
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S:100 “ilmelyakîn ve    derecesinde bulunan itikadlarına ve                                           

     aynelyâkin                                       imanlarına ve”  

 İtikadın içerisinde         ilmelyakîn ve   meratibler var .   

                    aynelyakîn 

S:142 “Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve  gibi hareket etmediği   

                     inandığı                için”  

                         İtikadla, inanmak ayrı. 

S:145 “Gelecek zamanlar ise, itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur.” 

S:189 “-hâşâ yüzbin defa hâşa-        

 Allah’a iftira ettiği ve        

 Allah’ı bilmediği ve                  itikadsız, esfel-i safîline sukut etmiş.” 

 azabına inanmadığı için 

 

 

 

 

 

 

S:277 “Hayale gelen bir şüpheyi, akla girmiş bir şüphe tevehhüm edip, itikadına 

halel gelmiş zanneder.” 

Akla giren şüphe ile itikada halel gelir. 

İNANMAK İNANÇ 

SIDK ve 

DOĞRULUĞUNA 

KALBEN 

KARARLI 

OLMAK. 

GÖNÜLDEN 

TASDİK 

EDEREK 

İNANMAK. 
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Allah'a iftira etmez. 

Allah'ı bilir 

Azabına inanır 

Olduğu için 

itikadı var. 

LUGAT 

İTİKAD 



 

S: 277   “İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek,  

 “Eyvah! Kalbim bozulmuş,itikadıma halel gelmiş” der.   

 O haller, galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz’-i ihtiyarîsiyle  

  ıslah edemediğinden  ye’se düşer. 

           -Zanlarda insanın itikadına zarar verebilir.     

  Hem itikad bozulursa insan           ye’se düşer. 

 

 S:361 “İşte şu niyet ve    pek geniş bir şükr-ü küllîdir.”    

    İtikad,  

Niyet ve itikad          şükr-ü küllîdir.                     

Küllî deyince          soyuttur, enfüsidir. 

 

S:386 “ Veyahut:Kâinatı abes ve       

            gayesiz 

 

 

Abes ve     itikada zarar veriyor.                      

  gayesiz 

           başıboş        

 hikmetsiz       zannetmek itikadı bozuyor. 

 gayesiz        bunların tersi de    

 vazifesiz      itikadı inşa ediyorlar.  

 Hâlıksız 

       İKİNCİ BİR MANASI: 

Kâinatı abes ve       

 gayesiz 

                                                         

  Görürse itikadı kalmıyor.Tersi olursa ki:    

  Kâinatın       abes olmadığını ve      

             gayesiz olmadığını 

                         

          İtikad ederse itikadı artar. 

BİR İNSANIN İTİKADI BOZULURSA KENDİNİ:   

                                    

başıboş                    

hikmetsiz          

gayesiz         

vazifesiz                        

Hâlıksız 

 

İtikad eden felasife-i abesiyyun gibi 

kendilerini başıboş, hikmetsiz, 

gayesiz, vazifesiz, Hâlıksız  mı 

zannediyorlar?” 

Zannetmeye başlar.                    

Kâinatı abes ve gayesiz görürse 

kendini  böyle zanneder. 



 

 

S:537 
1
- “Eğer o ene,hikmet-i hilkatini unutup,     

 
2
-vazife-i fıtriyesini terkederek        

 
3-
kendine mana-yı ismiyle baksa,      

 
4-
 kendini mâlik itikad etse; 

                      

   o vakit emanete hıyanet eder,”  

   Emanete hıyaneti bu sayılan dört şey oluyor. Yani:   

           Emanete hıyanet eden kişi:      

  hikmet-i hilkatini unutursa       

  vazife-i fıtriyesini  terkederse       

  kendine mana - yı ismiyle bakarsa     

  kendini mâlik itikad ederse. 

 

Vücudu tebaîdir. Yani başka birisinin vücudu ile kaim ve                      

icadıyla sabittir, itikad eder.” 

İTİKAD: Vücuduna asıl olarak bakmazsa. Tebaîdir görürse,    

              başkasının vücuduyla  ve   sabittir görürse itikad olur.   

               icadıyla  

     İtikad vücud anlayışına, bakışından ortaya çıkıyor. 

Kendi vücudu        başka birisinin vücudu ile kaim (mevcud olan, ayakta duran) 

Kendi vücudu        başka birisinin icadiyle sabit (hayal olmayıp gerçek olması)tir. 

Anlayışından, bakışından, mana-yı harfinden kişide doğan. 

 

S:706 “Salabet itikaddan,” 

SALABET: Metanet, dayanma, sağlam. Mukaddesatı korumak hususunda cesaret, 

metanet ve sebat gibi sıfâtlarla muttasıf olmak. Bunun zıddı Lâübalilik.   

           

 İtikaddan        salabet.      

 İtikadı sağlam olduğu için salabeti var. 

 



 

M:22 “Yani Hakaik-i imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek” 

Hakaikte           itikad kullanılıyor.     

 Yani esmaların meratiblerindeki hakaik          itikada bakar.

 İtikad            hakikatlarla.       

 

M:23 “dalalet vâdilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber 

olduğu itikadındayım.” 

İtikad       insanın kişiliğini oluşturur.     

 Veya kişiliğini oluşturan onun itikadlarıdır.   

Dimağının diğer meratiblerine kişilik kazandıran,                             

(menfi veya müsbet) onlara hedef gösteren.                                                 

Onların âdeta şahsiyet-i maneviyesini oluşturur.  

   

M:215 “Ben görüyorum ve itikad ediyorum ki:” 

   Dimağın bütünlüğüdür itikad. Dimağın her bir mertebesi; 

 diğerini etkiler, katkı sağlar.      

  Fakat itikad ise, onların bütünlüğünün ifadesidir. 

 Dimağın mertebelerinden birinin eksikliğini kabul etmez.  

 Bu bütünlükten hakikat meratiblerine mazhar olur.   

 Bu mazhariyetten  de ehl-i hakikat ünvanına sahip olur. 

 

M:215 “Ben itikad ediyorum ki:” 

 Burada da aynı. İtikad denen sistem tek değil. Alt  yapılarında  

diğer  meratibleri barındırır, onlardan beslenir. 

 

M:218 “Hem imanda öyle fevkalâde bir kuvvet ve      

             hârika bir yakîn ve     

             mu’cizane bir inkişaf ve     

            cihanı işıklandıran bir ulvî itikad     

           

        taşımış ki;” 

       İtikad     imanın içinde         

       İtikadda ışıklandırmak  var. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          Cihanı (dünyayı, kâinatı, âlemleri) ışıklandıran ulvî ve yüksek itikad. 

 Bunun tersi: Bütün âlemler, dünya ve kâinat karanlığa girer. 

 Bu aydınlık kendi hususi dünyasınadır.     

  Hem karanlık  ve ışık  ve nur       dimağa bakıyordu.   

           Zulümat ise       kalbe bakıyor. 

  Sanki itikad; kendisi ayrı bir birim olmakla beraber,   

 dimağın diğer mertebelerinden besleniyor. 

 

M:218 “umumunu nur-u imanla          ya ilmelyakîn ve    

            aynelyakîn veya    

             hakkalyakîn 

           

       İtikad ve   etmeleri,”  

       tasdik 

   Nur-u imanla dedi       dimağla demektir.   

   imanın ziyasıyla          kalble demektir.   

   

Nur-u imanla (dimağ ile) dışa vuruşu itikad ve tasdik. 

İmanın 

içerisinde 

Fevkalâde bir kuvvet 

Hârika bir yakîn  

Mu’cizane bir inkişaf 

Cihanı ışıklandıran bir 

ulvî ve yüksek itikad. 

Nur-u imanla dedi       

dimağla demektir. 

imanın ziyasıyla                 

kalbe demektir. 

    
Zulümat ise kalbe bakıyor. 

 



 

Zaten zihin aynasından tasdike gönderilenlere         ilim deniyordu.                  

Dimağda bulunan nur-u iman kendini ilmelyakîn ile       tasdikle  

   aynelyakîn        iz’an      

             hakkalyakîn        itikad 

             İlmelyakîn     bunlar dimağda olduğu gibi,  

   aynelyakîn      kalpte de bu üç mertebeler var. 

   Hakkalyakîn 

M:263 “tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbü ister. Ve vahdet-i itikad dâhi, 

vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder. 

                 İmanda         tevhidi kullanıyor.    

        İtikadda ise       vahdeti kullanıyor. 

           İman        tevhid-i kulûbü       

          itikad         vahdet içtimaiyeyi 

           İman         kalbte      

         itikad          dimağda 

 

 

 

 

 

           

   İman       tevhidi        kulûbü   

   itikad       vahdeti       içtimaiyatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

İman 

kalpte 

İtikad 

dimağda 

TEVHİD: Tevhid, yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değil. 

Belki ilm-i mantıkta, tasavvura mukabil ve  marifet-i 

tasavvuriyeden çok kıymetdar ve  bürhanın neticesi olan ve  

ilim denilen tasdiktir.  

Tevhid: Dimağın tasdik makamında. Burada ortaya çıkıyor.  

VAHDET: Allah’a(cc) yakınlık. Gönlünü, kalbini tamamen 

Allah(cc) meşkul etme halî. 



 

 

TEVHİDDE         İmanı kullanıyor.    

 VAHDET DE       İtikadı kullanıyor. 

TEVHİD: İlim denilen tasdiktir.  

 İlimde sıfâttır. Asıl değil. 

Tasdik aynasında gözükene ilim.   

Bu ilim; vicdandaki zihinden gelen malum’dur.                  

Bu zihindeki  malumları  oluşturan ise;    

tasavvurdaki  emr-i itibarî ve emr-i nisbîlerdir. 

 

L: 78 “İkinci kısım ise, amelî ve fer'î olmayıp, belki itikadî ve fikrî 

bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini değil, belki imanın zıddına 

gidip bir yol açmaktır. Bu ise, bâtılı kabuldür, hakkın aksini 

isbattır.”  

İtikad      kabul-ü ademdir zıddı.      

           

 İtikadî ve          

 fikrî             bir hükümdür ki kabul-ü ademdir zıddı. 

İtikad        dimağın  hükmüdür. Bütünlüğünün hükmüdür. 

 İtikad       dimağın yoludur.Yol açmaktır.     

 İtikad        isbatla beslenir. 

 L:120 “Ey kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i imaniyenin 

inkârındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan bîçare 

insan!”  

İtikad; ittifaktan, şeairden beslenir.                               

Hakaik-i imaniyeden beslenir. 

L:123 “Çünki itikadı sarsılmış,ahlâkı bozulmuş yüz fâsıkın idaresi ve                    

onlar içinde  asayiş temini.” 

 



 

                 İtikadın bozulmasının alameti kişi fâsık oluyor.  

 

 

 

 

       L:190 “O âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor. 

      “Evet herkes, kâinatı kendi âyinesinde görür.”    

     “Meselâ gayet me’yus ve matemli olarak ağlayan bir insan,  

mevcudatı ağlar ve me’yus suretinde görür; gayet sürurlu ve neş’eli,                

müjdeli ve kemal-i neş’esinden gülen bir adam, kâinatı  neş’eli, güler     

gördüğü gibi……..”   (Derste paragrafı komple oku.) 

Kâinatı görme şekli, anlamlandırma şekli itikada göre  oluyor. 

Kâinatı her türlü  gösteren itikadımızdır. İtikadı da  dimağımız 

oluşturuyor.İman ise; kaliteli, kalitesiz, büyük ve küçük olmasını. 

Allah insanın liyakadına , hak etmesine  mukabil  o veriyor.             

İmanı biz oluşturmuyoruz, alıyoruz. İtikadı biz oluşturuyoruz ki;                        

itikad imanın habercisi veya  reddedicisi. 

 Aynı kâinatı  ağlar veya güler  gösteren itikaddır.                         

Âdeta  şimdilik anlayışım ki;                                                 

itikad; mülk âlemini. İman melekût âlemini.

 Mevcudat muayyen manası ve şekli yok. Kim ne ile nasıl bakarsa 

ona öyle, buna böyle  yapan itikaddır.İtikad insanın  bu dünyadaki 

hususi dünyasının bütünlüğünden çıkar.Ameli ve dimağın bütünlüğü 

onun küçük dünyasını.Bu küçük dünyanın hulâsa-i câmiasınada  

itikad. Âlem içinde  hususi  âleminin zenbereği itikad. 

 İtikad: Senin hususi âlemin.   

 Âleme itikad penceresindeki camından bakıyorsun.                   

İtikadsiz bakış; camidat,nebatat, hayvanat ve  delilerinkindendir.          

İlla itikadınla  bakarsın. İtikad iman ettiklerin değil. Fiili yaşantın 

dimağını. Dimağının bütünlüğüde itikadını oluşturuyor. İtikadının 

dışına çıkamazsın. İtikadın müsbeti ve menfisi var. İmanın menfisi 

yok.  Çünki iman Zâtının nurudur. Oradan zulmet gelmez.                  

İmanın kaynağı Allah’tır.(cc)…İtikadının kaynağı sensin. 

  İmanın yeri kalbtir.       

     İtikadın yeri ise dimağdır. 



 

S:732 İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma’kes-i nur-u iman.” 

“İmanın nurunun aksettiği yer       dimağ            Cem- ül cem’î  

İmanın manasının aksettiği yer      Vicdan               KALB 

L: 195 “geçmiş ecdadımızın itikadlarına iktidaen tefsir eden bir adamı” 

 Tefsirler kişinin itikadlarını, seviyesini (dimağ seviyesini) gösteren göstergedir. 

L:210 “İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevî vücudun hadsiz 

hastalıklarına kat’î ilaç ve kat’î şifa verici bir tiryak olan iman ilâcını aramak ve 

itikadını düzeltmek gerektir ki,” 

           İtikadını imanınla düzeltmek senin elinde 

 Hadsiz manevi hastalıkların ilâcı      İMAN  

  İman ilâcını        maddi hastalığın yırtığı gaflet perdesinin     

        altında     sana gösterdiği     aczin ve  penceresiyle   

                 za’fın 

 

Netice Allah’ın       kudretini ve bulmaktır.    İmanın tesiri bu iki sıfâtla olur  

                      rahmetini                           ve bilkuvveden, bilfiile geçer. 

L:307      “Kötü hasletler,                              

       bâtıl itikadlar,                                    

       günahlar,            

       bid’alar          

                               İtikadın bâtılı da var.                

L:371 “Evet kalblerde, perde-i gaybda ihtar edici bir zâta     

 bakan hiçbir      hatırat-ı gaybiye; 

ve ilham edici bir zâta baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka;    

ve hakkalyakîn suretinde        sıfât-ı kudsiye ve   keşfeden hiçbir   

            esma-i hüsnanı     itikad-ı yakîne;           

           

ve enbiya ve   bir Vacib-ül Vücud’un envârını aynelyakîn ile     

evliyada          müşahede eden hiçbir nuranî kalb; 

ve esfiya ve  bir Hâlık-ı Külli Şey’in âyât-ı vücubunu ve        

sıddıkînde,     berahin-i vahdetini      

                   

                ilmelyakîn ile        tasdik eden,   hiçbir münevver  

                           isbat eden      akıl yoktur ki,” 

 

Bir Kadîr-i Zülcelal’in 

kudretini, rahmetini 

tanımaktır. 

manevî kirlerden olduklarını unutmamalıyız.”         



 

Allah-u âlem:         

 İtikadımızı         sıfât-ı kudsiye ve   oluşturur.     

       esma-i hüsnalar       

                          

  İtikadın öyle bir meratibi var ki HAKKALYAKÎN 

Bir şey bir şeyi oluşturuyorsa onun ters dönüşümü de onu oluşturan olur. 

Yani: İman zâtının bir nurudur. Bu da zâta bakar. Zâta dönüşümü denir. 

 İtikadı       sıfat-ı kudsiye ve    keşfeder. Geri dönüşümü bunlarsa,  

         esma-i hüsnalar        itikadı da bunlar oluşturur.!??? 

L:372 “ ve ilmelyakîn itikadlarıyla ” 

İlmelyakîn      itikad boyutunda  

Ş:101 “Ben görmüyorum, benim yanımda ve itikadımda yoktur” diyebilir. 

  Yoksa “ Vaki’de yoktur ” diyemez.  

             Burada da herkesin hususi dünyasını itikadları oluşturur. 

 “Ya “ yanımda ve nazarımda ” veya “ itikadımda ” gibi kayıdların  

   herkese göre taaddüdü ile neticeler dahi taaddüd eder.” 

         Yanımda, nazarımda, itikadımda.       Üçüde farklı. 

                Nazar da, itikad da ayrıdırlar. 

Ş:103 “ Bu kısım ise bir hükümdür,        

   bir itikaddır,         

   bir iltizamdır.” 

   Bu üçü de ayrıdırlar. 

 “Risale-i Nur yüzer        mizan ve       

           muvazenelerle,      bu hakikatı…” 

 İtikadımızı        mizan ve         

      muvazenelerimiz      oluşturur. 

 

Ş:129 “Hem imanda, öyle fevkalâde bir kuvvet ve      

      hârika bir yakîn ve      

      mu’cizane bir inkişaf ve      

      cihanı ışıklandıran bir ulvî itikad  

           taşımış ki;” 

   Bunlar imanında var, imanı bunları tazammun ediyor. 

 

 



 

Ş:198 “gelecek istikbal zamanı dahi itikadsızlığınızın cihetiyle yine madum ve 

karanlıklı  ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır.”  

 

 

 

 

 

 

 

İtikadın olmazsa istikbal(gelecek) zaman          başları ecel celladının satırıyla 

           kesilip hiçliğe atıldığından  

            elîm endişeler yağdırıyor  

             sefihane cüz’î lezzetini  

             zîr-ü zeber eder. 

İtikadınla geçmiş zaman-ı mazi       madum ve      

          herşeyi çürüten bir mezaristan değil  

          belki mevcud      

          istikbale inkılab eden nurani bir âlem ve   

          bâki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına 

          girmelerine bir intizar solunu görünmesi  

          imanın kuvvetine göre Cennet’in bir  

          nevi manevî lezzetini  dünyada dahi tattırdığı 

İtikadınla istikbal        saadet-i ebediye saraylarında hadsiz    

        rahmeti ve keremi bulunan       

        Rahman-ı Rahîm-i Zülcelali  Ve’l- ikram’ın    

       ziyafetleri kurulmuş.      

            İhsanlarının sergileri açılmış, oraya sevkiyat var.  

                       Dercesine göre bâki âlemin bir nevi lezzetini hissedebilir. 

 Ş:345:Bir adam kemal-i imanı kazandığına, avam-ı nâsın akıllarının tavrı 

haricindeki yüksek       hallerini mecnunluk,       

         divanelik        

  

Demek itikadın; eylemde gözükür, tezahür eder. 

İtikadı kendini yüksek halleriyle gösterir.                 

İmanın ve itikadın kendilerini; fiilde gösterip ifade ederler.   

İlham: yönelerek, taleb ederek alınan cevaplardır. 

madumdur 

ölüdür 

dehşetlidir 

vahşetgâhtır 

     karanlıklı 

İtikadın               

olmazsa           

istikbalin 

 saymaları, onun kemal-i imanına         

ve tam itikadına delalet eder."  

  

 



 

  

 

 

 

Dünyaya esbablı bakarsan        Dünya görünür.        

Dünyaya esbablı bakmazsan         Âhiret görünür.  

 

 

 

 

 

İmanın  menfisi yok çünkü zatının bir 

nurudur ve sana  verilendir. Senin imalin 

değildir. 

İtikad ise; senin imal ettiğin için menfisi 

vardır. Müsbeti vardır.  

Fıtrat-ı selime       İMANA 

Fıtrat-ı seniye       İTİKADA 

Bu benim gördüğüm, itikadımın vücud-u haricisidir ki herkese   

 farklı görünür. 

Ş:434 “Madem sizlerle – itikadınızca ve bana edilen muameleye    

nazaran - küllî bir muhalefetimiz var.”  

İtikadın menfisi var. İmanın menfisi 

yoktur.Varsa ki, itikad manasında kullanılmış. 

Çünki iman zâtının nurudur. İtikad ise dimağın 

bütünlüğüdür. Dimağ bütünlüğü olduğu için 

itikad, menfiside olur. 

 

Rububiyet İTİKADA 

Uluhiyet İMANA 



 

                                                                                                                               

Ş:617 “kâinatı bütün mevcudatıyla delil gösterip      

     hakkalyakîn, aynelyakîn,    itikad ettikleri ve”    

          ilmelyakîn 

 

  İmanın        ilmelyakîn         

   aynelyakîn ve     itikadda da oluyormuş   

   hakkalyakîn 

Ve bunu teyid makamında: 

Ş:627 “gibi aktablar  imamlar ittifakla ,      

   hakkalyakîn bir itikadla ve      

           keşfiyat ve     

                 müşahedatla ve  

 

            ümmete gösterdikleri hârika irşadatla ve     

   kerametlerle, risalet ve hakkaniyet ve     

   sadıkiyet-i Muhammediyeye (asm)     

   imanları şehadetleriyle imza basıyorlar.” 

 

KEŞFİYAT: Ferîd-i a’zam zirve-i alisine  

yükselen büyük hâdinin vakıf oldukları maziye, 

hale, istikbale müteallik, kevnî ve manevî sırlar, 

keşifler. 

Allah-u âlem, şimdilik anladığım:  

Hakkalyakîn bir itikad         dimağda        Dimağla 

        keşfiyat        vicdanla        Kalble  

   müşahedat       kalble          Ruhla 

 

    İtikada        ümmette gösterdikleri harika irşadatla       hakkaniyet 

Keşfiyata        Kerametle        Sıdıkıyet-i Muhammediye (asm) imanları 

Müşahedata        Risaletle        Şehadetleriyle 

 

veya 



 

Ş:667 “Amma ehl-i hidayet ise,       

  geçen basamaklardaki       

  kuvvetli hakikatlar ve       

  sarsılmaz hüccetler, 

   Selim kalblerine ve                                 

müstakim akıllarına 

 

Kuvvetli hakikatlar       selim kalblerine          gayet kat’î kanaat ve   

       kuvvetli iman       vesvesesiz 

Sarsılmaz hüccetler       müstakim akıllarına         Aynelyakîn bir tasdik   

        vermişki       şüphesiz 

 

Ş:728 “ Yedinci Şua’ı bitirdiğim aynı vakitte – itikadımca bana acele bir 

mükâfat ve bir ücret olarak- geceleyin Celcelutiye’yi okudum.” 

Buradaki itikad; anlayış, tahmin, feraset veya basiret, kanaat-ı katiye 

şüphesiz tatminim. Bağlandığıma bağlılık seviyesi. 

 

Ş:742 “kıymetli olan Âyet-i Feth Risalesi namındaki küçük bir risaleye îma 

belki işaret eder, itikadındayım. Böyle itikada iştirak edilmezse de itiraz 

edilmemeli.” 

 İtikada, itikadına, itikad ettiğine itiraz olunur. Mesuliyet olmaz.         

İtikadı beşeriyetimiz işletebilir ve ille itikadın karşısı ilahi şeyler 

olmayabilir.İman için “iştirak edilmezse de itiraz edilmeli” denemez.   

   Âdeta itikad berzah. 

Ş:748 “Evet bu asrın dehşetine karşı,       

 taklidî olan itikadın istinad kal’aları sarsılmış ve uzaklaşmış ve 

perdelenmiş olduğundan; her mü’min, tek başıyla dalaletin cemaatle  

hücumuna  mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lazımdır ki 

dayanabilsin.” 

   İtikadında taklidîsi var.Taklid edilenler; şeair-i  İslâmiye ve toplum, 

gelenekler, alâmetler ve geçmişin işaretleri.       

    İtikad akd kökünden geldiği için bir bağ ile  bağlanmak, 

 düğümlenmek olduğundan o şeylere        sarsılmış ve   

           uzaklaşmış ve    

           perdelenmiş. 

 

 

Gayet kat’î kanaat ve kuvvetli iman ve  

aynelyakîn bir tasdik vermiş ki, şüphesiz ve 

vesvesesiz itminan-ı kalb ile  itikad ederler ” 

ki,” 



 

 

 

 

 

 

   

      Bunları ortadan kaldıran İMAN-I TAHKİKÎ 

 

 

 

 

    İ.M: 87 “Bu itikad, Allah’ın  herşeyi bilir ve  olduğunu istilzam eder   

          herşeye kadir 

İTİKAD       Cenab-ı Hakk’ın sıfâtlarının insana taşınmasında bir ara format gibi. 

İm:158 “Ey kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i imaniyenin 

inkârlarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan  bîçare insan!” 

İmana ulaşmadan itikad ara berzah vazifesini  ve sigortasını 

yüklenmiş.  İmanı korumak adına gelebileceklere ilk sur.                

Bunu teyid makamında  

 

İm:200 “Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa, kâinattan zihnine akıp 

gelen âfâki malûmatı, kendi malûmatı ile, tasarrufat ve sıfat-ı İlahiyeye de kendi 

sıfâtıyla tasdik eder.” 

   Dimağın sıfât-ı İlahiyenin  insana aktarılmasında  mizan vazifesini yapıyorlar.           

Bu dimağ merkezinden dalaletler, şirkler, şerler bu merkezden doğarlar.              

Ya bu merkezle temize çıkacak, ya da hüsrana uğrayıp gömülecektir. 

 Âliheler, putlar, şirkler, bîdâdlar ve şerlerin her türevi bu merkezden 

çıkıyor,şimdilik anladığım.  

 Sıfât-ı sübutiye        itikadla mizan etmek.     

 Sıfât-ı zâtiye           Vicdanlayan kalben iman etmeye  

 Şuunat-ı zâtiye   Ruhla        

 Mahiyet-i zâtiye        Mahiyet-i meçhulümüz Eneyle    

 Esma-i hüsnalarda       Cilve & Cemal& Nakış ve San’at itibariyle bedenimizle 

Bağlanılan                                 

şey 

 
  

  

 

 

İMAN-I 
TAHKİKÎ 

Sarsılmaz 

perdelenmez aslından aslından uzaklaşmaz 

Ya uzaklaşmış bizden, 

araya berzahlar girmiş 

Ya da bu üçünün bütünlüğü 

Ya da perdelenmiş 
Ya sarsılmış 



 

Zaten dimağın bütünlüğü olan itikad dimağda.   

 Dimağda sıfâtların ortaya çıktığı zemin. 

Delilimde; “kâinattan zihnine akıp gelen âfâkî malûmatı kendi 

 malûmatı ile,       tasarrufat ve             kendi sıfâtıyla tasdik eder. 

           sıfât-ı İlahiyeyi de       yine merciine  iade eder.”

    

 Ne ile tasdik ediyor?   

Dimağdaki tasdiki ile. Sıfâtlar burada onaylanıyor.

               “Yine merciine iade eder.” 

Bunu da dimağın  ya iz’anı yapıyor, ya da itikadı…   

  İade edemezse, etmezse        yutuluyor. 

Allah u âlem: Merciine iade  etmenin bedeli      

İmanla şerefleniyor. Felâh buluyor.    

 Bu da hidayet. İhdina. 

Bakarsa         bakmazsa         bunu taakkul yapıyor.   

  “Fakat kendisine  müstakil nazarıyla bakmakla kendisini   

  mâlik itikad ederse.” 

İtikadını, ta bakmakla ki       taakkuldan     

          tasdikten ve meded alıyor. 

                    iz’andan 

Dolayısıyla Allah’ın(cc) sıfâtlarını onaylayan ve 

onaylamayan  zemin dimağ. Dimağın -sistemin- 

itikad. Neticesi - hükmü ise - salabet. 

İm:208  “ Kendi nefsinde,        

   torbasında, 

kusur, naks, acz, fakr’dan  maada bir şeyi bırakmamalıdır. Bütün 

mehasin,iyilikler, Fâtır-ı Hakîm tarafından in’am edilen nimetler olup 

hamdi  iktiza eder.Fahrı istilzam etmediklerini  itikad ve telakki 

edilmelidir. Bu mertebede onun tezkiyesi;    

  Kemalinin     adem-i kemalinde,   olduğunu bilmekten  

 kudretinin     aczinde         bilmektir.”  

 gınasının         fakrında  

Allahu âlem itikadın  müsbet tarafının işlemesi, çalışması. 



 

 Bu sıfatlârın aktifliği nispetinde.Yani: Adem-i kemalini, aczini ve fakrını 

bilmekle, itikadın müsbeti aktif olur. 

İm:219 “Eğer iman kulağıyla Kur’anın sadâsını dinleyecek olursan o ecel 

aslanı bir burak olur.Bizleri rahmet-i Rahmana ulaştıracaktır. Ve illâ o 

ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri  parçalar.Bâtıl itikadınız gibi, ebedi bir 

firak ile dağıtacaktır.Ve keza önümüzde i’dam sehpaları kurulmuştur. 

Eğer iman îkanla Kur’anın irşadını dinlersen, o sehba ağaçlarından, 

sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani âlem-i âhirete ulaştırıcı bir sefine 

yapılacaktır.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İm:223 “ Ehl-i şuhud dediğimizden maksad, evliyaullahtır. Zira velayet 

sahibi, avamın itikad ettiği şeyleri  gözle  müşahede ediyor.” 

     Avamın itikad ettiğini diyor, iman ettiğini demiyor.   

 İtikad         berzah gibi duruyor. 

 Sonuçla, sebep arasındaki   

 tevhidi sağlıyor. 

1- Ölümün şekli  ve vesilesi senin burakın.Ya kanser,ya kalp, ya trafik 

vesileleri. “o ecel aslanı bir burak olur.” Yani seni maksad-ı maksuda 

ulaştırandır burak. Aslan, buraka dönebilir.                                                      

Ne ile? 

İtikadınla. İtikadın, sureti değiştirendir.                                                             

Ve âlemini Cennet veya Cehennem’e döndürendir. 

2-  İtikadın bâtılıda var. İmanın yok. “Bâtıl itikadınız gibi,” 

3- İtikadla imanı. Sonra imanla da itikadı değiştirilir. 

4- Îkan: İmanına şuurundur. Farkındalığındır.Yakîn hasıl 

etmek.Yakînen bilmek. 

5- Eğer imanla, îkanla Kur’anı dinlersen tabut olur sana    

sefine-i Nuh. 

6- 
Öteleri burada yaşattıran       İMAN                                    

Buraları Cennet’e ve             

Cehennem’e döndüren       İTİKAD. 

 



 

TEVEKKÜL           İstinad ve istimdad noktalarını tazammun ediyor.                            

Bu da itikadla değil, imanla oluyor. İtikad akıl menşeili. İman hem sebeptir, 

hem sonuçtur. İtikadla  imanı. İmanla da itikadı güçlendirir, oluşturur.          

İtikad, akıl gibi yere basmak istiyor, basıyor. İman, sebep ve sonuçların arkası. 

Bu noktalardan itikad berzah oluşturuyor. İtikadına cevaptır iman. İtikad, 

imanımızın delilleri. Sebeple, sonuç arasındaki doğru itikadın ve yanlış itikadın. 

Ya seni  esbabperest  yapar. Eğer sebebin arkasındaki intikal ederse Allah’ın 

itikadınla, imanla cevap verir. İman, doğru itikadın sonucudur..   

 Akrebiyete itikad iman sonucudur.    

  İTİKAD       KURBİYETE 

 

SURETİ FİİLLERİMİZ 

 

KANUNİYETİ FITRAT-I ASLİYE                                                  
Çocukluk gibi. 

 

HAKİKATI İTİKAD 

 

MAHİYETİ İMAN 

FİİLİMİZ 

İMANIMIZ 

İTİKADIMIZ 

KANUNİYETİ 

ESMAYA 

ZÂTA 

SIFÂT-I  SÜBUTİYEYE 

SIFÂT-I ZÂTİYEYE 

İMANIN 



 

İtikad        Esbablıdır       Biz       

 İman          Esbabsız        Ben 

Amellerle imanın        îkanı inkişaf eder.    

 Fikirlerle imanın         itikadını, dimağını inkişaf eder.  

 Îkanın olmazsa olmazı         TERKLER 

İMAN        gaybadır.Yani zahir,bâtın, evvel, ahir                   

İTİKAD      zahirîdir,ilmîdir, usûlîdir. Zahirî şeriatın ölçüleridir.   

Mülkün tarafıdır.İlm-i Usûl-üd Din ölçüleridir. 

   İ.Mes:226 “Cenab-ı Hak kâfirin  zan ve     daimî bir azab-ı elîme  

          itikadını       kalbeder.” 

        Kâfir için itikad diyor, imanı demiyor.               

 Çünkü iman; doğru itikada verilen cevaptır.               

Levh-i Mahfuz’un bizdeki karşılığı     DİMAĞ. 

İtikad da dimağın meratibi olduğundan,      

itikad da Levh-i Mahfuz’a bir meratib.                 

O zaman Levh-i Mahfuz’dan gelen kelâm-i ezelî dimağımızı.     

Dimağımız itikadımızı inşa ettiği  nispetinde verilen cevaba iman. 

İman hem mülkü, hem de melekûtu tazammun ediyor.              

İtikad ise mülk âlemindeki düsturlar, ölçüler, mizanlarla ve 

nizamlarla ve zahiri şeriatla sistemlenir ve ortaya çıkar.                 

İtikadın işi, zahiri tanzim etmektir.          

İşte metinde de kâfirin      zan ve       

         itikadını   diyor.    

Yani:İtikadın vücud-u haricisidir çektiği azap!                   

Cenab-ı Hak ceza vermiyor. Kendi itikadına  vücud-u harici veriyor. 

Müslümanın da itikadına vücud-u harici verince de   

                                         ortaya iman çıkıyor. 

 İ.M:248 “her bir zerre de sair zerrat ile vasıtasız muhabere ettiğini itikad 

edersen, belki  nefsini  kandırıp o muhali de itikad edebilirsin.” 

Yanlış malzemelerle  doğru netice çıkmaz. Yanlış itikadla, yanlış itikad 

oluşur. Malzeme yanlış. 

Birinci itikad      malzeme seviyesinde          

İkinci itikad         dimağ bütünlüğünden 



 

      Misal:Yemek yemek gibi. Birisi malzeme. Diğeri netice. 

İş:20 “ Ve daire-i itikadın,    galebe edeceği bir gündür.”   

  daire-i esbaba  

İtikad; daire-i esbab içerisinde işlevi olandır.            

İtikad, esbab âlemindeki sistemdir. O zaman esbab bitince                       

daire itikad,  daire-i esbaba galib geldi veya gelmedi. İtikad ölünce 

bitiyor, fakat iman ölsende  bitmiyor. Çünkü her daim Allah(cc) 

bizden hep gaipte olacak.       

 Daire-i esbab bitince  itikad sistemimizde bitiyor.              

Çocukların, delilerin ve teklif altına girmeyenlerin itikadları yok           

fakat fıtri imanları var. Aynen şuna benziyor:         

Cüz’-i ihtiyarı esbab âleminde,                   

İrade ise hem esbaba, hem de esbab arkasına 

taallukatları var.                                                                          

İtikad; esbab âleminde olduğu için gayba değil, zahiri 

ilimlerle istikameti oluyor.                              

İman, ilminde arkası. 

“daire-i esbabda iken tabiatıyla,    daire-i itikada  bakan;   

         vehmiyle,  Mu’tezile olur ki,   

         hayaliyle        tesiri esbaba verir. 

Ve keza 

daire-i itikadda iken       ruhuyla,  daire-i esbaba bakan da ,     

       imanıyla esbaba kıymet vermeyerek,  

                

    Cebriye Mezhebi gibi tenbelcesine bir  

    tevekkül ile nizam-ı âleme muhalefet eder.” 

Burada biri ifrat ki         Cebriye     

                  tefrit ise        İtizal (Mu’tezile) tefrittir. 

İtikad; daire-i esbab âlemi olan âlem-i şehadeti tanzim etmeye, istikamet  

bulmaya, müsebbeb-ül esbabı bulmaya..                                                                       

Bundan sonra itikadı bitiyor imanına giriyor. 

Yukardakinin vasatı da  Ehl-i sünnettir. 

“Tevhid vasattır.” (İş:24) 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Demek; Cebriye ve Mu’tezile  itikadda  hata yapıyorlar. 

 Ehl-i Sünnet ise  beyne - beynedir. Yani: Fiillerin    

            bidayetini  irade-i cüz’iyeye,   veriyor.   

            nihayetini        irade-i külliyeye  

 

    Yani: İtikadın vasatı         bidayet de          irade-i cüz’iye                

     nihayetinde ise      irade-i külliyeye 

 

İ.Ş: “C-İtikad ve   usûl ve                         peygamberlerin        

 amelde,   ahkâm-ı esasiyede         hepsi        daimdirler,    

                          sabittirler,   

                müttehiddirler. 

             İhtilaf          ancak füruattadır.                        

Ve tefavütleri, 

Peygamberler aynı olmaları usûl itibariyledir ki; itikadda usûlün 

ifadesidir.Yani kökler, asıllar ve temel ölçülerin ve                      

kaidelerin yumağıdır        itikad  

İş:66 “Küfür, iki kısımdır.        

  Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder;     

  İkincisi, bildiği halde inkâr eder.     

  Bu da birkaç şubedir. 

Birincisi; bilir      lâkin kabul etmez.     

 İkincisi; yakîni  var,       lâkin itikadı yoktur     

      (ilmi)       

 Üçüncüsü; tasdiki var,        lâkin vicdanî iz’anı yoktur.” 

 

İFRATI 
• ta'til(Hâlıksızlığa)     Cebriye  

VASATI  
• tevhid        Ehl-i sünnet 

TEFRİTİ 
• teşbih         Mu'tezile  

İTİKAD 



 

 İş:75        “Ehl-i tabiat,      esbaba hakikî bir tesir veriyor.                                   

Muh:128     Mecusiler;        biri  şerre, diğeri hayra olmak üzere iki hâlıka  

                               

      İtikad ediyorlar.    

   Ehl-i itizal de, “Ef’al-i ihtiyariyenin hâlıkı abddir.” diyor 

                

  Bu üç mezhebin esası;       bâtıl bir vehm-i mahz,   

        bir hata ve     

                  hududundan tecavüzdür.” 

 Bunlardan biri madde ve hareketi adına esbaba tesir veriyor. 

  Diğer ikisi ise din adına güya tenzih etme adına. 

     Peki bunlar niye düştüler?  

       Bâtıl bir vehm-i mahz        

        bir hata          

        hududundan tecavüz ettiklerinden.    

 İtikadın bozuk olmasına  bunlar sebebiyet veriyorlar.  

Bâtıl bir vehm-i mahz: Allah u âlem tasavvurda.   

        Çünkü vehim tasavvurdaydı. 

Bir hata: Allah u âlem buda taakkulda .Hata taakkulde 

Hududundan tecavüz ise: Tasdikte. Çünkü fiile buradan geçiyor. 

İltizam ediyor.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Ehl-i sünnet: Başlangıçta esbaba riayet etmesiyle       Mutezile                     

Çünkü esbabı şart-ı âdi olarak görüyor.                                            

Nihayetinde; yani sebeplerin  içtimaından sonraki neticeye  tevekkül ve 

teslim olarak mutlak hakime vermesiyle de       Cebriyeye benziyor. 

TAHAYYÜL 

TASAVVUR  

TAAKKUL 

TASDİK 

İZ’AN 

İLTİZAM 

İTİKAD 

Hududundan tecavüz 

Bir hata 

Batıl bir vehm-i mahz 

Dimağın Mertebeleri 



 

       Ehl-i sünnet olmasının sebebi:    

 Bu ikisini birlikte görüyor. 

Yani: Cebriye      hidayeti görmüyor.                          

Mu’tezile ise        nihayeti görmüyor.Tesiri esbaba verip Allah’a 

vermiyor. Esbabperestler gibi. 

Ehl-i sünnet ise; ikisini birden gördüğü için ne esbab-ı bütün bütün 

kaldırmıyor ve esbabı müessir-i hakiki görmüyor. Cüz’-i ihtiyariyesini 

irade-i külliyenin taalluku için şart-ı âdi görüyor. Fâili, O’na veriyor.             

Ve esbabın içtimai dua-yı fiilî olarak görüyor. Gördüğü  için; iki kanadı 

altına onları  aldığı için, tevhid olup vasatı oluşturuyor.  

Mazide        esbab şart olduğundan        Mu’tezile  doğru.                

İstikbalde       neticeyi O yaratacağından       Cebriye 

Mu’tezile       Mazide doğru      

  İstikbalde yanlış  

Cebriye      Mazide yanlış        

           İstikbalde doğru 

Ehl-i sünnet ise; İkisinin doğrularının cem’i olan   

   Mazide Mu’tezile       cem’inden    

   İstikbalde Cebriye   Ehl-i sünnet 

 

İş:117   “o gibi şeyler, daire-i imkândadırlar.Öyle ise onlara itikad ve 

Muh:161/240    onlar ile itminan peyda etmek mümkündür.” 

Daire-i imkâna da itikad edilebiliyor. Çünki mümteni’ değil. İmkân ihtimalâta 

kapı açar.Yani: Dünü yapan yarını da yapabilir.Dünyayı yapan değişikliğiyle 

âhireti de yapabilir.Çünki benzeridir. İhtimalât dairesinden çıkıp mümteni’ata 

girmemiş. Yani; abuk- sabuk akıl ve itikadın reddedecek, haflasına 

girmeyecek mümteni’ler değiller. Çünki  kendi fıtratında numuneleri  var ve 

şahit. Bir anda her yerde olma istidadında ve meylinde, emelinde ve 

arzusunda  olan insana böyle bir yerden bahsetmek niye mümteni’ olsun. 

Gayet mümkündür. Yazılımı, programı, sistemi bende zaten var. Âhiret, bu 

yazılımın vücud-u haricisidir. Fıtratın red etmiyor. Fıtratın reddetmedikleri  

şeyler de hem itikad, hem de iman dairesindedirler. 

İş:166 “Evet fâsık olan kimsenin kuvve-i akliye ve      

                 fikriyesi     

                                        

 İtidali kaybedip safsatalara düşerse, itikadata ait rabıtaları kesmekle, 

 hayat-ı ebediyesini yırtar atar.” 

 



 

 

İtikadın kopmasına  veya     Kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali

 yanlış itikad olmasına sebeb;      kaybedip safsatalara düşerse,  

      itikadı kopar veya bozulur. 

Kuvve-i akliye ve                    

fikriye ikiside taakkulde. 

Peki bunlar nasıl bozuluyor? 

Fâsık adam fıskıyla.Fısk terklerin nisbetinde itikadın istikametli ve 

sağlam olur.İtikadı bozuk olursa, sanki virüs girmiş gibi dosyalar birbirine 

girmiş. Misal: Bilgi  çok bilgisayarda ama virüs varsa kullanamazsın o 

dosyaları. 

 

İş:176 “Ve imanın itikad edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen, 

delillerine işareten zikretti.” 

Burada da itikadın istikametli ve sağlam kalabilmesinin  zemininde esasların 

delilleriyle mümkün.İtikad esaslarla, delillerle güçlenir, istikamette kalır. 

               O zaman  itikad        esaslar       

                             birde bu esasların delilleri olmalı 

Bu itikad; dünya hayatımızı  tanzim ediyor.Çünki esaslar üzerinde 

yürüyor.Ölünce itikad biter.Ama iman her daim orada da devam eder.Çünki 

iman gaybadır.Gayb hiçbir zaman bitmez.Her makamın bir sonrası gaybdır. 

          Buna bir delil daha: 

İş:196 “ Fakat o küçük binadaki  insanların hayat şartları, o büyük binalarda 

bulunmadığından; o yüksek, müzeyyen sarayları, sâkinlerinden boş, hâlî 

olduğunu  itikad eder.” 

Yanlış itikada delilleri olmadığından veya usûlden yürümediğindendir.  

İtikad ise iki şeyle çalışıyor: 

1-Yol, yöntem ve esaslar üzerinde yürür.     

2- Birde yürürken delilleri, bürhanları olmalı.

                                                         

  Bu iki şeysiz yürüyemez itikad 



 

İş:198 “ beşerin bu umumî itikadı, mebadi-i zaruriyeden neş’et  eden ve 

müşahedat vakılarından hasıl olan ve muhtelif  emarelerden tevellüd eden hadsî 

bir hükmün neticesidir. Evet bu itikad-ı umumînin sebebi; kat’î bir surette manevî 

bir tevatür kuvvetini  veren, pek çok defalar vukua gelen melaikenin 

müşahedelerinden hasıl olan zarurî ve kat’î delil ve emarelerdir.” 

Bir umumî itikad var. Bir de hususi itikad var.                                         

Umumî  itikadın dışına ferd zor çıkıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş:203 “Bizler, bütün ibadetlerin sana mahsus olduğunu kâinata ilân ve Cenab-ı 

Uluhiyetine lâyık olmayan şeylerden münezzeh olduğuna iman ve  bütün evsaf-ı 

azamet ve Celal ile muttasıf olduğuna  itikad ediyoruz.”  

  Burada Allah u âlem anladığım: İman akan. İtikad bağ. 

Yani Kablo: İTİKAD. 

Kablodan(içinden) akana da: İMAN 

Çünki iman; hem nurdur, hem kuvvettir.(23 Sözden) Kablodan geçen 

elektrikte, hem nur, hem de kuvvet, güç var.  

Kablo, niye itikad?   

Çünki itikad; usûle, kaideye, prensibe ve ölçüye deniyor. Zahirî şeriata, 

ifadelere, usûllere göre  insanda oluşuyor. Bu itikaddan sonra  iman olur. Çünki; 

Kur’an insanın dimağına, aklına  ve itikadına ilk hükmeder. Doğru itikadı olursa 

ondan sonra imanı oluşur. Dinin dimağında oluşur ki, din bir intisabtır. İmana 

sirayet eder intisab da “Aklı olmayanın dini de yoktur” bilmana hadis… 

UMUMÎ İTİKADI OLUŞTURAN:              

 İcma’         

 İttifakla         

 Bir ferdin muhaverenin sübutuna     

 Bir ferdin dahi olsa müşahedeleri    

 Onlardan edilen rivayetlerin nakline  hükmettikleri   

 Birinin hissetmesinden     

 Mutlaka bir hakikata dayanması     

 Bir asla dayanmasından mebadi-i zaruriyeden tevellüd etmesi

 Müşahedat vakıalarından hasıl olması.   

 Muhtelif emarelerden tevellüd etmesi   

 Hadsî bir hükmün neticesidir.    

 Manevî tevatür kuvveti       

 Zarurî ve kat’î delil ve emareler     

 Beşerin malûmat-ı yakîniyesinden 



 

K:17 “Risale-i Nur’un verdiği iman-ı tahkikî ve kuvvet-i imaniyedir.” 

İtikada da kuvvet diyor. İmana da kuvvet  diyor. Çünki İtikad ; imanın hem 

sebebidir, hem de sonucudur.Yani : İtikad  düzgün olursa imanı oluşturur.         

İman-ı tahkiki de itikadın gücünü artırır. 

K:55 “Ve avamın taklidî olan itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviye yırtıyor 

ve” 

İtikadın da taklidîsi var. Bunu da önde gidenleri gördüklerinden,                                 

onlara itimaden tahkikîye geçebiliyor. 

İtikadı       himaye eden perde-i ulviye                      

Perde-i ulviye nasıl oluşuyor?            

 Şahs-ı manevîyle       

 Vicdan- umumîye ile.      

 Kişilerin samimiyetlerinden          

 Örf, an’ane, kültür, gelenek ve şeair-i İslâmiye ile.

 Hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an’ane ile gelen 

 hissiyat-ı mütevârisiye.     

 Dinin beyanatları       

               

 İtikadımızın dolayısıyla imanımızın oluşma zeminleri. 

 

K:156 “Gelecek zamanlar ise itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur.” 

İtikadında gelecek zamanla da alakadar. Geçmişle de alakadar ki,    

(asm)efendimize itikad ediyor.         

 Yalnız itikad; usûllere, prensiplere ve kaidelere bağlı oluşur ve yürür. 

İtikadıyla; gelecek var veya yok oluyor onun dünyasından. İtikadındaki “ademle 

hasıl olan ebedî firaklar, mütamediyen onun fikir yoluyla hayatına zulümatlar 

veriyor.” İtikadın da fikir yoluyla yayılıyor vücuduna ,haricine,  

K:258 “Hâfız Ali kardeş! Senin Risale-i Nur’a karşı hârika  ihlas ve irtibat ve 

itikadın, inşâallah o nurları o havalide daima patlattıracak.” 

İtikadımız imanımız gibi hizmet ediyor.Senin zahirinde  itikadın görünüyor. 

  Üçüde  ayrı:          

       1- Hârika ihlasın        

       2-İrtibatın         

       3-İtikadın 



 

               

 E1:78 “Münafık        itikadsızdır,        

    kalbsizdir ve        

    vicdansızdır,        

            Peygamber (asm) aleyhindedir.”      

                                                                 

 Münafıklar        itikadın tefritlerinde       

 Alevîler ve Şiîler itikadın         ifrad modundalar.  

Peki şer’i durumları nedir?                                 

“Hadd-i Şeriattan çıktıkları vakit, münafık değil ehl-i bid’a oluyorlar, fâsık oluyorlar; 

zındıkaya girmiyorlar.”                 

Hârika bir ölçü.                       

İtikadın ifradı      ehl-i bid’a.Dinde olmayanı sokuyorlar, var diyorlar. 

İtikadın tefriti ise      münafık oluyorlar.                       

İtikadın vasatı da         Ehl-i Sünnet oluyor. 

E1:91 “O büyük kutbun müridlerinin kanaat-ı kalbiyelerini temin  eden üstadlarının 

fevkalâde makamı ve mes’elelerde hükümleri yerine, Risale-i Nur’un sarsılmaz 

hüccetleri-o müridlerinin kanaatlerinden çok ziyade – şakirdlerine kanaat verdiği 

gibi; bu halet ve itikad başkasına da sirayet eder, menfaat verir..O müridlerin 

kanaatı ise, hususî ve şahsî kalır.”  

ÇIKARIMLARIM: 

Müridlerin üstadlarının fevkalâde makamı ve mes’elelerde hükümleri 

sirayet etmiyor, şahısa münhasır kalıyor.      

 İmanî hüccetler ise sirayet ediyor.       

 Çünki hüccet: Vicdanın: 

İradeye     bürhan                     

Zihine      delil                   

Hissi        hüccet        aktif ediyordu.  

Demek, Risale-i Nur’un hüccetleri sirayet ediyor. Hüccet kanaat 

değildir. Hem hüccet hissi seviyedir ki sirayet ediyor.                                                              

Hüccet: Kabul-ü ümmet olan şeylerdir. 

E1:267  “Ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsn-ü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve 

Nur talebelerinin kemal-i itikadlarının bir tereşşuhu gördüğümden onlara çok ilişmezdim.”  

Bağlanmak bağ kurmak zahirde itikad             

bağ kurmak, bağlanmak bâtında iman 

 Allah u âlem; Bâtında        iman       

                Zahirde         itikad    bağ oluyorlar. 



 

Allah ile iman arasında berzahlık yapıyor itikad.    

 Tıpkı Azrail (as) gibi. Hücumlar, yanlışlıklar ilk önce itikada geliyor. 

S.T.G:132 “Evet bu asrın dehşetine karşı, taklidî olan itikadın istinad kal’aları 

sarsılmış ve uzaklaşmış ve  perdelenmiş olduğundan;” 

İtikadın da taklidîsi var.                  

Sebebi: İstinad kal’aları sarsılınca        

    İstinad kal’aları uzaklaşmış ve  olduğundan.     

    istinad kal’aları perdelenmiş     

 Hem zamanın dehşetinden.      

 Hem bu asrın  şeriat-ı Muhammediyeye (asm) ve ettiği tahribatından,

     şeair-i Ahmediyeye(asm)                     dehşetinden, 

Hem bu ahir zamanın;          

fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesinden    

hem o fitnelerin savletinden        

  Bu sayılanlar itikadın istinad kal’alarını oluşturuyorlar.  

Yani itikadın kal’alarının        sarsılması       

         uzaklaşması       

         perdelenmesine sebep: 

            

    Zamanın ehemmiyetinden…    

    Hem bu asrın      şeriat-ı Muhammediyeye (asm) ve  

              şeair-i Ahmediyeye (asm)   

       

                   ettiği tahribatın dehşetinden 

hem bu ahir zamanın  fitnesinden                 

eski zamandan beri bütün ümmet istiaze 

etmesi cihetinden,                  

hem o fitnelerin savletinden                            

Evet bu asrın dehşetinden  

Bunlardan dolayı taklidî olan itikadın        

İstinad kal’aları        sarsılmış ve        

             uzaklaşmış ve  

              perdelenmiş 

                                  Olduğundan 

         Demek; taklidî itikad var, tahkikî itikad var.     

  Taklidî itikad yukarıda sayılan sebeplerle sarsılıyor.  



 

S.T.G:192 “Eğer  iman vesikası olmazsa ve beratı ve senedi olan itikadı sağlam 

bir surette elde etmezse, o davayı kaybeder.” 

İmana          vesika       

 İtikada         berat  ve sened 

Münâzarât:34 “Hem de daire-i itikadı, daire-i muamelâta karıştırmağa 

mecburiyet yoktur. 

Daire-i itikadla, daire-i muamelâtı karıştırma. Hangi dairede bulunup iş 

yapacaksan onun adetullah kanunlarına uy! 

Muh:118 “Sâni’in vücub-u vücuduna şehadetle avalim-i gaybiyenin enmuzeci 

olan Latife-i Rabbaniyeden ilân-ı Sani’ eden itikadın misbahını ışıklandırıyorlar.” 

İmanını dışarıya ilân edip, ifade eden dimağın sözcüsü 

olan itikaddır.                                  

Yani: Gaybı şehadete dönüştürüp; buraya uygun,        

buraya tercüme eden itikaddır. 

Kim itikadın misbahını ışıklandırıyor? 

“Cemi’ zerrat-ı kâinat,”  

Peki nasıl itikadın misbahını ışıklandırıyor? 

“Birer birer zât ve sıfât ve sair vücuh ile gayr-i mahdud olan imkanât 

mabeyninde  mütereddid iken, bir ciheti takib, hayretbahşa mesalihi intac 

etmekle.Sani’in vücub-u vücuduna şehadetle ” yapıyor. 

O zaman itikad       Bürhan,     çalışıyor. Ve imana malzeme yapıyor 

     delil,       itikad.Yaptığını, ürettiğini imana 

    hüccetlerle        gönderiyor. 

İtikad; zahirle kaynaklanıyor, besleniyor, kuvvet buluyor. Çünki                 

itikad mülkte olan zahirdir. Bâtını olan, melekûti olan ise imandır. 

Birisi mülk        

 diğeri ise Melekûttur. 

İTİKAD: Latife-i Rabbaniyenin sözcüsü.Yani içindekilerin 

dışarıya, mülk cihetindeki ikincisi. Bâtını ilan eden,           

ifade eden, ölçülerini,usûllerini ibraz eden.Usûllerle 

donatılan, güçlenen ve yürüyendir itikad. 



 

İMAN İSE:İtikadın verileriyle oluşup, 

meydana çıkan. Fakat iman aynı 

zamanda,  iman ettiği şeylerle beslenen. 

Misal: Allah’a (cc) imandan sonra 

Allah(cc) ile beslenen, feyz ve kemal 

alan. Maddi, yani usûllerle ve 

melekûtîlerle, amellerle, zikirlerle, 

evradlarla beslenen iman. 

 

Muh:120 “Evet herşeyi hikmet ve   gören Sâni’i Hakîme itikad etmezse.” 

                  İntizamla 

 

Kâinatın alt veri tabanlarını kullanıyor. İtikadın beslendiği 

sıfâtlarımızı öne çıkartarak itikadı öne sürüyor.    

   

Yani:İtikadın beslendiği, kuvvetlendiği      hikmet ve      

                      intizam 

Kâinatta bunları fark edip tefekkür mesleğine 

malzeme yapabilenin itikadı tahkikî oluyor. 

Dolayısıyla dimağın diğer mertebelerinden 

besleniyor itikad. 

Muh:124 Bütün nizam-ı âlemden eser-i gaflet olarak tevehhüm ettikleri 

ezeliyet-i madde ve hareket ve şu bütün akılları hayrette bırakan nakş ve 

san'at-ı bedîada tahayyül ettikleri tesadüf-ü amyâ ve bütün hikemin 

şehadatına rağmen esbab-ı camideden itikad ettikleri tesir-i hakikî ve 

nefislerine mugalata edip vehmin -istimrara istinaden- iğvasıyla tecessüm ve 

tahayyül olunan tabiat-ı mevhumeyi merci' yapmakla teselli ettikleri; elbette 

fıtratları reddeder. Fakat yalnız hakka teveccüh ve hakikata kasd ettikleri için 

şu evham-ı bâtıla davetsiz olarak yolun canibinden taarruz ettikleri için, 

elbette hedef-i garazına nazarını dikmiş olan adam o evhama tebaî ve sathî bir 

nazar ile bakıyor. Onun için, müzahref olan içine nüfuz edemez... Fakat ne 

vakit rağbet ve kasd ve satın almak nazarıyla baksa; almaya değil, belki iltifat 

etmeye ve bakmaya tenezzül etmez!.. 



 

İTİKADIMIZI BOZAN, MEFHUM-U MUHALEFETİYLE KUVVETLENDİREN: 

Hakikatı bulma nazarıyla bakmazsan.    

 Ezeliyet-i madde dediklerinden.      

  Nizam-ı âlemdeki Sâni’ine eser-i gafletle baksan- vehmetsen-

 Bütün akılları, hayrette bırakan nakş ve san’at-ı bedîada  

 tahayyül ettikleri tesadüf-ü amyâ.     

 Bütün hikemin şehadatına  rağmen esbab-ı camideden  

 itikad ettikleri tesir-i hakikî.      

 Nefislerine mugalata edip vehmin- istimrara istinadın-  

 iğvasıyla tecessüm ve tahayyül olunan tabiat-ı mevhumeyi  

  merci’ yapmakla teselli ettikleri..    

 Fıtratların şehadetlerine kulak vermemekle.   

 Yalnız hakka teveccüh ve hakikata kasd etmediklerinden.  

 Evham-ı bâtılanın davetsiz olarak yolun canibinden  

 taarruz ettikleri için.       

 Hedef-i garazına nazarını dikmiş olan adam o evhama tebaî ve 

 sathî bir nazar ile bakıyor.      

 Rağbet ve kasd ve satın almak nazarıyla bakamazsa. 

İtikadı bozulur.         

 Eğer bunların tersiyle baksa itikadı tahkikî ve güçlü olur. 

Muh:161    “Şu gibi mes’eleler,  müstakbeldeki nazariyata kıyas                 

İş:117/229  olunmaz.Zira müstakbele ait olan şeylere hiss-i  zahir   

 taalluk etmediği için iki ciheti de  muhtemeldir.    

 İtikad olunabilir.İmkân dercesindedir.İtminan kabildir.” 

 Müstakbel şeylere hiss-i zahir taalluk etmediği .  

 Hiss-i zahirîyi aşmak zordur. Hissinin tersine itikad etmek zordur. 

İtikad zahirde işlediği için, malzemeyi zahirîden aldığından itikadı zor 

veya kolay olur.                             

Fıtratın reddetmediği şeyler imkân dairesinde olduğu için hem itikad, 

hem de iman dairesindedir. Çünki hiss-i zahirîyeye muhalif değil.            

Âhiret teklifini, böyle  âlemlerin varlığını fıtrata teklif edince fıtrat 

reddetmiyor.             

İstikbaldekiler nazariyattır. Fakat fıtrattakiler nazariyat değil şuhuddur. 

Hiss-i zahirînin tek yönü var olduğu gibi. Fakat nazariyat iki yönlüdür. 

Mümkündür. Mümkün değildir gibi.                                     

Kalb ve ruhun derece-i hayatının arkasında olduğu için iman böyle sorunu 

yok.  İtikad ise; zahirî hayatın tazimine  bürhan, delil ve hüccetle 

yürüdüğü, yürüyebildiği için hiss-i zahirîyi aşması zor oluyor. 



 

 Bu itikadın bu tarafına  güzel bir misal: 

H.Ş:67 “Onların zamanında şimendifer olmadığı için, elbette şimendiferin 

bir intizam ile hareket ettiğine bir itikadları olmayacak. 

Zahirde usûl güzel işliyorsa itikad sağlam. Zahirde, hiss-i zahirîde 

bürhansız, delilsiz ve  hüccetsiz olursa itikad devre dışı olabiliyor.                   

Bu tren gibi. Eğer raylara bakıp treni  düşünürse itikadı sağlam.                                 

“O hârika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar.”                                               

Peki  o masum çocuk istifini  bile oynatmıyor. Niye? – Trenin bir 

“intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir 

intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve 

itminanı ve  imanıdır.” 

“kalbinde hakikatın bir çekirdeği olan”  

“Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, 

onların  onun kumandanını bilmemek ve intizamına olan cahilane 

itikatsızlıklarıdır.” 

       İMANI      Korkutan         

     Vicdanlarını vehme esir eden 

 Peki bunların tersi:       

 Fevkalâde bir emniyet ve        

 korkmamak haletini veren. 

                                                                                                      

 O masumun kalbinde hakikatın bir çekirdeği olan şimendiferin 

“intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir  

intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve 

itminanı ve imanıdır.” 

Demek       itikad      böyle zemin istiyorlar. İstinad ve istimdad 

         itminan   noktalarını istiyorlar.Hem  bunlarla  hürriyet ve

         iman             cesaret artar. 

İnsanı       korkutan ve         

         vicdanlarını vehme esir eden,      

           

 Onların onun kumandanını bilmemek ve    

 intizamına inanmamak olan itikatsızlıklarıdır.  

Demek itikad, sistemin çalışmasını bilmekle.               

Yani usûllerle ve hiss-i zahirîyeye muhalefet etmemekle. 

Kumandanını bilmemek ve 

intizamına olan cahilane 

itikatsızlıklarıdır. 



 

 “O iki temsilde, o iki acib kahramanın pek acib korku ve telaşlarına ve 

elemlerine sebep, onların adem-i itikadları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu 

gibi.” 

Korkutan   onların adem-i itikadları ve    

telaşladıran    cehaletleri ve                              

elemlere sebeb olan dalaletleri… 

H.Ş:77 “âyetini hissedip işitir gibi       iman ve      

              itikadı heyecana ve     

              hissiyatı ulviyesi harekete gelir. 

İtikadı âyetler heyecana getirir.      

 Hissiyat-ı ulviyesi harekete gelir. 

Nurun İlk Kapısı:37 “Çünki hakikî veli, zevk-i şuhudî sahibidir.Âmînin itikad 

ettiği gaybî şeyleri bazan veli,aynı şeyi gözüyle veyahut kalb ile görüyor.” 

İtikadda olan bazan kalbi şahid olur. 

 

Asar-ı Bediiyye:396 “Onların zamanında şimendifer olmadığı için, elbette 

şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikadları olmayaktır.” 

 Buradada itikadın beslendiği zahirdir.İtikadın gaybî  şeylere ikinci aşamasıdır. 

İlk önce hiss-i zahirîyeye uygun ve  usûl üzerinde bürhan&delil&hüccetleriyle 

sistemi olduktan sonra , ikinci aşamasında gayba yani mazi ve müstakbele 

itikadı olur. İtikad ; realitede, mevcudda, sistemde ve usûlde çalışıyor.          

Gayba daha sonra işliyor. Peygamberlerde itikadları için, ilk önce mu’cizelerle 

desteklenmiş. Güzel ahlâkla desteklenmiş. Zahirde onların kumandanına. 

Zahirdeki intizamından onun yularının birisinde olduğuna. 

Badıllı Mesnevi:179 “Yani evvelâ temenni…sonra arzu…sonra mülahaza 

eder.Sonra Mâlikin ademini itikad edecek maazallah dinden çıkar.” 

Sıralama gözüküyor.                                               

Evvelâ temenni        sonra arzu        sonra mülahaza        sonra da itikad 

Devamında: 

“İşte şöyle bir itikad ise, dünya icabet eden zatın kendi ilmiyle herşeyi bildiğine 

ve herşeyi yapabilecek ve verebilecek bir  kudrete mâlik bulunduğunu bir 

inancı istilzam eder.” 

İtikad ; Cenab-ı Hakk’ın(cc) ilmi ve kudret sıfâtlarına yakınlık nisbetinde aktif 

ve güçlü oluyor. İtikad, bu iki sıfâta yakınlığını istilzam ediyor.                              

İtikad, mutlaka bu iki sıfâtla terakki ve imbisat ediyor.                                      

Âdeta itikadın elindeki malzeme. 



 

B.Mes:285 “Cenab-ı Hakk’ın şeriki yoktur ki, tâ senin itikadınla kuvvetlenip Allah u 

Teala’nın nihayet kemalde olan mülkünde bir te’sir icra edebilsin. Belki o itikad, 

yalnız senin zihninde ve senin âleminde olup, senin evini başına yıkıyor.” 

Harice dayanan itikad güçlü oluyor. Dahile olunca vehimler müdahele edebiliyor. 

Kişinin âleminde  oluşturulan itikad.       

 Harice ilk muhatab iman değil, itikaddır. Âdeta tamponluk yapıyor, 

koridorluk yapıyor. 

Misali: B.Mes:352 “Ey kâfirlerin çokluklarında ve onların bazı hakaik-i imaniyenin 

inkârındaki  ittifaklarındaki  telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan!” 

    Sarsıntılar, şüpheler, vehimler ve vesveseleri ilk karşılayan itikad.                             

İman mahfuz kalıyor. İmanı korumak, yorulmamak, şüphe ve sendelememesi     

için tampon itikad !!!                  

İman, itikad tamponundan dolayı mahfuz kalıyor. Bu yazının devamında  sarsılan 

itikadı;  ilmi malzemelerle, delil  ve bürhan ve hüccetlerle tamir ediliyor.             

Demek itikad;  iniş ve çıkışlar yaşıyor. 

BM:355 “Çünki itikadı sarsılmış, ahlâkı bozulmuş yüz fâsıkın idaresi ve onlar içinde 

asayiş temini, binler ehl-i salahatin idaresinden daha müşkildir.” 

Demek; dimağdaki ölçü malzemelerini ve ölçü birimlerini 

istikametine koyan itikaddır. Evet alt tabakalarla itikadı 

oluşturuyorlar fakat o itikad da dönüp onları kıblesine 

koyuyor.Tahayyul müstakil çalışır.Taakkul, iz’an vs’ler ayrı  

ayrı çalışıyorlar.Doğru dahi çalışsalar diğer birimin 

ahengini bozabiliyor. O zaman 6 birim kafa kafaya verdiler. 

Biz ayrışmayalım, bir olalım. Bizden hariç, bizi bir bütün 

yapsın diye meşveret edip itikad sistemini kurdular(!) 

Bütün o alt veri tabanları malzemelerini itikada 

gönderiyorlar. İtikad da edille-i şer’iyeye ile veya bâtıl 

malzeme ve ölçüleriyle o altı tabakaların verilerini cem’ 

edip bütünsel yaparak insanın hak veya şer istikametini 

oluşturur.         

 İtikad; ölçüleri vahiyden, malzemeleri dimağın diğer 

mertebelerinden alıp kıblesini oluşturur. 

B.Mes:533 “Her kim Allah’a şerik itikad ederse, güya o kimse gökten yere düşer 

de, kurt ve kartallar da onun pis lâşesini parçalayan adama, yahut düşerken 

şiddetli rüzgârlar onu uzak  ve çorak vadilere  atan bedbahta benzer.” 



 

 İtikad bozulursa;  bu iki sıfâta benzetiyor insanı. 

1-Yüksekten düşüp de kurtlara, kartallara leş olur.                               

2- Şiddetli rüzgârlara muhatab olup , çorak vadilere atılan, 

yalnızlaştırılan…Benzerler.                                                

İtikada       Nübüvvet                             

İman         Allah’a           

İman         İradeye          

İtikad        ihtiyara bakar.  

İtikad maddeye yansımasından        keramet         

imanın maddeye yansımasından       mu’cizeler olur. 

İstidraçda bozuk itikaddan. Doğru itikaddan keramet. 

İmanda karışıklık yok. Mahza lübtür. 

İtikada ise karmadır. Ondan itiraz şeri  bir mesuliyet getirmez.                 

Zira içindeki yanlışlaradır itiraz. 

Elemin kaynağı      zanlarımız        

   Yanlış itikadlarımızdan. 

 O zaman zanlarını düzelt, itikadını düzelt çık düzlüğe.                               

Elem ise bunların bütünlüğünün vücud-u haricisidir.                                                          

Psikolojik sorunun kökeni; yanlış  zanlar ve yanlış itikadların zaruri 

neticesidir. 

İMANIN        EVVELİ         RUH      

   AHİRİSİ        KALB          

   ZAHİRİSİ        VİCDAN    

    BÂTINISI         DİMAĞ(İTİKAD) 

 

  

. Sırr-ı iman     

 .Kab-ı Kavseyn 

B.İş:47/227  “ Evet,dünya hayatında, sebebler dairesi itikad dairesine galib ise 

de,Âhirette akaid’in hakikatları perdesiz tecelli edecek ve esbab dairesine 

galebe çalacaktır.” 

 



 

İtikad ; sebepler dairesinde aktif işliyor ve onlarla yapılanıyor. Ondandır ki  ölünce 

itikad bitiyor. Yani hakikatlar perdesiz tecelli ediyor. Ama iman, yani eminlik ise  

sonsuza kadar devam ediyor. Orada hakikat galip, burada esbaplar. İşte bunları 

Cebriye ve Mu’tezile ayıramadıklarından biri ifrata biri de tefrite girdiler.                

Bunlar nasıl çıktılar, nerede hata yaptılar? 

Yani: “daire-i esbabda iken;     itikada bakan adam 

  tabiatı,                                  itizale girmeye muztar 

  vehmi ve                                   kaldığı gibi;   

  hayali ile          

  ve sebebler dünyasının ölçüleriyle 

İtikad makamı ve          

  düsturları 

                                                                                                                   

İçinde iken de, ruhlarıyla ve kalbiyle esbab dairesine nazar eden adam da 

herşeyi taht-ı nizamına almış olan meşiet-i İlahiyeye karşı  tenbelane bir 

tevekküle ve temerrüde netice veren bir atâlete girmeye namzettir.” 

İşte birisi; itikad dairesinde iken esbaba bakmış Cebriye olmuş. 

Diğeri de; daire-i esbab da iken itikada bakmış Mu’tezile olmuş. 

Cebriye          ifrat etmiş.      

 Mu’tezile        tefrit etmiş. 

Ehl-i sünnet ise ikisini       cem’ eden naklî, yani iman-ı gayba tabi olmuş; 

geçmişe       kader                      

geleceğe de      teklif demiş. 

Yani Ehl-i sünnetin mazisine       Cebriye     doğrudur demiş.  

   İstikbale       Mu’tezile 

B.İş:47/224  Devamında “Evet bilmiş olasınki , sebebler dairesiyle, itikad 

dairesinin, her birisinin kendisine  mahsus muayyen makamları ve mahsusu 

hükümleri vardır.Öyle ise, her birisinin kendine ait olan haklarının verilmesi 

gerekir.” 

Birisi bedensel hayat. Diğeri içsel âlem.     

           

 Her birisinin kendine mahsus       

 muayyen makamları ve        

 mahsus hükümleri                       vardır. 

İtikad dairesi       perdesiz      

 Esbab dairesi       perdeli  

Şu an bedensel dayatmalarla itikad (akaid)  nazarı ve bakışı arasındayız. 

İtikad; itikadı fâili unutmadan esbab dairesinde icraat yap diyor. 



 

Devamında:         

 Birisi şurdan şuraya bakıyor.                 

İtizal(Mu’tezile)       Daire-i esbabda iken:    

           tabiatı, vehmi ve hayali ile  

                                    itikada bakıyor. 

Cebriye ise     itikad dairesi ve makamında iken;    

      ruhuyla, kalbiyle 

                              

        Esbab dairesine bakıyor. 

İtizal; zahirci, zahir esmasıyla batına bakıyor.                         

Cebriye ise; batıncı, batın esmasıyla zahire bakıyor.                 

Ehl-i sünnet ise; Evvel & Ahir isimleriyle de bakınca her şeyi 

makamında görüyor.               

Yani dört(4) isimle bütünsel bakamazsan;                                                 

ya zahirci (itizal),  ya da batıncı (Cebriye) olmaya muzdar kalacaksın. 

“Ahirette akaid’in hakikatları perdesiz tecelli edecek ve esbab 

dairesine galebe çalacak.” 

Âhirette akaidin hakikatları açıkta olacak .İmanın ki ise ezel, ebed 

devam edecek.                       

Âdeta esbab dairesinin melekûtu         itikad dairesi,                          

İtikad dairesinin mülk tarafı ise         esbab dairesi.                                    

İtikad usûlle gittiği için usûl haşir meydanında  bitiyor. 

Esbab dairesinin hakikatı itikad dairesi ise,                   

itikad dairesi; esma-i hüsnaları ve sıfât-ı zatiye ve sübutiyeyi içine 

alıyor.                        

Esbab dairesinin hakikatları;  sıfât ve esmalar. 

O zaman itikad dairesindeyken esbab dairesine bakma.                         

Hem esbab dairesindeyken de itikad dairesine bakma.                             

Yâ ikisini cem’ ederek bak ki Cebriye ve Mu’tezile olmayasın! 

İmanın yeri      kalbtir..      

İtikadın yeri ise        dimağdır.               

Dimağ, kalbin ma’kes-i efkârîdir.                       

Kalbe bağlı. 



 

B.İ.Ş:53 “Halk-ı ef’al meselesinde (Yani insanın ve hayvanın  fiil ve 

hareketlerinin kimin icad ve yaratmasıdır” diye olan, kader ve cüz-i ihtiyarî 

meselesinde) 

Ehl-i Sünnet Mezhebi        Cebr ile       

    itizal’in      vasatıdır. 

  Keza,        

  “itikadda        “Tevhid” mezhebi       “Ta’til” ve   

              Teşbih’in  

vasatıdır. 

İşte buna göre,      ehl-i Tevhid ve mezhebi,   itikad da “Sırat-ı müstakim”

            ehl-i hak                             olan vasat mezhebidir.” 

Halk-ı ef’al de         ifratı          Mu’tezile(ins.fâildir der)   

            vasat-ı      Ehl-i sünnet     

   tefriti         Cebriye (İns. İhtiyarı yok.) 

Cebriye: İnsanın hiçbir tesiri yok.                  

Mu’tezile ise; fiilin halıklığını  insana vermiş. 

(İ’tizal: hocasından ayrılan Vâsıl İbn-i Atâ.Bunun kurduğu mezhep ise 

Mu’tezile) 

Mu’tezile: “İnsanlar kendi  ef’al-i ihtiyarilerini halkeder.” 

Halk-ı ef’alde: Mutezile; insana tesir-i hakikî vermiş    

          Cebriye ise; insana hiç tesir vermemiş. 

Mu’tezile, “günahın hâlıkıdır insan” demiş(!)                   

Cebriye, “günahından mesul değil , çünkü haşa Cenab-ı Hak(cc) 

yapıyor” demiş.(!)                                                   

Ehl-i sünnet; kişinin ve her şeyin hâlıkı Allah’tır (cc). İnsanın ihtiyarisi 

şart-ı cüz’idir. 

İtikadda tesir-i hakikî:        

             ifrat       insana vererek ifrat etmiş Mu’tezile  

   vasat      Beyne -beyne vermiş Ehl-i Sünnet 

   tefrit       insana hiç te’sir vermemiş Cebriye 

İtikadda          Teşbih      İfrattır. “Herşeye teşbih” der.    

    Tevhid      Vasattır. “Mülk ve melekût tarafı var” der. 

    Ta’til       Tefrittir. “Herşey göründüğü gibidir” der. 

HASAN AKAR 


