz, kaynak. Göz kendisi görmez, görür.

س  insanın simgesidir. Sadr göğüstür. ع ve س  «Ey gören insan», bakan insan değil.

 ع : İsa -----> enfüsçü, batıncı

س : Musa -----> şeriatçı, zahirci

İsa ile Musa’nın gösterdiğini gören insan…

Dimağda kişi bireysel değil yani birliğinin zuhur yeridir. Aynı zamanda da mertebe-i İsevi’yenin zuhurudur dimağ. 

Biliyorsunuz dimağ İsevi meşrebdir. Bütünsellik.Musa (as)’ın meşrebi ise Musevi meşreb deniliyor. 

Yani İsevi meşreb ne demek? Hakikat-ı Muhammediye’nin zuhur-u ethem yeridir dimağ.

(Maddi ile manevinin birleşmesi Hakikat-ı Muhammediye asm)

Azrail Cebrail İsrafil Mikail

Arş-ı Azam Levh-i Mahfuz A r ş Kürs

İslamiyetim Nur Maddi Hayat-ı Muhammediye asm
Kitab-ı Mübine bakıyor

Ruh Zihin Hayat Şuur

Latife-i Rabbaniyem    Dimağ (Aklım) H i s Şuur

İmanım  Mana   Manevi Hayat-ı Muhammediye asm
İmam-ı Mübine bakıyor(Nübüvvet

tarafı)
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 Hakikat-ı Muhammediye asm ile  Mahiyet-i Muhammediye asm cem olursa Şahsiyet-i Muhammediye asm olur.

Mahiyet-i Muhammediye Nur-u Muhammediye asm 

 Risalet-i Muhammediye asm 

• SORU: Mana yani Manevi hayat-ı Muhammediye ile 

Risalet-i Muhammediye’nin ne farkı var?

Risalet artık kendi şahsiyeti değil, üzerine bindirilmiş.

Manevi Hayat-ı Muhammediye ile Risalet aynı mana değil.

O zaman nursuz oluyor. Mana sırf Risaleti etmiyor. Çünkü risalet kelama bakıyor, subuti sıfatta vahye bakıyor 

direk. Mana tarafı nübüvvete bakıyor. Cebrail as sırf vahiy getirmemiş İsa’yı da getirmiş..

Hakikat-ı Muhammediye asm

Mahiyet-i Muhammediye asm

Şahsiyet-i Muhammediye asm

• NOT: Risalet-i Ahmediye değil de niçin 

Muhammediye denilmiş biliyor musun?

Çünkü Muhammed’in içindeki Risalet Ahmet.. 

Meyve Risalet-i Muhammediye. 

İçindeki çekirdek Risalet-i Ahmediye gibi.

Çok önemli: “Len terani” Ulû’l Azm peygambere göremezsin diyor. 

Muhammed ümmetine o kapı açıldı. Ümmi zahiri manası var. 

Sureti okuma yazma bilmeyen, ümminin hakikatı ise her şeyin kaynağı demek.

Yani sureti kanuniyeti hakikati mahiyeti...

ÜMMİ:

• Sureti  Okuma yazması olmayan

• Kanuniyeti  Fıtratına müdahale edilmemiş (öğretmen, anne-baba, cemiyet bizim ümmiliğimizi bozdu    

biz müdahale edildik)

• Hakikatı  her şeyin ümmisi anası, her şeyin çıktığı kaynak. Kaynak bozulmadığı için..

• Mahiyeti  ? Bilmiyorum. (Allah ile peygamber arasındaki özel bir ilişki diye kafamda dönüyor: 

Mesela “Allah ile bir halim var ki Cebrail de gelse kabul etmem” diyor. İçini dolduralım: “Allah ile benim özel 

münasebetim var ki Cebrail de gelse kabul etmem” yani «bana Kur’an kadar Kur’an verilmiştir ama vermeye mezun 

değilim»)

Zahir    Maddi hayat-ı Muhammediye asm

Batın    Manevi hayat-ı Muhammediye asm

Evvel  Nur-u Muhammedî asm

Ahir      Risalet-i Muhammediye asm (L:336)
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• Şu dersleri hazm eden bir insanın haşir ve ahiret ve Allah inancı itikaddan geçiyor. İmanımızda var, imandan da 

geçiyor. İmanın içerisindeki bedahet ve zaruret durumuna geliyor. Bedahet bedi oldu artık kaçışın zaruret oluyor 

ahirete. Senin dünyanda ahiret zarurettir. Şimdi bedahetle değil, bedi de değil, iman da değil, yani imanın içerisi. 

Şu derslerle bedahet değil zarurettir artık. 

• Şimdi kıyamet kopunca burada ne olacak? Kıyamet ne demek? Zıtların ayrılması. Zıtlar ayrılınca kıyamet koptu, 

haşir kuruldu o demek değil mi? Senin aleminde zıtlar ayrılmışsa yaşarken senin kıyametin koptu demektir. Kabir 

burada, sırat köprüsü burada nesi ile? sureti ile.. Hakikatı değil, hakikatı orada.. Edille-i şer’iyye uyarak dinin 

zaruriyatları ile oynamayacaksın oralarda. Yani böyle vahdet-i vücut gibi sekir hali sekerat hali değil bu hal.. Biz 

suretten konuşuyoruz. Hakikat orası. Yani aynadaki güneşten bahsediyoruz. Semadaki Güneş’ten konuşmuyoruz.

Ölüm kimler niçin var biliyor musun? Diri olanlar için var. Onlar ölecek. Ölümü öldürenler niye ölecek ki zaten 

öldürmüş. Ölen öldü zaten “Ölmeden önce ölünüz..” 

 Ruhullah (İsa) bir cihetle müşahede, bir cihetle dimağ. Yani tekvini ayetler. Kelimullah (Musa) kelam sıfatından 

gelen ayetler. Toplamı Hakikat-ı Muhammed asm yani tevhidin tüm meratiblerine sahip. Yani kelamına ve 

rüyetine.. Biz ona müşahede dedik. Müşahede ve kelam bir araya gelince rüyet oluyor.

Zahir    Maddi hayat-ı Muhammediye asm

Batın    Manevi hayat-ı Muhammediye asm

Evvel  Nur-u Muhammedî asm

Ahir      Risalet-i Muhammediye asm

Şahsiyet-i Muhammediye asm (L:336)

İsa as  Teşbih     Tekvini (İrade)  Ruhullah

Musa as      Tenzih  Kelami (Kelam)   Kelimullah

İbrahim as    Halilullah

Nuh as   

Hakikat-ı Muhammediye asm  Tevhidin tüm meratiblerine cami olması ki Ruyetullah

Tevhidin tüm mertebelerin kaynağı, çıkışı olma        

noktasında  ÜMMİ denmiş
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• Kuva kuvvetlerin cemi (Taakkul, tasdik, iz’an, iltizam ise kuvvet). Kuva, ümmi olmasıdır. Yani Dimağın kaynağı.

«Tahayyül, tasavvur, taakkulden» sonra «tasdik, iz’an, iltizam, itikad» şekilleniyor Kuva ile.

Dolayısıyla KUVA yani «kuvve-i hayaliye, kuvve-i tasavvuriye, kuvve-i akliye» ana trafo olduğu için onlara kuvayı 

buna demişler. Aslında kuva onda da var. Mesela üniversite diplomasında ilkokul diploması da olduğu gibi 

«Taakkul, tasdik, iz’an, iltizam» KUVANIN bizatihi kendisi değil kuvanın bir sıfatı olan kuvvetini, kuvvetlerin 

dağılımı.  Mesela kuvve-i tasdik diye bir şey var mı ? yok. Kuvve-i iltizam diye bir şey var mı ? yok..

Kuvanın yerini şöyle gösterebiliriz:

• Duygu 

• Hasse

• Kuva

• Latife

Aşağıya doğru daha camii.

Şahit olduğumuz. İnsanın içsel 

alemini inşa ve ihya etme işlevi..

• Latife en merkezdir. Ordan çık yukarıya Kuva. Çık yukarıya Hasse. Çık yukarıya Duygu.

Göz, kulak, burun vs zahir duygularımızdır (bunları sıfat olarak düşünmeyin, şahit olduklarımız). Bunların birbirinden 

çıkması ise şöyle: Şahit olduğumuz duygulardan (göz, kulak vs.) mesela bu göz baktığı zaman etkilenen duygudan 

meydana gelen hisler var. Kulak duyar bir de kulakla bağlı hisler var. His kulaktan daha arkada, hasse bu.Yani 

duygular çeker, his de etkilenir, kuvaya-güce dönüşür. Ruhta latife olur. Duygularla alırız, hislerle insan aktif olur.

Kuvayla  güç olur, latife ile kazanılmış ahlak olur-zanlar olur. 

YANİ; Duygularla alırız. Hislerle aktif oluruz. Kuvve ile güç oluruz. Latife ile «niyet-nazar-ahlak ve zanlar» oluşur. 

Uygulayayım; bakıyorum, duyuyorum, kokluyorum, tat alıyorum.. mekan/temas bunlarla etkilenmiyor muyum? 

Etkileniyorum  Bunun adı HASSE. Etkilendikten sonra güce dönüşüyor mu? Tefekkür veya konsantre..bunun adı 

da KUVA. Bu kuvayı yapa yapa bende fıtrat-ı seniye, ikinci karakter oluyor ki bunun adı da LATİFE. İnsanı inşa etme 

serüveni. İnsanın içsel alemini inşa etme yöntemi.

KUVA:

 Tahayyülde

 Tasavvurda

 Taakkulde

Dimağın ümmisi. 

Zahirisi. Sureti

Bunlar kuvanın sıfatları.

Yani ümmiden doğanlar.

Kudret & Kuvvet & Kuvve. 

Batınısı. Sireti

KUVVET:

 Tasdik

 İz’an

 İltizam

 İtikad
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• Not.Burada bahsedilen HASSE (his) ile Vicdandaki HİS aynı şey değil. 

Mesela bitkisel hayatta göz görüyor ama içsel bir inşaa yok. Yani hasseler çalışmıyor. 

Hasse  nefisdeki cihazlardır, beşeriyetimiz. Duygular ise cesedde.

• « Keza zîruhun ve hususan nev'-i beşerin cisimlerinde mevcud ve muntazam saatler ve makineler gibi işleyen ve 

işlettirilen dâhilî ve haricî âza ve cevarih ve bilhâssa havass-ı hamse-i zahire gibi kemal-i faaliyetle iş gören 

duygularıyla vahdaniyeti..» (Lem'alar 443)

Duygu Zahiri beş duyguları  Cisim  Zahir

Hasse  Batını beş duyguları  Beşeriyet(nefis)   Batın 

Kuva  Dimağın; Tahayyül & Tasavvur & Taakkul  Dimağ  Ahir

Latife  Latife-i İnsaniye       Kalp  Evvel

• Dimağın zemini KUVADIR. Fakat Kuva kendisini «tahayyül, tasavvur, taakkul’de» ifade eder. 

Kuvanın içerisindeki «kuvve, kuvvet, kudret» ise onun sıfatları. 

Demek ki yazılımı KUVA. 

Dimağ

KALB

Vicdan

Latife-i İnsaniye

RUH

KUVA:

 Tahayyülde

 Tasavvurda

 Taakkulde

Dimağın Zahirisi. Sureti 

(dimağın üretim kısmı). 

Bunlar hüküm ve güçtür.

Dimağın Ümmisi..

Bunlar kuvanın sıfatlarından olan 

kuvvetler. Kudret & Kuvvet & Kuvve.

Batınısı. Sireti. Ümmiden doğanlar.

KUVVET:

 Tasdik

 İz’an

 İltizam

 İtikad
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• Kuvayı odun gibi düşünsek: nur, ısı, ışık, renk vs. kuvvet, kuvve ve kudretler olurdu. Dimağın 7 mertebe 

bütünlüğünden çıkan Kuva «Tahayyül, Tasavvur, Taakkul»  ile ifadeleniyor. Kuva dışa vuruş. 

Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye kuvveleri dışa vurduğu zaman Kuva güce dönüşüyor.

Kuvvetler hüküm oluyor: «İtikad, İltizam, İz’an, Tasdik» bir hükümdür, mevzudur (kuvvedir). 

«Tahayyül, Tasavvur, Taakkul»  ise, kuvadır ve 7 mertebenin bütünselliğinden kendisini güç olarak dışarıya 

gösteriyor.  Zaten KUVE= Güç tür. KUVA hüküm ise İtikad (mesela) o hükmün ibrazı diyebiliriz.. 

• «Tahayyül, Tasavvur, Takkul»’den sonrakiler daha çok içeriye bakıyor. 

Mesela: Tasdik  ilimdir. İz’an  İman iz’andır (kalbe veri aktarım yeri). 

İltizam  İslamiyet iltizamdır (M36).  İz’an ve İltizam bütünlüğü ise İTİKAD ile ibraz ediliyor. 

Ama İz’an’daki İman ile İltizam’daki İslamiyet daha onaylanmamış. Kalbe indiğinde İRADE ile ibadete, ZİHİNLE 

marifetullah, HİS ile «Allah için dost, Allah için düşman» olursa insanda Allah cc hazır olur. 

Hazır olunca insanda huzur olur. Bunların neticesinde İMAN olur.

Avam bunu ifade edememesi imanı olmadığına delil değildir der İşarat-ül İc’azda. 

Hatta dağdaki ninelerimiz bizden daha huzurlu, daha rahat çünkü ümmidirler, fıtratları temizdir.

• Marifet demek illa bu tahtaya geçip bunları anlatmak değil. Marifet yakınlık demektir. Allah’ın verdiği iradeyi 

kullandıktan sonra sende İbadetullah olur. Allah hazır olunca sen de huzur oluyor. Hani derler ya ne marifetin var?

Marifet demek sırf Tekvinî ayetleri okumaya has değil çünkü avam okuyamıyor. Marifet hallenmek. His ise «Allah 

için dost Allah için düşman» bunları netice veriyor. 

Mesela: Adamın itikadı var. İbadeti var. Zekatı veriyor, ibadeti var. Zihni de kısmen papağan gibi tefekkür 

eder..Marifetullah’ı var fakat geliyor HİS’de tökezliyor:“El-hubbu fillah vel buğzu fillah” olmayınca Allah 

düşmanına dost oluyor, Allah dostuna da düşman oluyor yani edille-i şer’iyye alt üst ediyor. 

Onun için “Feveylun lil-musallin” oluyor yani “O namaz kılanlara yazıklar olsun.”

Bu yüzden İMAN olmuyor çünkü Latife-i Rabbaniye ye ulaşmadı. Latife-i rabbaniye olsa iman olurdu. 

Eğer “El-hubbu fillah vel buğzu fillah”, zahiri şeriatı da ölçü yaparsan «Allah için dost Allah için düşman olursan» o 

zaman Hissi de aktif oluyor. Hissi aktif olunca muhabbetullah oluyor. Muhabbetullah olunca bizde huzur oluyor.

Avam bunu ifade edemez zaten etmesi de istenmiyor. Bunları zaten yaşıyor, biz yaşadığımız her şeyi ifade 

edemiyoruz ki... 

Latife-i rabbaniye’de huzur oluyor. «tasdik, iz’an, iltizam, itikad» bütünselliği olduktan sonra vicdanda İrade 

oluyor. Yani Dimağın yedi mertebesi işleyince vicdandaki irade aktif olur. Vicdandaki irade aktif olunca ibadet 

olur. İbadeti olanın marifeti olur.Yani namaza, Kur’an’a marifeti olur (marifet yakınlık demektir). Sonra Allah hazır 

oluyor, taayyün ve teşahhus ediyor. Ferd ism-i a’zam tecelli ediyor sende. Edince latife-i rabbaniye’de bir huzur 

oluyor. Huzur ile onaylanmış oluyor iman.
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• Ders yapma şeklini şöyle anlatıyor:  Kuddüs, Adl, Hakem, Ferd, Hay, Kayyum. Ders yapma veya marifet yöntemi 

budur. İlk önce terk:“La ilahe”. Kuddüs esmasında haşiyede diyor ki «Günahlarında manevi kirler olduğunu 

unutmayın». Demek ki ders yaparken, birisine tebliğ ederken, çoluk çocuğa bir şey anlatırken tebliğin güzel 

olabilmesi için bu yöntemi unutmamak lazım:

 K u d d ü s

 A d l

 H â k e m

 F e r d

 H a y

 K a y y u m

Allah-u Ehad

Hayatın içerisindeki 

davranışımızın zeminleri

1- Kuddüs: Temizlenme yani terk, terklere odaklanmak lazım.

2- Adl: Yani adama bir şey anlatacaksın ama eline bir şey vermedin. Metre, kantar ver.

3- Hakem: Bütünsel bakmasına yardım et.

4- Ferd: Sen bu kainatta tercih edilmişsin, ferd yani

5- Hay: Tercih edilmişsen bütün şey senin üzerinde cereyan ediyor. Seninle ayakta duruyor.

6- Kayyum: Seninle anlamlanıyor. İnsanı çekip çıkarsan kayyumiyeti yok dünyada. 

Dünyanın kayyumiyeti insandır. Kayyumu, kıyamı, anlamlanması, varlığı, vücudu insanladır. 

İnsan ile kıyam bulur bu kainat. Kaldır insanı, kıyamet koptu zaten.
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• Kuvve-i şamme, kuvve-i hafıza, Kuvve-i vahime, kuvve-i zaika buların hepsi akıl defterinin (taakkulun) içinde. 

KUVA kaba kuvvet gibidir, ilk muhatap. Diğerleri ise kuvvenin inceleşmiş tarafı, yani içeriği. 

SORU: Tahayyül, tasavvur, taakkuldeki kuvvenin kaynağı kendisi mi? Güç dediğimiz zaman gücün kaynağını 

soruyoruz biz. Tahayyül, tasavvur, taakkul sistemdir. Taakkul bir sistemdir. Onun içinde akıl bir yapıdır, cihazdır. 

Sistem ve cihaz.

Sistem taakkuldür, cihaz akıldır. Bu kuva yani sistem bilkuvve onlarda var. 

Dışarıdaki malzemelerle kuvve aktif oluyor vahiy ile görselle vs.

SORU: Vahyin kuvvemize verdiği bir tesir var. Şeytanın ki de kuvve olarak mı çalışıyor?

Mesela şöyle düşün şeytan olmazsa bugün nesil üremez. Şeytan öyle işe yarıyor ki.. Şeytanın varlığı nimettir bizde. 

Şeytanın yaratılmasının hikmeti: 1- Kemalât-ı insaniye 2- Makasıd-ı Hayriye-i Külliye. Bugün şeytan olmazsa 

cinsellik olmaz.Cin-sel olduğu için, cin olduğu belli. Senin şeytanın cinindir. Her insanla bir cin doğar. O senin 

şeytanındır. Yani makasıd-ı hayriyeyi külli kemalat-ı insaniye şeytanla olur. Şeytanı kaldırırsan makasıd-ı hayriyeyi 

külliye çöpe gider, kemalat-ı insaniye de çöpe gider. Şeytan çok lazım. Yani yaratılışı hayırdır, kabiliyeti şerdir. Herkes 

pilot istidadındadır ama pilot olma kabiliyetinde değil.Herkse doktor istidadındadır ama bunun gibi kabiliyet değildir. 

Allah şer yaratmaz. 

İnsan kesbi ile şer yapar. Şeytan şer ama asıl yapıda secde etmediği yer yok. Sistem içeriği farklı.

• Melekler kuvvetlerdir bir manasıyla. Melek güçtür. Meleklerin cemi kuvadır. Melekler kuvvettir, cem olursa kuva 

olur. Bir manasıyla kuva ceberuttur. Cebr edici güçlerdir. Niçin kuvve-i akliye tahayyül, tasavvur, taakkul’e kuva 

denmişti merak ettim? Dayatıcı güçtür, ceberuttur. «Tahayyül, Tasavvur, Taakkul»’den kaçamazsın, bunlar 

ceberuttur.Cebr edicidir. Kuvvetlerin cem’idir. Cebraildir.

• «Tahayyül, Tasavvur, Taakkul»  Kuva’dır, ümmidir, annedir, ceberuttur. Dimağın diğer 4 mertebesinin aslı ve 

kaynağı ve zembereğidir. Sanki her yaratılanların hayat malzemesinden, kaynağından olduğunu hatırlatıyor.. Yani 

her şeyin yapılma malzemesi HAYAT: taş, toprak vs. 

Üç tane kuva; Tahayyül kuvası, Tasavvur kuvası, Taakkul kuvası ümmidir. Cemii ceberuttur. Cemii Cebrail’dir. 

Güçtür, dayatıcıdır. Yani ne kadar aktif olursa müsbette Cebrailleşiyor. Cebrailî bir meşreb oluyor. Mesela hüküm 

verilirse taş taştır. Verilmezse kuvadır. Aynı şekilde İtikad, iltizam, izan her birisi bu üç kuvanın hükümleridir. İtikad 

hükümdür ama neyin? Kuvanın hükmüdür, dışa ibrazıdır.

KUVA:

 Tahayyül

 Tasavvur

 Taakkul

Ümmidir. Dayatıcı güç, 

ceberuttur. Cebrail (as)ın 

Peygamber Efendimizi üç kere 

sıkması

Meleklerdir. Malik olduklarımızı, 

melekelerimizi, melaikelerimizi 

aktif eden Cebrail.

KUVVET:

 Tasdik

 İz’an

 İltizam

 İtikad
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• Taakkulu kaldır, ne olur bu dimağ? Cebrail yok ki. Cebrail dimağda en azami gözüktüğü yer taakkuldür. 

Yani mekanın oluşması yine melaikedir. Bütün ışıklar melaikedir, müsbet her şey melektir. Bütün şer şeytandandır. 

Cebrail (as)ın gözükme şekilleri var ya mesela  “Kabenin etrafında gözüküyor, vahiy getirdiğinde kanadıyla... İsa’yı 

döllüyor ve en mükemmel gözükme Dıhye (as) halindedir. Yani beşer suretinde.. Ama bizi inşa etme noktasında 

taakkulde gözüküyor. Taakkulumüz Cebraildir diyebilirsin direk. Ceberuttur yani.

• 12. Lema ‘da esir maddelerini sayıyor ya buna Dimağın meratibleri dedik. 

• Birinci Mektup’daki hayat tabakaları bahsinde 

1. Tabaka-i Hayat bizim hayatımız 

2.Tabaka-i Hayat Hazret-i Hızır ve İlyas as’mın hayatı. 

3. Tabaka-i Hayat ise Hazret-i İdris ve İsâ aleyhimesselâmın hayat tabakasıdır diyor. 

• İnsanî berzah olma taakkulden sonra başlıyor. Birinci mektubun üçüncü tabaka-i hayatı ise İdris ve İsa (as)’ın 

hayatları. Hz.İsa ölüleri diriltiyordu. Ceberut oldu artık Hay deyince diriliyor. Ölmeden önce ölme oradan sonra 

başlıyor. Bu 3 hayat mertebesine 3 Kuva’yı yani «Tahayyül, tasavvur, taakkul» uygularsak: 

1. Tabaka-i hayat  «Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir.» Kayıdlar nedir? Abi bir kayıttır, abla bir 

kayıttır, şeyh bir kayıttır, yer çekimi bir kayıttır, gadap bir kayıttır, madde bir kayıttır, zanlarımız bir kayıt. 

Yani taassubumuz, zanlarımız buradan çıkıyor. Bizim hayatımız kayıtlarla dolu. Yani beni inşa etmeye müsaade 

etmeyen, tutan cemaat.. Beni inşa ve ihya etmeye mani olan her şey kayıt. Nar Rize’de olmaz, Kırıkhan’da olur. 

Pamuk Hatay’da olur, Adana’da olur. Bizim hayatımız çok kayıtlarla kayıtlı. İsa as üçüncü tabaka. İkisi de ölmedi 

biliyor musunuz. İdris de ölmedi İsa ‘da.

Tahayyül Bizim tabaka-i hayatımız. Tahayyül bizim hayatımızdır. Çünkü «çok kayıtlarla» diyor.. 

Yani hayallerimiz bizi kayıtlamış. Tahayyüle uyuyor. 8.Söz de niye ejderha hayali. Hayalimizde bir ejderha, 

tasavvurumuzda bir kabir  var. Böyle bir şey yok ki. 23.Söz de söylüyor. Onlar ova değil, caddeymiş anlatıyor yani. 

Tasavvur ise düşüncelerimiz. Artık o hayalim düşünceye geçmiş.

2. Tabaka-i hayat  Tasavvur:  «2.tabaka-i hayat Hz. Hızır ve İlyas (as)ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir».

Yani düşünceler serbesttir! «Yani bir vakitte pek çok yerde bir çok yerde bulunabilir. 

Bizim gibi beşeri levazımatıyla daim mukayyed değiller, bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler.»

3. Tabaka-i hayat  Taakkul: Hz. İdris ve İsa (as) ın tabaka-ı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından 

tecerrütler..Tecerrüt olacak, ümmi olacaksın bir kere. Ümmi orası. Melek hayatı gibi. Çünkü ordan sonra 

melekelerine hükmedeceksin, maliklerin ortaya çıkıyor. «Giderek nuraniyet, letafet kesbederek adeta beden-i 

misali oluyor.» Çünkü öldükten sonra gılaf-ı latiften sıyrılıyorsun. Zaten «Kadîr» demek zamandan sıyrılma tarafı.  

«Adeta beden-i misali letafetinde ve cesedi necm-i nuraniyetinde olan» yani Hakikatı Muhammediye’ye uyabilir 

burası. «Cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar». 
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Sen de taakkulün inkişaf ederse İsevi meşreb oluyorsun. Cebrail inerse İsa olur. İsa olduğunu nasıl anlarsın dimağın 

İsevi meşrebe dönüşürse. Teşbihci. Yani ne demek Musa (as) zahircidir, ibadetullahtır. İsa (as) teşbihçidir yani 

umurun batınla zahiri batınla işleyen zat demektir. Zahirle batını işliyor. Musa (as) batınla işi olmamış, hikmetle 

olmamış, onun için Hızır (as) ile yolculuğunda zahire bakıyor. Musa (as) zahirdir. Ondan sonra  tahayyüldedir.

1. Tahayyül Musa’dadır

2. Tasavvur  Hızır’dadır, İlyas’dadır

3. Taakkul    İdris’dedir, İsa’dadır

Üçüncü tabaka-i hayattakiler gittiler ve geldiler. Çünkü gelmeyen var. İdris as gelmedi, İsa as geldi. 

İdris meşrebi olan bir zat artık her taraf batınla bakar, zahiri alt üst eder, suret yok Muhyiddin-i Arabi gibi. 

İdrisleşirse (İdrisî meşreb) cennete gitti gelmedi. Eğer İsa İsevi meşreb olursa yani ne demek Cebrail gelir 

dimağını inşa eder, bu sefer ederse İsa gelir, İsa olur. İsa olunca sende İsevi meşreb olur.

Muhyiddin-i Arabi gitti gelmedi. Konyevi Hazretleri gitti gelmedi

Hallâc-ı Mansûr gitti gelmedi. Bâyezîd-i Bistami gitti gelmedi

İmam-ı Rabbani Hazretleri gitti, geldi. Hz. Gazali gitti, geldi.

Mevlana Hâlid-i Bağdad-î gitti, geldi. 

Bu ne demek? Bekabillah bu. Fena buldu ama beka bulamadı.

• Yani ne demek İsevi meşreb? Zahirle batını, suretle hakikatı beraber işler, beraber konuşur, beraber yaşarsın. 

Bu demek ki sen İsevi meşrebsin. İsa doğmuş demektir. İsevi meşreb Muhammed (asm) dan sonra şeriatla mı 

inebiliyor? İsevi meşreb yetmiyor. Sonra İbrahimî olacaksın, sonra Nuh olacaksın.

Sonra Hakikat-ı Muhammediye denilen tevhidin, Kur’anın en büyük meziyeti neymiş biliyor musun?

Yeni anlıyorum bu tabiri 25.Söz de diyor ki: “Kuran’ın en büyük meziyeti bütün tevhidin meratiblerine sahip 

olmasıdır.” Bütün tevhid mertebelerine sahip. Sureti, sireti, ahlakı vs. Her meratib Kur’an da var. Tevhidin her 

mertebesi sureti var, kanuniyeti var, hakikatı var, mahiyeti var. Şimdi anlaşılıyor. Peygamber efendimizin 

şeriatıyla amel edecek ya edebilmesi için onu yapması lazım. Ahir zamanda Hz.İsa (as) gelecek, gelebilmesi için 

Şeriat-ı Muhammediye (asm) ile amel edecek, ederse İsa geliyormuş. Gelmiş oluyormuş İsa as.
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• Dimağ bir fabrikanın şekline benzetiliyor ya. «Tahayyül, Tasavvur, Taakkul» fabrikanın çarkları gibi 

düşünürsek Kuvvetlerin yönü tahayyül, tasavvur, taakkulden diğer 4 birime doğru geliyor. Vahyin burada bir 

özelliği var. Vahiy iki yönlü de çalışıyor. İki yönlü ne demek? Biz bakıyoruz ki vahiye hem tahayyülü, tasavvuru, 

taakkulden dimağa muhatap olarak girdiği zaman bunları istikametine koyuyor. İstidatlarını kabiliyetlerine 

göre çalıştırıyor. Tahayyül ve tasavvuru sisteme, kıblesine koyuyor vahiy. Sonra  diğer taraftaki izan, iltizam, 

itikadlara da ilim olarak hedef tayin ediyor. 

İlim olarak bir kuvve veriyor. Vahiy taakkulden dimağın içine girdiği zaman tahayyül ve tasavvurun hükmedeceği 

kuvvenin diğer mertebelere tesiri var ya bununla etkisini değiştirip ayırt edici olduğu için belki buradan şer olanı 

veya haram olanı veya ademi olanı diğer dört mertebeye atmıyor. Vahyin ayırt edici özelliği var. 

Yani vahiy geldiği zaman dimağın tahayyülünden girmez, direk taakkule vuruyor. Vahiy Taakkulden giriyor.

Vahiy girdikten sonra Taakkulun alt mertebesi olan «tahayyül ve tasavvuru» kıblesine, şeriat-ı fıtriyesine 

koyuyor.Taakkulden sonraki de iz’an iltizam, itikada ise hedef tayin edip, gaye-i maksadına çeviriyor VAHİY. .

• Ancak başı boş bırakılmış vahiysiz bir dimağ bu sefer hariçten aldığı malumatları (nefis ve şeytandan) 

kullanarak onları hüküm olarak izan, tasdik ve iltizama gönderip hükmü öyle yönlendirmiş oluyor.  

Bu kuvve burada böyle çalışıyor. Eğer vahiy gelmezse, taakkulden girmezse şeytan tahayyülden girdi.  

Tasavvuru zaten yapılandırdı. Ondan sonra bütün itikad kendisine göre şekillendirdi.  Ama Vahiy olunca tefrik 

etti, ayırdı. halis olanları ilim olanları «diğer dört mertebeye» aldı. Burada başka bir güzellik daha var: İz’an-ı 

kalbinin İz’an ve tasdiğe burada bir etkisi var. Vahiy kadar olmasa da belki tefrik edici ayırt edici düzenleyici 

etkisi var.  Dimağın imanî bağlarını oluşturan İZ’AN yönüdür. Vahiyden gelen imanî formatları izan yoluyla kalbe 

aktarıyor. Eğer vahiyde olan marifet tasdikle vicdandaki zihne atıyor.. Yani arı aldığı poleni bala çevirmesi gibi 

akıl aldığı malzemleri İz’an ile iman balına çeviriyor

VAHİY

TAKKULTASAVVURTAHAYYÜL

K u v v e t l e r i n  y ö n ü

İZ’AN

TASDİK

İLTİZAM

İZ’AN-I KALBÎ

İTİKAD
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• SORU: İlham nereden giriyor, İlhamlar ne zaman geliyor? Terklerle geliyor. Terkleri nisbetinde ilhamlar gelir. 

Peygamberimiz diyor ki (asm) “İlim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu?” İlim yapmadan ilim nasıl gelecek? 

İlim iki çeşide ayrılıyor. Bir sebeplere bağlı olan ilim var, bir de sebepsiz ilim var. Mesela Peygamberimiz (asm) 

sebebi yok. Okuma yazması yok, üzerine ilim bina edilmiş. Şimdi nasıl olacak diye sordular. Yani ilim yapmadan 

ilim nedir? “Takvanızı arttırın” diyor. Takva ne idi?

TAKVA  Menhiyattan  ve

 Günahlardan
İçtinab etmek 

(K:148)

Menhiyat  Def-i Mefasid

Günahlar  Terk-i Kebair

• Levh-i mahfuza nadir dahi olsa giriliyor. Küçük insan büyük insana inkılab edebilirse girer. Üstad girmiş L:271. “ 

Yatsı namazında o aleme girdim” diyor. İmam-ı mübine iman ediyorsun, kitab-ı mübinle de emin oluyorsun. 

Yani kelam sıfatından gelene iman ediyorsun. İrade sıfatından gelen tekvin-i ayetlerle de mevcudat ayetleriyle de 

o kelam sıfatının suretini de görerek emin oluyorsun.

SORU: Emin ne demek?  İman ettiğine şahit olmak. Çünkü iman sıdktır. Doğruluktur. İki tane sıfat var, ciddidir. 

Halk arasında ciddi anlam değil. Davasında emin, davasının peşinde koşan, davasını hayata geçiren ciddidir. 

İki tane; sıdk ve ciddiyettir. Peygamberimizin temel sıfatı sıdk ve ciddiyettir İş.İ:107. Hz. Ebubekir’in en yakın 

olması o yüzden. Yani peygamberi peygamber yapan sıdk ve ciddiyet. Ne kadar ciddi isen hani suratı asık olarak 

değil.. Hayatının her safhasında iddia ettiğini yaşamak.

• Cebrail (as) sıkması burada ortaya çıktı. Yani tahayyülden, tasavvurdan, taakkuluna çıkarttı demektir. 

Levh-i mahfuzun açılması batındaki mananın dimağın vahiye muhatap olma haline gelmesi demektir. 

Tahayyül emr-i nisbiler yani dışarıdan gelen malzeme olursa hayal olur, emr-i nisbilerle hayal olur.

Tasavvurda emr-i itibari şekillendirirsin ortaya taakkul çıkar. Tahayyül emr-i nisbilerle dışarıdan aldıklarınla 

duygularınla inşa olur. Sonra tasavvurunla emr-i itibarilerini oluşturursun taakkulüne. 

Alem-i berzah ondan sonra oluyor.Kuvve-i hayaliye levh-i mahfuz misalidir. Dışarıdan alınan veriler kuvve-i 

hafızada tutulur.  Tahayyül emr-i nisbi olarak tahayyüle buradan alınır.Yani emr-i nisbiler dışarıdan alınır. 

Dışarıdan gelenler emr-i nisbilerdir. Onları alırım ben tasavvurumda emr-i itibari oluştururum.

SORU: Emr-i nisbi tahayyülde mi? Hayır değil!. 

Beş duygudan gelenler (göz, kulak vs.) Tahayyüle girer. 

Tasavvurda emr-i itibari şekillendirirsin ortaya Taakkul çıkar. 

Ama vahiy direk taakkulden girer.
TAHAYYÜL

Beş duygu
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• Emr-i nisbiler tahayyülden alındıktan sonra Tasavvurda  emr-i itibarilerimizi inşa eder. Giren yetmiyor. 

Tasavvurda ne vardı başka; Vehim, zan, şüphe, düşünceler, bilgiler.. Emr-i nisbiler ve Taakkuldaki vehim, zan, 

şüphe, düşünce, bilgilerimiz Emr-i itibarileri inşaa etti. 

Bunların cemi Vahid-i kıyasidir.

Mesela göz: aldıklarını hemen tahayyüle atar. Tahayyül şu: Kulaktan alınanlar, dokunduklarım, aldığım 

kokular, gözümle gördüklerim vs. hepsi tahayyülde şekillenir.

Kokuyu nasıl şekillendireceksin ? Tahayyülde ona suret giydiriyor. Suretleri taayyün ve teşahhus ettiriyor 

Tahayyül! Allah’ın sıfatlarıyla alakalı bir şey. Beş duyguyu bizim alemimizde taayyün ve teşahhus ettiriyor. 

Tahayyülde beş duygudan gelenleri dimağda taayyün ve teşahhus ettirip suret giydiren..

• « İmam-ı Mübin kader defteri ise, Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani, herşeyin vücudunda, mahiyetinde ve 

sıfât ve şuûnâtında kemâl-i san'at ve intizamları gösteriyor ki, bir kudret-i kâmilenin desâtiriyle ve bir irade-i 

nâfizenin kavâniniyle vücut giydiriliyor; suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar-ı muayyen, birer şekl-i mahsus 

veriliyor. Demek o kudret ve iradenin küllî ve umumî bir mecmua-i kavânini, bir defter-i ekberi vardır ki, herbir 

şeyin hususî vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir.» (Sözler 548)

• Cebrail (as) sıkma bir vazifesi de budur. Dikkat ederseniz vahiy getirmeden önce başka bir şey yapmış. Sıkmış onu.

Tahayyülünü, tasavvurunu, taakkulunu inkişaf ettirmiş.Yani levh-i mahfuz açılmış. 

Levh-i mahfuzun açılması batınındaki mana yani dimağın vahiy muhatap alma seviyesine gelmiş, sıkarak dimağı 

iksirlemiş. İksirleyerek dimağı inşa etmiş. Kendinden çıkınca bedeninden çıktı, üşümeye başladı. 

O Arabistan’da üşüdü. Mesela batına ve kabre kış diyor. Güneş görmemiş toprak altı gibidir. 

Kabrin dört sıfatı vardır: Soğuktur, dardır, karanlıktır, kimsesizdir. Mesela güneş yok. Çekirdek ağaç olmaz. 

Yani sıkmasıyla kabrinden çıktı. Toprak zaten fıtratı simgeler.. «Said toprak olmalıdır» diyor Üstad hazretleri. 

1. Tahayyül  Kuddüs Temizlenmesi

2. Tasavvur  Adl  Kontrolsüz düşünceyi adaletle kontrol etmesi.

3. Taakkul   Hâkim  Bütünsel bakma, bütünsel hakim olma

4. Tasdik     Ferd  Kişilere has ilim ki Ferd

5. İz’an        Hay  İnşa olan, dimağdan ihya olan kalbe aktarımından çıkan canlılık 

6. İltizam  Kayyum Alt yapılarından beslenip kendisinin dışında düşünemeyen, 

kendine lazım ve şart olan

7. İtikad     Herkesin kendi Rabbi ki  Allah’u Ehad 
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1. TAHAYYÜL 

2. TASAVVUR  Emr-i nisbi     &    Emr-i itibariler. Vehim.Zan.Şüphe.Düşünce.Bilgi.

3. TAAKKUL 

4. TASDİK  İlim

5. İZ’AN  İmana tarafgirlik

6. İLTİZAM  İslamî fiil, eyleme tarafgirlik

7. İTİKAD   Kanaat-ı katiyeye dönüşüyor. 

Tahayyülden gelenlerle  
inşa olur 

VİCDAN  İrade    İbadete dönüşür  

 Zihin Marifete dönüşür 

  His Muhabbete dönüşür 

 L.Rab. Müşahedetullaha dönüşür

İ M A N  O L U R

Elhubbufillah 
vel buğzufillah 
ile çalışır

Bütünsel bakma, 
bütünsel hakim olma

Bunlar emr-i itibarilerimizi 
inşa ederler

Taakkule girer

Taakkuldeki tefekkürle 
vahiy müdahil olursa 

Tasdik denilen İLİM olur

Böylelikle edile-i şer’iyye 
imbiklerinden, sisteminden 

geçmiş olur

(vahiy direk 
buradan 
giriyor)

(Yedi tane duygudan gelenleri dimağda 

taayyün ve teşahhus ettirip suret ve 

libas giydiren mahaldir Tahayyül) (S 548)

(Göz, Burun, Kulak, Dil, 
Dokunma, Sevk, Şevk )

(İman iz’andır (Kalbe veri aktarım yeri))

(İslamiyet iltizamdır)

Onsuz düşünemiyor.
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• SORU: Tasdik mertebesinde vahiy gelmiş artık daha onun edille-i şer’iyyesi ne imiş? Vahiy direk zaten onu 

oluşturan değil mi?

Herkese vahiy geliyor, Kur’an okunuyor. Ama ilim olmuyor. Çünkü 538 Sözler’de diyor ki “Duyguları efkarları 

mevcudattan, varlıktan marifet-i ilahiye getirdiği zaman içeride musaddık bulamadıkları için sönerler veya 

abesiyeti mutlakaya dönerler, inkılab ederler” diyor. Gelen de musaddık yok. 

S: Musaddık nedir burada? C: Onaylanacak sistem. S: Vahiy olabilir mi? C: Hayır. S:Gelen vahiy değil de vahyin 

karşılığı?. C: Bizdeki fıtratlar vahyin karşılığıdır, yazılımıdır.Eğer bu fıtratta bozulmamışsa terkler olmuşsa gelen 

vahiy kabul eder. Çünkü aynı kendisini görür. Şöyle bir şey canlandırdım. Anahtarın göbeği ile anahtarın arasında 

bir ilişki var ya oraya başka bir anahtar soktuğunuz zaman çalışmaz. Vahiy sokarsan dimağa vahiy 

istikametinde, kabiliyetinde, istidatında en kaliteli bir şekilde o zaman çalışır. Vesvese risalesini okuyup 

okuyup da vesveseden kurtulamamasının sebebi: tasavvurunda bulunan düşünceler ve bilgiler seviyesindedir o 

bilgi.

• SORU: Fehim süzgeci taakkulle tasdik arasında mı?  Fehim süzgeci taakkulun içindedir. 

Mesela hikmet  ilmin deposu. Fehim ise vicdana bu depodan vicdana inerken süzgeç. 

S: Edille-i şer’iyye ile eşdeğer gibi mi? C: Hayır. Edille-i şer’iyye zahiri şeriatsa değil yani bu. 

Mesela; tasdikte ilim var mı? Bir sürü ilim var. Buradan seçiyor vicdan, latife-i insaniye seçiyor, ikinci şuur seçiyor, 

depodan çekecek. Depodan latife-i insaniye çekecek. Vicdan çekiyor, sır, hafi, ahfa, ruh çekiyor. O süzgeç 

fehimdir. 

Eğer Takkulden fehim olursa iz’an direk kalbi besliyor. İlim artık canlıdır, ruhludur, şuurludur. 

Bilgi gibi değil. Düşünce bilgi arasındaki fark; ilim onu tard eder. İlim subuti sıfattan olduğu için canlıdır, 

ruhludur, şuurludur. Seni canlı yapar. Mesela bir insan kürsüye çıktı, konuşuyorsa mıymıntı mıymıntı ilmi değil o. 

Düşüncelerini söylüyor. Çünkü ilme dönüşseydi canlı olurdu.

• SORU: İtikada gelmiş insanların hani itikad ehli varya üçüncü bir sınıf oluşturuyor Üstad. İtikada gelmişse de 

imanı olmuyor ya o zaman tasdikte ki ilim ne oldu? Bu ilmi aldı (tasdikteki ilmi).  

• Mesela Musa’nın annesine vahy ettik dedi. “Çocuğunu bırak” dedik diyor.  Meratibi var vahiy anlayışımız tashih 

edilmesi lazım.Yani kalitesini yükseltmek lazım. Mesela şeytana da söyledik diyor. “İn aşağıya” dedik diyor. 

Adem’e vahyettik diyor. 

• Şimdi bu itikada dönüşecek. İzan kalbi hassasiyet iman olabilmesi için ne vardı? Bu üç tane kuvvenin (tahayyül, 

tasavvur, taakkul) bunları aktif etti mi (tasdik,izan,iltizam,itikad) etti. İzan imani buradan oluyor. İltizam bu da 

İslamî oluyor. İz’an imana tarafgirlik, eylemin kendisi değil ama eyleme tarafgirlik . İslamî fiil, eylem ise 

İltizam. Mesela adam çok seviyor namaz kılanları ama namaz kılmıyor. 

Mesela Üstad şöyle diyor “Bazı ittihad terakkileri gördüm:“Bu memleket ancak şeriatla idare edilir” derler ama 

şeriatı sevmezler». İltizamı var imanı yok. Sonra itikada dönüşüyor.  Sonra eylem itikad  kanaat-ı kat’iyye ye 

dönüşüyor. Onsuz düşünemiyor. 156
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1. Tahayyül 

2. Tasavvur 

3. Taakkul 

4. Tasdik 

5. İz’an 

6. İltizam 

7. İtikad  

Vicdan  İrade  İbadete dönüşür

 ZihinMarifete dönüşür

 HisMuhabbete dönüşür

 L.Rab. Müşahedetullaha dönüşür

İ m a n  o l u r

Elhubbufillah 
vel buğzufillah 
ile çalışır

• Çünkü Üstad diyor ki “İman itikad değil, amel-i salihde imanın bir cüz’üdür” diyor. Amel-i salihsiz de iman 

sağlam kalmıyor. “Amel imandan değildir ama amelsiz iman sağlam kalmıyor” diyor.  İşrt.İcz/72. 

Akaidî ve imanî hükümleri sabit ve kavi kılmakla meleke haline getiren ibadetlerdir yoksa yoktur oluyor. 

Ahmed Bin Hanbel dört hak mezhebinin en sonuncusu, iki tane hadis-i kudsiye dayanarak diyor ki: 

«Namazı olmayanın imanı yoktur». «İmanla küfür arasındaki alamet namazdır» diye hadis var.

• Hanefi, Maliki, Şafi üç mezhep namazı olmayanın imanı yok demiyor. Hanbeli namazı şart koşuyor.

Yani dört mezhep «amel imandan değildir» diyor. Ahmed bin Hanbel ise «namaz hariç» diyor.

Şimdi imana dönüşebilmesi için adam zekatı veriyor, hizmette koşuyor, oruç tutuyor fakat buradan bir HİS’de 

hata yaparsa en korkunç budur: Yani edille-i şer’iyye el hubb-u fillah vel buğzu fillah.

• SORU: Tarafgirlik yazdık ya (izan ve iltizama), o  vicdandaki hisse bakmıyor mu? C: Şimdi bu dimağda vahiy bunu 

(taakkul ve tasdikte ilimi) oluşturdu. Vicdani bir meleke haline gelmedi. Diyor ki: «akaidi ve imani hükümleri 

meleke ve vicdani bir hale getiren ancak ibadetlerdir». İbadet, vicdandaki zihinde marifeti oluşturur. 

• (Aşağıdaki şekle göre) O itikadsa mesela bu zihin vicdandaki hal. Bu marifet fiildeki hal. Basiret, dirayet feraset, 

kemalat enfüsidir. İçsel aleminde mesela diyelim ki ibadet sana ne getirir? Basiret getirir, zihin sana ne getirir? 

Dirayet getirir.
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• Vicdanî yaşayan imanlı olmuş oluyor. Her imanlı olan enfüsî yaşıyor anlamına gelmez.

• İsm-i Azama mazhar olan Risale-i Nur’da her mevzu isimlerin mertebe-i a’zamından ve ism-i a’zam noktasında 

izah ediliyor. 

Sebebi: Lut, Semud, Ad vs. kavimlerin helak olmasına sebep olan lanet fiilleri, günahları bu asırda daha genel 

daha umumi. O asırdaki, o kavimdeki o adeti,o pisliği kaldırmak peygamber gerekiyordu. Şimdi peygamber 

yok. O zaman Lut (as)ın mazhar olduğu ism-i a’zamı asrın müceddidine vereceksiniz ki Lut (as)ın tamire 

muvaffak olduğu şeyi mucizevari tamire sebeb olsun. Yani Lut (as) Lut Kavmi’ni hangi isimle irşada memur ise 

asrın imamı da Lut (as)’ın mazhar olduğu ism-i a’zama mazhariyet yetkisi vereceksin ki mesul olsun.

• Mesela; Bana diyorlar ki «bu yurtta, bu medresenin mesulu sensin ama yetkin yok». Bana yetki vereceksin 

sonra mesuliyet yükleyeceksin! Bana yetki vermeden mesuliyet nasıl yüklüyorsun ? Yani Lut Kavmi’nin 

melanetini  “Ey Bediüzzaman tamir et.” Ben Lut (as) değilim, peygamber değilim. Peygamber değilsin ama Lut 

(as) a mazhar ettiğim ism-i a’zamı sana veriyorum, bu vazifeyi al. Çünkü o isme mazhar olmakla o fiili 

düzeltmeyle memur olduğunu gösteriyorsun.

• Risale-i Nur bur açıdan  çok önemli. Derslerini İsm-i a’zam noktasında her ismin mertbe-i a’zamından veriyor. 

Peygamber olmadığı için, kitabı da vahiy olmadığı için. Ama vazifesi, mesuliyeti bu toplumu tamir etmek, 

düzeltmek. Bu toplum kim? Ad, Semud, Lut, Musa, İsa Kavmini getir. Bütün bu kavimlerde olan şu zamanda 

var. O Peygamberlerin mazhar olduğu isimlere mazhariyet vereceksin ki bu insan vazifesini yapsın.

• Peki fiilen görelim: Hakikaten Risale-i Nur İsm-i A’zam noktasından ve her isim mertebe-i azamından mı ders 

veriyor? Bunu fiilen göster Hasan dersen: Sabahtan beri seni tutan nedir burada? Senin fıtratın burada 

duracak adam mısın? 37 tane vakıf içerisinde en vakıf olmayacak adam sendin diyor Rüştü abi. Peki beni tutan 

nedir? Risale-i Nur’un ism-i a’zamlık noktasında her ismin mertebe-i azamından gelen manalarla boyandığımız 

için. Fiil bu.

• SORU: Sahabe hazretlerinden bu zamana kadar Risale-i Nur çerçevesindeki gibi dimağı ifade eden olmadı mı? 

Geçmiş asırda selef-i salihin uleması dimağdan bahsetmiş ama Esma’daki cilve, cemal, nakş, sanat 

noktasından yani suretinden bahsedilmiş. İsm-i a’zamlık mertebesinden bahsedilmemiş. Mesela haşir için 

bütün ulema-i İslam «haşir bir nakildir, Akıl buna yol bulamaz» demişler diye. 10. Söz’de geçiyor. 

Oysa Risale-i Nur haşri ulemalara değil çocuklara dahi isbat etmiş. 

• Bu neyi gösteriyor? Risale-i Nur hakikattır. Yani ism-i a’zamlık mertebesinde veya her ismin mertebe-i 

a’zamından bahsettiği için aynı derste çocukları da, yaşlıyı da, profesörü de, normal vatandaşı da içine almış. 

Aynı ders ortamında dinlerken çocukların da, kadınların da, erkeklerin de, alimin de ,cahilin vs. istifade 

etmesinin sebebi o ders ism-i a’zamlık noktasında izah edildiği içindir. İsimle izah edilse bir has gruba bakar. 

İhata olmasının sebebi ders halkasına oturanların farklılıklarını fark ettirmeden hepsine has, hepsine uygun 

dersini verebilmesidir. İsm-i a’zam kuru bir bilgi değil.
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İsm-i a’zam ve her ismin mertebe-i a’zamından gelmesinin delili nedir diye sorulacak olursa o ders halkasında 

her sınıf insanın bulunmasıdır. Bitiyor mu? Hayır. Her sınıf insan; tarikatçı bulunur, profesör de bulunur. 

Cahil de var alim de var. Risale-i Nur her sınıf halkasının aklını inşa, kalbini ihya ettiği için. Mesela ilm-i kelam aklı 

inşa eder, kalbi bırakır. Kafayı esas aldığı için kabak gibi, kalp fındık gibi kalır. Tasavvuf ise aklı bırakır fındık gibi 

olur, kalb ise kabak gibi olur. Risale-i Nur cadde-i kübra ve Sahabe yolu yani İsm-i A’zam noktasında izah 

olduğu için aklı inşa, kalbi ihya ile aynı mertebede inkişafat yapar. 

Bu da gösteriyor ki aynı derste çocuğa, kadına, alime, cahile aynı derste, muhataba lazım olduğu kadar, aklını 

inşa, kalbini ihya eder. Akıl da kalp de dengeli gider. Ayn-ı zâhir içinde hakikatı gösteriyor. Geçmiş selef-i 

salihindeki ulemanın «haşir naklidir akıl buna yol bulamaz» dediği ama Risale- Nur’un çocuklara ve kadınlara, 

erkeklere, yaşlıya, büyüğe, zalime, cahile hepsine o konuyu anlatabilmesi onun ism-i a’zamlık cihetini gösteriyor.

• SORU: Ahir zaman ve İsa (as)ın Risale-i Nur ile bağlantısı nedir? C: Yani İsa (as)ın geldiğine delil, dimağ inşa 

ediliyor suretten hakikata teşbih tarafımız gelişiyor.Yani Risale-i Nur hem Musevi hem İsevi fıtratımızı inkişaf 

ettiriyor. Musevi şeriattır, sünneti seniyyedir. Bu dersleri dinleyen namaz kılmaz mı? Tesettüre giremez mi?.. 

Musevi demek şeriat demektir. Sünnet-i Seniyye demektir. İsa as İsevi meşreptir teşbihtir. Ötekisi tenzihtir. Teşbih 

nedir ? Suretle beraber hakikatı tefekkürle kendisini inşa eder. Aklı yani hakikatı bırakmaz.

• SORU: İmam-ı Rabbani Hz.lerini son mektubunda mehdi a’zamın cemaatında olacak kısmı nasıl anlamalıyız? 

Şöyle geçiyor diyor ki: Eskiden gelecek ahir zamanın son mehdisine kadar bütün istisnasız hepsinin berzahları 

vardır. Yani bir şeyhi vardır. Direk hakikatle muhatap olamazlar. Olmaz. Yani direk Kur’anı, Kur’andan Allah’ı, 

Allah’tan hakikatı kendinden, kendini kendinden keşfetme yolu yok. Mehdide çıkacak diyor.

Mesela berzah yoktur, onlarda direk bir hoca talebe ilişkisi yoktur. Ancak ders arkadaşları oluyor da Allah’ı 

Allah’tan.. Akıl ve kalp bütünlükte Allah taayyün ve teşahhus ettiği için Allah’ı Allah’tan alıyorsun ve akıl ve 

kalp bütünlüğünü, akıl inşa kalp ihya olduğu için ahireti kendinde görüyorsun. Kendini kendinle keşf ediyorsun. 

Merak edenle edilen, keşfedenle keşfedilen, aynı olduğunu zevk alanda kendisi olduğunu görüyor. 

İnsan en büyük şeyin kendisini keşfetmek olduğunu kendisiyle anlıyor. En garip ve açılması gerekenin kendisi 

olduğunu kendisiyle anlıyor. 

• Kitab-ı Mübin kalbe bakar neden? Çünkü Kitab-ı Mübin hazır zamana bakıyor. Hazır zaman cismaniyettir. 

Cismaniyet nereden başlıyorsa Kitab-ı Mübin o dur. Cismaniyet Arş’ı içine almaz.  Cennet’i içine alır. Cismaniyet

Kitab-ı Mübindir. Arş’ı içine alan Hakikat-ı Muhammediye’dir. 

Peki Arş nedir? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerde olduğu için esmaların bütününe hakikat denilir. 

Arş’ı içine alan Hakikat-ı Muhammediye’dir. Levh-i mahfuzu’da içine alırsa levh-i mahfuz akıl ve kalp 

bütünlüğünü maneviyatını oluşturdu, Manevi Hayat-ı Muhammediye oldu. Sıfatların azami derecede 

her şeyin kaynağı sıfat cevher olduğu için Arş-ı Azam’ı içine alıyor. Şahsiyet-i Muhammediye asm Nur-u 

Muhammedi ve Kab-ı Kavseyn’i içine alıyor. Madde-i hayat-ı muhammediye (asm) Kitab-ı Mübine, Manevi 

Hayat-ı Muhammediye (asm) İmam-ı Mübine bakar. 159
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Mahiyet-i 

Muhamediye 

asm
Hakikat-i 
Muhamediye 
asm

Manevi 

Hayat-ı 

Muhammediye 

asm

Nur-u 
Muhammedi asm

Maddi Hayat-ı 

Muhammediye 

asm

(Cismaniyet 

olduğu için)

Şahsiyet-i 

Muhamediye 

asm

(içine almadığı 

bir şey yok)

Kab-ı kavseyn

MEC’UL

http://www.nurdersi.com/video/dimag-13-hzisa-semadan-sana-indihususidirenfusidir
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