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ADEM 
 
Külliyattan “Adem” toplaması yaptık. Bu Adem nedir? Bu meseleyi bakın kimler 
konuşmuş. Üstad Mektubatta tanımsal tarifini yapmış. Mektubat 59 (15.Mektub 
6.Mesele): “Altıncı sualim meali: Küllü şeyin halikun illa vechehu.  …Şu mesele, pek 
çok ehl-i tahkik ve ehl-i keşif ve ehl-i velayetin medar-ı bahsi olmuş.” Yani adem, adem-
i mutlak, vücud-u haricî, âyân-ı sabite, şey, şey-i evvel, ilm-i kelam olsun, tasavvuf 
olsun, ehl-i hakikat olsun, ehl-i keşif, ehl-i velayet, herkes bir şey söylemiş.  
 
Üstad Hz. kendisi de daha sonra iki tane mana vermiş. Demek ki şu mesele kemal-i 
iz’anla, şerhle ortaya koyabilmek için, bu üçünü kendinde barındırmak gerekiyor: “ehl-
i tahkik olmak, ehl-i keşif olmak, ehl-i velayet olmak.” Sadece ehl-i keşif olsa, ehl-i 
tahkik olmasa, belki o keşfetmiş olduğu şeyin alem-i şehadette yerini 
gösteremediğinden dolayı hakikatı tam ortaya koyamıyor ki öyle de olmuş. Mesela 
âyân-ı sabite demiş. Tam net ortaya koyamamış. Veya ehl-i velayet olmuş veya ehl-i 
tahkik olmuş ama ehl-i keşif olmamış kemal manada. 
 
Sual: Bunların kısaca tanımlamaları var mı? 
Elcevab: Ehl-i tahkik; tahkik eden, araştıran. Ehl-i keşif; keşfetmek. Risale-i Nur’a göre 
asfiya demek; alem-i gaybda gördüğü hakikatların alem-i şehadette yerini tayin 
edendir. Yani alem-i gaybda keşfetmiş olduğu meseleleri alem-i şehadette yerini 
gösterene asfiya deniliyor. Bunu 18.Mektup’dan söylüyoruz. Mesela Muhyiddin-i Arabî 
Hz. daha önce ehl-i keşifmiş, bir şeyler söylemiş. Sonra ama kendi keşiflerini tashih 
etmiş. Latif Nüktelerde Üstad Muhyiddin-i Arabî için “gördüğü doğrudur fakat hakikat 
değildir” diyor. Ehl-i velayet; lügat manasıyla yakınlık demek. Avam manada veli 
demek. Ehl-i velayet; Cenab-ı Hakk’a yakın olan kimseler.  
 
Asfiya; alem-i gaybdakini alem-i şehadette gösterebilen. 
Ehl-i keşif; keşfediyor ama gösteremiyor. Kendi aleminde kalıyor.  
 
Sual: Muhyiddin-i Arabî ehl-i keşif miydi? 
Elcevab: Önce ehl-i keşifti, sonra asfiya makamına çıkmış. Kendini tashih etmiş.  
 
Ehl-i velayet de yakınlık demek. Cenab-ı Hakk’a yakınlık nisbetinde bu adem 
anlaşılıyor. 
 
Sual: Bu üç vasfın toplamına yani ehl-i keşif, ehl-i tahkik, ehl-i velayetin toplamına 
asfiya denilebilir mi? 
Elcevab: Diyebiliriz. Ehl-i tahkikin de Cenab-ı Hakk’a karşı yakınlığı var. Ehl-i keşfin 
de yakınlığı var. Mesela Fahreddin-i Râzi’nin de yakınlığı ile Muhyiddin-i Arabî’nin 
yakınlığı aynı değil. Muhyiddin-i Arabî Hz. Fahreddin-i Râzi’yi yetersiz görmüş. Üstad 
Hz. de Muhyiddin-i Arabî Hz. yetersiz görmüş. Muhyiddin-i Arabî Hz. Fahreddin-i 
Râzi’ye “Allah’ı bilmek, varlığını bilmenin gayrıdır” demiş. Yani siz Allah’ı biliyorsunuz, 
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biz de biliyoruz. Bizim bilmemizin yanında sizin bilmeniz de bir bilmek mi? demiş. Üstad 
da bunu Muhyiddin-i Arabî Hz. ne demiş. 
 
Nokta-i Nazar: Asfiyayı anlatırken aslında en güzel örnek o iki çoban ve süt kâsesi ile 
olan örnek.  
 
Aynen. İşte az önce de dediğim gibi. Bir cümle ile özetledim: Gayb ile şehadette yerini 
tesbit eden; asfiya.  
 
Üstad Hz “ademin isbatı kolay değildir” diyor. 13.Lem’a 8.İşarette. Ademi tam tesbit 
edebilmek için ademi üçe ayırdık: 
 
Dersin 1.başlığı: 
Ademin; 

1- Allah’a bakan veçhi 
2- Kainata bakan veçhi 
3- İnsana bakan veçhi 

 
Ademi anlamak için önce varlığı bilmek gerekiyor. Varlıktan kastım; Allah’ın ilmi. Yani 
yokluğu anlamadan önce varlığı bilmek gerekiyor.  
 
Dersin 2.başlığı: 
Varlık, Allah’ın ilmî nedir? 
 
Dersin 3.başlığı: 
Adem nedir? 
Adem-i haricî nedir? 
Adem-i mutlak? 
Adem-i sırf? 
Vücud ve vücud-u haricî nedir? (Ademin zıddı vücud, vücudun zıddı adem.) 
Madumat-ı haricîye nedir? 
Âyan-ı sabite nedir? 
Mümkün nedir? 
Mümteni nedir? 
Madum nedir? 
 
Öncelikle Allah’ın ilmini bilelim. Allah neyi biliyor? 
İşarat-ül İ’caz 194-195: (Burada Küll ve Şey anlatılıyor!) 
“ ٌمیِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َوُھَو  : Bu "vav" atıf içindir. Halbuki burada atfın tarafeyni arasında münasebet 
yoktur. Öyle ise, bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır.” 
 
Arabçada iki tane “vav” var. Bir yeminin vav’ı var. “Vettuni…, Vedduhaha…” Allah incire 
ve duha vaktine yemin ediyor. Bir de iki cümleyi birbirine bağlıyor, bağlaç. Vav iki 
şekilde kullanılıyor. 1-atıf vav’ı 2-yemin vav’ı. Allah burada bir mesele anlatmış. Ve 
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hüve bi külli şeyin alim. Buradaki vav iki şeyi birbirine bağlıyor fakat bu bağlamakta bir 
münasebet gözükmüyor diyor. Bir münasebet olması lazım ki, Allah ayırmış. Mesela 
İllallezine amenu ve amilussalihat. Bunu ileride söylüyor. Cenab-ı Hak imanla ameli 
niçin birbirinden ayırmış? Üstad üç tane mana vermiş: 1-Demek ki amel imana dahil 
değildir diyor. Mesela imanın bir cüz’ünü inkar etsen kafir olurken, yarısını veya 
tamamını inkar etsen kafir oluyorsun. Ama amel etmediğin zaman, “Allah beni affetsin, 
ben yapamadım” dediği zaman imanı gitmiyor. Niye “ve” ile ayırmış imanla ameli? 
Amel, imandan olmadığına delildir. 2-Bu ikisi birbirine o kadar iktiza ediyor ki, beraber 
bulunması gerekiyormuş, ki “ve” ile birbirine bağlanmış. 3-Amel, imanın peşin 
ücretiymiş. Senin imanın nisbetinde amel ediyormuş. Bu üç manayı vermiş Üstad. Peki 
metnimizde de vav kullanılmış, ٌمیِلَع ٍءْيَش ِّلُكِب َوُھَو  denmiş. Kendisinden önceki 
anlattıklarıyla bir münasebet gözükmüyor.  
 
Metnin devamında: 
“Öyle ise, bu münasebeti bulmak için takdire ihtiyaç vardır. Şöyle ki: ٌریِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىََلع َوُھَو  
"Öyle ise, bu büyük ecramın Hâlıkı odur." ٌمیَِلع ٍءْيَش ِّلُِكب َوُھَو  "Öyle ise o ecramdaki san'atı 
tanzim, tahkim eden odur." 
 
İlsakı ifade eden ِّلُِكب  kelimesindeki ب , ilmin, malûmdan infikak ve infisalinin mümkün 
olmadığına işarettir. 
 

ِّلُك  , tamimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir şeyin, hiçbir ferdin 
tahsisi ve daire-i şümulünden ihracı yoktur. Bu itibarla ُْضَعبْلاُ ھنِم َّصُخ ْدَقَو َّالِا ٍمَاع ْنِم اَم  olan 
kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünki kendisi bu kaidenin şümulünden hariç kalmıştır.” 
İşarat-ül İ'caz ( 195 ) 
 
Yani her külli kaidenin bir istisnası vardır. Dedi ki “Allah’ın gücü her şeye yeter à Ve 
hüve ala külli şeyin kadir. Allah her şeyi bilir à Ve hüve bi külli şeyin alim.” Burada Küll 
ne demek? Bu, umumiyeti ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir 
şeyin, hiçbir ferdin tahsisi o küll daire-i şümulünden ihracı yokmuş. Bu itibarla her külli 
kaidenin bir istisnası vardır. Kaide-i külliyesine bu küll ayeti tahsis ediyormuş, kendisi 
bu kaidenin şümulünden hariç kalmış. Küllî kaideà mantık kuralıdır. Her küllî kaidenin 
bir istisnası vardır. Mesela bir küllî kaideyi söyleyeyim: bu dünya gözüyle ben Allah’ı 
göremem, sen de göremezsin, o da göremez, şu da göremez, vs. hiç kimse göremez. 
Bu bir kaidedir. Bunun istisnası yok mu? Bir kişi görmüş. Peygamberimiz asm.  
 
   Küllî kaide                                                 İstisna 
1.Dünya gözüyle Allah gözükmez.               Peygamber asm 
2.Hamama giren terler                                  Hz. Ali ra 
 
Ayette geçti ki: Allah’ın gücü her şeye yeter à Ve hüve ala külli şeyin kadir. Allah her 
şeyi bilir à Ve hüve bi külli şeyin alim. Buradaki Küll umumiyeti ifade eden bir edatmış. 
Kendisi bu kaidenin dışında kalıyormuş. Her külli kaidenin bir istisnası vardır. Öyle bir 
şey olsun ki, onun haricinde bir şey kalmasın. İşte bu Allah’ın ilmi ve kudreti.  



ADEM-25____________________________________________________________ 

 4 

 
Sual: Kendisi onun dışında ne demek? 
Elcevab: “ ِّلُك  , tamimi ifade eden bir edattır. Burada ifade ettiği tamimden hiçbir şeyin, 
hiçbir ferdin tahsisi ve daire-i şümulünden ihracı yoktur. Bu itibarla ھنِم َّصُخ ْدَقَو َّالِا ٍمَاع ْنِم اَم ُ

ُْضَعبْلا  olan kaide-i külliyeyi tahsis ediyor. Çünki kendisi bu kaidenin şümulünden hariç 
kalmıştır.” Peki nasıl hariç kalmış? İstisna olmuş.  
 
Hasan abi: İlim Allah’ın sıfatıdır, Allah’ın zatı değildir. Zatı, sıfatından arkada olduğu 
için tabi ki istisnadır.  
 
Hariçte hiçbir şey kalmıyormuş. Her küllî kaidenin istisnası vardır. Onun istisnası ne? 
Allah’ın ilim, irade, kudreti vs.  
 
Nokta-i Nazar: Sonsuz kudreti olan hiçbir varlık yoktur. Allah istisnadır.  
 
Peki “şey” ne? Bunu ilm-i kelam alimleri çok kullanmış. Şey-i evvel demiş, Şey-i ahir 
demiş, “şey”le alakalı bayağı izahatlar yapılmış.  
 
Metnimizin devamında: 

"ٍءْيَش  : Bu kelime; vâcib, mümkin, mümteni'a şamildir.” (İşarat-ül İ'caz 195) 
 
Üstad o yapılmış olan bütün yorumları okumuş ve kendi nokta-i nazarını sıkmış ve üç 
tane ifade olmuş. Şey, yani Allah neyi bilir? Vacib, mümteni ve mümkin. Ademi 
anlamak için ilmi oturtalım ki bu adem ilmin neresinde. Allah vacibi bilirmiş, 
mümkini bilirmiş, mümteni’yi bilirmiş. Allah’ın ilminin içinde bunlar var. Allah; Vacib-ül 
Vücudu biliyor. Allah kendisini kendisi biliyor. Peygamberimiz asm: “Ben seni hakkıyla 
bilemedim.” demiş. “Sen seni en iyi bilen yine sensin.” Vacibin mümkini bilmesi ile 
mümkinin vacibi bilmesi aynı mıdır? Değildir. O zaman şu tahsis ediliyor: Muhammed 
asm Allah’ı vahidiyeti ile bilemez, ehadiyetiyle bilmiş. Ehadiyetiyle Allah’ın 
kelamına ve rü’yetine mazhar olmuş. Allah Vacib-ül Vücudu biliyor ve mümkinin 
vücudunu biliyor.   
 
Metnin devamında: 
ٌمیِلَع “  : Yani, zâtı ile ilim arasında zarurî, lüzumî bir sübut vardır.” (İşarat-ül İ'caz 195) 
 
Yani Cenab-ı Hakk’ın evsaf-ı İlahiyeyi bu Vacib-ül Vücud’dan ayrı düşünemeyiz. Nasıl 
ki güneşin ısısını, ışığını, renklerini güneşten ayrı düşünemeyiz. Cenab-ı Hakk’ın da 
ilim, irade, kudret vs. gibi vasıflarını Cenab-ı Hak’tan hariç düşünemeyiz. Allah Vacib-
ül Vücudu biliyor, yani ilmini biliyor, iradesini biliyor, kudretini biliyor, yani evsaf-ı 
İlahiyeyi biliyor, bir de mümkinin vücudunu biliyor, mümkinleri biliyor. Mümkin şu: ben 
şu an burada da olabilirim, onbaşı da olabilirim, yirmi tane parmağın olur. Bu şekilde 
ihtimalâtların çokluğu. Olabilir de olmayabilir de. Allah’ın ilmine her an irade ve kudreti 
taalluk edebilir. Mesela bize şu anda taalluk etmiş. Biz şu anda Afyon’dayız. Mümkinin 
vücuduna irade ve kudret taalluk etmiş à vücud-u haricî olmuş.  
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Adem ne? Adem; Cenab-ı Hakk’ın irade ve kudretinin taalluk etmediği ilmî vücudlara 
deniyor. Vücud-u ilmî bu mümkin vücudlardır. Bu mümkin vücudlara, yani ilme, irade 
ve kudret taalluk edince, vücud-u haricî oluyor. İrade ve kudretin taalluk etmediği 
mümkin olan şeylere (mahiyetlerine) à adem deniliyor. Şu anda biz ademin Allah’a 
bakan tarafını konuşuyoruz. On sekiz bin alem diyoruz, mesela alem-i berzah, alem-i 
misal vs. bunlara irade ve kudret taalluk etmiş. Bunlar var yani. Bunlar vücud-u haricî. 
Vücud dediğimiz zaman; ademin zıddı… Ademde ilmî vücud var. İrade ve kudret 
taalluk etmemiş. Mümkin’e Muhyiddin-i Arabî ve emsali âyân-ı sabite demiş. Her 
şeyin sabit bir vücudu var, demiş. Bunun görünen bir vücudu var, demiş. Çünkü mesela 
bu tahta silgisini adam yapmış. Yapmışsa bunun bir ilmi var. Her şeyin bir ilmi var. 
Buna tasavvufta âyân-ı sabite demişler. Cenab-ı Hakk’ın ilmindeki mahiyetlere irade 
ve kudret taalluk edince à vücud-u haricî oluyor. İrade ve kudret taalluk 
etmeyince à buna adem deniliyor.  
 
Sual: Adem, Allah’ın ilminden mi çıkıyor? 
Elcevab: Biz şu an Allah’a bakan tarafını anlatıyoruz, karıştırmayalım. Adem; Allah’ın 
ilmine göre adem. İrade ve kudret henüz taalluk etmemiş. Buna adem ve adem-i 
haricî deniliyor. İki tane isim kullanıyor, yani hariçte yok. Latif Nüktelerde bir misal 
veriyor: bir fotoğraf makinesi düşünelim. Fotoğraf makinesinin merceğinde bir görüntü 
var. Düğmeye bastığın an o görüntü dışarıya çıktı. Dışarı çıkmadan önceki fotoğraf 
makinesinin içindeki vücud à adem-i haricî. Dışarı çıktıà vücud-u haricî. Onuncu 
Sözde Üstad fotoğraf makinesine Levh-i mahfuz diyor. Adem-i haricî; hariçte yok ama 
Allah’ın ilminde var.  
 
Sual: Mercek örneğinde ayan-ı sabiteyi oturtabilir miyiz? 
Elcevab: Ayan-ı sabite; mercekteki görüntülerdir. Onların orda sabit bir görüntüleri var, 
demişler. Ayan-ı sabite dedikleri, Cenab-ı Hakk’ın bütün mümkini her şeyiyle, her 
tarafını bilmesidir.  
 
Sual: Mercek nereye nazar ediyor? 
Elcevab: Allah’ın ilmine.  
 
Sual: Nazar ettiği yer neresi? Adem-i haricî dışında kalan mı, yani ilmi mi? 
Elcevab: Adem-i haricî; irade ve kudret taalluk etmemiş olan.  
 
Sual: Yani merceğin görmediği bir yer var mı? 
Elcevab: Merceğin görmediği bir yer yok. Nereye çevirirsen, orayı gösteriyor.  
 
Sual: Yani karşı tarafta vücudu var ki, mercek bakabilsin? 
Elcevab: Şey’in vücudu var. Fotoğraf makinesinin vücudu var. Buna Levh-i mahfuz 
diyor Üstad. 
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Hasan abi: Vücud en son levh-i mahv ve isbattan vücud-u haricîye çıkıyor. Levh-i mahv 
ve isbatta sebebler tahakkuk etmedikçe, vücuda çıkmıyor. Mercekteki görüntü 
düğmeye bastın, çıktı. Bu çıkana vücud-u haricî denildi. Çıkmayan çıkmamışsa, o 
zaman Levh-i mahv ve isbat à mercektir. Levh-i mahfuza bakıyor. Kâğıda çıkan 
tarafı ise; alem-i şehadete bakıyor.  
 
O Levh-i mahv ve isbatta mümkin var, yani mesela senin kafana bir şey düşecek. Ama 
birine sadaka veriyorsun veya güzel bir söz söylüyorsun, Allah onu değiştiriyor. O an 
ne kadar ihtimalâtlar olabilir ise, levh-i mahv ve isbata aksediyor. Esbablar da bir araya 
gelince, o makinenin tuşuna basmak gibi oluyor ve o şey vücud-u haricîye çıkıyor. 
 
Adem-i haricî demek à alem-i şehadette olmayıp irade ve kudretin taalluk etmediği 
Cenab-ı Hakk’ın ilminde mümkin olan şey. “Adem”in lügat manası: Yok, yani yok 
demek. Adem-i haricî de hariçte yok demek ama Allah’ın ilminde var.  
 
Sual: Adem-i haricî artık ademden çıkmış, hariçte olan değil mi? 
Elcevab: Adem; yokluk demek. Yok diye bir şey yok. Lügat manasıyla “yok oldu” 
diyoruz ya, öyle bir şey yok. Allah vacibi biliyor, mümkini biliyor, mümteniyi biliyor. Daha 
adem olamaz ki. Peki niye adem denmiş? Nereye göre? Şehadet alemine göre denmiş. 
Yoksa “yok” diye bir şey yok. Şu an Allah’a göre konuşuyoruz. 
 
Hasan abi: Bir vücud-u haricî var, bir de vücud-u ilmî var.  
 
Adem; ilmin içinde bir yerde. Cevelan sahası orası. Size sorayım. Bu kalemi hiç 
kimsenin görmediği bir yere saklayabilir misiniz? Hayır. En az iki kişi bilir. Bir kendisi 
bilir, bir de Allah bilir. Adem nerde şimdi? Hiç kimsenin bilmediği bir yer. Allah biliyor 
her şeyi. Allah vacibi biliyor, mümkini biliyor, mümteniyi de biliyor. Adem nerde? Adem: 
fotoğraf makinesinin içinde mercekteki görüntü, vücud-u haricîye göre adem. Tuşa 
bastığında, yani irade ve kudret taalluk edince, vücud-u haricîye çıkıyor. Çıkmayan 
tarafları mümkinde kaldı.  
 
Sual: Allah’ın ilminden niye farklı o zaman? Ademe Allah’ın ilmi desek? Yani adem 
tabirine niye ihtiyaç var? Ne farkı olmuş? Niye ilim dememişler de adem demişler? 
Elcevab: Ehl-i tahkik bir tarafını görmüş, ehl-i keşif bir tarafını görmüş, ehl-i velayet de 
bir tarafını görmüş. Biz de her tarafına bakıyoruz. Adem kullanılmış. Mesela ademe 
insanı ne düşürüyor? Vücuddaki bir şey düşürüyor insanı ademe. Nedir o? Şeytan. 
Şeytan vücudîdir ama bizi ademe düşürmeye çalışıyor. Adem; vücud dairelerinden 
mahrum kalmaktır. Allah’ın ilmi desen, Allah’ın ilmi tek bu görünen mi? Değil! Maziyi 
düşünelim, istikbali düşünelim. Burası mümkin bir alem. Allah’ın ilmini bu alem bu 
kadar göstermiş. Bunları ifade edebilmek için bu farklı tabirler kullanılıyor.  
 
Demek vücud-u haricî; ilmî vücuda kudret ve irade taalluk etmesinden ortaya çıkıyor. 
Yani mercekteki görüntü dışarıya çıkmış oluyor. Levh-i mahv ve isbattan alem-i 
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şehadete çıktı. Buna vücud-u haricî deniliyor. Çıkmayan kısma adem-i haricî deniliyor, 
yani hariçte yokluk var. Allah’ın ilminde duruyor. Mutlak yokluk, yani adem-i mutlak yok.  
 
Mektubat 59:  
“Hem adem-i mutlak zaten yoktur; çünkü bir ilm-i muhit var. Hem daire-i ilm-i İlahînin 
harici yok ki ona bir şey atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan adem ise adem-i haricîdir ve 
vücud-u ilmiye perde olmuş bir unvandır.” 
 
Adem daire-i ilim içinde bulunuyormuş. Yani irade ve kudretin taalluk edip haricî vücud 
olmadığı şey. İlimde ademmiş, bize göre. Allah’a göre harice çıkmadığı için, ilimde 
kaldığı için ona adem-i haricî deniliyor ve vücud-u ilmiye perde olmuş bir unvandır. 
Olabilir, olmayabilir, ne kadar vücud varsa à mümkin vücud. Buna tasavvufta ayan-ı 
sabite demişler. Yani bunların hepsinin sabit bir ilmî vücudu var demişler.  
 
Sual: Daire-i ilimdeki ademden mi bahsediyoruz? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Bu Allah’a bakan mı? 
Elcevab: Evet, Allah’a bakan vechi. Daire-i ilmin içindeki adem-i haricî, vücud-u ilmîye 
perde olmuş bir unvandır.  
 
Sual: O mercek “manzar-ı â’la” denilen yer midir (Sözler 467)? 
Elcevab: Değil. Onun bir üstü var. 
 
Hasan abi: Vücuda çıkmadan önce en son çıksın mı çıkmasın mı, yani esire, enerjiye, 
atoma dönüşme yeri levh-i mahv ve isbat. Oradan geri dönenler de var. Bir de vücud-
u ilmîye perde olmuş vücud-u haricî olanlar var, adem var. Bu da şecere-i hilkatte olan 
daire-i ilimde olduğunu söylüyor. Manzar-ı â’la; daire-i ilimdir. Levh-i mahfuz 
denilemez, çünkü Levh-i mahfuz ezelî levhalar. Bulunduğu mekan ezelî değil ama 
levhaları o. Orası Kur’anın indirildiği yer. Bu üçünü bilmemiz lazım: Levh-i mahfuz, 
Daire-i ilim, Levh-i mahv ve isbat ve Alem-i şehadet. 
 
Sual: Anladığımı anlatmak istiyorum. Ayan-ı sabite; dışarıdaki hakikat. Bu hakikatın 
mercekte görünmesi adem. Allah için adem yoktur. Adem-i haricî ifadesini kullanıyor 
bunun için. Mercekte çünkü bir vücud mertebesini kazanmış oldu. Ne kadar da berzah 
gibi gözükse de. Buna adem-i haricî dedin. Düğmeye basınca ortaya çıkana da vücud-
u haricî dedin. Anlamadığım kısım şu: Ayan-ı sabite dışarıda olan hakikî alem mi? 
Elcevab: Ayan-ı sabiteyi ehl-i tasavvuf kullanmış. Bizim değil o tabir. Bütün ilmî 
vücudlara, mümkinlere ayan-ı sabite demişler.  
 
Sual: Şöyle diyebilir miyiz: Mümkin = adem = adem-i haricî = ayan-ı sabite? 
Elcevab: Hayır. Mümkine adem denmez. Adem, içinde var. 
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Sual: Merceğe levh-i mahv ve isbat dediniz. Bu mercek Levh-i mahfuza bakıyor. 
Vücud-u ilmîye eğer irade, kudret taalluk ederse, vücud-u haricî çıkıyor, alem-i 
şehadet. 
Elcevab: Evet. Mercek; çanak anten misali uyduya bakıyor. Uydu; Levh-i mahfuz. 
Çanak anten; Levh-i mahv ve isbat. Televizyonda gözüken; alem-i şehadet.  
 
Sual: Malumun Allah’a bakan yönü adem midir? 
Elcevab: Hayır, adem de var içinde. Malumun içinde adem de var. Çünkü adem; daire-
i ilim içinde. Daire-i ilim içindeki ademe à mazruf denilir. Daire-i ilme à zarf denilir. 
Mektub yazdım birisine. Zarfın içine mektubu koydum. O zarfın içinde mektubun 
dışında başka bir şeyler de var. Mesela çiçek. O zarfa à malum de. Mektuba à adem 
de. Ama malumun içinde başka şeyler de var.  
 
Şimdi: Allah, irade ve kudretinin taalluk etmediği yerde ne yapıyordu?  
“Binaenaleyh ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden imkanî vücudlar, vücud-u vücubînin 
tecelliyat-ı nuriyelerine âyine ve ma’kestirler.” (Mesnevi-i Nuriye 146) 
 
Yani Allah bu ilmî vücudlara irade ve kudreti taalluk etmeden önce kendisini bu ilmî 
vücudlarda âyine olarak görüyormuş. Daha sonra “ben bilinmek istedim” diye İşarat-ül 
İ’cazda “bilinmek için kainatı âyine olarak yarattım” diyor.  Bu aynada irade ve 
kudretinin taalluk ettiği bu haricî vücud aynasında şimdi kendini görüyormuş. Daha 
önce kendisini İlmî vücudlarda, o aynalarda görüyormuş. Daha sonra irade ve kudreti 
o vücudları hariçte yaratmış ve burada ayna olarak kendini görüyor. Hal, mazi ve 
istikbal. Bir fotoğraf makinesinde 20 piksel var diyelim. 20 tane piksel bir araya gelmiş, 
görüntünün net bir kalitesi var. Mesela 12 piksel ile çekilen görüntüdeki kalite ile 20 
piksel ile çekilen görüntüdeki kalite aynı olmaz. Hal à mevcudat. Risale-i Nur’da sekiz 
tane mevcudat var: Cemadat, nebatat, hayvanat, insan à bunlar görünen. Melaike, 
cin, ruhaniyat, şeytan à bunlar da görünmeyen. Şu hal’de bu sekiz tane varlık, Allah’ın 
tam aynası değil. Bir maziyi, bir müstakbeli (Allah kıyamete kadar vücud-u haricî 
verecek), bir de ebedi düşünelim. Bu bir aynaymış, yani irade ve kudretin mümkin 
vücud, ilmî vücudlara taalluk edip o aynada kendisini görmek istemiş.  
 
Metnin devamında: 
“Öyle ise ilm-i ezelî, imkânî vücudlara âyine olduğu gibi, imkânî vücudlar da vücud-u 
vücubîye âyinedir. Sonra o imkânî vücudlar, ilm-i ezelîden vücud-u haricîye intikal 
etmişlerse de, vücud-u hakikî mertebesine vâsıl olmamışlardır.” 
 
Yani Vacib-ül Vücuda göre bunların vücuduna vücud denmiyor. Allah irade ve kudretini 
taalluk etmeden, bu kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu? Cenab-ı Hakk’ın şuunatı 
sıfatına, sıfatı esmasına ilmî olarak tecelli edermiş. Kendini o aynada görüyordu. “Ben 
gizli bir hazineydim, bilinmek istedim, bu kainatı ayna olarak yarattım.” İrade ve kudreti 
taalluk etti, haricî vücuda çıktı. Şimdi bu aynada kendini görüyor Allah.  
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Sual: Zamanı nasıl anlayacağız burada? Yani yoktu, vardı. Zaman da mahluk ya. Biz 
zaman gibi mi düşüneceğiz bunu? 
Elcevab: Zaman; esmadır, Dehr esmasıdır, Esma-i Hüsnadadır. Sıfat, esmadan üstün 
olduğu için zamanın arkasındadır. Zaman; mahluktur, canlıdır, şuurludur, herkese nasıl 
tecelli ettiğini bilir. Zaman; Dehr esmasıdır. Esmalar sıfattan çıktığı için, Allah’ın ilmi 
sıfattır ve zamanın arkasındadır.  
 
Sual: Mümkin ile vacib arasında en son fark şu mu: Mümkine, yani ilmî vücuda irade 
ve kudret taalluk ettiği zaman vücuda çıkar ama hakikî vücud olmaz. Hakikî vücud; 
Vacib-ül Vücud. 
Elcevab: Evet.  
 
Mümteni vücud: Cenab-ı Hakkın ilminde var fakat irade ve kudret ona taalluk 
etmeyecek. Hariçte vücud vermeyecek Cenab-ı Hak. Mesela Cenab-ı Hakk’ın ilmi 
mazi, hal, istikbal; bu kadar mı? İmkânât alemi bu kadar gösteriyor o ilmi. Mümteni 
vücudlara misal: 24.Sözde çekirdekler ve habbeler ve nüveler. Her çekirdek, her 
habbe, her nüve filiz vermek istiyor, ağaç olmak istiyor. Cenab-ı Hak sonradan gelecek 
şeylerin nasıl geleceğini bildiği için onların o niyetini kabul ediyor, haricî vücuda 
çıkarmıyor. Mesela sen niyet ettin, hakikaten o kadar uğraştın, bir şey yapmak istedin, 
haricî vücuda çıkaramadın. Allah bunu kabul ediyor. Ama hariçte vücudu yok. İrade ve 
kudret ona taalluk etmedi. Mesela küfür üzerine ölen 80 yaşında bir kâfir (İşarat-ül 
İ’cazda geçiyor), 100 yaşında olsa idi, 105 yaşında olsa idi, 1000 olsaydı, Cenab-ı Hak 
onun küfür üzerine öleceğini biliyor. Hariçte 80 sene yaratmış. Yaratmadığı kısımlar da 
var, ilmî olarak. Mesela Kavunun veya karpuzun içindeki her çekirdek kavun, karpuz 
olmuyor. Ama olmak istiyor. Allah onu nasıl geleceğini bildiği için, irade ve kudret 
hepsine taalluk etmiyor, etmeyeceği à mümteni vücud.  
 
Mümkin ile mümteninin farkı şu: Allah’ın ilmine irade ve kudreti taalluk etmiş ve vücud-
u haricîye çıkmış. Allah’ın ilmi ama bu kadar değil. Onun için bu sınıflama yapılmış. 
Mesela Allah kendisini biliyor. Hangi şey Allah’ı kendisini bilmesi gibi bilir? Allah 
mümteniye vücud vermemiş ki. İmkan aleminde Allah bu kadar yaratmış. Daha güzel 
yaratabilir. Cenneti yaratacak ama mümkin alemi bu kadar gösteriyor. Yani Allah’ın 
irade ve kudreti taalluk etmeyeceği ilmî vücudlar var. Yoksa Allah’ın ilmine kayıt 
koymuş oluruz.  
 
Sual: Peki mümteniyi adem ile nasıl ilişkilendireceğiz? Mümteni de mi ademdir? Yani 
bu da mı adem-i haricîye giriyor? Çünkü zaten hiç vücuda çıkamıyor. 
Elcevab: Evet, diyebiliriz.  
 
Buraya kadar Allah’a bakan tarafını anlattım, yani Allah’a bakan tarafında adem 
yokmuş. Şimdi ademin insana bakan vechine gelelim:  
 
Mesnevi-i Nuriye 70: 
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“Ve keza, mümkinatın da iki vechi vardır: Birisi: Enaniyet ile vücuddur. Bu ise ademe 
gider ve ademe kalbolur. İkincisi: Enaniyetin terkiyle ademdir. Bu ise Vacib-ül Vücud’a 
bakar bir vücud kazanır. Binaenaleyh, vücud istersen, mün’adim ol ki, vücudu bulasın!” 
 
Buraya girmeden önce şurayı da okuyayım. Burada da ademin tekniksel tanımını 
yapıyor. 
 
Şualar 229-230: 
“Şerr-i mahz olan adem ise, senin bütün sevdiklerin, ve saadetleriyle memnun ve bir 
derece mes’ud olduğun umum akraba ve asıl ve neslin, seninle beraber idam 
olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet-i 
insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Herşey senin küfrün 
ile ademe düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücud dairesinde kalsan, senin 
sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mes’ud veya vücud dairelerinde bir cihette 
merhametlere mazhar olurlar. Demek, her halde cehennemin vücuduna taraftar olmak 
sana lazımdır.” 
 
Burada insana bakan manasıyla ademi nasıl tarif etti? Vücud dairelerinden mahrum 
kalmakmış. Mesnevi’deki okuduğumuz metinde mümkinat iki veçhesi var dedi. Bir: 
enaniyet ile vücuddur. Bu ise ademe gider, yani vücud dairelerinden mahrum kalır. 
Mesela buraya gelmek isteyip de gelemeyenler var. Buradaki alem-i manadan, alem-i 
feyizden, alem-i yakınlıktan ve daha ismini bilemediğimiz ne kadar alemler varsa, 
bunları kaybetti. Teklif yapılmış, gelseydi. Adem, insana bakan manasıyla; vücud 
dairelerinden mahrum kalmakmış. Üstad diyor ki: cehennem vücud dairesidir. Adem 
ise, vücud dairelerinden mahrum kalmak. Yani vücud dairelerinden mahrum kalmak; 
“binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet-i insaniyeni 
yandırır.” 
 

• Ruhunu 
• Kalbini                        Adem. 
• Mahiyet-i insaniye 

 
Üstad İşarat-ül İ’cazda “Nefis karışmamak, tevehhüm aldatmamak şartıyla ben ademe 
düşmektense, cehennemde kalmayı tercih ederim” diyor. Orda bir kayıp var. Kayıp ne? 
Elli sene bu vücudu tatmış, hayatı görmüş, lezzetlenmiş, Cenab-ı Hakk’ın 
nimetlerinden istifade etmiş. Bu nimetlerden, bu vücud mertebelerinden mahrum 
kalmak, enaniyetle kaybediyormuş bunları. Mesela sizler hayatı gördünüz, Cenab-ı 
Hakk’ın nimetlerinden istifade ettiniz. Anne karnına geri dönmek ister misiniz? 
İstemeyiz. Nefis karışamayacak, tevehhüm de aldatmayacak. Kimse istemez. Yürüsen 
yürüyemezsin, görsen göremezsin, konuşsan konuşamazsın. Bir mü’min vefat etse, 
yapmış olduğu sâlih amellerle gideceği vücud daireleri var. Alem-i mana, alem-i misal, 
alem-i feyiz gibi. Ama kafirin gideceği böyle vücud daireleri yok. Aynı pozisyonda bir 
saat duramıyoruz. Değişiklik istiyoruz. Ruhda bu özellik var. Vücud daireleri on sekiz 
bin alemdir. Bu on sekiz bin alemden mahrum kalmak; kalbini, ruhunu, mahiyet-i 
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insaniyeni yandırır. Nefis karışınca “cehennemde yanıp azap çekeceğime ademe 
giderim daha iyi” der. Nefsin karışmayacak, çünkü bütün sevdiklerin, aslın, neslin bir 
vücud dairesinde kalmış. Bak, düşünebiliyorsun, diyor. Şimdi şu anda bir telefon gelse, 
senin şu alem-i şehadette en değer verdiğin, en sevdiğin biri ölmüş dense, bir anda 
sen ademe düşmez misin? Düşersin. İnsana bakan adem, insanın neyini bozuyormuş? 
İnsanın kalbini, ruhunu, mahiyet-i insaniyesini yandırıyor. Bu da vücud dairelerinden 
mahrum kalmakmış.  
 
Sual: Vücud dairelerinden mahrum kalan bir adamın neresi yanar? 
Elcevab: Çok zengin bir insan düşün. İflas etmiş. Ertesi gün ekmek kuyruğuna girmiş. 
Şimdi bu adamı ne yandırır? Eski o şaşalı, o zengin vaziyetleri daha fazla yandırmaz 
mı?  
 
Hasan abi: Zaten fıkıhta şöyle geçiyor: Zekat verirken fakir olana vermek mi evladır, 
zengin iken fakirleşene mi vermek evladır sorusunun cevabı: zengin iken fakirleşene 
verin, deniliyor. O daha fazla azab görüyor.  
 
Sual: Hiç bilmediğiniz meyveyi canınız çekmez. Ademe giden insan gideceği yerleri 
önceden biliyor mu ki, tatmış mı ki, gitmediği zaman sıkıntı çeksin? 
Elcevab: Tattıklarından sıyrılacağını biliyor. Mesela müebbed hapse mahkum olan kişi 
kendisini hapishanede intihar etmesin diye devlet tedbir alıyor. Etsin, gebersin gitsin. 
Azap değil intihar etmesi. Asmak azap değil. Bu adam her an, yaşadığı dış dünyadaki 
arabası, eşi, bir sürü lezzet ve zevklerden mahrum etmek à an be an ademî 
vücudlardır. Her bir tatlı vücuddan mahrum olmak. 
 
Sual: Yani gidebileceği yerlere gitmemek değil, mevcudları kaybetmek mi oluyor? 
Elcevab: Evet. En büyük adem o.  
 
Nokta-i nazar: Hapishane; diri diri kabre girmek gibi. 
 
“İkincisi: Enaniyetin terkiyle adem. Bu ise Vacib-ül Vücud’a bakar bir vücud kazanır. 
Binaenaleyh, vücud istersen, mün’adim ol ki, vücudu bulasın!” 
Kur’anda Allah:  “Hayatı isterseniz, mevti isteyin.” Risale-i Nur’da Kaf-Nun tezgahı diye 
bir ifade var. Kün yani. Allah bütün mükevvenatı Kün emriyle yaratıyor.  
 

• K usur              
• A cz 
• F akr 
• N aks   

 
15.mektubda ademe “vücud-u ilmiye perde olmuş bir unvandır” denildi. Şimdi bir 
sinema perdesi düşünelim. O sinema perdesi Kaf-Nun tezgahıdır. Bu tezgah biziz. Biz 
burada hem vücud alemleri üretiyoruz, sinema perdesi gibiyiz. Hem de adem alemleri 
üretiyoruz. Yani sen kusurunu, aczini, fakrını, naksını bilirsen à bu şekilde vücud 

àvücud alemleri 
àadem alemleri 
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alemleri kazanıyorsun. 26.Sözün zeylinde: “Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç 
olduğunu ve Mûcid-i Hakikî’nin âyine-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün 
mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır.” Sen kusurunu, aczini, fakrını, naksını 
bilirsen à sen on sekiz bin alemi üretiyorsun. Yani yatırım yapıyorsun. Sen vefat 
ettikten sonra veya bu dünyada bu vücud alemlerinden istifade ediyorsun. Risale-i 
Nur’da bir şuur-u iman (4.Şua), bir de nur-u iman (23.Söz) var. Nur-u iman ile öldükten 
sonra bu vücudlardan istifade ediyorsun. Şuur-u iman ile ise, yaşarken bu 
vücudlardan istifade ediyorsun. Nur-u iman ile öldükten sonra Cennete gidiyorsun. 
Şuur-u iman ile ölmeden önce burada Cenneti yaşıyorsun. Ve bunu burada 
üretiyorsun.  
 
Sual: Peki bu vücudları nasıl kaybediyor? 
Elcevab: Ben müsbetini söyledim. Şimdi menfîsini düşünelim. Kendine vücud rengi 
vermek, kusuru üzerine almamak, haksız temellük, ayinedarlığını bilmemek, kendini 
unutmuş, kendinden haberi yok. Böyle biri vücud alemlerin içine girebilir mi? Şuur-u 
imanı var mı bunun? Yok. Öldükten sonra nasıl gidecek? Nur-u imanı da yok (namaz 
kılmayan biri). Tezgah biziz. Enaniyet ile veya onun terkiyle vücud veya adem 
alemlerini biz üretiyormuşuz. Vücud daireleri nasıl kazanılır, nasıl ademe düşülür’ 
başka bir örnek:  
Sözler 537: 
ENE 

à Â yine misal,  
à V ahid-i kıyasî, 
à Â let-i inkişaf,  
à M ana-yı harfî. 

 
Fıkıhtaki avam; hak ile batılı birbirinden ayırıp dinin zaruriyetini yapan kimseye 
deniyor. İtikadî avam ise; yukardaki açılımı fark etmek.  Âyine misal, vahid-i kıyasî ve 
âlet-i inkişaf olduğunu bilmek, başkasının manasını taşıdığını bilmek à bu avam. Bunu 
tatbikat sahasına koyarsan, avamlıktan çıkıyor, derecesi nisbetinde. Burada da vücud 
ve adem alemleri üretiliyor. Mesnevi-i Nuriye’deki ifadeye göre enaniyetin terkiyle veya 
enaniyetle kazanılan vücud ve ademler varmış. Bunlar insana bakan adem. Normalde 
yok yok. Neye göre yok varmış? Vücuda göre yok varmış.  
 
Şualar 81: 

à H aksız temellük, 
à Â yinedarlığını bilmemek, 
à M evhumu muhakkak bilmek 

 
Bu da Ham sofi veya Ham Nurcu. Yani haksız temellük yapıyor, âyinedarlığını bilmiyor, 
mevhumu muhakkak bilip kendine vücud rengi veriyor, enaniyet yapıyor. Bu kişi ademe 
düşüyor, vücud dairelerinden mahrum kalıyor. Eneye bakan manası: âyine misal, 
vahid-i kıyasî, âlet-i inkişaf ve mana-y harfî; bu tarz âyinedarlığını evsaf-ı İlahiyeye 
karşı bilmiyor. Bilmeyince, bu da ademe düşüyor.  

àvücud alemleri 
àadem alemleri 
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• Ademin Allah’a bakan tarafı vücud-u haricîye göre, yani irade ve kudretin taalluk 

edip etmemesiyle alakalı bir adem var. Adem-i mutlak yok.  
• İnsana bakan manası ise; vücud alemleri ile adem alemleri üretmesine bakıp 

enaniyetin terkiyle ve enaniyet müsbet manasında yapmasıyla kazanılan vücudlar 
ve ademler varmış.  

 
Ademin üç tane zararı var: kalb, ruh, mahiyet-i insaniye. Cehennem neye zarar 
veriyor? Cehennemde yanan birisini düşünelim. Üstad “her fıtrat-ı selime” 
cehennemde yansa da “oh olsun bana, o kadar bana söylediler, ben dinlemedim, bu 
cezaya müstehakım” der diyor. İnsana bakan adem; vücud dairelerinden mahrum 
kalmak. Şunu iyi bilmemiz lazım ki; yokluk diye bir şey yok, adem-i mutlak diye bir şey 
yok. Enaniyetle, kusurunu bilmemekle vücud daireleri kaybediliyor.  
 
Sual: Ene ile kazanılıyor, enaniyetle kaybediliyor diye biliyorum? Yoksa ikisi de mi 
enaniyetle oluyor? 
Elcevab: Enaniyetle. Bir Allah namına enaniyet yapıyorsun, bilmek için. Çünkü 
kendine niyet etmesen, kıyas yapamazsın. Farazî olarak kullanıp devredeceğiz. 
 
Hasan abi: İkisi de enaniyet (Emirdağ 146). Enaniyetin iki manası var: Enaniyet; 
ruznamedir, takvimdir, hulasadır, insanlığın haritasıdır, kalbdir. Bu melekut ciheti. Mülk 
ciheti ise; gurur, kibir manasında. Bu tahrib edendir. İkisi enaniyet. Biri adem, biri de 
varlık, vücuddur.  
 
İnsana enaniyet yaptırıp ademe düşüren nedir? Şeytan! 13.Lem’ada belki on beş yirmi 
tane adem kelimesi geçiyor. Şeytanın kendisi vücuddur. Şeytanın vücudunda birçok 
makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemâlât-ı insaniye var. Şeytana irade ve kudret taalluk 
etmiş. O ise bizi ademe düşürmeye çalışıyor, yani vücud dairelerinden mahrum 
bırakmaya çalışıyor. Senin nefretini, öfkeni, kinini tahrik ediyor. Tahrik edince, sen 
vücud dairelerinden mahrum kalıyorsun. Ademe düşüren bu. Burada vücud alemleri 
var, mana var, feyiz var, rahatlıyorsun. Ben her zaman bu hâletimi muhafaza etmek 
istiyorum, sıkıntı çekmek istemiyorum. Moral bozukluğu, can sıkıntısı, yani ademi 
yaşamak istemiyorum. Vücud daireleri varken niye ademi yaşayayım? Vücud 
alemlerini yaşamak için ne yapacağım? 4.Şua’da çok geçiyor şuur-u iman. Şuur-u 
iman ile o müteaddid vücudlarda sürekli irtibatlısın, o on sekiz bin alemle. Burada sen 
raht içindesin, Risale okuyorsun, ders oluyor, mana oluyor, feyiz oluyor. Bu 
irtibatlanmadır.  
 
Bu halimi nasıl muhafaza edebilirim? Bu soruya cevap Lem’alar 256: 
“Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi vücudumu sarsan ârızalar, bir 
gaflet zamanıma rast gelip şiddetle alakadar ve meftun olduğum vücudumu, belki 
mahlukatın vücudlarını, “ademe gidiyor” diye elîm bir endişe verirken, yine bu Âyet-i 
Hasbiyyeye müracaat ettim.” 
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İhtiyar olmuş, gurbet olmuş, kimsesizlik var, hasta. Bu tarz durumlar var. “Benim 
vücudum ademe gidiyor” diye elîm bir endişe verirken... 
 
“Dedi Manama dikkat et ve iman dürbiniyle bak! Ben de baktım ve iman gözüyle 
gördüm ki; bu zerrecik vücudum, her mü’minin vücudu gibi (1) hadsiz bir vücudun 
âyinesi ve (2) nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücudları kazanmasına vesile ve (3) 
kendinden daha kıymetdar bâkî, müteaddid vücudları meyve veren bir kelime-i hikmet 
bulunduğunu ve (4) mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, ebedî bir vücud kadar 
kıymetdar olduğunu ilmelyakîn ile bildim.” 
 
4.Mertebe-i Hasbiye-i Nuriyede dört tane “hem” var. Yukardaki dört tane hâleti nasıl 
kazanabilirim, onu söylüyor bu hem’ler. Yani hadsiz bir vücuda nasıl âyine olabilirim, 
hadsiz vücudları nasıl kazanıp inbisat edebilirim, müteaddid vücudları nasıl verebilirim, 
bir an yaşamamın ebedî, sonsuz kadar kıymetli olduğunu nasıl anlayabilirim. Bu 
sorulara cevap olarak dört tane hem var. Şuur-u iman ile on sekiz bin alemle müteaddid 
vücudları bu şekilde yapmakla her an irtibatlı olabiliriz.  
 
Sual: Onu tahrik eden esma da önemli değil mi? 
Elcevab: Evet, ihtiyarlık, gurbet. Bunlar tahrik ediyor. Hakikatların zemini var. Mesela 
Allah Yunus as’ı, Eyyüb as’ı o vaziyete koymuş. Onlardan bir hakikatın çıkması, inkişaf 
etmesi, o duayı bekliyor. Mesela Allah senin başına bir sebeb meydana getirir, senden 
o duayı bekliyor. Nur-u tevhid, sırr-ı ehadiyet içinde inkişaf etmesi, vücud dairelerini 
ortaya çıkarmak, onu bekliyor.  
 
Nokta-i Nazar: O zaman şuur-u imanî noksaniyeti nisbetinde her an ademî vücudları 
üretiyoruz. Çünkü şu an hasta değiliz, gurbette değiliz. Bu vücud alemlerini yaşıyoruz. 
Demek şuur-u imanî eksik olması nisbetinde de ademe giriyoruz. 
 
Aynen. Müteaddid vücudları ben alem-i şehadette kazanıp nasıl istifade ederim, azamî 
mertebede? Şuur-u imanla müteaddid vücudlar nasıl kazanılıyormuş tatbik etmek için 
4.Mertebe-i Hasbiye-i Nuriye’yi okuyalım. 4 başlık, 4 “hem” var (Şualar 69).  
 
Şimdiye kadarki dersin özeti: Dersimiz Adem. Önce varlığı anlattık. Ademin zıddı 
vücud. Vücud à vacib-mümkin-mümteni. Ademin Allah’a bakan veçhesi olan o ilmin 
üzerinde konuşuyoruz. Adem-i mutlak yok. Allah’a bakan tarafında ilme irade ve 
kudretin taalluk edip etmeme söz konusuydu, yani vücud-u haricî, adem-i haricî ve 
ayan-ı sabite. İnsana bakan tarafında da vücud alemlerini üretip üretmemek söz 
konusu. Adem; insana bakan tarafıyla vücud alemlerinden mahrum kalmak. Mahrum 
kalınca kalb, ruh, mahiyet-i insaniye yanıyor. Şeytan vücud dairesinde ama bizi ademe 
atmak istiyor, vücud alemlerinden mahrum etmek istiyor dedik. Mahrum kalmamak için 
KAF-Nun tezgahı, AVAM ve HAM ile müsbetiyle vücud, menfîsiyle adem alemleri 
üretiliyor. Ve cehennem, adem alemlerin mahsulatını kavuruyor.  
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Mesela benim elim kirlendi, üstüm kirlendi. Elimi sabunluyorum ve üstüme çamaşır 
deterjanı kullanıyorum. Enaniyet yaparak Cenab-ı Hakk’ın irade ve kudretinin taalluk 
ettirmek istemediği mümkin olan şeylere bizim şart-ı âdi olan ihtiyarımız sebebiyet 
veriyor, irade ve kudret de onu hariçte gösteriyor. Mesela hırsızlık. Allah hırsızlık 
yapılmasını istemiyor. İçki içilmesini istemiyor. Kelamî olarak bunu yasaklamış. Ama 
tekvinî şeriatta yasaklamamış. İçen içiyor, yapan yapıyor. Nasıl benim elim kirlendi, 
gömleğim kirlendi, deterjanla çıkardım. Aynen öyle de sen KAF-Nun tezgahıyla, AVAM 
tezgahıyla, HAM tezgahıyla beraber adem alemleri üretirsen, senin kalbin, ruhun, 
mahiyet-i insaniyen kirleniyor. Üstad diyor ki, bazı şeyler var ki, onları su temizlemez. 
Ne temizler? Ateş temizler. Ateş bazen sudan daha güzel temizlik yapar, diyor. Böyle 
kirlenmiş bir adam düşünelim. Enaniyetle paslanmış, oksitlenmiş, kireçlenmiş vs. İşte 
cehennem ne yapacak? Cehennem bu adamın bu kilerini temizleyecek. Ateş yakacak. 
Allah’ın çok çeşitli azapları var: soğukla yandırır, geçmişi sana hatırlatarak seni 
yandırır. Adem alemleri demek, senin kirlenmiş olduğun o şeyler bu adem hesabına 
çalışıyordu. Cehennem o adem alemlerini yakacakmış, kavuracakmış.  
 
Üstad “İbrahim as’ı ateş yakmamış” diyor ya. Onun bize bakan manasını anlatırken 
nasıl mana vermiş? Siz de İbrahimvarî olun! Ruhunuza iman elbisesini giydirin. 
Yani vücud dairesi elbisesi giydirin. İman vücud daireleri kazanıyor. İmanın nisbetinde 
kazanıyorsun. İşte bu 4.Şua onun canlı misali. Ruhuna o vücud dairelerini giydirince 
ateş seni yakmaz. Cehenneme girsen de yakmaz. Mesela ateşe su döksen, suyu ateş 
yakmaz. Su neye teşbih edilmiş? İslamiyet’e. İmanın ziyası, İslamiyet’in suyu. 
İslamiyet’in emir ve yasaklarına uy, sudaki o yanmamazlık özelliğini kesbediyor. 
Risale-i Nur mesleği, bizim mesleğimiz à Haliliye’dir. Cenab-ı Hak, bu mesleğin içine 
girenleri de hem dünyevî hem uhrevî yakacak ateşlerden muhafaza ediyor. “Karşımda 
müdhiş bir yangın var, alevleri göklere çıkmış...” diyor ya. Yani şu anda “Ya naru küni 
berdav ve selaman” ayeti bizde gözüküyor. Bu yakıcı ateşler bize dokunuyor mu şu 
an? Bir tefsir sahibi demiş ki: “selamen” demeseydi, bürudetiyle yakacaktı. Cenab-ı 
Hak bu “selamen” lafzını bazılarına kullanmıyor. Mesela nurcu olduğu halde, Risale-i 
Nur’un esas düsturlarını bildiği halde siyasetle iştigal edenler var, hem de çok fazla. 
Bu iman noktasında yanmıyor ama “selamen” onda gözükmediği için, bu şekilde 
yanıyor.   
 
Hasan abi: İslamiyet’in bir manası da istikamettir.  
 
Şimdi ademin kainata bakan veçhine başlıyoruz: 24.Mektub 3.Remiz 
 
Mektubat 287: 
“Eşya, zeval ve ademe gitmiyor, belki, daire-i kudretten daire-i ilme geçiyor; alem-i 
şehadetten alem-i gayba gidiyor; alem-i tegayyür ve fenadan, alem-i nura, bekaya 
müteveccih oluyor.” 
 
Hatırlarsanız mümkin vücudda ilim artı irade ve kudret yazdık, yani Cenab-ı Hakk’ın 
ilminde mümkün olan şeylere irade ve kudret taalluk etti, bu şekil hazır oldu. Bunlar 
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ama bir kararda durmuyor, tegayyür ve zevale gidiyor zahirde. Bunlar fena değilmiş, 
zeval değilmiş, adem değilmiş, peki neymiş? Kudret dairesinden elbiseyi çıkarıp 
ilim dairesine geçmekmiş. Şehadet aleminden bekaya geçmekmiş. Tegayyür 
aleminden, yani değişen ve dönüşen fena aleminden alem-i nura ve bekaya 
gitmesiymiş.  
 
Mesela Cenab-ı Hak her yüz senede bir sistemi değiştiriyor. Yönetim şekillerini dahi 
değiştiriyor.  Beşer, beş tane devir yaşamış: Memlukiyet devri, ecir devri, esir devri, 
şimdi de malikiyet devrindeyiz diyor. Cenab-ı Hak sistemi sürekli değiştiriyor ya, bunun 
aynısı insanda var. İnsan; kainatın küçültülmüş örneğidir. Ben anne rahmine düştüm. 
Bu yaşa kadar Allah beni değiştirdi. Tegayyür ve fenaya benim zerratım hep mazhar. 
Vefat edene kadar da değişeceğim. Bu değişim, dönüşüm hiç bitmiyor. Cennetin 
kapısından içeri girene kadar bu değişiklik devam ediyor. Cennette artık sabit vücudun 
var. Varidat ve sarfiyat eşitleniyor, tebeddül ve tegayyüre maruz kalmıyor. Kainattaki 
bu değişim, dönüşüm kainatta olduğu gibi insanda da var. Bu nedenle insandaki 
değişikliği gösterdik ki, oradaki tegayyür ve fenayı anlayalım, ademi anlayalım. 
Normalde adem diye bir şey yoktur. Neymiş? Kudret dairesinden ilim dairesine, 
şehadet dairesinden gayb dairesine. Müteaddid vücudları kazanmak için à diğer 
levhalara bir geçiştir.  
 
Mesela ben burada konuşurken, burada kaç kişi varsa, hepsinin kulağına gider. 
Hafızalarda baki kalıyor. Esma-i Hüsnaların müteaddit tecellilerini bir düşünelim. 
Yetmiş bin perdeden geçmiş Kuddüs ismi hala tecelli ediyor ve ebede, sonsuza kadar 
edecek. Bunların bir an gözüküp kaybolması adem değilmiş. Fena değilmiş, zeval 
değilmiş. Bu üç-dört tane maddeyi kazanmak içinmiş. İlim dairesine geçmek, 
müteaddid vücudları kazanmak, gayba geçmek, nura geçmek, bekaya geçmek ilh. 
Kainata bakan adem; zahirde gözden kaybolmak ama aslında kudretten ilme 
geçmekmiş.  
 
Sual: Zaten kudretten ilme geçmek, kainattaki devir ve deveranın ana motoru değil 
mi? Her an her şey kudretten ilme geçmiyor mu? 
Elcevab: Evet. Bu her an oluyor. Bir şeydeki tecelliyat diğer tecelliyatla aynı olsa, israf 
olur, hikmetsizlik olur. Kuddüs isminden örnek verdim. Yetmiş bin perdeden geçmiş, 
bu alemi böyle güzelleştirmiş. Ahiretin hadsiz güzelliğini görmeyen buradaki güzelliğe 
meftun oluyor. Ademin insana bakan manasında kirlenmek vardı. Cenab-ı Hak seni 
görmek istiyor, temiz görmek istiyor. Sen de temizlenmek istemiyorsun. Ama seni 
burada temizlemek istiyor. Buna bir örnek: bir çocuk düşün. Annesi onu yıkayacak, 
temizleyecek. Çocuk yıkanmak istemiyor. Annesi de hem dövüyor hem de suyu 
üzerine döküyor. Aynen bunun gibi; Allah seni temiz görmek istiyor, sen de kirlendin. 
Bu sefer senin hoşuna gitmeyen olay ve hadiseyle seni temizlemeye çalışıyor.  
 
Sual: Üstad “ademe gitmiyor, ilme geçiyor” derken herhalde adem-i mutlakı kastediyor, 
değil mi? Hariçteki gözükmeyen değil de, adem-i mutlaka gitmiyor ama bizim adem 
dediğimiz mümkine gidiyor anlamında söylüyor? 
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Elcevab: Müteaddid levhalar var, ben keyfiyetini bilmiyorum. 
 
Hasan abi: Şöyle: Adem-i mutlak yok. Bir ilm-i muhit-i ezelî var.  

• Adem-i mutlak à İlm-i muhit-i ezelîye zıd!  
• Adem   à Vücuda zıd.  
• Adem-i sırf  à Adem-i haricîye zıd.  

 
Sual: Adem-i sırf nedir? 
Elcevab: Cenab-ı Hakk’ın iki türlü yaratması var: ibda ve inşa. Yani bir mevcudatla 
yaratır, terkib eder. Bir de hiç hariçte yok, ilminde var o şey, böyle yaratır. Mesela Âdem 
as. Hiç şehadet aleminde yok. Öyle bir yaratılış var. Bir de inşa etmiş. Şu anda da inşa 
oluyoruz. Adem-i sırf; ibda ve inşayı içine alıyor. Daha ziyade batına bakıyor. 
Geçen ifadeye göre bu. Başka içi nasıl doldurulur bilmiyorum.  
 
Hasan abi: İlm-i muhit-i ezelînin makamı à sıfattır. İlm-i ezelî à esmadır. İlm-i muhit-
i ezelî olunca, diğerlerini de içine alıyor; üniversite diploması ilkokul vs diğer diplomaları 
da içine aldığı gibi. Adem zaten; vücudsuz vücud, sıfatsız sıfat. Yani ilmin ortaya çıktığı 
sinema perdesi. Hiç kimse sinema perdesini görmez. Ama filmi orda görür. Yani vücud 
ademde gözükür ama ademi kimse görmez. Ademe bir şey nasıl atılır? Vücud olmayan 
bir şey perdedir. İlm-i muhit-i ezelî à sıfat olan ilim. Malumatlar; esmadır, mazruftur, 
zarfın içerisindekilerdir. İlim ise; zarftır. İlmin içini boşaltın, ilim denilen bir şey olmaz.  
 
Sual: Malumsuz ilim olmaz diyorsunuz? 
Elcevab: (Hasan abi) Aynen. Öyle bir şey olur mu? İlim demek; bir şeye taalluk eden 
bir şey değil midir? İçi boşa ilim denilir mi? ilm-i muhit-i ezelî à sıfattır. İlm-i ezelî à 
malumatlardır, esmadır. Adem-i sırf ise; mümteni vücudda bulunanlar. İbda ve inşa ile 
malumdan çıkartıyor Allah. Adem-i sırf var ama adem gibi değil. Adem; vücudların 
ortaya çıktığı zeminsiz zemin, sinema perdesi gibi. Adem-i sırfta böyle değil, bir 
perdedarlık da yok. Ama adem-i sırf var. Vücuddaki ademler değil bu.  
 
Murat abi: Esbabsız yaratılmalar à adem-i sırftan, esbablı yaratılmalar à ademden 
çıkıyor. 
 
Hasan abi: Aynen, Cenab-ı Hak mucize, kerametini kullanıyor, adetullahını kullanmıyor 
orda. Keramet gibi, mesela bir anda ilhamdır bizde. Sünuhattır, tuluattır. Bunları Allah 
özel yapması demek. Adetullah taalluk ederse, ademden vücuda gelir. Ademden 
vücuda çıkması; umumî bir yoldur. Adem-i sırf ise; umumî bir yol değil. Yani mesela 
keramet, mucize, ilham, sünuhat, tuluat à bunlar umumî bir yol değil. Buna daha çok 
adem-i sırf kullanılır.  
 
Sual: Mümteni vücuda irade ve kudret taalluk etmez dediğimiz vücud değil mi? 
Elcevab: (Hasan abi) Kudret taalluk etmeyince, ki ilim ve kudret Allah’ın sıfatıdır. 
Kur’an kelam sıfatından geldi. Peygamberimize bu umumî âdetlerinin dışında bir 
muamele yapıyor. Esbabsız muamele. Ellerinden su akıyor. Allah; ilmine mahkum 
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değildir. İlmi sıfatıdır. İradeye mahkum değildir. Balık (hâşâ) zat olsa; balığın kokusu, 
rengi, tadı sıfatıdır. Allah; sıfatına mahkum değildir. Sıfat da Allah değildir. Esma da 
Allah değildir. Demek ki Allah’ın bir umumî yolu var ama umumî yolun dışında bir de 
hususî muamele var; mucize, keramet vs gibi. Kısacası; mümteni yani olmayacak bir 
şeyi yapıyor. Bunu adem-i sırftan yapıyor, ademden değil.  
 
Sual: Adem-i sırf mümteni için diyorsunuz? 
Elcevab: (Hasan abi) Mümteninin yapılarında. 
 
Sual: Mümteninin nihayetsizini mi gösteriyor? 
Elcevab: (Hasan abi) Mümteni zaten nihayetsizin nihayetsizi, dibi yok. Adem-i sırfa 
Allah bir adet, kural yapmamış, bir yöntem kullanmamış. Allah vücuda ademden 
çıkartmış.  
 
Sual: Dersin başında istisna geçti. Mümteninin istisnası adem-i sırftır denilebilir mi? 
Elcevab: (Hasan abi) Denilebilir. Yani mümteninin istisnası à adem-i sırf. Allah’ın 
adeti; her şeyi ademden vücuda çıkartmak. Mümteniden çıkmıyor. Ademden vücuda 
çıkma yolunu Allah ilm-i muhit-i ezelîden ilm-i ezelîye. İlm-i muhit-i ezelî sıfattır. Esmayı 
aktif ediyor. İlim sıfattır. Alim esmadır. İlm-i ezelî esmadır. “Muhit” à sıfata taşır. Bunun 
yöntemi; ademden vücuda çıkartıyor. Ama Allah buna mahkum değildir. Mümteniden 
bir şey çıkarttı ama mümteninin içinde adem-i sırflar var. Bu da keramettir, mucizedir. 
Umumî bir yöntem kullanmıyor buna. Bununla esmasının arkasına geçer.  
 
Sual: Adem-i sırf zatî sıfata mı bakıyor, şuunata mı bakıyor? 
Elcevab: (Hasan abi) Adem-i sırfı yukarı çıkartamazsın. O aşağılarda.  
 
Nokta-i Nazar: Sözler 529: “…hem bütün kainatı adem-i sırftan icad eden…” Buraya 
göre dedikleriniz uymuyor. 
 
Murat abi: Hasan abinin dediği ile bu metin şöyle bağdaşıyor: Her kanun bir mucizedir, 
her mucize bir kanundur. Bize âdiyat gözüken şeyler aslında mucizedir. Baktığı ve 
durduğu yere göre değişiyor. Bu metindeki makam çok geniş bir makam. Lügatiyle 
bakılabilir, içi doldurularak da bakılabilir. Normalde kainatta her şey mucizedir. Bize 
ama artık normal geliyor.  
 
Sual: Kainat mümteni değil ki? 
Elcevab: (Hasan abi) İki tane sıfat söyledi: ibda ve inşa. İnşa; ademden vücuda 
çıkartıyor, yani malzeme kullanıyor. Yani elmayı yaparken Allah toprağı kullanıyor, 
havayı kullanıyor, varı kullanıyor ama elma yok. Bu, ademden vücuda çıkıyor. 
Malzemeler kullanmasıyla ademden vücuda çıkartıyor. Elma ademdeydi, vücuda çıktı. 
İnşa’da malzeme kullandı. İbda’da yokluktan yarattı. Kainatı mesela. Adem-i sırf inşa 
değil, ibda tarafı.  
 
Sual: İbda tarafı da mümkine yine bakar, mümteniden gelmez? 
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Elcevab: (Hasan abi) Doğru.  
 
Nokta-i Nazar: Muhakemat 129: “Demek âsâr-ı İlahiyeye mümkinat tarafından 
bakıyor.” deniliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Zaten mümkin olduğu için çıktı! 
 
Hasan abi: Kısacası: Vücud dairelerini, yani şecere-i hilkati yarattıktan sonra ademden 
vücuda çıkarıyor. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Şecere-i hilkati adem-i sırftan yarattı.  
 
Sual: Bir ilm-i ezelî var, bir de ilm-i ezelînin âyinesi var. Âyine tarafı adem-i sırf mı 
acaba? İlm-i ezelî ayrı, ilm-i ezelînin âyinesi ayrı.  
Elcevab: Adem-i sırf; ademin daha arkası. Allah kainatı adem-i sırftan yarattı. 
Kainattakileri vücuda çıkartırken ademden yaratıyor. Şu anda adem-i sırftan çıkmıyor, 
ademden çıkıyor. Sistem kurulduktan sonraki gelenler adem, sistemi kuran adem-i sırf.  
 
Nokta-i Nazar: Mümkin ve mümteniyi biz bize göre ayırıyoruz. Oysa Allah için mümkin 
ve mümteni aynı şey. Hiçbir farkı yok. Biz, bizden baktığımız için mümkin ve 
mümteniye adem-i sırfı koymaya çalışıyoruz.  
 
Hasan abi: Mümkin artık belirlenmiş. Mümteni daha arkası oluyor, belirlenmemiş.  
 
Nokta-i Nazar: 29.Lem’anın tercümesinden: “Vahdette maddeye ve zamana ihtiyaç 
olmadan bir mevcudu adem-i sırftan ibda ve icad etmek mümkün olur ki, o mevcudun 
zerreleri külfetsiz bir şekilde hiçbir karışıklığa meydan vermeden bir ilmî kalıba 
dökülür.” Kudret kalıbına değil, ilmî kalıba! İlmin öncesi gibi oldu.  
 
Hasan abi: İlmî kalıb; mumlu kâğıt gibidir. Daktiloda kullanılır. Daktilonun tuşları kâğıda 
vuruyor ve mumlu kâğıdı şekillendiriyor, yani ilmî kalıbı. O tuşlara vuran benim ama 
bugün vurmuşum, dün vurmuşum. Mumlu kâğıtta çukurlar oluştu ya. Oraya mürekkeb 
olan kudreti döktün, vücud gözüktü. Bu vücud nerde gözüktü? İlmî kalıbda gözüktü. 
İlimler kalıb. Malum ise; o kalıbının içerisindeki şekiller. Şimdi okuduğun yere göre 
adem-i sırf à mümkinatın arkası diyeceğiz.  
 
Sual: Ademin evveli mi oluyor? 
Elcevab: (Hasan abi) Bu daha güzel. Ademin evveli diyelim. Allah bu kainatı adem-i 
sırftan yaptı, ademden değil. Sonra ademden dışarı çıkarttı. İlmî kalıb, tabiat 
risalesinde de geçer. Kalıba mürekkeb dökülür ve yazı çıkar. O çıkan yazı à 
malumdur. Malumun vücud-u haricîye çıkmış. Ama vücud-u haricîye çıkmadan, yani 
mürekkeb dökülmeden şekli göz görmüyor ama orda malum var. İlmî kalıblarda malum 
var.  
 
Hasan abi: İlim; mazi, hal ve istikbali burada tutan bir aynadır. Malumumuz onun içinde 
olur, onun dışında olmaz. O malumu o zaman oradan dışarıya çıkartabilir misiniz? 
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Olmaz. O zaman malum orda olursa, ilim maluma tabi zaten. Tabi derken; ilmin 
mazrufları, ilmin malumatları, ilmin içerikleri ademden ilim, emir vücuda çıkarınca, o 
ilim denilen şeyin içi yok mu? İlim içeriksiz olmaz. Elbette içinde malum, 
malumatlarımız olacak. İlim; canlı, ruhlu, şuurludur.  
 
Şecere-i hilkat adem-i sırftan yaratıldı. Kainat ise neyden yaratıldı? Nur-u Muhammedî 
Tekvin’deki ademden yaratıldı. Adem zatî sıfatta. Tekvin’de.  
 
Sual: Tekvin’deki adem mi acaba adem-i sırf? 
Elcevab: (Hasan abi) Bilmiyorum ama kokuyor.  
 
Hasan abi: Ademi ehl-i tahkik hariç pek kimse bilmez. Herkes ancak cehennemi bilir. 
Oysa şeytan; cehenneme çalışıyor. Şeytan ve cehennem ikisi à ademe çalışıyor. 
Nefis; cehenneme gidecek. Günah işleyen odur. Şirki yapan ise; enedir. Ruh; 
mahluktur. Cehennem de mahluktur. Ene’nin mahluk olmayan tarafı var. Eneyi 
cehenneme atarsanız yanmaz. Ateşe lambayı tutun. Nar, nuru yakamaz. Cehennemde 
ene yanmaz. Orda varlık yanar. Ruhu bozan, Allah’a şirk koşan ene. Ruh mahluktur, 
cehennem de mahluktur, yanar. Ene mahluk değildir, ruhun mahluk olmayan tarafı. 
Ben olan “Benim ruhum” diyen à o, ene, ruh değil. İşte bu eneyi cehenneme soksanız 
yanmaz. Ene’nin cehennemi à cehennemin cehennemi olan adem. İdam bu. 
Cehennemde ruh à haps-i ebedî.  
 
Adem neye yarar? Adem aynı zamanda ene’ni ortaya çıkarıyor, Allah’ı ortaya çıkarıyor. 
Kur’an senin dünyanda ademde duruyor, vücud rengini almamış. Okuduğun anda 
ademden vücuda çıkıyor. Nerde şu anda? Şu kelamım ademden çıkıyor. Eğer ademi 
kaldırırsanız, maziden kıyamete kadar söylenilmesi, yapılması gereken her şey aynı 
anda olur. Sıraya koyan ademdir. Söylenmesi başladı, bitti. Kainat başladı, bitti. 
Yapılması başladı, bitti. Sıraya konulmamış mı? Mesela deftere yazı yazıyoruz. Yazıyı 
gösteren yazının ara boşluklarıdır. O ara boşluklar ademdir. Onu kaldırırsanız, vücud 
da yazı da yoktur. Mana da yoktur. O zaman varlığı sürece koyan, kelamları, 
konuşulanları sıraya koyan o ara boşluklar à ademdir. Konuşmamla ademler 
vücuda çıkarıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Biz tezgâhız. 
 
Sual: Ademden vücuda çıkartma özelliği mi var insanın? 
Elcevab: (Hasan abi) Nesiniz siz biliyor musun? Sen öyle bir mahluksun ki, Allah 
ademden vücuda çıkarttırdı. Bu yetiyi ve yetkiyi sana tecelli ettirdi, sen de 
çıkartıyorsun. Böylelikle ayna oluyorsun Allah’a, Hâlıkiyete. Allah Hâlık, hiçlikten 
yaratıyor. Allah; hâlıkiyetini bize tecelli ettiriyor. Hâlık esmasının cilve, cemal, nakış, 
sanatını tecelli ettiriyor. O hâlıkiyet bizde ademî konuşmalarımız, yani konuşmamışız, 
yapmamışız. Mesela namaz kılmamakla, yapmamakla yapıyor. Bu, ademe düşüyor.   
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Nokta-i Nazar: Risalede “hayr-ı mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmekle 
vücudu netice veriyor, reddetmekle ademi netice veriyor” diyor. Sadece bu. Hayr-ı 
mutlaktan geleni kabul etmek veya reddetmek. Kabul edince vücudu netice veriyor, 
reddedince ademi netice veriyor. Nasıl kabul ederiz? Kader Risalesinde iman ile, dua 
ile, şuur ile, rıza ile sahib olursun diyor.  
 
Hasan abi: Kainat akıyor zaten. Sen yapsan da yapmasan da. Mesela birisi şimdi 
uyusa veya narkoz verilse bu ders olmayacak mıydı? Bu nehir akıyor. Sen de DİŞR, 
yani Dua ile, İman ile, Şuur ile, Rıza ile, niyet ile o akana sahipleniyorsun. Nehir zaten 
akıyor. Üstad gayr-i münteşirde “Ezelden ebede bir nehir gibi ilim akıyor. Biz bardakla, 
maşrapayla alıyoruz.” diyor. Ademden vücuda çıkarken sen hayr-ı mutlaktan gelen 
hayırları kabul edersen vücud, kabul etmezsen adem.  
 
Nokta-i Nazar: Kabul etmenin zemini de KAFN, yani Kusur, Acz, Fakr, Noksan.  
 
Hasan abi: Her an her yerde her şey var ve oluyor, gözükmüyor ama. Ben bunu kabul 
ediyorum ama güzel bir şekilde kabul ile. Mesela kabul ediyorsun ama enaniyet, gurur, 
kibir, başkasına hava atmak için. Aynı fiil vücuda çıkıyor ama ademe yine düşüyor. 
Şöhret için yaptı, başkası için namaz kıldı. Vücud à ayn-ı adem oluyor. İki tane cinayet 
var: 1-Vücud ademde iken ademden çıkartmamışsın. 2-Çıkarttığını da ademe 
gönderdin.  
 
Sual: Mec’ulün bir mana tarafı var, bir de nur tarafı var. Bir de berzahtır, geçiştir, 
inkılabdır. Adem inkılabdır diyebilir miyiz? 
Elcevab: (Hasan abi) İnkılaba yüklediğin manaya göre değişir. Ben şöyle mana 
yükledim: Kendimi ortadan kaldırıp hakikatına dönüşmek. Mesela çekirdek, yumurta 
inkılab geçirir ağaç olur, tavuk olur. Çekirdeklikten çıkıyor ama kendisi duruyor, inkılab 
görüyor. İnkılab demek, fıtratını değiştirmek demek değil. Bil-kuvvelikten bil-fiile 
çıkıyor. Adem; vücudsuz vücud ya, her şey var. O vücud-u ilmîyeye, ilmîlerin ortaya 
çıkmasına sebeb olunca adem, bu inkılabı kasdediyorsan, diyebilirsin.  
 
Nokta-i Nazar: Ademden çıkartıyor ya. İnsanın gideceği yer o çıkarttıkları yerin içine 
giriyor.  
 
Hasan abi: Harika. Hayır veya şer, ademden ne çıkartıyorsan, o sensin. O senin 
şahsiyetin oluyor. Ona beden-i misalîler deniliyor. Vefat anında giydiğin bu. Gılaf-
ı latif; ruha giydirilendir. Beden-i misalî ise; ruhdaki andakilerin cem’i, mevt anında 
giyiyorsun. Ruhu cesede sokmak için gılaf-ı latif giydirilir. Sonra bedenin her an 
yaşamları vücuddur. Her an vücuddur. Misalî vücudlar. Bizim alem-i misale gidenler 
fotoğraf çeker gibi gitmiyor. Canlı, ruhlu, benim o. Ben her an ilimden kudrete, 
kudretten ilime dırt dırt dırt gidiyorum ya, o giden de canlı, benim. Aslıma göre anda 
olduğu için misalî bedenlerdir. O beden-i misalîleri topla, vefat anında giyersin.  
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Sual: Benim günahlarım da var, sevablarım da var. Adem yönüm de var, vücud yönüm 
de var. Gittim Allah’ın huzuruna yüzde elli bir sevablarım oldu. Oradaki, o benim adem 
yönümü orda Allah vücuda getiriyor mu? Cennete bir tarafım gidiyor, bir tarafım 
gitmiyor mu? Muhakkak bütünüyle gidiyorum? 
Elcevab: Yüzde kırk dokuz adem olan tarafını da Allah vücuda dönüştürmese cennete 
gidemezsin. Yüzde elli bir sevabın var diye cennete gideceksin. Peki o pislikler ne 
olacak? Cehenneme soksa, adalet olmaz. Cennete o pisliklerle gitse, cennetteki 
sisteme uymaz. Bu hadisi Rüştü abi çok anlatırdı. Allah haşirde o adem olan günahları 
vücuda dönüştürecek. Eğer fâsık-ı mütecahir değilsen kimseye göstermeden sana 
“Bak, sana böyle böyle yapmıştım ama sen sabah namazına kalkmamıştın. Böyle 
yapmıştım, sen de böyle adem yapmıştın. Sana hiç yakıştı mı?” diyecek. Bazen seni 
dövseler dahi hiçbir şey demeyip kafayı indirsen, o döveni senelerce yakar. Ama 
mukabele etsen, vücudda olduğu için, onu yakmaz. Allah seni haşir meydanında 
cehenneme sokmadan cennette vicdan azabıyla yakarak, ki yangınmış bu, yakarak 
temizliyor. Oradaki vicdaniyatını yakarak ademî günahlarına orada fidye ödüyorsun. 
Böylelikle vücuda dönüşüyor o ademler ve tamamen temizlenip cennete gidiyorsun.  
 

1- Ademin Allah’a bakan veçhi: İrade ve kudretin taalluk etmediği mümkin olan İlmindeki 
şeylere à adem denilir. Vücud-u ilmiye perde olmuş bir ünvandır. 

2- Ademin İnsana bakan veçhi: Vücud dairelerinden mahrum kalmaktır. 
3- Ademin Kainata bakan veçhi: Kudret dairesinden elbiseyi çıkarıp ilim dairesine 

geçmek, şehadet aleminden bekaya geçmek, tegayyür aleminden, yani değişen 
ve dönüşen fena aleminden alem-i nura ve bekaya geçmektir. 
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