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ِحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم ّٰللاه

َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َوااِْلْنَس اِالَّ ِليَْعبُُدون

“Bu âyet-i uzmanın sırrıyla, insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-ı Kâinat'ı tanımak ve

ona iman edip ibadet etmektir. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farîza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır ve

iz'an ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir.” (Şualar-100)

َربَّهُ َعَرفَ َفَقدْ َنْفسَهُ َعَرفَ َمنْ  (Nefsini bilen Rabbini bilir) Ayet-i uzmanın sırrı ve hadis-i şerifin ihtarıyla kendimizi

tanıma, dünyada bulunuş hikmetimizi ve gayemizi bilmek, vazife-i fıtratımız ve fariza-i zimmetimiz olan

marifetullah, iman-i billah ve muhabbetullahta terakki etmek maksadıyla, Risale-i Nur Külliyatından

yaklaşık 30 yıllık istifadeleri ile Hasan Akar abimiz, Çanakça medresesinde ders veren talebelere

bu İnsanlığın serüveni derslerini yapmaktadır.

“Bütün a'za ve âlâtıyla, cihazat ve cevarihiyle, letaif ve maneviyatıyla, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı

ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ism-i a'zam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi

bir nakş-ı a'zam var ki, o da insandır. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku...

Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var!” (Sözler-687)

“İ'lem.. Ey kardeş 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)

“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.” (Kastamonu Lahikası-56)

“Şimdilik vazifemiz ise, istihrac-ı esrar olduğundan, mevcud mesaili nakil değildir.” (Barla Lahikası-347)

“Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istihraç et.” (Sözler-37)

Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle, Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle derim ki: Ben, Nokta, Katre ve

Katre'nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe ve sair risalelerimde müteferrik hadsiyatı ve parça parça aynaları dercetmişim.

Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman gelir, birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve

tasvir edip birleştirirse; öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o aynada zahir ve nümayan olacaktır.

Hem onlardan öyle bir hads tehassul edebilir ki, hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler açacaktır inşâallah.

Neden olmasın! Çünkü (bütün bu risalelerdeki mes'eleler, hadsler) yalnız Kur'an-ı Mübin'in feyzinden mülhemdirler.

(B.Mesnev-i Nuriye-235)

Bu insanlığın serüveni derslerinin yazılı hale getirilerek enfüsi aleme yeni başlamak isteyenlere önemli bir kaynak

olacağı düşünülmüştür. Bu derslerin yazımı, renklendirilmesi ve tashihi gönüllü heyet tarafından yapılmıştır.

Hatalarımız varsa afvını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, Rahmeti İlahiyeden niyaz ediyoruz.
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 Enfüsten, sistemden bahsedeceğim. İlk önce insan nedir? İnsanın sistemine neler takılmış? Nasıl bir şeydir 

ondan bahsedeceğim. Sonra bu sistemin içinden dimağa geçeceğiz.Bu dersi dinlerken bilgi olarak değil, şöyle 

bak: Doktora gittin, röntgenini çekiyor, ne var sende... Ahiretin de üstünü açıyor, kaldırıyor. Allah’ın 

Rububiyeti ve ahiretin üzerindeki perde.. Perde Nedir? Kelamın içinde duygu ve his ne ise.. Odunda duman, 

nur, nar ne ise.. Buzda su ne ise.. Cesette de ruh öyledir.. Ahiret de dünyaya öyledir. Zanlarımızı ortadan 

kaldıran şeydir. Ahiretin üzerinde tenteneli perde «zanlarımızdır.» “Ben kulumun zannına göreyim” diyor. 

Cenab-ı Hakk’ın Rububiyeti senin zannına göredir. Kaderi de sen oluşturuyorsun. Kader burada.. 

Ne kadar kaderle uğraşırsan uğraş mutlaka sana bir yerden soru gelecek bunun dibi yok. Ama bunun sebebi 

temelinde; Allah’ın Rububiyeti, Allah’ın muamelesi, senin zanlarına göre olmasıdır.

 İnsan nedir? Sıfırdan başlıyorum bu meseleye..Bir gömlek var, içinde atlet var, cesed var gidiyorum.. Benim 

derken sahip çıkandır. Tuttuğu şeyde sahip çıkılandır. Benim gömleğim derken ben arkadayım.. Yani bu karkası, 

mantığı, zemini öğrendik mi cevap veremeyeceğimiz soru yoktur. Çünkü sistemi görüyorsun. Mesela; nefis mi 

soracaklar..  Lümme-i şeytaniye nerededir? Nasıl yapıyor? Dimağı nasıl etkiliyor? Kalbi nasıl etkiliyor? 

Vicdanı nasıl etkiliyor? Sen gözünle göreceksin nerde nasıl etkilediğini, hiç ezber yok yani mantığı bu. Benim 

gömleğim: “Ben” diyen arkada. «Benim atletim»: benim atletim diyen atlet değil, arkada. «Benim vücudum, 

benim hayatım, benim aklım, benim ruhum» diyen ruh değil. Ruh mahluktur. İnsan ise mahluk değildir.

Yani “O benim” diyen mahluk değildir. Nedir o? Vücud rengini verme ademe düşersin diyor.

Vücudu yok, adem de değil. Berzahtır, kabir gibi.
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• Kabir ne dünyadır ne ahirettir, alem-i berzahtır. Çekirdekteki program gibi..

 ENE Risale-i Nur’da üç şekilde karşınıza çıkacaktır: Ene bu ben olan bendir. Vacip değildir, mahluk da değildir, 

berzahtır. Allah ile şecere-i hilkat arasında bir berzahtır.

• ŞECERE-İ HİLKATTE  Mahiyet-i Zatiye 

hakkında hiçbir bilgi yoktur,olmayacaktır. 

Peygamber de dahil yok yani. Niçin yok? 

Sebebi şu: 

• Kur’an nereden geldi? Sübut-i sıfatın “Kelam” 

sıfatından gelmiş. Peki ben şimdi geriye 

dönüyorum.. elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, 

çekirdek.. daha geriye gidebilir misin? Yok.

Kur’an dan daha geriye gidemezsin Kur’an ile. 

Kur’andan başka yöntemimiz yok. Kur’anla 

geri gidecektik. Kur’anla başladığı yere kadar 

gidebilirsin. Kur’an da sübut-i sıfattan geldi. 

Şuunat-ı zatiye’den haber veriyor. Bizim 

bahsettiğimiz Allah (cc) ise Esma-i Hüsnadaki 

Allahtır. Ama Mahiyet-i Zatiye hakkında 

hiçbir bilgi yoktur. Bütün isimler Allah’ındır 

ama isim Allah değildir. Oradan Mahiyet-i 

Zatiye’den Şuunat-ı Zati’yeyi çıkartmış Allah. 

Şuunat-ı zatiye’yi aralamış. Bize şunları 

koymuş; şefkat, muhabbet vs.

Burada VACİB-UL VÜCUD bitiyor. 

ESMA bitiyor

Kur’an’ı Kerim 

buradan geldi
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 Berzah ne demek? Kabire berzah denilir.

Kabir ahiret değildir. Ahiret kıyamet koptuktan 

sonra haşir meydanı kurulmasıyla ahiret 

başlıyor. Şu anda âlem-i berzah, orta alem. 

İki âlem arasındaki âlem demek alem-i berzah, 

kabir.. Haşir ise kıyamet koptuktan sonra 

kurulacak ve  ondan sonra ahiret olacak. 

Şu an ahiret değil.

Burası ne vacip 

ne mahluktur. 

Burası BERZAHTIR

Buradan  aşağısı 

mahluktur

 MEC’UL  Nur-u Muhammedî.. Ene’lerin cemîdir. Külliyatta üç çeşit ene rastlayacaksın.  

Bir: Nuru-u Muhammedî ene. Istılahta Mec’ul denilir. Bu Ene sadece Mahlukatın değil Şecere-i hilkatin, 

hepimizin her şeyi enesi. Ene’lerin toplamı olunca Nur-u Muhammedî olmuş. Muhammed İnsan ismi değildir. 

Bu nurun adı olduğu için Camide Allah ve Muhammed ismi konmuş.  Yoksa Vehhabilerin anladığı gibi burayı 

(mec’ul) anlamadıkları için şirktir diyor. Allah’ın karşısına mahluk koydunuz..Camiye Allah, Muhammed yazısı 

şirktir diyor.Oysa Nur-u Muhammedî bu nurun adıdır. Yani şecere-i hilkat’in çekirdeğinin adıdır. İnsan ismi 

değildir. O beşeriyetin adı Ahmed’dir ki bu nedenle 19.Mektub’a  Mucizat-ı Ahmediye,  19.Söz’e Risalet-i 

Ahmediye denilmiş Muhammed’in mucizesi olmaz. Çünkü Muhammed insan değil.  Ama o nuru taşıdığı için ona 

Muhammed deniliyor. 

Mesela Hasan: Bizimkiler Hasan, amacam yeğenim der. Başkası bana dayı der, abi, hoca der. Başkası nurcu,  

enfüscü der. Hepsi de benim. Muhammed denilince Peygamberimizin beşeriyeti ubudiyeti değil şecere-i 

hilkatteki çekirdek oluşu kasdediliyor. Çünkü 55 tane ismi vardır. Beşir’dir, Mustafa’dır, Ahmet’tir, Tayyib’dir. 

Bu çekirdekten Kab-ı Kavseyn’i yarattı. Peygamberimiz miraçta buraya kadar geldi. 
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 Nur-u muhammedî de neler var? Bütün mahlukatın projesi, eneleri burada. Biz de buradaydık. Dolayısıyla Nur-u 

muhammedî’nin adı yani bizdeki karşılığı ene. Külliyata rastlayacağımız bir Ene bu. Bir de Külliyatta ENANİYET 

göreceksiniz. 146-147 Emirdağ’ında ruzname, çekirdek, kainatın haritası oluşu diye yedi tane anlatır. 

Bir de enaniyet gurur-kibir manasında kullanılır. Nasıl ki bir «Alaka» = Mandala ipin takılması, Kan pıhtısı, 

alaka, ilişki manasında gibi yedi tane anlamı var. Onun için bazıları onu kullanmış. Bazıları yukarıdan aşağıya, 

ana rahminde yukarı takılıp asılı duran demektir. “Alaka” yoksa kan pıhtısı değil yani. Tavana asılan demek. 

Ne “alaka”. “alakalandırsana” diyoruz. Dolayısıyla bir kelimenin çok manası var.

Bunun gibi ENE:  

1- benlik manasında. 

2- kainata rüzname, takvim, harita olma manasında. 

3- gurur-kibir manasında kullanılıyor.  Birbirine karıştırılıyor...

ENE  bizdeki cevherdir. Enaniyet ise vücud-u haricisidir, cesed gibidir. Bunun açıklaması daha sonra gelecek.

Nur-u muhammedî’den ilk Kab-ı Kavseyn’i yarattı. Sonra Arş-ı Azam’ı yarattı ki Cevher-i ruh, ruhların cevheri.

Sonra Levh-i Mahfuz yarattı. Sonra Arş yaratıldı (Arş-ı azam ile Arş farklıdır). Sonra Sidret-ül Münteha yaratıldı. 

Sonra Cennet-Cehennem yaratıldı. Sonra Daire-i ilim yaratıldı. Sonra Daire-i hayat yaratıldı.

İmanın yeri kab-ı kavseyn’dir. Şeytan “imanın gitti” diyor (Kürs’ten) 

buradan yukarıya çıkamıyor ki benim imanımın ne olduğunu bilsin. 

Şeytan Kürste takıldığı için onun yukarısını bilmiyor. 

«İmanın gitti» diye vesvese edene diyorum ki: “Ya Rabbi 

emanetçilerin en hayırlısı sensin. Ben emanete mukayyet değilim. 

Allah’ım benden sana bir emanet gönderiyorum. 

İmanımı koruyamıyorum, sana emanet ediyorum”. Hikaye değil bu.

Şeytan sana «imanın gitti» dediği zaman ona de: «bende değildi ki 

gitsin». Çünkü imannın hakikati Allah’ta, bendeki ise sureti.

Aslı duruyor. Fotokopi çekerim yine.

Kader defterinin 
yazar bozar tahtası

ŞECERE-İ 
HİLKAT 

Nefis ve Şeytan burada takıldı. 

Nefs-i emare, nefs-i mülhime, 

mutmaine, raziye, safiye, natıka. 

Vesvese buraya kadardır.
KAİNAT
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• İçeriye girdik: “benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım..” 

Üstadın yaptığını sıralayayım. Sana verilenler: Vücud, hayat, insaniyet İslamiyet, iman-ı tahkiki verildi. Biz bu 

dünyaya İnsan olarak gelmedik insan olmaya geldik. Ama Allah merhameten bulûğ çağına kadar insansın kabul 

ediyor. Ayrıca Üstada bana iki şey verildi diyor; İlm-i Kur’anî ve hikmet-i imaniye.. Asrın imamı olduğu için. 

Çünkü geçmiş kavimlerdeki pislikleri ancak peygamberler temizlerlerdi..Üstad peygamber değil nasıl 

temizleyecek..? Lut kavminin adeti şimdi var ama peygamber değil. Lut kavminin adetini bir peygamber 

kaldırabildi. O zaman Lut (a.s)’ın mazhar olduğu ism-i a’zam onu kaldırmaya kim vazifeli ise bu asırda o da 

ona mazhar olması lazım. Mesuliyet veriyorsun yetki vermiyorsun olur mu? Bu binayı sana emanet ediyorum 

mesulsün, yetkin yok. Nasıl mesul olacağım o zaman ben. Yetkin yok, mesuliyetin de olmaz. Bu asrın mesulu 

Üstad mı? O zaman yetkisi olması lazım.Yetki de ism-i a’zamdır. Onun için Risale-i Nur ism-i a’zam a mazhar 

olduğu için tesir ediyor. Değiştirilemiyor, olmuyor, kusuyor. 

• Şimdi ne dedik benim gömleğim, benim atletim (avamî ifade ediyorum) benim vücudum, benim aklım, benim 

ruhum artık ben olan “Ben” yok daha. O ENE. Şimdi dışarıya çıkıyorum; 

Ene de iki tane özellik var: 1- NUR, 2- MANA.

Yukarıdan aşağıya Allah yönüme Mana, ayağımdan aşağıya doğru yaratılıyor mahlukat bu da “Nur”

Ene’nin bir dışa vuruşu var Nur, bir de Allah yönü var Mana.. Allah’a bakan yönümüz var… 

• SORU: Latife-i rabbaniye dediği ne oluyor? Başka bir yerde latife-i rabbaniyeyi ruh olarak söylüyor?

Niçin söylüyor mesela diyelim ki senin şoför sıfatın var.. Arabada şoförlüğün gözüküyor, ders anlatırken hoca 

sıfatın gözüküyor. Yani Latife-i Rabbaniye’yi konuştuğu yerde müşahedetullah anlatılıyor. Mesela soruyordu bir 

tanesi “Allah’ı niye görmüyoruz?”. Allah gözükür de sorun sende, sen görmüyorsun. Allah’a sorun yapma, Allah 

gözükmez değil. Allah gözükür. Latife-i rabbaniye’nin vazifesi odur. Senin çanak antenin bozuk. Çıplak gözle 

baktığın zaman semada uydu gözüküyor mu? Yok. Çıplak kulakla bakınca uydudan ses geliyor mu? Yok. 

Ama uyduyu koyduğun zaman hem resim geliyor hem ses geliyor. Gelmiyorsa uydunun değil senin çanak antenin 

sorunlu. Uydu (haşa) Allah’a misal, çanak anten latife-i rabbaniye, televizyon kutusu bedendir. 

İçerisindeki sistem ruhtur.
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VİCDAN İrade  İbadetullah          Basiret

 Zihin  Marifetullah        Dirayet

 His  Muhabbetullah   Feraset

 L.Rab. Müşahedetullah  Kemalat

• «Ruh bir latife-i rabbaniyedir» diyor. Çünkü orada müşahade konusu işleniyor. Oysa biz çok açık biliyoruz ki 

Hutbe-i Şamiye/136 da latife-i rabbaniye ruhun anasırı esası ve vicdanın dört unsurudur. Dört unsurdan bir 

tanesi budur. Ruhun bir sıfatıdır yani.

• Ruh cevherdir. Mahluk değil. Kanunlar gibi. 

Onu mahluk yapması için Allah ona:

1- Hayat takmış

2 -Kanun-u emri koymuş

3- Zişuurdur

4- Vücud-u haricidir 

Bunları taktı. Bu sefer bunun etrafına 

bir Latife-i Rabbaniye manasında gılaf-ı latif 

bir beden-i misaliyle sarmaladı. Şimdi bunu hayatı içine koyacağız. Bu sefer ince bir streçe sardı. Onun adı ruhun 

Gılaf-ı Latif, Beden-i Misalidir. Ruh uçmasın, dört özelliği dışarı çıkmasın, işlemesi dökülmesin diye. 

Bu sefer gılaf-ı latif beden-i misali olunca ruh mahluk oldu.

Bu Ruh temelde Risale-i Nur’da iki vasıfla zikrediliyor:

• 1- Hüviyet-i Şahsiye (İslamiyetin varsa oluyor)

• 2- Mahiyet-i İnsaniye (Ahlak ile belirlenir)

Ahlak hulklardır, huyların cemîdir, bütünlüğüdür.Fıtrat-ı asliyedir. Allah Resul’ü bunun için demiştir “Dağın 

yürüdüğünü duyar görürseniz inanınız ama huyların değiştiğini duyarsanız inanmayınız.” Çünkü burası cevher 

olduğu için. Huy davranış değil. Davranışlarımız değişir, konuşmamız değişir ama huluklar, huy, yapı, cevher 

sistem değişmez. 

SORU:Umumi mahiyet mi yoksa şahsi mahiyet mi? Herkesin şahsi. Herkeste aynı şahsiyet-i mahiye. Peki benim 

şahsiyet-i maneviyem duruyor, buradan bir havuz getirdik. Koy şahsiyet-i maneviyeni sende, sen de.. Şahsıyet-i 

maneviyelerin toplamında şahs-ı manevi çıkıyor. Şahs-ı manevi hikaye değil, anlayış değil, bir inanç değil. Nur 

Cemaati’nin şahsiyeti maneviyesi canlıdır, ruhludur, hayatlıdır, şuurludur. Niye? Ruhdan çıkan ruhsuz olur mu? 

Topraktan çıkan hayatta olacak, ruhtan çıkan haletler ruhsuz olacak.. Böyle bir şey yok.
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Güneş’ten gelen parçacık fotonlar Güneş’in küçük özelliğini taşıyor. Nur ya nurani. Ruh daha nurani. Dolayısıyla 

ruhtan çıkan halet şahsiyet-i mahiyetim, mahiyet-i insaniyem, yani mahiyetim, hakikatım ruhtan çıkıyor. Ruhtan 

kopuk olabilir mi? Şöyle bir misal vereyim; Balık kokusu balıksız olur mu? Balık yok ama balık kokusu var.. olmaz.. 

Mahiyet-i insaniye yani ruhtan çıkan benim bütünsel haletlerim ruhun aslını taşıyor. Onu havuza koyduk. O 

havuzda ne var? Benim halet-i ruhiyem, ruhum orada timsali (hani güneş değil ama aynadaki güneş ama güneşin 

asliyetine sahip ordaki, aynadaki güneş) o aynadaki güneşte yani o aynayı havuz kabul edelim Nur Cemaati’nin 

şahs-i manevisini, o aynada güneş gözükmüyor mu? Evet. Oraya gözükürken aynadaki güneşte ısı yok mu, ışık 

yok mu, yedi renk yok mu? Var ki bu güneş nim (yarı) nurani. Tam nurani olan ise ruh.

O zaman şahs-ı maneviye kendi hakikatını aktardığı zaman Şahs-i Manevi vefat anında bir şeyh gibi yetişecek, bir 

veli gibi yetişecek. Sekeratta ne yapacaksın, kim himmet edecek diyorlar..doğru söylüyorlar. Peki dünyevi hayatta 

ne yapacaksın yani fikir ile nasıl besleneceksin ? Biz de kitap diye söylüyoruz.O da tatmin olmuyor, biz de fazla 

olmamışız. Kitabın eli ayağı yok ki sekeratta nasıl yardım edecek? Okuduklarım değil yani okuduğumuzun dışında 

bu ruhumuzdan an ve an şu dersler de dahil şahs-ı maneviye aktarılıyor. Seninki de aktarılıyor, şu andaki haletin... 

Peki ruhların cemî ruhsuz olur mu?  Şu anda bizden dalga yayılmıyor mu? Balık kokusu balıksız olur mu? 

Adamın (affedersiniz) idrarını, büyük abdestini doktor istiyor.Benim idrarım benim pisliğim içimi dışarıya taşıyacak 

da benim haletim, kelamım, hissiyatım, duygularım ki hissiyatım ne yapar dışarıya taşındığı zaman bensiz olur mu? 

Bensiz olamaz ki. Yani idrar bensiz olur mu? Olmaz. Ses bensiz olur mu? Olmaz. Koku bensiz olur mu? Olmaz. Hatta 

İslam Hukuku’nda şarap içenin kokusu necis-i ayndır. Normal bir adamın kokusu, teri yani mübarektir. Şarap içene 

sarılamazsın, terli ise aynı necisdir yani. Bâtını dışarıya taşıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum;

Benim ruhumdan çıkan fotonlar (Güneş’ten çıkan fotonlar Güneş’in haysiyetine sahip olduğu gibi) ruhundan 

çıkan haletler de ruhundur, timsal-i suretidir, misal-i suretidir. Ruhludur, canlıdır, hayatlıdır, akıllıdır, şuurludur. 

Şimdi benim haletimi bu havuza attık mı seninkini de, onunkini de.. Bu şahs-ı manevi geçmişte de var gelecekte 

de var. Zamandan mukayyed değil ruh. O zaman sekeratta sana o yardım ediyor.

Evleneceğin zaman, işe gideceğin zaman, mektebe gideceğin zaman, vakıf olacağın zaman, ders dinleyeceğin 

zaman.. Şimdi mesela kafana bir fikir veriyor şahs-ı manevi yapıyor, layık olduğun için fikri aktif ediyor. Fikir olunca 

kalp otomatik ayarında geliyor. Peygamberimiz diyor ki hadiste “İlim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Nasıl 

olacak? Takvanızı arttırın.”diyor. Elma yokken lezzet alırsın lezzet alma yeri uyarılırsa. İşte şahs-ı manevi; bir 

himmet, bir veli gibi imdadına sekeratta bu yetişiyor ve o senin şahs-ı manevin daha ikramı söyleyeyim, müjde 

söyleyeyim; o şahs-ı manevi senin seviyen kadar oluyor. Sekeratta da senin Azrail’in, o senin şahs-ı manevideki 

şahsiyetin cisimleşecek, senin Azrail’in o.
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• Ruh’un karkasını anlattık: cevherdir, 

zihayattır, zişuurdur, kanun-u vücud-u 

harici özellikleri takıldı. Gılaf-ı latif, 

beden-i misali yerleştirilmiş. 

İlk önce ENE var.  

Sonra merkezden çık dışarıya, RUH var. 

Çık dışarıya KALB var. 

Ruhun dış çemberi de KALB.

Kalbin iki ayağı var. Zannediliyor ki (Risale-i Nur okuyanlar için söylüyorum) Akıl kalpten farklı bir birim. 

Mesela beni “Kalp” kabul edin. İki ayak üstünde duruyorum. Sağ ayağım “Vicdan” sol ayağım “Dimağ”. 

Kalbin iki tane ayağı var: Makes-i efkar dimağ. Makes-i hissiyat vicdan. Yani dimağ denilen sistem kalbin 

bir ayağıdır. Müstakil değildir. Yani Kalb ikiye ayrılıyor: Dimağ ve vicdan.

Dimağda ise yedi tane mertebe var (yukarıdaki şekildeki gibi): Soğan kabuğu gibi en dışında Tahayyül, sonra 

Tasavvur, sonra Taakkul, Tasdik, İz’an, İltizam, İtikad. Bu sistem gelen malzemelerle böyle çalışıyor. 

Sonra bu 7 imbikten geçip Vicdana iniyor. 

Vicdanda ne var sistem olarak?; en dış kabuğunda İrade, sonra Zihin, His, Latife-i Rabbaniye var.

VİCDAN İrade  İbadetullah

 Zihin  Marifetullah

 His  Muhabbetullah

 L.Rab. Müşahedetullah

Latife-i Rabbaniye açılırsa dünyadayken Allah’ı seyredersin. Allah’ı görmemenin sebebi sende sorun var. Cihazın 

bozuk. Allah gözükmez değil. Ehl-i sünnet ve cemaatın itikat kitabı sayfa 347 de “Allah gözükür ama müşahede 

edilir, ahirette rü’yet edilir. Rü’yetullah orada, müşahedetullah burada. Hakikat orada, sureti burada. Yani sorun 

bizde. Dimağın yedi mertebesinden geçenler direk vicdandaki İRADENİ etkiliyor. Bunları doğru kullanırsan İraden 

aktif oluyor. İraden aktif olunca ibadetullah..İbadet yapınca iraden artar. İraden arttıkça ibadetin artar. 

Zihin akıl değildir. Akıl dimağın 3. mertebesidir ve 33 sıfatı var. Demek ki vicdan kalbin ikinci bir ayağıdır. 

Dimağdaki bütünsellik iradeyi aktif ediyor, aktif edince ibadet, sonra zihin diye o yönde devam ediyor.
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• Zihnin vazifesi ise marifetullahtır. Sonra his oluyor ki görevi Muhabbetullah. Muhabbetullah da “El Hubb-u 

Fillah,Ve’l Buğzu Fillah” ile  çalışıyor. Yani Allah için dost ol, Allah için düşman ol. “Hocam, abim bir bildiği 

vardır diyerek” bâtıla taraftar olan kişinin vicdanındaki his tahrip olmuş demektir..  «İçki iç» diyor ama Allah 

diyor ki içme. Hocamın bir bildiği var diyor. Niçin bunu rahat yapabiliyor? Vicdanındaki hissi tahrip olmuş. 

İradesi tahrip olmamış: Zekatını veriyor, kurbanını kesiyor, hizmete koş diyor bak, ibadetullah yapıyor. 

Konuşunca ağzı, çenesi iyi laf tutuyor. Çünkü marifetullahı var. Fakat hissi tahrip olunca imanı İTİKADA kadar 

geliyor oradan aşağıya İmanı gitmiyor. itikadları var onların imanları yoktur. İtikadda kalır imanları. 

Bunu 142 Sözler’de üç kategori de insanı inceler: 

1) Ehl-i iman  İman ettiği gibi yaşıyor. 3.kategori olan Ehl-i Dalaleti atlıyorum. 2. Kategori ise Üstad kendisi 

içtihad ediyor, yeni bir yöntem geliştiriyor. Başka alimlerde bu yok. Üstad diyor ki: ahirzaman olduğu için 2. 

katagori itikad ehlidir. İtikad ise aklîdir, iman kalbîdir. İtikadı var imanı yok. Mesela onu uygulayalım. 

Çok alimlerin bocalayıp da izah edemedikleri şey bu ölçüyle bak nasıl çözüyorsun: Resulullah’ın yanındaki bazı 

sahabeler mürted olmuş. Sahabe mürted olur mu diye çıldırıyor ulema. Çünkü onların sahabenin imanı var nasıl 

mürted olur ? Çünkü İmanı yoktu, itikadları vardı diyor İşarat-ül İcaz’da.

Kalbin içerisinde, kalbin kenarında 

(vicdan ve dimağın içinde değil)

bir lümme-i şeytaniye var.

Kalpte dimağ ve vicdanın dışında 

latife-i insaniye var, sır, hafi, ahva

var..hepsi burada. 

Başka şeyler de var. 

Ama bir tanesi (Risale-i Nur’da Barla’da 276’da  geçiyor çok mühim, bir sayfa izah  ediyor. Latife-i İnsaniye, 

Latife-i Rabbani’yeden üstündür. Merkezdedir bu. Latife-i insaniye dışarıya çıktığı zaman vicdan-i şuur olarak 

gözüküyor. Beşeriyetimize iniyor. Beşeriyetimize yani kalpteki bütünlük.. Latife-i insaniye dışarıya çıkarken bir 

top oluyor, bütünselliğe gelerek VİCDAN-Î ŞUUR  olarak çıkıyor beşeriyetimize geliyor.
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• Lümme-i şeytaniye ise kendisini şeytan olarak dışarıya çıkarıyor. Lümme-i şeytaniye şeytan değildir sistemin 

adıdır. Onun buradaki temsilcisi şeytandır. Levh-i mahfuz sistemdir, temsilcisi Cebrail (a.s)dır. Lümme-i 

şeytaniye kalb bütünsel olduğu için bir kenarında duruyor. Lümme-i Şeytaniye nasıl kalbe giriyor diye sorulacak 

olsa Küfür’de kalbe giriyor, zulmette kalbe giriyor. Lümme-i şeytaniye Şeytan değil. Bir alet-i vesvesedir. Kalbe 

şeytan giremez. Lümme-i şeytaniye sistemdir, alettir. O dışarıya çıkarken şeytan olarak çıkıyor. Latife-i 

İnsaniye ve Lümme-i Şeytaniye müstakildir. Kalbin bütünlüğü ise Vicdan-î şuur olarak dışarıya çıkıyor.

Bu da bizim beşeriyetimizdir. Üç tane şahsiyetimiz vardı. 26. Mektub 4. meselesinde üç tane şahsiyet var.

Nedir üç tane şahsiyet?:

1- Evde kavga olmasının, talebelerin kavga etmesinin, kendi özgüvenini batırıp da psikoloji ilaç içmesinin sebebi 

şu; kendini üçe ayıramamaktan. Birincisi: beşeriyetimiz var: Yer, içer, top, tenis oynarız, çay içeriz, namaz 

kılacağız bu bizim beşeriyetimiz. Bunu karıştırmayacaksın. 

2- İkinci bir şahsiyetim var : Namazım, orucum, takvam, çalışmam, dikkatli, titiz..bana ait. Kimse yok orada.

3- Üçüncü bir şahsiyetim: dellal-ı Kur’an olan Said’in muvakkat makamında şuanda oturmam. Şimdi bu  

üçüncü makam ile birinci makamımı (birlikte çay içerken, fındık yerken) karıştırısan sen karışık adam olursun.

İşi çözemezsin. Resulullah (a.s.m) Aişe validemizle yarışmıştır. Latife yapmıştır. Ama vahiy geldiği zaman 

başka bir şahsiyeti var. Bir de kulluğu var. Üç tane şahsiyeti var.

• Beşeriyetimiz asıl kaynaktan kopuk değil. Yani ahlaksız, şahsiyetsiz, kimliksiz bir beşeriyeti olamaz.Varsa da iki 

tanesi bozuktur.Mesela ben bu makamdan çıkıp tamam beşeriyetim buna benzemez diye uygunsuz şeyler 

yapabilir miyim? Yani haddini bilip hududunda olacak yine. Meşru dairede olacak. Unutmayın: Allah’ın haram 

kılmadığını kendinize haram kılmayın. Mevcudatta, eşyada,varlıkta esas olan mubahlıktır. Allah haram 

kılmadığı her şey mubahtır. Allah haramları sayar Kur’an da helalleri saymaz. Çünkü sayılamaz o..mesela 

kandan ve sütten sekizer tane mahremimiz var ama gerisi helal. Demek ki Allah haram etmediği bir şeyi 

kendinize haram etmeyiniz. Ama asliyetinizi de bozmayınız. Edep orada oluyor.

Sonra bu beşeriyetimden dışarıya çıkarken “NEFİS” denen bir şey var. Nefis deyince hemen kötü anlıyoruz. 

Risale-i Nur’da nefis deyince bir manada insan manasında, bir mana da nefs-i emmare.

Nefiste yedi tane özellik vardır:

• Nefs-i Emmare

• Nefs-i Levvame

• Nefs-i Mülhime

• Nefs-i Mutmainne

• Nefs-i Raziyye

• Nefs-i Marziyye

• Nefs-i Safiyye

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 17
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Hani nefis şerdi ? Allah bunlara yemin ediyor. Demek ki nefis 

yediye ayrılıyor.En şerri bir tane şer var nefs-i emare, 

diğerleri mübarektir. Kürs’den takılmıştır. Onun için haritada 

sarı renk kullanılmıştır. Yani haritada renkler rastgele 

değil bilerek kullanılmıştır.Taksiler niye sarı renktir? 

Misafirsin, biraz sonra çıkacaksın, fazla burada bel bağlama, 

iyi oldu kötü oldu diye  takdir ve tenkit yapma, gideceksin birazdan. 

Misafirlik manasında bu renk kullanılıyor. Lokantalarda masa ve 

dekorlar kahverengi kullanılıyor yesin çabuk defolsun diye.

Çünkü başka müşteri gelecek.Eğer açık ve rahatlatıcı renk olursa

kimse kalkmıyor. Onun için yatak odalarında donuk renk 

kavgaların sebebidir. Rahatlatıcı renk olması lazım. 

Basit değil çok ciddidir.

SORU:Nefs-i safiye olan bir adamda nefs-i levvame de var mı? Var. Şimdi üniversite diploması var. İlahiyat 

mezunusun. İlkokul diploman yok mu? Lise diplomasıyla işçi alıyorlar diyelim. Sen geldin üniversite diplomasıyla. 

Kardeşim biz üniversite değil lise diplomasıyla alıyoruz derler mi? Safiye varsa zaten ötekiler de var otomatik. 

Ama raziyyede safiye yok. 

• Nefs-i emmare ise ikiye ayrılır. Bu da çok önemli; 

Maddi nefs-i emmare, Manevi nefs-i emmare.

Maddi nefs-i emmare  Alem-i şehadetteki bütünsel halindeki 

bedensel dayatmalarımız. Bedensel hazlarımız, yatak, lüks araba, 

lüks telefon, iki de bir telefon değiştirmeler vs. Bunlar maddi nefs-

i emmaredir. Maddi lezzetlerin menbaıdır.
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• MANEVİ NEFS-İ EMMARE ise 5’e ayrılıyor.

1- HEVES: Sakın heva demeyin. Hevayı bende 

burada biliyordum. Çok uğraştım, belki de bir ay 

uğraştım. Burada değilmiş. Heva acayip bir özellik, 

heva başka  bir yerde. Heva allahualem hatırladığım 

kadarıyla vicdandaki hissin içinde. 

2- DAMAR

3- ASAB     

4- TABİAT       

5. ŞUURSUZ KÖR HİSSİYAT

• Maddi Nefs-i Emmaremide ve uçkurluk temel merkezli. 

• Manevi Nefs-i Emmare gurur, kibir, enaniyet. Herkes beni sevecek, itaat edeceksin, hakim olmak, lider olmak, 

lider olmak istemek. Liderlik fıtridir, istemekle olmuyor. Mesela yolda yürürken herkesin yürüdüğü yerlerden 

yürüyenler lider tipler değildir..

Enaniyetin üç tane manası var.

1. Enemelekut tarafı. Enaniyetmülk tarafı. Enaniyetin nefis tarafından bahsetmiyoruz zaten. 

Enaniyet kainata bir ruznamedir, güzel bir takvimdir, camî bir aynadır, mükemmel bir haritadır. 

Mûhit bir fihristedir, hassas bir mizandır, doğru bir mikyastır. 

Bu enaniyet bizde dışarıya çıktığı zaman  Liste, Ahsen-i takvim, Fezleke (anahtar külçe) Nefs-i natıka 

(Kainatın nefs-i natıkası Peygamberimiz asm), Mizan ve Mikyas oluyor.

Enaniyet ve ene arasındaki fark: Buz-Su. Buz enaniyettir. Su enedir. Ene melekuttur, enaniyet mülktür.

Odun enaniyettir, içindeki nur enedir. Enaniyet vücut bulmuş şekli oluyor enemizin. 

Genel olarak haritaya bakacak olursak Bu sistem senin Röntgenin Nerede arıza var hemen bulacaksın. 

İnsanlarda genellikle dimağda arıza var.

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-17enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere
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İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 18

Atom  Enerji  Esir Madde-i Hayat Ayn- ı Hayat  Akıl Cevheri  Ruh Cevheri  E n e

Fennen sabit ve realite 

Alem-i Şehadet (tenteneli

perde Alem-i Gayb üzerinde)

Ahiret Dünyanın hakikatıdır

Daire-i Hayat A r ş Levh-i Mahfuz Arş-ı Azam Nur-u Muhammedî (asm)

Mec’ul (İmkan ve 

vücub ortası)

• Atom – Enerji – Esir bunlar birbirine bitişik değil hepsi aynı yerde, birbirine giydirilmiş.

Mesela: Odun nerdeyse dumanda orda, duman nerdeyse nurda orda.  İkisi zıt aslında..duman örtüyor, kapatıyor. 

Nur ise açıyor.. iki zıt. Odun bir yerdedir kilosu vardır, odunu meydana getiren enerjinin kilosu yoktur ve her 

yerdedir. Her yerde olabilen bir enerjiyi odun olarak tutmak… Kilosu olmayan bir enerjiyi 10 kilo odun yapmak 

bunlar zıttır birbiririne giydirilmiş. İnsanda da aynı şekilde herşey zıddıyla var. Merhamet-gadab, öfke -sabır, 

vermek-almak..gibi.

Yoğurdun örtüsü var, örtü nerdeyse yoğurtta ordadır.  Alem-i şehadet  Alem-i Gaybın üzerine tenteneli 

perde. Dünya nerdeyse Ahirette ordadır. Ahiret nerdedir ? Dünyanın bitişik bir arsası değil, dünya nerdeyse 

Ahirette ordadır çünkü dünya  Ahiretin suretidir. Ahiret ise Dünyanın hakikatıdır.

• Odun odun olarak gözüküyor  ama onu meydana getiren şeyler odun değil . Dünyayı odun gibi düşünürsek 

Cehennemi de odundaki duman gibi düşünelim. Cennet de odundaki Nur gibidir..iki zıt aynı yerde odun olarak 

gözüküyor. Cennet-cehennem hakikatları Dünya olarak gözüküyor. İnsanı odun gibi düşünürsek odundaki 

nur Ruhtur. Nefis ise dumandır örtendir, kapatan ve gizliyendir aynı yerde. Dünya nerdeyse ahirette 

ordadır ama suretidir. Ahiret ise dünyanın hakikatıdır, yazılımı ise mahiyetidir. 

• Herşeyin: Sureti, Hakikati, Mahiyeti vardır.

SURET : Alem – i şehadetteki Esmanın cilve, cemal, nakış, sanatıdır.

HAKİKAT : Esmanın kendisidir. 

MAHİYET : Yazılım programıdır (sıfat).

• İnsan kendini keşfetmezse hiçbirşey onun için doğru değildir hep zandadır .

Mesela: Bu kolumu yapan bu kolu yapmadan önce kolu olması lazım. Bu gözümü yapan gözü yapmadan önce 

gözü olması lazım, kör olmaması lazım. Bana bu aklı veren bu akıldan önce olması lazım ve bu akıldan üstün 

olması lazım. Buna evet demek için müslüman olmaya gerek var mıdır ?

Bu akılla ben, akıl yapamıyorsam bana bu aklı verenin bu akıldan üstün olması lazım.
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• Bana gözü veren; Gözden önce var olması lazım kör değildir.

Bana kulağı veren; Sağır değildir.

Bana aklı veren; Akılsız olmaması lazım

Bana şuuru veren; Şuursuz olmaması lazım

Bana hayatı veren , duygularımı veren; Hayatsız olmaması lazım &  . . . 

Bu sıfatlar kimdedir ?

• Bir ateist ile karşılaştım. Kainatı kuşatan enerjidir dedi. Evet; enerjinin Arapçası Kuvvettir..onlar buna enerji 

diyor. Ona sordum; bu aklımızı enerji mi verdi ? Bütün kainatı enerji kuşattıysa, bu enerji aklımızı verdiğine göre 

aklı olması lazım, gözümüzü o verdiğine göre kör olmaması lazım, şuuru verdiğine göre şuuru olması lazım, 

şefkati verdiğine göre, merhameti...verdiğine göre bunlara sahip olması lazım bu enerji öyle mi ?

Aslında bunlar esmaların kombine olmuş hali. Bütün esmaları birleştir karıştır biz buna Esma-i Hüsna diyoruz. 

Ateistlere göre enerji. 

En keşfedilmesi gereken İnsandır. 

Kendini keşfettikçe suretten çıkacaksın, bunların kendin olmadığını göreceksin. 

• «Ya Resülallah, Allah bu kainatı yaratmadan önce neredeydi, ne yapıyordu ?»   «ÂMA»da idi diyor. 

ÂMA‘yı bilmiyoruz. ÂMA‘yı 146 Mesnevi-i Nuriye’de anlatıyor ama o konuya şu anda girmeyeceğiz.

Allah (c) ve alemler ve insan hakkında sorulabilecek her soruya cevap verebileceksiniz bu şecere-i hilkat 

haritasını kavrarsanız. Ama soruya cevap vermek için öğrenmeyeceğiz. Kendini keşfettikçe Allah’a (cc) 

yaklaşıyorsun. “Men arafe nefsehu fegad arafe Rabbehu”. Allah cc «beni tanımak istiyorsan beni araştır» 

demiyor, «beni tanımak istiyorsan kendini tanı» diyor. Bakacaksın ki: benlik verdiğin şeyler, «benim» dediğin 

şeyler senin olmadığını göreceksin. Başkası sende tasarruf ettiğini göreceksin. Alem-i gayb üzerindeki 

(yukarıdaki şekilde gösterilen) perde ne kadar kalkarsa o kadar yakîn oluyor. Allah (cc) ve  İman esaslarının 

üstünü örten, bizi gaflete atan ZANLARIMIZdır . İnsan kendini keşfetmezse, hiçbirşey kendisi için doğru değildir, 

hep Zan’dadır. 

• ZANNIN İÇİ:  Vehim & Şüphe & Cehalet & Bilgi

Çıkar kendini aradan zahir olsun yaradan. Alem-i Gayb  Alem-i şehadet üzerinde tenteneli bir perde.

«Ene inde zanni abdi bi -Kendini tanı beni tanırsın» Bunların hepsi, zanlarımız Allah’ın üzerindeki örtülerdir. 

Zanlarımızdan kurtulduğumuz nisbette ailede sorun olmaz, özgüven sorunu olmaz, psikoloji sorunu 

yaşamazsın, uykuymuş, sıkıntıymış kontrol ediyorsun  duygularını, latifelerini.

Çünkü kontrol edemediğin herşey seni kontrol ediyor demektir. 

Hislerin ortası yok! Ya kontol ediyorsundur ya da kontrol ediliyorsundur. 

İdealist insanlar sigara içmezler. İdealist insanların bedensel dayatmaları, şehevi arzuları, öfkeleri vs. 

kontrollüdür. Liderlerin bedensel zaafları yoktur yoksa lider olamazlar. Önder, rehber olabilirler ama lider 

olamazlar. Liderler inkılab yapanlardır. Bedensel zaaflarımız aynı zamanda zanlarımız oluyor.
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• Sual: Üstad eski Said döneminden yeni said dönemine geçerken sigarayı bırakıyor, o zaman önder değil miydi ?

Cevap: «Eski Said, yeni saidle beraber sigarayı ve gazeteleri  bıraktı» diye niye zikrediyor ? İnsan zaafını 

zikreder mi ? Onlarda alkış hissi yoktur, iyi bir şey olsaydı niye bıraksın ? Demek ki bıraktığı şey kötüdür. Üstadın 

gittiği medreselerde hocaları sigara içiyordu.. o zaman önderdi, lider değildi.

• Allah (cc) hakkında konuşurken Esma-i Hüsnadaki Allah’tan  bahsediyoruz. Mahiyet-i Zatiyedeki Allah’ı 

bilmiyoruz. Allah hakkında konuşuyoruz ya; «Bismillahi rahmani rahim, Allah, Rahman ve rahim..» derken 

Esma-i Hüsnadaki Allah’tan bahsediyoruz.  Kendini en iyi bilen sensin ise mahiyet-i zatiyedeki Allah’tır.

Kur’anın bize verdiği haberler Kur’anın çıktığı yere kadardır. Kur’an ise subuti sıfat olan kelam sıfatından 

çıkmıştır. Subuti sıfat olan Kelam sıfatından çıkan Kur’anın verdiği haberler çıktığı yere kadardır. 

Onun üstündeki alemlerden ise ancak işaret eder. Camilerde yazan «Allah»,  Esma-i Hüsna’daki Allah’tır. 

Mahiyet-i Zatiyedeki değil.

• Allah (cc) hiç birşeyi yaratmadan önce ne yapıyordu?

Mahiyet-i Zatiyesi, Şuunatiyesini aktif ediyordu..

Şuunat-ı Zatiyesi, Sıfat-ı Zatiyesini aktif ediyordu.

Sıfat-ı Zatiyesi de, Esma-i Zatiyesini aktif etmiştir (M.N 146)

Bunlar birbirinin içine girmiş soğan kabuğu gibidir.

Ezeli ve ebedi bilemediğimiz halde birbirlerine geçişleri, 

zuhuratları vardı  kendi içinde, esmalar birbirlerinin içinde 

tecelli ediyorlardı. Mesela : Merhamet neredeyse gadab  da 

ordadır, üst üste değil, yan yana da değil. Aynı yerdedir.

Allah (cc) varken hiç bir şey yoktu. Şuunat-ı Zatiye olarak 

dışarıya zuhuratı oldu ama şuunat ortadan kalkmadı. 

Şuunat-ı Zatiye durmakla beraber zuhurat yaptı, Sıfat-ı Zatiye 

oldu. O da esmaya zuhurat yaptı.. Bilmiyoruz ne kadar böyle 

devam etti.

Sonra Allah (cc) bir karar verdi; «Ben bir Kainat 

yaratacağım, mahlukatı yaratacağım»:

İlk önce Peygamber efendimizin (asm) Nurunu yarattı.

Bu Nur’un adını Allah (cc) koymuş; Nur-u Muhammedi. 

Muhammed insan ismi değildir.
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Adem             Vücudİlim   

Cehennem                        Cehalet Cennet

Şeytan                            Şüphe Melek

Vesvese                              Vehim Vahiy, ilham

Adem alemleri                          ZAN   Vücud alemleri  

Sübhanallah diyor Elhamdülillah diyor    

Celal Allahu Ekber diyor  Cemal

Kemal

• Ahlak
• Niyet
• Nazar

• Allah varken hiç bir şey yoktu. Allah bu kainatı, taşı, toprağı nerden yarattı ? Maddeyi nereden yarattı?

Allah (cc); Celal ile Cemali çarpıştırdığı zaman Kemal denilen ikisinin de gayesi olan «Atom» ortaya çıktı. 

Cern hadisesindeki gibi maddeyi maddeyle çarpıştırdıktan sonra  madde, madde olmaktan çıkar. 

Enerjiye dönüşür. Bing Bang dedikleri patlamanın hakikati ise alem olarak Nur-u Muhammedînin adıdır.

Nur-u Muhammedi; mekansız mekan, zamansız zaman, vücüdsuz vücuddur, çekirdeğin adıdır. Bu patladı 

ondan sonra  mahluk yaratıldı diyor. Kab-ı Kavseyn, Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, Arş, Cennet-Cehennem, 

Daire-i İlim, Daire-i Hayat, Kürs, Levh-i Mahv ve İspat,  Alem-i Berzah, 7 Kat Sema, Alem-i Şehadet ve İnsan 

yaratıldı. İNSAN bütün alemlerin cemidir.

Celali cemal ile çarpıştırınca atom ortaya çıktı ki bunun adıda kemaldir. 

Celal celallikten çıktı, cemal cemallikten çıktı kemal oldu.
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• Dünya hiç bir şey olmakla beraber, herşeydir. Cenneti bile tanımlayan bu Dünya’dır. Adem (as) cennetteyken 

cennette olduğunu bilmiyordu. Cennette olduğunu ve cennette beka olduğunu bilseydi Şeytanın «bunu ye yoksa 

fani olursun» aldatmasına aldanmıyacaktı.. Demek ki cennette olduğunu bilmiyordu ki beka olduğunu bilsin, 

ne ile bildi? Buraya gelmekle bildi. Burası çok ilginçtir.. ne cennete benziyor ne de cehenneme. Cennette ve 

cehennemde zıtlar yokturdur. Cennetin ve Cehennemin çok meratibleri vardır ama zıt yoktur. Ama burada 

zıtlar vardır.  Bu noktadan dünya en kaliteli yerdir, bilin kıymetini. Kendinizi çöplükte harcamayın!.. 

• Çok muazzam bir alemde yaşıyoruz ama basit şeylerle meşgul ola ola basitleşmişiz. Her bir derste örtülerimiz 

açılıyor, zanlarımız gidiyor. Zanlarımız ne kadar ortadan kalkarsa Allah ve ahiret o kadar yakîn olur. O zaman 

ölüm endişesi kalkar. Kimin cennet gibi bir hedefi olursa; cehennem onun endişesi olur. Kim hayat-ı dünyayı 

hedef alırsa; ölüm onun kabusu olur. Zanlarımız kalktığı nisbette bu tür şeyler hedef ve korku olmaktan çıkar. 

«Benden korkun» diyor Allah cc. «Benden korkmadığınız müddetçe, korkmayacağınız şeylerle korkutacağım 

sizi»..yoksa Allah’tan korkma nisbetinde Allah korktuklarımızdan emin ediyor. Kabir de bir korkudur. 

Allah’tan korkmadığın müddetçe kabir korkun olur.

• Allah (cc) varken hiç bir şey yoktu. Şuunat-ı Zatiye olarak dışarıya zuhuratı oldu ama şuunat ortadan 

kalkmadı. Şuunat-ı Zatiye durmakla beraber zuhurat yaptı, Sıfat-ı Zatiye oldu. O da esmaya zuhurat yaptı. 

Bilmiyoruz bu ne kadar böyle devam etti. 

• Sual: Sıfat diyoruz..kişisel sıfatlarımız var o sıfata ait alemlerin tecellisi olan orda gelişen hadiseler, mahiyet-i 

zatiye deyince kendi zati mahiyetimin içindeki sıfatlar da onun içerisinde o sıfatın vücud-u hariciye çıkmış 

alemleri mi ? 

• Cevab: Orada alem yok. Mesela merhamet sıfatındır, ruh değildir. Mesela anlayış, feraset, dirayet, basiret, 

kemalat, hayal, muhabbet..vs. bunlar senin sıfatındır, cevher değildir. Sıfat ile cevheri ayırt etmek için; Buzdan 

suyu kaldırın ortada bir şey kalır mı ? Eğer buzdan suyu kaldırırsan ortada hiç birşey kalmıyorsa su buzun  

cevheridir. Buz ise sıfatıdır. Sudan buz sıfatını kaldırırsak su buhar olur, yani su ortadan kalkmıyor.

Sonra Allah (cc) bir karar verdi; «Ben bir Kainat yaratacağım, mahlukatı yaratacağım»: İlk önce Peygamber 

efendimizin (asm) nurunu yarattı. Bu nurun adını Allah koydu: «Muhammed» dedi. Muhammed insan ismi 

değil. Bu nuru taşıdığı için o Ahmed asm’a Muhammed denilmiş. Vehhabiler bu sırrı bilmedikleri için camilerdeki 

Allah ve Muhammed yazısına karşı çıkmışlar, Allahın karşısına mahluku koydular, bu şirktir demişler. 

Oysa O Nur-u Muhammedînin adı Muhammed’dir insan değildir.
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• Camide Muhammed yerine Mustafa, Ahmed, Beşir, Mahmud koy (bunlarda peygamber efendimizin ismi) ama 

olmuyor. Allah ismi yerine Rahman koysak camide olmaz çünkü Allah ismi zatidir, ötekiler ef’aline işaret ediyor 

o yüzde konulamaz.  Nur-u Muhammedinin adı «Muhammed‘dir». Camilerin mihraplarındaki «Muhammed» 

insan ismi değildir, Nur-u Muhammedi’nin adıdır. Mihraptaki «Allah» ise ism-i zatidir. Allah ismi, isim 

olmakla beraber bir isim değildir. Zata işaret ediyor, simgedir, semboldür, alemdir diyor Üstad. 

• Rahman veya Rahim diğer isimler konmaz mihraba çünkü, onlar ef‘aline işaret ediyor. Allah’lık alemini 

Rahman ve Rahim yüklenemez ancak  ALLAH ismi o alemlere ve zata işaret edebilir.  Muhammed ise şecere-i 

hilkatin, Allah’ın dışında yaratılan bütün herşeyin adıdır, çekirdeğin adıdır. İnsan ismi olarak Muhammed 

denilebilir ama aslında o insan değildir. Bu sırrın inceliğini farkeden Bediüzzaman 19 . Söze Risalet-i Ahmediye 

demiş. Muhammed’in mucizesi olmaz çünki o insan değil, çekirdeğin adıdır. Muhammed’in risaleti olmaz çünkü 

o insan değildir. Konuştuğumuz zaman Muhammed denmesinin sebebi o nur kasdedilmesidir ve beşeriyetin 

Ahmed’inde aslı O dur.

18



İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 18

• Sual: Neden camide Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin yazılmış.. şirk değil midir ?

El Cevap : Ebu bekir, Ömer,Osman, Ali, Hasan, Hüseyin bunlar insan ismi altında ünvandırlar, semboldürler .

Peygamberimiz (sav) ümmetine şu tavsiyede bulunuyor: “Benden sonra size sünnetimi ve reşid, hidayete ermiş 

halifelerimin sünnetini (benim ve onların yolunu) tavsiye ederim. (Ebu Davut). Çünkü Ebu Bekir sıddık zatının 

özelliği değildir, Ebu Bekir aynadır, sıddıkiyet Resullullahın sıfatıdır.

Resülullahın sadakat sıfatı        Ebu Bekir aynasında

Resülullahın adalet sıfatı  Ömer aynasında

Resülullahın rıfk, enfüsi sıfatı  Osman aynasında

Resülullahın ilim sıfatı  Ali aynasında

Resülullahın fedakarlığı  Hasan aynasında

Resülullahın cihadı  Hüseyin aynasında görünüyordu

• Demek ki bu isimlerin o ünvan altında camiye konulmasının sebebi; İslamiyet şunlarla ayakta durur:

Sıddıkiyet, Adalet, Rıfk (enfüsi yapı), Af, Selimlik, İlim, Fedakarlık, Cihat

• Sadakat ne demektir ? Nasıl yapılır ? Sadakatın ne olduğunu ve nasıl yapıldığını Ebu Bekir aynasında görüyoruz. 

Çünkü insan realitesinde eylemini görecek ki kavrabilsin. Mücerredat, yani eylemsiz düşünceler, eylemsiz 

kemalatlar kavranamaz. Ancak işaret edilir. Taassubla kabul edilir. Hz. Ebu Bekir olmasaydı sadakatı kemal 

manada bilemeyecektik, çeşit çeşit fikirler çıkacaktı. Ama Hz. Ebu Bekir’i görünce sadakat böyleymiş deyip 

rehber ediniyoruz. Ebu Bekir, Ömer, Osman simge sembol olduğu gibi, İhramda simge ve semboldür.

İhram 2 parçadır:

• Biri Azametin

• Biri Kibriyanın simgesidir.

Allah’ ın da örtüsü var. Azamet ve Kibriya lüzumlu bir perdedir (Ş. 104).

İhram da bunları simgeliyor, ayrışıyor, lahuti boyuta geçiyor. 

Senin de üzerinde 2 örtü olması lazım, perde olması lazım Azamet ve Kibriya. 
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• Mec‘ul den sonra Allah Kab-ı Kavseyni yarattı, 

imkan ve vücub ortasıdır. Sonra Allah Ruh cevherini 

yarattı. Sonra Allah aklı yarattı, mahluk yaptı. 

Şecere-i Hilkattaki Alemlerin insandaki karşılıkları:

• Arş- ı Azam Ruh’tur.

• Kab-ı Kavseyn Ene‘dir (imkan-vücub ortası yani biz 

ne mahlukuz ne vacibiz, kab-ı kavseyn gibiyiz)

• Levh-i Mahfuz  Akıl’dır.

• Arşın insandaki karşılığı  Kalp’tir.

• Sidret-ül  Münteha cennetin ve cehennemin son 

hududu.

• Cennet’in insandaki karşılığı  Cemal, sürur,neşe, 

saadet alametleri ve numuneleridir.

• Cehennemin insandaki karşılığı  Celal, kabz ve 

bast haletleri.

• Kürs’ ün insandaki karşılığı  Nefs’tir.

Nefsin 7 mertebesi vardır. bunlardan sadece  

Nefs-i Emmare kötüdür .

1- Nefs-i Emmâre

2- Nefs-i Levvâme

3- Nefs-i Mülheme

4- Nefs-i Mutmainne

5- Nefs-i Radiye

6- Nefs-i Mardiyye

7- Nefs-i Kâmile

MEC’UL
Kab-ı 
kavseyn

Sidret-ül  
Münteha

• Şeytan diyor ki imanın gitti. Şeytan bizim imanımıza Kürse kadar şahid‘dir. İmanın yeri ise Mec‘ul’dedir. 

Şeytan ancak kürse kadar bizim imanımızın olup olmadığını bilir, oradan sonra imanın yok diye bilmesi için 

oraları görebilmesi lazım, mec’ul e kadar girebilmesi lazım, öyleyse yalan söylüyor. Bazıları «imanımı 

koruyamıyorum, imanım gidebilir» diyor. Buna kendimizce bulduğumuz bir çare: «Ya Rabbi ben emanetin olan 

imanıma mukayyet değilim, imanımı sana emanet ediyorum» diye dua ediyoruz.  Allah (cc) emanetçilerin en 

hayırlısı değil mi ? Yardım edenlerin en hayırlısı değil mi ? Ahsenül hakimin, Erhamer Rahimin değil mi ? Evet ! 

Şeytan dese ki «imanın gitti»..korkacak bir şey yok, Hakikatı Allah (cc) de imanımın, ona şeytan dokunamaz ve 

bilemez.
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• Levh-i Mahv ve İspat  Zamanın  hakikatıdır ve kaderin yazar bozar tahtasıdır.

• Mec‘ulün içinde Nur ve Mana var. Herkesin Ene’si orda. Ben değil, benim gömleğim, benim vücudum, benim 

hayatım, benim aklım, ben diyen bir «ben» var. Onun adı ENE’dir. Allah (cc) bu Ene’den Ruhu yarattı.

Ruhun 4 özelliği vardır:

• Zihayat  

• Zişuur 

• Kanun-u Emri 

• Vücud-u Harici‘dir

Allah bu 4‘ünü yarattıktan sonra onu ince birşeyle sardı ki Gılaf-ı Latif, Beden-i Misali deniliyor buna. 

Ondan da kalbi çıkardı. Kalbin 2 ayağı var:  Dimağ (Makes-i Efkar) ve Vicdan (Mazhar-ı Hissiyat)

• Dimağ‘da 7 Meratib var:

1- Tahayyül Safsata  

2- Tasavvur Bibehre (Vehim,Zan,Şüphe,Bilgi)

3- Taakkul Bitaraf

4- Tasdik İltizam (İlim)

5- İz‘an İmtisal

6- İltizam Taassub (Cehilden, Adem-i muhakemeden)

7- İtikad Salabet  (Metanet, sebat , iltizam-ı Hak )

• DİMAĞ ve VİCDANIN cem‘inden Beşeriyetimiz çıkıyor.  Kalbe yakın Lümme-i Şeytaniye var. Beşeriyetimizin içine 

Şeytan konmuş  Kürs’tür. Lümme-i şeytaniye hortumu var,  bize veseveseyi oradan üflüyor. 
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• Nefs- i Emmare ikiye ayrılıyor:

• Maddi Nefs-i Emmare

• Manevi Nefs-i Emmare 

• Maddi Nefs-i Emmare  Alem-i Şehadetin bütünsel hülasası. İnsanda cesettir. 

Eylemsel olarak cinsellik ve mide olarak kendisini gösterir.

• Manevi Nefs-i Emmare  Heves, asab, damar, tabiat, şuursuz kör hissiyattır.

Nefsin 7 tane mertebesi vardır, sadece Nefs-i Emmare kötüdür .

Nefsin toplamından Enaniyet ortaya çıkıyor. Enaniyet burada gurur, kibir manasında değil .

E n a n i y e t i n  
h a k i k a t i

E n a n i y e t i n  
m a h i y e t i
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• Kendini ne kadar tanırsan, suretten hakikata geçme nisbetinde, ölüm korkun, kabir korkun ortadan kalkar.

Kimin Cennet gibi gayesi olursa, cehennem endişesi olur.

Kim Hayat-ı dünyeviyeyi esas alırsa ölüm onun kabusu olur .

Allah‘tan korkmak nisbetinde Allah korkudan emin ediyor. 

Kabir de bir korkudur. Allah’tan korkmadığın nisbette kabir korkun olur.

• KABİR: Bir şeyin hem sureti, hem hakikatı, hem mahiyeti vardır.  

Yani soğanın katmanı gibi birbiri üstüne giydirilmiştir. 

Hakikattan surete inmek senin kabrindir. 

Her suretten hakikata geçmek ise ölmeden önce ölmektir ki bunun adı kabirden çıkmaktır. 

Neticede nasıl gözüküyor; Hayatta orayı burada yaşama gibi oluyor. Üstad‘dan buna misal: «Yerde işlenen 

günahların alem-i misalde temessüllerini görüyorum».

Şehidler ölmez ne demek ? Suretten hakikata geçtikleri için ölmüyorlar. 

Ehl-i dünya ise zaten kabirde, ikinci kabirden korkuyor. 

• Suretten hakikata geçende feraset olur. Her bilgisi olan feraset sahibi değildir.  

Dimağ ve kalb bütünlüğü feraseti geliştirir.

 İrade       İbadetullah             Basiret

 Zihin Marifetullah  Dirayet

 His Muhabbettullah  Feraset

 L.Rabb.  Müşahedetullah  Kemalat

Vicdan Dış dünyamız İçsel alemimiz

Bunların cem‘i nisbetinde 
sen derecene göre  
suretten hakikata geçersin .

• Sual: Kendini bilen Rabbini bilir. Öyle ise Ahirette hangi Allah’ı göreceğiz ? Benim bildiğim Allah’ı mı ? Herkes 

aynı Allah’ı mı görecek ?  

Cevap : Herkesin Allah’ı aynıdır, herkesin Rabbi farklıdır. «Ene inde zanni abdi bi» (Ben kulumun zannı 

üzereyim). Üstad şöyle der;   1- Rabbim,  2- Nevimin Rabbi,  3- Mahlukatın Rabbi    4- Alemlerin Rabbi

Herkesin Rabbi farklıdır, herkesin zanlarına göredir ama Allah’ı aynıdır. Hadis-i kutside:  Cennette Allah cc 

kendisine yakışır şekilde tecelli eder, Cenab-ı Hak der ki: «ben sizin Rabbinizim». Cennet ehli der ki; senden 

Rabbimize sığınırız. Kabul etmezler.  Cenab-ı  Hak bir daha  düşük tecellisini gösterir. Yine «senden Rabbimize 

sığınırız» derler. Sonra Cenab-ı Hak der ki: «sizin aranızda alimleriniz yok mu ? Sizin zannınızda Rab nasıldır ? 

Onlar zanlarını gösterince Cenab-ı Hakk onların zanlarına göre tecelli eder.. Herkesin Rabbi ahirette farklıdır.
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http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-18-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere

• Fizik diyor ki; Protonun büyüklüğünü misket kadar yapsak, mekke’de olsa ona en yakın elektron İstanbul’da 

geçer. Ehl-i fen proton ve elektronların arasında ara boşluğun olduğunu söylüyor ama o ara boşluğun ne 

olduğunu bilmiyor. 

Niyet ve Nazar mahiyet-i eşyayı tağyir ediyor. 

İman nurdur, kuvvettir. İman elektronla proton arasındaki ara boşlukları dolduran enerjidir, mahluktur.

Mesela:  Çalıştın alın teriyle para kazandın, o parayla pirinç aldın. Bu pirinç helaldir. 

Bir de gidip pirinci çaldın, bu pirinç haramdır. 

Pirinç aynı pirinç ama onu Helal ve Haram yapan bizim Nazar ve Niyetimizdir.

(Atomun çekirdeği ve arasında kalan boşluk, atom toplamının %99’unu oluşturur. 

Fiziksel olarak boş olan bu kısmı, kişinin «niyet, nazar, ahlak ve zannı» etkiler)
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Enfüs alem : Hakikat aleminin bizdeki karşılığıdır.

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 19

Herşeyin:

1. Sureti

2. Kanuniyeti

3. Hakikati

4. Mahiyeti  var

Risale-i Nur’da niçin aynı dersi (insanların farklı yapması, sen dahil) farklı yaparsın? Bazen evvel isminin tesirinden  

o konuyu çekirdek merkezli, çekirdek kanuniyetli anlatırsın.. Bazen; o kutup, o arş altında olursun ahiruhu 

(meyvedeki çekirdek). Mesela; Peygamber (ASM) Nuru, orada hepimiz vardık. Onun adı mec’ul’dür. Orada eneler 

vardı... O noktadan düşünürsen kendini: 

Kainattan evvelsin, 

Cennetten, Cebrailden de öncesin..

Biz insan olarak gelmedik. İnsan olmaya geldik buraya. Ama Allah merhametinden büluğ çağına kadar insan kabul 

ediyor...Ondan sonra aşağıda gidebiliyor esfele safilin, a’layada çıkabiliyor, a’la-i illiyyin…

19. Söz’e «Risalet-i Ahmediye» denilmiş «Muhammediye» denilmemiş. Olmaz. Çümkü Muhammed o çekirdeğin 

adıdır.. onun için 19. Mektuba da «mucizat-ı Ahmediye» denmiş. 

Meyve itibariyle  beşeriyetimizdir.

Peygamber (ASM) Nurundan yaratılma itibariyle çekirdeğiz..

Şeceri hilkat itibariyle  18 bin alem. Bir de, arka tarafta hakikattır. Hakikat esmadır.  Herşeyde bu var. 

Ağacı misal vereyim

Evveli çekirdek  (hüvel evvelühü)

Ahiri meyvesi   (vel ahirihu)

Zahiri görüntüsü (vez zahiruhu)

Batını kanuniyeti (vel batın)
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Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyeti uygulayalım:

Sureti; Çekirdeklerde , tohumlarda, spermalarda , dört özellik var: karbon , hidrojen, oksijen, azot.

Kanuniyeti; program oluşudur (bu gözükmüyor. Yani; çekirdeği bıçakla yarsanız içinde yaprak göremezsiniz)

Bu kanuniyet hakikata dayanıyor. Hakaiki eşya sabitetun. Yani Esmaya dayanıyor. Esma da  Sıfata dayanıyor. 

Yani; Allah var iken hiç bir şey yoktu. 

Allah karar verdi «Ben mahlukatı yaratacağım»

Yaratma kararı  irade’dir.

İlk mec’ul’ü yarattı. Yani;  Nur-u muhammedi (çekirdeğin adı) 

(Çekirdek kast edilirse bu Muhammed’tir)

Aslında peygamberimiz (ASM) 55 tane sıfatı var. 

Beşer oluşu, komutan oluşu, baba oluşu,

peygamber oluşu vs.. Ahmed’tir. 

Kendi huzuzat-ı nefsaniyetinden sıyrılmış,

bütün duyguları vasata gelmiş, 

huzuzat-ı nefsaniyesinden istifa etmiş Estafa olmuş. 

Böyle bir insan nasıl isimlendirirlir ? Mustafa olmuş.

Ama bazen Muhammed denilmesinin sebebi bu çekirdek  kastediliyor. Onda halen var.. 

Mec’ul aynı zamanda Ene’lerin cem’i..imkan ve vücub ortası. 

• İmkan şu: vacib-ul vücud  Vücudu zatındandır. Başkasından almamış bu aktifliği. Mesela; Suyu kim ıslattı 

sorulamaz. Çünki; sorunun altında mantıksızlık var yani su kuruydu da birisi ıslatmış ve öyle kalmış gibi. Su 

zatındandır. Zatından olan bir şey başkasından almaz.. Yani; Allah var iken vardı.. Kendindendir. Mesela; 

sıcağın, aydınlığın kaynağı vardır ama karanlığın kaynağı yoktur. Zatındandır. Yaratılmaya muhtaç olana; 

olabilirdi de.. olmayabilirdi de.. birisi takdir etmiş, tercih etmiş. Ona «imkan» denilmiş. Mahlukat alemi.. 

hepimiz imkan alemiyiz. 

Birisi vücub alemi ki.. kendinden. Ötekisi imkan alemi ki varlığı başkasından «mümkin» denilir. 

Birde mümteni var: Subut-i sıfat ve zati sıfat var. Subut-i sıfat içinde ilim var. İlimde, çeşitli olma ihtimallerimiz 

vardı (sekiz kafalı, başka modeller olabilirdik. Kainat ve biz) onlar olmamış, onlar mümteni. Allah’ın ilminde sırf 

var olanlar yok. Olmayanlar da var.

Netice olarak Üç tane vücud var.

1. Vacib-ul vücud (vücudu kendinden)

2. Mümkin  vücud (vücudu başkasına muhtaç)

3. Mümteni  vücud (olabilirdi de, olmayabilirdi de. İhtimaliyatlar)

MEC’UL

Sıfat- İlahiye     

Sıfat-ı subutiye

İmkan

Vücub

Nur-u Muhammedi
Çekirdek
Enelerin Cem’i, Berzah
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Ders anlatırken:  suretinden mi bahsedeceksin (hidrojen, oksijen, karbon, azot). Veya kanuniyetinden mi 

bahsedeceksin (içindeki ağaç proğramı, o proğram da esmaya dayanıyor) ?  

Kanuniyeti esmalar oluşturdu. O da sıfata dayanıyor. 

Çünkü  «ilim-emir»  «irade – kudret» yani imam-ı mubin- kitab-ı mubin. 

Risalede Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyeti nasıl karşımıza çıkıyor ? Ağaç misali ile gösterecek olursak:

Herşeyi yerinde kullanmazsak tefekkürümüzde oynar. Çünki sağlam bir zemine oturtamamışız. Derslerimizde en çok 

Sureti, Hakikati, Mahiyeti  kullanıyoruz. Mesela; suretiyle bakarsan farklı, hakikatiyle bakarsan farklı, mahiyetiyle 

bakarsan farklı oluyor. Bir de konuya 4 yönle bakılıyor:Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu…

Risale-i Nur’un kelimeleri  ilm-i kelam alimlerinin  ortaya koydukları lügat ile olmuyor.

Misal vücud için ilmi kelam alimleri  İllet-i tamme için 4 tane diyorlar: Madde-i suriye,  Madde-i maddiye, 

Medde-i failiye, Madde-i gailiye.. Oysa Üstad üç tane söylüyor: 

S 467: « illet-i tâmme vücudu için lüzum ve zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı ref'etsin.»

Lügatla bir şeyi çözmeye çalışırsak olmuyor çünkü her fen kendi lisanıyla doğar. Kimya terimleri ile fiziği 

anlatamazsınız. Fizikteki «atom» terimini sadeleştirmek veya «minnacık» ile ifadet etmek olmaz, onun yerini 

tutmaz.. 

Tekrar derse dönersek;. İnsandan bahsettik.. İnsan meyvedir. Meyvenin içinde bir çekirdek  var, kökteki çekirdeğin 

aynısı. O zaman çekirdekten en son meyvedir. Meyve itiberiyle biz varlığın en sonuyuz. 18 Bin alemin sonuyuz. 

Ama meyvede bir çekirdek var (kökteki çekirdek gibi) ki Kainattan öncedir. 

Kökteki çekirdek ile meyvedeki çekirdeğe Üstad  »ne ayn’dır, ne gayr’dır» diyor

• «Maddî nuraninin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil. Mahiyeti tutmuyor, fakat o nuraninin 

ekser hasiyetlerine mâliktir. Onun gibi hayy sayılıyor. Meselâ: Şems dünyaya girdi. Herbir âyinede aksini 

gösterdi. O akislerin herbirinde, Güneş'in hâssaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seb'a bulunuyor»

(Sözler 194) Yani; nim nurani olduğu için güneş ayinede güneşin hasiyetine sahip: Nur var, ışık var, ısı var..bir yere 

yansıtsan yansır.. İnsanı  aynaya tut ama karşıya yansımaz çünkü nurani değil..

Mühür ağacın görüntüsü - Zahir

Turra ağacın programı - Batın

Hatem meyvedeki çekirdek - Ahir

Sikke kökteki çekirdek - Evvel

1. SURET

2. KANUNİYET

3. HAKİKAT

4. MAHİYET
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O zaman biz meyve itibari ile kainatın sonuyuz. Hepsini cem etmişiz. Cem-ül cem’iz.  Ama bizde bir ene var. Cevher. 

O itibariyle ağaçtan önceyiz. Allah kainatı bir noktada görmek istedi, Be harfinin altındaki nokta mec’ul yani Nur-u 

Muhammedî (ASM). Hz. Ali diyor ki «herşeyin aslı bir noktadır, cahiller o noktayı çoğalttı». Hz.Ali demiş: ‘’ben  ب

’nin  noktasıyım’’. O nokta Mec’ul yani. Biz bu noktada herkesle beraberdik. Ancak burası «galu-bela» değil 

buranın adı berzahdır. Vacib değil, mahluk değil, berzah’tır. Berzah’ı anlamıyoruz. Hiçbir şeyi yok. 

Vasıflanmamış. 

Misal; kabir ahiret midir? Dünya mıdır? Anne karnındaki çocuk dünyalı mıdır?  Değil de değildir. Misal; sıfır ‘’0’’ hiç 

bir vasfı yoktur. Ama herşeyi o tanımlar.  Onu kaldırın -1, +1 yoktur.  Hiç bir vasfı , sıfatı yoktur. Ama herşey 

ordadır.Vücudsuz vücud, adem. Bu Nur-u Muhammedî de ‘ene’ var. 

Dışardan içeri (ene)’ ye gideceğiz:

Sahib çıkılan:

Benim gömleğim (ben diyen arkada)

Benim atletim (ben diyen arkada)

Benim vücudum (ben diyen arkada)

Benim hayatım (ben diyen arkada)

Benim aklım   (benim aklım kavramaz, aklım burda durdu vs.)

Benim ruhum (Ruhunuzu neden kirlettiniz diye soracak. 

Ruh mahluktur Biz mahluk değiliz. Ruhun arkadasındayız. 

Ruhuma ağır geldi, Ruhum rahatladı, ruhum sıkılıyor vs.)

Benim ruhum diyen ruh değil..O ENE.   Ene nedir?  Bırakacağı birşeyi olmama hali

Gömleğim çıkart

Atletim    çıkart

Vücud         çıkart

Aklım          çıkart

Ruh             çıkart

Ene .....       artık çıkartılmayacak bir şey..  Kim kimden çıkacak . Hiçbir şey yok artık. 

Buna tasavvufta Bekabillah denilir.

• S.T.İ.149: «.. Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm'ın verasetiyle Hakikat-i Muhammediyyesinde (A.S.M.) 

kendini gördüğü gibi, fena-yı mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli-i zâtîsine mazhariyet noktasında....

..Hazret-i Şeyh veraset-i mutlaka noktasında, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın kadem-i mübarekini 

omuzunda gördüğü için, kendi kademini evliyanın omuzuna o sırdan bırakıyor..»
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• Allah cc.  hakkında  ne biliyorsak esmadaki Allah’ı biliyoruz.  Bismillahirrahmanirrahim. 

Zata işaret  var ama Esma’daki Allah. Sıfattaki Allah’ı bilmiyoruz. 

Sıfat-ı zatiyedeki Allah’ı  bilmiyoruz. Şuunat-ı zatiyedeki Allah’ı bilmiyoruz. 

Mahiyet-i zatiyedeki Allah zaten bilinemeyecek.  O başka bir şey...

Şuunat-ı zatiyeden bize bazı şeyler  verilmiş , mesela Latifelerimiz burdan verilmiş:

Şefkat-i mukaddese

Muhabbet-i münezzehe

Şevk-i mukaddese

Sürur-u  mukaddes

Lezzet-i mukaddes

Memnuniyet-i mukaddes

İftihar-ı mukaddes

Bu sistemdir. Latifedir.  Sonra bu konu açıklanacaktır...

• Mahiyet-i zatiye hakkında hiç bir şey 

bilmiyoruz. Kur’an bile O’nun varlığından 

bahseder o kadar..

• Kur’an, Subut-i sıfat içinde Kelam sıfatından 

gelmiştir.  

Geri geliyorum: Meyve , tomurcuk, dal,  gövde,  

kök, çekirdek. Daha  geriye gider mi? Gidemez.. 

Kur’an’ın bahsettiği alemler önünde 

olduğu alemler. Mahiyet-i zatiyeye işaret eder. 

Şuunat-ı zatiyeden haber var, bilinemez.. 
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• Şöyle anlatayım:  Mesela araba fabrikasında kayan bir şerit üzerindeki arabaya ilk önce şase koyarlar. 

Sonra motoru koyarlar. Kaymaya devam eden arabaya debriyaj koyarlar. 

Takıla takıla en son lastiklerde takılır araba tamamlanarak çıkar.

• Aynen bunun gibi de: Boş bir şeritten  (şerit mec’ul)

Şerit üzerine şase konmuş. 

ruh cevheri, ruh  Arş-ı azam’dan takıldı

Sonra dimağ takıldı  Levh-i mahfuzdan

Sonra kalb takıldı  Arş’tan

Burası Be harfi ب

• Hz. Ali  «ben  ب altındaki noktayım» diyor.

Cahiller bu noktayı çoğalttı. 

Bunun adı mec’uldür. Burda mahluk yok. 

Vacib de değil berzahtır. Bizdeki ene burdan 

gelmiş. Benim ruhum diyen bu. Bunun 

merkezine koyun pergeli.

Burası ters Be harfi ب

Ruh ve cevher buradan takılmış.

Peygamber efendimiz 

Mirac’da Allah’ı gördü

30

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 19



• Sonra celal ve cemal tecellisi olan , yani

«K.8: kabz-bast haletleri, celal ve cemal tecellisinden 

intibah ehline gelmesi;» Kabz cehennemin 70 bin 

perdeden geçmiş hali. Sıkıntı, panikatak, buhran, 

bunalım, olumsuzlukların  herşeyi  vs. bize Celal 

ülkesinden haber veriyor. 

Bast ise cennetin 70 bin perdeden geçmiş hali:  

Neşe, sürur, saadet  vs. Cemal ülkesinden haber veriyor.

Cennet ve cehennemin karşılığı.

Sonra  daire-i ilim takılmış yani orada geçen tabirler takılmış.

Sonra daire-i hayat takıldı (ayn-ı hayat)

Sonra KÜRS bize takıldı. Kürs’ün bizdeki karşılığı nefistir. 

Nefis deyince nefs-i emmare zannetmeyin:

Nefs-i Emmare  (kabuktur)

Nefs-i Levvame

Nefs-i Mülhime 

Nefs-i Mütmainne

Nefs-i Safiye

Nefs-i Raziye 

Nefs-i Natıka

Kürste: nefis, beşeriyet ve «imanın yok diyen» şeytan 

takıldı. İman ise mec’ulde takıldı.  Şeytan nereye kadar 

bilebilir? Takıldığı yere kadar. İmanını bilebilmesi için 

mec’ulü, Arş-ı Azam’ı, Arş’ı, Levh-i mahfuz’u, Cennet & 

cehennemi bilmesi lazım. Buraları bilmesi mümkün değil. 

Bu saatten sonra vesvesenin bir ehemmiyeti yok. 

Beşeriyet seviyesinde  yaşayanlar  için imanı tehlikeye 

girebilir. Beşeriyetten yukarı çıkmış, duyguları, 

latifeleri, imanı inkişaf etmiş bir insan için bu söz konusu 

olmaz...

Bunlar hep 
mübarektir ve 
Allah yemin ediyor... 
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• Burdan sonra levh-i mahfuzun yazar bozar tahtası var.   

Levh-i mahv ve ispat. 

Takıla takıla Alem-i şehadete geldik.

Şimdiye kadarki bahsimiz eski derslerin özetiydi.

Asıl mevzumuz Ruhun 4 özelliği ve içerikleri olacak

Arş-ı Azam’da takılan ruh cevheri nasıl mahluk oldu?

• Cevher-i ruh (ruh cevheri):  Ruh, bir kanun-u emridir. Cevherdir (kanunlar gibi), mahluk değildir. 

Ruh nasıl mahluk oldu, nasıl insan ruhuna dönüştü? Kanuniyette ne var? Allah’ın dışında herşey kanuniyet 

itibariyle burada kodlanmış. Allah (cc) bu cevher ruha zihayat taktı. (-Zi eki sahiplilik getirir. Hayat sahibi).

Üstadım  İnsan nedir? bahsini  Şualar 218’de anlatıyor. Hayat bahsinde 26 tane madde sıralıyor. Kısaca; 

Allah’ın dışında her şeyin yaratıldığı malzeme: Arş, kürs, cennet & cehennem, Alem-i şehadette taş, yılan, domuz, 

kadın, erkek... Allah var iken hiçbir şey yoktu.  Allah bu mevcudatı ne ile yarattı? Allah taş değil, taşı nerde 

buldu, nasıl yaptı ? (Avami üslupla yani)  

• Kısaca bu mevcudatın (maddi alem, manevi alem dahil) malzemesi hayat’tır. Program ilimdir. 

Takdir (nasıl yapacağım) etmek İrade.  Yaratma sıfatı Kudrettir. 

Malzeme çok önemli. Allah bunları nereden getirdi. HAYAT. Hayat sadece üreme, hareket gibi şeyler değildir. 

Bunlar basit sıfatlarıdır. Mesela herkesin nihayetsiz sıfatı var. Her bir sıfat insanı tamamen tanımlayamaz.  

Bunun gibi de bir hareket, yada bir deprenmek hayatı tanımlayamaz. Konuşmak, görmek, var olmak da hayattır . 
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Şualar 218:      İ N S A N ;

1. şu kâinat ağacının en son ve en cem'iyetli meyvesi ve 

2. Hakikat-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi ve 

3. kâinat Kur'anının âyet-i kübrası ve ism-i a'zamı taşıyan âyet-ül kürsisi ve 

4. kâinat sarayının en mükerrem misafiri ve 

5. o saraydaki sair sekenelerde tasarrufa me'zun en faal memuru ve 

6. kâinat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında, vâridat ve sarfiyatına ve zer' 

ve ekilmesine nezarete memur ve 

7. yüzer fenler ve binler san'atlarla techiz edilmiş en gürültülü ve mes'uliyetli nâzırı ve 

8. kâinat ülkesinin arz memleketinde, Padişah-ı Ezel ve Ebed'in gayet dikkat altında bir müfettişi, 

bir nevi halife-i arzı ve 

9. cüz'î ve küllî harekâtı kaydedilen bir mutasarrıfı ve 

10. sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omuzuna alan ve önüne iki acib yol 

açılan, bir yolda zîhayatın en bedbahtı ve diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir 

abd-i küllî ve 

11. kâinat sultanının ism-i a'zamına mazhar ve bütün esmasına en câmi' bir âyinesi ve 

12. hitabat-ı Sübhaniyesine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatab-ı hâssı ve 

13. kâinatın zîhayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakrıyla ve aczi ile beraber hadsiz maksadları ve 

arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir bîçare zîhayatı ve 

14. istidadca en zengini ve lezzet-i hayat cihetinde en müteellimi ve 

15. lezzetleri dehşetli elemlerle âlûde ve 

16. bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok lâyık ve müstehak ve

17. devamı ve saadet-i ebediyeyi hadsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse, 

onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve 

18. ona ihsanlar eden zâtı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok hârika bir mu'cize-i kudret-i 

Samedaniye ve 

19. bir acube-i hilkat ve kâinatı içine alan ve 

20. ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyesi şehadet eden.. 

Lem’alar 329-330:   H A Y A T ,  

1. şu kâinatın en ehemmiyetli gayesi.. 

2. hem en büyük neticesi.. hem en parlak nuru.. 

3. hem en latif mayesi.. hem gayet süzülmüş bir hülâsası.. 

4. hem en mükemmel meyvesi.. hem en yüksek kemali.. 

5. hem en güzel cemali.. 

6. hem en güzel zîneti.. 

7. hem sırr-ı vahdeti.. 33
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8. hem rabıta-i ittihadı.. 

9. hem kemalâtının menşei.. 

10. hem san'at ve mahiyetçe en hârika bir zîruhu.. 

11. hem en küçük bir mahluku bir kâinat hükmüne getiren mu'cizekâr bir hakikatı.. 

12. hem güya kâinatın küçük bir zîhayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi; koca kâinatın bir nevi fihristesini 

o zîhayatta göstermekle beraber, o zîhayatı ekser mevcudatla münasebetdar ve küçük bir kâinat hükmüne 

getiren en hârika bir mu'cize-i kudrettir. 

13. Hem en büyük bir küll kadar -hayat ile- küçük bir cüz'ü büyülten ve bir ferdi dahi küllî gibi bir âlem 

hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kâinatı tecezzi ve iştiraki ve inkısamı kabul etmez bir küll ve 

bir küllî hükmünde gösteren fevkalâde hârika bir san'at-ı İlahiyedir. 

14. Hem kâinatın mahiyetleri içinde Zât-ı Hayy-u Kayyum'un vücub-u vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine 

şehadet eden bürhanların en parlağı, en kat'îsi ve en mükemmeli.. 

15. hem masnuat-ı İlahiye içinde en hafîsi ve en zahiri, en kıymetdarı ve en ucuzu, en nezihi ve en parlak ve 

en manidar bir nakş-ı san'at-ı Rabbaniyedir. 

16. Hem sair mevcudatı kendine hâdim ettiren nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i Rahmaniyedir. 

17. Hem şuunat-ı İlahiyenin gayet câmi' bir âyinesidir. 

18. Hem Rahman, Rezzak, Rahîm, Kerim, Hakîm gibi çok esma-i hüsnanın cilvelerini câmi' ve rızk, hikmet, 

inayet, rahmet gibi çok hakikatları kendine tâbi' eden ve görmek ve işitmek ve hissetmek gibi umum 

duyguların menşei, madeni bir acube-i hilkat-i Rabbaniyedir. 

19. Hem hayat, bu kâinatın tezgâh-ı a'zamında öyle bir istihale makinesidir ki, mütemadiyen her tarafta 

tasfiye yapıyor, temizlendiriyor, terakki veriyor, nurlandırıyor.. 

20. Ve zerrat kafilelerine, güya hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat 

yapmak için bir misafirhane, bir mekteb, bir kışladır. Âdeta Zât-ı Hayy ve Muhyî, bu makine-i hayat 

vasıtasıyla; bu karanlıklı ve fâni ve süfli olan âlem-i dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka 

veriyor, bâki bir âleme gitmeye hazırlattırıyor. 

21. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk, melekût vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvîdir. Onun için 

perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya dest-i kudret-i Rabbaniyeden çıktığını aşikâre göstermek için, sair 

eşya gibi zahirî esbabı hayattaki tasarrufat-ı kudrete perde edilmemiş bir müstesna mahluktur. 

22. Hem hayatın hakikatı, altı erkân-ı imaniyeye bakıp, manen ve remzen isbat eder. Yani: 

23. Hem Vâcib-ül Vücud'un vücub-u vücudunu ve hayat-ı sermediyesini, 

24. hem dâr-ı âhireti ve hayat-ı bâkiyesini, 

25. hem vücud-u melaike, 

26. hem sair erkân-ı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir Hakikat-i nuraniyedir. 

27. Hem hayat, bütün kâinattan süzülmüş en safi bir hülâsası olduğu gibi,

28. kâinattaki en mühim bir maksad-ı İlahî ve 

29. hilkat-ı âlemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren 

bir sırr-ı a'zamdır. 34
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Demek  Allah bu kainatı HAYAT’tan yarattı.  Hayat’ı dondurdu inkılap ettirdi. 

Cemadat ise hayatın en kesifidir.  Taş vs. herşey bu cihetle hayatlıdır, canlıdır. 

Neden şaşırıyoruz camidatı hayattan yaptığına? 

Çünkü biz hayatı latif, canlı vs. düşüncesine  hapsolmuşuzda ondan...

Taş   surettir. Kanuniyeti  kuantum fiziğidir. Hakikatı  esmadır.

Fizikle gidelim; Taş;  atom, proton , elektron, nötron.  Bir arkası kuark, kuantum enerjisi. 

Enerjinin arapçası kuvvettir. Dindeki karşılığı ya kâvi ya Allahdır.. Daha arkasında kudret sıfatına dayanıyor. 

Yani kudret, kuvvet

Sıfatı

Esması

Esir 

Enerji

Kuantum

Kuark                       TAŞ

Atom

Molekül

Hücre

Dokular

Organ

Peygamber efendimiz (SAV) bilmana: 

«Ahir zamanda, taş, toprak şahidlik edecek» demiş.

Ruh cevherdir. Allah’ın dışında herşey o. Program. Ağacın programı.

Allah buna bir sıfatını taktı. 

 Zihayattır. 

 Sonra zişuuru taktı. 

 Sonra kanun-u emri taktı

 Sonra vücud-u harici taktı

Dört özellik taktı ama  bunlar kaybolur,  gaz gibi uçucu.

Uçmasın diye streç denilen bir naylonla sardı. 

Streç yani bir gılaf-i  latif, bir bedeni misalisi var.

• «...ruhun libası bir derece sabit ve 

letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve bir beden-i misalîsi vardır.» (Sözler 517)

Bu gılaf-ı latifi ile sarmaladı.. Ruhu paketledi, durmasını sağladı.. Sonra ikna etti bu bedene yerleştirdi. 

Fakat bir söz aldı. Seni hep hapsetmeyeceğim. Hayatın yarısında hür edeceğim. Çünkü ruh devamlı sabit 

kalmaya  müsaid değil. 

Misal; Odunu yakarsak Çatalca’nın neresindedir? Her yerinde. Ama bir yerde odun. ;

İçindeki letafet, hayatiyet (hayat’a daha yakın), kanuniyet (bir anda her yerde olan bir şeyi bir yerde tutmak çok 

zordur. Güneşten daha zordur odun yapmak.. Donmuş güneştir odun...) 

Alem-i şehadette kalem bir yerdedir. Bu kalem bir anda bir kaç yerde olursa mucize olur. Kuantum fiziğinde de bir 

şey her yerde olması gerekir ve baktığınız gibidir. Bir şeyin bir yerde olması mucizedir. Nasıl böyle oluyor ? 

Senin Nazar ve niyetine  göre oluyor. 

M.N 51: «...nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder.»

Fizik bulmadan biz bunu söylüyorduk.. 
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Sonra elektron arasında boşluklar var. O ne ile dolduruluyor? Daha fizik bulamadı. İleride çıkacak bu. Ama onlar 

buldu olacak. Allah’ın izni ile biz o boşlukları doldurduk.. ..nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder.

Misal; çalıştın terden su oldun, kazandığın parayla çocuğuna pirinç yedirdin  ve sen yedin. 

Bir de çaldın ve yedin, yedirdin. O halet bunu değiştirir. Toprağı  altın, altını toprak yapar. 

• Proton ile elektron arası boşluklar.
Niyet ve nazar bu boşlukları 
değiştiriyor, dolduruyor. 
Halet maddeyi değiştirdi. 
Çünkü arayı doldurdu.

En yakın geçen 
yer İstanbul’da

Mesela yüz kızarıyor: Kızarmak bedenseldir. Maddedir. Ne demektir? Utanmak. Halet maddeyi değiştirdi. 

Çünkü arayı doldurdu. Korkunca beden kağıt gibi oldu. Dolduruyor, boşaltıyor. Allah, o boşluğu katı yapmadı ki, 

kendisi doldursun, madde değişsin diye. Namaz kılan nurani olur,  teheccüd namazı kılanın daha nurani olur siması.

Bu boşluk latifedir. Şu anda fizikçilere göre halen boşluktur. Gelecekte çıkacak. Çoğu şeyleri sufilerden, tasavvuftan 

almışlar. Sufiliği fenlerine uygulamaya çalışıyorlar.

Çünkü umurun batınlarına geçmiş ecdadlarımız. Fennin kaynağı Endülüstür.

• 4 özellik takıldıktan sonra ruh kanuniyetten çıktı, mahluk oldu... 

Dört sıfat nedir, bizde nasıl gözüküyor?

Ene, Ruh cevheri. Cevher. Mahluk değil.

Mahluk olabilmesi için: 

1. Kanun-u emri

2. Vücud-u harici

3. Zihayat ve 

4. Zişuur takılması lazım. Sonra gılaf-ı latifi (streç) sarılmış.

Ruh mahluk oldu. 4 özellik takıldı mahluk oldu.

Biz kimiz?  Ruh mahluk’un  arkasındaki kanuniyetin 

Arkasındaki  cevherin  arkasındaki eneyiz.
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ZİHAYAT; Allah’ın subut-i sıfatındandır. Subut-i sıfatlar:

• Hayat  (Hayy esması o kadar şiddet-i zuhurundan olmuş ki sıfat gibi olmuş. Esma Muhyi)

• İrade

• Kudret

• Sem

• Basar

• Kelam (Kur’an burdan geldi) 

• İlim

Celal ve cemal sıfattır. Kemal sıfat değildir. Kemal o kadar şiddetli olmuş ki sıfat makamına çıkmış..

Mesela Allah esmadır. ِ بِْسِم  ْحٰمنِ ّٰللاه ۪حيمِ الرَّ الرَّ .Zata işaret etiiği için zat-i sıfat olmuş. 

Kendisi usul bakımından esmadır. 

Bize hayat takıldı. 

Bizden latife-i insaniye olarak çıkıyor. 

Latife-i insaniye nedir, nerdedir? 

Latife-i rabbaniye ile farkı nedir? 

• Latife-i rabbaniye ile latife-i insaniye karıştırılıyor.

Latife-i rabbaniye vicdandadır.

Kalbin iki ayağı var; 1-Vicdan,  2-Dimağ. 

Dimağ nasıl kalbte oluyor?  Yani kalbin şubesi. Kol gibi. 

Kol benim dışımda ama benim. Karaciğer bir organdır. Kol da bir organdır. Dimağ, kalb ile birlikte çalışıyor.. 

Müstakil düşünmeyeceğiz. Üstadım diyor ya «kalb ve dimağ bütünlüğü».. bu oluyor.

S 706: «Ger fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz»

Kol dışarda, dimağ dışarda.

Karaciğer içerde, Vicdan içerde

Kol ve karaciğer  organdır

Dimağ ve vicdan  kalb’tir.

Latife-i rabbaniye vicdanın içinde.

Latife-i insaniye daha cami’dir.      

Latife-i insaniye  bir birimdir. Kalbi’in içerisindeki:  dimağ bir birimdir.Vicdan bir birimdir. 

Lümme-i şeytaniye bir birimdir.

İnsanlığın Serüveni  - 19

37



• Latife-i insaniye daha cami’ latife-i rabbaniyeden. 

Latife-i rabbaniyenin vazifesi müşehedetullah.

Latife-i insaniye,  insan olmak için var. 

Bu aktif olmazsa insan olamazsın.

• Hayattan sonra bize beşerî hayat verildi. 

Yani insan hayatı latife-i insaniyedir.

«fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye» (BL:273)

Hayat’tan Allah’ın Hayy sıfatı,  muhyi esmasından bize 

latife-i insaniye yani insanlık  verilmiş.

• Hayat Allah’ın dışında bütün alemlerin özüdür.

L:336: «hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır..» 

O özü bize vermiş. Bu hayatı biraz daha latifini, daha özünü alarak his ve şuuru çıkartmış.

Sonra biraz daha özünü alırsak  akıl cevheri 

Ruh ise müstakil, zati bir cevheridir. Öz değil. Ruh’a hayat takılmış. Onun aslı değil. 

Hayatın özü alınıyor, ruhun özü alınamıyor. 

Ruhun özü daha cami’ ruhumdan üfledim ruhunuzu diyor. 

Hayatı ise subut-i sıfatından vermiş.

İş. 209: «..Âdem'i halketti, tesviye etti, cesedine nefh-i ruh etti, terbiye etti»

Bütün 
alemler

Hayat

A k ı l  
C e v h e r i  

Hayat, bir kanun-u emr, bir mahluk olduğundan kişi kendi kabiliyetine göre 

hareket edip kullanabiliyor. Taşlarda hayatı kullanabilme özelliği en alt seviyede 

olduğu için cemadat gözüküyor. Hayata hizmet ediyor.  Hayata hizmet eden, 

sıfır hayat olmaması lazım..

• Hayat Allah’ın dışında yaratılan her şeyin hakikatı. 

Hayatın özü His ve Şuur

His ve Şuurun Özü  Akıl cevheri

Akıl cevheri ile Ruh arasında bağlantı yapacak latife-i insaniye denilen bir sistem.

Ruha uygun hale gelmesi...O bağın adı latife-i insaniye..Yani aklın da daha arkası.

Çünkü akıl cihazdır.  S27: «Akıl bir âlettir». Latife-i insaniye ise değildir.

Latife-i insaniye  aklı ruha entegre eden, aklı ruha taşıyandır.
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Akıllı insan çok azdır. Zeki insan ise çok vardır. Zeki insan olduğunu nasıl anlarsın? Psikolojik sorunu olanların 

hepsi zekidir. Akıllı değillerdir. Akıllı insanın derdi, sorunu olur, psikolojik sorunu olmaz. Çünkü zeka, aklın 

içerisinde bir sıfattır. Psikolojik sorunu olanların hepsinin aklı aşağıdadır, zekaveti öndedir.

• Mesela;  iyi bir doktor ama ameliyat gerekmediği halde seni ameliyat yapar. İyi mühendistir ama devletin ihale 

verdiği müteahhit’in yaptığı köprüye,  az çimento kullandığı halde onaylar. Zekidir bu.. Beyt-ül mala, bu kadar 

insanın hukukuna tecavüz ettiğini bilmez..

Onun için Kur’an;  «a’kilün, ta'kilûn, efela yetefekkerun» diyor.

Hatta risalede:

• Âyâ sual ve cevab mahalli olan aklınız yok mu ki... (Sözler 381) 

• Ey insan! Aklını başına al  (Sözler 10)

• Uyan, aklını başına al! (Sözler 213)

• Ey bîçare insan! Aklını başına al! (Sözler 632)

• Aklınızı başınıza alın deniyorsa, akıl başta olmadığındandır.  Peki kime diyor bunu? Zekaya diyor...

Piyasada biraz ağır konuşuluyor «İmanı olanın psikoloji sorunu olmaz. İmanında sorun var diyorlar». 

Bu hem doğrudur, hem yanlıştır.. Aklın 33 sıfatı var.  Bunlardan bir tanesi zekavettir.. 

Basit bir örnekle; 

bu el yapılmadan önce bu eli yapan bir el olması lazım.Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. bu gözden önce bir 

göz olması lazım. Allah’ın dışında herşeyi 6 saatte yaptım demek; bu saati yaparken bu saate bakmadım 

demektir. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce bir akıl olması lazım.

Bu aklı, bu akıldan önceki akla tabi ederseniz (vahiy’dir) o akıllıdır. Bu akılla ona bağlanıyoruz.. 

Bu aklı, bu aklı yapana bağlarsan akıllı oluyorsun. Eğer bu akıl «ben bana yeterim, böyle bir şeye ihtiyacım 

yok» diyorsa, vahiyden koparmıştır. Bu da zekidir. Başına belayı aldı. Ne kadar akıllıysanız o kadar psikolojik 

sorununuzu kontrol ediyorsunuzdur. Sizin kontrol edemediğiniz herşey, sizi kontrol ediyor demektir.

Eğer siz, duygu ve düşüncelerinizi kontrol edemiyorsanız (alameti sıkıntıdır) onlar sizi kontrol ediyor demektir.

Sizi kontrol ettiğinin özelliği zekavettir..

Akıl bir alettir. Peki bunu kontrol eden nedir? Latife-i insaniyemiz. 

Aklınızı başınıza alın hitabı Latife-i insaniyemizedir. Eğer Latife-i insaniye aktifse, dünyanın bütün meseleleri 

üstümüze gelse, gönlüm gül gülistan olur. 

«...Kur'anımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cennet'i de istemem; orası da bana zindan olur. 

Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennem'in alevleri içinde yanmağa razıyım.

Çünki vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur» (Tarihçe-i Hayat 630)
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• Felsefede Eflatun; akıl, Us, Öz, Töz..Yani insanın aslı budur. Herşeyin aslı akıldır..demiş. Bozulduğu zaman 

bitmiştir. Çünkü bir üst birim yok ki, tamir etsin.  Platon sokratesin talebesidir. Platon ile Eflatun aynı şahıstır. 

Aristo da bunun talebesidir. 

• Dinde akıl nedir ? Akıl öz değildir. Akıl bir cihazdır. Aklı da yöneten arkada latife-i insaniyedir.

Latife-i insaniyeyi de yöneten  Ruh’tur. Ruh’u da yöneten BEN. Peki bu bilgi bize ne kazandırıyor? 

Mesela cihaz bozuldu: Allah belanı versin deyip atmak nerede , tamire götürmek nerde...

Cinni hastaları Avrupa yakıyordu. Osmanlı tamir ediyordu. Şu anda ne yapıyor piskoloji hastaları ?

Aklı kontrol edemediklerinden ilaçla aklı devredışı yapıyor. Din ne diyor? Aklı ilaçla devre dışı yapma diyor.  

Aklı başına al, kıblesine koy. İstikamete koy. Aklı kıblesine koydun mu zekavet arkasından gelecek. 

• Psikoloji sorunu; gözden, kulaktan, burundan, dilden, mekandan ne geliyorsa... Örf, anane, kültür, neseb..vs.

Her şeyden gelen dimağa girdiği zaman ilk muhatap olduğu yer tahayyül mertebesidir.

Tahayyül hemen hemen her bilgiyi şekle dönüştürür.

Aklın bir aptallığı var: Hayal ile gelen resim ile, göz ile gelen resmi ayırt edemez. Akıldan veya hayalden gelse de 

Hormonlar aynı çalışır. Aklı burdan kandırabilirsiniz. Hayal ile cinselliği, hayal ile öfkelenmeyi aynı realiteymiş 

gibi, gerçekmiş gibi vücud çalışır. Ha gözden gelmiş, ha hayalen gelmiş... Hiç farketmez. Akıl aynı çalışır. 

Bana çıkarımı nedir? Mutlu bir anımı hayal ederek , şu anki üzüntülü ve sıkıntılı haletimden çıkacağım ve mutlu 

olacağım... Neleri hayal ediyorsan o oluyorsun zaten. Gelen malzemeleri tahayyülde şekillendirdikten sonra 

bir üst birime yani TASAVVURA’a geçiyor. Hayal orada düşünceye dönüşüyor. 

TASAVVUR düşünce çöplüğüdür orada herşey var: şekiller, dokunmalar, TASAVVURDA düşünceye dönüştü.

Eğer, aklın içerisinde bulunan  33 sıfattan birisi o düşüncelerin havasını alabilir. Misal; yokuş aşağı araba iniyor. 

Bir anda frene basamazsınız. Aralıklarla az az frene basa basa arabayı yavaşlatıp durdurursun..Bunun gibi de o 

düşüncelerini de akıl içerisindeki sıfatları kullanarak düşüncenin şeklini değiştirip o haletten çıkarsın..

TAAKKUL tahayyül ve tasavvur’u kontrol ediyor.. 

Aklı devre dışı yap (psikoloji hapı ile). Bütün giren bilgiler kontrol edilemediği için kabul ediliyor, onaylanıyor.

Freni boşalmış, yokuştan inen kamyon gibi oluyor. Misal; birisinin  babası vefat ettiğinde kefenini açıp yüzüne 

bakmış. Bakınca bayılmış, bundan sonra da bayılırsam diye diye 100mg psikolojik hap kullanıyor.

Neden oluyor böyle? 

Çünkü olayları Allah’sız düşünüyor. Teslimiyet yok. 
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• Taakkul devre dışı olunca: 

Tahayyülle giren  bayılma şekli tasavvurda düşünceye dönüştü..  

Burda Vehim devreye giriyor (vehmin olma ihtimali %1’dir) 

Taakkul devre dışı olduğundan her tasavvur, tasdik oluyor. Psikolojik sorunlarımızın burdan  kaynaklanıyor.. 

Madem tasavvur kontrol edilemiyor, marifetle o ıslah edilebilir. Doktor ilacı vererek, kontrol edilemeyen 

düşünceleri tasavvur ve tahayyülde hapsedelim diyor ve ilaçla taakkulu bloke ediyorlar. 

Yoksa bütün düşünceler tasdik olacak.  

«...bazan tasavvur ettiği bir şübheyi, tasdik-ı aklîye girmiş bir şübhe zanneder..» (Sözler 277)

Tasavvurdaki düşünceyi  tasdik olmuş zanneder. Tasdik-i akli olmuş oluyor. Aklın tasdik ettiği şey tasdik 

oluyor.

Her giren çöplük tasdik oluyor. 

Her düşünceyi vaka gibi görüyor. Sistem bitiyor. Batılı hak görüyor.. 

Felsefe; tasdik, iz’an, iltizam, itikat mertebelerini kabul etmiyor. Onlara göre; us, öz, töz, asıl olan akıl 

bozulduğu zaman insan bitmiştir.

Dinde ise akıl bozulursa   tasdik tamircisi var,

Tasdik bozulursa  iz’an tamircisi  var,

O da yetmedi  iltizam tamircisi var, 

O da yetmedi  itikat var..

Ye’se düşme bu bütünlük yetmediyse  vicdanın var.. 

Vicdanın da yetmedi  latife-i insaniyen var...

Latife-i insaniye  yetmedi  Kalb var...

Kalb  yetmedi Ruh var...

Ruh  yetmedi  ENE var...

Ene  yetmedi  CEHENNEM var.. İnsandaki donanım..

• VESVESE; lümme-i şeytaniyenin olduğu sitemin adı şeytan. 

Kur’an’da işlevi  iblis. İsmi: Azazil

Lümme-i şeytaniye bir sistemdir. Orda imalat yapılıyor. İmalat  vesvese

İşi kişinin ehemmiyet verdiği şeyleri vesvese ettiriyor. 

Önce kalbe atıyor. Kalb kabul etmezse dimağa atar.. direk tahayyüle girer. 

« Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şübheden şetme döner. Hayale karşı şetme 

benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder. Kalbe "Eyvah" dedirtir, ye'se düşürtür. 

Vesveseli adam zanneder ki; kalbi, Rabbine karşı sû'-i edebde bulunuyor.» (Sözler 274)
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• Çünki; Tahayyülün bir özelliği  çoğu zaman  kontrolümüzde değil. Her sebebe mukabil bir şekillendirme 

yapar. Tasavvurda pek kontrolümüzde değil. O da düşünceye dönüştürür. Daha ileri gitmesine Taakkul  

müsade etmiyor. O zaman doğru bilgi, doğru malzeme taakkula giriyor..Bu doğru bilgilerle yanlış düşünceleri 

durduruyor. İşte o yüzden akıllı olanda psikoloji sorunu olmaz. Çünkü tahayyülünü ve tasavvurunu kontrol 

ettiğinden..

Bunu hayata tatbik edersek; birisinin babası 3.5 sene önce vefat etmiş. O zaman babasının kefenini açıp yüzüne 

bakınca bayılmış. Bu bir suret. Suretler ise tahayyüldedir.

Tahayyülde babasının kefenli suretini görünce düşünce devreye girdi. 

Şeytan diyor ki: «babanın suretini görünce ne oldu sana ? Bayıldın». Bayılmak düşüncedir. Bayıldığı zaman hiç 

bir şey hatırlamıyor..Tıpkı gözünü kapatınca hiç bir yeri görememek gibi. Her babasının kefenini hatırlamada, 

bayılma düşüncesi geliyor. Devreye taakkul giriyor (RİSALE OKUMUŞSA): «Bu olayları Allah’sız düşünme» 

diyor..

Taakkula doğru bilgi vererek, yani ölüm nedir, çözeceksin. İnsan bu dünyada niçin yaratılmış? Çözeceksin. 

Bu dünyanın kanunlarını çözeceksin. Maneviyat olmazsa, doğru bilgi olmazsa babanın cesedini görünce başka 

ne olabilirdi ki... Ebedi mi yaşayacaktı? Ölüm çözülmedikçe insana dünyada rahatlık yoktur. 

Ölüm nedir? «Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinan’a çıkıştır.» 

Hayattan gaye «hayat budur» dersen, ölüm kabus olur.

Hayatı anlamak ve niçin insan ölüyoru anlamak lazım...  

Ölüm çözülmesi lazım...

• Ölüm, bu âlem-i fâniden âlem-i bâkiye gitmektir. 

• Ölüm, ehl-i hidayet ve ehl-i Kur'an için, 

• öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbablarına kavuşmağa vesiledir. 

• Hem hakikî vatanlarına girmeye vasıtadır. 

• Hem zindan-ı dünyadan, bostan-ı cinana bir davettir. 

• Hem Rahman-ı Rahîm'in fazlından, kendi hizmetine mukabil ahz-ı ücret etmeye bir nöbettir. 

• Hem vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. 

• Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydostur. 

• Azrail Aleyhisselâm bugün gelse, hoş geldin, safa geldin diye gülerek karşılayacağım." diyor. (Sözler 765)

gibi bilgilerle: Ruh ile cesed arasında farkı, Ruh ile cesed arasındaki ilişkiyi öğrenerek düşüncelerini kontrol 

altında tutmak lazım...
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Şeytan bunu niye getiriyor?:

Şeytanın vücudunda iki tane nimet var

1. Makasıd-ı hayriye-i külliye

2. Kemalat-ı insaniye (L 71)

Asl-ı vesvese de 5 tane nimet var:

1. Teyakkuza sebebdir, 

2. Taharriye dâîdir, 

3. Ciddiyete vesiledir. 

4. Lâkaydlığı atar, 

5. Tehavünü def'eder. (S 278)

Şeytanın vücuduyla 
kazandığımız sıfatlar

Vesvese vesilesi ile 
kazandıklarımız

Hakikatlerden kaçmak değil, yüzüne bakıp ne talep ettiğini anlamak lazım..

Ölümden korkuyorsan onu tanımıyorsun demektir. Tanısan gider, tanımasan gelir.

• « Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. 

Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. » (S 170)

« Ey nefsim! Deme: "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. 

Derd-i maişetle sarhoştur." Çünki ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. 

Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sür'at peyda ediyor.» (S 170)

LATİFE-İ İNSANİYE: 

 Bizim hayatımızı, 

 Hayatın aslı olan his ve şuuru, 

 His ve şuuru olan aklı ruhumuza bağlayan bağ, sistem, dönüştürücü. 

Latife-i insaniye bizde latifeler olarak gözükür..

Misal; şefkat, muhabbet, memnun olma, şevk, sürur, lezzet, 

iftihar..bunlar his değil latifedir. 

Şefkat, muhabbet,  latife-i insaniyesi olanda çalışır. 

Latife-i insaniyesi tarumar olan kişinin cemaat dağılsa, kapatılsa umurunda olmaz. Gıybet, sıkıntı, kavga, 

gürültü, taassub, rezillik olması; latife-i insaniyenin zarar görmesinden.. Bu kişiler cemaat içindekilere de zarar 

veriyor.

• « küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir 

latife-i insaniye sukut eder; ebedî şeyler yerine fâni şeyler alır, yüksek fiyat verir. 

Fakat mü'minde dahi bir maraz-ı asabî bulunuyor veya maraz-ı kalbî var. 

O dahi ehl-i dalalet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir. (Barla Lahikası 273)
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• Latife-i insaniye dışarıya LATİFE  olarak çıktı. 

Latife de dışarı HİS olarak çıkar...

ENE RUH Zihayat  Latife-i insaniye 

 Latifeler Hisler Fiiller  Eylemler

• 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. (Hutbe-i Şamiye 77) 

• Mesela namaz bilgisi var. Eğer namaz hissi yoksa namaz 

fiili olmaz. Üçü bir olacak. Dağdaki ninelerimiz, 

babaannelerimiz; bilgisi yok, derste almamış, ama namaz 

hissi vardı. Namazı da vardır. Eksik de olsa..Tesettürü vardır. 

İnsanı eyleme dönüştüren; histir, bilgi değildir.

Eğer bilgi, eyleme dönüştürücü olsaydı, mecburen her alim eylemci olurdu.

Her namaz kılma bilgisi olan, namazı zorunlu kılardı.

Ama bildiği halde kılmaması; başka bir birimin aktif olmadığını gösteriyor...

Namaz hissi olan herkeste fiil olurmu ? Kesinlikle olur...

Namazı varsa hissi vardır. His eyleme dönüştürüyor. Vicdanîdir..

• Peygamberimiz (asm) bilmana; « İnsanların akıllarını, kalblerini imanla terbiye ettirmedikçe 

yaptığınız hiç bir iyilik onları memnun etmeyecektir..»

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-19-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere
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KALBTE 4 TANE YAPI VAR:

1. Dimağ

2. Vicdan

3. Lümme-i şeytaniye

4. Latife-i insaniye 

LATİFELER;

• Şefkat- i mukaddese

• Muhabbet-i münezzehe

• Şevk-i mukaddes

• Sürur-u mukaddes

• Lezzet-i mukaddes

• Memnuniyet-i mukaddes

• İftihar-ı mukaddes

Bu latifeler aşk, muhabbet gibi HİS  olarak kendisini gösteriyor.

His bir alt birimdir. His DİMAĞA vurur..

DİMAĞDA İSE:

1. Göz duygusu..

2. Kulak duygusu..

3. Burun duygusu

4. Tat duygusu

5. Dokunma duygusu

6. Şevk duygusu

7. Sevk duygusu var



İki tane vahiy var:

1. Vahy-i Zimnî 

2. Vahy-i Sarih.

Dışarıdan bir şey almıyoruz. Aldığımız ilim aslında bizde var olanı aktif ediyor, battaniyesini üstünden atıyoruz. 

Çekirdekten ağaç çıkıyor. Ağacın çıkması için: dar, soğuk, karanlık, kimsesiz toprağın altına çekirdek atılıyor. 

Bu çekirdekten ağaç olması için, güneşten bir şey alıyor, havadan alıyor, sudan alıyor birde muamelesi var çiftçinin. 

Bunların çekirdeğin programına hiçbir katkısı yok. Yani yazılım yazılmıyor. O yazılımın dışarıya çıkmasına 

sebebiyet veriyor.. yani güneş, su onu dışarıya taşıyor. Oradaki yazılımda herhangi bir katkıları yok.

 Üstad diyorki: «İnsan da bir çekirdeğe benzer».. Yazılımımıza Kuran, ibadet, küfür, isyan hiçbir katkısı yok. 

Yazılımı yok yani, yükleme yok. Çekirdeğe diyor ki üstad: «Evet,insan bir çekirdeğe benzer.» (Sözler-321)

«İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, Ubudiyet toprağı altında Evamir-i Kuraniyeye imtisal ederse» dar alemi 

arziden alem-i nura inkışaf eder çekirdek..

• Çekirdeğe güneş ne ise, insana İman odur.

• Çekirdeğe su nedir, insana İslamiyet odur.

• Çekirdeğe toprak nedir, insana Ubudiyet odur.

Ubudiyet: namaz, niyaz değildir. Namaz, niyaz ibadettir ve Ubudiyetin içindedir. Ama ubudiyet daha 

kapsamlıdır. Lise diplomasının içinde ortaokul da olduğu gibi. İnsanın yazılımına Kur’an’ın, Hadis-i şeriflerin, 

küfrün, imanın, ibadetin bir katkısı yok. Yani: Ya o çekirdeğe küfür ve isyanı batırır, çekirdek ölür. Veya o 

çekirdek ubudiyet toprağı altında imanın ziyası ile (imanı güneşe benzetiyor Üstad), İslamiyet suyuyla 

(çekirdeğe su ne ise, insanın ruhuna İslamiyet öyledir) neşv-ü nema bulur. 

Biz bu dersler ile ve okuduğunuz ilmihal, Kuran, Risale ile vs. hepsi bizim batınımızdaki, çekirdeğimizdeki 

programın patlayıp ağaç olmasına sebep oluyor. O zaman aldıklarımızla içerde bir yazılım olmuyor. İçerdeki 

yazılımına malzeme oluyor dışarı çıksın diye.O zeminde  ortaya çıkıyor, Kur’an da dahil. Sayfadaki yazıyı 

gösteren ara boşlukları, yazı kadar mühimdir. Sayfanın her tarafı yazının rengi ile boyalı olsa yazı gözükür mü ? 

Gözükmez. 

O zaman ara boşluklar da yazı gibidir. Yazıyı belirleyen yazıdır. Buna ademî vücut denilir. «vücud-u ilmiye perde 

olmuş bir unvandır». Vücutsuz vücut..yokta yok.. nerde izah edeceğiz bunu ? Ama varlık bir yerde ifade edildi.

• Kur’anda bir  vahy-i sarih var. Dediği var.. Vehhabiler ve Şialar buraya takılmış. Kur’anın bir dediği var ki, 

dediğinden daha fazladır Kur’anın demek istedikleri. Kuranın demek istedikleri Vahy-i Zimnî’dir. 

İçinde gömülüdür. Zeminini bulduğu zaman çıkacak olanlara Zimni denilir, gizli…Mesela benim şu anda 

size anlattıklarım var birde anlatamadıklarım veya anlatmak istemediğim, kendime tuttuğum veya müsait 

olmadığından anlatmadıklarım var (bu mevzuyla ilgili) buna zimni deniliyor, anlattıklarım ise sarihtir..
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Kur’anın sarih anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. Risale-i Nurun anlattıklarından fazladır anlatmak 

istedikleri. Kuranın her bir harfi çekirdektir. Ama şöyle  aramayacaksın: Yaprak çekirdekten çıkıyor. Odun 

çekirdekten, koku çekirdekten çıkıyor.O zaman bıçağı alalım bakalım yaprak orda mı…O şekilde yok. Buzda da su 

var ama bizim içtiğimiz su gibi yok, odun da nur var, duman var ama bizim bildiğimiz gibi değil. Ama ordadır. 

Nedir o? Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Birbirine dönüşüyor.

• Suret Esmaların; cilve, cemal, nakşı sanatına dayanır.

• Kanuniyet Evamir-i Tekviniyeye dayanır. (Kader Programı)

• Hakikat Esmaya dayanır.

• Mahiyet Sıfata dayanır.

• Herbir ayetin müteaddid manaları vardır.Hem herbir mana küllidir.Her asırda efradı bulunur (Şualar-268)

Her asırda efradının bulunması, herbir ayetin müteaddid manalarının olması, herbir mananın külli olması Vahy-i 

Zimnîdir. Ama dese ki Musa (a.s) giderken Firavun arkasından Kızıldenizde boğuldu, bu vahy-i sarihtir. Yoksa 

ben Musa olmayacağım, Meryem olmayacağım, İsa da doğurmayacağım. Neden ben başkasının kitabını 

okuyayım. Mesela Meryem erkek görmeden döllendi ve kendisine zıt bir yapı sistem, kadınsa erkek, kendisine 

zıt erkek doğurdu. Adem (a.s) Safiyullah, Musa(a.s) Kelimullah, İbrahim(a.s) Halilullah, Muhammed (a.s.v) 

Habibullah, İsa(a.s) Ruhullahtır. Vayhi zimniden bahsediyorum dimağ Meryemdir, kulak zarı bozulmadı. Vahyi  

kulağı bozmadan döllendi Ruhullah Bütünlüğe geldi, ilim oldu. Ölü gönülleri dirilttim. Ağzımdan çıkanla 

doğurdum. Ve ölü gönüller dirildi. İsa(a.s) ölüleri diriltiyordu. İlla mezardan kaldırmıyordu, körlerin gözünü 

açıyordu. O zaman sen ne yapacaksın basiret gözünü açacaksın, ölü gönülleri dirilteceksin, körlerin gözünü 

açacaksın. Sen Meryem olup İsaları doğuracaksın.

Üstad «10 sene İstanbul’da kaldım bir kere bakmadım» dedi. Günah olduğu için. Bende şöyle bir his var fikrin 

dışında: O harama  baktığım zaman bana bir şey yükleyecek. Negatif enerji… Bu kesin. Günahtır deyince nefis 

pek durmuyor. Ama bu günah mutlaka paket enerjidir. Üstad diyor «Yerde işlenen günahların alem-i misalde 

temessüllerini görüyorum». Yedi kat ileriye geçmiş O.. Şimdi ikisine bakıyor: Harama bakıyor alem-i misaldekini 

görüyor. Nasıl bakacaksın? Meziyet yok ki orda. İkisini bir görüyor.

• Sünnet-i Seniyye nedir bu manada? «Resulullahın hareketi, her fiili niçin doğrudur» diye sorulsa şu misale 

benziyor: elimdeki kalem masanın ne tarafında dursa? en uygunu nasıldır? Bu kalem sizin ruhunuzda nasıl 

gözüküyor, gözükmesi lazım? O zaman ruhlar alemine bakmam lazım. Ben önümdeki kaleme bakıyorum o ise 

yukarıya bakıp diyor ki «O kalem yukarıya göre yanlış, çirkin duruyor. Onu sağa doğru al, biraz çevir. Bak o kalem 

burada karanlık gözüküyor. Biraz daha ileri, al çevir vs.» diyor. Çanak anteni TV’de görüntünün iyi olmasına 

ayarladığımız gibi.. Yani buradaki muameleyi oraları görerek yapıyor. Allah Resulünün her hareketi mükemmel 

olamaz, beşer bunu yapamaz. Var ise ikisini bir görüyor demektir. O zaman o mükemmel olur, mükemmeldir.
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• Günahın enerji olduğunu bilirsen ki bunun faturası var: Ya baş ağrısı olarak gözükecek sana. 

Ya  tuvalete gidemeyeceksin. Ya ikide bir  tuvaletin olmadığı halde vesveseye dönüşecek.

Ya olmayan bir kalp krizi vs. korku olarak sana yansıyacak. Ya unutkanlık olacak. 

Ya da sende bir «üff» diye can sıkınıtısı olacak..o seyrettiğin şeyler enerjidir.

• S: Bizde bu şekilde bir ders yapabilmek için takip edeceğimiz metod ne olmalıdır? Nereden başlayacağız külliyat 

okurken neye dikkat edeceğiz?

C: Bu derste anlatılan her kelimenin külliyattan toplaması yapılmış. Hepsinin sureti, mahiyeti, hakikati, 

kanuniyeti bulunmuş. Hepsinin dimağdaki, vicdandaki, kalpteki, ruhtaki, fiildeki görüntülerinin izleri takip 

edilmiş. Hepsi evvel, ahir, zahir, batın isimleri ile değerlendirilmiş. İktidar ve feraset kullanılarak ortaya 

konulmuş. Bu seviyeye toplama okuyarak geliniyor. Mesela bu gün tefekkür okudum: külliyatta tefekkürle 

ilgili geçen 300 küsur paragrafı tek tek okudum ve çıkarımlar yaptım. Bazıları sarih, bazıları zimni

(Lem’alardaki zimni manayı, Mektubatla ezdim çıkarttım misal). Ne merak ediyorsanız mutlaka onun 

toplamasını yapacaksınız. Mesela Lem’alardan bir yer okudun «abi bu budur» dedin..oysa onun sadece suretini 

veya sadece mahiyetini, hakikatini veya sadece kanuniyetini gördün.

Mesela örnek için hayatı söyleyeyim:

• Hayatın sureti           Gözüktüğümüz, yaşadığımız, konuştuğumuz, duyduğumuz, dokunduğumuz...

Bunlar hayatın suretidir.

• Hayatın kanuniyeti Bütün kainatı içine almış yani Allah’ın dışında ne varsa hepsinin hakikatine sahip

hayat. Hayat nereye girmiş ise oraya bütün kainat girmiş.

• Hayatın hakikatı  O hayatın taşımış olduğu esmalardır.

• Hayatın mahiyeti  Subuti sıfattan, HAYY sıfatından gelmiştir.

Hayat hakkında sadece Lem’alar, Şualar ile yetinmedim. Toplama yaptım. Peki toplamadan nasıl mana çıkartacağız 

? Külliyatı en az  5 defa bitireceğiz. Elini kolunu sallayarak o memlekette rahat dolaşmak için 10 defa külliyatı 

bitirmen lazım. 5 defa bitiren yardım alarak çıkartır. 10 defa bitiren kolunu sallayarak kendini inşa eder. Çok 

okumayla mümkündür. Fedakarlık yapacaksınız. Özveri yapacaksınız. İstemeyeceksiniz, hep vereceksiniz. İbadeti 

değil terklerinizi çoğaltacaksınız. Terkler ile insan, insan olur. Hayvan da, ağaç da ibadet yapıyor. Ama onların 

terkleri yoktur. Mevcudat fıtri ibadet ediyor. İnsanı hayvandan ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesini yeni 

buldum: hayvan bir şeyi ister ama onu terk edemez. İnsan ise bir şeyi çok ister ama onu terk edebilir. Terk 

edebildiği kadar insandır. Terk edeceksin. Bunu sakın fedakarlık diye anlamayın. Kendimi inşa etmek adına bir 

şeyi verdim çok şey almak için. Özveriyle çalışacaksın, üşenmeyeceksin, yorulmayacaksın. Yattığın zaman Ayşe, 

Fatma, para-pul ve makam ile yatmayacaksın ama çalıştığın konuyla yatacaksın. Mec’ul nedir diye mesela..
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Bana eskiden gazeteci diyorlardı ama şimdi meyvesini yiyorum. Abi ders yaptığı zaman, kesinlikle not defterim 

kalemim yanımda olurdu. Kendim ders yapacağım zaman da defterim yanımda olur «acaba yeni ne mana gelir» 

diye not almak için. Sorduğun için anlatıyorum bunları..

Okuma saati ile gündeliği kurtarırsınız. Çin atasözü: günü kurtarmak istiyorsanız gidin balık tutun. 10 seneyi 

kurtarmak istiyorsanız ağaç dikin. Seneyi kurtarmak istiyorsanız buğday ekin. Kendinizi kurtarmak istiyorsanız 

kendinize yatırım yapın. Başka hiç şansın yok..terk..terk.  Allah Rasulune gelen Kur’anı kendisi okudu, aynı Kur’anı 

Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali okudu. Ama hepsi farklı. Yani villanın da gecekonudunun da malzemesi 

çimento, tuğla. Yani kendini inşa edeceksin. O kadar da kolay ki..hiç de zor değil. Bunu yaparken niçin yaptığının 

cevabını bulursan her şey lezzete inkılab eder.  

Rüştü abi 15 sene anne-babamı görmeme izin vermedi. Kendisi de annesinin cenazesine gidemedi. Gitseydi sorumlu 

olduğu matbaa işleri aksayacaktı çünkü. İmam Ebu Yusuf’ta vefat eden babasını yıkadı, defnetmeye başkalarını 

gönderdi «siz defnedin ben derse gidiyorum» dedi. İsa (as)’ın talebesi Petrus demiş ki «Ey Allah’ın Resulü babam 

vefat etti, onu gömeyim». İsa as demiş ki « ya Petrus, bırak ölüyü ölüler gömsün». Rüştü abiye dedim ki «abi bana 2 

gün izin verir misin, anne babamı göreyim»... «tamam, bakarız dedi». 15 gün geçti Rüştü abiden ses yok.. Sonra bir 

gün İçerenköye derse arabayla  gidiyoruz..konuşurken bir neşeli  bir anının yakalayıp dedim  «abi 1-2 gün verecektin 

ya».. Bir sessizlik oldu sonra dedi ki «kardeş biz iznimizi kabre sakladık. İznini kabirde yapacaksın».

Bir şeyin intizamı yoksa külliyeti de yoktur diye geçer. İntizam kendini yönetme sistemidir. Her isteyene 

verilmiyor. Ama verilenler isteyenleredir. İsteyenlerle beraber olacaksın.. İyi olmak istiyorsan iyilerle beraber 

olacaksın. Kitap okuma arzun mu var ? Sakın onu erteleme, kalk yataktan ama onu erteleme. 

Çünkü arzu her zaman gelmez. Peki okuma haleti, aşkı nasıl uyanır ? Uyananlar ile beraber olacaksınız. 

En ciddisi ise, Nadir abinin dediği gibi, dua edeceksin, Allah’tan ısrarla isteyeceksin.

İstemenin en kuvvetlisi ise fiilen adım atmaktır. 

Sigara içmesen ama içenlerle beraber olsan sana sirayet eder. Herkesle yemek yeme, herkesle seyahat etme, 

herkesle ticaret yapma. Ne olmak istiyorsan onu bileceksin. 1 sene sonra nerede olmak istiyorsan onu şimdiden 

görmen lazım. İnsanı en perişan eden «ben yapamam, ben beceremem» demektir. İnsanın katili odur.

Mesele herşeyi yapamaya çalışmak değil, bir şeyi tesbit edip onu en iyi yapmaktır. 33’e kadar malzeme, polen 

toplayacaksın. 33’ten sonra meyil başlar. 40’ta karar kılacaksın, «ben buyum»..zaten demene de gerek yok o’sun.

Malzeme, polen olmadığı zaman yaban arısı olursun, başkasının balına muhtaçsın. O zaman eşek arısı derler 

sana. Hep dinleyici makamında, «birşeyler dese de bilsem» makamında olacaksın. 
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1) tembel olmayacaksın. 

2)  kuralı, sistemi bileceksin: 5 saat çalışırsın ama kurallı, sistemli çalışanın 10 dakikasına yetişemezsin. 

Onu da abilerden alacaksın. «Birisine anlatacağım o yüzden bunu okuyayım» diye okursanız okumak işkencedir. 

«Okuyup kendimi inşa edeceğim, kendim için» diye yapınca o işten lezzet alırsın. 

Sonsuzluk, ebed aleminde rahat istiyorsanız rahatınızı terk edeceksiniz. 

Oradaki rahat buradaki fedakarlığa bağlı.

Eğer aldığınız ilim ile enfüse taşınıp kendinizi inşa etmeyi yapabilirseniz ne kadın, ne para ne baklava hiç bir şey 

gözünüz görmez. Çünkü dünyadaki en büyük lezzet güzel ahlaklı insandır. Kendindeki güzellikleri fark edip ona 

yaklaşma, kendini keşfetme nisbetinde yani enfüsî yatırım, enfüsî tefekkür.. Bu dersler ile enfüse geçtikçe lezzete 

gark olacaksınız. Artık yaşadığınızı o zaman fark edeceksiniz. Bedensel dayatmalardan o kadar uzak olacaksınız. 

Yani istemek bir yana onlar «mümkün değil» olacak. Çünkü ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. 

Baklava yerken çorbaya kim tenezzül eder ? Mercedes ile giderken Hacı Murad’a bakar mı adam ?  

Enfüse geçtiğinde her şeyi orada görüyorsun. Haritadır diyor içerisi. Ruznamedir. 

Bu da kendimize yatırım yapmakla mümkündür. Kendimize yatırım yaparsak kendimizden kaçmayız. 

Ondan sonra artık ne taassub ne tembellik olur. 

Kimse araba sürerken arkayı görmek için dönüp bakmaz. Arkaya bakmak isterse dikiz aynasıyla bakar. 

Yani arkaya bakarken öne bakmış oluyorsun. Öne bakarak arkaya bakıyorsun. Sadece hafif açı değiştiriyorsun. 

Arkaya bakmak için dönmüyorsun, dönmeyeceksin. Kim tenkid eder ? Kim bağnaz ve geçimsiz olur ? 

Kimde menfi taassubu var, başkasıyla meşguldür ?: Sağa sola bakan, hedefini kaçıran..

Hedefine bakıyorsan kendini kötü hissetmeye bile zamanın olmaz. Kötü olmak için oturup düşünmek lazım.. 

.  .  .
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Burada Vacib-ul vücud 
bitiyor. Esma bitiyor.

Biz Allah hakkında aldığımız haberleri 
Kur’an ile alıyoruz. O da buradan oluyor. 
Burada Kelam sıfatı vardır.  Kuran buradan 
geldi. Buradan gelen vahy-i sarihtir. Fakat 
Kur’an yukarıdan (zati sıfattan, şuunattan, 
şuunat-ı ilahiyeden) bahsediyor ki bu da 
vahy-i zımnidir.

Buradan haberimiz olmadı, 
olmayacak.

Buradan alametler var.

Allah kainatı yaratmaya karar verdi ve bu çekirdeği 

yarattı. Bu çekirdeğin adı Mec’uldür. Orada her şey 

var. Bunun adı Nur-u Muhammedidir aynı zamanda.  

Bütün Eneler buradadır. Burası mahluk değil.

Ene şu demek: Benim gömleğim, benim atletim. 

Gir içeriye, benim hayatım, benim aklım benim ruhum.. 

o «ben» diyen budur. Bunlar diğer derslerde 

bahsedilmişti. Bu derste Ruhun açılımdan bahsetmeye 

çalışacağız.
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Vacib-ul vücud alemi. 

Enenin MANA tarafı buraya aynadır

MEC’UL

Enenin 

NUR tarafı

• Enenin NUR ve MANA yönü var.

Nur tarafı  varlığın programı, çekirdeği.. Nur tarafımızı Enaniyettir.

Var olduğu için, mahluk olduğu için varlığa ayinedarlık ediyor. 

Bütün alemlerin çekirdeğidir. Ruznamedir, takvimdir, harita, mizan..

• Ene ise vücud-u haricisi olmadığı için, mahluk olmadığı için mahluk olmayanı, vücud-u haricisi olmayanı 

gösteriyor. Çünkü mahluk olmayanı göstermesi için kendisi mahluk olmaması lazım. 

Her şeyi gösteren kendisi gözükmemesi lazım. 

• İki taraflıyız: hem mahluku tanımlıyoruz, hem vacibi. En güzel ayinedarlığı yapıyoruz. 

Güneş vurdu çekirdeğe fıtratı gibi inkışaf etti, mahluk olduğu için. Şecere-i hilkat yönü mahluk olan yönü. 

Vacib-ül vücuda yani Allah’lık alemine ayinderlık yapan yönü ise mahluk olmayan yönü. 

Vacib-ul vücud (Allahlık alemi) mahluk değil. Şecere-i Hilkat mahluk olan taraf. Biz ortadayız.

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 20

51



E N A N İ Y E T  i s e

1 . R u z n a m e d i r

2 . T a k v i m d i r

3 . A y i n e d i r

4 . H a r i t a d ı r

5 . F i h r i s t e d i r

6 . M i z a n d ı r

7 . M i k y a s d ı r

ENE İLE ENANİYET FARKI ?

• Ene mahluk değil.

• Enaniyet  mahluktur. 

Mahluk olduğu için mahlukun ifade edildiği zemindir.

Mahluka aynayız. Şecere-i Hilkat: Arş-ı Azam, levh-i Mahfuz, 

Arş,Cennet-Cehennem, Mikail,Cebrail, İsrafil, Azrail, domuz, 

yılan, Alem-i Şehadet, kadın, erkek, tencere, tabak ..herşey.

• Enaniyet mahluk olduğu için mahlukun hulasasıdır.

Bütün alem cem edilmiş sende…Nur tarafıdır.

• Ene ise mahluk olmayanı gösterme özelliğimiz. Mana tarafıdır

Ene mahluk olmadığından, mahluk olmayanı gösteriyor. 
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• Nefis kötü değil, nefis insan demek. 

Nefsin altı mertebesi nimettir. 

Nefsin yedi mertebesinden bir tanesi nefs-i  emmaredir. 

Nefs-i Emmare de ikiye ayrılıyor: Maddi Nefs-i Emmare ve Manevi Nefs-i Emmare. 

Sen enaniyetin Ruzname, takvim oluş yönünün farkında değilsen ve nefsine uyarsan bu enaniyetin nefs-i 

emmareye döner.

Enaniyetin 
menfi tarafı

Enaniyetin 
müsbet tarafı
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• Ruh cevherdir. Mahluk değil. 

Ene Nur-u Muhammedî’dendir. Ruh cevheri ise Kanun-u Emridir. 

Yani kanun gibi ama ene gibi değil. Biraz daha enenin dışa vuruşudur. 

Ene  çık dışarıya, ruh cevheri  çık dışarıya, mahluk ruh.

Onu mahluk yapması için Allah ona dört özellik takmış:

1- Hayat takmış

2- Kanun-u emri koymuş

3- Zişuurdur

4- Vücud-u haricidir 

Bunlardan sonra bir gılaf-ı latif, bir beden-i misaliye sarılmış bu ruha (streç gibi). Sonra Ruhu cesede koydu Allah. 

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-20-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere
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• Ruhun dört özelliği var demiştik;

Mahiyet  Sıfata bakar   

Hakikatı Esmaya bakar

Kanuniyet Evamir-i tekviniye  yazılım çekirdekdeki yazılım

Suret Esmaların; cilve ,cemal, nakış, sanat bütünlüğü olan; alem-i şehadettir. 

(mesela el, ayak esmanın dışa vuruşudur). 

Alem-i şehadet  avalim-i gaybiyenin üzerindeki tenteneli perdedir.

Mesela:  odun suret

Duman, Nur, Nar, Isı ve Dalga boyları hakikattır

Bunların içinde bulunan DNA  kanun

Suret (odun) nerdeyse duman da ordadır. Ayrı düşünemezsiniz.

Düşün ki; odun başka yerde, duman başka yerde, nur başka yerde, olur mu? Olmaz

• Ahiret nerede?  Suret nerdeyse ordadır. Ahiret dünyadadır.  Nesi? Sureti..

Dünya nedir? Alem-i şehadet... O da;  Alem-i gaybın suretidir.  Alem-i gayb nedir?  Ahiretin hakikatıdır.

Ahirette nasıl olmak istiyorsun? Biz Allah’ı seviyoruz, Allah bizi seviyor mu? Bunu öğrenmek istiyorsan 

yaptığın işe bak. Çünkü Allah bir kulunu severse, sevdiği işleri nasib eder. Allah bir kulunu severse, sevdiği 

işlerle meşgul eder, Allah bir kulunu severse, kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse, dinine hizmetçi 

seçer. Bunlar Hadis-i Kudsi.. Allah beni seviyor mu? Yaptığın işin içindedir. Belki riya şöhret gözükebilir ama iç 

alemine  bak bakalım öyle mi.. Allah öyle bir Allah ki, şöhret için bile yapsanız bu dini , sevapsız bırakmıyor. 

İhlas risalesinde diyor; bir sevab veriyor, sıfır yapmıyor. Öyle bir Allah. Dinsiz dahi olsan mükafatsız bırakmıyor. 

Gayr-i müslim birisi tarikatten hilafet aldı başladı irşada. Talebeler; evliya oldu, irşad oldu. Baktılar şeyhleri gayr-i 

müslim. Dini Hristiyan. Sonra irşad ettiği talebesiyle imanı nasib etti. Tekrar talebelere şeyh oldu.Allah o kadar 

lezzetli ki... Bak ne konuşturuyor. Ona güven. Hiç bir şeyden korkma, sadece benden havfet diyor.

Türkçede korku  yazdık. Korku havf değildir. Havf; camidir. Üniversite diplomasında ortaokul da var. 

Ortaokul diploması  korku        Üniversite diploması  havf’dır.

Ne anladık; ahiret neredeymiş.. Dünyanın neresindedir?  

Nur odunun neresinde ise. Ahirette dünyanın orasındadır. 

Ruh cesedin neresindedir. Odunun neresinde nur varsa ruh da cesedin orasındadır.

Odunun neresinde duman varsa, nefiste bedenin orasındadır. 

Odunun neresinde duman varsa, cehennemde dünyasının orasındadır.. 

Tefekkür ile düşünce arasındaki fark; Düşünce ; malzemeyi toplamaktır. Gavurlarda, imansızlarda, şeytanda 

düşünce vardır. Tefekkür yoktur. Tefekkür ile arasındaki fark: bir şeyin, olgunun neticesinde sana huzur 

getiriyorsa o tefekkürdür. Eğer bir şeyi kavrıyorsan (kuru bir bilgi veriyor, dimağını çalıştırıyor) bu düşüncedir.

Tefekkürün sonunda huzur vardır. Düşüncede yoktur. 
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• Tefekkür: Ruhun kıblesidir. Aklın ve kalbin bütünlüğünden çıkıyor. Kalb devre dışı olursa düşünce olur. Kalbin 

marifet ve nur yoksa tefekkür olmaz (Tefekkür 8 dersinde izah edilmiş).

• Külliyat okurken (bizde böyle dersler çıkartmak adına diyorum) önümüze geldi mahiyet, hakikat veya şuur 

diyelim.  Şuur  nedir diye külliyattan şuur’u anlatan, şuur’u izah eden yerlere  atıf yaparak, not ederek şuur açılımı 

yapmak gerek. En azından basit bizim enfüs lügatı var.. Ordan şuur nedir diye bir kaç paragrafta (size lazım 

olacak kadar) var. Biz zaten çalışmışız. Mesela cismaniyet:  Cisim  beden  ceset  cismaniyet

• Cismaniyeti  şecere-i hilkatte gösterelim: Sidret-ül münteha; münteha sizi aldatmasın.  Cennetin mekansız 
mekanı...sonsuzu.  Ama Allah canibinden bakınca münteha (son).  Yoksa cennetin sonu yok. Sonsuz..

Sidret-ül Münteha’dan alem-i şehadete kadar olan yerin adı CİSMANİYET. Alem-i şehadette bulunan insan (ben) 
cesed.. Gözüken donmuş atomdur. Beden ise anlardır. 
Cisim ise gözükmez.  Haletlerin yansıdığı şey.  Mesela haya: kızardın. Haya kızarmak değil, cisim gibidir. Ama 
kızarmış ceseddir.

Nefis ve şeytanın (İmanın yoktur diyenin) takıldığı yer KÜRS. Şeytanın bildiği Kürsten aşağısıdır. Ortaokulu 
bitirenler, lise müfredatını bilmez. Ne konuşursa ortaokul bilgilerine göre konuşur. Elma, Tomurcuk, Yaprak, 
Dal, Gövde, Kök, Çekirdek..Daha ileri gidebilir mi? Gidemez... İmanın olup olmadığı, burdan aşağısını bilir burdan 
yukarısını bilmez. Oysa imanın yeri kab-ı kavseyndedir. Ordan haberi yok. Üstad diyor; ne ordan haberi olur, 
ne hayali ulaşır. Kürsten aşağı imanım olmayabilir. 

İmanın:

1. Mahiyeti var  Allah’ta olan tarafı.. Onu bilmiyoruz.

2. Hakikatı var  namazdaki haleti ruhiye

3. Kanuniyeti var namaza karşı iştiyak

4. Sureti var  tv izlemiyorsun, internetlere  girmiyorsun, namaz kılıyorsun
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• Arş Kainatın damıdır. Arş-ı azam ise Şecere-i Hilkatin damı. 

Enfüse geçmek için kesinlikle bu harita ezberlenecek, soyismin gibi olacak. 

Ancak enfüs ilimle değil, ilimden önce kesinlikle TERK olacak. 

• Bu haritayı asmak gerekir. Ne asarsanız gelip geçerken şuurunuz olmasa bile takılsa. Mesela  psikolojisi bozuk 

olanlar; seni motive eden, inşa eden,  kuyudan çıkaran, dürbünlük vazifesi gören, merdivenlik yapan bazı 

sözleri, cümleleri A4 de yaz, üç gün as... Okumasan bile gözlerin takılır. Mutfağa, salona, yatak odana as.. 

Üç gün sonra başkasını as. Çünkü kelam sihirdir. Seni sihirliyor. Yalnız fark şu; öteki sihirler sana rağmen 

yapılmış, bunu sen istiyorsun... Daha çabuk sihirleneceksin... 

• « Kelâmın hayatlanması ve neşv ü neması; manaların tecessümüyle ve cemadata nefh-i ruh etmekle bir 

mükâleme ve mübahaseyi içlerine atmaktır.

Şöyle: Deveran ile tabir olunan vücudda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine illet ve me'haz ve 

menşe' zannolunması olan itikad-ı örfî üzerine müesses olan mağlata-i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i 

hayalden neş'et eden sihr-i beyanıyla sehhar gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir. 

İçlerine ya adaveti veya muhabbeti atar. Hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir, içinde hararet-i 

gariziyeyi derceder.» (Muhakemat 89)

• Kainat.

• Cismaniyet

Şecere-i Hilkat
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• Daire-i ilimdeki kanunlar; Camidat için olan kanunlardır.

• Şeriat-ı fıtriye ise; İnsanın hayatını düzene sokmaya vesile olan ve insanla alakalı kanunlardır.

• Mecmua-i Kavanin ise; Arş-ı Azamdadır. Daire-i ilimdeki kanunlar + ruhsal alemde olan kanunların 

mecmudur.

• Arş-ı azam cevher noktasıdır. 

• Akıl Levh-i Mahfuzda takılmış ama neden 

Şecere-i Hilkat’te yeri ARŞ olan Kalb’ten yukarıda 

gösteriliyor ? Çünkü vahye ilk muhatap olan dimağ (kafa).

Mesela delinin, hayvanın , çocuğun  kalbi var ama dini yok.

Kalbin bir ayağı olmayınca ayakta duramıyor.

İlk vahy’e muhatap olduğu için levh-i mahfuz üsttedir. 

• Akılsız bir kalp marifetsiz bir kalp: Mesela; şatahat niye olur? Bazı tarikat ehli veya bazı nurcularda, okuduğu 

halde garib garib şeyleri oluyor.. Bazıları zikrettiği halde bir garib garib oluyor. Sebebi: Bir insanın aklı  ile imanı 

arasında ne kadar yakınlık olursa o kadar dengeli olur. İmanı yukarda ama aklı aşağıda olursa vahdet-ül vücud 

gibi yada şatahat gibi, bazı tasavvufçular gibi çocukça şeyler söyler, yapar. Buna meczupluk denilir. Bazı 

nurcuların aklı yukarıda imanı aşağıda oluyor. Akıl ile kalp arasında  ne kadar fark olursa o kadar sıkıntı 

çekecektir. Ne kadar ikisi yakın olursa o kadar dengede olur. 

• Cismaniyet bir tabirdir. Mesela; ruhum nerede? 

Bensiz düşünemezsin.. Hem cesedin içinde, hem değildir.. 

Ruh daha cami’ olduğu halde «cesedimiz» diyoruz... 

Kanunlar da aynı ruh gibi, içindeki bir sıfat...

Ruh daha üstündür diye bu cesedin neresine koyacaksın ? 

Kalp mi üstün akıl mı? Kalp üstündür. Akıl onun bir 

şubesidir. Kalbin iki ayağı var: 

Bir ayağı VİCDAN. Diğer ayağı DİMAĞ.

İkisinin cemi KALB.  Fakat fazlasıda var.
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• Aklı inşaa ettiğimiz gibi kalbi de ihya edersek o zaman hem aklen, hem kalben donanımlı oluruz. Zevkli olur..  

Mesela bazen bakıyoruz bir nurcu çok yüksek hakikatlerden söz ediyor, ama bakıyorsun ki hayatta o imanın 

gerektirdiği vasıf üzerinde yok.  Kimisinde de müthiş bir taassup var ama ilim yok. Ne sakatlık olursa olsun imanla 

akıl arasında düşüneceksiniz.. İman kalptedir. Akılda onun bekçisi ve süpürgecisidir.

• İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman.  

Bazan da mücahiddir, bazan süpürgecidir. (Sözler 732)

İman kalpte, ilim dimağda. Bunu unutmazsanız çok soruları çözersiniz..  Eğer İman aşağıda, akıl  yukarıda 

muvazenesiz olur. Bu adam acayip yerlerden dem vurmuş, acayip ilmî derinliklerden bahsediyor ama hayatında 

din yok.. Bu ilim nedir? Taklidi bir ilimdir.. Bir yerden kapmış, siteden indirmiş veya risaleden okumuş bunun 

sahibi gibi taklid ediyor.. Çünki; iman aşağıda, akıl yukarıda... Bu ne kadar problemse, tarikatta da tersidir.

Şöyle örnek vereyim; kafa kabak gibi kalp fındık gibi olursa hayatında pek din yok ama yukarılardan dem 

vurur. Tasavvufda daha çok olur. Kalbi kabak, kafası fındık olursa yani imanı artmış o nisbette ilmi yoksa 

hayatında meczup vari hareketler olur. Nerde ne diyeceğini, nerde nasıl konuşacağını, nerede ne tebliğ 

edeceğini bilmiyor. 

Mesela; Depoda dolu bilgisi var: Kim-kime, neyi-ne zaman, nasıl –niçin,  makam-maksad,  uslup-siyak  ve 

sibak’ını bilmeden ben doğru söylüyorum der.  Doğruyu, doğru zamanlamasını yapmazsan, doğruyu  doğru 

insanlara demesen, doğru yanlışa sebep  olur.. 

• Vesvese ilk akla mı geliyor? Hayır akla ilk gelen vehim.. Mesela delinin vehmi yoktur . Vesevesesi de yoktur.  

Çocuk neden inanıyor yalan söylediğin zaman? Çünki; aklında yalan denilen bir malzeme yok.. İslam fıtratı da sıdk 

üzerine kurulduğu için daha yalan ezberlememiş. Öğretmemişiz yalanı.. O zaman her söylediğini doğru sanır. 

Niçin? Yalan yok ki dünyasında... Hz. Adem neden şeytan vasıtasıyla  kadına aldandı?  Çünkü yalanı ilk defa 

görüyor. İlk defa yalan orda oluyor «Beka bulacaksın».. Yalan bu. Ama niye aldandı ? Aldanmadı. Çünkü yalan 

yok ki .. Ne deniliyorsa doğrudur. Hiç yalan konuşulmamış. Nasıl? Şeytanın secde etmediği yer kalmamış. Şimdiye 

kadar hep doğru söylüyordu. 
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• ENE «Benim ruhum»dedi  Ruh, Arş-ı Azam’da

ENE «benim aklım» dedi  Akıl, Levh-i mahfuzda

ENE «benim kalbim» dedi  Kalb, Arş’ta

ENE «benim his ve şuurum» dedi  His-Şuur, Arş’ta

ENE «benim nefsim dedi»  Nefis, Kürs’te

• Nur-u muhammedi mec’ul’ün bir sıfatıdır. Eneler burda. 
Biz burdayız. Bütün eneler..
Benim kazağım, Benim gömleğim, Benim atletim, Benim 
vücudum, Benim hayatım, Benim aklım ve şuurum.
Benim ruhum. 

• O ‘ben’ diyen, ruhuna sahip çıkan ENE. 
O sahiplilikle sen ruh olmadığını bilesin. Benim ruhum 
derken bunu diyen ruh değil. Sahip çıkılan, sahip çıkan...

MEC’UL

Bunu meleğe uygulayalım:

• Ruhum Azrail.

• Aklım Cebrail

• Kalbim His ve şuurum bütün esmaların en azami derecede perdesiz tecelli ettiği hakim olduğu zemin.

Hayat olduğu için İsrafil.

• Zıdların cem’i Mikail

• Ruhun bir mahiyeti var.  

Mahiyet daha merkezde.   

Hakikat daha dışa vuruşu.

• « Ruhun mahiyeti; zîhayat bir kanun-u emr, zîşuur bir âyine-i İsm-i Hayy, zîcevher bir cilve-i Hayat-ı Sermedî 

olduğundan mec'uldür. Bu cihetle mahluktur denilemez. Fakat Sa'd, Makasıd ve Şerh-ül Makasıd'da, bütün 

muhakkikîn-i İslâmın icmaına ve âyât ve ehadîsin nususuna muvafık olarak, "O kanun-u emr, vücud-u haricî 

giydirilmiş sair mahlukat gibi mahluk ve hâdistir" demiştir.»  (Barla Lahikası 258)

• Mahluk ve Kanun arasındaki fark;  

Bir şeyin mahluk olabilmesi için ilm-i  kelam da dört tane illet gerekiyor. 

Ene                                      

Enaniyet

Kalb                                    

Beşeriyet  & Nefis            

1- Kanun-u emr

2- Vücud-u harici

3- Zişuur

4- Zihayat

R U H

H a k i k a t i M a h i y e t i
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• Nurculukta ise (Risale-i Nur’da) üç tane var.

1. İlle-i maddiye

2. İlle-i gaiye

3. İlle-i suriye

4. İile-i failiye

Mesela elma:  

• Bir Allah lazım. 

Gayesi olması lazım. Niçin yapacak.                             

• Madde lazım. Neye benzesin? 

Sureti lazım. Sonra maddesi lazım.

Mahluk yani 

İllet-i tamme

(İlm-i Kelama göre)

• Her fen kendi lisanıyla doğar. Fiziğin tabirleriyle biyolojiyi çözemezsiniz.. Mesela fizikte atom var. Kimyada çözelti 

var. Atom’u sadeleştirip minnacık desek atom denince bizde oluşan olgular. Minnacık dediğimizde olur mu? 

Eğer fizikçi olmak isterseniz, ilk kim başlatmışsa, ilk ne tabir kullanılmışsa onu bilmek zorundasınız

Ben mec’ul yerine e’kul yazsam olmuyor.  Hakikat yerine maktikat (atıyorum).

Amud-u nurani’ye yerine ışıklı direk. Mirac yerine merdiven olur mu?  Olmaz..

Atom yerine minnacık olur mu?  Minnacık = Küçük bir şey demek.

Atom ise; Elektronlar, protonlar, nötronlar vs.. Her fen kendi lisanıyla doğar. O feni bilmen için... 

• Risale-i Nur’da bir fen’dir. Kainatın dilini dilimize çevirendir. Nedir kainat?

Allah’ın iki tane ayeti vardır. 

1- Vahy-i sarih 

2- Vahy-i zımni

• Vahy-i sarihte; kelam sıfatından gelen Kur’an. Gelebilmesi için; Cebrail, peygamber, biz lazım..

Kainata; ‘ve min ayatina’ diyor. Yani ayetlerimiz. Kelam sıfatından gelen Kur’an insandır. 

• İrade sıfatından gelen şu mevcudattır. Bu da ayettir. Kelam sıfatından gelen Kur’an’la boyalanan bir fıtrat , 

irade sıfatından gelen (ki peygamber yok, Cebrail yok) kainat kitabındaki ayetleri okuma yetkisini ele alıyor. 

Kainattaki ayetleri okumak için adeta vahiy alıyor. Bunu bilmeyen insan; arıya vahyettik diyor. 

Nahl - {٦٨}َواَْوٰحى َربَُّك ِاَلى النَّْحِل اَِن اتَِّخ۪ذى ِمَن اْلِجبَاِل بُيُوتًا 

Ve senin Rabbin balarısına vahyetti,  dağlardan, kendine evler edin.

Vahiy nasıl olacak. Cebrail gelmemiş ki. Cebrail gelecek arıya vahyedecek. Peygamber mi bu... 

Kelam sıfatından gelen ayeti tevil etmek, çamaşır gibi kıvırma ihtiyacı duyuyoruz. 

• Risale-i Nur bunları çözüyor. Demek ki iki tane ayet var:

1- Kelam sıfatından gelen ayet

2- İrade sıfatından gelen ayet.. 

Kudret yaratmış ama ortaya çıkana irade denilir. 
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Kelam sıfatından gelenin; arada cebrail var, peygamber var, boyalanıyor. Ne yapıyor? Kafayı inşaa; o kelam 

sıfatından gelen ayetleri Cebrail as ve peygamberle kafa inşaa oldu. İnşaa olan dimağ kalbi ihya eder, neticesinde 

artık sistem çalışıyor. Bu sistemle irade sıfatından gelen kainatın ayetlerini cebrailsiz ve peygambersiz okuyorum.. 

Benden başlıyor sanki geri bana getiriyor. (Peygambersiz denince çok tuhaf oluyor. Yanlış anlaşılır. Ne demek 

isteniyor. Ne diyorlar bunlar?  Oysa Allah çiçeklerine «ayetlerimiz» diyor.  Elma, armut bir ayettir. Ayet ne demek; 

Delil, bürhan, ispat ve varlığını zorunlu ve zaruri  kılan alamet, işaret... (Bu lügatta yok..))

• Allah Resulü diyor ki; «Kainat, 6 harfle yazılmış.»

5 tane harfle Kur’an yazıldı. 4 tane harfle İncil yazıldı. 

3 tane harfle Tevrat yazıldı. 6 tane harfle İnsan yazıldı..

• İman esasları 6 tanedir. 5 tanesinde hüküm var. 6’sında izah var.

amentü billahi  Allah bizim dışımızda ( izah  yok)

Ve melaiketihiMelekler de benim dışımda ( izah yok)

Ve kütübihi Kitap benim dışımda ( izah yok)

Ve Rusulihi  peygamber benim dışımda ( izah yok)

Vel yevmil ahir ahiret benim dışımda ( izah yok)

Ve bil kaderi (dedikten sonra) hayrihi  ve şerrihi ( izahtır) benimle ilgili (kim?) hayır ve şerr’i anlayacak kişi..  

Nedir?  5 tane iman esasına iman eden kişiyi tanımaktır Kadere İman. Hepsinde hüküm var. Altıncısında izah 

var. 

Kader şecere-i hilkatin alfabesi.. Dolayısıyla insan ile Allah mabeyninde hiç bir berzah yoktur. 

• Şimdi Risale-i Nur’a göre İllet-i Tamme:

İlm-i  Kelamda  

1. İlle-i maddiye          

2. İlle-i gaiye

3. İlle-i suriye

4. İile-i failiye

Mahluk yani 

İllet-i tamme

Risale-i Nur’a göre

1. Lüzum

2. Zaruret

3. Vücub 

« illet-i tâmme vücudu için lüzum ve 

zaruret ve vücub ortaya girip ihtiyarı 

ref'etsin»  (Sözler 467)
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• Ruh cevherdir. Ruhun 4 özelliği var: 1- Zişuur, 1- Zihayat, 1- Kanun-u  Emri, 1- Vücud-u Harici.

ENE: Nur-u Muhammediyeye dönüşmeden önce Allah’ın planı, projesi. Buna mec’ul denir.  

Allah bir KARAR veriyor. Bu kararın adı mec’ul. Kendisinin dışında bir şey yaratacak. HALIK olduğu için. 

Ne ihtiyacı var? Güneşin ışığı vermesi kadar. Suyun ıslatması kadar. Allah niye yarattı ? «Her cemal sahibinin 

kendini görmek ve göstermek istemesi» diyoruz. Hemen arkasından şu soru geliyor: İhtiyaç mı? Hayır. Fıtratın 

iktizası budur. Yani; suyun ıslatması ihtiyacından mıdır? Soğuğun bizi soğutması ihtiyacından mıdır? Güneşin ışık 

vermesi ihtiyacından mıdır? Hayır, fıtratındandır. 

Allah bizi niye yarattı? Veya Kainatı niye yarattı?: Her bir cemal ve kemal kendini görmek ve göstermek 

sırrınca. Hemen bu soru geliyor. Yani ihtiyaç değil. Fıtratın gereği. Su bizi ıslattı..İhtiyacı mı var? Hayır, fıtratı 

iktiza ediyor.Tersini düşünelim: Su ıslatmasın, su olur mu? Güneşin ışık vermediğini kabul edin, güneş olur mu? 

Allah’ında Halık özelliği olmasa Allah olmaz. Merhamet özelliği olmazsa Allah olmaz. Şefkat özelliği olmazsa 

Allah olmaz... ne demektir bu? Bir insandan merhamet ve şefkati kaldırın insan mıdır? Merhamet ve şefkat 

insanlığın özelliğidir, ihtiyaçtan değil.. Hiç bir tezahüratı yoksa O İlah olmaz.

Bundan sonra Allah karar veriyor: O karar’ın adı Mec’ul. 

Bunun içine bütün insanları, kainatı  koydu. 

Bunun içini de belirledi. Misal; 124 bin peygamber olacak. 

Şu olacak bu olacak.. Yani Program.

Bunun adı da Nur-u muhammedi... Onu öne çıkarttı. 

• Mec’ul’ün içinde iki birim var: Nur ve mana. 

Allah karar verdi.. Yaratacağım.Yaratacağım kararının adı  Mec’ul. 

İçerisi ne olacak?  Bu, Nur-u Muhammediye dönüştü. 

Bunun içerisinde ne var?  Eneler var. Hepimiz burdaydık. 

Yani kaynak itibariyle: Ahmed (asm) , Adem (as), İbrahim (as).. 

Ene itibariyle hepimiz aynıyız. Allah buraya (mec’ül) devamlı 

tecelli ediyor. Yani dere akması için suyu beslemesi lazım gibi... 

Allah’lık hakikatı devamlı besliyor (Kayyumiyet) bu yüzden mana. 

Nur’da Arş-ı Azamı besliyor. 

Mana  (deponun dolması gibi). Doluş. O’na bakıyor.

Nur ise çıkış. Bir yönden geliyor. Diğer yönden çıkıyor. 

Devamlı... Ampul gibi.

MEC’UL

Cevher-i 
ruh

Dimağ

Mana

Nur

Kalb

Nefis
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• «..binler muhtelif âlemleri tazammun eden kâinatın çekirdek-i aslîsi ve menşei, kuru bir madde olamaz. 

Madem şu şecere-i kâinattan daha evvel, o nev'den başka şecere yok. Öyle ise ona menşe' ve çekirdek 

hükmünde olan mana ve nur, elbette yine şecere-i kâinatta bir meyve libasının giydirilmesi, yine Hakîm 

isminin muktezasıdır» (S.579)

• Arş-ı azamın bizdeki karşılığı  Ruh’tur

Levh-i mahfuzun karşılığı Dimağ (akıl, Dimağın içinde bir birimdir) 

Arş’ın bizdeki karşılığı  Kalb’tir.  

Neden levh-i mahfuz yukarda, Arş aşağıda dersen: Bizde de öyle. Dimağ da  yukarda, kalb aşağıda. 

Cehennemin  bizdeki karşılığı  buhran, bunalım, panik, panik atak, deprasyon. Yani CELAL. 

Cennetin bast, sürur, neşe, saadet.  

Daire-i ilim: sistemin kuruluşu.        

Daire-i hayat: Aktifiyet, hayatiyetimiz.

KÜRS nefis, şeytan cin, ervah-ı habise,  burda takıldı bize.  İmanın yok demesi buraya kadar olan bilgisine 

göre konuşuyor. Doğru olabilir. Nereye kadar bilebilir ? Takıldığı yere kadar, Kürse kadar şahittir.  

Elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Gidemez. «İmanın yok» diyorsa nereye 

kadar yok? Kürse kadar şahidsin benim imanıma diyeceksin. 

İmanın hakikatları var (Arşta), mahiyetleri var (Arş-ı Azam), Kab-ı kavseyn’e kadar geliyor. Daha sonra iman, 

İmkan ve vücub ortasına kadar geliyor. Mec’ul de iman yok. Fena-yı mutlak.. Çünkü iman eminliktir. 

Emin olmaktır. Derste  gördüğümün birisi için denilse ki; derse katıldığından emin misin? 

Yani iman et varlığına. İman gaybadır. Kişi gayb değil ki. 

İmanın sureti  Gaybadır.

İmanın hakikatı  Esmaya, arş’a bakar. 

İmanın mahiyeti  Kab-ı Kavseyn’e, fena fillah da Mec’ul’e bakar.

Vesveseli adam bunu dinlese, İmanı yok diyen şeytana; sen kürs’e kadar şahidsin. oysa İman kalb’tedir diyecek.

Kalb nazar-ı ilahiye mazhar olduğu için, değil şeytan melekler dahi oraya bakamaz. Bakamadıklarından, 

kalbimizden geçirdiğimiz günahları yazamıyor. Allah kıskanıyor, meleğe de baktırmıyor, haram. 

Şöyle: Bir gün sahabe, hanımıyla giderken karşıdan Resulullah geliyor..böyle bakmış. Resulullah halinden anlamış. 

Demiş; ya filane ben, senden daha kıskancım.

Olabilir mi? Peygamber bu. Hiç bunları daha demeden Peygamberimiz söylüyor. Müslümanın özelliği odur ki su-i 

zan etmez, ama su-i zanna da sebebiyet vermez. Bu yüzden peygamberimiz; ben kıskancım, Allah benden de 

kıskançtır diyor. Şirk’in rezil olmasının en büyük sebeplerinden biri de kıskançlıktır. Fıtratı bozmaktır. Bana karşı 

ne rakip koyuyorsun diyor yani. Fıtratını inkar etmektir. 
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• İşte bundandır ki, şeytan imanımıza şahid değil. Olup-olmadığını nerden biliyor. Şeytan dese ki «imanın var»..

Biz kabul edecekmiyiz. Zındıklara da öyle diyor, gafiller de öyle diyor, fetöye de öyle diyor. İmanın var diyor... 

Şeytan onu aldatmıyor mu? Mesela Kur’an-ı Kerim’de mealen; şeytan,  «günahı yap yap, Allah Gafur-u Rahimdir 

affeder’» der. Sakın sizi şeytan aldatmasın, Şeytan böyle der, diyor. «Bir şey olmaz, imanın var» deyince imanın 

var mı oluyor? Zahir şeriata muhalefet ediyor, sen daha imanın var diyorsun... «İmanım var, kalbim tamam, 

dedirtiyor şeytan...

Demek ki şahid değil. Kalb, nazargah-ı ilahiye olduğu için, kalbi  o seyredemez. Değil şeytan, melek dahi 

seyredemez. Meyelandan bir sürü şeye meylediyoruz. Yapmaktan  vazgeçiyoruz. Allah, vazgeçtiğimiz için 

bir de sevap  yazıyor. O meyelanı şeytan görseydi, zaten dumanımızı attırmıştı..Dolayısıyla vesvese gider.

Namazdayken abdest yok diyor. Neden namazdan önce demedi, namazda diyor.  

Bende ona; ‘’evet abdesttim yok, ben abdestsiz kılıyorum, abdestsizde olur’’ diyorum. Ne diyecek bana...

Böyle şeyler dediğinde kurcalamıyorum. Abdesttim yoksa yok.

• Dersimize geçiyoruz...

Cevher-i Ruhun 4 özelliği var:

1. Zihayattır

2. Zişuurdur

3. Kanun-u emridir

4. Vücud-u harici sahibidir

Bu dört özellik 

takıldığı için

mahluk olmuştur. 

• ZİŞUUR şuur sahibi.   2 tane şuur var:

1. Şuur Dimağ’a aittir (ona sonra gireceğiz) 

2. Şuur Kalb’te.   2. Şuur ile meyelanını değiştiriyorsun. 

• «..fıtrî olarak vicdanda şuur ile bizzât hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta' bulur.»

(Mesnevi-i Nuriye 201)

Mesela bir şeye meylettin, 2. bir meyil ile onu devredışı yapıyorsun.. 

1. meylin de gerekçesi vardı. 2. meyelan onu değiştirir.. 

Risale-i Nurda iki tane ikilik var: iki tane şuur var.  İki tane ihlas var (1- ihlas,  2- Sırr-ı ihlas).

• 1. İhlas dimağa aittir

• 2. İhlas kalbtedir.

• 1. Şuur dimağa aittir (dimağ’ın bütünselliğidir)

• 2. Şuur kalbtedir (şuur-u imani. Bütünsellik)
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• Şuurlu hareket edenler var. Kafirler 1. şuur’u kullanıyor. 

Birinci İhlas (misafiri dıştan çok hoş karşılar, fakat içinden geldiğinden memnun kalmaz) ihlas..

İkinci İhlas ise (misafiri dıştan hoş karşıladığı gibi, içinden de memnun kalır) sırr-ı ihlas..

Mesela Şialarda 7 iman esası var. 1 tanesi de takiye’dir (olduğun gibi gözükmemek, yani münafık olmak iman 

esasındandır). Hz. Ömer; «eğer inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın» diye boşuna dememiş.

• Nefs-i emmare nedir?  Nefis 2’ ye ayrılır. 

1. Maddi nefs-i emmare

2. Manevi nefs-i emmare

1. Maddi nefs-i emmare: dünya yüzündeki hayatı makineye koy özünü al, hülasa yap, buzdolabına koy, dondur. 

Onun adı beden. Bedensel hazlar..

2. Manevi nefs-i emmare: «..nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka, daha şiddetli ve daha ziyade söz 

dinlemez ve daha ziyade ahlâk-ı seyyieyi idame eden ve heves ve damar ve a'sab, tabiat ve hissiyat 

halitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngâhı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra 

onun eski vazife-i seyyiesini gören ve mücahedeyi âhir ömre kadar devam ettiren, bir manevî nefs-i emmareyi 

gördüm.» (Kastamonu Lahikası 233)

Nefs-i emmare bize bitişik. Gurur, kibir var ya bizde. Zaten şeytan sana direk müdahale etmiyor. Bunları 

işletiyor. Şeytanın talebesi nefs-i emmare. Şeytanın bir organı yok. Kanda dolaşıyor. Lümme-i şeytaniye 

denilen alet ile üflüyor. Bu üflemeleri Kalb kabul etmez dışarı atarsa  buna şetm denir. Kalb’in kabul etmediği 

enkaz... Şeytan vesveseyi lümme-i şeytaniye denilen mekana yapar, o vesveseyi kalbin içine  atıyor, kalb 

kabul etmezse şetm olarak tahayyüle gider.  Şetm: ahlaksız sözler...

«Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şübheden şetme döner. Hayale karşı şetme 

benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder» (Sözler 274)

İnsandaki sıkıntı; şeytanın vesveseyi kalbe attığını, kalbin kabul etmediğini, ve o vesvesenin şetme 

dönmesinin delilidir. Bu da imanın alametidir. 
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o 7- İTİKAD
o 6. İLTİZAM
o 5. İZ’AN
o 4. TASDİK
o 3. TAAKKUL
o 2. TASAVVUR

(kuvve-i vahime)

o 1. TAHAYYÜL

1. şuur

Lümme-i 
Şeytaniye 2- Vesveseyi

üfleyerek atar

KALB

Lümme-i şeytaniye  Kulak  Üflenilen Mikrofon

Kuvve-i vahime        Dil Konuşturulan Hoparlör

Latife-i  insaniye  bunlara karşı koyan sistem

• Teyakkuza sebeptir

• Taharriye daidir

• Ciddiyete vesiledir

• Lakaytlığı atar

• Tehavünü defeder

VESVESENİN Sureti: Kuvve-i Vahimeden  Vehimler

 Hakikati: Lümme-i Şeytaniyeden Şüphe Şetm, küfür, dalalet, şirk 

Mahiyeti: Latife-i İnsaniyeden  Kemalat-ı İnsaniye

Makasıd-ı Hayriye-i Külliyeden

Bunlarn 

neticesinde 

HAKİKİ İNSAN olur

ŞEYTAN
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• VİCDAN; haşir meydanının küçültülmüş bir modelidir. Herkes haşir meydanında ne hesap göreceğini uyanık 

vicdanından bilir.. Mesela yatarken bazen vicdanınız rahatsız olmuyor mu? O zaman yatma otur kime ne 

yaptığına bak... Şahsi kusurlara Allah o kadar bakmıyorda, kul hakkını bırakmıyor... Şahsi kusurlarını sevapla 

ödeyebilirsin. Kul hakkını şahsi sevapla ödeyemezsin.. Şeytanı çıldırtan şu; yatakta otur, düşün kime ne yapmışsın, 

kul hakkına girmişsen ondan helallik al. Sonra İstiğfar et.. ona da,  kendine de dua et. İstiğfar edince şeytan orada 

çıldırıyor.

Çınarın çekirdeği, çınarı içine alıyor ya, onun gibi de.. Allah’ın dışında yaratılan bütün alemler bizde. 

Hepsine şahid olursun. Bir deneyelim; 10-15 sn gözlerinizi kapayıp bugünü bir tahlil edin. Vicdanınız ne diyecek 

duyarsınız.. Duyduğumuz, gördüğümüz hatayı haşirde soracaklar.. Ciddi bir gerekçemizin  olması lazım ve 

ihtiyarla da düşmemişsen. 

Mesela; derse gideceğim yeri gündüz aradım, projektörü ayarladınız mı,  duvarınızda tahta var mı, kalem silgiler 

var mı? Yoksa getireyim dedim. Hepsine tamam dediler.. Gittik ki ne tahta var, ne projektör çalışıyor. Ve onun 

üzerine kurmuşum dersi. Neyse tahta, kalem  bir yerden buldular, idare ettik. Ve ilginçte bir ders çıktı. Sonra 

arkamdan aradılar falan.. Niçin aradılar ? Dedim, bana özür beyan etmeyin. Şahs-i manevi sizi affetmeyecek... 

Asla. Ben helal etsem bile. ‘Kur’an affetmedi’ diyor. Esteğfirullah desem rahatlayacakmısınız. Hayır dedi. 

Demek birisi sizi sıkıyor. İşiniz şahs-i manevi ile sizin dedim..

Bana soracaklar: «gittin mi?» Gittim. Ona soracaklar: «niye böyle yaptın». Herkese ayrı soracaklar. 

Alimlere niçin demedin, niçin anlatmadın sorusu sorulmadıkça, avama niçin bunu yaptın sorulmayacaktır.

Hadiste ise şöyle geçiyor; alimler bozulmadıkça halk (millet) bozulmaz. Bu ahir zamanın insanları bozulmuşsa 

Alimler bozuk demektir. Ne olursa olsun sen davandan yılmayacaksın. Bir kişi dahi olsa. Kilometrelerce, 

günlerce, saatlerce ömür versen de o yolda (insanları yetiştirme adına) hiç üzülmeyeceksin. 

Aç olacaksın, susuzda olacaksın.. Asla davandan dönmeyeceksin... 

Başka mana vermeyin size bir şey diyeyim; ben sabahtan beri açım. Şimdi yatsı okunacak. Çekip bir yerde  

yiyebilirdim. Ama asla..! İşim var çünkü. Yemeğin bir sebebi; lezzettir. Yemekten lezzet alabilmeniz için 

çiğnemeniz ve oturup sohbet etmeniz gerekiyor. Yemekten lezzet alacak zaman da yok. Niçin anlatıyorum; 

hepiniz gençsiniz. İdealist olacaksınız. 

Allah bu ilmi bedava vermiyor. Gayret edeceksin. Yılmayacaksın. «Ben yapamam, ben beceremem, kafam 

basmıyor» demek kendine en büyük ihanettir. Yalandır. Yalan söyleten de şeytandır. İnşaAllah bu da ayrı bir 

ders olmuştur. Konumuz vicdan olduğu için... Ne olursa olsun, herşeye rağmen dürüst olacaksın, yalan 

konuşmayacaksın, vefalı olacaksın, ihanet etmeyeceksin, kimseyi bilerek nefsin için aldatmayacaksın. 

Gerisi Allah’a ait. Gayret, istek: «ısrarla isteyin» diyor Peygamber (ASM).
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• Latife-i Rabbaniye demek? İradenin ibadetullah ile aktif olur (ibadetullah eylemdir,  İçsel alemde ise basiretini

geliştiriyor).  Zihin marifetullah ile aktif olur, dirayetini doğuruyor içsel olarak. Hissin aktif olduğunu, 

muhabbetullah olduğunu ile  nasıl anlarız?: «El hubbu fillah, vel buğzu fillah» varsa. Allah için dost, Allah için   

düşman olunca çalışır Muhabbetullah.

Mesela; biri, ‘’bu şey şeriata zıttır’’ diyor.  Adam diyor ki ‘’ hizmettir iç’’. 

Allah diyor ki; ‘yapma’. Adam diyor ki; ‘’yap’’.

Eğer Allah’a muhabbetiniz varsa, Allah’ın dediğini yapacaksın.

Allah’ın dediğini kesin bildiğin halde, hâlâ «hocam , şeyhim, abim vs. bir bildiği vardır» deyip’onun dediğini 

yaparsan senin sistemde his çalışmıyor. 

Peki bundan aşağı çalışıyor mu? Evet iraden çalışıyor. İbadetin var, namazın var. Zihninde acayip, papağan gibi 

konuşuyorsun. Fakat histen yukarı çalışmayacaktır. Çünkü his denildiği gibi olmadı. «El hubbu fillah, vel buğzu

fillah» (yani edile-i şeriye, dinin ölçüleri. Fiil  yoksa (misal: ibadet fiil. Marifet ilmi  itikadi’dir) his bitti. Bir bildiği 

olan Resulullah’tır. Ahmet’in, Mehmet’in bir bildiği yoktur. Bir bildiği varsa, bilineni söyler. Ondan başka 

bildiği yoktur. Çünkü; Allah vardır. Allah’ın karşısına başka bir şey koyarsak muhabbetullah yoktur ve onda 

ferasette yoktur. Hayatta hep tökezliyecektir..

Latife-i rabbaniye bu üçünün aktifliğiyle çalışan bir sistemdir.

Yani ibadetullah, marifetullah ve muhabbetullah’ın aktifliğinden 

oluşan neticedir. Bu da kemalat’tır. Dördü de (ibadetullah, 

marifetullah, muhabbetullah ve kemalat) aktif olduğunda 

enfüs (içsel) alemini inşaa eder. 

Latife-i Rabbaniyenin çalıştıp çalışmadığına bakalım: 

Buhari hz. ‘’Cumartesi enseden hacamat olmayın  helak olursunuz’’ hadisini işitmiş. Bir kaç tane rivayet 

olduğundan sahih midir, değil midir şüphe etmiş. Ama ciddi insanlardan duymuş. Fakat doğruluğunu test etmiş. 

Gidip Cumartesi hacamat oldu. Ölüm sendromuna girmiş.. Ve Resulullah’ı görüyor. «Benim sözümü duymadın mı, 

niçin Cumartesi oldun» diyor.  
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• O da «ya Resullullah o sözün doğruluğunu hayatımla test ettim» diyor. Birkaç kişi tam ittifak edememiş, hadisin 

kaliteli olması adına hayatıyla test etmiş. ‘’Benim sözümü duymadın mı,’’ diyen Rasulullah’a «Ya rasulullah 

hayatımla test ettim» deyince Rasulullah sırtını sıvazlıyor ve düzeliyor. 

Niçin anlattım bunu ?  Şöyle: Latife-i Rabbaniyenin sizde çalışıp çalışmadığını test edeceğiz.

Üç yerde: 

1- Namazda (her zaman değil) bazen  şöyle güzel bir huzur olmuyor mu?  Tatlı hal..

2- Kur’an okurken..

3- Ders dinlerken..  (bazen böyle mest olmuyor musun?)  

Bunlar Latife-i Rabbaniyenin çalıştığına delildir. Tatlı hal olması demek Allah ayan oluyor demek. Kendisi, 

sende (Allah) taayyun ve teşahhus ettiği için. Bu ne demek? Latife-i Rabbaniye Allah’ı görüyor. Allah hazır 

olduğu için bizde huzur oluyor. Huzur ordan geliyor. Allah hazır olmazsa sana taayyun ve teşahhus etmezse 

sende huzur olmaz. Namazda böyle tatlı hal olması ne demektir?  «Senden memnunum» demektir. َنْعبُُد ِايَّاَك 

-َوِايَّاَك َنْستَ۪عيُنُۜ  en çok da bu ayeti okurken olur. Neden? Çünkü; öncekiler üçüncü tekil şahıs ( O) diyor. 

Bundan önceki ayetlerde hitap «O (3. tekil şahıs)». Fakat bu ayette hitap «SEN» Biz cem olarak vücudumdaki 

zerreler vs. hitap ederken (SEN) diyor. Buraya kadar gaybane iman, ondan sonra hazırane (huzurane) oluyor. 

Böyle tatlı hal olunca,  sende Latife-i Rabbaniyenin çalıştığına alamettir. Bu nedir? Allah Ayan oldu demektir. 

Allah’ı görmüyoruz diyenin suratına şamar vuracaksın. Allah gözükür de sen görmeyi (körolası cehalet) göze, 

kulağa, buruna, indirgediğin için,  görmüyorum diyorsun. Soruyorum sana; annen dese ki; ‘’şu yemeğe bir 

baksana’’  gözle görebilir misin? Şu resme baksana dendiğinde, görmek için  kulağını götüren var mı?

Kokuya gözünü götüren var mı?  Yok. Herbir hakikatın bir gözü vardır. Şekiller ve renklerin gözü gözdür. 

Seslerin gözü kulaktır. Kokuların gözü burundur. Tatların gözü ağızdır. Dokunmanın gözü tendir. 

Allah’ı görme gözü Latife-i rabbaniyedir. O Allah’ı görüyor. Ama görmeyi göze indirgedik. 

O zaman kulağa,  yemek yedir. Kulağa, kokuyu koklattır. Kulağa, seyrettir.  

Üstadım «bu hakikatı, kulağımla değil gözümle işitiyordum» diyor (Lem'alar 249)

• Allah’ı görme yeri neresidir? Latife-i Rabbaniye   ُِۜايَّاَك نَعْبُُد َوِايَّاَك نَْستَ۪عيُن hoş, tatlı bir hal olmuyor mu? Ben denemek 

için yaparken bile lezzet alıyorum. Bu ne demek? Allah araladı. Bazen olmuyor mu ? Bundan riya olmaz. Olmazsa 

zaten burda aylarca, senelerce duramazsınız bu dağın tepesinde. 17 -18 yaşında.  Sizdeki o ruh olmazsa bizi 

buraya celbetmez. Ve lezzet alıyorum. Lezzet aldığımı halim gösteriyor. Latife-i Rabbaniye sizde olmazsa burda 

yapamazsın. Burdan sıkılırsın. Ne kadar iftira ediyorduk. Ne diyeceğiz Allah’ın yüzüne? Allah’ı görmüyorduk..yaa 

kim demiş... Nasıl bir iftira? Allah gözüküyor. Ehl-i sünnet vel cemaat’ te zaten sünnettir miraç’a gitmek. 

İlk önce kelamına ve rü’yetine mazhar olur, diyor. Sünnet değil mi? Zaten dünyada yaşan herkes görüyor 

Allah’ı. Bir huzur olmuyor mu? Bir coşkunluk olmuyor mu? Nedir peki o? Hazır olduğu için huzur oluyor. 
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• Ruhun 4 hassasından bir tanesi. Zişuur’dur. Dışa çık  Latife-i Rabbaniye(Vicdanın dördüncüsü) yani irade, zihin, 

his çalışınca onların bütünselliği. Evet, bir insanın ibadeti varsa basireti vardır. Basireti kapanmıyor... (Derecesine 

göre). Ubudiyet 3’ e ayrılır:

1. İbadet (namaz- niyaz- oruç) Kalbi çalıştırır

2. Terkler (mübtela olduklarımızı terketmek)  Dimağı çalıştırır

3. Acz, fakr, noksan, kusurunu deruhte ederse  Ruhu çalıştırır.

• Namaz, niyaz, oruç ölünce biter ama ubudiyet ölünce bitmez. Çünkü Halık-Kul ilişkisinin adıdır UBUDİYET. 

Mahluk olduğumuz biter mi? Ubudiyet haleti nasıl oluşur? Çalıştığını nasıl anlarız ? 

Haksız temellük & Ayinedarlığını bilmemek & Mevhumu muhakkak bilmek.

«Enaniyetin vücudu ise, haksız temellük ve âyinedarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten 

ileri geldiğinden, vücud rengini ve suretini almış bir ademdir» (Şualar 81)

 İrade        İbadetullah             Basiret ------------->  

 Zihin Marifetullah  Dirayet

 His Muhabbettullah  Feraset

 L.Rabb.  Müşahedetullah  Kemalat

Vicdan Eylemsel 
tezahürleri

Enfüsi içsel 
alemi inşa 

eder

Ubudiyetin Halet-i ruhiyesi

UBUDİYET İbadetler Kalbi çalıştırır

 Terkler Dimağı çalıştırır

 Acz, Fakr,Noksan, Kusur Ruhu çalıştırır

Haksız temellük

Ayinedarlığını bilmemek

Mevhumu muhakkak bilmek

Ruhun 4 özelliğinden biri olan ZİŞUUR hakikatının dışa vuruşları

• Kalb bütünlüğü Latife-i Rabbaniye’de toplanır, orada Müşahetullah olduğu için. Kişinin şuurlu olduğu ibadetten, 

marifetten, muhabbetten anlaşılır. Latife-i Rabbaniye ile olur. 

Riyakarlıklarla latife-i rabbaniye çalışmaz. 

• ZİŞUUR Latife-i Rabbaniye  Emr-i nisbi & Emr-i itibari.

Tasavvurda  zan, şetm, vehimler var. Ayrıca Vahid-i kıyasi var. 

Vahid-i kıyasi ikiye ayrılır: Emr-i nisbi & Emr-i itibari

EMR-İ NİSBİ: «umumî dünyayı hususî dünyası zannedip.. (M11)» Herkesin hususi bir dünyası var (büyüktür, 

küçüktür, kadındır, erkektir, doğrudur, haktır, hukuktur). Dış dünyadan içeriye alma özelliğimiz Emr-i nisbidir

(Emr-i nisbi: gerçekte var olmayıp bir başkasına nisbet edilen manasına gelir. Bunların hiçbiri mahluk değildir 

(enfüs lügatı)). 
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• Mesela; sığıra Kur’an oku (Abdussamed okusun), kemençe çalın, türkü söyleyin sığır bozulmaz da düzelmez de. 

Çünki; emr-i nisbisi Yani dışardan alma özelliği yok. Mesela; şu bina nasıldır? Gökdelen. Kaç katlıdır? 70 m. 

Levent’te 300 m Gökdelen var. Ona kıyas edersen gecekondu olur. Bizim binalara nisbetle de 70 m bina gökdelen 

gibi oldu. Dış dünyada;  büyüktür, küçüktür, sıcaktır, soğuktur, taştır, topraktır gibi tabirleri dış dünyada 

tanımlayıp içeriye alma özelliğidir EMR-İ NİSBİ.

İçeriye alınan bu bilgileri; keserim biçerim, kaynak yaparım, yapıştırırım, boyarım, siyahı beyaz yaparım, faniyi 

beka yaparım, bekayı fena yaparım, ihtimam veririm, vermem, içerde o dışardan aldıklarımla içerde alt- üst 

ediyorum ne ile? Vahid-i kıyasi bir malzeme. Diğer malzemeler ise: vehim, şetm,şüphe, zan, ahlak, niyet, 

nazar. 

Emr-i itibari  içi dünyamızda düşünce fabrikasıdır. Vehimden, şetmden,  şüpheden, zandan,  ahlak-niyet-

nazar’dan aldıklarımı Emr-i itibaride yoğuruyorum. Senin umumi dünyadaki hususi dünyan bu. Kültür, gelenek, 

çevre, örf vs. bunlar katkı sağlar.

S- Emr-i nisbi, Emr-i itibariye malzeme topluyor gibi mi? Malzeme topluyor değil, o malzemesiz de çalışır. 

Çünkü; içerde bir sürü şeyler var. Üretken insandır. Ama esas malzemeyi emr-i nisbi oluşturur. 

TASAVVUR 

Vahid-i Kıyasi & (Vehim.Şetm.Şüphe.Düşünce.Bilgi.Zan.  Ahlak. Niyet. Nazar)

Hakikatlari kalbtedir. 
Buradakiler suretleridir.

Emr-i nisbi  & Emr-i itibariler

• S- O zaman vehim, şübhe, vs. biz nasıl düşünüyorsak dışarıya öyle mi çıkıyor?

C- Allah bile diyor ki; senin dünyanda ben nasılım? Sen nasıl zan ediyorsan ben öyleyim..

• Allah cc zannımıza göredir.  بِى ِعْنَد َظِنِّ عَْبِدى اَنَا (Sözler 35).

Ama Allah deyince sende: Adalet, hapis, ceza, cehennem, hesap, insanlara hükmeden mi yoksa; merhamet, 

şefkat, töleranslı mı  çağrışım yapıyor? Aslında Allah deyince, bizde korku oluyorsa, Allah değil o. Bizim 

alemimizdeki duygulardır. Allah’ı böyle tanıyoruz demektir. O, öyle değil. Onlar bizim zannımız.

Amelin yoksa ve Allah deyince; şefkat, merhamet, acıyandır hatırlatıyorsa bunlar şeytanın aldatmasıdır. 

Kur’an’ın açık ifadesidir «şeytan sizi aldatmasın»..  
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• Amelin var, hayatın düzgün ve merhamet, şefkat, af hatırına geliyorsa Allah aynasında aslında kendini 

seyrediyorsun. Senin alemine maşallallah..Ruhun inşaa olmuş, Lütuflarla, aflarla mükemmel bir yola girdin 

demektir. Yani aslında Allah deyince insanın hatırına gelen şey Allah değil, bizim zanlarımızdır.

O zaman; Allah deyince ilk hatıra  ceza  geliyorsa hayatımız sorgulanmalı. Amelimiz varsa tabi.

Aslında bu tür şeylere çok telkin almışız. Kalbte  havf ile reca var. Korku aklidir, havf kalbidir. 

Korkuda akıl hakim demektir... 

• MEYELAN VE TASARRUF  Latife-i İnsaniyenin içinde.

Niçin meyelan ve tasarruf? Maturidi’ye göre meyelan. Eşari’ye göre tasarruf. İkisi aynı yani..

«..fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye» (Barla Lahikası 273)

Latife-i insaniye diye nurdersi.com sitede ders mevcuttur. 

Eğer bir şey anlamıyorum diyorsan ilim senin seviyene inmeyecek. Sen çıkacaksın oraya demektir.

Şecere-i hilkat derslerini  yapmaktaki maksadım; dinin çok derin olduğunu, bilmediğimiz şeylerinde olabileceğini 

ispat etmekti.. En büyük mucize: Risale-i Nur,  Kur’anı Kerim gibi zahirde basit bir yazılımla sadelik içinde harika 

oluşudur. Herkesin anlayabileceği gibi gözükürken batında çok derin manaların olduğunu göstermek.. 

Risale-i Nurdaki tabirler tabirdir, batındakinin nüfüs kağıdı gibidir. Bir kişinin nüfus kağıdındaki bilgilerle kişiyi 

tanıyamazsınız. Sadece varlığı anlaşılır. Böyle bir kişi varmış diye bilinir. Ama onun ile Ruhu tanınmaz.. 

Lügat ta böyledir.

• Latife-i insaniyede meyelan ve tasarruf var. Daha arkasında İrade var. İrade vicdanidir.  Birde ihtiyar var.

İhtiyar aklidir. Aklın içindedir. Akıl ise 33 tane yapı var. Zekilik de, Deha da, İhtiyar da bunun içindedir. 

Vicdan ise kalbin içindedir.

« Semavat ve Arzın Mâlik-i Zülcelali ve dünya ve âhiretin Sâni-i Zülcemali olan Rabb-ül Âlemîn; -değil ihtiyaç 

için.. çünki herşeyin Hâlıkı odur- belki izzet ve azamet ve rububiyetin şuunatı gibi bazı hikmetler için, şu kâinat 

sarayında şu daire-i esbab içinde hem melaikeyi, hem hayvanatı, hem cemadat ve nebatatı, hem insanları

istihdam ediyor. Onlara ibadet ettiriyor. Şu dört nev'i ayrı ayrı vezaif-i ubudiyetle mükellef etmiştir. «

(Sözler 352 - 353)

« Ve bu saray-ı kâinatta ikinci kısım amele; hayvanattır. Hayvanat dahi, iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz'-i 

ihtiyarîleri olduğundan amelleri hâlisen livechillah olmuyor.» (Sözler 354)

Hayvanlar cüz-i ihtiyariye sahiptir. Arı taşa mı konar çiçeğe mi ? Çiçeğe.. Çiçekleri de seçer mi? Seçer.

Kedi ciğer dururken ekmeğe gider mi? Bu da bir tercih. Bunlar irade değil ihtiyardır. İhtiyarın özelliği; önünde 

hazır olanları tercih etmektir. İradenin özelliği ise; geçmişi ile geleceğine bakıp hazırda karar vermektir. 

Kafirlerin iradesi yoktur. İhtiyarı vardır, hazır anı yaşarlar. 
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• İhtiyarın mazi ve müstakbeli yoktur. Ondandır ki, hayvaniyeti yaşayanlar bedensel dayatmalara mahkumdurlar. 

«Haramdır, bakma» dediği zaman, bakmamazlık yapamaz. Allah cc diyor ki «harama bakmazsan sana cennette 

(gaybta) daha iyisini vereceğim» dediği halde, ihtiyar sahibi olan bunu dinlemez. Çünkü ihtiyar, hazıra 

müpteladır. İrade sahibi olan ise, mevcudu terkedip gaybı tercih edebiliyor. Çünkü iman da gaybadır. 

İrade mazi ile geleceğe bakıp, hazırda karar vermektir.

« O cüz'-i ihtiyarîden dahi vazgeçip, irade-i İlahiyeye işini bırakıp, kendi havl ü kuvvetinden teberri edip, 

Cenab-ı Hakk'ın havl ü kuvvetine iltica ederek Hakikat-i tevekküle yapışmaktır. Ya Rab! Madem çare-i necat 

budur. Senin yolunda o cüz'-i ihtiyarîden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum.» (Sözler 212)

İhtiyarından vazgeçebilmesi için o ihtiyardan daha üstün bir birim olması lazım. O da irade’dir. Mesela; bir 

insan günah işliyor.  Günah işlediği anda irade yoktur. «İradeyi selbediyor» diyor. İrade kalkıyor, İhtiyar hakim. 

İrade mazi ile, istikbale bakıp hazıra karar vermektir. 

İradenin bir kolu mazi, bir kolu istikbal hazırda hükmediyor. Hükmettiği için ihtiyar onun altında.

İhtiyar; mazisi yok, istikbal yok. Hazır zamana  bakıyor. Bir insan günah işlerken hazırı işliyor. Maziden kopup 

istikbale zaten bakamaz. Mazisi olmayanın geleceği yoktur.Maziye itikadı olmayanın geleceğe imanı olmaz.

Mazi nedir? Nokta-i istinad (dayanak noktası) 

Gelecek nedir? Nokta-i istimdat

Nokta-i istimdat şu: beka istiyorum, ebed istiyorum, imdat istiyorum, medet istiyorum..! 

Cevap veren yok.. Ahiret «bende var diyor» İstimdat ediliyorsun. Nokta-yı istimdat «ahirete imandır». 

Fıtratın bağırmasına cevap verildiği canib. O  canibten cevap geliyor. Beka istiyorsan bende var diyor.

Mesela hadiselerde hemen dayanak noktası..nokta-i istinad. Yani Allah cc. 

Mazisi olmayanın geleceği yoktur. Geçmişini unutan; nerede, kime nasıl duracağını bilemez.

Kime dost, kime düşman olacağını bilemez...

Böylelikle: ruhun dışa vuruşlarından 4 özelliği olan  Zişuurdur, Zihayattır, Kanun-u Emr- Vücud-u haricisinden  

Zişuuru dışarı çıkardık..Elhamdülillah.

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-22-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlere-ruhun-4-ozelliginden-biri-olan-z
74



• İnsan kainatın çekirdeğidir: Risale-i Nur’da  geçen bu mantığa, bu kurala göre pergeli bu merkez noktaya 

koyup her şeyi oradan çözümlüyoruz. Şecere-i hilkat büyük insan. İnsan ise küçük şecere-i hilkat. 

Şecere-i hilkatteki  mana insanda yansımış cem olmuş. 

Mesela; mahiyet-i zatiye  Allahlık hakikatı (bunu hiç bir zaman bilemiyecegiz. bilmiyoruz. 

Allah Rasulu demiş ki;  Kendini en iyi bilen yine Sensin.  

Şuunat-ı zatiyenin bazı alametleri bize verilmiş; şefkat vs.  

Sıfat içinde: zati  sıfat, subuti sıfatlar var. Esma... 

• ALLAH  karar verdi kainatı yaratacağım dedi.  

Bir nur-u muhammedi yarattı: mec’ul.

Mec’ul de  neler var? Bütün eneler var, başka şeylerde var. 

Benlik burdan geliyor. Bunu bilen kaderi çözüyor, 

temelinden çözüyor. Kadere nereden bakarsanız bakın 

cebir olur. Niçin? (ona gireceğiz burda inşalllah). 

• İnsanı Allah yarattığına göre, irade ve ihtiyarı Allah verdiğine göre

irade ve ihtiyar hiçbir zaman verene karşı verilen eşit olamaz. 

Yani bize irade, ihtiyar verilmiş.. verilen ile veren eşit olur mu ?  

Ene’de şahsiyet-i ilahiye taayyün ve teşahhus ettiği için (şualar 9 da) 

Allah'ın subuti sıfatları da burda  taayyün etmiş. İlim, irade, sem, basar, kudret, kelam...Taayyün ettiği için 

ene'deki irade mahluk değil, vacib'de değil. Ne ayndır, ne gayrdır. Aynadaki güneş, aynadan yansıyan münbasit

güneş, bir de kağıttaki güneş... Aynadaki güneş, semadaki güneş değil ama gayrı da değil. 

Buna «ne ayn ne gayr» denilir. 

«..tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatın meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i İlahiye, bir ehadiyet-i Rabbaniye ve 

sıfât-ı seb'aca manevî bir sîma-i Rahmanî ve temerküz-ü esmaî ve  ِايَّاَك َنْعبُُد َوِايَّاَك َنْستَِعيُنdeki hitaba muhatab 

olan zâtın bir cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder.» (Şualar 9 -10)

ENE: mahluksuz mahluk, mekansız mekan, varlıksız varlık, vücudsuz vücud, nasıl tanımlarsan... Aynaya vacib-ul 

vücudun subuti sıfatları, zati sıfatları tecelli ediyor (eğer  bunu anlarsanız mutlak hürriyetin nerden geldiğini 

anlarsınız. Yoksa, mümkün değil hep cebir kokar).

• Aynadaki güneş semadaki güneş değil ayna da değil. Ayna mıdır? aynanın doğasından mı kustu ? Aynanın güneşi 

aynadan kusmadı. güneş de değil. O zaman nedir? ne ayndır, ne gayrdır. O zaman (ene de), aynadaki gözüken 

semadaki temessül eden, taayyün ve teşahhus eden güneştir. 

Sual :berzahi vücud diyebilir miyiz? Berzahi vücud de artık. berzah tan da ileri de onun için diyemiyorum. 
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• Aynadaki güneş; tayyün ve teşahhus etmiş. Subut-i sıfat burada tayyün ve teşahhus ettiği için buradaki irade 

mahluk değil, Hâlık da değil... Haşa. Berzahtır diyoruz. ama buradaki irade eğer mahluk olsa sen ne kadar 

iradeli olursan ol iradeyi verene karşı iraden yoktur. Senin mutlak iraden burdan geliyor. Buradaki irade sana 

verilmemiş. Ne demek? Hem verilmemiş, hem verilmiş. Mahluk değil ama var sende. Bunu  bilmezsen ya 

mu'tezile, ya cebriye olursun. Tecelli demeyeceğiz, tayyün ve teşahhus... şualarda bu tabiri kullanıyor çok 

önemli bir tabir. Bunu aklımıza yerleştiriceğiz. Tecelli etse, mahluk olmuş olur. O zaman mu'tezile 

oluyorsun...Taayyün ve teşahhus diye tanımlama getirmiş Üstad. Vahdet-ül vücud: aynadaki güneşi hakiki 

güneş zannettiler. O  aynayı görmediler. Aynadaki güneşi gördüler. «O güneş, bu güneşin haysiyetine de sahip.. 

başka bir güneş aramaya gerek yok» dediler.Bu konuya tekrar gireceğiz.

• Sonra  bize Kab-ı Kavseyn verdi. Kab-ı Kavseyn  İki kavis, yay. 

(Ama uçları değil yayı çekersin ya kavseyn. Demir ile Çekilen yer. 

Biri bir tarafa diğeri diğer tarafa çekilik halde kavis. Bazıları şöyle zannediyor: 

yayın bir ucu bir de diğer ucu. Hayır. Yayın demiri  öteye doğru hamile, 

çekilen yer, bu tarafa doğru hamile.. Bunun adı Kab-ı  Kavseyn)   

KAB-I KAVSEYN  imkan ve vücub ortası. Allah’ın rüyetine mazhar 

olundugu yerdir. Ruyetullah makamımız.

• RUH Arş-ı azamdan. 

• AKIL Levh-i mahfuzdan. 

• KALB Arştan bize takıldı.

• Cennet ve cehennem  insandaki buhran bunalım panik panik atak. 

Sürur, neşe, saadet, sevinç gelmiş. celal ve cemal tecellisi. 

Daire-i  ilim  insanda sistemler var. Adem,  ilm-i muhit, insanın sistemi, 

yazılımı.

SUAL: cennet ve cehhenem farklı yerde olması gerekmiyor mu? 

İkisi de ism-i Adl’da. Cehennem gayya kuyusu değil mi? Daha aşağılarda 

olması gerekmez mi?  

CEVAP: makam itibariyle,  yapı-sistem itibariyle  aynı yerdeler. Biz çizdik diye 

bu böyle bitişik yanyana değil ama makam ve hakikat itibariyle aynı yerde. 

Bir tanesi cemal'in azami derecede tecellisi'dir, sıfattır...esmadır ama sıfat gibi 

olmuş. bir de celal var o da sıfat. Biz kızdığımız için aşağı indiriyoruz. 

Celal ve Cemal  ikisi de sıfat.. Aynı makamdadır.
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• DAİRE-İ HAYAT hayatın hisleri, duyguları, latifeleri, vs. burdan takılmış.

• KÜRS Nefis, beşeriyet, şeytan, cinler  burdan takıldı. Nefis denilince sakın 

nefs-i emmare zannetmeyin. Nefsin mertebeleri var;  levvame, mutmaine, 

raziyye, saffiye, natıka, mülhime.. hepsi bu mertebede takılmış. 

• LEVH-İ MAHV İSPAT  Zaman-mekan burda takılmış. 

• EMR-İ KÜN FE YEKUN TEZGAHI  varlıklar bu tezgahta oluyor. 

Miraç ta anlattığı kaf & nun tezgahı. 

• Sonra Alem-i berzah, sonra kabir,  sonra 7 kat sema ve alem-i şehadet.

İnsan ve kainat ikisi beraber işlenince ancak kendini çözümlüyorsun

• Geçen hafta yaptıgımız dersi hülasa edeceğim:

Önce ENE var. Enenin dışı ruh değil, orada cevher-i ruh var ve mahluk değil. 

Bu cevherin mahluk olabilmesi için; zişuur, zihayat, kanun-u emr, 

vucud-u harici sahibi olması lazım. Bunlar olmazsa Ruh cevherdir. 

«irade sıfatından gelen veya evamir-i tekviniyeyi ifade eden  malum  kanunlar gibi, ruh da bir kanun-u 

emri'dir» diyor Üstad.  «..gayet yüksek bir mahiyete mâlik ve haricî vücud giydirilmiş ve zîşuur ve 

zîhayat ve nurani kanun-u emrî olan ruh-u beşer» (S. 516)

Bu cevhere; zişuur, zihayat takmış, vucudu harici vermiş, kanunu emrileri  vermiş. 

Yani kainatın Allah’ın dışında yaratılmış bütün kanunları cem etmiş.
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• Peki bunlar takıldı.. Gaz  gibi her yere yayılma özelliğinin olduğundan orada nasıl duracak? Bu yüzden onu bir 

beden-i misali ile sarmış. «..ruhun libası bir derece sabit ve letafetçe ruha münasib bir gılaf-ı latifi ve 

bir beden-i misalîsi vardır» (S.517) Beden-i misali, cevher-i ruh ile ruh arasındaki bir berzahtır. 

Bu şemanın yapılması nasıl oldu? 20 yıllık bir birikimle. Yani düşünceler, bilgileri tefekkürle ilme dönüştürürse. 

Tefekkür  olmadan hiçbir bilgi ilme dönüşmez. Onun için vesvese risalesini ezberlediği halde vesvesesinin 

olmasının sebebi: vesvese risalesindekiler bilgidir. Tefekkür ne demek ? o bilgiyi kendi alemine taşırsa, 

alemine taşırsan tefekkürüne sebep olur. Tefekkürle; o bilgi, malumat, düşünce ilme dönüşür. 

7- İTİKAD

6. İLTİZAM

5. İZ’AN

4. TASDİK  İLİM

3. TAAKKUL  Vahiy direk buradan girer

2. TASAVVUR  Düşünceler. Bilgiler. Malumatlar.  Vehimler, zannlar, şüpheler. 

1. TAHAYYÜL     Gelenleri şekillendirir, suret giydirir

Göz, Burun, Kulak, Dil, 

Dokunma, Sevk, Şevk 

• Burun, dil, göz, kulak,  dokunma, sevk, şevk yani 7 duygudan gelenler ilk tahayyüle giriyor. Tahayyül öyle bir 

berzah ki, sesi şekle dönüştürüyor, formatını değiştiriyor. Düşünceler, bilgiler,malumatlar,vehimler, zannlar, 

şüpheler ise Tasavvurda. Vahiy ise direk taakkuldan  girer.  

S- İlham da taakkula girmiyor mu? Ayette diyor ya 'biz arıya vahyettik‘ o zaman arıda da mı taakkul var ?

7 tane vahiy çeşidi var. Musa‘nın annesine de vahyettik diyor. 'git çocugu sepete koy nehre bırak' diyor. 

Çok  şaşırcaksınız Şeytana  da vahyettik «in aşağı dedik» diyor. Vahy'i biz sırf Cebrailin (as) getirmeye mecburdur 

diye biliyoruz. Oysa Cebrail İsa'yı da getirdi biliyor musunuz? Cebrail (as) sırf vahiy getirmiyor İsa’yı da getirdi. 

Cebrailin avanesi yok mu? o da size ilham veriyor.. 

Düşünceler, bilgiler, malumatlar 
tefekkür edilirse İLİMe dönüşür ve 
dünyan Cennet olur. İLİM canlıdır 
şuurludur, ruhludur, çünkü Subuti 
sıfattandır

Bu üçü, tefekküre dönüşmemiş düşünce, 
Bilgi ve malumatları kullanırsa dünyan 
cehennem olur, Vesveseni çoğaltır ve 
seni perişan eder.

yoğurduklarım R. Nur Ansiklopedik 
bilgiler
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• Düşünce malumat ve bilgileri  eğer tefekkür edilirse ilim olur. Eğer  tefekkür edemezsen taakkul devreye 

girmese (yani risale okudun, düşünceler, bilgiler) o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Okuduğun bilgiler 

vesveseni çoğaltır. Sonra; vehimler, zanlar, devreye giriyor. Bilgiyi, malumatı, düşünceyi vehim, zan ve şüphe 

evirip çeviriyor, alt-üst ediyor seni perişan ediyor, dumanını attırıyor. Mesela; adam gafil bir derece rahat  

gidiyor. İmam -ı Şarani’nin 70 sayfalık Kabir ve Ahiret kitabını Kırıkhan'da bir matematikçi bir gecede okumuş. 

Adam sabaha acilde. Kalb krizi geçirmiş. Kitapta, kabir azabı nasıl olur? can vermekten, kabire ve cehenneme 

kadar konular var, cehenneme  nasıl giriliyor? konularını okumuş ve  sabaha  bitirmiş. Bana şart koşmuştu: ev 

dersindeyken  kapıdan girdi: «selamunaleykum arkadaslar, derse girmem için bir şartım var. Ders  bitene kadar 

balkon kapısını açacağım, hava almak için»  hiç böyle bişeye rastladınız mı ? Gel  kardaş, istersen sonuna kadar 

aç. Gel  otur, dedik.  Normal değildi zaten.  Bize de normal adam denk gelmez Allah’ın hikmeti... 

Peki  niçin olmuş? İlimden zarar gelir mi? ilim değildi ki o.  Malumat!.. Allah Rasul’u  can verme, can çekişme,  

kabir azabı,  cehennem konularını 23 seneye dağıttı. Mesela; 1 saatlik sohbette 2 dk cehennemden bahsetti. 

Ertesi  gün 2.5 saat sohbetinde 20 dk kabirden bahsetti. Yemeğin tuzu değil mi bu ? Çok da güzeldir. 1 saatlik 

derste 3-5 dk havftan, kabirden bahsetmek yani o korkutma bilgisi aynı zamanda fırın oluyor. Bilgiyi  fırınlarsanız 

ilme de dönüşür. Yoksa hamuru yaptınız fırın yok gibi olur. Korku fırındır, bilgiyi pişirir.

Bu kişi ne yaptı?  ümitsiz, havf kitabını okudu. Rasulullah (asm)ın 23 seneyi mayaladığı içine koyduğu, zaman 

zaman bahsettiği 23 senenin içindeki bilgiyi adam bir akşamda yuttu. Yani size soruyorum, 23 senede attığınız 

yemekteki tuzu bir anda yeseniz ne olur ? Ama yemekteki şu andaki attığınız tuz çok da güzeldir ama tek 

başına yerseniz,  o tuz sizi öldürür. Ama yemeğin  içinde çok da güzeldir. Yani bütünsellik içinde. Siyasi 

hadiseler, ailevi hadiseler, kendi psikolojin de öyledir. Bütünsel bakabilirsen lezzetlidir.

Mesela;  bir kedi ezildi. Çıldırıyor  insan.. Ama biraz önce aynı kedi çatıda çiftleşeyim diye (dişinin çocuğu varken 

çiftleşmez) benle çiftleşmiyor diye o yavruları öldürüyor. 3 yavrudan 2 tanesini öldürdü, diğerini öldürecekken 

yakalanıyor, tam kaçıyordu arabanın altında kalıyor. Şimdi bu olayı bilmeyen, filmin tek karesine bakarak  «ayy

kedi gitti ya» der.. Mesela çocuk düştü, kafası kırıldı. Üstad diyor ki hiss-i şefkate muhalefet ettiğinden (ya 

kelebeği, ya karıncayı parmağıyla ezdi) öyle oldu. Sistem böyle çalışıyor, Ahmed, Mehmed, gavur, müslüman da 

farketmez sistem böyle çalışıyor. Kim nasıl yapmışsa öyle muamele görüyor ve görecek.

• Vehim, zan ve şüphe; «malumat, bilgi ve düşünceyi» kullanırsa dünyan cehennem olur. Eğer vehim, zan ve 

şüphe devrede yokken  malumat, bilgi ve düşünceler tefekkürü kullanırsa dünyan cennet olur. Çünkü: İlim 

«canlıdır, ruhludur, şuurludur»... Çünkü subuti sıfattandır. Tefekkürle ilme dönüşmeyen bilgi;  buhran, 

bunalım, panik, panikatak, enaniyet, gurur, kibir,  «canım sıkıldı», «off tamam gidiyorum», «batsın bu 

dünya», «bu kadar yeter ya» olur..
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• SUAL:  Üstad’a işkence yapmışlar, «eğer dinim izin verseydi intihar edecektim» demiş. Bunu nasıl anlamalıyız ?

CEVAP: Çünkü onun üzerindeki öyle bir yük var ki sana baktığı zaman Alem-i İslamı görüyor. Onun derdi  çok 

büyüktü. Himmeti çok büyüktü. 

Bir hanım telefon ediyor «Yarabbi Hasan abiye gelecek bela musibet bana ver» demiş. «Niye öye diyosun» dedim. 

Mesela: eşyayı eşeğin taşıması için ilk önce eşeği yapıyor, ona tahammül veriyor,  sonra ona yük veriyor. Sen 

şimdi eşeğin taşıyacağını kediye köpeğe yüklesen ne olur ? Tabi kadın felç oldu. Vücudu, boğazı, iltihap sarmış 

«geri al»  diyor.  Niye? bizim böyle donanımlarımız var, on göre Allah bir sıkıntı veriyor. Hakikaten kaldıramazsın, 

benim sıkıntımı sen kaldıramazsın kardaş. sen nasıl kaldıracaksın.. Kadın gece 2:37 de arıyor mecbursun 

cematındir. Yani zor bu işler... 

SUAL: Eski medreselerde çilehaneler vardı, acaba; verilen ilmi ruh pişsin diye mi çile çektiriyorlar? 

• Cevap: Evet, pişsin diye.. hastalık, çile, musibet, fırındır unutmayın...ama bazıları havayla fırındır, bazıları 

cereyanlıdır.. Saunada nasıl çıldırıyor adam. Unutmayın hastalık fırındır, olgunlaştırır. Ama tepsinin içinde 

malzeme yoksa tepsiyi yakar. 

Eğer  fırın  yoksa hamuru yaptın kim yer ki ? Onun için şöyle denir: «havfsız reca, recasız havf yoktur» 

• Mesela; o kalb krizi geçiren adam,  Allah’ın celalini, cemalsiz okudu. Cemal mayası katmadan celali okudu. 

Rasulu Ekrem (asm) bir saat sohbet ederken bu arada 1 saat sohbette, rahmeti ilahiyeyi anlatırken 10 dk veya 

5 dk, 7 dk cehennemden bahsetti. İmam-i Şarani 23 senedeki Rasulullahın anlattğı, 3-5-7 dk topladı, topladı 

bir anda aldı.. Üstad şöyle diyor; «Evet senin bir sene zarfında attığın tükürük, bir günde senden çıkmış 

bulunsa, içinde boğulacaksın. Müteferrik zamanda istimal ettiğin sulfato gibi acı ilâçları, bir günde birkaç kişi 

istimal etse, hepsini de öldürebilir» (Tarihçe-i Hayat 252)

SUAL: İmam-ı Kurtubi Hz.leri yazarken bunları biliyordu ama o dönemde, o dönemdeki insanlara, bir çok 

şeylerine mal olmuş bilgilerine ek olarak yazdı. Risale-i Nur bunları bu zamanın insanına uygun bir malzeme 

ile anlatır. O kişi ise  gitti 100-500 senenin ilacını şimdi kullandı o yüzden. 

• Çünkü; aynısı  benim de başıma geldi. İmam-ı  Gazali Hz.lernin «ölüm ve ötesi» diye kitabı var.. ben can vermeği  

ordan okuduğumda normalde takvamın artması lazım...bir hafta namaz kılamadım.. Nurları tanımadan önce. 

Annem vefat etiğinde 1994 senesinde 21 yaşındayken bir anda tak diye gitti annem 47-48 yaşında, hiç bir 

rahatsızlığı yok. 1 saat önce yemek yedi  sonra  tarladayken biri geldi «annen öldü» dedi. Eve geldim, annem 

ölmüş.  O kitap da bende vardı üniversitedeyken almıştım hiç okumamıştım dedim tam yeri bir okuyayım. can 

vermeyi, bir anlatış ve  yöntemi var. Burdakiler karaçalı dikeni derler, onu ağzından soktu… okuduktan sonra 1 

hafta yemek yiyemedim, namaz kılamadım. Oysa takvamın artması lazımdı.. 
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• Cevap: çünkü recasız havf. Allah Rasulu diyorki:  «ey ashabım şimdi öyle bir zamandayız ki söylediklerimin 

onda birini yapmazsanız helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelecek ki söylediklerimin onda birini yapsalar 

kurtulacaklar» Gidiyoruz, Asr-ı Saadet modelini giyiyoruz fakat hayat farklı.  Peki çare ne ? Asrın imamını 

niye getirmiş Allah? Asrın imamının eserini okuyacaksın. Yoksa ya ifrat ya tefritte kalırsın. Matematik 

öğretmeni «balkon kapısını açık tutarsanız bana müsade ederseniz oturabilirim, yoksa oturamam dedi». Dersi 

bitirdikten sonra sordum. Bir gecede onu okuduğu için sabaha karşı kalb krizi geçirmiş. Ondan sonra, kapalı 

yerlerde asansörlere binemiyor, derste bile balkon kapısı açık duruyor... Diğer yerlerde ne yapıyorsun dedim.  

Cam açıyorum ya da  gitmiyorum dedi.  

Ben de 500 sayfayı bir gecede okudum. Hangisini okudum hatırlamııyorum ama yaklaşık olarak 200 veya 300 

sayfa vardı. Kırıkhan’da tek başıma nöbetteydim. Allah kimsenin başına vermesin…vakıftım yıl 1992. Orada yeni 

bir  oluşuma sebebiyet veriyorduk.. gitmediğim düğün, cenaze, Cuma  kalmadı.. böyle hareketli olduğum halde 

(Rüşdü abi demişti. Allah iyiliğini versin..tabi abiyi dinlemiyoruz)  Rüştü abi: «Ne  var, ne yok» dedi... 

«Abi böyle, böyle» dedim. 

« Diyorlar: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazalî'yi de 

(R.A.) tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor." İşte bu acib manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. 

Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar.  

Buna karşı deriz ki: "Hâşâ, yüz defa hâşâ!.. Risale-i Nur ve şakirdleri, Hüccet-ül İslâm İmam-ı Gazalî ve beni 

Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takib ettiği 

mesleği ehl-i dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir» (Kastamonu Lahikası 182)

Rüştü abi «okumadın mı sen burayı» dedi..   - Abi okudum.   «Faturayı ödedin mi?  

-Abi çok fena  ödedim, dedim ve ağladım.  «tamam, tamam geçti» dedi.  «Bir anda ruha yükleme yaptın o 

yüzden öyle oldu» dedi.   -Abi öyle olmayacak değil mi ?, dedim. 

- Asrın  imamının eserini oku. Ben  sana teselli versem teselli olur, unutursun. Ama ben sana kökten bir cevap 

veriyorum, asrın imamı bak ne diyor: İştirak-ı âmal-i uhreviye ile, ihlas, sadakat, takva, hizmet, ictinab-ı 

kebair sırrınca bir Nur talebesi nasıl ehl-i necat olacağını anlatıyor Kastamonu 96’da dedi. Sen yeter ki 

kaldığın kardeşlerle uhuvvet ve tesanüdü sağla başka bir şey yapma.. Niye abi dedim ? Üstad diyor ki  

«hizmeti siz yapmıyorsunuz. Hizmeti Risale-i  Nur yapıyor. Siz uhuvvet ve tesanüdü yapın. Sana vasiyetim de 

budur. Risalede de böyledir» dedi.

• «Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz 

kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadet ve 

takvası nasıl mukabele edebilir? diye me'yusane düşündüm. Hayat-ı içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin 

vaziyetlerini tahattur ettim. 
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• Risale-i Nur şakirdleri hakkında necatlarına ve ehl-i saadet olduklarına dair kuvvetli işaret-i Kur'aniyeyi ve 

beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm. Kalben dedim ki: "Herbiri bin yerden gelen günahlara karşı bir dil 

ile nasıl mukabele eder, galebe eder, necat bulur?" diye mütehayyir kaldım. 

Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki: Risale-i Nur'un hakikî ve sadık şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u 

esasiye olan iştirak-i a'mal-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve hâlis tesanüd sırrıyla herbir hâlis, hakikî şakird 

bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar ederek bin taraftan hücum eden 

günahlara, binler dil ile mukabele eder. Bazı melaikenin kırkbin dil ile zikrettikleri gibi; hâlis, hakikî, müttaki 

bir şakird dahi, kırkbin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşâallah ehl-i saadet olur. 

Risale-i Nur dairesinde sadakat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete 

sahib olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlasta, sadakatta çalışmak gerektir»

(Kastamonu Lahikası 96)

• Ve en büyük saadeti söylüyorum; bir davam var, dersim var, dersime koşuyorum...şurdayım,  burdayım diye 

düşünüyorum. Bir gayen varsa seni canlı tutar.  Bir davamız olacak. Asrın imamını dinlemeseniz o eserle ya 

ifratta, ya tefritte olcaksınız. Böyle haritalı dersleri  nasıl göreceksin, hangi doktor, hangi psikiyatrist bunu 

anlatacak sana böyle ?  Dimağın ikinci mertebesi olan tasavvurdaki düşünceler (yoğurduklarım), bilgiler 

(Risale-i Nur), malumatlar (ansiklopedik bilgiler), den öteye gidemeyecek. Burda kalacak.

«insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mes'uliyet 

altına da giremezler. Bazan o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar» (Lem'alar 

75)

• İntihar: Tahayyül ve tasavvur’dan oluyor. İntiharın kaynağı burasıdır. Vehim, zan, şüpheler den oluyor daha 

çok. İradeyi dinlemediğinden, kendinin tamamen kontrolden çıktığını zannediyor. Yaşayıp ne yapacağım, daha 

günahkar, daha rezil, daha kötü yapacağım...Hayır. Allah‘ı cc insan gibi düşünüyor, kendisi gibi zannediyor (zan 

ya).  Cenab-ı Hak buyurmuş:    اَنَا ِعْنَد َظِنِّ عَْبِدى بِى Yani «Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim».

«İşte bu bedbaht adam, sû'-i zan ile ve akılsızlığı ile, gördüğünü âdi ve ayn-ı hakikat telakki etti ve öyle de 

muamele gördü ve görüyor ve görecek! Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor, böylece azab çekiyor» (S.35)

• Rabbi nasıldır ona göre?  Kendi düşündüğü gibidir. «Allah beni affetmeyecek..»   Allah  adalet bakanlığını 

sana mı vermiş, kimi affedip edilmeyeceğini gördün mü? Affeder mi? Beni ilgilendirmez. Bu onun işi.. beni 

affeder affetmez benim işim değil ki!  Benim işim bunlarla meşgul olmak. O da O’nun işi. O öyle itikad etmiş.  

onun düşüncesine göre, gerçekten intihar etmek lazım. Affetmeyecek bir Rabb...  yaşadıkça mesuliyet artıyor, 

intihar et daha az günah yazsın. Bizim de ilahımız böyle affetmeyen olursa, öyle olur.

82

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 23    Zihayat - Zişuur



• Siz güldünüz ama,  asır inim inim inliyor. Hastanelerin %20  ilaçları psikolojik. Almanya’da yüzde 46.7...  2025 te 

yüzde Almanyada verilen  ilaçların 74.6 bu tür olacak deniliyor. Türkiye’de de yüzde 27.8 i bu ilaçlar. Amerikada  

zirvedeymiş en tepedeymiş... Afrikalılar hiç  kullanmıyor nedense... çünkü çok zenginler (!) ve pantolonları yok. 

Afrika’lıların  en büyük özellikleri nedir  biliyor musunuz ? ben merak ettiğim için söylüyorum sosyolojiyi çok 

seviyorum. Bunların dertleri komple; kabilece dertli, kabilece mutlu. Hep beraberler... yani adavetleri yok.. 

biri mutlu mu? hepsi mutlu oluyor. biri mutsuz mu?  hepsi komple mutsuz oluyor. onun için, orda mutsuz olma 

şansı yok... Eskiden de öyleymiş. Çıldırması gerekiyor aslında.. Neden? Çünkü; şeker yok. Tuz yok, ışık yok.. Işık 

için ateş yakman gerekir.. Ama daha mutlularmış...

SUAL; Tefekküre mide-i maneviye diyebilir miyiz?  çünkü  orda sindiriyor ya..

• Cevap: Üstad diyor ki: dimağ, akıl, kalb bir mide'dir ... bunların hepsi midedir. Çünkü sindirimi sağlıklı olan insan 

sağlıklı oluyor... giren malzemeler aynı ama sindirimi güzel değil, yani tefekkürü yok... Tasavvurda bibehre 

demesi de ondan. Bibehre; yani bir ipe- sapa gelmeyecek, kaide ve kurala girmeyecek, şu anda  memnun gibi 

gözükürken biraz sonra tersine dönebilecek, kararsız, muvazenesiz düşünce yapısı. (Yaptığımız Dimağ, enfusi 

derslerini  (ortalama 3 saat) yazıya döktüler, defter haline getirdiler.. 13 ders 138 sayfalık bir kitap oldu.. Orada 

bunlar tek tek anlatılıyor)

• Tefekkür eğer gayretle oluşturulmamış ise, yatırım yapılmamış ise otomatikman vehim, zann ve şüphe oluyor. 

Ondan  sonra bu tefekkürü kuvvetlendiren niyet var  1. niyet var ... 1.  şuur var.  Bunların hepsi birbirini aktif 

ediyor. Öyle paldır küldür tefekkür yapamıyosun. Çünkü tefekkürün içinde diyelim ki gayrı meşru müstehcen şey 

var..o tefekkür olmuyor. O düşüncedir, tefekküre geçemiyor, giremiyor. 

Düşünce ile tefekkür arasındaki en belirgin fark  şudur: 

• tefekkür ettiğin zaman ruhsal ferahlık yaşarsın 

• her tefekkürün sonu huzurdur.

• her düşünceyi tefekkürle yoğurursan huzur olur...

• eğer düşüncede kalırsan;  ya enaniyet olur, ya karamsarlık olur yani olumsuzluklar olur.

yaklaşık olarak 60 tane tefekkür ile düşünce arasındaki fark diye cümle var...  

• Risale-i Nur’da Miraç risalesinde geçiyor: Ruhun bir gılaf-ı latif bir 

bedeni misali var. Ezber yok, kışır yok, teferruat yok. 

Hepsi lüb, hakikat. Gılaf-ı latif,  bedeni misali giydirmiş, 

nedir yahu? Zişuuru hulasa etmek istiyorum. 

Cevher-i Ruhun dışında Beden-i misali var. 

Beden-i misali  Ruh cevheri ve ruh arasındaki berzahtır. 

Gılaf-ı Latifi ise, ruh mahluktur artık, ruh ile beden arasındaki 

ilişkidir. Zişuur bunun içindedir. 

Beden-i 
Misali

Beden.Cisim.
Cesed.

Gılaf-ı 
Latif
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• Gılaf-ı latif nedir biliyor musun? Cevher-i ruha 4 özellik takıldı: 

1- Zişuur,  2- Zihayat,  3- Kanun-u Emr, 4- Vücud-u Harici. 

Bu 4 özellik takıldıktan sonra o durmaz, gaz gibi olduğu için.  

Bunu streç film gibi bir şeyle sar. Onun adı Gılaf-ı latif. 

Şimdi bu mahluk ruh oldu ama cesedde nasıl duracak?

Bana bir şey verin ki ceset olmasın, ruh da olmasın

ama ikisini kaynaştırsın, kaynak yapsın. İşte bu gılaf-ı latif. 

Cevheri ruh ile Ruh arasındaki ise beden-i misali.

Eneye cevher-i ruh giydirildi. Sonra Cevher-i ruh 

mahluka dönüşmesi için beden-i misal giydirdi. 

Sonra Ruh ve cesed arasına  ise Gılaf-ı Latifi giydirdi. Yoksa ruh cesede girmez. Sistem farklı çünkü.

SORU:  Ruh bedenden çıktığı zaman gılaf-ı latif mi duruyor?  Evet. Çünkü ölen bedendir. Cennete gidersek 

(inşaallah) vefat ettiğin anda şu beden-cisim-cesed olan kısım gidiyor. Azabı da nefis yani beşeriyetimiz çekiyor.

Bu gılaf-ı latifin çok ilginç bir özelliği var: nereye giderse (haşire mi, sırata mı, cennete mi, gitti) ona uygun 

elbise giydiriliyor. 

Mesela: Dünyada atom giydirilmiş 

BerzahtaMadde-i hayat giydirilmiş (Madde-i hayatın içinde nur da var. Nur düşük makamda)

Cennette Ayn-ı hayat giydirilmiş

• Şuur’u hülasandıralım. Şuur bu makamda: aklı sahibine 

bağlamak veya bağlamamaktır. Buna karar vermektir.  

Şuur = Aklı sahibine bağlarsa akıllı olur.

Aklı sahibine bağlamazsa zeki olur. Baş belası bu işte. 

Aklı saydılar  24 diyen var, 33 diyen var.  Aklın sıfatıdır zeki. 

Şuuru  çalıştırmayınca zeki olur. Piyasada psikolojik hastaların 

çoğu zekidir, akıllılar değildir. Bu el yapılırken, bu el kullanılmadı, 

bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı, başka bir göz olması lazım, bu gözün yapılması için. Bu akılla, bu akıl 

yapılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsak akıllı oluruz.. Ben  kendi kendime yeterim, ben kendi kendimi 

mutlu ederim dersen  zekisin. Eğer aklı sahibine bağlamazsa zeki olur çünkü zekavet aklın sıfatıdır. 

Dış dünyayı kaynağına bağlama  şuurdur. Dış yani mevcudat;  elma,  armut,  kedi,  köpek gibi... sahibine 

bağlama melekemiz şuurdur. Kalbte 2. şuur var. Kendisini Allah’a bağlarsa,  otomatik olarak bunu 2. şuur ile 

yapar. Bunu yapan kişi burada cennet hayatı yaşar. Üstad Mesnevide 2. şuur diyor:  

«fıtrî olarak vicdanda şuur ile bizzât hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıta' bulur.»

(Mesnevi-i Nuriye 201)
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• 1. Şuur; aklın sıfatı olup dimağın tüm mertebelerine nüfuz edip beslenme kabiliyetimizdir. Bu hayvanlarda da 

vardır ama akli seviyesinde değildir. Taakkul  akıl değildir. Taakkul bir sistemdir içerisinde akıl var. Bu aklı  

komple harita yapsak almıyor, fehim orda, vesair.. 

Aklın içi, sıfatları;  1- DEHA 2- İDRAK 3- ZEKA  4- KUVVE-İ HAFIZA 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-İ AKLİYE 19- TASDİK-İ AKLİ 20- EFKAR: dışarıdan içeriye içen, içeriye alan.. (Mu:91) 

21- Taakkulün tefriti: GABAVET  22- Taakkulün ifratı: CERBEZE 23- TEMYİZ: dışarıdan içeriye alınanları farkedip 

ayıran yerli yerine koyan 24- TELAKKİ  (Dimağ bütün derlemesinden sayfa 9)

• Sual: 2. şuur; şuuraltı  hissiyat diyor ya üstad, biraz böyle kontrolsüz, kendisi hareket eden, gidebilen gibi bir 

şey anlaşılıyor. Doğru mudur? C: Hayır değil.  Aşağıdaki şemada görüldüğü üzere Şuur altı bunların bütünlüğüyle 

çalışıyor. Bunları hiç düşünmüyorsun otomatik oluyor. Ona ait bir şey anlatayım: pazar günü 10 da dersimiz var, 

sabah namaza kalkacağım.. Bir sesle kalktım zil çalmadan. Birkaç dakika sonra zil çaldı. Ne sesi biliyor musun?  

«Cebrail sırf vahiy getirmedi, İsayı’da getirdiiii». Bu bilgi 1 haftalık daha, benim olabilir mi şimdi ? Ben bilseydim 

benim olurdu Buna ait dimağ 13. ders var. Yani bu ses şuuraltından geldi.. 20 sene medrese eğitimi yapan bir 

insanın evden çıkıp da kahveye gidemediği gibi, biz de yatakta yatarken bununla yatıyoruz bunla kalkıyoruz.. 

Ayşe, fatma,  hasan,  hüseyin,  dolarla  yatarsan  o hisle kalkarsın. Biz de  bunlarla yattığımız  için bu mevzularla 

bunlar yankılanıyor. Bu gayet normal, bir meziyet değil ki. Bu adetullahtır.Yani adam; kötü fikirlerle yatacak, 

hayal edecek, rüyada Rasulullah'ı görecek. O hayalin altında o olur mu? Ayıptır. 
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• Ruhun 4 sıfatından biri olan Zihayat‘ı kabataslak tekrar edelim. Geçen hafta işlendi bu konu. 

ZİHAYAT: Latife-i Rabbaniye, emr-i nisbi, emr-i itibari, meyelan, tasarruf,  irade, ihtiyar işlendi.

Evet  zihayat nedir? Allah'ın dışındakileri sayıyorum: Kab-ı kavseyn, arş-ı azam, levhi mahfuz, arş, kürs, cennet, 

cebrail,  mikail, azrail, şeytan, melek.. yani Allah ın dışında ne var hepsini meyvenin suyunu çıkartır gibi  bir 

makinaya koyalım. Hepsini karıştıralım, sıkalım ne çıkar:  HAYAT çıkar.  Her şeyin maddesi hayat..  

«Evet nasılki hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır.. ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş, hayatın bir 

hülâsasıdır.. akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir hülâsasıdır.. ve ruh dahi, hayatın hâlis ve safi bir 

cevheri ve sabit ve müstakil zâtıdır; öyle de maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi, hayat ve 

ruh-u kâinattan süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır.. ve risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın his ve şuur 

ve aklından süzülmüş en safi hülâsasıdır, belki maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.), âsârının 

şehadetiyle hayat-ı kâinatın hayatıdır.. ve risalet-i Muhammediye (A.S.M.), şuur-u kâinatın şuurudur ve 

nurudur.. ve vahy-i Kur'an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın 

aklıdır». (Lem'alar 336)

Hayatı da koyduk...hayatın da özü çıktı ŞUUR VE HİS. Şuur ve hissi de daha latif bir cihaza koyduk suyunu 

çıkarıyoruz özünü alıyoruz ne çıkar  AKIL CEVHERİ. AKIL. Bitti daha özü yok.. 

Ruh ise aklın zati ve sabit cevheridir diyor. Aklın özü değildir.

Hayatı görünce; Allah’ın dışında ne varsa: taş, demir (masandaki demir bile) hayattan yaratılmış. Çünkü atom 

üstü demirdir.  Atom altı demir yok. Sen sabit görüyorsun, o aslında devamlı oynuyor. Saniyede 40.000 km hızla 

elektronları dönüyor. Şu demir  sana hizmet etsin diye.. 40.000  km ne demek biliyor musun? Ekvatorun 

çevresidir. Şu anda (şuanda dediğim çok oldu bile) ekvatorun çevresi 40.000 dir bu elektronun saniyedeki hızı 

40.000 dir . kıyas edin. Işık hızının taneciğinin hızı  300.000 km/ sn’dir. Allah böyle bir Allah. Nasıl bir Allah'ımız 

var...  iftihar edersin değil mi böyle bir Allah’tan. Yani hareketli olandan donuk bir şey yapması. Ölü topraktan diri 

çıkarması. Nur, ışık, duman gibi  iki zıttan odun yapması, aynı yere koyması. Odunu meydana getiren ısı, ışık, 

renk...madde değil, mekanı yok, bir yerde tutamazsınız. O ısı, ışık, renk, ultraviyole ışınları, kalori, enerji, bunların 

dışında birşey.. yani bunları bir araya  getirip, sıkıştırıp odun yapcaksın... Odunun içi karanlık. Nuru orda 

saklayacaksın. 

• En  büyük düşmanı ateştir, düşmanını içinde saklıyacaksın. Allah, zıddı zıddından çıkarıyor da basmıyor kafa onu 

kim yaptı ? Odunun içerisindeki nuru kim yaptı ? Odunu yakınca nur çıkmıyor mu? Işık. Duman çıkmıyor mu ? İkisi 

zıd değil mi ? 2 tane zıddı nasıl koydu bir yere ve hiç alakası olmayan katı bir şeye.. Odunu yakınca her tarafta. 

Odunu yakınca Çatalcanın neresinde ? Her yerinde. Her yerde olan bir sistemle, bir yerde olan bir maddeyi 

yapacaksın. Odun yapcaksın. Allah hakikaten usta değil mi ? Vicdanınla söyleceksin, taassubla değil. Böyle bir 

Allah ile iftihar ediyorum.

86

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 23    Zihayat - Zişuur



• Odunun içinde duman, nur, ısı, ışık ultraviole ışın ,kalori, mekan olmayan, nur, nar, ateş, dalga  boyları, bir sürü 

şey var, ama odun gözüküyor hiç alakası yok. Hayatta böyledir. hayatın içerisinde birbirine bindirilmiş alemler 

var. Odunun  içerisine bindirilmiş alemler gibi. Karanlık, ışık, ısı, dalga boyları, enerji, kaloriler, esirler her biri 

ayrı bir alem. Bir alem hiç birisi birbirine karışmıyor. O  odunu nasıl yaptıysa, hayatı da böyle yaptı. Aynı 

odundan yaprak çıkıyor. Aynı odundan çekirdek, meyve, koku, tat, renk, vs.  her şey çıkıyor. Kalori çıkıyor, 

karaciğere malzeme çıkıyor, beyne malzeme çıkıyor, ne acayip bir şey değil mi ? Odun ya odun. Haşirdeki keşke 

toprak olsaydım diyor. Yani hiç olsaydım demiyor.. Niye ? Çünkü  fıtratta hiç olmak  yoktur. En mesuliyetsiz yine 

topraktır. En mesuliyetli yine ağaçtan başlıyor. Toprak  niye mesuliyetsiz? Her  şeye sebep olduğu için en 

mubarektir.. Her  şeyin zeminidir. Biber de kavun da ordan çıkar. Her şeyi kabul ediyor. Kafiri bile içine almış... 

Ben vallahi tükürür atardım.  Gerçi deccalı dışarıya atmış. 
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• Hayatı anladık mı ?  Çık dışarıya, hayattan Latife-i insaniye 

yaratılmış. Latife-i  İnsaniye insanın programı.

Latife-i insaniye  Kalb’te. Lümme-i Şeytaniye ise dışarıda

alet-i vesvesedir. Latife-i insaniye Kalbin içinde bir şube. 

Bunlara bakınca, çoğu insan insan olamadan ölüyor. 

Ulema-i İslam ne demiş biliyor musun bu asıra ? Kayıp asır. 

İnsanlık yaşamamış bu asırda. İnsanın ağlayası geliyor. 

• Allah dışındaki bütün alemlerin toplamını makinaya koyduk, özünü aldık, ortaya çıkan HAYAT. 

Hayatın özünden ortaya Latife-i insaniye çıktı (latife-i insaniye hakkında da 2 ders var sitede).

«küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir latife-i 

insaniye sukut eder; ebedî şeyler yerine fâni şeyler alır, yüksek fiyat verir.» (Barla Lahikası 273) 

Üstad  diyor ki;  küçük bir karıncaya hayat girdiği için, hayat girmeyen dağdan büyüktür. Yani Allah dışında 

bütün alemlerin hakikatı olan hayat girdi. Dağa girmedi... O  karınca, o dağdan büyüktür. Oysa karınca küçük. 

Hayat için,  büyük - küçük , sağ- sol,  dün – bugün, kabir – ahiret, gayb şehadet öyle bir şey yok. Dağların  

tahammülden çekindiği bu. Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur. 1. şuur karıncada var. Risale-i Nurda 

şuurlu karınca ve şuurlu arıya muvanezene etsen diye geçiyor.. 

«Ger mizan-ül vücudla karıncayı tartarsan, ondan çıkan kâinat küremize sıkışmaz. Bence küre hayevandır, 

başkaların zannınca meyyit olan küreyi ger getirip koyarsan Karıncanın karşısına, o zîşuur başının nısfı bile 

olamaz.» (Sözler 703)
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İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 23    Zihayat - Zişuur

http://www.nurdersi.com/video/insanligin-seruveni-23-enfusi-aleme-yeni-baslamak-isteyenlereruhun-4-ozelliginden-biri-olan-zi

• Latife-i insaniyeden çık dışarı  LATİFELER.

Latifeler Ruhtadır.  Bunlardan bir tanesini çıkar insan 

insanlıktan çıkar. Latifeler Şuunat-ı Zatiyeden geliyor. 

Duygularımız (göz, burun vs) subuti sıfattan (sıfat-ı İlahiye) geliyor.  

Bizdeki beka, sonsuzluk arzusu Zati sıfattan geliyor. 

Beka,  vahdaniyet,  kıdem,  muhalefetun lil havadis, kıyam-ı  binefsihi 

Sıfat-ı İlahiyeden geliyor.  Haritada seyrediyorsunuz ama bu sizsiniz, 

sizin  röntgeniniz. Sonra, hissiyatlar var. Hissiyatlarımızın yeri  vicdan.

Vicdanda, his vardır. His nedir ? 

HİS İçsel alemdeki farklılıkları tek bir hakikatmiş gibi birbirine bağlayan bütünleyen bütüne getiren.

İçsel alemdeki farklı yapı ve sistemdekileri birbirine bağlayıp tek bir hakikat imiş gibi işleve (çalışmaya) vesile 

olandır. 

ŞUUR ise kainatı sahibine, insanı aslına  bağlayan güçtür. His ve şuuru kıyas ettim... 

Kainatın  hulasası  hayat.     Hayatın hulasası  his ve şuur. 

ALLAH DIŞINDA
TÜM ALEMLER,

HER ŞEY 

H A Y A T HİS ve 
ŞUUR

AKIL
CEVHERİ

«ruh ise aklın özü değildir sabit ve müstakil cevheridir» (L 336)

• Hissiyattan sonra  duygular. His için duyguların benzini de diyebiliriz. 

Duygular göz, burun, dokunma, dil,  kulak, sevk,  şevk. 

Sonra çık dışarıya  filler ve alemler. 

Allah‘ı en cami, en kapasiteli ve kaliteli gösteren ayna kesiftir. 

Onun için  Allah’a en cami cismaniyettir. Meleklerde  bu yoktur. 

Ağaçta, sığırda cismaniyet var. Meleklerden üstün müdür?  Hayır.

Ağaç ve hayvanlarda; şuur, izan, iltizam, itikadları  olmadığı için yani 

malzemeleri var ama içsel yapıları, ruhları basit olduğu için  aşağıdadır. 

Meleklerin ise sistemleri yüksek ama malzemesi yok. 

Onun için bir adım daha atarsam yanarım ya Muhammed dedi Cebrail asm.  
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• İnsana giydirilen libaslardan bahsediyoruz: ben olan ben yani «ENE». Ene ne vardır ne yoktur yani vacib değil, 

mahluk da değil berzahtır. Üstad burayı kast ederek «hiçliğimi bilmeye çalışıyorum» diyor.  Olmayan birşey 

olmak istemiyor. Mesela 5 yaşında olmayı istemek Adetullaha zıttır.  Üstad fıtratı takip ediyor. Hiçliğimi bilmeye 

çalışıyorum diyor.. Hiç derken «hiç olmak» için değil, külli var olmak yani hiçliğimi bilmeye çalışıyorum demek 

«cüz‘i nazarımı  cüz ‘i hadiselere hasretmemek için cüz‘i nazarımı külli yaparak bütünsel olarak bakmak». 

Bu ne işine yarayacak ? İnsanı hadiselerin altında ezilmekten kurtarıyor. Psikolojik bozukluklar, Ahireti bildiği 

halde  dünya hayatını gaye edinmek, Ahireti bildiği halde ciddiye almamak vs. cüz i nazarını  (küçük nazar yani 

küçük adam küçük düşünür) cüz‘i hadiselere hasretmekten insanı kurtarıyor. Bu derslerle insan anlamasa bile 

cüz‘i nazarını külli bir nazara çevirerek hadiselere baktırıyor. İsm-i Hakem’in tecellisine mazhar oluyor.

HAKEM: Cüz‘i birşeye bütünsel bakmak, o küçük şeyin bütünsellik içinde işlevini görmek. Birşeyi yapmak için 

Allah (cc) lazım olduğunu anlamak demektir. 

• Hiçliğini bilme nisbetinde: Dünyevi hadisatın tazyikinden kurtulursun. Dünya gaye olmaktan çıkar.  Nefsani 

dayatmalardan kurtulursun. Kendini tanımaya başlayınca sana gelenlerin şeytandan veya nefisten olup 

olmadığını ayırt edip tazyiklerinden kurtulursun. Yani «kendimi kötü hissediyorum» gibi haletlerinin nereden, 

kimden geldiğini çözersin, kendine hakim olursun. Sistemi tanımazsan bunları nasıl çözebilirsin ? Kendimizi 

tanımıyorsak kimi neyle yöneteceksin ? Biz san‘atız. Sanatı tanıma nisbetinde insanda görünen sanat-ı ilahiyenin 

gayesi, hakikati tezahür ediyor.  Kendini kendinle keşfedeceksin . Kendini kendinle yorumlayacaksın.  

Enfüs alemine geçince tevhid mertebelerinin nihayetsiz olduğuna canlı şuhudun olacak. Tevhidin delili ikidir 

(Badıllı mesnevi, 187). 29 .Sözde de Tevhid 2’dir diyor: Enfüsi ve Afaki. Afaki bitiyor belli bir yere kadar.

Üstad diyor ki: «bende Kur’ana karşı ülfet oldu. Fakat bir latifem vardı ki onda hiç ülfet olmuyordu». 

Kur’ana ülfet olmuş da Risale-i Nura mı ülfet olmayacak ? İşte o doymayan latifenin çapını genişletti Üstad.

Kendini yani «ben olan beni» tanıma nisbetinde Allah (cc) sende taayyün ve teşahhus ediyor (Şualar.9)

Onu tanıma, onunla olma ve orayı özleme nisbetinde dünyevi hadiselerin tazyikinden kurtulursun. Bütün bu 

hadiseler orayı tanımak, tanımlamak, hedef yapmak içindir. Çünkü hiçliğini bilirsen  hiçbir vasıf ve sıfatlarla 

boyalanmamış olursun. işte o zaman oraya Allah (cc) taayyün ve teşehhus ediyor. Bir misafir ağırlayacağın 

zaman ona uygun hazırlık yaparsın. Zat-ı Vacib-ul Vücudun senin Enen’de taayyün ve teşahhus (Ş.9) etmesi 

için o belirlenişlerden, sıfatlardan, varlık anlayışından sıyrılman gerekiyor. Bu da «hiçliğini bilmek». 

Bu nasıl görünür insanda ? Ahirete ve Allah (cc) yakiniyetin farklı olur. İmam-ı Ali (ra)’da o kadar olmuş ki 

«ahiret açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek» ve «görmediğim Allah‘a inanmam» diyor. Biz aslında Allah (cc) 

görüyoruz ama farkında değiliz. Latife-i Rabbaniye görüyor. 
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Mahiyet-i zatiye bilinmez, bilinemeyecek

Şuunat-ı Zatiyenin bizde alametleri 

konulmuş: latifelerimiz

Zati, Subuti sıfatların bizde karşılıkları var

Esmalar 3’e ayrılıyor:  Esma-i Zatiye, 

Esma-i Fiiliye, Esma-i Hüsna

Allah (cc) bir çekirdek yarattı: 

Nur-u Muhammedi asm. 

Burada hepimizin ENE’si var.

Buradan ilk önce Cevher yaratıldı.

Ruh, cevherdir. Bu halde iken ruh 

daha mahluk değil.

• Şu anki huzurumuz Latife-i Rabbaniyenin Allah (cc)’ı görmesidir. Kokuyu görmüyoruz ama kokladığında çok 

ferahladım diyorsun.. aynen bunun gibi görmek illa gözle olmuyor. Bunları bildiğin zaman buradayken orayı 

yaşıyorsun. Gitti-geldi, aldı-verdi, para, tapu, evlendim-evlenmedim, fabrikam oldu-olmadı vs.gibi derdin 

olmuyor.  Çünkü içeride öyle bir şey yok. O zaman artık devamlı huzurdasın. 

90



• Allah (cc) ilk önce Nur-u Muhammediyi yarattı. Nur-u Muhammediye (asm) varlıkla beraber MEC’UL denilir. 

«Mec’ul» ilm-i kelamın tabiridir, Barla Lahikasında geçiyor. Nur-u Muhammedi içinde Nur ve Mana var. 

Nur-u Muhammedi‘de hepimiz vardık, Adem (as) da, biz de vardık. Nur-u Muhammedinin içinde herkesin ‘Ene‘si 

var. O noktadan pergeli oraya koyarsak Adem (as)’la bizim yaşımız eşit, aynı yerdeydik. 

Buna şöyle misal verebiliriz: Çekirdeği toprağa attık, Mayıs 1 ilk filiz, çınar ağacı oldu, 30-300 sene sonra 

ağacın tepesinde son filiz verdi..ilk filiz ile son filiz  arasında dünya şartlarında 500 sene geçti ama çekirdekte 

hepsi aynı yerdedir. Çekirdekte öncelik- arkalık yoktur. CD‘ye bilgiler yazdırılırken yazılar sırayla yazılmıyor, 

her bir harf dağınıktır. Yuvarlak CD‘de öncelik sonralık yoktur. O yüzden Kaderi anlatırken Üstad hazretleri 

«Mele-i Âladan nazar eden bir yuvarlak  ayna» misalini veriyor.

Köşeli olsaydı nisbet ettiği bir nokta olur.. ama yuvarlak aynada öncelik sonralık yok.

«şecere-i hilkatın meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i İlahiye, bir ehadiyet-i Rabbaniye ve sıfât-ı seb'aca 

manevî bir sîma-i Rahmanî ve temerküz-ü esmaî ve ِايَّاَك َنْعبُُد َوِايَّاَك َنْستَِعيُن deki hitaba muhatab olan zâtın bir 

cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür eder.» (Şualar 9)

• Allah (cc) sonra ENE’yi  cevher-i ruh ile sarmaladı. 

CEVHER-İ RUH mahluk değildir. Mahluk olması için 

bu ruh cevherine Allah (cc) 4 özellik verdi: 

1. Zihayat

2. Zişuur

3. Kanun-u emri

4. Vücud-u harici
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Bu 4 sıfat takıldıktan sonra bir Gılaf-Latif bir 

Beden-i Misali ile sarmaladı, giydirdi. Sonra cesede koydu. 

Cesed ve Ruh arasında Gılaf-Latif bir Beden-i Misali var. Gılaf-Latif ve Beden-i Misali farklı şeylerdir, geçmiş 

derslerde bahsetmiştik. Mesela odunun içine dumanı, ısıyı koydun.. nasıl tutacaksın onları orda ? Odunla 

sarmalandı. Aslında o dumandır, nurdur, ısıdır.. Bunları odun ile sararak bir yerde tutuyor. Aynı bu misal gibi Ene‘nin 

etrafına ruh cevherini sardı. Ruh cevheri orda dursun diye ona «zihayat, zişuuru, kanun-u emri, 

vücud-u hariciyi» verdi ama Alem-i şehadete yine uygun değil. Alem-i şehadete uygun olması için bir 

BEDEN-İ MİSALİ ve bir GILAF-I LATİFİ ile sarmaladı. İşte Cevher-i Ruh o zaman cesede girdi, o zaman mahluk oldu.  

Özet olarak: Bu cevher-i Ruhun, ruha dönüşmesi için 4 sıfat takıldı. Geçmiş derslerde Ruhun yukarıda bahsedilen 4 

sıfatından Zihayat ve Zişuuru konuştuk. Bu derste Vücud-u harici’den bahsedeceğiz. 
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• «Ruh, Vücud-u Harici sahibidir» ne demek ?  VÜCUD-U HARİCİ’yi anlamak, tanımak için dışardan içeriye girip 

ne giydirldiğini görelim: Alem-i şehadetin hülasası  Levh-i mahv ve ispat’ın hülasası  (zaman ve mekan 

olarak gözüküyor) Cennet ve cehennemin hülasası (K.8 celal ve cemal tecellisi)

 Arşın hülasası (Arş: esmaların perdesiz tecelli ettiği alem)  Levh-i mahfuzun hülasası (insandaki karşılığı 

dimağ) Arş-ı azam (cevherler alemi, ruh) Hüviyet-i şahsiye & Hakikat-i insaniye bu saydıklarımızın 

komplesi İNSAN olmaktır, insanlığımızı yani NEFS-İ İNSANİYE’yi oluşturuyor bunlar da Ruhun 4 özelliğinden bir 

olan VÜCUD-U HARİCİMİZİ oluşturuyor. Bunların hepsini getirdi, sende kodladı. Öyle sıkıştırmış ki ne sen ne de 

ben göremiyoruz. İşte insanlığımızın kaynağı bu saydıklarımız. 

NEFS- İ İNSANİYE: insanlık hakikatidir. Şualarda geçen «nefsine zulmettin» cümlesinde aklımız hemen nefs-i 

emmareye gidiyor. Oysa «nefis» insan demektir. Nefs-i insaniye insandır. «Bab-ı insaniyet ism-i Hakkın 

cilvesidir» diyor 10. Söz, 11. Hakikat’te. insanlığın 11 hakikatinden bahsediyor. Ayrıca Şualar 218’de 20 sıfat ile  

«insan nedir» anlatılıyor. Biz bu dünyaya insan adayı olarak geldik, insan olmaya geldik. 

Bab-ı insaniyet var, o kapıdan insan girecek.  Nefs- i insaniyet  Beşeriyet. 

Allah (cc) bize şu mertebeleri verdi (Lem’alarda geçiyor): Ademden vücuda çıkarken ilk cevher oldu. Emir ve İlim 

ile ademe vurunca aynı suya atılan taştan çıkan ses gibi (ses ne taşa ne suya benzer) ikisine de benzemeyen vücut 

fışkırdı oradan, sonra Hayat verdi, sonra İnsaniyet (esfel-i safilindekiler insan değil ama insana benziyor), 

İslamiyet, İman-ı tahkikiyi verdi. Bunları herkese verdi fakat Üstada ayrıca 2 şey verilmiş. 

Peygamber efendimizden sonra peygamberlik bitti ancak peygamberlerin gönderildiği asırlarda o kavimlerin 

işledikleri melun fillerin hepsi şimdi bu asırda yapılıyor. Üstad ise vazifeli, asrın imamı olduğu için tamir edecek. 

Gemiş kavimlere gönderilen peygamberlerin mazhar olduğu ism-i azama asrın İmamı da mazhar olacak ki temir 

etsin. Peygamber değil ama peygamberin mazhar olduğu ism-i azama mazhar. «Ümmetimdeki ulema, Ben-i 

İsrail peygamberleri gibidir»..

Risale-i Nur ise bu ism-i azamlara mazhar. Peygamber olmayıp bu ism-i azamlara mazhar olduğu için şöyle diyor:  

4. Şua: «Hem hususî olarak bir ilm-i Kur'ânî ve hikmet-i imaniye verdi» İsm-i azama bu tarafı ile mazhar. 
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MEC’UL Allah’tan cc 
bahsederken

NUR tarafı (Şecere-i  

hilkat deniyor). 

Bu alemlerin hepsinin 

hakikatlarının ruhun 

kodalanmış tarafına

«Ruhun vücud-u haricisi» 
deniliyor.
Kainat = İnsanı Ekber

MANA
tarafı

Buraya ait hiçbir 
bilgimiz yok

Bizde bazı karşılıkları var, latifeler olarak: Şefkat, 
muhabbet, sürur, iftihar, lezzet, memnuniyet

• Vücud-u Harici içindeki Hüviyet-i şahsiye &  Hakikat-i insaniye’den bahsedeceğim.  

Hüviyet-i şahsiye & Hakikat-i insaniye: ben ne almışım ki hüviyetim / mahiyetim olmuş ? Mesela Allah (cc) 

Levh-i Mahfuz’un kanuniyetini insana yüklemiş. Tasavvufta Levh-i Mahfuz ceberut alemidir. Arş-ı Azam 

yüklendi. Kürs yüklendi. Kürs’ün insandaki karşılığı nefistir. Nefsin hepsi şer değil. Altı tanesi hayr, bir tanesi 

şerdir (emmare). Şeytan da kürste takıldı..

Mec’ulden sonraki bütün o alemler sende dürülmüştür. Üstad, İmam-ı Ali’den naklediyor: «sen kendini küçük 

görme, bütün alem sende dürülmüştür». Yani bütün alem senden dürülmüştür, insan olman ile ortaya çıkar. 

İnsan  Kainat-ı suğra. Kainat  İnsan-ı Ekber.  Bunu böyle olması Allah’ın ilminde var ama Allah (cc) senin 

bunu anlamanı istiyor. İnkişaf ettiremesen bile.. Büyük veliler bile bir kaç esmada kalıyor ama en azından 

bunu bilmen lazım. Bütün İsm-i azama Peygamber efendimz mazhar. Derece derece Ulu'l azm ve kitap verilen 

peygamberler mazhar. Kur’anda ismi geçen geçen (miraçları olan) 28 peygamber de mazhar çünkü Allah cc 

onaylıyor, «bunlar salihtir» diyor. Önemli olan çokluk değil.. bir kişi dahi bunu anlasın yetiyor..

• Levh-i Mahfuz, 
Arş-ı Azam, Arş ve 
Kürs insana yüklenmiş
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• Yani bunu sadece anlamak sana ne kazandırıyor ? «ben bu kadar mı değerliyim» diyorsun, çöplükte 

harcamamak lazım kendini.. Bize yön gösteriyor. Ne ile kıymetlisin biliyor musun ? Tercihlerinler. 

Unutma bunu: Tercihlerin ile tercih edileceksin. Farkındalığın ile değer alacaksın, inkışafın ile hakikata sahip 

olacaksın. Ferd olrak böyle bir inkışafımız yoktur ama şahs-ı manevi buna mazhar. Çünkü Lut, Ad, semud 

kavimlernin melun fiilleri bu asırda daha genel  ve bu konuda vazifeli olan Risale-i Nur’un şahs-ı manevisidir. 

Sahs-ı manevi bir anlayış değildir; Hepimizden çıkan tefekkür-ü imani ve halet-i ruhiyeler birbirine yakın 

oldukları için birbirini celb ve cezbederler (İarat-ül İ’caz).. İşte o bütünlüğe şahs-ı manevi deniliyor. şahs-ı 

manevi canlı ve ruhlu ve şuurludur. 

İnsan bütün alemlere nasıl haiz ? Herşeyin burada olması ne demektir ? Radyo dalgalarında müsbet-menfi 

kanallar yok mu? Yeter ki sen onların üzerini aç. Radyo demek: burada olmayan şeyi (haşa) yaratmak değil, 

var olanın üstünü açmaktır. Şu anda o radyo, TV, telefon dalgaları burada gömülü değil mi ? Peki neden 

görünmüyorlar. Çünkü TV, radyo yok. Bütün dalga boyları şu anda havada var: ses , suret, fax, ışınlar, cep tel 

dalgaları..vs. hepsi havada mevcut. Şu anda görmememiz olmadığına delil değil.  Üstü örtülmüş sadece. 

Nasıl üstünü açacağız ? Teknolojiyle.. radyoyla vs. üstünü açıyoruz. Halk etmiyor. Zaten buradalar.. üstünü açıyor 

gösteriyor sedece. 

Bizde üstümüzü açmaya çalışıyoruz bu derslerle. Yeni bir şey öğrenmiyoruz, ilim almıyoruz. 

İlmin mülk tarafı anlatılanı almak. İlmin melekutu ise bir şey almak yok, anlattıklarımla sende uyanıyor. 

Biz zaten kainatın küçük bir modeliyiz. Kainat büyük insandır, insan ise küçük kainattır. İnsan çerkirdeğe 

benzer diyor. Güneş, hava, su toprak çerkirdeğe yani yazılım mı yüklüyor ? Hayır. Onlar çekirdeğin ağaç 

olmasına malzemedir, yazılıma bir katkısı yoktur. İman güneşe, İslamiyet suya benzetiliyor külliyatta. 

Ubudiyet toprağı altında evamir-i Kuraniyeyi imtisal ederse dar olan alem-i arzide olan çekirdek hakikati 

külli bir hakikat yani ağaç olacak.

İnsanda bir yazılımdır. Bizim yazılımımızda kainatta ne varsa hepsi var. Aldığımız ilim ile var olanı 

uyandırıyoruz. Hard disk içindeki bilgiyi bıçakla yarsak göremeyiz ama onun içindeki bilgiler bilgisayar 

ekranında gözüküyor. Mesela hard diskteki bilgiler ekranda gözüktükten sonra «hard disk filan yok ama ekranda 

o bilgiler nasıl olduysa görünüyor» diyebilir miyiz ? Ekranda ne görünüyorsa hard diskte var değil mi ? Ama bunu 

çıplak gözle görebilir misin ? Ömründe hiç kabak görmemiş adam  kabak çekirdeğinde  ne olduğunu, tadını, 

kokusunu bilebilir mi ?

Kabak çekirdeği diskete misaldir. Toprak ise bilgisayardır. Çekirdeği toprağa takıyoruz: Kabak disketi, elma 

disketi içinde ne olduğunu toprak bize ayan ediyor). Hard disk, alem-i gayba misaldir. Bilgisayar ekranı da 

insandır. Alem-i gaybda ne varsa biz ayan ediyoruz. Allah cc’de neler var ? Biz Allah’ı (cc) tecessüs ediyoruz, 

casusluyoruz.
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• Büyük Mesnevi-i Nuriye’de geçiyor: «insan, Rabb-ül Alemin’i tecessüs etti». İnsan da bir aynadır. 

Alem-i gayb, ruh aynasında tezahür ediyor. Üstad buna 10. Notada «teveccüh et dur, karışma. O gelir» diyor. 

Sen radyonu aç, o gelir.  «Ayine-i kalbde Allah taayyün ve teşahhus ediyor» (Şualar 9). 15. Şua’da Peygamber 

efendimiz için «alem-i gaybı alem-i şehadete taşıdı» diyor. Bu dersler ile kendi hakikatimıza şahit oluyoruz, 

hakikatimiz inkışaf ediyor bunu delili ise zevk almanızdır, huzurlu olmanızdır. Ders esnasındaki huzur ve zevki 

hariçten değil kendinden alıyorsun. İnsanın en büyük cehennemi de en büyük cenneti de kendisidir. 

En mukadess ibadethane Kabe değil  insandır, bedendir. Ruh, bedende kıyama kalkarsa (46 Sözler) beden 

arzda namaz kılar. 31. Sözde de şöyle diyor: «bir nevi huzura kabulun olan namaz ile»

• Bu büyük zatlara nasıl adamlar diye insan şaşırıp kalıyor.. Sen var olanı anlamaya çalışıyorsun bu adamlar bunu 

nasıl çıkarttı ? Ben o zaman zaten normal olamıyorum. Şimdi sen var olanı anlamaya çalışıyorsun. Ya yokken 

onlar bunu nasıl çıkartmış? Tek bir cevabını buldum nasıl yaptılar diye. Ne sorarsanız sorun tek cevabım bu olacak 

şimdilik  öğrendiğim: Rasulullah (s.a.v)demiş ki : «Ey Ashabım ! İlim yapmadan ilim isteyeniniz var mı ?» 

İlim canlı ve ruhludur. Yani batın nasıl uyanacak..İlim yapmadan ilim olur mu ? Diyor ki: «Takvanızı arttırın». 

Takva sadece günahtan kaçmak değil. Takvada 2 sistem çalışıyor: Meniyattan ve günahlardan ictinap etmek.

Meniyat ile günah lügatta aynı. Oysa aynı değil.  

Hemen altında diyor ki  (Kastamonu 148): Meniyat  def-i mefasiddir

Günahlar  terk-i kebair.  Ne kadar terkleriniz olursa bunlar sizde ayan olur. 

Gayret etmenize gerek yok.  Gayreti terkte yapacaksın. 

La ilahe olmadıkça, illallah olmaz. İlk önce La ilahe illallah, sonra Muhammedürrasulullah. 

• Mesela ihlaslı olmak istiyorsunuz: bir şey yapmanıza gerek yok. Ne yapacaksın biliyor musun ? La riya. 

Riyakar olma. İlla ihlas oradadır. O zaman İhlaslısın. Riyakar olmamak yetiyor. 

«Çocuğu nasıl terbiye edeceğiz ?» diye anne babalar soruyor. Çocuk islam fıtratında doğmuştur. Hazreti 

Peygamber diyor ki: «Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya 

Mecusi yapar». Sen çocuğu bozma, çocuk tamirdedir zaten. 

Cümlemiz şu: La tahrip.Tahrip etme, illa  tamir oradadır. Tamirdedir zaten.

Mesela uhuvvet sahibi olabilmen için Tenkit etme. Adavet yapma. Gıybet yapma.. O zaman Uhuvvetlisin. 

Tenkit, adavet yaparsın, onu bunu eleştirirsin..o zaman uhuvvet yapıyorum diye yalandan söylüyorsun. 

La gıybet, la adavet.. illa  muhabbet oradadır. La adavet..Adavet yapma, muhabbettesin. Bir şey yapmana 

gerek yok. Terk yani. Terk! Peki bu terklere nasıl muvaffak olacağız ? Terkleri yapanlar ile beraber olunca.  

Kim terklerine muvaffak olmuş ise onlarla beraber olacaksın.
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• «İnsan bir çekirdeğe benzer» diyor. Çekirdeğin içinde ağacın sonu ve başı yok mu ? Aynı bunu gibi bizde de hepsi 

var. Tohumla çekirdek arasındaki farkı söyleyeyim size: toprağın altındaki çekirdektir. Meye içindeki ise 

tohumdur. Rasgele kullanılmamış külliyatta. Var diye bir tanesini göstersinler ve bir hafta müsaade etsinler 

oradaki kelimenin evvel, âhir, zâhir ve bâtınını, suretini, kanuniyetini, hakikatinı mahiyetini anlatmasam gelsin iki 

parmağını gözüme soksun. Külliyattaki çelişen-çatışan gibi gözüken, aynı mana gibi gözüken kelimelerin farkını 

söyleyeceğim. Mesela tereşşuh, temessül, teşahhus lugatta aynıdır. Oysa dağlar kadar fark var: Çekirdekten 

ağaç olmasına temessül. Ağaçtan meyve olmasına tereşşuh. Çekirdek teşahhus. Sürece bakın. 

Külliyat böyle örülmüş. Bunlardan bahseden külliyat. Benim uğraşıp bulabildiklerim bunlar..daha neler var.

İNSANLIĞIN SERÜVENİ - 24-25  Vücud-u harici: Hüviyet-i Şahsiyem ve Hakikat-i İnsaniyem

MEC’UL

• Şecere-i Hilkat. 

• Yani İnsan-ı Ekber. 

• Yani Kur’an-ı Kebir-i Kainat.

• Arş-ı Azam’dan Ruh giydirildi 

• Levh-i Mahfuz’dan akıl giydirildi)

• Arş’tan Hayat giydirildi

• Kürs’ten Nefis giydirildi

Dördünün cemi 

Hüviyet-i şahsiyemdir

Bütün eneler burada. Benim, 
senin, Adem(a.s), Nuh(a.s), 
Şit(a.s), İbrahim(a.s) , Davut(a.s)..
124 bin enbiya, 124 milyon evliya..
hepimiz buradayız (Yani çekirdekte 
yaprak, meyve , koku ve tadın 
aynı yerde olması gibi)

Herşeyde 4 şey var : 

 Suret alem-i şehadet tarafı

 Kanuniyet İnsan tarafı

 Hakikat Esma tarafı

Mahiyet Sıfat tarafı

Araştırma demek soru sorabilmektir. 

Araştırma yaparken bilinmesi gerekenler:  

 Evvel Çekirdek Sikke

 AhirMeyve Hatem

 Zahir Ağacın kendisiMühür

 Batın Sıfat tarafı Turra
çekirdek

meyve

tohum
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• Arş-ı Azama  & Levh-i Mahfuz & Arş & Kürs 4’ünün cem-ül cemi Hüviyet-i Şahsiyemdir. Görüyor musun 

şahsiyetini ? Manevi kimliğin bu.  Manevi hüviyetim: «Arş-ı Azam’ı, Levh-i Mahfuz’u, Arş’ı ve Kürs’ün cem-ül 

cemiyim komutanım!» diyeceksin (Nadir abi ismini ne olarak değiştirmişti biliyor musun? Cilve-i Muhammediye.

Nadir abi tam buradan konuşuyor. Ve Enfüsçilerin piridir..Rüştü abi değil yani. Şekille konuşmada pirimiz vakıf 

Hızır abimizdir. Lahikaların meslek ve meşrep ve ilimde derinleşme pirimiz Rüştü abi ve Zübeyr abidir. 

Enfüsi ders pirimiz Nadir abidir. Şekle dökmeyi Allah nasip etti. Mesela Nadir abide anlatır ama şekle dökemez 

hatta kelimelerin lügatını da bilmez.. Arapça’da Fail, Meful, Masdar, Tefaül, Tefil, ifal, istifham mıdır vs. bilmez. 

Ama takvası şiddetli . Öyle yürüyormuş ki  kafasını direğe vurmuş. O, hissen anlattıklarını yaşıyor kelimelerin 

manasını bilmese de. Ve o kadar mütevazi ki ders yaparken hemen sana döner: «Said, Mustafa bunun lügatı ne 

demek ?» diye sorar.. oysa 70 yaşında. O, rıza-i ilahiyi hedef yapmış)
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• Vicdanda en cami’ Latife-i Rabbaniye olduğu için Ruhu temsilen Latife-i Rabbaniye’yi çıkarttık. Çünkü Allah’ı 

gören makam orası. Levh-i Mahfuz’dan Akıl (dimağ sistemi içinde bir alettir ve yeri Takkulda’dır) giydirildi, 

vicdandaki yeri  zihin. Arş’tan bize Hayat geldi, vicdandaki yeri His (dikkat edersen  mahiyet-i şahsiye benim 

vicdanımın açılımı). Kürs’ten bize Şuur geldi, vicdandaki yeri İrade. 

Arşın hayatla ne alakası var ? Arş demek esmanın (bütün esmanın) perdesiz en azami tecelli ettiği yerdir. 

Hayat da ism-i azamdır. Bütün isimlere cami’ olduğu için hayatın üzerinde diğer isimler gözüküyor.  

Arş simgesel olarak bizde hayat olarak gözüküyor. Yani hayatın içinde semi’, basir, kelam da gözüküyor ama 

hayat şart.  Arş’ı temsilen hayattır. En cami’ hayattır. İsm-i Azam’dır. Hayatın bizdeki hulasası histir. 

His ne demek ? Binbir tane ismin cilvesini tencereye koysak: Rahman, Rahim, Kerim, Ya Cemilu Ya Allah, 

Ya Karibu Ya Allah, Ya Mucibu Ya Allah,Ya Habibu Ya Allah, Ya Raufu Ya Allah.. Hepsinin karıştırsak  bizdeki 

adı HİS’tir. His nerede gözüküyor ? Vicdanda. Arş demek hayat demektir, hayatın bizdeki karşılığı his 

demektir.

Gömlek, gir içeriye  atlet, gir içeriye vücud, gir içeriye hayat, hayatın da özü his ve şuurdur. Allah’ın dışındaki her 

şeyi (Arş-ı Azam, Levh-i Mahfuz, Cennet-Cehennem, Arş’ı, Kürs’ü, 18.000 alemi) bir tencereye / meyve sıkacağına 

koy. Özünü al. Çıkan öz hayattır. Hayatın da özü de his ve şuur. His ve şuurun özünü de akıl cevheridir. 

Ama ruh bunların müstakil bir zatı ve hakikatidır.

• Hüviyet-i şahsiyemi öğrendik. Peki Hüviyet-i şahsiye olunca sende ne olmuş ? Bunun cevabı Mahiyet-i 

Şahsiyede, onu anlatalım: Arş-ı Azam’dan bize Ruh gelmiş. «En cami’ olan en kesif olandır»..bu cümleyi 

unutmayacaksınız. En cami’ kimdir: Melek ? İnsan ? En kesif olan en cami’ olandır. Şimdi Nur mu daha cami’? 

Allah’ın esmasını en iyi ne gösteriyor ? Nur ? Hava ? Su ? Toprak mı ? Toprak. Ne için toprak ? En kesif olduğu 

için. Işığı en şiddetli gösteren nedir ? Karanlığın zifiri olması. Gündüz ortası bu ampül gösterir mi ? Göstermez.

• Vücud-u Harici: Ahir ismine bakıyor, Mikail as’ı (yani şuur) temsil ediyor. Topraktır, Hatemdir, İbrahim as ve 

Muhammed asm’ı simgeler, Alem-i şehadettir, Emir alemini simgeler. En cami’ olan en kesif olandır. 

Arş-ı azamadan bana ruh giydirildi. En çok Latife-i Rabbaniye’de aktif oluyor yani en cami’ orada gözüküyor 

(Latife-i Rabbaniyenin vazifesi  Müşahedetullah olduğu için). Ruhun 4 özelliğinde biri olan Zişuur kendisini 

Latife-i Rabbaniye olarak ifade eder. Latife-i Rabbaniye ise  Emr-i Nisbi, Emr-i İtibari ve  meyelan diye ifade eder. 

İrade ve Cüz-i İhtiyar olarak dışarıya çıkar.  Kalbin iki ayağı var: dimağ ve vicdan. Kafa-akıl kalpten kopuk değil. 

Başka bir işlevi olduğundan farklı yere konmuş. Kafa yıkarıda, kalp aşağıda. Akıl, vahye ilk muhatap olduğu için 

yukarda. Haritada da öyle:  Levh-i Mahfuz (dimağ) yukarıda, Arş (kalb) aşağıda. 
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MEC’UL

RUH geldi  Latife-i Rabbaniye’de aktif oluyor

AKIL (dimağda) geldi Vicdandaki yeri Zihin.

HAYAT geldi  Vicdandaki yeri His

Şuur geldi  Vicdandaki yeri  İrade

R U H

K A L B

VİCDAN (mazhar-ı hissiyat)
İrade 
Zihin
His

Latife-i Rabbaniye 

DİMAĞ (makes-i efkar)
Tahayyül
Tasavvur
Taakkul
Tasdik
iz’an

İltizam
İtikad

(Ruh ie Latife-i Rabbaniye arasındaki fark)

• Arş-ı Azam (Ruh giydirildi)

• Levh-i Mahfuz (Akıl giydirildi)

• Arş (Hayat giydirildi)

• Kürs (Nefis giydirildi)

Dördünün cemi  

Hüviyet-i şahsiyemdir. 

İslamiyetimizdir (Maddî  

Hayat-ı Muhammediye 

asm’ın bizdeki karşılığıdır)

• Arş-ı Azam (L. Rabbaniye)

• Levh-i Mahfuz (Zihin)

• Arş (His)

• Kürs (İrade)

Mahiyet-i şahsiyem

benim vicdaniyetimdir.

İmanımızdır(Manevî 

Hayat-ı Muhammediye 

asm’ın bizdeki karşılığıdır)
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• Kürs’ten bize beşeriyet gelmiş. Beşeriyetin içinde Latife-i İnsaniye, Nefsi emmare, mülhime, mutmainne, 

raziye.. var. Bütün o beşeriyetimiz Kürs’ten gelmiş. Mesela «Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr. Ve halakal 

cânne min mâricin min nâr. Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân» Beşeriyet takılmadan önce Allah’tan başka 

kimseye secde edilmesini istemeyen Allah (cc), Adem(a.s)’a neden secde edilmesini istedi ? Adem insan 

değildi. Orada Cem-ül Cem, esmanın bütünlüğüydü. İnsan olsaydı secde etmek şirk olurdu. Yani bütün 

isimlerin öğretilmiş hali  «Ve’alleme âdeme-l-esmâe kullehâ».. Daha nefis takılmamış. Nefis takılmadığı için 

insan değil, Esmanın bütünlüğü. Biz insan olarak gelmedik, insan olmaya geldik. Ademe secde etmiyor aslında. 

Esmanın bütünlüğüne. Ama anlayamadı o şeytan. Aptal şeytan yoktur. Akılsızdır. 

Akıl, Allah’ın nimetini fark edene denilir.

Şeytan ibadet ettikçe yükseldi, varlıkta secde etmediği yer kalmadı. Ama Arş’tan aşağıya, Cennet’ten atıldılar. 

Adem(a.s) ve Şeytan ne dedi ? Kuran lisanıyla mealen söyleyeceğim: Adem(a.s) elini kaldırdı «Ben nefsime zulm 

ettim, beni affet» dedi.  Şeytan ise «Beni sen azdırdın. Bana kıyametin sonuna kadar mühlet ver» dedi. Allah’ı ve 

Ahireti inkar etmedi şeytan. Dikkat edin iman esasından hiçbirini inkar etmedi. Allah’ın Rububiyetini inkar etti. 

İdareciliğini, Allah’ın tercihlerine kafa kaldırdı: «Ben daha hayırlıyım» dedi.  

«Çoğunu azdıracağım» dediğinde Allah cc «azdıramazsın» demedi «Benim hakiki, halis kullarıma bir şey 

yapamayacaksın» dedi bilmana. Ama ötekiler için Allah sükut ediyor. Bak şimdi şeytan senden çıksa ölümü 

istersin. Uzun yaşamak isteği şeytandandır. Kıyamete kadar bana ömür ver diyen şeytandı. Şeytan bize ne kadar 

hakim ise o kadar uzun ömür isteriz. Ne kadar Adem-insanlığımız aktif olur ise  hayırlı, bereketli, Allah’ın takdir 

ettiği kadar ömür isteriz. Şeytan’ın varlığı  «Terakkiyat-ı insaniye & Makasıd-ı Hayriye-i Külliye» sebep oluyor.

Soru:  Cinlerin ruhu var mı ? 

Cevap: Cinlerin vücudları enerjiden yapılmış. Melek ve şeytan esirden yapılmış. Onun için Allah’a ayinedarlığı 

nakıstır, kesif değildir. En kesif olan en cami’ olandır. Onun için «Said toprak olmalıdır». Şeytan, cin değildir. 

Şeytanın Müslümanı yoktur. Cinlerin Müslüman’ı var: «Ve ma halaktu cinne vel inse ya’budun».. 

Cinlerin Nurcuları var burada.. Şeytan, cin değil ayrı bir taife. 

Balık, koyun, ağaç da canlı ama senden ayrı değil mi ? Seni onlardan ayıran ne özelliğin var ? Hayvanda da ruh 

var. Koyun ruhuyla  senin ruhun farklı mı ? Cinlerle şeytanlar da böyle. O ayrı bir nevdir. Cinler de bizim gibi 

imtihanda. Şeytan’ın imtihanı yok. Bitti o. Cinlerden dönebilen var.. nurcusu, Alman’ı, ateisti var. Hangi bölgede 

yaşıyorlarsa oralıdır. mesela burada yaşarsan Çatalca’lısın. Burada doğup büyüyen cin de Çatalca’lıdır. 

Türkçe bilir, Almanca bilmez. İblis adı  Azazildir. 55 tane sıfatı var. İblistir, Hannastır, Şeytandır. Kur’an’da Allah ile 

mübareze eden tarafı iblistir. 
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• Şeytan’ın çoğalması ise hem dişilik organı vardır hem erkeklik. Kendinden kendine döller. Hamile kalır, doğurur. 

Onun için arkadan yaklaşma, Lut Kavmi’nin adetleri  bu yüzden lanetlenmiş çünkü şeytanlıktır. Şeytandan geliyor. 

Kendinden kendine döllüyor... Yani normal bir insan nevinin dişisi gibi bir organı yok, insan oğlunun büyük abdest 

gibi  organı var oradan döllenir. Kendisi döller ve doğurur. Buna da bir yerde rastlamazsınız pek yoktur. Ama 

cinlerin dişisi, erkeği var. Kızları peridir, çok güzel olurlar. Erkekleri güzel değildir. Kafirleri ise simsiyah olur. 

Müslümanları çok belirgindir, bembeyazdır.. Onun için cinlerin kadınları insan erkeklerine çok düşkün olurlar 

çünkü insan erkekleri çok güzeldir.

Hayvanlarda erkekler güzel, dişiler çirkindir. İnsanoğlunda böyle değil. Nevden neve değişiyor. Onun için 

erkeklere en çok cinlerin dişisi musallat olur. O zaman  intikam almak için cinlerin erkekleri de insanoğlunun 

kadınlarına musallat olur. Cinsellik onların aktiflemesidir. Cin-Sel, cin-net yani cin olduğu nettir. Cin-net 

geçiriyorsa cin aktif oldu demektir. Mesela yattığınız zaman cinsellik hatırınıza, hayalinize getiren odur. 

O çıktığı zaman cinsellik aktif olmaz . Bizim nefs-i emmare, sistemdeki olumsuzlukları aktif eden cinlerdir. 

Çünkü biz doğarken bir de cin doğmuştur bizimle beraber. O bizim Şeytan’ımızdır. Allah Resulü bunu kastederek  

buyuruyor: «Benim Şeytanım iman etti». Yoksa bizim bildiğimiz Allah’a iman etmeyen şeytan  peygambere hiç 

iman etmezdi. Herkeste olan, herkeste yaratılan bir cin var, o iman etti.

Cin taifesi şeytan  olabiliyorlar. İnsan bile şeytan olabiliyor. Üstad diyor ki : «İnsi ve cinni şeytan» Şeytan ne yapar 

geldiği zaman ? Namaz kıldırtmaz, namazı unutturur, geç kıldırır, tesbihat yaptırtmaz, açık saçığa baktırır, 

videolara girmeni söyler öyle değil mi ? Şimdi bir adam namazına karşı, namaz kıldırmıyor, şer yapıyor vs..bu 

adam donmuş şeytandır, ruhu şeytan. Yani sadece cinden değil  insandan bile şeytanı var. Hatta şeytanın 

yaptığından daha beter yapıyor.

Doğduğunuz zaman bizimle doğan cin bize şunları yaptırır: yeter bu kadar ders kalkalım, yatalım, yattığın zaman 

abuk subuk hayalleri getiren, cinselliğini aktif eden o’dur. Şartlarına girdiğin zaman karşı koyma gücün olmaz 

fren tutmaz yani şu: Plaja gireyim mi - girmeyeyim mi ? Seçmeye gücün yeter. Ama girdikten sonra bakmamaya 

gücün yetmez. İnternete gireyim mi - girmeyeyim mi ? Gücün yeter. Girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. 

Yani kötü arkadaşlarla dolaşayım mı - dolaşmayayım mı ? Gücün yeter . Ama onlarla dolaşmaya başladın mı 

kötülük yapmamaya gücün yetmez. Kur’an’da «zina yapma» demiyor, yaklaşma diyor. 

Onun için ne diyor Cenab-ı Hak : «Evet çoğu insanları aldatacaksın ama benim halis kullarımı aldatamazsın».  

13. Lem’a, Şeytan’dan İstiaze Risalesi’nde  «fena madenleri işlettiriyor» diyor.  Mesela makineye elini 

kaptırdın. Makinenin ne suçu var ? Elektrik yaptı . Elektriğin ne suçu var ? Prize sen taktın. Elektrik seni 

öldürürse katil olmuyor. Tutmasaydın.. Bizde o cinlerin olması kötülük yapmak için değil. Bizde ölü olan 

madenleri aktif etmek içindir..
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• Nefis ve  Şeytan kürste takılmıştı. Şeytan'ın «senin İmanın yok» dediği yer Kürs’e kadardır. Oradan yukarısını 

bilemez çünkü takıldığı yer orasıdır. Kürsten aşağısı imanın suretidir.  Bu çizelgeyi bilmeyen vesveseden 

kurtulamaz. 

Soru: Şeytanın yeri kürste ise nasıl Cennete Adem (as)’mı kandırmaya girdi ?

Cevap: Cennetin daireleri var. Adem (as) girdiği cennet bizim kemalat bulup gireceğimiz cennet değil. 

Mesela üniversite mezununda lise diploması olması veya başka devletlerin Türkiyede konsoloslukları olması gibi. 

Konsolosluk müstemlekedir. O daire içinde Türk kanunları değil Sudi Arabistan kanunları geçerlidir. 28.Lem’ada 

Geylani Hz’lerinin cennet meyvesini cennetten değil onun dairelerinden koparttığını söylüyor.. Alem-i şehadette 

(yani burada) Cennetin, alem-i gaybın daireleri, müstemlekeleri var. Çünkü alem-i şehadet, alem-i gayb üzerine 

tenteneli perdedir. Odunun içinde duman, nur, ısı, ışık var. Odun gibi gözüküyor ama odun değildir.

Dünya odundur, içindekiler ahirettir. 

Cennetin mertebeleri var. Bir tanesi var ki dünyaya çok benziyor (insan dünyadan cennete gidince dengesi 

bozulmasın, ünsiyet olsun diye oradaki nimetler dünya cinsindendir). İsimleri aynı fakat tatları, lezzetleri aynı 

olmayacak. Dünyaya benzeyen Cennetin bu tabakası bizim gaye edindiğimiz cennet ile dünya arasında berzah 

vazifesi yapıyor. Adı Dâr’us-Selâm’dır bu cennetin.

İşarat-ül İ'caz 146: «Cennet ile Horhor Bahçesinin ((Haşiye): Horhor, Van'da müellifin medresesinin adıdır)

arasında ne nisbet varsa, Cennet'in lezzetleriyle dünyanın lezzetleri arasında da aynı o nisbet vardır. 

Cennet'in Horhor Bahçesinden dereceleri ne kadar çok yüksek ise, uhrevî lezzetler de dünya lezzetlerine göre 

öyledir.  Her iki âlem arasında bu büyük tefavüte, İbn-i Abbas  َلْيَس فِى اْلَجنَِّة ِاالَّ اَْسَمائَُها cümlesiyle işaret etmiştir. 

Yani "Cennet'te, dünya meyvelerinin yalnız isimleri vardır." Yani isimleri birdir, fakat lezzetleri ayrıdır.

Lemalar 282: «Amma Cennet'in uzaklığıyla beraber âlem-i bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi 

ve bazan ondan meyve alınması ise; evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi, bu âlem-i fâni ve âlem-i şehadet 

ise âlem-i gayba ve dâr-ı bekaya bir perdedir. 

Cennet'in merkez-i kübrası uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi 

mümkün olduğu gibi, hakkalyakîn derecesindeki imanlar vasıtasıyla, Cennet'in bu âlem-i fânide -temsilde 

hata olmasın- bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalb telefonuyla yüksek ruhlar ile 

muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir. (Lemalar 282)

Şeytan Kürsten cennete giremez ama Cennet, Kürsten yukarıda olduğu için aşağıdaki tabakalarda 

müstemlekesi ve daireleri var. Şeytan o daireye girmiş. 
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• Mahiyet-i şahsiye benim vicdaniyetimdir. İmanımızdır (Manevî Hayat-ı Muhammediye asm’ın bizdeki 

karşılığıdır). Hüviyet-i şahsiyem ise İslamiyetimizdir (Maddî Hayat-ı Muhammediye  asm’ın bizdeki karşılığıdır).

Maddî Hayat-ı Muhammediye & Manevî  Hayat-ı Muhammediye’nin cemi Hakikat-i Muhammediye’dir (asm).

Üstad diyor ki:  «İnsan bir çekirdeğe benzer». Bizim gayemiz burada ağaç olmak. Yaprak, meyve, koku, tat 

olacağız..yani maziyi müstakbele taşıyan çekirdek olacağız, gövde olacağız.. birileri gelecek, kuş yuva yapacak 

orada. Ağaç olduktan sonra kış gelecek, yaprak dökeceğiz, İlkbahar olacak tomurcuk açacağız, yaz olacak meyve 

vereceğiz , bazen fırtına gelip kollarımızı, kanadımızı kıracak ama biz şuurundayız. Çünkü biz ilk önce çekirdek 

olduğumuzu biliyoruz, kökümüz sağlamdır..dallarımızda kırılsa da devam edeceğiz  şuurunu kazandırıyoruz bu 

dersler bize. Yani belalar, musibetler, kanserler, yaşının ufak-büyük olması, kadın-erkek olmak,  dalın 

kırılması, eğik olması, kışın beyaza, ilkbahar’da yeşile, Sonbahar’da kupkuru olmak bizi etkilemez..çünkü biz 

köküz pergeli aslımıza koyduk. Bu dersten amaç bu yani. Çekirdekten ağaç olmak.. Dışarıda ağaç her türlü 

şeye muhataptır: kışa, yaza, sonbahara, ilkbahara, fırtınaya, doluya, kara, yaprağın dökülmesi, dökülmemesi, 

ayı gelir yukarıdaki petekten yer, insanlar petek kurar ağaca, kuşlar yuva yapar, karıncalar gelir bizden 

beslenir. Ağaç olacağız biz. Ama ağaç olduğunda fırtınadan dalım koptu diye bağırmayacaksın.. Bu böyledir 

zaten diyeceksin. Mesela çekirdeği toprağa değil cebine koyysak buğday olur mu? 

Toprak ne demek? Dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Karanlık kafada aydınlığı fark ediyoruz. 

Karanlık topraktan beslenmezsek aydınlık alemine  çıkamayız. 

Arş-ı azam cevherler alemi, bizde karşılığı ruhtur. Levh-i mahfuzun insandaki karşılığı dimağ. Arş esmaların 

perdesiz tecelli ettiği alem, bizde kalptir. Cennet bizde bast, cehennem ise kabz haleti yani celal ve cemal 

tecellisi (K.8). Levh-i mahv ve ispat Zaman ve mekan anlayışımız, idrakimizdir. Alem-i Şehadet bedensel 

hayatımızdır.Küre-i arz ise kainatın başkentidir. Allah (cc) haşa kainatı patronu..

Bu saydığımız alemlerin komplesi İNSAN olmaktır. İnsanlığımızı yani Nefs-i İnsaniye oluşturuyor.

Bunların hepsini getirdi, sende kodladı, öyle sıkıştırmış ki ne sen ne de ben göremiyoruz. 

İşte insanlığımızın kaynağı bu saydıklarımız. Yani insan olmak demek kainatlaşmak demektir, ağaç olmak 

demektir. Ağaç  Şecere-i Hilkat. Kainat  büyük insan. İnsan  küçük kainat. Küçük kainat olan insanın 

büyük olan insana dönüşmesidir. Çekirdek olma hakikatinden ağaç olma hakikatine inkışaf etmek bizim 

vücud-u haricimizin inkışafı demektir

Yani Vücud-u harici demek: Allah’ın (cc) dışındaki  şecere-i hilkat hakikatinin bize hülasalanması. Onun adına 

bizde «İNSANİYET» deniliyor. Yani Vücud-u haricisi insaniyettir. Üstad da ona şöyle diyor: «hüviyet-i şahsiyem, 

hakikat-i insaniyem». «İnsanlığın nedir?» diye sorulacak olsa cevabı: «hüviyet-i şahsiyem, hakikat-i 

insaniyem» demektir..Vücud-u harici konusunu bu şekilde bitirmiş olduk. 

Gelecek derste inşallah Kanun-u Emri anlatacağız.
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