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ÖNSÖZ 
 

“Evet Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her 
birisine, meselâ Kur'an Kelamullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine dair müteferrik 
risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı bürhanlar cem edilse ve 
hâkeza... mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir. Zannederim ki, 
hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya 
lüzum yok. Yalnız bazen izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi 
bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve 
tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmi beşinci ve Otuz ikinci Mektupları 
telif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve 
tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek. Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin 
heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden 
bir şahs-ı manevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.” (Kastamonu 
Lahikası 56) 

Risale-i Nur Külliyatından “Cismaniyet” ile ilgili geçen yerler Hasan Akar abimiz 
tarafından tamamı okunarak geçen yerler deftere tanzim ve tasnif edilerek yazılmış 
altına istifadeleri yazılmıştır. Bu toplamaların hülasası üzerinden Zeytinburnu 
medresesinde yedi-sekiz kişilik müzakere grubuyla dersler yapılmıştır. (Cismaniyet-2 
dersi ile başlayarak Cismaniyet-21’e kadar olmak üzere 20 adet ders.) Bu derslerin 
video görüntülerine www.nurdersi.com sitesi üzerinden erişilebilir.  

Bu videolarda geçen konulara merak edenlerin içeriklere daha kolay erişmesini 
sağlamak amacıyla videolar bir kardeşimiz tarafından tek tek dinlenerek metne 
dönüştürülmüş, bir kardeşimizde gerekli kontrol, tashih ve düzenlemeleri yaparak bu 
metni son haline getirmiştir.  

Bu çalışmadaki amacımız Risale-i Nur Külliyatı yanında okunacak alternatif bir kaynak 
oluşturmak değildir. Video içinde geçen bazı mevzuları arayıp bulmak pek mümkün 
değilken, metin üzerinden kelime veya mevzu araması yaparak kısa sürede maksada 
erişmek mümkündür. Bu şekilde Risale-i Nur’un daha derin manalarına nüfuz 
edebilmeye yardımcı olmak amaç edinilmiştir. Zaten yaptığımız bir faaliyet Risale-i Nur 
ile meşguliyetimize engel oluyor ise hiçbir zaman bu iş doğru değildir. Yaptığımız 
çalışma bizim Risale-i Nur ile meşguliyetimizi, şevkimizi ve merakımızı artırırsa bir 
kıymeti vardır, değilse maksadımızdan bizi geri bırakmış demektir.  

Hatalarımız ve eksikliklerimiz beşer olduğumuzdan vardır. Cenab-ı Hak cc niyetimize 
göre muamele etmesini, kusurlarımızın affını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, 
Rahmeti İlahiyeden niyaz ediyoruz. 
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CİSMANİYET 2 
 
Mukaddime: 
 
Bu dersin piyasaya çıkacağını bilmiyordum. O kadar ders var ki, kaybolmuş gitmiş. 
Defterimde o kadar çok şey var ki, hiç ders yapılmamış. Cebrail bile var. 
 
Nokta-i Nazar: 
İnşallah Vahy-i Kur’an’ı becerebilirsek sizin dökümanlarınız ile bizim dökümanlarımızı 
birleştirerek. 
 
Eskide biraz icmal etmişiz. Ben şu yoldan çıktım: Kur’an; mahluk değil. Cebrail as; 
mahluktur. Mahluk olmayan mahlukla nasıl gelir? Ve peygamber asm’a göre Cebrail 
tabi kıyas edilmez. Nasıl onu getirmiş?  
 
Enfüsle kendine taşınmak: Benim derdim bir gizemi anlamak değil. Enaniyetini, 
hodfüruşluğunu, malumatfüruşluğunu arttırmaktan başka bir şey değil, bu konuyu 
buraya kadar bilse. Yani Kur’an şöyledir, Cebrail budur, Peygamber budur, böyle 
olmuş. İşte buraya kadar araştıran- genelde- enaniyetini tetikler. Hiç şansı yok. Kim 
olursa olsun. Mesela Levh-i Mahfuz şudur, böyledir. Kesinlikle hodfüruşluğa sebebdir. 
Enaniyetten kurtulamaz. Eğer bu araştırmalarını kendine monte edersen, kendinde 
izah edersen, kendinde karşılıklarının işlevlerini, türevlerini anlarsan, bu sistem 
bende nasıl işliyor diye kendine döndürürsen, tam tersine inkılab ediyor à 
acziyetini biliyorsun, kusurunu idrak ediyorsun, sen gözükmeyecek hale gelmek 
değil, artık yoksun.  
 
Cismaniyet’i okuduk, Beden’le okuduk. Vücud okuduk. Adem’i okuduk vs. Eğer 
okunulan, araştırılan şeyin zatına bakarsak, örnek Levh-i Mahfuz: Levh-i Mahfuz 
şöyledir, Kitab-ı Mübin şöyledir, İmam-ı Mübin şöyledir. Tamam, tamam da ne işime 
yarayacak? Enaniyetimden başka bir işe yaramayacak. Bilmemek daha iyiydi. 
Maalesef. Ne yapacağız o zaman? à Onu kendine taşıyacaksın veya kendin oraya 
taşınacaksın. Eğer Levh-i Mahfuz bilgisiyle Levh-i Mahfuza dönüşmesen, hiç şansın 
yok. Alıp sürükler seni bu derede. Bu insanın elinde değil. 
 
Bu tür şeylerle meşgul olduktan sonra diyebiliyorsun ki “buraya gelmek zorunda 
değilsiniz”. Niye geliyorsunuz? Daha büyük göller var. Sen balinasın. Ben sana göl 
vaad ediyorum. Balina gölde olur mu? Çünkü ötelerdeki insan, buraya sunulan imkan, 
korkunç. Ben bakıyorum ki, ben böyle bir balinanın gölü değilim. Benim dersler 
okyanus değil. Sen balinasın. Ben seni yani insanlığı kısmen fark ettim. Mesela 
cismaniyet: doğrusu bulunana kadar bu doğrudur veya şecere-i hilkat: yanlıştır ama 
doğrusu çıkana kadar bu doğrudur à buna otoriter deniliyor. Meslek à nurculuk. 
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Meşreb à nurculuğun içerisindeki grup. Bir de otoriter var. Yani o grupların içerisinde 
bilinen şahıslara sen giremeyecek kadar, hapsolmayacak kadar küllîsin ve küll’sün. 
 
İnsanı bu cihette fark ettikçe, insanı muayyenleştirmeye çalışmayı cinayet olarak kabul 
ediyorum. İnsanları çocuk yapamasın diye kısırlaştırmak ne ise, aynen bunun gibi 
oluyor ve cinayet kabul ediyorum. 
 
Okudukça benim cahilliğim artıyor. Eskide ilmim yok diye cahilim derdim. Yani 
niye cahilim? Çünkü ilmim yok. Aslında o ilimmiş, cahilliğimi anlamak. İlmim 
arttıkça cehaletimi, enfüse döndükçe rezilliğimi anladım.  
 
Enfüs şu demek: o okunan Kitab-ı Mübin bende nedir, hangi sistemdir? Ona 
dönersen, maksud olan budur. Külliyat da bunun için zaten. Yoksa enaniyet olması 
kaçınılmazdır.  
 
Bazıları beni itham ediyor: şöhret için, tanınmak için yapıyorsun vs diyorlar. Niye biliyor 
musun? Doğru söylüyorlar. Bunları söyleyenler yalan söylemiyor, şahid olduklarını 
söylüyorlar. Okudu Levh-i Mahfuzu. O orada kaldığı için, şöhrete vesile olmuş, 
kendisinde de. Bende de olur, çünkü Üstad “kıyas-ı binnefs yapmayın” diye feveran 
ediyor. Yani kendi hâletinizi sakın teşmil etmeyin. Yani: Ben bu Levh-i Mahfuzu 
okudum, enaniyetim oldu, ben biliyorum. Bende oldu mu bu? O zaman sende de 
oluyor. Ben bu kadar uğraştım, kaçamadım da sen mi kaçacaksın? Bende şöhret için 
olursa, ki oldu, sende de şöhret için olur diye hükmediyorlar. Buraya kadar doğru 
söylüyor, çünkü kendisinde olmuş. Aslında makamını söylüyor. 
 
Buraya kadar araştırma yapılırsa, bu bilgiler şöhret için olur. Doğru. Ama enfüse 
döndürürsen, üff, lezzet orada… 
 
Sual: Malumat kazandım. Seni enfüse döndürmemeye ne tutuyor, ne engel oluyor? 
neyi yanlış yapıyorsun ki, enfüse dönemiyorsun? 
Elcevab: Birincisi: Risale-i Nur kâfidir diyoruz ama sana Risale-i Nur ile tanışmana 
vesile olan, sana ders yapan biri olmasaydı, sen kitabları rafta görerek nurcu olabilir 
miydin? Olmaz. Mesela Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şualar. Bu dört kitabta insanın 
hocaya ihtiyacı yok. Ama Lahikaları okurken var. Dersanelersiz lahikalar çözülemez. 
Yani o tabirin içi çözülemez. Mesela sadakat. O kadar okuyoruz, sadakat nedir? Bu 
gibi tabirler yaşanan hayatla dolar. “Amenu ve amilussalihat.” Kur’anda geçiyor. Yani 
iman tamam. Ama salih amel à Resulullah asm diyor ki: “Bana bakarak yapın”. 
Eylemde örnek olması lazım, eylemi yapabilmem için. Resulullahsız Kur’andan eylem 
çıkartamayız. Üstadsız nurculuk, dersanesiz yani dersane işlevi yani içindeki vakıflar 
vs. dersanesiz lahikaların içini dolduramazsın. Bu birinci sebeb. İkinci sebebi şu: hür 
değiliz. Birileri bizi bloke etmiş. Yani çok iyi biliyorum ki ben şu kişinin yanına gidersem, 
okuduğum malumatlar, ilmimden enfüse döner, hiçliğimi bilmeye vesile olacak. Eğer 
ilim hiçliğimi bilmeye vesile olmayınca, o enaniyettir, vücuddur. “Ben hiçliğimi bilmeye 
çalışıyorum” demek, o ilmin sahibine –Allah- sahip olmak içindir. Eğer hiçliğini bilmeye 
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götürmüyorsa o ilim, vücuddur. Vücud da enaniyettir. Malumatlarını enfüse taşımak 
için 1- O sistem içinde olmak ve 2- Ehilleriyle beraber olmak lazım. İmam-ı Rabbanî 
Hz: “Ne olmak istiyorsanız, ehliyle olun.” Enfüse dönememenin sebeblerinden bir 
tanesi de dış sebeblerdir yani haram yemek, terklerin olmaması. Terk çok önemli. 
Sahabenin en büyük özelliği terktir. Îsar hasleti; terktir. Kardeşini tercih edebilmesi 
için, kendisini terk etmesi lazım. İkisi bir arada olmuyor. Terksiz olmuyor. Sahabenin 
ilmi yoktu biliyor musun? Bir tanesi peygamberi vurmak için yalın kılıçla geldi, sonra 
gusül bile almadan öldü. Terkin zamanı yoktur. Sahabenin en büyük özelliği, 
duyduğunu yapmaktır. Hemen kendisini terk etti. Hemen, küllümen. Gitti, savaştı, öldü. 
Resulullah’ı görmekle terki aktiflemiş. İlim, terke sebebdir ama sahabelerde ilimsiz 
terke sebeb olmuş Peygamber asm.  
 
Sual: Muhabbet de terke sebeb midir? 
Elcevab: Evet ama seni hapsedebilir de, çok tehlikelidir. Oradan çıkamazsın. 
 
Sual: Bizim ilimle terke vararak küllîleşmemiz tarikattaki gibi mi oluyor? 
Elcevab: Gibi olmuyor. İlimde şahıs yok. İlimde Allah var. Aşkta ise şahıs var. Nereye 
aşık? Fenafiş-şeyh, Fenafir-resul. Resulullah’da bile şahıs var. O da vasıtadır. 
Fenafillah da vasıtadır. En son Fenafil-ihvandır. Fenafil-ihvan şu demek: Kardeşinde 
fena olabilmen için, îsar hasleti yani kendini terk olması lazım. Netice sensin orada. 
Kendini terktir o. Fenafiş-şehy: benim ne özelliğim var ki, onun meziyeti var, şeyhtir. 
Ona fena olmaya nefsim razı oluyor. Şeyhte fena olan Resulullah’ta da fena olur; 
Fenafir-resul. Resulullah’ta fena olan Allah’ta fena olur; Fenafillah. Bunların hiç birisi 
netice değil. Çünkü Allah’a fena olmak kolaydır. Allah emsalimiz değil. Emsal 
olunmayan şeye fena olmak kolaydır. En zor à emsaline fena olmaktır. En zor olan 
da en dibe konulmuş. Fenafillah’tan sonra fenafil-ihvandır. 
 
Sual: O zeminde ne çıkıyor? 
Elcevab: Fenafil-ihvan demek; kardeşini tercih etmek gibi gözükürken yani îsar hasleti, 
aslında kendini terk etmektir. Fenafil-ihvan sistemdir. O sistemin ademi; kendini terk 
etmektir. Kendini terk eden kardeşini tercih edebilir. 
 
Sual: Fenafillah olan kişide kendisini terk etmemiş mi? 
Elcevab: Hayır, hâlâ kendisi var. Çünkü Allah’ı tercih etmek için kendini terk etmeğe 
gerek yoktur. Allah bizatihî gayrihi bizden müstesnadır. Avam da sevebiliyor. Avam 
şeyhini sevebiliyor, Peygamberi seviyor, Allah’ı da seviyor, kardeşini de sevsin hadi. 
Kardeşini sevmekte kardeş sevgisi yok. Kendini terk etme nisbetinde o sistem işliyor. 
Netice sensin. 
 
“Ene tesbiti” kadar Allah’ın en güzel son zamandaki ikramı à “terk tesbiti”ydi. Bunu 
külliyattan gösterdi. Çünkü dimağ terklerle çalışır, dimağ vahye mazhardır. 
 
Sual: “İnsan, insansız; insanlaşamaz” diyorsunuz. Havva anamızı Âdem as’dan onun 
için mi yarattı? 
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Elcevab: Evet. İnsan insansız; insanlaşamaz. Çünkü aynasız anlamam kendimi. 
 
Risale-i Nur çok caziptir. Bu ilim bıçağın iki yüzü gibidir. Hem firavunlaşmamıza 
sebeb olur hem kemal bulmamıza sebeb olur. Eğer biz elde ettiğimiz ilim, kendimize 
taşınmamıza vesile olmuyorsa, bilinki enaniyettir, hodfüruşluktur. Hiç şansı yok. 
Herkeste böyle. Koca Bediüzzaman, asrın müceddidi. Bu ilimle hiçliğimi bilmeye 
çalışıyorum diyor. Yani Risale-i Nur’la bir hedef daha tayin ediyor. Orada kalırsan yani 
o ilimle içine taşınmazsan à enaniyet, hodfüruşluk, taasssub, tenkid, hased olur 
sende... 
 
Sual: Bu konuya çok değiniyorsunuz. Çok sık rastlıyoruz bu enfüse dönüş 
yapamayanların konusuna. İleride bir şey mi olacak cemaat içerisinde yoksa 
gündelikten mi konuşuyorsunuz? 
Elcevab: Evet, aranızda olacak. İmtihanınızı söyleyeyim. Ben 17 yaşından beri bu 
parkurdayım. Biz televizyon görmedik, bilmeyiz bu gibi haramları. Hep böyle 
ağabeylerin kucağında, ellerinde büyüdük. Çok gördüm 1978’den beri. Yarama 
bastılar, yoksa demek istemezdim. Virajınızdan bahsedeyim: İlk Risale-i Nur’u 
okudunuz ve haramla mücadele ettiniz. Sonra Allah istisna yaptı, sizi Risale-i Nur’a 
muhatab yaptı. Sonra dersaneye geldiniz. Bu ilimleri yaparak sadakatiniz sorgulandı. 
Virajınız bu. Sadakatı da aştınız, ben inanıyorum. Sadıksınız. Olmasaydınız, bu derse 
muhatab olamazsınız zaten. Mümkün değil, olmaz. Sadakati de aştınız hamdolsun. 
Ben niçin ısrarla “taşının taşının” diyorum? Sizi çok korkunç bir fırtına bekliyor, sizin 
aranızda. Bu grup; enfüsün enfüsîsidir. Cumartesi dersine benzemez. Cumartesi 
dersin hulasasıdır Çarşamba dersi. Onun hulasası da bu.  
 
Eğer elde edeceğiniz bu ilim; kendinize seyahate, hiçliğinize doğru götürmüyorsa, 
davalara kalkacaksınız. Davalara kalktığına en güzel delil şu: birbirinizle imtihan 
edecek Allah sizi. Hem de çok acımasız. Şu anda talebe gibi gözüküyoruz. Belirli bir 
yere geldiğiniz zaman veya bugün ben varım yarın yokum. Mehdi’den önceki süreç 
çok sert esiyor çünkü. Rüştü abi değinmişti buna. Aranızda imtiyazlı olunca, şu an ben 
varım ama kendi başınıza kaldığınız zaman işte o zaman belanız içe dahil olacak. Bu 
sefer birbirinizle imtihan olacaksınız. İlk önce benimle imtihan oldunuz. Yani cumartesi 
dersinden çarşambaya, çarşambadan derken buraya. Şimdi artık benimle imtihan 
olmuyorsunuz. Bir sürü beşeriyetimiz ve arızalarımız var. Bu üç filtreden süzüle süzüle 
geldiniz. Ama eminim siz şöyle diyorsunuzdur: beşeriyeti var ama hayrı da var. Çünkü 
üç tane şahsiyet var. Fakat sizin en sert imtihanınız daha başlamadı. Birbirinizle 
imtihan olacaksınız. Çünkü emsalsiniz. Aşmak çok zordur. İçeriye bu ilimle 
taşınmazsa, birbirine hükmetme vasıtası olacak. 
 
Sual: İçimizden biri imtiyazlaşsa, ona tabi mi olmamızı istiyorsunuz? 
Elcevab: Hayır, hayır. Ben, bana tabi olmanızı istedim mi? Yok, sorgulayın dedim. 
Müzakereyi ortadan kaldıran hiçbir şey doğru bir şey değildir. İmtiyazlaşma olabilir. O 
ancak balıkları tutandır. O tuttu ama beraber yiyelim, sırf kendisi yemesin. Beraber 
olun, çünkü fıtratınız farklı. Bazısı palamutu yakalar, bazısı sardalya. Hepiniz 
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farklısınız. Fakat bazıların ifadesi çok selis olabiliyor. Yani imtihanınız birbirinizle 
olacak. Şimdi bu başlayacak. Peygamber efendimiz asm “ben varken fitne olmaz, 
Ömer de varken olmayacak ama Ömer’den sonra olacak” dedi. Aynen bunun gibi 
benden sonra fitne olabilir. Olmaması için, önünü almaya çalışıyorum. Yani bu 
derslerle enfüse taşınmanız lazım. 
 
Komünistler, zındıklar, masonlar bir şey değil. Benim dahilî çok düşmanım var, çünkü 
bana hased eden beni en iyi tanıyandır, benimle hareket eden. Hiç duymuyorum, 
çünkü onlarla meşgul olacak zamanım yok. Benimle olan imtihanınız geçti. Benimle 
imtihan olmuyorsunuz. Şeytan sizi bu konuda artık kandıramaz, çünkü hayrın 
çokluğunu gördünüz. Fakat artık birbirinizle imtihan olacaksınız. Onun için içe 
taşınmanızı istiyorum hep. Ve Allah’ın izniyle çok şey bekliyorum sizden gelecek için. 
Çünkü gençsiniz. Boşuna uğraşmıyorum. 
 
Cismaniyet toplamasının hulasasının hulasası: (19. Defter sayfa 109) 
 
Cismaniyetimiz, alem-i şehadetin hulasa-i camiası olduğundan.. 
 
(Sözler 328, izahı 15.Defter sf 310) 
Cismaniyet bu et, kemik değil. Bu bedendir. 
Şimdi bazı tabirleri okuyoruz: 
 
Küll-Cüz, Küllî-Cüz’î: 

• Küll: bir bütünün tamamı.       
• Cüz: onun parçası. 
• Cüz, küll’ün tüm özelliklerini göstermez. Daha çok müşahhas şeylerde kullanılır. 

 
• Küllî: Dış dünyadaki cüz’ilerin zihindeki gölgeleridir. 
• Cüz’i dış dünyadan çıkar ve dimağa girerse, küllî olur. 
• Bunun gibi küllî dimağdan düşer, dış dünyada yerini alırsa, kişiliğini kazanır ve 

cüz’î olur. 
 
Yani kafadakini, içerdekini dışarıya attın. Dış dünyada yerini alırsa, kişiliğini kazanır. 
Kişilik nasıl olurmuş. 
 
Sual: Dışarıya atmaktan kasıt nedir? 
Elcevab: Yani eyleme ve söze dönüşürse. Bak, bu kalem cüz’î. Bu cüzî dimağa 
girerse, zihninde karşılığını bulursa, bu cüz’î kafada küllîdir. Kalem; emr-i nisbî idi. 
Bütün emr-i nisbîleri dimağa koydum. Dimağda küllî oldu. Dimağda bunları bir yandan 
kesiyorum, bir yandan yapıştırıyorum, bir yandan yoğuruyorum, yaratıyorum, halk 
ediyorum. Allah’ın Hâlık ismine böylece mazhar oluyorsun. O isme dimağ ayinedarlık 
yapıyor. Dışarıdaki nisbî. İçerde nisbî yok artık, itibarîdir. Dışarıda ne olursa olsun, 
eşya birbirine eşit değildir. Dış dünyada bunların özelliklerini değiştiremem. Dimağda 
hepsini yaparım. İçerde itibarî. Aldım, kestim, doğradım. Bunu dışarıda ifade ediyorum 
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yani içeriğe girdiği gibi çıkarmıyorum. Diğerlerine nisbet ediliyor, kıyaslanıyor, 
manalanıyor, şekillendiriyor, şekil alıyor, boyalanıyor, kesiliyor, ekleniyor. Yani içerde 
evirip deviriliyor. Bu içerdekiler, itibarîler dışarıya düşerse, dışarıda kişiliğimdir. 
 
Nokta-i Nazar: İçerde küllî olması çok ilginç. Peygamber kıssalarını düşününce… 
 
Peygamber kıssaları dışarıda cüz’i. İçerde küllîdir. Şunu demeden 
geçemeyeceğim: Peygamber kıssaları ünvandır. O ünvanın içine giren, onun 
gölgesidir. O sistem işliyor, o sistem aktif. 
 
Sual: Gerçek mi o sistem? 
Elcevab: Elbette gerçek. 
 
Üstad Yunus as için “cüz’i hadise” diyor. O içeriye taşınırsa, küllî olur. O bir ünvandır, 
unvan-ı mülahazadır deniliyor. O ünvanın yani o tanımlamanın içerisine sen de 
girersen, olursun Yunus. Yunus sensin. Arş ben’im, Kürs ben’im, Cebrail ben’im, 
Mikail ben’im, İsa ben’im, Musa ben’im, İbrahim ben’im. Başkası kale almaz, itiraz eder. 
Buna ait bir delil şu: Üstad “Zülkarneyn bir ünvandır” diyor. Mehdi için de ünvandır 
diyor. 
 
Sual: Hazreti Âdem tam zıddını mı yaptı? Ona esmalar öğretildi ya, o dışarıda mı küllî 
oldu? 
Elcevab: “Vealleme ademel esmae külleha” ile küllîleşti Âdem as. Dimağ; vahiy ile 
iksirlenir, kalb; vahiy ile mayalanır. Âdem as vahiy ile, esma ile iksirlendi. İksir ne 
demek? “Sana bir iksir vereceğim.” Hatırladınız mı? Dimağını mayalayacağım. Sütten 
yoğurt yapacağım. Sen ondan ister peynir yap ister ayran ister tereyağı.  
 
Risale-i Nur’da hepsi kapak, hepsi simge, sembol. Bu ilim içeriye taşınamayınca, dava 
ve iddiada kaldı. Fakat bu enfüsî derslerle içe taşınıyorsun…orada acayip işte…bu 
okunan ders, içeriye taşınma yoludur. Haberimiz yok, taşınıyoruz. Ona delil: zevk 
almandır. 
 
Nokta-i Nazar: Dimağ, meyvedeki çekirdekti. Küllîleşince, o cüz’îyi alınca, kökteki 
çekirdeğe geçmiş oldu. 
 
Bunun gibi küllî dimağdan düşer à içeriye geçerse küllî olur dedik. Küllîden, dimağdan 
söze ve eyleme dönüşürse, yani dış dünyada yerini alırsa, kişiliğini kazanır ve cüz’î 
olur. 
 
Varlık içinde cüz’î olursun. Şecere-i hilkat içinde cüz’î olursun. 
 
Cüz’î; küllînin bütün özelliklerini taşır. Misal: Kainat-Şecere-i hilkat küllîdir. Onun 
hulasa-i camiası olan insan ise cüz’îdir. Onun tümünü tazammun eder veya elma dış 
dünyada cüz’îdir. Fakat insanın dimağına, zihnine girerse; nasıl ki bir yemek mideye 
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girerse her yere göre dağıldığı, cevap olduğu gibi; o elma da dimağ midesine girdikten 
sonra hissiyata ve latifelere de öyle dağılır. 
 
Nokta-i Nazar: İnsanı bir manevra meydanı gibi düşündük. Bab-ı insaniyet. 
 
Aynen. Bab-ı insaniyeti insan zannediyorlar. İnsanlık alemine, oraya sen gireceksin. 
Burayı böyle bilirsen, her alem kendisini ifade edecek. Bazı bölgelerde her kış kar olur. 
O mevsimde oraya gidince şaşırmazsın. Arabam nasıl kar oldu, şaşırmazsın. Aynen 
öyle de: bir sisteme girdiğin zaman onları artık kabul edeceksin. Artık risk alacaksın. 
Benim arabama kar inmesin diyemezsin. Ben sis görmek istemiyorum diyemezsin. O 
zaman çıkma kardeş. Eğer ama oraları görmek istiyorsan, dağdaki sisi nazara 
alacaksın. 
 
Dış dünyadaki elma cüz’î... İnsandaki karşılıkları ise küllîdir. Elma zihinde 
tefekkürde kaldı. Yetmedi, dilde lezzeti kaldı. Yani elmanın şekli ayrı, bizdeki lezzeti 
ayrı. Elma çözüldü, enerjiye dönüştü: gözde ve kulakta vs. kullanıldı, senin şuurun 
olsun olmasın. Onu ruh kaydediyor. İşte bu saymış olduklarımız ve sayamadıklarımızın 
tümüne küllî deniliyor. Elma cüz’î idi, insandaki karşılığı küllîdir. Bu küllî söze ve eyleme 
dönüştüren kişi, kişiliğini ifade eder. 
 
Üstad: Bir kelam ve fiil, nerede ve nasıl terbiye olduğunu ifade eder. O adam kim 
olduğunu gösterir. İnsanı en güzel ele veren kelam değildir, çünkü kelam bazen 
altyapısız gönderiliyor yani yalan olur, riya olur. Fiil öyle değil ama. Fiilde de yalan 
yapar ama daim yapamaz. Üstad bunu şöyle anlatıyor: bir nefer bir an mareşal gibi 
yapar ama daim yapamaz. O makamda daim bulunamaz, yani daim kendisini mareşal 
gibi gösteremez. 
 
Cismaniyetin altveri tabanları:  
Sözler 360: “Yani cismaniyetin itibariyle 

• küçük, 
• zayıf, 
• aciz,                   bir cüz’sün. 
• zelil, 
• mukayyed, 
• mahdud 

 
Bunlar cismaniyetin altveri tabanları. Beden değilmiş. Dikkat ederseniz hep dış dünya. 
Bu cüz’îyi bilmen için, küllîyi bilmen lazım. Küllîsiz cüz yoktur. Nisbîsiz itibar yoktur. 
Âdem as’da itibar vardı, nisbî yoktu. Onun için buraya geldi. 
 
Sual: Normalde nisbî olmadan itibar olur mu? 
Elcevab: Normalde olmaz. Şöyle olur: sistem var, bil-kuvve kodlanmış. Sistemin adı; 
itibardır. Ama insanlaşamazsın. Mesela bebek büluğ çağına gelmeden öldü. O hep 
çocuk olacak. Büyük adam olamayacak, ezelî ve ebedî olarak. Anne babasının 
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kucağına çocuk olarak verilecek. Sistem olarak bütünsel vardı. Mesela çekirdek. İçinde 
ağaç var ama iğneyle delince, çekirdek çürür. Gitti. “Vealleme ademel esmae külleha” 
yani itibarîler kodlandı. İtibar var bizde. Nisbî dış dünya. Şu ev büyüktür, şu Yedikule 
zindanlarıdır, şu devlet hastanesidir, bunlar hep kıyas. 
 
Sual: Cismaniyet neyin cüz’üdür? 
Elcevab: Şecere-i hilkat. Kainatın değil. Ama cismaniyete yüklediğin manaya göre 
değişir. Benim dünyamdan söyledim. Eğer sen cismaniyete cesed diyorsan, o değil. 
Çünkü Resulullah cismiyle gitti. 
 
Sual: Alem-i şehadetin hulasa-i camiası dediniz. Bu cesedden çıktık oraya. Alem-i 
şehadet kainatın cüz’ü mü cüz’îsi mi? 
Elcevab: Cismaniyetin mertebelerinden yürüdüm. Mesela cismaniyet bedende 
gözüküyor. Yani surette sima var. Suretine bak, siması bozuk. Surette sima var. Sima 
à dekaik-i şefkat, letaif-i re’fet, şuaat-ı merhamet-i İlahiyenin hulasası. Oradan 
aşağıya iniyorsun. Zaten oradan girdik cismaniyete. Cismaniyetin en bu taraftan à 
kainatın hulasa-i camiasıdır. Fakat ben sana en zirvesini söyledim. Peygamberimiz 
asm cismiyle gitmedi mi mi’raca? O hem cismiyle hem ruhuyla gitti mi’raca. Bizde kalb 
ve ruh ile oluyor. 
 
Sual: Biz hep Arş’a kadar cismiyle, Kab-ı kavseyne de kadar da ruhuyla gitti biliyorduk? 
Elcevab: Sözler 566: “…cism-i Muhammedî (A.S.M.), elbette onun ruh-u âlîsiyle Arşa 
kadar beraber gidecektir.” Evet doğru. Cismi ruhuyla beraber Arşa kadar gitmiş. Sözler 
571: “Acaba latîf cismi, urûcda sür’atli olan ulvî ruhuna tâbi’ olmuş; ruh sür’atinde 
hareketi nasıl akla muhalif görünür?” Sözler 570 de de cismin Arşa kadar gittiği yazıyor. 
Aslında aynı bu sarih ifadeler gibi cismi de Kab-ı Kavseyn’e kadar götürdüğünü yazan 
sarih bir yer var ama şimdi bulamadım. O soru kenarda kalsın, sonra tekrar bakarız. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman Peygamber asm efendimiz için Arş-ı Azam şehadet 
mertebesinde olması lazım ki, cismini de oraya götürebilsin. Çünkü cismaniyat; alem-i 
şehadetin hulasasıdır denildi. Levh-i Mahfuz da o zaman onun için alem-i şehadet 
hükmünde olması lazım. Böyle düşünürsek, mantıken oturur ama sarih bir ifade 
bulmak lazım buna. 
 
Evet. Levh-i Mahfuz alem-i şehadet değil ama şahid olunan bir yerdir. Bazı istisnalar 
giriyor. İstisnalar için şehadet gibidir ama alem-i şehadetten değildir. Levh-i Ezelîdir 
orası. 
 
Sual: İşte şehadet değilse, cismaniyet orada nasıl olacak? 
Elcevab: Cismaniyeti atom olarak düşündüğümüz için, aklımız almıyor. Buz-su-H2O-
enerji-esir sıralaması gibi biz buz makamını, enerji makamında düşünürsek olmuyor. 
Yani buz à su à H2O à enerji à esirà madde-i hayat à ayn-ı hayat à akıl cevheri 
à ruh cevheri à Nur-u Muhammedî asm à Esma. Hepsi aynı hakikattır, bir pakettir. 
Cismaniyetten yani sırf buzdur dersen, izah edilemez. Buz; hakikatın en dış versiyonu, 
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meratibi, uzantısı. Eğer bir cismaniyetten bedeni anlıyorsak, Arşa kadardır. Arşa kadar 
gözünü kulağını alması, bedeniyle gitmiş. 
 
Sözler 360:   
“Yani cismaniyetin itibariyle 

• küçük, 
• zayıf, 
• aciz,                   bir cüz’sün. 
• zelil, 
• mukayyed, 
• mahdud 

 
Onun ihsaniyle 

• cüz’î bir cüz’den, 
• küllî bir küll-ü nuranî                  

 
Zira  

• Hayatı sana vermekle   à cüz’iyyetten bir nevi külliyete ve 
• İnsaniyeti vermekle   à hakikî külliyete ve 
• İslamiyeti vermekle    à ulvî ve 

ànuranî          
• Marifet ve muhabbeti vermekle  à muhit bir nura seni çıkardı.” 

 
Git gide bir üste çıkarıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Cismi Kab-ı kavseyne kadar gitmiş mi sorusuna sarih ifadeli atıf: Sözler 
306 da: “Bütün evliyanın Sultanı olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtu Vesselam; değil 
yalnız kalbi ve ruhu ile, belki hem cismiyle, hem havassıyla, hem letaifiyle, kırk 
seneye mukabil kırk dakikada, velayetinin keramet-i kübrası olan Mi’racı ile bir cadde-
i Kübra açarak, hakaik-i imaniyenin en yüksek mertebelerine gitmiş, Mi’rac 
merdiveniyle Arş’a çıkmış, “Kab-ı Kavseyn” makamında, hakaik-i imaniyenin en 
büyüğü olan İman-ı Billah ve İman-ı bil ahireti gözüyle müşahede etmiş, Cennete 
girmiş, saadet-i ebediyeyi görmüş, o Mi’racın kapısıyla açtığı cadde-i kübrayı açık 
bırakmış, bütün evliya-yı ümmeti seyr ü sülûk ile, derecelerine göre, ruhanî ve kalbî bir 
tarzda o Mi’racın gölgesi içinde gidiyorlar.” 
 
İlk önce bir usûl öğrenelim: iki sarih ifade olursa, birisinin ucu diğerini kapsarsa, bu 
alınır. İki sarih mesela haram ve farz: haram esas alınır farz terk edilir. İki sarih: bir 
Arşa kadar aldı, diğeri cismiyle Mi’raç yaptı diyor. Hangisinin çapı büyükse, o alınır. 
Kab-ı Kavseyn Arşı da kapsadığı için, oraya kadar cismiyle gitmesi alınır. 
 
 
 

hükmüne geçtin. 
 

bir külliyete ve 
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Cüz 
• küçük                 
• zayıf                  
• aciz 
• zelil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
• mukayyed         
• mahdud 

 
Cismaniyet; küçükmüş, zayıfmış, acizmiş, zelilmiş, mukayyed ve mahdudmuş. Atom 
yok. Cismaniyet itibariyle bir cüz’sün. Bunlarla cüz. Cismaniyet à cüz’dür. 
 
Sual: Küll ile cüz’ü ayırdık. Küllî à şecere-i hilkat değil mi? 
Elcevab: Evet.  
 
Çok ilginç değil mi? Atomla hiç alakası yok. Küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyed, 
mahdud! 
 
Sual: Buz-su sıralamasında atom yer alıyor mu? Arada bir mertebe mi? 
Elcevab: Atom, en dış tarafta. Buradaki görüntüsü. Bu okuduğumuz cisim. Yani bu altı 
tanesini à Küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyed, mahdudà tencereye koy, karıştır ve 
dondur à cismaniyet çıkar. 
 
Sual: Beden nedir? 
Elcevab: Beden görüntü, bu gördüğümüz. Yani şekil, endam. Mesela ben senin 
cismaniyetinle şu an alakadar değilim. Kimse cismaniyeti görmüyor. Bedeni 
görüyorsun. Beden bile cismaniyetin dışa vuruşu. Cismaniyeti görmüyoruz. 
 
Sual: Beden ile cismaniyetin münasebeti nedir? 
Elcevab: İşte bu. 
 
Sual: Yani cismaniyetin, aynadaki görünümü müdür bu beden? 
Elcevab: Beden; endam, boy, kilo. Cismaniyet değil bu. 
 
Sual: Cismaniyetin nesi beden? 
Elcevab: En dışa vuruşu. Bize muhatab olan şey. Sonra bu neyin nesidir diyerek 
cismaniyetini araştırıyoruz. Cismaniyet pek gözükmüyor. 
 
Sual: Kişilik; cismaniyet demiştiniz en başta? 
Elcevab: Evet. Cismaniyet à kişiliktir. Küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyed, mahdud à 
cismaniyetin içeriği bu. Bunları topladın ama şekil çıkmaz. Bunu dondurduk ve insana 
benzettik yani kol, bacak vs. à bu beden. Şöyle diyeyim: Suretin içinde sima var. 
Namaz kılıp kılmadığın gözüküyor. O da sîret. Sıralama şöyle: suret à sima à sîret 
à huy à ahlak. Surette namaz kılıp kılmadığının gözükmesi cismaniyettir. Nuranîlik 

aynı zamanda cismaniyet. 
Cismaniyet itibariyle Cüz’sün. 
Cismaniyet à Cüz 
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var mesela veya hangi milletten olduğu da gözüküyor ama şekli aynı bize benziyor. 
Şekil; beden, milliyetini anlamak; cismaniyet. 
 
Sual: Küllîleşme sürecindeki bir meratib olduğu için, mesela tık tık yükseliyor insan 
faraza. Bu cismaniyet oluyor. Bu ne zaman küllîleşirse, cüz=küll olacak. Bu nedenle 
Üstad cüz diyor, cüz’î demiyor. İmam-ı Mübin’den biz ne çıkarırsak, bu bizim 
cismaniyetimizi oluşturuyor, Kitab-ı Mübin. Aynı zamanda cismaniyetimizi oluşturuyor. 
Yanlış mı anlamışım? 
Elcevab: Doğru. 
 
Nokta-i Nazar: Ve İmam-ı Mübin’den çıkan Kitab-ı Mübin, çıkacak şeylerin tamamı 
olmadığı için, çıkartabildiğimiz kadar olduğu için, oradaki olan küll’se, bizim 
çıkarttığımız cüz oluyor. Peygamber efendimiz asm tamamen bu işi yaptığı için, 
nerdeyse Kitab-ı Mübin İmam-ı Mübinle eşit. Bire bir etmiş. Bizde imkansız. 
 
İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit olursa: Çok harika. Resulullah’ta İmam-ı Mübin 
ile Kitab-ı Mübin eşittir. Onun için vahye tam muhatab olmuş. Yani Levh-i Mahfuz 
olmuş. İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit olursa, vahyi direk alırsın. 
 
Vahiy ne demek? Allah’ın iki türlü vahyi var: biri vasıta ile, biri de vasıtasız. Üstadın 
misaliyle: 1-Padişahın bir hususî riayetiyle hususî iş için bizzat telefonla görüşmesi ve 
iş buyurması var ve 2-Padişahın umum memleketin sultanı namına bir yaverine umumî 
bir kanun için görüşmesi var. İkisinde de aynı padişah konuşuyor. Hususî iş için bir 
riayetiyle hususî görüşmesine à vahy-i cüz’î denilir. Umum memleketin padişahı 
namına bir yaveriyle görüşmesi ise à vahy-i küllîdir. 
 
Sual: Arıya vahyedilen hangisi? 
Elcevab: Vahy-i cüz’î olan. 
 
Şöyle de diyebilirsiz. Her bir esma Ben’dir. Mesela şu elde Rahman, Rahim, Sani, 
Kerim vs esmaları var. Her bir esma Ben-Ben-Ben dir. Bu benleri topla à Biz. İşte “Biz 
yarattık” derken esmaların bütünlüğü kastediliyor. Fakat esmasız ilk yaratmak -esma 
sonradan çıkmış- yani sıfatla yaratmak à Allah direk yaratmış. OL demiş olmuş à bu 
“Ben yarattım.” Bu İmam-ı Mübin. İmam-ı Mübin mazi ve müstakbele bakıyor. İster 
istemez Kitab-ı Mübin de içinde olacak. 
 
Eğer bir insanda Kitab-ı Mübin ile İmam-ı Mübin eşit olursa, dersini abiden almaz. 
Dersini direk Allah’tan alır, Risale-i Nur okuyarak. Aradığımızı aradığımızdan 
sormalıyız. Bunu diyene Kitab-ı Mübin’i İmam-ı Mübine yakın olmuş.  
 
Başka bir örnek: Vefat eden talebenin “Men Rabbüke? Men mübtedadır” vs.. 
meselesinde “rahmet-i İlahiyeyi tebessüme getirdi” diyebilmesi için, rahmet-i İlahiyeyi 
görmesi lazım. Nasıl gördü peki Üstad rahmet-i İlahiyeyi orada? İmam-ı Mübin’i ile 
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Kitab-ı Mübin’i eşit olmuş. Vahye direk muhatab. Aradığını aradığına sorma 
makamına gelen, Kitab-ı Mübin’i ile İmam-ı Mübin’i eşit olanın; 
 

• Elhamdülillahi Rabbilalemin  à İmam-ı Mübin 
• Errahmanirrahim                     à İmam-ı Mübin       àgaibane 
• Maliki yevmiddin                       à İmam-ı Mübin 
• İyyakene’budu ve iyyakenestain à Kitab-ı Mübin        àhazırane 

 
Cem’i Kitab-ı Mübin oldu, çünkü gaibane muhatab hazıran oldu. İmam-ı Mübine iman 
ederiz, Kitab-ı Mübinde emin oluruz. İmam-ı Mübin à mazi ve müstakbel yani gayb. 
O mertebelerde Allah ona gayb. Kitab-ı Mübin à gayb değil, hazırana bakıyor. Bu 
mertebede eminlik hasıl oluyor. İmana à emin olmak. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman ayeti direk kendi alıyor. Cebrail’i arkada bırakıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Dikkat ederseniz gaibane muhatab iken sen-ben-O daki “O” hitabı 
vardı. Hazırane muhatab iken “Sen” hitabı var ve bu hitab şekli de fatihanın devamında 
değişmiyor, hep “Sen” hitabı devam ediyor. 
 
İmam-ı Mübin geliyor, Kitab-ı Mübin oluyor. Ondan sonra vahiy oluyor. Direk. Neyi 
öğrenmek istiyorsan, ustalığı ustalardan alacaksın. Allah ne olduğunu en iyisini 
Allah’tan öğreneceksin. Ahmed ibni Hanbel Allah ile görüştü. İmam-ı Azam görüştü.  
 
Sual: Onların görüşmesi mi’raç şeklinde mi? 
Elcevab: Evet. Mi’raç. 
 
Sual: Yoksa rüyada mı görüşmüş? 
Elcevab: Vahyin kırk cüz’ünden bir cüz’ü rüyadadır. Senin zannettiğin rüya değil ama. 
Onların gözü uyur, kalbleri uyumaz. Bizim rüyalarımız Ayşe, Fatma, Ahmed, Mehmet 
ile süslenir, onlarınkisi ise Allah ile. Çünkü havassın uykusu avamın uyanıklığından ve 
nafile ibadetinden daha evladır. O burada uyusun, sen burada namaz kıl. Onun uykusu 
senin namazından daha evladır. Sebebi: bedenini uyutuyor ta ki oraya geçsin. Çünkü 
bedeni bir şeyle meşgul etmesen, ruhu âli edemezsin. Uyku; bedenseldir. Ruhu 
bedenden çıkartmak için, bedeni bırakman lazım. Uyku; bedeni bırakmaktır. 
 
Nokta-i Nazar: Müzakere de bedeni bırakmak oluyor. Saatler geçiyor, farkında 
olmuyoruz. 
 
Şu dördü çok hoşuma gitti: hayatı vermekle, insaniyeti vermekle, İslamiyet’i vermekle, 
marifet ve muhabbeti vermekle. 
 
Cismaniyet biraz şekillendi değil mi? Alt veri tabanları: Küçük, zayıf, aciz, zelil, 
mukayyed, mahdud. Cismaniyetin hamuru bu. Cismaniyet aynı zamanda à cüz. 
Cismaniyetten yapılan şekil à beden. 
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Sual: Eşya için de beden denilir mi, mesela şu kalem? Onun içinde geçerli mi yani aynı 
mı? 
Elcevab: Evet, beden, aynı. 
 
Şecere-i hilkat bütünlüğü içinde cismaniyetin itibariyle böylesin. 
 
Yani şecere-i hilkate göre küçüksün, zelilsin, acizsin vs. Şecere-i hilkatten nisbet aldık. 
 
Bu cismaniyete hayatı vermekle cüz’iyyetten bir nevi külliyete seni çıkarmış. 
 
Cismaniyeti külli yapan à hayattır. 
 
Sual: Cismaniyetin alt veri tabanları cüz. Şimdi cüz’iyetten külliyete çıkınca onlar cüz 
değil mi artık? 
Elcevab: Alt veri tabanların bütünlüğü à cüz. Buna bir cereyan veriliyor yani hayat 
veriliyor. Bununla bir nevi külliyete çıkıyorsun. 
 
Sual: Cüz-küll ilişkisinde vücuddaki gibi mi düşünelim? Mesela organların her biri cüz, 
cem’i beden oldu. 
Elcevab: Evet. Sen küllsün. Karaciğerin cüz, böbrek cüz, dalak cüz. Bütün cüzleri 
toplarsan à küll. Bunlara hayat verilince bir nevi küllî oldu, tam olmadı. 
 
Nokta-i Nazar: Tahiyyatı da anlatıyor burası: hayat, insaniyet, İslamiyet, marifet ve 
muhabbet. ettahiyyat – elmübarekat – esselevat – ettayyibat  (Şualar 93). Dört unsura 
da bakıyor: su, hava, nar, toprak (Emirdağ 2/114). Dört büyük meleğe de bakıyor. 
 
Hepsi nasıl da çözülüyor. Bir yöntemi öğrendikten sonra her konuda bütün külliyatı 
okumana gerek yok, kendisi çözülüyor. Mesela kafayı kaldırıyorsun: cismaniyet 
dimağda nedir, kalbde nedir, ruhda nedir, eylemde nedir. Eylemde bedendir. “Hüvel 
evvelu vel ahiru vezzahiru velbatinu.” Altı alt veritabanları ise batına bakıyor. Gözüken 
zahiri beden. Cismaniyetin görünür tarafı beden, zahir. Bedende gözükmeyen 
cismaniyete batın, ki o da küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyed, mahduddur. Veya dört 
esmaya hayat, insaniyet, İslamiyet, marifet ve muhabbeti koyacağız. Sonuna, ahirine 
à marifet ve muhabbet. Başlangıcı, evveline à hayat. Zahirisi à İslamiyet. Batınısı 
à insaniyet. 
 
Nokta-i Nazar: 

• İsrafil as à Hayat 
• Mikail as à İnsaniyet (şuur) 
• Cebrail as à İslamiyet (dimağ) 
• Azrail as à Marifet ve muhabbet (Arş-ı Azam) 

Bunlar salat. Ondan sonra dar-üs selam. 
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Bir nevi külliyete seni çıkarmış à yani hayatı vermekle sen şecere-i hilkat olabilirsin, 
büyük insan olabilirsin. Ama henüz değilsin. 
 
İnsaniyet hayattan üstün. Çünkü “insaniyeti vermekle hakikî külliyete” Hayvanda da 
hayat var ama insan değil. 
 
Risale-i Nur’da söylenenlerden fazladır söylenmek istenilen. Kur’an’da 
söylediklerinden fazladır söylemek istedikleri. 
 
Hayatı vermekle bir nevi külliyete, insaniyeti verince hakikî külliyete çıkartıyor. 
 
Uygulama: 
Hayatı sana vermekle                        à his & şuur                                 à cismaniyet 
İnsaniyeti sana vermekle                   à akıl cevheri                               à his & şuur 
İslamiyeti sana vermekle                   à ruh cevheri                                à akıl cevheri 
Marifet ve muhabbeti sana vermekle à muhit bir nur olan enedeki nura à ruh cevheri 
 
Enedeki nura à kâmil insanlar çıkıyor. 
Hayatı sana vermekle his ve şuura çıktın. İnsaniyet sana verilmekle akıl cevheri 
verilmiş oldu. Çünkü akıl cevhersiz insan değil. İslamiyet’i vermekle ruh cevheri olmuş 
oluyor, almış oluyorsun. Ruh cevhersiz İslamiyet yok. Ruhu ölmüş olanlarda İslamiyet 
olmaz. Marifet ve muhabbeti vermekle enedeki nura, Nur-u Muhammedî’deki nura, 
manaya değil. Çünkü Ene’deki mana à zuhurat yönü, Allah yönü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nokta-i Nazar: Emirdağ 2/118 de cüz ile küll meselesini unsurlarla ve elektrikle 
anlatıyor Üstad. 
 
 
27.12.2015 
Zeytinburnu/ İstanbul 
 

ENE 

Mana yönü 

Nur yönü 

15.defter sf 310 da tafsilatıyla yazıyor. 

Okunan Sözler 328 ve 360. 
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CİSMANİYET 3 
 

• “kusurlu 
• noksaniyetli 
• mütegayyir          cismaniyetin…” 
• kararsız 
• elemli 

                                                                           Sözler:498 /deft.15 sf.312 
    

Cismaniyet; beden değil. Bunu konuştuk. Beden; oluşan şekildir. Cismaniyet; kusurlu, 
noksaniyetli, mütagayir, kararsız ve elemli. Bunlar atom mu? Cismaniyeti henüz 
tanımlıyoruz, etrafını çiziyoruz. Kendisine daha girmemişiz. 
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyetin kendi zatında güzel bir şey yok sanki. Bir önceki yerde 
de “zayıf, aciz, zelil, mukayyed, mahdud” denildi. İyi bir şey yok, hep kötü bir şey ama 
her şey onda gözüküyor. Mec’ul-vari duruyor. 
 
Ademî, karanlık, vücudsuz vücud gibi yani orada ifade edilmesi lazım. İnsanı insan 
yapan işte bu cismaniyet, temeldir. 
 
“Nasıl ki toprak; suya, havaya, ziyaya nisbeten à kesafetlidir 
                                                                           à karanlıklıdır 
 
fakat, masnuat-ı İlahiyyenin bütün envaına à menşe’ ve 
                                                                     à medar            olduğundan 
 
bütün anasır-ı sairenin manen fevkıne çıktığı gibi.. 
 
hem kesafetli olan nefs-i insaniyye  ;   à sırr-ı camiiyyet itibariyle, 
                                                             à terakki etmek şartiyle 
 
 
 
 
Sual: Bu nefs-i insaniyye nedir? 
Elcevab: İsimdir, insan. Mesela “namaz kılmamakla nefsine zulmettin” deniliyor. Nefis 
denilince hemen nefs-i emmare anlamayın. Namaz kılmamakla nefs-i emareye 
zulmedilmez. 
 
Kesafetli olan nefs-i insaniye à sistem.  “Sırr-ı camiiyyet itibariyle” özelliği var. Terakki 
etmek şartiyle à bu da özelliği var. Bütün letaif-i insaniyyenin fevkine çıktığı gibi à 
toprağa dönüşüyor. 
 

bütün letaif-i insaniyyenin 
fevkıne çıktığı gibi.. 
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öyle de, cismaniyet  ;  à en câmi’,         bir âyine-i tecelliyat-ı 
                                   à en muhit,         Esma-i İlahiyyedir. 
                                  à en zengin 
 
Cismaniyet; en câmi’, en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyat-ı Esma-i 
İlahiyedir: İnsan yukarda anlatıldığı gibi olursa, cismaniyet böyle oluyormuş à en 
câmi’, en muhit, en zengin bir âyine-i tecelliyat-ı Esma-i İlahiyyedir. 
 
Sual: Esmanın gözüktüğü ayna oluyor o zaman? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Ama sıfat mıdır o? Tecelli ettiği yer diyor ama? Direk ayna olmuyor. Tecellisi 
oluyor? 
Elcevab: Evet, çünkü cismaniyet sıfata bakar. “Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini 
mahiyet-i ilmiyeye sürer, vücud-u haricî verir” deniliyor Risalede. Mesela mevcudat 
esmaya aynadır. Bu bana ayna ise, bu nedir? Yani mevcudatta esma gözüküyor ama 
mevcudat esma değil. Aynada gözüken ayna değildir, aynada da değildir. Mevcudat 
esmaya aynadır. Esmanın cilve, cemal, nakış, sanatı gözüküyor. O zaman mevcudat 
esma değil. Mevcudat à sıfattır. 
 
Sual: Kainatın cismaniyeti ne oluyor? 
Elcevab: Sıfat oluyor. 
 
Sual: Subutî sıfat mı? 
Elcevab: Evet ama zatî sıfatlardan da var. Mesela Tekvîn’in Ademi var. Ademi 
kaldırırsan, vücud olmaz. Fakat zatî sıfatlar pek karışmaz buraya. Tekvîn sırf adem 
değil. Adem onun bir sıfatıdır. Genel konuşursak karışmaz. Ama cismaniyet sıfata 
bakar, subutî sıfata bakar. Subutî sıfatların hepsini cem’ediyor. Subutî sıfatlar yedi 
tanedir. Hepsini tecelli ettirsek ne olur? Sem, Basar, Kelam, İlim, İrade, Kudret, 
Hayat. Hepsini tecelli ettirince à cismaniyet olur. 
 
Sual: Şuura da öyle diyorduk? 
Elcevab: Evet, şuur batınıdır zaten. 
 
Nokta-i Nazar: Siz cismaniyetin tanımlamasını şöyle yapmışsınız:  
 
Hayattan yaratılan tüm meratibler. Yani buz-su-H2O-enerji-esîr-madde-i hayat. İşte bu 
madde-i hayattan aşağıya doğru tüm varlık düzeyleri. 
 
Hayat; malzemedir. Allah karar verdi. “Yaratacağım” dedi.  

• Yaratması     à Kudret. 
• Karar vermesi       à İrade. 
• Projesi                  à İlim. 
• Malzeme              à Hayat. 
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Her şeyi hayattan yaratmış. Yarattı, vücuda çıktı. à Basar. Sistemin bütünlüğü à 
Semi’. 
 
Bir şey bir yerden gelmişse, o gitme hakkına sahiptir. Gelmemişse bir yerden, o yere 
gidemez. Yani Arş-ı Azam’a bu cismaniyet gitmişse- kim olursa olsun, peygamberin 
gitmiştir- demek oralardan beri süreci var. Cismaniyetten bedeni anlarsan, anlamazsın 
bunu. Cismaniyet çok cami’. En cami’, en muhit, en zengin à bir âyine-i tecelliyat-
ı Esma-i İlahiyye. 
 
Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını à tartacak ve 
                                                               à mizana çekecek 
 
 
 
Yani bütün kodlanmış, dercedilmiş rahmet hazinelerini tartacak ve mizana çekecek 
aletler à cismaniyettedir. Tornavida gibi aletler. Tartacak, kesecek, biçecek aletler. 
Cismaniyetin etrafını çizmeye devam ediyoruz. Cismaniyeti daha bilmiyoruz. 
 
Hem ekser Esma-i İlahiyyenin tecelliyatını à hissedip bilmek, 
                                                                    à zevkedip tanımak 
 
 
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyet en kötü şeydi, bir anda en iyisi oldu. 
 
Bir şey düşündüğünüz zaman cismaniyettir. Cisme dönüşüyor. Ama bu cismaniyet, 
Arş’tan aşağıdır. Gözünü, kulağını Arş’a kadar almış peygamberimiz mi’racında. 
Oradan sonra cismaniyetle gitmiş. 
 
Sual: Cismaniyeti ayırdınız. O zaman Arş’a kadar olan beden-vari cismaniyet mi, yani 
cismaniyetin beden tarafı mı? 
Elcevab: Evet, öyle gözüküyor. Çünkü “gözünü ve kulağını” diyor. Arşa kadar alması 
mukteza-yı hikmettir diyor Üstad. Şöyle diyelim: maddî hayat-ı Muhammedîyenin 
cismaniyeti. Çünkü Arş’a kadar aldığına dair sarih ifade var. Öteki bir sarih daha var: 
ruhuyla ve cismiyle Kab-ı Kavseyn’e gitmiş. O zaman içerisi tanımlanması gerekiyor. 
Maddî Hayat-ı Muhammediye Arş’a kadardır zaten, kainattır. Manevî Hayat-ı 
Muhammediye Arş-ı Azamı, Levh-i Mahfuzu, Kab-ı Kavseyni ve hepsini içine alıyor. 
Bir şey bir yerden gelmişse, o şey o yerlere gitme hakkına sahip. Elma à tomurcuk à 
dal à gövde à kök à çekirdek. Bundan daha başka yerden gelmemiş ki, geri gitsin. 
Cismaniyet de ta oradan beri verilmiş. Arş-ı Azam bizim bildiğimiz gibi değil. Onun için 
büyük zatlar cismaniyetle geçemez oraya. Onlar oralara ruhen ve kalben geçiyor. 
Orada cismaniyet, beşeriyet yoktur. Orada bir cevher var, cevher alemi. Cevher-i ruh, 
cevher-i fıtrat. Arş-ı Azam cevherler alemi. Ama oradaki peygamberimize has olan 

aletler, cismaniyettedir. 
 

cihazatı, yine cismaniyettedir. 
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cismaniyet nasıl bir şey bilmiyorum. Ama gitmiş. Beşeriyet ama Arşa kadardır. Çünkü 
peygamberimizin asm arkasından giden evliya-i ümmeti, kalben ve ruhen gitmiş. 
 
Sual: Cennette rü’yet nerde oluyor? 
Elcevab: Cennette, cennette oluyor. 
 
Sual: Yani cennette Arş-ı Azamdaki meratibi yok mu? 
Elcevab: Oradaki meratibi var da, bu dünyada onunla meşgul olanların işidir o. 
İsteyene verilecektir. Böyle bir şey istememiş ki. Adam cennet denilince, huri anlamış, 
yeme içme anlamış. Allah’a görevlerini yapmış o kadar. 
 
Kör olası cehalet tanımları kendi zanlarımıza sıkıştırmış. Allah’ı görmüyoruz 
zannediyoruz. Ve Allah da göstermiyor kendisini. Görmeyi biz, renk ve şekle indirdik. 
Gözle gözüken şey, kulakla gözüken şey, burunla gözüken şey, dille gözüken şey, elle 
gözüken şey aynı mıdır? Vicdanda irade var à ibadetullah. Gir içeriye: zihin var à 
marifetullah. Gir içeriye: his var à muhabbetullah. Gir içeriye: Latife-i Rabbaniye var 
à müşahedetullah. Namazda veya Kur’an okurken veya bir sohbette tatlı bir hal olur. 
Latife-i Rabbaniyenin Allah ile yani hazır olandan ortaya çıkan huzurdur. Bir şey hazır 
değilse, orada huzur olmaz. Kısacası: Latife-i Rabbaniye Allah’ı görüyor. Görüyor ama 
kör olası cehalet görmeyi şekle ve renge indirgediğimiz için, böyle bir şey istiyoruz. 
Vicdana “göstersene” diyoruz. “Böyle bir şey yok” diyor. O zaman diyoruz ki 
“görmüyoruz”. Vicdanda Allah’ı görmenin en düşük seviyesi namazdaki huzurdur. 
Latife-i Rabbaniye’de bir huşu oluyorsa, en düşük seviyesi Allah’ı görmek bu. 
 
Sual: Mertebe mertebe mi var? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Cennetteki bir kişi Arş-ı Azam mertebesine çıkacak mı? 
Elcevab: Bu dünyada merak etmiş, alakadar olmuşsa, onu o alakadar etmiş. Arş-ı 
Azam ve diğer alemler hep canlı ve ruhludur. Sen onunla alakadar olursan, o sana 
lakayd mı durur? O lakayd durmadığı için seni celb ve cezb ediyor. 
 
Mesela ben birisi ben araba sürerken, bir yere giderken hayalime geldi. Almanya’daki 
bir dostum, eşiyle beraber. Kocasına kızıyorum. Üç dakika geçmedi. Hanımı aramış, 
Türkiye’ye gelmiş. Yani alakadar olmak, alakadar ettiriyorsun. Oraya sinyal 
gönderiyorsun, radyosu açıksa, köyde kimse varsa. Sen sinyali gönderiyorsun. Mesela 
birisini hayal ettin veya konuştunuz. Üstad şöyle diyor: “Kurdu an, sopayı hazırla”. Eğer 
radyosu açıksa veya bazen böyle bir özelliği var radyonun (Almanya’da): radyo kapalı 
ama trafik yoğunsa, radyo otomatik açılıyor falan yerde, falan kilometrede yoğunluk 
var diyor. Eğer benim gücüm varsa, sen de gafilsen, bu manayla hiç alakadar değilsen, 
tak diye sinyal gönderiyorum. Tak diye radyon açılıyor ve “Allah Allah. Ben bunla 
uğraşıyorum, Hasan abi niye aklıma geldi, ben kahve yapıyordum, ne alakası var şimdi 
bununla?” diyorsun. Bu, radyon devreye girdi demek. Devreye girmeden hiçbir şey 
olmaz. Veya kadınlarda olan bir şeyi anlatayım. Kadın tarlada çalışıyor, göğsünde 
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basınç var. Çocuk ağlıyor demektir diyor ve gidiyor, çocuğu emziriyor. Misal aleminde 
geçişler oluyor. Halbuki hepsi aynı yerde. 
 
Sual: Arş-ı Azam da aynı şeyi mi yapıyor? 
Elcevab: Evet. Arş-ı Azam onaylamasa, neyi konuşuyorsun sen, neyi onaylıyorsun. 
Canlı ve ruhludur, hep alakadar. İnsanla alakadar. İnsanı bütün varlıkla alakadar etmiş 
insanlığı. 
 
Hem gayet mütenevvi ve          ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidadlar, 
                 nihayet derecede     yine, cismaniyettedir. 
 
İstidad bu. İstidad, kabiliyetten daha ince, daha arkada. İstidad da cismaniyetteymiş. 
 
Sual: Şuunata kadar gidecek mi? Lezzet bakımından? 
Elcevab: Oraya kadar gitmez. 
 
Sual: Lezzetleri hissedecek istidadları koyması, yani elmadan alınan lezzetten Allah’ı 
tefekkür etmiştiniz? 
Elcevab: Mesela elma yiyorum. Bir: Allah kendisi bana bakıyor. Bir de: benle 
bakıyor. Benim gözümün gördükleriyle bakıyor bir de. Benim gözümle bakıyor. Benim 
dilimle bakıyor, tad alıyor. Benim kulağımla duyuyor. Ben nereye bakıyorsam, Allah’a 
baktırıyorum. Bir kendisinin gördüğü var, bir de gayrın nazarıyla bakıyor. Ben elma 
yerken benim gözümle baktığı gibi benim dilimle de lezzet alıyor, benim burnumla da 
lezzet alıyor. Lezzet-i mukaddese nasılsa bilmiyorum. O zaman benim aldığım lezzet, 
hakikaten onun lezzeti. 
 
Sual: O zaman cismaniyette de şuunat var? 
Elcevab: Şöyle bir şey var: üst tabaka alta zaten sirayet etmiş. Üniversite 
diplomasında otomatik olarak ilkokul diploması da var olduğunu gösteriyor. Yani 
cismaniyet aşağıda ise, şuunat da yukarıda ise, şuunat zaten oraları oynatmış. Şuunat 
hareket ettiriyor. Şuunat-ı zatiye zatî sıfatları, zatî sıfatlar subutî sıfatları, subutî sıfatlar 
zatî esmayı, zatî esma esma-i İlahiyeleri aktif ediyor. 
 
Sual: İstidadların kabiliyet olması lezzettir zaten? 
Elcevab: Evet, lezzettir. İstidad dışarıya çıkınca, kabiliyet oluyor à lezzet yani. Allah 
benim aldığım lezzetten lezzet alıyor. Sığırla bizim aramızdaki fark: sığır yutar, biz 
yeriz. Eğer bunu böyle düşünmezsen, sığır gibi yutuyorsun. Allah benim gözümle de 
bakıyor, benim kulağımla da duyuyor. Hem kendisi duyuyor hem benimle duyuyor. Çok 
ağrıma gitmişti. Harama bakınca, harama baktırıyorum. Şimdiye kadar harama 
bakıyorduk. Aynı zamanda harama baktırıyormuşuz Allah’a. Günahtan vazgeçtik de, 
ayıp değil mi ya? Azap vermesi daha iyi de, utandırması daha kötü. 
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Madem şu kainatın Sanii à şu kainatla à bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve 
                                                             à bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve 
                                                            à bütün enva-i ihsanatını tattırmak istediğini 
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Rahmet hazineleri bu kainatta tanıttırılıyor mu? 
Elcevab: Evet ama bu kainattan kastın binalar ve kar yağdırılması ise, o değil. 
 
Nasıl anlaşılıyormuş? Kainatın gidişatından ve insanın camiiyyetinden. 
 
Elbette şu seyl-i kainatın                                    à bir havz-ı ekberi ve 
           bu kainat tezgahının işlediği mahsulatınà bir meşher-i a’zamı ve 
          şu mezraa-ı dünyanın                             à bir mahzen-i ebedîsi 
 
 
 
 
 
 
Bu kainat oralara benziyorsa, bu kainattan oralara bak işte. A=B ise, B=A sırrını kullan. 
Ahirette/cennette dünyanın cismaniyeti var, ruhaniyeti de var. Ama cismaniyete beden 
dersen, olmadı. Beden değil hâşâ. Bedenin cismaniyetle alakası yok. Beden; 60 kilo 
gelen madde yığınağı. 
 
Sual: Beden buz hali desek? 
Elcevab: Evet, beden buz. Cismaniyet de onun sıfatı. Her şeye buzdur, evvel ahir 
buzdur dersen, iş karışıyor. Suyu inkar ettin, h2o’yu inkar ettin, enerjiyi inkar ettin, esîri 
inkar ettin, madde-i hayatı inkar ettin, ayn-ı hayatı inkar ettin, akıl cevherini inkar ettin, 
ruh cevherini inkar ettin, Nur-u Muhammedî’yi inkar ettin. Cinayetine bak. 
 
Sual: Tersini sorsak, mesela cismanî olmayan ne var? 
Elcevab: Maddî Hayat-ı Muhammediye donmuş à cismaniyettir. Bir de Manevî Hayat-
ı Muhammediye var. Mesela ruh cismanî değildir. 
 
Sual: Nur-u Muhammedî cismanî değil mi? 
Elcevab: Değil. 
 
Sual: O zaman Arşı geçmeyeceğiz? 

à kainatın gidişatından ve 
à insanın camiiyyetinden 
 
 Onbirinci Söz’de ispat edildiği 
gibi kat’î anlaşılıyor. 
 

olan dar-ı saadet, şu kainata bir 
derece benzeyecektir. 
Hem cismanî,     bütün esasatını 
hem ruhanî        muhafaza edecektir. 
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Elcevab: Evet, geçmeyeceksin. Cismaniyet; Maddî Hayat-ı Muhammediyedir. Ama 
cismaniyetin cismaniyeti var, o da Manevî Hayat-ı Muhammediye. 
 
Sual: Ruh cismanî değil o zaman? Kanunlar değil? 
Elcevab: Değildir. 
 
Sual: Cismaniyete sıfat dedik. Cismaniyetin batını ne oluyor? 
Elcevab: Zannediyorum ki, Maddî Hayat-ı Muhammediye sübutî sıfatsa, onun batını 
herhalde zata dayanır. Çünkü zatî sıfatta Vücud var. Kıdem, Beka, Vahdaniyet, 
Muhalefet-un lil havadis, Tekvin, Kıyam-ı binefsihi var. 
 
Sual: Yani gayba kadar à cismaniyet. Beka tarafı zatî sıfatlara bakan mı cismaniyet 
oluyor? 
Elcevab: Şu anda öyle gözüküyor. Arştan sonra. Çünkü nadiren bazıları Levh-i 
Ezelî’ye giriyor deniliyor. O da cismaniyetle değil. Cismaniyetle oraya girmek çok zor 
ama girdi deniliyor. Evet ama çok az. Mesela Cebrail Geylanî’den üstün değildir. Onun 
yerine niye Geylanî girmesin? Üstad “Geylanî girdi” diyor. 
 
Nokta-i Nazar: Peygamberimiz girmiş, o kapıyı açık bırakmış. Ondan sonrakiler kalb 
ve ruhuyla gider deniliyor. Geylanî de o kapıdan yürümüş, kalb ve ruhuyla gitmiş, deriz. 
Arş’ta cismi bırakmıştır. Peygamber bırakmışsa, o da bırakması lazım. 
 
Nokta-i Nazar: Mihrabda “şu mevta bize çok iyi vaaz ediyor, en iyi dersi o veriyor” diye 
vaaz ediyoruz ya. “Bak gitti, sonsuz bir daha gelmeyecek” diyoruz ya. Ne kadar yanlış 
söylüyoruz, değil mi? Bunu bildiğim halde söylüyorum. Onlara öyle. Evliya ne diyor? 
Onlar gidip geliyorlar, deniliyor. Nasıl geliyor adam? Aynı icraat yapıyor. Hayata 
mazhar olduğu için, mematından/vefatından sonra hayattaymış gibi aynı icraatı 
yapıyor. Şu anda yapıyormuş. Nerde? Talebe mi yetiştiriyor, vaaz mı ediyor, cephede 
mi? 
 
Nokta-i Nazar: Aynı dünyaya benzeyecek diyor ya. Çünkü burasıyla orası inşa 
ediliyorsa, buradan kopuk olamaz ki. Oranın zuhuratı burası. Tamam, buz suya 
benzemiyor ama hiç mi alameti olmayacak.  
 
Üstad “cennetin, Arşın karakolları, müstemlekeleri, bakanlıkları, şubeleri var” diyor. 
Ondandır ki timsal-i suretine, timsal-i misalîsine denk geliyor bir evliya Arşa ve ben 
Arşım diyor. Usul bakımından gitmiş ama nasıl gitmiş? İdrak-i maâl bu küçük akla 
gerekmiyor. Zira bu terazi bu kadar ağırlığı çekemiyor. Girdi ama hâşâ beden deme 
yani. Cennete şeytan nasıl girdi? Yahu, cennet o cennet değil işte. Müstemlekeleri var, 
temessülatları var, timsal-i suretleri var, timsal-i misalleri var, karakolları var burada. 
Mesela yıldızlar hem o tarafa hem bu tarafa bakıyorlar. Bunu hem de sarih söylüyor.  
“Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti.” Cennete gir deniliyor. Gireceksin denilmiyor. 
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Ahiret; dünyanın bitişiği değil ki. Buna harika bir misal: simada ruh gözükmüyor mu? 
Herkesin siması farklı. Gavurun simasına bak, namazlı simaya, oruçlu simaya bak, 
zina yapan, içki içene bak, evde despot olanlara bak. Nurcuya bak, Süleymancıya bak, 
Tarikatçıya bak. Nurcunun siması pembeye dönüşmüş beyazdır. Sırf Kur’an 
okuyanlarda beyaz olur. Kur’an’la beraber tefekkür edenlerde pembeye dönüşür. 
Çünkü sırf Kur’an okuyanlarda vücud olur. Risale-i Nur okuyanlarda vücud-u adem 
olur. Çünkü ademi simgeleyen kadındır, vücudu simgeleyen erkektir. Cebrail sıktı. 
Sıkınca ne oldu? Üşüdü peygamber asm. Arabistan’da insan üşür mü ya. Niye üşüyor? 
Örtün üzerimi dedi. Arabistan’da üzerin örtülür mü? Niye üşüdü? Ademe geçti, çünkü 
vücudlar öteye geçince, başladı üşümeye. Toprağın altı neymiş? Soğuk, dar, karanlık, 
kimsesiz. “Said toprak olmalı” diyor Üstad. Yani soğuk, dar, karanlık, kimsesiz olmalı. 
Acz, fakr, noksan, kusur. O şefkat ve tefekkür eylemseldir, dışa vuruşu. Demek direk 
ademe taşıdı. Niye üşüdü? Üzerindekileri soymuş çünkü. Karda gömleğini, atleti çıkar, 
ne olursun? Üşürsün. Üşüyorum diyemezsin bile, üşürsün. 
 
Sual: İlk vahiy geldiğinde ilk mi’racı mı oldu? 
Elcevab: Vücudun bütün meratiblerine gark olması için, bütün vücuddan sıyrılması 
lazım. Bu vücudu da kullanıyor ama orayı da yaşıyor. Bu sefer buradaki bağırıyor 
üşüyorum diye. Beni niye bıraktın diyor. Vahiy öyle bizim bildiğimiz gibi kâğıda yazılmış 
bir şey değil. Üşümenin üzerine bindirilmiş şeyler. Cebrail as kâğıt mı getirdi? Ezber 
mi söyledi? Bilmiyorum. 
 
Nokta-i Nazar: Ateşli hasta üşüme hisseder. Oysa ateşi yükselmiş. Hakikaten öyle mi 
olmuş, hakikaten üşüyor mu? 
 
Bizi bunlar alakadar ediyor, tak oraya çekiyor, tak oraya çekiyor! Demek bizi tadad 
ediyorlar ki, biz de oraya çekiliyoruz. Anlatmasa anlamazsın. Allah onaylamasa 
onaylayamazsın. Sevdirtmese sevemezsin. 
 
Nokta-i Nazar: Mesela ben elmayı yedim. Dilim o kimyasal analizi yaptı ama beyine 
kimya gitmedi. Yani elmadaki hücreler oraya gitmedi. Ondan anlaşılan kimyadan 
döndü, farklı bir manaya inkılab etti. Beyin için o artık kimya değil. Oradan da artık ruh 
hissesini alıyor. Cismaniyette alınan lezzetin sürecini anlattım. 
 
Yani elmadan anlaşılan, ortaya çıkan à zevktir. Dimağda anlaşılan à lezzettir. Yani 
dil zevk eder, dimağ lezzet alır. Ruha öyle diyemeyiz, çünkü o masseder. 
 
Sual: Cismaniyet bunun arkasındaki mana mı? 
Elcevab: Evet. Dikkat edersen hep cismaniyet zemininde oluyor. O zaman cismaniyet 
nedir? Cismaniyeti kaldırırsan, ne dimağ kalır ne de başka bir şey. 
 
Sual: Cismaniyet oradaki mananın tümü mü? Elmadaki mana mı? 
Elcevab: Zemin yani. 
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Ve O Sani-i Hakîm ve    à elbette cismanî âletlerin vezaifine ücret olarak ve 
        Âdil-i Rahîm           à hidematına mükafak olarak ve 
                                      à ibadat-ı mahsusalarına sevab olarak 
 
 
 
Sevapları lezzet olarak yani fiziksel olarak veriliyor. Bunları buralardan çıkarıyorum. 
Bazen soruyorlar, nerden çıkarıyorsun diyorlar. Günah; dinimizde defterdeki (sol kitab) 
çizgi. Kur’an okudu, sağ kitaba da bir çizgi. Fiziksel ise onun karşılığı lezaizdir 
(sevabda), ötekisi elemdir, yani olumsuzluk, negatiflik (günahta). Âletleri doğru 
kullanırsan (fıtrat), onlara layık lezaizi verecek. Dilin işlemesi sevap. Namaz kıldıktan 
sonra tuvalet bile sevaptır. 
 
Yoksa hikmet ve    zıd bir hâlet olur ki, hiçbir cihetle O’nun  
          adalet ve      Cemal-i rahmetine ve    uygun değildir, 
         rahmetine     Kemal-i adaletine           kabil-i tevfik olamaz. 
                             
                                                                                         (Sözler 498/Deft:15, sf 312) 
 
“Evet, hayatın öyle bir camiyeti var; adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i 
Hüsna’yı kendinde gösteren bir camî âyine-i Ehadiyettir.”   (Lem’alar 337) 
 
Burada Ehadiyeti de tanımladı, tarif etti. Yani hayattaki esma bütünlüğü à ehadiyet. 
 
Sual: Kendinde göstermesi ehadiyet değil mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Esma-i Hüsna dedi. Esma-i İlahiye demedi? 
Elcevab: Esma-i fiiliye, Esma-i Hüsna, Esma-i İlahiye elbette hepsi farklı ama şimdi 
ona girmeyelim. 
 
“Bir cisme hayat girdiği vakit,  
küçük bir alem hükmüne getirir;” 
 
Sual: Hayat giren şey midir alem? 
Elcevab: Ben kaleme elektriği bağlarsam, yanmaz. Ampule elektriği bağlarsam, yanar. 
Peki bir cisme hayat girince, aleme getiriyor. O zaman cismaniyet alemdir, alemlerin 
cem’idir. Hayat girmesi yetmiyor. Burada hayatın fazla meziyeti yok. Cismaniyetle bir 
araya gelince, cismaniyeti alem hükmüne getiriyor. Buradan “hayat ne kadar acayip” 
anlıyoruz. Oysa cismaniyet daha acayip ve garaib. 
 
Sual: Bir önceki derste hayatı vermekle küllî bir şeye seni çıkarttı. Sonra cismaniyet 
oldu. 

onlara layık lezaizi verecektir. 
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Elcevab: Evet ama işte o bütünlüktü. Vücudu verdi, hayatı verdi, insaniyeti verdi, 
İslamiyet’i verdi, muhabbeti verdi. 
 
Sual: Bir yerde alemleri dimağ ile gezer deniliyor? 
Elcevab: Dimağla da gezersin, kalben de gezersin. 
 
Biz düşündüğümüz bir şeyi cansız zannediyoruz. Düşündüğün her şey var oluyor, 
canlı oluyor. Adeta Hâlık ismine mazhar oluyorsun. 
 
Sual: Vücud mertebesine mi kavuşuyor? 
Elcevab: Evet. Her düşünce ademden vücuda çıkıyor. Böylelikle Hâlık ismine mazhar 
oluyorsun. Ne düşünüyorsanız à o’sunuz. Eğer öyle olmasaydı: bir şey düşünüyorsun, 
mutlu oluyorsun. Veya bir şey düşünüyorsun, moralin bozuluyor. Madem yoksa, niye 
bana böyle tesir ediyor? Vücudum bile değişiyor. Hormonlar bile değişiyor. Salgılama 
bile değişiyor. Doğru düşünürken, asla kendini kötü hissedemezsin. Kendini kötü 
hissediyorsan, doğru düşünmüyorsun demektir. Ben bunu çok yaşadım. Her gün de 
yaşıyoruz. Dizgini alınca, kurtuluyoruz. Bana geçen biri “abi, sen şu an vesvese 
modundasın” dedi. Hakikaten dedim rengim bile değişti. İnsan düşüyor işte. O bana 
“vesvese yapıyorsun, büyütüyorsun” dedi. Baktım ki, hakikaten öyle. O zaman gözüme 
fer geldi. Adeta düşünce, tasavvur Hâlık ismine âyinedarlık yapıyor. Vücud-u 
haricîsi yok yani atom. Ama vücuddur. Ademden vücuda gelmiş. Vücudu olduğuna delil 
şu: bir sene sonra sen o vapurla gelirken düşündüğünü hatırlarsın. Madem o ademdi, 
hatırlayamaman gerekiyordu. Yok ki hatırlayasın. Hatırlıyorsan, var demektir. Her 
düşündüğümüz hafızaya kaydediliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Biz mahluk deyince, gözle görünür bir şey zannediyoruz.  
 
Evet, Allah’ı da görmeyi öyle zannediyoruz, renk ve şekille. Oysa Müslüman Allah’ı 
görüyor. Görmemek acayibime gidiyor. Allah nasıl gözükmez? Namazda hiçbir lezzet 
olmuyor mu? Yani zevk alıyorsun. O nedir? Hazır olandan ortaya çıkan huzurdur. 
Hazır olan yoksa, huzur olmaz ki. Allah’ın sıfatları da esması da Allah’tandır. Görüyor 
Allah’ı, görmüyorum diyor. 
 
“Bir cisme hayat girdiği vakit,  
küçük bir alem hükmüne getirir;” 
 
Demek ki cisimde bu sistem var, içerisi. Zannediyoruz ki cisim hayatı değiştiriyor. Oysa 
cisim; hayattakileri aktif ediyor. 
 
Cismaniyet neydi? 
öyle de, cismaniyet  ;  à en câmi’,         bir âyine-i tecelliyat-ı 
                                   à en muhit,         Esma-i İlahiyyedir. 
                                  à en zengin 
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Cisim ölü. Hayat girince, bunlar aktif oluyor. Cisim, alem hükmüne geliyor. Vücud ve 
cisim farklı şey. Beden de farklıdır. Vücud; ademin zıddıdır. Cismaniyet de; 
maneviyatın zıddıdır ama maneviyatın ifade edildiği zemin. 
 
“Adeta kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne 
geçiyor.” 
 
Yani şecere-i hilkatın çekirdeği à cismaniyet. 
 
“Nasıl bir çekirdek, à onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir, 
               öyle de; 
en küçük bir zîhayatı halkeden, à elbette umum kainatın Hâlıkıdır.” 
 
Sual: Bir cisme hayat girmeden önceki mertebesi cismaniyet mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Hayat girdikten sonra âlem mi oluyor? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Her şey hayattan yaratıldı dedik. Eğer bunda hayat yoksa, bu nedir? Cismaniyet 
de hayattan yaratılması gerekiyor? 
Elcevab: Vücuda çıkarken Hayy sıfatı direk yapmıyor. Muhyi esmasıyla yapıyor. 
Gözükenler bizde Muhyi yani hayatlı. Sıfatın hayatı değil bu. Yedi sübutî sıfatın 
bütünselliği; cismaniyettir. Ama malzeme; hayat. Hayat onları bir âlem hükmüne 
getiriyor ama cismaniyette kudretten de var, ilimden de var, iradenden de var, sem’den 
var, basar’dan var. Cisme bir hayat girdiği zaman, o da hayatın bir mertebesi, aleme 
dönüşmemiş. Çekirdek dedi. Çekirdek; ağacın bil-kuvvesidir. Ağaç; çekirdeğin bil-fiili. 
Hayat girmese, cismaniyet à bil-kuvvedir. Yani bil-kuvve hayat var. Ama cisme hayat 
girince, bilfiil alem oluyor. Çekirdekteki bil-kuvve hayat ile ondan çıkan ağaçtaki bilfiil 
hayat aynı mıdır? Aynı mertebe midir? Hayatın mertebesi de var. Hayat girmeden 
cismaniyetteki hayat mertebesi ayrıdır, bizatihi tecelli ettiği zaman ortaya çıkan ayrıdır. 
Çekirdekteki hayat; bil-kuvve. Çekirdekte Rahman var, Rahim var. Çekirdekte bütün 
isimler var ama bil-kuvve. Ağaç olduktan sonra o bil-kuvvedeki hayat değil ki artık. O 
artık başka bir mertebesi. Hayatın mertebesi o. Elektrik sabittir. Buzdolabına da aynı 
elektrik girer, çamaşır makinesine de aynı elektrik, ampule de aynı elektrik girer. 
Buradaki değişiklik; istidaddandır. Oradaki ise; tersidir. Oraya göre giriyor. 
 
Metnin izahı: 
Hayatın da en camî âyinesi cismaniyettir. Çünkü en latiften en uzak olan cismaniyettir, 
kesafettir. 
 
Yani Allah’tan en uzak; cismaniyettir. O zaman en camîdir. Çekirdekten en uzak 
meyvedir. Meyve en uzak olma hasebiyle en başı içine almış. Mesela çekirdekten uzak 
olan yaprak. Ağaç yaprak verene kadar ağacın fihristesidir yaprak. Çiçeğe gelene 
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kadar ağacın çiçeğe kadarki sürecin hulasasıdır. Meyveye gelirse, meyveye gelene 
kadar bütün sistemin hulasasıdır. Cismaniyet Allah’ın en zıddıdır, varlık adına. Zıd 
derken en kesif ve en latif manasını kasdettim. 
 
Nokta-i Nazar: Kırmızı sinema perdesinde film oynatırsan, kırmızı araba gözükmez. 
Hepsini cem etmesi lazım ki, hepsini göstersin.  
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyette hiçbir renk yok. Esma-i İlahiyeyi cem etmiş. Hepsini 
gösterebilmesi için, hiçbir şey olmaması lazım. Allah’ı da gösteriyor çünkü. 
 
Sual: Ene ile cismaniyetin ilişkisi nedir? 
Elcevab: Cismaniyet; ene’nin Nur tarafıdır. Mec’ulün Allah yönü; manadır. Mahluk 
yönü; nurdur (Allahu nurus semavati vel ard). Allahu nurus semavati vel ard’ın 
Maddî Hayat-ı Muhammediyesidir; cismaniyet. Manevî Hayat-ı Muhammediye 
başka bir şeydir. Ruhaniyattır. 
 
Cebrail de cismaniyettir. O da camî ama en camî en kesif olandır. Çekirdekten yaprağa 
gel. Yapraktaki âyinedarlık, çekirdekten yaprağa gelene kadarki sürecin fihristesidir. 
Yapraktan da sonra çiçek. Yani çiçek ise; yaprağı da içine alıyor. İkisi de cismaniyettir. 
Ama meyveden sonrası yoktur. İnsaniyetteki cismaniyette ise; daha dibi yoktur. Onun 
daha kesifi yok. Bu nedenle en dibe kadar gidebiliyor. 
 
Sual: İsrafil as Şecere-i hilkatteki simgesi nedir? 
Elcevab: İsrafil as Şecere-i hilkatteki Arş’tır, Arş’ın simgesidir, hayattır. 
 
Sual: Onun daha üstü değil yani? Yani şecere-i hilkatın tamamı? 
Elcevab: Hayır. Vücud-u haricîleri o. Hayatın hulasası İsrafil. Mikail Şuurun hulasası 
à Kürs’ün. Azrail ruhsaldır, Arş-ı Azamın hulasası. O da cismaniyet. Ama meratibi 
farklı. En kesifi ise à buradaki insan. 
 
Yani bu el olması için, Allah lazım Allah. Doktor, Allah’ın yaptığını tamir ediyorum diye 
düşünse on numaradan on alır. Böyle düşündüğü anda mana-yı harfî oluyor. 
 
İmam-ı Gazalî’ye göre böyle düşünmese, sırf tamircisin. Araba tamircisinden farkın yok 
diyor. Arabayı tamir etmek nasıl tamirciliktir, insanı tamir etmek de böyle bir tamirciliktir. 
Gazalî, insanın yaptığına à zanat diyor. Eşya (Allah’ın yaptığı) ise à sanat. 
 
En uzak olduğundan tüm meratiblere camîdir. 
Aynayı manzaradan ne kadar uzak tutarsan, o kadar görüş çapı geniş olur. Buz gibi. 
Suyu, H2O….vs içine aldığı gibi. 
 
Aynen bu misal gibi şecere-i hilkatten ne kadar uzak tutarsan, şecere-i hilkatin dışına 
çıkarsan, çıkartabilirsen, görüş çapı o kadar fazla olur. 
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Nokta-i Nazar: O zaman cismaniyet; şecere-i hilkati içine alacak şekilde olmuş.  
 
Şecere-i hilkati içine alıyor ama dışında. Meyve ağacın içinde ama dışında. Meyve, 
ağacın en sonu olduğu için, her şeyi içine alıyor. En uzak, en son denilince, ağacın en 
uzak dalının en son ucuna takılmış anlama. Dalın ortasına meyve takılmışsa, ortası mı 
diyeceğiz o zaman? İnsan böyledir. Şecere-i hilkatin içindedir ama en uzağındadır. En 
uzak, en son demek şu: ondan sonra yani senden sonra süreç yok, yaratılış yok. 
Senden sonra başka bir şey kurulmamış. Allah kurmamış. Senden sonra bir zuhurat 
yok, bir sanat yok, bir sistem yok, füyuzat yok, tecelliyat yok. Allah’lık hakikatını tecelli 
ettiren senden sonra başka bir sistem yok. 
 
Nokta-i Nazar: İnsanı nokta olarak koymuş. İnsanla noktalamış. 
 
Evet, insan zaten noktadır. Elif, Be harflerindeki “Be” nin noktasıdır. Senden sonra bir 
şey yok. Cümleyi bitirmiş, koymuş. 
 
Sual: Şecere-i hilkat dahi –tabiri caiz ise- ormanın içinde bir ağaçtır belki. Belki başka 
ağaçlar da var? 
Elcevab: Bu ağacın her bir hücresinde bir ağaç var. Ağacın içinde ağaç var, ağacın 
içinde ağaç var. İnsanın içinde nihayetsiz insan var. Hepsi iç içe. Aynı şeyin içinde 
nihayetsiz tecelliyatlar var, hadsiz vücud var. Hadsiz şecere-i hilkat var şecere-i 
hilkatte. 
 
Sual: Başka şecere-i hilkatler var mı?  
Elcevab: İçerisinde var. Onun dışı yok ki, dışına bir tane koyalım. Şecere-i hilkatin dışı 
varsa, vardır. 
 
Sual: Başka Nur-u Muhammedîler, başka Kün’ler yok mu? 
Elcevab: Bunu bitirirsen var. 
 
Biri dedi ki: “Cennette ne yapacağız? Bitmiyecek mi?” Dedim ki: “Yürüdün, yürüdün, 
bitti. O zaman dön ve “abi bitti ne yapacağız” de.” Bitirirsen, yol istersin. Yani bize 
bildirilen ama başka şeyler olduğu şundan anlaşılır: Peygamber Efendimiz asm:  “Bana 
Kur’an dışında Kur’an verilmiştir. Ama vermeğe mezun değilim” buyurmuş. Bizim 
Kur’an, şecere-i hilkatin hulasası ise, ona verilen Kur’an bu değil. Biz şecere-i hilkatten 
konuşuyoruz. Bu şecere-i hilkatte insandan sonra bir şey yok. Son. Noktadır. İnsandan 
sonra bir tecelliyat, bir zuhurat bu şecere-i hilkatte yok. Ama ulema arasında bu 
kainattan başka kainat var mı diye ihtilaf olmuş. Çünkü Hadis-i şerif var. Burada İsa, 
orada da İsa. Burada Musa, orada da Musa. Çoğu ulema ona buradaki tecelliyatın 
alem-i misalde, alem-i manada aksetmesi manasında denilmiş demişler. 15. Sözde bu 
kainattan başka kainat yoktur deniliyor. Ama bunun dışında diyebilmen için bunun dışı 
olması lazım. Bunun dışı yok ki. Kainatın dışında ne var? Bir şey var mı ki? 
Konuşuyoruz diye ufalttık mı? Konuşamadığımız muamma, konuştuğumuz muayyen 
mi? 
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Vücudda tezahüm yoktur. (Mesnevi-i Nuriye 137) 
 
Tezahüm; Yani aynı yerde iki tane koyamazsın. Bir tane bir tane var. Hayır, öyle değil 
işte. Bir vücudda nihayetsiz vücudlar koyabiliyorsun. Boyut farklılığından hiçbiri 
birbirine engel olamaz. Mesela çekirdekte yaprak var, koku, tad, renk, çiçek var, 
meyve, kütük var. 
 
Hayatla cismaniyet kainat şeceresinin bir nevi fihristesini taşıyan bir nevi çekirdeği 
hükmüne geçiyor. 
 
Sual: Fihristeden ne anlamalıyım? Çekirdekte hem fihriste var hem program var. 
Farkı nedir? 
Elcevab: Program, fihriste değildir. Maziyi müstakbele taşır. Fihrist ise; mazi ve 
müstakbelden ziyade hazır zaman bakar. Mesela kitabın fihristesi var. Konuları sıralar. 
Ama kitabtan alacağın manaların fihristesi yoktur. Muayyenlerin fihristesi var. Ama 
muayyen olup da muayyen olmayanlar da var. Kur’an’da anlattıkları var. 
Anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. Anlattıkları à fihriste. Anlattıklarıyla 
anlatmak istediklerinin cem’i de à program. 
 
Sual: Program daha tafsilatlı o zaman? 
Elcevab: Elbette. Fihrist, onu gösteren, gözükendir. Ama satır aralarında başka şeyler 
de var. 
 
Sual: Çekirdekte ikisi de var deniliyor. Farkı anlamış değiliz? 
Elcevab: Hazırdan çıkacak olan var. Mesela çekirdekte en mükemmeli var. 
Kırıkhan’daki nar ağacını getirdik, Rize’de ağaç verdi. Meyve vermedi. Ama 
programında vardı. Fihristesinde yok. Fihriste à bize bakıyor. Program à bize 
bakmıyor. O yazılım. Windows’un yazılımı programdır. Fihrist ise, senin kullanım 
sahandır, sana verilen miktar. 
 
Sual: Meyvenin çekirdeği itibariyle sana da bakmaz mı? 
Elcevab: Bakar ama bakan tarafı. Her şey bakmıyor. Nar ağacını Rize’ye diktim, ağaç 
verdi. Her şey tamam. Tek meyve vermedi veya çok ufak verdi. Programda var ama 
fihristede yok. 
 
Hayat, Tevhid, Sikke-i Tevhid:  
“Hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir, ve 
her bir zîruh dahi hayat noktasında bir sikke-i Ehadiyettir; ve 
hayatın her bir ferdinde bulunan nakş-ı sanat bir mühr-ü Samediyettir ve 
zîhayatların adedince bu kainat mektubu Zat-ı Hayy-u Kayyum ve Vahid-i Ehad 
namına hayatlarıyla imza ediyorlar.”     (Lem’alar 338) 
 
Kainat noktasında à sikke-i tevhid dedi. Hayat noktasında à sikke-i Ehadiyet dedi.  
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Ruh sahibi, hayatiyeti itibariyle à Ehadiyet sikkesidir. 
Hayat ise, kainat itibariyle à Tevhid sikkesidir. Tevhid; Allah’ın birliği değil, sistemin 
birliği. Kainatı bütüne getiriyor à hayat. Kainatın bütünlüğü; hayat. Tevhid; sistemin 
birliği. Vahidiyet de; bir olan bu sistemin sahibi. Kainatta Arş var, cennet var, alem-i 
mana var, alem-i misal var, vs on sekiz bin alem var. Bunu bir noktaya cem edersen 
à hayat. Buna sikke-i tevhid deniliyor. Hayat à kainatın sikke-i tevhidi. Hayatta 
parça yok, tek, bütündür. Hayatın içini tornavidayla çözemezsin, tektir. Ruh, hayat 
noktasında à sikke-i Ehadiyettir. 
 
“Ve o mektub da tevhid mühürleri ve 
o mektub da ehadiyet hatemleri ve 
o mektub da samediyet sikkeleridirler. 
 
                    Öyle de; 
Hayat gibi   
               her bir zîhayat dahi 
bu kitab-ı kainatta birer mühr-ü vahdaniyet olduğu gibi, 
her birinin yüzünde ve simasında birer hatem-i Ehadiyet konulmuştur.” 
 
Delil-bürhan-hüccet à bunları çözmemiz lazım.  
Sonra mühür-hatem-sikke à bunları da çözmemiz lazım. 
 

• Sikke   à Evvele 
• Hatem à Ahire 
• Mühür à Zahire         bakar. 
• Turra   à Batına 

 
 
 
 
03.01.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET 4 
 
Defter 19, sayfa 115: 
Kaldığımız mevzu:  
Sikke, Hatem, Turra, Mühür: 
 
Nokta-i Nazar: Bir örnek ile anlatmak istiyorum. Bu örnek Mesnevi-i Nuriye 12 de 
geçiyor. Sikke ve Hâtemi orada ayırmış. Şöyle anladım: bütün insanların yüzlerinde 
göz, burun, ağız mevcud. Bunların aynı yerde olması à hatem. Bunların herkeste farklı 
olması à sikke. 
 
Nokta-i Nazar: Hatem; şahsî iktidarı gösterir, devlet gücünü göstermez. Sikke; umum 
gücü gösterir. Para kâğıttır ama devletin gücünü simgeliyor. 
 
Hakikat-ı eşya esmaya dayandığına işaret eder; sikke. à Ef’al-i İlahiyedir. 
Sıfat-ı İlahiyeye de hatem işaret eder. à Evsaf-ı İlahiye. 
 
Hatem daha cami’ gözüküyor burada. 
 
Nokta-i Nazar: Mesnevi-i Nuriye 12: “Bakınız! Her bir masnun yüzünde öyle bir sikke 
vardır ki, ancak her şeyi halkeden Hâlık’a mahsustur. Ve her bir mahlukun cebhesinde 
öyle bir hatem vurulmuştur ki, her şeyi yapan Sani’den maada kimsede o hatem 
bulunmaz.” 
 
Sikke, Hatem, Turra budur diye sırasıyla yukarıdan aşağıya doğru okur musun? 
 

• Sikke  à Hakikat-ı eşya esmaya dayandığına işaret eder. 
• Hatem à Mevsufunu tazammun eden Sıfat-ı İlahiyeye işaret eder. 
• Turra   à Her yerde hazır nazır ebed sultanı olan Zat-ı Akdes’e, Lafz-ı Celîl’e 

işaret eder. 
 

• Sikke  àEf’al-i İlahiyeye 
• Hatem à Evsaf-ı İlahiyeye                                    bakıyor. 
• Turra   à Vacib-ul Vücud olan Zat-ı İlahiyeye 

 
• Sikke   à Kübra-i Ehadiyete, Tevhide bakıyor. 
• Hatem à Vahidiyete, Vahdete bakıyor. 
• Turra   à Mahiyet-i zatiyesine, kurbiyet-i huzuruna bakıyor. 

 
Sıralama hep daha külliye doğru gidiyor. 
 

• Sikke   à Delil-i ihtira ve Delil-i inayet 
• Hatem à Delil-i imkan ve Delil-i hudus 
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• Turra   à Delil-i imanî 
 

• Sikke   à Kur’anın i’cazına ve belâgatına bakıyor. 
• Hatem à Kur’anın emir ve nehiylerine bakıyor. 
• Turra   à Zatı ile kaim olduğuna bakıyor. 

 
• Sikke   à Hayata 
• Hatem à Zîhayat 
• Turra   à İhyaya 

 
• Sikke   à Kudrete 
• Hatem à Rububiyete 
• Turra   à Samediyete 

 
• Sikke   à Tohum, çekirdek, kök 
• Hatem à Fabrika, kazan, matbah 
• Turra   à Hulle, libas 

 
• Sikke   à Evvel 
• Hatem à Ahir 
• Turra   à Batın 

 
• Hatem à Rububiyete beşer canibinden bakar 
• Turra   à Uluhiyete beşer canibinden bakar 

 
• Sikke   à Umum gücü gösterir. Para kâğıttır ama devletin gücünü simgeliyor. 
• Hatem à Şahsî iktidarı gösterir, devlet gücünü göstermez. 

 
Ben de şunu okuyayım: 
İmam-ı Mübinde ism-i evvel ve ism-i ahir vardı. Mazi ve müstakbele bakıyor. İsm-i evvel 
à Sikke-i tevhidi taşıyor. 
 

• Sikke   à Evvel ismine, kökteki çekirdeğe 
• Hatem à Ahir ismine, meyveye 
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Dört cihetle ağaç: Evvel, ahir zahir, batın, İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin: 
Çekirdeğe à Sikke, Meyveye à Hatem demiş. Bu İmam-ı Mübin. 
 
Kitab-ı Mübin ise; ism-i zahir ve ism-i batına bakıyor. Zahir; ağacın şekli. Makine, arka 
tarafı; batın. Zahirine à mühr-ü Ehadiyet demiş. Batına da à turra-i Vahdaniyet demiş. 
 
İmam-ı Mübin: 
İsm-i evvel à sikke à temessül olarak kendisini ifade eder. 
İsm-i ahir à hatem à teşahhus olarak kendisini ifade eder. 
 
Kitab-ı Mübin: 
İsm-i zahir à mühür à tezahür olarak kendisini ifade eder. 
İsm-i batın à turra à tereşşuh olarak kendisini ifade eder. 
 
Evamirà İsm-i ahir. İlimà İsm-i evvel 
Kudret à İsm-i batın. İrade à İsm-i zahir 
 
Temessül; evvel ismine bakıyor. Meyvedeki çekirdek; teşahhus. Ağacın kökündeki 
çekirdek; temessül. Kökteki çekirdek müstakildir, meyvenin çekirdeği meyvenin 
içindedir. Kökteki çekirdeğin meyvesi yok, diğerinin meyvesi var. Yani ruhu alem-i 
şehadette cesedle korursunuz. Vefat edince ruh “ben artık hiçbir libasa girmem, ben 
benim” der. Çekirdek “ben benim” dediği gibi. Ama ağacın sonundaki meyvedeki 
çekirdek, meyvesiz bulunamaz. 
 
Sual: Meyve cismaniyet mi? 
Elcevab: Evet. Ruh bıktı artık hapiste olmaktan. Ben benim, ben ben olacağım, ben 
ben olarak bulunacağım. Ruh, ruh olarak bulunacak. Dünyada ise; cesedle. Ruh 
cesede girmiyormuş. Çünkü şuurlu. Allah ona sordu, “Elestü bi rabbikum” ruhlara 
sordu. Ruh şuurludur. Allah’ı bilen şey, cesedi bilmez mi? Nereye geldiğini de biliyor. 
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Cesede girmiyormuş. Sonra Allah dört meleği yapı sistemi ile yapıp yerleştirdi. Dimağı 
Cebrail tutuyor şu an. Eğer Cebrail çekip giderse, dimağın olmaz ve dünyadaki ismi 
“delidir” derler. Çünkü ceberutu gitti, Cebrail’i yok. 
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyet ruhu koruyor dedik ya. Ruha “seni koruyacak şeye gel” 
deniliyor. Hani Allah Resulünü “Ben koruyacağım” dedi Allah. Ona bakıyor bu. Allah 
Resulü sanki ruh seviyesinde. 
 
Aynen, çok harika. Sana “dini sen uyduruyorsun” diyorlar. Amcan, kabilen düşman. 
Herkes düşman. Şimdi bir belediye başkanın bile koruması var. Ben bile en az her gün 
nerden mermi gelecek diye bekliyorum. Allah Resulü: “Ey ashabım, Rabbim beni 
hıfzediyor” dedi ve hepsini gönderdi. Öldürülse ne olur? Dava biter. “Sen 
korunacaksın” ayeti yanlış olurdu. O ayet tek başına bir mucizedir. 
 
Dört büyük melek insanda: Bu dört meleğin insanda kalkıp ruh-cesed ilişkisi olması, 
hakikatına inkılabtır. Yani dimağ; ceberut, Cebrail tutuyor. Hayatı cesedde, İsrafil 
tutuyor. Şuuru, Mikail tutuyor. Ruhu cesedde tutan da Azrail. Bunların çekip gitmesi; 
inkılabtır. Adeta ruh çıkınca, bu dört melekten de kurtuluyor. Bu hakikatı keşfeden 
büyük zatlar bu nedenle ölümü dört gözle beklemişler. Ölüme, kurtuluş demişler. “Şeb-
i arus” demişler. Bu kâğıdın için nur da var, duman da var. Nur olsan, bu kâğıtta kalmak 
ister misin? Bir insan fikriyatı ve hissiyatı ruh seviyesine çıkarsa, cesedde olmaktan 
işkence çeker. Dünyada olmaktan azap çeker. Nöbetini bekler. Yani ölmeden önce 
ölmek istemişler bunlar. Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıkarsa, ruh cesedde 
kalmak istemiyor. Artık “ne zaman gelecek” diye dört gözle bekliyor. Sevgiliye 
kavuşma günü. Kâğıtta bulunan ve yaktığımız zaman çıkacak olan nur, kâğıtta hapistir. 
Bu nura şuur verirsen, kâğıtta kalmak ister mi? 
 
Nokta-i Nazar: Kâğıtta hapis ama toprakta başka bir şey oluyor. Toprak olan Said! 
Hizmet var! Birileri benim üzerimden inşa oluyorsa, ben toprak olmam lazım, ben gübre 
olmam lazım. Benim üzerimde gül ortaya çıkıyorsa, benim gübre olmam yeğlerim. 
Onun için bulunmuşlar ve sabretmişler. İnsanlardan gelen zulme sabretmişler. Yeter ki 
benim üzerimden bir sürü ağaçlar olsun. Toprak olmalıdır. Toprak, elektrik çarpmıyor 
biliyorsunuz. Alıyor hepsini. Su çarpıyor, hava çarpıyor ama toprak çarpmıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Toprak; topraklıyor. Benim kanaatim: topraklamak sıfırlamak değil. 
Hiçbir var yok olmaz. Toprak elektriği alıp, onu sistemine malzeme olarak katıyor. 
Başka elementlerin, başka yapıların dönüşmesine, hareketlenmesine sebebiyet 
veriyor. Hiçbir varlıkta sıfır yok. Onu dönüştürüyor. Yıldırımlar da öyle. Yıldırım 
yukarıdan aşağı iner zannederdik, oysa aşağıdan yukarı çıkar. 
 
Eğer toprak olursan, şeytanın enerjisini kullanıyorsun, sıfırlamıyorsun! Eğer takvalı 
yaşarsan, şeytanın enerjisi sıfır. Eğer menhiyattan (günahtan değil) içtinab edersen 
yani terklerin de çok olursa, şeytanın da enerjisi senin enerjine dönüşüyor. Şeytan iki 
şekilde kullanılır: 1-Vahid-i kıyasî nevinden senin ulvî şeylerini aktif ediyor. Mesela 
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mücahadeye alıştırıyor. Namaz kıl kılma, kalk kalkma, derse git gitme vs bunlara 
muhalefet ederek bizi inşa ediyor. Bu malum. Bunun dışında 2-İsm-i Batın’cılar şunun 
peşine düşmüşler: İçimdeki o şeytanın enerjisini, “bak, ver ağzının payını, seyret, 
kalkma, Kur’an okuma” vs gibi enerjiye muhalefet etmek ayrı bir şey, bu enerjinin 
şifresini değiştirip aynı kuvvette…buna misal: “ilim onu tardeder” deniliyor şeytan için. 
Oysa şeytan bize karşı ilimle çıkmış. İlimle çıkana ilimle mukabele edemiyoruz. 
Ediyoruz ama düşüyoruz. İlmin içerisinde şeytanın elinde olmayan başka bir birim var 
bizde. 
 
Sual: Şefkat midir o birim? 
Elcevab: Şefkat ona yön verir. İlmin içerisinde bir birim var. Mesela “bu nedir” (kâğıdı 
soruyor). Verilen cevap; ilim. Bir de ilmin içerisinde bir birim var ki, şeytanda o yok. 
Olması da mümkün değil. Sisteminde öyle bir şey yok. Nedir o? Verilecek cevabı 
biliyorum ama tutuyorum. Her doğruyu her yerde dememek. Her bildiğini her yerde 
uygulamamak. Yani “konuşmak gümüş ise, sükût altındır” demişler. Sükût demek, 
konuşmayan konuşmasın değil. Bilen olduğu halde konuşmuyor, demek. İlim 
potansiyel itibariyle patlamış enerjidir. İlim varsa, burada bir mevzu olursa, duramazsın 
söylersin. O patlamış. İşte bildiğin halde onu tutabilmek. Yutkunup tutabiliyorsan, bu 
ilmin arkasında başka bir ilimdir. Bu şeytanda yok. 
 
Sual: Müzakerede de değil ama değil mi? 
Elcevab: Hayır, müzakerede değil. Müzakerede tutarsan, yanlış olur. Her doğruyu her 
yerde söylemek yanlış. Burası doğru yer. 
 
İşte o bildiğini söylemedin. Cahil bilmez değil. Biliyor ama bildiğini ne zaman zer’ 
edeceğini, ne zaman açığa çıkaracağını, ne zaman ortaya çıkaracağını bilemez. 
İçinden coşar, hemen der. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksad, 
üslubu bilmeden pat diye söyler. Bu söylemesi cehaletine delalet ediyor. Ama doğru 
söyledi. Çünkü zamanını, zeminini, muhakemesini ve muvazenesini yapmadan 
söylediği için cehalete hizmet eder. İlim, cehalete hizmet eder. Şeytanda bu var. 
Banyoda vesvese gelir mi gelmez mi? Orada getiriyor, yatakta getiriyor yani burada 
olmaz, burada ayıptır, burada günahtır olmaz, şefkattir vs. böyle bir sistemi yok 
şeytanın. Paldır küldür gidiyor. Şeytanın özelliği bu. Şeytanın getirdiği cahillik değil. 
Cahil değil bu. Söyledikleri cehalet değil. Söyledikleri doğru ama yanlış yerde söylemiş. 
Şeytan bizde şunlara vesile oluyor: 1) ciddi olmamıza 2) araştırmamıza 3) lakaydlığı 
atmamıza vesile oluyor. 
 
Şeytan da biliyor, ben de biliyorum. Aramızdaki fark şu: ben bildiğimi pat diye 
atmıyorum, çünkü bilmek kendisi enerjidir, patlamıştır, onu tutmak çok zordur. Cahilin 
konuştuğu cahil değildir. Niye peki cahildir? Konuştuğu doğrudur, haktır ama neyi ne 
zaman koyacağını, söyleyeceğini bilemediği için, cahil denilmiş. Çünkü Gazalî der ki: 
“Cehaletini bilmek; ilmin mukaddemesidir.” Nerde susacağını bilmek, nerde 
duracağını bilmek, kime karşı duracağını bilmek. 
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Teneffüs babından: Nerede olmak istiyorsun? Buna (nerde olmak istediğine) ne 
kadar şuurluysan, bazı şeyleri o nisbette kolaylıkla terk edebilirsin. Hangi şiddetle terk 
etmeyi yapabilirsen, istediğini o nisbette samimi istediğini gösteriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Terklerin senin isteğinin göstergesidir. 
 
Mesela diyor ki: “Allah’ı istiyorum”. Hakikaten mi? Hakikaten bunu istiyor musun? 
Hakikaten cennete gitmek istiyor musun? Hakikaten Rıza-yı İlahiye mazhar olmak 
istiyor musun? Bunun göstergesi nedir? Bunu ne kadar şuurlu istiyorsan, o nisbette 
ona engel olan şeyleri terk edersin. Ama zor diyorsun. Hayır. Bir şeyi kuru kuru terk 
etmek çok zordur. Belki imkansızdır. İstediğine ne kadar şuurun varsa, ona varmak için 
terk etmeler o kadar kolay olur. Eğer biz Allah ve ahireti bilmiyorsak, namaz kılmak çok 
zordur. Allah ve ahirete ne kadar şuurumuz varsa, namaz kılmak zevk olur. Büyük 
zatlar bu nedenle sabah namazından sonra öğle namazını kılabilmek için Allah’a 
yalvararak dua etmişler, kılana kadar canımı alma diye. 
 
Terkler nisbetinde istediklerine samimiyeti gösteriyor. 
 
İşarat-ül İ’caz’da: Allah’ın emirlerini “Allah bana emretti” şuuru nisbetinde, Allah’ın 
emirleri kolay olur, deniliyor. Allah... Allah bana namaz kıl diyor. Allah kim? Allah kim 
benim için? Allah senin için değerli bir şeyse, o namazı kılmak çok kolay olur. Fakat 
Allah senin için cenazelerde, düğünlerde, dara düştüğün zaman müracaat edilen bir 
şeyse, lastiğin patlayınca takılacak istetme lastik gibi ise-hâşâ-, başıma bela gelince 
kullanılan bir birimse à namaz kılmak, derslere gitmek, kitap okumak, Kur’an okumak 
o nisbette zordur, olmaz.  
 
Bu dünyada niçin bulunduğuna dair şuurun ne kadar varsa, o nisbette dertler 
sana lezzet verir. Yoksa derinden derine ta ciğerinden nefes verir. Değil adamın 
siması, nefes alışverişinde içinde neler olduğu belli. Nefes alışverişimiz; kimliğimizdir. 
 
Şu an hususî cennetimizi yaşıyoruz. Hadis bil-mana: “İlim meclislerinden otlayınız. Zira 
o cennet bahçelerinden bir bahçedir.” Cenneti orada arıyorlar. Evet, orada da var. 
Çekirdeği burası. 
 
Nokta-i Nazar: Bu ilim cenneti o cennetten daha üstün. 
 
Evet, İmam-ı Rabbanî Hz: “Avam beklediği ve umduğu cenneti havas dünyada girer” 
diyor. Çünkü onlar için orası, burası fark etmiyor. Orayı burada, burayı orada yaşıyor. 
böyle eşit olunca, kendi kelamıyla şöyle denilir: “Kabre girdim. Kabir dardı, soğuktu, 
kimsesizdi, yalnızdım” diyor. Sonra Münker Nekir denilen iki tane arkadaş çıkageldiler 
diyor. “Benimle tatlı tatlı sohbet ettiler. Kabrim genişlendi, ısındı, yalnızlığım gitti, 
nurlandı.” Hani hesap? Bilemiyorum onu. 
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Nokta-i Nazar: Allah’ın sıfatının ve bir esmasının bir cilvesi bizde gözüküyor, lezzet 
alıyoruz. Kaynağı ne olur ki? Allah nasıldır şimdi… 
 
Allah Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah’a 
mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Bu Allah’tan lezzet alıyorum ve gurur 
duyuyorum. 
 
Dersin konusuna devam: 
 
Örnekle işleyelim kelimeleri: 
Ağacın çekirdeği à Sikke. Ağacın meyvesindeki çekirdek tek başına olamaz. İlle cesed 
olması lazım, o meyvedeki çekirdeğe. Bu iki çekirdek farklı. Kökteki çekirdek Evvele 
bakıyor, bu sikke. Meyvesiz bulunamayan çekirdeğe à hatem diyoruz. Ağacın zahirine 
bakınca gözüken à Cenab-ı Hakk’ın mührü. Ağacın makinesi yani arka tarafı à turra. 
Bu gücünü gösteriyor, çünkü zor. Gözükmüyor ve dışarıda mühür olarak ifade ediliyor 
ama içini bilmiyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: Zor olan zahirden, mühürden diğer hepsini de görmek. 
 
Sual: Mühür sanki sonu oluyor? 
Elcevab: Mühürde meyve de içine girmiş. Ağacın kökündeki çekirdek mühürde 
gözükmüyor. Ağacın fotoğrafını çek, kartpostal gibi. Bunun çekirdeği şu diyebilir misin? 
Diyemezsin, çünkü gözükmüyor, toprağın altında. Fotoğraf çektiğimiz zaman meyve 
gözükür ama meyvedeki çekirdek gözükmez. Fotoğraf çekince ortaya çıkan mühürdür. 
Ama meyve gözüküyor. 
 
Sual: Gözükür ama o da mühür olur? 
Elcevab: O da mühür olur ama zahirinde olduğu için mühür olur, ama çekirdek 
gözükmüyor diyor. 
 
Bu sistemin aşağısı -yani sima-ruh gibi- arkası à turra. Arka olacak ki, dışarıda tezahür 
etsin. Turra çok zordur. 
 

• Sikke à kökteki çekirdek 
• Hatemà meyve ve çekirdeğin bütünlüğü 
• Mühür à ağaç 
• Turra à ağacın makinesi 

 
Şimdi bu altyapı ile tekrar geçen derste en son okuduğumuz metini okuyoruz: (Dft 19 
sf 114) 
 
“Hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir..” 
Sikke; kökteki çekirdek. Tevhid; saltanatı bildiriyor. Birlik. Sikke-i tevhid à saltanatın 
cem’i. Saltanatı anlatırken sikke, onun hulasası tevhid. Şimdi her bir zîhayatta 
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cemedeceğiz onu. O da meyvenin içindeki çekirdektir ama bu ehadiyettir, tevhid 
değildir.  
 
“ve her bir zîruh dahi hayat noktasında bir sikke-i Ehadiyettir;” 
Tevhid; geneldir. Her bir zîhayatta gözükürse, ehadiyettir. Yani: Ağacın kökündeki 
çekirdek à sikke-i tevhid. Meyvenin içerisindeki çekirdek ise à sikke-i ehadiyettir. 
 
Sual: Normalde hatem de denilebilir ama? 
Elcevab: Biz şu an çekirdeği konuşuyoruz. Meyveyi katarsan, hatem olur. Meyveyi 
katmadık. 
 
Biz sikke, mühür, hatem konuşuyoruz, zannediyoruz ki hariç. Aslında içimizdeki 
alemleri tanımlıyoruz. Biz bunları zahirde ezberlerken, orada (yani içimizde) hepsi 
ayrışıyor. Tak tak tak diye yerine oturuyor. Başına kaza gelse, kanser, ölüm anı, çoluk 
çocuğun, işyerinde vs bunların hepsi otomatik devreye girip kullanılıyor, ahirette de. 
Yani şu anda ezberleyerek caka yapmak için malzeme toplamıyoruz. İç alemimiz inşa 
ediliyor. Meyveden bahsediyoruz ama aslında içerisi inşa ediliyor. Şu anda her 
konuştuğumuz, her yaptığımız içeriyi inşa ediyor. Namaz da öyle. Eğilip kalkıyoruz 
ama içerisi inşa ediliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Bunlar köprü oluyor. Geçemediğimiz yerlere geçiyoruz. Sırat köprüsü 
bunlar. Geçeceğiz ki içeriye doğru gidelim. 
 
Her bildiğimiz şey, alemimizi tanımlıyoruz. Muammalıktan muayyenleşiyor. Gayblıktan, 
şehadete dönüşüyor. Korkudan, havfa dönüşüyor. Karanlıktan, zülumattan nura 
inkılab ediyor. Bu bilgiler. Mesela kainattaki Allah’lık hakikatı; “tevhid”. Onu her bir 
zîhayatta cem’etmiş; “hayat”. O sikke-i ehadiyeti her bir şeye koydu. “Küllî, cüz’î” 
yapmış. 
 
“Hayatın her bir ferdinde bulunan nakş-ı sanat bir mühr-ü Samediyettir” 
Mühür; zahir. Samediyete dönüşmüş. Samediyeti en güzel misallendirdiği yer bana 
göre Ramazan Risalesinde. Allah yemez içmez, cinselliğe ihtiyacı yoktur. Buna biz 
nasıl ayna olacağız? Ne zaman? Oruçla. 
 
1.Allah yemez. 2.Allah içmez. 3.Allah’ın cinselliğe ihtiyacı yoktur. 1.oruç. 2.savm. 
3.sıyam 
 

• Oruç   à gözüne, kulağına, eline, ayağına, bedene oruç tutturmaktır. 
• Savm  à düşüncelerine, fikriyatına oruç tutturmaktır. 
• Sıyam à hissiyatına, batınına, ruhuna oruç tutturmaktır. 

 
Lügata bakarsanız, hepsi aynıdır. Üstad bilerek farklı kullanıyor. Mesela Mustafa-
estefa-istifa. Huzuzattan istifa etmiş, estefa olmuş, armoniye gelmiş. Arzularından istifa 
ederek dengeye gelmiş à istifa, estefa, Mustafa. 
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Nokta-i Nazar: Mustafa Ehad olmuş. 
 
“zîhayatların adedince bu kainat mektubu Zat-ı Hayy-u Kayyum ve Vahid-i Ehad 
namına hayatlarıyla imza ediyorlar.”      
 
Sikke – Hatem – Mühür – Turra – İmza: Mektubun başında kullanılan unvan; sikkedir. 
Sonunda bildirilen yer de hatemdir. Mektubun mevzusu; batın olur, turra. Mektuba 
bastığın mühür de zahir. Hayat kendisi à yazıdır. Hayatın işlevi à imzadır. İmza; bu 
mektubu bu şekilde kim tanzim etti, onu gösteriyor. Bir şey olsa, imza sahibine gider 
sorarlar. Sikke ile, hatem ile, turra ve mühür ile kimsenin alakası yok. Kişiyi ilgilendiren 
direk bu imza sahibi. Hayatımızın tümü yani doğdun öldün à bu imza. Bu imza Vahid-
i Ehad namına atılır. Mesela belediye başkanı adına sen imza atıyorsun. İşte sen de 
Allah adına hayatını kullanıyorsun. Allah adına kainattan tasarruf ediyorsun. 
 

• 1.Zat  2. Hayy  3.Kayyum  4.Vahid  5.Ehad.  
• Sikke – Hatem – Mühür – Turra – İmza à bu da 5! 

 
Allah adına yaşıyorum ben. Allah adına karar veriyorum. Başkan adına attığın imza, 
Allah adına atılan imza à hayatın ile. Zat-ı Hayy-u Kayyum, Vahid-i Ehad namına 
imza atıyorsun! İmza; kişinin karakterini, kimliğini ve kişiliğini, hissiyatını, düşüncesini, 
fikirlerini gösterdiğine delilim şu: imzanın şekliyle o andaki düşüncelerin ve hâletlerin 
belli oluyor. Hayat à sahife. Ömür à kalem. Onayladıklarımız, taraftar olduklarımız 
var, bize rağmen çalışan à mürekkeb. Kalem; niyetimize, ihlasımıza, sadakatimize 
göre şekil alıyor. Hiçbir şey yapmamışsan, çizgi çiziyor. Yapmışsan, şekilleniyor: 
harfler meydana geliyor. 
 
Lemalar 337: 
 
“Ve o mektub da tevhid mühürleri ve” 
 
Mühür à Zahir à Kitab-ı Mübin. 
 
“o mektub da ehadiyet hatemleri ve” 
“o mektub da samediyet sikkeleridirler.” 
 
Mektubun kendisi; Samediyet. 
 
Külliyata hiç dokunmadan bu şekilde dizmeye tasnif denilir. Dizerek yazınca, mana 
açılıyor. Risale-i Nur’un söylemek istedikleri çok daha fazladır söylediklerinin yanında. 
Bu kanun Kur’an’da da cari. Kur’an’ın da söylemek istedikleri çok fazladır 
söylediklerinden. Bu tefsirdir. 
 
                  Öyle de; 
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Hayat gibi   
               her bir zîhayat dahi 
bu kitab-ı kainatta birer mühr-ü vahdaniyet olduğu gibi,” 
 
Kitab-ı kainata burada mühür dedi. Kitab-ı Mübine bakıyor buradaki vahdaniyet. Kitab-
ı kainat şecere-i hilkat. 
 
Sual: Vahdet nedir? 
Elcevab: Farklılıklar alemini bir bütüne getirip bütün olarak işlemesi, farklılıkların bir 
bütün olarak çalışmasına denilir. Burada şahıs yok. Sistemin birliği yani sistemde 
çalışma şekli bir. 
 
“her birinin yüzünde ve    birer hatem-i 
                 simasında               Ehadiyet         konulmuştur.” 
 
Hatem; meyvenin kendisidir. Yüzüne hatem, simasına ehadiyet demiş. Rab ile Rabb-
ül alemin gibi. Bir alemlerin Rabbi var bir de benim Rabbim. 
 
Nokta-i Nazar: 
Simada gözüken             à benim Rabbim    (Rab) 
Surette (sistem) gözükenà alemlerin Rabbi (Rabb-ül alemin) 
 
Sirayet: En can alıcı yere geldik: “Hayat cismaniyete sirayet etti.” Bu cümle buraya 
kadar okuyup hazmettiklerimizden çıktı. 5.remizden çıktı. Mesela Osmanlının ruhu 
camisindeki taşlara sirayet etti. İnsanın ruhu, zihniyeti, fikriyatı, duyguları, haram-helal 
kavramları, haya, edeb, maneviyat, fazilet, kemalat à taşa sirayet ediyor. Camileri 
buram buram Osmanlı kokuyor. Çeşmelerinde sanat kokuyor. Camilerinde fazileti 
kokuyor. Cumhuriyet döneminde yapılan camiye bak. Şimdi şunu dinle: hayat à 
cismaniyete à sirayet à etti. 
 
İnsanın böyle bir özelliği, meziyeti yokken, kendi şuurunun dışında eline aldığı bir taşa, 
yaptığı bir binaya kendi nakşolursa (!)..Bu sirayet. Sigara içmediğin halde içenin 
yanında oturunca, sigara kokusu üzerine sindiği gibi. İşte o taşa ne yüklenmişse ona 
alıcı olarak bakanda (bulunduğumuz yüzyılda bakanda) o taraflar oynamaya başlar. 
Mesela sinyal koymuş. Demir olunca çalar. Karşında tahta olsa çalmaz. Aynen öyle de 
o taşa hangi fikriyat konmuşsa, o fikriyatımı uyandırıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Kâbe’de İbrahim as’ın ve Âdem as’ın sirayeti var. Kâbe’de 
peygamberler sirayeti var.  
 
O da taştır, o da taştır. Kâbe’nin taşı da taştır ama sirayet var. Eyüb Sultan camisi de 
cami, cumhuriyet döneminde yapılan cami de cami. İkisi de taş ama niye farklı hissiyat 
uyanıyor? Taş taştır. Tartsan hacmi, kütlesi, parası aynı. Ama orada adamın cism-i 
misalîleri var. Adam var orada. O taşı kim koymuşsa, orada o var. Bu nedenle 
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çocuğuna uyduruk bir sütannesi bulma. Sırf beden, süt besliyor, ne var dersen, bu 
kafayla! 
 
Sual: Beden ile cismaniyeti ayırdınız sanki? 
Elcevab: Evet, çok fark var. 
 
Sual: Beden cismaniyetin içinde değil mi? Cismaniyeti kapsamaz mı? 
Elcevab: Cismaniyet bedeni kapsar. Beden çok basittir, zahirdeki görünüştür. Madde 
ile mana gibi. Buraya yapılacak muamele oraya taşıyor seni. Cismaniyetle beden 
etkilendiği gibi, bedenle de cismaniyet etkileniyor. Mesela insanın iç alemine göre 
siması değişiyor. Demek cismaniyetine göre beden değişti. İnsan öyle bir kavşaktır ki, 
suratı çanak anten gibidir. Dışarıdakilerle içerisini etkiliyor. 
 
Sual: O zaman her şeyin kavşağı beden oluyor? 
Elcevab: Evet. Yani batını zahire, zahiri batına dönüştürme kavşağıdır. Hiç bir şey 
yapmıyor, sadece kavşak. İnsan çok tuhaf bir mahluk. Bedeni insan zannediyor. Senin 
ruhunu söküp atsak, siman nasıl olur? Siman olmaz. Hatta en korkuncu şu: ben Rüştü 
abinin cenazesine sordum. “Abim, nerdesin?”. Dedi ki: “Nerde olduğumu anlamak 
istiyorsan, simama bak.” Nasıl ki ben odama, masama nerde olduğuma dair adresimi 
yazdığım not bıraksam, benim nerde olduğumu kesin bildirir ise, aynen öyle de vefat 
edenin nereye gittiğini, adresini cesede bırakıyor. Simaya bakın, nerde olduğunu 
görürsünüz. Gittiği yerin alametini simaya bırakmıştır, deniliyor. Değil yaşarken siman 
ne düşündüğünü göstermesi, vefat ettikten yani ruh çıktıktan sonra hala bedene sirayet 
var. Beden ölmüş, Osmanlı ölmüş. Osmanlının ruhu taşta nasıl duruyor? Ölmüş 
cesedde adamın ruhu sirayet ettiği, tesir ettiği gibi duruyor. Burası burası değil. 
Bildiğiniz gibi değil. Her şey aslından haber veriyor. Her şey birbiri üzerine bindirilmiş. 
 
Buna bir misal: Köye gittiğimde dedemle çobanlık yaptığım yere gittim. Beş altı 
yaşlarındaydım. Orada bir taş vardı. Orada dedemle veya sığırla oynardım. Dedem 
otururdu, düşünürdü, tesbih çekerdi. Dedemin arkasındaki taşa çıkıp dedemin 
kafasıyla oynardım. Dedemin de hoşuna giderdi. İşte o taşa uzaktan baktım, daldım 
daldım. Gayr-i ihtiyarî her şey açıldı. Dedemi seyrediyorum. Kendimi görüyorum. Üstad 
Van kalesine gittiğinde taş yığınlarına bakıp orada geçirdiği zamanlar hayaline 
geldiğinde, hayalinden çevirecek kimse olmadığı için, hayalimde kuvvetli olduğundan 
çıkamadım diyor. Ondan sonra orada olan hadiseleri seyretmeğe başladı. Ermeniler 
şöyle yaktılar, yıktılar diye yıkılmış yerde seyretti. Her şey çünkü birbiri üstüne 
bindirilmiş. Aynı yerde kim vardı ise, hepsi orada duruyor. Toprağın şehadetinden 
korkun deniliyor. Hatta namazda ilk sünneti başka yerde, farzı başka yerde, son 
sünneti başka yerde kılın deniliyor, çünkü şehadet edecek. Buna delil bir hadis-i şerif: 
“Ahirzamanda kişinin ayakkabı bağı konuşmadıkça, kıyamet kopmaz.” O zaman ne 
bağı, çarık bile yoktu. Ayakkabı bağından bahsediyor. 
 
Sual: Bağdan ne anlamalıyız, nedir? 
Elcevab: Onu hiç sorma. BAĞ diyor. BAĞ. Konuşmadıkça.  
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Sual: Cismaniyetin maddesi zaten hayat idi. Nasıl ona sirayet ediyor? 
Elcevab: Hayat maddeye dönüşmüş, donmuş. Mesela buz, donmuş su. Su, sıvıya 
dönüşmüş H2O. 
 
Sual: Sıfat seviyesindeki hayatın madde-i hayata dönüşmüş halini mi ifade 
ediyorsunuz? 
Elcevab: Evet. Mesela buz à su à H2O à enerji à esîr à madde-i hayat à ayn-ı 
hayat à akıl cevheri à ruh cevheri à mec’ul/Nur-u Muhammedî à Esma. Bu nedenle 
Allah Resulü asm cismiyle Arşa kadar gitti. Arşa kadar gidişi, esma seviyesindeki cismi. 
Esma seviyesinden kasıt şu: Sıfat Hayy ise, Esması Muhyi. Sıfat İlim, Esması Âlim. 
Peygamber asm cismiyle Arşa kadar gitmesi kesin, sarih ifade var. Arştan sonra Levh-
i Mahfuz ve Arş-ı Azam var. Buradaki cismi sıfat seviyesindeki cismi. Cebrail’in bile 
varamadığı. Buzu taşımak, suyu taşımaktan kolaydır. Suyu taşımak, H2O’yu 
taşımaktan zordur. Geri gittikçe, taşımak zordur. Bu nedenle Arşa kadar cisimle 
gidilebiliniyor, kolay. Ama Arştan sonra esma seviyesindeki cisim değil, sıfat 
seviyesindeki cisim. Yani buz su olmuş veya su H2O olmuştur. Arş; esmanın perdesiz 
tecelli ettiği yer. Arştan aşağısı hep esma. Arştan yukarısı hep sıfatın tecellileri, 
yani cevher seviyeleri. 
 
Sual: Biz cismaniyet Arşa kadar diyorduk. Cismaniyetin sıfat seviyesi de varsa, 
Arşa kadar değil o zaman? 
Elcevab: Cismaniyet var ama Muhyi de hayattır, Hayy da hayattır. Hayy sıfattır, Muhyi 
esmadır. Esma ve sıfat arasındaki fark gibi bir fark var. 
 
Sual: O kısma o zaman cismaniyet demeyeceğiz mi? 
Elcevab: Cismaniyettir ama bizim cismaniyetimiz gibi bir cismaniyet değil artık orada. 
Bizim cismaniyetimizi kasdediyorsan, Arşa kadar diyeceksin. Esma Sıfattan çıktı. Sıfat 
Şuunattan çıktı. Şuunat Zattan çıktı. Esma Sıfattan çıktı diye, Esma Sıfata benzemiyor. 
Muhyi hayattır ama esmadır. Hayy da hayattır ama sıfattır. Hayy’dan Muhyi çıktı diye 
aynı değiller. 
 
Sual: Sıfatsız kendisi olmaz mı? 
Elcevab: Mesela benim ruhum var, merhamet var, anlayış var, idrak var vs bunlar 
sıfattır. Sıfat; dışa vuruşudur, kabiliyet gibi. Kabiliyet; istidattan çıkar. 
 
Sual: Bir şey değiştirmedik o zaman? 
Elcevab: Hayır, hiçbir değişiklik yok. Yalnız orada net konuşamıyorduk. Arşa kadar 
olan cismaniyet kesin idi ama ondan sonraki seviyesini bilmiyordum. Şimdi ise; orada 
sıfattaki tecelliyat var diye kesinleştirdik. Yani orada da cismaniyet var ama esma 
seviyesindeki cismaniyet değil. 
 
Sual: O zaman zatî cismaniyet de olması lazım? 
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Elcevab: Bunu kendi tefekküründe diyebilirsin ama umuma cismaniyet Arşa kadardır 
diyeceksin, yoksa kafalar karışır. Arşa kadar esma seviyesi. Sonra sıfat seviyesi yani 
cevher seviyesi. Arşa kadar mahlukat alemidir. Arş-ı Azam cevherler alemidir, ruh 
cevheridir. Yani programlar Arş-ı Azam. Vücud giymeler Arş. Bunları umuma 
anlatamazsın. Onlara tevhidi anlatacaksın. Sen ama bileceksin ki, cismaniyetin her 
meratibi Arştadır. Ama ondan sonrası çok ince cismaniyet. Şöyle diyeyim: Arşa kadar 
olan cismaniyette, ruhu ile cismaniyet aynı. 
 
Sual: Cismaniyetin de cevheri var mı? Gidebilir mi oraya? 
Elcevab: Evet, her şeyin cevheri işte. Arşa kadar cismiyle ruhu aynı, Resulullahın. 
Arştan sonra ise ruhu cismaniyetine galib. Hepten inceltmiş, cevher olarak. Cismaniyeti 
cevher olarak gitmiş. Çünkü her şeyin cevheri orada. Yani her vücuda gelen Levh-i 
Mahfuzda vardır, fakat her Levh-i Mahfuz’dakiler vücuda gelmemiştir. Her 
cevherdekiler burada yoktur ama her burada olanların cevheri var. Cismaniyetin de 
cevheri var. Resulullah, cismaniyetin cevher seviyesine çıktı. Mahlukat seviyesinde ise 
Arşa kadar gitti. Gerçi tefekkürümde şekle sokamıyorum, nasıldır o cismaniyet 
bilmiyorum ama cevher seviyesinde bir cismaniyet.  
 
“madem dünya hayatı ve 
cismanî yaşayış ve                böyledir” 
hayvanî hayat  
 
Üçü farklı: dünya hayatı à beden. Cismanî yaşayış, yaşayış à cismaniyetmiş. 
Hayvanî hayat: nefes alıp vermek, üremek, çoğalmak. 
 
“hayvaniyetten çık” 
 
Üstad insana diyor. Hayvaniyetten çık. Kim muhatapsa o. 
 
“cismaniyeti bırak, 
                             kalb ve 
                            ruhun   
Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan   
            daha geniş  
                             bir daire-i hayat, 
                                                       bir alem-i nur bulursun.”    
 
Ne ile bulursun? Hayvaniyetten çıkıp, cismaniyeti bırakabilirsen, kalb ve ruhun derece-
i hayatına girmiş olursun. 
 
Nokta-i Nazar: Hayvaniyet ile cismaniyet ikisi farklıymış. 
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyet Arşın cennete kadar olan kısım olarak gözüküyor. Yani 
cenneti de bırakacaksın. 

derece-i hayatına gir. 
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Bizim cehennemimiz; Allah’ı kaybetmek. Bizim cennetimiz; cennetin sahibi olan 
Allah’ı bulmak:  
 
Cenneti “her kişi” ister. Rıza-yı İlahiyi, Allah’ın kendisini, “er kişi” ister. 
 
Sual: O zaman sıfat kısmı cennetten sonraki Arş kısmından başlıyor diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet. Millete din denildiğinde cennet cehennem hatırına geliyor. Üstad 
Emirdağ 2-79 ve 105 de diyor ki: “Sakın şahsî kemalatına ve terakkiyatına hizmet-i 
imaniyeyi alet etmeyesin. Bana bütün bütün Rıza-yı İlahî gösteriliyordu.” Yani biz 
Allah’ı cehennemden kurtulmak, cennete girmek için sevmeyeceğiz. Allah’ı, Allah 
olduğu için sevmek lazım. Diğeri caizdir, meşru’dur ama avamîdir. “Herkese meşru 
iken, ben men’ediliyordum” diyor Üstad. Bizim derdimiz cehennemden ve azabdan 
kurtulmak, şahsî kemalat ve terakkiyat gibi problemimiz olmaması lazım. Bunlarla 
meşgul olursan, bunlar çıkar karşına. Bize bütün bütün rıza-yı İlahi gösteriliyor. 
Nurcuların cenneti à cennetin sahibi olan Allah’ı bulmak. Cehennemimiz à 
cehennemin sahibi olan Allah’ı kaybetmek. Bizim cehennemimiz; Allah’ı kaybetmek. 
Bizim cennetimiz; cennetin sahibi olan Allah’ı bulmak. 
 
Rıza-yı İlahinin lügatidir bu yani Rıza-yı İlahî; cehennemden ve azabdan kurtulmayı, 
şahsî kemalat ve terakkiyatını istemeden bütün bütün Allah’ın kendisini 
istemektir. 
 
Emirdağ 2- 105: “Cenab-ı Hakk’a hadsiz şükrediyorum ki; bu uzun zamanlarda 
ihtiyarım haricinde hizmet-i imaniyemi, değil maddî ve manevî terakkiyatıma ve 
kemalatıma ve azabdan ve Cehennem’den kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme 
vesile yapmama, belki hiçbir maksada kat’iyyen âlet etmemekliğime gayet kuvvetli, 
manevî bir mani’ görüyordum. Hayret hayret içinde kalıyordum. 
 
Acaba herkesin hoşlandığı manevî makamatı ve uhrevî saadetleri a’mal-i saliha ile 
onları kazanmak ve müteveccih olmak, hem meşru hem hiçbir cihet-i zararı olmadığı 
halde ne için böyle ruhen men’ediliyordum. Rıza-yı İlahîden başka vazife-i fıtriye-i 
ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi ayn-ı ücret bana gösterilmiş.” 
Şu dersin ücreti dersin kendisidir, şu anda cenneti yaşadığımızdır. 
 
Nokta-i Nazar: Cennette değil, Rıza-yı İlahî. 
 
Aynen, harika yakaladın. İlmin sevkiyle diyor. Vakıf olmakla olmuyormuş, merak da 
lazım. Bu derste bak vakıf yok. Merak yok. Vazife başka. Bu başka bir şey. İçtima-i 
hayattayım diye üzülmeyin. Allah bu özelliği size vermiş, herkese vermemiş. 
 
Meraka ait yeni bir şey yazdım: İlme merak, aklı zekanın önüne taşır. Enfüsî 
tefekkür de aklı öne taşır. İlme merak ve enfüsî tefekkür aklınızı zekavetinizin önüne 
taşır. 



CİSMANİYET 4_______________________________________________________ 

 44 

 
Nokta-i Nazar: Rıza-yı İlahî esas olan. Ücret de imana hizmetin kendisi. 
 
Aynen. Zaten iman ücrettir, netice değildir. İmanla bir şey almayacağız. İmanın kendisi 
ücrettir. İman; ücretin kendisidir, ücret alma vesikası değildir. Hizmet de kendisi 
ücrettir. Hizmetle bir şey almak değildir. Hizmet; ücretin kendisidir. Ücret bu ise, cennet 
de bu. İmanla bir yere gideceksen, cennete gidersin. İmanın kendisi ücret ise, o Rıza-
yı İlahî. Biz imanı bile alet yapmamalıyız. İman; Allah’ın nurudur. Cennet; Allah’ın 
mahlukudur. İşarat-ül İ’caz 42: “İman, Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre: “Cenab-ı 
Hakk’ın istediği kulunun kalbine, cüz’-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur.” 
denilmiştir.” İmanla bir şey aranmaz. İmanla bir şey istenmez. İman; kendisi ücrettir, 
kendisi Rıza-yı İlahîdir. Allah’ın rızasının adıdır; iman. Mahluk olan cenneti isteme 
imanla. 
 
Nokta-i Nazar: Bence amel cenneti, iman Allah’ı kazandırıyor. 
 
İmanın karşılığı Allah’tan başka bir şey olamaz. Ahmed İbn-i Hanbel Allah’ı görmüş. 
Fıkh-ül ekber de yazıyor. Allah cc: “Ey Ahmed! Ne istiyorsun?” Ahmed İbn-i Hanbel 
ses çıkarmadı. Allah cc dedi ki: “Sen benden bir şey isteme. Benden ne istersen o 
benden bir şeydir, ben değilim. Sen beni iste.” 
 
 
“hayvaniyetten çık,   kalb ve 
cismaniyeti bırak,     ruhun 
                              

• Hayvaniyetten çıkarsan à kalbin derece-i hayatına girersin. 
• Cismaniyetten çıkarsan à ruhun derece-i hayatına girersin.                               

 
“İşte o alemin anahtarı, 
                                     marifetullah ve” 
 
Anahtar diyor, yani kendisi değil, girişidir. 
 
“Vahdaniyet sırlarını ifade eden 
                 “La ilahe illallah” kelime-i kudsîyesiyle 
                               kalbi söylettirmek, 
                              ruhu işlettirmektir.” 
                                                                               Lemalar 137/Dft 15 sf 315 
 
Sual: Anahtar o ise, kapı ne, içerisi ne? 
Elcevab: Kapı; kalb. Anahtar; marifetullah, kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmek. 
 
 
Metnin defterdeki izahı: 

derece-i hayatına gir.” 
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• Dünya hayatı         
• Cismanî yaşayış           
• Hayvanî hayat 

 
Mesela yaprağın şekli, aynı yerde rengi, aynı yerde kokusu, aynı yerde tadı. Şekli, 
rengi, tadı, kokusu. 
 
Tıpkı odunun içindeki farklı yapılar gibi (duman, ısı, ışık, nur, enerji…) veya buzun 
içindeki farklı yapılar gibi (buz, su, H20, enerji, esîr, madde-i hayat, ayn-ı hayat, akıl 
cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammedî, esma, sıfat, şuunat gibi). 
 
Hayatın içeriği nihayetsiz (yani on sekiz bin alemi cem’etmiş). Nasıl ki bu cismaniyette 
her günde adedi belli olmayan hâletleri, hisleri, duyguları yaşadığın gibi... 
 
Mesela bu derste ayrı bir hâlet oluyor, dersten çıktıktan sonra başka bir hâlet oluyor 
veya namaza girince ayrı bir hâlet oluyor. Mesela ben namazın ilk rekattaki hâleti ikinci 
veya üçüncü rekatta bulamıyorum. 
 
Eğer desen; hayvaniyetteki cismaniyet bendekinden farklı mı? Hayvaniyette de 
cismaniyet var ama insaniyetteki cismaniyet gibi değil. Çünkü bizim cismaniyetimize 
ruhumuz sirayet etmiş. Cismaniyetimiz bizim ruhumuza arkadaş olmuş ki, ruhtaki 
hâletlere göre şekil değişiyor. Bu sefer o unvanla şeref alıyor. Misal: senin kendi bir 
şerefin yok ama bir belediye başkanın yanında bulunsan, başkaları seni orada 
görünce, değer alırsın. Hayvanlarda da cismaniyet var ama bizdeki cismaniyet gibi 
değil. Bizim ruhumuz cismaniyete sirayet etmiş. Yine eğer desen: benim cismaniyetim 
hayvaniyetten nasıl yüksek? Senin cismaniyetin elbette hayvaniyetten yüksek değil 
ama senin cismaniyetini ruhun değiştiriyor. 
 
Sual: Yoksa atomsal olarak aynıyız? 
Elcevab: Evet. Senin suratın ile arkadaşının suratı da aynı ama aynı değil işte. Ruhun 
değiştiriyor. Taş taştır ama Osmanlının ruhu onu değiştirdiği gibi. Bu cihetle yani sirayet 
cihetiyle senin cismaniyetin onu aşıyor. Çünkü cismaniyeti ruha arkadaş etmiş. Allah, 
senin cismaniyetini ruhuna arkadaş etmiş. Senin kalbde, dimağda vazife yapan zerre 
ile hayvaniyet kıyas edilir mi? Senin secde ettiğin şu alnındaki zerreler aldığı şerefle 
hayvaniyet aynı mıdır? 
 
Nokta-i Nazar: İşin içinde sen olunca, farklı oluyor. 
 
Aynen. Mesela kazak, kazaktır. Resulullah asm hırka-i şerifini Veysel Karanî’ye 
göndermiş. Kazak mıdır o? Üşümesin diye mi göndermiş? Oysa çobandı Veysel 
Karanî. En güzel yün ondaydı. 
 

Birbiri içinde birbirini setretmeyen-kapatmayan-alemler 
aynı yerdeler. Müzaheme yoktur. 
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Sual: Resulullah asm Veysel Karanî’ye “hırkamı giyip ümmetim için dua etsin” 
buyuruyor. Üveysîlik diye bir tabir var ama hiç açmıyorsunuz. 
Elcevab: Biraz Üveysî hakkında ders yaptık, biraz hatırlatayım: Hırkayı gönderiyor ve 
bir şey istiyor. Bir şey vermeden almıyor. Ümmetime dua etsin diyor. Kendisinin duası 
zaten makbul ve etmiyor mu? Niye ona ettiriyor? Gavsiyet, Ferdiyet ve Üveysîlik. 
Kazağın ne alakası var dua ile? Giy ve dua et, dedi. 
 
Allah bu mevcudatı, bu cismaniyeti yaptı. Bizim bildiğimiz gibi değil bu taş, toprak. Taş, 
toprak ama hayattan yapılmış. Hayatın kendisidir taş. Ama kör olası cehalet taştır diyor. 
Cehaletin bir başka boyutu şu: gözün gördüğü ile kulağın gördüğü aynı mı? Aynı zevki 
mi alırlar? Latife-i Rabbaniye de Allah’ı görüyor ama kör olası cehalet Allah’ı göz 
seviyesinde istediği için, görmüyor zannediyor. Latife-i Rabbaniye Allah’ı görmese, 
namazda veya derste bîhuş olmaz. Latife-i Rabbaniye Allah’ı müşahede ediyor. Hazır 
olmadıkça, huzur olmaz sende. 
 
Nokta-i Nazar: Dimağ görmez, dimağ müşahede eder. Dimağ için kulak da aynıdır, 
dokunmak da aynıdır, koku almak duymak da aynıdır. Dimağ görmez, müşahede eder. 
Gören göz değil. Göz görür, dimağ müşahede eder. Alem-i şehadeti müşahede eder. 
 
İnsanlar adedince alemler birbiri içinde bu alemde cem’edilmiş. 
 
İnsan; son noktadır, ene ve zerre. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Baş. Kainatı yarattı, 
her şeyi yarattı, en son insanı yarattı. Allah dedi ki “Son”. Allah’lık hakikatının zuhuratı 
insanla bitti. “Nokta”. 
 
Nokta-i Nazar: Esmalar aslında nihayetsiz tecelli ediyor. Esmalar birbiriyle çarpışınca, 
nihayetsizliğine nihayet veriliyor. Esmalar birbirine çarpışınca, bir şekil çıktı. O da 
insan. Nokta. 
 
Herkes kendi alemiyle bu alemde yaşar. Aynı yerde ve zamanda yaşadığımız 
halde herkesin alemi kendi müşahede ettiği alemin içinde yaşıyor. 
 
Ben alemimin içindeyim. 
 
Ekser insanlar; dünya hayatı,  
                        cismanî yaşayış ve  
                        hayvanî hayat 
 
Bunları alemimizde, düşünce boyutumuzda bitirmemiz gerekiyor. Sığıra göre dünya ot 
ve sudur. Kuşa göre daldır ve bir tane solucan bulmaktır. Gafile göre uçkurluk ve 
midedir. Taassuba göre ise, her şeyi ve kendisini unutmuş, ona hücum etmektir. 
Psikolojiciye göre psikolojik sıkıntıdan kurtulmaktır, başka bir şey yok. 
 

boyutunda yaşıyorlar. Ve bu tüm hayat budur 
zannediyorlar. Nasıl ki hayvan dünyada ot ve 
sudan başka bir şey zannetmediği gibi. 
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İşte bunların hepsini terk etmek lazım, bunlardan çıkmak lazım. Terk etmek demek; 
gaye olmaktan çıkarsa, kalb ve ruhu aralamış oluyor. Yapacaksın, yaşayacaksın ama 
gayen o olmamalı. Bunlar gaye değil, âlet olmalı. Eylem itibariyle: hayatının gayesi, 
Risale-i Nur’un hizmetinde imana hizmettir diye elini maddî-manevî taşın altına 
koyuyorsan, gayret ediyorsan, kalbin ve ruhun derece-i hayatını aralamışsın 
demektir. Oradan başlıyor. 
 
 
13.01.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET 5 
Şefkate ve merhamete hasretlik çekiyoruz 

 
Kısa bir tekrar: 

• Evvel à Sikke à kök çekirdek 
• Ahir à Hatem  à meyve 
• Zahir  à Mühür  à ağaç 
• Batın  à Turra  à fabrikası 

 
İmam-ı Mübin à iki çekirdeklere yani kökteki çekirdek ile meyvedeki çekirdeğe bakıyor. 
Kitab-ı Mübin ise à zahir ve batına bakıyor. 
 
Hayat; cismaniyete sirayet etmiş. Cümlesini konuşmuştuk. Sirayet bambaşka bir 
şey. Başka bir kanun işliyor. Kanun, kanun içinde işliyor. Meyvedeki koku, tad, renk, 
şekil, madde, enerji vs birbiri üzerine bindirilmiş ama hiç birisi gözükmüyor (birbirini 
örtmüyor). 
 
Defter 19 sf 117: Mektubat 409: 
 
“Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, 
şu alem binler perde perde içinde sarılı, 
birbiri altında saklı alemleri 
bu alem içinde gördüm. 
Her bir perde açıldıkça, 
diğer bir alemi görüyordum.” 
 
Nerde görüyordu? Bu alemde. 
 
Sual: Bu alem neresi? Üstad nerede şu an? Pergeli nereye koymuş? Bu alem diye 
bastırıyor üstüne? Halbuki biz göremiyoruz şu an. Demek ki bu alemde değil? Ya da 
bizim göz görmüyor? 
Elcevab: Biz küre-i arzdayız, o dünyada. Küre-i arz; fiziksel hayat. Dünya; kainatın 
çekirdeği, bütün alemlerin cem’i. Mesela bir orkestra dinliyorsun. En az otuz tane cihaz 
var. Her birinden en az üç tane var. Bu adamlar bir notayı çıkarmak için, ömrünü 
vermiş. Radyoda o orkestrayı dinlerken, ses bütünlüğünü görürsünüz. Yönetmeni 
göremezsiniz. Televizyonda ise yönetmeni görürsünüz ki, elini kolunu sallıyor. Çok 
mantıksız görünüyor. Oysa o otuz tane cihazın içerisinde otuz tane cihazı tek tek 
dinliyor ve üçüncü sazcının ikinci teli gevşek olduğunu bile anlıyor. O bütünlük 
içerisinde hepsini tek tek duyuyor. Rize’de de bir adam vardı. Kur’an’ı üç kişiye aynı 
anda okuturdu. Hepsini tek tek dinliyor. Birine “re” de dilini kıvırmıyorsun, diğerine 
“gunneyi” yapmadın diyor. Yani bu alem içinde o alemleri görüyor. Orkestradaki adam 
aletini çok iyi çalmayı biliyor, ne çalacağını biliyor ve önünde de nota var. Yönetmene 
neden ihtiyaç oluyor yine de? Sistemi bütüne getirmek için o yönetmen lazım. 
Çalanlar sadece kendini dinliyor ama yönetmen herkesi dinliyor. Herkesi dinleyerek 
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hepsine de hükmediyor. Biri hızlı, biri yavaş çalar bilir çünkü. Ama radyo dinlerken 
yönetmeni görmüyoruz ama dinliyoruz. Mevcudatın sesini de böyle dinliyoruz. Orkestra 
şefini görmüyoruz. Bir tek hoş sesi duyuyoruz. O ses senin hoşuna gitmesi için, elli 
tane cihaz var. Her birisi de aletine ömrünü vermiş. Üstad da kainata mûsiki dairesi 
diyor. 
 
Elli beş lisan ile Allah’ın isbatı Mesnevi-i Nuriye’de geçiyor. Onu ders yaptık. Elli beş 
lisan à Peygamberin asm elli beş sıfatı à ve şeytanın elli beş sıfatı var. Bir sıfatı 
Azazil, bir sıfatı şeytan, bir sıfatı iblis. Kur’an’da en çok iblis geçer. Hannas sıfatı da 
var Nas suresinde. Hile, yalan, kazib diye elli beş tane sıfatları geçiyor. Elli iki zahirî ve 
üç batınî farzların karşılığı. Elli beş lisanla mesela çiçek. Çiçeğin üzerinde renk var. 
Rengi kokusunu kapatmamış. Birbiri üzerine bindirilmiş. Bu basit bir örnek. En güzel 
şahid biziz. Alem, alem içinde. Bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha. Bu cesede o 
kadar hasr-ı nazar etmişiz ki, perişan olmuşuz. Binanın duvarına, çimentosuna, 
boyasına, tozuna vs. dikkat ediyor ama kendini unutmuş. Ruhuna dikkat etmiyor. 
 
Her bir insan senin bir hissinin açılımı, donmuş hali: Alem alem içinde: şeytan da 
var alemimizde. Kahvede oturanlar da var bu alemde. Onlar da bir alem. Ben kimim? 
Kendimi tanımak istiyorum. Her duygum, hissim cisimleşse ve her bir duygum insan 
olsa, ben nasıl olurdum? Merak ediyor musun? Bak işte.. bütün bu insanlar sensin! 
Her bir insan senin bir hissinin açılımı, donmuş hali. Böyle bakarsanız, harika olur. 
Cüz’i nazarını cüz’i şeylere hasretmekle boğulmaktan kurtarırsın. (Mesnevi-i Nuriye 
213) İnsanın buhran ve bunalımı küçük şeyleri büyük sorun yapmasından -hepimizin 
yer yer yaptığımız gibi- cüz’i nazarını cüz’i şeylere hasretmekten kaynaklanıyor. Oysa 
küllî nazarı ile cüz’i şeye baksa, küllî baktığı için, o da küllî oluyor. Bütünsel bakıyorsun. 
Cüz’iye bütünsellik bakıyorum. Benim sarhoş olma özelliğim yok mu? Var. Nasıl 
olurdum? O sokaktaki sarhoş ben’im işte. O, benim donmuş halim. Benim içimi 
göstermek için, benim duygularım ve hislerim yaşansa, hayata dönse, nasıl olurdu, 
Allah niçin bunu haram etti, bunu niçin farz kıldı, bunu yaşarsam ne olurdum, şunu 
yaşarsam ne olurdum, yapsaydım nasıl bir manzara ortaya çıkardı diye sorduğum 
zaman, Allah adeta diyor ki: “Bak şuna. Bu sensin. Senin içme özelliğinin donmuş hali.” 
Çekirdeğin açılımı. Hiç birisi gayr değil, hep sensin. Mahiyet-i insaniye birdir, inkısam-
ı gayr-ı mümkündür. Yani kısım kısım yok. Tek bir tane insan var, insan hakikatı. 
Muhammed asm’dan yaratılmış. Böyle şarapçı olur mu? Nur-u Muhammedî’de 
oluyormuş. 
 
Nokta-i Nazar: Böyle bakınca, kahvedekilere şefkatiniz oluyor. 
 
Evet, çünkü o ben’im. Ben bana nefret etmem. İşte Peygamberler böyle gördüğü için, 
mescide ayakta işeyene bile şefkat etmiş. Hz. Ömer ise öyle göremediği için kılıcını 
çekti. Öyle gördüğün zaman daha şefkatli, daha kucaklayıcı, daha affedici olur ve daha 
taassub olmaz. 
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Cennette hislerin adedince ve mertebelerince vücudun olacak: Her bir hissim 
insan olmuş. Cennette de böyle olacak. Burası oranın çekirdeği. Her bir duygu, her bir 
fikir vücuda çıkacak. O ağzımı, hissimi, latifelerimi, duygularımı inkişaf ettirdimse, 
o donacak ve o bir anın müstakil vücudu olacak. Bu nedenle nihayetsiz bir 
vücudu olacak cennette. Hislerin adedince vücudun olacak ve her mertebesince. 
Mesela şefkat hissin. Kediye şefkat, anneye şefkat vs dırrrrrt diye her bir mertebe bir 
vücud olacak. Hepsi de müstakil ben olacağım. Hepsi de aslım olacak. Onun için 
ne göz görmüş ne kulak işitmiş, ne kalb-i beşere hutur etmiş. Mesela bir çınar ağacın 
gövdesini hayal edin. Kurumuş kabuğunu hayal edin. Tutup kaldırabiliyorsun. Onun 
tozları çekirdekte de var. Ama çekirdekte toz olarak yok, program olarak var. Bizde de 
böyle. Çınar ağacın dış kabuğundaki o toz çekirdekteki bir yapının dışa vuruşu. O toz 
gibi ayrı bir vücud olacaksın. Ağacı meydana getiren toz çekirdekten çıktığı gibi. 
 
Sual: O his ruh seviyesine çıksa, aynı burada olmuyor mu? 
Elcevab: Evet, burada oluyor. 
 
Sual: Üstad’ın sıkıntıdan dişleri düşmesi gibi? 
Elcevab: Bana işkence yapsalar, sıkıntıdan dişim düşer. Bana yapılmadığı halde 
Müslüman bir kardeşime yapıldığı zaman o kadar aynı kendisini hissetmiş ki, bir 
gecede sıkıntıdan dokuz dişi düşmüş. Ve alem-i İslam’a indirilen darbeleri ruhunda 
hissediyormuş. Kafirlere de acımaya inkılab etmiş. Bazı duygular şuunat-ı zatiyeye çok 
yakındır. Bazı hislerimiz dışa vuruşudur. Kafirler de bizim bedensel dışa vuruşlarımız. 
Müslüman kardeşimizi hissetme hissi, batındaki hislerdir. 
 
İnsan; Allah’ın sırrıdır: Bizim anladığımız gibi değildir herhalde. Herkesin bir sırrı var 
diyor Cenab-ı Hak hadis-i kudsîsinde. “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” Allah 
diyor ki, “benim bir sırrım var.” Kim? İnsan... Ve ben kendimi gördüğüm gibi miyim? 
Ben bana bile sır değilim ki, Allah’a nasıl sır olacağım? Sır ne demek? Bilinmeyen, 
çözülmeyen, ihata edilmemiş, zabtedilmemiş, ekilmemiş, anlaşılmamış, kavranmamış, 
keşfedilmemiş, edilemeyecek yönüyle. Allah’ın sırrı edilemez, böyle bir tarafın var işte. 
Yani bir ucun atom, beden ve cismaniyet, öteki ucun Allah. 
 
Nokta-i Nazar: Batında sonumuz yok. Nihayetsiz gidiyor. 
 
İnsandaki ve kainattaki yönetmeni düşün. Vücuddaki hücreler, böbrekler, dalaklar 
yönetmen ile idare ediliyor. Bundan misal verdik. Sonra her bir insan bir hissimizin 
donmuş hali. Alemleri görüyor musun? Artık çekirdek-ağaç ilişkisinden değil, şu misali 
vereceksiniz veya düşüneceksiniz, çünkü herkes bunu anlamaz, anlatsanda anlamaz. 
Her bir insan bir alem. Hepsi mahiyet-i insaniyede. Mahiyet-i insaniye birdir. Bütün 
hepsini topla geri götür yani meyve à tomurcuk à dal à gövde à kök. Böyle kesretten 
vahdete gelince, vahdette bitiyor. 
 
Sual: Efendimiz asm bütün peygamberleri cem’ettiği için mi güle benzetiliyor? 
Elcevab: Evet, hepsini cem’etmiş. Gül-ü Muhammedî. 
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“Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, 
şu alem binler perde perde içinde sarılı, 
birbiri altında saklı alemleri 
bu alem içinde gördüm. 
Her bir perde açıldıkça, 
diğer bir alemi görüyordum.” 
 
Sual: Yapraktan ne anlayacağız? 
Elcevab: Dikkat ederseniz Adem as haya yerlerini yaprakla kapatmaya çalıştı. Yaprak; 
takva. Yasak meyveyi yiyince, üstleri açıldı. Ne ile kapattılar? Allah yaprakla örtün 
diyor. Yediği meyvenin yaprağı. Başka bir yaprak almamış. Derman aynı derdin içinde. 
Bir şey dertse, derman ordadır. Adamın sorunu vehim ise, vesvese dersi ona çare 
değil. Adamın para meselesi var, toprak meselesi değil. Adam Ayşe’ye kafayı takmış, 
çaresi Fatma değil. 
 
Meyveyi yemiş, haya yerleri açılmış. Ne alaka? O zaman seni hayasızlığa iten, 
hayasızlığını ortaya çıkaran ne ise, o senin yasak meyvendir. Cennetten çıkmana 
vesile oluyor. Buradaki aynı cennetinden ihraç ediliyorsun. Çünkü “fi”-cenneti. “Vedhuli 
fi ibadi vedhuli cenneti”. Kur’an’da “gir” cennetime deniliyor, “gireceksin” denilmiyor. 
Cennetin çekirdeği burada. Sureti burada, hakikatı orada. Hakikat; açılımı. Çekirdeği 
burada. İman, o tuba-i cennetin çekirdeğini taşıyor. Ama o beklediği cennet hazlarını 
kâmil, ehl-i tefekkür biri ruhunda bu dünyada yaşar. Hatta bazı tefekkürle zevkettiğin 
şeyi cennette bile zor tefekkür edeceksin, yoktur orada. Onun bildiği cennet huridir, 
yeme, içme, baklavadır, gezmektir, o cinsin zirvesidir. 
 
Metnin izahı: 
Aynen bedenin, cismaniyetin, dünya hayatı böyle... 
 
Bedenin à gir içeriye à cismaniyetin àgir içeriyeà dünya hayatı 
 
Boyut farklılıkları var. 
Birbirlerine şifrelerle geçiliyor. 
Şifrelerin başında: marifetullah 
 
Mesela koku rengin içinde. Tad da onun içinde. Şekil de onun içinde. Hepsi aynı yerde. 
Mesela gadabınız nerde ise, merhametiniz de ordadır. Sağda solda değil. Odunun 
neresinde duman varsa, nur da ordadır. Aynı yerdedir. Aynı dert içinde dermanı 
buldum. Nerde vücud varsa, adem ordadır. 
 
Sual: Her şey bu gül goncasının içinde değil mi? Gül olan Nur-u Muhammedî’nin 
içinde? 
Elcevab: Evet, hepsi. Bütün alemler. 
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Sual: O zaman burası Nur-u Muhammedî? 
Elcevab: Nur-u Muhammedînin sureti burası. Sakın ama bu gördüğün değil. Bu fiziksel 
alem, küre-i arzdır. Sen bu ilmî tefekkürü yaptıkça, dünyaya giriyorsun. 
 
Sual: Beden dünyanın cismaniyeti mi oluyor? 
Elcevab: Beden hayatı cismaniyet değil. Üstad: bedenî hayat, cismanî yaşayış diyor. 
Beden; zahirîdir. Cismaniyet ise; bunu da içinde alarak ötelere doğru ta Arş’a kadar 
gidiyor. 
 
Sual: Dünyanın karşılığı bizde nedir? 
Elcevab: Dünya bizde; cismaniyet. Küre-i arz ise; bedendir.  
 
Kavramlar karışık gibi görünüyor ama biz zahirine talib olmuşuz, mahvolmuşuz. 
İslam’da bu tefekkür mesleği ihmal edilmiş, perişan olmuşuz. Caizdir, caiz değildir, 
haramdır, günahtır gibi şeyler seni batına taşımak içindir. Şimdi sebeblere netice diye 
bakıyorsun, perişan oluyoruz. 
 
Sual: Bir cihette haram-helal ile hayvanî hayatı düzenlemek için mi hâşâ? 
Elcevab: Sırf o değil. Hayvanî hayatı düzenlemek artı hayvanî hayattan çıkıp kalbî ve 
ruhî hayatı yaşamak için yöntemlerdir. Yöntemsiz girilmiyor. 
 
Marifet - Marifetullah: Şifreler birbirine bindirilmiş mesela rengin içine koku bindirilmiş 
ama aynı yerdeler. Nasıl aralarında sonsuz fark var? Mesela duman ile nurun? Boyut 
farklılığından! Bunu alemlere uygularsak, hakikat meratibi denilir. Bunun çözümü de à 
marifetullah. Mesela doktor beyni çok iyi biliyor. Bu marifet ehlidir. Kafir-mü’min fark 
etmez. Bu İmam-ı Gazalî’nin misali, benim değil. Araba tamircisi gibi, insanı tamir 
ediyor, hayvanı tamir ediyor, bitkiyi tamir ediyor. Eğer bu insanın imanı varsa ve namaz 
kılıyorsa, Allah ile buna bakarsa, marifet-ullah olur yani “marifetullah” olur. O Allah’lık 
hakikatına varmasına, açılımına sebebdir o zemin. O meslek ona marifetullah olur, 
yoksa marifet olur. Rengin içinde koku var ve birbirine karışmıyor. Bu hakikat meratibi 
sonsuzdur. Aralarında sonsuz mesafe var. Tad da öyle. Tad ile kokuyu düşün. Bunu 
açan, yani bu şifreleri açan marifetullah. 
 
Sual: Hulle mi oluyor? 
Elcevab: Evet. Bir libas var, bir de hulle var. Ağaca bir libas giydirilmiş, vücuda hulle 
giydirilmiş. 
 
Sual: Mühür-Turra gibi? 
Elcevab: Gibi evet. 
 
Şifrelerin başında: marifetullah ve  
                             marifet sırlarını ifade eden.. 
 
Bir marifet var, bir de onun sırları var! 
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                             La ilahe illallah kelime-i kudsîyesiyle 

• kalbi söylettirmek, 
• ruhu işlettirmektir. 

 
La İlahe à Terkler: 

• La ilahe à Terk 
• İllallah    à Eylem yani terkin neticesi. 

La ilahe à ilk önce dimağ yani terk.  
 
Nokta-i Nazar: Her şeyi terk edince zaten tek o kalıyor.  
 
Kalan O’dur işte. Artık terk edilemeyen bir şey. İllallah nedir? Terk edemediklerin! 
Terk edemediğin. “La ilahe”, yani beni oradan koparan, beni örten, “illallah” tan 
uzaklaştıran ne ise, işte o “La ilahe” dir. İlk önce terk. Takva; “günahlardan ve 
menhiyattan içtinab etmekir” deniliyor Kastamonu Lahikası sf 148 de. Günahı anladık. 
Menhiyat nedir? Terkler! Meşru şeyler. Mesela cüz’î ihtiyar haram değil. Üstad “cüz’î 
ihtiyarımdan vazgeçtim, terk ettim” diyor. 
 
Nokta-i Nazar: Cennet ümidi ve cehennem korkusu meşru iken, vazgeçtim diyor. Ne 
için? İllallah için! Yani Rıza-yı İlahî için. 
 
La ilahe – illallah. Peki nereye kadar terk edeceğiz? Terk edemediğine kadar. Öyle bir 
şeye geleceksin ki, terk edilemeyen bir şey göreceksin. 
 
Nokta-i Nazar: Dimağ konuştukça, kalb konuşmuyor. 
 
Şu anda da biz konuşuyoruz zannediyoruz. Kimin konuştuğunun farkında bile değiliz 
şu anda. Ona sonra gireriz Kelamda. Alışmışız. Sen Ben konuşuyoruz. Tamam da, 
ağız oynuyor. Kim konuşuyor şu anda? En basiti dimağ konuşuyor. Ama ben 
konuşuyorum. Ben dediğinle neyi kastediyorsun? Burada dimağ konuşuyor. Nutka 
gelmiş dimağ diyor Üstad. Sessiz bir plak düşünün diyor. Eskide plak vardı. Aletine 
koyunca, çalıyor. Nutka gelmiş, söylettiriliyor diyor Üstad. Der ki La ilahe illallah. Ortam 
à cihaz. Dimağ à cd. Takıverdik, çalışıyor işte. Telefon da insan gibi konuşuyor ama 
insan değil. 
 
Nokta-i Nazar: Üstad kalb telefonu diyor zaten. 
 
Haşir ile alakalı bir misal vereyim: telefonumuza tanımadığımız garib bir numara düşse, 
Brezilyamış, Arjantinmiş, Şiliymiş. Bilmiyorsun. Alo deyip konuşmaya başladınız. 
Tanımadığın bir memlekette, tanımadığın bir numaradan, tanımadığın bir adamla 
konuşsan, onun varlığından şüphe eder misin? Ben konuşuyorum ama aslında adam 
yok der misin? Soru soruyorum adam doğru cevap veriyor. Tanımadığın bir 
numaradan tanımadığın bir memlekete girdin. Telefonla. Tanımadığın memleketin 
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adamına girdin. O benimle konuşuyor. Konuştuğu zemin telefon. Onun varlığından 
şüphe eder misin? Aynen bunun gibi; telefon kutusu bedene misal. Telefonun yapı 
sistemi, işlevi, programı benim ruhuma misal. Bu ruhda da birisi konuşuyor. 
Tanımadığım bir memlekette, tanımadığım bir frekansta, tanımadığım bir lisanla 
konuşuyor. Beka istiyormuş! Birisi bu zeminde benimle konuşuyor. Ebed, sonsuzluk, 
bir anda her yerde olmak gibi şeyler bizde var. Bu sesi bu ruh zemininde duyduktan 
sonra, bu sesin kaynağından şüphe eder misin? Adamın sırf sesini duyarak varlığından 
şüphem yok. Ahiret bizim ruh aynamızda bizimle konuşuyor. Adamın varlığından 
konuşarak şüphe etmediğin gibi, ahiret varlığından da şüphe etmiyorsun. O misal ses 
dalgası. Bu ruh ise; sesin enerjiye dönüşmüş daha batın tarafı à His. Aşk-ı Beka, Aşk-
ı ebediyet. Ruhda birisi konuşuyor seninle. Ölmek istemiyorsun, bunu yap diyor, sana 
rağmen fikirler üretiliyor.  
 
Mesela arabayla giderken kadını tekerinle ıslattın. Ne yapayım, bana ne der misin? 
Kanun itibariyle bakarsan, bir suçum yok. Ama vicdanın rahatsız olur mu olmaz mı? 
Yanlış yaptın diye kim seninle konuşuyor? Rahatsızlık hissetmen, yanlış yaptın 
demektir. Bunların içerisinde sen yine kontrol edeceksin. Yani yavaş gidecektin. 
Vicdanın sesinden bahsediyorum. Vicdanın seni rahatsız etmesi, konuşmaktır. Kim 
konuşuyor? Onun duygusu vicdan aynasında ses yapıyor. Yani o ıslattığın kadının 
masumiyeti nisbetinde senin vicdanınla konuşuyor. Özür dileyip maddî karşılığını 
ödesen bile vicdan yakıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Bir meyveyi kopardığın zaman diğer meyveler onun firakını 
hissedermiş. Düşmesinden firak azabı çekiyormuş. 
 
Buna bir misal: İslam hukukunda balta ile ormana gireceğin zaman baltayı sarın 
deniliyor. Kereste ne anlar baltadan deme. 
 
İçinden bir ses der ya, git hakkını helal ettir. Böyle bir ses duymuyor musun? Nasıl bir 
ses dersen uyuyan kişinin kafasında ses mi var? Dışarıdaki ses tamam. Ama sessiz 
alemde, odada, sessiz kafada rüyada konuşuyorlar. Nerden konuşuyorlar, buraya mı 
geldiler, ben mi oraya gittim, oradan mı frekans geldi, ben mi kanal açtım? Bilmiyorum 
ama birileri konuşuyor. Ben hep derdim ki: “İlmi dalaletten kurtaran sadakattir.” 
Rüyamda biri ders yaparken diyor ki: “Bazı kardeşler diyor ki, ilmin kıblesi sadakattir. 
Olmaz, çünkü batıla da sadakat olur. O zaman doğru bir sadakat olmalı.” Ben de 
hemen düzelttim. Doğru ihlas, doğru sadakat. Çünkü batılda da ihlas var deniliyor. Kim 
konuştu peki? Ben yatıyordum. 
 
Kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmek. 
 
Bir kız çeyizini işler. Bir çiftçi tarlasını işler. Bir sanatkar sanatını işler. Bir doktor 
sanatını icra eder. Kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmek. 
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Nokta-i Nazar: Ayna da esmanın nakşıdır deniliyor. Aynada nasıl nakşolabilir ki? 
Cisim değil ki onda örülsün. Bu cisim insanda nasıl nakşolur? Ruhu ma’kes olarak değil 
de mazhar olarak düşünürsek ancak nakşolur. Ruhu işlettirmesi, mazhar olmak gibi. 
Ruh aynasında bir mazhariyet. 
 
Ruh aynadır ama asıl gibi düşünün. Güneşe aynadır. Ne ayndır, ne gayrdır ama güneş 
değildir. Ama değil de değildir. Fakat aynadaki dönüşümler ve değişimler yukardaki 
güneşe bağlı. Aynadaki güneş semadaki güneşe hem ayndır, hem gayrdır ama 
aynadaki güneşle semadaki güneşi değiştiremiyorsun. Semadaki güneşle aynadaki 
güneşi değiştirebiliyorsun. 
 
Sual: Ayna meselesi benim kafamı karıştırıyor. Ruh aynası, insan aynası deniliyor 
31.pencerede. Enfüsîdir. Orada esmanın nakşından bahsediyor. Esmanın cilve, 
cemal, nakış, sanatındaki nakşından bahsediyor. Aynada nakış nasıl olabilir ki? Ayna 
aynadır. Latif Nüktelerde Muhyiddin-i Arabîyi anlatırken aynanın ma’kes ve mazhar 
olmasından bahsediyor. Biz mazhar olayını hiç tefekkür etmiyoruz. Hep sadece normal 
ayna gibi düşündüğümüzden harici onunla bir tutuyoruz. Aynanın mazharlık kısmını 
tefekkür etmiyoruz. Nakış orada olması lazım, yoksa dediğiniz gibi dantel bir nakıştır 
ama aynada dantel olmaz ki. Ayna aynadır. Sadece bir tecelli var. 
Elcevab: Şunu demek istiyorsun: normal aynanın önünde durursan, gözükürsün. 
Önünden çekildiğin an aynada gözükmüyorsun. Fakat ruh aynası öyle değil. Orada 
işleniyor. Normal aynada suret var. Ruh aynasında her gözüken ruha işleniyor, 
dönüştürüyor ve bazen dönüştürerek değiştiriyor. Bazen dönüşmeden değişiyor. Hem 
dönüşüyor hem değiştiriyor. Ruh aynası derken, ismi ayna. Sırf sureti gösteren değil 
o. Orada aynı zamanda inşa ediliyor. Mesela aynaya baktın. Öyle bir ayna ki, baktığın 
yer o seni değiştiriyor. Ben ona bakarken ben onu değiştirmem gerekirken, o beni 
değiştiriyor. 
 
Sual: Sana hatayı göstermekle mi? 
Elcevab: Hatayı göstermekle veya gönderdiği sinyal ile. Kadının üstünü arabayla 
ıslatmam beni inşa etti. Nasıl? Ruhumu, vicdanımı yumuşattı. Oysa belki birisini 
dövmeye gidiyordum. Ayna tek yönlü çalışır. Ayna devamlı mazhardır. Karşısındakini 
gösterir, tanımlar. Beni inşa edemez, bana katkısı yok bu konuda. 
 
Nokta-i Nazar: Aynen şuna benzedi: Hz Ömer ra Resulullah’ı asm öldürmeye giderken 
Kur’an’ın sesi onu yumuşattı. Değişti kendisi. Hem Kur’an hem kardeşi onu değiştiriyor. 
Abisine şefkati ile onun ruhuna müdahale ediyor. Ondan sonra yumuşuyor. 
 
Ayna sırf gösterip yansıtan değil aynı zamanda muhatab olduğu, karşı karşıya kaldığı 
kişi ile ikilemli gidip gelmeler var. Ayna beni ben de aynayı değiştirebiliyorum. 
Lavabodaki aynayı ben değiştiremem. Ayna da beni değiştiremez. Ama ruh aynasında 
ruh ile karşısı mesela Allah diyelim. Allah beni değiştirip dönüştürüyor. Ben de Allah’ın 
benim hakkındaki nazarını, bakışını değiştiriyorum. Nasıl? Rahmetini celbediyorum. 
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Öyle bir davranış yapıyorum ki, Allah hükmünü değiştiriyor. Allah benim hakkımdaki 
kararını değiştiriyor. 
 
Sual: Adetullahı değişiyor desek daha doğru olmaz mı? Yanlış anlaşılma olmasın diye. 
Hani sanki Allah bir şey öğrenmişte değiştiriyor gibi anlaşılıyor hükmünü değiştiriyor 
denilince. 
Elcevab: Biz Allah deyince hemen Zatı anlıyoruz. Esmadaki Allah, sonra sıfattaki 
Allah, sonra şuunattaki Allah, sonra Zat. Bizim konuştuğumuz esmadaki Allah. Orada 
adetullah, sünnetullah var. Biz güzel bir amel ediyoruz, Allah’ın hoşuna gidiyor. Allah’ın 
rahmetini celbediyoruz. Ağaç dikerek mesela Allah’ın rahmetini celb ediyoruz ve 
yağmur geliyor. Biz bir sadaka veriyoruz, bizim hakkımızdaki hükmünü değiştiriyoruz. 
Hastalık, bela, musibet kalkıyor. Yani iki aynada birbirine geçişler var. 
 
Sual: Ruhu işlettirmek kısmı cismaniyet mi oluyor? 
Elcevab: Biraz daha gireyim. 
 
Hayvaniyetten çıkmak 
Cismaniyeti bırakmak                                    lazım. 
Kalb ve ruhun derece-i hayatına girmek 
 
Nasıl ki maziyi müstakbele taşıyan kuru bir çekirdek düşün… 
 
Sual: Burada Üstadın bahsettiği cismaniyet fiziksel aleme mi bakıyor? 
Elcevab: Hayır, Arştan bu bedene kadar olan sürecin bütünlüğüdür; cismaniyet. 
 
Kuru bir çekirdek kendisi ölü ama hayatı taşıyor, maziyi müstakbele taşıyor. Ukde-i 
hayatiye var. Bil-kuvve olarak. 
 
İnsanın mazisini- ceddini- geleceğine-nesline taşıyan suyunu düşün... 
 
Çocuk dayıya benzemiş derler veya amcaya benzemiş derler ama benden çıkmış. 
 
Organların yapısını haber veren idrar ve gaitasını düşün... 
Yağlı şeyleri çıkarmak için kullanılan zeytinyağı sabununu düşün... 
 
Kendisi yağdır ama yağları yok ediyor. Kendisinden yapılan sabun yağları ortadan 
kaldırıyor. 
 
Televizyon, radyo, cep telefonda nasıl ki çeşit çeşit seslerin, suretlerin çıkmasını 
düşün... 
Cismaniyet de böyledir. Burada iken diğer nihayetsiz alemleri bunlarda tezahür etmiş 
gibi... 
 
Yani bu alemler cem olmuş hakikatına à cismaniyet deniliyor. 
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Cismaniyetin tanımı: Arştan ta atoma kadar ve dahil olan alemlerin cem edildiği 
zeminsiz zemin. Bu bütünlük cismaniyet. Görünmesi bedenseldir. 
 
Hem tahayyül ve tasavvurunda nihayet hayatları, yaşamları sokabilir, çıkarabilirsin, 
hem oradan da bir şey eksilmez. 
 
İnsan hayaline, düşüncesine nihayetsiz hayalleri, nihayetsiz düşünceleri sokabilir, 
çıkarabilirsin. Hem oradan bir şey eksilmez. Mesela hayalimi resmetsem, eksilmez. 
Aynaya bakarsınız, görünürsünüz. Çekilince, kaybolursunuz. Ruh aynasına bakan 
ordadır, bitmiştir. Önündeki kaybolsa bile. 
 
Sual: Bu ayna bizim bildiğimiz anlamda değil. Üstadın anladığı anlamda bir kelime yok 
o zaman. Bizim anlayacağımız seviyeye en yakın anlamı olan kelimeyi kullanmış? Bu 
nedenle maddî aynayla kıyaslayınca, şaşırıyoruz. 
Elcevab: Evet, doğru. 
 
Nokta-i Nazar: Bu aynaya misal cep telefonunda kamera mesela. Önünde tıraş olurum 
ama aynı zamanda harddiskteyim.  
 
Gelen geldiği alemden tamamen kopuk gelmez. Ağızdan zahirde çıkan kelamın insanı 
taşıması... 
 
Hem taaffün etmiş, kokuşmuş etten yeni yeni hayvanatların çıkması... 
 
Sığırın eti, derisi kokuşmuş, sinek çıkıyor. O deride nihayetsiz hayat meratibi var. O 
galib olunca, o ortaya çıktı. Şu anda semada bir sürü yıldızlar var. Ama bulutlu olması, 
güneşin var olması onu kapatıyor ama olmamasını göstermiyor. Hayvanın derisinden 
kurt çıkıyor, sinek çıkıyor, bakteri çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Orada vardı hepsi. Hayat bir 
yere girerse, bütün alemler oraya girmiştir, on sekiz bin alem. Hangisi galibse, o ortaya 
çıkıyor. Bizde bütün hastalıkların mikroblarının hepsi var. Adem as’dan şimdiye kadar 
değil, kıyamete kadar ne varsa, hepsi. Yani çekirdekten fidan çıktı ama fidan daha. 
Henüz otuz sene sonraki kart bir ağaç olmadı ama çekirdekte en son hali de var. Şu 
anda biz çekirdeğiz. Kıyamete kadar gelebilecek bütün hastalıkların mikrobları bizde 
var. Bir tanesinin üstünü örtünce, ötekisi çıkıyor. Eskide veremle savaşıyorlardı, en 
kötü hastalık o idi. Onu çözdüler şimdi kanserle uğraşıyorlar. Onu da örterlerse, başka 
bir şey fırlayacak. Onu örtmenin bedeli… 
 
Gelen geldiği alemden tamamen kopuk gelmez. Ağızdan zahirde çıkan kelamın insanı 
taşıması... 
 
Mesela ben bir şey söyledim. Benden size gelen kelime benden kopuk değil. Ben onu 
hala besliyorum. Güneş misali, yani fotonları. Kelam aynadır. Onda ben varım, ben 
gözüküyorum. Kelam aynasında (Üstadın tabiri ile) insanın fikriyatı gözüküyor. 
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Nokta-i Nazar: Muhakematta bir nefes, üfürme bile insana bir ayna oluyor deniliyor. 
 
Hepsi birbirine bağlı. Hiçbir kopukluk yok. O ipten iz takip edeceksin. Mesela ahirete 
bir iz bulduk, öp de başına koy. Üstad diyor ki: bir saraya bir kapıyla girildi mi? Fakat 
şeytan doksan dokuz açık kapıyı değil, bir tane kapalı olan kapıyı gösterir. Sorun 
saraya girmekse, doksan dokuz tane kapısı kapalı dahi olsa, bir tane açık olan kapı ile 
girdin mi? Girdin. Ahiret bir saraydır. Bilmediğin bir memleketten, bilmediğin bir 
numaradan, bilmediğin bir adam yanlışlıkla sana telefon etse, sohbet etseniz, sen hiç 
onun varlığından şüphe eder misin, böyle biri gerçekten dünyada var mı diye? Bu hayal 
midir, in midir, cin midir der misin? Demezsin. O sırf bir sesten adamın varlığından 
kesinlik var. Senin ise ruh aynanda meyil var, sesten daha kaliteli. Fikir var, kendisini 
kelam olarak gösteriyor. Kelam dışa vuruşu, aslı bende. Ruh aynasında fikir var, his 
var, meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab, cezbe var. Ahiret gözüküyor. Ahiret benimle 
konuşuyor. Böyle bir yer var, çünkü benimle konuşuyor. Bir sesle adama girdim, 
Şili’deymiş. 
 
Nokta-i Nazar: Ahirete o adamın kelamıyla giriyorsun ya, belki onun söylediği 
kelamdan daha da kaliteli bir ahirete giriyorsun. 
 
Niye daha kaliteli, çünkü adamın sırf sesiyle yani ses aynadır. Sen az önce 
konuştuğunda sesin bana geldi. O ses aynasında dimağın var, kalbin var, ruhun var. 
Kelamda bu kadar var. Oysa ruh aynası çok daha kaliteli. Meyil var, ihtiyaç var, iştiyak 
var, incizab var, kelam var, kesb var. Bunların hepsi konuşuyor. Kendi lisaniyle kendi 
alemini ifade ediyor. Aşk-ı beka var bende, onun ifadesi. Sonsuzluk, doymamazlık, 
vicdan azabı var. Vicdan azabı, ahretteki hesabı anlatıyor bana, onun simgesi. Biri 
bana “Münker Nekir’i buraya getirdin” dedi. Haşir meydanın küçük bir provası ve 
haşirdeki hesabın küçük bir numunesi insanda; vicdandır dedim. Münker Nekir neymiş 
ki? Hesabı vicdan çekiyor şimdi zaten. Seni hatandan döndüren, hatanı telafi ettiren 
kim? Mahkeme-i kübranın simgesi olan vicdan. Yapma da göreyim! Vicdan yakıyor. 
 
Cismaniyetin nihayet hududu cenneti de içine almış. 
 
Cismaniyeti ne olur, sakın atom zannetmeyelim, şekil zannetmeyelim. Şekil de 
var, atom da var, beden de var, hissiyat da var. Bütünlük. Adeta mekansız mekan gibi 
bir şey. Elini Arşa koy, sonra cennet cehennem, sonra daire-i ilim, daire-i hayat, Kürs, 
Levh-i mahv ve isbat, Yedi kat sema, alem-i berzah ve en son alem-i şehadet. Bunların 
hepsinin cem-ül cem’i, cami-ül ezdadı à cismaniyet.  
 
Sual: Kısıtlama yok yani, serbest? 
Elcevab: Her şey her yerde. Hiçbir şey hiçbir yerde sabit değil. Benim hakkımda 
kafanda fikir var, kalbinde bir muhabbet var, ruhda bir cezb var. Bir yerde fikir, bir yerde 
muhabbet, bir yerde cezb var. Ruhtaki cezb ile gördüğün zaman bir rahatlama var. 
Herkesin herkese farklı var. Sokaktaki adamla sen bir değilsin. Seni görünce içimiz 
açılıyor, başkasını görünce mesela moralimiz bozuluyor. Senin fikrimde, ruhumda, 
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kalbimde, itikadımda, imanımda, dava anlayışımda karşılıkların var. Ondandır ki ben 
nerden konuşuyorsam, sizin o tarafınızı aktif ederim. Konuştuklarım dimağda ise, yazıp 
çizdiklerimle, kalbinize hitab edemem. Eğer ben enfüse taşınmışsam ben o manaya, 
oradan söylüyorsam, senin o tarafını uyandırıyorum. Kalbimden konuşuyorsam kalbini, 
dimağımdan konuşuyorsam dimağını, ruhumdan konuşuyorsam ruhunu 
uyandırıyorum. Telefonla konuştuğun adamın varlığından şüphe etmediğin gibi, ruhda 
konuşan ahiret de inanç olarak değil, bende kesinlik var. Yani fikir boyutunu bitirmiş. 
 
Nokta-i Nazar: Vicdanınızdan bir ses geliyor. Onu Kitab-ı Mübine getirip şehadet 
yapmak lazım, atoma dönüştürmek lazım. 
 
İmam-ı Mübin’i Kitab-ı Mübine nasıl dönüştüreceksin. Bir derste demiştik: İmam-ı 
Mübin ile Kitab-ı Mübin’i eşit olan vahyi direk alır. Çünkü o zaman aradığınız zatı 
aradığınız zattan soruyorsunuz. Yani ne kadar ikisi birbirine denk gelirse, harika oluyor. 
Aradığını aradığından soruyorsun. Aradığını aradığına soruyorsun. “Ben seni 
arıyordum.” “Neyimi arıyordun?” Aradığını buluyorsun, aradığını aradığına soruyorsun. 
Aradığın hakkında ne sorun varsa. 
 
Mesela aylarca senelerce beni arıyor. Buluyor ama bulmak yetmiyor. Beni bulduktan 
sonra bende bulması gerekenleri bulmayı benden öğreniyor. “Abi seni bulmuşken, 
sende bulmam gerekenler var.” Allah’ı bulmak netice değil. Bulduğumuz zattan 
bulmamız gerekenleri bulmamız lazım. Aradığımız şeyi aradığımız zata sormalıyız. 
Allah’ı bulmak ayrı bir şeydir. Aradığını bulmak apayrı, bambaşka bir şeydir. 
 
Fıkh-ül ekberde denildiği gibi, Ahmed bin Hanbel (Hanbeli mezhebin kurucusu, bir 
milyon hadisin râvisi) Allah’ı gördüm dedi. Herkes Allah’ı görüyor da farkında değil. 
Ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgemiş, kulağa indirgemiş. Kulakla gördüğün 
ile gözle gördüğün aynı değil. Burunla gördüğün aynı değil. Vicdanın dış kabuğunda 
irade à ibadetullah, zihin à marifetullah, his à muhabbetullah, latife-i rabbaniye à 
müşahedetullah. Namazda veya derste harika bir hâlet yok mu? Bu, Latife-i 
Rabbaniyenin Allah’ı seyrettiğini gösteriyor. Çünkü hazır olmasa, huzur olmaz sende. 
Hazırın huzurudur. Bu düşük seviyesi ama Ahmed bin Hanbel daha ileri seviyede 
Allah’ı gördü. Allah cc: “Ya Ahmed! Benden ne istiyorsun?” diye sorunca, şaşırdım 
dedi. Sonra Allah cc devam etti: “Ya Ahmed! Benden bir şey isteme. Beni iste. Zira 
benden istediğin şey, ben değilim, bendendir.” Bu nedenle Üstad diyor ki: kadını kadın 
yapan kalbdir. Kadından bir şey istesen, bedenini istersin ama kadın değildir o. 
Bedenine mukabil bedenini vermesidir. Ama kalbine mukabil kalb veriyor. Bu 
bambaşka bir şey. Sokaktaki kadınla evdeki helaliniz aynı mı? O da cisim, o da cisim. 
Ama evdekinde var olan sokaktakinde yoktur. Kalbi yok. Tuvalet gibi. Üstad İşarat-ül 
İ’caz’da diyor: kalbe mukabil kalbdir. Niye sokaktaki ile evdeki öyle? Çünkü kalbi yok 
orada. Orada kendisi yok, elbisesi orada. 
 
Sual: Ahmed bin Hanbel bir şey isteseydi, ne isterdi? 
Elcevab: Mesela Rıza-yı İlahiyi isteseydi, Allah’ın kendisini istemiş olurdu. 
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Sual: Ama o istediği şeyle de Ona varmak için istedi? 
Elcevab: Ama direk beni iste dedi. 
 
Sual: Benden beni iste dedi. O ben ne? 
Elcevab: Kur’an’da geçiyor ya: Musa as sormuş: “Ya Rabbi, seni soruyorlar, kimdir 
diye. Ben ne diyeyim?” “De ki, ben Allah’ım.” 
 
Allah’ı bulmak ayrı bir şeydir, Allah’tan bulacağını bulmak o Allah değil. Aradığımızı 
aradığımız zata sormalıyız. Onda var çünkü. “Abi, seni bulmuşken” bak beni buldun. 
“Bu konuda ne önereceksin?” Benden alacağın başka bir şey, ben değil o. Bendeki 
sensin o. Bende seçiyorum, bunu deme, şunu deme, bunu de. Aynı soruyu sen değil 
o sorsun. Ona başka bir şeyi derim. 
 
Sual: Aradığımız bizim kendimizde uyandırdığımız mı? 
Elcevab: Aradığımız, bizde uyandırdıklarımızla almamız gerekenlerdir. Aradığımızı 
bizde uyandırıyoruz. Uyandırılanlar surettir, hakikatı orada. 
 
Sual: Uyandırabildiğime mi muhatab olacağım yoksa ona mı? 
Elcevab: Aynı oluyor. Ayna ile bakan ile bakılan aynı oluyor. Akrebiyeti inkişaf ettikçe, 
sen onu değiştiriyorsun, o da seni değiştiriyor. Ben onu nasıl değiştiriyorum? Allah 
senin hakkında hükmünü değiştiriyor. Sadaka, tefekkür hükmünü değiştiriyor. 
Psikolojide bunu kullanıyorum. 
 
Sual: O zaman aradığımızı aradığımızdan sormaktan daha üst makam var? Onu iste. 
Elcevab: Onun için arıyoruz işte. Bak, Allah’ı buldu. Ahmed bin Hanbel. Allah’ı buldu 
ama Allah’ta bulması gerekeni bulmamıştı. Onu iste dedi Allah. “Beni iste” dedi. Nedir 
o bak. Peygamber asm Allah’ı nasıl gördü? Şöyle diyeyim: Farklı farklı renkte olan yedi 
tane boya kutularını düşünün. Her bir boya kutunun ucu aynı ebatta delik olsa ve 
boyalar bir huniye aksa. Hepsini aynı oranda bir kutuya aktarsak, aşağıdaki renk à 
beyaz olur, prizma misali. Beyaz, diğer renklerin hiç birisine benzemez. Çünkü beyaz 
renk yok. Bütünselliğin neticesidir beyaz. Âdem as buydu işte, Âdem Safiyullah. Saf. 
Bütün renklerden arınmış, renklerin cem’i. 
 
Allah’ı nasıl gördü? Bu anlatacağım bana ait bir tefekkür. Bütün esmaları nihayetsiz 
öbek öbek boya kutusu düşün. Benim Allah’ım. Bütün bu esma boya kutuları bir yere 
bağla. Hepsi aynı oranda boyasını akıtsın. O akan işte Ben’im. Bunlardanım (akan 
boyalardanım) ama bu (aşağıda toplanan), bunun (akan boyanın) herhangi bir 
tanesinin aynı değildir. Bunlardandır ama değildir. Misal: Allah’taki Cemal. Sonra Arş-
ı Azam’daki cemal. Levh-i Mahfuz’daki cemal. Arş’taki cemal. Cennetteki cemal. Daire-
i ilimdeki cemal, daire-i hayattaki cemal. Kürs’deki cemal. Yedi kat semadaki cemal. 
Alem-i şehadetteki cemal. Çocuğundaki cemal. Kızında cemal, hanımında cemal, 
gülde cemal, denizde cemal, kedide cemal. Bütün esmanın böyle sonsuz meratibleri 
var, yukarıdan aşağıya doğru düşün, tablo gibi. Kılınçla kes bunları. Kılıncın altına ne 
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gelmişse, topla, karıştır, o sensin. Herkes farklı yerden kesilmiş. İşte Mi’raçta Allah’ı 
görmek; ben esmanın kesildiğim yerdeki hakikatını göreceğim, sen de farklı 
yerdeki hakikatını. Bu nedenle herkesin Rabbi farklı. O, Peygamberi meydana getiren 
esmanın bütünlüğüyle esmaları seyretti. Hakikatını ama. O, onun Allah’ı işte. 
 
Sual: Asıl olan Allah’ı mı istedi? 
Elcevab: “Lehül esma ül hüsna..” bütün isimler Allah’ındır. Masadaki her şey 
Hasan’ındır. Masadakiler Hasan değildir. Bütün isimler Allah’ındır. İsimler Allah 
değildir. Ama gayrı da değildir. 
 
Sual: Sıfat ve esmanın marifeti niçin enaniyete bağlı diye bir soru var ene Risalesinde. 
O kılınçla kesme mertebeleri meselesiyle örtüşüyor değil mi? 
Elcevab: Evet. İşte beni meydana getiren esmaların bütünlüğü ile Onu seyretti. Onun 
için herkesin seyrettiği farklıdır. 
 
Nokta-i Nazar: Peygamber asm Mi’raçta rububiyet cihetiyle gitti, uluhiyetini istedi diye 
düşünüyordum. Ahmed bin Hanbel’e Allah cc “beni iste” deyince, uluhiyet cihetiyle iste 
dediğini sandım ama şimdi mahiyet-i zatiye itibariyle “bana talib olun” dedi diye 
anlıyorum. 
 
Şu anda burada mıyız? Fikren, hissen, ruhen? Konumuz alem alem içinde idi. Girmedik 
mi şimdi? Hâletten hâlete. İşte gül goncası gibi bu. Bu şu andaki hâlet burada. Bunun 
üç katı, yedi katı ise kabirdedir, bu hâletin kalitesi. Burada orayı yaşamak. 
 
Dört meleği dışarıda aradık; Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Onun için vahiy de gelmez. 
Eğer Cebrail burada ise, vahyi direk alıyorsun zaten.  Benim Cebrail’im dimağımda. 
Ne ararsın Şam, Buhara’da? Hakikatı kendinde ara! Cebrail’i Levh-i Mahfuzda ararsan, 
aradığını aradığın zata soramazsın. Dimağ; Levh-i Mahfuzdur. Cebrail burada. Cebrail 
nerde ise, vahiy ordadır. Vahyi direk alıyorsun işte. Yanlış anlaşılmaması için, ilham 
diyelim. Ama öyle bir Allah ki, “biz arıya vahyettik” diyor ayetinde. Vahy-i sarih var, 
vahy-i zımnî var. Yetmiş mertebe vahiy var. Yetmiş çeşitten bize yedi tane denilmiş. 
 
Sual: Dimağ ile o alemlerde gezer deniliyor. O zaman alem nedir? Dimağ-alem ilişkisi? 
Elcevab: Çekirdek-ağaç ilişkisini çözersek yani bil-kuvve bizde var, bilfiil onda var 
zaten. Suretidir bunlar hepsi. Hakikatı orada. Mesela haşir meydanının hesap 
sisteminin sureti à vicdan, hakikatı à haşir meydanı. Mesela sırat köprüsünün 
hakikatı orada, sureti à kılınçtan keskin olan şeriat, sünnet-i seniyye ve kıldan ince à 
itikad, bunların bütünlüğü senin köprün. 
 
Nokta-i Nazar: Ben nasıl şimdi hayalen evindeysem, evime içine girip 
yürüyebiliyorsam, orada da benim bir bedenim var demektir. Alemlerde de bu şekilde 
gezilebilir. 
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Evet, aynen öyle. Bir hakikatın dimağda bir seviyesi var, kalbde bir seviyesi var. 
Cismen evinde değilsin. Cismimiz ruhumuzdan kopuk. Ama cismimizin ruhumuza 
yakın olma nisbetinde hayal ettiğin yerdesin aynı zamanda. Mesela Somuncu baba 
Bursa’daki her kapısından çıktığı görülmüş. Geylanî aynı anda her davete gitti. Çünkü 
cesedi ruhuna yakın. Tamamen beraber ise, cismen ve ruhen mi’raç yapıyor. Arş’a 
kadar esma meratibinde bir cismaniyet, Arştan sonra sıfat meratibindeki cismaniyeti ile 
gidiyor. 
 
Cismaniyetin nihayet hududu cenneti de içine almış. O zaman oradan alem-i şehadete 
kadar tüm alemlerin hakikatlarına sahip olup burada ifade edildi. Yani cennet dahi tüm 
sürecin -alemlerin- hakikatlarına camii olarak burada ifade edildiği için, “burası burası 
değil” dedirtti. 
 
Suret - Hakikat - Mahiyet: Yani Arştan bu alem-i şehadete kadar olan bütün alemler 
birbirine bindirilmiş, bu alemde cem edilmiş. Onun için, burası burası değil. Surettir 
burası. Hakikatsiz suret olur mu? Olamaz. O zaman dünya suretse, hakikatı dünyadan 
daha kesindir. Çünkü suret; hakikatın dışa vuruşudur. Ahiret; dünyadan daha kesin. 
Sıfat mevsufsuz olmaz. Mesela konuşmak sıfattır. Bensiz düşünün konuşmayı. Olabilir 
mi? Ben mi daha kesinim, konuşmak mı? Beni görmediğiniz halde bir sıfatım olan 
konuşmamı, bir sıfatım olan kokumu köpek gördüğü gibi. Yarasa gözüyle değil, 
kulağıyla görüyor. Gönderdiği ses frekansı duvara çarpınca, geri gelen dalga ile 
uzaklığı o anda hesap ediyor. Sıfat mevsufsuz yani cevhersiz, asılsız olamaz. Ses 
surettir. Ben asılım. Dünya surettir. Ahiret asıldır. Dünya; ahiretin üzerine tenteneli 
perdedir. Ses ne kadar gerçekse, sesin kaynağı ondan daha gerçektir. Dünya ne kadar 
kesin varsa, o zaman ahiret de o kadar kesin, hatta daha kesin. Biz kimiz? Bir misal: 
İnsan bir robot yapsa, ne kadar iftihar ederiz. Robot bir robot yapsa, robot yaptı ama 
aslını insan yaptı. Zahirde robot yaptı. İkinci robot; surettir. Birinci robot; hakikatıdır. 
Birinci robotu yapan insan ise; mahiyetin ta kendisidir. İnsan bir sanat yaptı. İnsanı kim 
yaptı ise o sanatı o yapmış oluyor. Robotun bütün meziyetleri ustasını takdir ettirir. 
Aferin Hasan bey, mühendis bey. Ne güzel bir robot yaptın. Yapanı yaptığın için, o 
yapılanları da sen yaptın. İnsan ne yaparsa, insanı yapanı takdir ettirir. Daha ileri 
götüreyim: Robot, robotu yaptı. İkinci robot surettir. Birinci robot hakikattır. Ben ise 
mahiyetim. Beni aradan çıkart, ikisi de yok olur. Ama son robotu çıkart, ikimiz yine 
varız. Ortadaki yani benim yaptığım robotu çıkart, son robot yoktur. Suret ve hakikat 
böyledir. İkinci robot birinci robotsuz olamaz. 
 
Sual: Dört aynaya nasıl uygulanır? 
Elcevab: Aslında varlık dört endam aynasıdır. Hakikat itibariyle altıdır. Üstad ona sağ, 
sol, alt, üst, ön ve arka diye altı diyor. 
 
Sual: Bir güneş var, bir ayna var, bir de aynadan düşen var, bir de kağıt. Bu nedir? 
Elcevab: Bu hakikatıdır. 
 
Nokta-i Nazar: Mimar Sinanı yok farzetsek, kaldırsak, Süleymaniye’de yok. 
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Nokta-i Nazar: Bilgisayara “rastgele bir sayı üret” dediğimizde, “rastgele ne demek” 
diyor. Ona parametre vermen lazım. Şu zaman biriminden bir tane al, şundan da bir 
tane al diye bilgisayara rastgele ne demek olduğunu öğretmen lazım. Bilgisayar 
rastgele bir sayı üretemiyor. Rastgele bir şey yapamıyor. Parametre soruyor. Talim-i 
esma istiyor... 
 
Nokta-i Nazar: Anne karnında mitoz bölümünde sağdaki bölünürken soldakini de 
nazara alıyor. Aşağıdaki bölünürken, üstteki de nazara alınıyor. Bütünsel olarak 
görünüyor. Bir tarafım inşa edilirken, diğer tarafım bir sıraya konmamış. İki tarafım aynı 
anda oluyor. Tak tak değil, ikisi aynı anda tak. 
 
Nokta-i Nazar: Dimağımızın yedi mertebesi de ayrı ayrı çalışırken, tefekkürle bir 
oluyor. O anda haz alıyorsun, feyiz oluyor. Aynı anda ruhsal bir kemalat oluyor. Aynı 
anda namaz zevki oluyor. 
 
Nasıl ki görme (1), koklama (2), dokunma (3), tad alma (4), duyma, sevk (5), şevk (6) 
duyguların içerisindeki lezzet ve zevkleri suretlerine benzemediği gibi... cismaniyet de 
böyle. 
 
Yani görme, suretine benzemez. Senin gördüğün, gördüğün şeye benzemiyor. Kelam, 
dimağa benzemiyor. Sen gördüğün şeyle anladın. Dokunma hissi, zevki dokunduğun 
şeye benzemiyor. Tad almak, tad aldığın şeye benzemez. Görmede zevk var, 
duymada zevk var, kelamda var, dokunmada var. İşte bunların lezzet ve zevkleri 
suretlerine benzemediği gibi, cismaniyet de böyle benzemiyor. Taşıdığı şeylere 
benzemiyor. 
 
Sual: Madem o kadar kıymetli, niçin Üstad cismaniyetten çık diyor? 
Elcevab: Cismaniyet zemindir. Bir aradığım var, bir de aradığımı bulduğum zaman 
onda bulacaklarım var. Yürütüyor bizi. 
 
Sual: Cismaniyet aslında adem aynası olmuyor mu? 
Elcevab: Evet, ademin dışa vuruşu. 
 
Nokta-i Nazar: Yok’a yok dersen o var olur kaidesince, cismaniyete bakıp cismaniyet 
ayinesinde yani ademin vücuda dönüşmüş halidir; cismaniyet. 
 
Cismaniyet; zemindir işte. Bütünlük ama cem’ hali. 
 
Sual: Adem değil ama değil mi? 
Elcevab: Hayır, adem dersen cismaniyet kalmaz. 
 
İnsan dilinin altında olması, kelam kişinin karakterini taşır ve gösterir. Batını zahire 
taşıdığı gibi... veya öfke ile atılan tükürüğün gayzı, nefreti taşıdığı gibi... 
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Konuşurken ağzımda tükürük gelse önümdekine, özür dilerim, o da kızmaz. Çünkü 
masumiyet var. Ama aynı insan, aynı tükürük “tüh” diye adama tükürse, aynı değil. 
Çünkü bunda tükürük yok, nefret var ve aşağılamaktır. Tükürük kendisi değil, onun 
içinde adam var. Nasıl ki idrar ve gaita insanı taşıyor, tükürük de insanı taşır. Öfke, 
nefret ve aşağılamayı taşır. Yani tükürük à beden. Tükürüğün içindeki öfke, nefret, 
gayzın donmuş hali. Ama ikisinin bütünlüğü à cismaniyet. 
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyetten çık demekle cennet lezzetlerini de bırak demek istiyor 
yani Rıza-yı İlahiyi hedefle. 
 
Cennet Allah’tandır, Allah değildir. Biz Allah’ın peşindeyiz. Nurcuların cenneti à 
cennetin sahibini bulmak olmalı. Nurcuların cehennemi à cehennemin sahibini 
kaybetmek olmalı. 
 
Sual: Cismaniyet, sima ile sureti mi birleştiriyor? 
Elcevab: Sîret, sima ve suretin cem’idir. Hepsini cem ediyor. Cismaniyet biraz daha 
arkada. Çünkü cenneti içine alıyor. Cismaniyetin tanımı ve yüklediğimiz mana hep 
böyle kör olası cehaletimizden cisimleşmiş atom anlıyoruz. Onun için zorlanıyoruz. İlk 
defa duysaydık kolay olurdu. Yanlış bir şeyi düzeltmek, yeni bir şey öğrenmekten 
zordur. Mesela fatiha’yı yeni ezberlemek yanlış ezberin düzeltilmesinden kolaydır. 
 
Kırk yaşından sonra birini derse çağırın ama dönüştürmeye çalışmayın, o direnir. Veya 
psikolojik hastalıklar Üstad yaban arılarına benzer diyor. Uğraştıkça kuvvetlenir. Onun 
gitmesini istiyorsan, onun gitmesine uğraşma, çünkü o giderse, aynı şiddette başka bir 
hastalık gelecek. Psikolojik hastalıktan kurtulup karınla imtihan olacaksın bu sefer. 
Veya kızınla, oğlunla veya kanserle imtihan olacaksın. Aynı şiddette, çünkü imtihan 
bitmez. O imtihan biterse, o gelecek. Tanıdığın bu hastalık giderse, bu sefer 
tanımadığın bir hastalık gelecek. Bu mantıkla git. Tanımadığın bir şeyle imtihan 
olacaksın. Bunu hiç olmazsa tanıyorum ve kısmen de kafasını kırıyorum. Böyle 
bakarsan, onunla uğraşmazsın. Uğraşmayınca zaten gidiyor. Buna böyle inandığın 
için. Eğer onunla mücadeleye inanırsan, o var oluyor ve devamlı var olacaktır. 
 
Annenin şefkat-i mukaddesesi çocukta -zeminde- ortaya çıktığı gibi... 
cismaniyette de alemler ortaya çıkıyor. Annenin neresine şefkati konmuşsa, 
alemleri de cismaniyete öyle koydu. 
 
Çocuğu yoksa, kediye veya eşine şefkat olur ama şefkat-i mukaddese çocukta olur. 
Annenin şefkati var kocasına, annenin şefkati var babasına, annenin şefkati var 
kendisine. Şefkat-i mukaddesesi çocuğuna var. Allah’ın şefkat-i mukaddesesi yalnız 
insanda var. Allah’ın şefkati var, Şefik. Mukaddesesi ise insanda. Her mahlukatta 
lezzet var mesela. Ama kendinden lezzet alacak lezzeti yalnız insana vermiş. Allah’tan 
lezzet alabilme kabiliyetini bize vermiş; lezzet-i mukaddese. Tefekkür ederken aldığın 
lezzet hiçbir mahlukta veya insan olup da hayvan gibi yaşayanda yok. Cinsellikte yok. 
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Allah’ı tefekkür ederken aldığın lezzet cinsellikte olur mu? Cinsellik nedir biliyor 
musun? Bir ihtiyacın tatmini ve kendini zihinsel, fikren ve hissen sıyrılma, boşalma. 
Bedensel boşalmak. Bu basit bir şey. Kısa bir dönem sıyrılmak, bir boşluğa gelmek 
gibi. Uçağın boşluğa gelmesi gibi. Tefekkür ise; boşluk yok, hep dolu. Allah’tan lezzet 
alma kabiliyetini ancak insana vermiş à lezzet-i mukaddese. İnsanda lezzet var ama 
mukaddese herkeste yok. 
 
Nokta-i Nazar: Dimağın sinn-i rüştüdür. 
 
Evet, sinn-i büluğ var. Bu çocuk yapma yaşı. Sinn-i rüşt ise; bu tefekkür. Yani 
tefekkürünle onun dimağını döllüyorsun ve oradan çocuk yapıyorsun. Senin dimağın 
à Rahim. Orayı tefekkürümle kulağın zarını bozmadan -Meryem anamızı vahiy ile 
Cebrail’in döllediği gibi- ben de kelamımla döllüyorum seni. İsa dünyaya geliyor. 
Ruhlanıyorsun. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Ölü dirildi. 
 
Sual: Dimağ ve kelamın yakınlığından dolayı mı Hz İsa bebekken konuştu? 
Elcevab: Evet, harika. 
 
Sual: Sur olayı nasıl olacak? 
Elcevab: Örnek için senin kıyametini koparayım. Doktora gidiyorsun, doktor sur oluyor, 
üflüyor: “Maalesef”. Dimağını sardı. Eğer den daha önce cesedden çıkmış, cesedi bina 
gibi görüyordunsa, hiç fark etmez. Demek önceden çıkmak lazım. Kanser olduktan 
sonra kendini unutmak, kendinden sıyrılmak çok zordur. Önceden çıkmak lazım. 
Valizin duruyordu, zaten çıkacaktın. Ama ev sahibi gibi oturdun, nasıl çıkacaksın? 
Kiracı gibi oturmak ile ev sahibi gibi oturmak aynı şey mi? Bu dersler bizi kiracı gibi 
yapıyor. Birisi çık derse, çıkarız kardeşim. Valizimiz hazır zaten. Şu anda rahatça 
söylediklerimiz sekeratta hepsi kullanılacak. Doğdun, öldün, hayatın bütünlüğü nokta 
olacak. İşte ona karşı şeytan dikilecek. Şeytanı anlatayım: o andaki şeytan değil. 
Şeytan seninle başladı, seninle bitiyor. Bütün şeytanlığının hulasası seninle başladı. 
Sen kendin maneviyatla başladın. Ölüyorsun. O hakikatınla şeytanı adam hayatta iken 
çoğu zaman şeytanı mağlub etti. Sekeratta niye etmesin ki? Ama senin zaten dayanma 
gücün yoktu, vücudun çok zayıftı. Bir de şeytan gelse. Biz ise hayatta zaten şeytana 
çelme atmışız. Onun mikrobuna, vesvesesine karşı aşılıyız. Sekeratta bana şimdi 
dediğinden farklı ne diyecek ki? Muhammed’i reddet, İsa’yı kabul et diyecek. Şimdi de 
diyor. Muhammed’de benim, İsa da benim diyeceğim. Sen sanki İsa’cı mısın serseri? 
İsa’yı da inkar eden sensin. İsa da benim, Musa da benim, ver onları bana. Sen de 
bendensin, sen de gel. Rahmet-i İlahiye bizi bırakır mı? Sanki bilgilerin sandıkta kilitli, 
senin de elini kolunu gözünü bağladılar ve doksan kilo adamla dövüştürüyorlar. 
 
Sual: Şehide Münker Nekir gelmiyor mu? 
Elcevab: Yok. 
 
Sual: O zaman o hem buradayken hem O olmuş? 



CİSMANİYET 5 Şefkate ve merhamete hasretlik çekiyoruz_____________________ 

 66 

Elcevab: Evet, zaten şu anda biz orayı yaşarken Münker Nekir’le karşılaştık mı? Yok. 
Şu anda o hali yaşıyorsan veya namazda. 
 
Nokta-i Nazar: Şeytan ölümden korktuğu için zaman istemedi. Yalnız kalmamak için 
zaman istedi. Yanına adam almak için. Çünkü yalnızlık daha kötü. Ölmeyeceğini 
biliyordu sanki. O da âlimdi ya. 
 
Hayır, bilmiyordu. Vaad edildikten sonra bildi. Ayette “bana ömür ver” dedi diyor. “Hadi 
sana ömür verilenlerden oldun” diyor Allah cc. 
 
Onun da ilmi var ama bizdeki ilimle çok farklı. Onun ilmine karşı onun cinsinden ilimle 
çıkarsan, onu mağlub edemezsin. İlmin içerisini değiştirmen, mayalaman lazım. 
 
Cismaniyet Cenneti ve Cehennemi de içine aldığı, aynı zamanda Kürs’ü de içine aldığı 
için; adeta Arş’tan aşağı bütün alemlere cami olduğundan cismaniyetin içeriğinde cilve, 
cemal, nakış, sanatı içine alan esma-i İlahiyenin hulasa-i camiasıdır denilebilir bu 
makamda.. o alemlere cismaniyet denilmez. O alemler cismaniyette tezahür 
ettiriliyor. Nasıl ki rüya cismaniyette tesiri tezahür ettiği gibi… 
 
Mesela anne şefkati çocukta zahir oluyor. O çocukta gözüküyor diye o çocuk şefkat-i 
mukaddese değildir. Çocukta şefkat-i mukaddesesi gözüküyor ama çocuk şefkat-i 
mukaddese değil. Mesela çocuğa muhabbetimi çikolata olarak gösteriyorum. Ama 
muhabbet çikolata değil. 
 
Sual: Kainat esma mıydı? 
Elcevab: Hayır, esmanın cilve, cemal, nakış ve sanatıdır. 
 
Nokta-i Nazar: Bu alemde bütün alemleri görmüş dedi. Bu alemi televizyon ekranı gibi 
görebiliriz o zaman, çünkü bu alemde diğer alemleri görmüş yoksa diğer alemleri bu 
alemin içinde görmemiş. 
 
Sual: Haşirden sonra yaşanacak bir hayat var. Onu şimdiden yaşamış mı oluyor? o 
zamanki yaşayacağını bu alemde görmek var, bir de o alemler açığa çıktıktan sonra o 
alemlere gidip orada yaşamak var. Bu alem içinde alemleri görmek hangisi? Bu alem 
dediği cismaniyet mi oluyor? 
Elcevab: Lemalar 281: “İşte bu iki temsil gibi, semavat memleketi, payitaht ve merkez 
itibariyle gayet uzak olduğu halde, Arz memleketinde insanların kalblerine uzanmış 
manevî telefonları olduğu gibi, semavat alemi, yalnız alem-i cismanîye bakmıyor; belki 
alem-i ervahı ve alem-i melekutu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında alem-
i şehadeti ihata etmiştir.” 
 
Sual: Perde nedir? 
Elcevab: Yüz otuz tane perde çeşitleri vardı. Bir örten manasında, bir de karşıdaki 
hakikatın ortaya çıktığı yer. Mesela sinema perdesi filmin ortaya çıktığı yer. 
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Sual: Bu metinde örten manasında kullanılmıyor değil mi? 
Elcevab: Evet. Ortaya çıkan yer manasında kullanılıyor. “belki alem-i ervahı ve alem-
i melekutu tazammun ettiğinden, bir cihette perde altında alem-i şehadeti ihata etmiştir” 
yani o alem alem-i şehadeti içine almış. Perde altında diyerek çaktırmadan çaktı bize. 
Biz o alemin içindeyiz. O alem bizim içimizde değil. O daha cami ve şümullü. 
 
“Hem alem-i bâkiden ve dar-ı bekadan olan Cennet dahi, hadsiz uzaklığıyla beraber, 
yine o daire-i tasarrufatı, perde-i şehadet altında, her tarafta nuranî bir surette uzanmış, 
yayılmış.” O alemler burada var. Sayfa atlayarak devam ediyorum: “Amma Cennet’in 
uzaklığıyla beraber…” Cennet var, hakikat. “…alem-i bekadan olduğu halde en yakın 
yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise;” Geylanî meyve koparıyor. 
“evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi, bu alem-i fani ve alem-i şehadet ise alem-i 
gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. Cennet’in merkez-i kübrası (yani aslı, kendisi) 
uzakta olmakla beraber, alem-i misal ayinesi (ayine-i misale en cami insan, insanın ruh 
aynasında canlıdır) vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi, hakkalyakîn 
derecesindeki imanlar vasıtasıyla, Cennet’in bu alem-i fanide -temsilde hata olmasın- 
bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalb telefonuyla yüksek ruhlar ile 
muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir.” Her alemin burada dairesi var, müstemlekesi 
var. 
 
Sual: Bu alem dediği alem-i misal mi oluyor? 
Elcevab: Hayır, alem-i şehadet. 
 
Sual: Mektubattaki metinde de bu alemden kasıt alem-i şehadet mi o zaman? 
Elcevab: Evet. Ve en kesif olduğu için, en camidir. Meyve de kökten en uzak olandır 
ve en camidir. Yaprak ortadadır. Yaprak; kendisine kadar gelen ağacın bütünlüğünü 
alıyor. Meyve ise, ağacın en sonu olunca, en son en başı alıyor. İşte niye bize zerre 
ve elif diyor? Çünkü insan yaradılışın noktasıdır. Nokta, cümle bitti. Allah’lık hakikatı 
inşa ediliyor, yazılar yazılıp çiziliyor ve “Nokta”. O nokta à insandır. Öndekiler insan 
değil. 
 
Sual: Kırılma noktası esîr mi? Semavat hem orayı hem burayı alıyor ya. 
Elcevab: Atomun içinde esîr de var ama esîrin içinde atom yok. Mesela oduna atom 
desek, içine giren su da esîr.  
   
 
 
 
 
Atom; bölünebilir en küçük parça diye okulda öğretmişlerdi. Sonra kuantum ve 
kuarklara girdik, enerji paketleri. İşte kum saatinde ağzın tekrar genişlemesi gibi. Atom 
altı üstünden daha geniş. O zaman yıldızlardan hem o alemi seyreder, hem bu alemi 
seyreder. İşte o kilitte durmak önemli. 

Atom üstü 

Atom altı 

Atom  

Mesela kum saati düşün. Yukardan topluyor ve dar bir 
ağızdan geçtikten sonra ağzı genişliyor. İşte cilve, cemal, 
nakış, sanatı alıyor alıyor alıyor. Dar geçit olan atomda 
bitiyor zannediyorduk.  
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Mesnevi-i Nuriye 198: “Fesubhanallah! Mülk ile melekut arasındaki hicab ne kadar 
incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. (Ne nerde? O da buradadır, bu da 
ordadır!) Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur. İlim ile 
cehil arasındaki hicab ne kadar latif ve ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki 
berzah ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir. İbadetle masiyet arasındaki mesafe ne 
kadar kısadır. Halbuki araları Cennet ile Nar’ın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, 
emel ne kadar uzundur. Evet hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki, ruhun 
mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nisbeten bitmez bir mesafedir. 
Kezalik mülk ile melekut, dünya ile ahiret arasında ehl-i kalb için şeffaf, ehl-i heva için 
kesif ince bir perde vardır. Kezalik gece ile gündüz arasında latif bir perde var ki, gözün 
kapanmasıyla gece olup, açılmasıyla gündüz olduğu gibi; nefsin alem-i maneviyata 
gözü kapanırsa ebedî bir gece içinde kalır, gözü maneviyata açılırsa neharı inkişaf 
eder. 
 
Kezalik Allah’ın hesabına kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer 
gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur.” Bu nedenle gafil, 
dinden kopuk doktorlar en muzdarip doktor onlardır. Mikrop nasıl ürediğini bildiği için, 
her an mikrop üremesini bekliyor. Cahil köylü adam ama bilmediği için gayet rahat. 
 
“Kezalik iman ve tevhid ile bakan, alemi nurlu görür ve illa alemi zülumat içerisinde 
görecektir. 
 
Kezalik ef’al-i beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah’ın hesabına olursa, 
tecelliyata ma’kes, şeffaf, parlak olur. Eğer Allah hesabına olmasa, zulmetli bir 
manzarayı göstermiş olur. 
 
Kezalik hayatın da iki vechi vardır. Biri siyah, dünyaya bakar. Diğeri şeffaf, ahirete 
nazırdır. Nefis, siyah vechin altına girer. Şeffaf veche terettüb eden saadet-i ebediyeyi 
ister.” 
 
O alemler cismaniyette tezahür ettiriliyor. Nasıl ki rüya cismaniyette tesiri tezahür ettiği 
gibi.. 
 
O alemler cismanî değil ama cismaniyette gözüküyorlar. Rüya da cismaniyet değil 
ama cismaniyette gözüküyor. Cismaniyette gözüktüğü için fatura bedene çıkıyor. 
Gusül yapıyor, terliyor rüyada korktuğu için mesela. Hatta İslam hukukunda hüküm 
verilmiş: adam ramazanda öğlen yatıyor. Uyurgezerler vardır. Kalkar, yürür ama hiç 
haberi olmaz. Böyle biri kalkıp yemek yese ne olur diye soruluyor İslam hukukunda. 
Ayık alemde yapsa, kefaret olur. Atmış gün artı bir gün de kazası. Ama uyku halinde 
yerse, güne gün olur. Oruçlu iken unutarak yediğin ikram-ı İlahî oluyor. 
 
17.01.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET 6 
 
Vücud, hayat, insaniyet, İslamiyet, marifetullah, muhabbetullah sana verildi, giydirildi. 
O zaman ben kimim? 
 
Bu enfüsî derslere başlayınca, dünya hizmetin dışında anlamını yitiriyor. Artık keyif 
alamazsınız ama öyle keyif gözükürken daha lezzet alacaksınız. Lezzet kudsîleşiyor. 
O cinsellik, yemek, gezmek vs zevktir, lezzet değil. Lezzete inkılab edecek. Bu yok 
zannediliyor. Oysa bunu aştıktan sonra daha kudsî oluyor. Zannediliyor ki, dindar 
olmak, enfüse geçmek burayı bırakmak. Aslında bunun kaynağıyla muhatab olmaktır. 
Zevkin kaynağı lezzet. 
 
Defter 19 sf 117: Mektubat 409: (Tekrar müzakere edilmesi arzulandı.) 
 
“Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, 
şu alem binler perde perde içinde sarılı, 
birbiri altında saklı alemleri 
bu alem içinde gördüm. 
Her bir perde açıldıkça, 
diğer bir alemi görüyordum.” 
 
Bu dersler suyun kayaya tekrar be tekrar vurması gibidir. Vura vura vura vura içeri 
giriyorsun. Aynı şeyi tekrar ettiğini zannediyorsun. Deniz aynı şeyi mi tekrar ediyor? 
 
Sual: Vurduğu yer adem midir? 
Elcevab: Ademdir. Çünkü suya göre taş ademdir. Taş su değil ki. O zaman 
kendisinden olmayan her şey kendisinin dışındadır. Vücudun dışında her şey ademdir. 
Suyun ademi taştır. Onu yok etmek istiyor. Vura vura ademe giriyor. 
 
Sual: Adem deyince ilim mi? Yani kudret ilme mi vuruyor? 
Elcevab: Vuran à ilim. Vurulan à Tekvin. Tekvin; zatî sıfat. Zatî sıfat olan tekvine 
emrediyor, ilim matkabıyla vuruyor. Emir à cereyan. Matkab à ilim. Taş à tekvin. 
 
Sual: Ademi ilme mi tekvine mi koyacağız? 
Elcevab: Adem ilmin zıddıdır. Ayırt edemiyorum. Emir mi ilim mi? Emir ilimden farklı.  
 
Nokta-i Nazar: Emir; hareketi veren gibi. 
 
Sual: Bir ara tekvinin içinde demiştik? 
Elcevab: Evet, adem; tekvinin içinde. İlimle oluyor ama ilmin müstakiliyeti yok. Allah’ın 
dışında zıdsız hiçbir şey yok. İlmin zıddı, zemini; cehalettir. Mesela 10 Volt’luk ışık var. 
20 Volt niçin farklı nur veriyor? Çünkü içinde zıd var. Müstakil, zatî bir ışık yok. Işıktan 
ademi yani zulmeti, karanlığı kaldırırsanız, ışığın mertebesi olmaz, göz görmez, kör 
eder. Hurilerin nuru biraz böyledir. Çünkü Allah Resulü asm bilmana: “Hurilerin bir kılı 
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alem-i şehadette gözükse, nurundan gören gözler kör olur.” buyurmuş. Mübalağa 
değil, çünkü ademsiz bir nur. 
 
Sual: Onda adem yok mu? 
Elcevab: Var, çünkü huriden üstün Rıza-yı İlahî var. 
 
Sual: Bir tek cevherde adem yok galiba? 
Elcevab: Hayır veya evet diyemiyorum. Adem acayip bir şeydir. Cevher, cevher midir? 
Cevher, cevher değildir! Baktığın yere göre! Hayal, hayal değil. İsmi hayal. Hayale, 
hayal dediler, rüyaya, rüya dediler geçtiler. Hayal, hayal olsa, vücuda fatura çıkar mı? 
Sır, sır değil. Adı sır. Cevher, cevher değil ama aynı zamanda cevher, cevherdir. 
Cevherden bu tarafa bakarsan, cevherdir ve ademi yoktur. Cevherden Vacib-ül 
Vücud’a dönersen, cevher cevher değil, çünkü cevher de vücudsuz vücuddur. Tek 
cevher à mahiyet-i zatiye. Esma bile sıfata bakınca cevher olamaz. Bir şey bir şeyden 
çıkıyorsa, çıkıyor demektir. Esma sıfattan çıktığına göre, esma sıfat değildir demek. 
Sıfat da şuunat değil. Şuunat da zat değil. Ama zat, zattır. Cevher cevherdir gibi. 
Buradan bakarsan elbette esmalar üss-ül esastır. “Lehül esma-ül hüsna.” Bütün isimler 
Onundur. İsim O değildir. 
 
“Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, 
şu alem binler perde perde içinde sarılı, 
birbiri altında saklı alemleri 
bu alem içinde gördüm. 
Her bir perde açıldıkça, 
diğer bir alemi görüyordum.” 
 
Önce birbiri altında diyor, sonra bu alem içinde gördüm diyor. Bu alemin altında 
demiyor. 
 
Sual: Alemden kasıt cismaniyet mi, alem-i şehadet mi? 
Elcevab: Cismaniyet yani alem-i şehadet. Küre-i arzdan bahsetmiyor. 
 
Sual: Üç tane alem mi oldu? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: “Binler perde perde içinde sarılı” olan alem hangi alem? 
Elcevab: Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi’ den kasıt à şu dünya. 
 
Sual: “Şu alem” dediği hangi alem? 
Elcevab: “Şu alem” dediği à ötenin hakikatı, senin nüfuz edemediğin. Şu alem, Ben-
Sen-O işaret zamirindendir. Bu alem dediği à senin şahid olduğun alem. Ama Şu 
alem à senin henüz şahid olamadığın alem. “Bu alem içinde gördüm” dediğine göre 
kendisi şahid oldu. Gördüğü alem à bu alem. Görmediği alem à şu alem. 
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“Her bir perde açıldıkça, 
diğer bir alemi görüyordum.” 
 
Sual: Bu perde hangi perde? İki perde vardı: projektörün perdesi gibi o zeminde 
görünmeye mi başlıyor, yoksa çekilince mi görünüyor? 
Elcevab: Sizce hangisidir? 
 
Nokta-i Nazar: İkincisidir herhalde. Bir esmanın hakikatına vakıf olmakla perdeyi 
kaldırmış oluyor. 
 
Sual: Kaldırıyor mu yoksa orada görmeye mi başlıyor? Perde açıldıkça, yani perde 
aşağıya doğru açılıyor ve orada gözüküyor mu? Ya da perde kaldırıldı ve arkası 
görünmeye başladı? 
 
Nokta-i Nazar: Baktığın yere göre değişiyor. Ya bir esmanın perdesini gördükten 
sonra yeni bir perde geliyordur. O perdenin üstüne başka bir perde gelecek. Ya da o 
perdenin hakikatına vakıf olduktan sonra, o perde kalkıyordur ve başka bir perdeye 
muhatab oluyorsundur. 
 
Nokta-i Nazar: Hem görüp hem göstermiyor. Daha önceki derslerde geçmişti. Beyaz 
perdede beyaz renkli araba gözükmez. Onu gördükten sonra o kalkıyor ve diğer 
perdeler açılıyor. Ben öyle anladım. 
 
Elcevab: Burada ikisi de değil ama ikisi de doğru. 
 
Sual: Başka bir perde mi var? 
Elcevab: Evet. Siz hep oradan baktınız. Orada kalkmıyor. Burada kalkıyor. Kalkan 
gözükmez. Çünkü beyaz perdede beyaz araba gözükmemesi gibi, bir inkılab var. 
Herkes ayinesinin müşahedesine tabidir. Mesela çocuğunu kaybeden anne kainatı 
ağlar görür. Veya her şeyi kaybeden bir adam için hayat manasını yitirmiş intihar 
ediyor. Her iflas eden intihar etmiyor. İntihar eden niye ediyor? Çünkü ona hayat 
maddedir, para. Para yok olduğu zaman, hayat anlamını yitirdi. Başka ne için 
yaşayacak ki. Yaşanacak sebeb buydu. O sebeb ortadan kalktı. Yaşam anlamını yitirdi. 
Veya hayat kızdır, zevktir. Seni sevmiyorum deyince kız, hayat anlamını yitirdi ve 
intihar seçenek oldu. Siz perdeyi orada aradınız. Biriniz perde kalkıyor dedi. Diğeriniz 
perdede gözüküyor dedi. Bunlar ilkte doğru, deniz dalgası vururken. İstila ettikten 
sonra artık kazanılan bir şeysin. Yani deniz dağa vurdukça, dağ geri çekildi, deniz istila 
etti. Artık dalga vurmaz.  
 
Nokta-i Nazar: Şuhudun ötesi oldu. İçine aldı, o oldu. 
 
Sen esmanın cilve, cemal, nakış, sanatısın. Bunlar kalkarsa, ne olursun? Bu kalkmıyor 
işte. Kalkarsa, esma olursun. Fakat aslına doğru yaklaşıyorsun. O yaklaşmak yürümek 
manasında değil. Orada tanımlayamadığım bir hal var ama ifade edemiyorum. 
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Perdede seyretmek değil, perdenin kalkması da değil. O maddede dersem tehlikeli 
olur. İnkılab desem az görüyorum bu tabiri. Ama şunu söyleyebilirim size, benim 
anladığım: karşıda değil. Sensin. Dikkat ederseniz “Elhamdülillahi rabbil alemin. 
Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin” e kadar buraları kullandı. Oralarda gördü. 
“İyyakene’budu ve iyyakenestain” den sonra oralarda görmedi. Kendinde şahid oldu. 
Kendisi şahid oldu. Siz bir yeri ararken kendinizin haricinde aradınız. Meğer o 
ben’mişim. Meğer aradığın Ben imiş. Sana vücud verilmiş, hayat verilmiş, insaniyet 
verilmiş, İslamiyet verilmiş. İnsaniyet sana verilmişse, sen insan değilsin. İnsan 
olacaksın. O zaman kimsin? Bilmiyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: Televizyonun çalışması için bir sinyal çözümleyecek bir cihaz lazım. 
sinyal araları git gide değiştiği için, televizyondaki kanallar da değişiyor. Kanalda 
gözükenler aslı değildir. Gayrı da değildir. Ama cihazda sinyal aralıkları değişiyor. 1-3 
lambda arası alıyorsa, 1-4 veya 1-5 arası oluyor ve televizyon kanalı değişmiş oluyor. 
Mesela A kanal 1-2 lambda arası kanalları alıyor. Ötekisi 1-7 lambda arası kanalları 
alınca C kanalına geçmiş oluyor. Ama arkada A kanal gitmiyor, duruyor. 
 
“Aynen bedenin, cismaniyetin…” beden ile cismaniyet farklı. Cismaniyet arkası. Kimse 
cismaniyet ile meşgul değil, görmüyor. Şu anda ben senin cismaniyetini görmüyorum, 
suretini görüyorum. Sima bile onun altında. 
 
Aynen bedenin, cismaniyetin, dünya hayatı böyle… 
Boyut farklılıkları var. 
Birbirlerine şifrelerle geçiliyor. 
Şifrelerin başında: marifetullah 
 
Şifrelerle, kodlarla, simgelerle vs. sende uyanan, açılan; marifetullahtır: Şifreler 
à kodlar, simge, sembol, unvan, divan, sandık… Barla Lahikası idealist bir dava 
adamın kitabıdır yani insanın şifresini, simgesini, sembolünü, kodlarını çözen bir 
kitabtır. Risale-i Nur’un her bir kelimesi, her bir tabir “sandık gibidir” diyor Üstad, çeyiz 
sandığı gibi bir çok eşyanın olduğu yer. Zahirde bir sandık, kutu ama her şey var. Ne 
var? Beni tanımlayan her şey. Çeyiz de öyle ya. Mesela ben 11.meseleden girdim, 
diğeri 5.meseleden. Girilen yer aynı ama kapılar farklı. Mesela Belgrad kapısı, Yedikule 
kapısı, Topkapı kapısı. Kapı farklı ama sur’a girilmiş. İşte şeytanın da en büyük hilesi 
şu: bir sarayın dokuz tane kapısı açık olsa, bir tanesi kapalı olsa, sırf o bir tane kapıyı 
gösterir. Bu saraya girilmez, der. Oysa açık olan herhangi bir kapıdan girersen, o kapalı 
olan kapıyı da içeriden açarsın. O çözemediğin bir tanesini bırak çözme, zamana bırak. 
Psikolojiye kullan. Sabret. 
 
Şifrelerin başında marifetullah var. Marifetullah aslında bu yedi tane sembolün çözümü 
nisbetinde ortaya çıkandır. Marifetullah yöntem değildir. Yöntemden yani unvan, 
divan, sandık, simge, sembol, kod, şifreden (sana göre) ortaya çıkan hâlettir; 
marifetullah. 
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Sual: Marifetullah dirayet değil miydi? 
Elcevab: Hayır. Basiret, dirayet, feraset, kemalat à vicdanın içsel karşılığı. Vicdanı 
inkişaf eden bir insanın irade à ibadetullah, zihin à marifetullah, his à muhabbetullah, 
latife-i rabbaniye  àmüşahedetullah eylemsel karşılığıdır. Arkası ise: irade ile ibadet 
yapanın Allah basiretini açar. İbadet yalnız namaz, oruç değil, ilk önce terklerdir. Allah 
namazı emretmeden önce, ilk önce terkleri yaptırmış. Namaz 9 sene 8 ay sonra 
mi’raçta farz olmuş. Ondan önce terkleri yaptırmış yani “La İlahe”. Sonra “İllallah” 
olmuş. İllallah olunca, namaz olmuş. Mesela içki 16 sene sonra haram olmuş. Tesettür 
galiba 14 sene sonra farz olmuş. Ramazan orucu 12 sene sonra farz olmuş. Yani 
peygamberlik geldikten 12 sene sonra. Ne yapmış o zamana kadar peki? İnsanı inşa 
etmiş yani terkleri muvaffak ettirmiş. Sahabe duyduğunu nasıl hemen yapabiliyordu? 
Terklere muvaffak oldu da ondan. Duyduğunu hemen yapabilen insan, terklere 
muvaffak olan insandır. Terkler ibadetten öncedir ve ehemmiyetlidir. Terkler farzdan 
ehemmiyetlidir. Mesela farzla haram çatıştığı zaman, haram işlememek için farzı terk 
ediniz deniliyor. Def-i şer, celb-i nef’a rüçhaniyet kesbetmiş. Hatta bu asırda üss-ül 
esas olmuş. İlk önce haramların terki, sonra farz oluyor. Terk olmadan farz yoktur. 
Kendini terk edemeyen namaz kılamaz. Kendini esas alan, sabah namazına kalkmaz, 
kalkamaz. 
 
Demek marifetullah yöntem değil, neticedir. Yöntem; şifrelerdir. Şifrelerle, kodlarla, 
simgelerle vs sende uyanan, açılan; marifetullahtır. 
 
Marifet sırlarını ifade eden.. 
                             La ilahe illallah kelime-i kudsîyesiyle 

• kalbi söylettirmek, 
• ruhu işlettirmektir. 

 
Sırları anlatan à La ilahe illallah. Kalbi söylettirir, ruhu işlettirir. Kalb söyler, dil ifade 
eder, ruh işler. Kumaş dokur. 
 
Sual: Takva; kalbi söyletmiyor o zaman? 
Elcevab: Hayır, takva; vicdanın bütünlüğüdür. Takva sırf bir günahı terk değildir. 
Takva; menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Menhiyat à terklerdir. Bu terk dersi 
de çok önemli. Sitede bakarsınız. Dirayet dersi de var. Mesela Kur’an okuyorsun, Hizb-
ul Kur’an okuyorsun, Risale okuyorsun ama yine sıkıntı varsa, bunun sebebi: dirayet 
yok. Bu durumda dirayet dersini tavsiye ederim. Cümle cümle notlar alarak dinlenmesi 
gerekir. Okunan netice değildir. O malzemedir ve yöntemdir. Dirayetli olursan, onu 
aşarsın. Dirayet nisbetinde; kendinden sıyrılırsın. Dirayet nisbetinde, sabah namazına 
kalkarsın. Dirayet nisbetinde, psikolojik sıkıntıları aşarsın. Okuyorum ama olmuyor 
diyen çoktur. Sebebi: dirayet eksikliği. 
 
Hayvaniyetten çıkmak 
Cismaniyeti bırakmak                                    lazım. 
Kalb ve ruhun derece-i hayatına girmek 
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Nasıl ki maziyi müstakbele taşıyan kuru bir çekirdek düşün... 
İnsanın mazisini- ceddini- geleceğine-nesline taşıyan suyunu düşün... 
 
Su; simge, semboldür, beden gibi. Bunu konuşmuştuk. Tükürükten misal vermiştim. 
Kasten yüzüne tükürmek ile hapşırırken yanlışlıkla yüzüne tükürmek arasındaki farkı 
misal verdim. İkisi aynı değil. Birisinde cehalet ve dikkatsizlik var, masumiyet var, özür 
var. İkincisinde kasd var, ard var, nefret var, öfke var. Bunu unutmazsın, çünkü içinde 
kişi var. 
 
Organların yapısını haber veren idrar ve gaitasını düşün... 
 
İnsanın idrarı ve gaitasın aynı zamanda insanı taşıyor. 
 
Yağlıları çıkarmak için zeytinyağı sabununu düşün... 
 
Yağları çıkartmak için yağ kullanılıyor. 
 
Televizyon, radyo, cep telefonda nasıl ki çeşit çeşit seslerin, suretlerin çıkmasını 
düşün... 
Cismaniyet de böyledir. Burada iken diğer nihayetsiz alemleri bunlarda tezahür etmiş 
gibi... 
Hem tahayyül ve tasavvurunda nihayet hayatları, yaşamları sokabilir, çıkarabilirsin, 
hem oradan da bir şey eksilmez. 
 
Mesela ben konuştum, bitti mi bende? Hayır. Çekirdekten ağaç çıktı. İçi boşaldı mı? 
Hayır. Hiçbir şey ondan eksilmez. Mesela bilgisayarda kopyala yapıştır yapınca aslına 
bir zeval yok. 
 
Gelen geldiği alemden tamamen kopuk gelmez. Ağızdan zahirde çıkan kelamın insanı 
taşıması... 
Hem taaffün etmiş, kokuşmuş etten yeni yeni hayvanatların çıkması... 
 
Çok antika gerçekten. Etten göz çıkıyor, etten çıkan sineğin gözü. 
 
Cismaniyetin nihayet hududu cenneti de içine almış. O zaman oradan alem-i şehadete 
kadar tüm alemlerin hakikatlarına sahip olup burada ifade edildi.  
 
Bak cismaniyeti tanımladı. Kelam kişiyi taşıyor, tükürük nefretini veya cehaletini 
taşıyor, sperma insanı taşıyor yani geldiği alemi taşıyor, gaita ve idrar insanı taşıyor. 
Peki cismaniyet cennette var mıdır? Var. Ta oradan beri bütün süreci taşıyor o zaman 
cismaniyet. 
 
Nokta-i Nazar: En cami olması, bütünü içermesinden kaynaklanıyor. 
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Sual: Kimi kime taşıyor? 
Elcevab: Hepsi aynı yerde oluyor. Ama birileri dışarıda, ötekisi onun paraleli. 
Rüyamda ama rüya değil. Ben “sen kimsin?” dedim. Bana “ben senin ikizinim” dedi. 
 
Nokta-i Nazar: Barla lahikası sf 340 da “senin ikinci nüshan” diye geçiyor. 
 
Su kayaya vura vura, tefekkür ede ede ede, artık his oluyor. His olunca artık sen his 
dünyasında sen arkadaş oluyorsun. Kenarda oturup seyrediyorsun. “Senin ikizinim” 
demesi düşünülecek bir şey mi? Bunlar sizin gibi kardeşler için veriliyor, ülfeti kırsın 
diye. Ben inanıyorum ki bana verilenler kardeşlerime vermek için veriliyor. Yoksa bir 
kişiye bu verilmemeli. Ülfeti kırmak için verilenler tek kişiye verilmemeli. 
 
İkizimin vücud-u haricîsi olsaydı ne olurdu? Geylanî tam kırk yerde aynı anda iftar 
yapmış. Hepsi de aslı, fotokopi değil. Bu nasıl bir ruh? Bir yerde baklava yiyorum, aynı 
anda çorba içiyorum. Cennette de biz nihayetsiz yerde olacağız ve hepsi de biziz. 
Hepsi birbirinden farklı iş yapacaklar ama hepsi de asıl. 
 
Tükürükten misal verdik. Düşündüğüm şeyleri söylersem, bende eksilmez dedik. 
Çekirdekten ağaç çıkarsa, çekirdek boşalmaz dedik. Televizyon ve radyo dalgasından 
misal verdik. Gaita ve idrar insanı taşır ama eksilmez dedik.  
 
Cismaniyetin geldiği bütün alemleri beraberinde taşıyor: Cismaniyet; Arş’ın altında 
Cennetten başlıyor. O zaman o cismaniyetin geldiği bütün alemleri beraberinde 
taşıyor. Mesela magma. Magma tabakası volkandan çıktı. Orada neler olduğunu 
getirdiği malzemelerden anlıyoruz. Cismaniyet de nerden gelmişse, oradan 
sürükleyerek getirmiş. Cennetten geldiği için, cennet var cismaniyette. Cennetin 
altındaki daire-i ilim var cismaniyette. Onun altındaki daire-i hayat var cismaniyette. 
Kürs var cismaniyette. Şecere-i hilkate bak. Sonra Levh-i mahv ve isbat var, Kaf-Nun 
tezgahları var, alem-i berzah var, yedi kat sema var ve en son alem-i şehadeti de içine 
almış. Buna cismaniyet denilmiş. Çünkü gelen şey geldiği alemden kopuk olamaz. 
Foton güneşten gelmiş. Güneşten kopuk değil, güneşin özelliğini taşıyor. Zaten 
fotonların toplamı güneştir. Aynada gözüken güneş nedir? Her mega pikselinde güneş 
var. Hepsi ehadiyet. Güneş, güneş, güneş vs. komplesi bir güneş. Birbirine o kadar 
yakın ki tek görünüyor. Aradaki berzahı göremiyoruz. Aslında güneşten toplu bir tek 
güneş gelmiyor. Aynaya baktığınız zaman toplu tek bir şey olarak aynaya 
gelmiyorsunuz. Megapikseller drrrrrt, bizim görme kabiliyetimiz boşluğu görmediği için, 
bütünsel görüyoruz. Sen aynaya baktığın zaman senin megapiksellerin gözüküyor. 
 
Sual: Fotonu kaldırırsak güneş de kalkar demiştik. Buna istinaden tırnağı toprağa 
gömme meselesi, saçtan büyü yapılması gibi o ondan ayrı olmadığı için, o kanuniyeti 
mi kullanıyorlar? Çünkü bizden çıkan bizden kopuk değil. 
Elcevab: Evet. Aynı kanunu kullanıyorlar. Aynen. Sihir ve büyü senden kopuk 
yapılamaz. Senin ete değecek. Gömlekle yapılmaz. İç çamaşırla yapılır. Ya saçından, 
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ya tırnağından yapılır. Yıkanmış gömlekle de yapılmaz. Kanunu bu. Çünkü sen ona 
sirayet etmişsin, o sensin. Senin ikizindir o.  
 
Peygamberimiz’in asm Veysel Karanî’ye hırkasını göndermesi “sirayet”: Mesela 
Peygamberimiz asm Veysel Karanî’ye hırkasını göndermiş. Üşümesin diye 
göndermemiş ve atletini göndermemiş. Ben şöyle zannediyorum: bizde gömlek, atlet, 
kazak var. O bizde. Peygamber hırkası her şey olarak kullanıyordu yani hem atlet, hem 
gömlek niyetine. Yani o hırka meğer vücuduna temas ediyormuş. Tam sirayet. Kazağı 
gönderip, üşüdüğün zaman giyersin demedi. Ne dedi? “Giydiğin an ümmetime dua et” 
dedi. Duanın şartı o, çünkü orada boyut verecek. O duayı söyleyecek ama Muhammed 
asm’ın ağzıyla olmuş olacak. Sistem çalışıyor. 
 
Sual: Kazak ile boyaladı mı? Yani insibağ mı etti? 
Elcevab: Evet. Kazağın kendisi değil, kazakta olan Peygamber asm. Mesela ben bu 
kalemi tuttum ve yazı yazdım. Bu buna şahid olacak. Sen bunu plastik olarak kabul 
edersen, doğrudur. Kardeşim, bu esmanın dışa vuruşudur. Yani bu plastiktir, enerjidir, 
esîrdir, madde-i hayattır, ayn-ı hayattır, akıl cevheridir, ruh cevheridir, Nur-u 
Muhammedî ve Esma’dır. Esmanın dışa vuruşudur işte. Bu süreçten kopuk olabilir mi? 
Bu kalemle ne yazıyorsan, bu kalem hepsiyle alakadar. Bu oralardan kopuk olamaz. 
Buz sudan kopuk olabilir mi? Hayır. Bu da aynen bunun gibi esmadan kopuk olamaz. 
Buzdan suyu kaldırın, kalemden esmayı kaldırın à aynı şey. 
 
Sual: O zaman cismaniyet; cilve, cemal, nakış, sanatın bütünlüğü mü? 
Elcevab: Cismaniyet; bütünlük. Cilve, cemal, nakış, sanat. Çünkü cismaniyet Arştan 
başlıyor. Arş; esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir yani esmaların azamî tecelli ettiği 
yer. Bütün drrrrt esmalar, esma esma esma… azamî tecelli ediyor. Bu esmaları bir 
çukur ayna yapalım, çanak anten gibi. Topla bu bütün azamî tecellileri, helezonik gibi 
hülasalandır, dondur buzdolabında à bu cismaniyet. 
 
Nokta-i Nazar: Dondurup taşa döndürürsen olur Hacer-ül esved. 
 
Yani bu esmaların bütünlüğünün en kesif hali Hacer-ül esveddir. En latif tarafı insandır. 
İnsandır derken biz değiliz. İnsanlık yani. Ben insan değilim. İnsanlık bile 
azdır…insanlık sana verilmiş. Aşağıdan yukarıya gidiyorum. İnsaniyetin arkasına 
geçmen lazım: Sana vücud verilmiş. Geç arkasına à hayat verilmiş. Geç arkasına à 
insaniyet verilmiş. İslamiyet verilmiş. Her insan olanlarda İslamiyet yok. Marifetullah 
verilmiş. İnsaniyetten üstündür. Muhabbetullah verilmiş. Rıza-yı İlahî ise her şeyden 
üstün. Peki bu Rıza-yı İlahî sana verilmiş. Sen kimsin? İşte ben onu kastettim. Ben 
insandan daha acayip olmam lazım. 
 
Nokta-i Nazar: Yoksa adem miyiz? 
 
Sual: Cismaniyet ademi de içine alıyor değil mi? 
Elcevab: Evet, çünkü almazsa vacib vücud olur. 
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Sual: O zaman toprağı da içine alıyor? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: O zaman hiçlik makamı mıdır? 
Elcevab: Hiçliği almış. 
 
İşte cismaniyet nerden gelmişse, mesela heyelan gelmiş. Yuvarlanırken önüne geleni 
karıştırmış. Cismaniyet de nerden gelmişse, ala ala karıştırıp harmanlayarak gelmiş. 
Kaynağını gösteriyorum. 28.Sözde geçiyor: “Cennette cismaniyetin ne işi var? Ruhanî 
olsa olmaz mıydı? Niye cismaniyet var” diyerek cismaniyeti ispat ediyor. Cismaniyet 
oradan başlamış. Cismaniyet heyelan gibi kata kata geldi, oldu bu beden. Beden 
cismaniyet değil, bedene dönüştü. Yani cismaniyet nereden başladıysa, o bütün 
süreci taşıdı buraya. 
 
Yani cennet dahi tüm sürecin -alemlerin- hakikatlarına camii olarak burada ifade 
edildiği için, “burası burası değil” dedirtti. 
 
Nasıl ki görme (1), koklama (2), dokunma (3), tad alma (4), duyma, sevk (5), şevk (6) 
duyguların içerisindeki lezzet ve zevkleri suretlerine benzemediği gibi… cismaniyet de 
böyle. 
 
Mesela duydum. O senin alemlerini bendeki arada iletişim vasıtasıdır duymak. Benim 
duyduğum şey değildi benim anladığım. Senin düşündüğün de değildir. Senin ne 
hissettiğini bilemiyorum ki. O duyduğum senin tamamını taşımadı. Tamamını ifade 
edemedin. Ben de o kelamın içerisinden tamamını alamadım. Üstad “tın tın” etti diyor. 
Cismaniyetin de taşıdığı alemleri anlayamamışız da, işte bir şeyler anlamışız diyorum. 
 
İnsan dilinin altında olması, kelam kişinin karakterini taşır ve gösterir. Batını zahire 
taşıdığı gibi... veya öfke ile atılan tükürüğün gayzı, nefreti taşıdığı gibi.. 
 
İşte cismaniyet de böyle. Cismaniyetin taşıdığı bir şeyler var. Kendisi netice değil. 
 
Annenin şefkat-i mukaddesesi çocukta-zeminde-ortaya çıktığı gibi..cismaniyette de 
alemler ortaya çıkıyor. Annenin neresine şefkati konmuşsa, alemleri de cismaniyete 
öyle koydu. 
 
Sual: Şefkat-i mukaddese Allah’a mahsus değil mi? Her annede var mı? 
Elcevab: Annede şefkat var, her kadında, sende de var. Ama sende pek mukaddes 
olmaz. Çocuk doğurunca oluyor şefkat-i mukaddese. Allah’da mukaddes olmaz. 
Mahlukatı yarattıktan sonraki sürecin adıdır mukaddes. Yoksa şefkatini bilmiyoruz, 
çünkü şuunattır şefkat. Şuunat; mahiyet-i zatiyenin dışa vuruşudur. Mahiyet-i 
zatiyedekini bilmiyoruz. Bu dışa vuruşu. Annenin dışa vuruşu; çocuk. Annede şefkat 
var. Şefkatta mukaddeslik gözüküyor. Gözüken Allah’ın şefkati. 
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Nokta-i Nazar: Kur’ana Allah canibinden bakarsan, vahiy olur. Yoksa bilinen cümleler. 
İblis şöyle dedi. Adem böyle dedi. Yani aslında şeytanın sözü. Ama Allah söyleyince 
mukaddes oluyor. Musa dedi ki diyor. Kişinin sözleri ayet oldu. Peygamberlerin duası 
ayet olarak geliyor bize. Cenab-ı Hakk onların sözlerini alıyor, merkezde içerisini 
değiştiriyor, ayet olarak gönderiyor. Ama beşer kelamı idi. Mesela “La uhibbul afilin.” 
Aslında İbrahim as’ın sözüdür. Allah bunu alıyor, ayet olarak gönderiyor. 
 
Aynen bunun gibi; annede şefkat var. Ama o şefkat aynasında, arkada bir el var. O elin 
adı à mukaddes oluyor. Şefkatte gözüken mukaddese. Çocuk yokken, mukaddes yok 
annede, şefkat var. Çocuğu olmayan kadın kendisini evde misafir kabul eder, eve 
bağlanmaz. Mukaddeslik tarafı çocukla ortaya çıkıyor. Ama şefkati vardır. Şefkat 
kahramanıdır diyor Üstad. Şefkat-i mukaddese demiyor. Çocuk olunca, o şefkat 
zemininde Allah’ın Rahimiyyeti tecelli ediyor. Mukaddeslik o zaman şefkati 
dönüştürüyor. Arka el. Şefkat à zemin. 
 
Allah abes iş yapmaz hâşâ. Allah tercih etmişse, tercih etmiştir. Bunu tercih etmiş. Bu 
sıfatım orada tecelli edecek diyor. Bu sefer o mukaddesleşiyor. Mesela Allah Hz. 
Muhammed’de asm peygamberliği göstermek istedi. Birçok sebebi var. Üstad’da 
gösterdi, sende bende gösteriyor bazı şeylerini. Sen fedakar olunca, 
mukaddesleşiyorsun. O devreye giriyor ama senin zemininde gözüküyor. Bu tevil değil. 
Mesela lezzet-i mukaddese. Bizde lezzet var ama mukaddes değil. Bir istidad bil-
kuvveden bil-fiile çıkarsa, lezzet olur. Allah’a bağlarsa, mukaddes olur. Mesela 
ameliyat yapan doktor ille para için yapmıyor. Mesaisi bitmesine rağmen ameliyatı 
bırakıp gitmiyor. Masada ölenlere üzülür. Sağlığına kavuşunca da hasta, doktor 
sevinir. Bütün yorgunluğu gider. İşte bu doktorun şefkati mukaddesleşti. Ama o şefkati 
paraya dönüştürse, mesela ameliyat için beş bin istemişti, ameliyattan sonra sekiz bin 
ister. O şefkat mukaddesleşmez. Araba tamircisi ne ise, doktorluk odur, marifettir. Allah 
adına olursa, marifetullah olur. Anne çocuğu Allah adına terbiye ederse, o şefkat 
mukaddes olur. Gözüm yüzümde, kulak kafamda, şefkat nerde? Kalb dediğimiz bu et 
parçasında mı? 
 
Cismaniyet Cenneti ve Cehennemi de içine aldığı, aynı zamanda Kürs’ü de içine aldığı 
için; adeta Arş’tan aşağı bütün alemlere cami olduğundan cismaniyetin içeriğinde 
cilve, cemal, nakış, sanatı içine alan esma-i İlahiyenin hulasa-i camiasıdır 
denilebilir bu makamda... 
 
Sual: Kürs’ü neden vurguladınız? 
Elcevab: Arş’tan aşağıya indiğin zaman ana tema olarak Arş, Cennet ve Cehennem, 
Daire-i ilim, Daire-i hayat, Kürs, Levh-i mahv ve isbat, Alem-i berzah, Yedi kat sema ve 
en son olarak Alem-i şehadet. Kürs çok önemlidir. Nefsin takıldığı yerdir. Şeytanın bize 
takıldığı yer. 
 
Sual: Aklımız pek gitmiyor oralara? 
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Elcevab: Gitmez tabi. Adam kendisini ifşa etmek istemez. Ben de hep vurgularım. 
Ama nefis deyince, şundan da çıkamıyoruz: hemen nefs-i emmare anlıyoruz. Oysa 
nefsin yedi mertebesi var. Altı tanesi mübarektir. İnsaniyeti aktif eden alt veridir nefis. 
Nefsi çıkarırsan, insaniyet kalmaz. O kadar kaliteli. Nefs-i emmare en diptedir. Onu 
kaldırırsan nefis harikadır. 
 
…o alemlere cismaniyet denilmez. O alemler cismaniyette tezahür ettiriliyor. Nasıl ki 
rüya cismaniyette tesiri tezahür ettiği gibi... 
 
Cismaniyetin getirdiği alemler, cismaniyet getirdiği diye cismaniyet, Kürs denilmez. 
Yani buzda su var diye buz su değildir. Buzda su var, suda H2O var. Hidrojen ve 
oksijen. Yanıcı (oksijen) ve yakıcı (hidrojen) maddeler ama su olarak söndürücüdür. 
Mesela daire-i ilme cismaniyet denilmez ama cismaniyet; o sürecin bize taşınmanın 
adı. 
 
Sual: Bu alemler cismaniyette gözüküyor. Bunları fark edince, dimağ bunu mir’at gibi 
yapabilir mi? 
Elcevab: Evet, dimağ ilk önce aynadır. Sonra mir’ata dönüşür. Fark ettiği anda ayna 
à mir’at olmaya başlar. 
 
Sual: O zaman orada gözükmesi veya burada gözükmesi bir şey fark etmiyor? Yani 
fark ettikten sonra. 
Elcevab: Evet, fark ettikten sonra süreç başlıyor. Fark ettikten sonra sen bu farkın 
kendisi değil daha kendisi. Fark etmek ile adım atmaya başladın. Mesela toprak da bir 
aynadır, ayna da bir aynadır. Çekirdeği toprağa atarsın. İçini dışarıda ifade eder ama 
aynanın karşısına geçince, beni gösterir. Dimağ; ilk önce aynadır. “Ayinedir bu alem.” 
Dimağ anlar bunu. Sonra anladığı anda, bu dimağ mir’ata dönüşür. Yani inşa olur, İsa 
olur, Ruhullah olur. Yani seni inşa eder. Mesela perdeyi müzakere etmiştik. Şöyle mi, 
böyle mi dedik. Hepsi orada doğru. Ama buraya yani kendine dönünce, burada oluyor 
o. Olduğunu nerden biliyorsun? Orada görüyorum da ondan. Mesela ben sesi duydum, 
şöyle şöyle dediler. Ben duydum. Bu alametidir oralarda birilerin olduğu. On sekiz bin 
alem oturuyor bende. Sırf ben oturmuyorum ki. Herkes bir şeyler duyuyor. “Aç şu 
televizyonu, diziyi” diyor. İçerdeki o dürtü, o enerji de bir konuşmadır. “Aç” enerjisi à 
“aç” konuşmasıdır. Dışarıdan birisinin “aç” demesi gibi, içindeki “aç” dürtüsü o konuşan 
sestir. İlle bizim gibi kelam kullanmıyorlar konuşurken. Duymayı hep kulağa indirgedik. 
Biz hep suretle muhatabız. Cismaniyeti gören yok. Cismaniyete geçmek lazım. Arkaya. 
Biz, biz değiliz burada. 
 
Telefonda tanımadığın bir numaradan, tanımadığın bir memleketten, tanımadığın bir 
insandan telefon gelse, o adamın varlığından şüphe etmezsin. Bizde de konuşuyorlar. 
Bir sesle adamın varlığından şüphe etmiyorsun da, seni kaplayan, hislendiren, 
duygulandıran, arzu ettiren, ebed arzusu, sonsuzluk hissi à bunlar ses değil midir? 
Konuşmak değil midir? Bunların tanımladığı yerden nasıl şüphe edersin? 
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Sizin kafanıza takılan mevzu şefkat-i mukaddese miydi? Evet. Kafir kadında da şefkat 
var. Hayvanlarda da şefkat var. Ama şefkat-i mukaddese yok. Hayvan kendisi yemez, 
yavrusuna yedirir. Parçalar yedirir. Kendisini ite kaptırıyor şefkatinden. Müslüman bir 
kadında, Allah’ı bilen kadında şefkat zemininde mukaddeslik gözüküyor. 
 
Nokta-i Nazar: Annenin şefkati rahmet-i İlahiyenin bir lem’a-i tecellisi. 
 
Sual: Cismaniyet mir’at olunca değişir mi? 
Elcevab: Hiç değişmez, çünkü mesela buz suya dönüşünce, su tekrar buz olamaz 
değil. O sıfat hala devam ediyor. Su kar olamaz mı, dolu olamaz mı, buhar olamaz mı? 
Yani o sıfatları hala tutuyor. Mesela sen üniversiteyi bitirdin. İlkokul bilgilerin 
sıfırlanmıyor. Üniversitede yaptığın basit hesap bilgilerini ilkokulda aldın ama 
üniversitede kullanıyorsun. İşte aynen bunun gibi; mir’at olunca, ayna atılmıyor, 
duruyor. 
 
Sual: En kesif cismaniyet ise, bütün şecere-i hilkati içine almaz mı? 
Elcevab: Alır ama isim koyduk. O alemleri hülasalandırdık bu cismaniyet paketine. O 
alemler ama cismaniyet değil. 
 
Sual: Biri hakikat, diğeri mahiyet gibi mi? 
Elcevab: Evet. Gaita veya idrar insanı tanımlar ama idrar, gaita insan değil. Ama 
dna’sından haber verir. Cismaniyet; hepsinin hulasasının adıdır. 
 
Sual: Sürecin adı mı? 
Elcevab: Sürecin bütünü. 
 
Sual: Yani cismaniyet paketini bir program gibi mi düşünelim. Program çalışmaya 
başlayınca cismaniyet, cismaniyet değil de artık mir’at mı oluyor? 
Elcevab: Onun gibi. 
 
Sual: Meyve- ağaç misalindeki ağaç gibi mi diyelim? 
Elcevab: Bunlar artık tefekkürünüze bağlı. Bu yöntemi öğrendikten sonra istediğin gibi 
tefekkür et. Yöntem şu: 1.Ne olduğunu biraz anladık. 2. Pergeli cismaniyete koydum 
ve böyle baktım (önüme, ileriye doğru). Yani zuhurat; cilve, cemal, nakış, sanat. Yani 
alem-i şehadete doğru baktım. 3. Pergeli yine cismaniyete koydum ama bu sefer 
arkama doğru baktım. Yani Yaratana doğru. Hepsinde tanımlaman değişir. Dedikleriniz 
ya alem-i şehadete doğru bakışıma uyar, ya da cismaniyetin tanımladığına yani dışa 
vuruşlarına uyar, ya da kaynağına doğru bakışıma uyar. İfrat-tefrit-vasat. 
 
Biriniz ağaç ile anlamak istedi. Ağacın kendisini söylüyorsan, cismaniyetin kendisi. 
Diğeriniz evveline baktı. Aynayı arkasına döndürdü. Bu cismaniyetin ayna olduğunu 
anlarsan, mir’at olur ve harika olur bu. Ayna, ayna olduğunu bilirse, mir’at olur. 
Mesela kadın dese ki, bendeki şefkat Allah’tandır. Bunu dediği anda şefkat-i 
mukaddese oluyor. Şefkatine Allah’tan kopuk bakarsa, o şefkattir. Ama Allah bunu 
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bende tezahür ettiriyor dediği anda o şefkat mukaddese olur. O şefkat-i mukaddeseden 
kadının aldığı lezzetin tadına doyulmaz artık. Kadınlar şefkatten bir lezzet alır, kafir 
kadınlar ve hayvan dişiler. Ama Müslüman kadınlar şefkat-i mukaddeseden aldığı 
lezzeti kafirin şefkatten aldığı lezzet ile hiç kıyas edilemez. Onun için 13 yaşındaki kız 
evden gidiyor. 18 yaşında zaten evden gönderiyor. O anadan nasıl bir şefkat var ki, 18 
yaşındaki kızını sokağa atıyor veya 13 yaşındaki kızı gitmiş ama hiç umurunda değil. 
Kendi hayatını yaşıyor diyor. Sizin 13 yaşındaki kızınız gitse, çıldırırsınız. Şimdi o 
kadında şefkat yok mu? Vardı. Sen ve hanımın niye çıldırıyorsunuz 13 yaşındaki 
kızınız gitse? Çünkü senin hanımda şefkat yok, şefkat-i mukaddese var. 
 
Nokta-i Nazar: Cennet anaların ayağı altındadır diye annelerin yerini şecere-i hilkatte 
Cennetin üstünde gösteriyordum. Şimdi ise oturdu. Şefkat-i mukassedeye geçen 
cismaniyetin nihayet hududuna gelmiş oluyor. 
 
Aynen. Arş; çatı. O çatıya dayanan cennet. Cennet ve altı olan sürecin adı à şefkat. 
Cennetin üstü olan sürecin adı mukaddes. Alman kadının yani Müslüman olmayan 
kadında da şefkat var. Müslüman kadında da şefkat var. İkisini ayırt etmek gerekir, ikisi 
eşit olamaz. Allah’tan bildiği anda mukaddesleşiyor. Sen Cehennemde yanacak bir 
odun iken iman ettin, muhabbet-i İlahiye oldun. Allah’ın sevgilisi oldun. 
Mukaddesleştin. Başka misal: beşer kelamını Allah söyleyince mukaddes oluyor. 
İbrahim as’ın sözü olan “la uhibbul afilin” içerisinde İbrahim as vardı, beşer kelamıydı. 
Allah o kalıbı alıyor, lafzı alıyor, içini boşaltıyor. İçine ilim, irade, kudreti koyuyor à o 
zaman kudsîleşiyor. Ya da sen koyuyorsun kendini içine. Mesela atlet, sensin o. Senin 
eşyana biri temas etse, bayağı sendeki hâletleri yaşar, etkilenir, nasibi varsa. 
 

Cismaniyet-6 dersi bitti. 
 
Sesli ek kısa ders: 
 
Adem - Şeytan - Talim-i Esma:  
Nokta-i Nazar: Şeytanın peygamberlere girememesinin sebebi şu olsa gerek diye 
düşünüyorum: alemlerinde açılmamış bir alem kalmamış. Yani peygamberler kendi 
kainatlarında adem bırakmamış olmalarından şeytan giremiyor. 
 
Adem devam ediyor da, alem olarak açıldı. Alemlerin meratibleri var. Çünkü 
alemlerinde şeytan açıktı. Açıldığı zaman şeytan giremiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Şeytan vücuda çıkmaya çalışıyor diye düşünüyordum. Aslında şeytan 
ademde kalmaya çalışıyor. 
 
Şeytan vücudda ama ademde gizli kalmak istiyor. Şeytanın en büyük tuzağı, ademde 
kalmaktır, gizli olmaktır. Peygamberlerin suretine girememesinin sebebi şu: Çünkü 
şeytan onlar için ayan oldu. Mesela bu kardeşler seni ve beni gördü. Bizi nerde 
görseler, fark ederler. Ama görüntülü değil de, sırf sesli ders yapsak sen ve ben, bizi 
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hiç görmemişler. Bizi bir yerde görseler, seni ve beni ayırt edemezler. İşte bizim için 
de şeytan böyledir. Ayırt edemiyoruz. Ama peygamberler için hem görünmüş hem ses 
vermiş. Şeytan muayyenleştiği için, belli olduğu için, ona giremiyor. Çünkü muayyen 
olan her şekle giremez. 
 
Nokta-i Nazar: Arkandan hayratın devam etmesi için bir evlad, yetiştirdiğin talebe, 
sadaka-i cariye gibi şeyler bizim açılan kapımız oldu. Aynı şekilde bizim de şeytana 
açılan kapılarımız oldu ki, günaha giriyoruz, gayr-i ihtiyarî harama nazar ediyoruz. 
 
Tiryakiliklerimiz yani terk yapamadıklarımız her bir şey; şeytana açılan kapıdır. Oradan 
giriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Mi’racını tamamlamış bir zat mesela İmam-ı Rabbanî için şeytana 
açılan kapısı kalmamış. 
 
Ona giremez. Tefsirde geçen ve benim de kanaatim olan şu: Allah dostlarına yani 
Allah’ın veli kullarına giremiyor. Allah diyor ki: “Benim halis, veli kullarıma bir şey 
yapamazsın.” Demek ki ona da giremez. 
 
Nokta-i Nazar: Girememesi de lazım. Her şeyde adetullah caridir. Eğer o elini kolunu 
sallaya sallaya herkese müdahele edebilmiş olsaydı, şeytanı insandan üstün saymak 
lazımdı. Hem de adetullahın dışına çıkabilen bir şey olarak düşünmek lazım. Şeytan; 
adetullah sistemin içinde cari olan bir kanun. Elektrik gibi. Belli kuralları ve kaidelere 
göre hareket ediyor. 
 
O zaman 1.insandan düşüktür, 2.adetullaha tabidir. Mesela mi’racını tamamladı ama 
mi’racını tamamlaması için, şeytanı ayan etmesi lazım. Şeytanı ademden çıkarması 
lazım. Şeytan ademden çıkınca, muayyenleşiyor. Onun adı; mi’raçtır. 
 
Nokta-i Nazar: Ya da ademe hapsetmesi lazım. 
 
Hayır hapsetmiyor. Ademin üzerinde vücud kuruyor. Çünkü şeytanı çıkarırsan, mi’raç 
olmuyor. 
 
Nokta-i Nazar: Şeytanı muayyenleştirmeyince mi’racını tamamlayamamasının 
sebebi: dimağın belli bir kısmı eksik kalıyor. Talim-i esma hadisesinde şeytanın 
secde etmemesiyle aslında Âdem as şeytanı öğrendi. Şeytan da baş kaldırmayı 
öğrendi, isyan etmeyi öğrendi. Bu şekilde sirayet etti. Çünkü şeytan da bir esma. 
Şeytandaki esma aktif oldu. 
 
Çok harika ince bir şey yakaladı! Âdem as’a esma talim oldu. Mudil esması da vardı. 
Âdem’e de Mudil esması aktif oldu. Bu nedenle hata yaptı yani yanılma ile yasak 
meyveyi yedi. Allah yeme dedi ama farklı bir şey yapmayı o esmadan öğrendi. 
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Nokta-i Nazar: Bu nedenle Âdem as’da evham ve vehim çalışmaya başladı, tahayyül 
ve tasavvuru çalışmaya başladı ve insandı, beşer oldu. Şeytanı öldürürsen, tahayyül 
ve tasavvurunu devre dışı bırakmış olacaksın. Müdahalesini engelliyorsun. Eğer 
şeytanı şeytan olarak bilirse, sünnet-i seniyyeye girmesi lazım. Sünnet-i seniyye onun 
anti virüsüdür. Ve artık sen onun enerjisini kendi enerjin gibi kullanacaksın. Yani sana 
bir şeyler öğretecek. Talim-i esma devam edecek onunla beraber. 
 
Yani diğer esmaları aktif eden şeytan esması. O esma ayırıyor. Aradaki berzahlar yani 
esmalar arasındaki berzahlar, ara boşluklar à Mudil esması. Yoksa esmalar 
birbirine yapışır, tek olur à o zaman sıfat olur. Mesela Rahman ve Rahim gibi esmalar 
birbirinden ayrı ya, Mudil esmasını çıkarırsanız, esma hemen sıfata inkılab eder, tek 
olur. 
 
Muhyiddin-i Arabî ne yapmış, artık şeytan çıkınca: “Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi 
bizden mi sorarlar?” demiş kabirde Münker Nekir’in “Men rabbüke” sorusuna. 
Muhyiddin-i Arabî şaşırıyor. Üç kişi olduk. Rabbin kim diye birisi bana soruyor. Yani 
ben-melek-Allah. Oysa her şey tekti. “Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi 
sorarlar?” şaşırdı. Ben bile yoktum. Hep O’ydu ama şimdi başka bir şey çıktı. Kim bana 
Rabbi soruyor. Rab, Rabbi sorar mı? diye şaşırıyor. Onun sisteminde melek yok, 
şeytan devre dışı olmuş. Her şey bir olmuş. Esmalar tek olmuş. 
 
Nokta-i Nazar: Melekler Allah’a “sana isyan edecek varlıklar mı yaratacaksın” diye 
sormuşlar ya. Sonra melekler “Subhaneke la ilmelena…” ilh dediler. Bu ne demek? Bir 
şey öğrendiler demek. Bu da şu demek: dimağ çalışıyor. Melaikelerin dimağı var. Ama 
bizdeki gibi değil. Bizdeki dimağın onlarınkinden farkı şu: bizdeki dimağ, şeytanla 
birlikte bütün olması. Onların da itikad ettikleri, iman ettikleri bir Allah var. Demek 
dimağın üst mertebesi çalışıyor. Ama onlarda tahayyül, tasavvur, taakkul yok. Bunlar 
bize şeytanla birlikte geldi. O esma orada cari oluyor. Dimağımız böylelikle bütünlüğe 
geldi. Bu şekilde bize nefis yüklenmiş oldu. Dimağımızın ifrat ve tefriti de nefis ve 
şeytanla açığa çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Şeytanı çıkarırsan, “Ben” diyemiyorsun. Şeytan Âdem as’a secde 
etmemekle müstakil bir vücud, ben diyebilmek var. Şeytan ilk önce “Ben” diyebildi, 
sonra da Âdem as da dedi. Âdem as cinnî şeytandan yani iblisten öğrendi “ben” 
demeyi.  
 
İnsandan önceki o cin taifesi ben ben olduğu için kan döktü. İnsan geldi diye o kavim 
yok olmadı. Hükmünü kaldırdı sadece. Âdem as onlardan, onlarda Âdem as’dan bir 
şeyler öğrendi, aldı. Âdem as cinlerden “ben” i aldı. Vahid-i kıyasî yapıp, sirayet ettiler. 
 
Nokta-i Nazar: Yani kendi yapısını ihya etti. Adem as meseleyi anlayınca, ayna oldu 
mir’at. 
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Evet, önce esmalara aynaydı Âdem as. Bu sefer şerri onlardan anladı, mukayese etti, 
yoğruldu, “haaa” dedi. “Haa” denmesi için yeryüzü olması lazım. “Ha” anı yeryüzü. 
 
Nokta-i Nazar: “Ha” deyince, Hava geldi. Hava ortaya çıktı. Heva, Hava. 
 
 
 
 
13.03.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET-7 

 

Şualar 228: 
“Esma-i İlahiyenin en cemiyetli ayinesi cismaniyettedir. Ve  
Hilkat-ı kainattaki makasıd-ı İlahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir.” 
 
Nokta-i Nazar: Dikkatimi çeken şu: En cemiyetli ayinesi cismaniyettedir deniliyor, 
cismaniyettir demiyor. 
 
Çünkü cismaniyet sırf esmaya bakmıyor ki, sıfata da bakan yönü var. 
 
Ayna niçin aynadır? Karşıtım olduğu için.. Ayna bana mukabele ediyor: Mesela 
bu kainat aynadır. Bu aynada gözüken; esmadır. Aynada gözüken ben isem, ayna 
nedir? Ayna; sıfattır. Mevcudat aynasında esma gözüküyorsa, mevcudat esma 
değildir. Mevcudatta cilve, cemal, nakış, sanat görünüyor. Aynada benim gözükmem 
ayrıdır, benim gözükmeme sebeb olan zemin, bana karşıt olan ayrıdır. Dikkat 
ederseniz beni başka tarafa taşımıyor. Ayna niçin aynadır? Karşıtım olduğu için. Uçak 
niçin uçar? Rüzgara karşı uçtuğu için. Ben aynaya şualarımı gönderiyorum ama ayna 
o şualarımı kendinden geçirip başka yere götürmüyor. Ayna bana mukabele ediyor. 
 
Sual: Zıddında mı tezahür ediyor? Ademî gibi mi? Karşılığı mı? 
Elcevab: Karşılığı. Ayna aslında eşyanın ademidir. O zaman zemini oluyor. Ayna beni 
gösteriyor ama kâğıt beni göstermiyor. O zaman kâğıt adem değil. Ayna aslında 
ademdir. Beni gösteriyorsa, ademdir. 
 
Sual: Aynanın dışında kendimi görmem mümkün mü? 
Elcevab: Aynanın dışında kendini bu alemde seyretmen mümkün değil. Saydam su 
veya ayna olmasa, sen kendini ne ile bileceksin? 
 
Sual: Aynadan kurtulmak aslında hakikata yani vücuda geçmeyi göstermiyor mu? 
Elcevab: Evet ama ne kadar olur?! 
 
Sual: Mesela ölmekle bu aynalıktan kurtuluyoruz. Zahirde ölüm diyoruz ama vücuda 
daha yakın olmanın, yaklaşmanın yolu değil midir? 
Elcevab: Evet, vücud-u hakikîye geçiyorsun. Şu anda da bir saniyede drrrrt diye var 
olup yok oluyoruz. Ölüm; bunun durması demektir. 
 
Sual: Ölüm; kendimi aynasız görmek değil midir? 
Elcevab: Evet. Kaliteli bir hayata geçiyorsun. 
 
Ayna, varlığı yani esmayı gösteriyorsa, ayna; bunun daha arkasıdır. 
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Sual: Sıfatlar belli sıfatlar mı yoksa sıfatların cem’i manasında mı? mesela kudret 
diyebilir miyiz? 
Elcevab: Cem’idir. 
 
Sual: Bana kudret gibi geliyor? 
Elcevab: Gibi gelmiyor, zaten öyledir. Lemalar 240: “Aynen öyle de; o Kadîr-i Ezelî’nin 
ilm-i muhitinde, her şeyin suret-i mahsusası bir miktar-ı muayyen ile taayyün ediyor. O 
Kadîr-i Mutlak emr-i Kün Feyekûn ile, o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle, o yazıya 
sürülen ecza gibi, gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o 
mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir; göze gösterir, nukuş-u 
hikmetini okutturur.” Göze gösteren zemin à kudret. Kuvvet; esmadır. Kudret; sıfattır. 
“Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini…göze gösterir.” Aynada cilve, cemal, nakış, sanat 
gözükür yani esma. O zaman bu mevcudat esma değil. Mevcudat; aynadır. 
Mevcudatta esma gözüküyorsa, ayna kudrettir. Ama tek değildir, irade ile kudret. Bu 
ayna sırf kudret değildir. “Hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle” dedi. Aynanın vücudu; 
kudret ve irade. Zaten vücud-u haricîyeye çıkmış olana à irade denilir. Tercih edilmiş. 
 
Sual: Dünyadaki ayna benim sadece sıfatlarımı gösteriyor, beni göstermiyor. O zaman 
ayna hiçbir zaman öz, cevheri göstermez? 
Elcevab: Aynen. Zaten o zaman ayna olmaz. 
 
Sual: Gösterse, şirk mi olur? 
Elcevab: Evet, o zaman başka bir şey olur. 
 
Sual: Cenab-ı Hakk için de bunu diyebiliri miyiz? Yani Cenab-ı Hakk da hâşâ hiçbir 
zaman tam kendini (bilemiyor) desek, yanlış olur? 
Elcevab: Evet, olmaz. Mevcudat beni tam göstermez ama mevcudatsız kendimi 
biliyorum ben. Ene’min varlığını biliyorum. Ama gösteren bir ayna yok. Aynasız 
biliyoruz. Ne ile? Aklımla aklımı, kalbimle kalbimi, hayatımla hayatımı, ruhumla ruhumu 
ihata ediyorum. Ruhumu ruhumla biliyorum. Bilinenle bilen aynı oldu. 
 
Sual: Bilmek için o zaman ayna mantığıyla gitmeğe gerek yok? 
Elcevab: Aynen. Sen ene’ni biliyorsun. Hangi aynada gördün kendini? Üstad diyor ki: 
bilmek, işitmek, görmek hayatın alametidir ama hayatın kendisi değildir. Hayatı 
gösteren yok ki. Üremeyi, hareketi hayat zannetmişiz. Bunlar hayatlı olduğumu 
gösterir. 
 
Sual: Kudret mi hayatı gösterir? 
Elcevab: Hayır, hepsi müstakildir. Kudret; hayatın sıfatlarını gösterir. Mesela beni 
gösterir, elimi oynattığımı gösterir, konuşmamı gösterir. Bunlar nedir? Kudret ile iradeyi 
tencereye koy ve karıştır. Buzdolabında dondur. Çıkan şey ayna olur. Mevcudat oldu. 
Kudret ve irade à aynadır. 
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Sual: Normalde batın cihetiyle hatta esma vurmadan önce sıfatın içinde yok muydu? 
Yani ayna sıfat diyoruz. Esma vurunca kuvvet. Kudrete kuvvet vurunca, çıkıyor 
diyoruz. Normalde bu aynanın içinde zaten mevcud değil miydi? 
Elcevab: Vardı ama şöyle vardı: Mesela Üniversitede bir problemi çözerken 7x3 
dediğin zaman aslında ilkokul bilgilerini kullanmış olmuyor musun? 
 
Sual: O zaman bunun içinde hepsi var zaten. Bir süre sonra o zaman o aynı şeye 
ihtiyacım kalmıyor yani dimağım mesela. Dimağımı ortaya çıkaran o? 
Elcevab: Evet, dimağın arkasına geçince, aklınla aklını ihata ediyorsun. Sahili yok 
bunun diyor Üstad. 
 
Sual: Ölüm de bu olsa gerek yani buradan çıktıktan sonra ölüme de ihtiyaç kalmıyor o 
zaman? 
Elcevab: Yani buradaki kullandığın yöntem bitiyor demektir. Mesain bitti, fabrikadaki 
mesain bitti. Ona ölüm denilmiş. Oysa başka şeyin başlangıcıdır. 
 
Sual: Sıfatta da Şuunatı, Şuunatta Sıfatı göreceğim bu sefer? 
Elcevab: Evet, böyle oluyor. 
 
Sual: O yüzden mi her şey her yerde? İmam-ı Mübinde her yere geçersin? 
Elcevab: Evet, geçersin. Yeter ki hakikatına geç, o zaman her şey her yerde. Beni 
meydana getiren esmalar kitaba da tecelli etmiyor mu? 
 
Sual: Dimağın bütünlüğü esma mıdır? Veya esmanın bütünlüğü dimağ diyebilir miyiz 
yani ortaya çıkartan? 
Elcevab: Ortaya çıkartan o ama sırf onu dersen ayıp olur, çünkü sıfatı da barındırıyor. 
Aynı zamanda aynadır. Üstad bunu açık söylüyor. Dimağ; aynadır diyor. Ama kör olası 
cehalet, asrın en büyük azabı anladım zannetmek. Aynayı anlamamışım. Karşıtım 
olduğunu anlamamışım. Hiç bunu duydunuz mu? Karşıtın olduğu için aynadır. 
 
Nokta-i Nazar: Hatta tam karşıt durmasa göstermiyor. Açıl olmasa ayna olmuyor sana. 
 
Sana karşı direnendir. Uçak, rüzgara karşı direndiği için uçar. 
 
Nokta-i Nazar: Şuunat, duygularla aşağıda, dimağda belirleniyor. 
 
Evet, aşağıda belirleniyor. Dimağ ayna ise, senin karşıtındır. Üstad dimağ; aynadır 
diyor. 
 
Sual: Direk ayna demiyor ama ma’kes-i efkar diye geçiyor? 
Elcevab: Topladığın zaman “Dimağ aynası” diye geçtiğini bulursun. Belki eski 
eserlerde geçiyordur. 
 
Nokta-i Nazar: A=B , B=C oluyor. Siz de A=C diyorsunuz. Biz A=C yi bulamıyoruz. Bu 
nedenle biz sizin dediğinizi metinde bulamıyoruz. 
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Aynen, beni çok güzel ifade ettin ve tashih ettin. 
 
Nokta-i Nazar: Metinde şöyle geçiyor. Sanırsam burası dediğiniz yer. Şualar 215: 
“…bilhassa insanın dimağındaki pek büyük ve pek küçük kütübhanesi olan kuvve-i 
hafızasında ve sair maddî ve manevî in’ikas âyinelerinde kaydeder, yazdırır…” 
 
Tekrar metine dönüyoruz: 
“Esma-i İlahiyenin en cemiyetli ayinesi cismaniyettedir. Ve  
Hilkat-ı kainattaki makasıd-ı İlahiyenin en zengini ve faal merkezi cismaniyettedir. Ve  
İhsanat-ı Rabbaniyenin  en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. Ve  
Beşerin ihtiyacat dilleriyle Hâlık’ına karşı dualarının ve         en kesretli tohumları yine 
                                                                  teşekküratlarının   cismaniyettedir. 
Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir. 
 
Bunlara kıyasen, yüzer küllî hakikatlar cismaniyette temerküz ettiğinden, Hâlık-ı 
Hakîm zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkur hakikatlere mazhar eylemek 
için öyle sür’atli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasına mevcudata vücud giydirir, 
o meşhere gönderir. Sonra onları terhis eder, başkalarını gönderir. Mütemadiyen 
kainat fabrikasını işlettirir. Cismanî mahsulatı dokuyup, zemini ahirete ve Cennet’e bir 
fidanlık bahçesi hükmüne getirir. Hatta insanın cismanî midesini memnun etmek için, 
o midenin hal diliyle bekasına dair duasını kemal-i ehemmiyetle dinleyip kabul ederek 
fiilen cevap vermek için, hadsiz ve hesabsız ve yüzbinler tarzlarda ve binler çeşit çeşit 
lezzetlerde gayet san’atlı taamları ve gayet kıymetli nimetleri cismaniyete ihzar etmek, 
bedahetle ve şeksiz gösterir ki; dar-ı ahirette Cennet’in en çok ve en mütenevvi 
lezzetleri cismanîdir. Ve saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve 
ünsiyet ettiği nimetleri cismanîdir.” 
 
İzah: 

• Manaya uygun ve ifade edecek vücud libasına cismaniyet denilmiş. 
• Esma-i İlahiyenin en cami ayinesi cismaniyet ise; cismaniyet sıfatların vücud-u 

haricîlerine bakar. 
• Cismaniyet en cem’iyetli ayine. 
• Makasıd-ı İlahiyenin en zengin ve faal merkezi. 
• İhsanat-ı İlahiyenin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. 
• Duaların ve teşekküratın en kesretli tohumları cismaniyettedir. 
• Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri cismaniyettedir. 
• Yüzer küllî hakaikatlar cismaniyette temerküz ettiğinden... 
• Mevcudata giydirilen vücud cismaniyettir. 
• Alem-i manaya, alem-i ervaha ve İlahî makasıda ve esmaya ayine olmaya en 

elyak cismaniyettir. Bunlar cismaniyet zemininde ifade ediliyorsa, oraya en 
uygun ve münasib mir’at ve ayine cismaniyettir. 

• Cennet’in en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanîdir. 
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• Saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği 
nimetleri cismanîdir. 

• Cismaniyetin vücudu sıfata bakar… çünkü cismaniyet esmaya ayna. 
İzahın izahı: 

• Manaya uygun ve ifade edecek vücud libasına cismaniyet denilmiş… 
Yani cismaniyeti mananın dışında düşünme. Manaya en uygun. Manadan kopuk değil. 
Manaya en uygun vücud libası… 
 
Sual: Şimdi her şey cismaniyet gibi çıkıyor. Cismanî olmayan bir şey var mı? 
Elcevab: Cismaniyetin başladığın yerden sonrakiler cismanî değildir. 
 
Sual: Arşın üstü mü? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Bir ifade var mı yani cismanî olmayan bir şey nedir? 
Elcevab: Mesela iman. Mesela hayat. 
 
Sual: Hayat cismanî değil mi? 
Elcevab: Cismanîdir ama cismanî değildir ucu. İman da mahluktur ama tamamen 
cismanî olmasın dersen mesela şuur, cismanî değildir. Mesela akıl, cismanî değildir. 
 
Nokta-i Nazar: Biz her şeyde cismaniyeti kullanıyoruz. Kelamda, hareketimde… 
 
Cismaniyet Arşta başladı. Arştan sonrasını şu anda ben de seyrediyorum ve Arştan 
öncekileri sayıyorum. Kafa yormaya gerek yok, kolay işte. Haritayı kullan. 
 
Sual: Orası cismaniyetin mahiyet tarafı mı? 
Elcevab: Orası artık cismanî değil, yazılımı. 
 
Manaya uygun ve manayı dışarıda ifade edecek vücud libası; cismaniyettir. 
Cismaniyeti tanımlıyor. 
 

Esma-i İlahiyenin en cami ayinesi cismaniyet ise; cismaniyet sıfatların vücud-u 
haricîlerine bakar. 

 
Esma-i İlahiye cismaniyette gözüküyorsa, cismaniyet sıfata bakar. Çünkü cismaniyet 
aynadır. Ayna sıfattı, karşısındaki esma. Baktığına baktırıyor. Ayna başka bir şey, ben 
başka bir şey. Bu benim, aynadaki ise benim timsal-i suretim veya misal-i suretim. 
Nuranî olsam timsal-i suretim olacak, cismanî olunca misal-i suretim olur-kesif olduğu 
için. Timsal-i suret; aslını taşıyor. Ayna sıfattır, karşıtı ben’im, esma yani. 
 
Sual: Esma da sıfattan çıktı. Nasıl onun karşısında oldu şimdi? 
Elcevab: Sıfat, mahiyete daha yakın. Dolayısıyla sen oradan çıktı diye 
bakmayacaksın. Dışa vuruşlarıdır. Oradan çıktı diye bakarsan, git direk sıfata, hiç 
konuşma bunları. Mesela şeytan Mudil esmasındandır. Melek ise Nur esmasındandır. 
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Esma cihetiyle ne konuşuyoruz ki, o da esma, o da esma. Orada ne melek var, ne 
şeytan var. Ama burada duman attırıyorlar. Aynı şey. Cismanî çok önemli burada. O 
mahlukatlar arkada yaşıyorlar. Onun için değerleri çok düşüktür. Burada şeytan. Mudil 
esmasına şeytan denilir mi hâşâ? Merkezden düşünürsen, hepsini merkeze 
götüreceksin. Esmanın merkezini düşündün. O zaman sıfatı da merkeze götür. Bu 
sefer zatî sıfata kaydı. 
 

Cismaniyet en cem’iyetli ayine. 
 
Çünkü karşıttır. Aynada insan niçin gözüküyor? İnsan öyle bir şey ki, misali bile yani 
görüntüsü bile istila etmek ister. Ayna diretiyor. “Hayır, burada ol” diye zorlamanın 
neticesidir ortaya çıkan görüntü. Mesela uçak direniyor, rüzgar da direniyor. Uçmak ne 
uçağa benzer ne de rüzgara. Uçmak; ikisiyle de alakası yoktur, farklı bir şey. 
 
Nokta-i Nazar: Ayna ademî ise, o zaman vücud alemleri Elhamdülillah kazanmış 
durumda şu anda. Zaten kazandığı için “Elhamdülillah” diyor. 
 
Aşağıya indiğiniz zaman “Sübhanallah” denilir. Yukarı çıktığınız zaman “Elhamdülillah” 
denilir. Asansörle yukarıya çıkınca “Elhamdülillah” denilir, “Sübhanallah” denilmez. 
Tepeden bakınca “Sübhanallah” denilmez, kuyuya baktıktan sonra denilir. Adem 
alemleri “Sübhanallah” der. Gökyüzüne bakınca “Elhamdülillah”. İnsan yukarıya çıktığı 
zaman çok dibe inince niye korkar? Çünkü ademe yaklaşır, ademi hisseder. Büyük bir 
kulede uçurumun dibinden - cam dahi olsa -  yürümek korkutur ama camı boyasan, 
duvar gibi gözükse, hem yürürsün, hem gayet rahat oturursun, çünkü görmüyorsun. O 
zaman adem ve vücud kafadaymış! Görmek, duymak, koklamak, dokunmak bizim 
düşünce malzemelerimiz. Gördüklerin, işittiklerinle, kokladıklarınla, tad aldıklarınla, 
dokunmak dediğimiz bulunduğumuz mekan à bunlar bizim düşüncelerimi oluşturuyor. 
Camdan aşağıya bakıyoruz, korkuyoruz. Görerek düşünüyoruz. Görme, düşünceye 
dönüşmüş. Bir şey duyunca da bir düşünce gelişiyor. Duymak, düşünceye dönüşmüş. 
Koku da öyle yani bunlar hep düşünce malzemeleri. O zaman bu beşinin -Üstad da 
yediye çıkarıyor, sevk ve şevki de ekliyor- toplamı bizim Cebrail’imiz oluyor. 
Ceberut alemleri. Ceberut; dayatma alemleri, dayatıcı güçler. Gözünün gördüğüyle zıd 
düşünemiyorsun. Yüksekte olduğunu gördüğün halde “yok canım, sıradan bir 
yükseklik” diye rahat olamazsın, kendini kandıramazsın. Ceberut; dayatıcı bir güç. 
İnsanın düşüncesi, ya cennetidir ya da cehennemidir. Onu ne ile oluşturuyorsun? 
Gördüklerinle, duyduklarınla, kokladıklarınla, tad aldıklarınla, dokunduklarınla, sevk ve 
şevklerinle. Gözümü kapatırım, hayal ederim. Sonra şevk, düşünürüm. Bunlar bizim 
ceberut alemlerimiz. Bu yedi tanesini bir araya getirince à Cebrail’imiz! Vahyin zemini! 
İşte cismaniyet en cami ayine. Bunlar hep aynadır. Göz aynadır, kulak aynadır. Ayna 
denilince hep cam ayna düşünüyoruz. Kulak aynası da var. Burun aynadır, dil aynadır.  
Ayna ne zaman mir’at olur? Ne zaman onu şuur edersen, o sana mir’at, ayna 
olur. Ne zaman gördüğünde Allah’ı seyredersen veya tefekkür edersen, o ayna à 
mir’at olur. Mir’at; kendini inşa edendir. Aynada kendini gördüğünde “Fete 
barekallahu ahsenul halikin” desen, o mir’at olur. Veya çekirdeği toprağa atarsan, 
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toprak onu ağaç yapar. O ağaç nedir? Netice olduğu için onu kim çıkarttı, içini dışarıya 
kim gösterdi? Toprak. O toprak; mir’attır.  
 
Nokta-i Nazar: Ademi gördüğü an mir’at başlıyor. 
 
Mir’at; sana hem mir’attır hem aynadır ama herkese aynadır. Mesela herkes ağaçta 
elmayı görür. Mideyi hatırlar, parayı hatırlar satarım diye. Ama Allah’ı orada fark ettiği 
anda, o ayna mir’at oluverir, çünkü mir’at seni inşa edendir. Çekirdekten ağaç verdi. 
Peygamber onun için mir’attır. Bazı insanlar mir’attırlar, seni inşa ederler. Göründüğü 
zaman sana şevk verir, konuştuğu zaman huzur verir, göründüğü zamanda ferahlatır 
seni. Mir’at oldukları için. Niçin bazı insanları gördüğünde moralin bozuluyor? O da 
adem adamıdır. Senin ademindir. 
 
Nokta-i Nazar: Banyodaki aynada gözüken benimle konuşuyor, beni inşa ediyor 
psikolojik. Konuşan ayna! Mir’at olmuş oluyor. 
 
Cismaniyet en cemiyetli ayna.. ayna diyorsun. Eğer sen aynada gözükeni fark edip, 
idrak edip yorumladığın anda, ayna aynalıktan çıkıyor, mir’at oluyor. Seni inşa ediyor, 
ruhunu teali ettiriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Bayanlar aynadaki lekeleri gördüğü gibi biz de mevcudattaki lekeleri 
gördüğümüz için, buradan nasıl Allah’ı göreceğiz, nasıl görüyorlar diyoruz, şaşırıyoruz. 
 
Allah kendisine en zıd şeyi cismaniyet yapmış, en cami cismaniyettir, en harikadır. 
Hâşâ anlamak için- Allah’ın adeta ademi à cismaniyettir. Mesela çekirdek ağaç oldu. 
Yaprak, kendisine kadar olan süreci gösterir. Çiçek, kendisine kadar olan süreci 
gösterir. Kök, gövde, yaprak, çiçek. Önünü gösterir. Çanağı nereye tutarsan, oraya 
kadar gösterir. Ama on santim dibini göstermez. Ama çanağı biraz daha geriye alırsan, 
orayı da gösterir. Cismaniyet Allah’ın en uzağı, Allah’a en cami. En cami, işte bu 
lazım bize. 
 
Sual: Kainat fabrikasını işlettiriyor denildi. Fabrikanın mamulü cismaniyet mi? yani 
çıkan ürünü, neticesi? 
Elcevab: Onu düşünmedim. Biraz gidelim, belki çıkar. 
 

Makasıd-ı İlahiyenin en zengin ve faal merkezi. 
 
Mesela melek nuranîdir, Nur esmasından olduğu için. Makasıd-ı İlahiye ama onu 
merkez yapmamış. Makasıd-ı İlahiyenin en zengin ve faal merkezi à cismaniyettir. 
İlahî maksad. 
 

İhsanat-ı İlahiyenin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. 
Duaların ve teşekküratın en kesretli tohumları cismaniyettedir. 

 



CİSMANİYET 7_______________________________________________________ 

 92 

Şeytan en çok neyden rahatsız olur? Duadan…: Mesela ben merak ettiğim için 
söyledim. Namazdan o kadar olmaz, çünkü namazın içine girmiş zaten. Bir sürü şeyler 
aklımıza getiriyor. Duaya başlamadan önce şeytan var, seni meşgul eder elinle ve 
şununla bununla ama duaya bir girince, şeytan yok olur. Şeytanın yok olduğu andır; 
dua anı. Orada barınamaz. Bu nedenle sırr-ı ubudiyettir. Şeytan onun için yok 
orada. Dua; sırr-ı ubudiyettir. Namaz için bu denilmemiş. Ama namazda dua da var. 
Dua kendisi lezzettir. Dua aynı zamanda kendisi neticedir. Bir şeye varmak değil, 
kendisi neticedir. Bu nedenle sırdır. Namaz, oruç vasıtadır. Dua; neticedir. Bazen o 
kadar tatlı oluyor ki. O tatlı olan ana kadar ilk önce isteme oluyor. Sonra o isteme 
bırakıyor kendisi, Allah’ı tanımlamaya geçiyor.  
 
Münacat - Dua: Biliyorsunuz, münacatta istek yoktur. Duada istek vardır. Mesela 
Yunus as, Eyyüb as’ın münacatları. “Nefsime zulmettim” diyor. Risalede en güzel 
münacat “Ey şiddet-i zuhurundan, azamet-i kibriyasından tesettir etmiş Zat-ı 
Akdes!Resul-i Ekrem asm’ın ve Kur’an’ın talimiyle anladım ki şu mevcudat…” vs 
burada istek var mı? Münacatta Allah’ı tanımlama var. Allah ile mülaki var. Allah 
ile ünsiyet var. Duada istek var: “Ya Rab merhamet et. Ya Rab hastalığımı gider. Ya 
Rab sevdiklerime şöyle yap.” vs var. İlk önce dua var. Sonra sıyrılabilirsen, münacata 
dönüyor. Dua, uçağı kaldırıyor. Sonra münacat oluyor. Sonra ümmetçilik olunca, uçak 
inişe geçiyor. Münacatın son sayfasında çıkışı fark ettiniz mi? Lemalar 373: “Kur’ana 
ve imana hizmet için, insanların kalblerini Risale-i Nur’a müsahhar yap! Ve bana ve 
ihvanıma iman-ı kâmil ve hüsn-ü hatime ver. …” Ümmet ruhu, Biz oluştu. Ben ile 
başladı. Lemalar 358: “Ya İlahî ve ya Rabbi! Ben, imanın gözüyle ve Kur’anın talimiyle 
ve nuruyla…” Ben ile başladı, Biz ile bitti. Ortası ise; münacat. Yani dua münacata 
inkılab edince, orada istek yoktur. Orada bir mülaki vardır. Orada ünsiyet-i Hak oluyor. 
Tövbe yani. Bu tabir Külliyatta yok. Aczimden böyle söylüyorum. Risalede ünsiyet var, 
ülfet var. Ya Rabbi, ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi çoğalt diyoruz. Ama öyle bir ünsiyet 
ki, Ünsiyet-i Hak. Artık Allah’tan bir şey isteyemiyorsun. İstemediğinden değil, orada 
öyle bir şey yok, çünkü ünsiyet-i hak oluyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Aradığını bulmuşsun zaten... 
 
“Biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar?” Muhyiddin-i Arabi kabre 
girdiğinde Münker-Nekir sormuşlar: “Men Rabbüke?” Muhyiddin-i Arabî şaşırmış. 
Bütün mevcudat tekti. Biz bizdeydik. Bir yere mi geldik? Başka bir yer yoktu ki? “Biz 
bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar?” Ünsiyet-i hak olunca, nazdar 
oluyorsun. Soran makam ile sorulan makam değişiyor. Allah münacatımızı arttırsın, 
amin. Allah, ünsiyet-i hakkımızı ziyade etsin, amin. Ünsiyet-i hak! Artık her şeyin 
bittiği yer ve zaman. Yersiz yer. 
 
Sual: Orada iniş Biz ile mi? başka iniş var mı? 
Elcevab: İnişi “biz” dir. “Ben”le inersen, uçak düşer. Uçak düşüyor. “Ben” dediği için. 
“biz”siz inemez. Kalkarken “Ben”le kalkıyor, yürürken “Ünsiyet-i Hak, Ümmet” olarak 
iniyor. 
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Sual: Tohum ve çekirdek farkı nedir ne kastettiniz? 
Elcevab: Çekirdek; ağacın başında olur. Tohum ise; meyvenin içindekine denilir. 
Cismaniyet en son. En sonda ortaya çıkacak kişideki ünsiyet-i hak à tohum olur, 
çekirdek olmaz. Vakti gelince, o tohum çekirdeğe inkılab eder. Tohumu ne zaman 
toprağa atarsan, o çekirdek olur.  
 
Sual: Ters olmadı mı? Meyvenin içinde çekirdek var. O ağaç olacaksa, ona tohum 
denilir? 
Elcevab: Ters söylemişim. Netice tohum. Çekirdeği atarız, tohum çıkar. Onu gelecek 
seneye saklarız. Onun adı çekirdek olur. Dışarıya çıkanlar à tohum. Burada da zaten 
öyle söylüyor: “Duaların ve teşekküratın en kesretli tohumları cismaniyettedir.” 
 
Aslında tohum à dua diyebiliriz. Münacat ise à çekirdek. İlk önce çekirdek atarız. 
Sonra gelecek baharda inşa olsun diye ona tohumluk deriz. Çekirdekten ağaç olur. 
Çekirdeklerden tohumlar ayrılır. 
 
Sual: Her çekirdek tohum değil? 
Elcevab: Evet, değil. Tohum biraz daha cami’ gibi. Çünkü her çekirdek tohum değil. 
Her dua münacat olmadığı gibi, her münacat da dua değildir. 
  
Sual: Dua daha genel, münacat daha hususî mi? 
Elcevab: Yani münacat daha merkez diyebiliriz. Daha geneldir dua. 
 
Sual: O zaman çekirdek à dua, tohum à münacat oluyor bu manada? 
Elcevab: Evet, öyle olması lazım. 
 

Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri cismaniyettedir. 
 
Dualar ve teşekküratta tohum iken, maneviyat ve ruhaniyatta çekirdektir 
cismaniyet. Metinde: “Beşerin ihtiyacat dilleriyle Hâlık’ına karşı dualarının ve 
teşekküratlarının en kesretli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyat 
alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri yine cismaniyettedir.” İkisi çok farklı. 
 
Nokta-i Nazar: Çünkü o dua ve teşekküratından cennet çıkacak, ağaç olacak. Demek 
o meyvenin içindeki çekirdek. 
 
Netleşti mi şu an? Çekirdek ve tohum arasında ne fark var? Hangisi hatem, hangisi 
sikke? Dua ve teşekküratların tohumu, maneviyat ve ruhaniyatın çekirdekleri. Yani 
çekirdek daha merkezde. Beşerin ihtiyacat dilleriyle Hâlık’ına karşı duaları var ve 
teşekkürleri var. Dua istektir, münacat tanımlamaktır. Hâlık’ına karşı istekleri var, 
teşekkürleri var. Bu bizim tohumumuzu oluşturuyor. Tohum mu çekirdekten, çekirdek 
mi tohumdan oluştu? Burası çözüyor bu mevzuyu. Merkezde, pergel insandır. “Beşerin 
ihtiyacat dilleriyle Hâlık’ına karşı…” nübüvvet ve risalet gibi. Nübüvvet; insandan 
Allah’a karşı olan yöndür. Risalet; Allah’tan insana doğru olan yöndür. İnsandan 
Allah’a karşı olan yön aynı zamanda; salattır. Allah’tan bize karşı olan yön aynı 
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zamanda; selamdır. “Elfü elfi salati ve elfü elfi selamin”. Hatta Allah ve melekleri 
peygambere salat ederler diyor, selam demiyor. Ayettir. Pergeli insana koyunca mana 
değişiyor.  
 
Beşerden Allah’a bakış à Nübüvvettir, 
                                      à Salattır ve  
                                      à Tohumdur. 
 
“Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri...” yani oradan buraya 
bakışàçekirdektir. Zaten istidad çekirdekleri deniliyor, tohumları denilmiyor. 
 
Sual: Çekirdek à evvel, Tohum à hatem mi oluyor?  
Elcevab: Evet. Yani tohum; meyvedekidir. Kökteki; çekirdektir. 
 
Nokta-i Nazar: Demek ilk başta doğru söylemişiz. 
                                                                   
Evet, aynen.  
•  Pergeli insana koyduk ve Allah’a baktık à Nübüvvet, salat, tohum.  
•  Pergeli Allah’a koyduk ve beşere bakış à Risalet, selam, çekirdek. 

 
Sual: Burada çok şey var. Tohum ve çekirdek öyle de var, böyle de var? 
Elcevab: Sarih ifade ile remzî ifade arasındaki farka bakmak lazım. Tohum aynı 
zamanda gelecek senenin çekirdeğidir. Ondan şaşırılıyor. Yoksa değişen bir şey 
yok. Üstad “tohum gelecek baharın çekirdeğidir” diyor. Mesela maziyi istikbale taşıyan 
çekirdektir. Haşri isbat etmekte kullanıyorum bunu. Diyorum ki: Gelecek baharı 
kastetmeyen tohumu yapamaz. Gelecek baharın en güzel delili; çekirdekler ve 
tohumlardır. Madem gelecek yoktur, neyin programını yapıyorsun? Ruh da bir 
programdır, çekirdektir. Nasıl ki çekirdeği görünce, gelecek baharı inkar edemiyorsun. 
Nasıl ki dil varsa, lezzet var. Kulak varsa, ses var. Onun gibi. Nasıl ki gelecek baharın 
en güzel delili tohum ve çekirdeklerdir, aynen öyle de gelecek hayatın en güzel delili 
ruhtur.  
 
Niçin değişiyor biliyor musun? Meyvedeki tohum aynı zamanda gelecek baharın 
çekirdeğidir. Evveli oldu şimdi böylelikle. 
 
Sual: Ağaç çekirdekten mi çıkıyor, tohumdan mı çıkıyor? 
Elcevab: Ağaç çekirdekten çıkıyor, çünkü fıtrat şöyle çalışıyor: Nur-u Muhammedî’den 
her şey yaratılıyor ve istidad çekirdekleri deniliyor.  
 
Sual: Eskiler tohumluk ayırırlardı. O tabir yanlış mı? 
Elcevab: Hayır, doğru. Çekirdek olabilecek tohumlukları ayırıyorlar ama toprağa 
attığın an çekirdek oluyor. Yani meyvelerdeki tanelerden çekirdek yapmak istiyor. 
Bunların içerisinden çekirdek olmaya namzed à tohumdur, ara formattır. Yani 
tohumların içerisinden çekirdekleri ayırıyoruz. Mesela kabaktan çıktı. Hangisi çekirdek 
olacaksa, o tohumdur. 
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Nokta-i Nazar: Lemalar 337: “Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün 
bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra, gelecek baharlara bırakacağı 
çekirdekler…” 
 
Tohumu -mir’at olan- toprağa ektiğin an bu tohum artık tohum değil, çekirdektir. 
 
Nokta-i Nazar: Geçmişin à tohumu, geleceğin à çekirdeği. 
 
Sual: Meyvenin içindekiler çekirdek değil mi? 
Elcevab: Onlar çekirdektir ama gelecek baharın çekirdeği olabilmesi için, bütün hepsi 
çekirdek olamıyor, bazıları tohumdur. Tohum ara formattır. 
 
İstidat - Kabiliyet: 
•  İstidadlar  à Çekirdektir,  
•  Kabiliyetler  à Tohumdur. 

 
Sual: Kabiliyet niye tohum olsun ki? 
Elcevab: Herkes doktor olma istidadındadır ama herkes doktor olma kabiliyetinde 
değildir. Mesela sen doktor olabilirdin ama kabiliyetin yoktu. Çünkü mahiyet-i insaniye 
birdir. Herkeste çekirdek aynıdır. 
 
Sual: Kabiliyete dönüşmesinin sebepleri nelerdir? 
Elcevab: Çeşitli sebeblerle bombalanmadı yani sünbüllenmedi. Annesi gıdalı yemedi 
ise, anne babasın nikahı, anne babasının helal-haram yedirmesi, büyüdüğü sokak, 
arkadaşlıkları vs. gibi şeylerden istidadlar kabiliyetlere dönüşmedi. 
 
Sual: Kafası vasat olan herhangi biri cumhurbaşkanı olma, en üst seviyede olma 
istidadı olması ne demek? 
Elcevab: O çekirdekte vardı. 
 
Sual: Vardı à nın mantığı yok o zaman? 
Elcevab: Mahiyet-i insaniye birdir, inkısam-ı gayr-ı mümkündür. Nur-u Muhammedî 
den tecelli etti veya şöyle diyeyim: güneş istidaddır ama çiçek kabiliyetine dönüştü, 
meyveye dönüştü, koyun oldu, ağaç oldu, menekşe oldu, gübre oldu, kestane oldu. 
Bunlar donmuş güneştir ama kabiliyettir. Mesela güneşten ziya geliyor, nura 
dönüşüyor. Zühre Reşha olur. Katre, Reşha, Zühre. Hepsi güneşten gelmiş. Bunların 
hepsi kabiliyet. Ziya ise; istidad.  
 
Nokta-i Nazar: Bir bilgisayar programcısı aynı bilgisayarı kullanarak içinde farklı 
programlar yazabiliyor kendine. Bu istidad herkeste var ama o kabiliyetini geliştiriyor, 
ortaya çıkarıyor. 
 
Kabil olmak yani geleni kabul edebilmek. Bunu etkileyen zaman, zemin, taam, libas. 
Anne babanın yedikleri, nikahı, aldıkları eğitim. Aslında çocuk anne karnında eğitiliyor. 
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Bilmiş doğar derler ya. Annenin öğrendikleri çocuğun ruhunun çekirdeği oluyor. 
Asabiyeti, nefreti, öfkesi, hepsi. Ta o zamandan etkileniyorlar. Senin istidad 
çekirdeklerini kabiliyete dönüştürüyorlar, kabil oluyorsun. Almaktır, geleni kabul 
etmektir. Kab à istidaddır. O kabı su ile doldurmak à kabiliyettir. 
 
Sual: Neseb çok önemli o zaman? 
Elcevab: Evet, Allah Resulü asm diyor ki: Gübreden gül dahi çıksa, gübreden olan 
gülü koklamayınız. Evlenirken ilk dindarlık değil. Külliyatta hep ilk küfüvü alıyor yani 
denkliği. Tek bir yerde-Kastamonu Lahikasında- ilk önce küfüv olarak diyaneti almıyor, 
ahlakı alıyor, soyu alıyor, nesebi alıyor. İlk önce soyuna, ahlakına bakın. Bizim lazların 
bir atasözü var (argodur): “Katranı kaynatsan olur mu şeker. Cinsi…cinsinden çeker.” 
 
Yani hepsi tohumdur. Tohum olanlar çekirdektir. Çekirdek olanlar da tohumdur. 
 
Sual: İki çekirdek arasında seçilmiş tohumlar var. Ben böyle anladım. Önceki ve 
sonraki. 
Elcevab: Toprağa koyduğum patlarsa, çekirdektir. Patlamayıp çürürse, tohumdur. 
Meyvedeki de tohumdur, kökteki de tohumdur ama patlama sıfatı olduğu için çekirdeğe 
dönüştü. Ama bir sürü tohumlar var. Tohumluk ayırdık. Binler taneden on tane ayırmış. 
Bu tohumdur ama gelecek baharın çekirdeğidir. Maziyi taşıma tarafı; çekirdektir. 
Ağacın sonu olma noktasında; tohumdur. Eğer o tohum maziyi istikbale taşıyorsa, 
o çekirdektir. O bir sürü tohumlardan ağaç olanlar çekirdek oldu. Olmayanlar tohumdu. 
 

Yüzer küllî hakaikatlar cismaniyette temerküz ettiğinden.. 
 
Hakikat; esmadır. Cismaniyette temerküz ettiğinden, cismaniyet en cami’dir. 
 

Mevcudata giydirilen vücud cismaniyettir. 
 
Giydirilenlere bak: vücud giydirilmiş, hayat giydirilmiş, insaniyet giydirilmiş sana. İnsan 
değilsin sen. Sonra İslamiyet giydirilmiş. Sonra marifet giydirilmiş, sonra muhabbet 
giydirilmiş. 
 
Sual: Cismaniyet hepsinin zemini mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Lemalar 255: “…enenin, yani nefsimin tefsirine baksınlar.” Tefsire demek à detayları. 
Nefis derken à o ben olan “Ben” tarafı. Devamında: “Ehemmiyetsiz, hakir ve fakir 
görünen vücudum –her mü’minin vücudu gibi- ne imiş, insaniyet ne imiş, İslamiyet ne 
imiş, iman-ı tahkikî ne imiş, marifetullah ne imiş, muhabbet nasıl olacakmış? 
Anlasınlar, dersini alsınlar!..” Cismaniyet vücud değil. Cismaniyete vücud giydirilmiş. 
Bu kısım Şualarda yok, sadece Lem’alarda var. Cismaniyete 1) vücud giydirilmiş, 2) 
hayat giydirilmiş, 3) insaniyet giydirilmiş, 4) İslamiyet giydirilmiş, iman değil à 5) iman-
ı tahkikî giydirilmiş, sonra 6) marifetullah, sonra 7) muhabbet. 
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Sual: Marifet, muhabbetin altında gözüküyor? 
Elcevab: Evet, zaten marifetten sonra muhabbet çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyet sanki binanın kargası gibi. Hep ona giydiriliyor. 
 
Sual: Ene mi diyeceğiz? Hep giydirilmiş ya. 
Elcevab: Kesinlikle hayır. Mesela cesedime gömlek, atlet giydirilmiş. Ene midir? Hayır, 
cesed. Cesed de içeriğe giydirilmiş. Et, kemik, kan vs. giydirilmiş. 
 

Alem-i manaya, alem-i ervaha ve İlahî makasıda ve esmaya ayine olmaya en 
elyak cismaniyettir. Bunlar cismaniyet zemininde ifade ediliyorsa, oraya en 
uygun ve münasib mir’at ve ayine cismaniyettir. 

 
Alem-i manaya mir’at; cismaniyettir. Alem-i ervaha hem ayine hem mir’at; cismaniyettir. 
İlahî makasıdların en iyi mir’atı ve aynası; cismaniyettir. Esmaya ayna ve mir’at olmaya 
en elyak; cismaniyettir. 
 

Cennet’in en çok ve en mütenevvi lezzetleri cismanîdir. 
 
Cenneti de içine almış. Şimdi bak, bamteli burası. “Cennet’in en çok ve en mütenevvi 
lezzetleri cismanîdir” diyor. Oysa cennet; nuranîdir. O zaman cismaniyetin öteki ucu, 
en ucu burası. Cismaniyet; cennetten başlıyor. Buz à sudur. Su à H2O dur. H2O dur 
ama enerjidir. Enerjidir ama madde-i hayattır. Madde-i hayattır ama ayn-ı hayattır. 
Cennet; ayn-ı hayattır. Cismaniyet buradan başladı à ayn-ı hayat. Ondan sonra 
cismaniyet, cismaniyetten çıkıyor à akıl cevheri. Yani cismaniyet Arştan başlar, Arşın 
altı, Arşın kendisi değil, cennetten başlıyor. O zaman cismaniyetin en sıfır yeri, kaynağı 
à cennettir ve nuranîdir. Zor olan yer işte burası: Cismaniyet; ayn-ı hayattır. 
 
Misal: Buz; cismaniyetin en kesifidir. Buzdur à sudur, söndürücü... arkaya gittikçe 
zıdlar daha acayip oluyor. Buz iken ne söndürücü ne de içilen bir şeydi. Su ise 
söndürücüdür. Ama aşağıya in, yandırıcıdır. Yanıcı ve yakıcıdır. Şeytan mesela, 
burada şeytandır ama arkada şeytan değildir. Burada sudur ama arkada yanıcıdır. 
Hidrojen ve oksijen. Arkaya git à enerji (fizikçilere göre, külliyatta kuvvet deniliyor). 
Onun da arkası à esîr. Esîrin daha arkası à madde-i hayat. Madde-i hayat; daire-i 
hayattan başlar. Madde-i hayatın daha aslı à ayn-ı hayattır. Ayn-ı hayat; cennetten 
başlıyor, cismaniyetten. O zaman cismaniyetin bir ucu ayn-ı hayattır, öteki ucu ise bu 
kesif alemdir. Bu sürecin tümüne; cismaniyet denilir. Haritayı hatırlarsanız oradan 
gideyim: Cennet à Daire-i ilim à Daire-i hayat à Kürs à Levh-i mahv ve isbat à 
Alem-i berzah à Yedi kat sema à Alem-i şehadet. Bu sürecin tümü; 
cismaniyettir. Kör olası cehalet ile cismaniyeti camid zannettik. Biz buza bakarak 
buzu sırf buz zannettik. 
 
Sual: Burada gezen kimdir? Hangi şeyimizle geziyoruz? Bir belirleme yapabilir miyiz? 
Elcevab: Harika bir soru. Nerden ne takıldıysa insan orada gezebilir. Arştan yani 
cennetten geldik. Buradan sana ne takıldıysa, buradan aşağısında hepsinde 
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gezebiliyor. Daire-i ilimde ne takılmışsa, burada aşağıyı gezer, yukarıyı gezemez. 
Daire-i hayattan sana ne takılmışsa, buradan aşağıda her şeyi gezebilir. Bunun altında 
Kürs var. Oradan nefis ve şeytan takıldı. Vehim ve vesvese burada. Şeytan buradan 
aşağısını gezebilir ama buradan yukarısını gezemez. 
 
Sual: Oradan yukarda melekler geziyor? 
Elcevab: Evet. 
 
Şeytan madem buradan aşağıda geziyorsa, cennette nasıl musallat oldu? Üstad 
“bunun karakollarıdır” diyor. Müstemlekeleri ve dairelerinde olmuş o hadise. 
Cennette değil. Nasıl ki bir devletin müstemlekeleri ve daireleri var, mesela Amerikan 
konsolosluğu. O toprak Amerika’nın. Amerika’daki Türk konsolosluğundaki toprak da 
Türkiye’nin. O Amerika konsolosluğuna Türkiye kanunu giremez. O sitede Amerikan 
kanunlarıyla yönetilir. Oradaki kanun bulunduğu devlete ait değildir, çünkü o 
müstemlekedir.  
 
Sual: O müstemleke kalb midir? 
Elcevab: Geleceğiz oraya. İşte insanın o alemlerin müstemlekeleri var burada. 
Geylanî buradan meyve koparıyor. Cennetin kendisi değildir diyor, müstemlekeleridir. 
Müstemleke; aynadaki güneş gibidir. Ne ayndır, ne gayrdır. 
 
Kim nerde dolaşıyor sorusuna cevap: Kürs’ten sana ne takıldıysa, Kürsten aşağıya 
hepsi var. Mesela lise diploman varsa, ilkokul mezunlarına ne hak tanınıyorsa, nerelere 
giriyorlarsa, sen de lise mezunu olma hasebiyle giriyorsun zaten. Kimse sana ilkokul 
diplomanı göster demez. Cismaniyet anlayışımız buydu, bu sürecin tümü. Bu sürecin 
kaynağına; hakikat denilir. Hakikatın en latif tecellisi, cismaniyetin en latifi à 
cennettedir. Ama lezzet alma bakımından cehennem gibi olur, dünya yoksa. Dünyasız 
cennet olmaz. Üstad bunu ne güzel diyor. Diyor ki: “Cehennemsiz Cennet lezzet 
vermez.” Şimdi anlaşıldı mı? Vahid-i kıyasî manasında değil. Çünkü zemin... 
 
Sual: Cehennem mi, alem-i şehadet mi kastedildi? 
Elcevab: Hepsi. Niye biliyor musun? Cehennemsiz Cennet lezzet vermediği gibi, 
Cennetsiz Cehennem de elem vermez. Eğer zıddı kaldırırsan, Cennetten Cehennemi 
kaldırırsan, vacib olur. Her şey zıddıyla vardır. Mesela ampul ışık veriyor. Niye yüz 
volt’luk ampulde ışık daha çok ve elli volt’lukta daha düşük? Çünkü elli volt’lukta adem 
daha fazla. Cehennem daha fazla. Daha örtülmüş. Nurdan, ışıktan tamamen zulmeti 
kaldırırsan, ışık ışıklıktan çıkar. ışık olduğu da bilinmez, huri gibidir. Allah Resulü asm 
diyor ki: “Hurinin bir kılı gelse, bütün kainat nura inkılab eder. Göz görmez, kör olur.” 
Çünkü zıdsız nur. 
 
Sual: Oradaki zıdsız mı? 
Elcevab: Buraya göre zıdsız, oraya göre zıd var. Niçin zıd var bakın şuradan 
çıkarıyorum: Hurinin nuru mu daha kaliteli, dünyadan giden hanımların nuru mu? O 
zaman dünyadan giden hanımlardan daha basitse hurinin nuru, orada bir adem var. 
Yani onu gömen, örten var. Dünyadan giden hanımlar mı daha nuranî, dünyadan giden 
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erkekler mi? Dünyadan giden erkekler daha nuranî. Demek ki onda da baskın bir adem 
var. Şimdi, dünyadan giden erkekler mi daha nuranî -tövbe tövbe, kıyas için- Allah’ı 
her Cuma günü Rüyetullahına gideceğiz. Rüyete gidince, değişecekler. Nuranîyetleri 
değişecek. Niye değişecek? Çünkü zıd çoğalacak. Orada çoğalma var. Çoğaltma 
varsa, azaltma sistemi çalışıyor demektir. Ademsiz hiçbir yer yok ki. Adem acayip bir 
yer. Cennetsiz cehennem elem olmadığı gibi, cehennemsiz cennet de cennet değildir. 
Cennette mertebelenme var. Bu da zıddın müdahalesiyle oluyor. Allah’ın kudreti niye 
sonsuzdur, ilmi niye sonsuzdur? Çünkü zıddının müdahalesi yok. Bir şeyde zıd yoksa, 
mertebe olmaz. Allah’ın kudretinde mertebe yoktur. Çünkü zıd yok. Cennette mertebe 
varsa, zıd var demektir. Zıd; ademdir. O zaman her şey her yerde fakat ademin 
müdahalesiyle değişken, burada. Ademin müdahalesiyle sert oluyor, yumuşak oluyor, 
soğuk oluyor, sıcak oluyor, beyaz oluyor, aydınlık oluyor. Adem; varlıksız varlık, 
mekansız mekan, hiçbir şey değil ama her şey onunla ifade ediliyor. Hiçbir şey 
değildir, her şeydir. 
 
Sual: Cismaniyet ile ademin ilişkisi nedir? 
Elcevab: Cismaniyetin meratibi var dedik. Nuranîden ta buza kadar. Bunu 
mertebelendiren, cismaniyeti derecelendiren, hakikat meratiblerine ademin 
müdahalesi ile olur. Beni heyecanlandıran şey cismaniyetin başladığı yer. Bilin 
kıymetini de çöplükte harcamayın. Böyle bir şey bulunamaz. Vallahi ben melek olmak 
istemem, Cebrail de olmak istemem. Bir kere Allah illeti yapmamış. Cebrail as cismanî 
değil, olmam ben kardeşim. O bende var zaten. Niye ben aşağıya ineyim? Kaliteli olan 
benim. “Mersedesim” var, “hacı murata” niye ineyim? Cismaniyet bambaşka bir şey 
à nuranîyetten üstün! 
 
Sual: Bize hep ters idi, nuranî olan. Biz burayı hakir görüyoruz. Bugüne kadar olan 
sistem, hep burayı hakir görme üzerine kurulmuş. 
Elcevab: O da doğru ama dünyanın üç yüzü var. 1) nefsin melabegahı olarak hakir 
gördüğümüz yer 2) esmanın tecelligahı 3) ahiretin mezrası. İkisi acayip bir şey. 
Esmanın meratibi burada olur. Âdem as bile cennette olduğunu bilmiyordu. Bundan 
daha ilerisi var mı? Bizim bildiğimiz gibi cennet cennet olduğunu bilseydi, ölümsüz 
olduğunu bilecekti. Meyveyi yemesinin sebebi ölümsüz olmak içindi, ölüm ondan 
kalksın diye. Ölümü nerden biliyor, ölümü hiç görmedi. Çünkü Âdem as’a bütün isimler 
talim edildi. “Vealleme ademe esmae külliha.” Âdem as’a mevt talim edildi, hayat talim 
edildi, Mudil esması da talim edildi. Şeytanı Âdem as’da vardı zaten, çünkü Mudil 
esması vardı. Ama bil-kuvve idi. Siz hiçbir metinde “Sen kimsin ya?” dediğini gördünüz 
mü? Âdem’inà ademiydi şeytan. Varlığın yokluğuydu.  
 
•  Âdem à Varlık.          
•  Adem à Yokluk. 

 
Var’ın yokudur. Âdem as’ın zıddı; şeytandır. Eğer denilse ki: Madem şeytanın şeytan 
olduğunu biliyordu, neden kandı? Elcevab: Nisyan esması tecelli etti. Unutmaya ait 
esma. Gaflet de bir nimettir diyor Üstad. O devreye girince, isyan etmedi, nisyan etti. 
Bu anlayış alimler arasındaki bütün kavgaları bitiriyor. İsyan yoktur, nisyan vardır! 
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Şeytan isyan etti, Âdem as nisyan etti. Hallac-ı Mansur önüne Allah’ı koydu “Enel Hak” 
dedi, Onu kastetti. Şeytan önüne kendisini koydu, “Enel Hak” dedi. İkisi aynı şeyi 
söyledi ama biri Allah’ı kastetti, diğeri kendisini kastetti. Niye emre muhalefet etti Âdem 
as, çünkü Mudil esması tecelli etti. Tecelli etmese meratibler çıkmayacak. 
 
Nokta-i Nazar: O bil-kuvve olan esmalar çıkmaya başladı. 
 
Aynen, aslında bütün esmalar patladı. Cismaniyet çok kıymetli. Bura ile orası biliniyor. 
 
Nokta-i Nazar: Allah burayı dilemiş, orayı bildirmek için. 
 
Anne karnındaki çocuğa muamele dünya içindir. Ayak takılmış, kulak takılmış. Anne 
karnında ses yok ki. Göz takılmış. Oysa orada renk, şekil ve manzara yok. Bunlar hep 
gidecek olduğu alem içindir. Allah da dünyayı tanzim etmiş, orası için. 
 
Sual: İdris as niye dönmedi? 
Elcevab: İdris as burayı gördüğü için ama ordayken kesinlikle buraya gelirdi. Tam tersi 
olurdu. Ben cennette olsaydım, buraya gelmek isterdim, çünkü merak ederdim. O 
kadar acayip merak ederdim ki, çünkü insanın fıtratında her şey her yerdedir. Esma 
böyledir. Ama her şey her yerde iken bir yerde olması çok zordur. Bak burada iken 
orada değilim. En zor burasını yapmaktır. Cennetten zordur. Çünkü cennetin 
malzemesi nurdur. Yapılacak şeyler de nuranîdir. Her şey olabilir ama katıdan, 
demirden bir şey yapmak, adam yapmak sudan yapmaktan zordur. Su ile daha 
kolaydır, istediğin kaba koyarsın. Suyun şekli olmadığı için her şekle girer. Cennetteki 
malzeme nur olduğu için, şekli yok. Giren ruha göre şekil alıyor. 
 
Cennet temelde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi Kur’an’da ve Hadiste bahsedilen umumî 
Cennet. Bir de kişinin hususî bir Cenneti var. Umumî Cennet Hadiste ve Kur’an’da 
bahsedildiği gibi aynen öyledir. Geneldir, herkesle beraberdir. Bir de kişinin hususî bir 
Cenneti var ki, kimsenin kimseden haberi yoktur. O şu anda belirlenmemiştir. Belli 
değildir. Kimse kimseye göre belli değildir, kendisi de bilmez. O Cennetin zemini şudur: 
Dünyada yaşarken oluşturduğumuz çekirdek, şablon, kalıb yani dimağ ile, vicdanen, 
kalben, ruhen ve yaşayarak oluşturduğumuz ağaç. Çekirdekten ağaç, şablon. İşte bu 
dördünün bütünlüğü à dimağ, vicdan, kalb, ruh ve eylemsel olarak yaşantı yani 
yaşadığımız bunlardan çıkıyor. Bunların oluşturdukları kalıblar var. Nasıl ki daktilo 
mumlu kâğıda vurduğu zaman çukur yapıyor. Sonra o çukur harflerin üzerine 
mürekkeb dökülüyor, arka taraftan yazı okunuyor. İşte bu dimağımızın, vicdanımızın, 
kalbimizin, ruhumuzun ve fiiliyatımız à hayatımızın mumlu kâğıdına yazıyor. Mumlu 
kâğıda yazdıktan sonra Cennetin nuru olan, nur olan malzemesi üzerine dökülecek. 
Dökülünce ortaya çıkacak şekil senin hususî Cennetin oluyor. İşte bu hususî 
Cennetin şekli yok şu anda, belli değil. Umumî Cennet bellidir, bahsedilir ve biliniyor. 
Ama hususî Cennetinin şekli yok, kalıbı yok, çünkü bitmedi daha. O hususî Cennetin 
şeklini senin yaşantın oluşturacak.  
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Bu Cennetin şu an hiçbir şekli yok, su gibidir. Tadı yok, tuzu yok, hiçbir şeyi yok. Ruh 
kalıbdır. Giren ruhda oluyor senin Cennetin. Bu Cennette şu an hiçbir şey yok, 
muayyenleşmek yok. Suyun nasıl ki hiçbir şekli yok, tadı yok, hiçbir rengi yok. Her rengi 
gösterebilmesi için kendisinin rengi yok. Hiçbir tadı yok ki her ağız tadına uygun olsun. 
Kendisinin şekli yok ki her şekle girebilsin. Ruhları o zaman kalıb gibi düşünün. 
Düşünceler kalıbdır, hisler kalıbdır, latifeler, duygular, maneviyatlar, tefekkürler, 
imanlar à hepsi kalıbdır. Kalıbın içerisine nur doluyor à oluyor “senin 
Cennetin…” 
 
Kadının fıtratı da her şekle girer demiştiniz. Kadın Ahmed’le evlenirse Ahmed’e uygun 
olur, Mehmed’le evlenirse Mehmed’e uygun olur. Kadın işte küçük bir Cennet, çünkü 
her şeye uygun. Senin Cennetin şekli yok, çünkü her duyguna ayrı bir Cennet 
olacak. Nasıl ki insan var olup yok oluyor ya, drrrrrrt.  
 
Biri Cehennemde ateş yoktur dedi. O adamı tard ettiler. Doğru söyledi. Cennette şekil 
yok, bir şey yok dedim ya, nedir o? Cennette nur var. O nur nasıl şekillenecek? Senin 
fikriyatın, hissiyatın, latifelerin, duyguların kalıb olacak, onu dolduracak. Nasıl ki daktilo 
mumlu kâğıda yazarken çukur yapıyor, oraya mürekkeb dökülünce, arka tarafta yazı 
gözüküyor. İşte herkesin Cenneti kalıbına göredir. O zaman senin genel Cennette ne 
işin var? Sen kalıb oluşturuyorsun. Allah da o kalıbı Cennette nur ile dolduracak. 
Cehennemde ateş yoktur diyen adam da doğru söylemiş. Ateşi buradan 
götürülüyor demiş. Ayette de diyor, Cehennemin odunu taşlar ve insanlardır. 
Cehennemin ateşi taşlar ve insanlarmış. Şimdi insan yoksa, ateşi de yok o zaman. 
İnsan gidince ateş olacak. Cehennem nedir? Adamı bir yere koydun, cayır cayır 
yanıyor değil. Belki bir tarafınla iyi bir adamdın, diğer tarafınla şöyle. Duyguların, 
hislerin, eylemlerin, fiiliyatın, düşüncelerin, latifelerin, hassaların, istidad ve 
kabiliyetlerin à hepsi kalıbdır. Oraya zulmet dolduracak. O zulmet, ateş olacak. 
Cehennemde ateş yok, zulmet var. Zulmet; ateşten beterdir. Mesela çocuğunu 
kaybetmiş bir annenin içi yanar. Ateşten beterdir. Mesela yaptığın bir kötülükten dolayı 
vicdanın yanar. Elin yanmasına benzemez. Vicdan yangısı daha beterdir. Beterdir 
zulmet. 
 
Nokta-i Nazar: Biri esmaya, diğeri sıfata bakıyor. 
 
Cehenneme giden bir insanın, mesela adalet olması lazım. Bir tarafıyla iyi. Hani 
deniliyor ya, cehenneme gitse dahi, hususî cenneti olur. Çünkü bir tarafları iyi. Kalıbı 
iyi, kapalı. O kalıba zulmet dökülmüyor. Dimağ, kalb, ruh, fiil à bunlar açılıp kalıb 
olacak. Zulmet dökülecek. Çukur olanlara dolacak. Olmayana dolmayacak. O zaman 
adalet kadar yanacaksın. Kazana at herkesi, herkes eşit yanar, adalet olmaz. O 
kalıblara zulmet dökülünce, ortaya çıkan ateştir. 
 
Sual: Cehennem de mi özel? 
Elcevab: Evet, çünkü ateş yok şu an. Ateşi insanlarsa, insan gitmediği sürece 
yanmayacak. İnsanlar gidince yanacak. Şu an sönmesin diye taşla devam ediyor. 
Çünkü ayette taşlar ve insanlar olacak diyor. Şimdi insan yok, o zaman taşla devam 
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ediyor. İnsan kalıbına dökülecek o. Zulmet; ateşten beterdir. Salat; namazdan cami’dir. 
Münacat; duadan cami’dir. Zulmet; karanlıktan cami’dir. Karanlık; aklîdir. Zulmet; 
kalbîdir. İhtiyar; aklîdir. İrade; kalbîdir. Cehennem de böyle. 
 
Tabiî ki hadiste huriler var diyecek. Bakın bu 7.cismaniyet dersimiz. Ve her ders iki, iki 
buçuk saat. Otuz sene altyapı ile. Cennet böyle deniliyor. Herkese nasıl diyeceksin 
böyle? 
 
Nokta-i Nazar: On beş saat bu dersleri dinle, öğrenirsin desen, kim dinleyecek? 
 
Cennette şekil yok desen onlara, inkar ederler, tekzib ederler. Ama bu yedi tane dersi 
dinleyenin biraz altyapısı olacak. Senin hislerin, tefekkürlerin, maneviyatın, 
düşüncelerin, kazanımların yani senin açılımın kabdır. Oraya dolduracaklar nuru, 
o senin Cennetin olacak. 
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyet; Cennetin vücud-u haricîsi. 
 
Buz, suyun vücud-u haricîsi ya. Alem-i şehadet; alem-i gaybın üzerine tenteneli perde 
mi? Cismaniyet de; cennetin vücud-u haricîsi. Burada adem fazla olduğu için, vücud 
az alemimizde. Adem çok yani sıkıntı çok. Terse doğru gidince, adem az, vücud çok 
à Cennet olacak. 
 

•  Vücud çok, adem az à Cennet. 
•  Adem çok, vücud az à Alem-i Şehadet. 

 
Ademsiz vücud-u haricî olmaz. 
 
Bu cismaniyeti boşa harcama, meşru dahi olsa. Bari gezerken tefekkür edin. Bir 
dostunu al yanına, çünkü dostunla seyahat etmek Peygamberin sünnetindendir. 
Ahirete mal olmayacak hiç bir şey yapmamak lazım. Besmele çekemediğin hiçbir 
işi yapma. Çünkü bu cismaniyet; alem-i gaybın tenteneli perdesi, vücud-u haricîsidir. 
Örtü nerde ise, örtülen de ordadır. Buz nerde ise, su ordadır. Su nerde ise, H2O 
ordadır, enerji de ordadır, madde-i hayat da ordadır, ayn-ı hayat da ordadır. Cennet 
suyun içindedir be kardeşim! Ama örtülmüş, kör olası cehaletle. Esmanın donmuş hali 
değil mi bu su? 
 
Sual: Cismaniyet olmadan esma gözükür mü? 
Elcevab: Nasıl gözükecek, gözükmez. 
 
Nokta-i Nazar: 10.defterde şöyle yazmışsınız: “Alem-i cismaniyet bir tenteneli perde 
gibi şule feşan gaybî avalim üzerinde.” Buna not düşmüşsünüz: “bunu bir çözebilsem!” 
Şu an 19.defterde cismaniyeti konuşuyoruz. Dokuz defter geçmiş. 
 
Sual: Namaz nedir o zaman? Neden namazın kazası olacak?  
Elcevab: Namaz; cismaniyetin hakikatıdır. Dua; cismaniyetin mahiyetidir. 
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Saadet-i ebediyenin en ehemmiyetli ve herkesin istediği ve ünsiyet ettiği 
nimetleri cismanîdir. 

 
Ünsiyet; ruhuna yakın demek. Gözüne yakın, düşüncene yakın, hissine, vicdanına, 
kalbine yakın. Ruhuna yakın olunca, ünsiyet olur. Ben olan Ben’e yakın olursa, ünsiyet-
i hak olur. Ünsiyet; ruha olur. Ülfet; dimağa olur. Ya Rabbi, ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi 
arttır. Ünsiyet ile ruhlanma olur. Rahlanma, ruhlanma, ferahlanma. İlmelyakîn, 
aynelyakîn, hakkalyakîn. Ünsiyet ettiklerimiz cismaniyettedir. 
 

Cismaniyetin vücudu sıfata bakar..çünkü cismaniyet esmaya ayna. 
 
Bunu konuştuk. Ayna beni gösterir. Bu mevcudat aynadır, esmayı gösterir. O zaman 
mevcudat ayna değildir. Lem’alar 240: “Aynen öyle de; o Kadîr-i Ezelî’nin ilm-i 
muhitinde, her şeyin suret-i mahsusası bir miktar-ı muayyen ile taayyün ediyor. O 
Kadîr-i Mutlak emr-i Kün Feyekûn ile, o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle, o yazıya 
sürülen ecza gibi, gayet kolay ve suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o 
mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir; göze gösterir, nukuş-u 
hikmetini okutturur.” Kudret sıfattır. Kuvvet esmadır. Hadsiz kudret, nafiz irade. Demek 
ki bu mevcudat kudret ve iradeden oluşur ve aynanın kendisidir. 
 
Sual: İlmi de koyabilir miyiz? Metinde “mahiyet-i ilmiyeye sürer” deniliyor? 
Elcevab: İlmi o gözükene sürmektir. İlim; sürmektir. Allah’ın sübutî sıfatında ilim var. 
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bu kainatı, taşı dahi hayattan yaptı. İlim; projedir. 
Nereye göre yapacak, onu sürüyor. Hadsiz kudretiyle, nafîz iradesiyle o mahiyet-i 
ilmiyeye o kuvveti sürüyor, sonra vücud-u haricîyeye çıkıyor. Demek ki kudretle irade 
ilmî dairelere sürüyor. Daktilo ile yazarken mumlu kâğıtta çukurlar oluşuyor. O çukura 
mürekkebi sürerseniz, çukur dolacaktır. Dolayısıyla arka taraftan yazı gözükür. Hadsiz 
kudretiyle, nafîz iradesiyle o kalıblar ilimdir, döktüğü mürekkeb hayattır. Üstad sarih 
söylüyor: ilmî kalıblar diyor. İlmî kalıblara kudret ve irade hayatı döküyor, yazı çıkıyor. 
Kalıb; ilimdir. Mürekkeb; hayattır. Döken; kudret ve iradedir.  
 
Sual: Hayat mı gözüküyor? 
Elcevab: Gözüken vücud-u haricî, vücud-u haricî veriliyor, artık bütünsel, cismaniyet. 
Ama arkada böyle idi. Çıkana Kitab-ı Mübin deniliyor. Kitab-ı Mübin; irade ve kudrete 
bakıyor. Bunun mazisi ve müstakbeli var. Bu da emir ve ilime bakıyor à İmam-ı Mübin. 
 
20.03.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 



 104 

CİSMANİYET 8 
 
Gariptir ki; seni sana başkası anlatıyor. Dersler mutfak veya atölyedir. Biz orada ya 
yemek pişiriyoruz veya odun, demir gibi ham maddeden sanat çıkarıyoruz. Heykeltıraş 
gibi. Heykeltıraş koca kaya parçasına her gün çekiçle vura vura içinden adam çıkarıyor. 
Çocuk (5 yaşında) babasına sormuş: “Baba, bu taşın içinde adam olduğunu nerden 
biliyordun? Kurtardın onu.” Oysa taşın içinde adam yok, adamın içinde taş vardı. 
Taştan adam çıkardı. O adam buradaydı (kafasında, aklında). Taşın içinde yoktu. 
 
Yani: Kimlik ve kişiliğimizi oluşturmamız gerekiyor. Kişiliği ne zaman oluştuğunu nasıl 
anlarsın? İşte onlardan uzak olursan. 
 
Lem’alar 345: (15.defter 317.sf da tafsilatlı geçiyor…bu hulasa 19.defterin 121.sf) 
“Lafzı ve hurufu hükmündeki suret-i cismaniyesi kaybolur.” 
 
Ehl-i dünya bunu fark etmiş. Her şey dalgadır diyor. Dalga ile biz muhatabız, aslını 
görmüyoruz. Yani adamlar bedenle cismaniyeti fark etmiş, böyle ifade etmişler. 
 
Cismaniyet 

• Lafız gibi 
• Huruf gibi 
• Suret gibi 
• Kelime gibi  
• Bir mektub gibi 
• İlanname-i İlahî gibidir. 

 
Bu cismaniyetin yapısı. Bu Risalede geçen ve tamamen çerçeve ve hududları olan. 
 
Sual: Cismaniyet “surettir” değil değil mi? 
Elcevab: Suret de var. Bak, cismaniyet lafızdır, koy tencereye. Huruftur, insanı karşıya 
taşır, koy tencereye. Surettir, koy tencereye. Kelimedir, koy tencereye. Biz cismaniyeti 
şimdiye kadar suret biliyorduk. Bir mektub gibidir cismaniyet, koy tencereye. İlanname-
i İlahîdir, koy tencereye. Bu altı taneyi karıştır à ortaya çıkanı buzdolabında dondur. 
Bunun adı; cismaniyettir. 
 
Sual: Mana yok henüz? 
Elcevab: Mana yok. Şu an kendisinden konuşuyoruz. Kim ne koyarsa oraya. Onun 
için herkesin cismaniyeti değişiktir. 
 
Sual: Aslında bunların hepsine ortak bakarsak, mananın dışa vuruşu gibi? 
Elcevab: Aynen. Kalıbları. 
 
Sual: Ama mana değil? 
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Elcevab: Hayır, değil. Yok daha. İçi boştur. Onun için Cennet iki tanedir. Bir umumî 
cennet, bir de hususî cennet. Hususî Cennette hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. 
Nedir o? Senin lafzın, hurufun, suretin, kelimen, yani hayat bir kelimedir diyor Üstad, 
kelime-i mektubedir, hayatın olan mektub, ilanname-i İlahîn yani senin hislerin, 
duyguların, ihtiyaç, iştiyak, incizab, meylinle oluşturduğu duygular, hisler, latifeler, 
haller, tavırlar, redlerin, inançların, kabullerin à bunlar hepsi kalıb olacak, Cennet 
nuruyla bu kalıb dolunca, o senin hususî Cennetin olacak. Öyle bir şey, şekil yok. 
Kur’anın ve Peygamber asm’ın bahsettiği Cennet; umumî Cennettir, hususî Cennet 
değildir o. Onlar hiç konuşulmamış, konuşulamaz zaten. Hususî Cennetin varlığından 
bahsetmiş. Umumî Cennette Peygamber asm Hz Ömer’in ra sarayını görmüş. Umumî 
Cennettedir o. “Ala surure mütekabilin” herkes dostlarıyla oturacak ya, “El merru 
me’amen ehebbe” à Dost, dostuyla beraberdir. 
 
Sual: Hususî Cennet batını mı oluyor? 
Elcevab: Evet, senin batının. Tuhaf bir şey bizi bekliyor orada. 
 
Allah’ın bahsettiği Cennet muayyen şeyler gibi. Biz onu süt cennet zannettiğimiz için 
bize garib geliyor: işte huri var, gılman var, bir anda her yerde olacaksın vs. ama hususî 
Cennetten hiç bahsedilmemiş, edilemez. Mesela Allah hakkında bilgilerimiz hep 
sıfattandır, hiç zatî değildir. Zatı bahsedilemez. Sıfattan bahsedilen Allah’ı biz o Zatî 
Allah zannediyoruz. Allah hakkında bir şey bilinemez. Bilinince, Allah değil zaten. 
Bilinen bir şey Allah olmaz. Zatî Allah’ı kastediyorum. 
 
Sual: Batında zatî Allah’tan bir şey bilinebilir mi, hususî aleminde? 
Elcevab: Bilir, o da senin Allah’ın. Rabb-ül alemin değil à Rabbi. 
 
Sual: Hususî Cenneti aile hayatına benzetiyor Üstad. 
Elcevab: Evet, salonda oğlunla, kızınla oturuyorsun, kestane koymuşsun, mısır 
patlatmışsın. Yani Kur’an’ın tanımladığı gibi bir aile olursa. Hepsi ayrı ayrı odalarda 
kendi aleminde bir aile hayatı değil Kur’an’ın bahsettiği Cennet. Kur’an’ın bahsettiği 
“Ala sururül mütekabilin” olan Cennet. Eğer aynı sofrada aynı tabakta yiyorsanız, 
Cennet çekirdeği başlamıştır. Herkesin önüne ayrı tabak koyunca, cehenneminiz 
başladı demektir. Herkes müstakilleşti. 
 
Sual: Tarikatın parlattığı Cennet hususî Cennet mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: “İlanname-i İlahî” tabirini başka yerden mi aldınız? 
Elcevab: Evet, topladım. Tafsili defterde geçiyor. 
 
Mesnevi-i Nuriye 198: “Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek 
çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur’an okumuş olsa 
idin, birkaç hatim okumuş olurdun. Bu hâlet evliya için halet-i yakazada inkişaf eder. 
Zaman inbisat eder. Mesele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyed 
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değildir. Ruhu cismaniyetine galib olan evliyanın işleri, fiilleri sür’at-i ruh mizanıyla 
cereyan eder.” 
 
Zamanın arkasına geçen à hâlettir. Hâlet; zamanın arkasındadır. Zaman ne idi? 
Bir kardeş çok güzel söyledi: İlimden kudrete geçmekteki tık tık ihtizazdır zaman. Drrrrt 
à ların arasındaki boşluktur. Berzahı gibi, belki de varlığın ademi. Mesela ampul yandı 
söndü, yandı söndü. İlimden kudrete, kudretten ilime, drrrt drrrt, var olup yok oluyoruz 
ampuldeki ışık gibi. Saniyede 60 defa olduğu için, gözün görme kabiliyetinden hızlıdır. 
Bu nedenle biz ampulü devamlı yanıyor zannediyoruz. Oysa ampul devamlı yanmaz. 
O yanıp sönme arasındaki boşluk, ya da boşluk demeyeyim de o ışığın trt olması, 
gözüküp kaybolması, gözükmesi kaybolması demek, kaybolması gözükmesi demektir. 
Bu nedenle ara boşluğu demeyeyim de Üstad ihtizazdır diyor, Kur’an’da da böyle 
geçiyor. Karanlık değil, boşluk. Var olup yok oluyor, yok oluyor o an değil. Var olma 
anındaki yok oluş; zaman. Yani o miktar. Trt, trt…trrrrrt. 
 
Nokta-i Nazar: Televizyon için “tarama hızı” deniliyor, Hertz. O arttıkça net 
görüyorsun, azaldıkça, titreşimli görüyorsun. 
 
Sual: O aradaki zamana göre mi mekanı çıkarıyoruz? Herkes kendine göre? 
Elcevab: Evet, mekan çıkıyor. O içinde yaşıyor. Ben bu mekanın içinde yaşadığımı 
zannediyorum. Oysa kendi mekanımdayım şu anda. Hadiste bil-mana: “İnsanlar 
uykudadır, ölünce uyanırlar.” Sözler 715 de: “Ben de birden uyandım, belki yakaza ile 
yeni yattım. Bence yakaza rüyadır, Rüya bir nevi yakazadır. Orada asrın vekili, burada 
Said Nursî..” Yakaza uyanıklık alemi. Bu rüyadır. Rüya ile öteki tarafa geçince, 
hakikatına geçti, yakaza orası. Hakikat zannettiğim şey rüyadır, rüya zannettiğim şey 
hakikattır. 
 
Orada asrın vekili! Herkes biliyor vazifeli olduğunu, Cebrail, Mikail, İsrafil, 
Peygamberler hepsi biliyor ki bu asrın vekili bu. Burada Said Nursî bizim gibi bir adam. 
Bu bir kaidedir. Mektubat-ı Rabbanî’de de yazıyor. O onaylamadıktan sonra hiç 
kimseye evliyalık verilemez, çünkü kaydı yoktur. O trafo olmadan sen Keban’dan 
elektrik alabilir misin? Ancak trafodan eve alabilirsin. Keban’ın yanındaki ev bile 
Keban’dan alamaz. İlle trafodan geçecek. Asrın İmamı onaylamadıkça, hiç kimseye 
kemalat ve evliyalık verilmiyor. Olmaz, sistem çalışmıyor öyle. O zaman asrın imamı 
olmanın bir mantığı yok. 
 
Sual: Melekler için de mi bu geçerli? Onlar da mı elektriği trafo üzerinden alıyor? 
Elcevab: Aynı aynı. 
 
Nokta-i Nazar: İki telefon yan yana bile olsa, merkeze gitmeden, birbiriyle 
görüşemiyor. İlle uyduya gidecek. Uydu onaylamadıkça, görüşemiyorsun. 
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“Zaman inbisat eder. Mesele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile 
mukayyed değildir. Ruhu cismaniyetine galib olan evliyanın işleri, fiilleri sür’at-i ruh 
mizanıyla cereyan eder.” 
 
Sual: O zaman bu hâletle mi oluyor? 
Elcevab: Evet. 
 

Zaman herkese göre farklı akar. 
 
Çünkü hâlet farklı. Zamanın arkasına geçen; hâlettir. Hâletinize göre zaman ya akar, 
ya durur. Mesela uçak korkusu olanın uçakta zamanı geçmez. Fakat genel bir zaman 
var, saat onu gösterir. Önemli olan o değil ama. Yere inince herkesin saati gitti ama 
yukarda geçmemişti. Hâlete göre zaman değişiyor. 
 

Zaman genişleyebiliyor ve daralabiliyor. 
Rüya, öteleri aralayan bir menfezdir. 
Hâletle zamanı genişletip daraltabiliyorsun. 
Rüyadaki hâlet, evliyalarda hâlet-i yakazada inkişaf eder. 

 
Bizim bizde rüya dediğimiz onlar için bizatihî iradeyle müdahele edilebilen bir zemindir 
orası. Unutmayın! “Elestü bi Rabbiküm. Kalu bela!” Orada denilen, diyen tarafımız 
ihtiyar değil. İhtiyar; beşeriyettir. Orada ise, iradedir. İrademizle onayladık, iman ettik. 
Allah o iradeyi kastederek diyor ki: “niçin sözünüzden vazgeçiyorsunuz?” Beşeriyetin 
iktizası olan alem-i şehadetteki sistemin adı; ihtiyardır. 
 
Bizim rüyamızdaki hâlet “Saldım çayıra, Mevlam kayıra” gibi. Oradaki senin, benim 
dünyadaki iktidarım nisbetinde rüyada müdahil olabiliyorsun, yani rüyadakine 
müdahale edebiliyorsun. Yoksa alem-i şehadette kuru bir yaprak rüzgarın önünde ne 
ise, rüyada da öylesin. Ama bazı insanların rüyaları yakazada olmayan bilgileri oradan 
alır. Burada bulamadığını veya burada ulaşamadığını... 
 
Sual: O hükmedebiliyor mu? 
Elcevab: Evet, seviyesine göre hükmedebiliyor. Çünkü rüya à rüya değil! Rüya; 
yakazadır. Aslında Allah, alem-i şehadetten alem-i gayba geçme menfezini koymuş 
à rüya veya hayal! 
 
Sual: Oraya geçmek için ille rüya gerekmez, değil mi? 
Elcevab: Evet, gerekmez. Şu anda geçersin. 
 
Sual: Tefekkürle mi? 
Elcevab: Tefekkür iradedir ama bunun dışında bir hâlet var. Namazda en çok olur. 
“Namazda inkişaf etti” diyor. İrade yok burada. Menfez açıldı. Artık o gördüğünü 
seyrediyor. Uyanınca gelip yazıyor. Uyanmak, yani namazdan çıkmak. Yani gaflete 
gelmektir. Aslında rüyadaki hakikata mazhar olan uyandığı zaman, buraya geldiği 



CİSMANİYET 8______________________________________________________ 

 108 

zaman gaflete giriyor. Çünkü gaflet, alem-i şehadette var. Orada gaflet yoktur. Örtü 
burada var, orada yok. Zaten alem-i şehadetin adı, örtüdür, tenteneli örtüdür. Örtülerin 
cem’i à alem-i şehadettir. Gaflet de örtüdür zaten. Cehalet de örtüdür. Orada ne 
cehalet vardır ne örtü vardır. 
 
Sual: Rüya ile biz alem-i misale geçiyoruz değil mi? 
Elcevab: Evet, alem-i misalin dairelerine geçiyoruz. Kendisine değil, daire-i misale 
geçiyoruz veya Levh-i misalî’ye geçiyoruz. Alem-i misale geçen çok azdır. 
 
Sual: Yakaza alem-i misal mi oluyor? Veya daire-i misal mi? 
Elcevab: Mesnevi-i Nuriye 225: “Mesela uyku alemi, yakaza ile alem-i misal arasında 
bir köprüdür.” Uyku; berzahtır. 
 

Zaman inbisat ettikçe, ruhun dairesine yaklaşıyor. 
Zamanın içini doldurabiliyor, boşaltabiliyor, daraltabiliyor ve 
genişlendirebiliyorsun. Bunun içerisinde mekanlar ve hadiseler cereyan ediyor. 
Yani mekanın içinde zaman değil, zamanın içinde mekan var. Baksana, bir 
dakikalık rüya zamanı içinde bir senelik işleri yapabiliyorsun, Kur’an hatimleri 
okuyabiliyorsun. 

 
Bak, bir dakikanın içerisine şunları soktun. Mekanı sokalım: bir dakikalık rüyada 
yürüyorsun, atla koşturuyorsun. En uzun rüya bir dakika. Bir dakika rüyada Libya’da 
ihale aldın Keban yaptın. Bu kadar yerleri soktun. 
 
Nokta-i Nazar: Letafet kesb ettikçe, zaman inbisat ediyor. Eskide kasetler şerit olarak 
vardı ama şimdiki teknolojide cd şekline girdi. Eskide başı dinlemek için başa sarmak 
gerekiyordu. Ama şimdiki teknolojide istediğin yerden açabiliyorsun. 
 
Çok güzel söyledi. Bak bu 60 GB’lık flaşbellek. Bu imkansızdı. 1990 da Risale-i Nur 
burada yazıldı. Dört tane vakıf nöbet tuttu. Gece gündüz yazdılar. İnternet ve bilgisayar 
dünyasına buradan Risale-i Nur yayıldı. Ben de onlardan birisiydim. O zaman en fazla 
aşağı yukarı 1 MB bir disketin büyüklüğüydü. Macintosh diye bilgisayar vardı. Kasete 
sesi yükledik, belki de yüzlerce kaset çıktı. 27.dakikasını dinleyebilmek için o dakikaya 
kadar saracaktın. Şimdi öyle değil. İstediğim dakikayı beklemeden çalabiliyorum. 
 
Mekan; zamanın içerisinde dedik. İleride Einstein’ın teorisini yıkacak bu tesbit. 
Einstein zamanı mekanda aradı.  
 
“Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü 
görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur’an okumuş olsa idin, birkaç hatim okumuş 
olurdun. Bu hâlet evliya için halet-i yakazada inkişaf eder.” 
 
Yani bizim için rüyadır, evliya için yakazadır. Çünkü onlar zamanın arkasına geçtikleri 
için, artık yaptıkları iş, zamanla ölçülmüyor. 
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“Zaman inbisat eder.” Yani iki “tık” arası genişliyor. Kafayı oraya sokarsan, zamanın 
arkasına geçiyorsun. O bir saniyede istediğini yaparsın, hem de daha bir saniye 
geçmeden. Kaseti 59. dakikaya getirmek için hızlı sarıyorduk, şimdi tık istediğim 
dakikayı açıyorum. 
 
Nokta-i Nazar: Birinde Levh-i Mahfuzdan bakıyorsun, ötekinde zamanı 
hızlandırıyorsun sadece. 
 
Metnin devamında: “Mesele ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zaman ile mukayyed 
değildir. Ruhu cismaniyetine galib olan evliyanın işleri, fiilleri sür’at-i ruh mizanıyla 
cereyan eder.” 
 
Çıkarımların devamı: 

Zamanı genişletebilme nisbetinde çok mekanı ve hadiseleri koyabilirsin. 
Zamanın arkasına geçince çok şeyleri içine koyabilirsin. 
 

Bu mesele senin aleminde vuzuhu nisbetinde dün ile bugün, orasıyla burası, 
dünya ile ahiret gibi nisbetler ve itibarlar ortadan kalkar. 

 
İtibarî emirleri de ortadan kaldıran à zamanın arkasına geçmektir. Zaman ortadan 
kalkınca, itibarî emirler de kalkıyor. 
 
Sual: Cismaniyetine galib olduğunda geçmiş ve gelecek hazır hükmüne geçtiğinde “la 
ya’lamu gaybe illallah” düsturuna münafî bir durum oluşmuyor mu? Yani gayba 
geçince? 
Elcevab: Gayba geçtin diyelim. Gaybın gaybı da melekuttur. Melekut gayb oldu şimdi 
sana. Melekuta geçince de cevher gayb olur sana. Oraya geçince, Kab-ı kavseyn gayb 
olur. Oraya geçince, Mec’ul gayb olur. Mec’ulü de geçemezsin. Geçersen orası “ölüm 
ve helakettir” deniliyor büyük Mesnevi-i Nuriye 641 de. 
 
Sual: Peygamberimiz asm için de deniliyor. Gayb ona bildirilmezse o bilmez. Onun 
ruhu cismaniyetine galebe çalıp çalmamasına bakmayacağız o zaman? 
Elcevab: Galebe çaldı ama nerde bulunuyorsan bir sonrası gaybdır. Mesela çoğu 
insanlara göre cine iman etmesi lazım. Bende cinlere karşı iman yoktur. Benim için 
şuhuddur. Mesela meleklere iman vardır. Benim için meleklerin suretine iman yoktur. 
Meleklerin hakikatına iman ediyorum. Çünkü benim için kitaptan daha kesindir. Kur’an 
okurken bu sesin meleğe dönüştüğüne inanıyorum. İnanıyorum da değil, 
hissediyorum. Yani bulunduğun yere göre bir sonrası senin gaybındır. Yani benim 
şahid olduğum adamın gaybıdır. Benim gaybım olan Bediüzzaman’ın şuhududur. 
Bediüzzaman’ın gaybı olan Allah Resulünün şuhududur. Allah Resulünün gaybı olan 
Allah için ayandır. 
 
Sual: Gaybın o zaman bir sınırı yok. Her zaman bir gayb var? 
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Elcevab: Evet, mutlaka. Onun için iman hiç bitmez. 
 
Sual: İmam-ı Mübin her zaman gaybdır? 
Elcevab: İmam-ı Mübin’i de geçenler var. Çünkü 16. Lem’a sf 104 Lem’alar da: “Gayet 
nadir olarak Levh-i Ezelî’ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor.” 
 
Sual: Levh-i Ezelî Mec’ulde mi? 
Elcevab: Hayır, Levh-i Mahfuzda. Mec’ul de “ölüm ve helakettir”. Peygamberimiz o 
sınıra geldi ama Mec’ule girmedi. Mec’ul diye bir yer yok zaten. Orası yersiz yer. 
 
(Bd.) Mesnevi-i Nuriye 641: “Zira Cenab-ı Hak (c.c.) nasıl ki senin yanında hazırdır. 
Aynı zamanda bütün her şeyin de yanındadır. Öyle ise sen, kendi cihetinden onun 
yanında olman için; ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit…” 
 
Her şeyin yanında olabildiğin vakit…mesela ben buradayım. Niçin buradayım? Bu çok 
zor iş. Çünkü maddenin altı, atom altı yani kuantum fiziği. Kuantum fiziğinde her şey 
her yerdedir. Kuantum fiziğinde bir şeyin bir yerde olması imkansızdır. Ama kuantum 
fiziğinin üzeri olan biz yapılmış. Biz, her şeyde olan hakikatımız bir yerde olması çok 
zordur. Beni burada tutması Allah’ın en zor işidir. Sesimi bir yerde tutabilir misiniz? 
“Sesim, şuna gitme, sadece buna git” demek mümkün mü? Bu zor işte, bunu yapmış. 
Üstad ama yapmış bunu. Sana konuşurken, yanındaki duymamış. 
 
Nokta-i Nazar: Bu kuantumcular, o dalgaları, o enerjileri bu şekilde sıfatlandıran şey 
bulduklarında melaike diyecekler. Yani melaikeyi bulmuş olacaklar ama ona bir ad 
koyacaklar. Higgs; parçacığın adı. Bu şekil kitap oldu, nasıl bu şekilde duruyor, hangi 
kalıb var diye çok şaşırıyorlar. 
 
Bir şey her yerde ama bir yerde nasıl duruyor? Okyanusa gökyüzünden taş atsak, 
dalga yayılır. Her yerde olan dalgayı bir yere koyacaksın. Yani taş atacaksın, dalga 
olmayacak, bir tane dalga sadece bir tarafa gelecek, benim sahilime vuracak. Ama 
başka tarafa dalga olmayacak. Denize taş atınca 360 derecede dalga olur, her sahile 
vurur. Ben diyorum ki: “1 derece dalga yap, 359 derecen kör olsun.” Yani “Ey taş, 360 
derece dalga yapma adetini boz, 359 dereceyi kapat, tek bir yönde, sırf bir derecede 
dalga olsun.” Bu mümkün değil işte ama olmuş. Yani her yerde olan bir enerjiyi, ruhu 
bir yerde, burada tutmak acayip bir şey, aklım almıyor. Burada ben nasıl duruyorum? 
Ben aslında tersini söyledim: kalıb yaparsın, içini doldurursun. Bu ise tersi: tutuyorsun, 
tutmakla kalıb oluşuyor. Kalıb yapmıyor, kalıb gibi muhafaza ediyor. Cennet o işte. 
Cennetteki enerji ya, işte belirli bir yerde tutuyorsun, bir yere doldurmak değil. Kalıb 
yapmıyor, bir şeyleri anlamlandırıyor, durduruyor. O zaman şekilleniyor. Buna misal: 
 
 
 
 
 

Bu ortada aslında böyle bir 
şekil yok. Dört parçanın 
birleşmesiyle oluştu. 
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Hususî Cennet işte böyle. Aslında daire şekli yok ama parçaların birleşmesiyle daire 
şekli meydana çıktı. İstediğin şekilleri böyle çıkarabilirsin. İşte hususî Cennetin öyle 
olacak. Senin nurunla Allah Cennetteki nuru kayıtlayacak. Ortaya çıkan şekli senin 
hususî Cennetin olacak. Cennetteki nur kesiftir, senin nurun ondan üstündür. Çünkü 
üstün olan kayıtlar. Cennette insanın nuru üstündür. İnsanın nuru Cennetteki nuru 
kayıtlayabiliyor. Böylelikle Cennetteki nur şekillenir. Kayanın içinde adamı çıkarmak da 
buna güzel misal. 
 
Hakikaten uykudayız. Mevt olsa da görsek. Hizmetin dışında dünyanın hiçbir tadı, 
hiçbir cazibesi yok. İnanın bana. Peygamberimiz asm bin dört yüz sene önce bu sözü 
söyledi. “Ya Ashabım! Dünyanın tadı kalmadı.” Hadis bu. Önceden ne tadı vardıysa? 
Yemin ederim ki hizmetin dışında bu manaları ders yapmak, bu manaları öğrenmek, 
paylaşmak, insanların imanını kurtarmak adına, bir şey varsa yoksa hayat tamamen 
manasını yitirmiş. Hiçbir şey yok. Buna delilim: Avam yükseldikçe, alçalıyor. Zengin 
oldukça, buhrana giriyorlar. Bizim atalarımız yoklukta mutlu idiler. Kavga etmiyorlardı. 
Elektrik görmedik, buğday ekmek görmedik. Ama biz çok mutluyduk. Dünya anlamını, 
manasını yitirmesi à herkesin buhran geçirmesi gösteriyor. Oysa herkes çok rahat. 
Atalarımızda hayatın anlamı vardı, huzurluydular. Şimdi madde çoğaldıkça, hayat 
anlamını yitirdi. 
 
Metnin devamı: “Öyle ise sen, kendi cihetinden onun yanında olman için; ancak her 
şeyin yanında olabildiğin vakit, (yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman) 
onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da, imkan ile vücub arasındaki hadsiz 
bir mesafe karşına çıkar ki; sen şu acib bu’diyeti kat’edip de, ulaşmak ve onun kurbüne 
vusül bulmak nasıl mümkün olabilir. Daha bundan başka da, yani imkan ve vücub 
arasındaki hadsiz mesafeden sonra da, sonsuz seradikat-ı tecelliyat vardır. Ve 
bunların ötesi ise, ölüm ve helakettir.” 
 
İmkan ve vücub arası; Mec’ul. O bittikten sonra seradikat-ı tecelliyat var. Yani Kab-ı 
Kavseyn’den sonrası; ölüm ve helakettir. Mevt değil; ölüm. Artık yapın değişir. 
 
Metnin devamında: “İşte madem hakikat böyledir; Kendinden ve baidlik cihetinden taraf 
fani ol. Ta ki onunla beka bulup kurbuyla bi yakınlık peyda edebilesin.” 
 
Mesnevi- i Nuriye 137: “Vücud nev’inde tezahüm yoktur. Yani pek çok alemler, haller, 
vücud sahnesinde içtima eder, birleşir.” 
 
Yani on sekiz bin alemi bir aleme nasıl cem etmiş.. “Birbiri altında saklı alemleri bu 
alem içinde gördüm.” diyor. İşte tüm alemlerin bu alemde hulasa-i camiası 
cismaniyet olarak tezahür edip görünüyor. Cismaniyet tümünün alem-i 
şehadetteki simgeselliği... Cismaniyetin malzemeleri nedir? Bir tencere getir ve on 
sekiz bin alemi koy. Karıştır. Ortaya çıkan yapıya; cismaniyet deniliyor. 
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Sual: On sekiz bin alemin hulasası mıdır yoksa on sekiz bin alemin gözüktüğü zemin 
mi? 
Elcevab: Zeminsiz zemin. 
 
Sual: Yani zemin mi yoksa hulasa mı? 
Elcevab: Cismaniyet zemin değil. On sekiz bin alemin hulasa-i camiasının hâlidir. O 
cismaniyetin üzerine Cennet kurulmuş. O cismaniyetin üstünde Kürs var. Çok tuhaf 
değil mi? Cehaletimizden cismaniyeti hep beden zannettik. Hiç kimse cismaniyeti 
görmemiş daha. Mesela cep telefonunda on sekiz bin tane video olsa, her bir video bir 
saatlik olsa, birbirine darlık yoktur. Ama on sekiz bin saattir. Her bir video bir saat olsa. 
Ve tartsanız kilosu da yoktur.  
 
Mektubat 51: “Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman 
genişlenir.” 
 
Zaman genişlenir dedi. Nasıl? Saat tık tık tık ediyor. Gazalî’ye göre tık yok, kabre giden 
ayak sesidir. İki tık arasını genişlet ve içine gir. O hazır zaman genişlenir. Geçmiş 
gelecek zaman değil. 
 
Burada da zamanın genişlediğini söylüyor. 
 
“Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafından sıyrılıp,  
Tecerrüdle; 

• ruhen yükselip, 
• dün geceki Leyle-i Kadri 
• öbür gün 
• Leyle-i îd ile beraber 
• bugünkü gibi hazır görmektir.” 

 
Zamanla mukayyed olan à maddî cisim. Maddî cisim denilmesi için manevî cisim 
de olması lazım. Mesela “Mir’ac-ı ekber-i Muhammedî’de söylenen sözler” diyor Üstad. 
Ekber dediğine göre mir’ac-ı asgar da var. “Alçak masayı versene” dediğinde demek 
yüksek masa da var. 
 
Sual: Beden-i misal bu manevî tarafı mıdır acaba? 
Elcevab: Okuyunca göreceğiz. 
 
Sual: O zaman manevî cisim zamanla mukayyed değil? 
Elcevab: Evet, kesin değil. Zaman diye bir şey yok ki. 
 
Sual: Ruhun etrafındaki şey midir bu konuştuğumuz? Beden-i misal, gılaf-ı latif. Bu 
ikisinden biri maddî, diğeri manevî mi? 
Elcevab: Evet. Maddîden sıyrılınca, gılaf-ı latife giriyorsun. 
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Ruh; cevherdir. Ruha; zihayattır, zîşuurdur, kanun-u emr ve vücud-u haricî à bunları 
ruha taktı. Bunun etrafına bir gılaf-ı latif, bir beden-i misalî giydiriliyor ki cesede girsin. 
Yani cesede girebilmesi için bir gılaf-ı latif, bir beden-i misalî lazım. Biri cism-i maddî, 
diğeri cism-i manevîdir. Ama beden değildir, atom değildir, esîr değildir bunlar. Bunları 
daha önce konuştuk.  
 
İman gaybadır: “Zamanla mukayyed olan cism-i maddî à gılafından sıyrıp”... kim? 
İnsan, ruhu. Ruhen yükseliyorsun, dün geceki Leyle-i Kadri öbür gün Leyle-i îd ile 
beraber bugünkü gibi hazır görüyorsun. Dün, bugün, yarın bitti. Orası, burası bitti. 
Doğru, yanlış, şeytan, melek, öyle bir şey yok. Hatta iman kalkıyor. İman gaybadır. 
Buradaki iman kalkıyor. 
 
Sual: Şuhud mu başlıyor? 
Elcevab: Şöyle diyeyim: Bu kâğıda iman et desem iman olmaz ki, çünkü gayb değil. 
İman; gaybadır. Buranın imanı olmaz ama oraya gidince, yani gaybın gaybı à 
melekuttur. Melekutun gaybı à mec’uldur. Yani buranın (mülkte) imanı kalktı. 
Anlatmak istediğim şu: nerde duruyorsan, bir sonrası gaybdır. Mesela buzdasın, su 
gaybdır. Sudasın, H2O gayb. H2O’dasın, enerji gaybdır. Burada buzsun sen kardeşim. 
Ben sana ama su’sun diyorum. Sen de “olur mu ya, ben buzum işte”. Ben de “ne suyu, 
H2O’sun.” Su söndürücüdür, oysa yakıcı ve yanıcı maddeden olmuşsun. İki zıd. Şeytan 
ve melek. Hidrojen yakıcı; şeytan. Oksijen yanıcı; melek. Bunun da arkasına geçersen 
à kuvvettir, esma. Onun da arkası à kudrettir, sıfat. “Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini 
mahiyet-i ilmiyeye sürer, vücud-u ilmîden vücud-u haricîye çıkarır.” 
 
Uykuda mıyız? Sen hâlâ uyanmak istemiyorsun. Kavga ederek, ona buna takılarak, 
onun bunun peşine koşarak, arabayı yatı katı avradı gaye ederek uykumuzu 
arttırıyoruz, gafletimizi çoğaltıyoruz. Arkaya geçince ne kavga var, ne psikoloji sorun 
var, ne at ne avrat var. Ne dündür, ne bugündür. Ne zengindir, ne fakirdir. Ballar balını 
bulmuş, kovanım yağma olmuş. Hala iddialara kalkıyor. 
 
Demek cism-i maddî à zamanla mukayyeddir. Cism-i maddînin ucu nereye kadar 
                                     gidiyorsa, oraya kadar da zaman gidiyor demektir. 
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Cism-i Maddi - Cism-i Manevi: Çıkarımı böyle yapıyorum. Zamanla mukayyed olan 
cism-i maddî diyor. Cism-i maddî nereye kadar gidiyor? Zaman da oraya kadar 
gidiyor. A=B ise B=A değil mi? peki zaman ne idi? Levh-i mahv ve isbat à 
zamanın hakikatıdır. İşte cism-i maddî oraya kadardır! 
 
Sual: Cism-i manevî? 
Elcevab: Ta arşa kadardır. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman cennetteki cism-i manevîdir, cism-i maddî değil. 
 
Aynen. Bak nasıl çıkarttın. Artık çoğalt bunu. Kuralı öğrendin. Araba kullanmayı 
öğrendikten sonra her yolda kullanabilirsin. Sen kuralı öğrendikten sonra, her yerde 
kullan bunu. Demek ki; 
 

• Levh-i mahv ve isbata kadar  à Cism-i Maddî. 
• Levh-i mahv ve isbattan Arşa kadar à Cism-i Manevî 

 
Esîr bile cism-i maddîdir. Atom da öyle. Madde-i hayat ama arkası, yani cism-i 
manevîye doğru. Madde-i hayat, ayn-ı hayat. Yani ayn-ı hayat à Arşa kadardır. 
Cennet; ayn-ı hayattır. “İnnedarel ahiret lehiyel heyevan”. Her şey orada canlıdır, ayn-
ı hayattır. 
 
Sual: Mekan da oraya kadar gidiyor diyebilir miyiz? 
Elcevab: Senin mekan anlayışına bağlı. Sakın ha bu mekanı bir yerlere taşıma, bu 
taşınmaz. Tır götürmüyor bunları. Yani mekan var ama mekansız mekan var. Oralar 
garib bir yer ya. Burada nasıl duruyoruz, acayibime gidiyor. Bunlar (eşyalar) nasıl 
duruyor burada? Niçin patlamıyorum? Fiziğe göre nükleer enerji değil bu? (Kalemi 
gösteriyor). Bir atomun içinde nükleer enerji yok mu? Bu nükleer enerji Zeytinburnu’nu 
yok etmez mi? Nasıl tutuyor, hangi baskı ile tutuyor? Niye patlamıyor, orayı 
anlayamıyorum. Atomdaki nükleer enerjiden daha güçlü bir enerji olması lazım ki, o 
atom patlamasın. O da kuvvettir. Nükleer santralde atom olarak donmuş olan nükleer 
enerjinin kontrollü üstünü açmaktır. Atomu enerjiye dönüştürmektir. Patlayacak bir şeyi 
tutabilmek için, atomu dışarıya çıkarmak için teknoloji ve yöntem olan Nükleer 
santraldan daha üstün bir yöntem olacak ki, onu, o enerjiyi madde olarak tutsun. Henüz 
bilim enerjiyi maddeye dönüştüremiyor. Bu şuna benziyor: yanan odundan duman, ısı, 
ışık, renk vs çıktı. Hadi bunları tekrar odun yapmak için bir teknoloji kullanalım. 
Güneşten yaprak, çiçek, kelebek oldu. Hadi hepsini tekrar güneş yapalım. Buna entropi 
deniliyor. Bunu yapabilen bir teknoloji yok. 
 
Çiçeğe bakın. Çiçeğe bakılarak elde edilen ilim ile çiçek yok iken çiçeği yapan ilim 
aynı değildir. Çiçekle elde edilen ilimle çiçek yok iken ki ilime varamazsınız. 
Çiçeğe bakarak fotosentezdir, karbon, enerji, elementler seviyesine kadar, kuantuma 
kadar elde ettiğin ilim var. Senin ilminin kaynağı budur. Bu ortadan kalkarsa, ilim de 
yok olur. Ama bunu meydana getirecek ilim çiçek kalksa bile o ilim vardır. O zaman 

Cismaniyet 
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çiçekle edilen ilimle çiçek yok iken var olan ilime varamazsınız. Allah’ın ilmi ile beşerin 
ilmi arasındaki fark budur. 
 
Nokta-i Nazar: Bizim ilmimiz maluma tabidir. Allah’ın ilmi maluma tabi değildir. 
 
Aynen. Malum olan eşyadır. O ortadan kalkarsa, sendeki ilim yok olur. 
 
Nokta-i Nazar: Bizim ilmimizin kaynağı malum olduğu için, ilimle ancak maluma 
varıyoruz ama kaynak olan ilme gidemiyoruz. 
 
Aynen, gidemez, hiçbir zaman olmayacaktır. “Seni en iyi bilen ancak yine Sensin” 
demiş Resulullah asm Allah’a. Benim ilmim eşyaya bağlı ve bağımlı. Bu kalkarsa, 
benim ilmim gider. Ama bunu meydana getiren ilim hala var. Çünkü bu yokken o ilim 
vardı. O zaman bu ilimle o ilim hiç birbirine benzemez ve varılamaz. Çok tuhaf. Alem-i 
şehadete ve her şeye böyle bak. 
 
Nokta-i Nazar: Peygamber asm’ın ayak izinden giden evliyalar asla onun ayağına 
varamayacaklar deniliyor. 
 
Evet, çünkü o gidiyor. Şuna benziyor: Işık hızıyla giden bir insan hiçbir zaman ışıkda 
olamaz, aydınlıkta olamaz. Bu ışıkda olamaz, başka bir ışıkda olur. Işık hızıyla hareket 
eden bir insanı düşünün. Işık ona varabilir mi? Vararken zaten gitmiş. Ses hızıyla 
hareket eden bir insanın hep sesi sizdedir. Ses ona ulaşamaz. Hatta kendisi konuşsa 
bile kendisi duymaz. Şak diye gider. Ses hızıyla gidene hepsi sağırdır, sessizdedir yani. 
Ses hızıyla giden adam hep sessizdedir. Işık hızıyla hareket eden bir insan hep 
karanlıktadır. Işık hızını aşınca, zaman yoktur, mekan da yoktur.  Bir anda her şey her 
yerdedir, melaike budur. 
 
Gılaf-ı Latif – Beden-i Misali: 
“Belki ruhun libası, 
 bir derece sabit ve            bir gılaf-ı latifi ve 
 letafetçe ruha münasib     bir beden-i misalîsi      
 
Bir derece sabitmiş ama tam değilmiş. Ve letafetçe ruha münasibmiş. Şöyle düşün: 
Mesela kabir. Kabir; dünya değil, ahiret de değil. Kıyamet kopunca ahiret olacak. 
Berzah; bir yönüyle dünyaya benziyor, bir yönüyle ahirete benziyor. Anne karnı gibi. 
Çocuk anne karnında dokuz aylık. Doğdu. Dokuz ay bir günlük demesi lazımken, bir 
günlük deniliyor. Dokuz ay nerede? Bir saat önce dokuz aylıkdı. 
 
Nokta-i Nazar: Yedi aylık doğanla dokuz aylık doğan burada aynı başlıyor. Ahirete de 
80 yaşında giden ile 40 yaşında giden aynı. 
 
Ara konu: Tekvin 

vardır.” Sözler 517 
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Tekvin; zatî sıfattır. Tekvinin içinde bir sürü alemlerden bir tanesi à adem. Emir ilim 
bir dalıyor oraya, vücudu fışkırtıyor. Vurması gereken şeye kadar. Yani yukardan 
aşağıya taş attılar okyanusa. Nerden? Aydan. Başka birisi güneşten attı. Daha fazla 
dalga yaptı, daha sert, daha durmaz. Daha çok Karadenizin kayalarını oyar. Ama aynı 
taş, dikkat edin. Taş aynı. Attığı yer farklı. 
 
Sual: Ademe mi vuruyor? 
Elcevab: Evet. Çünkü çok uzak buradan. Güneşten okyanusa attın taşı, aydan attın 
taşı, Ağrı dağından attın taşı, uçaktan attın taşı. Aynı dalga mı yapar? Karadenizi 
kayalarını aynı mı oyar? Karadenizin kayalarını oymak demek ova yapıyor. Oya oya 
ova yapıyor. Tekvin’deki ademe ilim taş atıyor. Taş à emir. Vurdukça, ne kadar uzak 
olursa.. Buradan Tekvin’e ne kadar uzağız? Levh-i Mahfuzdan daha yakınız. Daha 
fazla çıkmıyor. Allah’ın vücud ilimleri Levh-i Mahfuzda iken, Cennette iken, çıkmaz bu 
kadar. Âdem as onun için anlamadı. Geldik buraya, uzaklaştık. O kadar taşımız sert 
yaptı. O zaman Âdem’den as daha fazla ses çıktı. 
 
Uçaktan taş atıyorsun okyanusa, aydan taş atıyorsun, güneşten atıyorsun, taş aynı. 
Yaptığı dalga ve dalganın yaptığı tesir aynı mı olur? Tekvin’deki ademe Kab-ı 
kavseynden taş attın, Arş-ı Azamdan taş attın, Arştan taş attın, Âdem as Cennetten 
attı, git gide oradan uzaklaşıyorsun, buraya geliyorsun. Levh-i mahv ve isbattan taş 
attın, geldik alem-i şehadete. Buradan da bir taş attık. Aynı taş. Âdem as ile aynı şey 
mi çıkar? Onun için ademden en tebaud edip en çok kızdıran burasıdır. Onun için “en 
çok ben seni yok edeceğim” diyen adem bizedir. Şuursuz şuurdur, ruhsuz ruhdur à 
adem. Tekvin’deki adem, adem ama adem-i sırf mı? adem-i mutlak yok zaten. Çünkü 
ilm-i muhit var, sıfat. 
 
“Belki ruhun libası” Ruh neydi? Cevher. Cevhere zihayat, zîşuur, kanun-u emr ve 
vücud-u haricî olan dört paketi tak. Bu parçaların dağılmaması için bir halka geçir, 
giydir. Bu halkanın adı “bir derece ruha münasib bir beden-i misali, bir gılaf-ı latif”. Bu 
giydirilmiş. Bu maddî ve manevî cismaniyettir. 
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O ruha giydirilen ikinci halka, Levh-i mahv ve isbata kadar à maddî cismaniyet var. O 
beden-i misalî, bir gılaf-ı latifi tek madde değil. Birinci maddesini söylüyorum: “O ruha 
münasib bir gılaf-ı latif, bir beden-i misalî” (Sözler 517). O gılaf-ı latifin kendisi nedir? 
1. Levh-i mahv ve isbata kadar cism-i maddîdir. 2. Ondan sonra Cennete kadar cism-i 
manevîdir. Şöyle diyeyim: Onuncu katta çıplaktım. Dokuzuncu katta çamaşır giydim, 
sekizinci katta atlet giydim, yedinci katta gömlek giydim, altıncı katta şalvar giydim. Ta 
kapıya kadar, orada da ayakkabı giydim. İşte ruh nerden gelmişse, her geldiğinden bir 
şey örtündü. Örttü, örttü, örttü. 
 
Sual: Gılaf-ı latifi oluşturanlar Levh-i mahv ve isbata kadar olanlar mı? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Beden-i misalîsi de Arştan yukarı olanlar mı? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Peki ortası ne? 
Elcevab: Sırayla gidelim: Arş-ı Azamda cevher-i ruh. Ona orada gılaf-ı latif takıldı. 
Gılaf-ı latif demek, bu ruhu burada tutacak. Nerde tutacak? Levh-i Mahfuzda. Levh-i 
Mahfuzun yapısını sar ona. Çünkü ruhu burada tutamazsınız. Ruh; Arş-ı Azamın 
özelliğidir. Levh-i Mahfuzda tutamazsınız. Levh-i Mahfuza onu çekmek, indirmek için, 
Levh-i Mahfuzdan bir şey giydirmen lazım. 
 
Nokta-i Nazar: Kameradaki videoyu ben nereye sığdıracağım ki? Havada olan 
videoyu, görüntüyü ben nereye yazacağım? Kameranın içine yani vücud-u haricîyeye 
yazmam lazım. İsrafil’e yazacağım. 
 
Harika, doğru. Yaygın olan beni nasıl sıkıştıracaksın? Arş-ı Azamda cevheriz. Ruh 
cevheriyiz. Zihayat, zîşuur, kanun-u emr ve vücud-u haricî à bunları cevhere tak. 
 
Nokta-i Nazar: Ruh cevheri yazılım versiyonudur. Bu yazılımı, windows’u harddiske 
indirmem lazım. Kod şeklinde gözükmesi à gılaf-ı latifi. Ekranda gözükmesi à vücud-
u haricî. 0-1-1-0-1-0 à bunlar da yazılımın kendisi. Yani ekranda gözüken resimle 
harddiksteki yapı farklı. Ekranda vücud-u haricî giymiş ama harddiskte datalar var. 
 
Evet ama harddiskin içinde de bir sınırı var, manevî bir vücudu var. Harddiskin içindeki 
kodlar bir sıralamada ve bir sistem olarak var. Başlangıç ve bitiş noktaları bilinmesi 
lazım. Nerden nereye kadar işlenecek? Yoksa bütün kodlar karışık yayılmış buluyor. 
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Alemlere uygularsak: Arş-ı Azamda ruh; yazılım. Bunu harddiske, Levh-i Mahfuza 
indiriyorum. Kameranın çektiği bilgisayarda gözükebilmesi için, bilgisayardaki 
windows’a göre kamera çekmesi lazım. Dolayısıyla windows’un yazılımını kameraya 
önceden yükleyeceksin, kamera da ona göre yüklüyor. 
 
Bilgisayarı biz kullanıyoruz. Ene; ben olan ben à harddiske yüklenmiş olan yazılımı 
işlemci üzerinde hayatla birlikte çalışan ama bir de vücud-u haricîsi olması gereken. 
Çünkü alem-i şehadetteki yazılımı ben olan ben kullanıyorum. Bu dördü ayrı melek. 
Aslında bu dördü bir araya gelince, o bire çıkıyor. 
 

• Yazılım à Azrail 
• Harddisk à Cebrail     ortaya çıkışı senàalem-i şehadette 
• Hayat, Arş à İsrafil 
• Şuur, Kürs à Mikail 

 
Bu dördünün cem’iyle ben ortaya çıkıyorum. Bir tanesini söksen, hepsi düşer. 
 
Sual: Onun ruhu, benim ruhum gibi farklı ruhların olması gılaf-ı latifden mi 
kaynaklanıyor? Yani o gılaf-ı latif tek bir ruhu her bir kişide farklı taayyünleştiriyor mu? 
Onun için mi kullanılıyor bu gılaf-ı latif? Öyle bir özelliği var mı? 
Elcevab: Cevher itibariyle ruh herkeste aynı fakat yüklenen zihayat farklı, zîşuur farklı, 
kanun-u emr ve vücud-u haricî farklı. Farklılık buradan başlıyor. Bu dört taneye uygun 
gılaf-ı latif, beden-i misalî giydiriliyor. Şöyle diyeyim: Bilye düşün. Bilye cevher. Bu 
dördü de birinci bileziği oluşturuyor. Bilyenin yatağına o dört misket konuldu. Bunu nasıl 
tutacak? Bu nedenle bunları tutan bir bilezik olması lazım. Bu bilezik içerdeki bileziğe 
göredir. İçerdeki bilezik büyük olsa, dış bilezik de büyük olması gerekir. Yani dış bilezik 
iç bileziğe uygun olmalı. Yani müstakil gibi gözükürken, ona paraleldir. Halete göre. 
“Belki ruhun libası” à iç bilezik. “Bir derece sabit” à zihayat, zîşuur, kanun-u emr ve 
vücud-u haricîye bakıyor. Bunlar sabit. Bunlar herkeste var ama dereceleri farklı. 
“Letafetçe ruha münasib” à iç bileziğe münasib. 
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Şunu kastetmeye çalışıyorum: Ruh cevherdir; Arş-ı Azam. Zihayat, zîşuur, kanun-u 
emr ve vücud-u haricî taktım. Bunlar benden dökülebilir. Bu nedenle Levh-i Mahfuza 
gelince, Levh-i Mahfuzun bütünlüğünü sarmaladı. 
 
Sual: Bu gılaf-ı latif mi? 
Elcevab: Gılaf-ı latifi oluşturuyorum, henüz gılaf-ı latif yok. Arş-ı Azamda bu dördünü 
giydim. Arş-ı Azamda mutlak ve muhitim. Muayyen diye bir şey yok burada. Bu dördü 
uçuşuyor. Bunları tutacaksın. Aşağıya indim à Levh-i Mahfuza. Levh-i Mahfuz “bir 
dakika, her tarafı darmadağın ettin” diyor. Orayı yok eder. Levh-i Mahfuzun 
bütünlüğünü simgeleyen, bütünlüğünü taşıyan bir bez, bir kundak sardın. 
 
Sual: O zaman bu gılaf-ı latif dediğimiz, hepsinin ayrı cismaniyeti var? 
Elcevab: Evet, var. 
 
Nokta-i Nazar: Uzaya çıkınca astronotun kıyafeti oraya münasib olması lazım. Onun 
gibi. 
 
Aynen, bu gömlekle gitsen, o basınçta yanar, patlar. Astronotların kıyafetinde içerdeki 
basınca karşı dışarıdaki basınç yok olmuş. Mesela denizin.. niye vurgun yiyiyor? 
İçerdeki basınç iki olsa, denizin dibinde basınç yedi. Basınç arttığı için bunu ezer. Aya 
çık. İçerdeki basınç iki, dışarıdaki basınç bir. İçim dışarıya patlar. İşkembe dışarıya 
dökülür. Onu tutması için o elbise yapılmış. 
 
Aynen bunun gibi; ruh Lehv-i mahfuza gelince, vurgun yememesi için, ki denizin dibine 
gidiyor, basıncı dengede tutması lazım. Yoksa ya tost olurum ya işkembem dışarı 
çıkar. Bu nedenle alem-i şehadeti yapmak çok zordur. 
 
Ruh cevherine şu dört yapı takıldı: zihayat, zîşuur, kanun-u emr, vücud-u haricî. 
Vurgun yememesi için Levh-i Mahfuzun genelini simgeleyecek, dört yapı takılmış olan 
ruha uygun, bir beden-i misalî, bir gılaf-ı latifi yani bir bilezik sardı. Daha dur. Arşa 
gelince “Sen Levh-i Mahfuzda bir elbise giydin ama benim buraya uygun değil, yine 
darmadağın olursun”. Arşta buna uygun giydirdi. Su akmasın diye musluğun etrafına 
keten sararlar ya, aynen onun gibi; ruh cevherine de aşağıya indikçe sarıp duruluyor. 
Cennet giydiriyor, Daire-i ilim giydiriyor, Daire-i hayat giydiriyor. Giydirmek bitti. Kürs, 
nefis ise takılmış. 
 
Ruha münasib bir beden-i misalî, gılaf-ı latif böyle bir cem-ül cem, cami-ül ezdad, 
bütünsellik veya zıdların cemi. Ruha münasib bir beden-i misalîsi, bir gılaf-ı latifi var 
ama. Nerde vazife yapacaksan, işlevi ona uygun, sisteme entegre olması için 
kesifleşiyor.  
 
Kab-ı kavseyn de ruhu Arş-ı Azamda baskın tutuyor, yoksa oradan ötesi “ölüm ve 
helakettir” deniliyor Bd. Mesnevi-i Nuriye 641 de. Eğer orada o basınç kalkarsa, artık 
sen yoksun, ne olduğun belli de değil. İşte ölüm ve helakettir. 
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Yani ruha tek gılaf-ı latif sarılmamış, beden-i misalî de sarmalamış. Yani içi dışarıda, 
dışı içinde. Fihimafih. Sarmalıyor ama hala adam içi dışında. Yani örtmüyor, örtemiyor 
ama tutuyor. Nasıl oluyorsa... yani dışarıdaki içini örtmüyor. İçi dışında ama patlamıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Örtmek değil de aslında tutmaktır. 
 

Demek o gılaf-ı latif Arştan ruha giydirilmiş. Çünkü cismaniyetin ucu cenneti de 
kapsıyor. Arştan aşağıya olana (ACABA) gılaf-ı latif denilir mi? Ruha giydirilmiş. 

 
Hazır zamana hapsolmamızın sebebi; hissiyat-ı insaniye ruh derecesine 
çıkamayıp... 

 
“Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafından sıyrılıp, 

                                                                                          tecerrüdle 
 
                                                                                        ruhen yükselip... 

Ruh zamanla mukayyed değil. “Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit 
                           hazır zaman genişlenir. 
Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır 
hükmündedirler.” 

 
Bedene cism-i latif gılafını giydirmek demek; zamanı giydirmek demektir. 
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Bunlar sana verildi. Sen kimsin? Bunlar sana verildiğine göre bunların hiç birisi sen 
değilsin. Bana gömlek verildi, ben gömlek değilim. Bana insaniyet verildi, ben insan 
değilim. Bab-ı insaniyet; İsm-i Hakk’ın cilvesidir. İnsan o kapıdan girecek. Bab-ı 
insaniyet alemine insan girmesi lazım. Peygamberlerin vazifesi, insanları insanlık 
makamına çıkartmaktır. İnsan demişler bize. Daha insan değiliz ki! Oysa bu derse 
gelmeden önce insandık?! Burası burası değil. Burası Allah’ın en zıddı olduğu için en 
cami’dir. Buranın kıymetini bilin ki, elimizden kaçmasın. Dünyada fazla uzun kalmak 

BEDEN-İ 

MİSALÎ 

Bu maddî tarafı. Ruha gılaf-ı latif giydirmek 
demek; Levh-i mahv ve isbatı giydirmektir, 
zamanı giydirmektir. Gılaf-ı latifi ikiye 
ayırmış. Biri: Zamanla mukayyed olan 
cism-i maddî dedi. Bu Levh-i mahv ve 
isbatta. Yani ruhun maddî yönünü buradan 
alıyor. Cism-i maddî gılafını yani zamanı 
ruh Levh-i mahv ve isbatta giydi. Demek 
Levh-i mahv ve isbatta alem-i şehadete 
kadar olan kısım à cism-i maddî. 2. Levh-
i mahv ve isbattan Arşa kadar da cism-i 
manevîdir. Ruhun gılaf-ı latifi bu ikisinin 
cem’idir. 
Beden-i misalî demek, aynadaki güneş. 
Ne ayndır, ne gayrdır. Güneşin hasiyetine 
sahip. 
O zaman merkezdeki ruhu dışarıda 
olabilmesi için- Levh-i Mahfuz ve Arş 
giydirdi ama içini örtmedi, tuttu. O da 
beden-i misalî diyebiliriz. O zaman beden-
i misalî Arş-ı Azamdan ta gılaf-ı latifin 
cism-i manevîsinin başladığı yere 
kadardır. 
 
Sual: Beden-i misalînin manevîsi Arş-ı 
Azamın üstündedir denilir mi? 
Elcevab: Oraya koyamazsın, çünkü ruha 
giydirilmiş. Ruhsuz beden-i misalîyi 
kullanamazsın, konuşamazsın. 
 
Sual: Mec’ulde ruh yok mu? 
Elcevab: Hayır, yok. Ruh cevheri Arş-ı 
Azamda. Ruh mahluktur, verilmiştir. Sana 
verilmiştir. Sana vücud verildi, hayat 
verildi, insaniyet verildi, iman ve İslamiyet 
verildi, marifet ve muhabbet verildi.  
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önemli değil. Doğru olmak, verilen miktarı doğru kullanmak, içini iyi doldurmak. Zaman 
kaptır. Onu doldurmak. Her şeyi zamanla alırsınız ama hiçbir şeyle zamanı 
alamazsınız. Allah’ın Allah olduğuna da en güzel delil zamanı yapmasıdır. 
 
Mesela halat binlerce iplerden oluşuyor. Birbirine sarmalanmış. İşte gılaf-ı latif de böyle 
bir şey. Gılaf-ı latifi ip gibi düşün. Halat binlerce kıl gibi iplerin yumağıdır. Tek bir döküm 
değilmiş. Bu nedenle çok sağlam oluyormuş. Ne kadar ufak telleri bir araya getirirsen, 
o kadar sağlam oluyor. Ne kadar tek şey olursa, o zaman kopar. Ruhun gılaf-ı latifi, 
giydirilen halat, içerisinde aklın, havsalan almayacak kıllardan daha ince tellerle 
sarmalamış. Her şey var. Adeta on sekiz bin alemi sarmalamış. 
 
Sual: Cismaniyeti nasıl oturtalım buraya şimdi? 
Elcevab: Cismaniyet Arşa kadar geliyor, yani sarmalanan gılaf-ı latifin yarısı. Gılaf-ı 
latif halat gibi hem yük taşıyor hem de ruha “dur” diyor. Çok acayip bir işlevi var. Sen 
ateşe kibrit at, yanma de. Olacak iş mi? Mutlak ve muhit olan bir şeyi muayyen bir 
şeyde tutmayı gılaf-ı latif yapıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Gılaf-ı latif adeta Azrail. Azrail ruhu bedende tutan melek ya. 
 
Cem-ül cem olduğu için, dört melektir. Bizi dört melekten ayıran ruh cevheridir. Bizi 
muayyenleştiren Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail’dir, yani cem’idir. Gılaf-ı latif bu 
dördünün cem’idir. Arş-ı Azamda zaten Azrail var. Onu giydi. Zihayattır, zişuurdur, 
kanun-u emrdir, vücud-u haricîdir à bu dördü Azrail’dir. Levh-i Mahfuzda Cebrail’i 
giydi, Arşta İsrafil’i giydi, Kürs’de Mikail’i giydi. Geldi aleme. Hasan gibi gözüküyorum. 
Ben Hasan mıyım? 
 
Sual: Ruh kanun mu? 
Elcevab: Kanunun arkasıdır, cevherdir, yazılım, evamir-i tekviniyedir. Evamir-i 
tekviniye; meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizabdır. Bu evamir-i tekviniye, kanunun da arkasıdır. 
Sırayla gidersek: kanun à evamir-i tekviniye à meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab à 
cevher. “Ruhumdan üfledim” diyor. 
 
Sual: Orada ruh-u insanî ile ruh-u hayvanî ayrımı da var mı? 
Elcevab: Ruh-u hayvanî denilince sığıra, hayvana gitmeyin. 
 
Sual: Yok, hayır. Hani çocuğa anne karnında üç aylık iken ruh-u insanî geliyor. Oraya 
kadar yine de bir canlılık var. Hayvanî bir ruh var? 
Elcevab: Evet. 
 
Nokta-i Nazar: Ruh-u insanî ile ruh-u hayvanî arasındaki fark windows ile bilgisayar 
farkı gibidir. 
 
Kameranın, bilgisayarın, hesap makinesinin de birer ruhu var. Bilgisayar gelişmiş 
hesap makinesidir deniliyor zaten. Bir Windows veya bütün interneti ihata eden, 
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yöneten bir işletim sistemi düşün, bir de burada hususî kalmış bir hesap makinesini 
düşün. Veya bir kamerayı düşün. Hepsi birer ruhtur. 
 
Mesela bilgisayarın önündeki kameranın yaptığını bilgisayar da yapıyor ama kamera 
bilgisayarın yaptığını yapmıyor. İkisi de seni çekiyor. Kamera ruh-u hayvanîye misal, 
bilgisayar da ruh-u insanîye misal. Bilgisayar hem ruh-u hayvanîyi hem de ruh-u 
insanîyi cem etmiş. Yani ruh-u hayvanî denilince hayvanların ruhu kastedilmiyor. 
 
Hissiyat-ı insaniyenin ruh seviyesine çıkması, şu anda dersteki hâlet gibi. Derslerde 
hâlet olmuyor mu? Bu hâlette ruh-u hayvanî, ruh-u insaniyeye çıkıyor. İmtihana 
tutulmuş olan ruh, ruh-u hayvanîdir. Ruh-u insanînin böyle bir şeyi yok, o çıkmış. Onun 
imtihanı yok. 
 
Sual: Ruh-u hayvanî bedenle alakalı, ruh-u insanî cismaniyetle alakalı mı? 
Elcevab: Aynen, çünkü en kesif en cami’dir. Çekirdek, ağaç, meyve. Meyve en son 
olduğu için en cami’dir. Arada yaprak var ama o kadar cami’ değil. Yapraktan sonra 
çiçek var. O yapraktan daha cami’. Ama en cami’ meyvedir. En kesif en cami’, en 
harikadır. Taş bizden kesiftir ama bizim hayat seviyesi olmayınca, cami’ olamıyor. 
Mesela Cebrail’in vücudu nuranîdir, sığırın vücudu cismanîdir. Cesed itibariyle sığır 
daha büyüktür. Ama onun hayatiyet mertebesi düşük olduğu için, cismaniyeti inbisat 
etmemiş, basit olmuş. Onun için Cebrail onu geçmiş. Mesela şeytanın ve cinlerin 
vücudu cismanî değildir, maddîdir ama bizim gibi atom şeklinde değildir. Esîrdir, 
hayatları var ama vücudları çok basit olduğu için, hayatları da basit kaldı. Buna örnek 
vermiştim. Hacı Murat arabasına rallyci bir şöför veya Ferrari arabasına acemi, yeni 
şoför binmiş. Araba kaliteli olsa ne olur? 
 
Son cümlemiz şuydu: Bedene cism-i latif gılafını giydirmek demek; zamanı giydirmek 
demektir. Gılaf-ı latifinà cism-i maddî ve cism-i manevîsi var. 
 
Nokta-i Nazar: Mesela bu kamerada iki tane video var. Bunların kendi arasında cism-
i manevîleri var, bir de kameranın içinde olması ile cism-i maddîleri var. Bir kamerayı 
kameranın içine koymuşlar. Bu kamerayı çıkar başka bir şeye koy, bir bilgisayara koy. 
 

O zaman insanın zamanla mukayyed olan yönü, tarafı: cism-i maddî gılafıdır. 
 
Bizi zamanla ve mekanla tutan, ruhu burada tutan gılaf-ı latifinin à cism-i maddî tarafı. 
Bizi zaman ve mekandan çıkaran ruhun gılaf-ı latifinin à cism-i manevîsi. 
 

• Cism-i manevîsi à bizi zamandan ve mekandan çıkarıyor,  
• Cism-i maddîsi   à bizi zamanda ve mekanda kayıtlıyor. 

 
28.03.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET 9 
 
(19.Defter 125.Sayfa) 
Lem’alar 16: 
“…kalbin hazır günden çok gün evvel,      zamana kadar daire-i vücudu ve  
                                     çok gün sonraki    hayatı geniştir. 
Ruhun hazır günden seneler evvel ve     bir daire-i azime, daire-i hayatına ve  
                                  seneler sonraki      vücuduna dahildir.” 
 
Kalbin hazır bir günü var. Bir de bugünden çok gün evvel, çok gün sonrası var. Bir şey 
bir yere gidebiliyorsa, o yer vardır demektir. Böyle bir yer yoksa, böyle bir yere 
gelemezdiniz. Olmayınca, nereye gidecek? Kalb, mazi ve müstakbele gidebiliyorsa, 
orası vardır. Mesela yaşadığımız geçmiş nerde diye herkese her zaman derste 
soruyorum. Geçmişiniz var mı diyorum, evet var diyorlar. Peki nerde? Bu kadar 
yaşadın, nerde? En makul olan bir cevap geldi birisinden. Dedi ki: “Geçmiş burada” 
yani kafada. Dedim: Bu hayatın sureti. Hayatın bir de hakikatı var. Nerde? Yaşanan 
nerde? İşte gelecek de orada. 
 
Sual: “Gelecek de orada” denilince aslında o da tam bir cevap değil? 
Elcevab: Böyle diyerek geleceği isbat etmeye çalışıyorum. O ki gelecek yok, neyin 
planını yapıyorsunuz? Adam proje yapıyor, beş yıllık plan. Beş yıl yok ki daha. 
Doğmamış çocuğa elbise mi giydiriyorsun? Madem gelecek yok, neyin projesi 
yapılıyor? Madem gelecek yok, niye çekirdek yaratılıyor? 
 
Metinde kalb için gün kullanıyor, ruh için sene kullanıyor. Dikkatinizi çekti mi? bu 
tesadüf mü şimdi? 
 
Gılaf-ı Latif – Beden-i Misali: 
“Belki ruhun libası, 
                               bir derece sabit ve 
letafetçe ruha münasib 
                                     bir gılaf-ı latifi ve 
                                     bir beden-i misalîsi     vardır. 
Öyle ise, 
             mevt hengamında  
                                          bütün bütün çıplak olmaz, 
                                          yuvasından çıkar, 
                                          beden-i misalîsini giyer.” Sözler 517 
 
Mesela kazak ruha uygun değil. Giydiği zaman, yakar adamı. Ceket uygun değil. İlk 
önce atlet giyiliyor. Atlet, tene en yakın maddedir. Yani bir şey yaparken, Allah’ın 
Adetullahı çalışıyor. Şeytan bozguncudur ama onu bile kural içinde yapıyor. Mesela 
sen namaz kılarken namazını boz demez veya kılma demez. Şu işi bitir sonra kıl der. 
Namazın kalitesini düşürüyor. Adam bozgunculuğu bile kaliteli yapıyor. Nasıl yapıyor? 
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Kaide dahilinde yapıyor. Bozgunculuk bile bir kaidedir, sistemdir.Bir insanın düşüncesi 
değişmeden, düşüncesi işgal edilmeden, asla ve kat’a şeytan giremez. Şeytan kolunu 
sallaya sallaya giremez, istediğini yapamaz. Kapıyı biz açıyoruz. Mesela çocuğun, 
delinin, hayvanın niye günahı yok? Düşünce yolu yok ki! Kapıları fıtrî olarak kapalı. 
 
Bunları niye söyledim? Yani ruha münasib olacak. Ruha giydirilen gılaf-ı latifin bir yönü 
ruha uygun olacak, bir yönüyle de latif olacak. Ruhun libası bir derece sabit olacak, 
yani dünyanın değişkenlikleri onu değiştirmeyecek. Aynı şeyin öteki yüzü de letafetçe 
ruha münasib olacak. Beden-i misalîsinde ruh temessül edebilecek. Yani ruhun sureti 
gözükebilecek. Yani ruh orada boyut verebilecek. 
 
Sual: Beden-i misalî perde gibi mi yani? 
Elcevab: Mesela ruh alem-i şehadeti bu cesedle seyrediyor. Eğer ruhu gılaf-ı latif 
hapsetmişse, ruh geçemiyorsa, boyut vererek geçebilmesi lazım. Mevt hengamında 
ruh uçup gitmez. Beden-i misalîsini giyer. Beden-i misalîsi; gılaf-ı latifin yaşadığı 
hayatın oluşturduğu bütünselliktir. 
 
Şöyle anlatayım: ruh à cevher. Buna kanun-u emr, zihayat, zîşuur ve vücud-u haricî 
takıldı. Bu dört özellik ile mahluk oldu. Bunları sarmalayan ve bütünsel olarak tutan… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bir bilye düşün. Bir içte bilezik olur, bir de dışta. Bu iki bilezik arasında misketler var. 
İç bilezik; demire yani sabit yere geçirmek içindir. Üzerindeki dış bilezik de dönecek 
cisme geçirilir. Böylelikle döndürüyor. İki tarafa da uygun olan aradaki misket, muayyen 
olmayan. 
 
Başka bir misal: arabayla kasise girdin. İlk yükü üzerine alan havadır. Havanın da 
vücudu yoktur. Vücudu olsaydı alamazdı. Yayın da vücudu yok, yay gibi gözükürken. 
Çünkü yay aldığı şeyi esneyerek bitiriyor. Yani günahlar adamı nasıl bitiriyor? Yay nasıl 
yükü alıp esneyerek bitirdiği gibi. Esnedi bitti. Yaya bir darbe geldi kasisten. Darbe 
vücuddur, kuvvet, yani vücud-u haricîsi oldu. Yaya geldi, yay esnedi esnedi. Bitti. Ne 
oldu o kuvvet? Nereye gitti? Karadelik gibi, adem gibi. Vücudu ademe dönüştü. 
Günahlar böyledir. İlk önce bir esnetir seni, sonra elde avuçta bir şey yok. Günahlar 

Ruh cevheri 
 

Vücud-u haricî 
 

Kanun-u emr 
 

Zihayat 
 

Zîşuur 
 

İç bilezik 
 

Dış bilezik 
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yok eder. Esnetir ilk önce seni. Bir şey var zannedersin. Bir rahatlık yani seretonin 
maddesi salgılattırır, çünkü günah vücudumuza pek keyif vermez. Vücudda fena 
madenler var. Günahlarla o fena madenler aktif oluyor. Geçici bir rahatlık veriyor. 
Darbeden esneyen kalemin yayı gibi olan o helezonik yay esnedi esnedi, bitti. Nereye 
gitti? Var da yok olmaz. 
 
Nokta-i Nazar: Bunun tersini düşünürsek: Tevekkül ile bela yüzüne gülmek, musibeti 
tersine dönüştürüyor. Musibetin kullanılmış hali gibi oluyor. 
 
Aynen, karşıtı oluyor. Bela geldi, çökertecekti. Sen ise gülüyorsun. O belanın gayesi 
bu değildi. Gayesi ağlatmaktı. Gülmekle karşılık verdin. Geldi, bir çarptı, söndü. Gelen 
-1 idi. +1 gelince, sıfırlandı. Eğer bir de sen üzülerek -1 verseydin, fişek giderdi. 
 
Hadiste geçiyor: Ruh cesede girmek istememiş. Bu sefer Allah o ruha cesedi 
sevdirtmiş. Bedensel hayatın tamamını o beden-i misalîsinde yansıtmış, cem’etmiş. 
Mevt hengamında ruh yuvasından çıkar, beden-i misalîsini giyer. Beden-i misalîsi; 
yaşadığı hayatın bütünselliği. Mesela alem-i misal var, levh-i misalî var, bir de daire-
i misaller var. Alem-i misal; bütün olmuş olacak olduğu alem, bütün resimlerin. Levh-i 
misalî ise; onun altıdır. Burada işlenen, fiile dökülenlerin gittiği yerdir. Yani alem-i 
misale gitmiyor. Alem-i misalin defterleri olan levh-i misaliye gidiyor. Madem bu 
yaptıklarımız alem-i misale gidiyor, yani oradan gelenle buradan giden eşitse, niye 
geldik ki biz buraya? 
 
Alem-i misal; bütünseldir. Levh-i misalî; buradan gidenlerdir. Daire-i misal ise; 
alemler arasındaki ilişkileri, çelişkileri, düşünceleri, tasavvurları yani henüz fiile 
dökülmemiş olanlardır. Mesela fiile dökmediğin bir hayal da bir resimdir. Alem-i 
misalden geliyor ama levh-i misalîye gitmiyor, daire-i misale gidiyor. Bir yaşadıkların, 
bir düşündüklerin, bir de seninle alakası olmayan haricî bir vücud. 
 
Tekrar kasisteki darbeye gelelim:  

1. Lastik (hava) 
2. Helezonik yay 
3. Amortisör 
4. Koltuk yayı 

Artık biraz daha kalmış olana da sen göğüs ger. Şimdi bu dördü Edille-i Şer’iyyedir. 
Uygularsak: 

1. Kitap (Risale-i Nur) 
2. Medreselerdir 
3. Sohbet-i ihvan 
4. Ailen, yuvan 

Az biraz kalanı da sen yüklen. 
1. İlk önce en büyük darbe imansızlıktır. İman ve küfür darbesini cemaatin alıyor. 
2. Şahsî sıkıntılarını kitap okuyarak gideriyorsun. 
3. Biraz daha kaldıysa sohbet-i ihvan yapıyorsun. 
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4. Biraz daha kaldıysa hanımınla sohbet ediyorsun. 
Geri kalan az bir şeye de sen tahammül et. Dine uygularsak: 

1. Kitap 
2. Sünnet 
3. İcma 
4. Kıyas. 

 
Bu misal erkek ve kadınlar için çok önemli: Viraj alırken iç lastik 8 dönerse, dış lastik 
11 dönmeli. O da kabadayılık yapıp “ne demek yahu, ben senden az döneceğim veya 
sen döndükçe ben de dönerim” derse ikisi 8 döner. Bu sefer ya araba savurur, ya takla 
atar. İçerdeki fedakarlık yapacak, susacak. Drrr drrr drr herkesin ağzı eşit çıkarsa, 
virajda takla atarsın. Çocuk oldu. Dağa tırmanan araba düşün. Zincir takacak, çünkü 
kar yağdırıldı. 
 
Çıkarımlar: 

• Demek ruh bedenden çıkınca beden-i misalîsini giyer. Şimdi giymemiş... 
• Şimdi ise gılaf-ı latifi giymiş. (Mektubat 51) 
• Hissiyat-ı insaniye ruh derecesinde değil, beden seviyesinde ve bedensel hayatı 

yaşıyor. 
 
Sual: Şimdi giymemiş derken giyen vardır ama değil mi? 
Elcevab: Evet, giyen var. Bir yere koyamazsınız zaten onu, giymesi lazım. Ruh beden-
i misalîsini giymemiş ama başka bir işlevi var onun. Beden-i misalîsi var. Nedir o? 
Yaşadığımız her şey beden-i misalî oluyor. Üstad buna “ferd-i aher” diyor. Mesela 
lamba saniyede atmış defa yanıp söner. Drrrt, drrrt, drrrrr..bu görme kabiliyetinden 
daha hızlı olduğu için, biz onu devamlı yanıyor zannediyoruz. Biz de öyleyiz. Kudretten 
ilime, ilimden kudrete diye drrrt drrrt oluyoruz. Yaşadığımız her bir drt drt drt à ferd-i 
aherdir. Hepsi ben tek tekim. Hepsi asıldır, fotokopi değil. Onları bütünsel tutuyor; gılaf-
ı latif. Yani beden-i misalîyi giymemiş ama gılaf-ı latifi giymiş. Gılaf-ı latif; cism-i 
maddî ile cism-i manevînin cem’i demiştik. 
 
Sual: Burada “hissiyat-ı insaniye bedenle” diyoruz. Mektubatta diyor ki “hissiyat-ı 
insaniye ruh seviyesine çıktığı vakit hazır zaman genişlenir”. O zaman bedenle birlikte 
genişliyor? 
Elcevab: Beden kesiftir, ruh latiftir. Nasıl uyum sağlayacak? Bu sistem bedeni 
değiştiriyor. Mesela Allah Resulüne güneş vuruyor, öteki taraftan çıkıyor (yani gölgesi 
yok). Yani bedeni latifleştiriyor bu. Bedeni ruha uygun hale getiriyor. 
 
Sual: Zannın bunda etkisi var mı? Zanlarımızdan mı böyle oluyor? 
Elcevab: Evet. Mesela şöyle düşün: çocuklar namaz kılmaz, oruç tutmaz, ibadeti yok. 
Ben ama oruç tutuyorum, namaz kılıyorum, ibadetim var ama benim nuraniyetim 
çocuğun nuraniyetine yetişmiyor. Oysa çocuğun hiç ibadeti yok. Peki niçin onlar 
nuranî? Hem de melektir deniliyor. Beynamaz. Demek ki gaye sevap kazanmak değil. 
Çocukta terk var. Günahı yok. Terklerde çok üstün. Sen ne kadar ibadet edersen et, 
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nurlanamazsın, terklerin olmadıkça. İşte terklerle ruh uygun oluyor bu cesed, 
latifleşiyor.  
 
Sual: Ruha doğru gidiyoruz? Ruha münasibleşiyoruz? 
Elcevab: Gılaf-ı latife dönüşüyoruz. Beden, gılaf-ı latif oluyor. 
 
Sual: Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıktığı vakit hissiyat-ı insaniyeyi terk etmek mi 
oluyor? 
Elcevab: Terk etmek değil. Hissiyat-ı insaniye ruha uygun oluyor, terk etmiyoruz. 
 
Sual: Bedensel şeyleri terk etmeyi kastettim. 
Elcevab: Bedensel şeyleri de terk etmiyorsun, haddına koyuyorsun, kıblesine 
koyuyorsun, vasatına koyuyorsun. Mesela vehmi kaldırırsan, insan olmaz. Hazır 
zamanın iki kanadı var: mazi ve müstakbel. Uçağın sağ ve sol kanadı gibi. Hem maziye 
uçabiliyor hem istikbale uçabiliyor. Fakat vehim taharriye, ciddiyete, araştırmaya sebeb 
olduğundan, insanı insan yapıyor. Mesela hayvanların vehmi yoktur. Çocukların vehmi 
yoktur. Vehmi yoktur ki hemen inanıyor. Delinin de vehmi yoktur. 
 
Çıkarımların devamı: 

Bizi hazır zamana hapseden bedendir. Odunun içindekiler odunda 
hapsoldukları gibi. 

 
Odunun içerisinde birçok ışıklar var, ışınlar var, dalga boyları var, letafetler var. Ama 
hepsi odunda sıkıştırılmış ve biz ona odun demişiz. 
 
Sual: Aynı ilişki bunda da var mı, yani ışık odun olarak gözüküyor. Aynı ilişkiyi bunda 
da kurabilir miyiz? 
Elcevab: Evet, aynı. Kanun aynı, cüz’de de küll’de de kanun aynı. İnsan bir çekirdeğe 
benzer diyor, aynıdır. Çekirdekte karbon, azot, oksijen, hidrojen olarak dört tane unsur 
var. Çekirdekte olup çekirdek olmayan yani çekirdekteki maddelerden olmayan 
program var. Aynı. 
 
Sual: Biz de bedeni yaksak-tabiri caiz ise-ayrıştırsak ne çıkar? 
Elcevab: Duman çıkar, ısı çıkar, ışık çıkar, kül çıkar. 
 
Sual: Yani karşılığı ne olur? 
Elcevab: İnsan zihayattır, zîşuurdur, kanun-u emr, vücud-u haricî çıkar. 
 
Sual: Bedeni yakınca mı bunlar çıkar? 
Elcevab: Bedeni ortadan kaldırırsak. 
 
Sual: Bunlar ama ruhun havassı değil mi? 
Elcevab: İşte onlar çıkar. Piyasada onlar gözükür. Beden; ruhun gılaf-ı latifi, beden-i 
misalîsi. Yani bu beden; ruhun dışarıdaki beden-i misalîsi. Bu zannım, tefekkürüm. 



CİSMANİYET 9______________________________________________________ 

 129 

Çünkü mesela utandığımızda, ki bu ruhsaldır, ten kızarıyor. Namaz kılıp kılmadığı 
bedende yansıyor. Niye suratta gözüküyor? Alevi ile Sünni bile simaca farklılar. Çok 
belirgin. Bunlar zahirde ruhsal değil, bedenseldir. Peki niçin ruhtakiler çok rahat 
bedende gözüküyor? Mesela utanmak ruhsaldır, yüzde kızarma olarak gözüküyor. Yüz 
ile ne alakası var? Veya adamın morali bozuluyor, vücud çıkıyor. Allah-u alem bunları 
topladım: beden ruhun beden-i misalîsi, donmuş hali. 
 
Sual: O zaman misalîsi değişiyor. Ruhun binasıdır, yuvasıdır deniliyor beden için. 
Mesela benim bu bina ile bir ilişkim yok, binaya tesir edemiyorum. Yani benim canım 
sıkkın olunca, binaya bir şey olmuyor. Yani benim bu binada oturmamla bir ilişkisellik 
olmuyor? 
Elcevab: Bina; insanın hanesi ve yuvasıdır. Beden de öyledir. Anlatmak için bu 
kullanılmış, misal için. Yoksa bina ve insan gibi beden ruhtan kopuk değil. Mesela bir 
hassas adam düşün. Cam kırık olsa yatamaz. Veya arabayla giderken, kasise düşünce 
eğiliyor kendisi düşmüş gibi veya viraj alırken kendisi eğiliyor. 
 
Sual: “Göz bir hassedir ki, ruh bu alemi onunla seyreder”. O zaman beden-i misalîde 
de bir göz var ama bizim gördüğümüz gibi görmüyor mu? 
Elcevab: Herkesin farklı görmesine sebeb olan göz olsaydı, herkes eşit görür. Kamera 
herkesi aynı çeker. Ama zannetmeyin ki benim gördüğüm gibi sen de görüyorsun veya 
senin gördüğün gibi ben görmüyorum bu alemi. Manalandırmaktan demiyorum. Ana 
detaylarda eşitiz. Bunu bile kabullenmek zor. 
 

Hazır zaman; beden ve cismanî hayatın kendisi.. fikren ve hissen hazır 
zamandan çıkabiliyor. 
Zamanla mukayyed olan “cism-i maddî gılafından” tarafıdır. 

Cisim; gılafmış. 
Ruhun libasıà gılaf-ı latifi 
                    à beden-i misalîsi  

 
Beden denilince, alem-i şehadette ne varsa, hepsinin fihristesidir. Heves, damar, asab, 
tabiat, hissiyat à manevî nefs-i emmare. Bu melekuttur. Maddî nefs-i emmare ise 
à alem-i şehadet donmuş, biz olduk. Bu mülktür. 
 
Sual: Maddî derken maddî organlar mı? Göz, kulak gibi. 
Elcevab: Evet, donmuş hali yani göz, kulak, karaciğer, dalak, böbrek. Bunlarla alakalı 
emişler yani dünya ile bağlı olan hislenmeler vs. 
 
Sual: Beş duygudan geçenler mi? 
Elcevab: Zaten buradan buluyoruz. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden yani 
dokunduğunuz yer içerde canlanıyor. İçeriye girince canlanıyor. Canlanıyor derken 
içerdekini oynatıyor. İçerde var zaten. Fena madenler aktif oluyor. 
 

cem’inden meydana gelmiş. 
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Sual: “Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafı” dedi. Beden-i misalî, zamanla 
mukayyed olmayan tarafı mı? Çünkü gılaf-ı latifi zamanla mukayyed. 
Elcevab: Evet. Zaten “şimdi gılaf-ı latifi giymiş” denildi. Beden-i misalîsini mevt 
hengamında giyer deniliyor. Aslında hepsi var da ama hangisi mülk hangisi melekut 
ayıramıyoruz. İki ip birbirine dolanarak halat olmuş.  
 
Geçen haftaki tesbitlerimiz: 
Gılaf-ı latifi; cism-i maddî ve cism-i manevînin bütünlüğüdür. 
Cism-i maddi; Levh-i mahv ve isbata kadardır ki, zaman ve mekanın hulasasıdır. 
Cism-i manevî ise; Levh-i mahv ve isbattan ta Arş’a kadar olan hakikatların cem’idir. 
 
Toparlıyorum: Gılaf-ı latif ikiye ayrılıyor. Bir cism-i maddî, bir cism-i manevî. Allah’ta 
bile var. Bu maddî şeyler esmanın dışa vuruşudurlar. Esmanın en kesif hali alem-i 
şehadettir. Biz basit zannediyoruz maddeyi. Aslından bunun gibi harika bir şey yoktur. 
Kudretin donmuş halidir. Cebrail’e bile giydirilmemiş, böyle bir libası yok yani cism-i 
maddîsi yok. Burada olabilmek nasıl bir meziyet olduğunu, özellik olduğunu, imtiyazlık 
olduğunu ben anlayamıyorum. “…kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye 
sürer, o şeye vücud-u haric’i verir…” Bunu Allah yapıyor ama yapıyor derken Allah’tan 
kopuk bir şey yok ki. Alem-i şehadet; esmanın en son donmuş halidir, kudretin donmuş 
hali. Melekte yok. Melekte kaliteli ruh var ama kalitesiz bir cesedi var. Onun cesedi nur. 
Cism-i maddîsi yok yani gılaf-ı latifisi yok. Beden-i misalîsi var meleğin. 
 
Nokta-i Nazar: Zamanı yok yani. 
 
Aynen, zamanı ve mekanı yok. Meleğin gılaf-ı latifisi yok, beden-i misalîsi var. 
Zaman ve mekandan çıkınca basitleşiyorsun. Allah Cenneti o kadar methediyor fakat 
Allah’ın methettiği yeri anlamak, tanımlamak, farkındalığını kazanmak için, buraya 
gelmek lazım. 
 
Sual: Burası suret değil mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Suret Cennetten verilmiyor mu? 
Elcevab: Suretler Cennetten veriliyor ama maddiyatı direk kudretten veriliyor. Suretleri 
buraya uygun veriliyor. Âdem as isimlerle donatılarak gönderilmiş ve peygamber ruhu. 
Demiş ki: “Geldiğin yeri bilmiyordun, bak bakalım Buradan, nerdeydin.” O bulunduğu 
yerde burayı bilmiyordu. Bulunduğu yeri tanımlayamadı. Biz ise bulunduğumuz yerden 
Cenneti bilemediğimiz için burayı tanımlayamıyoruz. 
 
Tekrar: 
Gılaf-ı latif ikiye ayrılır: cism-i maddî ve cism-i manevî.  
Alem-i şehadetten Levh-i mahv ve isbata kadar yani zaman ve mekanın bütünlüğüne 
gılaf-ı latif denilir à cism-i maddî tarafı. 
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Beden-i misalî iseà Levh-i mahv ve isbat yani zaman ve mekan çizgisinden Arş’ın 
altına kadar, Cennetin son hududu Sidret-ül müntehaya kadar. Cism-i manevî à 
beden-i misalîdir. 
 
Ruh, vefat anında gılaf-ı latifisinden çıkar, beden-i misalîsini giyer. Yani mekan ve 
zamandan çıkar, beden-i misalî giyer. Levh-i mahv ve isbattan Sidret-ül müntehaya 
kadar cism-i manevî demiştik. Yani beden-i misalîyi, kalitesinià cism-i manevî 
oluşturuyor. 
 

 

VE BEDEN-I MISALÎ 

Herkes aynı kalitede, aynı renkte, aynı 
desenli kumaştan elbise giymediği gibi, 
herkesin ruhuna da aynı beden-i misalî 
giydirilmez. Beden-i misalîsini belirleyen 
cism-i manevîsidir. Mesela iman 
mahluktur ama hakikatı mahluktur. 
Mahiyeti mahluk değildir. İşte o beden-i 
misalîsinin kalitesini oluşturan cism-i 
manevîdir. 
 
Nokta-i Nazar: Cism-i manevîsinin 
kalitesini de cism-i maddî belirliyor 
muhtemelen. 
 
Muhtemelen değil, kesin öyle zaten. O 
belirliyor. 
 
Sual: Bazılar kuşların gözlerinden 
seyredebiliyor bu alemi? 
Elcevab: Onlar oradan seyrediyor fakat 
melaike insan suretine girmeye mecbur 
oluyor. Mesela Cebrail as Dihye suretine 
girmiş. Hakikatına yani cismine giremiyor. 
 
Bana vücud giydirilmiş,  
bana hayat giydirilmiş,  
bana insaniyet giydirilmiş,  
bana iman ve İslamiyet giydirilmiş, 
bana marifet ve muhabbet giydirilmiş. 

à BEN kimim o zaman? 
Ben insan değilim, bana insanlık verilmiş. 
Üçüncü tabaka insan. Bab-ı insaniyet. 
 
Nokta-i Nazar: Sınıflandıracak tabaka 
kalmadı. 
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Bab-ı insaniyet; İsm-i Hakk’ın cilvesidir. Bab-ı insaniyet denilen bir kapı var. Oradan 
hayvan giremez, insan girecek. Bunlar insanlık makamına çıkanlar. Peygamberlerin 
en büyük vazifesi, insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Biz insan değiliz ki. 
 
Sual: Beşeriyeti insanlık makamına çıkarmaktır desek? 
Elcevab: Olur. Ama sen kimsin? Bu benim ne işime yarıyor bak. Ölüm kimedir ki? 
Benimle alakası yok. Gömlek yırtılınca bedenim acı çekmiyor, değiştiririm hem. İşte 
bana giydirilen gömlekler: vücud, hayat, insaniyet vs. Mevt vücudadır. Ben nerdeyim 
ki? Böylelikle arkaya taşınıyorsun. Arkaya taşınınca, artık dünya sana gaye olmuyor, 
tapmıyorsun. Bak sana vücud giydirilmiş, alem-i şehadet yani. Sonra hayat, sonra 
insaniyet, sonra iman ve İslamiyet, sonra marifet ve muhabbet. Vücud sana 
giydirilmişse, vücud gaye olur mu? En büyük gayem sahib olduğum gömleğim! Zaten 
bende. Üstad “Buğday tarlası onların olsun, tefekkürü benim olsun” diyor. Böyle 
baktığın zaman diyorsun ki, bu vücud nasıl giydirilmiş esmaya. Cilve, cemal, nakış, 
sanat. Ağaçlar bak nasıl gülüyor. Deniz yapmış. Kuşlar uçuyor. Hepsi garib. 
 
Nokta-i Nazar: Hepsi ademdeydi. Ademden yeni bir şey çıkmıyor. Hayat ışığı vuruyor, 
derecesine göre açılıyor, bir şey gözüküyor. 
 
Aynen, düğmeli değil de çevirmeli bir lamba düşünün. Çevirdikçe aydınlık oluyor ve 
odadaki zaten önceden bulunan eşyalar görünmeye başlıyor.  
 
Sual: Işık şuur mu hayat mı? 
Elcevab: 16. Söz’de ziyaya şuur diyor Üstad. 
 
Işık şiddetlendikçe biraz daha içine giriyorsun. Kuantuma giriyorsun. Bakıyorsun ki her 
şey her yerde. Her yer her yerdir. Kuantumcular “bir şey bir yerde nasıl duruyor” diyerek 
hayret ediyorlar. Eskide bir anda nasıl her yerde olabiliyor Cennet ehli diye 
düşünürdük. Fizikçiler ise şimdi her yerde iken bir şey nasıl bir yerde durabiliyor diye 
hayret ediyor. Atom altı böyledir. 
 
Gılaf-ı latif oturdu şimdi elhamdülillah. 
 
Nokta-i Nazar: Su misali çok güzel uyar buna. Beden-i misalî alttan gılaf-ı latiften 
besleniyor. Buz-su-H2O ile H2O-su-buzu barındırıp beden-i misalî oluyor. 
 
Evet, çünkü gılaf-ı latif, beden-i misalîsiz olmaz ki. Maneviyatı söküp atsan maddiyat 
da olmaz. Yani melekutsuz mülk olmaz. Ama mülksüz melekut vardır. Yani Levh-i 
Mahfuz’daki her şey vücuda gelememiştir ama her vücuda gelen Levh-i Mahfuz’da var 
olanlardır. 
 
Sual: Cennette beden-i misalî ile mi olacağız? 
Elcevab: Mevt hengamında beden-i misalîsini giyeceğini söylüyor. Peki beden-i misalî 
giyince, üniversite diploması olunca, gılaf-ı latifi kenara mı attı? İlkokul diplomasında 
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üniversite diploması yok. Yani beden-i misalîsinde gılaf-ı latif yok, eksiktir. Beden-i 
misalî meleklerde var. Beden-i misali üstündür ama düşüktür. Alem-i cismaniye 
gelmeyen her şey nakıstır. Allah bile esmanın en sonuna maddî kılıf yaptı. Bu 
mevcudat Cenab-ı Hakk’ın cilve, cemal, nakış, sanatıdır. Esmanın en son meratibidir 
cismaniyet. Cismaniyet sanki esmayı sarmalamış. En kalitelisi… 
 
Sual: Şeytanın vücudu ne? 
Elcevab: Çok basit. Meleklerdeki gibi hem beden-i misalîsi hem gılaf-ı latifî var ama 
esîr seviyesinde. Beden-i misalîsini cism-i manevî belirliyor dedik. Gılaf-ı latifi 
belirleyen enerjidir, esîrdir, atomdur. Onlarda atom seviyesi yok. Cism-i manevînin 
kalitesini de cism-i maddî olup olmaması belirliyor. Mesela meleklerin cism-i manevîsi 
var ama cism-i maddîsi olmadığı için çok basittir.  
 
Nokta-i Nazar: Toprak yok. 
 
Evet. Nur var, su var, hava var, toprak yok. Meleklerde, Cebrail’de su var, nur var, hava 
var. “Said toprak olmalı.” Toprak; mir’attır. Bildiğimiz gibi değil burası. Bu nedenle 
yaşamak keyif veriyor. Artık gitti, geldi, bana böyle dedi, şöyle dedi, canım sıkıldı, 
moralim bozuk, panikteyim, ataktayım vs. sen neyi düşünüyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Melek toprak cinsini bilmiyor. Ona toprak cinsini atsan, sistemi karışır. 
 
Aynen zaten Muhyiddin-i Arabîye “Men Rabbüke” diye Münker Nekir sorduğunda: “Biz 
bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar” demiş. Yani sen ben farklı bir şey 
miyiz? Burası orası farklı yer mi? Biz bizdeydik zaten, bir yere gittiğim yok. Sen ben 
aynıyız. Beni benden mi sorarlar? Sen benden farklı bir şey misin ki? diyor. Melek 
şaşırdı. 
 
Nokta-i Nazar: Ağaca uygularsak; çekirdek à ağaç à yaprak à çiçek à meyve. 
Melekler çiçekte kaldı diyelim. En güzeli çiçek ama meyve olamadığı için çiçekte kaldı. 
çekirdek diyor ki: “Çiçek zaten bendeydi”. Yani ben bana mı soruyor? 
 
Evet, çünkü o zat çekirdeğe geçtiği için, çiçek çekirdeğe “sen kimsin” deyince, çekirdek 
“sen çiçek değil misin, benim dışa vuruşum değil misin, sen benim ecza ve efradım 
değil misin?” Bütün mevcudat insanın hakikatinden yaratıldı. Cebrail, Mikail, Azrail, 
İsrafil, Cennet, Cehennem, soran ve sorulanlar hepsi benim çekirdeğimden yaratıldı. 
Yaprak gelmiş çekirdeğe “sen ne yapıyorsun, kimsin, nesin” diyor. Muhyiddin-i Arabî 
de şaşırıyor. “Bu nedir? Soru soran nedir? Bana beni soran kimdir? Ben henüz şahid 
olamadım.”  Kendi hakikatını görüyor. Teşhis edemediğim bir tarafım bu diyor. Münker 
Nekire hakikatı diye bakıyor. “Ben bunları keşfetmemiştim” diyor. Demek keşiflerin 
dışında kalan bir şey var. Melekler şaşırınca Cenab-ı Hakk’a soruyorlar bu zat ne diyor 
diye. Cenab-ı Hakk da hikmet lisanıyla diyor ki: “Bunun sözleri dünyadayken de 
anlaşılmıyordu, bırakın gitsin”. Allah’ın muamelesine bak! “Bırakın onu” diyor. Falakaya 
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yatırın, ne diyor yahu demiyor. Hesap-mesap yok. Böyle bir Allah’tan havf edilir, 
korkulmaz.  
 
Esmasını en kaliteli zemine getirmiş. Esmanın en kaliteli hakikat meratibi; alem-i 
şehadettir, cismaniyettir. Eli kalem tutana bile sorsan ki “nur mu daha kaliteli, toprak 
mı?” “Nur” diye cevap verir. Su mu toprak mı diye sorsan, su derler, hava derler. En 
kesif en kalitelidir. En kesif insan en kalitelidir. Cennette insan Cebrail’den daha çok 
istifade edecek, ondan üstün makamda olacak. Cebrail hiç acıkmadı ki yemeğin 
lezzetini alsın. Cebrail hiç hasta olmadı. Onunla alakalı esmayı bilmez. Bilir, 
hissedemez. Hissetse de, zevk edemez. Zevk etse de, letafeti olmaz. Girdiği binaya 
göre oluyor. Cismaniyette meratib var: atom, enerji, esîr. Meleklerin ve dolayısıyla 
Cebrail’in esîr mertebesindeki vücudu var. Biz lezzet aldığımızda, lezzetin 
şuunatına giriyoruz. Meleklerin aldığı lezzet, Allah’taki lezzet cinsinden değil. Şuunat-ı 
zatiyesinde tabirinde aciz olduğumuz lezzet-i mukaddeseyi biz fark ediyoruz, Allah da 
böyle alıyor diye. 
 
Nokta-i Nazar: Ben olan ben buradaki duygularımla şuunatı biliyorum. Bir daha: “ben 
olan Ben” yani Mec’uldeki Ene. Şecere-i hilkatteki her şeyi giyerek, alem-i şehadetteki 
donanımlarımla ta en yukardaki şuunata geçiyorum. 
 
Aynen, üste geçiyor. Bir de “ben olan ben” tabiri çok önemli! Mec’ulden direk Şuunatı 
bilemezsin, oysa daha yakın yol! Mec’ulden şuunata geçebilmen için alem-i 
şehadete gelmen lazım. Mesela aynaya bakmadan kendinle kendini göremezsin. 
Aynaya bakarak aynadakiyle kendini göreceksin. 
 
Sual: Cenab-ı Hakk için de aynı şeyi diyebilir miyiz? Yani kendini görmek istiyor, bilmek 
istiyor? 
Elcevab: Mahiyet-i zatiye için konuşamıyorum. 
 
Sual: Alem-i şehadete gelmeden orayı bilememek adetullah mı? 
Elcevab: Evet, adetullah böyle işliyor. 
 
“Ben olan ben” à Mec’ulde. Bana ruh cevheri, akıl cevheri, hayat, nefis yani şuur (nefs-
i emareye aklınız gitmesin hemen) ve vücud-u haricî yani atom giydirildi. Ben 
mec’uldeyken Şuunat-ı zatiyeyi bilemem. O zaman ben Ben olduğumu da bilemem. 
Beni tanımlayan, Ben olmayan şeylerdir. Beni Ben olduğumu bana tanımlamak için 
ayna gerek. Aynasız ben şu yüzümü ne ile göreceğim? 
 
Nokta-i Nazar: Vücudun ademi lazım, aynası lazım. Mec’ulün ademià alem-i şehadet. 
 
Aynen. Hiçbir yerde parlak bir şey yok, su yok, ayna yok farz et. Bu yüzü ne ile 
görürüm? Nasıl bir şeyim diye çok acayip merak ederdim. Sırf sen ve ben olsak ve 
ayna olmasa zannederim ki ben senin gibiyim. Sen de zannedersin ki sen benim 
gibisin. Ama üçüncü bir şahsı görsek, ben sen gibi olmadığımı anlarım. Acaba ben 
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nasılım diye daha acayip merak ederim. Çeşitlilik arttıkça, acaba ben neyim derdim. 
Sadece bir kişi olsaydı, rahat ederdim. Hiç kimse olmasa daha rahat olurdum. Nasıl 
tanıyacaktım kendimi? Vücudu tanımlayan ademdir. Ben olan Ben’i ne ile 
anlayacaktım? Ben olmayanlarla bilirim! Sen ben değilsin. Beni gösteren sensin. 
“Müslüman Müslümanın aynasıdır” diyor Resulullah asm. Ben olan beni bilmem için, 
Ben olmayanlar lazım. Mec’ul ile Şuunat-ı zatiyeyi anlamak için –şefkat -i mukaddese, 
muhabbet-i münezzehe, sürur, memnuniyet, iftihar vs – bunları bilmek için, yani 
sistemi, esma ve sıfatları bilmek için, alem-i şehadete inmen lazım. Bunları giymen 
lazım. Alem-i şehadetten sonra Şuunat-ı zatiyeye varıyorsun. Alem-i şehadete 
inmeden olmuyor. O zaman alem-i şehadet seni Şuunat-ı zatiyeye taşıyorsa, alem-i 
şehadet sana (mec’ul ve vücub alemini) kaliteni gösterendir. 
 
Nokta-i Nazar: Tramboline ne kadar yüksekten atlarsan o kadar yükseğe zıplıyorsun. 
 
Aynen, ne kadar kesifsen o kadar latifi barındırıyorsun. 
 
Sual: İnsan ruhuna eklemeler yapıldı, beden-i misalîsi oldu, sonra gılaf-ı latifi yani 
cism-i maddî ile dünyaya geldi. Öldü, tekrar beden-i misalîsini giydi. İlk haliyle son hali 
arasında fark olması lazım ki, cennet olsun? 
Elcevab: Ruh ilk beden-i misalî giydi, bunun üzerine gılaf-ı latifi giydi. Bu ikisi ruhun 
libası oldu. Alem-i şehadete geldik. Gılaf-ı latifle hareket ediyoruz. Mevt hengamında 
gılaf-ı latiften çıkar, beden-i misalî giyer. Çıkarır derken çöpe atmaz. 
 
Mesela üniversitede tahtada bir formül çözeceksin. 7x3=21 bunu sen üniversitede mi 
öğrendin? İlkokulda öğrendin, üniversitede kullanıyorsun. Yani gılaf-ı latifin kazanımları 
zaten beden-i misalînin kalitesini oluşturuyor. Beden-i misalin kalitesini belirleyen cism-
i manevî idi. Cism-i manevîyi belirleyen de gılaf-ı latifi belirliyor yani buradaki yaşantın 
belirliyor. Gılaf-ı latif ferd-i aherlerdir. Drrrrrt olan benler. 
 
Sual: Beden-i misalîde bir fark olması lazım? Yani önceki ile sonraki arasında fark 
olması lazım. çünkü cism-i maddîye gelmeden başka, geldikten sonra başka olması 
lazım? 
Elcevab: Aynen. Beden-i misalîyi değiştiren, gılaf-ı latifi oluşturan şu cism-i maddîdir. 
Yani beden-i misalînin kalitesini cism-i manevî, gılaf-ı latifin kalitesini cism-i 
maddî değiştiriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Ademim kadar vücudum, vücudum kadar ademim var. 
 
Kalb günlere ileri geri gider, nefis o kadardır, ruhun yapısı senelere ileri geri gider. 
Kalbin derece-i hayatına çıkmış bir insan günler evvel veya sonrasını keşfeder. Ruhun 
derece-i hayatına çıkmış bir insan ise seneler ileri veya seneler geri gider. 
 
Sual: Cismaniyi bedenlerinde kullanıyorlar mı? Yani düne geçerek dünkü cismanî 
bedeni mi de kullanıyorum? 
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Elcevab: Evet, kullanıyorlar. Yani ilkokulda aldıkların, ortaokulda aldıkların sende yok 
olmuyor, profesör dahi olsan. 
 
Sual: Yani dünkü gündeki bedenimi kullanabiliyorum. O beden şu an yok? 
Elcevab: O beden olmasa zaten geçemezsin sen o güne. O geçtiğin günde senin ferd-
i aherin var, onu kullanıyorsun. Üst olarak kullanıyorsun, uçağın. 
 
Sual: Cennette de bütün o bedenlerin karşılıklarını mı kullanıyorum? 
Elcevab: Evet. Mesela Pakistan’da Türkiye’nin üstü var. O üstü kullanarak uçağı 
uçuruyor. Bizim ferd-i aherlerimiz var, drrrrt’larımız. Geylanî kalktı, tek tek gitti 
geçmişine, onların kalitesini değiştirdi, bugünkü haliyle. Drt drt drt var olup yok 
oluyorum. Bütün drt’ların hepsi ben’im. Fotokopi yok. Hepsinde aynı şuurdayım. 
Cennette de hepsi bir şahsiyet. Hepsi de ben’im. Hepsi asıl. Hepsi bir anda farklı iş 
yapıyor, bir iş bir işe mani değil, nihayetsiz iş bir iş gibi oluyor. 
 
Sual: Sırf benim hayatımdaki zamana değil, ezelden ebede geçebiliyoruz, değil mi? 
Yani kainatın kuruluşundan kıyamete kadar bir ömrüm var. Çünkü peygamberlerin 
hayatını tefekkür edebiliyoruz mesela. 
Elcevab: Evet, aynen. Mesela Âdem as’a iman ettiğin anda, Âdem as’ın başladığı 
yerden hayatın başlıyor. Allah’a iman ettiği anda Allah’lık hakikatının başladığı yerden 
başlıyor hayatın. Cüziyyetten küllîye geçiyorsun. Nereye iman ettiysen, oradan hayat 
başlıyor. Bu nedenle küfür korkunç nihayetsiz zulümdür, çünkü küfrün ortadan 
kaldırdığı Allah’tır. Küfürde geçmiş ve gelecek yoktur, andır. Başka şansı yok. Mazi ve 
müstakbeli küfrü kaldırmış. Mü’minde ise, nereye iman ettiyse, startı oradan olur. 
Allah’a iman edenin hayatı esmadan başlar. Esma nerden başlamışsa, ki esma bir 
yerden başlar mı?! Başlamamış başlangıcı vardır. Allah beni sonradan bilmez ki, ben 
zaten Allah’ın ilminde vardım. Ezelî ve ebedî ben Allah’ın ilminde vardım. Atom 
seviyesine sonra çıkmışım. 
 
Sual: Cennette zaman ve mekan yoksa, Âdem as nasıl bizden önce ordaydı? 
Elcevab: Cennette zaman ve mekan var ama bu zaman ve mekan yok. Yani zamanı 
meydana getiren Dehr esması orada da var. Mekanı meydana getiren esmalar orada 
da var. Ama bütünlük içinde olduğu için bu şekilde işlemiyor. Mesela mazi ve 
müstakbel şu an var ama bu zamana göre geçemiyorsun. Cennette ise mazi ve 
müstakbel aynı hal gibi oluyor, nasıl oluyorsa. 
 
Nokta-i Nazar: İşte ruhun beden-i misalîsiyle olursa, zaten ruh seviyesinde oluyor ve 
zamanla kayıtlı olmuyor. 
 
Aynen. Zaman ve mekan gılaf-ı latife bakıyordu. Beden-i misalîye geçince, 
üniversiteye geçince, sana daha ilkokul diploması sorulmaz. Zaten zaman ve mekanın 
var. 
 
Sual: Ben Âdem as’ın hissiyatıyla gidip o olabilecek miyim orada? 
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Elcevab: Olacaksın, çünkü ben bazen Âdem as oluyorum. Bazen keyif alıyorum, 
bazen dehşet alıyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Bütün isimler Âdem as’a 
öğretilmiş. O cahil değil ki öğrensin. Cehalet aslında bazen nimet oluyor, kimse 
duymasın, çünkü gafilane lezzetlenebiliyorsun. Âdem as’a bütün ilimlerin bütün 
mertebeleri öğretilmiş. Cahil değil ama suretini yani buraları görmemişti. Şimdi Âdem 
as ol: Allah’tan itab gördün, Havva’yı yani hevayı kaçırdın, mekandan çıkartıldın, 
tanımadığın bir yere geldin. Ne yapacaksın şimdi? Metro yok, Marmaray yok. Nereye 
gideceksin, ne yapacaksın? Neyin neresidir bu? Neyin neresidir burası? “İnin aşağıya” 
denildi. Onun psikolojisini hayal etsene. “İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira 
bu terazi o kadar sıkleti çekmez.” Dengem bozuldu. Sonra ne ile nefes aldım? Dedim 
ki: Benim bu sistemle o Âdem as gibi atılmış olsa, kesinlikle yaşanmaz. O nasıl yaptı? 
Ona bütün isimler öğretildiği için o tahammül edebildi. Onun donanımı benim gibi 
değildi ki. Hem peygamber ruhu var onda ve hem bütün isimler ona öğretildi. Bende 
bütün isimler inkişaf etmemiş ki. 
 
Nokta-i Nazar: Bu hayat-ı içtimaiyede bile insan yalnız kaldığında kendini aşağıya 
atıyor. Âdem as ise yalnız geldi, hiç kimse yok. Kimsesizlik vahşeti. Cennette melekler 
vardı, her şey vardı. 
 
Biz şu an bu yaşta iken dünyayı görmeden dünyaya gelseydik, bir anda kafa yanardı. 
“Anne bu nedir, şu nedir” derken buraya alışmak için tam on beş sene gerekiyormuş. 
Bir anda on beş senenin neticesine muhatab ol! Tamamen sistem bozulurmuş. Öyle 
garib bir enerji yoğunluğu var ki burada, hiç yerinde durmayan çocuk yaramaz değil, 
zekası ile kavramaya çalışıyor her şeyi. Yaramaz gibi gözükür ama o onun kavrama 
istidadıdır. 
 
Burası esmanın son mertebesi, en kaliteli bir yeridir, bunu bilin. Esmanın en kaliteli 
mertebesi burasıdır. Esmanın en kesifi en kalitelisi, ağacın en sonu olan meyve en 
cami’dir. Yok böyle dedi, yok şöyle dedi, yok vesvese geldi, psikolojim bozuldu.. bu 
gılaf-ı latifle meşgul ol, bırak onları. 
 
Nokta-i Nazar: Vesvese meleğe gelmiyor zaten! 
 
Aynen, benim tesbitime göre tefekkür tamamen her şeyi yok edendir. Psikoloji, panik, 
gitti geldi, evlendim evlenmedim, açım, zenginim, çocuğum var vs bunların hepsini 
ortadan kaldıran à tefekkürdür. İnsanı bütüne getiriyor. Burada iken orayı yaşattıran 
à tefekkürdür. Burada orayı yaşatan! Burada o Allah’lık hakikatlarını, o esma 
mertebelerini yaşıyorsun. 
 
Lem’alar 16’dan devam: 
“Cismin àbekası     à bulunduğu bir gün, 
             àhayatı      à belki bir saat olduğu ve 
             àvücudu    à mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde, 
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Kalbin à hazır günden çok gün evvel,     à zamana kadar daire-i vücudu ve 
           à                       çok gün sonraki   à hayatı geniştir. 
 
Ruhun à hazır günden seneler evvel ve   à bir daire-i azime, 
            à                      seneler sonraki    à daire-i hayatına ve  
                                                                  à vücuduna dahildir.” 
 
Cismin bekası, cismin hayatı, cismin vücudu. Bekası à bulunduğu bir gün. Cismin 
hayatı à belki bir saat olduğu. Cismin vücudu à mazi ve müstakbeli madum ve meyyit 
bulunduğu halde. Cismin bir bekası var, cismin bir hayatı var, cismin bir vücudu var. 
Bulunduğu bir güne “cismin bekası” deniliyor. Bir saatine “cismin hayatı” deniliyor. Allah 
Resulü asm şöyle diyor: “İnsan doğdu öldü. Bu bir saatmiş.”  
 
Peygamberin ruhu nasıl bir ruh ya! bir anda her yerde ve hiçbir yerde olan bir ruh, cüz’i 
nazarını küllî yapmış, her şeyde her şeyi görme makamına çıkmış. Büyük Mesnevi-i 
Nuriye 641: “Zira Cenab-ı Hak (C.C.) nasılki senin yanında hazır (hazır olunca huzur 
olur, zaten hazır, onu sen fark ettiğin anda huzur olur, çünkü hazır olmadan huzur 
olmuyor). Aynı zamanda bütün her şeyin de yanındadır (Allah, yani güneş hem benim 
yanımda hem herkesin yanında, bir şey her yerde farklı şey, hem çiçek, çünkü çiçek 
donmuş güneştir, odun donmuş güneş, martı donmuş güneş, biz de öyleyiz). Öyle ise 
sen kendi cihetinden onun yanında olman için; bu taraftan oraya bakarsan) ancak her 
şeyin yanında olabildiğin vakit, (çünkü her şeyin yanında olan zatın yanında olmak 
istiyorsun) (yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman) onun yanında 
olabilirsin.” 
 
Yani Peygamber asm herşeyin yanı olan makam-ı a’lâya çıkmış. “Her şeyin yanında” 
ne demek? Mesela Merzifon’dan araba sürüyorsun. Dağdan senelerden beri bekleyen 
İlm-i Ezelî’de olan o yağmur damlaları dağlara indi. O kadar badelerden geçti. Sen de 
sokakta yüz km ile geçiyorsun. O suyun zerresi tam senin lastiğine denk gelecek ve 
bu lastiğin o damlayı attığı yeri de bilecek. Ruh hepsini biliyor. O atılan taneye bile 
şuuru ıttıla etmiş Peygamberin. 
 
Nokta-i Nazar: Meyvedeki çekirdeğin bütün ağacı aldığı gibi... 
 
Cismin bekası à gündür. 
 
Sual: Hem beka hem sadece bir gün zıd gibi, nasıl oluyor? 
Elcevab: İşte Lem’alar 16 da yazıyor. “Kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün 
sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir.” Kalbin zamanı gün dedi. O 
zaman cismin bekası kalble mümkün, kalbî hayatla. Kalbî hayat; gündür. A=B ve B=C 
ise A=C olur. “Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, 
daire-i hayatına ve vücuduna dahildir.” Ruhî hayat; sene. 
 
Metnin izahı: 
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Cismaniyet bulunduğu günle mukayyeddir, bu sarihtir. 
Cismaniyet; gündür. Günle kayıtlıdır. 

Ruh; zamanla mukayyed değil. Zaman; esmadan kaynaklanıyor. Ruh; ta 
mahiyet-i zatiyeden kaynaklanıyor. Sıfatı da, esmayı da içine almış. 

Ruh ta mahiyet-i zatiyeden kaynaklanıyor. Ben olan Ben oradan geliyor. 
 
Sual: Arş-ı Azamda yaratılmış olarak vücud-u haricîsi midir? 
Elcevab: Evet, ona cevher diyoruz. 
 

Cismaniyet Vacib-ul Vücud’dan en zıd ilerisi; 
Allah ne ise, cismaniyet onun en zıddı… ayna olsun diye, yani ne kadar karanlık olursa 
o kadar aydınlığın mertebeleri olur. 
 

Zıddiyet noktasında en uzak olduğundan en cami’ ayinedir. Her cismaniyet          
alem-i gaybı içine alır, fakat her alem-i gaybda olan cismaniyeti içine alamaz. 

Mesela her şey Levh-i Mahfuz’da var ama her şey Levh-i Mahfuz’dan vücudau haricîye 
çıkmadı. Vücud-u haricîye çıkanlar Levh-i Mahfuz’da olanlardı ama her şey çıkmamış. 
 

Kökten en uzak cismaniyet olduğu için en cami’ ve kuşatıcıdır. 
Zamansız bir hakikatın zamana mukayyed yapılması daha zordur. 

Ruh zamansız, zamanın arkasında olan bir hakikat ama zamana monte edilmiş. 
Zamanla işliyor. Ruh; zamansız ve mekansız bir özelliğe sahip, zamansız işlevi var. 
Dün bugün yok. Bunu kayıtla şimdi. Bu zordur işte. 
 
Sual: Bekayı zamanla kısıtlıyorsun? 
Elcevab: Evet, sonsuzu sona koyup son olarak gösteriyorsun. Zamansızı zamanla 
hareketini yaptırıyorsun. Allah Hâlik’tır, mahluk olarak nasıl gözüküyor? Odun yanan, 
odunun içindeki ateş yakan. Mülk ve melekut. Yananın içinde yakan. Mahlukun içinde 
Hâlik gibi. Su söndürücü ama içi yakıcı. Hidrojen, oksijen. Yanıcı ve yakıcı ateş à 
söndürücü olmuş. Zamansızı zaman yapmak, mekansızı mekana koymak.. Kuantum 
fizikçiler kafayı yedi zaten. Eskide “bir şey nasıl her yerde olur” anlamıyorlardı. Ama 
fizikle her şey her yerde olduğunu gördüler. Bu dediğim din değil, ilim. Şimdi “her yerde 
olan bir şey nasıl bir yerde duruyor” diye şaşırıyorlar. Bu şeyi meydana getiren bu değil. 
Bunun sırr: Her şeyi bir şey yapan; adem. Zamansızı zamanla mukayyed yapmak à 
adem. Ampulde bütün ışık mertebeleri var ama ayarını çevirdikçe aydınlanıyor yani 
adem ortadan kalkıyor, vücud çıkıyor. Adem ortadan kalktıkça, ışığın şiddeti artıyor. 
Yani ışığı arttırmıyorsun, ademi yok ediyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Ademin derecesiyle oynuyorsun aslında… 
 
Aynen, sıcaklığı arttırmıyorsun, soğukluğu kaldırıyorsun. Yani vücuda bir şey 
yapmıyorsun, ademi ademleştiriyorsun. Cehalet azaldıkça, ilim artıyor. İlmini 
arttırmıyorsun, cehaletin azalıyor. Mesela bu dersleri yaparak adama yüklüyorsun. Bu 
çok uzun zamandır. Hiçbir şey yapma, soru sorarak onun içindekini aktif ediyorsun. Bu 
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çok kısadır, çok patlar. Mesela Peygamberimiz asm niye büyüktür? On saat 
konuşursun. Benim kullandığım yöntem başka: Niye büyük değildir? diye soruyorum. 
“Niye hakikaten büyük değildir” diye karşı taraf düşünürken kendi kendini inşa ediyor. 
Soru sormak à kendini inşa etmektir, kendine yüklemektir. Başkasına esir olmak, 
mahkum olmak à ilimdir. İlim insanı hür eder gibi gözüküyor ama verene karşı esirsin. 
Ama “İlim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu ey Ashabım? Takvanızı arttırın!” 
buyurmuş Resulullah asm. İlimsiz ilim olur mu? Aktif etmek için. Neyi aktif edecek? 
Battaniyeleri kaldıracak. Terkleri yapınca ilim oluyor. 
 
Sual: Biz şu an ilim yapmıyoruz, cehaletimizi kaldırıyoruz, azaltıyoruz? 
Elcevab: Aynen, öğrendikçe, cehalet azalıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Ademin farkına varıyoruz… adam hiçbir şey bilmiyorsa, ademde 
kalıyor, ademe gidiyor. 
 
Mesela heykeltıraş taştan bir adam çıkarıyor. Üç dört yaşlarındaki kızı babasına: 
“Baba, taşın içinde adamın olduğunu nerden biliyordun?” diye sormuş. Babasının 
taştan adamı kurtardığını zannetmiş. Oysa taşın içinde adam yoktu. Adamın kafasında 
adam vardı. Kafasındaki adamı taştan çıkarttı. Bunu oradan çıkarttı. Kafadaki adam 
taşın içinden çıktı. Yani Allah zaten vardı. Kafadaki adamı taştan çıkardığın gibi 
kafadaki Allah buradan yani eşyada çıkıyor: Ya Cemil, Ya Latif, Ya Hayy. Kafadaki 
burada gözüküyor. Çok tuhaf işte. Aynaya bakarken kendinle kendini gördüğünü 
zannediyor. Oysa kendinle aynadakini, aynadaki ile de kendini görüyorsun. Ben 
aynadakini, aynadaki de beni çıkartıyor. Rabbini çıkartıyor. Rabbinizin kim olduğunu 
göreceksiniz. Kim? Sen! Kime “Rab” demişse à O. 
 

Esmayı getirip cismaniyet şekline, ve mutlak ve muayyen olmayanı muayyen ve 
zamana mahkum edebilmek zordur. 

 
Allah cismaniyeti yaparak en zoru yapmış. Cennet bile hiçbir şey değil cismaniyete 
göre. Çünkü Cennetin malzemesi nur. Nurdan nuranî şeyler yapmak çok kolay. Bu ise 
kesifi latif yapmak, latif gibi işler yapmak. En kesife en latif ruhu monta edeceksin. En 
latif olan ruhu en latif olan Cennete koymak, bunun işlevi çok kolay. Bu çok basit, 
oyuncak gibi. Her şey nur ve nuranî. Bu ruhu en kesife koymak, işte bu çok zor. Ruhu 
alem-i şehadete koymak, Cennetten zordur. 
 
Nokta-i Nazar: Biz hep şöyle biliyorduk: Videolarımızı veya bilgilerimizi hard diske 
depolamak, yani zamansız bir yere depoluyoruz. Biz bunu zor biliyorduk. Halbuki 
oradan çıkarıp onu izlemek, yani zamansızı zamana getirmek aslında zormuş. 
Zamansızı zamana nasıl dönüştürüyor? Flaşbellekler kumdan yapılıyor. 
 

En zor cismaniyeti yapmaktır. Çünkü cismaniyet melekutiyetten en uzaktır..hem 
cismaniyetin içeriği melekutiyetlerle donatılmış, doludur. 
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Melekutiyeti yapmağa gerek yok. Zaten cismaniyette var. Yani örtü nerdeyse, örtülen 
de ordadır. 
 

Sesi sessiz yerde, sureti suretsiz (şekilsiz yerde), duygusal şeyleri duygusuz 
hard diske koymak nasıl mümkün olmuşsa, insana da alemler öyle konmuş. 
Cismaniyete de öyle alemleri yerleştirmiş. 

 
Flaşbelleğe bak. Ses yok ama bütün sesler orada, şekil yok ama bütün videolar orada. 
Cismaniyet de öyle. Cismaniyet basit bir şey değilmiş. Cismaniyette on sekiz bin tane 
video var. Hard disk gibi. On sekiz bin tane zamanı var ama bunun hiç zamanı yok. 
Bütün şekiller burada ama şekilsiz yer. Bütün sesler burada ama kendisinin hiç sesi 
yok. Bütün suret burada (hard disk) ama kendisi siyah. Bu nedenle acube-i hilkattır. 
 

Hem nasıl ki binbaşılıkta yüzbaşılık da var. Fakat bölükte ayriyeten yüzbaşı da 
var. Aynen bunun gibi; Cennette cismaniyet de var fakat onun alt tabakalarında 
da cismaniyet olması şart değil.  

Mesela yüzbaşı ve teğmen binbaşının ferd-i aherleridir. 
 
Nokta-i Nazar: Cennette buradakilerin hepsi olacak. Orası en yüksek genel kurmay 
makamı. Aşağıdaki rütbelerin hepsi var zaten. 
 
Evet. Bak bunların hiçbiri atılmayacak. Aynen bu olacak Cennette. Bunlar atılıp israf 
edilmez. Bunlar hep var olacak. Dünya dağıldıktan sonra tamir edilecek, biz de piknikte 
gibi dolaşacağız. Cennete gidince burası tekrar Cennetin bir menzili olacakmış. 
Cennette yine buraya geleceğiz. Allah söylüyor ayetinde.  “Vay be, burada cismaniyeti 
ders yapmıştık” diyeceğiz. Hepimiz beraber geleceğiz buraya. Ama aynı zamanda biz 
yine canlı, ruhlu biz olacağız. Biz bizi göreceğiz. Şu anda ne isen, aynı olacaksın. Sen 
senin aynı olacaksın ama aynı anda bu iken bu da olacaksın. Mesela aynaya bakan 
ile aynadaki aynı ama bunların dışında birisi var ki, bu ikisini fark ediyor. “Naber 
Osman” diyeceksin kendine. O da sana “İyiyim Osman” diyecek. İkisi konuşacak. Ben 
kendi kendine konuşacak. Âdem as Cennette böyleydi, Havva yokken. Üstad “mazi ve 
müstakbel canlı ve ruhludur” diyor. Biz ahirete gidince şimdi burası mazi olacak. Canlı 
ve ruhlu olacak burası, çünkü Cennetin bir gezinti yeri. Ben benimle konuşacak, aynen 
şimdiki gibi canlı olacak. Cennette senden sonsuz adet olacak. 
 

İnsana giydirilen vücud libaslarına bir dikkat etsene... ne kadar gömlekler 
giydirilmiş… 
“Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıktığı vakit” 
Demek hissiyat ruh seviyesinde değiller. İnsanî hisler hayat seviyesindeler. 

Hayat meratibleri şunlardır: nebatat, hayvanat, cinler ve ruhaniyat, melekler ve insan. 
 
Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıktığı vakit: 
Sual: Bu his hangi his? 
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Elcevab: Hislerin deposu vicdanda. Vicdan kalbde. Kalbden sonra bir de ruh var. 
Demek ki hisler ruhun kalitesinde değil. Evet, ruhun şemsiyesi altında. Mesela benim 
ilkokul bilgilerim var ama ilkokul kalitesine göre değil, üniversite bilgisine göre. 
Binbaşılıkta üst teğmenlik var ama üsteğmenlik kalitesinde değil. Hissiyat ruhda var, 
ruhun çerçevesinde ama ruh kalitesinde değil. 
 
Sual: Biz nefisteki hisler ile vicdandaki hisleri ayırmıştık. O zaman şu an vicdandaki 
hisleri mi konuşuyoruz? 
Elcevab: Evet. Ama nefistekiler de dahil, çünkü ruh hepsini kapsar. 
 
Sual: Yiyip “Elhamdülillah” demek his seviyesinde mi? 
Elcevab: Fikir hissi aktif ediyor, his de duyguları vs giriyor. Şehvanî his farklı, çocuk 
severkenki his farklı, anneyi sevmek hissi farklı, hepsi farklı farklı. 
 

Hem bunu teyid ediyor. Hisler Arş’talar. Ruh ise Arş-ı Azam’da. Bu tesbitimi de 
teyid etmiş oluyorlar. 

Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıkıyorsa, ruhun seviyesinde değiller. Ruhtan 
alttalar, yani Arş’talar. Ruh ise Arş-ı Azam’da. 
 
Sual: Daire-i hayatta niye değiller? 
Elcevab: Hisler meratib itibariyle vicdandaki, kalbdeki hislerdir. Yeri Arş. Nefsanî hisler 
ise; Daire-i hayatta. Nefsanî derken kötü değil. Baklavadan lezzet alıyor vs. Kalbdeki 
hisler ulvî, nefsanî hisler süflî yani hayatın işlevini yapıyor. Nefis Kürs’te, nefsin 
kazanımları da bir üstte yani Daire-i hayatta. Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine 
çıktığına göre aşağıdadır. 
 
Sual: Hissiyat-ı nefsaniye şefkat ettiğinde hissiyat-ı vicdanî mi? 
Elcevab: Doğru. Mesela namazdaki tatlı hal lezzet-i mukaddesedir. Bu lezzet ile 
cinsellik aynı mı? Aynı olamaz, çünkü cinsellik çok ilginçtir. Zevk aldığımızı 
zannediyoruz. Oysa kendimizden çıkıyoruz, bütün zanlarımızdan çıkıyoruz. Bundan 
ortaya bir boşluk çıkıyor. Bu boşluğu lezzet zannediyoruz. 
 
Sual: Rahmanî ve Rahîmî gibi mi? 
Elcevab: Evet. Rahmanî mesela elemlerin kalkmasından insan lezzet alıyor. Bu 
kafirde de var. Lezzet zannettiği şey elemin kalkmasıyla ortaya çıkandır, oysa lezzet 
yok daha. Müslümanda ise elemin kalkmasından hasıl olan lezzet artı lezzet.  
 
Biz dünyadan karanlığı kaldırsak, aydınlık olur. Aydınlık yapmıyorsun. Soğuğu 
dünyadan kaldırırsak, sıcaklık olur. Şehvet de böyledir. Cinsellik anında elemlerin her 
şeyden sıyrılıyorsun, tamamen boşluk gibi bir şey. Yükleme değil. 
 
Sual: Lezzet almak değil, elemlerden sıyrılmaktır diyorsunuz? 
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Elcevab: Evet. Mesela içkide lezzet yoktur, elemini unutuyor. Derdini, kederini 
unutunca, buna lezzet diyor. Oysa elemi hala duruyor. Ama seni bloke etmemiş. İçki 
içince elemin gitmiyor, yaptığın yanlışlıklar gitmiyor, onun tazyikinden kurtuluyorsun. 
 
Sual: Elma için de aynı şeyi diyebilir misiniz? 
Elcevab: Değildir. Şu an bir lezzet hali yok bizde. Elmayı ağzımıza koyunca, bizdeki 
karşılığını uyandırıyor. Yani lezzetsizlik hali lezzete dönüşüyor. Müslümanda artı 
tefekkürden ve Allah’a nisbet etmekten aldığı bir lezzet var. Bu Rahîmî. Kadın veya 
elma, mesela elmayı diline değdirdiğin an sana bir yükleme yapmıyor, seni aslına 
doğru taşıyor, sendekini uyandırıyor. Lezzeti ondan almıyorsun, lezzet sende var! 
Ondan lezzet almıyorsun! Başka yollarla kendin boşaldığında da lezzet alıyorsun ama 
kadın yok. Peki elma olmasın. Elma lezzetini uyandıralım merkezde (beyinde). Elma 
yokken lezzet alırsın. Hani ama elma yok. Beyinde lezzet alma yeri var. İğneyi batırsan, 
elma lezzeti alırsın. Rüyada cismaniyet yok ama ihtilam oluyorsun. Aynı şeyi 
yaşıyorsun. Hayal mı bu? Hayal olsa, ihtilam olmaz. Olayın kendisi yok ama banyo 
yapıyorsun. Ruh lezzet alması için olay şart değil. 
 
Televizyon, içki, kadın à sana elemini unutturuyor. Haplar mesela düzeltmiyor ki. 
Olumsuz baskın düşünceleri ortadan kaldırınca, aval aval geziyor. Baskın olanları 
bastırıyor ilaç. İlacın tesiri kalkınca, yine ortaya çıkıyor. Tedavi etmiyor ki. unutturma, 
bastırma var. Ne sorarsanız sorun. Ne kadar kendini tanırsan, dayatmaları atarsın 
kenara. 
 
Elemin kalkmasını lezzet zannetmiş. 32. Sözde “Siz hakikî lezzeti bilmiyorsunuz” diyor. 
“Cennet madem lezzetlerin yeridir, lezzet de elemin def’idir. Orada elem yok ki, lezzet 
olsun” diye bir soru geçiyor orada. O soruyu kafir soramaz. Üstadın aktif eden şeytanı 
soruyor. Soru sormak, ilmin yarısıdır. Yarım âlim olması lazım. Üstada soru soran 
Üstadın yarısı kadar âlim olması lazım, yoksa Üstadda aktif olmaz. Üstad da bu soruya 
şöyle cevap veriyor: Siz hakikî lezzeti bilmiyorsunuz. Sizin bildiğiniz lezzet, elemin 
def’iyledir. Oysa lezzet odur ki, zıddı olmasın. Var mı öyle bir şey? Var! İman! Vücud! 
Kemalat! Fazilet! Mesela imanın güzelliğini anlamak için “ya bir imansız olayım da 
göreyim” denilir mi? Ya “bir yokluğa gideyim de varlık ne imiş” der misin? Vücud kendisi 
zaten lezzet. 
 

Hem “o hazır zaman genişlenir”. 
Demek hazır zamana bağımlı olan hissiyat-ı insaniyedir.  

Hazır zamandakilere hissiyat-ı insaniye deniliyor. Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine 
çıkınca, hazır zaman genişlendiğine göre, ruh seviyesine çıkmayınca, hissiyat-ı 
insaniye şimdiki zamandadır. 
 

Hislerin arkası ve önleri yok. Mazileri ve müstakbelleri yok. Genişlemesi sırf 
geleceğin açılması değil. Mazi ve müstakbel hazıran gibi olmasıdır. Hissiyat-ı 
insaniye à hazır zamana bağımlı ve mahkum. 
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Hem hazır zaman Levh-i mahv ve isbat makamıdır ki, yazar bozar tahtasıdır. Hissiyat-
ı insaniye Levh-i mahv ve isbattır. O da yazar bozar bir tahtadır. 
 

Tefekkür-ü imanî ile Levh-i mahv ve isbatı aşıyor, hazır zamandan çıkıyor. 
Kalbin ve ruhun derece-i hayatına giriyor. Hayatına demiyor, derece-i hayatına 
diyor. 

Hayat ayrıdır, derece-i hayat ayrıdır. Daire-i hayat böyle çıkıyor. Hayatına değil derece-
i hayatına giriyor. 
 
Sual: Derece-i hayat daire-i hayat mı oluyor? 
Elcevab: Evet. 
 

Mazi ve müstakbel ölü gibidir, hazır zamana göre. Oysa mazi ve müstakbel 
daha kavi hayat mertebesine sahipler. Hazır zaman hayatın bir derecesine tabi. 
Hazır zamandaki derece-i hayat hayatın bir derecesidir. 
Hayatın, meleklerin, ruhanilerin, Cebrail’lerin, insan ruhunun, Nur-u 
Muhammedî’deki asm hayat, esmadaki ve subutî sıfattaki hayat meratibleri 
daha camii ve küllî ve ulvî. 

 
Nokta-i Nazar: Hayalle beni hayatlandıran ondan daha yüksek bir hayata sahip olmalı, 
demiştiniz bir derste. 
 
Evet, yani mesela hayalimde mazi veya istikbale gidiyorum, çok kaliteli bir şey 
yaşıyorum. Beni buna taşıyan beni taşıdığına göre benden kaliteli olması lazım, hayatı 
olması lazım. 
 

Ruh derecesine çıkan hayat, kalbin hayatından geniştir. 
Ruhun ise; bir daire-i azime, daire-i hayatına ve 
                                                       vücuduna         dahildir. 
Kalb ise; daire-i vücudu ve  
                            hayatı        geniştir. 
Kalbin hayatı geniştir. Ruhun ise her şey içinde… ruh her şeyi içine almış. 

 
Nokta-i Nazar: Hayat meratiblerinden bahseden 1.mektuba göre Üstad o zaman hangi 
makamda? Orada bir makamı olmaması lazım. Mesela şehid hayatını anlatıyor. Canlı 
şehid hayatı ise, adetullah kanunu gibi, birinci derece-i hayat aslında en hayattar hayat 
ama nasıl? Ruh derecesindeki hayata çıkabilmek için, altlı üstlü gidiyorduk ya, adem 
ve vücud gibi. O cismaniyet en alttaki hayatı bilebilirsen o ruhun derece-i hayatına 
çıkıyorsun. 
 
Fark ettiğin anda zaten derece-i hayatına yükseliyorsun. Yani burada bulunabilirsin 
ama burayı bilmiyor insanlar. Yani yaşadığının farkında değil. Buradaki hayatı bilirsen, 
oradaki hayatı bilirsin. 
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Nokta-i Nazar: Burası gidince her şey gidiyor. Buzdan suyu çekmek gibi. 
 
Evet, her şeyi tutan bu zemindi. Bunu sökünce hepsi dağılır. Bu hayat gidince, her şey 
gidiyor. Mesela adam geldi tamirci: geldi gitti kaporta yaptı, geldi gitti araba yaptı. Veya 
mühendis: geldi gitti inşaat yaptı. Veya kaptan: geldi gitti öldü. Veya işçi: geldi gitti 
sonra öldü. Aman Ya Rabbi. Hiçbir şey yok. Fark etmedi ki. Yaşamamış deniliyor. Peki 
ne iş yaptı burada? Yaşayanlara aksesuarlık yaptı. Allah niçin kafiri yarattı? Hayat 
işlevi yapmak için, hayatı aktif etmek için aksesuar. Mesela burada koltuk var, 
masa var, kalemler var vs bunlar benim hayatımın işlevini kolaylaştırıyor. Benim ecza 
ve efradım. Beni bana fark ettiren malzemeler. Piyasada da adamlar dolaşırken kendi 
yaşadığının farkında değil. Kendi varlığının farkında olmayan bu farkındalıkla fark 
edecekleri hiç bilir mi? bilmez. Kendini ne kadar fark ederse, Allah’ı o kadar fark eder. 
Allah’ı ne kadar fark ederse, terkleri olur. Terkleri ne kadar olursa, ibadeti o kadar olur. 
Peki bu kendini fark etmeyenler ne işe yarıyor? Hayatı yaşayanlara, farkındalıkta 
olanların hayatını, işlevini canlı tutmak için malzeme bunlar, aksesuar. Koltuk gibi, 
bilgisayar gibi. Ağaçları temizlesin, araba yapsın, bendeki ulvî şeylerin çıkması için 
“beyefendi oraya çekme” desin. Arabadaki farlar, sinyal, koltuk, raflar, güneşlikler gibi 
hep aksesuar. Senin güzel seyahat etmeni sağlıyor. Bunlar ölüler. Petrus İsa as’a diyor 
ki: “Babam öldü. Babamı gömmek için bana müsaade et”. İsa as: “Ya Petrus! Ölüyü 
ölüler gömsün! Sen derse gel!” Bunları canlı mı zannediyorsun? Üstad “canlı 
cenazeler” diyor. “Mezar-ı müteharrik bedbahtlar”. Ölünce dirilirler. “Mutu kable ente 
mutu.” Yani ölmeden önce ölenler, yani nefsaniyeti yaşamayıp bunu fark edenler 
ölmeden önce öldükleri için bunların daha ölüm yoktur, çünkü zaten ölmüş. İdam 
edilene tekrar ceza verilmez ki. İdam edilen tekrar idam edilemez. Ölen öldürülemez, 
öldü zaten. 
 
Sual: Hissiyat-ı insaniye hazır zamanda denilince Kürste’ki nefse bakıyor sanki? 
Vicdandaki mesela şefkat-ı mukaddese zamanın üstünde olması lazım gibi geliyor. 
Hazır zaman nefise bakmıyor mu? Nefisteki his değil mi? 
Elcevab: Nefisteki his kategori olarak kalbin dairesine girer, bu sefer değişir. Daha bir 
üst olan ruhun daire-i hayatına giriyor. Ruhun hayatı, kalbin hayatı, nefsin hayatı farklı 
meratib. Odundaki hayat, hayvanlardaki hayat, cinlerdeki hayat, meleklerdeki hayat, 
insanlardaki hayat. Hepsi hayat. Hayatın meratibi. Yani fark ettikçe, binbaşı oluyorsun 
ama yüzbaşılık da var. 
 
“Cismin à bekası     à bulunduğu bir gün, 
             à hayatı      à belki bir saat olduğu ve 
             à vücudu    àmazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde,…” 
 

Demek cismaniyetin en nihayet hududu bu tarife göre Levh-i mahv ve isbattır. 
Mazi ve müstakbel orada yoktur. Yazar-bozar tahtasıdır.  

 
Nokta-i Nazar: Zamana vurduğu için zamanın gittiği yere kadardır, maddî gılafı yani. 
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• Mazi ve müstakbel hayatı olan ve geniş olan à Kalb’tır. 
• Mazi ve müstakbeli içine alan ise   à Ruh’tur. 

 
Kalb veya ruh dairesinde olmayan adamın mazisi yoktur. Mazisi olmayanın istikbali de 
yoktur. Mazi ve müstakbelde yaşayan kalbtir. Biz şu an hazır zamanı yaşarken mazi 
ve müstakbeli de yaşıyoruz. Öyle bir makam düşün ki, hazırandan mazi ve istikbali 
yaşıyor ve aynı zamanda onu fark etmiş. O anda ruhun derece-i hayatındadır derste. 
Bu derste oluyor. Bazen namazda oluyor. Ama en çok derste olur hepinizde ve bende 
de. Namaza hissiyat-ı insaniye durduğunda tatlı bir hal olunca, kalbin hayatına girdi. 
Bir de bunun arkasında başka bir latife var, onu nasıl tanımlayacağım bilmiyorum. Bu 
lezzeti de fark etmiş. Onu da ihata etmiş. Sanki – tövbe – Allah lezzet alıyor gibi. 
 
Sual: Latife-i insaniye mi oluyor? 
Elcevab: Evet, latife-i insaniye aktif olduğu zaman… bunun dersini yapmıştık, orada 
çıktı bu. Hem belli, hem belli değil. 
 
Namaza durduğunda bir tatlı hal olur, bir hoş olur. İşte bu kalb. Meczub olmuş, 
Muhyiddin-i Arabî gibi. Ama bir de bunun bir arkası var, ruhta, latife. Ruhun latif hali. 
Ruhtaki uyanık bir hal, onu da ihata etmiş. Az önce kalbin derece-i hayatıydı. Bu ruhun 
derece-i hayatına girince, lezzeti de fark etti. Kalbin lezzetini de fark etti ama lezzetsizi 
de biliyor aynı anda. Kalbin lezzeti mesela derste meczub, bulunduğu yeri unutmuş. 
Zamandan çıkmış. Mekandan da çıktı. Dehr esmasına mazhar oldu. Bu kalbî hayat 
ama üçüncü bir dereceye geçiyor ki ruhun hayatına girince, hem kalbin lezzetini biliyor 
hem de bu lezzetin çıktığı yeri yani cismaniyeti de biliyor. Yani hem cismaniyetin 
hayatını biliyor, hem kalbin hayatını biliyor, hem de bu ikisinin dışındakini de biliyor. O 
artık sanki lezzet-i mukaddese.  
 
Allah bir benim gözümle bakıyor, bir de kendisi bakıyor ya. Harama bakarken Allah 
benim gözümle bakıyor. Allah’a haram baktırıyoruz, Allah’a haram seyrettiriyoruz. 
 
Ben lezzet aldığım anda, ki bu kalbin lezzetidir. Ama ruh seviyesine çıkınca, şu oluyor: 
şu anda lezzet-i mukaddese, Allah alıyor lezzeti. Benim lezzet gibi gözükürken – Allah 
bana şekerleme vermiş – aslında (Allah bir kendi nazarıyla bir de gayrın nazarıyla 
baktığı için) Allah alıyor o lezzeti. Allah alınca bu lezzetin müddeti uzuyor ve daha 
lezzetli oluyor. 
 
Sual: Siz namazdan dolayı mı alıyorsunuz o lezzeti? 
Elcevab: En çok aldığım lezzet namazda oluyor ama bazen derste aldığım lezzet bu 
namazın cinsinden değil. Bu farklılık nedir bilmiyorum. Hangisi üstündür bilmiyorum. 
Namazı kaliteli yapan bu derslerdir ama bu dersleri, bu ortamı getiren de namazdır. 
Ama hangisi hangisini kapsar bilmiyorum. Fakat derste böyle bir şey oluyor, hepten 
acayip bir şey… yani… öyle. Ruhtaki latifenin lezzeti ile kalb seviyesindeki lezzetin hiç 
alakası yok. İhata etmiş, uyanıklık var orada. Kalbdeki gibi bir meczubluk yok. 
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Mesela cismanî lezzet cinselliktir, elma armut yer à bu kafirde de var. Kalbin 
hayatındaki lezzet ise à hoş hâlet. Ruhtaki ise à hepsinin farkındalığı. Kısacası bu 
lezzet-i mukaddesedir. Allah alıyor, benimle. Şu anda Allah lezzet alıyor. Allah’ın lezzet 
almasını bilmekten gelen sendeki lezzet. Bu şunu söylettiriyor: Allah, Allah olduğunu 
biliyor. Ben insan olduğumu sonra öğrendim, nurculuktan sonra öğrendim. Allah, Allah 
olduğunu bilmekten Allah’a mahsus lezzet-i mukaddesesini düşün. “Ben Allah’ım!” 
“Ben Allah’ım” bilinci ve şuurundan gelen lezzet-i mukaddesesi “Ben Allah’ım” diyende 
var. Mesela Peygamberin lezzetine de varılamaz. “Ben bütün kainatın çekirdeğim. Her 
şey benden yaratılmış.” Bunu biliyordu. Bunu bilmekten hasıl olan ve ona has olan 
lezzet-i mukaddesesini düşün. 
 
Nokta-i Nazar: Sanki o üçüncü derecede Resulullah var, dördüncüde başka bir şey 
var. Resulullah’tan biz lezzet alıyoruz gibi. Ondan sonra daha başka bir lezzet var gibi. 
Yani Resulullahsız direk geçemeyiz gibi. 
 
Evet, onun daire-i hayatından lezzet alıyoruz. Fenafişşeyh, Fenafirresul, Fenafillah. 
Evet, Resulullahsız olmaz ki. Anlatmak istediğim şu: bedensel hayat olan cismanî 
hayat yani yeme, içme, cinsellik. O herkeste geneldir, hayvanlarda da var. Bir üstü 
kalbin lezzeti var. O da lahutî. Namazda veya en zirvede. Namazda veya derste oluyor. 
Fakat derstekini daha uzun gördüm. Derstekini daha kapsayıcı gördüm. 
Peygamberlerin umuma bakan en büyük vazifesi namaz değil, tebliğdir. Tebliğ 
makamında böyle ders makamında iken “dellal-ı Kur’an olan Said’in muvakkaten 
makamına geçtiğin için o sende arîz oluyor” diyor Üstad Hulusi abiye. Demek Hulusi 
abide sistem bozulmuş ki piste inememiş. Ne yapacağım diye Üstad’a sorunca “o senin 
değil” dedi. “Dellal-ı Kur’anındır” dediğinde rahatladı. Öyle bir anafor oluyor ki, geldiğin 
zaman neredeydik diye soruyorsun etrafına. Bilmeyen “artislik yapıyor, tiyatro yapıyor” 
der. Mir’aç dersinde daha çok oluyor. 
 
Ben öyle birisini tanıyorum ki Mir’aç dersin ortasında dersi bırakıp çekip gitmiş. İçindeki 
anafor kontrol edilememiş, başka taşkınlıklara, başka şeylere sebeb olmasın diye, 
şuurunda ama enerji paketini kontrol edemiyor ve çekip gidiyor. Takip ettik, baktık ki 
yatağa girmiş. Ders ortasında kalkıyor, odasında yatağa giriyor. 
 

Bunların neticesinde anlaşılıyor ki, cismin nihayet hududu Levh-i mahv ve 
isbattır. 
Cismin hayatı, bekası ve vücudu bulunduğu saattır.  
Hissiyat-ı insaniye de hazır zamana hastır. 
O zaman cem edersek: hissiyat-ı insaniye à hazır zamandır à 
cismaniyettir. 

 
Nokta-i Nazar: O zaman tam netice: Hissiyat-ı insaniye = cismaniyettir. 
 
Evet. A=B ve B=C ise A=C dir. 
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His de cismaniyet de hazır zamandadırlar. O zaman cismaniyet, hissiyatın 
vücud-u haricî hakikatı ve tarafıdır. Yani donmuş hissiyattır. 

Donmuş hissiyat à cismaniyettir. 
 
Sual: Bu insanda mı?  
Elcevab: Yok, hayvanda da var. Kainatta da var, hepsinde. Taş da hayattan 
yapılmıştır. Ona girmedim. 
 
Sual: Maddî nefs-i emmare tanımında da böyle yapıyordunuz sanki? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Duygularla çıkıyoruz yukarıya demiştik. Duygular hislere mi dönüşüyor? 
Elcevab: Evet. Bir insan kendisini kötü hissedebilmesi için, bir kere düşünmesi lazım. 
düşünceler hisleri aktif ediyor. Hisler duyguları aktif ediyor. Duygular sinirleri. Sinirler 
dokuları, kasları ve sıvıları aktif ediyor. 
 
Hissi kaldırırsanız, cismaniyet yoktur. Cismaniyetin içinde ne var? Hissiyatın vücud-u 
haricîsi cismaniyettir. Buz cismaniyettir, su hissiyattır. Hissiyatın ulvîsi var, süflîsi 
var. Nefis oradan, ulvî-âli oradan çıkıyor. 
 
Sual: Ademle vücudun bütünlüğüdür dersem yanlış mı olur? 
Elcevab: Aynı şey. Yani bu kanunu yakaladıktan sonra kullan. Mesela hisle cismaniyet 
hazır zamandadırlar. Yukardaki önermelerden çıktı. O zaman cismaniyet hissiyatın 
vücud-u haricî hakikatı ve tarafıdır. Yani donmuş hissiyattır. 
 
Sual: Cismaniyetin içinde başka bir şey yok mu? 
Elcevab: Hissiyatın içinde neler yok ki, bir his değil ki. His değil, hissiyat, cem’. Bütün 
hissiyatlar. 
 
03.04.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET 10 
İman-Nisbet-İntisab-Rububiyet-Uluhiyet 

 
İçimde bir şey var... Yine içimle biliyorum ki o bir şey değil… 
Bir şeyi itiraf etmenin zevkini, rahatını insanlar bir bilselerdi… 
İçimde bir şey var... O olanla onu, kendisini biliyorum ki, o yine bir şey değil... 
 
Sual: “İçimde o bir şey var” dediğiniz o bilgi ne? 
Elcevab: Bilgi yok orada. 
 
Sual: Peki ne ile bildiniz? 
Elcevab: Kendisiyle kendisini bildim ki... o bir şey var, kendisiyle kendisini bildim ama 
sonra döndü kendisine kendisinin olmadığını da bildi. 
 
Nokta-i Nazar: Aynadaki tecelli gibi… ne ayndır ne gayrdır gibi bir şey. 
 
Bunu neseb ve intisab ile bileceksiniz. Başka bilemezsiniz. Bir şeyin kökenini, nesebini 
bilmeden onu çözemezsiniz. Neseb ve intisaba az biraz girelim: 
 
İntisab ve Neseb: Bir daha o cümleyi söyleyeyim: İçimde bir şey var... onunla biliyorum 
ki o bir şey değil. Peki ne ile bileceksin? İntisab ve neseble. Adam adamdır, okumuş 
alimdir. Ama nesebi bozuk, soysuz, gayr-ı meşru ise imam olamaz. Üzerinde gözüken 
ilim pek alınmıyor. Neseb bu kadar mühim. Alimdir fakat normal bir insana imam 
olamıyor. Gerçi “kişinin değeri kendindendir, neslinden değil” deniliyor ama neseb ayrı 
bir şey, nesli ayrı bir şey. 
 
Sözler 311: 
“Çünkü iman, insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet ediyor; iman bir intisabdır.” 

 
Bağlıyor demiyor à nisbet ediyor. İmanın kendisi de bir intisabdır. 
Keban barajını hayal et. Burada da bir saray hayal et. Cebrail as aldı kabloyu, taktı 
binaya. 
 
Sual: Kabloyu mu taktı yoksa kendi mi kablo oldu? 
Elcevab: Kendi kablo oldu. Ama önce bir mantığı yürütelim. Keban barajından ilk önce 
kabloyu birisi tuttu, getirdi saraya dayadı ve soktu. Bu da seyrediyor. Sonra Keban’dan 
saraya akıyor ama bu adam bir şey bilmiyor. Bu adam yalnız kabloyu soktu. Böylelikle 
sarayda birçok cihaz çalışıyor. Bu adamla hiç alakası yok. Kablodan da ne aktığını 
bilmiyor. İman; böyle bir kablodur. Bila teşbih vela temsil: Keban; Allah’ın zatî 
sıfatlarıdır. 
 
Sual: Cebrail as getirdiğinden bilgisiz midir? 
Elcevab: Bilgisiz olmaz elbet. Ne yaptığını biliyor ama içeriğinin hepsini bilmiyor, 
bilemezdi de. Kabloyu tuttu bağladı insana. Mesela Şafi ayetlerini getirmiştir ama 
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Şafi’nin içeriğini bilemez. Bilmekten şunu kastediyorum: fikr etmek, hissetmek, 
massetmek, zevk etmek. Fikri vardır ama diğerleri yoktur, hasta olmadığı için. Şafi 
ismini Cebrail bilir ama içeriğini bilemez, çünkü hasta olmadığı için. Rezzak ismini bilir 
ama acıkmadığı için açlık elemini bilmez. Açlık elemini bilmeyen açlık zevkini bilemez. 
Şimdi Keban’dan saraya bağladı mı? Bu vahiy. Bunu tuttu ama kablodakini bilmez. 
Neler çalışıyor, neler geçiyor. Böyle bir intisabtır. Bu kablonun adı imandır. Kablo ile 
içindeki elektrik akımın farkını düşünün. İman bir bağdır, bir kablodur. İçerisinde ne 
oluyor, bilmiyoruz. 
 
Sual: Vahiy bağ dediniz. Vahiy ile iman aynı mıdır? 
Elcevab: Hayır, iman bir bağdır. Vahiy; içinden akandır. 
 
“Çünkü iman, insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet ediyor; iman bir intisabdır.” Nisbet 
çözülmesi lazım. Lügatle olmaz bu. İmanın birinci işlevi à insanı Allah’a bağlıyor. 
Çünkü iman bir bağ, ittisaldir diyor. İman, insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet ediyor. Ama 
öteki tarafta da “iman bir intisabdır” diyor. İki ayrı kategori çıktı. 
 
Sözler 312: “Eğer nur-u iman içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar, o ışıkla 
okunur. O mü’min, şuur ile okur ve o intisabla okutur. Yani: ‘Sani-i Zülcelal’in 
masnuuyum, mahlukuyum, rahmet ve keremine mazharım’ gibi manalarla insandaki 
sanat-ı Rabbaniye tezahür eder. Demek Sani’ine intisabdan ibaret olan iman;…” 
 
Kendisinin içine à nur-u iman girse. İman ayrıdır, nur ayrıdır. İmanın içerisine nur 
girerse. İman bir intisabdır. İman netice değildir. İman; bağın adıdır. 
 
Sual: İntisab, bağlılığın farkına varması değil midir? 
Elcevab: Oraya geleceğim. Sakla bunu. 
 
“…insandaki bütün asar-ı sanatı izhar eder. insanın kıymeti, o sanat-ı Rabbaniyeye 
göre olur ve ayine-i Samedaniye itibariyledir.” 
 
Sen kimsin? Bir kere onu kategorize edelim. “Bir ben var bende benden içeru..” denilen 
sistem var. Buna atlet giydirilmiş, bana. Gömlek giydirilmiş, kazak giydirilmiş, ceket 
giydirilmiş, palto giydirilmiş vs sonra şemsiye takılmış. Bana vücud giydirilmiş, hayat 
giydirilmiş, insaniyet giydirilmiş, iman ve İslamiyet giydirilmiş, marifet ve muhabbet 
giydirilmiş. Kime? Bana! Ben kimim? Ben insan değilim bir kere. İnsanlık verilmiş, 
giydirilmiş. Bana gömlek verildi diye, bende duruyor böyle, insan gibi duruyor. Ama 
insan değil. Sana insanlık verilmiş. Sana vücud verilmiş, hayat verilmiş, insaniyet 
verilmiş. Sen kimsin? Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları, insanlık makamına 
çıkarmaktır. O zaman bizim insan olmadığımız belli. Toplumda bile bunu konuşuyoruz, 
ayırt ediyoruz. “Senin insanlığına yazıklar olsun, insanlığını mı kaybettin, hiç mi 
insanlığın utanmadı, senin insanlığın yok mu” diyoruz. Demek sen ve insan farklı şey. 
Ama o kadar fenafil insanla özdeş olduk ki, ben “insanım” zannettim. İnsanlık bende 
var ama ben insan değilim. 
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Sual: Felsefe insana hayvan diyor. Konuşan hayvandır diyor. O muyuz ki oradan oraya 
çıktık? 
Elcevab: Değil. 
 
Metnin izahı: “İman insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet ediyor” dedi. Üçünü ayır: iman-
insan-Allah. Sistemin adı; iman. Nisbet, nesebden geliyor. Aslını, genetiğini, soyunu 
taşıyor. 
 
              İnsan                                              Allah 
 
İman ne insandır, ne de Allah’tır. Keban barajı ayrıdır, saray ayrıdır, kablo ayrıdır. İşte 
İman, bu bağ, insanı Sani’i-i Zülcelal’e nisbet ediyor diyor. 
 
Nisbet, nesebden geliyor. Aslını, genetiğini, soyunu taşıyor. Bizim geldiğimiz kaynağı 
tanımlıyor. Yani iman bir bağdır. O bizi ne yapıyor? Kabloda gidip gelmeler oluyor ya. 
Hem film indiriyoruz internet kablosuyla, hem bir şey yüklüyoruz. İmanda da böyle gidip 
gelmeler var. O bağ beni aslıma, genetiğime götürüyor. Neseb ya, benim nesebim kim? 
Ben insan değilsem, ben kimim arkadaş? Benim nesebim kim? İman seni nesebine 
götürüyor. Aslına götürecek şimdi. 
 
Nokta-i Nazar: Giden nisbet, gelen de var. 
 
Dur! Aferin. Demek soyuna taşıyor. Bizim geldiğimiz kaynağı tanımlıyor. İman, insanı 
Sani-i Zülcelal’e nisbet ediyor yani seni oraya taşıyor. Bizim geldiğimiz kaynağa 
götürüyor iman. Evet, iman bizde tıkır tıkır makineleri çalıştırıyor. Bunu umumî derste 
anlatıyoruz. Ama imanın nihayetsiz işlerinden başka bir vazifesi, işlevi var ki beni 
nesebime götürüyor. Ben neredeyim? Ben insan değilsem, insanlık bana verilmişse, 
ben kimim??? İman diyor ki: “Dur, ses yapma, konuşma bunu, seni bir aslına götüreyim 
de..”  
 
Nisbet, nesebden geliyor. Aslını, genetiğini, soyunu taşıyor. Bizim geldiğimiz kaynağı 
tanımlıyor. 
İman, insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet ediyor. Nesebini gösteriyor. İmanın en büyük 
vazifesinden bir vazifesi de insanı, nesebine götürmek. 
İman, insanı soyuna tanıştırıyor. 
İman, bizim geldiğimiz kaynağı tanımlıyor. 
İman, taşıdığımız genetik, ruhtaki konulan sistem, Allah’ın nisbetidir. Esma-i 
Hüsna’dan, aslımızdan bahseder nisbet.  
“İman, insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet ediyor.” Yani aslıyla tanıştırıyor. Nisbet; mazidir. 
Maziye tanıştırıyor. Sonra “İman bir intisabdır” diyor.  
 

• Nisbet  à Mazidir, ezele bakar.     
• İntisab  à İstikbaldir, ebede bakar. 

İman 
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Şualar’da İman; nokta-i istinadı gösterir diyor. İman, insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet 
ediyor yani nokta-i istinad. Ezel. 
 
Bu sistem, Allah’ın Esma-i Hüsna’sının bizdeki sisteminin hatırlama noktasına nisbet 
ediyor. 
 
Nokta-i istinad ve nokta-i istimdad. Celal ve Cemal. Nokta-i istinad ahirete bakıyor, 
biliyorsunuz. Ebed, sonsuzluk isteyen fıtratın imdad diye bağırmasına cevap gelen 
kaynak, ahiret, nokta-i istimdad. Nokta-i istinad ise koltuğa dayanmak gibidir, Allah’a 
imana bakıyor. 
 
Ezel şöyle değildir: istikbalden hale uğrayıp maziye dökülen bir yol değil. Böyle bir 
doğrultu değil der Üstad. Saat; kalemin içindeki helezon yayı gibidir. Böyle hareket 
eder. Helezonik akar zaman. Ezel; mazi, hal ve istikbali beraber tutan bir ayna gibidir 
diyor Üstad (Sözler 466). Şimdi bir tanesi Cemal, bir tanesi Celal. Bir tanesi adem, bir 
tanesi vücud. Ezel ve ebed. Her bir esmayı küre kabul et. Nuranî bir ampul. Binbir ismi. 
Biri kırmızı, biri yeşil ampul vs yani esma adedince renkler olsun. Hepsi nur yayıyor. 
Bütün nurların çatıştığı bir nokta düşünün. Bir sağdan çakıyor, bir soldan. O bütün 
esmaların kesiştiği andaki ortaya çıkan şekilà insandır. Kavşak; insan. Nihayetsizi 
insan à muayyenleştiriyor. İnsanda toplanıyor. 
 
Mesela Cern meselesinde elektronu elektronla çarpıştırıyorlar. İkisinin dışında başka 
bir şey çıkıyor, enerji. Elektronu, elektronla çarpıştırırsanız, içi ortaya çıkıyor. Bütün 
isimler birbirine vuruyor farz et. Bütün isimlerinin kesiştiği nokta à orada bir vücud, bir 
cismaniyet çıkıyor. Bu beden değil! Sakın ha! İnsan. Madde nerden çıktı? Allah Hâlik, 
mahluk nerden çıktı? 
 
Nokta-i Nazar: Ben onu aynayla birleştirecektim. Bütün ışıklar vuruyor. Onun 
gözükeceği bir zemin lazım. Aynada gözüküyor, aynanın kabiliyetine göre. Esma sıfat 
aynasında gözüküyor demiştik. Ayna; sıfat. Cemal ve Celal esması birbirine giriyor, 
kesiştiği yerde gözükeceği bir zemin lazım, boşlukta gözükmüyor. 
 
Yürüttüğün mantık ile şunu dedin: O boşluk dediğin yer, gözüktüğü dediğin yer, işte 
orası à adem. Ademden vücud çıkacak. İşte o boşluk vücud oluyor. 
 
Sual: Orası ayna mı olmuş oluyor? 
Elcevab: Evet, boşluksuz boşluk, vücudsuz vücud. Madde, cismaniyet; o kesişmeden 
patlayan içerikleri. Bir esmadan değil. Bütün esmaların kesiştiği andaki ortaya çıkan 
şey. 
 
Sual: Tekvîn sıfatı gibi oldu orası? Tekvîn sıfatı ayna gibi oldu? 
Elcevab: Evet, Tekvîn işte. Tekvîn sıfatı. 
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Nokta-i Nazar: Esmalar aslında nihayetsiz. Bir esmayı nihayetlendirebilmek için başka 
bir esma gerekiyor. 
 
Aynen, çünkü nihayetsizin karşısına nihayetliyi koysan, ezer geçer. Bir yerde 
durdurman lazım. Esma durmaz ama durduracaksın. 
 
Nokta-i Nazar: Durduran da esma. 
 
Aynen, bu esma bu esmaya çakınca duruyor. Mesela Allah’ın Kahhar esması. “Çekilin, 
hesap görmeden herkesi cehenneme atacağım”. Diğer esma ona “Kimsin?” diye 
soruyor. “Ben Kahhar!” Soran esma diyor ki: “Sen varsan ben de varım, Ben 
Rahman’ım. Sen esmaysan ben de esmayım. Niye külhanbeylik yapıyorsun. Sen 
hükmünü icra edemezsin, dur orada.” Üstad her nev kendisini yaymak için her yeri 
istila etmek ister diyor, mesela ot. Diğerleri durduruyor. Rahman Kahhar’a “dur bir 
dakika” diyor. Rahman’ı karşısından alırsan, Kahhar siler süpürür. O zaman esmayı 
esma durduracak. Şöyle düşün: 200 km hızla gidiyorsun otobanda. Karşıdan da 200 
km hızla gelen bir tane araba var. Çarpışma anında 400 olur. Farklı bir şey çıkıyor işte 
o anda. Yani 200 km hızla duvara çarpmak başka, bir de karşıdan da 200 km hızla 
gelen arabaya çarpmak başka olur. İki nihayetsizden ortaya çıkan nihayetli bir şey, 
çünkü ikisi birbirini sıfırladı. +2 yi sıfır yapan sıfır değildir. +2 yi sıfır yapan -2 dir. Bütün 
fenlerin temeli matematiktir. Matematiğin temeli de sıfırdır ama sıfır yoktur. 
Zannediyoruz. Sıfır à zandır. 
 
Sual: Adem bu noktada nerde? 
Elcevab: Adem sıfırda. Neyi tanımlıyorsa. 
 
Sual: Nihayetsiz nihayetsizle çarpıştı, ortaya farklı bir şey çıktı. Esmadan farklı bir şey 
çıktı? 
Elcevab: Esmaya benzemiyor Şecere-i hilkat. Cismaniyet çıktı. 
 
Nokta-i Nazar: Nihayetsizle hadsiz çarpışıyor sanırım. Durmadan duruyor. 
 
Aynen. Nihayetsize nihayet veremezsin ki. Patinaj yapıyor. Her patinaj andır. Drrrrrt 
ben var gözüküyorum şimdi. 
 
Nokta-i Nazar: Beyaz ışık bütün renklerin karışımıdır ama aynı oranda olanların. 
 
Evet, yani güneşten çıkan fotonların hepsi aynı oranda olursa, ortaya çıkan beyazdır. 
Ama beyaz diye bir renk yoktur. Yedi tane rengin içinde beyaz yoktur. Beyaz; o 
bütünselliğin neticesidir. 
 
Sual: Esmaların bütünü o beyaz gibidir diyebilir miyiz? 
Elcevab: Gibi. Beyaz denilen renk yok. Yedi tane rengin aynı oranda birleşmesinden 
ortaya çıkan onların dışında bir renk. Buradan esma geldi, diğeri onun karşısına durdu. 
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İkisi patinaj yapıyor, çünkü motor hala çalışıyor. Her patinaj à an an an. Bütün anların 
toplamında ben gözüküyorum. Çarpışanlar başka, ortaya çıkan başka. 
 
Nokta-i Nazar: Burada olduğumuzu zannediyoruz. Ama o ara açılsa, o var yok, var 
yok. O zaman belki biraz anlarız. 
 
Nokta-i Nazar: O araya da ama zatî bir şey giriyor. Ben olan ben giriyor o şeyin içine. 
O çarpışmanın arasına bir üst şuur geliyor, zattan bir şey geliyor. 
 
İman, insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet ediyor diyor. İmanı kendi başına söylerse, iman 
nisbet değildir. İman, intisabdır. Ama insanı Allah’a bağlamakta nisbettir. Nisbetten 
konuşuyoruz. İmanın içerisinde neler varmış. 
 
İman bir intisabdır, yani aslıyla tanıştırıyor. Nisbet à mazidir, ezele bakar. İntisab à 
istikbaldir, ebede bakar. 
 
Bu sistem, Allah’ın Esma-i Hüsna’sının bizdeki sistemin hatırlatma noktasına nisbet 
deniliyor. Nesebden haber veriyor. Nesebimiz odur, soyumuz orasıdır diyor à imanla. 
 
İmanın yoksa, nesebin yoktur. Nesebin var ama dünyada senin nesebin yoktur, 
nesebsizsin, namaz kıldıramazsın. Kainata halife olup imam olamazsın. Nesebsizsin 
ya. Bunu ama bir yerde demeyin. İmanın yoksa nesebsizsin dersen anne babayı anlar. 
İnna atayna kel kevser à ebter olan odur diyor. Ebter olsa, onun çocuğu var. Ebu 
Cehil’in çocuğu yok mu? Çocuğu var, Müslüman olmuş. İkrime ra. Nesebi var Ebu 
Cehil’in ama Allah diyor ki “nesebi yoktur.” Onun nesebi yoktur. Nesebin nesebi var. 
Hem de Sahabe. İmanı olmayanın nesebi yoktur, çünkü ezelî tarafı yoktur. 
Nesebsizdir. O zaman kainat mescidinde mevcudata imam olamaz. Bütün mevcudata 
insan imamdır. Bu nedenle bütün İmam-ı Azam’lar, İmam-ı Şafi’ler, Gazalî’ler, 
Bediüzzaman’lar – camideki imamları saymıyoruz - münadidir. Bu büyük caminin 
ondört imamı var (ondört asır). Bunların hiç birisi imam değil, münadi. Bediüzzaman 
imam değil. İmam tek, mescid tek, salat tek. Bir tek namaz kılıp öleceğiz. Dünya 
kuruldu, bir tek namaz vakti var. İmam tek. Mekke bir mihrab, Medine bir minber, sath-
ı arz bir mescid, imam Muhammed asm. Bir tane imam var. Diğer imam dediklerimiz 
münadi. Cemaat da tek. Saftan çıkıp kenarda oturup bizi seyreden, Hz. Muhammed 
asm’ın namazına iştirak etmemiş. Nasipsizliğe bak, mezhepsizliğe bak. Kainat 
mescidinde Muhammed asm imam. Diğerlerin serzakiri. En son münadi Bediüzzaman. 
Son rekattayız, ahirzaman. İmam tek, insan tek, mahiyet-i insaniye birdir. Kâbe’de 
cemaat dairevarî durduğu için, bir tarafta imam dururken, karşısında cemaat ona karşı 
durmuş namaz kılıyor. Normalde cemaat hep imamın arkasında olur. İmamın 
karşısında ona bakarak namaz kılınmaz ama Kâbe’de böyle oluyor. İmamın arkası 
cemaat iken, imamın önüne cemaat olur mu? Enfüs dersleri böyledir, öne geçersin. 
Arka onun kıblesi olur. İmamın kıblesi benim arkamdır. 
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Sual: Bu daireyi daha da genişletip diğer peygamberleri de koyabilir miyiz? 
Elcevab: Üstad zaten diyor. Diğer peygamberler Hz Muhammed asm’ın muinidirler. 
Ben imamları misal verdim anlamanız için. Yoksa bunlar da yok. Safların peygamberler 
olduğunu Barla Lahikasında sarih söylüyor. O kitaplar Kur’an’dan ahzedilmiştir diyor. 
O peygamberler Peygamber asm’ın muinleri, yardımcılarıdırlar. İlkokul öğretmeni, 
ortaokul öğretmeni, üniversite hocasına hazırlamışlar. 
 
Sual: Esmaların çarpışmalarından çıkan vücuda fotoğraf makinasının çektiği an örnek 
olarak gösterilebilir mi? 
Elcevab: Harika. Resim fotoğraf makinası aynasına geliyor. O bir enerjidir dışarıdan 
gelen. Bataryada da bir enerji var. İki enerjinin çarpışmasından hiç birisiyle alakası 
olmayan kâğıda dönüşmek. Üstad dört vücuddan bahsediyor. Güneş à 1. Aynayı 
boyayan güneş à 2. Aynadan sıçrayan münbasit à 3. O aynadan çıkan fotoğraf 
makinasına girse, scanner’e ve böylelikle kâğıda dönüşse à 4. Muhyiddin-i Arabî tek 
görmüş. 
 

 
 
1.vücud güneş. 2.vücud aynadaki güneş, aynayı kaplamış. 3.vücud ise aynadan çıkan 
münbasit vücud. Bunu kâğıda dökersen 4.vücud olur. Muhyiddin-i Arabî sırf 1.vücudu 
gördü diyor Üstad. Yoksa aslında dört vücud var. 
 
İman öyle “al bakalım, bana iman ettin, tamam” değil. “Al böyle yetin” değil. İman öyle 
basit bir şey zannetmiyordum. Oradan yola çıkarak imanın, intisab ve nesebinin 

imam 

Kâbe 

cemaat 

İmamın 
kıblesi 

Cemaatin 
kıblesi 
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genetiğini, soyunu sopu olduğunu, meğer beni genetiğime götürdüğünü gördüm. 
Devam edeyim. Henüz intisaba gelmedik. 
 
Nokta-i Nazar: Ayet diyor ki: “Sizden öncekileri yaşadıklarını ve başlarına geleni 
başlarınıza gelmeden iman edeceğinizi mi zannediyorsunuz?” 
 
Bu sistem, Allah’ın Esma-i hüsnasının bizdeki sistemin hatırlatma noktasına nisbet 
deniliyor. Nesebden haber veriyor. Nesebimiz odur, soyumuz orasıdır diyor à imanla. 
 
İntisab ise; bu nisbetin yani fıtrata konulan sistemin Kur’an ile ve onun i’caz-ı manevisi 
olan Risale-i Nur ile uyandırılma yöntemidir. 
 
Fıtratta bu var. Genetiğini, soyunu tanımlayan bir sistem var. Ama daha nesebinden 
haberi yok. Bunu uyandırıp nesebini hatırlatırsan, bağlarsan, bu sistem aktif oluyor. 
Elektrik cihazların olması pek bir şey ifade etmiyor, elektrik gelmedikçe. Evet, Keban 
barajına benzemiyor süpürge makinası. 
 
Sual: Kafirde nisbet var ama intisab yok? 
Elcevab: Evet. Çünkü kafirde de ibadet var. Ağaçta da ibadet var. Sığırlarda da ibadet 
var. Yaptığı vazife ibadettir. Ama onu acz, fakr, noksan, kusurunu deruhte edip onu 
şuur-u iman ile kendi aleminde farkındalığa gelip fark ettirip takdim etme yöntemi olan 
ubudiyet yok. İbadet var, ubudiyet yok. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Ubudiyette 
farkındalık var. Üzerine alma var. 
 
Fıtrat uyandırılırsa, intisab oluyor, aslına geçiyorsun. Nisbet zemindir, intisab o 
zemindekilerin aslına yüz döndürmesidir. 
 
Sual: Aslından haber vermiyor, aslına geçiyor dediniz? 
Elcevab: Kardaş, iman edenle… fesübhanallah… burada duralım… vücudum sarsıldı, 
deprem oldu zannettim. Biraz geçelim, ondan sonra. 
 
İnsan acziyle, fakrıyla, naks ve kusuruyla, her türlü hacatıyla Cenab-ı Hakka 
bağlanıyor. İntisaba zemin oluyor. Mesela uyduya hâşa Allah desek, cep telefonu 
insan, telefondaki sistem nisbet, düğmeye basmak, bağlanmak intisabdır. 
“Evet nasıl ki bir ağaç meyvelerinin her birisi, ağacın başındaki bütün meyvelere karşı 
birer nisbeti var…” (Mektubat 289).  
 

• Ağaçtaki meyvelerin tümünün, kökteki çekirdek ve ağaç ile bağlantısına, 
neseben bir olmasına à nisbet diyoruz.  

• Meyvenin, kökteki çekirdek ve ağaç ile olan nisbetin farkına varmasınaàintisab 
diyoruz. 

 
Nokta-i Nazar: Mi’racı oluyor. 
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Nokta-i Nazar: Dün akşamki derste konuşmuştuk. Risalet-i Ahmedî’deki çekirdek Nur-
u Muhammedîdeki çekirdeğin farkına vardı. 
 
Evet, en iyi farkına varmışsa, o Resul oluyor. En şiddetli uyanan, Resul olur. Ve onu 
eyleme dönüştürürse, Nebi olur. Bizi soktun buralara madem: Ağaç düşün. Kökteki 
çekirdek à Nur-u Muhammedî. Ağaç sistemi çalıştı, en son meyve verdi. O risalet. 
Meyvenin içinde bir çekirdek var ama bazı meyvelerde çekirdek yok. O meyvenin 
içerisinde çekirdek varsa, kökteki çekirdeğin aynı. Onun farkındalığına gelen –mesela 
yaprakta çekirdeğin neticesi- o meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdeğinin ne kadar (ne 
aynı ne gayrı) farkındalığının şiddeti en fazla kimde olursa à o kökteki çekirdeğin aslı 
oluyor ve maziyi istikbale taşıyor. Yani mesela benim annem kabak ve hıyar 
çekirdeklerini kuruturdu. Derdim ki: “Anne, niye bu kadar çekirdek kurutuyorsun. Bu 
kadara ne lüzum var?” Annem: “Oğlum, hepsinden çıkmaz. Onda biri çıkar.” Tohum 
ayrıdır, çekirdek ayrıdır. Meyvedeki çekirdek aslı, kökteki çekirdek ne kadar en 
şiddetli kim fark ederse, o bütünselliği hak kazanıyor, o Resuldür. O Resul bu 
farkındalığını eyleme dökerse, nebi olur. 
 
Sual: Eyleme dökmek ne demek? 
Elcevab: Ubudiyet. 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 17: “Demek iman, bir manevî tuba-i Cennet çekirdeğini taşıyor. 
Küfür ise manevî bir zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor.” 
 
Tohum ve çekirdek. Bir tanesi nesebsiz. 
 
Nokta-i Nazar: Kafirde intisab yok dedik. Aslında sinn-i teklife kadar aslında o bağ var. 
Ama su gelince o bağ kesiliyor. 
 
Aynen, var ama kat’etti. “Kat’-ı intisabdan olan küfür ise” deniliyor. 
 
Sual: Resul ve Nebiyi biraz uygulamalı olsa, çünkü pek anlayamadık? 
Elcevab: Dün o Resul ve Nebiye tam girmedim. Allah Resulü “uykudadırlar” diyor. Ne 
kadar uyanık olursa, o kadar bu budur, bu da budur diyebiliyorsun. Mesela bu kalemi 
buraya nasıl koyayım? Buraya mı, böyle mi, şuraya mı? Allah Resulünün her 
hareketinin mükemmel olmasının sebebi à melekutu mülkle beraber görmüş. Mülkten 
melekute, melekutten mülke bakmış. Ben kalemi koyarken, yukardan Resulullah yön 
veriyor. “Öyle değil, çevir, biraz daha sola…” gibi. Ben kaleme bakmıyorum bile. 
Yukarıya bakarken, aşağıyı görüyor. Sünnet-i Seniye bu işte. Çünkü her şeyde ihata 
olamaz. Var. Olmaz. Varsa, o zaman orayı görerek oluyor. Çünkü bir insanın her 
hareketi doğru olamaz. Olabilmesi için, yerde işlenen günahların alem-i misalde 
temessüllerini gören insan günah işleyemez. 
 
Sana da manaların gelmesini istiyorsan ve bunlar nerden çıkıyor diyorsan, sevgili 
kardeşim, terklerini çoğalt, bak gör neler kaynıyor oralar. Takva; günahlardan ve 
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menhiyattan içtinab etmek. Menhiyat à def-i mefasiddir. Günahlar à terk-i kebairdir. 
Ne kadar terklerin olursa, günahlardan, haberlerden, içtima-i hayattan uzak durursan, 
kalbine gelir. Bunlar nerden geliyor? Terklerimden geliyor. 
 
Meyvenin, kökteki çekirdek ve ağaç ile olan intisabı nisbetinde tüm meyvelerle olan 
nisbetine deà münasebet diyoruz. 
Aslına intisabını bilen, tüm mevcudata münasebetini fark eder. Yani benim elma, 
armuta (sizlere) münasebetimin şekli, aslımı farkındalıkla orantılıdır. 
 
Mesela bir insan niye fedakârdır? Bir insan niye hizmet eder, ötekisi madde peşinde 
koşar? Veya biraz daha ileri götüreyim: niçin bir insan Allah ve ahirete ihtiyaç duymaz? 
Niçin bizim Allah inancımız hayal? Elcevab: Sen Hayalsın da ondan! Sen kendi ruhla 
cesed ilişkisini çözemediğin için, cesede göre ruh hayal gibi olunca, o ruhun anlayacağı 
Allah da hayaldır. Ruh hayal olursa, ruhun anlayacağı da hayaldir. Niçin Allah’a ve 
ahirete bir insan ihtiyaç duymaz? Elcevab: Kendisini tanımıyor da ondan. Kendisini ne 
kadar tanırsa, Allah’a ve ahirete o kadar ihtiyaç duyar. 
 
Resul - Nebi: Aslına intisab olursa, mevcudata münasebetin nesebin olur. Yani 
intisab, nesebini sana gösteriyor. Bak! İntisabla aslıma gittim. Nisbet demek; 
nesebimi gördüm. İntisabla nesebimi gördüm. Bu bana bir şuur verdi. O zaman 
mevcudatla münasebet kuruyorum. Onun adı à nübüvvettir. Çekirdek; Nur-u 
Muhammedî’dir asm. Ağacın kendisi; hakikat-ı Muhammedîyedir asm. Meyve ise; 
Risalet-i Ahmediyedir asm. Bu meyve ne kadar aslına dönük yaşar, fıtrî, aslını fark 
ederse, kök olduğunu fark ederse, bu dallar içerisinde bir sürü meyveler vardı. Kökünü 
en iyi fark eden à o Resuldür, irsal olunur. Nesebini fark etti. İttisali kuvvetli olan, 
risaleti alıyor. Bu da eyleme dönüştürüyor. O da gelecek ağaç oluyor. O ikinci ağaç da 
nübüvvettir. 
 
Sual: Nebi, mevcudata mı bakıyor? 
Elcevab: Risalet; onaylandığını gösteriyor. Onaylandığını da fiile döken de Nebi 
oluyor. Nebi; risaleti yaşıyor. Yani velayetiyle gitti, risaletiyle döndü. Eğer hakikaten 
risaletiyle gitmiş olsaydı, her Resul o mi’racı yapardı. Her peygamberde Resullük var 
ama mi’raç yok. Sebebi: her peygamberde bu velayet yok. 
 
Sual: Her nebi resul müdür? 
Elcevab: Her nebi resul değildir. Bazıları sadece nebidir. Önceki peygamberin 
kitabıyla hareket ettiği için; nebi. Nebiye kitap gelmemiş, suhuf gelmemiş. Mesela 
Harun as nebidir. İrsal yok.  
Dolayısıyla bu ağacın meyveleri içerisinde köküyle en iyi fark eden, şuurlu olan, o 
Resuldür. 
 
Sual: Peygamberlerden kendi çekirdeğini fark etmiyen olabilir mi? 
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Elcevab: Kendi çekirdeğini fark etti ama en kuvvetlisi bu. Mesela her tohum çekirdek 
değildir ama her çekirdek de tohum olmaz. İman, cennetin çekirdeğini taşıyor. Küfür 
ise, cehennemin tohumunu saklıyor. 
 
Aslına intisabını bilen, tüm mevcudata münasebetini fark eder.  
 
Buradan çıktı resul ve nebi. Yani birbirimizi ne kadar severiz? Aslınla ne kadar şuurun 
varsa, yani davana ne kadar bağlıysan, dava arkadaşına o kadar muhabbetin ve 
şefkatin olur. Yoksa dava iddiadır. Yalan bir iddiadır. 
 
Nokta-i Nazar: Marifetin kadar muhabbetin var. 
 
Evet, eğer bir insan iman intisabıyla nesebini fark ederse, bu sefer bütün mevcudat 
sana hizmet ettiğini fark edecek, Furkan olacak, eyleme döküp ubudiyet edecek. 
Diğerleriyle ne farkı var? Bu dersler ile fark eden bir insan, o cemaat bu cemaat, o abi 
bu abi, bu hoca bu şeyh gibi şeyler onun dünyasında olmaz, olamaz. İstese de olmaz. 
İstese de taassub yapamaz. Taassubun içerisindeàcehalet ve adem-i muhakeme var. 
 
İman intisabla bağlayarak nesebini sana söyledi. Nesebini, aslını fark edince, her şeye 
muhabbetle bakar. Her şey lazım olduğunu, farklılıkların önemi olmadığını anlar. 
Uyduruk taşlar bile bina yapmak için lazımdır. Bazıları tavan olur, sanat olur, bazılarına 
da basılır. Ama ikisi de taştır. Seyrettiğim için kıymeti artmıyor, bastığım için kıymeti 
azalmıyor. Yeter ki sen burada ol. Sarayda ol. Neresinde olursan ol. Gemide ol da, 
ister bodrumda ol, ister kaptan ol. 
 
Sual: O cemaat bu cemaat diye ayırım yapanın intisabı tamam olmadığına alamet 
değil mi? İmanı tam olmadığına? 
Elcevab: Mesela kablo ince ama evdeki cihaz sanayi. Onu bağlayınca, makine 
çekmek isteyecek. O da vermek istiyor. Ana şartele kadar gelmiş, binaya kadar. O 
itecek, o çekecek. Bu sefer kablo duman atacak. Taassub adamı işte duman atıyor. 
Kablo yetersiz, basit adam. Basit şeylerle oyalanıyor. 
 
Aslına intisabını bilen, tüm mevcudata münasebetini fark eder. Münasebetini anlayan, 
alakadar olur. Alaka duyan, uhuvvet hisseder, dostluk meydana gelir. Yoksa tersi olur. 
 
Nokta-i Nazar: Birinci hasbiye-i nuriyedeki sıralamaya benziyor. 
 
Evet, aynen oradan çıkarttım. Aferin. İntisab ve neseb, cismaniyetin alt veri 
tabanlarıydı.  
 
19.dft 129 sf. 
 
 
Lem’alar 230: 
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“Hem iman, 
                   geçmiş ve      zamana nüfuz edemeyen o cüz’-i ihtiyarinin 
                   gelecek          dizginini cismin elinden alıp,…” 
 
Hep imanı anladık zannediyoruz. İman ne yapıyor? İçeriğinde bir neseb tarafı var, bir 
de intisab tarafı var. İman insanı Sani-i Zülcelal’ine intisab etmiyor, nisbet ediyor. Sonra 
iman; kendisi müstakil olma itibariyle bir intisabdır. İmanı her yerde kullanıyoruz ama 
pek tanımıyoruz. İmana ait beş-altı dersimiz var ama bu mevzuyla alakalı neseb ve 
intisab bilinmesi lazım. 
 

• İmanın Geçmişi à Nisbet, 
• İmanın Geleceği à İntisab. 

 
23.Söze uygularsak: İmanın kuvveti à geçmişle alakalı, 
                                  İmanın nuru à gelecekle alakalı. 
 
İman, insanı Sani-i Zülcelal’ine nisbet ediyor à Ezel tarafımız.  
Ezelin insandaki karşılığıdır. 
İman, bir intisabdır à Ebed tarafımız. 
 
Yani imanın iki kanadı var: imanın nuru ve imanın kuvveti. İmanın kuvvetine göre 
geçmiş zamanı düzeltiyor. İmanın nuruyla da geleceğe bakar. Bu da ebed yönü. 
 

• İmanın Nur tarafı   à İntisab  à Ebed yönü. 
• İmanın Kuvvet tarafı  à Nisbet  à Ebed yönü. 

 
Sen geçmişe geçemezsin. Geleceğe de geçemezsin. İmanla oluyor işte! 
 
Nokta-i Nazar: Hâlin kıymeti çıkıyor o zaman. 
 
Sual: Nasıl çıkıyor? Kıymetten kastın nedir? 
Elcevab: İkisini bir anda yaşayabileceğin şey, şu anda bulunduğun şey. 
 
Şunu kastettiğini zannediyorum: mesela Kuantum fiziğine göre, yani metafizik, fizik altı, 
atom altı dünya bura ile çok çok fark var. Atom altı dünyada bir şey olması gereken her 
yerdedir. Bu kalem olması gereken her yerdedir. Atom üstü olan şu dünyada bir şey 
her yerde olması güç, imkansız gibidir, çok zordur, bir yerdedir. Burada bu kalemin 
olması gereken her yerde olması ne kadar zorsa, atom altında da bir şeyin bir yerde 
olması o kadar zordur. Orada olması gereken her şey her yerdedir. 
 
Cisim; hazır zamana mübteladır. İman ise; hem nisbet hem intisab olduğundan, hem 
nur hem kuvvet olduğundan, hem nokta-i istinad hem nokta-i istimdad olduğundan à 
geçmiş ve geleceği hazıran gibi yaşarsın. O zaman geleceğine geçersin veya geçmişe 
geçersin. Mesela Geylanî Hazretleri annesi daha evlenmeden önce annesini haydutlar 
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dağda rahatsız ediyor. Annesi kızdır, daha evlenmemiştir. Geylanî onun yardımına 
gidiyor, ama doğmamış! Tabi ki “Elestu birabbikum, kalu bela” yı idrake bağlı bu. Kalu 
bela diyen kim? İrade, ihtiyar değildi. İrade; vicdanîdir. Mazi ve istikbale alıp halde 
hükmediyor. Cüz’-i ihtiyar ise; mazi ve müstakbel ile alakası yok, hazır zamana bakıyor. 
İman ise; hem nisbettir hem intisabdır, hem nurdur hem kuvvettir, hem nokta-i istinaddır 
hem nokta-i istimdaddır. İman aynı zamanda iradeyi de ihtiyarı da aktif eder. Şimdi bu 
noktadan bir daha bakar mısınız? 
 
“Hem iman, geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen o cüz’-i ihtiyarinin dizginini 
cismin elinden alıp,…” İman nüfuz ediyor. İmanın kuvvetine göre mazi, müstakbel hal 
gibi, üçü bir oluyor. 
 

• Nokta-i istinad  à Allah’a iman à Geçmiş zaman  à Ezel  à Nisbet 
• Nokta-i istimdad   à Ahirete iman à Gelecek zaman à Ebed   à İntisab 

 
Sual: İrade ve cüz’-i ihtiyarı buraya nasıl uygularız? 
Elcevab: İhtiyarın geçmiş ve gelecekle hiç alakası yok, uygulayamazsın. Ama irade 
var burada. İrade sahibi olan elinden geldiği kadar, geçmişi ve geleceği aralayabiliyor. 
Ne ile? Basireti ile, dirayetiyle, ferasetiyle, kemalatıyla. Dirayet ne idi? Mazi ile istikbale 
bakarak hali yaşamaktır; dirayet. Geçmişiyle istikbale bakıp halde eyleme 
dönüştürmek; dirayet sahibi budur. Mesela kadınlarda ilim çok artabilir ama dirayet pek 
olmaz, hissî. Erkeklerde ise hissi azdır, dirayeti fazla olduğu için. Kadının ne kadar 
bilgisi dahi olsa, psikolojik sorunları olma yatkınlığı daha fazladır. O zaman ne 
yapacak? Dirayet sahibine tabi olacak.  
 
Metnin izahı: 

Cismin elinde cüz’-i ihtiyarın dizgini var… yani cüz’-i ihtiyarî cismaniyete ait, 
onun elinde… cismaniyet de hazır zamana mübtela. 
Cüz’-i ihtiyarî mazi ve müstakbele nüfuz edemiyor. 
Cüz’-i ihtiyarîyi cismin elinden alıp, kalbe ve ruha teslim ediyor iman… o zaman 
cüz’-i ihtiyarî cüz’iyetten çıkıp külliyet kesbeder. 
İmanın iki ayağı var: 1.Kuvvet, ki “zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i 
iman ile girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def’edebildiği gibi...” (Lem’alar 230) 
imanın kuvveti à maziye... 2.Nur, ki “nur-u iman ile istikbalin en uzak dağlarına 
kadar çıkar, korkuları izale eder.” (Lem’alar 230) imanın nur yönü à istikbale 
bakar. 

 
İnsanlığın inim inim inlemesinin sebebi, psikolojisinin bozulmasının en büyük sebebi 
à mazilerinin vicdanı yakmasından, mazilerinin rezil olduğundan, mazilerinin 
seyyiatından, zulmetinden ıstırap çeken ruhların istikbale bakmasıdır. Mazi ile istikbale 
bakınca, ödü patlıyor. O zaman psikolojisi bozuluyor. Çaresi: imanın kuvvetini arttırırsa 
bir insan, mazinin en derin derelerine girebiliyor ve oradaki hüzünleri, zulmetleri def 
edebiliyor. 
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Gelecekten korkular var, endişeler var. Geçmişten hüzünler var, elemler var. Geçmiş 
nasıl düzeltilebilir? İmanın iki kanadı var: biri maziye, diğer istikbal bakıyor. İman 
arttıkça, geçmişin en derin derelerine, hüzünlerine giriyorsun, oradaki hüzünleri, 
zulmetleri def edebiliyorsun. Geçmiş; canlı ve ruhludur. 
 
Nokta-i Nazar: Bunu dimağda düşünürsek: nur ile itikada kadar çıkıp orayı nur ile 
aydınlatır. 
 
Mesela bir insan manevî terakki ederek alem-i manaya geçer. Alem-i manada mazi, 
hal ve istikbal üçü bir arada. Oraya, alem-i manaya geçtiğin zaman geçmişin orada 
canlı ve ruhlu duruyor. Değiştiriyorsun. Bu değiştirme yöntemin en basiti duadır. 
 
Sual: Sirayet ederek mi değiştiriyorsun? 
Elcevab: Burada iken orayı değiştirebiliyorsun à bu sirayet. Ama bir de giren var. 
Mesela 16.Lem’ada (Lem’alar 104) diyor ki: “Gayet nadir olarak Levh-i Ezelî’ye kadar 
keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor.” Levh-i Ezelî alem-i manadan daha üstün. 
Geçmişine gidip oraları düzeltiyorsun. Settar ismine böylelikle azamî derecede mazhar 
oluyorsun, maziye geçerek. Settar ismi; günahları silendir. Bu isme azamî derecede 
mazhar olanlarda bu isim aktif oluyor. Mesela Şafi ismi; hastalıklara şifa verendir. 
Cennette bu Şafi esması tecelli etmeyecek mi? Edecek. Hastalık mı var ki Şafi tecelli 
edecek? Şafi devamlı tecelli ettiği için, hastalık olmayacak. Cennette hastalık yok. 
Niçin yok? Şafi devamlı tecelli ettiği için. Şafi böyle gözükecek. Settar ismi de var. 
Peygamber ve büyük zatlar buna mazhar değil mi? insan Settar ismine azamî 
derecede mazhar olabiliyor. Settar; günahları silen. Kim silecek? Sen mazhar olursan, 
sen günahını nasıl sileceksin? Ben mazhar oldum, senin günahını nasıl sileceğim? İşte 
mazi ve istikbale terakki ediyor imanla. Çok nadir insanlar Levh-i Ezelî’ye girer dedi. 
Girdi de ne yapacak orada? Oradakilerin hepsi canlı ve ruhludur. Orada senin bir sürü 
geçmişin var. Hepsi canlı. Senin beş yaşındakiler de var. Değiştiriyorsun. “Gelmişken, 
Osman bizim kardeşimiz, şurada onun bir şeyi var, onu bir düzelteyim” düzeltiyorsun. 
Settar ismi başka nasıl gözükecek? 
 
Sual: Oraya gitmesi lazım değil mi? Yani o kesişim noktasına taşıması lazım, o Settar 
ismi? 
Elcevab: Mesela binbir ismi birbirine vuruyor. Settar ismi biraz fazla vurdu, orada 
değişik bir renk oldu à o Settar işte. 
 
İman; geçmiş ve geleceğe nüfuz eden, geçmiş ve geleceği halde yaşamaya vesile olan 
bir sistem. Nisbet ve intisab sistemi. Biri geçmiş à nisbet, diğeri gelecek à intisab. 
Kuvvet-i iman geçmişin zulümatını, hüzünlerini def ediyor. Nur-u iman istikbale bakar. 
 
İzahın devamı: 

Cisim, cüz’-i ihtiyarîyi kullanıyor. İrade ise; vicdanîdir. Onu kullanamıyor. 
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Cüz’i-i ihtiyar iradeyi kullanamıyor ama irade cüz’-i ihtiyariyi kullanabiliyor. Bu nedenle 
cüz’-i ihtiyar hayvanî tarafımızdır ve bedensel hayatı yaşayanlara aittir. Cüz’-i ihtiyarı 
yaşayıp iradesi inkişaf etmeyenler maziyi ölçü yapıp istikbale göre tercih yapamazlar. 
Yani “şu günahı terk et, Allah sana Cennette bunu verecek” diyemezler, yapamazlar, 
o günahı terk edemezler. Hazıra mübteladır, çünkü cüz’-i ihtiyarî önündekiler arasında 
seçim yapar. Bu mu, şu mu, o mu. O kadar. İrade ise; mazi ve istikbali bir tutar, hazırda, 
halde tercih yapar. Haldeki tercihleri, mazi ve istikbaline göre yapar. Yani imanın 
kuvvetine ve imanın nuruna göre yapar. Bu nedenle Müslümanın davranışı farklıdır, 
çünkü mazi ve müstakbele göre yapıyor. Mesela kadın örtünemiyorsa, mazi ve 
müstakbel anlayışında sorun yaşıyor. İmanın kuvveti hazır zamana mübtela olmuş. 
Hazır zamana mübtela olduğu için, mazi ve müstakbele nüfuz edemiyor. Mazi ve 
müstakbele nüfuz edemeyen hazırda tercih yapamaz. Önüne konulanı tercih eder. 
 
Sual: Bunu cismaniyete nasıl bağlayacağız? 
Elcevab: Cismaniyet hâli simgeliyor. Ama bizi iki tarafa taşıyor. Cismaniyetin bir hâli 
var ki, imandır. Ama cüz’-i ihtiyarîde kalmış, cesedde kalmış. Cesed derken, 
cismaniyeti bedene indirgemiş. Yani cismaniyetin aslı bu değil. Eğer cismaniyeti imanla 
nurlanmamışsa, bedensel hayatı yaşar. Yani cismaniyeti bedene indirgenir, hâli yaşar, 
bu insan ölür. Bu ölecektir. “Küllü nefsun zaikatun mevt” Ama mazi ve istikbali halde 
yaşayanın, mazi ve istikbali zaten halde yaşadığı için, ölüm gibi bir derdi yok onun. 
Çünkü zaten halde ölmüştür. Halden ölmüş istikbalde yaşıyor. İstikbali zaten yaşıyor. 
İstikbale gideceğiz biz ölümle. O ise zaten yaşıyor. Cismaniyetin üç yönü var, ikisi 
ölmüş. Cismaniyetin hazır zamana mübtela olan hal, bedensel halidir, bedensel hayatı 
yaşıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Merceğin odaklaması gibi. Öyle bir merkez var ki, hal yani şimdiki 
zaman, cismaniyet. Geçmiş ve geleceği oraya odaklıyor. Nasıl ki mercek ile dağınık 
ışığı bir yere topluyorsun, ışık yakıyor orayı. Hal; sanki imanla burada yaşanabilen o 
bütün geçmiş ve geleceğe bir odaklama merkezi gibi duruyor. Yani cismaniyet topluyor 
geçmiş ve geleceği. 
 
Cismaniyeti kaldırırsanız, mazi istikbal yoktur. Işıklar dağılacak. Aynen, kavşak yoksa, 
esma nedir ki? Yani bilinmez. Karanlık yoksa, nur bilinmediği gibi. Cismaniyet; mazi, 
hal ve istikbalin à üçünün yoğrulmuş halidir, vücud-u haricîye dönüşmüş hali. 
 
Sual: Alem-i şehadette cismaniyet yok mu? 
Elcevab: Var. Cismaniyetin Arş’tan aşağıya Cennet ve Cehennemi de içine alıyor, ta 
alem-i şehadete kadar geliyor ama alem-i şehadette cismaniyetin bedensel hayatı 
yaşanıyor avamda. Cismaniyet bak nereye kadar, bir misal: buz à su à H2O à enerji 
à esîr à madde-i hayat; bunların tümü cismaniyet. 
 
Sual: Ayn-ı hayat cismaniyette yok mu? 
Elcevab: Ayn-ı hayat Cenneti de içine alıyor ama biraz şüpheliyim, çünkü “inneddarül 
ahireti liyel heyevan.” Orada her şey hayatlıdır. Ayn-ı hayat, Arş’taki hayat 



CİSMANİYET 10 İman-Nisbet-İntisab-Rububiyet-Uluhiyet______________________ 

 164 

zannediyorum veya Cennetteki hayat ama zannediyorum ki Arş’taki hayat, hayatın 
kendisi. Oradan madde-i hayatı al, ta buza kadarki bütün sürecin adıdır; cismaniyet. 
Eğer bu cismaniyeti, bu bütünselliği sırf buz olarak tutarsanız, buzda bedendir. Bu 
nedenle hiç kimse cismaniyeti görmemiştir, bedeni görüyor. Yani buzdaki suyu 
görmüyorlar. Sudaki H2O’yu görmüyorlar. Bu dünyada kimse cismaniyeti görmüyor. Bu 
dünya buzdur. Hep buzu gördük. Bu derslerle cismaniyete geçmeye çalışıyoruz. 
Mertebesine geçmeye çalışıyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: Melekut yolculuğu. 
 
Evet. Cismaniyet beden zannetmişiz, kesif zannetmişiz, koymuşuz kenara anlamışız 
diye. 
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyeti anlayanlar geçmiş ve geleceğe gidebiliyorlar. 
 
Hepsi mi? Kesinlikle cismaniyetle meşgul olanlar gidiyorlar ama nasıl gidiyorlar? 
Fikretme, hissetme, massetme, zevketme. Yani fikirle, hisle, latife ile. Derece 
derecedir. Mesela şu an derste fikren gidiyoruz. Bunu tefekkür eden insan tefekkür ede 
ede, hisse malolur. 
 
Sual: Geylanî Hazretlerini annesini kurtarmaya gittiğinde cismaniyetle mi gitmiş? 
Elcevab: Evet. 
 
Şu an biz cismaniyetin fikir boyutundayız. Fikr etme, bir ilerisi à hissetme, bir ilerisi à 
massetme, bir ilerisi à zevk etme. Dört meratibi var. Tasavvufta; ruhlanma, rahlanma, 
ferahlanma. İlm-i kelamda; ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn. Bizde; fikr etme, 
hissetme, massetme, zevk etme. Şimdi cismaniyeti konuşunca, fikirdeyiz. Yani 
ilmelyakîn konuşuyoruz. Mesela bu dersleri durdura durdura, not ala ala tefekkür 
edince, tefekkür ilmî sistemi hisse dönüştürüyor. Hisse dönüşünce o halleri yaşarsın o 
anda. Massetme olunca, içine girersin. Zevk etme olunca, orayı değiştirirsin. 
 
Sual: Bunları yaşayan ruh mu? 
Elcevab: Ruhta oluyor zaten. Üstad Lem’alar 137 de: “…hayvaniyetten çık, 
cismaniyeti bırak, kalbin ve ruhun derece-i hayatına gir. Tevehhüm ettiğin geniş 
dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir alem-i nur bulursun.” 
 
Sözler 202: 
“havas ile mücehhez bir cesed giydirir,                 
                                   bir vücud-u cismanî verir      
 
Cesed - Cismaniyet: Havas; hislerin tümüne denir. Cesed neymiş, onu anlatıyor. 
Cesed; havasların bir araya toplanmış, hulasa edilmiş, buzdolabına konmuş, donmuş. 
 
Sual: Nefis de öyle değil mi? 

bir defa o temaşagâha gönderir.” 
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Elcevab: Hayır, nefis öyle değil. Alem-i şehadetteki hisleri, alem-i şehadetle alakalı 
olan eşyanın bağının nümunesini insana koymuş. Çiçeğe, armuta, yer çekimine, 
cinsiyete, cinselliğe vs bunları koymuş yani dünyayı yaratmış ve onun bir nümunesini 
insana koymuş. Buzdolabında dondurmuş. Onun adı; nefis olmuş.  
 
Nokta-i Nazar: Nefis Kürs’te, his Arş’ta. 
 
Sual: Cesed şimdi ne oldu? 
Elcevab: Cesed ile cismaniyet ayrıdır. Cesed daha çok bu taraftadır. 
 
Sual: Cesedle nefis yakın gibi geldi bana? 
Elcevab: Evet.  
 
Havassın donmuş hali cesed ama bu alem-i şehadette sırf şerler yok ki, hayır galib. Bu 
kadar içeceklerden bir tanesi haram. Bu kadar yiyeceklerden bir tanesi haram. 
 
“havas ile mücehhez bir cesed giydirir, bir vücud-u cismanî verir, bir defa o temaşagâha 
gönderir.” Cesedi giydirdikten sonra bir vücud-u cismanî verir. Bu olmasa cismaniyet 
olmaz. 
 
Metnin izahı: 

• Büyük-küçük, 
Ulvî-süflî            ruhun yapısı. 

 
• Havas ile mücehhez bir cesed giydirir, 

                                 bir vücud-u cismanî verir. 
 
Yani hislerin donmuş hali à cesed. 
 
Sual: Cesedle beden aynı mıdır? 
Elcevab: Cesedle beden aynı değil. Cismaniyetle beden arasında bir ara format. 
 
Sual: Beden cesedden daha mı düşük? 
Elcevab: Cesed burada. 
 
Nokta-i Nazar: Cesed berzah. Yani beden-cesed-cismaniyet. 
 
Buz à su à H2O à enerji à esîr à madde-i hayat; bunların hepsine bir isim 
koyacağız. Cismaniyetin buradakine beden à buz. Su à cesed. Arkaya doğru daha 
birçok tanımlamalar gelecek.    
 
Sözler 498: 
  
Cismaniyet à kusurlu 
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                    à noksaniyetli 
                    à mütegayyir 
                    à kararsız 
                    à elemli.          
 
Bu cismaniyetin hakikatıdır. Bir şeyin kaynağı mahiyettir. Bize gözüken yönü 
hakikattır. Hakaik-i eşya-i sabitetun à esmadır. Mesela ağaç hakikattır, çekirdek 
mahiyettir. Cismaniyet aslına göre, esmaya göre kusurludur, noksandır, mütegayyirdir, 
kararsızdır, elemlidir. 
 
Sual: Beden sıfat mı oluyor o zaman? 
Elcevab: Bizim gördüğümüz beden. Kimse cismaniyeti görmüyor ki. Cismaniyetin 
hamuru bunlar. 
 
Nokta-i Nazar: Bunlara kuvvet ve nur girince, ayinedarlık ediyor. 
 
Aynen, böyle bir sistem olmasa yani karanlık olmasa aydınlık nasıl gözükecek? Âdem 
as bu dünyaya memuriyet için gelmiş. Niye orada yapmadı memuriyeti? Yapacağı iş 
orada olmazdı. 
 
Nokta-i Nazar: Esmaya göre kusurlu şey ama alacağı vazifeye ile aslına geçiyor. 
 
Âdem as memuriyet için buraya gönderildi. Cennette olmayacak bir şey yaptı burada. 
Bir istidaların ve iki maneviyatın à inkişafı. Bir de à esma-i hüsnaya mazhariyeti. En 
cami’ mazhar. Cennette insan esmaya mazhar olamaz mı? Olur ama zatî esma orada 
olmuyor. Mektubat 42: “…bütün 1. terakkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve 2. bütün 
istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve 3. mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i 
İlahiyeye bir ayine-i camia olması…” İşte bu üçünün bütünsel halinden dolayı buraya 
gelmesi lazım. Orada olmaz. Kur’an tuvalette okunmaz mesela. Her şeyin bir yeri var. 
Cennette bütün esmalara mazhar olunmuyor. Esma-i İlahiyelere mazhardır orada ama 
burada zatî esmalara da mazhar oluyorsun. Allah, Ehad, Samed burada oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Cennet nuranî olduğu için, belli esmaları gösterirsin. Ama sıfatı 
tamamen karanlıkta gösterirsin. Bu nedenle cismaniyet lazım ki, adem lazım ki, 
tamamen zatiyi göstersin. 
 
Allah’ın veya esmanın en zıd, en kesif, en kendisinden uzak nedir? Cismaniyet. 
 
Nokta-i Nazar: “ayine-i camia” denildi. O zaman aynanın en kalitelisi arkası en siyah 
olandır.Ve az önce saydığınız vasıflar sanki farklı sırları söylüyor. Bir sır var, güneş 
ışığını iyi yansıtıyor. Bir sır var, başka bir ışığı yansıtıyor.  
 
Doğru söyledin. Mesela bir sır var ki, soğuğu içeriye almıyor. Bir sır var ki içerdekini 
dışarıya vermiyor. Bir sır var ki aydınlatıyor. Bir tarafı var ki seni her yerde ediyor. Yani 
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bunlar cismaniyetin içeriği. Bu basitlik değil. Elem olması ne demek? Allah’ta elem yok 
ki. Elemi nasıl yaratmış? Çok ilginçtir. Allah mahluk değil ama mahluk nasıl çıkmış? 
Onun için cismaniyeti yapmak için hakikaten Allah lazım. Elem ne? Allah ne? Elemi 
nasıl yapacaksın? Allah hasta olmaz, hastalığı yaratmış. Bu zor iş. Allah en zor işi 
yapıyor. Allah her yerde, yarattığı şey bir yerde.  
 
Sual: Allah kendinde olmayanı…diyeceğim ama öyle bir şey yok? 
Elcevab: Öyle bir şey yok. Esmanın nihayetsiz meratibini birbiriyle çarpıştırarak… yani 
cismaniyetin kusurlu olması kusur değil. Kemalat için kusurlu. Kusurlu olmak, kusurlu 
olmak için değil. Kusursuzu gösterince, sen de kusursuz oluyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Ruhun alıcılık yönü à cismaniyet. Ruhun verici yönü à ene. 
 
Mesela sığırın alıcı yönü olmadığı için, verici tarafı yok. Sığırdan öğretmen olmaz, 
çünkü talebe olmadığı için. Talebe olan öğretmen olabiliyor.Ayna da çok ilginç. Güneşi 
içine alıp bir de tam tersine iş yapıyor. Başka yere nakletme özelliği var. 
 
Cismaniyet aynadır. Rububiyet gözüküyor. Ruh mir’attır. Uluhiyet gözüküyor. 
Allah’ın rububiyet tecellisine biz aynayız. Buna fark ederek veya etmeyerek ayinedarlık 
yapmak à ibadettir. Kafir, mü’min, sığır, odun, elma, ağaç à bunların yaptığı her şey 
ve gözün görmesi, kulağın duyması hepsi ibadettir. Allah Rububiyetini tecelli ettiriyor. 
İnsanın buna mazhar olması; ibadettir. Bunu fark ederse insan, fark edip de yekunu 
tecellisini, farkındalığını ilan ederse à ubudiyettir. Ubudiyet aynasında da gözüken 
à Uluhiyettir. Uluhiyet; mir’at oluyor. Cismaniyet; Rububiyete aynadır. Ruhun alıcı 
yönü cismaniyet. Oradan alıyor, direk alamaz, yapısı müsait değil. Ruhun alıcılık 
yönü olan cismaniyet à rububiyete bakıyor. Bu ruhun aldıklarıyla farkındalığa 
dönüşmesi mir’at oluyor. Ayine-i mevcudat mir’atı ruhunda... Bu sefer ubudiyet ediyor. 
Ubudiyet à aynadır.  
 

• Ubudiyet aynasında à Uluhiyet gözüküyor.  
• Cismaniyet aynasında à Rububiyet gözüküyor.  
• Ruh mir’atında  à Uluhiyet gözüküyor. 

 
Cismaniyet aynadır. Cismaniyetin yapısı kusurludur ama kusurlu olduğu için değil, 
mükemmel olmak için. Kusurlu olmak, harika bir mucizedir. Allah, Esma kusursuzdur, 
kusurlu yapıyor. Kendisinde olmayan bir şey yapıyor. En kusurlu Cebrail mi insan mı? 
İnsan kusurludur. En noksanlı insandır. En mütagayyir insandır. En kararsız insandır. 
En elemli insandır. Onun için cismaniyet, onun için insandır. En cahil olduğu için en 
Âlimi gösterebiliyor. Bunun için kaliteli. Cismaniyetimiz aynadır, Allah’ın Rububiyetini 
gösteriyor. O cismaniyet aynasında gözüken Esma-i İlahiyeyi fark edip farkındalığa 
gelen kişi Furkan oluyor, canlı Kur’an oluyor. O canlı Kur’an olmasının hayattaki 
eylemsel durumu à ubudiyettir. Ubudiyet mir’atında gözüken Uluhiyettir. 
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Yani ubudiyet aynadır, mir’attır. Ruh; mir’attır. Allah bir adım atana on adım atıyor ya. 
Allah’ın bize tecelli etmesi; rububiyet. Biz de ubudiyetle Allah’ın kurbiyetine yakın 
oluyoruz. Kişinin güneşe yakınlığına à kurbiyet. Güneşin bize yakınlığına à akrebiyet. 
Bizim güneşe yakın olmamız için, yüz elli milyon kilometre kat etmemiz lazım. Güneşin 
böyle bir problemi yok. Ben ubudiyet edince, ubudiyet aynasında Allah taayyün ve 
teşahhus ediyor (Şualar 9). 
 
Sual: Bu uluhiyeti mi oluyor, taayyün ve teşahhus? 
Elcevab: Evet ama tanımlayayım. Ben ubudiyet yapıyorum yani oruç, namaz, tefekkür, 
ders dinlemek, ders yapmak, sadaka vermek yani Allah’ın emirlerini ve nehiylerini, def-
i mefasid, terk-i kebair à koy tencereye, karıştır à bu bir mir’attır, bunun adı 
ubudiyettir. Acz, fakr, noksan, kusur; tümünün adı. O aynada Allah adım atıyor. “Sen 
mi bana böyle yöneldim, ben de sana basiretini, dirayetini, ferasetini, kemalatını, enfüs 
alemini à senin ubudiyet aynanda tecellimi göstereceğim.” Bu, rububiyet tecellisi değil. 
“Rububiyetime karşı ubudiyeti takındığın için, ben de o ubudiyetin içerisinde uluhiyetimi 
göstereceğim.” Uluhiyet, mevcudatta gözükemez. Uluhiyet; ubudiyet yapanda 
gözükür. 
 
Sual: “Basiret, feraset, dirayet, kemalat” Uluhiyetin tezahürleri mi? 
Elcevab: Evet. Ubudiyette Allah adım atıyor. Ubudiyet aynadır, netice değildir. 
ubudiyet aynadır. Orada Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Allah taayyün ve teşahhus 
edince bizde ne getiriyor? Vurdu gitti mi? Hayır. Bize bir şey bıraktı. Bize basiret, 
dirayet, feraset, kemalat bıraktı. İşte o ubudiyet mir’atında Allah’ın taayyün ve teşahhus 
etmesine à Uluhiyet. Ubudiyeti niye yaptık? Rububiyetini fark ettik. İbadette gözükmez 
Uluhiyet. Ağacın ibadeti var, meyve veriyor. Kafirler şükrü fıtrî yapıyor, fıtrî ibadet. 
Mesela leziz taamlar, leziz yemekler, güzel kokular şükrün davetçileridirler. Şükürdür 
bu. Bu ibadettir. Kafir dahi ibadet yapıyor, ubudiyet etmez. Ağaçlar ibadet eder, 
ubudiyet etmez. Sığırlar ibadet eder, ubudiyet etmez. Ubudiyet; insana mahsustur. 

Sual: Esma gözüküyordu, şimdi 
başka bir şey mi? 
Elcevab: Evet, başka bir şey. 
Aynada ben gözüktüm diye ben 
bu muyum? Ruh aynadır. 
Cismaniyet de aynadır. 
Rububiyet demek, Allah’a 
pergeli koy, Allah yönünden 
mahlukat yönüne tecellisine 
rububiyet. Mahlukatın fark edip 
ibadet ve ubudiyet yaparak, 
Allah’a farkındalığını takdim 
etmesi, rububiyetine karşı 
uluhiyetini göstermektir. 
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Ham insana mahsustur. Allah’ın Rububiyetini, Esma-i Hüsnasının tecellilerini fark edip, 
insanda cem olmuş. Bu rububiyetin aynası; cismaniyettir. Cismaniyette Allah’ın 
rububiyetini, yani özel olduğumu anladım. Ben özelim. Bütün mevcudat bana 
bakmasıyla tüzelim; Ehad. Baktım ki, bu kadar Allah’ın Rububiyeti ve sistemi bana 
dönük ve benim üzerimde ve benimle çalışıyor her şey. İster bilsin ister bilmesin, bu 
insan üzerinde çalışıyor. Müslüman ise, mü’min ise bunu fark ediyor. Yani insan 
Allah’ın Rububiyetini fark etti. Rububiyetini fark eden farkındalığa geliyor. Şuurlu iman 
oluyor. Bu sefer bu fıtrî olan ibadetini ubudiyet olarak göstermek istiyor. Ubudiyet 
olarak göstermek à canlı Furkan. Fark eden Furkan olur.  
 
Nokta-i Nazar: İbadet aynadır. Ubudiyet mir’attır. 
 
Âyinedir bu alem, her şey Hak ile kaim. 
Mir’at-ı Muhammedden Allah görünür daim. 
 
Ayine-i Muhammed’den demiyor. Mir’at; toprak gibidir, dönüştüren değiştiren, inşa 
eden. Ayna ise; değiştirmez dönüştürmez, seni sana gösterir, o kadar. Toprak öyle bir 
mir’attır ki, at çekirdeği, ağaç verir. Değiştirip dönüştürüyor. 
 
Nokta-i Nazar: Ubudiyet olması için Risalet lazım. 
 
Evet, Risalet cenahı lazım. Şimdi, bu fark etti. En kaliteli fark eden kişi à Resuldur. En 
kaliteli fark ettiği için, en kaliteli ubudiyeti olur. O ubudiyetin eylemsel hali à 
Nübüvvettir. Farkındalık; Risalettir. Onun mir’at-ı ruhunda yani ubudiyet aynasında 
en kaliteli Uluhiyet onda gözükür. 
 
Nokta-i Nazar: Cenab-ı Hak malzemeyi veriyor. Biz de ustalığımızla Uluhiyete 
dönüştürüyoruz. 
 
Aynen. Uluhiyetin sizinle alakası yok. Rububiyetin de sizinle alakası yok. Allah’ın 
Rububiyetini, Allah’lığını, Allah’ın Allah olduğunu, ben benim mahluk olduğumu bilme 
ile Allah’ın Allah olduğunu anlarım. Ben mahluk olduğumu bilmesem, yaratıldığımı 
anlamazsam, Yaratana intikal edemem. Eğer ben yaratıldığımı fark etmesem, Yaratan 
benim dünyamda olmaz. Talebe olamazsan, öğretmen olamadığın gibi… mesela 
Allah’ın canibinden pergeli koy. Pergelin ucu rububiyet. Daireyi çiz. Bu rububiyetin 
çizmiş olduğu pergel noktası demir ile kalemin çizmiş olduğu o dairenin adı uluhiyet. 
Rububiyet de Uluhiyet de Allah’ın iki tecellisi. Allah tarafından gelen tecelli cismaniyete 
vuruyor. Bunu fark eden adam… bütün kainat bana çalışıyor, bütün bedendeki maddî 
ve manevî uzuvlar ve organlar, hissiyatlar, latifeler hiç birisi benim değil, ben bunları 
kullanıyorum diye bunu fark eden insan fark ettiği anda – bu fark ettiği an çok önemli, 
bu aydınlanmadır (felsefede)…buraya kadar geldi adam (Shakyamuni buddha)..bunu 
fark etti. Bütün kainat bize bakıyor. Bana söyler misin, çilek sana niye bakıyor? Güneş 
ışınları sana niye bakıyor? Dünya senin akciğerine göre niye nemi ve basıncı 
ayarlamak için eğiktir? Niçin denizin dibinde ve çok yükseğe çıkınca ciğerin patlar? Bu 
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sistemi fark etti. Rububiyet sistem. Bu işleyen sistemi fark etti. Vayy dedi. Bunu fark 
eden, bu farkındalık bizde bir şuur olur. O fark etmenin adı; şuurdur. O zaman Furkan 
oldu, canlı Kur’andır şimdi bu. 
 
Bu işler tesadüf olamaz. Kuyuda (8. Söz) incir ağacına takıldı. Orada bir tane kelime 
ile sistem değişiyor. “Tılsım var” dedi, dediği anda Furkan oldu bu adam. Canlı Kur’an. 
Bütün sistem değişti. Aslan ata, kuyu kapıya, ejderha hizmetkar oldu. Hepsi önünde 
eğildiler, “buyurun efendim, biz de senin için hizmetçiydik” dediler. Seni bir yere 
taşımak için aslan gözüktüm. Seni bir yere taşımak için canavar gözüktüm. Zaten her 
şey böyleydi ama sen bizi böyle gördün. “Beni niye korkuttunuz, ey canavar, ey aslan? 
Hayır, biz böyleydik. Atı aslan gören senin zannındı!” Sen zannettin. İkisi de aynı 
dünya. 2.Sözde nazarında böyle bir dünyaya düştü diyor. Nazarında böyle dünya var, 
aslında öyle bir dünya yok. Hiç kimse hakikî dünyayı görmemiştir. Peygamber dahi. 
Herkes dereceli görür. Derecesiz gören Allah’tır. Dereceli gören herkes mahluktur. 
Nazarında bir memlekete düştü diyor, memleket aynı. Âdem as şeytana kandı, aldandı. 
Biri aldattı, diğeri aldandı. Niye aynı ceza verildi? İkisine aynı ceza verildi, çünkü ikisini 
de yer yüzüne indirdi. Ama hayır, birisi tavzif, diğeri sürgün. Misal dünyada biri Sinop’a 
cezaevine götürülür, diğeri ise vali olarak tayin edilir. İşte ikisi Sinop denilen dünyaya 
geldi. Birisi tavsif. Âdem as üç tane sistem aktif etti. Eğer Âdem as orada kalsaydı ben 
ademde kalacaktım. Bana nihayetsiz, sonsuz azab olacaktı, olmayan Ben’e. Ben 
ademde, hiçlikte kalacaktım, vücuda gelmeyecektim. Âdem as’ın hatası gibi 
gözüken şey benim vücuda çıkmamın sistemini aktif etti, beni vücuda çıkarttı. İyi 
ki yaptın, ey Baba, sana minnettarım. 
 
Aktif ettiği üç sistem: “…bütün 1. terakkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve 2. bütün 
istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve 3. mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i 
İlahiyeye bir ayine-i camia olması…” Bir tanesi dedi ki: “Cennette Esma-i İlahiyeye 
ayinedarlık olmuyor muydu?” dedim: “En azamî oluyordu. Ama Zat esması orada 
olmuyor!” Allah kainatta sıfatlarıyla var, zatıyla yok. Zatı insanda var. Olabilmesi için 
burası lazım. Bu dünyanın öyle bir sistemi var ki, zat esması burada inkişaf ediyor. 
Cennette olmuyor. Rıza-yı İlahî burada oluyor, ahirette olmuyor. 
 
Nokta-i Nazar: Cennetin cenneti burası. 
 
Sual: Cennetten öte şey var burada? 
Elcevab: Var. Cennet hakikat itibariyle dünyadan üstündür. Ama dünyanın içinde 
dünyalı olmayan birisi var ki, mahiyet itibariyle Cennetten üstündür. O da insandır. 
Cennet, hizmet mahallidir. Hizmet alan insandır. Aziz misafirine hoş-amedi ediyor 
dünya. Herkes bize hizmet ediyor. Çünkü dünyanın üstünde aziz bir misafiri var. Çok 
acayip, garip bir misafiri var. Benî-Âdem var.  
 
Hakikat; esmadır. Dünya ve Cennet arasındaki hakikat kıyas edilmeyecek kadar 
Cennet harikadır. Allah Kur’an’da medh ediyor. Ama o dünyada bir benî-Âdem var, 
onun bir mahiyeti var, o mahiyet itibariyle Cennet bir şey değil. Çünkü “Cenneti, 
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isteyene ver onu” diyor Yunus Emre. Çünkü Cennetten üstündür beka. Beka burada 
anlaşılıyor. Cennette beka olduğu halde, orada olsaydı, yine bilemezdi. Ondan sonra 
bekadan da üstündür Rıza-yı İlahî. Rıza-yı İlahî burada kazanılacaktır. Orada 
olmayacak. 
 
Sual: Cennet neyin yeri? Sadece ikram yeri mi? 
Elcevab: Hayır. Esma-i hüsnanın en azamî tecelligâhın mazhariyet yeridir. Orada 
esma, burada Zat. Dünyada Esma-i Hüsna var ama en cami orası. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman Esma-i hünsanın en azamî tecellisi olması için Cennet var. 
Yani sadece ikram yeri değil. 
 
Evet, Esmanın en azamî tecelli yeri orası. Ama burada bir misafiri var ve bu misafirinde 
bir mahiyet var. Bu mahiyet Cennetin de daha arkasında, çünkü Cennet bile ondan 
yapılmış. “…1. terakkiyat-ı maneviye-i beşeriyenin ve 2. bütün istidadat-ı beşeriyenin 
inkişaf ve inbisatları ve 3. mahiyet-i insaniyenin bütün esma-i İlahiyeye bir ayine-i camia 
olması…” Zatî isimler en azamî Cennette tecelli edemez. Allah, Ehad, Samed gibi, 
çünkü Allah kainata, mahlukata “sığmadım” diyor. Zatı olmaz, sıfatları var. Zatı à 
insanda. O insanda o sistemi nasıl aktif edecek? Allah’a en zıd mekanda olur. 
 
Sual: Cennette Rüyet var? Bu zatî isimle değil mi? 
Elcevab: Evet, Ruyetullah var ama mesela Rahman’ın rüyeti var. Rahim’in rüyeti var. 
 
Sual: Yani esma seviyesinde bir rüyet var? 
Elcevab: Mesela Hakîm gözükecek. Hakîm burada eşya olarak biliniyor ama bizde 
tefekkür olarak biliniyor. Bak, Hakîm yani hikmetli yapmış. Bizde ise hikmet dolu 
sözleri, yaşantısı, manası. Orada hikmetin yani Hakîm’in rüyeti var. Allah da bir Esma. 
Bismillahirrahmanirrahim’deki Allah, Rahman ve Rahim. Rahman’ın rüyeti var, 
Rahim’in rüyeti var, Allah isminin de rüyeti var. Allah isminin rüyeti burada olacak. Yani 
burada müşahede ediliyor. Zatî esmalar burada oluyor. Orada olmaz, çünkü alem-i 
şehadet Allah’ın en zıddıdır, o zaman en cami’dir. Şöyle diyeyim: Allah’ın isimlerini 
hava mı daha iyi gösterir, su mu, toprak mı? Toprak. Niye toprak? En kesif değil mi? 
Çünkü en kesif en latifi gösterir. Latifin en derinliklerini, en inceliklerini gösteriyor. 
Mesela ayna mı parlak, toprak mı parlak? Ayna toprağa göre parlak değil. Ayna 
suretimi gösterir. Ama toprak ise hakikatı gösterir. Çekirdeği aynaya tutun. Suretini 
gösterir. Ama toprağa atın, içini çıkartır. İşte Cennet benim içimi çıkartamazdı. Benim 
dış dünyamı tanzim ederdi. Yeme, içme, gitme vs. ama benim batınım nasıl çıkacaktı? 
Bir umumî Cennet var, bir de hususî Cennet var. Umumî Cennete dünyaya gelinmeden 
bulunan yerdir. Yani Âdem as buraya gelmeden olduğu yer à umumî Cennettir. 
Hususî Cennet değildi. Dünyada yaşadıktan sonra “…1. terakkiyat-ı maneviye-i 
beşeriyenin ve 2. bütün istidadat-ı beşeriyenin inkişaf ve inbisatları ve 3. mahiyet-i 
insaniyenin bütün esma-i İlahiyeye bir ayine-i camia olması…” en azamî derecede 
mazhariyeti nisbetinde insanın umumî Cennet içinde hususî Cennetini burası 
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oluşturuyor. Cennetin Cenneti buradan oluyor. Cennet orada vardı zaten ama 
Cennetin Cenneti olan hususî Cennet buradan oluyor. 
 
Sual: Cennet esmaya ayna, dünya da mir’at mı? 
Elcevab: Dünya değil, dünya içindeki aziz misafiri. Çünkü bu dünya ve alem-i şehadet 
insanın istidadatının ve mahiyetinin, inbisat ve inkişafatı için malzemedir. O zaman bu 
insanın mahiyetini inkişaf ettirmek için, bu sistem kurulmuş. Bu sefer Allah insanın 
enesine taayyün ve teşahhus ediyor, burada. “İyyakene’budu ve iyyakenestain.” Şualar 
9.sayfa. Orada Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Sakın lügatle gitmeyin, yanılırsınız. 
Allah’ın zatî isimlerinin, Allah’ın taayyün ve teşahhus etmesi için… Allah kainatta 
isimleriyle var, insanın enesinde, ruhunda zatiyle var. O zatın taayyün ve teşahhus 
edebilmesi için, bu sistem lazım. Bu sistemle biz Cennete gideceğiz. Geldiğimiz yere 
mi? Hayır! Geldiğimiz yer umumî Cennettir. Ama Cennetin içinde Cennetler var, hususî 
Cennet. Herkesin dünyası ayrı. O Cenneti burada oluyor. 
 
Sual: Hususî Cennetlere de misafir gidebiliyor musun? 
Elcevab: Ben gidildiğini görmedim. Menazir-i sermediye manzaraları orada. Umumî 
cennette “ala sururi mütekabilin.” Hususî Cenneti, kimse kimseninkine giremeyecektir, 
ezelî ve ebedî olarak. O umumî şeyin içinde böyle bir şey var. O da burada. 
 
Sual: Cismaniyet kusurlu, noksaniyetli, mütegayyir, kararsız, elemli. Hepsi aynı 
kökenli, tek “kararsız” farklı kökenli. Niye kararsız? 
Elcevab: Kayyumiyet olması için. Kararsız olacak ki kayyumiyet gözüksün. Kararlı 
olan yerde kayyumiyet olmaz. Fikrî kararsızlıkla alakası yok. Allah bu kainatı kabza-i 
tasarrufunda tutması için, kararsız olması lazım. Kararlı olanı tutmaya gerek yoktur. 
Peki kayyumiyet niye var? Mevcudat kopmasın diye. Hayatı canlandıran, aktif eden 
sudur. Onu kaba koyun, günlerce kapalı tutun, suya hareket ettirmeyin, su kokar. Bu 
mevcudat kararlı olsa, kokar. Kararsız olacak ki, hareketlendirsin, meyve, evlad 
doğursun. Bu sistemi de tutacak bir sistem lazım. Onun adı da; kayyumiyet. 
 
Kararsız yapmak zordur, kararlı iken. Kusursuz iken kusurlu yapmak zordur. 
Kusursuzdan kusurlu yapmak zordur. Muayyensiz iken muayyen yapmak, sistem iken 
elem yapmak, mükemmel iken noksan yapmak çok zordur. Ölümlü yapmak zordur, 
ölümsüzü. 
 
Nokta-i Nazar: Katı hal en kararlı hal, gaz hali en kararsız hal. En kararsızı kararlıya 
getirmek çok zor. 
 
 
24.04.2016 
Çorlu 
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CİSMANİYET 11 
 

1. Mukaddime: ŞEHİD 
 

Sırat köprüsü “Elestü bi Rabbiküm” dan başlıyor. Orada başlamasa, Allah sitem etmez. 
“Sözünüzü niye tutmuyorsunuz?” dediğine göre sitem edilecek yer başlamış orada. 
İşarat-ül İ’cazda anlatıyor. “Elestü bi Rabbiküm... Kalu bela.” Orada sırat köprüsü 
başladı. “Eşhedü el lailahe ilallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah.” Bu da 
sekerat. Bitti. Bu hayatta ilimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudretten 
ilime... var olup yok oluyoruz. Ampul gibi, drrrrrrt yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. 
Dimağın bütünlüğünü (bütün yedi meratibini), kalb bütünlüğünü, ruh bütünlüğünü, hâlet 
bütünlüğünü ve eylemsel, davranış, bulunduğun ortam… hepsinin fotoğrafı çekiliyor. 
Yani dimağ, kalb, ruh ve eylem bütünlüğünü karıştır, tek bir şey olur à o da her bir tek 
drt.  

 
 

Bütün adamları üst üste katla, o şimdiki sensin, bedendir. Fakat her birisi önünü ve 
arkasını tanımladığı için, misalîdir. Her birisi beden-i misalîdir. Enfüs lügatta tarifi var. 
Üstad bunların her birisine “ferd-i aher” diyor. Böylelikle ferdiyete mazhar oluyoruz. 
 
Sual: Niye Kalu bela’dan başlıyor? Sanki ruhun aherleri dünyada başlıyor gibi geliyor? 
Elcevab: Cenab-ı Hak hitab etti: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Bu, teklifi yüklenme 
anı. Hatta Cennette Âdem as’a “yeme” dedi. Onun dırt’ı orada başladı. Sana Allah teklif 
ettiği anda teklifi kaldırıp reddedecek durumdasın. Peki alem-i şehadette şeytan 
kadınla, parayla, faizle imtihan olmuyor ki. Şeytan burada kaybetmedi ki, orada 
kaybetti. Orada kaybedenler yok mu? Orada ruhlar secde etti veya etmedi. Orada irade 
sistemimiz ile, burada ihtiyar sistemimiz ile yaptık. 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 31: “Ve o nefy yolculuk ise, alem-i ervahtan, rahm-ı maderden, 
sabavetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, Sırat’tan geçer bir 
uzun sefer-i imtihandır.” 
 
Bu yolculuk iki ay. Kabire kadar bir gün. Çünkü “bir gün sonra istasyon var” diyor. 
Orada trene, uçağa vs biniyorsun. Ondan sonra daha 59 günümüz var. 
 

Kalu bela                       
Sekerat  

Her biri bir beden-i misalî 



CİSMANİYET 11______________________________________________________ 

 174 

Soru şu: “Şehide öldü demeyiniz” deniliyor. Bana ama “cenazesini kıl” diyorsun. 
Demek ki ölmüş ama demeyin diyor. Onun içiyle konuşuyor Cenab-ı Hak adeta. Şehid 
öldüğünü bilmiyor. 
 
Sual: Berzah hayatını yaşamıyor galiba şehid? 
Elcevab: Şüheda hayatı 4.hayat tabakasıdır. Mektubat 6: “Evet şüheda, hayat-ı 
dünyevîlerini tarık-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara 
hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Alem-i Berzahta 
onlara ihsan eder.” Yani alem-i berzahın bir alemi, çünkü orada da yedi mertebe var. 
 
Soru şu: Ferd-i aher giyer mi yani beden-i misal giyer mi? Elcevab: Giymek zorunda. 
Yaşayan herkesin beden-i misalîsi var, istisnasız. “Elestü bi rabbikum” u yaşayan 
herkesi beden-i misalîsi var. Soru: Mevt anında şehid giymez mi? beden-i misalî nasıl 
giyer? Yani sekeratı yok, Eşhedü’sü yok. 
 
Nokta-i Nazar: Hz Âdem as hayatın azamî derecede tecelli ettiği yer Arş diyoruz. O 
zaman ordayken hayatlı olduğunu ve ölümü bilmiyordu. O zaman o farkındalık insana 
bir şeyler katıyor. Mesela şahid, şehid, şuhud. Neye şahid oldun? Hududun nerde 
senin? Şehidliğin de mertebesi var yani. Nasıl tanımlıyorsun yani. Oradan yola 
çıkarsak daha rahat buluruz sanki. Cennetteyken cennette olduğunu bilmiyor. Bunu 
fark ettiren daha bir üst birim gerek. Şahid oluyor-alem-i şehadet. Burada şahid oluyor. 
Üstad Hazretleri de orada şehidi anlatıyor, talebe-i ulumu anlatıyor. Kendisi daha şehid 
değil ama şehidi anlatıyor. O zaman nerde olduğundan ziyade farkındalık burada 
önemli olan. Mesela Levh-i Mahfuzun da şehidi vardır. Arşın da şehidi vardır. 
 
Şehid niye şehiddir? 1.zahirî şeriata göre vatana, namusa, millete, nesle, i’la-i 
Kelimetullaha şuurlu veya şuursuz olsun onu müdafaa edenlerle beraber olur. İster 
korksun, ister korkmasın, ister şuurlu yapsın ister şuursuz yapsın, iman olduktan sonra 
buna bu yaptığı icraatın yani kendisinin o kadar ehemmiyeti yok ama yaptığı hizmete, 
vatan-millet-namus Kur’an, mükafaten Allah ölümü ona hissettirmiyor. Yoksa bir 
kazanımı değil. Belki korkuyordu, gitmek de istemiyordu ama o yaptığı hizmete 
mukabil… yani mesela cennete giden de cehenneme giden de ikisi de pişman olacak. 
Niye? Cehenneme giden: “Niye yapmadım?” Cennete giden: “Niye daha fazla 
yapmadım?” diye pişman olacak. Onun çaresini buldum. Ben bunun azabını 
çekiyordum. Cennette “keşke bir sayfa daha kitap okusaydım, bir lailahe ilallah daha 
çekseydim” diyeceğiz. Bu da azabdır! Bunu dünyada da diyoruz. 
 
Şehidlik haşir meydanına kadar. Cennette şehidlik yok. Şehid şu an sadece berzahı 
bilmiyor. Onun için şehid. Berzahta ama berzahı bilmiyor. Şehid haşir meydanında 
hesap kurulduğu zaman öldüğünü anlayacak. 
 
Sual: Ama şehid hesap görmeyecek diye rivayetler var? 
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Elcevab: Evet, herkes haşir meydanında hesap görmeyecek ki. Sistem kurulacak. İlan 
edecek, “şunlar geçsin”. Hesap yok. Ashab-ı Kehfin köpeği bile hesap vermeden, 
kuyruğunu sallaya sallaya geçecek. 
 
Sual: Hayvan olduğu için mi yoksa onlarla beraber olduğu için mi? 
Elcevab: Hayvaniyet kalkıyor. Onlarla beraber olduğu için. Vicdanda his Marifetullah 
için. Muhabbetullah da “elhubbu fillah vel buğzufillah” tır. Kimle beraberdir, kimleri 
seviyordun? Köpek, Ashab-ı Kehf ile beraber olduğu için kuyruğunu sallaya sallaya 
doğru cennete gidecek. Ona geç denilecek bana “hesap ver” denilecek. 
 

2. Mukaddime: ŞAHS-I MANEVÎ 
 
Cennete girince, o güzelliği görünce herkes “keşke biraz daha bir şeyler yapsaydım” 
diyecek. Bu benim alemimde kalkması lazım dedim yani bunun çaresini bulmam lazım 
dedim külliyattan.  
 
Sual: Bu cennet gayesi olanlarda mı olacak, cennet gayesi olmayanlarda mı? 
Elcevab: Herkeste olacak. Cennete girdikten sonra ihlas-mihlas yok orada, sadakat-
madakat yok. Herkes pişman olacak. Çünkü şuur gitmedi ki, daha çok şeyler var 
biliyorsun. Cennet benim için evet sonsuz ama ben bu makamda sonsuzum. Başka 
makamlardaki sonsuzluklar ne? 
 
Nokta-i Nazar: Siyah örtülerle örtülü olacakmış. Onları görünce soracakmış “bunlar 
nedir” diye? “Bunlar senin yapabileceklerindi ama yapmadığın şeyler.” denilecek. 
 
Şahs-ı manevîyeye girmeyenin bedeli: Evet, aynen. Onlar ademî örtüler. Ne ile 
çözdüm biliyor musun? Çok meşgul oldum. Ben o vicdan azabını çekemem. Yani 
“tuvalete giderken bir lailahe ilallah çekseydim” vs gibi. Lahikalar kesinlikle bu tür 
soruların cevaplarıdır. İmanî meseleler değil. Müzakerenin sistemi lahikalardır. Bu 
sistem lahikalardır, içine imanî mesele atıyorsun. Kastamonu Lahikası 96: “Hayat-ı 
içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor, her 
cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususî 
ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir? diye me’yusane düşündüm.”  Burada 
insanın cemiyetteki durumunu anlatıyor. Şahs-ı manevîyeye girmeyenin bedelinin ne 
olduğunu anlatıyor. Çünkü bir Nur talebesi bir günaha mukabil, bir istiğfara mukabil 
binlerce, iştirak-ı amal-i uhreviye sırrınca, kardeşlerin takva kalesinden yardımlar 
geliyor. Mesela şu an bir Nur talebesi fabrikada çalışıyor veya uçakta uçuyor. 
Günahların içinde ama burada yapılan ders ona gidiyor şu an. Ben uyurken onlar 
çalışıyor, bana geliyor. Şu andaki zaman da yetmiyor. Üstadla başladı. Kastamonu 
Lahikası 57: “Risale-i Nur’un… istikbalde kıymetdar şakirdleri olanlar, şimdi de 
talebeler dairesinde olarak hissedardırlar.” Gelecekteki Nur talebeleri şimdi daire 
içindeler diyor. Emirdağ Lahikası 1-208 de: “Madem o iman hakikatları yüksek bir 
ibadet ve hasenedir ve onunla çokların imanını kurtarmak binler hasene hükmündedir, 
onun zuhuruna çalışanların her birisi onu okuyup ve dinleyip itikad etmesiyle, aynen 
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işlediği sair hayratın defteri gibi bir uhrevî senedidir.” Okuduğun her bir sayfa uhrevî 
sened olacak. 
 
Şahsî sevap cihetiyle “keşke” diyeceğiz cennette ama bir Nur talebesinin amel defteri 
kapanmadığı için, ta Üstaddan kıyamet kopana kadar… bir Nur talebesinin hizmeti, 
dünya ve ahiret, kuzeyde güneyde, doğuda batıda olan bütün haseneler geldiği için 
keşkeler kalkıyor. Çünkü bir insan ne kadar yaparsa yapsın, keşkesi olur. Ama şahs-ı 
manevînin sevabına bir insan kesinlikle varamaz. Çünkü kendi yaptığı muayyendir. 
Allah Resulünün de sevabı muayyendir, ne yaparsa yapsın. Ama ümmetinin bir misli 
ona geçince gayr-ı muayyen oldu. Kanun-u İlahîdir bu. 
 
Biz şahs-ı manevînin içine girdiğimiz zaman bitmedi ki “keşke daha yapsaydım 
diyeyim”. Çünkü benim yapabilme ihtimalim olmayan hayalimin uçuk şeyleri var şu 
anda. Tefekkür-ü imanî yapıyor biri şu anda. Ben onun getirmiş olduğu hasenata, o 
kardeşimin tefekkür-ü imaniyeden hasıl olan rahmet-i İlahiyeye ömrüm boyunca 
çalışsam varamazdım. Onun için dibi yok. Dolayısıyla cennetteki o keşkelerin çaresi 
à şahs-ı manevî. Bundaki hasenatlar bitmiyor ki, keşke diyelim. 
 
Aynı kanun Peygamberde de var. Uygulayayım: bütün ümmetinin saadetleriyle ve 
elemleriyle müteellim ve mütelezziz olduğu için bütün ümmetin hasenatına hissedardır. 
Niçin bütün ümmetinin hasenatına ortak oluyor? “Es sebeb-ül kel fail” sırrınca ona 
bitamamiha giriyor. O sistem ona da çalışıyor. Şahs-ı manevî ona da çalışıyor. O 
istisna değil bu kanundan.  
 
Sekeratta o giydiriliyor. Üstad diyor ki, müride şeyhin himmeti olur. Yani sekeratta 
mürşidin himmeti olur diyor. Nur talebesine sekeratında şahs-ı manevî devreye giriyor. 
Şahs-ı manevî nedir? Dimağdan çıkanları, kalbden çıkanları, ruhtan çıkanları, 
eylemler (müsbet, menfî yok) à koy tencereye, karıştır. Her an ben, benim beden-i 
misalim bir tanesi, müsbeti oraya gidiyor, şahs-ı manevînin havuzuna giriyor. Ruhtan 
çıkan ruhsuz olmaz. Şarab içenin teri necistir. Normal bir insanın teri mubahtır. Çünkü 
batınındaki çirkinlikler zahirine aksediyor. Dimağdan çıkanlar akılsız olamaz. Kalbden 
çıkanlar kalbsiz olamaz. Ruhtan çıkanlar ruhsuz olamaz. Eylemden çıkanlar cansız 
olamaz. Bunun bütünü benim şahs-ı manevîmdir. Onu da onun içine atıyorum, 
bütünsel oluyor. Onu işte giyiyor. 
 
Şehid de ümmetin adına gittiği için, alem-i İslam için giyiyor. Hayatını feda ettiği 
kudsiyetten dolayı. Vatan, namus, din kudsîdir. O şahs-ı manevîye giriyor. Çünkü feda 
ettiği vücudu, tarîk-ı hakta feda ediyor. Kendi ameliyle baş başa kalsa, zaten yamuk 
yumuk adam. İmanı varsa, namazı dahi olmasa, rezil kepaze dahi olsa, boğulsa veya 
yansa şehiddir. Ama imanı varsa. Üstad diyor ya millet namaz kılmıyordu diye savaşla 
namaz kıldırdı. Millet oruç tutmuyor diye savaşla oruç tutturdu. Demek namaz kılmayan 
milletti, oruç tutmayan milletti. Demek şehid olmak için namaz, oruç şart değil. İman 
olduktan sonra şehiddir, çünkü o elbiseyi giyiyor. Nasıl olur ya diyor. Allah’ın adaleti 
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noktasında baksan olmaz. Ama rahmet-i İlahiye adaletinden üstündür. Böylelikle 
kendisini gösteriyor. 
 
Sual: Daha önce namaz kılmayanın işi zor demiştiniz? 
Elcevab: Amel imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor (İşarat-ül 
İ’caz 149). İmanı varsa… altını çiziyorum. Boğuldu ama imanı varsa… imanı varsa 
diyorum. İşarat-ül İ’caz 83: “Akaidî ve imanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke 
haline getiren ancak ibadettir.” Yani imanı kalmışsa… amelsiz iman kalır mı? Çok zor... 
kalabilir, kalmayabilir. Biz imanı kalmış mı kalmamış mı onu konuşmuyoruz. İmanı 
varsa diyoruz.  
 

3. Mukaddime: TALEBE-İ ULUM 
 
Sual: Talebe-i ulum ile şehidin farkı nedir? 
Elcevab: Talebe-i ulum nedir? Allah’ın mesleği -tövbe- Allah âdeme ilk şunu yaptı: 
“Alleme ademe esmae külleha.” Allah’ın mesleği, Âdem as’a ilk esmaları öğretti. Allem 
à muallim à öğretmen. Allah, öğretmenlik yaptı. Talebe-i ulumun hocası, öğretmenlik 
yaptığı için, Allah’ın bu sıfatını giyiyor. Adam evliya olabilir ama o kadar mühim değil. 
Ama talebe yetiştirmek, çekirdeği yetiştirmektir. Uzun soluklu bir şeydir, insan 
yetiştirmek. Adam bina yapmış, içinde insan yok. Cami dahi olsa ne olur? Zaten insan 
kalbine nisbet edilmiş Kâbe’yi yıkmak. Talebe-i ulum yetiştiren, insan yetiştiriyor. 
Allah’ın bu sıfatına mazhar olduğu için, Azrail’ini kendisi tercih ediyor. Mektubat 352: 
“Bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veliyy-i azîm, sekeratta iken, ervah-ı evliyanın 
kabzına müekkel Melek-ül Mevt gelmiş. Seyda bağırarak demiş ki: “Ben talebe-i ulumu 
çok sevdiğim için, talebe-i ulumun kabz-ı ervahına müekkel mahsus taife ruhumu 
kabzetsin!” diye dergah-ı İlahiyeye rica etmiş.” Sekeratta ihlassızlık yok, çünkü 
sekerata girmiş. Bu isteğini nasıl diyebiliyor? Bu adam, o zat ömrü boyunca laf dinledi, 
Allah’ı dinledi, talebe yetiştirdi. Allah’ı dinleyenlere Allah şöyle yapıyor: ben de seni 
dinliyorum diyor. Laf dinledi mi, emirlerine “febiha” dedi mi? Allah da bunun en son 
kaliteli lafını dinliyor. “Ne istiyorsun” diyor. O da “ben bu modeli istemiyorum, şunu 
istiyorum” diyor. 
 
Sual: Talebe-i ulum vasfı nasıl kazanılır? 
Elcevab: Risale-i Nur dairesinde bir dost var, kardeş var, talebe var -talebe buradan 
başlıyor- sonra has, ehass-ı has, erkanlar, rükünler. Mesela “ne istiyorsunuz bu 
adamlardan, bunlar çay içiyor, kitap okuyor, biz zaten rezil yaşıyoruz, bir de onlara 
düşman mı olacağız” diye bizleri savunsa, bu adam dosttur. Kardeş de doğuda daha 
çok olur. Üstad Seyda’dır derler. Nurcu olanlardan da Üstadın mehdiliğine bağlı. Üstad 
mehdidir diye leylimley gidiyor. Bu kardeştir. Talebe ise her gün beş on dakika Risale-
i Nur okuyor. Has ise siyasetçidir, evlidir, ticaret yapıyordur yani içtima-i hayattadır 
ama hayatındaki gayesi hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeye hizmet etmek. Çalışıyor ama 
zengin olayım, hava atayım vs. diye çalışmaz. Zaten bunun için çalışmak haramdır. 
Fakat çoluk çocuğumun nafakası için çalışıyorum demek farklıdır ve bu hastır. Ama 
çoluk çocuğumun dışında araba da almak, biraz daha lüks yaşamak, rahat etmek bu 
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mubahtır, haram değildir. Mesela Üstadın talebelerinden Hulusi abi, Tahir abi, Re’fet 
abi à bunlar evlidir ama hastır. Ehass-ı has; hayatını vakfedenlerdir. Onun üstünde 
de Üstadın varisleri var. Kitapta yazılmış bunlar. Yoksa öyle bir kere ziyaret etmiş, 
Üstadın elini öpmüş olanlar değil. Varislerin içerisinde de bir neşir edenlerle vekiller 
var. Mesela Sungur abi hem şahsî vekili hem varis-i mutlakıdır. Bu nedenle Sungur 
abinin iki sıfatı var. Yeğin abinin yok mesela. Yeğin abi vekili değil ama varisidir. Mesela 
şu anda o vekillerden yaşayanların dışında kimse Risale-i Nuru neşredemez. Üstad 
tayin etmiş onları, ben tayin etmedim. Onlara muhalefet etmek yani zıd olmamak 
şartıyla, helal ve mübah işlerinde onlara muhalefet etmek, sanal bir kurgu yapmak, 
direk Üstada bir muhalefettir. Çünkü Üstad “Hüsrev’in aleyhinde bulunmak, doğrudan 
doğruya Risale-i Nur aleyhinde bulunmaktır” diyor. Şualar 517: “Ben size ilan ederim 
ki; Hüsrev’in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünkü şimdi 
onun aleyhinde bulunmak, doğrudan doğruya Risale-i Nur aleyhinde ve benim 
aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azîm hıyanettir ki…” Üstadın adı geçen 
varislerin aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Üstada muhalefet etmek olur. Sistem 
kurulmuş, kaos olmasın diye. Kim Risale-i Nur’u neşredebilir? Kitapta adı geçen 
Üstadın varislerinin dışında kimse neşredemez. Kazibdir, meşru değildir, şer’i değildir, 
Risale-i Nur’un şer’isi değildir, feyiz alamazsınız. 
 
Şehid hangi elbiseyi giyecek? Nur talebesi de o elbiseyi giyecek! Beden-i misalî. 
Drrrrt’larımız yetmez, çünkü iman tehlikede, diyor Kastamonu 96 da. Baktım ki ihlas, 
sadakat, takva, hizmet, içtinab-ı kebair derecesine göre bundan kurtulur. Takvayı 
Üstad nasıl tanımlıyor? Sabaha kadar namaz kılmak, gündüz oruç tutmak değil takva. 
Kastamonu Lahikası 148 de  
 
“Takva;  menhiyattan ve  günahlardan   içtinab etmek” ve  
     “bu    def’i mefasid ve terk-i kebair   denilen takva” diye de geçiyor.  
 
Demek ki menhiyat à def’i mefasid ve günahlar terk-i kebaire bakıyor. Demek ki 
birincisi terk, yani bid’at olan şeyleri, haram olan şeyleri terk edeceksin. Onun üzerine 
feyiz gelecek. Başka gelmez. Haram pirinçle çocuk büyütürsen, feyiz alamazsın. 
Çalınmış pirinç. Ne fark var abi, o da pirinç bu da pirinç? O da kitap, bu da kitap. 
 
Sual: Günah daha ağır. Normalde ilk önce günah sonra menhiyatı söylenmesi 
gerekirken niçin ilk önce menhiyat sonra günah söylendi? 
Elcevab: Çünkü birincisi terk olması lazım. Mesela Sahabelerin en büyük vasfı îsar 
hasleti. İsar hasleti; kardeşini tercih etmektir. Kardeşini tercih edebilmen için kendini 
terk etmen lazım. Günah şu: mesela plaja gidip bakmak haramdır. Ama plaja gitme 
niyetini terk et. Bu menhiyattır, def’i mefasid. Yani zina yapma yok o anda. Zinaya 
yaklaşma. Birincisi yaklaşma. Terk. İlk önce terk. Kur’an’da “zina yapma” demiyor. 
“Zinaya yaklaşma” diyor. Mesela plaja gireyim mi, girmeyeyim mi? Buna gücün yeter. 
Ama girdikten sonra bakmamağa gücün yetmez. İlk önce terk, sonra bakmamak. 
 
CİSMANİYET konusu: 
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Sözler 498: 
“ toprak à suya,                       
             à havaya,    nisbeten à kesafetli, 
             à ziyaya                      à karanlıklıdır;” 
 
Nisbî dış dünyadır, emr-i nisbî. Emr-i itibarî ise; soyuttur, içsel alemdir, cüz’î ve küllî. 
Nisbet; dış dünyadır, somuttur, realitedir, küll ve cüz nazara alınacak. 
 
Sual: İtibarî olarak tam tersi mi? 
Elcevab: Tersi evet. “Nisbeten” gördüğünüz anda à emr-i nisbî kanunu düşünülecek. 
 
Sual: Nur demedi, ziya dedi? Nur; itibarî mi o zaman? 
Elcevab: Evet, ziya bir şey değil ama toprak her şeydir ya. Muayyenleşen nurdur. Her 
şey olan ziyadır. 
 
Sual: Ziyaya karanlık kullandı, nura zulmet mi kullanacak o zaman? 
Elcevab: Karanlık konuşulunca à nisbet, dimağ nazara alınır. Cüz-Küll. Zulmette 
ise à itibarî, vicdan. Cüz’î-Küllî nazara alınır. 
 
Üstad kırk sene ömür, otuz sene tahsille dört kelamla dört kelime ile sistemin işlevinden 
bahsediyor. Sistem nasıl çalışıyor, detay önemli değil. Sistemden bahsediyor. Bunu 
bildiğin zaman mülk ve melekut kavramları anlaşılıyor. Mülk mülevves olabilir, çirkin 
olabilir. 
 
Nokta-i Nazar: Bu sistem sadece zahiri içine almıyor, ahireti de içine alıyor. Komplesi 
sistemi çözüyor. 
 
Evet, Allah’ın dışında her yer. Sistemi çözüyor, yani dört kelam ve dört kelime öğrendim 
diyor Üstad. Sistem. Dört kelime size ne anlatıyor? Dört kıyye çanta vardı, dört 
peygamber, dört kitap, dört melek, dört unsur. İstasyonda uçak, tren, gemi, otomobil 
var à dört. Sistemi çözdükten sonra kolay. Diğer şeyleri anlatması çok kolay olur. “Bu 
çok zor anlatılmaz” diyen anlamamış demektir. Einstein’ın sözü: “Bir insan bir mevzuyu 
ne kadar iyi anlarsa, o kadar iyi anlatır.” Yeter ki sen onu kavra. Bak, nisbet yerine 
kıyas da diyebilirdi, ama demiyor. 
 
Metnin devamı: 
“hem kesafetli olan nefs-i insaniye;à sırr-ı camiyet itibariyle, 
                                                       à tezekki etmek şartıyla 
 
                                         bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıktığı gibi..” 
 
Sual: Nefs-i insaniye bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıkıyor. Nefs-i insaniye toprak 
mı? 
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Elcevab: Evet, toprak. Latife-i insaniye yani. 
 
Sual: Nefs-i insaniye bildiğimiz nefis mi? Yani bütünlük olan? 
Elcevab: Nefs-i insaniye nefs-i emmare değil. Evet, mesela namazı kılmayan nefsine 
zulmetti diyor Meyve Risalesinde. Namaz kılmamak nasıl nefse zulüm olur ki? İşte 
nefs-i emmare ile karıştırıyoruz. Bu nefs-i insaniye Latife-i insaniyedir. Sana 
giydirilen insanlık kesiftir. Mesela Latife-i Rabbaniye mi daha kaliteli yoksa Latife-i 
insaniye mi? Latife-i insaniye daha kalitelidir (Barla 273 de Latife-i insaniyenin açılımını 
anlatılıyor). 
 
Sual: Nefsin yedi mertebesinin cem’i mi Latife-i insaniye? Yani nefs-i levvame, Nefs-i 
mutmaine vs. bunlar gibi nefis cihazı eşittir Latife-i insaniye midir? 
Elcevab: Sırf o değil. O da var içinde. Sana vücud giydirilmiş, hayat giydirilmiş, 
insaniyet giydirilmiş. İşte bu, bab-ı insaniyet. Onbir tane sıfatı var. 10.Sözün 11.hakikat 
Bab-ı insaniye; ism-i Hakk’ın cilvesidir. İnsan, insan değil. Atlet giydirildi, gömlek 
giydirildi, kazak giydirildi, ceket giydirildi, palto giydirildi, şemsiye takıldı. Sana vücud 
giydirildi, sana hayat giydirildi, sana insaniyet giydirildi sana… sen kimsin? sana 
insaniyet verilmiş. Sonra İslamiyet ve iman, marifetullah ve muhabbetullah sana 
giydirilmiş. Sen kimsin? Çünkü insan değiliz daha. Toplumda da deriz ya: hiç mi 
insanlığından utanmadın, insanlığını mı kaybettin. Demek ki bir insanlık var. Mesela 
Ramazan diye bir melek var. O meleğin şahs-ı manevîsine ramazanda giriliyor. Onun 
için o aya ramazan denilmiş. Ona girmenin sistemi de oruç. İnsanlık denilen bir alem 
var. O alem insana monta edilmiş. Onun adı da à nefs-i insaniye. 
 
İnsaniyetin 11 sıfatı: 
Sözler 87: “Cenab-ı hak ve Mabud-u Bilhak, insanı 
1- Şu kainat içine rububiyet-i mutlakasına ve umum alemlere rububiyet-i ammesine 
karşı en ehemmiyetli bir abd ve 
2- Hitabat-ı Sübhaniyesine en mütefekkir bir muhatab ve 
3- Mazhariyet-i esmasına en cami’ bir ayine ve  
4- Onu ism-i a’zamın tecellisine ve her isimde bulunan ism-i a’zamlık mertebesinin 
tecellisine mazhar bir Ahsen-i takvimde en güzel bir mucize-i kudret ve 
5- Hazain-i rahmetinin müştemilatını tartmak, tanımak için en ziyade mizan ve aletlere 
malik bir müdakkik ve 
6- Nihayetsiz nimetlerine en ziyade muhtaç ve 
7- Fenadan en ziyade müteellim ve 
8- Bekaya en ziyade müştak ve 
9- Hayvanat içinde en nazik ve en nazdar ve en fakir ve en muhtaç ve 
10- Hayat-ı dünyeviyece en müteellim ve en bedbaht ve 
11- İstidadça en ulvî ve en yüksek surette, mahiyette…” 
 
Sen ne kadar bu sıfatlara mazharsan, o kadar insansın. Yoksa hayvandan daha aşağı 
düşersin. İnsanlığını kaybedenler. Peygamberlerin en büyük vazifesi, insanları insanlık 
makamına çıkarmaktır. 
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İşte nefs-i insaniye à itibar, içsel alem. 
 
Nokta-i Nazar: Nisbet dedi ya… biz bunu tefekkür ile itibarî yapınca, içe dönük olunca, 
o toprak sıfat makamına düşüyor. Yani nisbette toprak zahirde esma ama tefekkür 
edince sıfat makamına çıkıyor, itibarî oluyor. Bu sefer ceberut, Cebrail, 
Peygamberimizi sıkma olayı, oradan çıkmaya başlıyor. İçerde küllî oluyor. 
 
Bu dersler “oku… bilmiyorum… oku bilmiyorum…”  üçüncü kez oku deyip sıkıyor. Niye 
sıkıyor. Bazıları diyor ki “manaları çok zorluyorsunuz, çok sıkıyorsunuz…” çünkü 
Cebrail sıktı Peygamberi. Bu dersler à Cebrail’dir. Müzakere à sıkmadır. 
 
Sual: Neyi sıkıyoruz? 
Elcevab: Tekvini sıkıyoruz. Müzakere; tekvin aynasıdır, çünkü tekvin ilimden daha 
cami. O tekvinin içinde adem var. Emir o ademe bi çakıyor, bi sıkıyor onu, fışkıran ilim. 
Emir, ilim. Latife-i insaniye bu arkadaşlar. Cebrail sıktı ya, bu sıkma işte, bu yöntem. 
 
Nokta-i Nazar: Emirdağ Lahikası 1- 147: “Ve en kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde 
vicdanî ve hissî, bir derece şuhudî olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i 
beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile,…” Hakikat-ı insaniye haritası 
bu… mütalaa etmek Cebrail’in sıkarak ceberutlaşıyor ve bu sefer vahye hazır oluyor 
dimağ. Vahyin gölgesi ilham. Sıkmadan sonra vahiy inmeye başlıyor. Sıktı, sıktı vahiy 
iniyor. O kadar sıkmış ki, içi dışına çıkınca, eve gelince üşüyor. 50 derece Arabistan 
sıcağında adam üşür mü? Örtün, örtün beni demiş. Neden üşüyor? Buzdağına mı 
girdi? Adem; soğuk, karanlık, zulmettir. Hepsi aynı cinstir, ademîdirler. Soğuk da 
ademîdir. Çünkü soğuğun vücudu yok. Sıcakta ya soba yanıyor ya güneş yanıyor. 
Bana bir güneş söyle ki soğuk yaysın. Yani soğuğun kaynağı yok. Bir insanın 
üşümesinin sebebi, ademe doğru düşüyor. Ademden çıkarıyor. Ademden çıkış var. 
Hangi adem? Zanlarımız ademdir, cehaletimiz ademdir, “oku” à “bilmiyorum” ademdir. 
Ademe emir vuracak, ilim çıkacak. 
 
İnsan kainatın çekirdeği değil mi? Adem yok mu? Bu ademi nasıl sıkacaksın? Cebrail 
gelip sıkacak. Hangi Cebrail?...Hangi Cebrail sıkıyor ki, bunlar çıkıyor? sıkma bu 
müzakere. Kim sıkıyor bizi? Hak esması bizi sıkıyor. Allah nasip etmese bu dersleri 
yapamazsınız, yapamayız. Herkese nasip olmaz. Her bu derslerde oturdukça 
cehaletimiz artmıyor mu? Ademî vücudumuz çıkıyor işte, üşüyoruz şimdi. Okudukça 
hani ilmim artacaktı? Okudukça cehaletim azalacaktı? Okudukça cehaletim arttı. 
Okudukça üşüyorum. Toprağın içi soğuk değil mi? iki sıcak tabaka arasında soğuk 
nasıl olur. Toprak zemin ile magma arasında duruyor. Ateşin içindeki zemherir 
ademdir. Hava sıcaksa güneş var demek. Hava soğuksa güneş yok demek. Mecbur 
güneşi söylüyorsun. Güneşi kullanmadan soğuğu söyle bana. Soğuğun kaynağı yok. 
Karanlığın kaynağı var mı? mesela diyor ki: “Allah mahluk değil, mahluku nerden 
çıkarttı?” Gözünün önünde kaynaksız varlıklar var. Kaynağı olmadan yaratılanlar var. 
Allah madde yok iken, maddeyi nerden getirecek? Karanlığın kaynağı yok, nerden 
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getiriyor? Karanlık mahluktur! Soğuk da mahluktur, kaynağı yok. Çünkü varlık 
çekilince, adem istila ediyor. 
 
Bir daha okuyayım: “Ve en kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde vicdanî ve hissî, bir 
derece şuhudî olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini ve 
mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile,…” 
 

• Vicdanî                                                               hakikat-ı insaniye haritasını 
• Hissî                                 bu üçünden çıkan      enaniyet-i beşeriye fihristesini      mütalaa 
• Bir derece şuhudî olan                                       mahiyet-i nefsiyesini                         ile… 

 
• Vicdanî  à hakikat-ı insaniye     à haritasını   (esmaya) 
• Hissî          à enaniyet-i beşeriye        à fihristesini (sıfata) 
• Şuhudî      à mahiyet-i nefsiyesini     à mütalaa      (şuunat tarafımıza bakıyor) 

 
Konumuz “mahiyet-i insaniye” idi. Bunu Barla Lahikası 274 ve Sözler 87 anlatıyor. 
 

• Ene        à Melekut  à Mec’ul             à Nur-u Muhammedî 
• Enaniyet     à Mülk        à Şecere-i hilkat     à Risalet-i Ahmediye 

 
Enaniyet; gurur, kibir değil. Ruzname, takvim, harita manasındaki enaniyet. 
 
Bunları öğrenirken zannediyoruz ki orayı öğreniyoruz. Orada gözükürken burayı 
öğreniyorsun. Aynaya bakarken oraya bakıyoruz ama burayı görüyoruz. O kadar fena 
fil oldun ki, buraya bakarken burayı seyrediyorsun. Bu derste de zannediyorsun ki, 
tahtada öğreniyorsun. Hayır, üstün açılıyor. Zahirde ilim alıyoruz. Hakikatte ilim 
almıyoruz. Bir şey aldığımız yok, çünkü insanda çekirdek itibariyle her şey onda 
var. Yani ağaçtan çıkan veya çıkması ihtimali olan her şey çekirdekte var. Bunlar 
zamanla çıkıyor. Bu aldıklarımızla üstümüz kalkıyor, üstümüz kalkıyor, üstümüz 
kalkıyor. Ademi kaldırıyoruz. Bir şey almıyoruz. Hem alıyoruz hem almıyoruz! Yani alan 
patlatıyor, alan patlatıyor. Çekirdek güneşi alıyor, patlatıyor. Topraktan element alıyor, 
patlatıyor. Ağaç dışarıdan almıyor. Ağaç inşa oluyor. İhya ne güneşten oluyor ne bir 
şeyden, Allah yapıyor. Güneş çekirdeği patlatıyor, çıkmasını sağlıyor. Güneş vurunca 
patlıyor, ağaç oluyor. Biz ilim alıyoruz, almıyoruz, alıyoruz patlatıyoruz, aslımız çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Çekirdek dışarıdan bir şey almıyor, içindeki program patlıyor. 
 
Nokta-i Nazar: 15.mektubta dün geceki leyle-i Kadir’e geçmek için iki yol var diyor. 
Hissiyat-ı insaniye ruh seviyesine çıktığı zaman dünkü geceyi bugünle yaşarsın diyor. 
Sanki hulasası şu: esma, sıfat, şuunatı hissedersen his olarak, hararetini, ziyasını... 
 
Bunlar nüfus cüzdanın. Bunları tefekkür edince, sende inbisat olacak. Yani şu anda 
üstün açılıyor. Burayı öğrendiğinizi zannediyorsunuz, hayır, üstünüz kalkıyor. Hazır 
olacak ki, huzur olsun. Tahtayı seyrederken, kendini seyrediyorsun. Aynaya 
bakıyorsun ama kafandaki saçını düzeltiyorsun, aynadakini düzeltsene. Aynaya 
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bakınca o kadar fena olmuşsun ki, bunla ben aynıyız ama asla bakmak için aynaya 
bakmam lazım. Kendime bakmak için, bu tahtaya bakmam lazım. 
 
Nokta-i Nazar: Mevcudat aynasında kendimizi seyrediyoruz. 
 
Ölüm de bir battaniyedir. Kaldır, mevte mazhar ol. Mevt, hayatın ta kendisi hatta daha 
kalitelisi. Hayatla ölüme geliyoruz, mevtle bekaya geçiyoruz. Ölüm zahirde 
gözüktüğü gibi çirkin değil. Niye? Kaldırsana battaniyeyi diyor. Kefeni ne düşünüyorsun 
şimdi, gir içeriye. Adam bedende miydi ki, bedenin kefenini düşünüyorsun. Adam 
bedende miydi ki, toprağın altındaki cesedi düşünüyorsun. An şartla! Öyle bedava yok! 
Böyle mütalaa ile! Mahiyet-i nefsiyeyi mütalaa edeceksin. Bu derslerin adı mütalaa. Bu 
dersleri yaparsan: mütalaa, müzakere… 
 
Mütalaa-Müzakere: Mütalaa, kendi tetebbuatın. Müzakere, tetebbuat yapanların 
getirdikleri tetebbuatiyle müzakere. Sadece birisi konuşsa, diğeri hiçbir şey bilmiyorsa, 
onun adı müzakere olmaz. Mahiyet-i nefsiyeyi kendisi mütalaa edecek, müzakere 
demiyor! 
 
Sual: Latife-i insaniye mi o mütalaa yapan? 
Elcevab: Evet, Latife-i insaniye yapıyor. O sistem, sistem içi. 
 
Latife-i İnsaniye, Allah’ı gören Latife-i Rabbaniye’den üstündür. Latife-i Rabbaniye 
Allah’ı görüyor. Vazifesi müşahedetullah. Latife-i insaniye peki ne yapıyor? Ruyetullah 
Latife-i insaniyeye olacak! Dünyada da Ruyetullah var. Hem Müşahedetullah hem 
Ruyetullah, ikisi de dünyada var ama herkese yok. Bu dünyada ortak yol à 
Müşahedetullah. Mesela namazdasın. Tatlı bir hal olur. İşte o müşahededir. Bu 
herkese var. Ama terakki etmiş insanlara Latife-i İnsaniye ile Ruyetullah olacak. 
Cennetteki hal burada oluyor. Peygamberimiz asm mi’raçta gitti, kapıyı açık bıraktı. 
Orada Ruyetullaha mazhar oldu deniliyor. Bu dünyada mi’raç mümkün olduğuna göre, 
Ruyetullah da mümkün. İmam-ı Rabbanî hazretleri diyor ki: “Havassın yaşadığı avamın 
cennette beklediğidir.” Yani avamın cennette yaşayacaklarını havas burada yaşıyor. 
Çünkü havas Ruyetullaha mazhar. Avam ise Müşahedetullaha ve bu herkeste var. 
Müşahedetullah ile Allah’ı şekillendirmek anlarsan, elbette göremezsin. Allah’a su-i zan 
olur. Allah gözükmez, gözükmez deyince, Allah gözükmüyor. Oysa Allah gözüküyor 
da farkında değilsin, yalanlıyorsun Allah’ı. Yani gözün görmesi var, kulağın görmesi 
var, burnun görmesi var, dilin görmesi var, elin görmesi var. Kulağın gördüğünü göz 
görebilir mi? Kalbin gördüğünü göz nasıl görecek? Göz penceredir. 
 
Namazdaki o tatlı hal, Latife-i Rabbaniyenin Allah’ı görmesidir. O görmese, bu tatlı hal 
olmaz. O tatlı hal, hazır olan zatın, Zat-ı Zülcelal’in bizdeki yaptığı tesir à huzur. Hazır 
à huzur. Derste, namazda, Kur’an okurken Latife-i Rabbaniye görüyor herkeste. 
Allah’ın kendisi söylediği bil-mana: “Harama bakacaksınız. Oradan alacağınız lezzete 
mukabil kafanızı çevirirseniz eğer daha çok lezzet imanınıza tattırırım.” İşte bu lezzet; 
Müşahedetullahtır. Müşahedetullah ama mertebe mertebedir. Müşahedetullah 
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herkeste olur dünyada. Latife-i insaniyesi inkişaf edende Ruyetullah olur, istisnadır. 
Latife-i insaniyesi mahiyet-i nefsiyesini mütalaa edince à Ruyetullah başlıyor, 
başlayabiliyor. Yani dünyada da var ama herkeste olmadığı için dünyada Ruyetullah 
yok diyorlar. 
 
Sual: “Ey alim, sen Ruyetullaha mazhar olacaksın” dediğine göre ve alimler 
peygamber varisleri olduğuna göre bütün müceddidler görüyor? 
Elcevab: Evet, müceddidde Ruyetullah olmazsa olmaz. Zaten Fıkh-ül Ekberde 
yazıyor. 
 
Sual: Ruyetullahta o zaman nihayetsiz mertebe var değil mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Burada Ruyetullaha mazhar olan, orada başka bir şeye mazhar olması 
gerekmiyor mu? 
Elcevab: Zaten orası burası olmuş kardeş. Orası buradan başladı zaten. Avam ahireti 
ahirette başlatıyor. Havas ise burada başlıyor. Orayı burada yaşıyor, çünkü burada 
orayı yaşayanlarda olur. Mesela İmam-ı A’zamlar, İmam-ı Gazalî’ler, asrın imamları, 
onların takipçileri, sadık dostları derecesine göre orayı burada yaşıyor. Adam dünyanın 
meşrusu ile alakası yok. Adamın cinsellikle alakası yok, böyle bir gayesi olmamış. Evli 
dahi olsa. Bu beşerî hal, peygamberde de vardı çünkü. Yeme, içme, zenginlik derdi 
değil. Adamın hayatında gaye manalar, diğerleri beşerî levazımat. Hayatına gaye bu 
manalar olmuş. Bu adam bunlarla meşgul iken, Allah ona bunu verdi, çünkü isteyene 
verilecek. İsa as’a gelen iki ayet: “İsteyene verilecektir. Verilene verilecek.” Ben 
istiyorum, orayı burada yaşamak. Burada verilince, orada da verilecektir diyor. Bu 
saatte yoksa bizim burada ne işimiz var, pazar günü, sabah sabah? Rahmet-i İlahiye 
noktasında düşünelim. O zaman demek ki bu hâletler bizi beşeriyetten çıkarıyor. 
İnsanî berzah oluyoruz. Bu konuşmalar buralı mıdır? Olmadığına delil, bu güzel 
hâletlerimiz var ya şu an, buranın mıdır? Bu hâletler cinselliğe benzer mi, baklavaya 
benzer mi, elmaya benzer mi, gezmeye benzer mi? Nereye benziyor? O zaman orayı 
burada yaşamaya başladın zaten. Orada ne yapacağız diyor. Orası kalmadı ki, orası 
burayla başladı bile. Çünkü burada orayı yaşıyor. 
 
Sual: Beden-i misalî’yi çıkarıyor muyuz? 
Elcevab: Beden-i misalî’yi çıkarma nisbetinde huzur oluyor. Namazda beşerî 
levazımat olsa huzur olur mu? Şu anda beşerî hâlet mi var? Simana bir bak! Çıkara 
çıkara bu hâletlere vardık. Cennette öyle bir şey gelecek ki, çıkartacağın bir şey 
kalmayacak. 
 
Nokta-i Nazar: İşte o çıkartamadığım şey ben’im. 
 
Evet, o çıkartamadığın şeydir. Bana sordular: “Abi Ene nedir?” Dedim: At, at, at, 
atamayacağın şeydir à o Ben’im. Sana giydirilenlerinden kalmayan bir şey. Bak 
sana vücud giydirilmiş, hayat giydirilmiş, insaniyet giydirilmiş, İslamiyet de giydirilmiş, 
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iman da giydirilmiş, (fena olduktan sonra iman da yok) marifet giydirilmiş, 
muhabbetullah giydirilmiş. Bunların hepsi giydirilmiş. Kime? Sana! Artık atacağın bir 
şey kalmayan şeysin à Ene. Zîruh ise ruhunu da bırakıyor, çünkü “ruhunuzu niye 
kirlettiniz” deniliyor ayette. Kim? Sen! Ben ruh değil miyim? “Ruhu sana emanet verdik” 
deniliyor. “Ruhu size üfledik” diyor. 
 
Sual: Geri dönen ekser evliyada ne kalıyor? 
Elcevab: O en yüksek makam. Gitmek inan hiçbir şey değil. İmam-ı Rabbanî Hz 
sözünü naklediyorum: Adetullaha uyarsa yükselir. O bir şey değil, meziyet değil. 
İnebilmek çok zordur. 
 
Sual: O cesed-i misalîsini mi giyiyor orada? 
Elcevab: Evet, o artık necm-i nuranîdir. İnmek çok zordur. Mesela Muhyiddin-i Arabî 
gelmedi, Hallac-ı Mansur gelmedi, Beyazıd-ı Bistamî gelmedi. Bunlar meşhurlardan. 
Arada çok gelemeyen insanlar var, meczub. Gelmiyor, gelemiyor, çünkü inmek çok 
zordur. Orada kalmak nakıs makamdır. O aldıklarını kendine mal edip inebiliyor 
musun, buradan söyle. Bazen biz de coşuyoruz. Bazı hâletlerin getirdiği şatahatvarî 
sözler söylüyoruz. Bu sözler oradaki makamın sözleri. Sonra iniyoruz.  
 
Metnin devamı: 
“öyle de cismaniyet; à en cami, 
                                 à en muhit,        bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i İlahiyedir.” 
                                 à en zengin 
 
Öyle de diyerek yukarısını kullandı. Toprağı kullandı.  
 
Nokta-i Nazar: Bir toprak örneğini verdi, bir de nefs-i insaniye örneğini verdi. 
Cismaniyeti bu ikisinin üstüne bina etti.  
 
Şimdiye kadar konuştuğumuz cismaniyetin alt veri tabanı idi. “Öyle de” denilince toprak 
ve nefs-i insaniyeyi kullandı. İşletim sistemi à cismaniyet. Yani Windows sistemi 
üzerinde sen video izleyeceksen, bir şey yapacaksan, program yüklemen gerek. İşte 
cismaniyetin üzerine yükleniyor. Çünkü bu en cami’dir, bu en muhittir, bu en zengindir. 
Ama Allah rızası için cismaniyeti sakın toprak zannetmeyin. Çünkü bu cenneti de içine 
alıyor. Windows bir ama sen çeşitli programlar yüklersin à kabiliyet. Yani yazılım à 
istidad, cismaniyet. Onun üzerine program yüklersin, kullanırsın, istediğini yap.  
 
Sual: Bütün beden-i misalîlerimizin cennete kadar olan toplamı mı bu? İsrafil mi? 
Elcevab: Evet. Yani cismaniyet à İsrafil. İkinci Lem’ada sarih söylüyor. İsrafil’in 
donmuş halidir bizde. İsrafil’in vücudu. 
 
Rububiyet-Ubudiyet-Uluhiyet: Şimdi, dikkat ettiniz mi: Esma-i İlahiyedir. İlah. “Kul 
euzu birabbinas, melikinnas, ilahinnas…” namazda üç tanesini kullanıyor. 
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• Esmaların  à Rab      àRububiyet 
                    à Melik 
                    à İlah 
 
Yani Allah, sorunların çözümünde, fırtına olduğu zaman üç tane limandan bahsediyor. 
İlahlığıma, melikliğime, rububiyetime gelin diyor. 
 
Sual: Uluhiyet hangisi oluyor? 
Elcevab: İlah. 
 
Sual: Melik ne oluyor? 
Elcevab: Sistem. 
 
Rububiyet à Allah canibinden. İnsanın aynası var à Melik, Ubudiyet aynası. Aynada 
gözüken à Uluhiyet. 
 

 
 
Sual: Zatî uluhiyet yok mu? 
Elcevab: Var tabi. 
 
Sual: Biz şimdi aynada gözükeni konuşuyoruz? 
Elcevab: Evet, zatî uluhiyet Rabb-ül alemindir. Rabb-ül alemin ile Rab farklı olduğu 
gibi Uluhiyet-i amme ile Uluhiyet çok farklı. Biz aynada gözüken Uluhiyeti konuşuyoruz. 
Bak, Allah bütün esmalarıyla tecelli ediyor. Tek tek esmaların bütünlüğü à Rububiyet. 
Bu bana vuruyor. Ben “Elhamdülillahi rabbil alemin” diye ubudiyet yapıyorum. Bu 
aynaya vurdu. Benim ubudiyet aynamda Allah’ın benim ubudiyetle adım atmamla 
verdiği cevap à Uluhiyet. Rububiyet Allah’ın olduğu gibi, Uluhiyet de Allah’ın. 
Ubudiyet aynası benim. Ubudiyet aynasında yani benim ubudiyetim: benim dimağ 
bütünlüğüm, kalb bütünlüğüm, ruh bütünlüğüm, fiil bütünlüğüm à ayna, ibadet. Oraya 
Allah Rububiyete karşı takındığım şu davranışımla, takındığım ubudiyetimle Allah o 
ubudiyet aynasında tecelli ediyor, cevap veriyor, akreb oluyor, akrebiyet oluyor. O 
tecelliye Uluhiyet deniliyor. Bu bizdeki Uluhiyet. Rabb-ül alemindeki Uluhiyetten 
bahsetmiyoruz. 
 
Burada tesadüfen “Esma-i İlahiye” demedi. Esma-i İlahiye yani İlah yani Uluhiyet 
yönümüz. 

Uluhiyet  

Ubudiyet 
aynası, 
Melik  

                       Rububiyet  
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Sual: Cismaniyet ayna mı? 
Elcevab: Evet, ayna. Ama gösteriyorsaàayna.  
Sahipleniyorsan, farkındaysanàmir’at. 
 
Sual: Zîşuur mir’at olur? 
Elcevab: Evet. Ayna ile sırf gösterirsin ama farkındalığa gelip onunla ihya olursan, 
onunla sahiplenip kendini inşa edersen, mir’at olur, seni değiştirir. Bu ders seni 
değiştirdi mi kardeşim? Şu ders sana mir’attır. “Ha ben bunu öğrendim, falan yerde 
ben de bunu ders yapayım” à bu aynadır. 
 
Sual: Bu da cismaniyet ama değil mi? Ama farkındalığımla bende şuhud oluyor? 
Elcevab: Aynen, ikisi de esmayı gösteriyor ama biri şuurunda değil. Şuurunda 
olmayan aynadır. Ben farkındalığa gelince, ubudiyetimi ettim, uluhiyet ile cevap 
verilince oluyor à mir’at. Cismaniyeti mir’at oluyor. 
 
Sual: “Onun akrebiyeti bizde inkişaf eder” deniliyor? 
Elcevab: Ben inkişaf ettirmiyorum. “Akrebiyeti” inkişaf eder diyor. Ben ettiririm değil 
yani o ediyor. 
 
Bunu anladık mı? Esmaların Rab yönü var, Melik yönü var, İlah yönü var. Cismaniyet 
en cami, en muhit, en zengin miş. 
 
Sual: Esma-i İlahiyenin cismaniyette en olmayan hali mi var? 
Elcevab: Var. 
 
Sual: Cismaniyet en cami’si. Cami’ olmayan esma-i İlahiyenin tecelliyatının ayinesi 
başka mı? 
Elcevab: Cismaniyete taalluk etmeyen esma var. Zata bakan esmalar var. Allah diyor 
ya: “Kainata sığmadım. Beni seven müminin kalbine sığdım.” Kainat; cismaniyettir. 
Şecere-i hilkate sığmadım demiyor, kainata sığmadım diyor! O esmalar zata 
bakıyorlar, Arşın üstünde tecelli eden esmalar. 
 
Kainat; cismaniyettir: Bir dünya var, küre-i arz var, kainat var ve şecere-i hilkat var. 
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Sual: Acaba insanın hususî Cenneti Arşın üstü mü? 
Elcevab: Harikasın. Çok acayip. 
 
Kainat; Arşı içine almıyor, dibinden başlıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Dünyayı bu şemaya yazamayız. O kadar küçük ki, onun yeri yok.  
 
Bunu ilk defa yazıyorum. Mec’ul ile Arş arası İsm-i azamlar tecelli ediyor. Arştan 
aşağıya esmalar tecelli ediyor. 
 
Sual: İsm-i azamları siz şecere-i hilkate yaymıştınız. Şimdi yukarıya topladınız gibi 
oldu? 
Elcevab: Evet, o şecere-i hilkate yaydıklarım onların daireleri. Orada da hükmü var. 
 
Kainatta esmalar var. Allah diyor ki: “Ben kainata sığmadım. Beni seven müminin 
kalbine sığdım.” Müminin kalbinde Arş, Levh-i Mahfuz, Arş-ı Azam var. Bunlar inkişaf 
ederse, Kab-ı Kavseyn’e sığıyor. Çünkü Allah mahluk değil. Arşın üstü cismaniyet 
değil. Cismaniyete sığmaz. Arşın üstünde zatî isimler var. Mesela Allah, Ehad, Samed 
vs. Sen “en cam’i cismaniyet, en cami’ olmayan da mı var” dedin. “En cami” deyince 
mesela “en büyük”, büyük de mi var? Kainat à cismaniyet. 
 
Sual: İsm-i azam ile zatî esma ayrı şeyler değil mi? 
Elcevab: Farklı. Bak, ism-i azamlar Arşın üstünde. Zatî isimler burada da değil. O 
insanda.  
 
Sual: Onu nereye koyacağız? 

Kab-ı kavseyn 

İsm-i Azamlar 

Kainat = Cismaniyet 

Esmalar  

ENE 

Zatî isimler 

Enelerin toplamı 

Şecere-i hilkat 
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Elcevab: Onun yeri yok. İnsanda bir yersiz yer var, o da Ene’de. Ene; mekansız 
mekan, zamansız zaman.  
 
Cismaniyet kainattır. Kitap okurken tefekkürünüz bu olacak. Esmalarla tefekkür 
edeceksiniz. Kainatta ism-i azamlar yok. Ama kullanılmışsa, dairesi olarak olabilir. 
Mesela müstemlekeleri deniliyor. Cennetin bu dünyada müstemlekeleri, daireleri 
olduğu gibi. Buna bir misal vereyim: Bizim bütün resimlerimiz alem-i misalde. Bunlar 
oradan gelenler. Buradan gidenler ise à Levh-i misalî ve bir de bunun daireleri var. 
Aynı yer değil yani. 
 
Zatî isimlerde en önemlisi à Allah-u Ehad. Diğerleri Samed vs. 
 
Sual: Zatî isimle ism-i azamı nasıl ayırt ederiz, nasıl anlarız? 
Elcevab: Cevher ile kışır farkı gibidir. Mesela suyu buzdan kaldırırsan, buz kalmaz. O 
zaman su cevherdir, buz kışırdır. Su ism-i azamdır. Yani bir şeyi kaldırdığın zaman hiç 
bir şey kalmıyorsa, o kaldırdığın cevherdir, ism-i azamdır. Buz isimdir, su ism-i 
azamdır. Çünkü buzu kaldırdığın zaman su hala kalıyor ama buzdan suyu kaldırınca, 
su kalmıyor. İsm-i azam mıdır isim midir? Nasıl anlarız. Eğer bir şeyi kaldırdığın zaman 
komplesi kalkıyorsa, o ism-i azamdır. Eğer bir şeyi kaldırdığın zaman hala bir şeyler 
kalıyorsa, o isimdir. 
 
Sual: Zatî isimler ve ism-i azam için de mi bu geçerli? 
Elcevab: Zatî isimler ayrı. O hiçbir yerde olmaz, o insandadır. “Sığmadım kainata. Beni 
seven müminin kalbine sığdım.” Zatî isimler zata işaret eder. Vacib yönündeki Allah… 
buna sen burada mazhar olacaksın à mazhar olduğun Allah-u Ehad. 
 
                                                               ALLAH 
 
                                                    ALLAH-U EHAD 
 
Mesela biz Levh-i Mahfuzdan geldik ama Levh-i Mahfuza gitmiyoruz, dairelerine 
gidiyoruz. Nedir o? Levh-i Mahfuzun bir dairesi Daire-i ilim. Mesela alem-i misalden 
herkes geliyor fakat avam dairesi olan Levh-i misalî’nin dairesine yani Daire-i misalî’ye 
giriyor. Havas ise; alem-i misalin dışa vuruşu olan Levh-i misalî’ye girer. 
 

• Alem-i misal  à Buradan geliş 
• Levh-i misal  à Havassın bütün amelleri buna gidiyor 
• Daire-i misal   à Avamın bütün amelleri buna gidiyor  

 
Uçakta bile elit tabak ayırımı var. Bu kanun bunda da işliyor. Allah nazarında 
Peygamber asm ile bir başka insan bir olur mu? Niye ayrı olsun diye itiraz edene dedim 
ki, peki kafir de dese ki “ben de insanım, Müslüman ile benim aramda niye fark olsun 
ki, eşit olalım” ne dersin? “Emeğe hakarettir” dedi. İşte bu da emeğe hakarettir, bütün 
Müslümanları eşit tutarsan. 
 

bunlar gidiş 
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Sual: Arşın üstüne ne deniliyor? Onun bir tabiri var mı? 
Elcevab: Tasavvufta var. 
 
Sual: Emirdağ Lahikası 145 de “Sîret, Sıfat, Ahlak” geçiyor. Bu o cihette ona bakabilir 
mi? İnsan “suret-i Rahmandır” diyor. Sureti à sıfat. Sîreti à ahlak mı? 
Elcevab: Peygamberimiz asm mi’raçta Arşa kadar cismini aldı diyor. Ondan sonra peki 
ne ile gitmiş? Bu cismin hamuru üç özellikle yoğrulmuştur: Sıfattır, Sîrettir, Ahlaktır. 
Yani cismaniyetimiz Arşta paldür küldür oluşmadı ki. 
 
Nokta-i Nazar: Zaten 16. Sözde “mi’rac; ubudiyetin neticesidir” deniliyor. 
 

• à Sıfattır                                   à Arş 
• à Sîrettir         suretten murad à Levh-i Mahfuz 
• à Ahlaktır                                   à Arş-ı Azam 

 
• Cismaniyetin hakikatı à Arştan aşağısı olan kainat. 
• Cismaniyetin mahiyeti à Arştan yukarısı yani Arş, Levh-i Mahfuz ve Arş-ı Azam. 

 
Arşa kadar cismaniyetiyle gitti. Bu mi’racın hakikatı. O en yüce, en yüksek ahlakla 
yaratıldığı için, Cebrail onunla gidemedi. Cebrail o seviyede değil. Ahlak sıfatı 
Cebrail’de yoktu ama diğer iki sıfatı (sîret ve sıfat) vardı. 
 
Sual: Cismaniyetin sureti de alem-i şehadet mi? 
Elcevab: Evet. Burası suret. Alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerinde tenteneli 
perdedir. 

 
 
 
 
Sual: Küre-i arz ve Dünyanın farkı nedir? 
Elcevab: Küre-i arz à kütledir. Dünya ise à o kütlede bulunan alemlerin cem’i. Alem-
i şehadette cennetin daireleri, müstemlekeleri var. Dış devletlerdeki konsolosluklar gibi. 
“on sekiz bin alemi bu alem içinde gördüm” diyor ya, işte bu dünya. Küre-i arz ise kütle 
olarak, mekan itibariyle. 
 

a
h
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t 

Cismaniyetin mahiyeti Cismaniyetin hakikatı Cismaniyetin sureti 

Burak ile       
(zanlar) 

 

Refref ile 
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Nokta-i Nazar: Sözler 101: “Hem madem bu Arz, kesret-i mahlukat cihetiyle ve 
mütemadiyen değişen yüzbinler çeşit çeşit enva-ı zevil-hayat ve zevil-ervahın meskeni, 
menşe’i, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, 
hülasası, neticesi, sebeb-i hilkati…” olmuş. Kainatın içinde en üstünü olmuş Küre-i Arz 
olmuş. Semavata denk tutulmuş. 
 
Kainatın! merkezi olmuş. Semavat dediği de yedi kat sema. Küre-i arz yedi kat semaya 
denk tutulmuş, semavat daha nuranî olmasına rağmen. Çünkü Küre-i arz en kesif 
olduğu için. İnsan niçin melekten üstün? En kesif vücuda sahip olduğu için. 
 
Nokta-i Nazar: Siz geçen demiştiniz: Cennet hakikat cihetiyle üstün ama mahiyet 
cihetiyle dünya daha üstün, çünkü terakki var. 
 
Evet, cennette ezelî dahi olsan ordasın. Ama insanda ve dünyada on sekiz bin alemin 
cem’i var. Mahiyet, hakikattan üstündür. Esmanın perdesiz tecelli ettiği yer Cennet. 
Hakikat cihetiyle Cennet buradan üstün. Kur’an’da bundan bahsediyor, çok üstün. Ama 
onu yorumlayan, değiştiren, hatta “isteyene ver onu, bana seni gerek seni” deyip de 
sıçratan insandaki sistem. O sistemin adı mahiyet. Çekirdeğe à mahiyet. Ağaca à 
hakikat… 
 
O zaman mir’aca cismaniyetin mahiyetiyle gitti. Arşa kadar cismaniyeti alması ayn-ı 
hikmettir. Sözler 570: “..ruhunun hadsiz vezaife medar olan âlât ve cihazatının 
makinesi hükmünde olan cism-i mübarekini dahi, ta Arş’a kadar beraber alması 
mukteza-yı akıl ve hikmettir.” 
 
Arşa kadar Burak ile, Arş’tan sonra Arş-ı Azama kadar da Refref ile gitti. Arş’a 
kadar zanları vardı. Zanlarıyla şaşırmadı. Öyle bir iman etti ki, gördüğü ile iman ettiği 
aynıydı. Zanlarıyla hakikat aynıydı. Onun için Peygamber asm çok üstün. Cennete 
girdi, Cehennemi gördü. Biz o alemlere gitsek, hayret ederek şaşırırız. İman ettim ama 
kendisini görünce şaşırdım. Peygamber asm öyle yakînî iman etti ki, görmesiyle iman 
etmesi eşitmiş, hiç şaşırmadı. “Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı.” Ben böyle 
iman etmemiştim, böyle zannetmemiştim dese yalanlamış olurdu. İman ettiği ile 
realitesi eşit. O zaman zanları eşit. Bu makamda onun için büyüktü denilebilir. 
 
Sözler 498’den devam: 
“Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını 
tartacak ve 
mizana çekecek    âletler, cismaniyettedir.” 
 
Burada sarih olarak göze çarpan iki şey: mizan ve âlet. 
 
Muvazene-Muhakeme: 
Sual: Tartmak ile mizana çekmek arasındaki fark nedir? 
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Elcevab: Muhakeme ve muvazene. Bir tanesi kantar, bir tanesi metre. Mizan lügatta 
hem metreye girer, hem kantara girer. Ama “tartacak” kantara girer. Dolayısıyla 
tartacak à kantar ve mizan à metre. Mizan daha cami’, ikisini de cem’eder. Bir tanesi 
muvazene, bir tanesi muhakeme. Muvazene ölçülerle, muhakeme daha enfüsî yani 
zahirden farklı da düşünebilir. Bu şimdi kanaatım: kantar à muhakeme, mizan à 
müvazene. Bu müzakere edilebilir. Böyledir diyemiyoruz. Ama düşüncelerimizde 
bunları çağrıştırıyor. 
 
Esma-i İlahiye-Esma-i Rabbaniye-Esma-i Kudsiye: Teneffüste sorulmuştu: 
 

• Esma-i Rabbaniyeler  à Rububiyete taalluk eden esmalar                   
• Esma-i İlahiye              à Uluhiyete taalluk eden esmalar                       
• Esma-i Kudsiye           à İnsanın mahiyet tarafına bakıyor, ubudiyetimizi oluşturan taraf. 

 
               Esma-i Hüsna 
 
Sual: Esma-i Kudsiyeler? 
Elcevab: Zata ayinedarlığımızı oluşturan esmalar. Mesela Allah tecelli ediyor. Biz 
ubudiyet yapıyoruz. Ubudiyet aynamızda uluhiyet gözüküyor. Allah’ın tecellisi à 
Esma-i Rabbaniyemiz. Ubudiyet aynası à Esma-i İlahiyemiz. Bunun dışında ama 
sırlar var. Esma-i kudsiye bunlardan arınmış, bunlara bağlı değil, bunların dışında 
çalışıyor. Esma-i kudsiye à insanın mahiyet tarafına bakıyor. 
 
Risalede geçen tabirler rastgele değil. Bu yazdıkların doğru mu? Değil ama doğrusu 
bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Ama kesin doğru olan şu: rastgele kullanılmamış. 
Esma-i Rabbaniye kullanınca, mesela bir Rabb-ül alemin var, bir de Rab var. 
“Rabbehu, Rabbi..” o Rabbine nida ettiği zaman biz Rabbim diyeceğiz diyor Yunus 
as’ın kıssasında. “Esma-i Rabbaniyeme tutunun, çıkın” demesi Allah canibinden, yani 
pergeli Allah’a koyuyorsun, oradan tecelli eden esmalar. Bir de bir ayna var. Aynada 
güneş gözükmüyor mu? Ayna sıfattır, aynada gözüken esmadır. Mevcudat aynasında 
esma gözüküyor deniliyor. Mevcudat aynasında esma gözüküyorsa, mevcudat nedir? 
Aynada gözüken ile ayna farklı şeylerdir. Mevcudat aynasında esma gözüküyorsa, 
esmanın kaynağıdır ayna. O da sıfattır. 
 

• Esma-i Rabbaniye à Allah canibindeki tecellidir. 
• Esma-i İlahiye à Ubudiyet aynasında gözüken yine Allah’ın cevabı bize, 

Uluhiyet tarafı. Bizim Uluhiyeti gösterme tarafımız ama yine bu Allah’ın. 
• Esma-i Kudsiye à İnsanın mahiyet aynası, ubudiyet aynası yani ubudiyeti, 

ayna tarafı. 
• Bunların cem’ine à Esma-i Hüsna. 

 
Metnin devamı: 
“Hem ekser esma-i İlahiyenin tecelliyatınıà hissedip bilmek         cihazatı, yine 
                                                                 à zevkedip tanımak      cismaniyettedir.” 
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Esma-i İlahiye dedi, sendeki. Bak nasıl oturuyor şimdi. 
 
Sual: Uluhiyet şuhud gibi mi oluyor? 
Elcevab: Evet, şuhudî oluyor ama meratibi. 
 
Sual: O zevk edip hissettiğinde çıkan seninle alakası yok değil mi? 
Elcevab: Evet yok ama sende gözüktüğü ki ücret senindir. 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 116: “Esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise 
ubudiyetleri var.” Dediğinize burası uyuyor. 
 
Hissedip bilmek à his seviyesindeki bilmek. 
 
Nokta-i Nazar: Çünkü artık kendinde, kendi aynasında, ubudiyet aynasında Uluhiyet 
gözüktüğü için, his seviyesine çıktı. 
 
Evet, bununla birlikte görme seviyesine çıkmış oldu.  
 
Nokta-i Nazar: Âlet iken cihazata dönüştü. Yani ayna iken mir’at oldu, sana mal oldu. 
Âlet dışarıda, cihazat arkası. 
 
Fikretmek-Hissetmek-Massetmek-Zevketmek: 
 

• Hissetmek, zevketmek à Cihazata bakıyor. 
 

• Fikretmek       à Dimağ 
• Hissetmek      à Vicdan 
• Massetmek    à Kalb 
• Zevketmek     à Ruh seviyesinde 

 
Tasavvufta: ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Bir tanesi kalkıyor. Tasavvuf vicdanı pek 
kullanmıyor, hep kalb kullanılır. Üstad ise dimağ ile kalb arasında vicdanı ara format 
olarak kullanıyor. 
 
Sual: İlmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakîn o zaman ara formatlar mı oluyor? mesela 
dimağdan vicdana geçişte ilmelyakîn oluyor? 
Elcevab: Evet.  
 
Dimağda tasavvur var. Tasavvurda da zan var. Yeni tesbitim:  
Zan à içinde şüpheyi barındıran bilgi. Eğer şüphe kalkarsa ilim olur yani hakikat olur.  
 
Sual: Her bilginin içinde şüphe var mıdır? 
Elcevab: Bilginin içinde şüphe olmasa, zaten ilim oluyor. 
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Sual: O zaman meratib koyan, farklılık yapan şüphe? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Buna (hakikata) vardığını nasıl anlayacaksın? 
Elcevab: Hissedersin.  
 
Sual: Bir örnek verebilir misiniz mesela mi’raçtan? 
Elcevab: Mesela bu insanı artık dış dünyanın hadiseleri o kadar alakadar etmez. 
Allah’ın bir ayeti var: “Onlar hiçbir zaman Allah’tan ümidini kesmezler. İnsanlar 
korktukları zaman onlar korkmazlar.” Çünkü onlar dışarıda değiller. İçerde olduğun 
zaman dış dünya için artık şöyle, Rüştü abi gibi dersin: “Lazımdır ki öyle olsun!” Dış 
dünyada artık nasıl oldu, niçin oldu demez. Bunlar tam seyretme makamına, huzura 
çıkıyorlar. Huzur. Seyir makamına geçiyorlar. 
 
Üstad akla da cihaz diyor. Kalb cihazı da diyor. Kimse duymasın. Çok az bir yerde ruha 
da cihaz diyor. O da bir şeyi ölçüp tartıyor. 
 
Sual: Ne ölçüp tartıyor abi? 
Elcevab: Bir üstünü tartacağına göre… 
 
Nokta-i Nazar: Bir üstü tarttığına göre Ene diyeceğiz ama o da değil. 
 
Nokta-i Nazar: Artık zatî bir durum var, zatî tartmak diyeceğiz ama kelimeler kâfi değil.  
 
Nokta-i Nazar: Zevketmek ruh seviyesinde olduğuna göre zevkettiğin zaman bir şey 
tartıyorsun, ölçüyorsun. 
 
Hissetmekle biliyorsun, zevkederek tanıyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Biz bilmeyi hep ilimle, fikretmekle biliyorduk?! 
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kullanma şekli var. İşte o massetmek. Bu cihazı anlamak için bize massetmek de lazım 
abi! 
Elcevab: Bir iman-ı billah var, marifetullah var, muhabbetullah var, lezzet-i ruhaniye 
var. Eşleştirelim: 
 

• Fikretmek   à Dimağ        à İman-ı Billah 
• Hissetmek   à Vicdan                à Marifetullah 
• Massetmek  à Kalb                     à Muhabbetullah 
• Zevketmek   à Ruh seviyesinde  à Lezzet-i Ruhaniye 

 
(Tahtada bu cümleye tekrar dikkat-i nazar oldu) 
Zan à içinde şüpheyi barındıran bilgi. Eğer şüphe kalkarsa ilim olur yani hakikat olur.  
Şüpheden şüphe edeceksin. – x –   = + (eksi x eksi = artı) olduğu gibi. Mesela 
vesveseden vesvese edince, marifetullaha inkılab ediyor. Onun için verilmiş. 
Vesveseden vesvese edeceksin. Yoku yok edeceksin. Yoku yok edersen, var olur. 
 
Risale-i Nurda kelimeler öyle dizilmiş ki, değiştirirsen manası bozuluyor. Mesela esma-
i İlahiyenin yerine esma-i rububiyet yazsan, devamındaki mana kalkar. Öyle bir mana 
dizilişi var ki, lafızlar, kalıblar değişemiyor, çünkü manaya cilt olmuş, libas. 
 
Nokta-i Nazar: Kendisi kendisini koruyor! Kur’an’da da var bu. 
 

Mana à fikretmek 
          à hissetmek 
          à massetmek 
          à zevketmek 
Bunlar mananın meratibleridir. 
 
Nokta-i Nazar: Sizi bir bilenler var, 
bir de tanıyanlar var. Sizi bilenler, 
hissetmişler. Tanıyanlar ise, 
zevketmişler. 
 
Mesela herkes Allah’ı bilir ama 
herkes Allah’ı tanımaz. Allah var 
diyor ama tanımıyor. Tanısa, şirk 
koşmaz. 
 
Sual: Hissedip bilmekle zevkedip 
tanımak arasını (massetmek)  
anlatmıyorsunuz? Bu cihazatı  
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Nazm-ı maanî; mana ile kalıbın birbirine en yakın olmasıdır. Sıfıra yakın Kur’an’dır. 
Kur’an’ın lafzı cansız, ruhsuz libas değildir deniliyor, manasına imtizaç etmiş. Kalıbı 
değiştirince manayı öldürüyorsun, cinayet işliyorsun. 
 
Sual: Esmaları yukarda sıralamıştık. Esma-i zatiye ve Esma-i fiiliye diyor ya 
Lahikalarda. Onu nasıl bağlantı kurabiliriz? 
Elcevab: Esma-i fiiliye eylemsel. Ama esma-i zatiye kainatta yok ki. Esma-i zatiye zatı 
anlatıyor. Hatta Samed işaret ediyor. Evet zatiyeye koymuş ama işaret ediyor. Ehad 
da Samed gibi ama Allah esması öyle değil. Allah zat olan esma, diğerleri zatı gösteren 
esma. 
 
Sual: Ama insan ayinedarlık yapabiliyor? 
Elcevab: Evet, yapabiliyor. Şimdi biz iman ediyoruz. İman ettiğimiz şey ahirette değil 
burada olacak. Yani ahirete iman ahirette edilmez, burada edilir. İman gaybadır. İman 
ettiğin şeyle besleniyorsun. Mesela biz Allah’ı nasıl biliyoruz? Allah ilim, irade, kudret 
sıfatlarıyla burada. Zatıyla insanda. Biz Allah’ı nasıl biliyoruz? Allah bir anda her 
yerdedir, hiçbir yerde değildir. Güneş gibi. Nihayetsiz işi bir iş gibi yapar. Bir iş bir işe 
mani değil. Cennette peki insan nasıl olacak? Bir anda her yerde olacak, hiçbir yerde 
olmayacak. Allah’ın istediği oluyor, istemediği olmuyor. Benim de Cennette istediğim 
olacak, istemediğim olmayacak. İman ederek Cennetteki o isme mazhariyetim. 
 
Sual: O zatına bakan isimlerle bu cihette ne kadar ayinedarlık ederse, o kadar vücud 
mertebeleri kazanıyor? 
Elcevab: Vücud mertebeleri kazanıyor hariç Ruyetullaha mazhar oluyor. Allah bir anda 
her yerde, hiçbir yerde de değil. Allah’ın istediği olur, istemediği olmaz. Cennette de 
insan her yerde olacak ve hiçbir yerde olmayacak. İstediği olacak, istemediği 
olmayacak. Bu, Allah ismine mazhariyetten dolayı oluyor. 
İtiraz edeceklere şöyle diyeyim: Bizim bahsettiğimiz Allah… 
 

• Mahiyet-i zatiye 
• Şuunat-ı zatiye 
• Sıfat-ı zatiye 
• Esma-i zatiye 

 
  Allah c.c. 
 
Peygamberimiz asm Şuunat-ı Zatiyeden sonrasına “Sen, kendini en iyi bilen Sensin!” 
Ezelî ve ebedî olarak mahiyet-i zatiye hiç bilinmeyecek. İnsanlar esmadaki Allah’ı 
mahiyetteki Allah’ı karıştırıyor. Cennetteki her yerde olmak, hiçbir yerde olmamak, 
her isteğin olması, istemediği olmaması esmadaki Allah’a mazhariyettir. Mesela 
Rahman’a mazhariyet kafir mümin fark etmeden rızkını veren, şehvet vs gibi lezzetleri 
veren. Rahim ise; kendisine iman edip iman ettiği yerle; Allah’a iman etti, ahirete iman 
etti, iman eden kişinin iman ettiği şeyle besliyor. Müslüman imanla besleniyor, 

Allah; Esma-i zatiyedir. Allah’tan bahsederken esmadaki 
Allah’tan bahsediyoruz. Mahiyet-i zatiyedeki Allah değil 
ki bu, onunla Cennette tanrılaşasın! Yine esmadasın. 
Yani esmadaki Allah ile mahiyetteki Allah hiç alakası 
yok, yok da değil, çünkü esmanın kaynağı sıfat, sıfatın 
kaynağı şuunat, şuunatın kaynağı da mahiyet. 
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imanından lezzet alıyor. Kafirde Rahim yok ama Rahman var. Allah ise insanda, 
dünyada taayyün ve teşahhus (Şualar 9) ediyor. 
 
Sual: Sıfat da esma gibi ayrılabiliyor mu? Esma-i zatiye, Esman-i hüsna ve Esma-i 
fiiliye var ya. 
Elcevab: Sıfat da üçtür: Sıfat-ı zatiye, Sıfat-ı İlahiye, Sıfat-ı subutiye. 
 
Sual: Şuunat? 
Elcevab: O da üç: Şuunat-ı zatiye, Şuunat-ı İlahiye, Şuunat-ı sıfatiye. 
 
Esmadaki Allah’a mazhariyet Mahiyet-i zatiye değildir. Onu hiç bilmiyoruz, 
bilinmeyecek, olmamış, olmayacak. 
 
Sual: O gayb mı? 
Elcevab: Gayb da değil, gayb-ül gayb da değil, değil işte. 
 
Sual: Gayb o zaman hiç bitmemesi lazım? 
Elcevab: Esma bitiyor mu ki gayb bitsin. Esmanın dibi yok ki sıfata geçesin. “İdrak-i 
maal bu küçük akla gerekmez... Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.” Yani nihayeti 
yok. Nihayetsizi nihayetli akılla anlamaya çalışıyoruz. O zaman benzetme yapıyoruz. 
Teşbih ve tenzih yapıyoruz. Mecbursun, çünkü nihayetli bir cihazla (akıl) nihayetsizi 
anlamaya çalışıyoruz. Adam soruyor: “Sonsuzun sonunda ne var?” Mantıksız bir 
mantıkla soru soruyor! Hem sonsuz diyor hem de sonunu soruyor! Sonsuzun sonu yok 
ki sonunu bana soruyor. Hem Allah sonsuz diyorsun hem Allah’ın sonunda ne var 
diyorsun! 
Kur’an bize Kelam sıfatından geldi. 
 

• Mahiyet-i zatiye 
• Şuunat-ı zatiye 
• Sıfat-ı zatiye                     Sıfat-ı Subutiye 
• Esma-i zatiye 

 
          Allah c.c. 
 
 
                                                                         
 
Çekirdekten patladık, ağaç olduk, meyve verdik. Geri gel. Meyve, tomurcuk, dal, 
gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidemezsin. Kur’an’dan geldi mi bütün ilimler? En fazla 
Kelam sıfatına kadar gidebilirsin. Kur’an’dan başka vacibe bir yöntemimiz 
olmadığından -fikir bir yoldur- vacibin de son çekirdeği Kelam olduğundan, Kelam’dan 
öteye geçemiyoruz. Ondan bilinemeyecek. 
 
Sual: Ama ondan ötesi var? 

• İlim 
• İrade 
• Kudret 
• Sem 
• Basar 
• Kelam  
• Hayat  

Kur’an  
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Elcevab: Var olduğunu kendisi söylüyor. Var ama orayı anlatamam diyor Kur’an’la 
yine. 
 
Sual: Şeytan biliyor mu oraları? 
Elcevab: Biliyor, en azından şimdi öğrendi. 
 
Sual: Kur’an’da kesin Cehenneme gireceği yazıyor ama hâlâ ümidi var? 
Elcevab: Şeytan bile Allah’tan ümidini kesmedi de, sen Allah’tan nasıl ümidini 
kesiyorsun? diyorum psikoloji derslerinde. 
 
Sual: Kainatın çekirdeği insan. O zaman şeytan da bende var. O zaman şeytan oraları 
biliyorsa, benim bilmemem mümkün değil ki? 
Elcevab: Şecere-i hilkatten her şey yaratıldı. Onun numunesi bende var, Ene. O 
şecere-i hilkatte şeytan var, melek var, Cebrail, Mikail, Azrail, yani çekirdeğin içinde 
yaprak da var demeye gerek var mı? Çiçek de var, kurumuş dal da var, yaş dal da var. 
Ben şecere-i hilkatin çekirdeğiyim. Şeytan da onun içerisinde bir işletim sistemi. O 
bende var zaten. Şeytan senin kadar bilemez ama oralardan haberi var. Şeytan Kürs’te 
takılmış çünkü. 
 
Nokta-i Nazar: Sıfat-ı zatiyenin kaynağı Şuunat-ı Zatiye. O da ikiye ayrılıyor: Şuunat-
ı Sıfatiye ve Şuunat-ı İlahiye. Şuunat-ı Sıfatiyeyi duygularımızla biliyoruz. Şuunat-ı 
İlahiyeyi sırr-ı iman ve hislerle biliyoruz. Yani Kur’an Kelam sıfatından gelmiş ama 
ondan daha gerileri bize verilmiş olanlarla biliyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman Kelam’da durmuyor, daha geriye taşınıyor. Kur’an Kelam’dan 
gelmiş ama seni Kelam’a taşımıyor, Kelam’dan daha arkasına taşıyor. Sırr-ı Kur’anın 
feyziyle. 
 
Nokta-i Nazar: Aynen, aşağıdaki ölçülerle yukarıya taşınıyor. 
 

 
 
 
 
 

Şeytan ve nefis takıldı 
(nefsin yedi mertebesi!) 

İmanın yeri 
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Şeytanın bütün şübehatı Kürs’e kadardır. “İmanın gitti, imanın yok, abdestin yok” 
Kürs’e kadar. Oradan yukarıya çıkamaz. İmanın yeri ise; … 
 
Sual: İmanın yeri kalb? 
Elcevab: Orada gözüküyor, mahalli orası ama orası iman değil. Ben aynada 
gözüküyorum diye ben ayna değilim ki. İmanın yeri à Fena-yı mutlak. 
 
Şeytan Kürs’ten takılmış. Bütün vesvesesi buraya kadardır. İmanın gitti diyor. Benim 
imanım Kürs’te değil ki, fena-yı mutlakta. Şeytana diyeceksin ki: “Senin benim 
imanımın gidip gitmediğine şahitliğin Kürs’e kadardır, ondan sonrasını bilemezsin.”  
 
Sual: Şeytanın Kürs’e kadar ilmi var, ondan sonrasında bilgisi var diyebilir miyiz? 
Elcevab: Bilgisi var ama vesvesesi. Kürsten sonrasını zannediyor. Onun imanım 
hakkındaki red veya şahitliği Kürs’e kadardır. Ama imanın kaynağı ta meculde. Çünkü 
Peygamber asm’ın velayeti risalete inkılab etti diyor. O velayetinin temeli à iman. 
İmanı onu Mec’ule kadar taşıdı. İman Kürs’te değil. Orada imanı mertebeleri 
dereceleniyor. Mec’ulde ise kudsiyet oluyor. 
 
Sual: Orası vesvesesiz mertebesi mi? 
Elcevab: Evet, Kürs’ten sonra imanın vesvesesiz, şüphesiz mertebesi. Kürs’te nefs-i 
emmare, nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i natıka, 
nefs-i safiye diye mertebeler var. Allah bu mertebelere yemin ediyor, medhediyor, 
mesela nefs-i levvameye, nefs-i mülhimeye yani nefs-i emarenin dışında diğer 
mertebeleri. Nefis denilince hemen nefs-i emmare zannediyoruz. Oysa nefsin yedi 
mertebesi var. Nefs-i emmare en kesifi, diğerleri hayırlı. Şeytan sadece nefs-i 
emmareyi kullanabiliyor. Nefs-i emmare ile diğer nefisler de aktif oluyor. Altıya bir biz 
kârdayız. Şeytanı çıkarırsan nefs-i emmare olmaz ve nefis denilen sistem işlemez. 
Kainatın ara boşluğudur, şeytan çok lazım. Yoksa her şey durur. Şeytanı 
çıkarırsan nefs-i levvame, mülhime vs diye sınıflanmaz. Levvame nasıl dedin? 
Mülhime olmadığı için. Nasıl safiye dedin? Mutmaine olmadığı için. Bu olmadığı için, 
şu olmadığı için, buraya baktığı için, bakmadığı için, vs diye derecelendiren nefs-i 
emmare ve şeytan. Öyle bir iş yapıyor ki, hiç kimse bunu yapamaz. Onun yaptığını 
Cebrail yapamaz. Kafanız ateş atsın şimdi biraz: Ebu Cehil’in yaptığı işi, fedakârlığı, 
ciddî işlevi inan kainatta hiçbir zîşuur yapamaz. Onun yüklendiği misyonu. Ömer-ül 
Hişam’dır o. Bu kadar mucize gördüğü halde küfürde ısrar edebilmek için, ancak cahil 
değil, cahillerin babası olması lazım. Ebu Cehil, cahillerin babası. Küfrü adem 
hesabına yüklenmek ile bu alemi aktif ediyor, biz de bunları konuşuyoruz. İyi ki adam 
var diyesin geliyor. Ebu Cehil’i kaldırırsan Muhammed asm hangi zeminde ifade 
edecekti bunları? O bir şey diyecek, ayet gelecek. Bir şey diyecek, cevap verecek. Bir 
şey diyecek, mucize gösterecek. Onu kaldır, mucizeye gerek kalmaz, sebeb olmaz vs. 
yani Muhammed asm’ın ifade edeceği zemin de kaliteli olması lazım (kimse 
duymasın). Misal 50 kg güreşçinin karşısına 20 kg güreşçi getirilmediği gibi. 
 
Nokta-i Nazar: Altıncı notada “kafirleri müminlere vahid-i kıyasî için yaratmış” deniyor. 
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İşarat-ül İ’cazda da “kafirlere niçin mühlet verdin” deniliyor. “Ben öyle bir şey takip 
ediyorum ki” diyor, “küfürlerini şimdilik kâle almıyorum.” Yani aslında onlar da iş yapıyor 
ama sus. Lem’alar 71 de şeytanın vücudunda 1.Kemalât-ı insaniyeye ve 2.Makasıd-ı 
hayriye-yi külliye var deniliyor. 
 
Sırr-ı İman, Şuur-u İmanî, Nur-u İman: 
 
Sual: İman mec’ulde dedik. Sırr-ı iman? 
Elcevab: İman derken kuru iman demedik. Normal iman değil mec’uldeki.  
 

• Sırr-ı iman    à Şuunat-ı İlahiyede.   
• Şuur-u imanî   à Levh-i Mahfuzda                                   şüphesiz ve vesvesesiz iman 
• Nur-u iman       à Arşta 
• İman              à Alem-i şehadetteki bana kazandırdıkları yani neleri terk ettikleri 
• İmanî              à Biz imanın içine giriyoruz, imanın içindesin 

 
Sual: Şuunat-ı zatiyedeki imanın bizdeki karşılığı à sırr-ı iman. Peki mahiyet-i zatiyede 
iman var mı?  
Elcevab: Orada iman yok. İman; eminliktir. Gidebildiğin şehir. 
 
Sual: Gidemezsek ne olur? 
Elcevab: Oraya gitmek teklif edilmemiş. 
 
Sual: İmanî; takkeli iman seni bir yere taşıyor. Yani seni taşıdığı noktadan bahsediyor? 
Elcevab: İçerde. Mesela dışarıdan bakarsanız araba bizi içine almış. Bir de bakarsın 
ki araba şoförün içinde. 
 
Sual: Şuur-u imanî bize kazandırdıklarına bakmıyor mu? 
Elcevab: İman, bizim terklerimize vesile olmuş. Şuur-u iman ne biliyor musun? Levh-i 
Mahfuz Kur’an olduğu için, Kur’an’ın tanımladıkları. Alem-i şehadete bakan iman ise 
bana ne kazandırmış: bakış kazandırmış, şöyle bak, böyle bakma, mana-yı ismî, 
mana-yı harfî kazandırmış. Ama şuur-u imanînin bizzat içine giriyorsun. Levh-i 
Mahfuza giriyor bu. Mir’açtır o 4.Şua’daki şuur-u imanî. Bizatihi kendi. İman ve imanî 
ise, alem-i şehadetteki durum. 
 
Sual: Bazı büyük zatların haber verip de kaynağını göremeyip Üstad kaynağı görüp 
haber verdiği şey mi? 
Elcevab: Değil, çünkü Levh-i Mahfuz şuurdur. Levh-i Mahfuz Kur’an’ın indirildiği yer 
olduğundan Kur’anî seviyedeki bir iman, Kur’an’ın tanımladığı. Yani vesvesesiz ve 
şüphesiz mertebesi. İmanî ve imanda ise vesvese ve şüphe var. 
 
Sual: Arş’takine ne diyebiliriz? 
Elcevab: İmanın içerisinde mana ve nur var. Temelden söyleyeyim. Arş; esmaların 
perdesiz tecelli ettiği yerdir. Onların bütünlüğündeki bana bıraktığı uyanış. “Nur-u 

Şüphe ve 
vesveseli 
meratibi 
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iman gözüyle, nur-u iman bana bir gözlük verdi ki…” Çünkü iman eylem olduğu, mahluk 
olduğu, varlık olduğu, hakikat olduğu nur-u imandan anlaşılıyor. Şira, usare, delil, 
burhan, fikret ve ünsiyet diye İşarat-ül İ’caz 71 de imanın malzemeleri olarak sayıyor. 
Bu nur-u iman yani imanın hakikatı. 
 
Sual: Ruh cevherin dört özelliğine mi bakıyor acaba? Kanun-u emr, vücud-u haricî, 
zîşuur, zîhayat? 
Elcevab: Allah diyor ki: “Herkesin bir sırrı vardır. İnsan benim sırrım, ben de insanın” 
à bu sırr-ı iman tarafı işte. Şuunat-ı zatiyede şefkat-i İlahiye merkezde olduğu için, 
kadın onu iman tarafına kullanırsa, kadının imanına yetişilemez. Mesela muhabbeti, 
uhuvveti muhafaza eden bir kardeşimiz bir veliyi geçiyor diyor Üstad. Çünkü muhabbet 
ve uhuvvet Şuunat-ı zatiyenin ikinci mertebesinde. En merkezinde şefkat var, orada 
kadınlar oturuyor. Şefkat-i mukaddese à muhabbet-i münezzehe à şevk-i 
mukaddese à sürur-u mukaddese à lezzet-i mukaddese à memnuniyet-i 
mukaddese à iftihar-ı mukaddese. Kadınlar şefkat kahramanı oldukları için, şuunat-ı 
zatiyenin merkezindedir. Bir kardeşimiz cemaat içinde uhuvveti ve tesanüdü 
koruyorsa, muhabbet-i münezzeheye mazhar olduğundan ona yetişilemez. Veliler bile 
gelemez ona. Bu kardeşin, böyle bir zatın imanı sırr-ı imana mazhardır. Diğer imanlar 
yok artık. 
 
Sırr-ı iman à   Şuunat-ı İlahiye 
 

• Şefkat-i mukaddese 
• Muhabbet-i münezzehe 
• Şevk-i mukaddese 
• Sürur-u mukaddese 
• Lezzet-i mukaddese 
• Memnuniyet-i mukaddese 
• İftihar-ı mukaddese           kardeşiyle iftihar edebiliyorsa, onun imanıàsırr-ı imandır 

 
Sırr-ı imana Şefkat-ı mukaddese dayanıyorsa… Eğer kadın müdakkik olursa, hiçbir 
erkeğin varamayacağı bir şey. Eğer bir kardeşimiz cemaat içinde muhabbeti, uhuvveti 
sağlamışsa, Şuunat-ı İlahiyedeki sırr-ı imana vasıl, mazhar olduğu için velilere, 
evliyalara tefevvuk ediyorlar. Hizmette şevkini kaybetmeyen kardeşimiz de bu sırra 
mazhar. Sürur da aynı. Hayatında Risale-i Nur’a kanaat eden de memnuniyet-i 
mukaddes ile sırr-ı imana mazhar olur. Ondan sonra kardeşi ile iftihar eden de sırr-ı 
imana mazhar. Bunların imanı sırr-ı imana giriyor otomatik olarak. Onların imanı 
“iman”dan ve “imanî”den de çıkıyor. 
 
Sual: İnsandaki Sır latifesi sırr-ı imanla alakası var mı? 
Elcevab: Latife; vücud-u haricîsidir, mahluktur. Ama sırr-ı imanın mahlukiyeti yok. 
 
Sual: Bu latifeyi kullanarak mı o sırr-ı imana ulaşıyor veya? 
Elcevab: Hayır, sırra mazhar olanda latife olarak gözüküyor. Mesela büluğ çağına 
gelmemiş. Sistem var ama öyle bir şey hissetmiyor. Sırr-ı iman ötenindir, bizim değil. 
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Sır latifesi, adeta Allah bize gps koymuş. Takip cihazı. Araban nerde, ne kadar hız 
yapıyor diye uydudan takip ediliyor. Latife à gps. Bunu sırr-ı iman koyuyor. Sırr-ı iman 
bizim değil, o mahluk değil, akrebiyet-i İlahiyeye bakıyor. 
 
Sual: 2.Şua’da “esrar-ı imaniye inkişaf eder” diyor. 
Elcevab: Esrarlar, yani o latifenin içinde ne var? Karpuz gibi yar, içinde esrarlar dolu. 
O kişi artık orada yaşadığı için mevttir, şudur, budur yok aleminde. 
 
HATİME: 
 

• Esma-i Rabbaniye  à Rububiyet  à Akrebiyet   
• Esma-i Kudsiye     à Ubudiyet  à Kurbiyet     
• Esma-i İlahiye       à Uluhiyet   à Akrebiyet    

   
     Esma-i Hüsna  
 

 
 
 
Sual: Şeytana “secde et” denilen Esma-i Hüsna’nın bütünlüğü müydü? 
Elcevab: Evet, bütünlük. 
 
 
07.05.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET 12 
 
19.Defter 131.Sayfa 
Sözler 498: (devamı) 
“Hem gayet mütenevvi ve       derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek istidadlar, 
                    nihayetsiz             yine cismaniyettedir.” 
 
İstidadlar Cismaniyette: Cismaniyet daha aşağıda, daha dipte. Yani “ders yapanlar 
şu binadalar”. Binanın içindeler yani, bina kapsamış. Mesela bir saray var. Sarayın 
içinde bir memleket var. Memleketin içinde bir şehir var. Peki saray nerde? 
 
Sual: İstidadların cismaniyette olması çok ilginç. İstidadlar ruh cevherinde değil miydi? 
Elcevab: Ruh cevherinde ama cismaniyetin içerisine hakikatını koymuş. Onu 
vurgulamak istedim zaten. Bir şeyin mahiyeti var, hakikatı var, sureti var. Sureti 
dünyada, hakikatı cismaniyette, mahiyeti ruhta. 
 
Bir şeyin à mahiyeti  à Ruhta                            à istidadı                                    à 
                à hakikatı   à Kainatta (cismaniyette)  à kabiliyeti                                 à lezzetler 
                à sureti       à Dünyada                          à cilve& cemal& nakış& sanat à 
 
Sual: Bil-kuvve istidad bir işe yaramıyor. O zaman bunu kabiliyete dönüştüren 
dimağdır? 
Elcevab: Evet, dimağı devre dışı yaparsan, istidad kabiliyete yani esmaya dönmez. 
Mesela deli, çocuk. Doktorluk istidadı vardır ama kabiliyet yoktur. 
 
Lezzetlerin menbaı cismaniyettedir. Hemen aldandık ve istidadların cismaniyette 
olmasına şaşırdık. İşte mahiyet, hakikat ve suret ayırımını kullanamazsan, burada 
aldanırsın. Daha önceki dersleri kullanacaksın. Çünkü bir yerde amm eder, bir yerde 
has eder. Sucunun, gusunun, zahrun, haddun, muttalaun, ima eder, telmih eder, remz 
eder, işaret eder, sarih eder. Aynı kanun Kur’an’da da var. Kur’an’da nasih ve mensuh 
kanunu var. Aynısı Risale-i Nur’da da cari’dir. 
 
Sual: Lezzetler cismaniyette mi gözüküyor? 
Elcevab: Evet. Mesela fikretmek, hissetmek, massetmek de denilebiliyor. Ruhlanma, 
rahlanma, ferahlanma. 
 
Sual: Kabiliyet haline gelince lezzet mi oluyor? 
Elcevab: Lezzete dönüşüyor. 
 
Sual: Sanki tekvin’den istidadların kabiliyete çıkması, ademden çıkarmak gibi mi? 
Elcevab: Üstad da zaten diyor. Onda bir lezzet var diyor. Yani istidadların bil-kuvveden 
bilfiil kabiliyet olması için… mesela ağacın çekirdeği mahiyettir, bil-kuvvedir. Ağaç 
olabilmesi için onda bir meyil vardır. Ağaç olmaya ihtiyaç, iştiyak, incizab ve meyil 
vardır à bu evamir-i tekviniyedir.  
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Mahiyetlerde àihtiyaç        
                       àiştiyak         
                       àincizab 
                       àmeyil  
 
                      Kaderin yazısı 
 
Yani çekirdekte ağaç olmaya ihtiyaç, iştiyak, incizab ve meyil vardır. Bunun toplamına 
evamir-i tekviniye deniliyor. Evamir-i tekviniye à mahiyetlerde dercedilmiş. 
 
Sual: İstidadında mı dercedilmiş? 
Elcevab: İstidadın daha arkası. 
 
Evamir-i tekviniye; kaderin yazdığı yazıdır. 
 
Meleklere iman ve meleklerin vazifeleri: 
Sual: Evamir-i tekviniyede istidadlar kuvvete döneceği an, o aradaki lezzet hamele 
oluyor? 
Elcevab: Hamele, orada işte melek ortaya çıkıyor. 
 
Sual: Lezzet orada? Lezzet o yani? 
Elcevab: Evet, melek orada işte.  
 
İstidad var, kuvve, çekirdek. Ağaç olmadı daha. Şimdi çekirdeğin ağaç olmaya o kadar 
ihtiyacı, iştiyakı, incizabı ve meyli var ki, tavanı deliyor. O istidadın kabiliyet olma süresi, 
o varlık à melaike işte. Lezzet mahluktur. 
 
Sual: Lezzet değil de o kuvve melaike gibi oldu? 
Elcevab: Evet o kuvve. Lezzetin vücud-u haricîsi var, mahluktur. Bu vücud-u haricî 
melektir. Onun batınısı bizde latifedir. Yani lezzetten arkaya geçiyor. Demek ki “bu 
alemde kanunların dizginini tutacak birisi olacak” diyor Üstad. O dizgini tutan 
melaikedir. Kainatın çekirdeği insan ya… ağaçta olan sistem insanda da cari’. Şimdi… 
meleklere iman niye var? Melekleri ortadan kaldırırsan istidad kabiliyete dönemezdi. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman lezzet anında donmuş oluyor. Ara berzah yok. 
 
Nokta-i Nazar: Ben de bir ara düşündüm. Meleklere iman niye var diye. Olsa ne olur, 
olmasa ne olur. Aslında iman bir bütün. Melekleri anlayamazsan o bütünü 
anlayamazsın.  
 
Aynen, istidadı kabiliyete dönüştürme anı, sürecini bana anlat. O melek işte. Bil-kuvve 
insanda Allah’a karşı nokta-i istinadı var. Onu aktif etmesi gerekiyor. Hem vahiy 
getiriyor, ilham getiriyor, eşyanın dizginini tutuyor, istidadları kabiliyete inkişaf ettiriyor. 

evamir-i tekviniyenin 
eşyanın mahiyetine 
koyduğu 

İstidad à kabiliyet 
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Bir melek cinsi de var ki lezzetin kendisidir, vücud-u haricîsi. Mesela koku; meleğin 
vücududur. Ama gübrenin kokusu melek değildir, ervah-ı habisedir. 
 
Sual: Cüz’i irade melek mi oluyor o zaman? Çünkü istidad kabiliyete dönmesi için bir 
irade gerekmiyor mu? 
Elcevab: Yani iradeden ihtiyara dönerken kullandığın benzin, benzinden ortaya çıkan 
ısı, hareket ve sesin çıkması, o benzinden bunlara dönüşmesi melektir. Meleği ortadan 
kaldırırsan her şey donuk olur. Melek, donukluktan çıkarıyor. 
 
Sual: Meleğin arkası ne, melekutu ne? 
Elcevab: Sıfata dayanıyor. Ama meleğin vücud-u haricisî var, mahluktur. Vücudu 
zahirde esma. Aynı kanun bizde de cari’. Fark şu: onların vücudları nuranîdir, 
mahluktur, esîrdendir. 
 
Sual: Cismanî midir? 
Elcevab: Evet, Risalede sarih ifade var. (İşarat-ül İ’caz 197: “Melekler…latîf ve nuranî 
cisimlerdir.”) Mektubat 220: “…İsrafil’in azamet-i heykelini temaşa eden…” mesela 
Dıhye suretine girmiş. Suretine girebiliyor. Nuranî olduklarından bizden daha düşük 
hayata sahipdirler. Cismaniyetin en kesifi bizde. Zahirde en kesif olunca, en basit 
olması gerekiyor ama tam tersine bizde nuranî değil, en kesif olduğu için, toprak olduğu 
için, en cami’. Melek; nuranî olduğu için, bizden basit. Biri sordu: O zaman sığırlar 
cismanî olduğu için, melek ondan düşük mü? Elcevab: Hayır, meleğin vücudu ondan 
üstündür fakat hayat mertebesi hayvandan çok düşük. Buna misal: iyi bir rallici hacı 
murat’a oturuyor. Bu meleğe misal. Ve usta olmayan bir acemi şoför de rolls royce’a 
binmiş. Bu da sığıra misal. 
 
Nokta-i Nazar: Peygamberimiz asm hem iyi şoför hem iyi araba olduğu için mi’raca 
çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: İlimden kudrete çıkma anına melek diyoruz ya… aynı zamanda şeytan 
ve ervah-ı habise de çıkıyor. 
 
Aynen, çünkü bir şey vücuda çıkınca zıddıyla çıkıyor ki mertebelensin. Lezzetin zemini 
sıkıntı olmasa, onu nerde ifade edeceksin?! 
 
Metnin devamı: 
“Madem bu kainatın sani’i,  
                                şu kainatlaà bütün hazain-i rahmetini tanıttırmak ve 
                                                 à bütün tecelliyat-ı esmasını bildirmek ve       istediğini 
                                                 à bütün enva-i ihsanatını tattırmak  
                                               

• kainatın gidişatından ve 
• insanın câmiiyetinden kat’î anlaşılıyor. 
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Elbette şu seyl-i kainatın bir havz-ı ekberi ve 
            bu kainat tezgâhının işlediği mahsulatın bir meşher-i a’zamı ve 
            şu mezraa-i dünyanın bir mahzen-i ebedisî 
 
              olan dar-ı saadet, şu kainata bir derece benzeyecektir.” 
 
Sual: Cismaniyeti kullanmak noktasında mı benzeyecek? 
Elcevab: Evet, benziyor. 
 
Sual: O da cismaniyet, bu da cismaniyet? 
Elcevab: Mesela suyu kaldırdığın zaman buz ortadan yok olduğu gibi suretle hakikat 
makusen mütenasib olmakla beraber birbirine gayr-ı münferiddir, ayrılamazlar. 
Dünyadan ahireti kaldırırsan dünya yoktur. Dünyayı kaldırın ahiret de yoktur. 
 
Nokta-i Nazar: “Bir derece benzeyecek” deniliyor, tamamen değil. Hani cennetteki 
meyveler dünyadakine benzeyecek ama mahiyeti farklı olacak cennette. 
 
Bir derece benzeyecek ama cennetle alem-i şehadet arasında paldür küldür bir anda 
geçiş yoktur. Onda da bir berzah var. Ne var arada? Berzahı koymuş, haşir meydanını 
koymuş, sırat köprüsünü koymuş. Sırat köprüsü de bir yöntemdir, o da eğiticidir. Sırat 
köprüsünü geçtikten sonra cennetin bir makamı olan dar-üs selam var. O da dünyaya 
benziyor. Ondan sonrası hiç benzemiyor, diğer yedi makamı. Ama ilk muhatab 
olunan dar-üs selam dünyaya benziyor. 
 
à“Hem cismanî, 
à hem ruhanî         bütün esasatını muhafaza edecektir.” 
 
Demek dar-üs saadet hem cismanî, hem ruhanî bütün esasatını muhafaza edecektir. 
Bizde eski mektepten kalma şu var: atom sanki kopuk, atılmış, en köhne, en katı, en 
laf dinlemez, çöplük yani. Oysa şu alem-i şehadet, atom, atom üstü atom altından daha 
harika. Çünkü her şey olabilen bir şey olmuş. Yani atomla öteki alemler, arada kopuk 
zannediliyor. Onun için oralar çok yüksek zannediliyor, nuranî olduğu için. Nuranîlik 
buna göre düşüktür. Şu kesif ama öteleri hep içine almış. Buz à suyu almış, H2O’yu 
almış, enerjiyi almış, esîri almış, esmayı da almış, sıfatı da almış. Evet burada buz 
gözüküyor ama kör olası cehalet buzu buz olarak müstakil gördüğü için, öteki süreçleri 
görmediğinden çok basit zannediyor. Ondan dolayı cenneti cennette istiyor. Aslında 
burada var cennet, çünkü cennetin sureti burada var. Üstad 28.Lem’ada sf 282 de: 
“…Cennet’in bu alem-i fanide –temsilde hata olmasın- bir nevi müstemlekeleri ve 
daireleri bulunabilir…” Mesela Geylanî Hazretleri cennetten meyve koparıp 
talebelerine vermiş. O hakikî cennet değil ki. O cennetin daireleri ve müstemlekeleri 
olan şuralarda (alem-i şehadette) şubeleri var. 
 
Sual: Kayıtlı olduğu için herhalde bize basit geliyor. Zaman ve mekan kayıtlılığı var. 
Ama o nuranîlerde bu kayıtlar yok? 
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Elcevab: Bunların sebebi: hep vehmimizde yaşadığımızdan. Zan. Kur’an’da diyor: 
“onlar zanlarında yaşıyorlar.” Onlar hep zan. Balon oluşturmuş. “Ben zanda olduğumu 
nasıl anlarım” diye sordum kendime. Mesela birine diyorum: “Şu gördüğün ova, senin 
gördüğün gibi değil, benim gördüğüm gibi değil. Aslına hiç benzemiyor.” O kişi: “Nasıl 
benzemiyor, işte bu ya, Allah Allah”. İşte “nasıl benzemiyor” diye tuhafımıza gitmesinin 
derecesi zanda olduğumu gösteriyor. İnsan zannından çıkmak istemez. Yani buradaki 
bakışlar maneviyat zannediyoruz. O da değil. Şunu demek istiyorum: bu alem-i 
şehadet alem-i gaybın üzerinde tenteneli bir perdedir. Böyle kesif olması en cami’ 
oluşundandır, basit oluşundan değildir. Cennet, dünyadan hakikat itibariyle büyüktür 
ama dünya mahiyet itibariyle üstündür. Her şeyin kanuniyeti burada. Hatta Âdem as 
cenneti tanımlamayı burada yapabildi. 
 
Nokta-i Nazar: Girişiyle bağlarsak; lezzetleri hissedecek istidadlar cismaniyette. 
Aşağıda da hazain-i rahmeti tanıttırıyor, bütün tecelliyat-ı esmayı bildiriyor, enva-i 
ihsanatını tattırıyor. Bunları bir de havz-ı ekberde topluyor. Sanki sistemin çalışmasını 
anlatıyor gibi. Yani her şey cismaniyet üzerinde kurulduğu, ondan mahsulat alındığı, 
oradan da havz-ı ekbere. 
 
Cennete gitmek için mi yaratıldık? Evet, hazain-i rahmet burada tanıttırılıyor. 
Cennette olmuyor işte. Bu yok. Var ama burasız yok. Var olduğunu anlamazsın. 
Cennette bu vardı ama Âdem as anlamadı. İyi ki oradan geldi, yoksa nasıl 
konuşacaktık bunları. Oradan gelerek bize haber getirdi. İyi ki birisi geldi oradan. Orada 
bunlar azamî derecede var ama orada olduğu için, vahid-i kıyasî sistem aktif olmadığı 
için, bilmiyorsun. Burası hazain-i rahmetini tanıttırıyor, tecelliyat-ı esmasını bildiriyor. 
Esma olduğunu bilmiyor çünkü. Sonra bütün enva-i ihsanatını tattırıyor. Sistem böyle 
çalışıyor. Burada bunu yapıyor. Cismaniyetin en can alıcı noktası bu üç tane sıfat: 
“rahmet hazineleri, esmanın tecelliyatı, ihsanatın envaı” burada fark ediliyor. 
Hangi seviyede? Cennette hakikattı, orada kalacaktı. Mahiyetine geçemeyecektik! 
Eşyanın mahiyetine geçilemeyecekti. Gaye, sırf cenneti bilmek için vahid-i kıyasî olsun 
değil. Bu yine basit olur. Kendini tanıyamayacaktın. Yani: Cennet hakikatı anlatır, 
mahiyeti anlatmıyor! Oysa insanın yapı sisteminde hakikatı, mahiyeti, cevheri (cevher 
daha arkada) bilinmesi lazım. Cennet bu işlevi yapamaz. 
 
Nokta-i Nazar: Gaye, insanları cennete koymak değil ki. Gizli hazineyi, Cenab-ı Hakkı 
keşfetmektir, O’nu bilmektir. 
 
Aynen, cennete gitmek için insan dünyaya gelmedi ki. Zaten ordaydık. Üstad “Âdem 
as’ın Cennetten ihracı tavziftir” diyor. Vazife verilmiş. O vazifeyi Cennette yapamıyor 
mu? Olmuyor işte. Yani Cenneti anlamak için, buraya gelmemişiz. Çok basit ve sıradan 
bir netice olur. Cennetten ihracı yani çıkarılması –kovulması demiyor- memurdur. Bir 
misal vermiştim. Biri Sinop’a vali gidiyor. Başka biri Sinop’a Ağır Ceza Mahkemesine 
hapse gidiyor. İkisi de Sinop’a gittim diyor. 
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Yani dünya, Cenneti tanımlamak, anlamlandırmak için değil. Bir vazifesi var. Şeytanın 
vücudunda ne vardı? Makasıd-ı hayriye-i külliye ve kemalât-ı insaniye. Cennette 
şeytan bir derece yok ama orada da aktif olacaktı. Şeytan paldür küldür Adem As’a “şu 
meyveyi ye” dememiş ki. Daha önce de bir ilişkisi var. “Sen kimsin, nerden geldin?” 
demedi ki. Bir serüvenleri var yani. Tanışıyorlar. 
 
Sual: Cennetten çıktıktan sonra mı o özellikler şeytana eklendi? 
Elcevab: Hayır, sisteminde var şeytanın. Yani zatında yok ama varlığında, eyleminde 
bize şer atar. Onun vücudunda makasıd-ı hayriye-i külliye artı kemalât-ı insaniye var. 
Yani latife-i insaniye inkişaf etmeyecekti. Latife-i insaniyenin içinde: 1.makasıd-ı 
hayriye-i külliye ve 2.kemalât-ı insaniye var. Yani latife-i insaniye makasıd-ı hayriye-
i külliye ile kemalât-ı insaniyenin cem-ül cem’idir. 
 
Cennetten biz buraya Cenneti anlamlandırmak için gelmedik. Zaten ordaydık. Allah 
isterse onu yapardı. İmtihan için geldik diyoruz hep. Allah “Bakayım, göreyim siz ne 
yapacaksınız” der gibi. Cennetlik mi değil mi? Ona bakmak için mi gelmiş? Hayır. Peki 
niye böyle diyoruz? İnsanın hakikatını canlandırmak için konulan ve vaad edilen 
mükafat ve ceza. “Oğlum, bunu yaparsan kalem alacağım sana. Sınıfı geçersen, 
bisiklet alacağım sana.” Bisiklet netice değildir ki. “Bak seni cennete koyacağım.” 
Cennet netice değil de ondan. “Kur’an’a çıkarsan sana bisiklet alacağım oğlum.” 
Burada netice Kur’an’a çıkmaktır. Vesile, zemin, yürüme benzini à bisiklet almak. “Ben 
seni cennete koyacağım” diyor. Tamam da, niye koyacaksın? “Eğer kendini inşa 
edersen” diyor. O zaman Cennet nerde kaldı? Bu nokta-i nazarda Cennetle işimiz 
yok bizim. Cennet bizim için gaye-i hayal olamaz. Üstad bana “sakın hizmet-i 
imaniye ve Kur’aniyeni şahsî kemalâtına ve terakkiyatına, azabtan ve cehennemden 
kurtulmana vasıta yapma” denildi diyor. Oysa meşru bir hak, meşru bir yok. Ama 
“bunlar bana bütün bütün terkettiriliyordu” diyor Üstad. “Bana yalnız ve yalnız Rıza-yı 
İlahî gösteriliyordu” diyor. 
 
Nokta-i Nazar: Cennet zaten senin vücudunun bir parçası gibi. Böbrek olmak istiyorum 
demektir. Oysa bütün vücud zaten senin. 
 
Aynen, şecere-i hilkat zaten senden yaratılmış. Cennet onun bir cüz’ü. Cennete gitmek 
için gelmedik ki. İmtihan için geldik ama lafzın içerisi öyle değil. İnsan; kendisini inşa 
etmek için gelmiş. Bunu halka nasıl anlatacaksın? 
 
Nokta-i Nazar: İlkokuldaki imtihanlar da netice değildi. Onlar ortaokul seviyesine 
gelmek içindi. 
 
Nasıl ki bir baba çocuğuna “Kur’ana geçersen sana bisiklet alacağım” dediği gibi Allah 
da “Ey Kulum! Kendini inşa edersen, seni Cennete koyacağım” diyor. “Ben bisiklet için 
Kur’ana geçtim” dersen çok basit oluyor. Niye bize çocuk gibi yapıyor? Bizde çocukluk 
var işte. Yoksa nasıl inkişaf edecek. Kendini inşa etmek, Cenneti kenara koyduruyor. 
“Bana seni gerek seni” dedirtiyor. Onun için bir Nur talebesinin Cennet gibi bir davası, 
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bir gayesi, bir hedefi olamaz. Ehl-i tahkik bir Nurcu’dan bahsediyorum. Bazıları Cenneti 
küçülttüğümü söylüyor. İnsan Cennetten büyüktür. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü 
insanı Cennet istiab edemez, doyuramaz. Ruyetullah yoksa, ne yapayım ben o 
Cenneti?  
 
“Ey kulum! Bunu yaparsan, seni Cennete koyacağım” diyor. Yürütmek için yapmış. 
Neticeye geldiği zaman, büyüdüğü zaman çocuk diyecek ki: “Baba, beni bisikletle 
kandırdın, Kur’an’a çıkardın ya… Allah senden razı olsun. İyi ki demişsin, çünkü o 
zaman ki kafam o kadar basıyordu”. Oğlum, Kur’an’a çık, Rıza-yı İlahiye mazhar ol 
dese çocuk ne anlar? Çocuğun anladığı lisan; bisiklet. Onun lisanıyla yürüteceksin. 
İnsanın zafiyetiyle yürütüyor Allah. Cismaniyetini gösteriyor, hakikatına geçmek için. 
Cismaniyetini aktif ediyor, canlı tutuyor, ki hakikatı oradan inşa olsun. 
 
Bu dersten sonra, Cennet gaye olamaz ki. Cennet ve cehennem gaye olmaktan 
çıkmışsa, Münker Nekir, kabir meselesi nerde kaldı ki? Şu hâletlerle zaten orayı burada 
yaşıyorsun. Orayı burada yaşamanın adıdır zaten bu. Sizin ruhunuza soruyorum: 
Cennetten razı mıdır? Yani Cennet yeter, daha başka bir şey istemem diyor mu? 
Diyebiliyorsan yalan söylüyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Razı değiliz ki, araştırıyoruz. 
 
Cennet, vaad edilen bisiklettir ama gaye o değil. 
 
Sual: Şeytanın da cismaniyeti var mı? 
Elcevab: Evet, var. Cennetten aşağı her şeyin cismaniyeti var. Ama şeytanın nokta-i 
kemali yok. Onun vücudunda kullanacağımız gübreler var bizim. Toprakta ağaç 
olacağız ama gübre de lazım. Şeytan; gübredir yani. Şeytanın vücudunda ben varım, 
çünkü şeytan Mudil esması. “Ben Mudil esmasını anlayayım” denilmez. Ben tuz 
hastasıyım diye yemek de tamamen tuzsuz olmaz ki, biraz tuz olacak. Şeytanı 
tamamen devre dışı yapmak, benden tamamen uzak olmaz. Mudil esması sende eksik 
olur o zaman. Yine eksik kaldın. Çünkü şeytan Mudil esmasından yaratılmış. Şeytansız 
nakıs olur, esma nakıs olur. 
 
Sual: Vücudundan derken varlığından değil mi? yoksa onun vücudunda hiçbir kemalât 
yok. 
Elcevab: Kendi vücudunda derken varlığı ama hakikat Mudil esmasıdır, mahiyeti ise 
Celal sıfatıdır. İnsana katkısı yok mu? Mesela hamuru yaptınız, pişmesi gerekmiyor 
mu? Ateş lazım. Şeytan işte o hamuru pişiriyor. Senin istidadını kabiliyete döndürüyor. 
 
Sual: Şeytan Mudil esmasına mı mazhar? 
Elcevab: En azamî derecede mazhar odur. Esmayı çıkarırsan şeytan kalır mı? her şey 
esma değil midir? Esmanın cilve, cemal, nakış, sanatı değil mi? burada melek-
şeytandır, arkada melek–şeytan yok ki. Arkada meleğin yapısı nur, şeytanın yapısı 
Mudil esmasıdır. Filmdeki gibi. Bilgisayarda iyi film, kötü film. Arkada 1-1-0-1-0-1. 
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Nokta-i Nazar: Şeytan olmazsa, kemalât olmaz. İnsan şeytansız yapamaz.  
 
Aynen, örneğin melek. Şeytan musallat olmadığı için, makamları sabit. Makamlarına 
kemalât denilmez, çünkü yapısı öyledir, standart. 
 
Sual: İnsanın şeytanı uzak tutmak mümkün mü? 
Elcevab: Mümkün değil. Şeytan bana yaklaşmasın demek, Mudil esması bana tecelli 
etmesin demek. Gündüz ortası güneş bana vurmasın diyor. Nasıl olacak o? 
 
Nokta-i Nazar: Cennette şeytan hakikat seviyesindeydi. Bu nedenle Âdem as onun 
mahiyetini bilmiyordu. Bilmesi için aşağıya yani surete gelmesi gerekiyordu. Burada 
mahiyetini anladı.  
 
Aynen! 
 
Nokta-i Nazar: Âdem as cennette zandaydı. 
 
Cismaniyet nerde varsa, orada zan var. 
 
Âdem as à Cennette  à hakikatındaydı      
                à Dünyada   à suretinde 
   
Nokta-i Nazar: Cennette hakikat mertebesinde iken dünyada mahiyetini fark etti. 
 
Evet. Bir düşünün. Ben Cennetten çıkıyorum, dünyada uğraşıyorum, uğraşıyorum, 
tekrar Cennete gidiyorum. Allah c.c. böyle hikmetsiz iş yapar mı ya hâşâ? Üniversiteye 
gelene kadar her şeyi öğrettim, sonra beynini sıfırladım ve hadi yeniden okuma 
yazmayı öğren diyorum. Böyle bir şey olur mu? Vahid-i kıyasî olsun derken 
acizliğimizden öyle diyoruz. İfade edemiyoruz. Oysa insan, Cennette hakikatındaydı. 
Dünyada suretine dönüştü. Ama hakikatını bırakmış değil. Üniversitede ilkokul 
bilgilerimi beynimden silmediğim gibi. Cennetten dünyaya geldim ama cennetî hâletler 
duruyor hâlâ Âdem as’da. Onlar silinmedi ki. Cennetteki psikolojisi, Cennetteki 
anlayışı, Cennetteki hakikatı, Cennetteki bilgileri hep duruyor. Âdem as cahil gelmedi 
ki. “Ve alleme ademe esmae külleha.”  
 
Sual: Hakikat ve suretinde zanlar var ama mahiyette ilim mi oldu? 
Elcevab: Surette zanlar var. Hâlâ zanları var, çünkü o zannetmeseydi, zannı 
olmasaydı, o hatayı yapmayacaktı. Kur’anda “insan zannındadır” diyor. 
 
Nokta-i Nazar: Cennette Âdem as hakikatını biliyordu, suretini bilmiyordu. Buraya 
geldi ve suretine basarak mahiyetine çıktı. Biz biraz daha farklıyız. Biz direk suretle 
muhatabız. Hakikatı da bilmiyoruz, mahiyeti de zaten bilmiyoruz. Biz önce suretten 
hakikata, hakikatten de mahiyete geçmemiz lazım. 

cem’edip mahiyetine ulaştı. 
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Bizim işimiz daha kolay. Niye biliyor musun? Biz Yasin’i okuduk, ezberledik. Ama Hafız, 
usta. Bana: “Keşke ezberlemeseydin de, benimle ezberleseydin.” dedi. Çünkü ezber 
bilenin ağzını düzeltmek, yanlışı ortadan kaldırıp yeniyi koymak, sıfırdan 
ezberletmekten zordur. Yani eski binayı tamir etmektense, yık ve yeniden yap. Burayı 
tamir edersin, öteki taraf patlar. Âdem as’ın işi zordu. Surete geldi: hakikat mı, suret 
mi, dünya mı ahiret mi? İkilem yaşıyor. Bu çok zor. Mesela ben de umumî ders 
yapıyorum. Cemaat batına müsait değil. Bazen dayanamıyorum, patlıyorum. Bunu 
söylesem her şeyi çözecek ama müsait değil. Bu sefer onsuz burada çözüm bulmaya 
çalışıyorum. Kıvranıp duruyorum. Yani enfüsü fark edenin surette ders yapması 
zordur. Ama surette olanın çözümleri kolaydır, kendisi bulur. Çünkü enfüste olan 
suretlerle meşgul değil. Onlarla meşgul olmadığı için, misali yok. 
 
Âdem as  à Cennette  à Hakikatındaydı  à Ademindeydi   

à Dünyada  à Suretinde       à Zannındaydı 
  
Sual: Peki mahiyette ilim mi oldu, yoksa hiç mi oldu? 
Elcevab: Şöyle diyeyim. Bir aydır zanna çalıştıktan sonra à Zan: İçinde şüpheyi 
barındıran bilgidir. İlim değildir. Zan; içinde şüpheyi barındırıyor. Ben zannı çok kötü 
bir şey biliyordum. Allah hakikaten Allah’tır ya! İnsandan zannı kaldırırsanız, insanın 
fikriyatı, hissiyatı donuk olur. Çünkü sığırlarda zan yoktur. Çocukta zan yoktur. Delide 
de zan yoktur. Varsa da cüz’idir, kuvve şeklinde. İnsanı donukluktan çıkartan, 
fikriyatına ve hissiyatına kanatlar açan, zenginlik katan, farklı düşünmesine 
vesile olan, farklı şeyler hissetmesine sebeb olan à zannıdır. Acayip bir nimet. 
Allah “zandadırlar” diyor. Aynı zamanda da o balondur. Balona girince, gördüğün suret 
burasıdır zanneder. Burası değil diyorum, ben de öyle görüyorum ama gördüğümüz 
gibi değil. Suratından belli oluyor ki, hiç tınlamadı. O suratı, zanda olduğuna delildir. 
Eğer heyecanlansaydı, zannını aralayacaktı. 
 

• Acz                     
• Fakr 
• Noksan 
• Kusurunu  

 
Nokta-i Nazar: Bulunduğumuz yer böyle değildir diyoruz. İnsan peşin bunu görüyor. 
Peşinde olana ihtiyarını sarf ediyor ve peşine razı oluyor. İradesi güçlü olmadığı için 
iradesini sarf edemiyor. Bu nedenle o zannından vazgeçip diğer basamağa geçmeğe 
engel oluyor. 
 
Esmaların 

• cemal            
• cilve 
• nakış 
• sanat 

ne kadar deruhte edersen o kadar zanlarından çıkarsın. 
 

suretler 
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Şunu kastediyor: bu dünyada gördüklerimiz esmaların cilve, cemal, nakış, sanatıdır. 
İnsan da esmaların ya cilvesindedir, ya cemalindedir, ya nakşındadır, ya sanatındadır. 
Bunlar suretlerdir. Sen esmanın ya cilvesindesin, ya cemalindesin, ya nakşındasın, ya 
sanatındasın. İkisini cem etsen à zanlar kalkıyor. 
 
Sual: Bunları ne ile eşleştirebiliriz? 
Elcevab: Düşünmedim ama dimağ, vicdan, kalb, ruh olabilir. 
 
Sual: Sadece ikisini mi cem’edebilir? 
Elcevab: Üçünü de cem’edebilir. Bazı insanlar terakki eder bu derslerle ve cemalden 
cilveye, cilveden nakşa, nakıştan sanata geçebilirler. 
 
Cemalini akılla anlar, dimağla anlar. Cilveyi vicdanla anlar. Nakşı kalble anlar, sanatı 
ruhla anlar. Ondan sonra hakikat oluyor. 
 
Sual: En zahirde sanat olduğu için dimağ sanatla muhatab olması gerekmiyor mu? 
Elcevab: Aynen. 
 
Esmaların 

• Cemal  à Ruhuyla              
• Cilve   à Kalbiyle 
• Nakış   à Vicdanla 
• Sanat  à Dimağla 

 
Sual: Zannı nereye koyacağız? Hakikatına geçse bile zanda demiştiniz, mahiyetine 
geçmediği sürece? 
Elcevab: Evet, bitmiyor ki. Muhyiddin-i Arabî’nin “Lübb-ül lüb” de geçen Hadis’le 
söyleyeyim: Allah c.c. cennette kuluna rahimiyetine yakışır tarzda tecelli ediyor ve diyor 
ki: “Ben sizin Rabbinizim!” Allah’ınızım demiyor. Onlar ise “Senden Rabbimize 
sığınırız” diyorlar. Allah’ımıza sığınırız demiyorlar. Kabul etmiyorlar yani. Cennet ehli 
kabul etmiyor. Sonra Cenab-ı Hak Rahmâniyetine iniyor. Rahimiyetinden 
Rahmâniyetine iniyor. Genel. Ve yine “Ben sizin Rabbinizim” diyor, Allah’ınızım 
demiyor. Cennet ehli yine “Senden Rabbimize sığınırız” diyorlar. Sonra Allah diyor ki: 
“Sizin âlimleriniz, ders aldığınız, sizin aleminizde oturttukları, sizin Rabbiniz nasıl bir 
şeydi?” O zaman onların kendi anlayışlarındaki Rab anlayışı geliyor, Allah öyle tecelli 
ediyor ve o zaman “Rabbimiz sensin” diyorlar. Nedir bu ara? Hep zanlar vardı. O 
zanları olmasaydı, o bir zan etmişlerdi, zan. Rableri hakkında zanda. 
 
Sual: Zan hiçbir zaman ilim olmaz o zaman, çünkü zan hiç bitmez? 
Elcevab: Bir mertebeden bir mertebeye, bir mertebeden bir mertebeye sonsuz değil 
mi? En dipde adem var. Adem; vücudun tersi. Zan ise; anlayışların tersi. 
 

• Adem  à Vücudun zıddı        
• Zan     à İlmin zıddı    à İlm-i Muhit-i Ezelî olunca, ki mümkün değil. 

 

hakikatına ulaşır. 

à Hüsn-ü zan     
à Su-i zan    
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Sual: Zan ne zaman kalkar?  
Elcevab: İlm-i Muhit-i Ezelî olunca, ki mümkün değil. Allah’ın zannı yoktur. Zan kötü 
bir şey değildir. 
 
Sual: Şüphesiz ve vesvesesiz iman diyor ama Üstad? 
Elcevab: Şüphesiz ve vesvesesiz diyor, zansız demiyor. 
 
Sual: Hüsn-ü zannı yukarıya bir basamak yapacağız, su-i zannı aşağıya basamak 
yapacağız. Su-i zanla tabiat bataklığına saplanıyor, sanattan da aşağıya düşüyor. 
Hüsn-ü zan ise seni taşıyor. Sanattan, nakşa, nakıştan cilveye, cemale yani 
zanlarından çıktığın zaman, şüpheyi bıraktığın zaman, imanın şüphesiz mertebesine 
yani zata mı gidiyorsun acaba? 
Elcevab: Evet, aynen. Bir daha anlat. 
 
Su-i zan ve hüsn-ü zan seni taşıyor. Ya ademe ya vücuda. Hüsn-ü zan ile hakikata 
taşınınca, imanın şüphesiz mertebesi olduğu için, zan kalkıyor. Esmadan çıkıp direk 
zata müteveccih oluyor. 
 
Evet. Esma yoluyla müsemmayı bulursunu anlattı. 
 
Su-i zan da tam tersi. İnsanı sanattan tabiata, bataklıklara düşürüyor. 
 
Aynen, sanattan aşağıya doğru batabilir. Tabiatperest, esbabperest olabiliyor. 
 
Esmaların 

• Cemal  à Ruhuyla              
• Cilve  à Kalbiyle 
• Nakış  à Vicdanla 
• Sanat   à Dimağla 
 
§ Kendi kendine 
§ Esbab 
§ Tabiat 
§ Nefsine  (Allah yerine kendisini koydu) 

 
Sual: Dördüncü yol Allah değil miydi? 
Elcevab: Allah yerine kendisini koydu. “Kişi fiilinin hâlıkıdır” diyor. Allah’ı kaldırdığın 
zaman, kişi fiilinin hâlıkıdır olur. Kendi nefsini koydu. Sanattan yukarı bir de aşağıya 
giden taraf var. Adeta sanat berzah gibi.  
 
Sual: Basiret, dirayet, feraset, kemalat ile nasıl ilişkilendirebiliriz bunları? 
Elcevab: Şöyle:      
 
 Vicdan  à İrade   à İbadetullah   à Basiret          
                      à Zihin   à Marifetullah   à Dirayet 
                        à His    à Muhabbetullah   à Feraset 

hakikatına ulaşır. 
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                        à Latife-i Rabbaniye  à Müşahedetullah  à Kemalât 
 
 
Metnin devamı: 
“Ve o Sani-i Hakîm ve      
         Âdil-i Rahîm; 
 
            
 
 
 
                                               onlara layık lezaizi verecektir. 
Yoksa  

• hikmet ve 
• adalet ve         zıd bir hâlet olur ki, 
• rahmetine 

 
 
 
 
 
Mesela ağacı kabul ediyorsun, çekirdeği kabul etmiyorsun. Adil ve Rahim surette 
gözüküyorsa, batında bunun hakikatı olması lazım. Buzdan suyu kaldırırsan, ne 
oluyorsa, bu kainattan da hikmeti, adaleti ve rahmeti kaldırırsan, her şey yok olur. Biz 
adaleti anlamıyoruz. Aslında adalet meleklerin ta kendisi oluyor. adalet; denge, 
muvazene, muhakeme, hak sahibine hakkını vermek, hesap ve geometridir. Adl’de 
mukaddir var. Mesela biliyorsunuz ki, matematiğin vücudu yoktur. Fizik; eşyanın varlığı 
ve hareketinden doğan ilimdir. Kimya ise; ilişki ve çelişki ilmidir. Yani karanlık aydınlık 
çelişki, göz-çiçek ilişki. Tıp ilmi; insan. İnsanı kaldırırsanız, tıp ilmi kalkar. Eşyayı 
kaldırırsanız, fizik ilmi olmaz. Elementleri kaldırırsanız kimya olmaz. Bütün varlığı 
kaldırın à matematik hala var! Çünkü matematik bir şeyin dışa vuruşu değildir, çünkü 
vücudu yoktur. 
 
Sual: Adl ismin Âdem ile bağı, her şeyin ifrat ve tefritini almıyor, hep ortada kalıyor. Bu 
Âdem’e yakın mı? 
Elcevab: Evet, aynen. Adem ile vücudun ortası à Âdem. Biri takkeli, biri takkesiz. 
Adem à varlığın yoku. Âdem à yokun varlığı. 
 
Takkeli î ile takkesiz i farkı “İmani – İmanî”: 

• İmani à Sana kazandırdıkları ki; terklerin cem’i              à Nisbet  à İmanın kuvveti 
• İmanî à İçine giriyorsun, yani orayı burada yaşıyorsun à İntisab à İmanın nuru 

 

eylemsel olarak karşılıkları 

elbette cismanî âletlerin 

à vezaifine ücret olarak ve 
à hidematına mükafat olarak ve 
à ibadat-ı mahsusalarına sevap olarak 
 

hiçbir cihetle onun  
• cemal-i rahmetine ve       uygun değildir, 
• kemal-i adaletine             kabil-i tevfik olamaz.” 
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İman(i) olursa; senin terklerin olur, sende oluşan bir kuvvet var. Şuur-ı imanî ise; içine 
giriyorsun, orayı burada yaşıyorsun. Orayı burada yaşamak; istikbaldir, nurdur. Orayı, 
yani Cenneti, yani ebedi burada yaşıyorsun. 
 
Adalet; mekansız mekan. Adl ismi, matematiğe bakıyor. Matematik; bütün fenlerin 
kaynağıdır. Denge, muvazene, muhakeme, hak sahibine hakkını vermek. Adl; 
Mukaddir ismini de cem’etmiş. Matematiğin vücudu yok, vacib de değil, berzahtır. Hiç 
kimse matematiği kim yarattı demiyor. Allah’ı kim yarattı diye soruyor, matematiği 
sormuyor. Matematikçi inkarcı dahil. Zamanı da sormuyor. Yani elma ağaçtan, Allah 
Allah’tan, Allah nerden diye sorarken fizik matematikle çalıştığı halde, matematiğin 
kaynağını sormaz. Zamanı kim yarattı sormaz. Zamanın da kaynağı yok. Sıcağın 
kaynağı var, soğuğun kaynağı yok. Nurun kaynağı var, zulmetin kaynağı yok. 
Kaynaksız bir şeyi nasıl anlayacağız? Allah’tan önce ne vardı, nasıl anlayacağım 
Allah’ı? Sorarken, zamandan önce ne vardı, sormaz. Zamansızlık da bir zamandır, sıfır 
zaman. Beş tane elmayı yersen beş hala duruyor. Big-bang sıfır zamanda patlamış. 
Sıfır zaman diyor. Bak, zaman var. Matematikte sıfır var. Sıfırın hiçbir belirlenişi yoktur, 
sayısal hiçbir değeri yok. Niçin yok? Bütün sayısal değerleri göstersin diye. Üstad 
“hiçliğimi bilmeye çalışıyorum” diyor, yani sıfır olmaya çalışıyorum diyor. Her şeyi 
göstermek için, sıfır olmak lazım. 
 
Nokta-i Nazar: Bütün sayılar sıfıra bina edilmiş. 
 
                                 -3  -2  -1     0  +   1  + 2  + 3 
 
                                                        ðHiçlik 
                                                                      ðBerzah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum” denilince, bütün varlık sıfırla belirleniyor. Ama 
kendisinin sayısal hiçbir değeri yok. Hiçbir şeyi olmayan her şey oluyor. Bir şeyin varsa, 
üç değilsin, iki değilsin birsin, hep bir olacaksın. Sıfır, hiç birisine benzemiyor. İçi boş 
ama her şeyi barındırıyor. Bu nedenle hiçliğini bilmek, hiç olmak için değil à bütün 
varlığı anlamak ve anlamlandırmak için. 
 

adem ene vücud 

şeytan 

enaniyet 

melek 

cehennem cennet 

insan 

Subhanallah 
der 

Allah-u ekber 
der 

Elhamdülillah 
der 

Celal ülkesi Kemal ülkesi Cemal ülkesi 
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Nokta-i Nazar: Mudil esması bütün esmaları harekete geçiriyor. Ara boşluklar şeytan, 
sıfır şeytandır. 
 
Nokta-i Nazar: Bence sıfır çekirdek-i aslîmiz. 
 
Ene à melekut. Enaniyet à mülk 
 
Sual: Şeytanın melekutu adem mi? 
Elcevab: Evet. Adem à melekut. Şeytan à mülk. Vücud à melekut. Melek à mülk. 
Melek; vücud alemlerine çalışıyor. Şeytan; adem alemlerine çalışıyor. Ene; insan 
kendisini inşa ediyor. İnsan; cami-ül ezdad, cem-ül cem. Adem; vücudun zıddıdır. 
Vücud alemleri; ademden çıkıyor. 
 
Sual: Ezel ve Ebed’i nasıl yerleştirebiliriz? 
Elcevab: Ezel ve Ebedi çarpıştırınca à mülk çıkar. Allah Halık, mevcudat mahluk. 
Mahluk Allah cinsinden değil. Bu mahluk nerden çıktı? Kullandığı malzeme à hayat. 
Kullanan à kudret. Proje à ilim. Takdir à irade. 
 
Celal ile Cemal çarpışınca Kemal çıkar. Misal: Cern hadisesi. Elektronları ışık hızına 
ulaştırıp-çünkü elektronların hızı 40.000 km/s. Işık hızı 300.000 km/s. İki tane 40.000 
km/s hızda olan elektronları çarpıştırdığın zaman çıkacak üçüncü vücud ne ona ne de 
buna benzer. Bu temel bilgiydi. Allah Celal ve Cemal. Cemal ülkesini Celal ülkesi ile 
çarpıştırınca ortaya çıkan Kemal. Celal ile Kemal’i çarpıştırırsan, Cemal çıkar. Cemal 
ile Kemal’i çarpıştırınca da Celal çıkar. 
 
 
 
 
 
 
 
İç açıların toplamı hiç değişmez à 180o. Bu sorgulanmaz. Kim yarattı denilmez. Kim 
karar verdi de denilmez. Hatta deniz seviyesinde 0oc de 76 cm civa basıncı altında vs 
bunları sabit kabul edip sormayacaksın ama Allah’ı soracaksın. Pi sayısını da 
sormayacaksın. Sanatta bir şeyi çözümleyebilmek için bazı sabitelerin olması lazım. 
Sanatı çözümlemek için deniz seviyesinde yani sanki bu varlık yaratılırken güneşten 
kopmuş deniz varmış. Bunları sorgulayan da yobaz olur. Bu dünya yaratılırken 
laboratuvar mı vardı? Bunları sabit kabul ediyorsun da Allah’ı niye sabit kabul 
etmiyorsun? 70 + 90 = 160 olduğuna göre      = 20o dir. 
Aynen bunun gibi: 
 
 
 
 

90o 

70o 

= 200 

Düşmanım X  

Hakikatı ifade 
eden insan 

dost  

? düşman düşman 
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Düşmanımın dostu à bana düşmandır. Düşmanımın düşmanı à bana dosttur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunu mesleğimize/ lahikalara uygulayalım: Adam kaderi inkar ediyor. Ehl-i Sünnet vel 
Cemaatin düşmanıdır. Biri kaderi inkar eden, diğeri Ehl-i Sünnet, üçüncüsü kim? Eğer 
ben kaderi inkar edene dost isem, ehl-i Sünnete düşmanım. Eğer ehl-i Sünnete dost 
isem, kaderi inkar edene düşmanım. Misal: Ben kaderi kabul ediyorum. Ehl-i Sünnet 
yerine bir dinî cemaat koy. O cemaat bana düşman ise, kaderi inkar edene dosttur. 
Münafık böyle tanınır. İddia ettikleri geçersiz, eylemine bakacaksın. Kaderi inkar eden 
Şia’dır. “Kader iman esasından değildir” diyen kim ise à Şia’dır. Çünkü Şia’ların iman 
esasındandır à kaderi inkar etmek. Ben ehl-i Sünnetim de dese inanma. Eğer kaderi 
inkar ediyorsa, Şia’dır. Türkiye’deki cemaatleri tanımak adına az önceki yöntemi 
uygulayabilirsin. Bu üçgen yöntemini her şeyde kullanabilirsin. 
 
Gelelim konumuza: Allah mahluk değil, nasıl mahluk çıktı? Madde hâşâ Allah değil. 
Madde olmayan Allah’tan nasıl madde çıkar? Hâlık’tan mahluk nasıl çıkar? Nerden 
çıktı bu madde? Celal ile Kemal çarpışınca, ikisinden çok farklı olan Cemal çıkıyor. 
 
Sual: Eksiyi eksi ile çarparsanız artı çıkar, Cemal çıkar. Buna uyuyor fakat sıfır 
yutuyor? 
Elcevab: Sıfırın yutmasının sebebi orada hiçbir belirleniş olmadığından yutmuyor à 
mahiyetine dönüştürüyor, hakikatını kaldırıyor. Mahiyet de hiçlik zaten. Dedik ya, sıfırın 
hiçbir sayısal değeri yok ama her şey orada. Her şey orada olabilmesi için, bir şey 
olmaması lazım yani mahiyeti olması için hakikatı olmaması lazım. 
 
Sual: Bir, iki, üçler hakikatı mı? Bunları yutuyor, mahiyetine getiriyor. 
Elcevab: Aynen. 
 
 
                                 -3  -2  -1   0  +1  +2  +3 
 
                                                      ðHiçlik 
                                                      ðBerzah 
                                                      ðMahiyet  
 
Hangi sayıyı sıfırla çarparsan çarp hep eşittir sıfır çıkıyor. On dakika televizyon 
seyredip sabaha kadar beş cüz okusam, yani eksiyi artı ile çarparsam eksi olur. On 

Düşmanım X  

Hakikatı ifade 
eden insan 

düşman  

? düşman dost 

Hakikat  Hakikat  
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dakika televizyon seyredeceğine iki cüz okuma, çünkü yine sıfırsın. Terk; amelden 
daha önemlidir. 
        
Takva à   Menhiyattan     &      Günahlardan 
 
                  Def-i Mefasid          Terk-i kebair 
 
                    Terklerdir                  Fiillerdir 
 
Madde nerden geldi? Allah Hâlık’tır. Maddeden mücerreddir. Allah Allah iken, madde 
nerden çıktı? Celal ile Kemal’i çarpıştırırsan à Cemal çıkar. Cemal ile Kemal’in 
çarpışmasından da Celal çıkar. 
 
Sual: Çarpma mı diyelim, toplayıp çıkartmak mı? İç açıların mantığında çarpma yok? 
Toplayıp, bütünden çıkartmak var. 
Elcevab: Bunların çarpışmasındaki toplama netice.  
 
Sual: Peki bu üçünün hepsini çarpıştırınca ne çıkar? yani üçgenin iç açılarının toplamı 
180’dir, sabittir. Celal, Cemal, Kemal toplanınca ne çıkıyor? Sabit bir şey çıkması 
lazım. 
Elcevab: Allah çıkıyor. Toplamada ikisi kendilerini kaybetmiyorlar ama çarpmada 
kaybediyorlar. Hidrojen yakıcıdır, oksijen yanıcıdır. Çıkana bak! H2O söndürücü. Ne 
alakası var şimdi? Su; iki zıd şeyden çıktı. Yakıcı ve yanıcı bir araya gelince patlayıcı 
olması lazım gelirken, söndürücü çıkıyor. 
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Aynadaki güneş semadaki güneşin ne ayndır ne de gayrdır yani taayyün ve teşahhus 
etmiş (Şualar 9). “İyyakene’budu ve iyyakenestain” diyebilende taayyün ve teşahhus 
etmiş halidir ayadaki güneş. Eğer ayna renkli ise à ayna olur. Eğer renksiz ise à mir’at 
olur. 
 
Esma-i Hüsna à Eşya à cilve & cemal & nakış & sanat. 
 
Rububiyet-Uluhiyet-Ubudiyet: Allah tecelli ediyor; rububiyet. Ona karşılık bir insan 
ubudiyetini tuttu. Ubudiyet; kulluktur, aynadadır. Henüz mir’at değil. Çünkü biz 
Muhammed’in asm bütün esmasının bütün mertebesine ve Esma-i Hüsna’ya, yani ism-
i azamlara ve her ismin mertebe-i azamına mazhar olmayınca, mir’at olamıyoruz. 
“Ayinedir bu alem, her şey Hak ile kaim. Mir’at-ı Muhammedden Allah görünür daim.” 
İnsan rububiyete ubudiyet ile mukabele edince yani Allah’a adım atınca, Allah da buna 
mukabil adım atıyor ve ubudiyet aynasında taayyün ve teşahhus ediyor à akrebiyet-i 
İlahî. Ubudiyet aynamda gözüken benim kazanımım değil. Benim yaptığım tek şey; 
ayinedarlık. Yani rububiyete karşı ubudiyetim ile ayinedarlık ediyorum. Böylelikle 
ubudiyet aynamda Allah Uluhiyetini gösteriyor. Bu uluhiyet, semadaki güneşin 
Uluhiyeti değil ama değil de değil. Semadaki güneşin Uluhiyeti benim ubudiyet 
aynamda taayyün ve teşahhus etmiş halidir. Benim Allah’a attığım adıma Allah da adım 
atıyor. 

Uluhiyet  

Aynadaki güneş 
semadaki güneşin ne 
ayndır ne de gayrdır. 

Dört tane vücud var: 
1.Semadaki güneş 
2.Aynadaki güneş 
3.Münbasit akis 
4.Alem-i şehadet 
(kâğıt) à cilve, cemal, 
nakış, sanat. 
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Sual: Alem-i ervahtaki insan bu değil mi? 
Elcevab: İnsan, Elestu birabbikum’dan başlıyor. Çünkü teklif paldür küldür verilmemiş. 
Peygambere de öyle. “Al sana peygamberlik veriyorum” deyip önüne atmamış ki o da 
tutmaya mecbur olsun. Arapçada yukardan aşağıya bırakmaya “a’la” denir. Kamyona 
koymaya “i’la” denir. Peygambere “i’la” yapmış. Teklif etti. O da kabul etti. Ne zaman 
başladı? İrade başladığı zaman. İrade; Elestu birabbikum’dan başladı. İnsan o 
zaman insan oldu, emaneti o zaman fark etti. 
 
Dört tane esma var: 

• Esma-i İlahiye 
• Esma-i Rabbaniye 
• Esma-i kutsiye   

 
Aynanın kalitesine göre, ubudiyetine göre yani insan ne kadar kudsileşirse, Rabbin 
kudsisine ayinedarlık ne kadar olursa, o kadar uluhiyet gözükür. İnsan kudsileşir ama 
ilah olamaz. Mesela Geylanî için “o kudsî zat” deniliyor. “O ilahî zat” denilmiyor! 
Kuddissessirruhu, fena-yı mutlak ile insan kudsileşebiliyor. Esma-i kudsiye; ubudiyet 
aynasının en zirvesidir. 
 
Sual: Şer yok yani artık? 
Elcevab: Yok. Beşeriyet yok. Beşeriyetten arınmış. Böyle bir ayinedarlık. 
 
Aynadaki güneş semadaki güneşin ne aynıdır, ne de gayrıdır yani Ondandır, O değildir. 
Esma-i Hüsna Ondandır, O değildir.  
 
Sual: Esma-i Hüsna’ya niye eşya dediniz?  
Elcevab: Bu mevcudat aynadır. Orada gözüken esmadır. Aynada ben gözüküyorum 
diye ben ayna değilim. Mevcudat aynasında gözüken esma ise, mevcudat nedir? 
Sıfattır. Aynanın kendisine Esma-i Hüsna demedik. Onun üzerinde gözüken bin bir 
tane esmanın cilveleri yani hulasası. Ayna gibi. Mesela bir çiçekte Rahman, Rahim, 
Vedud, Kerim, Latif vs hepsi var, hepsi gözüküyor. Eşya, yani mevcudat veya insan 
esmaların cilve, cemal nakış, sanatıdır. İşte bu esmalara esma-i hüsna dedim. 
 
Kul euzu birabbinnas, melikinnas, ilahinnas.. 

• Rabb-i nas 
• Melik-i nas 
• İlah-i nas 

Bu üçü limandır. Psikoloji sorunlarda bunlara sığınacaksın. Nas à insan. 
 
Sual: Peygamber efendimiz asm’ı nereye koyuyoruz burada? 
Elcevab: Bu ubudiyet aynasıdır. Kimse yok burada. Ahmed, Mehmet yok. Bu tek bir 
hakikattır. Peygamber efendimizin asm aynası en cami’dir. Bizimkisi tümsek, çukur, 
tozlu, yamuk aynadır. 
 

Esma-i 
Hüsna 
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Gelelim yine üçgenimize: Çarparak mahiyetine dönüşüyor. Toplarsan, yine hakikat 
çıkar. 
                                   Celal                    Kemal                   Cemal 
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Çarpma nasıl oluyor? 
Elcevab: Celal ve Cemal ülkesi… birbirine geçiş… mesela sende Kahhar da var, 
kahredici, şefkat da var. Bir olay karşısında ikisi çarpışmıyor mu? Mesela masum bir 
Suriyeliyi istismar et veya merhamet et. İki ayrı zıd çarpışıyor. Sende terleme olur. 
Terleme ne odur ne de odur. Mesela haram geliyor. Allah “gözünü çek” diyor. Ben ve 
haram. Çektik. İkisiyle alakası olmayan imanın lezzetini alıyorsun. Çarpışmak böyle. 
Başka nasıl diyeyim? 
 
Madde nerden çıktı? Celal ile Cemal’i çarpıştırırsan yani sıfatları à Kemal denilen en 
kesif yani madde çıkıyor. Mesela Cern’de elektronu elektronla çarpıştırdılar, enerji 
çıktı. Başka çıkan şeyleri henüz demiyorlar. Madde arkası mahlukları gördüler. Bir 
kısmının aklı gitti. Canlı ruhanîleri gördüler. Bu nedenle hiç ses etmiyorlar, 
şaşalandırmıyorlar. Çünkü karşılarına şuurlu bir mahluk çıktı. Bütün dünya para verdi. 
Bir devlet demiyor mu acaba kardeş, bu kadar para verdik, söylesene ne çıktı? Hiç 
kimsede ses yok. Öyle kaldı zannediliyor. Kalmadı. Ne yapacağız diye düşünüyorlar, 
çünkü mahluk çıktı. Sadece biri “tanrı parçacığı” yani “Higgs parçacığı” dedi. Bu 
içlerinde en şuurlu olan bir ateist. Yönetim sistemini gördü. O gördüğü müekkele Higgs 
dedi. Mecbur kaldı, çünkü yöneten birisini gördü. Tanıştı onunla. 
 
Sual: Tanrı parçacığı dediği melaike mi? 
Elcevab: Ruhaniyat. Oraya daha geçmedi. Ervah-ı aliyeyi gördü. Canlı ve şuurlu. 
Karşısına çıktı. Bu enerjini daha arkasında. Atom à enerji à ruhaniyat à melek. 
Gördüğü adeta meleğin maddedeki vücud-u haricîsi. Orada bir mahluk gördüler. Bıçak 
gibi her şey kesildi. “Bunu anlatırsak, dünyada bir tane kafir kalmaz” dediler. “Ve siz de 
susacaksınız” diye hayatlarıyla tehdit edildiler. 
 
Alem-i şehadet Kemal’den çıkıyor. Kemal; en kesifi olduğu için.  
 
Sual: Âdem as kemalde değil miydi? 
Elcevab: Orada tam kemal değildi, çünkü en kesife geldi. Orada hakikatını biliyordu, 
mahiyetini bilmiyordu. Mahiyetini bilmeyen kemal olmaz. Orada esmaların hakikatları 
vardı. Mahiyetleri bilinmiyordu. 
 

Cemal  Celal  

Kemal à Alem-i Şehadet 
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Nokta-i Nazar: Şualar 262: “Elhasıl: Vücud kainatları ve hadsiz adem alemleri birbiriyle 
çarpışırken ve Cennet ve Cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücud alemleri 
Elhamdülillah Elhamdülillah ve bütün adem alemleri Sübhanallah Sübhanallah derken 
ve ihatalı bir kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, ta kalbin 
etrafındaki ilham, vesvese ile mücadele ederken; birden meleklere imanın bu meyvesi 
tecelli eder, meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. -Allahu nurus semavati 
velard- ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı 
olduğunu tattırır.”  
 
Biz henüz meyveye gelemedik. Şimdi meyveyi gör. Bu toplama çıkartmayı nasıl 
yapmıştık diye arşive baktım. “Bismillahirrahmanirrahim” deki Rahman ve Rahim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üçgen nasıl çıktı? Celal ve Cemal sıfattır. Çarpışmadan Kemal çıkmıyor. Kemal 
bunların meyvesi.  
 
 
 
 
 
 
 
Kemal; meyvesi derken, meyvenin içindeki çekirdeği henüz kasd etmiyoruz. Yani 
insan. Celal ve Cemal ülkesi; alem-i şehadettir. Bütün yukarda şemada saydıklarımızı 
toplayabilirsin. Cemal ve Celal’in çarpışmasından Kemal çıktı. Üçgen açıların toplamını 
sormuştunuz. Üçgen açılarının toplamı à Alem-i şehadet. 
 
Çarpmadan à Kemal çıkıyor. Toplamadan à Alem-i şehadet çıkıyor. 
 
(Başka bir şeye daha gireceğiz. O daha acayip. Yeni bir şey. Ben de bilmiyordum.) 
 
 
 
 
 
 

180o 

Cemal 

Celal 
Kemal 

Cemal  Celal  

Kemal                       
Allah 

İç açılarının toplamı à Alem-i Şehadet 



CİSMANİYET 12 _____________________________________________________ 

 223 

 
 
                              -3  -2  -1      0      +1  +2  +3 
 
                                                        ðHiçlik 
                                                                      ðBerzah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celal Rahman mı Rahîm mi? Rahman; kafir-mümin fark etmeden hakk-ı hayatını 
veren, rızkını veren, soluk veren vs her şeyi veren. Rahîm ise; yalnız kendisine iman 
edenleri iman ettiği yerle besleyen. Rahman şeytana da hakk-ı hayatı vermiş, kafir-
mümin fark etmiyor. Ahirette ise Rahman olmuyor, Rahîm oluyor. İstikbal, vücud. O 
zaman Rahîm Cemal tarafı, Rahman Celal tarafı. Böylelikle besmeleyi de oturttuk.  
 
Sual: Rahîm uluhiyet mi oluyor? 
Elcevab: Evet. Rahimiyet; uluhiyet oluyor. 
 
Asıl gireceğimiz mevzu şu: “Amentü billahı” uygulayacağız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adem ene vücud 

şeytan 

enaniyet 

melek 

cehennem cennet 

insan 

Subhanallah 
der 

Allah-u ekber 
der 

Elhamdülillah 
der 

Celal ülkesi Kemal ülkesi Cemal ülkesi 

Cemal  Celal  

Kemal                       
ALLAH 

Bunu kaçırma! 

Kemal                       
ALLAH 

Cemal  Celal  

Allah’a iman àRahman  Rahim àAhirete iman 

Allah àPeygambere iman 
Kemal aynası-meyvesi 

Kitaplara iman 

Kadere iman  

Meleklere iman 

Hakikatlar  Hakikatlar  
A
D
L 
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İman esaslarından üç tanesi esastır. Üçü, ara bütünleyicilerdir. Allah Rahman 
olduğu için sırf Müslümanın Allah’ı değil, adem ülkesinin de Allah’ı. Allah her şeyin 
Allah’ıdır. Umumîdir, ammdır. Rahman à Allah’a iman. Rahim à ahirete iman. Bu 
ikilemi gösteren ve onu iddia eden à Peygambere iman. Üç tane de ara format var. 
Bunlar da diğer iman esasları. Allah ile insan arasındaki ilişkiyi kim kurar? Allah ile 
Peygamber arasındaki ilişki à meleklere imana bakıyor, çünkü melekler kafire de 
mümine de hizmet ediyor. İnansa da inanmasa da bereketi yaşıyorlar, yağmur 
yağdırılıyor, kafir hurmayı yediyi halde, ağacın müekkel melaikesi hizmet ediyor. Ama 
öteleri burada yaşattıran, oralardan buralara feyiz vermeye vesile olan à kitaplara 
iman. Bu hastır. Herkese değil. Burada bunları yorumlayan, içsel aleminde kendisine 
almayan, rahatlatan, insanı kemalata götüren, enfüsî tefekküre götüren, 
şımarttırmayan, mülk ve melekutu ayıran, ancak bir kul olduğumuzu bildiren à kader, 
kadere iman. 
 
Nokta-i Nazar: Onlar onsuz bilinmez diyor Peygamberlere iman için. Bu nedenle 
ahireti birleştiriyor. 
 
Kader; Esma-i Hüsnanın bütünlüğüdür. İnsanda eyleme dönüşürse, itikad oluyor. 
Esma-i Hüsna en azamî derecede tecellisi ahirette gözükür. Eğer insana uygularsan, 
kemalât bulur. Allah ile peygamber arasındaki ilk ilişkiyi kuran Cebrail. Cebrail, Mikail, 
İsrafil, Azrail geneldir. İnana da inanmayana da melek vardır. İnanmayana ahiret ve 
kitap yoktur. Dolayısıyla peygamber-ahiret ilişkisini kuran kitaplara imandır. 
 

 

 
 

A
D
L 
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Allah bütün sistemi besmele üzerine koymuş, üç tane isme koymuş. Üç tane sıfata 
bakıyor: Celal, Cemal, Kemal. Kur’an-ı Kerim à Yasin’de à Fatiha’da à besmelede 
à isimde: Allah, Rahman ve Rahim. 
 
Celal ile Cemal’i çarpıştırınca Kemal çıkıyor. Bu üç tane iç açıların toplamından da 
alem-i şehadet çıkıyor. Çünkü üçünün bütünlüğüyle alem-i şehadet olur. Sırf Kemalle 
olmaz, sırf Cemalle de olmaz, Celalle de olmaz. 
 
Sual: Çarpışıyor derken devamlı mı çarpışıyor? 
Elcevab: Evet, devamlı. İsterseniz Ezel ve Ebedi de ekleyebiliriz. 
 
Sual: Çarpışınca çıkan Allah’ın uluhiyeti mi? 
Elcevab: Ezel ve Ebed çarpışınca Rububiyet çıkıyor. Çünkü uluhiyet esma değil. 
Rububiyet; esmaların bütünlüğüdür. İkisi çarpıştığı zaman Rab’lık ortaya çıkıyor. 
 
Sual: Bütünlüğü Rabb-ül alemin mi? 
Elcevab: Evet, bütünlüğe o getiriyor. 
 
Rahman ve Rahim’i yani Allah ile ahiret ilişkisini fark eden insan en cami kişi 
peygamberdir. Peygamberlere iman kategorisine “insan” da yazabiliriz. İnsan olmasa 
hiçbir şey olmaz. Kim kuracak Allah ile ahiret ilişkisini? Melekler yapamaz, kitaplar da 
yapamaz. Çünkü anlaşılmaz kitap muallimsiz olsa, manasız kağıttan ibaret kalır. İnsanı 
ahirete, Rahîm’e götüren kitaplardır. Allah ile insan arasındaki sistem ise meleklerdir. 
Bu kafire de var, mümine de var. Ama kitaplar kafire yok, dolayısıyla ahiret de yok.  
 
Nokta-i Nazar: Kafirler meleklere Kuva-i Sariye yani “cereyan eden kuvvetler” demiş. 
(Sözler 510) 
 
Aynen. Kafirler bile melekleri kabul etmiş.  
 

• Allah-insan ilişkisini   à Melekler yapar. 
• Ahiret-insan ilişkisini  à Kitaplar yapar. 
• Allah-ahiret ilişkisini  à Kader yapar.   

 
Kader; Esma-i hüsnanın bütünlüğüdür.    
Bunu fark edip tasdik eden insan à kadere iman ederek kendini ifade eder. 
 
Aslında insan kaderin de arkasına geçiyor, çünkü kader sistemdir, esmanın bütünlüğü. 
Ama insanda esmanın da arkası var. Sıfat da var, şuunat da var. 
 
Sual: Sebebler nedir? 
Elcevab: Sebebler  à bahane 
                                 à hiç 
                                 à perde 
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                                 à zahirdir 
 
Sual: Celal ve Cemal çarpışması devamlı var. Allah ile beraber devamlı var. O zaman 
Kemal de devamlı var. Alem-i şehadet de devamlı var mıydı? 
Elcevab: Alem-i şehadet suret olarak itibariyle Cennette… zaten Cennetin sureti 
dünyaya benziyor deniliyor. 
 
Celal ile Cemal çarpışınca à hakikat. Celal ve Cemal; ikisi sıfat. İki sıfatı çarpıştırınca 
çıkan à Kemalâttı yani Hakikat. Hepsini toplarsan à Alem-i şehadet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metnin izahı: 
Bir şey aslından ne kadar uzak olursa, o kadar kesif olur. Ama geldiği sürecin tüm 
hakikatlarına camidir. En uzak oluşundan a= en kesafetlidir b= en karanlıklıdır. 
 
Mesela ağacın kök çekirdeğine en uzak olan meyvedir, en camidir. Çekirdeğe yaprak 
biraz daha yakın olduğu için daha basit meyveye göre. Meyveye göre çiçek daha yakın 
çekirdeğe. Bu nedenle daha basit. Meyve çekirdeğe en uzak olduğu için, en kesiftir, 
en karanlıktır, en cami’dir. 
 
Sual: Çekirdekte de hepsi var? O da cami’ olmuyor mu? 
Elcevab: Var da, çekirdek à mahiyet, bil-kuvve. Ağaç à hakikat, bilfiil. Ağaçta meyve 
var, çiçek var, odun var, koku var, renk var, tat var, şekil var, kemalatları var. Bu ağacın 
en sona çık à meyve. Sizin anlayacağınız bir misal vereyim: insanın aleminde nefs-i 
emmaresi manasında olan cin var. Kanda devamlı dolaşır. Ayet-el Kürsi okuyunca, 
kanda drrrr diye devir daim yaparak dolaşır, çünkü çıldırıyor. Bir yere de kaçamıyor. 
Bu peygamber asm efendimizin hadisi. Hacamat yaptırdığınız zaman vücuddan 
kaçmak istiyor ve kendisini en uzak yer olan bardağa atıyor. 
 
Nokta-i Nazar: İmam-ı Rabbanî Hz diyor ki, nefis hacamat olmak istemiyor. 
 
Evet, çünkü cinlerdir. Hacamat yapılırken Ayet-el Kürsi bu nedenle okunur. Cinler 
vücuddan çıksın diye. Bardak bedenden en uzak olan yerdir. Kendisini oraya atıyor. 
Veya solucanın içine giriyor, sülük. 
 

Sıfat  
MAHİYET 

Sıfat  
MAHİYET 

Hakikat  
HAKİKAT                       

Alem-i Şehadet 
SURET 
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Masnuat-ı İlahiyeye hem menşe hem medar olduğundan…(cismaniyet) 
 
İlk önce toprağı yapacaksınız, sonra topraktan ağaç yapacaksınız, sonra aynı 
topraktan o ağaca meyve yaptıracaksınız. Topraktan fabrika kuracaksınız. Sonra o 
topraktan kurulan fabrikaya aynı toprakla meyve yaptıracaksınız. Üçü farklı: toprak-
fabrika-meyve. 
 
Nokta-i Nazar: Toprak à amm. Ağaç à hususî. Meyve à has 
 
Kesafetli olan nefs-i insaniye, sırr-ı camiiyet itibariyle, tezekki etmek şartıyla bütün 
letaif-i insaniyenin fevkıne çıktığı gibi.. 

Öyle de cismaniyet; à en cami’, 
                                à en muhit,       bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i İlahiyedir. 
                                à en zengin 

 
Nefs-i emmare demiyor, nefs-i insaniye. Ve latife-i insaniye latife-i rabbaniyeden 
üstündür. 
 
Sual: Cismaniyete latife-i insaniye demiyoruz değil mi? 
Elcevab: Cismaniyet latife-i insaniye değil. Latife-i insaniye cismaniyeti aktif eden en 
büyük muharriktir. Latife-i insaniyeyi çıkarırsan, insan değilsin. Ama latife-i rabbaniye 
çalışmasa bile sen hala insansın. 
 
Mesela bir şeyin cevher/asıl olduğunu ve araz/sıfat olduğunu nasıl anlarsın? Bir şey 
ortadan kalkınca asıl duruyorsa, o arazdır, sıfattır. Eğer o şeyi kaldırdığım zaman her 
şey ortadan kalkıyorsa, o cevherdir. Örneğin: buzu ortadan kaldırınca, su var. Demek 
ki buz asıl değil, arazdır, sıfattır. Buzdan suyu kaldırın, buz da kalmaz. Demek su 
cevherdir. Latife-i insaniyeyi kaldırın, insan yoktur. Latife-i rabbaniyeyi kaldırırsan, zihin 
ve his ve irade vardır. 
 
Sual: Esma-i İlahiye dedi. Esma-i Rabbaniye veya Esma-i kudsiye demedi? 
Elcevab: Aynanın kendisi yani. Aynada ortaya çıkan değil. Mesela nefs-insaniye; 
sistemin kendisidir. Gösterdiği şey değil. O zaman kudsî olurdu. 
 
Sual: Esma-i İlahiye gösterdiği değil miydi? 
Elcevab: O varlık olma özelliğidir. O varlıktan ayna oluyor. Varlıkta herkes ayna değil. 
Ubudiyet ile ayna olur. O kudsiyete dönüşüyorsun. Ayinedarlık yapacak ibadetlerimiz, 
yani insanlıklarımız. Kafir de buna dahil. Ubudiyet aynası yok daha, kudsîleşmedi bu 
adam. Nefs-i insaniye; herkeste var. Latife-i insaniye de var. Bunlar sistemdir. En 
cami’dir, en muhit ve en zengin. Şuurlanıp da onu ubudiyete dönüştürürse, esma-i 
kudsiye oluyor. Esma-i İlahiye; o ayinedarlıkan sonraki süreç. 
 
Bütün hazain-i rahmetin müddeharatını tartacak ve  

                                       mizana çekecek aletler         cismaniyettedir. 
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Hem ekser esma-i İlahiyenin tecelliyatını hissedip bilmek,      cihazatı; yine 
                                                                 zevkedip tanımak    cismaniyettedir. 

Burada da Esma-i İlahiye denildi. Bizim yönümüz değil, sistemi anlatıyor. 
 
Sual: Mahlukattan Cenab-ı Hakk’a bakan esmalar desek olur mu? 
Elcevab: Olur. Yani artık geri yansıtmalar. İnsandan geri yansıtmalar à Esma-i 
İlahiyedir. Ubudiyet yok burada. Bu sistemdir, herkeste var. Ubudiyet olursa kudsî olur. 
Kafirde ubudiyet olmadığı için kudsîyet yok ama Esma-i İlahiye var. 
 
Nokta-i Nazar: Bundandır ki “kuddise sirruhu” deniliyor. 
 
Aynen, ruhları temizlendiği için, kuddus. 
 
Hem gayet mütenevvi ve      derecede ayrı ayrı lezzetleri hissedecek 

            nihayetsiz            istidadlar yine; cismaniyettedir. 
Bu dünya hem cismanî, hem ruhanî bütün esasatını muhafaza ediyor. 
 
Sual: Cismanî anladık. Ruhanî? 
Elcevab: Yani bunun arkasındaki işleyen. Sistemin kendisi değil. Ruhanî hallerimiz var 
ya. O alemleri burada gösterebilmek. Bu alemlerle bulunabilmek. 15. Şua’da 
Peygamberimiz asm için “alem-i gaybı alem-i şehadete taşıdı” deniliyor. İşte bu ruhanî 
tarafı. Yani cismanîdir ama mir’at-ı Muhamedden Allah görünür daim. Mir’atı à 
cismanî. Ama aynada gözüken à “Allah görünür daim.” 
 
Cismanî aletlerin vezaifine ücret olarak ve                       onlara layık 

                 hidematına mükafat olarak ve                lezaizi 
                 ibadet-i mahsusalarına sevap olarak,     verecektir.” 

 
Sevabın bedende, cismaniyette karşılığı à lezzettir. 
 
Mesela namaz kıldın, oruç tuttun veya dut yerken besmele çektin. Ahiretteki karşılığı 
à Rıza-yı İlahî. Ahirette meyve. İnsanda karşılığı ise; lezzet ama lezzet-i ruhanî. 
 
Sual: Bazen sevap aldığın halde lezzet almıyorsun. Sebebi nedir? 
Elcevab: Demek ki şuursuz yapıyorsun. Sevap ama sevaptır. Sen fark etmiyorsun. 
Sebebi şu: diyelim ki sen toksun. Tok halinle çorba içsen, lezzetini anlamazsın. Oysa 
çorbada lezzet yok mu? Sen daha yüksek mertebede olduğun için fark etmiyorsun. 
Mesela enfüsî tefekküre geçtikten sonra düz okumak sana keyif vermez. Çünkü artık 
her bir tabirin bir pencere olduğunu, dürbün olduğunu, merdiven olduğunu, basamak 
olduğunu, halat olduğunu biliyorsun. Kafayı kelimeye bir geçiriyorsun, pencereyi açıp 
kafayı dışarıya çıkardığın gibi. Gördüğün manzara karşısında hayrette kalıyorsun. Sen 
pencereden dışarı bakıldığını, ne olduğunu biliyorsun ama hayatı hep mağarada 
geçmiş bir insan pencerenin ne olduğunu ne bilir? Risale-i Nur’un tabirleri şu odadaki 
kapıdır, koltuktur, oturmadır, penceredir, şudur budur. Bunu kullanabilirsen, yani 



CİSMANİYET 12 _____________________________________________________ 

 229 

tefekkürle bunu bütüne getirip kullanırsan. Mesela şimdi oturuyorsun. Camdan ışık 
geldi ama hiç kalkıp bakmadın. Işık aldın. Oturup da sırf ders dinleyen, tefekkür 
etmeyen adam bu: ışık geliyor, nurlanıyor ama kalkıp bakmıyor. Tefekkür mesleğinde 
ilerlemediği için. Oda kadar bir yer biliyor. Burada olduğuna şükrediyor. Oysa dışarıya 
baksa, narlar, kayısılar, incirler, kuşlar, sesler. Yani iki tarafı da görüyor. Diğer biri ona: 
“bakma, ne yapıyorsun, otur, hakikata saygısızlık yapıyorsun, otur dinle, seyretme” 
der. Düz oku git. O da doğru, nurlanıyorsun. Ama tefekkür eden kalkıp bakar. 
 
Sual: Allah mahluk değil. Dünyalık deposu da yoktur. Bu mahluk nerden geldi? ben mi 
anlamadım yoksa sen dedin de ben mi kaçırdım? 
Elcevab: Celal ve Cemal’i Allah çarpıştırıyor. Madde çıkıyor. Kemal çıkıyor. Hakikat 
çıkıyor. Hakikatın dışa vuruşu à Alem-i şehadet. Yani elektronu elektronla 
çarpıştırınca enerji çıktığı gibi. Ortaya çıkan enerji ne o elektrondur ne de bu 
elektrondur. Çıkan bunlardan başka bir şey. 
 
Sual: Kur’an mahluk mudur? 
Elcevab: Hayır, değil. 
Sual: Kitaplardan çıkan netice gibi görünüyor? 
Elcevab: Kitaplar değil, kitaplara iman eden insanın kendisi. 
Celal ile Cemal çarpışınca alem-i şehadet çıkıyor. Yani ikisinden ayrı bir şey çıkıyor. O 
da madde serüveni başlamış oluyor. 
Sual: Celal ve Cemal daima çarpışmadalar. Onlar ezelî olduğu için, madde de ezelî 
gibi oluyor? 
Elcevab: Öyle duruyor. Ateistler çarpışmaları görmediği ve maddeyi gördüğü için ve 
maddenin durmasının sebebi devamlı olan celal ve cemal çarpışması olduğundan, 
maddeye ezelî demişler. 
 

 
14.05.2016 Kırıkhan 
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CİSMANİYET 13 
 
Sözler 26: (19.Defter 134.Sayfa) 
“…senin daire-i hayatın içindeki mamelekin (Elinde bulunan şeyler, sahib olduğun şeyler.) 
ve o mamelekin içindeki à cisim, 
                                       à ruh ve              onlar içindeki 
                                       à kalbin ve               
                                                                      à göz ve          
                                                                      à dil,                   
                                                                      à akıl ve 
                                                                      à hayal  
                                               
Sual: Üçü için ayrı mı yoksa hepsi aynı şeyden mi bahsediyor? Yani cismin gözü, dili, 
aklı, hayali var. Ruhun gözü, dili, aklı, hayali var. Kalbin gözü, dili, aklı, hayali var. Böyle 
mi? 
Elcevab: Evet, aynen böyle. 
 
Sual: Örneklendirebilir misiniz? 
Elcevab: Kalb gözü mesela ferasettir, basirettir, dirayettir. Kemâlat gözüyle şu kainata 
baktığın zaman veya çocuğunu kaybeden kadının gözüyle veya gafletle bakıldığı 
zaman. Aynı mı? Gözdür yani, kalbin gözü. Kalbin iki tane gözü var: bir tanesi 
dimağ, bir tanesi vicdan. Biri alem-i şehadete, biri de alem-i gayba bakıyor. Zaten 
kalb penceredir, vicdan nezzardır, bakandır. Yani kalbin bir ayağı dimağ, bir ayağı 
vicdan. Ama kalb sırf bunlardan müteşekkil değil. Başka şeyler de var. İşte bir tanesi 
zahire bakar, alem-i şehadetin uydusudur, gözüdür. Bir tanesi de batına bakar.  
 
Dün biri sordu. Gayb ile batın farklı mı? Dağlar kadar fark var. Birbiriyle hiç alakası yok. 
Melekut kişiden kişiye değişen bir sistemin adıdır. Buz mülktür, su melekuttur. 
Başkasına göre su mülktür, H2O melekuttur. Başkasına göre H2O mülktür, enerji 
melekuttur. Kişinin duruşu ve seviyesine göre bulunduğu yerden yer melekut. Sonra 
dünya zahir, ahiret gaybdır. Gaybın sahası Arşın altında Cennet-Cehennem, gaybdır. 
“Alem-i gayb açılsa imanım ziyadeleşmez” diyor imam-ı Ali ra. Gaybın sahası 
Cismaniyetin yani kainatın sahası.  
 
Sual: Arşın üstü nedir? 
Elcevab: O melekutiyet alemi.  
 
Gayb; Cenneti de içine alıyor, Arşa kadardır. Bunu bilmesen, Levh-i Mahfuza da gayb 
diyeceksin.  
 
Metnin izahı: 

Cismin bile daire-i hayatın içinde. Yani hayat cismin içinde değil.  
 

gibi zahirî ve batınî 
hasselerindir.” 
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Hani Lem’alar 308 de “bir saray var, onun içinde bir şehir var, onun içinde bir memleket 
var, onun da içinde bir alem var” deniliyor ya, işte o saray nerde? Bu işte! Saray à 
şehir à memleket à alem. Saray nerde? 
 
Cismin içinde hayat var zannediyorduk. Hayatın içinde cisim var! “Senin daire-i 
hayatın içindeki mamelekin” diyor. “Mamelekin içindeki hayatın” diyebilirdi. 
 
Nokta-i Nazar: Ben dünyanın içinde değilim, dünya benim içimde. 
 
Hariçten bir şey almak yok. Hariç, batını uyandırıyor. Şu an sen mekanın içindesin 
zannediyorsun değil mi? Aslında mekan senin içinde. Mesela ekmekten, cinsellikten, 
baklavadan, elmadan zevk aldığını zannediyorsun. Oradan zannediyorsun. Aslında 
batında o var zaten. O uyandırılıyor. Hariçten bir şey almak yok. Hariç, batını 
uyandırıyor. O uyandırdığı için, o lezzeti oradan zannettik. Oysa dahilde. Hiç kimsenin 
dışarıdan bir şey aldığı yok. İlim bile dışarıdan alınmaz. Çekirdeğe yeniden bir şey 
yüklenmez. Çekirdek zaten ağaç olmuş. İnsan; kainatın çekirdeğidir. Dışardan 
aldığımız şu ilimlerle batındakileri uyandırıyoruz. Battaniyesini kaldırıyoruz. 
Çekirdeğe bir şey yükleyemezsiniz. Güneşle, havayla, suyla, toprakla; çekirdeğin 
programının üzerindeki battaniyeyi açıyoruz. Güneş ona program yazmıyor. Hava ona 
program yazmıyor. Su ona program yazmıyor. Toprak, çekirdeğe program yazmıyor. 
Ağacın her şeyi zaten çekirdekte var. O ortaya çıkması için, zemin oluyorlar bunlar. 
Şimdi bu dersler, ilimler, Kur’an bile bize zemin oluyor. Kur’an toprak oluyor. Mesela 
imanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında, evamir-i Kur’aniyeye 
imtisal ederek o çekirdek ağaç olacak. Evamir-i Kur’aniyeye imtisal ederek, yoksa 
Kur’an sana bir şey yüklemiyor. Sen zaten “Enel natikul Kur’an” sın. Sen zaten canlı 
Kur’an’sın.  
 
Nokta-i Nazar: Marifetullahın bürhanları biri nur gibi, biri su gibi. Onlarla aktif ediliyor. 
 
Aynen işte bu. Aktif ediliyor. Marifet bürhanları budur. Marifet ne demek? Kalb ve ruhun 
derece-i hayatına nasıl geçilir? Marifetullah ile diyor. Marifet ve vahdaniyet sırları ile. 
Marifet bürhanları nur gibidir, hava gibidir, su gibidir. Yani dışarıda arama onu. Sende 
su gibi olan marifet bürhanları var. Nur gibi olanlar var. Dışarıdan aldıklarımız batını 
uyandırmak içindir. Batına yazılım bitmiştir. İnsan o kadar kudsîdir ki, dışarıdan bir şey 
yazılamaz. Evvel-ahir-zahir-batın her şey yazılmış ve bitmiş. Kitap bitmiştir ve kitabı 
yazan kalem de kırılmıştır. Nokta. İnsan noktadır. Ahirette artık baş harfle 
başlayacağız. İnsan noktadır. Elif ve nokta. Nokta ne demek? Allah kainatı yazdı ve 
nokta! Cümle bitti, imza attı. “Küllehu küfüven ehad.” Başta: “Kulhuvallahu ehad.” Son 
nokta: “Küllehu küfüven ehad.” Nokta, insan, bitti. Daha bir şey yok.  
 
Nokta-i Nazar: Biz yemeği yerken, dutu yerken, gül koklarken ben onu aynı anda 
yaptığım için, oradan aldım zannediyorum. 
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Yani netice; koku, lezzet almak ya, malzeme de dut. Yani sebeb ve netice aynı anda 
olunca, kör olası cehalet, o lezzeti duta vermiş. Beraber olduğu için. Sebeb neticeyle 
beraber olduğundan. Ağzına dut koymadan beynindeki lezzet alma merkezi iğneyle 
ikaz edilse, dut yokken de lezzet alırsın. Batın dersleri böyledir. Dut yokken de lezzet 
alacaksın. Rüya bunun delili. Gusül alıyorsun. Birisi var mı ki? Rüyada düğmeye bastı. 
Aynı oldu. Veya rüyada köpek kovalıyor. Terden su oluyorsun. Koştun mu ki? 
Düğmeye basmış. Şimdi dışarıdan bir şey almadın. Şu anda bu dersten lezzet almanın 
sebebi à batının uyandı. En büyük lezzet sensin kendine. Diğerleri uyarıcıdır. 
Dışarıdaki o malzemeler olmadan da uyandırabilirsin. O zaman dışarıya ihtiyaç 
duymazsın. Dışarının dayatmaları kalmaz artık. Bir tattın mı? Dibi gelir.  
 
İzahın devamı: 

Nasıl ki zahirde buzun içinde su var. Oysa buz suyun sıfatıdır.  
 
Hayatın içinde cismaniyet var. Oysa buz suyun içindedir. Zahirde ama tam tersi. Yani 
aslında suyun içinde buz var, çünkü onun sıfatıdır. Buna dair bir yöntem var. Asıl ile 
kışrı nasıl ayırt edeceğimize dair bir yöntem var. Asıl mı, yani cevher mi, öz mü, töz 
mü, felsefe lisanıyla us mu? Yoksa kışır mı? Kışır ile aslı birbirinden ayıran bir yöntem 
bu. 
 

Bizimle suyun sıfatı olan buzla muhatab oluyor. Buz; suyun sıfatıdır. Cisim de; 
hayatın sıfatıdır.  

 
Yani biz buzla muhatab olduğumuz için, asıl onu zannediyoruz.  
 

Su buz sıfatından, buz makamından görünmesi… 
 
Su bazen kar olarak gözükür, bazen dolu olarak gözükür, bazen nem olarak gözükür. 
Yani sıfatları olarak gözüküyor. Hz. Muhammed asm sadakati Ebubekir aynasında 
gözüküyor. İnsanla alakalı değil o. Sıddıkiyet insanlık değil, o bir makamın adıdır ama 
o zat en azamî derecede mazhar olduğu için, ona nisbet edilmiş. Sıddıkiyet, adalet. 
Aslında bunlar peygamberin sıfatı ama o aynada gözükmüş. Peygamberin asm 
nihayetsiz sıfatı var. Aynı anda hepsi kendisinde gözükse, bu sefer hepsi birbirine 
karışır. Ayırt edemezler. Peygamberde sadakat yok mu, aslına? Peygamberdeki 
sadakat ne ise, hayattaki işlevini insan görmek ister. Peygamberde normal deriz. Ama 
peygamber olmayıp, sadakati ben birisinde görmek istiyorum. Nasıl bir şey? En azamî 
derecede birisi pîr olması lazım. O da Ebubekir’dir ra. Adalet; Ömer’dir ra. Enfüsçü; 
Osman ra. Kapısına kadar gelmişler, öldürmeye geliyorlar, o hala Kur’an okuyor. 
Kafasını kılıçla kesiyorlar. Kur’an’a kanı damlıyor. Kapısına kadar isyan gelmiş, hiç kılı 
kıpırdamıyor. Enfüs dünyasında olması, dışarısı onu hiç alakadar etmemesi nasıl olur 
dersen, Osman ra işte. Mesela ilim. Batına nasıl gireceğiz? Yöntemin adıdır; ilim. Bu 
da Ali ra da gözüküyor. Yani bunlar onların zatî sıfatları değildir, en azamî derecede o 
aynada gözükmüş. Onda gözükmesiyle onda zannedilmiş. Onun için camilerdeki 
Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri insan ismi değildir, peygamberin sıfatlarıdır.  
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Âyinedir bu alem, her şey Hak ile kaim.. 

Mir’at-ı Muhammedden Allah görünür daim.. 
 
Zatî özelliğini ona versen, şirk olur. Allah mahlukatta nasıl gözükür? Âyinedir mahlukat. 
Tuvaletteki aynada sen gözüküyorsun diye sen misin o şimdi? Mir’at-ı Muhammedde 
Allah gözükür ama hâşâ Allah değildir.  
 

Buz; suyun sıfatıdır. Cisim de; hayatın sıfatıdır.  
 
Şu an cisimle muhatabız, buzla muhatabız. Buzla muhatab olmak suya göre ne ise, şu 
anda cisimle muhatabız hayata göre.  
 

Su buz sıfatından, buz makamından görünmesi… 
 
Yani su nedir? Su buzdur dersek, nasıl inanacaksın? Ömründe hiç buz görmeyen 
birine buzu nasıl anlatacaksın. “Su donsa...” Ne demek donsa? “Su donsa, canlı 
kalmaz, kafana düşse, kafanı kırar, istediğin gibi taşırsın, suyun şekli yoktur ama buzun 
şekli vardır, şöyledir, böyledir...” Buzu nasıl anlatırsın? Anlatamazsın. O zaman suyun 
buz sıfatını buz zemininde göreceksin.  
 

Su buz sıfatından, buz makamından görünmesi… buzun içinden suyu alırsan, 
buz yok olur. Demek buz, suya muhtaç.  

 
Cevherle kışrı, zahirle batını ayıran yöntem işte şu: Bir şey ortadan kaldırıldığı 
zaman komple kendisi kalkıyorsa, bu cevherdir. Yok, kaldırdığın şey, aslını ortadan 
kaldırmıyorsa, bu sıfatıdır, kışırdır. Mesela buzdan buzu kaldıralım. Su hala var. Sudan 
buharı kaldıralım. Su hala var. Sudan doluyu kaldır, karı kaldır. Su hala var. Ama 
buzdan suyu kaldırın. Hiç kimse yok. Buz mu asıl, su mu asıl? Buzu kaldırdık su var. 
Ama suyu kaldırdık, buz da yok. O zaman su; cevherdir. Buz; sıfattır, kışırdır.  
 
Nokta-i Nazar: Mesela dünyayı kaldıralım, hala ahiret var. Bedenimi kaldırayım, hala 
ben varım.  
 
Ona misal rüya. Rüyada beden yok. Uykuda beden yoktur. Cismaniyet var. Bedeni 
kaldırın, ruh hala var. Yani bir şeyi ortadan kaldırınca, o şey ortadan kalkıyorsa, O 
kalkan cevherdir. Yok kalkmıyorsa, sadece bir tarafı gidiyorsa, o sıfattır. O esas 
değildir, lüb değildir. Mesela akıl ortadan kalkarsa, insan hala vardır. Ben diyen hala 
vardır. “Benim aklım” diyen hala vardır. Ruhu ortadan kaldırın. “Benim ruhum” diyen, 
ruha sahiplenen hala vardır. Ama beni ben olarak kaldırırsan, ne ruh kalır, ne akıl kalır. 
Ene’yi nasıl bulduk? Bu yöntemle bulursun. Aklı kaldır ortadan, kalb var. Çünkü kalbin 
bir sıfatıdır dimağ (ma’kes-i efkar). Diğer sıfatı vicdan (mazhar-ı hissiyat). Vicdanı 
kaldırırsan, kalb hala var. Dimağı kaldır, kalb var. Kalbi kaldırırsan da ruh hala var. 
Ruhu kaldır, akıl var mı? Akıl yok. Resulullah’ı asm kaldır, sistem bitti. Ruhu kaldırdık, 
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hepsi bitti. Ene’yi kaldır!..?  Mesela üniversite diplomasını kaldır, ortaokul diploması 
hala var. Ortaokulu kaldır, ilkokulun var. İlkokulu kaldır, hala bir bilinç var insanda.  
 
Sual: Ene de kalkar mı? 
Elcevab: Kalkar da kim kaldıracak? Çünkü kaldırılacak şey kalkansa, kim kimi 
kaldıracak?  
 
Sual: Yani esma, sıfat, şuunat diye gitsek? 
Elcevab: Esma ancak kaldırır senin dışında. Seni ancak ortadan kaldıran seni ortaya 
koyandır.  
 
Sual: Esma Ene’yi kaldıramaz ki? 
Elcevab: Evet. Ene; Zatın nuruna bakıyor ya. Esmanın gücü yetmez. 
 
Sual: Şuunat? 
Elcevab: Kaldıramaz. 
 
Sual: Mahiyet-i zatiye? 
Elcevab: Evet, o kaldırır.  
 
Nokta-i Nazar: Aynayı kaldırırsan, ben hala varım. Sıfatımdır ayna. Aynı mantık: 
Ene’yi kaldırırsak, çünkü Ene de ayna… 
 
Ene’yi ancak Kur’an kaldıracak. Ona katkı sağlayan esmadır. Esma kaldıramaz.  
 
Sual: Ruh mu daha cami, hayat mı? 
Elcevab: Klasik cevap vermek istemem. Ruhun içindekilerini bana sayar mısın? 
Zîşuurdur, zîhayattır, kanun-u emr, vücud-u haricî. Bak, hayat; ruhun bir sıfatı. Ruh; 
kanun-u emrdir, cevherdir, evamir-i tekviniyedir, sistemdir. O ruhun mahluk olabilmesi 
için, o sisteme zîşuur takıldı, zihayat takıldı, kanun-u emr takıldı, vücud-u haricî verildi 
à mahluk oldu. Hayatı ruhtan kaldırın. Ruh; cevher olur, cevhere döner. Bu dört 
tanesiyle mahluktur. Bir tanesini kaldırırsan, mahluk olmaz, mec’ul olur. Bu dört tane 
sistemin müdahalesiyle ruh, mahluklaştı.  
 
Sual: Ruhun cevheri de Ene mi? 
Elcevab: Evet. Ene’ye döner.  
 
Ruh mu daha cami, hayat mı? bu soruya başka yöntemle cevap vereyim: Hayat; sübutî 
sıfat mı, zatî sıfat mı? Sübutî sıfattır. Ama ruh; daha da yukarlardan alıyor meded, zatî 
sıfatlar da var. Böyle sistemle gitmenizi istiyorum.  
 
Sual: Ağaçlarda bir hayat var, taşlarda da bir hayat var. Her bir şeyde kabiliyetine göre 
bir nevi hayat var. Ama ruh hepsinde yok? 
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Elcevab: Onlarda ruh vazifesini gören müekkel melaikesidir. Çekirdekteki program 
gibi. 10.Sözün 6.Hakikatında onu söylüyor. “Onun bir nevi ruhu hükmünde olan 
programı” diye geçiyor.  
 
Sual: Ruhu bırakıp gidiyor, yani öyleyse programı bırakıp gidiyor? 
Elcevab: Evet, sıfatını bırakıyor.  
 

Demek buz suya muhtaç. Ondan buz, suyun sıfatı olur. Sıfatla asıl arasındaki 
farkı belirleyen yöntem: buzdan suyu çekince, yok oluyorsa, buz sıfattır, su 
asıldır. Su sıfat, H2O asıl. 

 
Daha arkaya gidiyorum. Yani buz sıfat, su cevher. İkide bir niye değişiyor diyorlar. 
Baktığın yere göre değişir. Şimdi su sıfat olacak. Su sıfat, yani mülk. H2O cevher. H2O 
mülk, enerji melekut. Mülkle melekut devamlı değişkendir.  
 
Nokta-i Nazar: Mesnevi-i Nuriye’de bir taraftan bakarsan zarf oluyor, diğer taraftan 
mazruf oluyor diye geçiyor. 
 
Aynen. Mesela dışarıdan bakarsan, araba şoförü götürüyor. İçerden bakarsan, şoför 
arabayı götürüyor. Bu misal Ceylan abinin. Yani zahirden bakarsan, dünyanın 
içindeyiz. Gel insana! Dünya insanın içinde. İnsanla ayakta durur. İnsan çekip giderse, 
kainat tamamen o anda yok olur. Kayyumiyeti insandır. Senin 60 sene, 70 sene 
yaşaman diye bir şey yok. Bunlar nerden çıktı? Mülkteki şeydir. Ara boşluğudur. 
Bunları bir kere duy, git ahirete. 
 
Nokta-i Nazar: İsrafil as Arşı temsil ediyor. Suru üfleyecek. Ben şimdi İsrafil’i benden 
atsam, ben yok mu olacağım?  
 
Eğer sen hep Arş’tan aşağı isen, Arş’tan yukarısı olan hiçbir tarafın yoksa, İsrafil üfledi, 
sen de yok oldun. İsrafil’in üfürmesine mahkumsun. Eğer İsrafil’in arkasında Levh-i 
Mahfuz’lar, Arş-ı Azam’lar tarafın varsa, İsrafil ne üflerse üflesin, odamdaki tozları 
temizler. Ben hala varım çünkü. Arş ben’im dedi adam. Kürs ben’im, Cennet ben’im, 
Cehennem ben’im, İsrafil ben’im, Azrail ben’im dedi. “Yanlış dedi”, demediler. “Ne 
yapıyorsun, saçmalıyorsun” demediler. “Ne konuşuyorsun bunları burada”, dediler. 
Tuvalette konuşma! Niye abi ya? Tuvalette konuşmak mekruhtur, cin çarpar seni 
sonra. Burada konuşacağını tuvalette, tuvalette yapacağını burada yaparsan, ayıp 
olmaz mı? Tuvalette bunları konuşursanız, çarpılırsınız. Şimdi bu dersi evde, 
akrabanda veya cenaze yerinde konuşsan ne olur? Ervah-ı habise gelir. Eğer akraban 
bu işle alakası yoksa, onunla bunları konuşursan, onun ervah-ı habisesi kafayı oynatır, 
sana saldırır. Ama sana bir şey olmaz, çünkü konuşurken sen asıl o sıfat olduğu için, 
sana vurur düşer, yanar. Hiçbir şey olmaz, güçlü yapar seni. Seni devirmeyen her bir 
taarruz, seni güçlü kılmak içindir. Neyi, nerede, nasıl yapacağını bilmeyen, aynı şey 
hayır iken tamamen şer olur. Artı iki iken eksi iki olur.  
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Su sıfat, H2O asıl. H2O sıfat, enerji, esir, madde-i hayat, ayn-ı hayat, akıl cevheri, 
ruh hayatın müstakil zatı ve Nur-u Muhammedî asm… o zaman kainat “Allahu 
nurus semavati vel ard” sırrını anla.. 

 
“Allahu nurus semavati velard” à asıldır. Allah, yerin ve göğün içindekilerinin nurudur. 
Diğer her şey, yer ve gök, mülktür. Melekut à Allah’ın nurudur. Nur ne isi? “Allahu 
nurus semavati velard” à sudur. Kainat à buzdur. Nur-u Muhammedîden de aşağıda 
“Allahu nurus semavati velard.” Nur-u Muhammedî de yoktur. Semavat ve arzın nuru; 
Allah’ın nurudur. “Allahu nurus semavati velard” à varlığın cevheridir.  
 

Demek: buhar, nem, buz gibi sıfatlar suyun içinde gizli. Şartları gelince, sıfatı 
öne çıkıyor. İşte hayat da böyle. Yani cisim hayattan yapılmış, hayatın bir 
sıfatıdır. Cisim hayatının içindeki mamelekin… (dikkat! Çok garip ve ilginç 
tesbittir!) 

 
Zahirden bakarsan, hayat cismin içinde. Zahirden bakarsan, araba şoförü götürüyor. 
Gir içeriye, şoför arabayı götürüyor.  
 

İsm-i Batın cihetiyle hayatın içinde cismaniyet var. İsm-i zahir itibariyle cismin 
içinde hayat var.  

 
Yani zahir ve batın, dersleri değiştiriyor. Onun için batın derslerini her yerde 
yapmayacaksınız ama herkes muhtaçtır ve dibi yoktur.  
 
Sözler 226: (Defter Sayfa 135) Metinden çıkarım:  
Cismaniyet libastır ve hayatın sıfatıdır. İçinde müekkel melaikeleri var. Hayvan ve 
insanda ise ruh var. Ağaçların ise müekkel melaikeleri var.  
 
İnsanların cismaniyetin içinde ruh var. Ağaçların içinde bir derece ruha benzer 
kanuniyeti var. Onun alem-i şehadetteki temsilcisi melaikedir. Ağacın müekkel 
melaikesi aynı o tipten, ağacın tipindendir. Nasıl gözüküyorsa, aynen öyledir. 
Muhakemat 60: “Evet şemse müekkel olan melek; ismi şems, misali de şemstir.” 
 
Sual: Birinde müekkel melek var, birinde ruh var. Ruh da bir melektir dersek yanlış mı 
olur? 
Elcevab: Belirli seviyelerde var. Mesela Ramazan ayı. “Ramazan” niye denilmiş? 
“Ramazan, ümmetimin ayı. Şaban, benim ayım. Receb, Allah’ın ayı.” Niye Receb 
denilmiş? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah’lık hakikatının ilk zuhurat, mahlukatı 
yaratma sürecine bir isim koymuş; Receb. Komple bir ayın Sevr ve Hut yok mu? 
Ramazan ayının müekkel melaikesinin adı; Ramazan’dır, canlıdır, ruhludur, şuurludur. 
O aya hürmet edeni o devamlı besler. O melaikenin kontrolüne giriyorsun. Her bir şeyin 
müekkel melaikesi var. Ramazan’ın her bir günün bir müekkeli var. Günlerin toplamının 
bir müekkeli var. O da Ramazan’dır. Meleğin adı Ramazan. Ondan dolayı o aya 
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Ramazan denilmiş. O ay Ramazan olduğu için melek Ramazan olmamış. O melek 
Ramazan olduğu için o ay Ramazan ayı olmuş.  
 
Ağaçların müekkel melaikeleri ağaçları cesed olarak giymişler. O ağaç, meleğin 
cesedidir. Ağaç; donmuş melektir. Ondandır ki İslam hukukunda balta açık ormana 
girmezsiniz, tenzihen mekruhtur. Baltanın ağzını sarın da girin deniliyor. Çünkü 
ağaçların hisleri vardır. Senin diktiğin ağaç seni tanır. Sen gittiğin zaman farklı frekans 
yapar. Kesinlikle. Sen bile anlarsın seni tanıdığını. Yanına gittiğin zaman zannetme ki 
sana hatıralar geldi diye o duyguları yaşıyorsun. O seni pompalıyor. Hoş-amedi 
ettiğinden. Mesela benim çobanlık yaptığım taşlar, dolaştığım yerler… hepsi birbirinin 
üzerine bindirilmiş alemleri orada hissettim ben. Zannımla olmadı o. Onlar vardılar. 
Ben oraya gidince, etkileniyorum. Zannediyorum ki, hatıram canlanıyor. Hayır. O şeyin 
içine giriyorum. Orada hep duruyorlar. Giriş kapısı gibi. Kapıyı açıyorsun. Senin orada 
ferd-i aherlerin var. Orada bir sürü drrrt’ların var. Oraya gittiğin anda o ferd-i 
aherlerine giriyorsun. Ferd-i aherlerine dönüşü yorsun. O anda onlar oluyor.  
 
Sual: Beden-i misallerini mi giyiyor? 
Elcevab: Evet, orada bir sürü beden-i misalleri var. Sırf sen yoksun orada. Daha önce 
çobanlık yapanlar da ordaydı. Baktığım zaman, bir sürü kişi oturuyordu orada. Gelip 
geçerken köyden o yolda, o ağacın altında oturanların hepsi orada. Eğer hepsi orada 
değilse, tesadüftür. Basit bir memleket zannediyorsun bu memleketi. Herkesin orada 
olması lazım. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bunları fark etme nisbetinde 
uyanıyorsun.  
 
Sözler 482: Metinden çıkarım: 
                                        EZEL (Vacib tarafı)                                   EBED (Mülk ve melekut tarafı) 
 
 
                                                             CİSMANİYET-BEDEN 
 
Ezel ve ebed arasındaki kırılma, ayrılma noktası adeta! 
İki ucun en dip zuhurat ve tecelli noktaları… 
 
Ezel ve ebedi birbirinden ayıran cismaniyet ve bedendir. Yani bedenen dünyadayız 
ama cismaniyetle ta cennete kadar beraber olacağız. Cismaniyet; ölmüyor. Dünyadaki 
özelliğimiz; cismaniyetin beden sıfatıdır. Yani suyun buzu veya suyun karı. Suyun buzu 
nasılsa, cismaniyetin bir sıfatı var: beden. Şu anda bedenen beraberiz. Hiç kimse 
cismaniyetimizi görmemiş.  
 
Sual: Burası mı o sıfatı giydiriyor? 
Elcevab: Ya burası giydiriyor veya o cismaniyet buraya böyle bir zuhurat gösteriyor. 
Mesela soğuk bir yere gittiğinizde vücud hemen yağ salgılamıyor mu? Vücud deliklerini 
kapatıyor. Çok üşüdüğünüz zaman idrara gidiyorsunuz. Vücudda su tutmak istemiyor. 
Daha da üşüdüğünüz zaman titriyorsunuz. Sebebi: Kasları harekete getirerek ısı 
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sağlamaya çalışıyor. Isı üretmek içindir titremek. Cismaniyet de alem-i şehadete 
gelince, hemen bedeni giyiyor. Bazen “bedenden çık, cismaniyeti bırak” diyor. 
Cismaniyeti bırakınca en azından Levh-i Mahfuza geçiyorsun, Arşa geçiyorsun.  
Cismaniyeti bıraktığın anda kalbdesin. “Bedeni (hayvaniyeti) bırak, cismaniyetten çık, 
kalbin ve ruhun derece-i hayatına gir.” Cismaniyet neredeydi? Cennet ve Cehennem 
dahildi cismaniyete, Arşın altı. Cismaniyetten çıkınca hemen Arşa giriyor. Bizdeki 
karşılığı kalb.  
 
Sual: Rıza-yı İlahiyeye mi yönlendiriyor? Yani cismaniyeti bırak derken, Cennet 
sevdasından vazgeç? 
Elcevab: Evet. Mesela bu mevzular cennete girmek için midir?  Allah sana “havada 
uçacaksın, zanları ve cismaniyeti tesbit edeceksin, o zaman seni cennete koyacağım” 
demiyor ki. Senin telaşın nedir peki? “Sen bu mevzuları araştır, seni cennete 
koyacağım” diyor da, bu telaş var bizde? Peki bu telaşımız nedir? Derdimiz cennet 
olsaydı, bunları yapmamız lazım. Bizim derdimiz Cennet değil ki! Bizim derdimiz, 
Cennetin sahibi olan Allah’ı bulmak. Onun adı à Rıza-yı İlahî. Bizim işimiz à Rıza-
yı İlahî. Müslümanın cehennemi cehennemdir. Bir nurcunun cehennemi cehennem 
değildir, cehennemin sahibi olan Allah’ı kaybetmektir.  
 
Ezel ve ebed denilen bir sistemin en çukur noktası cismaniyettir. Daha dibi onun 
sıfatı olan bedendir.  
 
Sözler 499: Metinden çıkarım: 
Alem-i ebediyette ise cisim var, beden yok.  
 
Cennette cisim var, beden yok. 
 
Sual: Beden-i misalîleri mi var? 
Elcevab: Beden-i misalîleri var ama beden-i misalî cismaniyetin sıfatlarıdır. Drrrtlar.  
 
Sual: Beden yok derken tamamen yok olmak mı yoksa onu kullanmıyor musun? 
Elcevab: Kullanmıyorsun. Yok oldu değil. Senin evdeki keyfemayeşa hareketin var mı 
burada? Yok. Kullanmıyorsun ama kullanabilirsin de. Dünya yıkıldıktan sonra tekrar 
tamir edilecek. Sonra Cennetten buraya gelip gezeceksiniz istediğinizde. Kutuplara 
gidince palto giyiyorsun. Burada palto valizde. Valizde olarak yok etmiyoruz ama 
valizde diye de giymişim olmuyor. Kutuplara gittiğim zaman kullanırım.  
 
Sual: Şimdi oralarda olup burada bedeni kullanan var mıdır? 
Elcevab: Evet. Mektubat 59 da diyor ki: Evliyaların bir kısmı demiyor, evliyaların 
ekserisi cism-i nuranîleriyle dünyaya geliyorlar. Gelip eski elbiselerini kullanıyorlar. 
Onun için her gördüğünüz acaba insan mıdır? Şeytan da öyle. O da libas giyiyor. 
 



CİSMANİYET 13 _____________________________________________________ 

 239 

Alem-i ebediyette ise cisim var, beden yok. Cisimde giren çıkanlar eşit olacaklar. 
Ondan dolayı muvazene bozulmayacağından, vücudda dağılma, yığılma olmayacak. 
Beden de cismaniyetin sıfatıdır. 
 
Sual: Cisme girip çıkan olacak mı? 
Elcevab: Cisme girip çıkan olacak ya cennette. Cennette yiyeceğiz ya. Hadiste 
kokuyla ve terle atılacak diyor.  
 
Sual: Cennette beden olmayınca nasıl yiyeceğiz? Yani yine dokunmak şeklinde mi? 
Elcevab: Zaten bilseydim, o zaman insan hayal etmiş ve düşünebilmişti. Düşünemiyor. 
Beden yok, nasıl neyi yiyeceğiz? Sanki ne yiyeceğini anladın da nasıl yiyeceğini 
anlamaya çalışıyorsun. 
 
Sual: Neticede kışır olmuyor ama değil mi? Hayata çıkıyor? 
Elcevab: Yok, nurun kontrolüne giriyor. Derecesi yükseltiliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Müminin şükür niyetiyle yediği, nur olur vücudda deniliyor Mektubatta.  
 
Mesela bu su mahluktur. İçtim. O enerjiye dönüştü. Dimağa gitti, göze gitti, kalbe gitti. 
İş yapmadı mı? Bu enerjidir artık, su değildir. Sudan aldığım enerjiyi dimağda kullandım 
ya, o dimağda kullandığım şey o olacak, su yerine. Burada elma yersin, elhamdülillah 
dersin. Orada elhamdülillah yersin. Eğer sen elma yerken, yedikten sonra hangi hâletle 
elhamdülillah dedinse, o donacak. Ama bu elma seni bu hale soktuğu için, elma 
deniliyor. Su içip de “oh elhamdülillah” diyerek beni bu hale getiren sudur ama 
elhamdülillah suya benzemiyor. O elhamdülillah hâleti donacak, o benim suyum 
olacak. İlginç olacak. Bütün lezzetleri, zevkleri düşünün. O hâletiniz donacak. O 
nasıl bir şey olacak acaba? Bir de onunla yiyeceksin. Bak şimdi! Bütün zevk ve 
lezzetlerin hâletini düşün. O hâlet donacak. O donan şeyi yiyeceksin cennette. Onunla 
alacağın lezzeti şimdi düşün. O donmuş hâleti var ya, elhamdülillah, bunu biz 
yiyeceğiz. Ona yedirilen şeyi düşün! 
 
Nokta-i Nazar: Nasıl ki burada elma ile bedenimin ilişkisi var, orada da o donmuş 
hâletin cismaniyetimle bir ilişkisi var. 
 
Aynen.  

Esmanın hakikat mertebeleri Arş’tan aşağıya yani: Cennet ve Cehennemden 
başlıyor. Cismaniyet burada-Cennette-bitiyor. Sonra Arş başlıyor. Yani 
hakikatlar başlıyor. 

 
Esmanın azamî mertebedeki tecellisi Arştır. 
 
Sual: Orada zan bitiyor mu? 
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Elcevab: Zan oraya kadar. Hakikatları derecelendiren zanlardır. Zanları kaldırırsan, 
hakikat olur. Hakikat, Arştan sonra olacağız. Herkes olacak mı? Hayır, herkes 
olmayacak. Kimler olacak? Bak…  
 
Esmaların perdesiz tecellileri Arşta. Zanların hakikatı da Arşa kadar. Su-i zanlar Kürse 
kadar var. Çünkü şeytanın takıldığı yerdir; Kürs. Alem-i şehadette ise; zan, su-i zan, 
hüsn-ü zan olarak bütün meratibleri var. Hüsn-ü zannın tüm meratibleri de Kürsten 
Arşa kadardır. Arşın; esmaların perdesiz tecelli ettiği yer olması çok önemli! 
 
Cismaniyetin sureti-hakikatı-mahiyeti, Şecere-i Hilkatte yerleri: 

 
 
Sual: Bizim hedefimiz, esmanın perdesiz tecellisine varmak mı? 
Elcevab: Hedef o da değil, hedefimiz daha yukarı olmalı.  
 
Sual: Zanların olduğu yere nazarî kader de diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet, onları da ekleyelim. Nazarî kader Arşa kadar, bedihî kader Mec’ule 
kadar. Şimdi derler ki, bunlar Levh-i Mahfuzda değil mi? Levh-i Mahfuzda hakikatıdır. 
Her şeyin kökeni, mahiyeti Mec’uldedir. 
 
Sual: Zanlarda Arş dahil mi? 

Burak             Zanlar  

Su-i zanlar buraya kadar 

Hüsn-ü zannın tüm meratibleri 

Nazarî kader 

Bedihî kader  
Refref 

Herşeyin cevherleri 

Ayn-ı Hayat 

Kab-ı Kavseyn 

Ene’lerin cem’i. 

Esma-i Hüsnaların perdesiz 
tecellileri 

CİSMANİYET 

Cismaniyetin 
Sureti 

Cismaniyetin 
Hakikat 
Meratibleri 

Cismaniyetin 
Mahiyet 
Meratibleri 

Beden 

Zamanın hakikatı 

Şeytanın takıldığı yer 

-zan                         
-su-i zan             
-hüsn-üzan 
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Elcevab: Arşta zan yok, Arşa kadar zan var. 
 
Sual: Arş ve üstü için ne diyeceğiz? 
Elcevab: Arşa kadar olan kısımda zanların hakikatları vardır. Arştan sonra mahiyetine 
doğru geçiyorsun. Kabiliyetler bitiyor, çünkü kabiliyet Arşa kadar.  
 
Sual: Zan orada neye dönüşüyor diyeceğiz? İlme mi dönüşüyor zan? 
Elcevab: Hayır, Refref’e dönüşüyor, Refref oluyor. Arşa kadar Burak. Zanlar Burak’tır.  
 
Sual: Sıfat mı oluyor? 
Elcevab: Artık sıfat meratiblerine geçiyorsun.  
 
Sual: Kürsten aşağıya suret mi denilir? 
Elcevab: Hayır. Suret; alem-i şehadettir. Arşa kadar hakikat meratibleri var. Mesela 
su-i zan da bir hakikat mertebesidir. Veya “imanım gitti” diye vesveseden korkuyorlar 
ya, “imanım gitti” diyen şeytan Kürsten söylüyor. Ama imanın yeri Mec’ul. Bu haritayı 
vesveseli adam görse, ilaçtan kurtulur. İmanın yeri Kürs değil ki gitsin. Şeytanın 
Mec’uldeki imanın olup olmadığını görme şansı yok. Görmediği bir şeye nasıl gitti 
diyebilir ki? Yalan söylüyor şeytan. Şeytan Kürsten aşağısını görür.  
 
Nokta-i Nazar: 

• Cismaniyetin sureti  à Alem-i şehadet demiştik. 
• Cismaniyetin hakikatı à Arşa kadar, 
• Cismaniyetin mahiyeti  à Arşın üstü demiştik. 

 
Sual: Cismaniyetin mahiyeti Mec’ulü de içine alıyor mu? 
Elcevab: Hayır. Orada bir belirleniş yok artık. Fena-yı mutlak, Bekabillah’da öyle bir 
şey yok. Bu dersleri gördükten sonra Cenneti gaye yapar mısınız artık? Bu derslere 
muhatab olmak da hususî bir yoldur. Adam Cennet ve Cehennem makamına geliyor: 
“Bana seni gerek seni” diyor. Mec’ule geliyor. Kelamına Levh-i Mahfuzda mazhar 
olmuş, rü’yetine Mec’ulde mazhar olmuş. İlk önce kelama mazhar olmuş, çünkü 
kelamın yönü yoktur, kıblesi yoktur.  
 
Sual: Hallac-ı Mansur gibi zatlar oraya çıktıkları için mi öyle olmuşlar? 
Elcevab: Evet, çıkmışlar. Ama İmam-ı Rabbanî hazretleri diyor ki: Çıkmak o kadar 
mühim değil, orada tutunmak da mühim değil. İnmek çok zordur. Çıkmakla hiç kıyas 
edilmeyecek kadar zordur. Kayalara çıktın mı hiç? İn de göreyim. Bir de indikten sonra 
gel alem-i şehadette benim gibi adamlarla muhatab olacaksın! Kalble Arşa çıkarsın. 
Aklı kullansa, Levh-i Mahfuzda olurdu. Cebrail orada “bir adım daha atamam” dedi. 
Arş-ı Azam ise; cevherler memleketi. Cevherler olunca Kur’an’ın bütünlüğü de olur.  
 
Sual: O alemlerden geri inince, nereye iniyor? 
Elcevab: Ben bu tahtaya yazdıklarım, bu konuştuklarım benden çıktı diye bende 
kalmadı mı? Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek sıfırlanıyor mu? Aynen duruyor. O 
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alemlere gittin diye orası boşaldı mı? Hayır, aynen duruyor. İçimde o alemler dururken 
bu aleme göre konuşmak. Peygamber çok büyük bir iş yapıyor. Muhyiddin-i Arabî’ler 
beceremedi bunu. Peygamber hakikaten kral. Ben o alemleri yaşayacağım, bu alemle 
hiç karıştırmayacağım! Gitti ama dönmeyi de biliyor.  
 

Esmanın hakikat mertebeleri Arş’tan aşağıya yani: Cennet ve Cehennemden 
başlıyor. Cismaniyet burada -Cennette- bitiyor. Sonra Arş başlıyor. Yani 
hakikatlar başlıyor. Arş; esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. İçindeki 
meratibler Arşt’an aşağıya doğru başlıyor. Demek cismaniyetin bittiği yerde 
hakikatlar başlıyor. Cismaniyet ve beden ise; hakikatların libasları oluyor.  

 
Beden à alem-i şehadette. Cismaniyet de Arş’a kadar. Arş da, esmaların perdesiz 
tecelli ettiği yer, yani hakikat. Hakikatlarla cismaniyetin ilişkisi burada haritadan çok 
güzel görünüyor. Hakikatlar kendisini cismaniyet olarak gösteriyor. Hakikatın 
meratibleri oluyor. Yani: 
 

• Alem-i şehadet à Buz 
• 7 kat sema  à Su 
• Alem-i berzah à H2O 
• Levh-i mahv – isbat à Enerji 
• Kürs   à Esîr 
• Daire-i hayat  à Madde-i hayat 
• Daire-i ilim  à Ayn-ı hayat 
• Levh-i Mahfuz à Akıl cevheri 
• Arş-ı Azam  à Ruh cevheri…gibi yani. Odun-nur-ısı-ışık vs gibi.  

 
Beden: cisme dönüşmüş hayat. Hayatın cisim ve beden şeklinde görünmesi, 
dönüşmesi.  

 
Hayatın Muhyi esması Arş’ta var. Bu esma artık hakikatlara dönüşmüş. Alem-i 
şehadette taş olabiliyor. Yani alem-i şehadette ne varsa, Arşın dışında hiçbir şey 
yoktur. Muhyi esmadır, Hayy sıfattır. Hayy Arştan yukarlarda. Mahiyetler sıfata bakar. 
Arştan aşağısı hakikatlara bakar. Yani Arştan yukarısı sıfatlar, Arştan aşağısı esmalar. 
Alem-i şehadette bulunan bir taş bile hayattan yaratılmış. Onsuz bir şey 
düşünemezsin. Şu anda dünyada bulunma özelliğimiz bedendir.  
 

• Nura dönüşmüş ziya gibi... 
• Oduna dönüşmüş güneş gibi... 
• Kudrete dönüşmüş kelam gibi... Kelama dönüşmüş kudret gibi... 
• Kışıra dönüşmüş lüb gibi... 
• Kelama dönüşmüş mana gibi... 
• Aleve, surete, renge, muayyenleşmeye dönüşmüş ısı gibi... 
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Nura dönüşmüş ziya gibi, cismaniyet bedene dönüşmüş, sıfatlanmış. Esmanın sıfatı. 
Vacib-ül Vücud’un sıfatı başkadır, esmanın sıfatı başkadır. Mesela buz, suyun sıfatıdır. 
Yani buradaki sıfatı, esmanın kaynağı gibi düşünme. Ziyanın içinde nur da var, 
biliyorsunuz. Güneşten gelen nur değil, ziyadır. İçerisinde ısı, ışık, renkler vs var. 
Maddeye çıkıp renge, yani ışığa dönüşmüşse, nurdur.  
 
Sual: Kudretle kelam aynı mı?  
Elcevab: Evet. Mesela ses vererek kapılar açılıyor. Ses, kudret oluyor. Kelamın 
içerisinde üç tane şey var. Kelam onlara dönüşebiliyor: ilim-irade-kudreti tazammun 
ediyor. Kelam aynı anda kudrettir. Kelam aynı anda ilimdir. Kelam aynı anda iradedir. 
(Sözler 433). Onun için Allah’ın ayeti taklit edilemiyor. Beşer kelamın içerisine biz ilim-
irade-kudreti koyamıyoruz. Ama “Kum biiznillah” derken kudretini sözüne koyabilmiş o 
zat. Koyabildiği için Geylanî olmuş. “Ey Arz suyunu yut. Ey Sema suyunu kes”. Allah, 
kelamına ilim-irade-kudreti koyduğu için söylediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. 
Onun için ayet olmuş. Beşerî kelamla ayeti birbirinden ayıran en büyük özellik, ayet 
içerisinde ilim-irade-kudreti barındırmasıdır. Beşer kelamı koftur, boş tenekedir.  
 
Sual: İstidraçta peki nasıl yapıyorlar, masayı sandalyeyi kaldırıyorlar? 
Elcevab: O ilim-irade-kudret değil. Ama kudreti var. İlim tarafı yok, onun için istidraç 
oluyor.  
 
Sual: Onların zannı mı kuvvetli? 
Elcevab: Evet. Başka duygularını da koyuyor. Üçü bir olursa ayet oluyor. Kalıbla 
beraber dört. Sözler 433: “…ilim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitab-ı ezelî 
olan elfaz-ı Kur’aniye nerede?” Elfaz; libastır. Kelam; daha arkadadır. Kelam; sıfattır.  
 

“hayat-ı cismaniye tezgâhının” 
Cismanî hayat… cisme dönüşmüş hayat. Zahirde cismanî ama hayat... 
Cismaniyet; hayatın en kesif, en uzak hakikatıdır. 

 
Cismanî hayat tezgahmış. Cisme dönüşmüş demek şu: hayat donmuş, cisim olmuş. 
Suydu, buz oldu.  
 
Sual: O zaman cismaniyetin mahiyeti hayat mı oluyor? 
Elcevab: Cismaniyetin mahiyeti değil de, hakikatı hayat. Mahiyet, Arşı içine almıyor. 
Çünkü Arş, esmaların tecellisi. Mahiyet ise; sıfatların tecellisi.  
 
Sual: Cismaniyet, Arşı içine almıyor mu? 
Elcevab: Almıyor. Arş, hakikattır. Cismaniyetin kaynağı, cevheri Arştır. Arştan sonra 
sıfatlar var.  
 
Sual: Arşın üstüne “Cism-i Muhammedî’nin asm seyr-ü sülûkunun nihayeti” yazmışız? 
Arşı cismaniyete almışsınız gibi gözüküyor? 
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Elcevab: Evet, almışız. Arş cismaniyetin kaynağı olduğu için, istersen onu da 
koyabilirsin.  
 
Sual: Su ve buz ile nasıl anlayabiliriz? 
Elcevab: Arş à su. Arştan aşağısı à buz. Suyun içerisinde buz da var ama dersen, 
Arşı da al cismaniyetin içine. Ama su ve buz diye ayırırsan, Arşı içine alma. Suyu 
istediğin gibi yönlendirirsin. Buz yaparsın, buhar yaparsın, kar yaparsın, dolu yaparsın. 
Buz olduktan sonra ama sen ona buhar deme. Arş; sudur. Arşın altı buz olursa, ona 
kar deme yani. Arşta her şey olabilir ama aşağısında bir şey olmuş artık. Eğer buza 
dönüşmemiş, kara dönüşmemiş, buhara dönüşmemiş su ise, Arşı da içine al. Yani 
cismaniyetin dönüşmemiş halidir Arş. Hiçbir şeye dönüşmemiş cismaniyet Arşta. O 
zaman seyr-ü sülûkun son mertebesidir.  
 
Notlarımdan: 
Her yerde olma hakikatını bir yerde, bedende tutan senin zanlarındır.  
 
Sual: Nasıl kaldıracağız onu? 
Elcevab: O ayrı bir konu.  
 
Her yerde olma hakikatını bir yerde tutup, bedensel olarak gösteren senin 
zanlarındır. Bunu ne kadar kaldırırsan, birkaç yerde olursun. Nerde olursun? Zanların 
kalkma nisbetinde olman gereken her yerdesin.  
 
Nokta-i Nazar: Mekan konusuna çalışırken denk geldim: hakikat aslında her yerdedir. 
 
İnsan, insanı inşa ederken… çünkü insan; insansız insanlaşamaz. Eğer çocukları 
büyütürken, siz onunla oynamayıp, eline oyuncak verirseniz, o insan değildir demek 
istiyorsun. O çocuğu oyuncaklarla, camid şeylerle içini dolduruyorsun. Sen kendini ona 
vermediğin için, onunla oynamadığın için, ona zaman vermediğin için, onun içinde 
yoksun. Dışarıdan içeriğe bağırıyorsun. “Oğlum rahat dur, hırçın olma”. O duymaz. 
Çünkü içerde kimse yok. İçerde oyuncaklar var. Oyuncaklar da duymaz. Eğer sen 
onunla meşgul olur, onunla zaman geçirirsen, onunla ilgilenirsen, içinde sen olursun. 
İçinde sen varsın. Varsın içerde. Dışarıdan sen “oğlum yapma, oğlum namaz kıl” 
dediğinde, içerdeki sen ile dışarıdaki sen özdeş olduğundan, aynı doğrultuya gelince, 
beden, cisim de ona, o söze uymak zorundadır.  
 
Mi’raçta kullan bunu. Ahmed ile Muhammed arasındaki hayt-ı ittisaldır. Mebde’ ile 
münteha arasındaki hayt-ı ittisal; mi’racın hakikatıdır. Çocuğa mi’raç yapabilmen için, 
içinde sen olman lazım. Kelamın tesir edebilmesi için, içerde sen olman lazım. Hazret-
i Peygamber için şöyle diyor Allah: “Kendi evlatlarından daha iyi tanırlardı seni. Onun 
için hemen iman ettiler.” 
 
Sual: Kelam kudrete dönmemiş diyebilir miyiz? 
Elcevab: Aynen. Gps yok orada.  
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Sözler 502:      
    Cennet’te 
“Cisimleri à ruh kuvvetinde ve 
                à      hiffetinde ve             olan ehl-i Cennet 
                à hayal sür’atinde 
 
                à bir vakitte yüz bin yerlerde bulunup 
                à yüzbin hurilerle sohbet ederek 
                à yüzbin tarzda zevk almak;..” 
 
Cennette cisimlerimiz ruh kuvvetinde, ruh hiffetinde, hayal sür’atinde. Hayalinle 
istediğin kişileri istediğin yere koy kendin.  
 
Nokta-i Nazar: Sür’ati işlemiştik. Sür’at ile zaman ve mekan ona göre değişiyor. 
Zaman ve mekan sür’atinle alakalı. Kalb bir hız, ruh bir hız. 
 
Evet. Sözler 571 de hızın çeşitlerini sayıyor. Beden, ses, ziya, elektrik, ruh, hayal. 
Hayal, hayal değil demiştik. Hay-al. Hayatın kendisi.  
 
Metnin izahı: 

Ehl-i Cennetin cisimlerinin durumu böyle olacak. 
 
Cisimleri böyle olacak ha! Ruhtan bahsetmiyoruz.  
 
Sual: Ruhun libası böyle, hanesi böyle diyebiliriz değil mi? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: “Cesed-i necmî” diye geçiyor ya, hane için, Hazreti İsa as için kullanıyor. Necm 
suresinde de Şira yıldızı diyor. Yıldız o zaman nedir? Bizim neremize bakıyor? Kalbin 
ve ruhun derece-i hayatına çıkınca, acaba hanemiz yıldıza mı geçiyor? 
Elcevab: Buralar buralar değil. Bu ezan, ezan değil. Başka bir şey.  
 
Sual: Herkesin kendi Arşın yıldızı mı var? 
Elcevab: Evet. Bas, çık diyor. Sıçrama yerleridir. Hiç üçüncü mektubu ders yapanı 
duydunuz mu, ben dahil? Hiçbir yerde göremezsiniz. Yok. Çünkü tamamen simge, 
sembol, ritüeldir. Tamamen. Kesinlikle hiç birisi suret değil. Hepsi hikmet. Hiç kimse 
de onu yapabileceğini zannetmiyorum. Ben bir defa denedim, yüzüme, gözüme 
bulaştırdım. Ne zaman yaparsın? Oradaki her bir kelimeye çalışırsan. En basit gibi 
gözüken en zor olduğu için. “Hâletime seni hissedar etmek için, bunları yazıyorum” 
diyor. Hâletin yıldız mı? Bizim bildiğimiz yıldız. Ha, demek başka bir şey. “En gizli 
sırrıma seni teşrik etmek için, ortak etmek içi yazıyorum” diyor. “Mahremdir” diyor. 
Neresi mahrem? Yıldızı anlamak istiyorsan, orayı çözeceksin! Ben de öğrenmek 
istiyorum, merak ediyorum ben de. Bir defasında gireyim dedim, 33 tane sembol, simge 
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ile karşılaştım. Tamamen ritüel. Tamamen ihram. İhrama girmem lazım. Girdiğim gibi 
çıktım.  
 
Peygamberimizin asm cismaniyeti “…nur ve nur kabiliyetinde, evliya kalblerinden daha 
latif, emvatın ruhlarından ve melaike cisimlerinden daha hafif olan cesed-i necmî ve 
beden-i misalîden daha zarif olan Ruh-u Muhammedî’nin asm...” Yani bunun 
cismaniyeti böyle ise, ruhu nasıl?! “..Ruh-u Muhammedî’nin asm hadsiz vezaifine 
medar ve cihazatının mahzeni olan cism-i Muhammedî asm, elbette onun ruh-u âlîsiyle 
Arşa kadar beraber gidecektir.” (Sözler 566). 
 
Cebrail Peygambere “İkra, Oku” dedi. “Bilmem” dedi. Üç defa Oku dedi. “Bilmem” dedi. 
Sonra bir sıktı Peygamberi. Niye sıktı? Sıkmak ne demek? İnsan bir çekirdeğe benzer 
diyor. Çekirdek nasıl ağaç olur? Çekirdeğin içini dışarı yapmak için dar, soğuk, 
karanlık, kimsesiz toprak, çekirdeği sıkar. Sıkılan çekirdeğe bir de yetmiyormuş gibi 
güneş kafasına vuruyor. Bu da yetmiyormuş gibi beni toprakla bütünleştirmek, özdeş 
yapmak için su geldi. Sıkınca, çekirdeğin içi çıktı. Sıkmadan kimse dışarıda olmuyor. 
O cevher çıkmıyor. Toprak, çekirdeği sıktı değil mi? Sıkılmasa, çürüyecek. Kadını da 
tesettürle sıkıyoruz. İçi dışına hakim olsun diye. Kadın tesettürle sıkılıyor, 
sarmalanıyor. İçi çıkıyor. Vahyisi çıkıyor kadının. Tesettürsüz bir kadında vahiy çıkmaz, 
gözükmez, iddiadır. Toprak; çekirdeğin tesettürüdür. Topraksız çekirdeğin içi dışına 
çıkmıyor. Erkeğin de takvası. Kesinlikle ihramı. Haya; sıkandır. Kadını sıkan o libasıdır. 
Sıkıyor, sıkıyor. Terdir, güneştir, insanların nazarıdır, ne derler, tesettürlü, çarşaflı vs 
sıkılıyor musun? Ha, cevher çıkıyor o zaman.  
 

• Rüyada  à Cisme giriş 
• Dünyada ise à Beden var 

 
Nokta-i Nazar: Biz mesela tefekkür ederken, hangi dersi tefekkür ediyorsak, onu 
alıyorsun. 
 
Aynen. Tefekkür ettiğin yerdesin. Eğer bir insan rüyada düşerken uyandı uyandı. Yere 
çakıldıysa, hakikatta da ölmüştür. Çünkü rüyada cismdedir. Cismi burada temsil eden 
bedendir. Hiç kimse benim cismimi görmüyor. Şu anda bedenimi görüyorsunuz. Cisim 
yok. Cismin bu dünyadaki ifadesi bedendir. Ruh; cismi de kullanıyor, bedeni de 
kullanıyor. Rüyada bedenden çıktık, cismi kullanıyoruz. Cisim; bedenin hakikatıdır. 
Eğer köpek tam ısıracağı zaman uyandı uyandı. O zaman bedenden çıkmamışsın 
daha. Eğer ısırdıysa, ısırmıştır. Senin ferd-i aherlerin var ya, onu ısırdı. Uyandığı 
zaman adamın kolunda kan akıyor, rüyasında köpeğin ısırdığı yer. Aklın şöyle bir 
aptallığı var: rüyadan gelen resim, hayal ile gelen resimle, göz ile gelen resim akıl için 
aynıdır. Gözünü kapattı, hayal etti. Ya da gözü gördü de getirdi. Akıl için hiç fark 
etmiyor. Kendini kötü hissediyorsan, on dakika sonra mutlu olacağını hayal et, öyle 
oluyorsun. Beyin öyle salgılıyor. Çünkü beyin için hayalden gelen resimlerle, realiteden 
gelen resim aynı. Aynıdır, hiç farkı yok. Rüyada köpek ısırdığı için, beyin öyle salgılama 
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yapıyor, yara patlatıyor. O köpeğin şahs-ı manevîsi yani beden-i misalîsi gelip ısırıyor. 
Kalktığında kan akıyor.  
 

Cismin içsel yapısında böyle hakikat meratibleri var. Görüntü cisim...  
 
Cismin içindeki hakikatlar nedir sorusuna bunları sayacağız. Cisimde öyle bir özellik 
var ki, o sistem şuna benziyor: ruh kuvvetinde, ruh hiffetinde, hayal sür’atinde. Bir 
vakitte yüz bin yerlerde bulunma özelliği var. Yüzbin hurilerle sohbet emek ve yüzbin 
tarzda zevk almak var. Bu, cismin sistemini, içeriğini anlatıyor. Böyle bakmasan, 
anlamazsın. Yani cismaniyet nedir diye içini anlatıyor.  
 

...biz cisim anlayışımızı tashih etmemiz gerekiyor. 
Biz cisim denilince katı vücud anlıyoruz. Oysa cism-i latif de var... 

 
Mesela hayal, tahayyülün içinde bir sistemdir. Tahayyül, hayal değil ama hayal da var. 
Mir’at gibi. Mir’atın içinde ayna da var. Yani cismin içinde cism-i latif de var. Cismin, 
necm-i nuraniyeti var.  
 
Cismaniyetin içi: 

1. Ruh kuvvetinde 
2. Ruh hiffetinde 
3. Hayal sür’atinde 
4. Yüzbin yerlerde bulunabiliyor 
5. Yüzbin çeşit hurilerle farklı farklı konuşabiliyor 
6. Yüzbin farklı tarzda zevk alabiliyor. 

 
Sual: Hurilerden esma mı anlayacağız? 
Elcevab: Hayır, cennetin bütünlüğüdür huri. Küçük bir cennettir.  
 
Cismaniyetin sistemi böyle çalışıyor. Altı tane içsel yapısı var. 
 
Cennetteki ilk halin şu olacak: Mesela 60 yıl yaşadı. Ömründe aldığı bütün lezzetleri, 
keyifleri, baklavaları vs lezzet ve zevk adına her şeyi bir tek paket yap. O ilk 
mukaddemesi, cenneti girişi o olacak. İkincisi buna benzemeyecek. Ömründe şimdiye 
kadar aldığın bütün lezzetleri şu anda sana yüklesek, cesed yanar. Peki elemi de 
düşün! Şimdiye kadar ömründe aldığın maddî manevî sıkıntı, bunalım, buhran, 
panikatak, moral bozukluğu vs hepsini şu anda cesede yükle, adam denilen bir şey 
kalmaz. İşte cismin içerisinde öyle bir sistem var ki, altı tane sistem çalışıyor. Cismin 
içerisi ruh kuvvetinde ve hafifliğinde, hayal sür’atinde, yüz bin yerlerde bulunabiliyor, 
yüz binle sohbet edebiliyor, her farklı yerden aynı anda aynı kendisi lezzet alabiliyor.   
 
05.06.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET 14 
 
Mukaddime: 
Biri bana dedi: “Madem Allah sana bu zamanı araladı, senden rica ediyorum, zamanın 
üzerine dur. Ne olur! Şu haşrin üstünü bununla aç. Ne ölüm, ne de kabir meselesi 
kalır.”  
 
Şehitlik de buymuş. Şehidin ölüm anında zanları olmadığı için, sekeratı tatmadı. İnsan, 
zanlarından kurtulma nisbetinde, zamanın arkasına geçiyor.  
 
Sual: Arkası hakikat mı oluyor? 
Elcevab: Evet, hakikat oluyor.  
 
Sözler 506: (Defter sayfa 137) 
“Bak hayatsız bir cisim, büyük bir dağ dahi olsa..” 
 
 Metnin izahı: 

Cisim, hayattan yapıldığı halde, hayatın o meratibi yok. 
Cisim çeşitleri: 
Cism-i hayvanî, cism-i insanî, cism-i zîhayat, hayat-ı cismaniye, hakikat-ı 
cismaniye, zat-ı cismaniye, alem-i cismaniyat, mevcudat-ı cismaniye, haşr-ı 
cismanî, cism-i nuranî, cism-i Muhammedî asm, cism-i arz, suret-i cismaniyesi, 
mizac-ı cismanîsi, Furkan-ı cismanî, alem-i cismanî, cehennem-i cismanî, 
hacat-ı cismaniye, saadet-i cismaniye, cism-i latif, lezaiz-i cismaniye, nebatî 
cismaniyet, nefs-i cismanî, cism-i devletin, hane-i cismimde, tefavüt-ü cismide, 
cism-i camid. 

 
Nokta-i Nazar: Haşir atom seviyesinde mi yoksa hristiyanların inandıkları gibi ruh 
seviyesinde mi, bu soruyu çözüyor aslında bu cismaniyet mevzusu. Üstad “haşr-i 
cismanî” diyerek her ikisinin dışında bir şey söylüyor. Bu atom da değil, ruh da değil, 
daha kapsamlı bir tabir kullanıyor. 
 
Aynen. Bakın, kaç tane cismanî çeşitleri var. Hepsine tek tek baktım. Bazen cismanî 
diyor, bazen cismaniyet diyor. Takkeli olan var, takkesiz olan var. Mesela bak 
cismaniyet hayattan yapılmış. Taş da cismanîdir. Hayattan yaratılmış. Ama bir tane 
Allah’ın kulu sormaz: bu mevcudatı hayattan yapmış ama taş nasıl cansız oluyor? 
Hayattan yapılmış taş. Hayatın meratibleri var. 
 
Cismanî denilince, hatırımıza hep atom geliyor. Oysa Cennet, cismanîdir. Melaike, 
cismanîdir. Risalede öyle geçiyor. Melaikeye cismanî diyor. “Melek-i cismanî”.  
 
Sual: Maddesi ne o zaman? Esîr mi? 
Elcevab: Evet, esîr. Esîr yediye ayrılır. Her bir tabakası da yediye ayrılır.  
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Hayatsız bir cisim büyük bir dağ dahi olsa, karıncaya denk değil. Karıncaya “şuurlu” 
diyor Üstad Lemeatta. Sözler 703: “..küreyi ger getirip koyarsan Karıncanın karşısına, 
o zîşuur başının nısfı bile olamaz.” 
 
Sual: Zîşuur denilince hayvanatı da almak mı lazım? 
Elcevab: Evet. Zîşuurdur diyor. “Zî” sahiplilik getiri. Şuur sahibi demek. Zîhayat; hayat 
sahibi. Karınca için zîşuur diyor. 
 
Sual: O hayat mertebesine o zaman şuurun girdiği mertebe mi? 
Elcevab: Arştan aşağı her şey; hayattan yaratılmış. Allah taşı, toprağı hayattan 
yaratmış. Ama meratib-i hayat nihayetsizdir. Hayatın bir sıfatı var; hareket. Nefes 
almak, ayrı ayrı şeylerdir. Mesela ben hayatlıyım, cesedim. Enerjiye in, esîre in. 
Toprakla aynıyım. Toprağı da enerjiye döndür. Topraktır, enerjidir. Vücudum, kuantum, 
nötronlar, enerji, aynı. Yani birkaç safa geçince, aynı oluyoruz. Burada şeytan/melek 
var ama arkada ikisi aynı. Birisi Nur esması, ötekisi Mudil esması. Sistem çalışıyor, 
biliyor musun? Şeytan hikaye. Azrail hikaye. Sureti aynen doğru, aynen hakikat. Bizim 
ile Azrail arasına hastalıkları koymuş ama Azrail de bahane diyor. O da berzah. Allah 
yapıyor direk.  
 
Nokta-i Nazar: Allah bununla bir şey anlatmaya çalışıyor. 
 
Üstad Muhyiddin-i Arabîye yanlış demedi. Ona şu yapıldı: Bil ama bildirme denildi. 
Ama o bildirdiği için tokat yedi. Yani adamlar bir şeyi fark etti. Allah Azrail ile insanlar 
arasına hastalıklar, musibetleri koyuyor diyor. Hemen sonra da Azrail de bahane diyor. 
Aslında direk Allah yapıyor, diyor. Müessir-i Hakikî Odur. Her şeyi yapan O.  
 
Nokta-i Nazar: Şuurlu karınca dediniz ya. Daha ilerisini de söylüyor Sözler 226 da: “O 
ağaçlar camid, şuursuz cisim gibi değil.” 
 
Evet ama onu başka bir yerde şerh ediyor. Ağaçların şuuru kendisinde yoktur, 
zihayattır, zîşuur değil. Onun müekkel melaikesi var (17.Söz), o şuurlu. Karınca da ise 
müekkeli değil, bizzat kendisi şuurlu.  
 
Sual: Ruh varsa zaten direk şuurlu da olması gerekmiyor mu? 
Elcevab: Ağaçların ama ruhu yoktur, zîhayattır. Ruhun dört sıfatı var: zîşuurdur, 
zîhayattır, kanun-u emr, vücud-u haricî.  
 
Bak, dağ gibi büyüksün, karınca içinde. Ne değeri var mekan itibariyle, kütlesel 
itibariyle? Ama bir ruh taşıyor ki, kainatın arkasında. İnsan da cismen böyledir. Taşıdığı 
ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nisbeten alem-i şehadet dardır, 
insanı istiab edemez. O fikrin ve ruhun ve kalbin meyillerini tatmin edecek, teskin 
edecek ancak Dar-ül ahirettir.  
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Cisim; hayattan yapıldı. Ama her şey her meratibi gösteremiyor. İnsan, her mertebeyi 
gösteriyor, çünkü bütün isimlere mazhar. İnsan bütün isimlerin her mertebesine 
mazhar ama inkişaf ettirmemiş. Peygamber asm bütün isimlerin mertebe-i azamını 
göstermiş.  
 
Biz hep cismin içinde hayat var biliyoruz. Oysa hayatın içinde cisim var. İmkanda 
imkansızlık yoktur. Cismin içinde hayat yok, hayatın içinde cisim var. Zaman gibi. 
Sen mekanın içinde değilsin, mekan senin içinde. Dışardan bakarsan, araba şoförü 
götürüyor. İçerden bakarsan şoför arabayı götürüyor. Fihimafih Mana-yı harfî ile mana-
yı ismî budur.  
 
Bu dünyadan bu derslerle sıyrılırsak… zaman burada işlev yapıyor, icraat yapıyor ama 
buralı değil. Cennette olup da yaşı nasıl olmaz diyoruz ya, zamanın yaşı yok ki, dünü 
yarını yok. Zamanın gecesi yok, gündüzü yok. Cennette gündüz gece nasıl olmayacak 
diye soruyorlar. Zamanın gecesi var mı ki? Gece de zamandır, gündüz de zamandır, 
kış da zamandır. Zamanın geçmişi geleceği yoktur. Zamanı saatteki tık tıklar mı 
zannediyorsunuz? O zamanı gösterir. Zamanın ne olduğunu göstermez. Mesela 
termometre 40 derece diyor. Eğer 40 derece olsa termometre erir zaten. Isıyı 
gösteriyor ama kendisi sıcak değil. Tabela Malatya’ya girdiniz diyor. Tabelaya mı 
girdin? Zamanı hiç görmedik ama her şey bunun içinde cereyan ediyor. Hareketimi, 
konulmamı hep sıraya koymuş. Zamanın yaşı yoktur ama Allah kaç yaşında diye 
soruyor. Ona diyeceksin ki: “Zaman kaç yaşındaysa, Allah da o kadar yaştadır.” Allah’ı 
niye görmüyoruz? Zamanı gördüğün zaman Allah’ı göreceksin. Zaman nerde veya 
ahiret nerde? Zaman dünyanın neresinde ise, ahiret de dünyanın orasındadır. Zira 
zaman; bu dünya cinsinden bir şey değil. Öyle bir meta değildir. Oralı ama burada 
memur. Devlet göndermiş. Burada icraat yap demiş. Yani mevcudatı hareketlendir, 
sıraya koy. İnsanların fikirlerini, duygularını, latifelerini ve fiiliyatını sıraya koy. 
Hareketlendirmiş, donukluktan çıkarmış. Burada ama buralı değil.  
 
Yahudi ve Hristiyanlarda haşr-i cismanî yoktur. Biz de maalesef haşr-i cismanî deyince, 
atom anlıyoruz. Bizde de karışık. 
 
Nokta-i Nazar: 
-Karışık, çünkü acb-üz zeneb denilen zerreler üzerine cisim bina edilecek (Sözler 524).  
-Acb-üz zeneb denilen şeyin à çekirdeğin kendisidir zannediyoruz.  
-Nurcu olmayanlarda hepten karışık. Nurcularda bir şey var ama oturmamış, onda da 
karışık. 
 
Arş’ta Hayy esması değil. Hayy à Sıfattır. Muhyi à Esmadır. Arş; bütün esmaların 
perdesiz tecelli ettiği yerdir. Hayat, her bir meratibde hakikatını gösteriyor. Alem-i 
şehadet; suretidir. Cennet de; cismanîdir. Arşın altındaki bütün meratiblerde melek var. 
Cennette Rıdvan var, Cehennemde Malik var. Cennet ve Cehennem şuurludur, 
akıllıdır, ne yapacağını bilir. Cennette ağaçlar insan gibi olacak. Camid şeyler hayvan 
gibi olacak. Cehennemdekiler de şuurludur. Yalnız göz yoktur onlarda, kulak yoktur, 
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merhamet yoktur. Celal ile donatılmışlar. Duymazlar seni. Yapma diye bağırmalarını 
duymuyor. Nereye vurduğunu da bilmiyor, kör. Yapmasam, bu kadar yeter diye 
merhameti yok.  
 
İşte cismaniyet bu mertebelerden geçmiş (Arştan aşağı mertebeleri). Hepsinden ala 
ala alem-i şehadete kadar gelmiş. Buna buz misali veriyoruz. Geri git, sudur. Geri git, 
H2O. Geri git, enerjidir, esîrdir, madde-i hayat, ayn-ı hayat, aklı cevheri, ruh cevheri. 
Mesela Cennet ve Cehenneme ayn-ı hayat denilir: “İnned darel ahirete lehiyel 
hayevan” “Ahiret yurdu, gerçek hayattır.” 
  

 
Sual: O zaman haşir; suretten hakikata geçmek midir? 
Elcevab: Biz alem-i şehadetteyiz. Oradan çıkmamız lazım. Suret-i fanîden çık diyor. 
Suretten çık, hakikat meratiblerine gir. Adamlar Kab-ı Kavseynde girmiş. Mec’ul à 
Ene’lerin cem’i. Cennet; cismanîdir. Cismaniyeti hep atom zannetmişiz. Oysa burası 
suret. 
 
Sual: Atom değildir dersek doğru mu? 
Elcevab: Atom değildir değil. Atom; surettir, kabuktur. Çekirdek; atomdur. Ama 
program atom değil. Program nerededir çekirdekte? Ahiret de dünyanın orasındadır. 
Hakikat da suretin orasındadır. Yani odunun neresindedir nur? Hakikat da suretin 

Herşeyin cevherleri 

Ayn-ı Hayat 

Kab-ı Kavseyn 

Ene’lerin cem’i. 

Esma-i Hüsnaların perdesiz 
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Meratibleri 
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orasındadır. Suret odundur. Hakikat nurdur. Hakikat meratibleri dumandır, nurdur, 
ısıdır, ışıktır, dalga boylarıdır, latifdir, muayyen olmayan özelliği, enerji vs. Her yerde 
olan birşey nasıl surette bir yerde? Suret ile hakikat arasındaki fark. Her yerde olabilen 
enerji, odunu meydana getiren enerji, odun şeklinde bir yerde durabiliyor.  
 
Sual: O zaman şöyle diyebilir miyiz? Cennette hakikatıyla olacak ve istediği zaman 
surete geçebilir? 
Elcevab: Aynen, zaten geçiyor. Üniversite diploması olan ilkokul diplomasını taşımıyor 
ki cebinde. Ama zatında barındırıyor.  
 
Sual: Yani Cennette isterse atom seviyesine, surete dönebilir mi? 
Elcevab: Onlar o hakkı kazandığı için evet. Onlar oradan kopmuyor. Mesela ben bu 
bir noktadan bir iki adım ileri gittim diye buradan uzaklaştım gibi değil meratibler. Aynı 
anda hepsi yaşanıyor.  
 
Sual: Cennette tek yerde olabileceğiz o zaman? İstersek? 
Elcevab: İstersen. Olması gereken her yerdesin. Ama çok tuhaftır. Hepsi de sensin. 
Hiç birisi fotokopi değil, asılsın. Ampul saniyede elli altmış defa drrrrt diye yanıp 
söndüğü gibi. Drrrrrt hepsi benim, şu anda ben fotokopi değilim. Biraz öncekiler de 
bendim. Hep asılım. Hepsi drrrrt oluyor ama gözün görme kabiliyetine göre hızlı olduğu 
için ara boşluklar görünmüyor. Var olup yok oluyorum.  
 
Nokta-i Nazar: Bunu zaman yapıyor. Zamandan çıkartırsan, durur, donuk olur.  
 
Bu drrrt’lar ne işe yarayacak? Olması gereken yerlerde olacak. Ampul saniyede altmış 
defa yanıp sönüyor ama devamlı yanar zannediyoruz. Ben devamlı karşınızdayım 
zannediyorsunuz. Niye fark etmiyoruz? Atomun protonunu misket kadar büyütürseniz, 
İstanbul’a koyun misketi. En yakın elektron Londra’dan geçer. Bu kadar boşluk var.  
 
Sual: Söndüğünüz zaman neredesiniz? 
Elcevab: Söndüğüm zaman sönen bir şey yoktur zaten. Sönmemişsin ki. Sönmek yok 
ki. Drrt duruyor. Gelmek bitiyor. Sönmek demek sıfırlanmak. Öyle bir şey yok. Allah 
Resulüne asm sormuşlar: “Ölen insanların ruhu nereye gidiyor?” “Gece karanlıkta 
yanan mumu söndürürseniz, nur nereye gidiyorsa” diyor. Nur nereye gidiyor? Bir yere 
gitmiyor. Karanlık onu örtüyor. Ayette de zaten “birbiri üzerini örten” diyor. Sırayla gelen 
demiyor ki. Hepsi olması gereken her yerde. Her şey her yerde. Yani bu kaleme taalluk 
eden esma gömleğime taalluk etmiyor mu? Veya şu anda ay yok mu? Niye 
görmüyorsunuz? Güneş onu örttü. Ama ay var. Turuncu rengi meydana getiren esma 
gömleğimde de var ama gözükmüyor, çünkü beyazı meydana getiren esma örtmüş 
onu. Beyazda bütün renkler var. Yedi tane rengi aynı oranda karıştırırsanız beyaz olur. 
Beyaz denilen bir renk yok zaten.  
 
Sual: Olması gereken her yer ne demek? 
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Elcevab: Kuantum fiziğinde bir şeyin bir yerde olması mucizedir. Olması gereken her 
yerdedir, der.  
 
Sual: İradenin taalluk etmesi gibi mi? 
Elcevab: İraden o kadar taalluk etmemiş. Ruhun inbisat ve inkişafı nisbetindedir. 
 
Sual: Gerektiği anda mı oluyor? 
Elcevab: Olması gerektiği her yerde. Ben keyfiyetini bilmiyorum.  

 
 
Ruhun ihata ettiği, yani şuuruma taalluk etmemiş, irademe taalluk etmemiş. Ama ruhta 
bunlar tın tın ediyor. Sen şu anda konuşurken, dinlerken ruh nerelere gidiyor? 
Nerelerde oluyor şu anda? Gittiği yeri zapt ediyor ruh. Bir daha Allah elinden almıyor 
onun. Bir derste Arşa geldi ruhun, bir derste Levh-i Mahfuza geldi. Allah geri almıyor 
ondan onu, Kerem ismiyle. 
 
Bazı insanlar alem-i şehadetten çıkamamış. Onun bildiği alem-i şehadette bilinen 
sıradan şeyler. Namaz kılmış, oruç tutmuş, huri bilir, cennet meyve bilir, lezzeti elma 
bilir. O kadar. O zaman onu dairesi kadar verilecek Cennette. Basit yani ama o da 
memnun olacak. Ama bu dersi gördükten sonra Cennete kanaat eder misin? Senin 
ruhun etmez ki, seninle alakası yok. Sen “ben bir Cennete gireyim de yeter bana” 
dersin ama ruhun kanadını açtın mı mesela Arşa. Sen bu ruhu şimdi Cennetle memnun 
edemezsin.  
 
Olması gereken her yerde demek; ruhtaki inbisat ve inkişaf olan yerlere kadar. 
Olması gereken her yerde işte olacaksın.  
 
Sual: Bu zan değil mi abi? “Ben kulumun zannı üzereyim” diyor ya. 
Elcevab: Zaten bunun çapını belirleyen zanlardır. Zanların ne kadar kalkarsa, tak diye 
çıkıyorsun. Hiçliğini bilmek demek; zannını ortadan kaldırıyorsun. Teslim oluyorsun 
ona, artık “Sensin” diyorsun, sıyrılıyorsun. Zan sıfırlanınca O hakim oluyor.  

Sen buradasın. Pergelin burada başlıyor.  

Ruhun buraya kadar inkişaf 
etmişse, bu daire kadar 
istifade edersin.  
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Sual: Misal ben Almanya’ya hiç gitmedim. Sen ise orada yaşıyorsun. Duymuşum 
mesela “beni şuraya götür, buraya götür” diyorum. Sonra Almanya’ya geliyorum, 
bakıyorum ki çok büyükmüş. Diyorum ki “ben vazgeçtim, sen nereyi diyorsan oraya 
götür.” Onun gibi mi abi? 
Elcevab: Evet, daha acayip. Teslim olunca, yani “ben Almanya’ya geldim, buraları 
bilmiyorum, sen artık götür bir yerlere” dediğinde insan daha merhametli oluyor. “Beni 
buraya, şuraya götür” deyince insan kayıtlanıyor, o zaman seni oraya kadar götürüyor.  
 
Sual: İnsan kayıtlanıyor ve seni oraya kadar götürüyor? 
Elcevab: Evet. Mesela “huri istiyorum” diyor. Tamam, al. Fusus-i Hikem’de Muhyiddin-
i Arabî’nin naklettiği Hadis’de: Allah, kendisine yakışır tarzda rububiyet eder, tecelli 
eder ve “Ben sizin Rabbinizim” der. Cennet ehli de “Senden Rabbimize sığınırız” derler. 
Sonra Allah Rububiyetini biraz düşürüyor ve öyle tecelli ederek “Ben sizin Rabbinizim” 
diyor. Yine Cennet ehli “Sana Rabbimizden sığınırız” diyorlar. Sonra Allah “Sizin 
alimleriniz var. Rabbiniz hakkında zannınız ne idi?” diye soruyor. Buradan onların 
avam olduğu anlaşılıyor. Onu getiriyorlar, ona göre tecelli edince, o zaman kabul 
ediyorlar. O zaman “Sen bizim Rabbimizsin!” diyorlar. Allah’ımızsın demiyorlar. 
Herkesin Rabbi farklı oluyor. O yüzden Peygamber asm şöyle diyor, başka nasıl desin, 
ne yapsın: “Ömrünüzde bir defa Rabbinize nihayetsiz hüsn-ü zan edin!” Ve sonsuz 
muayyen olacak o kadar, o kadar kalacak. Ne kadar acayip. Şimdi bunları duymadan 
öl yani. İnsanın gayesi Cennete girmek veya Cehennemden kurtulmak olmamalı. Bu 
çok düşük.  
 
Nokta-i Nazar: Sözler 394. Aşık olmak lazım. 
 
“Bana seni gerek seni” diyerek gayesi Allah olmalı. Cennet olmamalı hedefte, gayede. 
Cennet çok basit bir şeydir, çünkü mahluktur. Cennet niçin gaye olamaz? Yakışmaz 
insana! Niye yakışmaz? Cennet, hizmet verilen yerdir, hizmet mahallidir. Hizmet alan 
insandır. Sen kapıcını gaye yaptın gibi oluyor. Kapıcıya kapıcılık yapılır mı ya? Kölene 
kölelik yapıyorsun. Cennet nerde, senin hakikatın (Mec’ul) nerde? Üstad “Bana bütün 
bütün Rıza-yı İlahî gösteriliyordu” diyor Emirdağ 2-75 de. Bana “hizmet-i imaniye ve 
Kur’aniyeyi sakın sakın Cennetten ve azaptan kurtulmana, Cennete girmene, şahsî 
kemalâtına âlet etmeyesin” denildi diyor. Bu derslerin böyle bir gayesi olamaz. O 
zaman dağılmamız lazım. Namazını kıl, orucunu tut. Bu derste ne işimiz var? Şahsî 
kemalâtına, terakkiyatına, Cennete girmene, Cehennemden ve azaptan kurtulmana 
sakın gaye yapma. Bu hizmetin böyle bir gayesi yok. Herkes için meşru olan bana 
bütün bütün terk ettiriliyordu diyor. Böyle bir gaye edinince, Kabirmiş, Müner-Nekirmiş, 
kefenmiş, Cehennemmiş. Onları görmezsin ki. Mesela araba kullanırken, zamanı 
gelince dikiz aynasına bakarsın. Devamlı bakmazsın ki, hedefine bakıyorsun. Biz de 
zaman zaman Cennete ve Cehenneme bakmamız lazım. Hedefimiz Rıza-yı İlahî. 
Cennet-Cehennem dikiz aynaları. Dikiz aynası, arkayı seyretmek için kullanılmalı. 
Şükretmek için. Kabirmiş, desinlermiş, alkış olsun, şöhrettir, zengin olayımmış, 
cinselliktir vs nedir ki? Hayatına, hedefine Allah’ı koyduktan sonra, böyle bir şeyi 
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tattıktan sonra, hayatta artık Onun dışında hiçbir şeyden lezzet alamazsın. Ancak her 
şeye Rıza-yı İlahîyi koyarsan maya gibi, her şeyde lezzet vardır.  
 
Nokta-i Nazar: Tam da bunu yapıyor Risale-i Nur. Âşık olmak için, tanıman lazım. 
Cenab-ı Hakkı öyle bir tanıtıyor ki, her şeyde Onun esma ve sıfatlarını âyân ediyor. 
Her şeyde, her gördüğün şeyde. Hatta görmediğimiz şeylerde. Ve sevdiriyor, ondan 
sonra Aşk. 
 
Cehennemden kurtulmak, Cennete girmek gayesi insana yakışmıyor. Kabir, Münker-
Nekir bana çok garip geliyor. Bir tertiptir hepsi, çocuğu yürütmek için. Biraz daha gel 
dersin, gelince biraz daha uzağa koyarsın, hadi biraz daha gel dersin ya. Yürütmek 
için, adeta seni bir yere götürmek için. İlk önce iki metre mesafeye koydu, sonra dört 
metre, sonra altı metre. İlkokulda yan çizdirdi, harf yazdırdı, Üniversiteye kadar 
götürmek için. “İnsan benim sırrımdır” diyor Allah ya. Cennet için demiyor ki. Her şeyin 
bir sırrı vardır. “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın sırrıyım” diyor. Cennet, 
insanın sırrı olamaz. Orası hizmet yeridir. Bu binanın içinde ben hizmet alıyorum diye 
benden kıymetli olur mu? Onun için Risale-i Nur talebesine Cenneti gaye göstermiyor.  
 
Sual: Saadet-i ebediye bunun bütünlüğü mü oluyor? Çünkü Cennet ve saadet-i 
ebediyeyi ayrı zikrediyor. 
Elcevab: Evet. Daha ilerisi bu. 
 
Sual: Rıza-yı İlahiye mi saadet-i ebediye? 
Elcevab: Değil o. Rıza-yı İlahiye saadet-i ebediyeden de sonra.  
 
Sual: Arada ne var o zaman? 
Elcevab: Arada değil. Cennet var. Cennette beka var. Bekadan sonra saadet-i ebediye 
var.  
 
Sual: O ne? 
Elcevab: Bilmiyorum ama farklı. Cenneti farklı zikrediyor. Eğer aynı olsaydı farklı 
zikretmezdi.  
 
Ahiret burada kardeşim. Ahirete giden gitsin. Biz zaten gitmişiz. Şu anda olduğumuz 
yerde zaten. Bir yere gitmeyeceğiz. Bize gitmek yakışmıyor. Mekana niye gideceğiz 
ki? Ben sana gelmeyeceğim. Sen de bana gelmeyeceksin. Yakışan esma odur ki, 
tebdil-i mekan à mekan değişikliği değil. Mekanı kaldırmak. Tak tak tak kaldır. Atleti 
çıkarttım, gömleği çıkartım. Mekanı kaldırıyorsun. Mekan değişikliği demek, bir yerden 
bir yere gitmek değil. Mekanı değiştirmek. (Yani mekanın kendisini değiştirmek. Misal 
buz iken buzu suya dönüştürmek veya su iken H2O ya geçmek.)  
 
Nokta-i Nazar: Hayalini kullan, zaman getirsin. Nereyi düşünüyorsan, orayı sana 
getirsin. 
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Zamanı uzaltan kısaltan, altmış sene, yetmiş sene beşbin sene yaşatan zanlarındır. 
Zamanın bize tesiri, zaman anlayışımız/algısı zanlarımızla alakalıdır. Altmış üç seneye 
altı bin seneyi sokarsın veya adam yüz sene yaşar ama bir saat yaşamış gibi bomboş.  
Üstad “zaman hadd-i müstakimde gitmiyor” diyor. Zaman; dairevari hareket ediyor, 
helezonik yay gibidir. Güneş sistemi de öyle dönüyor. Durduğu yerde dönüp durmuyor, 
yay gibi dönüyor. Yayın başı dünya, diğer ucu bitti. O helezonik koridorun adı; haşir 
meydanı. Yoksa sırf çizdiği bir daire değil. Öyle ne kadar nakıs olur. Hadiste asırlar 
geçecek, haşir meydanı bitmeyecek deniliyor.  

 
 
Haşir meydanının çapı yok ki. O koridorun çapı bitmiyor. Güneş sistemi saniyede yirmi 
beş km hızla gidiyor. Yüz yirmi altı milyar senedir! Bir saniyede yirmi beş km gitti şu an 
güneş sistemi. Bu haşir meydanında nasıl birbirimizi göreceğiz? Ancak celb-i Rahman, 
aynı frekansta olanlar. Cep telefonundaki konum gibi. Alet denilen iman hepsini trt trt 
toplayacak. Aynı yerde olacağız. Elli bin senelik yolu bir anda, hayal süratinde geçecek 
bazıları. Ruh süratinde, elektrik süratinde.  
 
Nokta-i Nazar: O zaman hayali o noktada istimal etmek lazım, hayal süratinde 
olabilmek için. 
 
Hayali, hayal zannediyorlar. Hay-al. Yani donuk, ölmüş düşüncelerini, hâletini hayal 
et, hayalin içine at, hay olsun, al ondan sonra. Mesela cin-net. Cinler olduğu nettir. 
Cin-sel. Cinler yapıyor onu. Onu ortadan kaldır, cinsellik olmuyor. Ölen de zaten o. 
Ölülerin dirildiği yerdir à hayal. Allah sana o imkanı veriyor, hâşâ. Ölü hâletler diriliyor. 
Hay-al.  
 
Nokta-i Nazar: Böylelikle Hâlık esmasına âyinedarlık oluyor.  
 
Sual: Peygamberimiz asm altmış üç yaşında vefat etmiş diyorsunuz. Ama içine altı bin 
sene sığdırmış. Size göre altmış üç yaşında ölmüş. Belki bana göre beş yüz sene 
yaşamış! 
Elcevab: Aynen öyle. Dünya kuruldu à kıyamet koptu. Kaç sene geçiyor? Küre-i Arz 
için bu zaman iki yüz bin sene, kainat için yüz yirmi altı milyar sene.  

 
 
Sual: En fazla kaç santime kadar sıkışır? 

Kıyamet koptu Dünya kuruldu Haşir meydanı 

Peygamber nasıl yaptı bak. Elini yayın bir ucuna, diğer elini de diğer 
ucuna koydu. Zamanın esması olan Dehr esmasının arkasına 
geçtiği için, dün-bugün-yarını yoktu Resulullah’ın. Bir eli dünyanın 
kuruluşunda, diğer eli de kıyamette. Yayı sıkıştır, sıkıştır, daha 
gitmiyor. 63 cm. Bir ucundan diğer ucuna hemen geçersin.  
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Elcevab: Altmış üç cm. Bazı sivri zekalılar var, soruyorlar. “İsa as da mı 63 cm’ye mi 
sıkıştırdı?” Ne altmış üçü, İsa as hala yaşıyor. Bin dört yüz sene daha ekleyeceksin. 
Yayın ara boşlukları hep zandır. Çıkar kendini aradan yani zanlarını, zahir olsun 
Yaradan! 
 
Sual: O yayın çapı bir yıl mı? 
Elcevab: Benim için evet bir yıl.  
 
Tarih; tekerrürden ibarettir diye bir söz var. Helezonik, yani tekerrür oluyor. Külliyatta 
da geçtiği gibi Cenab-ı Hak asırlara bölmüş. Belirli periyodlarda olaylar tekrarlanıyor 
aslında. Mesela sahabede vuku’ bulmuş bir hadise bu zamanda da bir neviyle vuku’ 
buluyor. Veya Osmanlı’da vuku’ bulmuş, bu zamanda da bir neviyle vuku’ buluyor.  
 
Kaç çeşit cismaniyet çeşitleri varmış, gördünüz. Sırf haşr-i cismanî değil ki. Hakikat-ı 
cismanî bakın (şemaya) nerde çıktı.  
 
Sual: Her şeyde olduğu gibi bunda da mülk ve melekut ciheti var? 
Elcevab: Evet. Mülkte olan her şey mutlaka melekutta da vardır. Levh-i Mahfuzda olan 
her şey vücuda gelmiyor ama her vücuda gelen Levh-i Mahfuzda vardır. Levh-i 
Mahfuzdaki her şey burada yoktur ama burada var olan hepsi orada var. Mülkte olan 
her şey melekutta vardır ama her melekutta olan şey, mülkte yoktur. Dünyada olan her 
şey Cennette vardır ama Cennette olan her şey burada yoktur. Yani sizin simanızda 
görünen görüntüler, manalar ruhunuzda vardır ama bütün manalar suratınızda yoktur. 
Bunun gibi.  
 
Sözler 566:  
“…melaike cisimlerinden daha hafif 
                   cesed-i necmî ve 
                   beden-i misalîden…” 
 
Beden-i misalîsinden bahsediyor. Beden-i misalî à drrrrrt’lar. Niye beden demiyor? 
Beden yok ki. Aslı yok zaten. Drrrrrt. Aslı ifade etmek için konulan misalîler. Aynada ki 
güneşler. Sen nerelisin? Tokat’lı. Kütük orada diye Tokat’lıyım diyorsun. Oysa 
İstanbul’da doğdun, büyüdün belki de. Biz de mec’ulcüyüz. Oradan geldik. Burada 
hepsi fotokopiyiz. Drrrrrt. Asıl yok. Ne kadar şuur edersen, bu asıla dönüşüyor. Hepsi 
beden-i misalî.  
 
Nokta-i Nazar: Asıl mec’ul ama o da asıl değil. 
 
Aynen. Bu nedenle kendine vücud rengi verme, ademe düşersin. Tekvine geçersin. 
Zannediyorlar ki, hiçliğini bilmek hiç olmak içindir. Oysa hiçliğini bilmek demek à 
bütün belirlenişlerden sıyrılıp, sıfır olup, bütün sayısalları göstermektir. Her şeyi 
göstermek için, kendisinin sayısal bir değeri olmaması lazım. Bir, birdir. Bütün sayılar 
sıfıra aynı mesafededir. On ile bir aynı mesafede sıfıra, çünkü on denilen bir şey yok 
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ki. On tane bir. Bir de on da aynı yerdedir. Yani bütün sayıları gösteren sıfırın sayısal 
bir değeri yoktur. Her şeyi gösteren, herhangi bir şeyle gözükemez. Sıfırı kim yarattı 
diye kimse sormuyor. Bir niçin var? Sıfır var olduğu için diyoruz. Sıfır niçin var? Yok. 
Sıfır; bütün sayıları gösteriyor, bütün fenlerin temeli. Kimya’dan matematiği al, kimya 
olmaz. Fizikten matematiği al, fizik olmaz. Tıptan matematiği al, tıp olmaz. Hele elektrik 
fenninden matematiği al, kalmaz. Matematik; dünya cinsinden değil, mahluk değil. 
Matematiği kim yaptı? Sorulamıyor. “Kainat başlamadan önce sıfır zaman” diyor. İşte 
bak, kainat yokken sıfır zaman varmış. Kainattan önce, varlıktan önce matematik var. 
Matematiği kim yarattı diye sormazlar. Matematiği yaratanı kim yarattı diye sorarlar. 
Her şeyi gösteren ama kendisi gözükmeyen, her şeyin sayısalını gösteriyor ama 
kendisinin sayısal değeri olmayan sıfır. Kimse “niye bunun değeri yok” diye sormuyor. 
Sıfırı gören var mı? Biri gören var mı? Burada kaç tane kalem var? Altı tane. Attım 
hepsini. Altı hala duruyor. Kalem yok. Varlığı kaldırırsanız, matematik hala vardır. 
Varlığı kaldırırsan fizik bitti, kimya bitti. Ama matematik kainattan önce de vardı.  
 
Sual: Matematik kalkarsa, ben de mi yokum? 
Elcevab: Hiçbir şey yok. 
 
Sual: Şuur da mı yok? 
Elcevab: Hiçbir şey, hiç. Matematik Adl esmasından ya, ne şuuru. Her şeyi kaldırırsan, 
matematik kalkarsa, ki kalkmaz, Arş-ı Azamdan aşağıya hepsi kalkar ve mec’ul 
oluyorsun, Ene oluyorsun. O da varlık değil ki. Ne şuuru, ne ruhu, ne hayat...! Hiçbir 
şey yok ki. Matematiği kim yarattı? Matematikten önce ne vardı? Sormuyorsun. 
“Allah’tan önce ne vardı” soruyorsun. Sıfırdan önce ne var? 
 
Sual: Gerçek mec’ul sıfır o zaman? Asıl sıfır mec’ul yani. 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Var mı yok mu? 
Elcevab: Var demem için vücudu olması lazım. Yok desem, vücuddan belirlenmemesi 
lazım. Var demek, sıfıra aykırı. Yok desen, varlıkları nereye bina edeceksin? 
 
Birbirimizin Rabbini değiştiren, farklı yapan à zandır. Allah’ımız bir, Rab’larımız 
farklı. Sebebi: zanlarımız farklı.  
 
Sual: Zannımız da o zaman imanımız mı oluyor? 
Elcevab: İmanımız demeyeyim de, kaderin ve imanın alt zemini. “Ben kişinin zannı 
üzereyim” dediğine göre, Allah’ın rububiyeti zannımın üzerine ise, o zaman Allah’ın 
tecellisinin şeklini hâşâ ben oluşturuyorum. Yani kaderimi ben oluşturuyorum. Kaderin 
ve imanın zemini à zandır. “Onlar zannetmeden, iman etmezler” diyor. Zannın bir 
aşağısı à emr-i nisbî ve emr-i itibarî. Daha aşağıya in à mana-yı ismî ve mana-yı 
harfî. Biz de lügat manası zannediyoruz. Yok Mülevvin ismi vs. Kırk sene buna ömrünü 
vermiş. Meğer zannın dibinin dibiymiş. Biz çiçeğe bakıyoruz, Ya Mülevvin à mana-yı 
harfi. “Tabiat ne güzel yaptı” à mana-yı ismî. Bu mu ya Üstadın kırk senede öğrendiği! 
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Lügatini biliyorum. Çiçekte Allah’ı görmek, çiçekte tabiatı görmek. Ağaca bakıp, 
kereste hatırlamak. Ağaca bakıp, Allah’ı tanımlamak. Bu mu yani şimdi? Bu lügat. 
Zamanı da biliyorduk güya? On dokuz tane bir, bir buçuk saatlik ders yaptık. Her şeyi 
evirip çeviren zamanı daha bilmiyoruz. Ahiretin hakikatı burada, farkında değiliz. 
Burası burası değil işte. Bu sureti. Zamanın kendisi de burada ama hacmi yok, kütlesi 
yok, her şeyi hareketlendiriyor, kendisinin hareketi yok, her şeye öncelik-sonralık 
verenin kendisinin öncelik-sonrası yok. Zanlarımız zamanı uzatıp kısaltıyor. Zamanın 
akıcılığı sana bağlı. Uçakta, yerde, oruçluyken, tokken, kanserken, şimdi iken, zamanı 
ileri-geri iten, uzatan kısaltan (Altmış sene bir şey değil ki, o takvime göre ama iç 
aleminde) à zandır. Ölüm anı: adam zaten hep oraları yaşarken, ölüm anı ne demek 
zaten. Zan böyle bir şeydir. 
 
Bakın Peygamberimizin asm ruhu bedenini nasıl değiştirmiş.  

• Melaike cisimlerinden daha latif. Hayal edin.  
• Cesed-i necmî                                                     Cism-i Muhammedî 
• Beden-i misalî 

 
Metnin izahı: 

Demek melaikelerin vücudları da cismanî imiş! Ama “cism-i nuranî”… nuranî 
cisim. 

Melaikelerin cismine de cisim diyor. Ama kör olası cehalet cismaniyete atom demişiz. 
Sürecin bütünü yani Arştan aşağıya, alem-i şehadet dahil à bütünselliktir 
Cismaniyet. Bu bütünsellik sana giydirilmiş. İstediğin gibi giriyorsun, oynuyorsun. 
Alem-i berzah, kabir, Münker-Nekir nerde kalır? Adamın ruhu Arşa kadar inbisat etmiş. 
Bunların ruhunda inbisat etme nisbetinde, zaten onlar oluyor. Soru-cevabı zaten 
burada yaşıyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Resulullah’tan bahsedince, çıkartacağız yukarı, onu da içine alacağız. 
 

Biz cisim denilince atom anlıyoruz, ki yanlış! Esîr de cismanîdir. Madde-i hayat 
da cismanîdir.  
 

Sözler:566“…hadsiz vezaifine medar ve 
          cihazatının mahzeni olan 

                                   elbette onun ruh-u âlîsiyle 
                                  Arşa kadar beraber gidecektir.” 
 
Cismaniyeti Arşa kadar. Kadar! Arşa kadar cismiyle gitmiş. Cismini kullanmış. Kadar 
demek, binaya kadar gel yani önüne kadar gel, içeriye gir değil. Çünkü Arşta 
cismaniyet yok artık. Arşa kadar à cism-i Muhammedî asm.  
 
Sual: Cismaniyetin çeşitleri olarak yazdıklarınız cismaniyetin mertebeleri, mesela 
melaike cismi, cesed-i necmî vs. olabilir mi? 
 

cism-i Muhammedî (a.s.m.), 
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Elcevab: Aynen. Ama burada melaikelerin değil. Buradan (Arştan) sonra artık 
melaikelerin asılları. Mesela Arş à İsrafil. Kürste à Mikail. Levh-i Mahfuzda à Cebrail. 
Arş-ı Azamda à Azrail. Çok gariptir onlar da. İnsan suretine girmişler mesela. Ve 
aynen de realitedir. Cebine elini sokmuş. Dıhye ra Peygamberimizin yanına gittiğinde 
torunları Hasan ve Hüseyin’e hep cebinden bir şey çıkartıp verirmiş. Çocuklar ne 
bilsin? Zannediyorlar ki Dıhye ra geldi. Oysa Cebrail as onun suretinde geldi. Çocuklar 
ellerini Dıhye suretindeki Cebrail as’ın cebine sokunca, Peygamberimiz asm donmuş 
kalmış şimdi elleri boş olacak diye. Cebrail as ona: “Ya Muhammed. Biz Dıhye’den 
aşağı kalmayız.” demiş ve çocuklara cebinden bir şeyler çıkarmış. Dıhye’yi niye tercih 
etti? Çok meşgul oldum. Acayip bir adammış. Ruhtaki Cebrail’e ne kadar benziyormuş 
ve Cebrail’i çok merak ediyormuş. Ruh-u âlîsi en yakın oymuş.  
 
Sual: O an bilmiş mi Dıhye? 
Elcevab: O an bilmese bile ona sonra deseler: “Cebrail as senin suretinde geldi”. 
Sahabeler neler yaşıyordu ya. Eşyası, ekmeği, parası, pulu olmasa ne olur ki. Bir de 
fakir diyoruz onlara. Allah onlara Asr-ı saadet demiş. Asr-ı saadet denilince, bir eli 
yağda, bir eli balda zannediyoruz. Yokluğun adına asr-ı saadet demiş. Yok. Ama Allah 
onlara saadet demiş, çünkü suretten geçmişler, hakikatı yaşıyorlar. Hakikatı yaşamak 
için, sureti bitirmen gerekiyor. Ciplerde olmuyor bu iş.  
 
Sual: Çocuklara verdiği Cennet meyveleri değişik değil miydi, çocuklar şaşırmadı mı? 
Elcevab: Dünyadaki meyveler, Cennetin, Dar-üs Selamın suretleridir. O yüzden 
çocuklar şaşırmadı. 28 Lem’ada Üstad burada Cennetin daireleri var diyor. Abdülkadir-
i Geylanî cennetten meyveler koparıp veriyormuş. Nasıl veriyor? Üstad diyor ki, 
Cennetin burada daireleri, müstemlekeleri var. Bizim bildiğimiz o hakikat olan 
Cennetten değil. Burada yani alem-i şehadette müstemlekeleri ve daireleri var, oradan 
verdi diyor. Mesela Suudi Arabistan’ın burada büyük elçisi var. O büyük elçiliğin 
hududları Arabistan toprağı sayılır. Oradaki kanun, Arap kanunu. Kapıdan dışarıya 
çıktığı an Türkiye kanunları geçer. Dünyada da öyle. Biz şu an ahiretin müstemlekesi 
içindeyiz. Bu dairede ahiret kanunları var.  
 
İzahın devamı: 

Burada cismaniyetin hududunu çiziyor. Ki Arşa kadar. Arşın içi de dahil…. veya 
Arşın içi dahil değil. Kanaatim Arşın içi dahil olmamalı. “Arşa kadar” deniliyor. 
Demek cismaniyetin hududu Arşa dayanıyor.  

 
Dahil de olabilir, çünkü bazı tabirler var. Levh-i Mahfuza, Levh-i Ezelîye çok nadir 
insanlar giriyor çünkü (16. Lem’a). Benim kanaatim: Arşta cismaniyetini bırakıyor, Arş 
hakikatına bürünüyor, Levh-i Mahfuz hakikatına bürünüyor. Yani inkılab görüyor. 
Mesela karpuz çekirdeğine bakın. Hiç ömründe çekirdekten karpuz çıktığını görmedin. 
Nasıl tahmin edersin? Çekirdekten karpuz oluyor. Ömründe hiç odunun yandığını 
görmesen, odunun içinde nuru tahmin edebilir misin? Odundan çıkıyor, odunun 
hakikatı duman ve nur oluyor. Odunun dumanı Kürse kadar götürüyor. Nefsin ve 
şeytanın takıldığı yer. Ve aynı zamanda beşeriyetimiz. 
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Sual: Çekirdekten karpuz gelir de, karpuzun tekrar çekirdek olması kafama hiç 
yatmazdı. Yani Levh-i Mahfuza, Arşa kadar çıkmasını anlıyorum da, geri gelmesini 
anlamıyorum? 
Elcevab: İmam-ı Rabbanî Hazretleri aynı şeyi söylüyor. Yükselmek bir şey değil diyor, 
yani inmeye göre. İnmek çok zor.  
 
Nokta-i Nazar: Her yükselen hiçbir zaman aynı şekilde geri dönmedi. Ben karpuzu 
tekrar geri geri getirip tekrar çekirdeğe sokmaya çalıştım. Aslında karpuzun içinden 
çekirdek çıkıyor. Böyle devam ediyor. Yani gidip de gelen bence aynısı değil. Bir başka 
çekirdek. Karpuzun içinden çıkan diğer çekirdek.  
 
Nokta-i Nazar: Ne ayn, ne de gayr.  
 
 
 
 
 
 

Herşeyin cevherleri 

Ayn-ı Hayat 

Kab-ı Kavseyn 

Ene’lerin cem’i. 

Esma-i Hüsnaların perdesiz 
tecellileri 

CİSMANİYET 

Cismaniyetin 
Sureti 

Cismaniyetin 
Hakikat 
Meratibleri 

Cismaniyetin 
Mahiyet 
Meratibleri 

Beden 

Zamanın hakikatı 
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“   Cism-i Muhammedî (a.s.m.) 
 

• Nur ve nur kabiliyetinde 
 

• evliya kalblerinden daha latif ve 
 
• emvatın ruhlarından ve 

melek cisimlerinden      
 

• cesed-i necmî ve 
beden-i misalîden        

 
 
Cism-i Muhammedî’nin açılımı... 
 
Sual: Peygamber Efendimizin asm cismaniyeti İsrafil midir? 
Elcevab: Evet ama Arşa kadar. Bunu 2.Şua’da net söylüyor.  
 
Yukardaki şema cismaniyetin içeriği ve cismaniyetin en nihayet mertebesi.  
 
Sual: Cesed-i necmîden ne anlamamız lazım? 
Elcevab: Ene’nin içerisinde nur ve mana var. Cesed-i necmî bu ikisini kullanıyor. 
 
Hasan abinin önceki notlarından: Yıldızlarının bazılarının zatî nurları yoktur. Aldıklarını 
gösterdiklerinden nuranî görünürler. Veya batınlarındaki hakikatları dışarıda ifade 
etmeleri batınındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki, bu kendisini suret, sima, 
kelam, beden ve de fiil olarak ifade eder. 
 
İşte cesed-i necmî à “Mi’rat-ı Muhammedden Allah görünür daim” tarafı. 
 
Cesed-i necmî à Kendini suret, sima, kelam, beden ve fiil olarak ifade eden. 
 
 
 
 
Cesed-i necmî, necmîler bir kendisini değil, harici tanımlarlar. Harici inşa etme 
taraflarıdır. Kendi sistemiyle mesela kutup yıldızıdır, şudur budur, yol gösteren 
gezegenler. Peygamber asm suretiyle, simasıyla, bedeniyle, kelamıyla, fiiliyatıyla 
karşıyı inşa eder, yıldız gibi. Karşıyı inşa etme tarafıdır Peygamberin à cesed-i 
necmîsi.  
 
Sual: Allah Resulünde ama başka gözüküyor? 
Elcevab: Mesela beni profesör kabul et. İlkokul çocuklarına seviyesine göre 
konuşuyorum, ortaokul çocuklarına ortaokul seviyesinde konuşuyorum. Peygamberin 
cesed-i necmîsi herkese farklıdır. Kendi içsel yapısını tam göstermez. Peygamber inşa 

daha hafif ve 

daha zarif olan 

Cismaniyetin en 
kemal noktası 

                        à Cem’i mir’at tarafı                                                                   
à Muhatabını bir kademde zahirden hakikata dönüştürme tarafı 
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ediyor ve feyz veriyor. İşte cesed-i necmî yönü o. Karşıyı feyizlendirmek. Tarikatta 
ondan geliyor feyz vermek.  
 
Sual: Resulullah orada mı gözüküyor? 
Elcevab: Evet, Resulullah orada gözüküyor, cesed-i necmîde gözüküyor. Veysel 
Karani Hz Ali’ye sormuş: “Resulullah’ı gördün mü?” “Onunla büyüdüm” demiş Hz Ali. 
Tekrar sormuş Veysel Karanî: “Yani Resulullahı gördün mü?” Hz Ali anladı muradını 
ve: “İki defa gördüm” dedi. Allahu alem bu cesed-i necmî. Kendini suret, sima, kelam, 
beden ve fiil olarak ifade ediyorsa cesed-i necmî, kimedir bu? Karşıya. Karşıyı inşa 
etme yönü.  
 
Nokta-i Nazar: Gece güneş yok ama güneşi yıldız ispat eder. 
 
Evet, çok güzel.  
 
Sual: Nur ve nur kabiliyetinde denildi ya. Sözler 194 de diyor ki: “mahiyeti nur, hüviyeti 
nuranî olan…” Mahiyeti ile cismaniyeti birleşmiş mi, nasıl olmuş? 
Elcevab: Ene’de nur ve mana var. Nur à Allahu nurus semavati velard, yani 
mahlukatın zemini. Allah, nurdan yaratmış. Mec’uldeki, Ene’deki nur bu. Bu tarafını 
anlatıyor. Kainatı bütünsel yaptığı şeyin bir nümunesini Peygambere koymuş, mahiyeti 
yani. Nur mahiyeti bu. Mübalağa ettiğimizi söyleyecekler. Koskoca ağacı çekirdekte 
dercetmiyor mu? İşte insana dercetmiş. Bu nur tarafı.  
 
İzahın devamı: 

Cism-i Muhammedî’nin açılımı…fakat zahirde cismanî. Sen cismaniyeyi atom 
anlama. Cismaniyet: Atomdan başlar taa Arşa kadar tüm vücud meratiblerin 
cem’ine deniliyor. Acaba! Arşa kadar olan cismanî yapıya Kainat mı deniliyor... 

 
 
“Bütün alemleri bu alem içinde gördüm” dediği bu à Küre-i arz. 
 
Sual: Küre-i arz dünya değil ama değil mi? 
Elcevab: Hayır. Küre-i arz; fiziksel. Dünya; kainatın kalbidir diyor. Bedensel itibariyle. 
Çekirdek-ağaç ilişkisi. Dünya; kainatın kalbidir. 
 
Sual: O zaman kainatta kalb kadar mı bir yer kaplıyor? 
Elcevab: O kadar, hatta daha ufak à çekirdek. Zahr-ı kalb.  
 
Sual: Dünya nereye kadar? 
Elcevab: on sekiz bin alem. “Bir gül goncası gibi bütün alemleri bu alem içinde gördüm” 
diyor. Bu alem à dünya. 
 
Sual: Küre-i arz veya dünya à suret desek... 
         Kainat à hakikat oluyor... 
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         Şecere-i hilkat da à mahiyet? 
Elcevab: Çok güzel.  
 

 
Şunu da bilmemiz lazım: Arş-ı Azam; cevherlerin yeridir. Her şeyin cevheri orada. Niçin 
çizdim bakın bunları. Risale-i Nur’da hep “kainat” diye geçiyor ya, tefekkür ederken işte 
“kainat” denilince, nereyi kastettiğini bilmemiz lazım. 
 
Sual: Saadet-i ebediye belki de Refref’dir? 
Elcevab: Saadet-i ebediye Cennetten üstündür, Cennet değildir. Bu kesin. Cennetten 
üstündür saadet-i ebediye. Saadet-i ebediyeden üstündür Rü’yetullah. Cennette à 
beka à saadet-i ebediye à Rıza-yı İlahî ve Rü’yetullah.  
 
Sual: Evvel-ahir-zahir-batın da oturuyor mu? 
Elcevab: Oturur, koyalım.  
 
Sual: İsrafil’i koyacaktık aslında? 

Kab-ı Kavseyn 

Ene’lerin cem’i. 

Kainat 

Hakikat 

Şecere-i Hilkat 

Mahiyet 

Kainatın damı 

Şualar 13: “Mesela sırr-ı 
vahdet ile kainat öyle cesîm 
ve cismanî bir melaike 
hükmünde olur ki, …İsrafil-
misal ubudiyette ulvî bir 
makam sahibi bir acaibü’l-
mahlukat iken…” 

Cism-i Muhammedî 
(a.s.m.) temsil 
eden: İsrafil. 

Toprak tabakası à18 bin alemin cem-ül 
cem’ineàdünya 

Küre-i 
arz 
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Elcevab: Tamam, onu da koyalım. Şualar 13: “Mesela sırr-ı vahdet ile kainat öyle 
cesîm ve cismanî bir melaike hükmünde olur ki, …İsrafil-misal ubudiyette ulvî bir 
makam sahibi bir acaibü’l-mahlukat iken…” 
 
Sual: “Peygamberimizin cismi İsrafil mi” sorusunun cevabı nedir? 
Elcevab: Evet, cismanîsi o. Cismaniyete yani kainata peygamberimizin cismidir diyor, 
Cism-i Muhammedî. Onu temsil eden de İsrafil. Camilerde Ebubekir, Ömer, Osman, 
Ali isimleri var. Bunlar insan ismi midir? Peygamber asm’ın sadakatı Ebubekir 
aynasında gözükmüş. Çünkü bir insanın bütün sıfatları birbirine yüklenirse, aynı yere 
konulursa, bizim için tefrik etmek zor olur. Peygamberin sadakatını Ebubekir 
aynasında gözüküyor. Ebubekir’in zatî özelliği değil o. Resulullah’ta adalet kavramı 
nasıldı? Ömer aynasına bak. Dışarıda savaş yapılıyor, seni kesmeye geliyorlar, sen 
Kur’an okuyorsun. Enfüsçülük; dışarıdan kopmanın, içerde yaşamanın simgesi 
Osman. İlmin aynası da Ali. Böyle olduğundandır ki, kendisi olduğundandır ki, “benim 
sünnetime uyduğunuz gibi onların da sünnetine uyunuz” demiş, çünkü o da benim 
demek istiyor.  Onların sözleri de peygamberin sünneti gibiymiş. Niçin? O âyinede 
mir’at var. Yani peygamberin sadakati gözüküyor. Peygamberimizin asm ilmi nasıldı 
diye merak edersen, Hz Ali aynasına bak. Daha fazladır ama bizim için Ali berzahtır 
peygambere. Biz çünkü peygamberin ilmini direk anlayamayız. Aynadır; Ali. 
Resulullah; mir’attır. Kapıya seni kesmek için gelmişler, sen kafayı kaldırmıyorsun, 
hala Kur’an okuyorsun. Onun imanını düşünebiliyor musun? Ve geliyorlar, kılıncı 
vuruyorlar, kafası Kur’anın üzerine düşüyor. Kafayı kaldırmıyor. Dışarıda değil adam 
işte.  
 
Sual: Peygamberimizin beden-i misalîleri desek yanlış mı olur? 
Elcevab: Evet, beden-i misalîleri. Cismini temsil eden İsrafil. Ruhunu temsil eden 
Azrail. Aklını temsil eden Levh-i Mahfuz, Cebrail. Kürsünü, beşeriyetini temsil eden 
Mikail. Birbiri içinde. Peygamberimiz herkese farklı gözükmesi, yani biri demiş “ne 
kadar çirkinsin”, Resulullah “doğru” demiş. Başka biri “ne kadar güzelsin” demiş. 
Resulullah “doğru” demiş. “Ben bir aynayım, herkes kendisini seyreder” demiş. Çünkü 
cismi İsrafil olduğu için, herkes farklı görüyor. Mesela niçin Yusuf as güzeldir? Evet çok 
güzeldi ama tek boyutluydu, yani herkese aynıydı. Peygamber ise kim ona bakarsa, 
kendisini görüyordu.  
 
İki tane ressama vazife vermişler. Birbirinizi görmeden öyle bir resim yapın ki, birinci 
gelene saltanatımı vereceğim demiş padişah. Şu kadar zaman mühlet veriyorum. Bir 
ressam grubu acayip bir resim yapmışlar. İkinci grup gece gündüz duvarı parlatmaya 
çalışmışlar, hiçbir resim yok. Oysa padişah “bana bir resim yapın” demişti. Hiçbir şeye 
benzemesin. En kalitelisi hangisi ise, o kazanacak. Bir tanesi işte acayip manzaralar 
yapmış, sıkıştırmış dünyayı. Ötekiler de saydam, cam gibi yapmışlar. Padişah bir 
giriyor oraya, ilk resimde büyüleniyor. Üç boyutlu mu, dört boyutlu mu, o kadar canlı ki, 
şaşırıyor adam. Öteki resimde hiçbir şey yok ama bakıyor, kendini seyrediyor. Senden 
daha kıymetli bir şey yoktur. Adama ayna yapmış! “Bana eşsiz, benzersiz bir şey çizin” 
demişti padişah. “İşte o da sensin”, dediler. İşte peygamberin duvarı böyle. Ona kim 
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bakarsa, kendisini görüyor. Onun için “Yusuf, güzelliği senden aldı” diyor. Niye aldı? 
Kendi güzelliğini senin aynanda görünce, kendisini gördü. Çünkü güzelin güzel olması 
yetmiyor, güzel olduğunu bilmesi lazım, bir ayna lazım. O ayna da Resulullah’ın 
hakikatıdır. Hiç ayna yok, doğuştan beri. Nasıl bilirsin kendini? Hiç merak etmez misin 
kendini? Herkes beni görüyor, ben kendimi göremiyorum. Niye Allah’ı göremiyoruz 
sorana şunu de: aynaları kaldır, kendini gör. Evet, benim gözüm de aynı yerde ama 
hepimiz farklıyız. Acaba ben nasılım? Ayna yok! Siz beni nasıl tarif edeceksiniz?  
 
Nokta-i Nazar: İşte “ben” dediğin şeyi de böyle göreceksin abi! 
 
Her şeyi seyrediyorum, kendimi seyredemiyorum. Niye bilemiyorum? Çünkü beni bana 
gösterecek ayna yok.  
 
Nokta-i Nazar: “Ben” dediğimizi gösterecek bir şey yok, yani hakikatımızı. Onu gidince 
göreceğiz. Orada ayna verilecek. 
 
O da Allahu alem… ne Cennetteki beka, ne Cennetteki saadet-i ebediye… o Allahu 
alem, benim kanaatim, yani delil aramayın ama… şaşırmayasanız diye şöyle diyeyim. 
Peygamberimiz Allah’ı gördü ya, hangi Allah’ı gördü, onu anlatacağım. Sen de 
Cennette Allah’ı göreceksin ya, o Allah’ı anlatacağım şimdi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arştan tecelliler var, güneş gibi. Arştan aşağıya esmalar var, ince şerit gibi düşün. Her 
biri bir esma, esmanın meratibleri. Bir doğrultuda kestik. Bu senin Allah-u Ehad. Bu 
esmaların bütünlüğü (doğrultuda olanların) à senin Rabbin o. Senin Allah’ın bu, 
zanlarındaki Allah. Başkasının Rabbi farklı doğrultudalar, nihayetsiz. İşte Peygamber 
Mec’ule geldiği zaman, onun alemini oluşturan Allah’ına, bendeki O ile Ona baktı. Beni 
oluşturan Allah; (çekirdek bil-kuvve, ağaç bilfiil) esmaların, sıfatların, şuunatların bende 
oluşturduğu meratiblerin bütünlüğü Ondaki ben. Bende de O var, bendeki O. Ondaki 
ben ve bendeki O, ben bunların dışındayım. Orada ben vardım, Allah’ın ilminde ezelî 

Arş  

Esmaların meratibleri 

Esmalar  

Senin Allah-u Ehad à 

Başkaların Rabbià 

Okun başı olan kesimdeki Rab okun 
diğer ucundaki kesimdeki Rabdan “sana 
sığınırız” diyecekler. 

(Cennet ehli Allah’ın ilk tecellisinde 
“Senden Rabbimize sığınırız” dedikleri 
makam.) 
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ve ebedî hepimiz vardık. Bir mertebe olarak beni böyle getirdi. Ben neyim? Ondaki 
ben. Bende bir “ben” var, benden içeru. Ondaki ben ile bendeki O’nun (O bende 
duruyor) à hayt-ı ittisalidir. Aynı, O O Allah işte. Esmanın bir meratibindekiler diğer 
üst meratibdeki Rabdan Rab’lerine sığınacaklar. “Benim Rabbim ancak bu (kendi 
kesim doğrultusu) ve bundan aşağısıdır” diyecekler. 
 
Sual: Bu doğrultuda sadece esmalar mı var? 
Elcevab: Hayır, biraz önce anlattım. Sırf esma değil.  
Esma derken; zatî esma, esma-ül Hüsna, esma-i İlahiye. 
 
 
 
 
Bendeki “O” ile Ondaki “ben” à Rü’yetullahımız bu. Biz inşa edeceğiz. 
 
Sual: Bu Ruyetullah. Peki Müşahedetullah ve lika nasıl? 
Elcevab: Müşahedetullah buradadır. Cennette Rü’yetullahtır. Latife-i Rabbaniyede 
müşahedetullah olur. Onun vazifesi bu. Rü’yetullah da Latife-i insaniyenindir. Lika’yı 
bilmiyorum.  
 

• Rabbinnas à Rab  à Şuunat-ı fiiliye 
• Melikinnas  à Melik à Şuunat-ı zatiye 
• İlahinnas     à İlah  à Şuunat-ı İlahiye 

 
Buradaki ben yani Bendeki “O” yu oluşturdular ya… bu artık İlah mı gözüküyor Allah-u 
Ehad’de bilemiyorum. Bildiğim yalnız şu: Benim Rabbim Allah’ım değil. Beni meydana 
getiren Şuunat, Sıfat (Zatî sıfat, Subutî sıfat) ve Esmalar (Esma-ül Hüsna, Esma-i 
fiiliye, Esma-i zatiye), yani bunlar beni oluşturuyor.  Beni oluşturdu. Onda bir “ben” 
var. O da bende à taayyün ve teşahhus etmiş.  
 
Sual: Peki “iyyakene’budu” derken buna göre mi diyor? 
Elcevab: Evet, buna (Bendeki “O”) göre diyor. “Kuleuzu birabbinnas, melikinnas, 
ilahinnas.” Kendini oluşturan esmalara göre diyor. Herkesin Rabbi farklı. Eyyüb as için 
Kur’an’da “O Rabbine nida ettiği zaman” diye geçiyor ama biz “Rabbim” diyeceğiz.  
 
Sual: Cemaatle kılındığı zaman da ami de olsa, velinin (zıllına) girdiği için..? 
Elcevab: O zaman “Rabbim” demiyor, Rabb-ül alemin gibi oluyor. Kâbe’de ve 
cemaatle kılınan namazda “Rabbim” yok à “Rabb-ül alemin” gibi oluyor. Rabbim ve 
Rabb-ül alemin. 
 
Sual: O seni içine alıyor yani, na’bûdu derken? 
Elcevab: Evet, içine alıyor. İşte onun güzelliği o.  
 
12.06.2016   Zeytinburnu/İstanbul 

Ondaki 
“ben” 

Bendeki 
“O” 

Şuunat-ı zatiye        
Sıfat                     
Esmalar   
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CİSMANİYET 15 
Cesed Ruhun Kabri 

 
Cismaniyetin enfüsî lügati: 

• Cismaniyet; en cami’, en muhit, en zengin bir ayine-i tecelliyat-ı esma-i 
İlahiyedir. 

• Esma-i İlahiyenin en cemiyetli ayinesi; cismaniyettedir. 
• Ve hilkat- kainattaki makasıd-ı İlahiyenin en zengin faal merkezi cismaniyettedir. 
• Ve ihsanat- ı Rabbaniyenin en cami’ çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. 
• Ve beşerin ihtiyacat dilleriyle Hâlıkına karşı dualarının ve teşekküratının en 

kesretli tohumları; yine cismaniyettedir.  
• Maneviyat ve ruhaniyat alemlerinin en mütenevvi çekirdekleri; yine 

cismaniyettedir.  
• Hayattan yaratılan tüm meratibler, ki buz, su, h2o, enerji, esîr, madde-i hayat, 

ayn-ı hayat, Nur-u Muhammedî, Esma-i İlahiye vs. İşte madde-i hayattan aşağı 
yani buz, su, h2o, enerji, esîr ve madde-i hayat. Bunların tüm varlık düzeyleri; 
cismaniyettedir.  

• Alem-i şehadetten Arşa kadar vücudun hulasası; cismaniyettedir.  

 
 
Cismaniyet diye Külliyattan okuduğumuz zaman hep atom anlıyorduk. Bu nedenle 
tefekkürümüz nakıstı. Beden nerde, cismaniyet nerde! Tefekkürün o nisbette düşük 
oluyor. Cüz’î nazarın küllî olmuyor. Küllî nazarınla o cüz’îyete bakınca, o cüz à küll 
oluyor. Mesela bir çiçeğe çiçek diye bakarsan, bakarsın, koklarsın o kadar. Ama bütün 
bu sistemin buradaki ifadelenişi yani alemlerin cem’i ifadesi olunca, küllî bir nazarla 
ona bakınca, o cüz à küll oluyor veya cüz’î à küllî oluyor. Yani sen bedene cismaniyet 
dersen kainatın diğer mertebeleri (mesela Kürs, Daire-i ilim vs) aleminde yok oluyor. 
Şu anda çok şey bilmediğimizden alemimizde yok olduğu gibi. Cennet bile cismanîdir. 
Dolayısıyla böyle baktığın zaman, içi boş kuru bir laf değil àburası burası değil. Bu 
alem-i şehadet burası değil, surettir.  
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• Cismaniyetin nihayet hududu Cenneti içine alıyor. O 
zaman oradan alem-i şehadete kadar tüm alemlerin 
hakikatlarına sahip olup burada ifade edildi. Yani 
Cennet dahil tüm sürecin, alemlerin hakikatlarına cami 
olarak burada ifade edildiği için, burası burası değildir 
dedirtti. 

 
Cismaniyetin içinde bu alemler (bak şemayaà) var. Yani 
sistemin içi, sistem öyle çalışıyor. Ama şu bedene kalkıp da 
cismaniyet dersen, buna has kılarsan, o zaman olmuyor işte. 
Bu bedendir, cismaniyet değil. ben bedenle burada 
bulunuyorum ama cismaniyeti temsil ediyorum bedenle. 
Cismaniyet demek; o taşımış olduğu alemlerin hulasası var. 
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Nasılki görme, koklama, dokunma, tat alma, duyma, sevk, şevk duygularının 
içerisindeki lezzet ve zevkleri suretlerine benzemediği gibi… cismaniyet de 
böyledir.   
İnsan, dilinin altındadır. Kelam, kişinin karakterini taşır ve gösterir.  

 
Kelamın neresinde karakterin varsa, cismaniyette alemler de öyle var. Yani kelam 
cismanî, senin karakterin de alemler, gibi.  
 

Kelam, batını zahire taşıdığı gibi veya öfkeyle atılan tükürüğün gayz ve nefreti 
taşıdığı gibi, cismaniyet de alemleri taşıyor.  

 
Bazen konuşurken ağzımızdan tükürük sıçrar. Bu başka ama bir de kasten tükürmek 
var, bu da başka. Tükürük gayz ve nefreti taşıdığı gibi, kelam insanı taşıdığı gibi, 
cismaniyet de alemleri taşıyor. Hangi alemleri taşıyor? Kainata taalluk eden alemleri, 
esmaları, hakikatları.  
 
Nokta-i Nazar: Kainata taalluk etmeyen esmalar kainatın dışında ama onu gösterdiği 
zemin insanda. Buradan da şu çıkıyor: insan kainatta olmadığı.  
 
Aynen. İnsan alem-i şehadette bulunurken sırf kainat alemlerini taşımıyor ki. Kainatın 
dışında olan Levh-i Mahfuz ve Arş-ı Azamı da taşıyor.  
 
Sual: Kab-ı kavseyn ayrı bir alem midir? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Yani Arş-ı Azam gibi bir alem mi diyeceğiz ona da? 
Elcevab: Alem değil ama ayrı bir sistem.  
 
Sual: Mec’ul ile Kab-ı Kavseyni ayırt eden en büyük özellik nedir? 
Elcevab: İmkan ve Vücub ortası denilen ortasız ortadır Kab-ı kavseyn. Mec’ul; 
çekirdeğin adı. Çekirdek, berzahtır. Ama Kab-ı kavseyn berzah değil.  
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Kab-ı Kavseyn; daire-i vücubda ama bir çizgi değil, yani bir konaklama yeri değil. Ona 
ayrı bir ders gerekiyor. Risale-i Nur’da “imkan ve vücub ortasına girdi” diyor. Yani Arş-
ı Azamdan çıktı. “Münteha-yı seyr-ü sülûk” Arş-ı Azamda değil, çünkü Azrail var 
aşağıda. Azrail’i de geçen insan. Arş-ı Azamın mümessili Azrail. Bir Hadis-i Şerife göre 
alem-i şehadet alem-i berzaha (yedi kat sema dahil) göre çöle atılmış bir yüzük 
kadardır. Alem-i berzah Levh-i mahv ve isbata göre çöle atılmış bir yüzük kadardır. 
Levh-i mahv ve isbat Kürse göre çöle atılmış bir yüzük kadardır. Böyle devam ediyor. 
Kab-ı Kavseynde imkan ve vücub ortasına girdi. Bu sarihtir, ayettir, nettir. Orada iman 
yok işte. Oraya kadar hep iman var.  Orada iman yok. İman; gaybadır. Orada 
Ruyetullah olduğu için, gayba iman yoktur. Mesela şeytana “Allah’a iman et” denilmedi. 
Çünkü Allah ile konuşuyor. Şeytana “ahirete iman et” denilmedi. Zaten ahirette. İman; 
gaybadır. Gayb değil ki orada.  
 
Sual: Gidip geldikten sonra terakkiyâtı nasıl devam ediyor? 
Elcevab: Artık dibi yok, nasıl bir şeyse. “Fena-yı mutlak” deniliyor Sikke-i Tasdik-i 
Gaybî 149 de.  
 
Sual: Mi’raç bahsinde şöyle demiştiniz: Peygamberimiz asm mi’raca geldikten sonraki 
mertebeleri anlatan bir Hadis-i kudsîden bahsetmiştiniz. O Kab-ı Kavseyni mi 
tanımlıyor? Yani oradan sonraki mertebelerden bahsediyordu diye hatırlıyorum. 
Elcevab: İşte ondan sonra “bana Kur’an kadar Kur’an verilmiştir ama vermeye me’zun 
değilim”. Bilmiyoruz ki orayı. Münteha-yı seyr-ü sülûk.  
 
Sual: Son mertebe mi, son çizgi mi orası? 

CİSMANİYET  
à Kainat 
Kainata taalluk 
eden alemleri 

Daire-i vücub 
(Sözler 571) 

Azrail 

Cebrail 

İsrafil 

Mikail 

ŞECERE-İ HİLKAT 
mahlukat 

VACİB-ÜL VÜCUD 
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Elcevab: Hayır hâşâ, oradan sonra yok ucu. Yalnız âmâ var diyor. Orada mahluk yok 
artık, mahluk konulamadığı için alem olarak çizmiyorum, çizgi yapıyorum. Kab-ı 
kavseyn; mahluk değil. Mahluk değilse, mahluk giremez. Vacib de olmaz. Evet Arş-ı 
Azamdan çıktı, oraya girdi. Yani hakikatına dönüşüyor.  
 
Dinamo mesela dönüyor. Dinamoda disk var, mıknatısı var. Bakır endüvi burada 
dönüyor. Endüvi ile mıknatıs arasında bir boşluk var. O boşlukta ne oluyorsa, orada 
kablodan elektrik çıkıyor, adam çarpıyor, ışık oluyor, güç oluyor, yemek pişiriliyor. 
Kaynağı yok. Endüvi sadece o mıknatısın içinde dönüyor. O boşluk aynı Kab-ı Kavseyn 
gibi işte. Değirmen misali var: bir sabit taş var, bir de dönen taş var. Arasına koy taneyi. 
Taneyi koyunca üç tane şey çıkıyor: ileriye attıkları kırma (çorba oluyor), ortaya attıkları 
un (ekmek oluyor), hemen dibe düşen toz nişasta oluyor (sütlaç oluyor). Sabit taş ve 
dönen taş ve öğütülen insan. İnsandan çıkıyor, ne çıkartılıyorsa. Merkez kaç ile biz 
atıldık alem-i şehadete, kırmayız biz şu an. Sabit olan taş à mec’ul. Dönen taş à Arş-
ı Azam. İnsan ise à tanedir. Üstad “insan çekirdeğe benzer” diyor. Mec’ul ile Arş-ı 
Azam arasında eriyen insan. Kab-ı Kavseynde ne oluyorsa… Şunu biliyoruz ki o 
değirmenin attığı büyük parçalar alem-i şehadette, burada kırma. Cennet de orta kısım, 
burada un. Arş-ı Azamda en yakın yer, burada da nişasta. Buğday ise insan. İnsandan 
çıkıyor bunlar.  
 
Sözler 566: “…Zat-ı Celil-i Zülcemal ile görüşecektir ki; şu seyr-ü sülûk ise, Mi’racın 
hakikatıdır.” Mi’raç à Kab-ı Kavseyn’e kadar. Mi’racın hakikatı ise à Kab-ı Kavseyn’in 
içsiz içi. Çizgi olarak Kab-ı Kavseyni belirtmemizin sebebi, alem olmadığından. Orada 
insan artık öğütülmüş. Gidip gelenlerden tek haber şu: fena-yı mutlak. Şunu diyebiliyor 
orada: “Bütün evliyaların omuzu benim ayağımın altındadır.” Geylanî demiş (Sikke-i 
Tasdik-i Gaybî 149). O makama çıkmayan bu sözü diyemez ve anlayamaz. Anlamayan 
kibirlilik isnad eder. Üstad ama diyor ki, orada beşeriyeti yok ki, fena-yı mutlakta o. 
Fena-yı mutlakta beşeriyeti yok, insan da yok.  
 
Bu tür şeylerle kimler meşgul olur diye size şükretmeniz için söyleyeceğim: İmanı da 
aşıyor. İman vesiledir, netice değildir. Sana bak neler verilmiş. 
 

• Küllî ve kutsî rububiyetine geniş ve küllî bir  
           ubudiyet ile mukabele edebilen İstidat 

• Ehadiyetine ve Samediyetine tam bir âyine 
• İlm-i Kur’anî ve hikmet-i imaniye 
• Muhabbet 
• Marifet                                                                      Bunlar sana giydirilmiş. 
• İman               
• İslamiyet                                                                    O zaman sen kimsin?       
• İnsaniyet 
• Hayat 
• Vücud 



CİSMANİYET 15 Cesed ruhun kabri_______________________________________ 

 272 

Bunlar sana verilmiş. Sen kimsin? Sana insaniyet verilmiş, sen insan mısın? Bana 
gömlek verildi, ben gömlek miyim? Peki nedir? İçerisini doldurayım. Allah cc diyor ki: 
“İnsan benim sırrımdır, ben de insanın sırrıyım.”  
 
Sual: Sanki ehadiyeti uluhiyetine bakıyor gibi? 
Elcevab: Evet var, onun içerisi, içinde. Ramazan’da Samediyete çok güzel ayna 
oluyoruz. Ehadiyete ise? İşte adam ayinedarlığını fark etmediği için, ben O’yum dedi. 
“Hemo ezost”tur demesi gerekirken “Heme Ost” demiş veya “Enel Hak” demiş. Yani 
“Ondandır” demesi gerekirken “Odur” demiş. Yani kudsiyeti görmüş. Tam bir ayine oldu 
ve kudsiyetini fark edince, kutsandı. O anda ne oluyorsa asr-ı müdakkik elinden tutması 
lazımdı. Çünkü o zaman “ben O’yum” dedi.  
 
Sual: Fark etseydi, uluhiyetine gidip taayyün ve teşahhus olacaktı. O zaman 
rububiyette mi kaldı? 
Elcevab: Evet aynen. Rububiyette kaldı ama Uluhiyet azamî derecede gözükünce, o 
azamî gözüken şeye “Enel Hak” dedi. Rububiyeti unuttu. Rububiyet hatırında olsaydı, 
aynada bir şey yok ki, Uluhiyet gözüktü aynada. Âyinedarlığını kaybetti. Gözükeni 
söyledi. Kim söyledi? Onu da bilmiyor. Beyazid-i Bistamî Hazretleri: “Ayıldığım zaman 
ne dediysem odur. Halden hale geçince söylediğim hiç birisini din olarak kabul 
etmeyin.” 
 
Sual: Bu kurbiyet. Fark etseydi akrebiyet mi olacaktı? 
Elcevab: Evet.  
 
Sözler 571 “Daire-i vücub” 
Sual: Daire-i vücub ne demek? Daire-i esma, Daire-i sıfat bunun içinde mi? 
Elcevab: Evet, daireler bunun içinde. 
 
Mahiyet-i Zatiye ve Ene: 
Sual: Mahiyet-i zatiyenin de böyle bir şey var mı? 
Elcevab: Hayır, yok. Onun hakkında ne yazdıksa yalandır. Hepsi iftiradır ve ne bizde 
karşılığı var ve ne de olacak. Olamaz böyle bir şey. Yoktur öyle bir şey.  
 
Nokta-i Nazar: O geçmişteki Beyazid-i Bistamî, İbn-i Farabî veya Muhyiddin-i Arabî 
gibi evliya zatlara kimse günahkâr diyemez. Öyle bir şey hiç akıllarında yok. Sadece 
ahkamda konuşulan şeyleri itikadî noktada kullanmışlar.  
 
Evet. Mahiyet-i zatiye hakkında bir kelam edersem o benim günahımdır işte. O benim 
çukurumdur. Benden böyle bir şey duyarsanız… 
 
Mahiyet-i zatiyeye Peygamber asm “âmâ” demiş. Mahiyet-i zatiye hakkında kim bir şey 
derse, kâzibdir, yalancıdır. Kur’an Subutî sıfattaki Kelam sıfatından geldi. Kur’an 
dışında kaynağımız yok ki. Biz ancak Kur’an’ın geldiği yere kadar varabiliriz.  
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Sual: Bizdeki Ene nerden gelmiş? 
Elcevab: Mec’ulden gelmiş. Mec’ul; Ene’lerin cem’i. 
 
Sual: Biz Ene’ye hep zatıdır diyorduk yani “zatının tecellisidir” dedik? 
Elcevab: Esma-i zatiye, Sıfat-ı zatiye. Oradan geliyor.  
 
Ben, bu sıralama (Mahiyet-i zatiye, Şuunat-ı zatiye, Sıfat-ı zatiye, Esma-i zatiye ve 
Mec’ul) ne işimize yarıyor, diye düşündüm. Üstad 22. Sözde zikretmiş. Enaniyet için 
değildir herhalde. Ben neler biliyor muşum, Risale-i Nur neler biliyormuş. Bunları 
zikretmekle Üstad bizi nereye taşıyor diye düşündüm? Külliyata bu sıralamanın 
konulmasının en önemli, en önemli, en önemli faydası bana, benim anladığım, insanın 
itikadını kıbleye koyuyor, haddini bildiriyor. Bu sıralama bilinmediği için “Ben 
O’yum” dedi Hallac-ı Mansur, Muhyiddin-i Arabî. Üstad, Allah-u Alem, buna ihtiyaç 
duydu. Yani sende bir şey var ama Esma-i zatiyeden, sende bir şey var ama sıfat-ı 
zatiyeden diyor. Mesela bir makama geldiler, makam-ı Mehdi, makam-ı Üveysi, 
makam-ı Hızır. Onun zılli, dairelerine mazhar olmuş, kendini o zannetmiş. Bu sistem 
bizi “Enel Hak”tan kurtarıyor.  
 
Sual: Muhyiddin-i Arabî de sanki bu sıralamayı yapmıştı. O da şuunat, sıfat, esma 
diyordu sanki? 
Elcevab: Onlardan bahsediyor ama bu sıralamayı bilmiyordu. Ayn-ı hakikat olarak 
anlatıyor. İmam-ı Rabbanî Hazretleri daha çok bahsediyor. Zaten Muhyiddin-i Arabî’yi 
tercüme edenler İmam-ı Rabbanî’nin gözlüğü ile baktıkları için, “şunu demek istemiştir” 
diyorlar. Aslında bu sıralama onun aleminde yoktu.  
 
Sual: Benim vücudumdan bir hücre çıksa, karşıma geçse, dese ki ben Gafur’um. Ben 
ona değilsin diyebilir miyim? 
Elcevab: Diyemezsin.  
 
Sual: Gafur’sun diyebilir miyim? 
Elcevab: Diyemezsin.  
 
Evet senin hakikatın var ama Üstad bunu işte cüz ile küll, cüz’î ile küllî tabirleri ile 
çözmüş. Bunların arasındaki farkı bilirsen, sen de çözersin. Mesela cüz à karaciğerdir. 
Küll à insandır. İnsanın bir hücresini düşünün. DNA’sı itibariyle düşünürsek cüz 
değildir à cüz’îdir. İnsan ise à küllîdir. O DNA itibariyle insan var orada, aynı insandır. 
Bir tanesi dış dünyamızı tanzim ediyor (cüz-küll). Ötekisi ise (cüz’î-küllî) içsel alemimizi 
inşa etmede yöntem geliştirmiş.  
 
İşte bu sıralama benim içsel alemimdeki itikadı kıbleye koyuyor, içini dolduruyor. Bunu 
anlayınca, nefes aldım. Bu olmasa yapıştık. İnsana hâşâ insan diyeceksin. Düşün biraz 
bahsetme imkanımız olsa ne yapacağız o zaman? Ene-l Hak olur. Mahiyet-i Zatiyenin 
insandaki karşılığını anlatmaya başladığında Ene-l Hak diyorsun. Mahiyet-i Zatiyeyi 
düşünmeyeceksin kardeşim, Hadis-i kudsîde emir var. “Zatımı tefekkür etmeyin”. 
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Mahiyet-i Zatiye hakkında bir şey dediğin an Ene-l hak diyorsun. İtikadın kıblesinde 
değil.  
 
Sual: Perdesiz tecelli olan Ehadiyette Ehadiyeti düşünebilirsin? 
Elcevab: O Ehadiyet Esma-i zatiyedir. Mesela Besmeledeki üç isim: Allah, Rahman, 
Rahim. Bunlar esmadır. Zatî esmadır ama esmadır. Esma-i İlahiye var, Esma-i Hüsna 
var, Esma-i fiiliye var, Esma-i zatiye var. Sıfat-ı zatiye, Sıfat-ı İlahiye, Sıfat-ı fiiliye var. 
Şuunatta da öyle. Şuunat-ı İlahiye, Şuunat-ı zatiye, Şuunat-ı fiiliye var. “Allah” esmadır. 
Konuştuklarımız Allah hep Esma-i Zatiyedeki Allah, Mahiyet-i Zatiye değil! 
 
Sual: Ama o Allah’ı Mahiyet-i Zatiyeden ayırmak da mümkün değil, çünkü cüz’î, küllî? 
Elcevab: Onu bilmiyoruz. Yalnız oradan haber var. Yani böyle bir şey varmış. 
Hakikaten öyle olması lazım. Allah, Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olmaktan gelen, 
Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah’a mahsus olan bir sistemi, bir lezzeti olması 
lazım. Bilmiyoruz onu. Allah’ın kainatta icraatı nasıldır? Allah her yerdedir, hiçbir yerde 
değildir, bir anda nihayetsiz işi tek iş gibi yapar. Biz buna itikad ettik. İstediği olur, 
istemediği olmaz. Esmalar bunu iktiza ediyor. Buna iman etmenin bedeli, ücreti à 
Cennet’te sen istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Bu, esmanın tecellisiydi. Allah 
ismine mazhar oluyorsun. Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. İstediğin oluyor, 
istemediğin olmuyor. Rahman’a mazhar olduğun gibi Allah’a da mazhar oluyorsun. Zatî 
isim olduğu için insanlara bu isim konulamıyor. Ama Rahman ve Rahim’i 
Abdurrahman, Abdurrahim olarak konuluyor. Ama itikadımızı kıbleye koyan zatî isim 
olan Allah’tır. Besmeledeki Allah. O da bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir, bir 
anda farklı işler yapar, hiçbir iş bir işe mani değildir, istediği olur istemediği olmaz. Buna 
iman etmenin azamî derecede mazhariyet à Cennet’te biz de böyle olacağız. Onun 
mazhariyeti orada. Peki Allah ismi burada ne yapar? İtikadımızı kıbleye koyar. 
Rahman da beşeriyetimizi ve dünyamızı kıblesine koyar. Rahim ise içsel 
alemimizdeki kalb, ruh, alemleri kıbleye koyar.  
 
Bir beden var, bir cesed var, bir de beden-i misalî var, bir de cisim, cismaniyet var. 
Bunlar hepsi farklı şeyler. “Beden: anlardaki ferd, anda olandır. Ampül saniyede 60-70 
defa yanıp söner ya, drrrrrt, anlardır. Cisimde olup, cisim olmayan. Beden-Cesed-
Cisim sıralaması Buz-Su-H2O arasındaki ilişki gibi. Ene’mdeki temayülatlarım yani 
ihtiyaç, iştiyak, incizab, meyil bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümüdür. 
Atomun kendisi değildir beden. Ama görünendir.” Yani görünür ama atom değildir. 
Atom olan cesed. Cismaniyet değil. Cesed à atomdur. Görünen à bedendir. 
Cismaniyeti zaten gören hiç kimse yoktur. Nasıl ki Sözler 720 de “Sür’at-i hareketle bir 
nokta bir hat olur” deniliyor. O noktayı bir top farzet, bu cesed. Onu hızlıca 
döndürdüğünde oluşan hat, yani şekil de beden. O drrrrt ları topla, aynı anda baktığın 
zaman da à beden-i misalî. Her bir drt à beden. Cismaniyet atom ve arkası, alemlerin 
cem’i.  
 
Sual: Hesabı cismaniyetle vereceğiz mi? Mükafatı cismaniyetle verilirse, cezayı da 
çekecek mi? 
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Elcevab: Çekecek tabi. Cehennem cismanî değil midir ki?! Cismaniyet şuurludur.  
 
Sual: Cismaniyet kainat ve Cenneti de içine alıyor. Mesela Âdem as’ın Cennetten 
atılması bizde nasıl olacak? 
Elcevab: Bir İlahiyat fakültesinden bir profesör şu soruyu sordu: Madem bu Ene 
mahluk değil, vacib de değil. Cehenneme ruh ve cesed gidecek. Ene mahluk değilse, 
Ene de sebeb ise, Ene’yi nasıl yakacaksın Cehennemde? Ene’nin cehennemi ademdir.  
 
Münker Nekir burada soruları soruyor. Karşıdan açık saçık geliyor. 1.Soru: bakacak 
mısın? Münker Nekir burada ise ve onlar kabirde soru sorduklarına göre kabir neresi? 
Burada soru soruyorlarsa, sen kabirdesin. Kabir cesed. Ondandır ki Allah Resulü 
“ölünce uyanacaksınız” diyor, yani dirileceksiniz. Ruhlar nereye gömülmüşse, o ruhun 
kabridir. Cesed; ruhun kabri. Kabre girmekten niye korkuyorsun? Zaten kabirdesin. 
Toprak buna göre bir şey değil ki. Toprak mı seni daha çok örtmüş beden mi? Toprak 
mı seni daha yalnızlaştırdı, gadab-ı İlahiyeye muhatab ettirdi, yoksa beden mi? Vücud; 
ruhun kabridir dedi bana rüyamda biri.  
 
Kabir niçindir? Beni içine alıyor, beni tecrid ediyor. Üstad kabre; soğuk, karanlık, dar 
ve kimsesiz diyor. Bu sıfatlar sende yaşanıyorsa, sen kabirdesin.  
 
Sual: Ama geri dönüşü yok deniliyor? 
Elcevab: Evet, öldükten sonra geri dönüş yoktur ki. Burada da ölüyor ya: “Hatemallahu 
ala kulubihim.” 
 
Münker Nekir’le olan muhabbetimizi değiştirebiliriz. İşte bu derslerle değiştirme şansın 
var. Bu derslerle kaç kişi uğraşıyor? 
 
Nokta-i Nazar: Üstad “müteharrik cenazeler” diyor.  
 
Ruhun kabri, senin kabrin ne biliyor musun? Üstadın kabre yüklediği sıfatlar var: dar, 
soğuk, karanlık, kimsesiz. Eğer bir ruha bu sıfatlar yüklenmişse, sarmalamışsa, ruh 
kabirdedir.  
 
Her insan bu mevzulara varamaz ama varanlar var à o zaman varırsın.  
Mektubat 456: “Âlem-i berzah ve ahret seferinde, târikat silsilelerinden bir silsileye 
iltihak edip ve o kafile-i nuraniye ile ebed-ül âbad yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık 
vahşetinden kurtulmak ve onlarla, dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve 
evham ve şübehatın hücumlarına karşı, onların icmaına ve ittifakına istinad edip, her 
bir üstadını kavî bir sened ve kuvvetli bir bürhan derecesinde görüp, onlarla o hatıra 
gelen dalalet ve şübehatı def’etmektir.” 
 
Kabirde bize kâğıt okunacak. Sana böyle soruldu, böyle cevap verildi. Sorular burada. 
Orası önemli değil ki. Orada yüzüme kâğıt okunacak. Münker Nekir dersleri yaptık. Biri 
vücud alemlerine, diğeri de adem alemlerine çalışıyor. Münker Nekir burada soru 
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soruyorsa, o zaman kabir de burada. Üstad kabri dar, karanlık, soğuk, kimsesiz olarak 
tavsifledi. Bir ruh; dar, karanlık, soğuk, kimsesiz vahşeti ile sarmalanmışsa, o zaten 
cesed denilen kabirde, vücudda gömülmüş. Demek ki bizim kabrimiz bu. 
 
Nokta-i Nazar: Dünya için de zaten Üstad kabir diye kullanıyor. (Lem’alar 136) 
 
Küre-i arz; fizikseldir. Dünya ise; alemlerin cem’idir. “Cesed; ruhun hanesi ve 
yuvasıdır.” Cesed; atom.  
 
Sual: Biz o zaman o iki aylık yolculuk içinde miyiz? 
Elcevab: Aynen. Yolculuk iken yolculuktan bahsediyoruz. O iki ayın daha birinci 
günündeyiz. Elestubirabbikum’dan başladı. Haşir meydanında da gün devam ediyor. 
Cennet kapısına kadar iki aylık mesafe bitiyor. Yani sırat köprüsünün başında bitti. 
Şimdi biz bu iki aylık yolculuğun hangi günündeyiz? Üstad “bir gün sonra bir istasyon 
var” diyor. Yani bu hayata bir gün diyor.  
 
Şimdi bu dersten ne anladık? Toprağa girmekten niye korkuyorsun? Zaten topraktasın. 
Girmişsin kabre. Zaten ölmüşsün. Peki ya cehennem? Buhran, bunalım, panikatak 
cehennem değil de nedir ya? İntiharı bile gördüğün azap ne? İntihar çıkışsa, buhran 
nedir? İntihar etmek sıkıntıdan kurtulmaya sebeb zannetmekse, ruhundaki azabı 
düşünebiliyor musun? Niye intihar ediyor? Çünkü öyle bir kaos, öyle bir dehşet ve 
vahşette ki, intiharı çare görüyor. Onun çektiği azabı düşünebiliyor musunuz? 
Cehennem işte, al sana kabir.  
 
Cesed; ruhun alem-i şehadetteki kabridir. Ruh kabirde. Topraktaki kabir daha iyi. 
Çünkü içeriye giren neşv-ü nema buluyor. Öbür tarafa gidiyor. At çekirdeği, at gübreyi, 
elma geliyor, şeftali geliyor. Kabire girmekten korkma. Zaten kabirdesin, çıkmaya çalış.  
 
Nokta-i Nazar: 8.Söz’de “senin bahtına düştüm, sana dehalet ediyorum, seni 
arıyorum, seni istiyorum” diyor. Bunu kabirde diyor, çünkü kuyu bedendir, beden de 
kabirdir. İki memur “buyurun diyorlar.” “…iki hizmetkâr…onu içeriye davet ediyorlar.” 
Yani arıyorum demesi üzerine onu buyur ediyorlar. Yani kuyuya, kabre gireceksin ve 
aradığını orada bulacaksın. Aradığı zat içerde. Kabirde olduğunu fark ediyor. 
 
Beden ne idi? Bir daha okuyalım: 
Beden: anlardaki ferd, anda olandır. Cisimde olup, cisim olmayan. Beden-Cesed-
Cisim sıralaması Buz-Su-H2O arasındaki ilişki gibi. Ene’mdeki temayülatlarım yani 
ihtiyaç, iştiyak, incizab, meyil bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal görünümüdür. 
Atomun kendisi değildir beden. Ama görünendir. Cisim; mekandır. Cesed ise; 
atomdur. Görünen ise; bedendir. Toplamı; beden-i misalîdir. Cesed; sıfata dayanır. 
Beden; esmaya dayanır.  
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Benim ene’me güneş dersek, aynanın maddesi cesed olur, aynada gözüken misalî 
güneş ise bedendir. Aynanın büyüklüğü, küçüklüğü, sertliği, yumuşaklığı ise à 
cisimdir.  
 
Defter sf 139: 
Sözler 570: 
“Ruhun hadsiz vezaife medar olan âlât ve cihazatının makinesi hükmünde olan cism-i 
mübarekini dahi..” 
 
İzah: 

Cisme, mübarek makine diyor. Akla âlet diyor. 
Cesed hakkında: 

Ø Cesed-i mübarek 
Ø Cesed-i necmî 
Ø Cesed-i nuranî 
Ø Cism-i mübarek 

Her şeyin terakkisi kaynağına kadardır.  
Mesela meyvenin terakkisi: tomurcuk à yaprak à dal à gövde à kök à çekirdek. 
Daha geri gidemez. Demek ki bir şey bir şeyden çıkınca, kemal buluyor ama aslına 
dönse, çıktığı yere kadardır.  

Cismaniyet; Arştan geldiği için, terakkisi Arşa kadardır. Cennet; Arşın altındadır. 
Cismaniyetin en kemal mertebesi Arşa kadardır.  

Cennette cismi ruha arkadaş ediyor. Cennette cismaniyet var. Cesedlik yok.  
 
Nokta-i Nazar: Cesed yoksa, ruhun hanesi ve yuvası Cennet oluyor. 
 
Ben şu binanın içindeyim diye bina beni sarmalamış. Gömlek gibi değil. Bina; şu an 
benim hanem ve yuvamdır. Gömlek ise; libasımdır. Beden; bu dünyada ruhun hanesi 
ve yuvasıdır, bina gibidir. Libası değildir. Eğer ölürse, bu ruh o zaman libası oluyor, 
kefen oluyor.  
 
Nokta-i Nazar: Ben alem-i şehadette iken bütün hepsi bende. Kabir de benim içimde. 
Alem-i berzahta burada (bende). Bazısı kabir yuvasında, bazısı Cennet yuvasında, 
bazısı da Fena-yı mutlakta, bir mekanı yok.  
 
Bütün alemler insanda cem’idir. Alem-i berzah da insanda zaten. Alem-i misal var, 
alem-i berzah, alem-i mana, Levh-i Mahfuz vs her şey var bende. Yok yok. Ama önemli 
olan biz o alemlerin hangi burcundayız. Bazı insanlar kabri yaşıyor. Bazıları alem-i 
misali yaşıyor. Bazı insanlar şu anda alem-i manayı yaşıyor. İmam-ı Rabbanî 
Hazretleri diyor ki: “Avamın beklediği Cennetteki lezaizi, havas bu dünyada ruhunda 
yaşar.” 
 
İnsan bu bedene uygun hale getirilmiş ki bu bedende ruh barınabiliyor. Ruh, cesedde 
bulunabiliyor. İnsanın ruhu Cennette bile barınamaz.  Çünkü “Bana Seni gerek Seni” 
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dedirtiyor. Nasıl ki burada bulunmak zorunda kalmış, Cennette de sanki dünyadaki 
bedenimiz gibi Cennet ruhun bedeni.  Cismaniyetimiz ama bedenimiz.  
 
Sual: Haşr-i cismanî atomsal değil o zaman? 
Elcevab: Aynen, atomsal değil. Cesed değil yani. Mesela rüyada, uykuda mezara 
girdin. Rüyada dirildin. “Vel ba’su ba’del mevt.” Yatağa girmek kabre girmektir. Rüya 
gördün, dirildin. Atom olarak mı diriliyorsun? Bunun yetmiş kat ilerisi işte. Daha harika 
yani. Ama fatura atoma çıkıyor. Rüyada gördüklerin atoma aynen yansıtılıyor. Terden 
su oluyorsun, banyo yapıyorsun. Uyku başlı başına bir alem. Yani burada olup burası 
yaşanmayan bir alem. Ama kimse sorgulamıyor. Yani o’yum ben ama atom değilim. 
Rüyada görünen ben’im. Yapan da ben’im. Değilse, fatura çıkmazdı. Ama atom 
cinsinden değil. Buranın şartları, kanunları yok. Olsaydı zina cezası görürdün. Adam 
öldürüyorsun ama katil değilsin. Ama terden su oluyorsun. Koşuyorsun. Bu koşmuyor 
ama fatura buna çıkıyor. Ne acayip alemleri şu anda yaşıyoruz ama Allah’ın bir kulu 
da sorgulamıyor. Sorgulayanı da susturuyoruz. “Nelerden bahsediyorsun, bırak, 
imtiyazlaşma”. Ne imtiyazlaşması, kendimi tanımaya çalışıyorum.  
 
Nokta-i Nazar: Sizin hayatınız ve anlattıklarınız da bize kabirdeki telkin oluyor.  
 
Aynen doğru. Din; telkindir. Hayat telkindir. “Din; nasihattır.” 
 

“Çünkü pek çok vezaif-i ubudiyete ve 
                          hadsiz lezaiz ve            ceseddir. 
                          âlâma medar olan 
Elbette o cesed-i mübarek, ruha arkadaş olacaktır.” 

 
Bir konuyu anlatırken Resulullah’ın cesedini kullanıyor. Bir mevzuyu anlatırken 
Peygamberin “cesed-i necmî” diyor. Bir konu anlatırken, “cesed-i nuranî” diyor. Bir 
konu anlatırken de “cesed-i mübarek” diyor. Hepsinin de farklı tanımlaması var. Cesed-
i mübarek ile cesed-i nuranî arasında ne fark var dersen, işte bak, burada cesed-i 
mübarek’i tanımlıyor: 
 
Cesed-i mübarek à pek çok vezaif-i ubudiyete ve hadsiz lezaize ve alama medar.Bu 
vasıflar var içerisinde. Bu cesed-i nuranî değil.  
 
Sözler 610: 
“Güneşin hararet ve 
               ziyası ve 
ziyasındaki yedi rengi ve 
zatının bir nevî misalî,                  
 

Parlak cisim. Nasıl ki güneşin timsal-i sureti bulunabiliyor. 
Timsal-i suret, camlarda bulunuyor.  
 

her bir parlak cisimde bulunur.” 
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Odunun içinde nuranî ve letafetler bulunabiliyor. Ama bize odun gibi 
görünüyorlar. Aslında odun değiller bunlar. 

 
Odun kesif, içinde nuranî bulunabiliyor. Çok ilginç. Bu da sorgulamadığımız şeylerden 
bir tanesi. Rüyayı sorgulamadığımız gibi, odunu da sorgulamıyoruz. Odunu meydana 
getiren şey, her yerde olan bir şey. Nasıl bir yerde bulunabiliyor? İki tane zıd şey, 
duman ve nur, nasıl odunda bulunabilmiş? En büyük düşmanı olan ateş, odunun içinde 
nasıl bulunmuş? 
 
Letafet şu: mekana, ele avuca gelmeyen şey. Kalori gibi mesela. Veya ruhta latifeler 
var. Latife nedir diye sorsalar, odundan çıkan o kalori var ya, gözükmez, şekli yok, 
hacmi yok, kütlesi yok, muayyen değil ama var. O latifelik, o duman, nur, her yerde 
olan bir hakikat ama bize odun olarak gözüküyorlar. Aslında bunlar latif ama odun 
olarak gözüküyor.  
 
İnsana cesed diye bakarlar. Ahmed, Mehmed diye bakarlar. Basit. Odun, odun mudur? 
Herhalde bunlar insanın üstünden kalktıkça, iman-ı bil ahiret şuhud olacak. Mesela 
bugünkü derste: kabir artık hepten his oldu.  
 
Sual: Şuhud olduğunu nasıl bileceğiz? 
Elcevab: Geçen ondan bahsetmiştik. İmam-ı Ali ra diyor ki, şuhud olduğu için, “yakînim 
ziyadeleşmez”. Üstad’da eylem olarak nasıl gözükmüş? Yerde işlenenlerin alem-i 
misalde temessüllerini görüyorum demiş. Peki nasıl anlarız? Sünnet-i Seniye’yi 
bitamamiha yaşayınca. Eylemde böyle gözükür. His olarak da günaha meylin 
olmaması ile gözükür. Günaha meylin olmaz, iştihan olmaz. Çünkü baklava yiyen 
çorba içmez. Çorbayı kim içer? Baklavayı bilmeyen. Dünya lezzetlerine kim talib? 
Ahiret lezzetlerine talib olamayanlar. Bir ruh açıldı, öteleri görüyor. Şu dünyadakilere 
tenezzül eder mi? Midesi bulanır mı bulanmaz mı? Mesela beşer dünyasında burun 
yok. Sende burun açıldı. Kokuyu kime nasıl anlatacak? “Kafayı mı yediniz, burası 
kokuyor” dese, kim ne anlar? Nasıl anlatacaksın? Kimsede yok. Şimdi gelip de sırf 
şekle kanaat eder misin? Koku açıldı sende. Bir daha açıldı, bu sefer lezzet. Kimsede 
yok bu lezzet, sırf sende var. Bak bu derste kabir açıldı, telkin açıldı. İşte demek ki 
müzakere-i ilmiye ile olur.  
 
Odun; letafetlerin cem’idir, zıdların cem’idir. Hayatta hiç odun görmemiş olan birine 
odunun içindekilerini söyle. Karanlığın içinde nur saklı olduğunu nerden bilecek? 
Odunun içi karanlık. Odundan nuru kerpetenle alabilir misiniz? Tornavida ile alabilir 
misiniz? Odundan nuru kibritle alırsınız. Müzakere-i ilmiye de bir kibrittir. Biz odun 
gibiyiz, içimizdeki nuru alıyorlar. Senin, benim, onun nurunu alıyorlar, koyuyoruz 
buraya.  
 

İçerisinde dumanı, ısısı, ışığı, zamansız ve mekansız ışınlarını ve dalga 
boylarını barındırıyor odun. Ama zahirde hiçbirini göstermiyor. Sen oduna 
muamele edersen, içini sana gösteriyor.  
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Oduna muamele etme nisbetinde içi gözüküyor. Muamele şekli içindeki şekli 
gösteriyor. Mesela bir muamele ettin, dumanı çok çıkar. Islak odunu yakarsanız, 
dumanı çok çıkar. Ama güneşte kuruttuğunuz odunun dumanı az olur.   
 

Kocaman ağacın “bir parça ruha benzeyen her birinin kanun-u teşekkülatı, 
timsal-i sureti zerrecikler gibi tohumlarında kemal-i intizamla dağdağalı 
inkılablar içinde ibka ve muhafaza edilmesiyle...” 
 
Zahirde odun parçası olan çekirdekte, ağacın bulunabilmesi… Ağacın meyvesi, 
kokusu, çiçeği, rengi yaprağı, mazisi ve müstakbeli, kimyası, fiziği, mana 
meratibleri hep odun parçasında nasıl bulunabiliyor? 

 
Yani hem odunda bulunabiliyor hem her parçasında bulunabiliyor. 
 

Bulunabiliyorsa, senin cismaniyetinde de on sekiz bin alem böyle bulunuyor. 
 
Ağacın timsal-i sureti, kanun-u teşekkülatı, yani ısısı, ışığı, dumanı, zamansız 
zamanları, mekansız mekanları, ışınları, latifeleri odunda nasıl ibka ve muhafaza 
edilmişse, zahirde odun parçası olan çekirdekte ağacın bulunabilmesi, ağacın 
meyvesi, kokusu, çiçeği, rengi yaprağı, mazisi ve müstakbeli, kimyası, fiziği, mana 
meratibleri hep odun parçasında nasıl bulunabiliyorsa à senin cismaniyetinde de on 
sekiz bin alem böyle bulunuyor.  
 

Onun hayat meratibi nebatat…. seninki insaniyet… 
 
Nebatta böyle oluyorsa, seninki insaniyet. Senin odunun insaniyet.  
 

Hem nasıl ki et parçasında kurtlar gizlenmesi gibi… 
 
Kokmuş et yerseniz, zehirlenir ve ölürsünüz. Ama kokmuş etin kendisinden hayat 
çıkıyor. Kokmak, hayat oluyor. Çürümek, ağaç olduğu gibi, et kokması da kurt demek, 
hayvan demek. Çekirdek çürüdü, ağaç oldu. Et kokarsa, kurtlar çıkar. Kurdun hayatı 
kokmaksa, kokmak hayatın ta kendisidir. Ama başka bir hayat. Bir şey yok olmuyor. Et 
yok oluyor, kurt oluyor. Hayat ne demek, kurt ne demek? Görüyor, hisleri var, duyguları 
var, arkadaşının sesini duyuyor. Üstad değil kurda, mikroba diyor ki: “arkadaşının 
sesini duyar, rızkını görür”. Mikrop. Et kokuyor ama kurt oluyor. Kokmadan kurt olmaz. 
Bu hayattan farklı. Ama etin kokması ile et, etlikten çıkıyor. Et, kurda dönüşüyor.  
 
Nokta-i Nazar: Biz şu anda hayatta değiliz o zaman? Daha kokmadık ki. Daha 
kokacağız, çürüyeceğiz ki, hayata gelelim.  
 
Nokta-i Nazar: Önceki dersler dedik, hased olan kötü kokar. Peygamber asm gül 
kokuyordu.  
 



CİSMANİYET 15 Cesed ruhun kabri_______________________________________ 

 281 

Aynen, hased insanlar çok pis kokarlar. Hased derecesine göre. Ahlakını düzelti 
diyoruz ya. Ahlakı ağır, geçimsiz, hasedçiler à çok pis kokarlar. Resulullah gül 
kokuyordu. Koku; ruhtan haber veriyor.  
 
Mesela kar. Kurtlanır. Hayatın tahribi, hayatın sonu olan donmak, yani kar donunca 
kurtlanıyor, hayatın ta kendisi oluyor. Kar kurdunu suya koy, yok oluyor, eriyip gidiyor. 
Oysa az önce yürüyordu karın üstünde. Çok uzun süre karların kalkmadığı yerlerde 
olur. Etin kurtlanması, peynirin kurtlanması benim hep zevkle merakımdır. Hayatın 
tahribi, hayat oluyor. Kokmuş eti yersen ölürsün, kokmuş etten çıkan kurdu yersen, iç 
bir şey olmaz.  
 
Nokta-i Nazar: Eti dışarda bıraktığınız zaman kokuyor, bozuluyor. Ama o eti başka bir 
etin içine koyduğunuz zaman (biz de etiz ve eti yiyoruz) sapasağlam kalıyor. Sıcaklığı 
arttığı halde. 360C derecede et kokması gerekirken, insan kokmuyor.  
 
Nokta-i Nazar: Senin midende ölüyor, orada tahrib oluyor, sen oluyorsun.  
 
Şu an dışarısı 40 derece. 360C derecede et aslında kokar. Şu et olan cesed, niye 
kokmuyor, niye pişmiyor? Bazıları “hayat sıcaklıktır” diyorlar. Ben de “hayat sırf sıcaklık 
olsa, o zaman cesed kokması lazım”.  
 

Aynada ne ayn ne de gayr olan güneşi taşıması gibi... 
 
Aynada güneşin timsal-i sureti var, güneşin hasiyetine sahip. Aynadaki güneşe ne 
ayndır, ne gayr denilir. Bunu taşıması gibi, cismaniyet de on sekiz bin alemi taşıyor. 
 

Karanlık, sessiz, resimsiz kafanda, hayalinde, tefekküründe, ışıkların, 
güneşlerin, ayrı ayrı seslerin, resimlerin ve manaların bulunması gibi... 

 
On sekiz bin alem bu cesedde nasıl bulunuyor? sorusuna cevaplardır bunlar. Bu 
üçüncü misalimiz. Şekilsiz kafada şekil var. Karanlık kafada aydınlık var. Odunun içi 
karanlık değil mi? Işık ama orada. Odunun içi karanlık, nur içinde. Kafanın içi karanlık, 
bir sürü hayalle gözüm kapalı aydınlık yerde dolaşıyorum. Bunu karanlık kafada 
yapıyorum. Çok ilginçtir. Zerre kadar kafana ışık girse, insan görüntü göremezmiş. 
Zerre kadar ses gitse, ses olmaz kafada, ses anlaşılmaz, sese dönüşmez. Kulakta, 
zarda ses dalgası elektriğe dönüşüyor, artık ses yoktur. Adem gibi. Her şey kafada 
ama kafa kendisi karanlıkta. Karanlık, adem. Sessiz kafada sesler anlaşılıyor. Şekil 
yok, ses yok, suret yok, her şeyi kendisine göre sesi de değiştiriyor, şekli de 
değiştiriyor. Kendisi her şey olabilmesi için hiçbir şey değil, karanlık.  
 

Bedeninde, cesedinde, cismaniyetinde ruhunun bulunması gibi… 
 
Karanlık kafada bütün varlıkların olması gibi, ruhun da bedeninde, cesedinde, 
cismaniyetinde böyle bulunuyor. 
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Mazi ve müstakbelin çekirdekte bulunması gibi… 

 
Etin çürümesi, hayatın tahrib olması, ta hayatın kendisi yani kurt olması hep zevkim 
olduğu gibi, çekirdekte de mekanın ve zamanın olmaması da hep zevkim olmuştur. 
Toprağa çekirdek attın. Mayıs birde filiz verdi. Otuz sene sonra çıkan yaprak, otuz sene 
önce çıkan yaprak à çekirdekte aynı. Aynı yerde, zaman yok. Bir de şu: ağaç çıktı, 
hacmi var. Çekirdekte hacim yok. Yani programında hacim yok. Çekirdekten kastımız 
karbon, hidrojen, oksijen, azot, kütlesi değil, çekirdekteki kanun-u teşekkülatı kastımız. 
Bir derece ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülatı, programı. O program çekirdeğin 
neresindedir? Mekan tutmuyor, mekanı yok. Çekirdekteki ağacın programı çekirdekte 
bir mekan teşkil etmez. Çekirdekte hacmi yok, o programın kütlesi yok. O programda 
ilk çıkacak yaprakla son çıkacak yaprak aynı yerde.  
 
Nokta-i Nazar: Dimağda da var. O zaman bir esbablı fenafillah var, bir de esbabsız 
olması lazım. Yani bir ehadiyet cihetiyle, bir de vahidiyet cihetiyle. 
 
Dimağa çok benziyor evet. İçi karanlık, âmâ. Mazi ve müstakbel çekirdekte nasıl 
bulunuyorsa, sen de on sekiz bin alemin önündeki ve arkandaki alemleri (bıraktığın 
ruhlar alemi ve önündeki ahiret alemleri) kodlanmış. 
 

Bu alem “şu alem-i maddiyat ve şehadet ise, alem-i melekut ve ervah üstünde 
serpilmiş tenteneli bir perdedir.” 
Güneşin harareti, ziyası ve ziyasındaki yedi rengi ve zatının bir nevî misalî 
cismanî olan camda nasıl bulunuyorsa... 

 
Camda ısısı var, ışığı var ve nuraniyeti var. Nuraniyet şu: aynaya vurduğu zaman 
aynadan karşıya taşınabiliyor. Benim görüntüm aynaya vursa, ayna beni karşıya 
taşıyamaz.  
 
Sual: Işık ile nuraniyet arasındaki fark nedir? 
Elcevab: Nuraniyet; içinde olan. Işık; seni taşıyan. Fotona ışık desek, renkler 
nuraniyettir. Cesed ışıktır, nuraniyet içseldir.  
 

Güneşin; 
• Harareti      à Cehenneme 
• Ziyası ve ziyasındaki yedi renk à Cennete 
• Zatının bir nevî misalî ise  à Cismaniyete 

 
Yani cismaniyette Cennet-Cehennem nasıl bulunuyor. Cam; cismaniyeti. Cismaniyete 
on sekiz bin alem, kainat nasıl giriyor diye iz takip ediyoruz hala. Bir sürü misal verdik. 
Bir misal de şu: Nasıl ki güneş cama vurunca, camın ısısı zatından değil, hariçtendir. 
İşte camdaki hararet cehennemden, içsel yanmalardan. Mesela adam niçin sıkıntı 
çekiyor? Ayna niçin ısınıyor? Güneşten geliyor da ondan. Bu ısınma zatından değil, 
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güneştendir. Biz de küfürle sıkılıyoruz. Namazsızlıktan sıkılıyoruz. Bu sıkılmak, 
camdaki sıcaklık gibidir. Bu sıcaklık, ademden geliyor.  
 
Bir daha: Aynaya güneş vursa, ayna ısınır. Cahil adam “bu ısınmak zatındandır” der. 
Biz biliyoruz ki bu sıcaklık güneşten. Yüz elli milyon km uzaklıktaki güneşten gelmiş. 
Bu ayna; cismaniyettir. Bu aynadaki sıcaklık, bizdeki buhran, bunalım, panikatak, 
vahşet, depresyon. Bunlar zatından kaynaklanmıyor, bir alemi ifade ediyor. O sıkıntı, 
buhran, depresyon à adem alemlerinin bizde ortaya çıkmasından, aktifliğinden 
kaynaklanıyor. Aynen burada yaşıyorsun.  
 
Resul-i Ekrem asm niçin üşüyorum, örtün üzerimi dedi? Niçin şehvette ateş olur? Niçin 
öfkede ateş olur? Cesedden ruh çıkınca cesed soğuk oluyor. Cesed insana hakimse 
cesed sıcak olur, ruh cesede hakimse, cesed soğuk olur. Bu nedenle şehvet anı ateş 
olur. Öfke anı ateş olur. Cin çarpması ateş olur. Hep nerden geldiğini gösteriyor. Ruh 
hakim olursa, tefekkürde, sakin olur, asude olur, soğuk olur, üşürler. Bu tipler üşürler. 
Üstad hep örtünmüş. Resul-i Ekrem asm vahiy anında Cebrail onu sıktı, ruhunu cesede 
galip yaptı. Eve geldi. Arabistan’ın sıcağında gündüz üşür mü insan? Arabistan 
sıcağında, evinde, örtün diyor. Örtüyorlar, yine örtün diyor. Niye bu kadar üşüyor? Ruh, 
cesede hakim oldu hem de nihayetsiz. Vahyin en büyük sebeblerinden bir tanesi: 
Ruhun cesede hakim olması à vahyin zemini oluyor.  
 
Sual: İlham? 
Elcevab: İlham da aynı. İlham ve vahiy gelmesi için ruh, cesede hakim olması lazım. 
Bu ruhlara burası uygun olmadığı için, ruh hakim olduğu için, üşürler.  
 
Nokta-i Nazar: Cennet; ruhun hanesi ve yuvası oluyor. O vahiy anında bu sefer ruh 
haneye düşüyor.  
 
Nasıl ki ruh cesede hakim olunca, ruh üşür. Allah da ruha hakim olunca, ruh…ne 
olacağını diyemedim. Bakın, Arabistan, evin içi, yorganın altı ve tekrar örtün diyor. 
Realiteden haber veriyor. Bunlar bize niye bildirilmiş? O kısımları makaslasalardı ya! 
Vahiy anı, ilham anı aynı böyle olur. Üşümesinin sebebi: ölen insan üşür, cesedi üşür. 
Ölen ne oldu? “Küllü nefsun zaiketul mevt.” Nefis ölürse, cesed soğuk olur, üşür. 
Öfkesi, gayzı, nefreti, adaveti olanların vücudu sıcak olur.   
 
Nokta-i Nazar: Ölüm diye adlandırdığımız olayda ruh kurtuluyor. Aslında ruhun 
kurtuluşu. Ruh kurtuluyor, cesed üşüyor.  
 
Nefret, öfke, taassub, basit şeylere odaklanma, küllî nazarını cüz’î şeylere 
hasretmekteki vücudlar ateş gibi olurlar. Ateş gibi olunca da şehveti fazla olur. Adaveti 
fazla olur, vs. si fazla olur. Vücudunuzun soğumasına delil; şu anda her şeyiniz 
soğumuş. Ruh galib olduğu için, böyle duruyorsunuz. İftarda yemek yiyince vücudunuz 
ısınacak. O zaman canlanacaksınız. Din; uyku ve yemekle nefsinize darbe vurun diyor. 
Uyku ve yemek nerenize vuruyorsa, orası nefistir. Beden işte. Yemek yersek, beden 
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hakim olacak, nefis hakim olacak, vücud ısınacak. Şu anda vücud soğuk. Yemek 
yedikten sonra yine ateş basacak, her tarafınız yanacak ve ruh yine mağlub olacak. 
 
Kaçırmamanızı istediğim şu: Aynadaki sıcaklık; hariç bir alemin onaylanması, burada 
ifadelenişidir. Aynadaki sıcaklık; cehennem olan güneşin ifadelenişindendir. Bu ayna. 
İnsanın ruhtaki vahşet, dehşet, ki psikolojik olarak panik, panikatak, depresyon; 
adem alemleri hesabına aktif olduğunu gösteriyor. Yani zatından değil, adem 
alemlerinden. İnsanın cisminde bulunan vahşetler, dehşetler zatî değil. Alemlerin 
yansımasından. O alemlerin burada aktif olmasındandır. Ayna-güneş ilişkisinden.  
 

Havada seslerin temessülleri; seslerin, suretlerin, ısı, ışığın vs’lerin hava 
aleminde nihayetsiz aynı olmakla beraber nihayetsiz olmak.  
Cismanî olan hava alemi de böyle… 

 
Yani on sekiz bin alem insanın neresinde sorusuna cevap ararken yine başka bir misal 
bu. Cismanî, atom değil. Bütün alemler de cismaniyette böyle. Hava; cismaniyet. 
Sesler, suretler, dalgalar, yer çekimi kanunu vs hepsi orada olduğu gibi.  
 

Evde yanan ampulden, sobadan, klimadan tut taa Keban Barajına kadar 
meratiblerin kaynağı manyetik alan yani elektrik- vücudundaki nihayet makam 
ve meratiblerde bulunması ve zatında cem etmesi gibi insanın cismaniyeti de 
böyle... 

 
Dinamoda endüvi dönüyor. İçindeki manyetik alan resim, bilgisayar, vs demek, yani 
elektrikle ne yapıyorsanız. Dinamodaki bakır telin dönmesinden içindeki boşlukta 
oluşan à ademî bir vücud. Vücud yok. Çünkü her şey olabilen bir şey olamaz. Her şeyi 
çalıştıran, kendisi bir şey olamayacağından, ondaki manyetik alan olarak 
adlandırdığımız ama ne olduğunu bilmediğimiz… manyetik alandan çıkan elektrikle 
hangi cihaz çalışıyorsa o demektir. Dinamo; ceseddir, atomdur. O dönen şeyden 
oluşan; cismaniyettir. Yani: Bakır tel; beden, an. Dönünce, beden-i misalîleri oluyor. 
Burada mekansız mekan, zamansız zaman, şekilsiz şekil, her şey olan ama bir şey 
olmayan manyetik alan à cismaniyettir. On sekiz bin alem içinde nasıl gizli diyenlere, 
dinamodan çıkan elektrikle bir şehirde on sekiz bin farklı cihaz çalıştırdığı gibi, 
cismaniyette de böyle var. Bu kadar cihazları manyetik alan çalıştırdığına göre bunların 
hepsi manen manyetik alanda bulunuyor. Cismaniyette de alemler böyle.  
 
Tekrar: Dinamo; cesed, atom. Endüvi dönmediğinde à andır. Döndürdüğün zaman 
artık gözükmez. Andı. Dönme ile anların cem’i. Artık bir çizgi gibi gözükür. Yuvarlak 
gibi gözükür. Yani dinamo gözükmez artık, dinamoyu göremezsiniz artık. Orada hayalî 
bir şey olur. O, beden-i misalî. O zaman cesed ile beden-i misalî arasında oluşan, 
nihayetsiz cihazların kaynağı olan elektrik, manyetik alan à cismaniyettir.  
 
Cismaniyette nasıl Arştan aşağı bütün alemler var? Bu soruya misaldir bunlar. İşte 
dinamodaki manyetik alan nedir? Bizim dışımızda bir şey ama burada. O manyetik 
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alanı nasıl anlarız? “Ne işe yarıyor” ile. O manyetik alandan çıkan elektrik şehrin 
neresini çalıştırıyorsa, manyetik alan onların hakikatıdır. İşte on sekiz bin alemin 
hakikatı da bizde, cismaniyette cem olması, manyetik alanda bütün elektrik cihazların 
kanunlarını, hakikatlarını taşıması gibidir.  
 
Nokta-i Nazar: Elektrik oluşumunda o endüvinin dönmesi şart. 
 
Evet, çünkü hayat, hareketlerle tasaffi eder, kemal bulur, tekâmül eder, terakki eder. 
Dönmezse, elektrik yoktur.  
 
Nokta-i Nazar: Cismaniyeti görünce, zamanı da göreceğiz. 
 

“Cisim libasını mazide bırakıp, 
kendileri istikbal salonu olan berzah aleminde kemal-i rahatla ikâmetlerini 
düşünür,” (Sözler 645) 

 
Bu mezkur manaları te’yid ediyor diye buraya koyduk.  
 

Cisim; ruhun libası değil, hanesi ve yuvasıdır. Cismin cismanî boyutu veya 
beden boyutu… Cesed başkadır, cisim başkadır. Cisim, Arşa kadar olan sürecin 
vücud-u haricîleri. Cesed ise; “Belki cesed, ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası 
değil.” (Sözler 517) 
O zaman cisim libastır, cesed libas değil.  

 
Sual: Gılaf-ı latif nedir? 
Elcevab: Ruh cevherdir. Mahluk olması için zihayat, zişuur, kanun-u emrî, vücud-u 
haricî takılmış. Böylelikle ruh, mahluk oldu. Bunu cesede koymak için, alem-i şehadete 
monte etmek için, bir beden-i misalî, bir gılaf-ı latif giydirilmiş. 
 
Sual: Ruhun libası mı, elbisesi mi gılaf-ı latif? Cismaniyete, gılaf-ı latif atlet mi?  
Elcevab: Ruh, vefat anında hanesi ve yuvası olan cesedi terk eder. O zaman libasını 
giyer. Libası à beden-i misalî, gılaf-ı latifidir. Ruhun atleti; beden-i misalî, gılaf-ı latifidir.  
 

Cismin sıfatı; cesed ve bedendir. Cisim daha cami’. Cesed ile beden dışa 
vuruşlardır.  
Elbise alırken bedeni sorarlar. Eni, boyu, kilosu vs. Cesed ise; atomik yapısı ki, 
daha çok nefis de deniliyor.  

 
En, boy, kilo bedendir. Cesedi kimse sormaz. Cesed; atomdur. Beden ise; atomlarla 
ortaya çıkan, gözüken şeydir. Bu nedenle gömlek alırken, adamın cesedini 
sormazlar. Bedenini sorarlar. Beden; o andaki. Mesela oruçsun, karnın aşağıda. Veya 
hastasın, erimişsin. Beden; o andaki drt drt’lar.  
 
Sual: O zaman beden-i misalî olmuş olmuyor mu? 
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Elcevab: O zaman beden-i misalîsi değişiyor tabi, o anda.  
 
Nokta-i Nazar: Beden drt drt devamlı değişiyor, bende ekran devamlı değişiyor. Ama 
bütün olarak şu anda herkes cesedi görüyor.  
 
Cesed; atomların bütünlüğüdür. Henüz şekil almamış. Cesede nefis de denilebiliyor 
külliyatta. Bedenle cesed arasında ince bir çizgi var. Atomların bütünlüğü à ceseddir. 
O bir şekil alıyor à o da beden, kalıb yani. Bu nedenle elbise alırken eni, boyu, kiloyu 
sorarlar. Kimse cesedi sormaz. Atom yapısı, hücre sayısı. Hücre sayısı aynıdır ama bir 
kısa ve enlidir, diğeri uzun ve incedir. Cesedleri aynı. Atom aynı, altmış kilo. Ama 
bedeni farklı. Buzdan suyu alırsanız, buz kalmaz. Beden de cismanîyi alınca, beden 
denilen bir şey kalmaz. Hücre sayısının bütünlüğü à ceseddir. O cesedin şekillenmesi 
à bedendir. Cisim à mekandır. Cesed à atomdur. Beden ise à görünendir, atomun 
şeklidir. Hepsinin bütünlüğü à beden-i misalî. Üstad “cesed libasını mazide bırakıp” 
demedi, “cisim libasını” dedi. 
 
Sual: Beden-i misalî libas mı? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Gılaf-ı latif de mi libas? 
Elcevab: Evet, biri maddî, biri manevî. Mesela herkeste et var ama herkeste sima 
değişik.  
 
 
 
19.06.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET-16 
Bendeki O - Ondaki Ben 

Mektubat 17: (19.defter 142.sayfa) 
“Ehl-i cehennem, 
 sakil cisimleri ve 
           büyük ve 
           ağır                
 
Demek ki günahla sevabla cisim değişiyor. Mesela proton merkezde olur. Etrafında 
daireler ve daireler arasında boşluklar var. Mesela namaz kılan kılmayan, oruç tutan 
tutmayan, morali bozuk veya iyi olan à simadan belli oluyor. Yüz maddedir. Utanan 
yüz kızarır. Bu fizikseldir. Utanma, haya fiziksel değildir ama fizikte kendisini gösterir. 
Anlaşılması için söyleyeceğim, lütfen bağışlayın. Alevilerle Sünnileri çocuk bile ayırır. 
Veya Ermeniler ile Türkler veya Araplar vs. Dikkatinizi fiziğe çekiyorum. Fizik değişiyor. 
İnsanın düşüncesi fiziğini nasıl değiştirir? Namaz kılınca niye nurlanır? Adam sabaha 
kadar iş nedeniyle suda nöbet tutar ama simaları donuk. Ama sen kalkıp beş dakikada 
suyla abdest alıp iki rekat teheccüd kılıyorsun, siman parlak. Niçin senin siman beyaz, 
niçin onun siması donuk? Tecrübeli doktorlar sırf simaya bakarak hastalığını anlar. 
Bunlar hep fizikseldir ama hâletler fiziksel değildir.  
 
Nasıl fizik değişiyor? Fizik diyor ki: Protonun büyüklüğünü misket kadar yapsan ve 
Londra’ya koysan, ona en yakın olan elektron İstanbul’dan geçiyormuş. Arada bu 
kadar boşluk var. Boşuna “boş dünya” dememiş. Veya akşama kadar alnının teriyle 
çalıştığı kazanç ile pirinç alıyor. Diğeri ise pirinç çalıyor. Hem kendisinin hem 
çocuğunun karakteri değişiyor. Bütün bu misalleri toparlarsak, nasıl maddeyi 
düşünceler değiştiriyor? Proton ile elektron arasındaki mesafe yaklaşma ve 
uzaklaşmaya sebebiyet veriyor. Uzaklaştıkça latifleşiyor, yaklaştıkça kesifleşiyor. 
Namazsız niyazsız olanın cesedi çok ağır olur. “Gavur ölüsü gibi” derler. Proton ile 
elektron arasındaki mesafenin az veya çok olması simayı değiştiriyor. Allah Resulünün 
asm cismi ruhuna tabi olmuş, nurlanmış. Ara boşlukları dolarsa, nuranîleşiyor. Boş 
kalınca, büzüşüyor. Çok affınıza sığınıyorum, özür diliyorum: “İnsan, insan olursa 
dışkısı ve idrarı güzel kokar” deniliyor. O da değişiyor. Maneviyatı iyi olanın teri güzel 
kokar. Sizin teriniz mübarektir, güzel kokmasa bile. Şarap içenin teri idrar gibidir, aynı 
necistir. Necaset-i galizedir, hafif değildir. Şarap içenin teri pistir. Dokunursan idrara 
sürmüş gibi kabul et. Batından dahile süzenler, batının keyfiyetini alırlar. Kur’anda 
“Elsinetikum ve elvanikum”, simalar ve sesler; karakteri gösterir. “Simahumfivucuhihim 
min eserissücud ”. 
 
İşte “sakil cisimleri” yani proton ve elektron yaklaşmış. Proton ve elektron yaklaşınca 
sakil olur. Mesela ısınan hava genleşir, latifleşir. Ötekisi donar. Fiziksel aynen böyledir. 
Biraz daha öteye yaklaşınca, proton ve elektronun arası o kadar açılır ki… arasındaki 
açıklık zamanı oluşturur. Zaman şu: protonun etrafında dönen elektron saniyede 40 
bin km hızla dönüyor. Eğer yavaş dönse mesela 30 bin km hızla, o zaman protona 
yapışacak, merkez kaç çekecek. Eğer 50 bin km hızla dönse, merkezden dışarı 

günahların yükleri altında nasıl gidecekler?” 
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uçacak. Bu elektronun hızı onu yerinde tutuyor ve bununla birlikte mekan oluşuyor. 
Demek ki mekanı oluşturan harekettir. Hareketi durdurursan mekan yoktur, içeriğe 
büzüşür. “Hareketin bir levnidir” deniliyor külliyatta. Şimdi elektronun hızı yerinde 
durmasına sebebiyet verdi, yani yavaş olsa yapışacak, hızlı olsa fırlayacak. Elektronun 
yerinde durmasıyla mekan oluşur. Atomlar, moleküller, hücreler, dokular vs cisimler 
oluşuyor, dolayısıyla mekanı oluşturuyor. Mekanı oluşturan elektronun hareketi. Ben 
bu hızı değiştirebilirsem, ki heyecanlanınca, kalb atışı artıyor. Düşüncelerle insanın 
hâleti değişiyor. Hâlet değişince, otomatik sistem değişiyor. Sistem değişmesinin 
sebebi elektronun hızını ileri geri yapıyorsun. İleri yapınca kaçıyor. Burası 
nuranîleşiyor. Yavaş yapınca hantal, yaklaşıyor ve donuk oluyor. 
 
Sual: Nuranîleşince hızı mı artıyor? 
Elcevab: Evet, arttırıyorsun. Yani cesed sana tabi. Çünkü ruh hızında hareket etmeye 
başlıyor. Senin cesedin düşüncelerinin hızı kadar. Hayalinle hareket etse, yani elektron 
hayalinin hızı kadar hareket etse, ki buna kabiliyetin müsait, artık hayal ettiğin yerdesin. 
Nereyi hayal ettiysen, cesedinle ordasın. Çünkü bu cesedi meydana getiren Esma-i 
Hüsna burada olduğu gibi her yerde var ama burada donmuş.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diğer tarafta da Sıfatlar var. Gündelik hayatta hâletin değişiyor da değişiyor. Bazen de 
aşağı gidiyor. Esmadaki meratiblerdir hâletlerin kesişmeleri. Bak ne kadar değişken. 
Bu grafik kalb atışına benziyor.  
 
Sual: Sıfatı niye yazdınız? 
Elcevab: Esmaların bizdeki karşılığı, sıfatların bizdeki karşılığından bize daha asıldır. 
Sıfat zemininde esmaya ayinedarlık. Esma; cilve, cemal, nakış, sanat. Esma; sanat 
olarak kendisini bizde ifade eder. Sıfatlarda da mesela kudret sıfattır. “Kudretin bir 
cilvesi olan kuvvetini mahiyet-i ilmiyeye sürer, vücud-u ilmîden vücud-u haricîye verir”. 
Bu kainat Cenab-ı Hakkın cilve, cemal, nakış ve sanatıdır. Bu kainat; aynadır. Aynada 
esma gözüküyor. Esmanın cilvesi, cemali, nakşı, sanatı. Bu kainat ayna ise ve o 
aynada esma gözüküyorsa, ayna nedir? Ayna; sıfattır, yani zemin.  
 
Sual: Sıfatlar denilince tümü mü? 
Elcevab: Evet, sıfatlar yani. Gözüken netice à iradedir. İrade arkada değil.  
 
Sual: Kitab-ı Mübine kudret ve irade deniliyor. Oradaki de mi sıfattaki kudret ve irade? 

Esmalar             
Cilve&Cemal&Nakış&Sanat Esmalar boşluksuz drrrrt tecelli ediyor. Diğer yandan zanlar. 

Zanlar mı düşünceleri oluşturur, düşünceler mi zanları 
oluşturur? Bir şeyi hareketlendirir ama tekrar kendini motive 
eder. Biz düşünürüz ama düşünerek biz motive oluruz. 
Düşünceleriyle zannı, zannıyla da düşüncelerini de 
oluşturabiliyor. Arabanın aküsü gibi. Onunla çalıştırıyorsun, 
sonra kendini dolduruyor. Şimdi bak, bir insan bir hâletle 
düşünüyor. O zaman onun hâleti 6. 6’ya denk gelen 
esmaların kesişimleri var. 
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Elcevab: Evet. İlim ve emir à İmam-ı Mübin à mazi ve müstakbel. Hazır olan şu 
mevcudat à irade ve kudret.  
 
Olmayan bir şeyi var etmek à ademî bir vücuddur, ademe vücud rengi vermektir. 
Mesela dolaşan vücud ağrıları; ademîdir. Olmayan bir hastalığı hissetmek, kendini kötü 
hissetmek, psikolojik; ademî bir vücuddur. Nasıl oluyor diye çok merak ettim. Allah iki 
gün önce nasip etti. Akıl devre dışı olmadan olmuyormuş. Bir insanın aklı devre dışı 
olmasa, psikolojik sorun yaşamaz. Bu yeni tesbitim. Kur’anda devamlı “akletmezler mi, 
düşünmezler mi, ne kadar da az düşünüyorsunuz, yaakkilun, taakkilun, 
efelatefekkerun..” gibi ayetler var. 15.Sözde (Sözler 188) “O halde senin gibi bir şeytan 
onun aklını alır, sonra inkarı ona yutturur.” diye geçiyor. Akılları alınmadan insan 
rahatça günah işlemez. Bir insan zekalıdır. Aklı devrede ise asla psikolojik sorun 
yaşamaz.  
 
Sual: Aynı sayfada ama şöyle diyor? “Amma inkar ise; o adem-i kabul değil, belki o 
kabul-ü ademdir. Bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur.”  
Elcevab: Akılla hareket edeceği için aklı elinden alıyor. Çünkü hemen onun akabinde 
“O halde senin gibi bir şeytan onun aklını alır, sonra inkarı ona yutturur.” diyor. Kabul-
ü ademde akılla hareket etmesi gerekirken akılla hareket etmiyor. O zaman kabul-ü 
adem gibi gözükürken, adem-i kabul oluyor. Kur’an’da niçin akla devamlı vurgulama 
yapıyor? Günaha o kadar vurgu yapmıyor. Akla devamlı vurgu yapmanın sebebi, 
akılsızlık; adem alemlerine çalışıyor. Şeytanda akıl yoktur, zeka vardır. Kafirler 
zekidirler. Onun için zeki insanlar psikoloji sorun yaşarlar, akıllı insanlar değil. 
Akılsızlık; adem hesabına çalıştığı için, Allah ona çok kızıyor. Günaha o kadar 
kızmıyor. “Günah yapma” demiyor, “günaha yaklaşma” diyor. Onun için Allah’ça en 
kudsî varlık à akıldır. O devre dışı olmadan ademî vücud olmaz. “Kendini tanımış, aklı 
başında, kalbi yerinde olanlar” deniliyor. Risalede de var: “aklını başına al” veya “daha 
aklını kaybetmeyenlere”. Kime hitabdır bu? Sana “aklını başına al” diyorum. Bu hitab 
akla mıdır? Şeytan aklını almasa, küfrü yutturamaz. Aklını elinden almasa, o videoyu 
seyrettiremez. Aklını almasa, o insanlara mermi sıkamaz. Aklını almasa, gerekmediği 
halde para için ameliyat yapmaz.  
 
Şimdi sakil cisimleri anladık mı? Çalma pirinçle alınan pirinç. Utanan, haya edenin 
siması nasıl değişiyor? Bu elektron ileri geri oynayabiliyor. Mesela o kadar sistem, 
düşünce bozuk ki, kendinde farklı kişilik hissediyor. Bunlar hep düşünce bozukluğunun 
bedenseldeki yansımalar var ama getirilen şekillerdir. Çünkü insanın sisteminde 
nihayetsiz, mazi ve müstakbelin sonsuz şekilleri var. “A, orada birileri var” diyor. Hiç 
kimse yok. Burada (kafada). Bir misal: Adam eline kalemi almış, masada resim çizdiği 
anda, bilgisayar ekranında da o resim çiziliyor. Ekrana hiç bakmadan çiziyor adam. 
Ekranda neticeyi görüyor. Nereye bakıp çiziyor peki? Kafasındakine, içerdekine 
bakıyor. İşte şizofreni de öyle. Tahayyül deposu nihayetsiz şekillerle dolu. Onları 
görüyor. Benim derdim sistem. Kardeşlerimin sistemi anlamalarını istiyorum. İnsan 
kavşak, buradan dağılacak. Bu beden kavşak.  
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Bir cisim niye sakil olur, latif olur? Elektron protona yaklaşınca sakil olur, uzaklaşınca 
latifleşir. Mesela çakmağı çaktığın zaman gaz özelliğine sahiptir. Havadaki ısıyı 
üzerine alır, latifleşir. Arasındaki mesafe uzaklaşır ve uçar. O arasındaki mesafeyi 
kaldırırsan, sıkışır ve sıvılaşır, sakil olur. Mesafeyi açarsan, latif olur.  
 
Sual: Biz sakiliz o zaman? 
Elcevab: Evet ama okudukça latifsin.  
 
Sual: O zaman bizim dünyadayken ademde olduğumuzun bir delili de bizim donuk 
olmamız? 
Elcevab: Aynen. Günah işlemekle ademdesin. Akılsızlık; adem hesabına çalışıyor. 
Allah en çok ona kızıyor, çünkü günahlar cehennemdedir, akılsızlık ademdir. Hatta 
şeytan insanla dalga geçiyor. Pis pis gülerek insanı Allah’a parmağıyla göstererek 
“bunu bana mı tercih ettin?” diye dalga geçiyor. Bu, Allah’ın gayretine dokunuyor. 
Şeytan işte ilk önce aklını alıyor. O insan da salaklaşıyor. “Bu salağı mı bana tercih 
ettin?” diye gülüyor. Allah ona çok kızıyor işte. Tersinde de mesela insan günahları terk 
etti. Allah meleklerine diyormuş ki: “Bakın, benim için şehvetini terk eden kulum. Sen 
benim bir kısım meleklerim gibisin.” diyerek meleklerine iftihar edermiş o insanı 
göstererek. Bundan sonra günah işleyeceğiniz zaman şeytanın pis pis güldüğünü 
hatırlarsınız.  
 
Metnin izahı: Demek günahlar yük. Cesed, cisim değil, günahlar yük. Demek ruha 
konulanı insan hissediyor, azab çekiyor veya mutlu oluyor.   
 
Günahların realitesi var ki, sakil oluyor. Ruha ne koyuyorsan, insan hissediyor. Azab 
çekiyor, mesela vicdan azabı. “Nerden yaptım ya, nerden dedim ya”. 
 
Sual: Cisim, ahiretin temel yapı taşları gibi bir şey oluyor o zaman değil mi? Çünkü 
cehennemde de cisim var, cennette de cisim var. Ebedî. Cesed, bedenleri, cisimleri 
biz boyuyoruz yani? 
Elcevab: Evet, mesela adem alemlerine tehdit edilecek akılsızdır, cehennemi yapan 
günahlardır. Bu cismimizi oluşturuyor. Cisim denilince basit bir şey anlıyoruz. Allah 
insana meleklerden daha harika olan cismanî vücud vermiş. İnsanı imtiyaz kılan; 
cismanî oluşudur. Hayvanlar, taşlar, ağaçların ruh seviyesi düşük olduğu için 
cismaniyeti o kadar işe yaramıyor. İnsana iki zenginlik verilmiş: hem ruhu âli, hem 
cismanî. İnsanı böyle imtiyazlı kılmış. İnsan, insan değil ya. İnsaniyet verilmiş. Sözler 
687: “Ey kendini insan bilen insan!” Bildikçe, insan olduğunu fark ediyoruz. Sana 
verilen vücud, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, marifet ve muhabbet, artı Üstada özel 
verilen: ilm-i Kur’anî ve hikmet-i imanî. Üstada iki tane niye özel verilmiş? Çünkü Ad, 
Semud, Lut kavimleri helak eden fiiller var şu an. O kavimlerin pisliğini temizlemek için 
peygamber vardı. Said Nursî peygamber değil. Ama bu pislikleri temizlemekle de 
vazifeli. O peygamberlerin mazhar oldukları ism-i azamlar var. Peygamber asm bütün 
isimlerin mertebe-i azamına ve ism-i azamına mazhardı. Dolayısıyla nasıl ki 
Peygamber asm’ın tebliği geneldi, Üstadın da dersi genel olduğu için, yani bir kavme 
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bakmıyor, Risale-i Nur’un her mevzusu ism-i azam noktasında ve mertebe-i ism-i azam 
noktasında ve ism-i azam cihetiyle izah ediyor. İsm-i azam şu demek: Evveluhu, 
ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. Bu dört isimle izah etmektir.  
  

 
 
Risale-i Nur geçmiş kavimlerin helak olmasına sebebiyet veren pislikleri de 
temizlemeyle vazifeli. Bir vazife verilmişse, ona yetkiyi de vereceksin. Yetkin yok ama 
düzelt. Nasıl olacak ki? Esmaya mazhariyet yok, duasına cevap yok, gaybdan da 
desteklenmiyor, ama vazifeli?  Nasıl yapacak vazifeyi? Ötelerden destek olmasa bu 
dersler olur mu? Bu harita (Şecere-i hilkat) olur mu? İnsan kafasıyla olur mu? Kafayla 
olsa, bir sürü kafalı insan var. Bunlar inayet, ikram, lütuf vs. Hiçbir beşerin medhali 
yoktur. İster al, ister alma…  
 
Lem’alar 16: “İnsandaki cisim, nefis, kalb, ruhà daireleri öyle mütefavittir.” 
 
İzah: Aynı yerdeler ama boyut farklılığından aralarında hakikat farkları nihayetsizdirler. 
Nasıl ki buz à su à H2O à enerji à esir à madde-i hayat à ayn-ı hayat à akıl 
cevheri à ruh cevheri à ENE süreci hep buzda mevcud… aralarındaki hakikat 
farklılığından, boyutundan birbirlerine asla karışmazlar ve aralarındaki mesafe 
nihayetsizdirler. 
 
Buz sudan nihayetsizdir. Bu 29.Sözde var. Buz, buzun zararına su oluyor, mai oluyor. 
Su, suyun zararına buza dönüşüyor. Zahir ve batın, cevher ve kışır, buz ve su. Fizikte 
de: bir şey kendi halinde durması, karar kılması, onun zatî özelliği olması lazım. Bir taş 
niye yuvarlanır? Karar burmak için. Kararsız olduğu için yuvarlanıyor. Buz, buzdan 
çıkmak istemez. Su, sudan çıkmak istemez, buza dönüşmek istemez, buhar olmak 
istemez. İnsan da dünyadan onun için ahirete dönmek istemez, ne kadar güzel bir yer 
de olsa. Çünkü alışılmış bir hayatı terk etmek insana zor geliyor.  
 
Bu metne bir örnek yine Lem’alarda: Geylanî ve onun gibi zatlar Cennet’ten meyve 
koparıp talebelerine yediriyorlarmış. Orada diyor ki, o alemlerin bizatihî kendisi değil, 
o alemlerin daireleri ve müstemlekeleri burada var. Hepsi.  
 
Sual: Bu metinde cisim, nefis, kalb, ruh diye sayıyor. Nefis, kalb, ruh birer cihaz. Cisim 
de mi o kabilden bir şey? 
Elcevab: Hepsini cem eden, cem-ül cem, cami-ül ezdad. Öyle bir şey. Sistem yani. 
Cisim ayrı bir şey değil, onların cem-ül cem’i. 
 

Bu dört esmayı tazammun eden bir ders à 
ism-i azama mazhar. Aynı dersin içinde bu 
dört esmayı kullanacaksın. Biz sohbette ise ya 
evvel noktasıyla konuşuyoruz, ya zahir, ya 
ahir veya batın.  
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Lem’alar 282: “Amma Cennet’in uzaklığıyla beraber alem-i bekadan olduğu halde en 
yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise;…” Geylanî 
koparıyormuş ve kopardığı zaman eli gözükmüyormuş. Bileğinden aşağısı 
gözüküyormuş, ondan sonra eli meyveyle geri geliyor. Alem-i şehadet ile alem-i gayb 
arası bir yumurta kabuğu kadar ince. Veya anne karnındaki çocuk; alem-i şehadet ile 
alem-i gayb arasında bir deri kadar mesafe var. Bu kadar kısa. “…bu alem-i fani ve 
alem-i şehadet ise alem-i gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. Cennet’in merkez-i 
kübrası uzakta olmakla beraber, alem-i misal ayinesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi 
mümkün olduğu gibi, hakkalyakîn imanlar vasıtasıyla, Cennet’in bu alem-i fanide –
temsilde hata olmasın- bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalb 
telefonuyla yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir.”  
 
Burada iken orası. Sana hitab ederken, senin oluşturduğun batını da söylüyor sana. 
İkisini birden söylüyor sana. Niçin harama bakmıyorsun diye sorduklarında “Yerde 
işlenen günahların alem-i misalde temessüllerini görüyorum” diyor Üstad. Sana 
bakıyorum ve sana bakarken oradaki karşılığını görüyorsun, gel de o günahı işle. O 
zaman devamlı huzurda oluyorlar. İkisi beraber gözükmese huzur-u daimî olmaz.  
 
Ademin vücudu akılsızlık olduğu için, ademi akılla anlayamıyorsun. Akıldan istifa 
etmen lazım. Onu da edemiyorsun. Akılla akılsızlığı anlayamazsın, ancak kıyasla 
intikal edersin. Akılsızlığın ne olduğunu anlaman için, akılsız olman lazım. O da 
mümkün değil. Adem; akıl sistemiyle yapılmamış. Başka bir sistem kullanılmış. 
Sistemsiz sistem. Vücudun yapılanmasındaki sistemin bütünü akıldır.  
 
Nokta-i Nazar: Metreyle kilogram ölçmek gibidir ademi akılla anlamaya çalışmak. 
 
Sistemi bilmek, çok harika. Ölçü, denge, muvazene, sistem. Nurcuların elinden 
Lahikaları alın, bitti. Davranış bütünlüğü olmaz. Nasıl yapacaksın? Lahikalar olmasa 
gündelik hayatta kime nasıl duracağını nasıl bileceksin? Ya ifrat ya tefrit olacak.  
 
Sözler 220: “Zalâm zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte hak hayat var gör.” 
 

Zalâm= karanlık, zulmet.  
Mevtte hayat nasıl olur. Bunun dersini yapmıştık. Paketin kendisi ile paketin içi farklı. 

Hakk = Bütünlüğü koruyan. Hakikî gerçek. Sureten gözüken eksiklik gibi 
olmayan. İçte bütünlük. Yani dört esmanın (evvel, ahir, zahir, batın) 
bütünlüğüne… 

Bu dört ismin bütünlüğüne Hak diyoruz, Cenab-ı Hakk. 
İzah: 

Zalâm, yani karanlık, zulmet diyebilmen için, içinde ziyanın olması lazım. Yani 
hayat nasıl mevti barındırıyorsa, mevt de hayatı barındırıyor. Nasıl ki hiç alakası 
olmayan bir odun parçası olan neyden sesin çıkması... Vacib-ul Vücuda da her 
şey müstakil-un bizzattır. Mümkinatta ise her şey ama her şey zatında zıddını 
barındırıyor.  



CİSMANİYET 16 Bendeki O-Ondaki Ben___________________________________ 

 293 

Allah taşı da hayattan yapmış. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bu mevcudatı ne 
ile yaptı? Taşı, toprağı, ağaçları, hayvanları, insanları? Hayat malzemesiyle. Kudret 
çekiciyle. İlim, mantık sistemi ile. İrade ile de ortaya çıkarttı. Malzeme hayat. Madem 
bu mevcudatın tümü hayattan yapılmıştır. Hayatın bir meratibi olan vücud, hayatın bir 
meratibi olan hareket, elektronlar zaten var ama maalesef bizim hayat anlayışımız 
yeme ve üreme zannettiğimizden, onun dışındakiler ölü, yani hayatın dışı zannettik. 
Oysa mevt ve hayat, birisi mülk birisi melekut. Zaman ve mekan gibi.  
 
“Müstakil-un bizzat” à zıddı yok demek. Allah’ın zıddı yok içinde. Esma ve sıfatı esma 
ve sıfatıdır, kendisi değil. Müstakil-un bizzattır. Ama dünyada ise her şey zıddını 
barındırarak “şey” olmuşuz. “Şey”; ilm-i kelam tabirinde zıdların mertebesini kendinde 
barındıran demektir. “Şey” à Varlık.  
 
Hakikat-ı İlahiye, hakikat-ı mümkine, hakikat-ı kevniye, mümteni: 

• Hakikat-ı İlahiye     à Eşyanın Allah yanındaki hakikî hakikatı.  à Mahiyet. 
• Hakikat-ı Mümküne àEşyanın nihayetsiz ihtimallerinden biri . à Hakikat. 
• Hakikat-ı Kevniye    à Eşyanın şu andaki vücud-u haricî.            à Suret. 

 
Sual: Hakikat tarafı bunlar değil mi, yani suret tarafı değil? 
Elcevab: Kevniye suret. 
 
Sual: Ama hakikat diyorsunuz ya? 
Elcevab: Evet, hakikatın sureti. Hakikatın kendisi değil. Hakikat-ı kevniye. Yani 
hakikatın kevniyeleri. 
 
Sual: Kevnin hakikatı değil? 
Elcevab: Değil. Bu, Allah canibinden dışa bakış. Kevnin hakikatı denilince şu olurdu: 
Yaprak kevn, suret. Onun hakikatı nedir denilince, tanımlama olur. Yani eğer buradan 
bakarsan, o zaman kendisini kevn olarak, mümkün olarak ve İlahiye olarak ifade eder. 
Ama burada biz Allah canibinden bakıyoruz.  
 
Sual: Bunlar “şey”in açılımı mı? 
Elcevab: Evet, “şey”in açılımı. Şey-i evvel, şey-i ahir, şey-i zahir, şey-i batın var.  
 
Sual: Mümkün kevniyenin diğer çeşitleri mi? 
Elcevab: Evet, diğer çeşitleri. Mesela senin beş tane kafan olabilirdi. Çünkü üç tane 
vücud var.  
 
Sual: Şöyle sorayım: Siz benim için benim mümkünüm müsünüz? Ben ise sizin 
kevniniz. 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Mümkin ile kevnin bütünlüğü hakikat-ı İlahiyeyi mi oluşturuyor? 
Elcevab: Sırf o kadar değil.  
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Sual: O zaman vacib yapmış oluruz ve yanlış olur? 
Elcevab: Evet, yanlış olur.  
 
Temelde üç tane vücud var: 

1. Vacib-ül Vücud 
2. Mümteni 
3. Mümkin 

 
Vacib-ül Vücud = Vücudu vacib, zatında, vücudu kendisinden, mesela suyun ıslaklığı 
başkasından değil. Veya güneş ısısını başkasından almıyor. Aydınlık başkasından alır. 
Karanlığın zatî vücudu var. Karanlık niye karanlıktır? Başkasından almamış. 
Başkasından almamışsa, zatîdir. Vacib olan vücud lokomotiftir, çekendir. Vagon ise 
çekiliyor. Mesela kimse soramaz: Suyu kim ıslattı? Veya sonsuzun sonu sorulmaz. 
Suyu kim ıslattı derken, zıddıyla kayıtlıyorsun. Sanki su kuruydu da birisi ıslatmış 
oluyor. Allah mevcudatı yaratacak. Karar verdi. Nihayetsiz. Bu nedenle mümkin var. 
Benim gibi olamaz mıydın? Tahta gibi olamaz mıydın? Senin mümkinatların onlar. Ama 
seni tercih etmiş. Bu nedenle sen mümkinsin. Senin o kadar olasılıkların var ki. O da 
mümteni. Benim şu andaki halim (mümkin), ilimdeki nihayetsizliğim (mümteni) ve 
bunları ortaya çıkaran zât (Vacib-ül Vücud).  
 
Sual: Mümkün ve Kevniye Hakikat-ı İlahiyede dahil diyorsunuz, hatta fazlası da var 
diyorsunuz. O fazlası olan nedir? 
Elcevab: Fazlası derken şu: Hakikat-ı mümküne à esmaların çeşitleri ama hakikat-ı 
kevniyede à o esmaların nihayetsiz mertebesi var. O mertebelerden bir mertebe 
seçilmiş. Hakikat-ı mümküne; mertebelerin bütünlüğüdür. Hakikat-ı İlahiye ise hakikat-
ı mümkünenin sahibi.  
 
Sual: Yani mümkündeki esmalardan galib esmalar kevniye mi olur? 
Elcevab: Evet. Mesela bu ortamda bir sürü esma var ama bende galib esmalar var, 
bu kevn, beni oluşturan. Ama nihayetsizliğim var, o da mümtenimi oluşturuyor. Bir de 
Allah’ın bende takip etmiş olduğu gaye var. O da hakikat-ı İlahiye. O şey mümkünde 
veya kevnde gözükmez. O, Ona ait, gözükmüyor.  
 
Sual: Bendeki O, Ondaki ben gibi? 
Elcevab: Evet, aynen.   
 
Sual: O zaman mümteni ile mümkin ve mümkine ve kevniye farklı mı oldu? 
Elcevab: Kevniye; vücud-u hariciye dönüşmüş demek.  
 
Sual: Şu an ben kevniye miyim? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Ama aynı zaman mümkinim de? Mümkin ile kevniye niye farklı o zaman? 
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Elcevab: Şu anda kevnisin, vücud-u haricî. Batının da var ama. Batınındaki 
nihayetsizlik de mümkün. Onlardan bir tanesi çıktı senin. Şu anki halin hâlet-i ruhiyene 
bakmıyor ki. 
 
Sual: O zaman şu kardeş benim için mümkün değil, mümteni olur? 
Elcevab: Her bir insan her bir insanın ecza ve efradı olduğundan öyle denilemez. 
Mümkün; olabilirdi, olmayabilirdi. Ama birisi bunu vücuda çıkarttı. Kevn; vücud-u 
haricîsindeki suret. Ama bu suretin arkasında bir sürü esma çalışıyor. Mesela 
bilgisayarda film var. Arkasında belki binlerce sistem çalışıyor. O mümkin, mümkinlerin 
cem’i. Onların içinden surete dönüşmüş hali kevn.  
Sual: Kevn; zamanla alakalı bir şey o zaman, andaki sureti? 
Elcevab: Zandaki an, beden-i misalîleri.  
 
Sual: O zaman mümküneyi de hakikatla mümkin arasına koymakta bir mahsur yok? 
Hakikat-ı mümteni gibi? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Mümküne ile kevniye arasındaki farkı sordun değil mi? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Mümteni ile muhal arasındaki fark ne o zaman? 
Elcevab: Mümteni ile alakası yok. Mümkin sistemi kuralla çalışıyor. Bu kuralın 
dışındaki muhaldir. Mesele benim bir anda on yerde bulunmam muhal. Ama bu 
esmanın normal tecellisi ile. Bir de inayet var. Aşırmalı, sistemin dışında bir tecelli var. 
O muhal mümkün oluyor.  
 
Sual: Muhal ve mümteni peki? 
Elcevab: Mümteni şu: sekiz kafalı olabilirdi. İnsan Allah’ın ilminde nihayetsiz olabilir. 
Onların içinden tercih edilene à mümkin. Tercih edilmemiş nihayetsizlik à mümteni.  
 
Sual: Mümtenilere muhal denilmez mi? 
Elcevab: Hayır. Muhal; işleyen sistem içindeki şıklardır. Mesela senin şu an ayaklar 
havada, kafa aşağıda bu dersi dinlemen mümkün değil, muhal. O zaman muhal ve 
vaka à mümkünün içinde, kevnin içinde bir sistem. Normal yaşaman à kevn. Ama 
değişik değişik olabilme ihtimalleri à mümkünde var. O zaman muhal à kevnin içinde, 
şu anda işleyen sistemin dışında bir şey. Düşünce ile tefekkür gibi.  
 
Sual: Sistemin içindeki olamayacak durum à muhal. Sistemin dışındaki ihtimaller à 
mümteni? 
Elcevab: Mesela şimdi işleyen sistemin içerisindeki işleyen normal şey. Bu sistem 
işlerken karın kırmızı yağması muhal. Üstad “Karadeniz’in pekmez olması muhaldir” 
diyor. Ama şu anda kevnîdir, sudur. Ama hakikat canibine bakınca Karadeniz bal da 
olabilir, pekmez de olabilir. Bu mümkündür. Mümkünde nihayetsiz meratib var. Ama 
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bunu tasarlarken mümkini, mümteniyi veya içerisindeki detayları; bu hakikat-ı 
İlahiyede, İlahî bir hakikatta, Arşta hepsi detaylarıyla var.  
 
Sual: Karadeniz’in mümtenisi nasıl oluyor? 
Elcevab: Karadeniz’in pekmez olması muhal diyor Üstad. Mümtenisi de şu: 
Karadeniz’in pekmez olması değil de Karadeniz orada olmayabilirdi, dağ olurdu. 
Demek nihayetsizlik içinde su yapılmış. Ama suyun pekmez olması, bal olması muhal. 
Biri sistemin içinde düşünüyoruz, biri de sistemi nasıl yapalım.  
 
Sual: Vücuda çıksın mı çıkmasın mı? Bu mümteni mi? Allah’ın kainatı yaratmak için 
karar vermesi mümteni oldu? 
Elcevab: Orada kainatın nihayetsizlikleri mümteni. 
 
Sual: Orada kainat seçti Cenab-ı Hakk, mümkün oldu. Mümkünler içerisinde o var, bu 
var, ben varım. 
Elcevab: Bu mümkünün içerisindeki kevn oldu. 
 
Sual: Ben kevnim. Bana göre bu kardeş muhal? Ben, benim.  
Elcevab: Evet, muhal. Sen, sendin. Ama mümkünde vardı.  
 
Bunu 20.Sözün başında anlatıyor ama bu nazarla bakmayınca, bu yöntemi 
kullanmayınca düşünür durursun. Sözler 220 deki metinle alakalı destek bir yer var: 
 

“Zeval ayn-ı visal oldu. 
Elem, ayn-ı lezzettir gör.” 

Elem, ayn-ı lezzet olur mu? Nasıl olur? Mevtte hayat olduğu gibi. Aynı şey, içten 
bakınca başka, dıştan bakınca başka oluyor. Mesela elem dediğimiz şey, baktığın 
zaman bir şey patlatmış, aa nimet olmuş. Meğer elem; nimetin suretiymiş, 
kabuğuymuş.  
 

“Fakr-ı kenz-i gına buldum. 
Aczde tam kuvvet var gör.” 

Fakirlikte zenginlik hazinesini buldum. Acizliğini hissettiğin anda kudret-i Rabbaniye 
devreye giriyor. Acizlik; aciz olmak için değil, nihayetsiz kudreti aktif etmek için. Sistem 
böyle çalışıyor. Fakirlik de sistemin adıdır. Fakirliğini ne kadar hissedersen, kenz-i gına 
aktif oluyor. Hazinelerin hazineleri açılıyor sana. Anahtarı buymuş. Acizlikte kuvvet 
oluyor.  
 

“Eğer hakikî abd-i hudabîn isen. 
Hududsuz bir safadır gör.” 
“Akıl miftah-ı kenz oldu. 
Fena bab-ı bekadır gör.” 

Akıl, gizli hazinenin anahtarı oldu. Fena; bekanın kapısıymış. Fena ölüm; bekanın 
başlangıcıymış. Çekirdeğin çürümesi, ağacın başlangıcı olduğu gibi. Yok olduğu anda 
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var oldu. Yok olmazsa, var olmuyor. Çekirdek çürümese, ağaç olmaz. Sıra yok. 
Çürüdü, ağaç oldu değil. Çürümek à ağaç olmak demektir. Sıra yok. Kalemleri 
dağıtıyorum, sonra düzeltiyorum değil. Bozma anında yapıyorsun. Yani çürümek; ağaç 
demek. Ağaç; çürümek demek. Çürüdü, ağaç oldu değil. Öldü, gitti değil. Öldüğü için 
gitti, gittiği için öldü. Öldü diye gitmedi yani. Gittiği için öldü gözüktü. Yani ruhta bir 
kesilme yok. Ruh, ruhlar aleminde nasılsa, hiçbir zaman kesinti yok. Ruhun gitmesi à 
bedenin ölümü olmuş. Gidenin hayatı, kalanın ölümü olmuş.  
 
Sual: Zarfsız olmuyor değil mi? Yani zalâm zarf-ı ziya oldu diyor. Zalâm olmadan ziya 
olmuyor mu? 
Elcevab: Alem-i şehadet; cisimsiz, zarfsız olmuyor tabi. Çünkü esmanın en kesif 
meratibi, en son meratibi cismaniyettir. Onun için en cami’dir. Bir ağacın hangi uzvu en 
cami’dir? En son olan meyvesindeki çekirdek. Meyve değil! Ağacın en sonu en başını 
alır. Ağacın çekirdeğine en yakın gövdedir. Gövde alsın içine çekirdeği? Hayır, 
çekirdek à ağaç à meyve à çekirdek. En son en başı almış.  
 
Menin izahı: (Sözler 220) 

Aynı yerde aynı şeyde zıddının barınması, bulunması, batınına rağmen zıd 
görünebilmesi!... odunun içindeki nurun odun gibi kesif görünebilmesi.  

 
Mesela her yerde olabilme özelliğine sahip olan ruhun bu şekilde bulunması. Bu çok 
zor iştir. Allah, en zor işi yaptı. Sesimin her yere yayılmasına alıştık. Şimdi desem ki, 
sana hitap ediyorum ama senden başka hiç kimse duymuyor (herkesin içinde). Zor 
değil mi? Aslında böyleymiş. Bir şeyin her yerde olması zormuş. Nasıl olur diyorlar. 
Sesim var ya. Allah onu da kullanıyor, onu da kullanıyor. Cismim bir yerde, yani 
cismimi meydana getiren enerji, her yerin enerjisi ama bir yerde tutmuş. Yani 
cesedi böyle tutmak en zor iştir. Kuantum fiziğinde olması gereken her şey her 
yerdedir. Kuantum fiziğinde cümle şöyle: “Bir şey olması gereken her yerdedir.” 
Kuantum fiziğinde bir şeyi bir yerde tutmak mucizedir. Ama dünyada ise; bir yerde bir 
şeyin durması normaldir, bir şeyin her yerde olması mucizedir. Mülkte bir şeyin bir 
yerde durması normal, nihayetsiz yerde olması mucize. Daha maneviyattan 
bahsetmiyorum. Kuantum fiziğinde ise; bir şey olması gereken her yerdedir, bir yerde 
böyle gözükmesi ise mucizedir. Yani şartlar ötelere geçtikçe değişiyor.  
 
Çekirdek öldüğü için ağaç çıkmıyor. Ağaç çıktığı için çekirdek ölüyor. Yumurta 
çatladığı için civciv çıkmıyor. Civciv çıktığı için yumurta çatlıyor.  
 
Sual: Ölümü şu şekilde tanımlıyorsunuz değil mi: İnsan bu bedeni bırakmak istiyor, 
bırakıyor. Bu yani? 
Elcevab: Evet. Yeter artık diyor. Ben öldüğüm için mi gömleğimi alıyorlar üzerimden. 
Ben çıkartıyorum. Yani gömlek beni terk ettiği için ben atletli değilim. Ben çıkarttığım 
için atletliyim.  
 
İzahım devamı: 
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Alem-i şehadette zıdsız bir şey bulunamaz. Var olanlar lahuti ki iman gibi... 
Zıdsız bir şey imandır ve küfürdür. Bunun içerisindeki varlık, mutlaka zıdları 
barındırıyor.  
 
Sual: Zıdlar esmadır değil mi? 
Elcevab: Esma meratibinden. 
 
Sual: Esma dersek yanlış mı olur? 
Elcevab: Eksik olur. Esma çeşitliliği nihayetsizdir. Her esmanın da nihayetsiz meratibi 
var. İki kat katlanıyor.  
 
Sual: İki esma birbirine zıd diyebilir miyiz? 
Elcevab: Zıd olur tabi. Mesela celalî sıfatlarla cemalî sıfatların içerisindeki esmalar 
birbirine zıd. Mesela Kahhar esması Rahman esmasıyla zıd. Onun için alemin 
çarpışmasından alem-i şehadet çıktı. Celal ile Cemal birbiriyle çatışıyor, Kemal 
çıkıyor. 
 
Sual: Cemal ve Celal birbirine zıd mı? 
Elcevab: Evet, zıd. 
 
Sual: X ve Y gibi diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet. Yani maddede şöyledir: maddede zıdlar birbirini çeker, eşitler birbirini 
iter. Artı artıyı iter. Maneviyatta tam tersidir. Artı artıyı çeker. Eksi eksiyi çeker. İşarat-
ül İ’caz 107 de “Mütenasib olan eşya arasında meyl ve cezbe vardır. Yani, birbirine 
temayül ederler ve yekdiğerini celbederler. Aralarında ittihad olur. Fakat birbirine zıd 
olan eşyanın aralarında nefret vardır, çekememezlik olur.” Fıtratları birbirine yakın 
olanlar artılar artıları, eksiler eksileri çekerler. Mülk ve melekutta ayrı ayrıdır. Yani 
manevî insanlar; tarikatçı tarikatçıyı, nurcu nurcuyu çeker, yani daha yakınlık hisseder. 
Beraber askerlik yapmak, aynı memleketli olmak, aynı dersi dinlemek, aynı merkezden 
ders almak, aynı derslerde beraber olmak, yorulmak vs artı artıyı çeker.  Maneviyatta 
böyledir. Maddiyatın tersidir.  
 
Celal                        Cemal 
 
 
 
              
               Kemalàalem-i şehadet ortaya çıktı. 
 
Bu varlık nasıl çıktı? Celalî ve Cemalî sıfatların çarpışmasından kıvılcımları birbirine 
vurunca, içerisindekileri çıkarttılar. İçerdekiler de devam etti. En kesif hale gelene 
kadar kavga bu zeminde oluyor. Şu anda devam ediyor. Üstad Muhakematta diyor ki: 
Atım, gölgesini çiğnemek için harekete geçti. Sakalı beyaz ihtiyar adam genç kıza aşık. 
Genç kız ona “sakalın bembeyaz olmuş, ihtiyarsın amca” diyor. “Hayır, o ihtiyarlıktan 

çarpışması 
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değil. Dimağın kemalâtından, faziletinden dışa vuruş halidir” diyor o da ona. Kemalâtın 
ifadesidir, yaşlılıkla alakası yoktur, diyor. Muhakemat 95: “Yani: Dedi: “İhtiyar oldun.” 
Dedim: “Değildir; belki mesaib-i dehrin gürültüsünden ayakları altında çıkıp sakalıma 
konmuş bir beyaz gubardır.” Hem de:…Yani: Sakalımın beyazlanmakla parlaması seni 
korkutmasın. Zira nur-u mütecessim gibi dimağdan erimiş sakaldan mecra bulup 
kendini gösteren fikir ve edebin tebessümüdür.” Batının tecessüm etmiş hali. Bak, 
adam nasıl yorumluyor. Doğru yani. Beyaz saç o demektir… 
 
Ben yıllardır çok merak etmişimdir. Allah madde değil. Maddeyi nerden getirdi? En 
sonunda Hayat sıfatında Muhyi esması dondu, yani vura vura (tövbe, anlamak için) 
yoruldu. Hidrojen ve Helyum. Çarpıştılar, nükleer santral oldu. Çarpışa çarpışa 
semadan geldiler, sonra dünya soğudu. O kadar soğudu ki, ateş denilen güneş 
sisteminde, nükleer santralden bak çiçek çıktı. Bizde de ruh cesede vura vura… cesed 
öldüğü için ruh çıkmıyor. Ruh gittiği için cesed ölüyor. Kesinlikle böyledir. Batın 
hükmediyor. En son galib odur. Batın galibdir. Çok tuhaf değil mi ya? Mesela odun. 
Odunun içerisinde: 

 
 
Gözümüzün önünde bu. Mülkte melekut de tamamen tuhaf. Her yerde olan bir özellik 
her yerde. Kesif olan şey aslında latifi, karanlık olan bir şey nurun vücud-u haricîsi. 
Nurun vücud-u haricîsi à karanlık. Mevtin içinde de hayat böyle işte. Karanlıkta nurun 
vücud-u haricîsi nasılsa, mevtte de hayatı barındırmış. Aynı zamanda dünya 
ahireti barındırmış. Dünya, ahiretin üzerine tenteneli perdedir. Bu ne demektir? Üstad 
diyor, bir odun düşün, bu dünya. Bak bakalım batını nedir? Odun mudur batını? 
Odunun vücud-u haricîsi, cismi bu. Batınla zahirin cem’ine à cismaniyet. Odun 
gözükmesi à cisim. İçindekilerle hiç alakası var mı? Odun nasıl karanlıksa, aslında 
karanlık nurun vücud-u haricîsi, cismaniyetidir. Zahirîsi; karanlık. Batınîsi; nur. 
Nasıl olabiliyor? Karanlıkta nur nasıl oluyorsa, mevtte de hayat öyle oluyor. Bir yerde 
olan bir şeyin hakikatı her yerde ise, ruh da cesede böyledir işte.  
 
Nokta-i Nazar: Madde-i hayat, nur-u hayata yaklaştıkça daha ziyadeleşiyor.  
 
Evet, latifleşiyor. Bu, haşri bitiriyor. Haşir meselesini kaldırıyor. “Gözünün önünde” 
diyor. Odunun cenneti nedir? Odunu yaktığımız zaman odun Zeytinburnu’nun 
neresinde şimdi? Al sana Cennet. Buradaydı. Yaktık, nerde? Oho. Hem Ümraniye’ye 
gitti, hem Fatih’e gitti, hem Bakırköy’e, hem deniz üzerinde hem burada. Odundaki nur 
yanınca nasıl oluyorsa, cesed de yanınca ruh öyle olacak sana. Yani mevt nasıl hayatı 
barındırıyor? Karanlık odun içinde nuru barındırdığı gibi. Odunun en büyük düşmanı 
ateş. Ateş içinde. Hayat; mevti böyle barındırıyor.  

1. Odunun içi karanlıkà Aydınlığı barındırıyor. 
2. Kesif (donuk)          à Latifi barındırmış. 
3. Sakil (ağırlığı var)   à Hafif. 
4. Bir yerdedir             à Her yerde olma hakikatını barındırıyor. 
5. Kütlesi var              à Enerjinin kilogramı yok. Nuranî. 
6. Odunun en büyük düşmanı olan ateş à Odunun içinde. 
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Nokta-i Nazar: Celal à ölüm. Cemal à mevt. 
 
Emr-i Künfeyekün, Kaf-nun tezgahı, esir, atom: 
Sual: Çarpışmanın bir adı var mı? Mesela “Kün” emri olabilir veya başka ifade var mı? 
Elcevab: Var, en son maddeye dönüşme anı à Kaf-Nun tezgahı diyor Üstad. Orada 
oluyor.  
 
Sual: O tezgahta mı Celal ve Cemal çarpıştı? 
Elcevab: Orada bitiyor. Oraya kadar geliyor. Kaf-Nun tezgahında esîre dönüşüyor. 
Esîre dönüşünce yoruluyor. Yorula, yorula atoma kadar dönüşüyorlar.  
 
Sual: Tezgahsa hammadde gibi bir şey çıkıyor? 
Elcevab: Kaf-Nun tezgahı diyor.  
 
 
Celal                        Cemal 
 
 
 
              
               Kemalàalem-i şehadet ortaya çıktı. 
 
 
Sual: Kemal hali; maddenin karar kılma hali, kararlılığı denilebilir mi? 
Elcevab: Evet, kemal o demek zaten. Yani esmanın nihayetsiz mertebesini alabilme 
özelliği; kemalâttır. Mesela Arştaki esma kemalât değildir, insana göre. 
 
Nokta-i Nazar: Kemal her mertebede vardır ama bu en kemal hali. 
 
Evet, kemalât; zıdları en nihayetine kadar barındırıyor.   

çarpışması 

KAF NUN 

TEZGAHI 
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Arşta çatışma başlamış. 
Sual: Arşta çatışma var mı? 
Elcevab: Çatışma derken, çatıştığı için dengede duruyor, karar kılmış. Celalî ve 
Cemalî esmalar istila etmek isterler diyor Üstad.  
 
İşte çatışma başladıktan sonra kızışıyorlar. Kavgaların zirvesi Kaf-Nun tezgahında 
oluyor. Artık burada ipin ucu kopuyor. Arşta çarpıştığı zaman Cennet&Cehennemde 
de var à ayn-ı hayat. Daire-i hayatta ise à Madde-i hayat. Atoma daha dönmedi.  
 
Sual: Kudret meratibine göre gaz à su ve buz gibi farklılıklar oluşturuyor. Burada da 
aynen böyle esmaların mı farklılıkları oluşuyor? 
Elcevab: Evet, işte onu yazıyorum. Yani Arştaki esma Cennet&Cehennem 
meratibinde ayn-ı hayat olarak gözüküyor. Daire-i hayatta da madde-i hayat olarak 
gözüküyor. Kaf-Nun tezgahına vurunca à esîr ve meratibleri. Alem-i şehadete gelince 
à atom oluyor.  

Nur-u Muhammedî 

Bütün esmaların perdesiz tecelli 
yeri. 

Esîr ve meratibleri 

Madde-i hayat 

Ayn-ı hayat 

Atom  

Cemal  Celal  
ç
a
r
p
ı
ş
m
a 

ç
a
r
p
ı
ş
m
a 

Kemalât  

Cismaniyetin son hududu 
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Esma katından hepsi Arşa yağıyor. Celal ve Cemal en son Kaf-Nun tezgahında 
kozlarını paylaşıyorlar ama galib gelemiyorlar birbirlerine. Şöyle diyeyim: yağmur 
gelmeden önce bir rüzgar gelir, bir nem gelir, sonra yağmur gelir. İlk önce buhar direnir, 
yükselir, yükselir. Sonra arkadaşlarla arkadaş olmaya başlayınca, yoğunluk olur, biraz 
kütle olur, sonra katılaşmaya başlar. Isıyı alarak yükselmişti. Isıyı kaybedince, aslına 
dönüşüyor. Aslına dönüşü ağırlık oluyor. Ağırlık olunca yukarıdan aşağıya iniyor. 
Yağmur kanunu gibi. Bu çok ilginç. O yüzden hepimizi sükunete daldırdı. Madde 
nerden gelmiş.  
 
Nokta-i Nazar: Sanki olay Kürste başlıyor. Ondan öncesi Celal ve Cemal çarpışıyor. 

 
 
Sual: Kürste hayatın bir ifadelenişi var mı? 
Elcevab: Hissî bir hayat ama tabiri tam hatırlayamadım. Meratib-i his mi diyor. Nefsin 
sistemi yani. Kürste hem şeytan takılmış hem nefs-i levvame, mülhime, mutmainne, 
radiya, sadıka, natıka takılmış. Asab, his, heves, damar olarak tabir ediliyordu.  
 
Celal ile Cemal sıfatları çarpışıyor (bak yukardaki şemaya). Kemal hali çıkıyor. En 
kemal Nur-u Muhammedî. Çarpışma en son mec’ulde oluyor.  
 
Sual: Cennet cemalî tecellilerin olduğu yer, cehennem de celalî tecellilerin olduğu yer 
olarak biliyoruz. Sanki celalî ve cemalî çarpışma noktaları cennet ve cehennemin daha 
altında bir yerde olması gerekir gibi? 
Elcevab: Doğru, bak şimdi. Mec’ulde çarpışıyorlar, Cennet ve Cehennemde vücud 
alıyor, karar oluyor. En zirve burası. Yani Cemal’in cennette en kemal mertebesi. 
Kemalât mec’ulde, çünkü vücudun çekirdeğini oluşturuyor ama cemalin kemal 
mertebesi cennette, celalin de en zirvesi yani kemali cehennemde. Karar kıldıktan 
sonra, buharı oluşturduktan sonra bunlar soğuyor, kabuk bağlıyor vs. Cennet ve 
cehennem yine kaliteli bir yer değil. Ancak alem-i şehadetle kaliteli oluyor. Yani alem-i 
şehadete gelmeden cennette olduğunu bilemezsin, cennette bile olsan.  
 
Sual: Yine üç hali mi var, yani su, buhar, buz gibi? Yani buz à alem-i şehadet gibi.  
Elcevab: Alem-i şehadet esmanın en nihayet, yani daha ilerisi olmayan bir tecellisi en 
kesif. En kesif en latifi içine alır. Ağacın bütünselliğini kök alamaz, gövde alamaz, 
yaprak alamaz, dal alamaz, meyve alamaz. Meyvenin içindeki çekirdek alır, çünkü en 
son. Cennette bulunursun ama orası cennet olduğunu bilemezsin. Âdem as cennette 
olduğunu bilseydi, yer miydi yasak meyveyi? Beka bulmak için yedi! Oysa fânilik yok 
ki Cennette. O zaman Âdem as cennette iken cennette olduğunu bilmiyordu. Cenneti 
bilmiyordu, çünkü vahid-i kıyasî yok.  
 
Nokta-i Nazar: Kendinin şuurunda ve farkında değildi. 
 
Aynen, değildi. Çünkü “onu yersen, beka bulursun” dedi. Oysa fani değil ki. Beka 
bulmak derdi alem-i şehadettedir. Cennette öyle bir şey yok. Ama cennette yaşıyordu 

Siyah ve beyaz, iyilik ve kötülük sembolü gibi. Kürste birbirine dolanmış.  
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Âdem as. O zaman ona denildi ki: “Sen nerde neyi yaşıyorsan, oraya git.” Neyi 
yaşıyorsanız ordasınız! “Sen fânilik hâletini yaşadın. Fânilik alemi işte alem-i 
şehadet. Oraya git.” Neyi yaşıyorsanız ordasınız! O fâniliği yaşadı, fânilik haletini. O 
zaman fâniye düştü. Şu anda orayı yaşarsan, ordasın şu anda. O bâkide fenalığı 
yaşadı. Fâniyi yaşadı ki, meyveyi yiyeyim de beka bulayım dedi. Bekada olduğu halde, 
bekada olmak istedi. Demek ki fânide olduğunu zannetti. O zaman, o zannına göre 
Allah muamele etti. Âdem as cennette zannetti à fânideyim. Zannetti, ki meyveyi 
yedi, ki beka bulsun. Oysa ölümsüz alem. O noktadan dünyaya bir an-ı seyyale gelmek 
yetiyor. Bir an-ı seyyale vücud-u münevver nihayetsiz vücud-u ebtere müreccahtır. 
Geldin, kafir gittin. Hiçbir şey yok. Ama bir an geldi, “Lailahe illallah Muhammedur 
Resulullah” dedi bitti, öl, yeter.  
 
Nokta-i Nazar: Biz de fânideyken bakideyiz zannediyoruz. 
 
Aynen. O zaman ordasın şu anda, hâletin. Orada olduğuna delil nedir? Bu fikir midir? 
O halleri, duyguları yaşıyorsun şu anda. Şu anda ne yaşadığının farkındasın, ne çoluk 
çocuğunun farkındasın. Şu anda alemindesin.  
 
Nokta-i Nazar: Bir haftadır ademi düşünüyorum. Ademin ne olduğunu tek bilen insan, 
yani “Ben” diyen. Diğerlerinin hiçbiri bilmiyor. “Ben” diyenin haricinde hiçbir varlık 
ademi bilmiyor. İnsanda mahiyet-i zatiyenin karşılığı tek insanda olduğu için “Ben” 
diyebiliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Şeytan bile “Ben”i bilmiyor.  
 
Nokta-i Nazar: Çarşamba dersinde biri sormuştu. Âdem, Âdem olduğunu biliyor 
muydu diye. Âdem, Âdem olduğunu bilmiyor. Onun vazifesi o. Adem-i mutlak zaten 
yok. Adem, adem olduğunu bilmiyor. Yalnız ben onun Âdem olduğunu biliyorum. 
Çünkü “Ben” diyenin kainattaki şuurun haricinde bir şuur sistemi var, kendinin farkında. 
Ben diyen “Ben”in haricinde hiçbir şey kendinin tam olarak ne olduğunu farkında değil. 
Kainatın eko sistemi cari oluyor, devam ediyor ama bütün her şeyin farkında olan, 
izleyen insan.  
 
Evet, melek ne ile yaratılmışsa, yaratılmış olduğu o bütün süreci bilir. Ama daha ilerisini 
bilmez. Nerden başlamışsa, oraya kadar bilir. Yani ilkokul diploması ise, ilkokul 
bilgisine sahip, ortaokul bilgisine sahip değil. Ortaokul diploması olanın ortaokul ve 
ilkokul bilgisi var. Lise diplomasının lise, ortaokul ve ilkokul vs böyle. Yani onlar cismanî 
olmadıkları için, cismaniyetteki farkındalığı bilemezler. Her sistem kendisinin şuurunda 
olabilir ama yapısı, sistemi o kadar. Ama en cami’ ve en son bütünü bilen; insan.  
 
Nokta-i nazar: Âdem as’ın secde olayında melaike diyor ya: “Biz senin bildirdiğinden 
fazlasını bilmeyiz.” Âdem as dan dolayı Cenab-ı Hakk’a itiraz ediyorlar ya, yani yeni bir 
şey öğrendiler. Oysa melaikeler makamları sabittir. Talim-i esmayı bilmiyorlardı. 
Öğrenince Âdem as’ın üstünlüğünü anladılar. Bilince secde ettiler. Bilmiyorlardı. Bu 
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nedenle itiraz ettiler. Kan dökecek birini yarattı diye. Melaike yeni bir şey öğrendi o 
zaman. Bilmiyorlardı, Âdem as konusunda yeni bir şey öğrendiler. Demek ki bunlarla 
orada melaike olayın arka planı çözemediği için terakki edemiyor. Yani ikinci bir şuur 
sistemi yok. Kendinin de farkında değil. Bir olay, bir sistemin içerisinde ama nasıl ki 
hayvanat bir sistem içerisinde yaşıyor, ürüyor, devam ediyor, eko sistemi. Kainat da 
böyle. Bir şuur var kainatta. Herkes birbirini tanımlıyor. Herkeste birbirini karşılıyor ama 
bütün sistemi dışarıdan izleyen bir tek mahiyet-i zatiyenin tecellisi olacak birisi lazım ki 
à o da Ben.  
 
Evet. Düşünerek üreten tek mahluk insandır.  
 
Nokta-i Nazar: O zaman insandaki şuuru melekteki veya hayvandaki şuurdan ayırmak 
lazım.  
 
Nokta-i Nazar: İkinci bir şuur sistemi var. Yani kendinin farkında.  
 
Birinci şuur, İkinci şuur: 

• Birinci şuur à Dimağda.  İkinci şuur à Kalbde. 
• Birinci niyet à Dimağda. İkinci niyet à Kalbde.   
• Birinci ihlas à Dimağda.  İkinci ihlas à Kalbde.  

 
Nokta-i Nazar: Şuur; sistem içinde kendini konumlandırma.  
 
Sistemin içinde olan à birinci şuurdur. İkinci şuur ise, birinci şuurun dışında 
sistemin dışına çıkarak sistemi bütünlük görmek.  
 
Nokta-i Nazar: Bütün seyahat bu işte. Birinci şuurdan ikinci şuura geçmek. Sistemin 
içindeyken sistemin dışına çıkmak. Sistemin dışına çıkıp sistemi görebilmek.  
 
Sistemin içindeyken sisteme hükmetmek. İçindeyken dışından hükmetmek. Şöyle: 
cep telefonu burada, uydu benim dışımda. Cep telefonu internetle oraya gidiyorum, 
oradan kendime hükmediyorum. Zahirde buradan hükmediyorum. Hakikatta oradan 
buraya hükmediyorum. Veya araba misalimiz: zahirde bakarsın araba şoförü 
götürüyor. İçeriye gir. Şoför arabayı götürüyor. Yani birinci şuur; sistemin içindeki 
bütünsel, farkındalık. O var meleklerde. İkinci şuur; sistemdeyken sistemin dışına çıkıp, 
Muhyiddin-i Arabî’nin dediği gibi: “İnsan nedir? Bütün varlık insandadır ama bu 
insan varlığa sığmamıştır.” Nerde?  
 
Sual: Cennet&Cehennem zanların karar kıldığı yerse, bir kuantum seviyesi de zanların 
karar kıldığı bir yer midir? Yani kuantum, zanların karar kıldığı bir dönüşüm noktası 
mıdır? 
Elcevab: Aynen, adeta zanların son karar yeri à kuantum fiziği.  
 
Sual: Kuantumdan önce dalga veya mâ’yi mı? Sıvı halde gibi? 
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Elcevab: Evet, dalga. Daha karar kılmamış.  
 
Sual: Peki esîr meratibini kevn, ondan sonra mümkin, mümteni gibi bir sıraya koyabilir 
miyiz bu haritaya? 
Elcevab: Evet. 

 
 
Kevn; alem-i şehadette. Sonsuz ihtimaller olan mümkinler àLevh-i mahv ve isbatta. 
Hakikat-ı İlahiye de à Levh-i Mahfuzda. Hakikat-ı İlahiye ama İlahiyenin hakikatı 
olduğu için burada (şehadette) değil daha. Levh-i Mahfuzda mümteni de var. İşte 
sistemin nasıl çalıştığını bilince, yerine oturtmak, yerinden bakıp düşünmek melekemiz 
gelişiyor şu anda yaptığımızla. Önemli olan; düşüncelerimizi sistematik yapmak, 
sisteme oturtmak. Yani çorap söküğü gibi geliyor. Risale-i Nur nasıl işletiliyor. Öyle 
kafasından yazdı yok.  
 
Bendeki O, O’ndaki ben. Ene, Nur-u Muhammedî, Mec’ul, Mahiyet-i Zatiye: 
Sual: Nur-u Muhammedî à Ondaki Ben mi? 
Elcevab: Nur-u Muhammedî à Ben’lerin cem’i, yani Ene’lerin cem’i.  
 

Nur-u Muhammedî (Ene’lerin cem’i)  

Bütün esmaların perdesiz tecelli 
yeri. 

Esîr ve meratibleri 

Madde-i hayat 

Ayn-ı hayat 

Atom  

Cemal  Celal  
ç
a
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Kemalât  

Cismaniyetin son hududu 

KEVN 

HAKİKAT-I İLAHİYE 

MÜMKİNLER 
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Sual: Ondaki Ben’lerin cem’i mi, Bendeki O’ların cem’i mi? 
Elcevab: Şöyle bakalım: Nur-u Muhammedîye gelince “Ben” diyebilen yegane mahluk 
insandır. Bendeki O à buradaki. Ondaki Ben à Ondaki.  
 
Sual: Nur-u Muhammedî o zaman Bendeki O’ların cem’i? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Ondaki Ben’ler à mahiyet-i zatiyede mi o zaman? 
Elcevab: Şöyle açayım: Ene’nin içinde Nur ve Mana var.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allah, Ben’liğini Mec’ule (Ene’ye) koydu. Buradan (mec’ulden, eneden) vacibe 
bakarken kullanacağın tabirle buradan (mec’ulden, eneden) mümkine bakarken 
kullanacağın tabir farklıdır. Mec’ulde (enede) “Bendeki O” var. “O” var yani. Mahluk 
değil ama vacib de değil. Aynadaki güneşe ne denilir? Ne ayndır, ne gayrdır. Bendeki 
O ile Ondaki ben ne ayndır ne gayrdır. Vacibe bakarsan à Bendeki O. Vacibden 
mec’ule bakarsan à Ondaki ben. Bende “O” var. Ondan dolayı zaten “ben” diyorum. 
Bendeki benlik anlayışı o. Bir de Ondaki ben var. Şöyle diyeyim: Vacib-ül Vücudda ben 
varım.  
 
Sual: Bunları hep ayine misali düşünürsek, aynadaki görüntüye bakarak hep 
söyleyeceğiz bunları değil mi? 
Elcevab: Yok, öyle yapmayacağız. Vacib-ül Vücud’çuların ve “madde esastır” 
diyenlerin hataları şu oldu: (beraber düşünelim) 
 
 
 
 
 
 
Ayna misali ile dört vücud mertebesi, vahdet-ül vücud, tevhid-i hakiki: 

Mana                    
&       

Nur 
ENE (Berzah) 

MEC’UL                      
Nur-u Muhammedî 

VACİBE BAKIYOR 

MÜMKÜNE BAKIYOR 
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Muhyiddin-i Arabî ve diğerlerinin dengeyi bozmasının sebebi şudur: semadaki güneş 
aynayı komple kapladığı için, aynayı görmediler. Ayna yoksa, aynada gözüken güneş 
var. İki tane düşünce var: 1)aynada güneş 2.ayna yok, güneş var. Bu aynayı 
görmedikleri için, güneş gördükleri için, semadaki güneş aynadaki güneşte zannettiler. 
Bir daha, çok önemli olduğu için. Kafirler, ateistler “madde esastır” diyorlar. Bir hakikat 
payı var ama şöyle: Yani madde adına Allah’ı inkar ettiler.  
 

• Madde adına à inkar 
• Allah adına à maddeyi inkar 
• Püf nokta à aynayı görmek veya görmemek! İkisi de görmedi.  

 
Sual: Görmedi mi gördü de yok mu dedi?  
Elcevab: Görmedi. 
 
Sual: Niye? Mevcudatı görüyor? 
Elcevab: Ateistler dedi k: “Her şey bu (madde). Gözüken işte bu.” Aynada güneş 
gözükür demedi. Aynayı görmeyince, gözüken güneşi semadaki güneş zannetti. Ateist 
“Her şey budur” dedi. Muhyiddin-i Arabî de aynayı görmedi, “Gözüken O’dur” dedi. Biri 
madde adına Allah’ı inkardır, biri de Allah adına maddeyi inkardır.  
 
Sual: Ateistte şöyle olması gerekmiyor mu: aynayı gördü, güneşi görmedi? Bunlar hep 
aynadır. Üstünde bir şey gözükmüyor, demediler mi? 

Güneş 
“O” 

Güneş 
“Ben” 

Âyinede 
görünen güneş 

Âyine  

Kâğıt 

Resim (güneş) 

Münbasit akis 
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Elcevab: Hayır, ikisi de aynı şeye bakıyor. Ehl-i Sünnet ise diyor ki: “Bak, burada ayna 
gözükmüyor, sarmış. Aslında bu güneş (aynadaki güneş) güneş değildir (yani 
semadaki güneşin kendisi değildir). Bunun altında bir ayna var. Güneş aynayı 
kapladığı için, ayna gözükmüyor.” İşte burada püf nokta: aynayı görmek veya 
görmemek. Aynayı gördüğün anda ne çıkıyor? Bu güneş (aynadaki güneş) güneş değil 
(güneşin kendisi değil). Güneş budur (semadaki, yani O). Aynadaki güneş; semadaki 
güneşin tezahürüdür, timsalidir.  
 
Sual: Şöyle diyebilir miyiz: aynadaki sırrı kabul etmek veya etmemek? 
Elcevab: Aynaya ikisi de bakıyor, ikisi de görmedi aynayı. Niye görmedi? Güneş 
kapladığı için. Güneş kapladığı yerde aynayı görmek zordur. İşte bunun için vahiy 
lazım. Vahye tabi olacaksın. Kendi el yordamıyla dalgıç daldı, bulduğu cevheri asıl 
zannetti. Kafa feneri de zahirde gördüğüne inanıyor. Bu aynayı görüp görmemek. İkisi 
de görmedi. Birisi (Muhyiddin-i Arabî) dedi ki: “Bu Odur” (yani aynada gördüğü güneşi 
semadaki güneşin kendisidir zannetti). Diğerleri de aynayı görmedi ve “O değil, her şey 
budur” dedi. Yani Allah değil maddedir, gözükendir. Gözüken neticedir, dediler. 
Muhyiddin-i Arabî de “O gözüken madde değil, Allah’tır” dedi. Biri de (Peygamber) ayna 
ile güneş ortasında durdu ve dedi: “Bakın arkadaşlar. Bu gözüken aynadır. Yanayı 
isbat etmeye kalktığı zaman semadaki güneş ile aynadaki güneş ayrı ayrı vücud 
oldukları ortaya çıktı.  
 

                                                   

                                                
 

 
 

                 
 
1.Vücud à Semadaki güneş 

1.Vücud 

3.Vücud 

2.Vücud 

4.Vücud (kâğıttaki) 

sureti 

hakikatı 

mahiyeti 

zatı 
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Resim (güneş) 
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2.Vücud à aynadaki güneş 
3.Vücud à münbasit akis 
4.Vücud à kâğıttaki güneş 
 
Muhyiddin-i Arabî aynayı görmediği için ve her şeyi tek gördüğünden àVahdet-ül 
Vücud, vücud tektir dedi. Başka bir meşreb çıktı. “Hayır, gördüğümüz tektir” dedi à 
Vahdet-üş Şuhud. Ateistler de “bu gördüğünüz ve ilah dediğiniz ilah değil ama görünen 
kendisi faildir, şuursuz varlıktır, her şey budur” diyorlar. Önemli olan aynayı görüp veya 
görmemek. Ehl-i Sünnet aynayı fark etti. Bu da vahiyle olur. Başka fark edilemez. 
Çünkü güneş aynayı kapladığı için, ayna gözükmüyor. Artık ayna yok orada. Şiddet-i 
zuhurundan odur. Aynayı ikisi de görmedi. Bir tanesi madde adına Allah’ı inkar etti. 
Birisi de Allah adına varlık yoktur, her şey O’dur, Allah’tır dedi hâşâ.  
 
Sual: Biz ne diyoruz? 
Elcevab: Biz diyoruz ki: Ondandır, O değil. Heme ost, Heme ezost. Her şey O değildir, 
her şey Ondandır.  
 
Sual: Ayrı vücud mertebeleri tevhidi bozmuyor mu? 
Elcevab: Allah adına mevcudatı inkar etmek tevhiddir, kâfir değil bu. Tevhid-i hakikî 
ise à bu dördünü cem etmektir. Dört esmayı bütünsel görmek.  
 
Sual: Hepsinin ayrı müstakil vücudu var kabul etmek mi, yani şu anda zahirde öyle 
görmüyor muyuz? 
Elcevab: Öyle görüyoruz, müstakil bir şeyi yok ama birbirinin tezahürü, cilvesi, timsal-
i sureti vs oluyor. Yani vücudun sureti, hakikatı, mahiyeti, zatı.  
 

• Semadaki güneş  à O 
• Aynadaki güneş à Ben 

 
Nokta-i Nazar: Bütün vücudları toplayınca tek vücud oluyor.  
 

1. Sureti  à Kâğıttaki güneş 
2. Hakikatı  à Mümbasit aksi 
3. Mahiyeti  à Aynadaki güneş 
4. Zatı         à Semadaki güneş 

 
Dördünü cem’eden tevhid-i hakikî. Dördünü bütünsel gören, şirkten kurtulur. Yoksa 
(Allah Resulünün tabiriyle) siyah bir karıncanın siyah bir taştaki ayağın sesi kadar 
gizlidir şirk. Bu dördünü bütünsel görmek à imanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi 
à Tevhid-i hakikî. Tevhid var ama hakikîsi de var.  
 
Aynadaki güneş yani Ben àmahiyetteki Ben, yani Ben diyen. Münbasit akis de sensin 
ama hakikattaki Ben. Suretteki Ben, ceseddeki Ben. Bir Ben var à esmadaki Ben. Bir 
Ben var bende (Arş-ı Azam) à mahiyetteki Ben.  

Tevhid-i hakikî (5.remiz de “imanın 
şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi) 
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Sual: Ayna ne o zaman? 
Elcevab: Ayna bu makamda ruh. Ruh aynasında diyor. Allah, kalbde olmaz. Kalbde 
iman olur. Allah, akılda olmaz. Ruhtan sonra ne var ki? Ben=Ene, vücud-u haricîsi yok. 
Ayna olamaz o. Yani ruhtan sonra bir şey yok. En cami ayna ruhtur. Dimağ, kalb, ruh, 
ben olan Ben. “Âyinedir bu alem, her şey Hak ile kaim. Mir’at-ı Muhammedden Allah 
görünür daim.” Allah’ın göründüğü yer ve onu onaylayan ve reddeden Ben olan 
Ene arkada ama ayna ruhtur. Aynayı yapan camdı. Arkasındaki siyah boya nefistir. 
Ruh; kanun-u emridir, evamir-i tekviniyedir (meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab). Onu 
boyaladı Kürste, nefis taktı à oldu ruh.  
 

 
Ruhun içeriği: 

1. vücud-u haricîsi ve  
2. vücud-u batınîsi ki hakikatı 

Ruhun vücud-u haricîsi: 
• zihayattır 
• zişuurdur 
• kanun-u emrîdir 
• vücud-u haricî sahibidir.  

 
Ruhun vücud-u batınîsi: 

• ihtiyaç 
• iştiyak 
• incizab 
• meyil 

 
Ben olan Ene’nin bunların hiç birisiyle alakası yoktur, çünkü bunlar hep mahluktur. 
Aynadaki güneş; Ben. Ayna; ruh. Orada (aynada) bir benlik var. Ben diyorum. Aslında 
O. Bendeki O. Bendeki O à Ene. Ben derken à O. Enedeki à bendeki à O. Ben’ler 
mec’ulü oluşturdu. Onlar nerden oluştu? Bir yerden geldi yani.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Güneş 
“Ben” 

Ayna. Ruh. 

Arkasındaki siyahà 
Sır. Kürs. Nefis. 

Evamir-i tekviniye 

Mana tarafı 

Nur tarafı 

Nur-u Muhammedî             
Mec’ul                     
Ben’lerin cem’i 

Mana &   
Nur 

Bendeki O 

Ondaki Ben 

“Ben” 

“O” 

Göz  
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Nur tarafında ruh à Arş-ı Azamda. Mec’ulde bir Ben var. Buradaki Ben à aslında O. 
O zaman nur tarafındaki Ben à Bendeki O.  
 
Sual: “Bendeki O - Ondaki Ben” demek için az önceki ayna-ruh dediniz ya. Ruha 
inmemiz için Arş-ı Azama inmemiz lazım değil mi? Aslında mec’uldeyken çok 
konuşulacak bir şey değil. Artık Bendeki O, Ondaki Ben’de kalmıyor. Aynalıkta kalıyor.  
Elcevab: Evet, kalmadığı anı yapacağım.  
 
Şimdi bu Ben ama “Bendeki benlik yine Senden” demiyor mu? “Aldım dersimi Kab-ı 
kavseynden” diyor Hasan Feyzi abi. “Bendeki benlik, ben dediğim şey, yine sensin” 
diyor. “Ben ben diye yazdımsa da Sensin yine Ol ben.” (Emirdağ 1-123) O ben 
dediğim şey à Sensin. Vücud rengini verme, ademe düşersin. Ben dediğim şey à 
aslında O. Mec’uldeki ben’leri neresi oluşturdu? Mana tarafı.  
 
Sual: Direk mahiyet-i zatiyeden gelenle Ben oluştu. Esma vs değil. Ene noktasından 
bakınca. 
Elcevab: Zatî sıfatlar var, Şuunat-ı zatiye var. 
 
Sual: Onlar da mı geliyor? 
Elcevab: Evet. Üç tane şuunat var. Şuunat-ı zatiye, Şuunat-ı sıfatiye, Şuunat-ı İlahiye.  
 
Sual: O zaman eneye gelen mahiyet-i zatiye ve şuunat-ı zatiyenin bütünlüğü mü? 
Elcevab: Şuunat-ı zatiyenin bütünlüğü. Mahiyet-i zatiyeyi kafanızdan silin. Öyle bir şey 
yok.  
 
Sual: Sanki derslerde öyle diyordunuz? 
Elcevab: Diyorduk ama yanılmışız. Bütün bütün de yanlış değil ama doğru da değil. 
yanlışa götürür sizi de onun için demiyorum. Olmaz. Biri itiraz edince uyandım. Böyle 
bir düşünceye sebebiyet veririm diye ödüm patladı. Cemaat olarak da “böyle 
düşünüyorlar” diye zarar olurdu.  
 
Sual: Şuunat dediğinizde ihtiyatlı oluyor? 
Elcevab: İhtiyatlı değil, doğrusu o. Mahiyet-i Zatiyeyi kafanızdan silin ama böyle bir 
şey var.  
 
Gelelim Ben’e. O aslında. Bendeki O. Bendeki O ile “İyyakene’budu ve iyyakenestain” 
aslına bakıyor şimdi. Güneşe müteveccih oldu. Bendeki O güneşe baktığı zaman, ki 
orada Ondaki Ben’ler var. Ondaki Ben nedir? Allah’dakiler.  
 
Nokta-i Nazar: Aslında ikisi de aynı şey. Kendinde baktığı O, çünkü orayı görme şansı 
yok ki zaten. Orayı görüyorum değil. Oradakini kendinde görüp orayı yorumluyorsun.  
 

• Bendeki  à O. 
• Ondaki  à Allah’takiler. 
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Mec’ulü oluşturan mana tarafı. Mana tarafındakiler mec’ulü oluşturdu, Ben dedi. 
Aslında Ben derken à mana tarafı. Mana tarafı yani Ondakilerin Ben’i oluşturması à 
Ondaki Ben. O zaman Allah’ı görmek, “İyyakene’budu ve iyyakenestain” demek, yani 
sana ibadet eder, senden yardım isteriz, orada huzur oldu. Ondaki Ben’le (ene) 
Bendeki O’ya bakmak, yani Ondaki ben ile, bendeki O ile aslına bakmak. Herkesin 
Rabbi farklı. Çünkü senin ben’lerini oluşturan mana tarafı. Kısacası: Seni oluşturan 
ben’ler mana tarafı. Seni oluşturdu à mec’ul. Mec’ulden bakarsan böyle, mana 
tarafından bakarsan böyle. Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsan, olay 
değişiyor diyor. Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsan, farklı olur. Ama 
beşer canibinden, mümkinat canibinden bakarsan olay değişiyor. “Ben”. “O”. Bunu fark 
ettiğin anda “ben”à “O” oluyor. Yani bu ikilemi (O ve ben), ben çıkıyor à O oluyor. 
Ondan Ona. Artık o zaman diyor ki: “Ya Musa! Ben hastalandım, beni niye ziyaret 
etmedin?” “Estağfurullah ya Rabbi”. “Acıktım, niye vermedin?” “Estağfurullah ya 
Rabbi”. “Orada benim bir kulum vardı.” O kulu fenafillah olmuş, yani fena-yı mutlak. 
Artık onun gören gözü, işiten kulağı O oluyor. Çünkü ben’i fark edince, O’ya dönüşüyor. 
Ondan O’na oluyor. Ondan Ona. Artık kimse yok.  
 
Seradikat-ı tecelliyat: 
Sual: Bu sistemde seradikat-ı tecelliyat nedir? 
Elcevab: Seradikat-ı tecelliyat; ölüm ve helakettir. Eğer Ondaki ben ve bendeki O 
hepsi aynı dersen à ölüm ve helaket, yani helak oldu. Helaket dediğimiz ölüm değil. 
Yani itikadın helaketi. Manen sen öldün yani, dirilmez artık. Karıştırırsan.  
 
Nokta-i Nazar: Mesela aynada birisi var, bir de ayna var. Aynanın içindeki görüntü 
ben’im. Konuşan benim. Görüntüdeki ben’in konuştuğunu düşünürsen, oturuyor bu.  
 
Bd. Mesnevi-i Nuriye 641: “Zira Cenab-ı Hak cc nasıl ki senin yanında hazırdır. Aynı 
zamanda bütün her şeyin de yanındadır. Öyle ise sen, kendi cihetinden onun yanında 
olman için; …” Kendi cihetinden yani “Ben” den onun yanında yani “O” olman için… 
“ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, (yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin 
zaman) onun yanında olabilirsin.” Yani sen her şeyi hissettiğin vakit. Bütünselliğe 
geldiğin zaman. Mec’ulü fark ettiğin anda, bütünselliğe geliyorsun. Ne oluyor o zaman? 
Onun yanında olabiliyorsun, yani “Ben”i fark ettiğin zaman “O”yu fark ediyorsun. 
“Ayrıca bundan sonra da, imkan ve vücub arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar 
ki;…” İmkan ve vücub ortası à Mec’ul. Hadsiz bir mesafesi var. İkisi arasında 
sıkışmadı yani, sonsuz mesafe var. Birisi mahluk, birisi Hâlık. “…sen şu acib bu’diyeti 
kat’edip de,…” Yani mahlukiyetini fark ettikten sonra çıkabilirsin. Mahlukiyetten 
çıkacaksın. “…ulaşmak ve onun kurbüne vusül bulmak nasıl mümkün olabilir. Daha 
bundan başka da, yani…” İmkan; bu alem. Yaratılabilirdi, yaratıldı, yaratılmadı à 
imkan. Vücub ise; mana tarafı. İmkan ve vücub arasında hadsiz bir mesafe var. “…yani 
imkan ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da, sonsuz seradikat-ı tecelliyat 
vardır. Ve bunların ötesi ise, ölüm ve helakettir.” Ben buraya geçtim, buralardayım, 
esma ve sıfatını dersen à ölüm ve helakettir. Yani itikadın bitmiştir, devre dışı 
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olmuştur. Orası en yüksek ama bunu iddia ettiğin anda devre dışı oluyorsun, 
hepsinden dibine vuruyorsun, ölüm ve helakettir. Mana tarafının ölümüdür, nur 
tarafında da dibe inmektir.  
 
 
Ölüm  
 
 
 
 
         Helaket  
 
 
 
 
Sual: Aynadaki görüntü kaynağı olan zatla ilişkisini anlamayıp, daha ileri gitmek 
istediğinde Rabbisini görmüş oluyor. Kendi ayna kabiliyetince Onu içine alıp gösterdi. 
O Rabbi oldu. Orada aynadan çıkıp ona yanaşmaya çalışsa, seradikat-ı tecelliyat, 
ademe düşecek. Aynadaki görüntü çıkıp aslına doğru gitme şansı var mı? Yani 
aynanın dışında? 
Elcevab: Hayır, yok.  

                                                   

                                                
 
Aynayı ortadan kaldırırsan, “Ben” à “O” oluyor. Muhyiddin-i Arabî işte bu hatayı yaptı. 
“O à Ben’im. Ben de O’yum” dedi.  
 
Nokta-i Nazar: İçindeki görüntüyü dışarı çıkarmak gibi.  
 
O zaman ölüm ve helâkete mazhar oldu. Aynayı ortadan kaldırırsan O à Ben ve Ben 
à O oluyor. “Kimse yok, O var” diyor. Şuursuz olduğu için Üstad diyor ki, ona bazı 
ulema âdi bir mü’min makamı bile vermedi.  
 
Sual: Niye o zaman Üstad “çok yüksektir” diyor? 

Mana tarafı 

Nur tarafı 

İmkan ve vücub ortası Mana &   
Nur 
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VÜCUB 
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Elcevab: Çok yüksektir. O kadar yüksek ki, bu çizgiyi fark etmek olamaz yani, çok 
istisna. Benim bildiğim, Üstadın haber verdiği, şuurlu olarak İmam-ı Rabbanî ve 
Bediüzzaman Hazretleri. Diğerleri görmüş, fark etmiş, tanımlayamamış. Ya ölmüşler, 
ya helak olmuşlar veya ikisi, ölüm ve helaket olmuşlar. Hakikat canibinden ama 
mazurdurlar, çünkü çok çok çok incedir bu çizgiyi fark etmek. Bizim nurculardan bile 
berzah nerden çıktı diyorlar. Ya varlıktır, ya vacibdir diyor. İşte aynayı kaldırırsan bitti. 
İki güneş birbirine yapıştı. Aynayı kaldırırsan ben kalmaz ve “Her şey Odur” olur. 
Aynayı kabul ettin ettin. Ama güneş o kadar tecelli ediyor ki, çok tehlikeli. 
 
Vahdet-üş şuhud ile Vahdet-ül maksud arasındaki fark:  
Sual: İmam-ı Rabbanî ile Üstadın farkı ne? Çünki biz şu an Muhyiddin-i Arabî ile 
Üstadın meşrebinin farkını konuştuk. Yani Vahdet-üş şuhud ile Vahdet-ül maksud 
(Üstadın meşrebi ya) arasındaki fark ne? 
Elcevab: İmam-ı Rabbanî Vahdet-üş Şuhudçu da değil. İkisini cem etmiş, arkasına 
geçmiş.; Vahdet-ül Vücud gözüken her şey O’dur dedi. Gözüken gözükmeyen varlık 
bir şey yok, Odur varlık dedi. Vahdet-üş Şuhud ise; gördüğümüz Odur diyor. 
Görmediğine dokunmadı. Bu bir varlık kabul ediyor. Şuhuddakiler O’dur diyor.  
 
Sual: Aynayı kabul ediyor mu Vahdet-üş Şuhud? 
Elcevab: İhatası dar olduğu için, gözüken O dedi. Ama Vahdet-ül Vücudcular, vücud 
olan ne varsa, Ondan başka vücud yoktur dediler.  
 
Sual: Gözüken O’dur denilince aynı gibi oluyor? 
Elcevab: Öyle oldu zaten. Bu ince çizgiyi bilmeyince ateistler, yani maddecilerle 
panteistler birbirine sureten benzediler. Üstad ama ikisi arasında seradan süreyyaya 
kadar fark var diyor. Birisi Allah adına varlığı ortadan kaldırıyor, birisi de varlığı esas 
almış Allah’ı inkar ediyor. İkisi aynı yere bakıyor. Aynayı görüp görmemek. İkisi de 
görmedi. Görmeyince, bu O’dur dedi, yani aynadaki güneşe semadaki güneştir dedi. 
Ateistler ve panteistler ise semadaki güneş diye bir şey yok, her şey budur, yani 
aynadaki güneştir dedi. İkisi de aynayı görmedi. Biri aynayı görmediği için aynadaki 
güneşi semadaki güneşle iltibas etti. Diğeri de aynayı görmediği ve semadaki güneşi 
inkar ettiği için “işte her şey budur “dedi. Püf nokta aynayı görüp görmemek.  
 
Sual: Vahdet-üş Şuhud’un temsilcisi kim? Biz İmam-ı Rabbanî biliyoruz. 
Elcevab: İmam-ı Rabbanî hazretleri değil ama onlara tanımlama ve yön vermiş. O 
“gözüken O’dur” dememiş.  
 
Aynadaki güneşi görerek güneşi kastetmiştir. Zaten ehl-i Sünnet yolu o. Semadaki 
güneş aynaya vuruyor. İmam-ı Rabbanî Hz “aynadaki güneş O’dur” diyor ama 
aynadaki güneşe “O” demiyor, “burada tecelli edene O’dur” diyor.  
 
Hakikat yolu “Bu Ondandır” dediği anda Vahdet-ül Vücud’dan ayrılıyor. Ama Vahdet-
üş Şuhud’çular şahid olduklarına O diyor, şahid olmadıklarına yok diyor. Muhyiddin-i 
Arabî “şahid olup olmadığım her şey Odur” diyor. Vahdet-üş Şuhud’çular “şahid 
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olduklarımız Odur” diyor. Şahid olmadığına karışmıyor. İmam-ı Rabbanî Hz ikisini cem 
ediyor. İmam-ı Rabbanî Hz ile bizim aramızdaki fark şu: o vacib tarafına esma yerine 
sıfatı koymuş, sıfat yerine esma koymuş. 

 
Nokta-i Nazar: Ona da şöyle bir yorum yapmıştık. Oradaki sıfattan kasıt esmanın 
sıfatıdır. Aslında farklılık yok. Aynı. 
 
İmam-ı Rabbanî Hz ile Risale-i Nur arasında fark yoktur, göremiyorum. Tek fark şu: o 
icmal etmiş, Risale-i Nur ise ihtiyaca binaen insana tatbik etmiş, insanda tefsir etmiş. 
En son mektubunda bu anlattığım meseleye “bu mesele ahirzamanda Mehdi’nin 
eserlerinde olacak ve Mehdi’nin cemaatında olacak. Bunlar direk, hiç berzaha yani 
tarikat berzahına girmeyecekler, yani zahirden hakikata geçecekler, birisinden ders 
almayacaklar” diyor. Yani onlar direk Kur’an’ı Kur’an’dan, Allah’ı Allah’tan alacaklar. 
Yani berzaha ihtiyaç duymayacaklar. Tek bir grub. Ahirzamanda Mehdi’nin grubu 
olacak.  
 
Sen şimdi bak ne konuşuyorsun. Alimlerin arasındaki farkları bile konuşuyorsun. Allah 
o mübarek zatları şefaatlerine mazhar eylesin, tevazu için demiyorum, Allah ayakları 
altındaki tozu üzerime kondursun. Çok seviyorum bütün o büyük zatları. Hallac-ı 
Mansur’u da çok seviyorum. Muhyiddin-i Arabî’yi de çok seviyorum. Hatayı yaptılar 
ama çözemediler ki, bu nedenle mahzurdurlar. Bu çünkü çok ince bir mesele. Üstad 
demese biz de bilmeyecektik.  
 
Sual: “Seradikat-ı tecelliyat var. Konuşmak sıkıntı”? 
Elcevab: İmam-ı Rabbanî Hz Seradikat-ı tecelliyatı imkan ve vücub ortasında 
olduğunu söylüyor. Eğer birisi oraya geldim diyorsa, orada olmadığına delildir diyor, 
çünkü orada konuşmak yoktur, diyor. Konuşmak neredeydi? Miraçtaki serüvende ilk 
önce “kelamına” sonra “rü’yetine” mazhar oldu.  

DİMAĞ  (Levh-i mahfuzun 
bizdeki karşılığı, küçük 
montası. İsm-i Azamları 
isme dönüştüren, isimleri  
İsm-i azam yapan BERZAH.

MEC’ULİsm-i Azamlar

İsimler
Kalb

Evet, aynı. Esmadan Sıfat çıkar diyor. Aslında onun 
buradaki sıfattan kastı esmanın sıfatıdır, yoksa esmanın 
kaynağı olan sıfat değildir. “Esmadan çıkan sıfatlar” 
dediği yerde esmanın sıfatlarını kastediyor. Zaten 
kitabında bunu açıklıyorlar. Yani böyle derken esmanın 
kaynağı olan Sıfat-ı subutiye, Sıfat-ı zatiye, Sıfat-ı 
İlahiyeleri kasdetmiyor.  
 

Sıfat-ı subutiye 
Sıfat-ı zatiye 
Sıfat-ı İlahiye 

Sıfatlar  
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Sual: Bendeki O – Ondaki ben. Seradikat-ı tecelliyat. Bunda bir mahsur yok, sadece 
konuşmak, bunu dava edinmek sıkıntı.  
Elcevab: (ellerini bir defa birbirine çarpıyor BEN diyor, ikinci defa çarpıyor O diyor, 
sonra iki elini iç içe geçiriyor). Fakat O değil, Ondandır dersen, bu bu oluyor (bir eli 
diğer eli oluyor). Çünkü mec’uldeki Ben mana tarafındaki esmanın veya şuunatın tam 
kendisi değil, beni oluşturan mertebe.  
 
Nokta-i Nazar: Ondandır’ı hiç bırakmamak lazım.  
 
Evet, “Heme Ost” değil, yani her şey O değil, “Heme Ezost” tur, yani her şey Ondandır. 
Nedir o? Şuunat, Sıfat (zatiye, subutiye), Esma (zatiye, fiiliye) à bunlar ben’i 
oluşturmuş mec’ulde, seni de oluşturmuş, onu da. Hepimizi farklı. Beni oluşturan 
mertebe seni oluşturan mertebe değil. Onun için O değildir, oralardandır.  

 
 
 
 
 
 
 
 

İmam-ı Rabbanî’ye göre Seradikat-ı 
tecelliyat burada. 

“rü’yetine” 

“kelamına” 

Kelam; Levh-i Mahfuzun damına 
kadar. Kelam; Kuran. Kur’an’ın 
kaynağı kelam sıfatı. İmam-ı 
Rabbanî Hz “Levh-i Mahfuzdan 
yukarısında kelam sıfatı yok” diyor. 
Eğer oradan sonra “ben oralara 
çıktım” diye konuşuyorsa, orada 
olmadığını gösteriyor, diyor. O 
Levh-i Mahfuzdadır. Çünkü orada 
konuşmak yoktur.  
 

DİMAĞ  (Levh-i m
ahfuzun 

bizdeki karşılığı, küçük 

montası. İsm-i Azamları 

isme dönüştüren, isimleri  

İsm-i azam yapan BERZAH.

MEC’U
L

İsm-i Azamlar

İsimler

Kalb

Mec’ul. 
Ene.       O 
Ben’ler. 

Zatiye & Subutiye 

Zatiye, İlahiye, Fiiliye 

İrfan  

Cem-ül cem. Ben.  Yasin  

Ben. Ene. 

“O”. Ondaki ben. 

Bendeki à O 
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Şuunat-ı zatiyeden, Sıfatların cem’inden, Esmaların cem’inden mec’ule tecelli ediyor, 
Mec’ul oluşuyor. Sen kimsin biliyor musun? Sendeki ben “İrfan” dan kasıt kesişmelerin 
toplamıdır. Asıl değilsin. Ama yine vacib. Kesişlemelerin toplamı yani cem-ül cem’i 
Ben. O Ben’in içinde bak Şuunat var, Sıfat var, Esma var. Bu dilim İrfanın dilimi. Bir 
başka dilim de Yasin’in. Onun diliminde de esmaların, sıfatların ve şuunatın kesişimleri 
var. Tecelli eden esmalar, sıfatlar, şuunatlar “O” ama bizatihi değil à bendeki O. O 
zaman Allah’ı görecek olan bendeki O ile Ondaki ben. Bendeki O ile Ondaki Ben’i….  
 
Sual: Bendeki O’yu Ben olan kesişmeleri ayırdınız? 
Elcevab: Mec’ulün içini gösterdim, yoksa mec’ulün dışında değil bu kesişmeler. 
Hepimiz mec’ulün içinde varız. Birbirimiz arasındaki farklılık kesişmelerdir. Bunu 
göstermek için mec’ulün dışında kesişmeleri gösterdim. Yoksa hepsi mec’ulün içinde. 
Bu kesişmeler Ene’lerin meratibidir. Bunlar O’dur àHu. “Lailahe illa Hu.” Ferdiyet yani. 
Mec’ulde, Ene à Ben diyor ama aslında à O. Yani bendeki O à Ondaki ben. 
 
Sual: Aynı şey mi? 
Elcevab: Allah canibinden bakarsan à Ondaki ben. Ben canibinden bakarsan à 
bendeki O. Dağlar kadar fark var. Bundan dolayı “Heme Ezost”tur, yani Ondandır 
(Mektubat 84).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bütün şuunat, sıfat ve esmanın kesitlerini koy, drt, drt,drt. Ben, sen, o, o, o, benler, 
benler, benler. O zaman herkes Rabbini görecek. Herkes buradaki kesişmeleri 
görecek.  
 
Sual: Başka şansı, yol yok? 
Elcevab: Yok, zaten talebin de olmayacak. Ben hiçbir zaman şimdiye kadar gözümle 
işitmeyi taleb etmemiştim. Ondan azab çekmedim.  
 
Sual: Peygamberimizde asm nasıl oldu? 
Elcevab: Mec’uldeki benleri meydana getiren ism-i azamlarla, sıfat-ı azamlarla olmuş. 
Mec’ulden aşağısında öyle değil. Biz cilve, cemal, nakış, sanatlarla meşgulüz. 
Peygamberimiz asm her ismin mertebe-i azamı ve ism-i azam cihetiyle tamamen 
mazhar olmuş. 

Mana tarafı 

Nur tarafı 

Nur-u Muhammedî             
Mec’ul                     
Ben’lerin cem’i 

Mana &   
Nur 

Bendeki O 

Ondaki Ben 

“Ben” 

“O” 

Göz  

Göz  
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Sual: O da Rabbini gördü değil mi? 
Elcevab: Evet. Allah olmuyor. Rabb-ül alemine mazhar olmuş. Bütün isimlerin 
mertebe-i azamı olduğundan ve bütün ism-i azamlara mazhar olduğundan olmuş. 
Çünkü Rabb-ül alemin derken Mec’ulün aşağısı olan alemlerin Rabbi. Mahiyet-i 
zatiyesi hakkında “Seni en iyi bilen yine Sensin” demiş Allah Resulü. Orası bilinemez. 
Zaten Hadis-i Kudsîde “Zatımı tefekkür etmeyin” diyor. Orası olmayacak, 
bilinemeyecek, hiçbir şekilde, kat’î bir surette.  
 
Sual: Mahiyet-i zatiyeyi mi görmek isteyen ölüm ve helâkete maruz olur? 
Elcevab: Evet, onu taleb ettiği için. Onu kastettiği zaman.  
 
Sual: Onu kastetmekle nasıl ölüm ve helaket olur ki? Bu nasıl istenir ki? 
Elcevab: İstemek değil, iddia ettiği. Mesela ben uçmak istiyorum, bu haktır. Uçuyorum 
demek iddiadır.  
 
Sual: Beni oluşturan esma, sıfat ve şuunatın kesiştiği meratibler değişir mi? Yani sabit 
bir şey var ama alem-i şehadete uğradıktan sonra kişi kendisi şekillendiriyor mu? Yani 
standart mı değil mi? 
Elcevab: Bu kesişme noktaları her insanın nokta-i kemalidir. Nokta yaptık ama 
içerisinde sınır yok.  
 
Sual: Peygamber asm mebde’ ve müntehayı eşit yapmış. Bizde değil? 
Elcevab: Hayır, bizde öyle değil. O nokta-i kemaline gelmiş. Biz daha gelemedik,  
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cennette de gelemeyiz. 
 
Benim bir tefekkürüm şöyleydi ama bu bana ait. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış 
doğrudur. Cennetteki en yüksek makamım ne olacak dedim. Gide gide hep terakki 
edecek ya. Muhammed asm dünyada yaşarken kazandığı nokta-i kemalat benim son 
noktam olacak orada.  
 
Sual: Peygamberimizin Makam-ı Mahmud’u durmadan yükseliyor. O nerde? 
Elcevab: O haşir meydanındaki makamı, cennetteki makamı değil.  
 
Sual: Hani o noktalar aslında sınırsız dedik. O noktadan bakarsak, Makam-ı Mahmud 
da devamlı terakki eden makam olduğu için. 
Elcevab: İsmi o. Mesela buranın adı Zeytinburnu. Zeytinburnu bir yerde durmuyor mu? 
İstanbul’un bir mahallesi. Fikren biz duruyor muyuz burada? Cismen duruyoruz. 
Cennet böyle (Zeytinburnu gibi) bir şey ama insan böyle değil.  
 
Sual: Hadis-i şerifte “Cennette bana Makam-ı Mahmud ve cehennemin yedinci mi 
tabakası gösterildi” diyor? 
Elcevab: “Cennete girdim, Cehennem bana gösterildi” diyor. Makam-ı Mahmud haşir 
meydanında gösterildi. Cennet ve Cehennemin gösterilmesi Arafat sisteminde oluyor. 
Hepsini gördü, çünkü hepsini (Şecere-i hilkatin tüm meratiblerini) geçti.  
 
Bu dersleri duyanın derdi cennet olmaz, onunla iktifa etmez. Cennet O değil ki, cennet 
hizmet makamıdır. Bizim cennetimiz Cennetin sahibini bulmak, cehennemimiz 
Cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Bizim cennetle ve cehennemle işimiz böyle 
olmalı.  
 
Sual: Biz burada ilim mi alıyoruz? 
Elcevab: Hayır, ilim almıyoruz. İlim; subutî sıfattır. İlimle uyandırılıyorsun. Zahirde 
dışarıdan ilim alırız. Ama batında alınan şeyler bizim aslımızda zaten var, uyanıyor. 
Çekirdek; güneşten bir şey alıyor, sudan alıyor, topraktan alıyor. Alıyor gibi ama aslını 
dışarıya veriyor. Çekirdek; suyu alarak, güneşi alarak, toprağı alarak, aslını dışarıya 
veriyor. Biz de ilim alarak içeridekini dışarıya çıkarıyoruz. İlim; içimizi dışarı yapmak 
içindir. Ama zahirde böyle konuşmayacaksın. Evet, zahirde ilim alıyoruz, içeriyi 
dolduruyoruz. Hakikatta şöyle: alınanla inşa oluyoruz. Bu nedenle zahirde Azrail 
geliyor, canımızı alıyor. Batında ise; dört melek zaten burada (bende). Dimağımı tutan 
ceberut à Cebrail. Ruhumu cesedde tutan à Azrail. Hayatımı tutan à İsrafil. Şuur ve 
hadiseleri, melekeleri tutan à Mikail. Vefat demek à Azrail’in uçup gitmesi. Dört melek 
eşyasını toplayıp gidiyor. Zahirde Azrail geliyor, batında Azrail gidiyor.  
 
Ders bitti…ders sonrası görüntüsüz sesli sohbet: 
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Nokta-i Nazar: Aynadaki görüntünün karşısında gerçek olan, görüntünün sahibi var. 
Ben ise şu an aynadaki görüntüyüm. Ben aynadaki görüntü olarak diyorum ki: “Ben 
kimim?” Ben Ondaki ben’im. Onun buradaki, bendeki görüntüsü. Ben diyorum ki: “Ben, 
bendeki O’yum.” 
 
Nokta-i Nazar: Ben, Hasan abinin bendeki karşılığını biliyorum. Değerini, kıymetini, vs 
bilebilirim. Peki ben Hasan ağabeydeki yerimi bilemiyebilirim miyim? Osman abi diyor 
ki “bilebilirsin”. Sendeki O olursan, bilebilirsin. Benim yanımdaki Hasan abinin bir 
değeri var, bunu ben biliyorum, hepsini bilebilirim, çünkü ben meşgulüm.  
 
İkisi de doğrudur. Niçin biliyor musun? Eğer suretten hakikata geçersen Onun bendeki 
izdüşümlerini, karşılıklarını bilirim. Bendeki karşılıkları. Bu Onun hakikatıdır.  
 
Sual: Suretten hakikata geçme nisbetinde bilirim değil mi? 
Elcevab: Evet, bilirsin. Burada kalmıyor insan. Fena-yı mutlaka mazhar olunca, oraya 
geçince, artık her şey bütün meratibiyle mertebesiz bir mertebe diyor (Bd.) Mesnevi-i 
Nuriye 642 de. Bu sefer benim hakikatımı sendeki karşılıklarıyla bilebilirsin, çünkü 
ortak tarafımız var ama derecesini bilmiyorum. Sende de bendeki hakikatlar var. Fakat 
bu hakikatların meratibi bilinmiyor. Mesela sende de ilim var, sende de ebed arzusu 
var. Bu hakikattır. Bunun meratibini bilmiyorum. Bendekini sendeki işaret eder, gösterir 
ama o değil daha. Mesela “Malatya’ya Hoş Geldiniz” diyor tabela. Tabela Malatya değil, 
işaret ediyor. Fakat eğer insan fena-yı mutlaka olursa, yani bütün beşeriyetten çıkarsa. 
Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149 da “fena-yı mutlaka mazhar olursa, bütün evliyaların omuzu 
benim ayağımın altındadır” demiş diyor Geylanî. O makama gelmeyen onu diyemez 
diyor Üstad. Ama Geylanî Hz diyebilir. Çünkü beşeriyeti yok. O hakikattan mahiyete 
geçmiş. İmkan ve vücub ortasına geçmiş. Orada artık benim dışımda her şeyimi 
bilebilir. Benim dışımda ama. Yine beni bilemez. Yani bendeki O’yu, sendeki O ile 
bilemez. Ama işaret eder, tanımlar. Çünkü herkesteki Rab ayrıdır. Bir Rabb-ül alemin 
var, bir de Rabbi var. Bendeki O à Rabbimdir. Sende de Rabbim var. Onu bilemez.  
 
Nokta-i Nazar: Aynadaki görüntü soruyor: “Ben neyim?” Cevap geliyor: “Ondaki 
ben’im, bendeki O’yum”. Yani ikisini de aynı kişi söylüyor. Biz burayı görmüyoruz zaten 
ama biliyoruz ki, benim iki tane cevabım var. Aynadaki görüntü konuşuyor. “Ben kimim” 
diye kendine soruyor ve iki tane cevap alıyor. “Bendeki O’dur bu” diyor. Başka bir 
açıdan da bu sefer “Ondaki ben’im” diyor. Onun bende görünmesidir diye kendisi 
sorguluyor. 
 
Sual: Bendeki O ile Ondaki ben eşit midir? 
Elcevab: Hiçbir zaman bu iki tabiri güneş demiyor. Aynadaki güneş söylüyor ikisini. 
“Ben kimim” sorusuna kendisi iki türlü cevap veriyor. Çünkü ikisi de doğru. 
 
Sual: İkisi de aynı cevap o zaman? 
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Elcevab: Değil. Pergeli oraya koy (mec’ule). Orada hepimiz varız. Ondaki ben 
düşmemiş, düşmemiş daha. Ondaki ben yani Allah benim hakkımda ne düşünüyor? 
Nerden bilirim? Kendime bakarak. O işte bendeki O. Düşen miktar.  
 
Sual: O zaman zanla mı cevap veriyorum ben buna? 
Elcevab: Tabi, çünkü zandan hiçbir zaman çıkamazsın.  
 
Benim bildiğim bendeki O, tıpa tıp Allah’ta aynı mıdır? Değil. O zaman O olan Allah 
beni bir biliyor. O beni bilme şekli, miktarı, benim Allah’ça nasılımım bilebilir miyim ben? 
Bilemem. Benim bilgim şu: Bende O var. Onu biliyorum. Bende ne kadar O varsa. Ama 
Onda ben nasılım bilmiyorum. Ondaki ben; aşağı düşmemiş.  
 
Sual: O bilgi yani Ondaki ben benim ne işime yarayacak? 
Elcevab: Senin bir kendi hakkında bilgin var, bir de Allah hakkında bilgin var. Allah 
hakkında bilgin kadar biliyor Allah seni. O olan Allah’ta bir ben var. Sen de varsın, o da 
var. O olan Allah’ta ben’ler var. Ben varım ama o Allah’taki ben’leri nasıl biliyor, ben 
nasılım, Allah’ta nasıl gözüküyorum bilemem ben. O aşağıya düşmemiş.  
 
Sual: O zaman onun cevabı ahirette verilecek? 
Elcevab: Olabilir. Ama şuna da şahidim: ben var ya ben. Ben bir O var. Onunla 
diyorum zaten İyyakene’budu ve iyyakenestain. “Senden sana ben diye koştum.” 
“Bende bir ben vardır, benden içeru.” “Ben ben dedimse de yine Sensin ol Ben. 
Hiçlikten ne çıkar, bendeki benlik yine Senden.” Kim bu? Bendeki O! Bendeki ben olan, 
pergeli ben’e koydum ben diyorum. Ama bende O var. Ne kadar var? Kendi zanların 
kadar O var oldu. Çünkü Allah taayyün ve teşahhus ettiği kadar. Allah zanlarımıza 
göredir. O zanlarımız ben’dir. O zanlarımızın oluşturduğu Rab da O, bendeki O.  
 
Sual: O zaman şu Rabbim, bu da ben’im? 
Elcevab: Doğru. Yani bendeki Oà ben’im. Ondaki ben iseà Rabbimdir, benim 
Rabbim.  
 
Nokta-i Nazar: Pergeli Ondaki ben’e koydum. Ordayım. Oradan bilinen ben à ben’im. 
Bendeki O’na bakıyorum. Mahiyet-i zatiye canibinden bakıyorum. 
 
İşte oradan bakamazsın. Orası “ölüm ve helakettir”. Niçin biliyor musun? Vacibe 
giremezsin ki!  
 
Nokta-i Nazar: Bu taraftan bakmak daha tehlike oluyor. Çünkü o zaman yapışmış 
olurum. Tefekkür olmuyor. 
 
Mec’ulden bakacaksın. 
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Nokta-i Nazar: Siz Zat’sınız. Aynadaki de görüntünüz. Aynadaki görüntü konuşuyor. 
“Ben kimim?” İrfan’ın dediği Zat’tan görüntüye konuşmak. Ama biz “biz” dediğimiz şu 
andaki görüntü.  
 
Vacibe geçip aşağıya bakamazsın. İki bakış var: Mec’ulde dur. Mec’ulden mana 
tarafına bakarsan à Ondaki ben’dir. Mec’ulden nur tarafına bakarsan à Bendeki 
O’dur. Ama sen esmanın içine girip de esmadan varlığa bakamazsın. Esmaya girilmez. 
Orası vacib. Mümkün giremez.  
 
Nokta-i Nazar: Ondaki ben ile bendeki O dediğimizde “ben” kelimesi zahirde aynı ama 
içeriği aslında farklı. 
 
Sual: Bu ifadeleri kim kullanıyor? Allah’ın ifadesi mi, Mec’ulün ifadesi mi? 
Elcevab: Mec’ulün ifadesi. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman bu ifadeler bizim tarafımızdan, mec’ulden vacib tarafına 
söyleniyor. Allah bunları söylemiyor ki. Söylenir de öyle bir tanıma ihtiyaç var mı? 
 
Bunları konuşan Ene’dir. “İyyakene’budu ve iyyakenestain” kim diyorsa, bunları diyen 
o. İyyake à sana, yani ben-sen. Mahluk vacibe giremez. 
 
Sual: Mahiyet-i zatiyeden bir şey bende yok mu? Var. Beni ben yapan o mahiyet-i 
zatiyeden değil mi? Konuşan o değil mi? 
Elcevab: Konuşan mahiyet-i zatiye değil. 
 
Sual: Konuşan mahiyet-i zatiyeden bana verilen diyorum? 
Elcevab: Hayır, konuşan o değil, aşağıdakiler. Ben konuşuyor. Bendeki O konuşuyor.  
 
Sual: Bendeki O ney? 
Elcevab: Ondaki ben. 
 
Sual: O zaman ikisi aynı şey oldu? 
Elcevab: Olmadı. Kelime O, Kelime aynı olduğu için, O harfi seni aldatıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Yukardaki ben ile aşağıdaki ben farklı, ikisi aynı değil. 
 
Sual: Aşağıdaki işte ben’im. Ben nerden geliyorum?  
Elcevab: Ondan. Mahiyet-i zatiyeden gelmiyoruz. İkisi de O harfi olduğu için, seni 
aldatıyor. Bendeki O ve Ondaki ben. İkisi de O olunca, aynı oldu senin aleminde.  
 
Nokta-i Nazar: Ondaki ben à küllîsidir. Bendeki O à cüz’îsi. 
 
Sual: Bir noktadan bakarsanız aynısı çıkar. Aynadaki görüntü konuştuğunda, Ondaki 
ben derse bu görüntü, yani o diyor ki “Ondaki benim buradaki görüntüsüyüm” derse, 
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kendini öyle tanımlarsa, doğru mu yanlış mı? Yani aynadaki görüntü diyor ki: “Ondaki 
ben’im ben.”  
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Ben çok büyüğüm. Bu aynada gözüktüğüm kadarım mı? Ben O’yum diyor. 
“Ondaki ben’im” dediği zaman o görüntü doğru değil mi? 
Elcevab: Aynanın içindeki sensin ama sen değilsin.  
Sual: Ondaki O’yum demiyor zaten. Onda bir ben var, o ben orada gözüküyor. Bendeki 
O ile Ondaki ben aynada içtima edebilir. Bir beis yok. aynalık zaten böyle olmuyor mu? 
Sendeki benlik-O anlayışı gittikçe değişiyor mu ilim yaparak? 
Elcevab: Evet, değişiyor.  
 
Sual: Demek ilmin arttıkça bendeki yakınlığın, hissiyatın, fikriyatın, hâletin farklılaşıyor 
mu? 
Elcevab: Değişiyor. 
 
Sual: Bendeki O değişiyor. Ama Onda bir ben var, Onun aleminde, o hiç değişmiyor. 
Böylelikle aynı olmadığı gözüküyor. Bak ilim yaptık, tefekkür yaptık. Her anladıkça, fark 
ettikçe, içini doldurdukça vs anlayışın değişiyor mu? 
Elcevab: Değişiyor. Vacibde bir şey değişmez. Allah’lığa yakışmaz. O zaman bendeki 
O değişiyor. Devamlı değişiyor. Terakki ettikçe o değişiyor. Bendeki O değişkense, 
Ondaki o ben değişmez.  
 
Nokta-i Nazar: Bendeki O à Ondaki ben’e yetişmeye çalışıyor.  
 
Aynen. O zaman mi’raçtan uygulayalım: “mebde’ ve müntehanın hayt-ı ittisalıdır”. 
Bendekiler devamlı değişiyor. Bak derste anlamıştın, şimdi çıkmaza girdin. Niçin 
çıkmaza girdin? O anlayışını da terk ettin, çünkü terakki ettin. Sakın ha, aşağı indim 
deme! Karıştırdım deme! Hayır, ruha başka bir boyut açıldı. Burada kanaat edecek 
misin? Etmeyeceksin. Dolayısıyla her bunu tefekkür ettikçe, tanımlama ayna olacak. 
O, O, O kelime aynı. Sıfır, sıfır. O diyeceksin ama O’nun içi bazen misket kadar, bazen 
küre kadar olacak. Onun içi çok dolacak. O var ya, sıfır, O. Onun içi büyüyecek, 
büyüyecek nihayetsiz. O anlayışımız kıyamete kadar değişecek. Kabirde de terakki 
edeceğiz. Allah anlayışımız değişecek. Bu değişkendir. Cennette de değişecek. Peki 
bendeki değişkenlik Allah’ın beni bilmesindeki o yapı değişir mi? Allah’ta değişmez. O 
zaman Ondaki ben değişmiyor, bendeki O benim za’fiyetimden, mahluk oluşumdan 
öğrendiğimden, terakki ettiğimden değişiyor. Bir taraf değişken, bir taraf değişmeyen. 
O zaman değişen değişmeyene hep yaklaşmak istiyor. Niçin? Oraya yaklaşayım, O 
olayım diyor. Ondan dolayı sonsuzluk çıkıyor. Esmaya da giremeyeceği için ama 
Ondaki ben yani Onda bir ben var ya, o esmadadır. Allah’ın benim hakkımdaki bilgisi, 
Allah’ın benim hakkımdaki hakikatı, Allah’a mahsus. Allah beni nasıl biliyor, ben 
bilmiyorum ama benim bildiğim şu: Ben Ona yetişmek istiyorum. Allah beni nasıl biliyor, 
onu öğrenmek istiyorum. Allah beni nasıl biliyor ve ben Ona yetişmek istediğimden, 
sonsuzluk açılıyor.  
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Nokta-i Nazar: Mi’raçta o zaman bendeki O’nun Ondaki ben olması mi’racıdır.  
 
Sual: “Enel Hak” bunu fark edilme yeri mi? 
Elcevab: Enel Hak bunu fark edilme yeriydi, doğru. 
 
Sual: O zaman Hallac-ı Mansur’un imanı enfüsçü bir Nur talebesinin imanının 
başlangıç noktası diyebilir miyiz? 
Elcevab: Hak yemeyelim. O adam fikrî değil. O hisse geçmiş. Ona yetişemeyiz. Ama 
fikirde biz onu geçmişiz. Onun hata yaptığı yerde bizim ayağımız suya girmedi. Onun 
boğulduğu yeri biz geçmişiz fikren. Ama hissen yetişemedik. Yani o Allah’ı hissetmesi, 
Allah’ı aleminde zevk etmesinin alameti nedir? Günahtan nefret etmesidir. Bizim 
günahtan nefret edecek makamımız yok. Allah’ı ne kadar hissedersen, alameti 
şudur: günahtan nefret edersin. Şöyle diyeyim: Hiçbir sahabe Ahmed bin Hanbel’e 
ilim noktasında yetişemez, çünkü 1 milyon hadisin ravisi. En fazla hadis nakleden Aişe-
i Sıddıka ra 2700 küsür. Sonra Ebu Hureyre ra 2500. Bir milyon hadis nerde, 2500 
nerde. Sahabeye niçin yetişilmiyor? Sahabe ilim değil, his noktasında içe girmiş. Allah’ı 
hissediyor, massediyor, zevkediyor. Biz, Allah’ı fikrediyoruz, ilmediyoruz.  
 
Sual: Peki bizim günahtan nefret etme boyutunu yakalayabilmemiz için bizde ne 
gerekiyor? 
Elcevab: Bizde fikriyatımızı, yaptığımız şeyi, bunları sürekli tefekkür ede ede, mütalaa 
ve müzakere yapa yapa. Çünkü su yumuşaktır, kaya serttir. Su vura vura, vura vura, 
düşündüğün ve konuştuğun yerdesin ya… mesela bir cinsellik veya kabadayılık hayal 
ediyorsunuz, birisiyle beraber olmayı. O anda o his uyanmıyor mu? İşte biz bu dersleri 
tefekkür ede ede, hâletimiz orası oluyor. İşte böyle geçiliyor hâlete. Mesela işte bir şeyi 
hayal ediyorsunuz. Hayal ettiğimiz anda hayalde olduğumuz bilmeyiz. Aynı hissi 
yaşarız. Bu dersleri de fikr ede ede, hayal ede ede à hayal ettiğin yerdesin. Nerde 
olduğun değil, ne hissettiğinsin! O zaman biz bunları tefekkür ede ede, o alemde 
oluyoruz. Ondan dolayıdır ki saatlerce ve günlerce bu dersin tesirinden çıkamıyorsun. 
Meczub gibi bir şey oluyor. Bazıları çok uzun zaman çıkamadığı için, şatahat oluyor. 
Bizde (Risale-i Nurda) kurallar biraz sert olduğu için, birkaç saat sonra çıkıyorsun. 
Mesela siz dört saattir bu derstesiniz. En az dört saat bu dersten kurtulamazsınız. 
Tefekkür ettiğin anda hissediyorsun. Hayal ettiğin şeyde değilsen, hayal zevk 
vermez. Olmadığın yere seni taşıyan hayal. Ama aynısın. Birisine kızıyorsun, 
vuruyorsun hayalinde veya bir kadınla berabersin. O’sun. O’sun ki uyanıyor her şeyin. 
Bu derslerle biz fikredince, orada oluyorsun fikren. Fikren ordayız, ordayız, ordayız, 
artık açılıyor ve à hissen ordayız, hissen ordayız, hissen ordayız à latife olarak 
ordayız, latife olarak ordayız à hakikat olarak ordayız, hakikat olarak ordayız à 
mahiyet olarak ordayız, mahiyet olarak ordayız à bitti à fena-yı mutlak. Kimse yok 
artık. Diyende denilen de bir oldu. Orada artık iman olmuyor. İman gaybadır. Gayb 
kalkıyor.  
 
Sual: Bu yol, yöntem Risale-i Nurda açık mı? 
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Elcevab: Bu yol açık diyor. Çünkü Sike-i Tasdik-i Gaybî 149 da Fena-yı mutlaktan 
bahsediyor.  
 
Sual: Ben mi değişiyorum, zanlarım mı değişiyor? 
Elcevab: Allah diyor ki: “Ben zannınıza göreyim. Zannınızı düzeltin.” Bu hitap kimedir? 
Bana. O zaman ben zannımız düzeltirim. Allah da bana öyle olur. İlk önce ben 
düşüncelerimi, ben doğrularımı doğru kullanırsam, ben zanlarımı oluşturuyorum, 
zanlarım da Onu oluşturuyor, Rabbimi oluşturuyor. Ben zanlarımı oluşturuyorum, 
zanlarım da Rabbimi oluşturuyor.  
 
Nokta-i Nazar: Bendeki O’nu düzeltiyorsam, ben Ondaki ben’im. Ben, bendeki Onu 
düzeltiyorsam, o zaman ben Ondaki ben’im ki, bendeki Onu düzeltiyorum. Vahdete 
getirmeye çalışıyorum hepsini. Yoksa o tecellidir, bu berzahtır doldur gidiyor. Ama bir 
de bu işe tevhid nazarıyla bakmak var.  
 
İkisini cem edersek, bendeki O-Ondaki ben olursa, mi’raç hakikatın oluyor. Tevhid bu. 
Tevhidin son zirvesi mi’racındır. Yani mebde’ ve müntehanın hayt-ı ittisalıdır. Neticesi 
şu: senin imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi ortaya çıkıyor.  
 
Fikir farklılıkları olmasa, ilim durur zaten. Zoraki “tamam abi” diyerek fikrimi kabul etsen, 
bu doğru değildir.  
 
Bir tanesi değişken taraf (bendeki O). Bir tanesi de değişkenleri de barındıran taraf 
(Ondaki ben). Onda ben daima değişiyor, bendeki O vasıtasıyla ama Allah’ın benim 
hakkımdaki benim ne kadar değişeceğimi ne kadar farklılık arz edeceğimi biliyor.  
 
Ders görüntülü devam ediyor: 
 

• Bendeki O    à Ben 
• Ondaki Ben à Rabbî 

 
Nokta-i Nazar: Benim tefekkürüme göre ben à Rabbi’min arkasındayım. Ben Rabbi 
oluşturuyorsam, ben Rabbîden daha arka plandayım demektir.  
 
à Peki Rabbini bende mi oluşturuyorsun, Allah’ın anlayışını mı değiştiriyorsun.  

• Bende oluşturuyorum. Allah’ın anlayışı değişmez. 
à O zaman değişmeyen bir şey var. Bunu kabul ediyor musun? 

• Evet, ediyorum. 
à Peki sendeki Rab değişken midir? 

• Evet, bendeki değişkendir. 
à Peki sendeki Rab değişken değilse, Ondaki sen senin Rabbindi, değişmeyenle 
değişeni nasıl eşit yapıyorsun? 

• Şöyle yapıyorum: Ben değişmiyorum. Bendeki zanlar değiştiği için Rabbim 
değişiyor. Ben sabitim. 
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à Evet ama yine sendekidir. Hep sende konuşuyoruz. Pergeli sana koyduk. Cevap 
veren aynı makam. Sen düşüncelerini değiştirirsen, zannın değişir. Zannın değişince, 
Rabbin değişir. Ama değişenler ve değişmeyenler Rab senin hakkındaki hepsini 
biliyordu. Oradaki sen, Allah’ın seni bilmesi, değişenlerin de değişmeyenlerin de 
hepsini bilerek biliyor Allah. O hiç değişmez.  

• Mahiyet-i zatiyeye zaten müdahale yok. Burada nur ve mana kısmı var. Mana 
kısmı; seradikat-ı tecelliyat, bu ben. Rab kısmı; nur kısmı. Ben bu nokta-i 
nazardan Rabbim dediğim şeyin arkasındayım, Allah canibinden değil. Mahiyet-
i zatiye ayrı zaten, oraya girmiyorum. Mana kısmında zanlarımla oluşturduğum 
Rabbim, zanlarımla oluşturuyorsam, ben bunun arkasında olmam lazım.  

à Arkası neresi biliyor musun? Parmağını Ene’ye koy. Nur aşağı doğru. O Rabların 
hep değişiyor. Onlar değişiyorsa, onların arkasındaki kimsin biliyor musun? Mec’ule 
kadar geldin. O Rabların arkasında sen isen, Rabbini sen oluşturuyorsan, Rabbin 
arkasında mec’uldasın hala. Vacibe girmezsin.  
 
Arkası şu, bak: Mana tarafı à Seradikat-ı tecelliyat. Nur tarafı à mahlukat ve 
oluşturduğum Rablar. Bu Rabları ben ne ile oluşturuyorum? Düşüncelerim à zanlarımı 
à zanlarım à Rabbimi oluşturuyor. Bu zanlarımın oluşturduğu devamlı değişkendir. 
Bunu sen oluşturuyorsun. Ben bunu oluşturuyorsam, ben bu değilim diyorsun, bu 
doğru. O zaman ben bunun arkasındayım. Yani Mec’uldeyim, çünkü devamlı değişken 
olan Rablar nur tarafında mec’ulden aşağısı. 
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Bu nur tarafındaki Rableri değiştiren sen olduğuna göre sen Rab değilsin, daha 
arkasısın. Neredekisin? Bu Rablar (nur tarafındakiler) mahlukiyet meratibindeki 
Rabdır. Senin oluşturduğun, sana tecelli etti. Bu senin kaderin. Bunları sen 
oluşturuyorsun. Düşüncelerin değiştikçe, zannın değişiyor, zannın değiştikçe Rabbin 
değişiyor. Mesela ben on yaşında da Allah’a inanıyordum, yirmi yaşında da Allah’a 
inanıyordum, şimdi de inanıyorum ama hepsi değişken. Sen diyorsun ki: Madem bunu 
(zanlarımla oluşturduğum Rabbi) ben oluşturuyorum, o zaman ben bunun 
arkasındayım. Doğru. Onun arkası Mec’uldür. Mec’ulden çıkamazsın. Mahlukat 
tarafındaki Rab; devamlı değişkendir. Ama esmadaki ve sıfattaki Allah’ın senin 
hakkında değiştiğin, değişmediğin ne kadar değişebilirsin, ne kadar değişebilmezsin, 
ne kadar mertebe aldın vs bütün ihtimaliyat, mümkinatın her çeşiti. Hakikat-ı İlahiye, 
Hakikat-ı mümkine, Hakikat-ı kevniye à hepsi biliniyor. Senin ne kadar değişeceğini 
biliyor. Sıfattaki Allah’ın senin hakkındaki bilgi, Allah’ın bilgisi değişmiyor. O zaman sen 
zanlarınla oluşturduğun arkasındasın, yani Mec’uldesin. Mec’ulden seradikat-ı 
tecelliyata çıkamazsın. Esmaya giremezsin. Ama Mec’ulden Esmaya bakabilirsin.  
 
Şu soruyu sorarsın o zaman: Ben kendimi biraz biliyorum, bildiğim kadar. Şu soru çok 
orijinal bir soru, hep eskide sorardım. “Acaba Allah beni nasıl biliyor?” İnsanın en çok 
merak ettiği bu. Sahabe diyor ya: “Biz Allah’tan razıyız, Allah da bizden razı mı?” Soru 
bu değil ama. Ben daha değişik soru soruyorum. “Ben Allah’ça nasılım? Allah beni 
nasıl biliyor?” Ona hiçbir zaman ben varamayacağım. Varamadığım için de 
zorlayacağım. O zorlamanın neticesinde devamlı terakki olacak. Allah’ı görmek ‘Ne 
haber, nasılsın’ değil. İlle Allah’ça ben nasılım. Dolayısıyla Cennette de devamlı 
Rabbim değişecek. Burada anlaştık mı? Rabbin arkası Mec’ul. Oradan daha öteye 
geçemezsin. 

• Anlaştık. Ondaki ben’in tecellisi oluyor o zaman Mec’ul? 
à Evet. Ama orada bir tane ben var. O zaman şöyle diyelim. Mec’ulün komplesi à 
Ondaki ben. Oradaki bir nokta ise à bendeki O.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Ondaki ben sabit ve tecellisi Mec’ul. Bu değişmiyor. Bu ben’im işte. Ben bendeki 
O’yu değiştiriyorum? 
Elcevab: Ondaki ben ile bendeki O’yu değiştiremezsin, çünkü Ondaki ben’de sen 
yoksun. Ondaki ben à Odur. Ondaki O. Yani Ondaki, Allah’ça bilinen tarafın var ya 
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senin, hep merak ettiğin şey var ya, işte burası, “Ondaki ben.” Oraya geçsen, merak 
biter, terakki biter, her şey fos olur. 
 
Sual: Ben kendimi tanımaya, anlamaya çalışıyorum derken Ondaki ben’i mi tanımaya 
çalışıyorum? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: O zaman ben kendimi tanımaya çalışıyorum? 
Elcevab: Aslın, hakikatın Ondaki ben’dir. Ama hiçbir zaman aslına varamayacaksın.  
 

• Şimdi hemfikiriz. 
à Aslına hiçbir zaman varamayacaksın. Niçin biliyor musun? Aslına varsan, sonlusun 
demektir. O zaman “O” denilen bir sistem yok sende.  

• Demek ki Ondaki ben Bendeki O’nu tefekkür ediyor. Görmek ve göstermek 
sırrınca. 

à Ondaki ben yapıyor işte onu. Ayna vasıtasıyla görmek ve göstermek istemesini 
Ondaki ben à bendeki O aynasında görmek istiyor. Bendeki O da aynasındaki 
görünenle Ondaki ben’i tanıyor.  
 
Sual: Mana ile nur yer değişirler mi? 
Elcevab: Olamaz. Altüst edersin. Darmadağın olur. Sistem biter.  
 
Ders yine görüntüsüz sesli devam ediyor: 
Nokta-i Nazar: Bu çok kaygan bir yer. Durduğun yere göre mevzu hemen çok tam 
tersine dönebiliyor. Durduğun yer ve bakış açınla değişiyor. Mesela ayna ile bakıyorum 
farklı oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Ayna misali sırf tefekkür için kapı açılmış, yani buradan girin, bunun 
üzerine bina edin meseleyi diye. O ayna haddimizi bilmek için. Sonunda öyle veya 
böyle tecellisin. Allah’ın varlığıyla varsın. Allah sana özgürlük verse dahi, bu özgürlük 
yine senden değil. Çünkü Allah’ın varlığıyla var olduğun için.  
 
à Varlıkla var oluyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Allah senin önünü açsa da, kudreti senin eline verse de, yani 
Peygamber asm yağmura “yağ” diyor, yağıyor. Dur diyor duruyor. Konuşan kimdir yani. 
 
à İşte “onun yürüyen ayağı olurum” diyor ya Hadis-i kudsîde, yani o kadar artık fena 
olmuş ki, kudreti ayn-ı kudreti olmuş. İradesi ayn-ı iradesi olmuş. Rabb-ül aleminin 
kudreti kudreti olmuş, iradesi iradesi olmuş, bakışı bakışı olmuş. Allah suya “yağ” diyor, 
Peygamber de “yağ” diyor. Ama peygamber denilen bir şey kalmamış.  
 
Nokta-i Nazar: Bunu kendinden bildiğin an terakki helaket oluyor.  
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à Bildiğin anda zaten o değilsin.  
 
Namahremler bakmasın… bakarsa, hayatları haram olur.  
 
Sual: O sorunun cevabını bulacak mıyız? 
Elcevab: Bulmak için “Ben ben diye yazdımsa da yine sensin ol ben. Hiçlikten ne çıkar, 
bendeki benlik yine Senden.” “Benden bana gitmek için Risale-i Nur diye koştum.” 
Allah’ı bulacağım diye koştu, hep kendisi kendisi kendisi. Ben koşuyorum ama koşan 
da koşulan yer de aynı çıkıyor. Öyle bir şey ki, kendimi tanıdıkça onu tanıyorum. 
Demek ki bendeki O ile Ondaki ben. Mebde’ ve müntehanın hayt-ı ittisalı. Kendini 
tanıdıkça, Allah’ı tanırsan…. orada kafam karışıyor.  
 
Tekrar görüntülü devam ediyor: 
 
Nokta-i Nazar: Tecellilere elif, kesişmelere nokta dedik demin. Aslında elif şöyle de 
olabilir à bütün şuunat, sıfat ve esmaların kesişmelerin toplamı olan kesit. Ben 
oluşuyorum, Ene.  
 
Yani noktaların birleşiminden elif oluyor. Elif; noktaların birbiri üstüne bindirilmesi. 
Demek yukardan aşağı değil, yanlama elif. Onu da meydana getiren nokta.  

 
 
 
Bunları çok ihata edeceksin ve herkesle konuşmayacaksın. Çünkü yarım hoca, yarım 
doktor, candan, imandan eder meselesini hatırlarsınız. İşte Muhyiddin-i Arabî’nin 
elinden tutan yoktu. Bizim elimizden tutan, bağıran çağıran var à Risale-i Nur.  
 
 
 
 

1.elif tefekkürü 1.elif tefekkürü 
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CİSMANİYET 17  
İçi boş olan nasıl dolduruluyor 

 
Mektubat 17 (Defter sahife 144): 
“Fakat ehl-i cehennem, 
            sakil cisimleri ve 
            büyük ve     
            ağır 
 
Günahtan bahsediyor. Günah yük diyor. Sevap nuranîdir, latiftir, şeffaftır. Bu insanı 
uçurmaya vesile olur. Günahın özelliği sakildir, yani katıdır, donuktur, kesiftir.  
 
Sual: Sakile özgün ağırlık diyebilir miyiz? Çünkü her maddenin özgün ağırlığı farklı. 
Zulümatın, kesafetin en sakil hali.  
Elcevab: Evet. Burada takip edilen şey şu: bu günah nasıl bir şey. Şimdi örnek 
veriyoruz: 
 
Yük; ruhadır. Hani deriz ya, “ruhuma çok ağır geldi. Lafın, sözün, davranışın, sözlerin 
bana çok ağır geldi.” dediğimiz gibi… 
 
Sözün çok ağır geldi diyor. Nasıl ağır geldi? Adam on sene, bir sene, beş sene bu 
sözün altından çıkamıyor. Mesela birisi birisine bir şey dedi. O laf, o söz onu senelerce 
kuyuya itmiş, çıkamıyor.  
 
…bana çok ağır geldi… dediğimiz gibi…yüklemeler hep ruha yapılıyor. Ruha nasıl yük 
yükleniyorsa, ruhtan da yük öyle alınıyor.  
 
Nasıl bir şey A=B ise B=A dır. Ruha hangi yöntemlerle yük atabiliyorsan, o yöntemin 
tersiyle yük alınabiliyor.  
 
Mananın kendisi yüktür.  
 
Mana yüktür, ama menfî ama müsbet. Lafız; surettir. Kelam; surettir. Mana; hakikatıdır. 
İster şer olsun, ister hayır olsun.  
 
Nasıl bir hâtıra insanı senelerce altında ezdiriyor… 
 
Bir hâtıra var, mesela belki on dakika geçirmişsin annenle veya babanla. Köyde vefat 
etmiş. Veya trafik kazası geçirmişsin, bebeğin ölmüş. Yani acımasız bir hatıra. Sana 
ufuk açan, inkılab ettiren güzel bir hatıra, nasıl senelerce sende yapı oluyor. Ya 
uçmana ya dibe çekilmene. Mesela biri kendi yanlış davranışından dolayı geçirdiği 
trafik kazasında yanındaki arkadaşı vefat etti diye kendisine katil nazarıyla bakıyor. Bu 
düşünce ruha tonlarca ağırlık olmuş. Sen bu kişiyi dünyevî hiçbir ağırlıkla böyle 
ezemezsin. Şimdi bu ruhtan bu yükü nasıl kaldıracaksın? Din olmadan kaldır hadi.  

günahların yükleri altında nasıl gidecekler.” 
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Nokta-i Nazar: Ruhun malzemesi buralı olmadığı için, buranın malzemesiyle de 
kalkmaz.  
 
Dinden başka yok. Ruha yüklenmiş. Ben katilim diye inanıyor. İlaçlarla bitmiş, çökmüş. 
İlaçlarla uyuşmuş, düşünmüyor ama kafa bitmiş. İlaca diyemezsin ki bu düşünceyi 
durdur, diğer düşünceler aktif olsun. Yani bu trafik kazasını bloke et ama diğerlerini 
hatırlasın. Bunu nasıl yaptıracaksın ilaca? Ya hepsini iptal edeceksin, ya da yine hepsi 
aktif olacak. Nasıl tefrik edeceksin?  
 
Az önce yolda konuştuk: Ehl-i Sünnet vel Cemaatı diğer batıl ve bid’at mezheplerden 
ayıran çalışarak bulduğum yedi sekiz temel madde var. Bunları da çok özel, çok 
hususî, her derste hatırlayabileceğim şekilde bir maddeye düşüreyim istedim. En 
belirgin özelliği nedir? Ehl-i Sünneti diğerlerinden ayıran. Mutlak adalet sahibi olan 
Allah ama yeryüzünde zulümler var. Nasıl tefrik edilecek? Yani bu zulmü bu adalete 
nasıl sığdıracaksın? Bunu izah edemedikleri için ya ifrat ettiler, ya tefrit ettiler. Şimdi o 
kişiye de nasıl izah edeceksin sen katil değilsin diye. Ne desen de, bir sürü düşünce 
yürütüyor.  
 
Sual: Ahirete imanla mı olur? 
Elcevab: Ahirete imanı aktif edeceksin ama akla doğru veriler vereceksin. Bir insanın 
mesul olabilmesi için iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti lazım. Adam Allah’a 
inanmıyor, ikrar etmiyor, zina, içki her şey var ama fetret ehli diye ehl-i cennettir. “Biz 
peygamber göndermedikçe, azab edici değiliz.” Ayeti var. Kutuplarda, Sibirya’da her 
türlü her şey var. Bilmiyor ki. Günahı günah bilmiyor ki, sevabı sevap bilsin. Bir insan 
mesul olabilmesi için, Allah’ın ona mesuliyet yüklemesi için, dört sıfat lazım: 
iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Var mıydı sende bunlar? Bir tanesi sende yoksa 
otomatik hepsi düşüyor. O kişiyi cehennemle tehdit eden dindi. O zaman onun çözümü 
dinde olmalı. Hangi sahada benim sorunum varsa, mesela akciğerimde sorunum 
varsa, bağırsak hapı benim çözümüm değil. O kişi dinden dolayı korkuyordu. Bu misali 
şunun için verdim: İnsanı öyle bir hatıra, öyle bir söz, öyle bir fiil yükleniyor ki, ruhu dibe 
indiriyor.  
 
Sual: Şimdi ruh ile cisim ilişkisine mi geleceğiz? Ruha olan bir şeyin cisimle ne alakası 
var diye değil mi? 
Elcevab: Evet. Bakın şunu çizdim: 
“Göz, kulak, akıl, kalb à gibi duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini” 
Gömleğe bak: cisim.  
 
Sual: Bu ruha mı giydiriliyor? 
Elcevab: Hayır, bu cismin içeriği, yani cisim nedir. Duygularla süslenmiş.  
 
Sual: Gömlek cisim, murassa olan göz, kulak, akıl, kalb. Yanlış mı? 
Elcevab: Yanlış.  
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Sual: Ne giydirmiş?  
Elcevab: Göz, kulak, akıl, kalb. Bunlar cisim gömleği.  
 
Sual: Bunlarla ama murassa diyor? 
Elcevab: Mesela “şu süslü kalemi verir misin” diyoruz. Göz bir hassedir, bir âlettir diyor 
Üstad. Akıl için bir mühendis gibidir diyor. Yani cisim gömleği à göz, kulak, akıl, kalb. 
Gömlek bunlar. “Günahı nasıl giydirdi” dedin. Cisim gömleği nasıl giydi? Cisim ne 
bilmiyoruz da ondan o soruyu soruyoruz. Senin aklına, kalbine mana nasıl giriyorsa, 
cisme de ruha da böyle iyilik veya kötülük yani günah veya sevap yükleniyor. Kalbde 
nasıl mana olarak kalıyor? Bütünselliktir ama biz buna (bedene) cisim demişiz. Oysa 
alakası yok. Cismaniyeti ta Arştan buraya kadar alıyor. Bütünsellik ama bunların bir 
hakikatı ve dışa vuruşu da gürültü, şu anda sureti. Tek tek beden-i misalîsi.  
 
Güzel bir sözün manası nice büyük yüklerin altından seni çekip çıkarıyor. Güzel bir 
düşünce seni kuyudan dışarıya çıkarıyor.  
 
Günahlar da bunun zıddı. Nasıl ki güzel bir söz seni kuyudan çıkarıyor, günahlar da 
kuyuya düşürüyor. Sevap nasıl yükleniyorsa, günahlar da aynen öyle yükleniyor. Ama 
ademî olduğu için adem vücudları uyanıyor.  
 
Sual: Günahın vücudu ademe mi bakıyor? 
Elcevab: Evet. Ademîdir. 
 
Sual: O zaman oradaki ikab ademden mi geliyor insana? 
Elcevab: Allah Kur’an’da günahtan daha çok akılsızlığa kızıyor. Günah; Cehenneme 
bakar. Günah; Cehennemin vücudunu gösteriyor. Akılsızlık ise; ademe işaret ediyor. 
İnsan cehenneme akılsız olduğundan giriyor. Zeka ile akıl farkını sizle çok konuştuk. 
13. Şua’da geçiyor. Peygamberimiz asm buyurmuş ki: “Bütün insanlar delidir. Delilik 
derece derecedir.” Yani Allah’a ve ahirete iman edeceksin, fakat o rahatlıkla günah 
işleyeceksin. Allah’a ve ahirete iman eden o rahatlıkla günahı işliyorsa, iman-ı bil ahiret 
o nisbette geri çekiliyor. İman-ı bil ahiret aktif olsa, insan günah işleyemez. Aklı, akıllı 
yapan nedir? Yani zekayı akla dönüştüren nedir? İman-ı billah ile iman-ı bil ahirettir.  
 
Nokta-i Nazar: Ruhu kabrinden çıkartıyor, beden kabrinden. 
 
Aklın içerisinde ne var? Zekayı akla dönüştüren nedir? İman-ı billah ile iman-ı bil 
ahirettir.  
 
Sual: Sadakat değil mi? 
Elcevab: O detay. Yani tılsım ne idi? Akıldı. Yani farkındalık akla geldi. Bir insan aklını 
başına alırsa ki, Kur’an’da “aklınızı başınıza alın, yaakkilun, taakkilun, efelatefekkerun, 
efelayetedebberun” geçiyor. Kur’an’da akla işaret ve ısrarla onayladığı kadar konu çok 
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azdır. “Düşünmezler mi, fikretmezler mi, ne kadar az düşünüyorsunuz, tusebbihu, 
yusebbihu…” Zeka ile akıl ayrılıyor.  
 
Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl 
yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce bir akıl olması lazım. Bu akıl 
yapılırken kullanılan yani yapan akla bu (yapılan) aklı bağlamak à akıllılıktır. Bu 
(yapılan) akılla “ne gerek var, kendimi idare ederim” zannıyla onunla (yapan akılla) 
alakayı kesmek à zekiliktir. Usul bakımından bu aklı vahye bağlamak à akıllılıktır. 
İçerisini biraz doldurdum. Zekayı akılla ayıran à iman-ı bil ahiret ve iman-ı billah. 
Allah’a ve ahirete iman etmek derecesine göre insan akıllıdır.  
 
Tılsım ve Sır: 
Sual: Tılsımı fark etmek yani? 
Elcevab: Evet. Tılsım; Allah’a ve ahirete iman etmenin bütünselliği. Bu manadaki 
manası bu. 8. Sözde tılsımı kuyuda fark etti. Her şey birbirine dönüştü, ters oldu. Aslan 
ata dönüştü. Bizim kullanacağımız şu: aklın içerisinde iman-ı billah var. İman-ı bil 
yevmil ahir derecesi şiddetine göre bu insan akıllıdır. Özeneceğiniz insan akıllı insan 
olmalı ve Allah’a ve ahirete imanı derecesi nisbetinde o insana özenin. Zekidir, iyi 
mühendistir ama cehennemliktir. İyi bir doktordur ama cehennemliktir. Zengindir ama 
namazı yoktur. Bunların hiçbir değeri yok. Varlıkta özenilecek şey imandır. Varlığın 
dışında Allah’tır. Özenilecek şey Allah’tır. Onun bizdeki karşılığı imandır. Onu en iyi 
belirleyen imandır. Hiçbir eşya, sanat Onu bu kadar gösteremez.  
 
Sual: Tılsım dimağda demiştiniz. Akıl ama vicdandadır? 
Elcevab: Hayır, zihinle karıştırdın.  
 
Akıllı ile zeki arasındaki fark à vahye tabi ve vahye tabi değil idi. Şimdi biraz daha ileri 
götürdük. Tılsım dersinden sonra anladım. Tılsım; değiştirerek dönüştüren. Sır ise; 
değiştirmeden dönüştürendir. Artı 10 derece sıcaklık varken aynı yerde 10 derece eksi 
olması sırdır. Ama artı 10 dereceyi eksi 10 dereceye getirip sıfırlanması à tılsım. 
Tılsım; değiştirerek dönüştüren. Sır ise; değiştirmeden iki zıd aynı yerde bulunabiliyor, 
hükmünü icra ediyor. Onun için sır. İman-küfür bulunabiliyor. Adavet-muhabbet 
bulunabiliyor insanda. Kedi-köpek aynıdır. Çocuk aynıdır, sığır aynıdır, deli aynıdır. 
Seviyorsa seviyordur, sevmiyorsa sevmiyordur.  
 
Sual: İkisi de mi dönüştürendir? Sır da mı dönüştürüyor? 
Elcevab: Hayır, sır dönüştürmüyor. Sır; değiştirmeden dönüştürüyor.  
 
Suret à Tılsım à Sır.  

• Surette: Artı 10 derece eksi 10 dereceyle bir araya gelirse sıfır olur.  
• Tılsım: Artı 10 dereceyi eksi 10 derece yapıyor. Sıfır olmuyor. Veya eksi 10 

dereceyi artı 10 derece yaptı. Tılsımda ise artı 10 dereceyi eksi 10 dereceye 
dönüştürüyor ama artı 10 derece yok.  
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• Sır: Artı 10 derece dururken eksi 10 derece yapacak ama tılsımla farkı şu: artı 
hala duruyor. Zıddı, zıddından çıkartıyor ama zıd duruyor.  

 
Sual: Bunu hakikata uygularsak? 
Elcevab: 8. Sözde mesela aslanı at yapıyor.  
 
Sual: Suretini değiştirmiyor ama hakikatını değiştiriyor? 
Elcevab: Evet, sureti duruyor, hakikatı değişiyor.  
 
Nokta-i Nazar: Evet sureti duruyor, çünkü öteki kardeş orada yine ejderha görüyor.  
 
Sual: Kabir de aynen duruyor ama hakikatı değişiyor değil mi? 
Elcevab: Evet, kabir herkese var. Peygambere de var. Ama onda öyle işlerken sende 
böyle işlemiyor. Sureti ama aynı. Hakikatı gözükmüyor. Tılsımı çözünce kabir denilen 
bir şey kalmıyor zaten. Mesela sırat köprüsünü halletmek istiyorsan sırat köprüsünde 
halledemezsin, burada halledeceksin sırat köprüsünü.  
 
Nokta-i Nazar: “Burada bir sır var” dediği yerde iki zıddı fark etti. Tılsımda suret gitti, 
hakikata dönüştü. 
 
Münker Nekir’den korkuyor. Münker Nekir’i burada halledeceksin. Orada halledilmez. 
Haşir meydanındaki hesap haşir meydanında halledilmez. Hesabı burada çözeceksin. 
Orada artık hükmünü icra edecek. Orası hüküm yeri, burada değiştireceksin.  
 
Sual: Tılsım için artı 10 dereceyi eksi 10 dereceye dönüştürüyor değil de eksi 10 
dereceyi artı 10 dereceye dönüştürüyor dersek daha doğru olmaz mı? 
Elcevab: Tılsım kafirde de çalışıyor. Tılsım sırf müsbet çalışmıyor ki, şerre de çalışıyor. 
Artı 10’u eksi 10 yapıyor. Allah’ın nimetini nıkmet yapıyor, küfran-ı nimet yapıyor. 
“Febieyyiala irabbikuma tu kezziban”.   
 
Tılsım: +10’uà-10’a veya -10’uà+10’a değiştirerek dönüştürüyor.  
 
Sual: O da mı tılsım? 
Elcevab: Evet, çünkü bu sistem, sistemin adı bu.  
 
Sual: Hep müsbet manada anlaşılıyor tılsım denilince? 
Elcevab: Sözler 727: “Ya tılsımdır: Celbeder o hâbis ervahları.” diye menfî manada da 
geçiyor. Hayvan da elma yiyor, çocuk da yiyor, deli de yiyor, nankör de yiyor, imansız 
da yiyor. O nimeti terse dönüştürüyor, nıkmet yapıyor. Nimeti nıkmete dönüştürüyor. 
“Küfran-ı nimet ediyorsun” diyor, tılsım çalışıyor. Tılsım, sırf müsbete çalışmıyor. 
İşarat-ül İcaz’da melekler “Ya Rabbi, şerleri, günahları işleyen, kan dökecek, fitne 
çıkartacakları mı yaratacaksın?” diye soruyorlar. Allah ise: “Ben bundan öyle bir şey 
bekliyorum ki, şerlerini, günahlarını nazara almıyorum.” İnsanda bir tılsım çalışıyor. Sır 
daha da acayip.  
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Sır: +10’u à -10’a veya -10’u à +10’a değiştirmeden asılları kaldığı halde zıddına 
dönüştüren ve bunları bir yerde cem edip tutandır. Burada +10 duruyor. Bu +10’u -10’a 
dönüştürüyor, değiştiriyor ama +10 duruyor.  
 
Sual: “Künfeyekün” sır mıdır? 
Elcevab: Evet. Sırda artı 10 dururken aynı anda ondan eksi 10’a dönüştürüyor, 
değiştirmeden dönüştürüyor ama ikisi beraber yine bulunuyor.  
 
Sual: Üretiyor gibi anlattınız. Ondan onu üretiyor? 
Elcevab: Değiştirmeden dönüştürüyor. Mesela iman ettik biz. İman edebilmek için bir 
şeyi reddetmek gerekiyor. Reddedip iman ediyoruz. “Lailahe” diyoruz, İlahları 
reddediyoruz, “İllallah” a geliyoruz. “İllallah” a gelince, “Lailahe” ler durmuyor mu? 
Duruyor. Sırrımızdan dolayı. İman ehliyiz. Kafir özelliğimiz yok mu? Şeytan yok mu 
bizde? Var. “İşte benim insandan takip ettiğim sır bu” diyor. Yani günah yapabilecek 
mahlukatı yapardım. İnsan sırf sevap makinesi değil. Aynı anda aynı yerde iki zıd 
beraber. Onun için sır. Şu odada artı 100 derece varken aynı anda ayı yerde eksi 100 
derece var. İkisini de aynı anda hissediyorsun. Hem donuyorsun hem yanıyorsun. İkisi 
duruyor, kaldırmıyor. 
 
Sual: Toprak sır mıdır? 
Elcevab: Evet. Çünkü aynı toprakta acı da var, ekşi de var, tatlı da var. Ve hepsini 
çıkartıyor. Bunların sabit kalıpları yok. Mesela senin sırrın burada (durduğu noktayı 
gösteriyor). Bir başkasının sırrı burada, açısı farklı. Bir başkasının sırrı, bundan sonra. 
Yani durduğun yere göre sırrın değişiyor. Herkesin sırrı farklı. Mesela Cenab-ı Hak 
diyor ki: “Herkesin bir sırrı var. Benim sırrım insandır, insan da benim sırrımdır.” Ben 
insanın, insan da benim sırrımdır, diyor. İnsanın sırrı Allah’tır, Allah’ın sırrı da insandır. 
O zaman biz öyle donmuş et ve kemik değiliz. Öyle bir şey yok. Kabirdeyiz şu anda. 
Bu derslerle kabirden çıkıyoruz. İnsanlar kabre girmekten korkuyor. Kabirdesin zaten! 
Allah Resulü mevt anında ruh, cesedi terk ediyor diyor. Artık hür oluyor.  
 
Nokta-i Nazar: Menzilin duvarları şişedendir diyor. Biz de o yüzden uzak görüyoruz ve 
kabirde olduğumuzu anlamıyoruz.  
 
Mazi ve müstakbel bize kabir yapmış. Bir dakika sonramız yok, bir dakika öncemiz yok. 
Ama bizim burada rahat yaşamamıza sebeb olan à zanlarımız. Bu zan mevzusuna 
çalıştıktan sonra zamanın ayna olduğunu yeni tesbit ettim. Şöyle bir şey düşünün: üstü 
ayna, altı ayna, sağ ayna, sol ayna, ön ayna, arka ayna. Böyle bir menzilin içindesin. 
Zaman; aynadır. Ayna; darı geniş yapar ve kendini onda seyredersin. Aynada kendini 
seyredip saçını tararsın.  
 
Kabri kabirde arıyor avam. Havas bu işi çözmüş. İmam-ı Rabbanî Hz diyor ki: “Avamın 
beklediği Cenneti, hakikatlarını havas dünyada ruhunda yaşar.” Kabri kabirde 
zannediyor. Oysa mevt için Allah Resulü: “zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkıştır.” 
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Ben ise; toprağın altında çürümektir diye görüyorum. Allah Resulü ne diyor, sahipleri, 
bu işin uzmanları? Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinanadır. Dar-ı arzîden geniş nuranî 
bir aleme inkılabdır, tebdil-i mekandır, ıtlak-ı ruhtur, tahvil-i vücuddur diyor. Biz peki ya 
ne mana yüklemişiz? O zanlarımız kabrimiz oldu. Çocuk kabirden korkmaz, çünkü 
zannı yok. Sığırın zannı olmadığı için kabirden korkmaz. Delinin zannı olmadığı için 
kabirden korkmaz. Kabri orası zannediyorsun. Kabrin içindeyiz zaten.  
 
Tılsım; artı 10’u eksi 10’a değiştirerek dönüştürüyor. Sır ise; değiştiriyor, 
dönüştürmüyor, iki zıd duruyor orada. Aslı duruyor. Yani eksi 10’u artı 10’dan çıkartıyor 
ama artı 10 duruyor.  
 
Nokta-i Nazar: Zıdların birbirine galib gelmesi noktasından sonra tılsıma dönüşüyor.  
 
Doğru, harika. Onu aşarsa, tılsıma dönüşüyor. Ruha günahın veya sevabın yüklenmesi 
sistemi bununla çalışıyor. Biri diyor ki: “Bu adam bana bunu nasıl dedi? Bütün gece 
uyuyamadım.” Veya bir başkası: “Kaç senedir kafamdan çıkmıyor.” Ahırdaki sığıra ister 
Kur’an okuyun ister türkü söyleyin, hiç umurunda değil. Adama bir laf diyorsun, iki sene 
oturuyor. İki sene kuyuda. İki laf söylüyorum, kuyudan da geri çıkıyor. Mesela kendisine 
arkadaşının katili nazarıyla bakana mesuliyet şartlarını söyledim, anında rahatladı.  
 
Sual: Ona o zaman tılsımı söylediniz ama sırrı söylemediniz? 
Elcevab: Evet. Tılsım: iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet.  
 
Sual: Peki o örnekte işin sırrı ne? Tılsımı söylemekle ejderha bahçe kapısına döndü.  
Elcevab: Tılsımı söylediğim için her şeyi bıraktı. Sırrı söyleseydim, o hâleti devamlı 
canlı tutacaktı ama kendisi iyi olacaktı ve dindarlığı devam edecekti. O hâlet duracaktı. 
O hâlet o adamda gitti. Bu nedenle bazı psikolojik tesbitlerim var, onları ders 
yapmıyorum. Çünkü o zaman tamamen düzelir, sıkıntıları kalmaz. İşte tılsımı verip sırrı 
vermeyince tam düzeliyor, dine sarılmayı bırakıyor, kaldığı yerden devam ediyor. Biz 
dengeyi kuramıyoruz.  
 
Nokta-i Nazar: Tılsım ile sırrı benim anladığım kadarıyla şöyle ayırmamız lazım: Bir 
adam sadece Cennet için çalışıyorsa, artı 10’da çalışıyor. Bir adam sadece 
cehenneme çalışıyorsa, eksi 10’da çalışıyor. Adam şeytanın hakikatını çözmüşse, bu 
sırra geçmiş. Yani biri şeytanı şeytan bilir, ondan uzak durur. Sadece cennet hesabına 
çalışıyor ubudiyetle. Bu adam tılsımda. Ne zaman ki adam o psikolojik hastalık kendine 
niye verildiğini anlayınca, sırra geçmiş oluyor. Ondan da rahatsız olmuyor o zaman.  
 
Aynen, doğru. Önemli olan şudur: ben kalıba girmenizi istemiyorum. Sistem nasıl 
çalışıyor, sistemi anlamak gerekiyor. Tılsım-Sır. Sır; üstündür. Sır latifesi, uğraşmayın, 
koyun kenara demek değildir. Adı sırdır. 
 
Nokta-i Nazar: Sır kaybedilmez, elde ettiğin zaman o bitmez. Değişken tılsımdır.  
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Sual: Tılsım; acz ve fakr, Sır; tefekkür diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet, denilebilir. Zaten 8. Söz’de bunu kullanıyor. Tılsımını fark etti.  
 
Nokta-i Nazar: 8.Söz: “O tılsım ise; sırr-ı iman ile açılan sırr-ı hikmet-i hilkattır.”  
 
Sırr-ı hikmet-i hilkat açılıyor. Ne ile? Sırr-ı iman ile. Açılınca tılsım oluyor.  
 
Nokta-i Nazar: “O miftah da Ya Allah, Lailaheillallah, Hüvel Hayy-u Kayyum’dur” diyor.  
 
Miftah, Anahtar: 

• Miftah à Dışarıdan içeriye taşınmaktır.  
• Anahtar à İçerden dışarıya taşınmaktır.  

Bu enfüsî fark.  
 
Sual: Hangisi manadır? 
Elcevab: Eğer sen miftahla anahtarı kullanırsan, manayla orayı açıyorsun. Eğer 
tefekkür edersen, onunla içeriye taşınıyorsun. Şöyle diyeyim: Bu derslerle yüklendin. 
Bu miftah oluyor.  
 
Nokta-i Nazar: Miftah à tefekkür, Anahtar à düşünce.  
 
Aynen.  

• Sır à Miftah à Dışarıdan içeriye taşınmaktır à Tefekkür à İrade  
• Tılsım à Anahtar à İçerden dışarıya taşınmaktır à Düşünmek à İhtiyar 

Tefekkür kafirde yoktur ama düşünce vardır. Sırf kafirde değil, iradesi olmayanda da 
tefekkür olmaz.  
 
Sırr-ı hikmet-i hilkat var à bu tılsım. Sırr-ı iman da à miftah. Sır daha batın. Tılsım 
daha kışır. Anahtar; içerden dışarıya bakışımızdır. Bu derslerle tılsımımız açılıyor. 
Anahtarlar alıyoruz. Sonra bu dersler içe taşınınca sır oluyor, yani içsel, enfüse 
dönüştüğü zaman miftah oluyor. İçimizde sır oluyor. Tılsım, sırra dönüşüyor. Sonra o 
sırla, o miftahla tekrar ikinci bir süreç başlıyor.  
 
 
 
 
 
Sual: Bu sözde sır yok ki. O tılsım ise sırr-ı iman. Yani iman, küfre galib gelmiş. İmanı 
çözmüş. Bu yaradılış gayesine ulaşmak için imana gitmesine sebeb olmuş. Burada 
hakikat var, yani iman galib gelmiş küfre. Sır kalmamış ki. Tılsım olmuş? 
Elcevab: Galib oldu mu? Olmuş ama mağlub olan da duruyor orada. Durduğu için sır 
aynı zamanda. Allah’ın insanoğluna koyduğu gps’dir sır. Yani bir şey ortadan kalkıp 
başka bir şeye dönüşüyorsa, bu tılsım. Mesela 8.Sözde aslan ata inkılab etti. Ata 
inkılab ettiği zaman aslan var mı daha? Yok. Bu nedenle bu tılsım. Sır öyle değil işte. 

Anahtar  
Tılsım  

Miftah      
Sır 
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Sırda aslan at oluyor ama aslan hala duruyor. İnsan iman ediyor, küfrü terk ediyor ama 
küfür hakikatı duruyor.  
 
Sual: Hem aslan hem at duruyor. O kişi aslan mı görüyor, at mı görüyor? 
Elcevab: İkisi de duruyor ama o atı görüyor ve ata biniyor. 
 
Sual: Bu tılsım olmadı mı? 
Elcevab: Ata binmesi tılsım oldu ama bir Müslümanın kafir olma ihtimali yok mu? Var, 
bu kalkmadı. O zaman bizde hala sır var. Çünkü küfür tarafımız duruyor ama iman 
galebe etti.  
 
Sual: Aslanı at gibi kullanmak mı sır? 
Elcevab: Güzel. 2. Sözde iki kişi aynı memlekete gidiyorlar. Şöyle diyor: nazarında 
fena ve çirkin bir memlekete düştü.  
 
Nokta-i Nazar: Eğer adam suretteyse ya aslan görecek ya ot görecek. Hakikatına vakıf 
olduğu için, onun için at veya aslan diye ehemmiyeti yok. Hakikata geçtiği için sırrın 
inkişafı söz konusu. 
 
Nokta-i Nazar: Tılsım; hazır zamana bakar. Sır ise; mazi, hal, müstakbele bakar. 
 
Aynen. Cem-ül cemidir. 
 
Nokta-i Nazar: Tılsım; suretten hakikatı görmek. Sır ise; mahiyete geçmek. 
 
Çok güzel, maşallah. Ne güzel bir imalathâne bu ders işte. Ne güzel şeyler söylediniz.  
 
Suretten à hakikata            Hakikattan à Mahiyete 
 
         Tılsım à Rububiyete                Sır à Uluhiyete 
 
Sistemi öğrenince çoğaltabilirsiniz. Mesela suret cesed, hakikat dimağ, mahiyet kalb 
gibi. Biraz ilerletin: suret dimağ, hakikat kalb, mahiyet ruh. Biraz daha ilerletin: suret 
kalb, hakikat ruh, mahiyet ene. Biraz daha ilerleyelim: suret ruh, hakikat ene, mahiyet 
demeyeyim de asıl Allah. Bu aşk-ı İlahiye. Aşk-ı İlahiye yani kendinde yok olmak. 
Enede ama sen varsın. Aşk; kendi benliğini ortadan kaldıran. “Ben seni seviyorum” 
diyorsan hala “ben” diyorsun diyorsun demektir. Demek ki âşık değilsin. Sen onu 
seviyorsun. Ona muhabbetin var. Âşık ise; ben sen diyemez. İkisi bir demektir. Aşk; 
benliğini ortadan kaldırandır. Ben seni seviyorum diyebilirsin ama ben sana âşıkım 
diyemezsin. Çünkü diyen de denilen de aynı olmuş.  
 
Tılsım aynı zamanda rububiyete, Sır da uluhiyete bakıyor. Başka: vahidiyet ve ehadiyet 
de olur. Yani sistemi anladıktan sonra tabirleri oturtabiliyorsun. Bulunduğun yere göre 
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tılsımın değişiyor ve sırrın değişiyor. Yeni bir adama 8.Sözü böyle anlatmazsın elbette. 
Onun sırrı ve tılsımı farklıdır.  
 
Nokta-i Nazar: Tılsıma sen ulaşıyorsun, sır sana veriliyor. 
 
Lem’alar 16: 
“Cismin bekası,     
             hayatı, 
             vücudu; 
 
Cisim gömleği: göz, kulak, akıl ve kalb gibi duygulardı. Size bir şey söyleyeyim: Bazen 
öyle bir hâlet oluyor ki, ölüyorum zannediyorsun. O anda “suretten hakikata 
dönüşüyorum” diye düşündüğünde o hâl geçiyor ve çok güzel bir hâlet veriyor, kötü 
olmuyorum, iyi oluyorum. Ölüme böyle baktığın zaman ne olur?  
 
Nokta-i Nazar: Diyor ya “nedir o ağzında okuyorsun?” “Bir tılsım”! 
 
İşte bu dersler hayatın ta kendisi, bilgi değil. Bilgi olsa ağırlık olur. Bir şey size ağırlık 
veriyorsa, o bilgidir. Bir şey sizi hafifletiyorsa, manaya dönüşmüştür. Aldığınız 
malumat size ağırlık veriyorsa, o bilgidir. Sizi rahatlatıp halden hale taşıyorsa, o 
ilimdir ve manadır. Bu dersler seni rahatlatıyorsa, içerdesin demektir. Bu derslerden 
sonra kabir dünyamdan kalktı hamdolsun, şükürler olsun. Ruh serbest kaldı. Kabir 
burada olduğunu, kabir endişesi cesedden ruhu çıkarmak olduğunu anladım. “Ruhu 
cismin elinden kurtarmak” diyor. Yani “ruhun dizginini cismin elinden kurtarmak” 
manasında geçiyor. Beden kuyuymuş, kabirmiş de, kabri toprak zannettim. Sözler 210: 
“İman, dizginini cism-i hayvanînin elinden alıp kalbe, ruha teslim ettiği için; maziye 
nüfuz ve müstakbele hulûl edebilir. Çünkü kalb ve ruhun daire-i hayatı geniştir.” İman 
maziye nüfuz, istikbale hulul edebiliyor. Çünkü hissiyat-ı insaniye ruh derecesine 
çıkınca, mazi ve müstakbeli görüyor. Kalbin ve ruhun derece-i hayatına çıkıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Cehennem ehlinin cismi günahlardan dolayı sakil oldu ya, burada da 
cism-i hayvanî diyor. Demek ki cism-i insanî olsa, cism-i nuranî olsa, imanla eşleşecek. 
Yani Arşa kadar gidebilirsin cism-i insanî ile.  
 
O zaman iman arttıkça, beden nurlanıyor. Çünkü cisim bir libastır diyor. O cisim libasın 
içinde göz, kulak, akıl ve kalb gibi murassa duygular var. Eğer bu nurlanırsa, sureta 
senin gibi, benim gibi cesed gözükürken… hemen buna ait yeni bir şey söyleyeyim: 
İnsan vücudu nasıl nurlanır? Bunun örneğini ben fiziksel istiyorum, realitede istiyorum. 
Öyle maneviyattır demek istemediğim için düşündüm, insanın cesedi nasıl nurlanır 
diye. Siması niçin değişik olur, niçin bu doğuludur, lazdır, çerkezdir, namaz kılandır, 
oruç tutandır, haram işleyendir, vs’ye göre niçin siması değişiyor? Suret; hakikatsız 
olamaz.  
 

bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli 
madum ve meyit bulunduğu halde,…” 
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İşte bu neyi inşa ediyorsa, Kâbe’de elektron olan insan proton olan Kâbe’nin etrafında 
onun için dönüyor. Kâbe protondur, dönen Müslüman elektrondur. Eksi yüklü olarak 
gelmiş zaten, rezil gelmiş yani. Karar kılmak için Kâbe etrafında döner. Proton ile 
elektron arasındaki mesafe, boşluk: protonun büyüklüğünü misket kadar yapıp 
İstanbul’a konulsa (bilim adamların misali), ona en yakın elektron Londra’dan geçer. 
Onlar eksi adamlar. Yani proton ile elektron arasında Londra ve İstanbul kadar boşluk 
vardır. Allah öyle bir sistem koymuş ki, akılları hayran bırakıyor. Mesela Aleviler ile 
Sünnîlerin simaları o kadar belirgin ki. Veya gavur ile Müslümanın siması, veya köpek 
ve köpeğin sahibi. Veya mesela İski’de çalışan adam sabaha kadar sularla alakalı ve 
ayakta. Sen ise suya iki dakika temas ediyorsun abdest alırken ve dört rekat teheccüd 
kıldığın için ayakta o kadar duruyorsun. O sabaha kadar suya temas ediyor ve sabaha 
kadar ayakta. Suratı ama nurlanmıyor. Nurlanmanın sebebi ayakta olmak ve suyla 
temas etmek olsaydı, İski’de çalışanlar nuranî evliya olması lazım. Ama iki rekat 
teheccüd kılanın siması parlıyor. İşte proton ile elektron arasındaki boşluk arasında ne 
var? Bizim hâletimiz, hissiyatımız, fikriyatımız, meylimiz enerjidir. Varlıkta vücud-u 
haricîsi var. Onun için çocuklar, hayvanlar onu sevip sevmediğini yaymış olduğun 
dalgayla bilir.  
 
Bizim için insanın kafasındaki düşünceler gaybdır. Cinler ise kafanın içi değil, kafanın 
yaymış olduğu dalga ile ne düşündüğünü biliyor. Çünkü cinler için gayb değildir. Onlar 
da aynı cins varlık olduğu için. Gaybı bilmezler, onların şahid olduğu şey gayb değil. 
Onların gaybı değil. Mesela dışarıdaki adam bu salonda ne var bilir mi? Bilmez, onun 
için gaybır, bizim için şuhuddur. Ben gaybı mı bildim? Yanımdakini bildim. Şuhudumu 
bildim. İşte fikriyatım, hissiyatım, latifelerim à enerjidir. Bu enerji proton ile elektron 
arasındaki boşluğu dolduruyor. Ve bu hücre değişiyor. Bu enerji kuvvetine göre 
merkezden dış çembere kadar geçiyor. O kazanımlarımız, davranışlarımız, hareket, 
fikriyatımız, hissiyatımız, latifelerimiz bu ara boşluğunu dolduruyor ve bu atom 
değişiyor. Atom değişince, moleküller, hücre, dokular ve en sonunda sima değişiyor. 
Temelde bundan kaynaklanıyor. İçerdeki nuraniyetin derecesine göre tamamen 

Atomun çekirdeği olan protonun 
etrafında elektronlar dönüyor. 
Kâbe’nin etrafında tavaf etmek gibi 
sağdan sola dönerler. Proton + 
yüklü, elektron – yüklü. Adam 
pervaneler niçin hep döner demez, 
elektronlar niçin hep protonun 
etrafında döner demez, niçin Allahu 
ekber Allahu ekber aynı şekilde 
eğilip kalkıyor veya Kâbe’de 
dönüyor der. Onu soruyorsun da 
bunu niye sormuyorsun?  

(Londra)  

(İstanbul)  

-Fikriyat             
-Hissiyat             
-Latifeler               
-Eylem 
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latifleşiyor. Resulullah’ın cesedi gibi. Bu sefer mermi atsanız, bir yerden girer, bir 
yerden çıkar.  
 
Sual: Sima da suret de değişiyor değil mi? 
Elcevab: Evet, tabi. Sima değişince, suret otomatik değişiyor. Mesela sende haya var. 
Bunun alameti surette nasıl gözüküyor? Kızarıklık. Kızarıklık, haya değildir. Hayanın 
dışa vuruşudur. Haya latifesinin kokusudur. Haya latifesinin sesidir. Haya latifesinin 
suretidir; kızarıklık. Ahiretin de suretidir, kokusudur, dumanıdır bendeki beka arzusu. 
Batından haber veriyor. İşte Allah proton ile elektron arasını niye boşluk tutmuş? Bunu 
hissiyatımız ve latifelerimizle dolduruyoruz. Ondandır ki alnının teriyle kazandığı 
parayla pirinç alıyor ve o pirinçle çocuğunu büyütüyor. Bir başkası çaldığı parayla aldığı 
pirinç ile çocuğunu büyütüyor. Bu ahlaksız çocuk oluyor, öteki dindar çocuk oluyor. Bir 
başka örnek: bir anne abdestli çocuğunu emziriyor, bir başka anne de abdestsiz 
emziriyor. Anne-baba çocuğun yanında bağırıyor, çağırıyor. Bunların çocuğu 
özgüvenini kaybediyor vs. Bu ara boşlukları dolduruluyor çocuğun. Yaptıklarımız, 
amellerimiz, işittiklerimiz, konuştuklarımız direk proton ve elektron arasında fiziksel 
yapıda dolduruluyor. Bu nedenle ki Anadolu’da bir söz var: gavurun ölüsü çok ağır olur. 
Ağır bir insanın cesedini taşırken “gavur ölüsü gibi” derler.  
 
Sual: Peygamber Efendimiz asm’ın protonu ne idi? Yani onu kurşun geçirmez yapan? 
Elcevab: Güneş duvara vurur, gölgesi düşer. Cama vurur, kendisi girer. Ona engel 
değil. Cam da atom, duvar da atom. Niçin birinde gölgesi düşüyor da, diğerinde kendisi 
giriyor? Fikriyat, hissiyat, latifeler, eylemlerimiz à direk maddeye, elektrona vuruyor. 
Osmanlı İmparatorluğun yapmış olduğu camideki taşlar buram buram Osmanlı 
kokarken, maneviyat kokarken, Cumhuriyet döneminde yapılan camilerde o hâlet 
olmuyor. Sebebi: Osmanlı fikriyatını, hissiyatını, latifelerini, eylemini taşa sirayet 
ettirmiş. Bunlar elektron ile proton arasını dolduruyor. Kuşlar niçin uçuyor? 
Kanatlarında boşluklar var da ondan. Cepleri var, oraya hava dolduruyor. Mesela 
balıklar solungaçlarına su alıyorlar, ağırlık teşkil edip dibe gidiyorlar. Yukarıya çıkacağı 
zaman, suyu boşaltıyor. Deniz altı kanunu böyle yapılmış. Deniz altı gemisi suyu 
doldurunca, aşağıya gidiyor. İçini boşaltınca makine yukarıya çıkıyor. Aynı kanun 
fikriyat, hissiyati latifelerimiz ve eylemlerimiz. Bunlar enerji paketidir. Alttan atoma, 
eşyaya vuruyor, Osmanlı taşa vurduğu gibi. Bu maddede, deri, simada baktığımız 
zaman şehvet, korku vs oluyor. Niçin? Çünkü oradan gelen dalga içeriye giriyor. 
Harama baktığınız zaman tılsımdır diyor Üstad Sözler 727 de. Nedir tılsım? “Ya 
tılsımdır: Celbeder o habîs ervahları.” Yani baktığımız kişinin kim olursa olsun, ağaçtır, 
taştır, kedidir, köpektir, kadındır, erkektir, çocuktur, delidir. Oradan size enerji paketi 
geliyor. Menfî veya müsbet. Eğer senin koridorun varsa, gelir. Bariyerlerin varsa, oraya 
çarpar. Çok güçlüyse bariyeri aşar, koridora girer. Eğer koridorda onu ifna edecek, 
sıfırlayacak başka bir sistemin yoksa, doğru dimağına, daha güçlüyse kalbine, daha 
güçlüyse ruha, daha güçlüyse imana girer, duman eder seni. 
 
Sual: O güçlüyse mi, sende zayıflık varsa mı? 
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Elcevab: Aynı şey. İşte o kadın veya erkek, cinnîse, buhran veya bunalımı varsa, 
panikse, iyi veya kötüyse, onu alıyorsun. Ondandır ki iyi bir insanın ismi anılsa, insanda 
bir rahatlık olur. O insanın sesini duysan, simasını görmesen, hissiyatın ve fikriyatın 
rahatlar. Simasını görsen, huzur gelir. Sana konuşsa, seni bir yere taşır. Tersini düşün. 
Menfî bir adamı duysanız, ismini bilseniz, canınız sıkılır. Sesini duysanız, sıkıntı 
çekersiniz. Kendisini görsen altı ay işin ters gider. Bir şey anlatsan, bir ay kendine 
gelemezsin, belki de imanın gider. Yani birbirlerine yükleme var, mevcudatta 
birbirlerine geçiş var devamlı. Şu odada bile çiçek duvara, duvar çiçeğe, tak tak tak, 
sirayet var. Şuradaki atmosferle yatak odasıyla, tuvaletle, banyoyla hiç alakası yok. 
Bunlar atomun içini değiştiriyor, ara boşluğunu dolduruyor. Kimisi de atom boşluğunu 
genişletiyor, daha büyük yapıyor. Boş adam. Ötekisi ise doldura doldur, hatta “tok 
adam, dolu adam” derler. Boş adam değil, doldurmuş. Ondandır ki içeriye girince, 
kendisi içe taşınınca, içerden bakıyor. İçerden bakınca, içerden düşünüyor, içeriyi 
yaşıyor. İçeriyi yaşayınca, dış şartlar olan soğuktur, sıcaktır, kabirdir, Münker-Nekir’dir 
vs onları zaten içerde halletmiş. İçeriye geçebilmişse, dışarıyı halletmesi lazım. 
Kabirden geçmeden haşire geçebilir misin? İşte dış dünyayı halletmiş, içeri girmiş.  
 
Sual: Fikriyatımız, hissiyatımız, latifelerimiz, eylemlerimiz ruh seviyesinde midir? 
Elcevab: Yok, daha bir şey değil o. Şu derste nasıl olur: Eğer şu anda konuşulan şeyler 
ve fikriyatımız ulvî şeylerse, ruh seviyesinde bir mana taşıyorsa, ta ruha kadar gitme 
yolu var onun. Eğer ben size konuşurken ruhumdan konuşuyorsam, ruhunuza 
isabet edecek. Eğer ben kalbimden konuşuyorsam, kalbinize kadar gidecek. 
Eğer aklımla konuşuyorsam, sizin aklınıza kadar gidecek. Dilimle 
konuşuyorsam, kulağınıza girip bitirecek. Kur’an nerden konuşuyor? Sıfat-ı 
sübutiyeden Kelam sıfatından. Kur’an seni taşıdığı son nokta Sübutî sıfata kadardır. 
Onun için kim nerden konuşuyorsa, yolun oraya kadardır.  
 
Sual: Rabbim aslında elektronu sabit yaratmış. Siz boşluk büyür ve küçülür dediniz? 
Elcevab: Büyür ve küçülür, evet. Şunu kastediyorum: elektron değişmez. Mesela 
dağın tepesine sis doldursan, uçar gider. Ama inşaat malzemesi koysan veya yoluna 
sis geldi veya enkaz geldi.  
 
Nokta-i Nazar: Mesela en iyi kamerayla sisli manzara çeksen, sisli çekersin. 
Arkasındaki dağı çekemezsin. Sis kalksın, aynı yerde aynı makineyle sis değil karşıyı 
çekersin.  
 
Nokta-i Nazar: Ara boşlukları hangi cins malzemelerden dolduruyorlarsa, sima ona 
dönüşüyor. Aleviler mesela aynı şeyle dolduruyor ki, simaları aynı oluyor. Veya bir 
cemaat, nur cemaatı aynı malzemeyle dolduruyorlar, aynı sima oluyor.  
 
Evet. Mesela Kur’an ehilleri misal Mahmud Efendi Hz cemaati zikir ve Kur’an ehli. 
Simaları nuranîdir, beyazdır. Nurcuların ise; beyazlık pembeye dönüşür. Ehl-i 
tefekkürün siması pembe olur. Şehidler de öyle pembe olur. Nuranîliği pembeye 
dönüşür. İlk önce nuranî olurlar mesela üniversite gençleri. Nur talebelerin hepsi 
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nuranîdir ama pembeye dönüşmesi demek, bu Nurcu hem kitap okuyor hem tefekkür 
ediyor. Eğer tefekkür ehli ise, ille Nurcu demiyorum, Mahmud Efendi cemaatinden de 
olabilir, eğer tefekküre dönüşmüşse, pembe olur. Tefekkür ehli olmayan mübarekler 
hep bembeyaz simaları, kâğıt gibi nuranî, pembeye dönüşmemiş. Yani cemaatlarda 
bile belirginlik var. Mesela Üstad dermiş ki: “Bakmayın bana, indirin gözünüzü.” Meğer 
içerde olanı göz karşıya taşıyormuş. Kalbde ne varsa, karşıya taşınıyor. Onun için “bu 
adamın gözü engerek yılanı gibi gözümü sokuyor” diyorsun. Niye bazı insanların gözü 
sizi rahatsız ediyor da, bazı sizi rahatlatıyor? Onun için kavga eden, sinirli adamın 
gözüne bakma. Evde karı koca kavga ederken gözüne bakma. Gözüne baktığın 
zaman birbirlerindeki gayz ve nefret iki katına katlanıyor. Çünkü göz; kalbin 
penceresidir. Karşıyı içeriye alır, içeriyi de dışarıya taşır. Göz; ruhun penceresidir. 
 
Sual: Şimdiye kadar hep kendi isteğinizle, kendi niyetinizle proton etrafında nötron 
olarak dönerek simanızı, suretinizi değiştiriyorsunuz. Peki birine siz dua ettiğinizde 
nasıl oluyor? O kişi neden değişiyor? 
Elcevab: Atom boşluğu dolu olan bir insan dua etse, bir de boş olan bir insan dua etse. 
Allah kırmıyor. Hele duanın sonunda şöyle dese ki: “Ya Rabbi. Bunu yapmayacak 
kadar kalbimi kırmayacaksın. Çünkü Allah kalb kırmasını istemez. Yapmayacak kadar 
kalbimi kırmayacaksın. Allah’ım kalbimi kırma, bunu nasip et.” O nazdarlığı ve o 
“doluluğu” kadar tak diye adetullah çalışıyor. Duada adetullah çalışıyor.  
 
En tesirli dua nedir? 1-dimağın bütünselliğini işlettirerek yapılan duadır, yani elimi 
kaldırdım ve ilk önce o adamı tahayyül et, sonra tasavvur et, taakkul et, sonra tasdik 
et (bu arada gözün hep kapalı), iz’an et, iltizam et, itikad et. Öğle namazın farzını 
kılmak için ilk sünneti provadır, antrenmandır, farza hazırlıktır. İşte duada da bu hazırlık 
var: tahayyül ediyorum seni, tasavvur ediyorum seni, taakkul ediyorum seni, tasdik 
ediyorum seni, iz’an ediyorum, iltizam ediyorum, itikad ediyorum. Bu hâlet-i ruhiye ile 
“Allah’ım, onun dünyevî ve uhrevî sıkıntılarını bertaraf eyle.” Dua aslında kaşıya 
koridor açmaktır. Telefon numaramı sana veriyorum, içeriye giriyorsun. Bende nasıl 
tesir ediyor diyorsan: ben Çorlu’dayım, sen İstanbul’dasın. Senin telefonun vasıtasıyla 
ben orada oluyor muyum? Bir cihazla ben uzağı yakın ediyorsam, dua sırrıyla da ben 
onun içinde oluyorum. Telefona misal ceseddir. Telefonda konuşan benim hâletimdir. 
Hâletin mekanı yok. O enerji, o hâl olunca, ona bir adres veriyorum, tak diye giriyor 
ona. Senin hücrelerini kapatıyor, dolduruyor boşluğu. Sen de şaşırıyorsun. Az önce 
sıkıntın vardı, şimdi yok. Hayırdır, nasıl oldu bu diye şaşırıyorsun. Birisi sana gönderdi 
de ondan. Ama dünya ama ahiret, fark etmez. Oradan buraya geçişler var. Benden 
ona gidecekte, oradan bana gelmeyecek mi? Kabir; ahiret değil ki, haşir meydanı değil 
ki. Haşir meydanında her şey biter. Kabirde devam ediyor, medrese var. Üstad 
talebeleriyle tek tek meşgul. Biz atom arası boşluğumuzdan dolayı anlamıyoruz. Yoksa 
bunlar gayet makul. Dünyadan oraya, oradan buraya gidip gelmelerin, fikriyatın, 
duaların gayet normal. Benim ona dua etmem ne kadar normalse, ahiretten de bana 
Üstadın dua etmesi gayet normaldir. Dua; hâlet-i ruhiyenin latifeye, hissiyata, 
fikriyata, enerjiye dönüşmüş meratiblerin bütünlüğüdür.  
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Dua à Ruhanî 
                       Hâlete 
                                  Hissiyata 
                                                 Duyguya 
                                                                Fikriyata 
                                                                              Fiiliyata 
                                                                                           Enerjiye dönüşümün ifadesidir. 

 
Ruhta olan sistemin bütünlüğü, ruhanî sistemin hâlete à hissiyata à duyguya à 
fikriyata à fiiliyata, lisan, el, ayak, hareket, elimi kaldırmaya dönüşüm sürecinin 
bütünlüğüdür; dua. Yani hâlet-i ruhiye oldu mu? Müthiş bir enerji var şimdi. Şimdi 
göndereceğim sana bak. Bu hâlet-i ruhiyemi hâlete, hissiyata (vicdanda), duyguya, 
fikriyata, sonra ya fiilî ediyorum duayı, ya da kavlî. Bu hakikata, sistem bütünlüğüne 
dönüşüm hakikatını yapan bütünlük sistemin adıdır; dua. Ne kadar bu sisteme uyarsa, 
dua o kadar makbul oluyor.  
 

• Dimağ  à duaya koridor açar.  
• Ruhanî hâlet à bu koridorda yürür.  

Koridor açılınca gidiyor. Evet buradadır ama ordadır.  
 

• Kalb ise; ihya eder.  
• Dimağ ise; inşa eder.  

 
Nokta-i Nazar: Motor çalışıyor. Motora bir dişliyle başka bir motoru bağlıyorsun. O 
zaten dönüyordu. O senin dışında bir sistem; kudret-i İlahiye. Sen getirdin, buna 
elektrikte senkron bağlantı deniliyor ona, yani eş zamanlı dönme anlamında. Sen 
bağladın oraya. Senin kalbin vasıtasıyla elektrik üretirsin.  
 
Aynen, çok güzel. Çalışan motora bir dişli bağlayarak elektrik üretiyorsun. Bir başka 
çıkış yapıyorsun, kuyudaki suyu çekiyorsun. Bir başkasıyla da halatla yük çekiyorsun. 
Aynı motorun hareketini farklı farklı harekete dönüştürüyorsun. O zaman dua hâleti 
ruhsal enerjiyi karşıya dönüştürme sistemini yapıyor. Dua; ruhtaki enerjiyi karşıki 
tarafın ruhaniyatına dönüştürme sistemini aktif ediyor. 
 
Lemalar 16: 
“Cismin bekası,     
             hayatı, 
             vücudu; 
İzah:  
Cismin beden ve cesed sıfatları olsa gerek. Çünkü cismin hududu taa Arşa kadar 
şumülü geniştir…  veya benim şu an bilmediğim cismin özelliği ve sıfatı…ve kendisi... 
 
Sual: Cisim denilmemesi lazımdı aslında demek istiyorsunuz değil mi? 
Elcevab: Evet ama demiş Üstad.  
 
Sual: Normalde cesed veya beden için geçerli bu değil mi? 

karşıyı 

bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli 
madum ve meyyit bulunduğu halde,…” 
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Elcevab: Evet. Aslında cismin sahası belli. Burada niçin “cisim” diyor? Demek ki cesed 
ve beden; cismaniyetin sıfatıdır.  
 
Nokta-i Nazar: Az önce okuduğumuz yere de uyuyor. “İman; dizginini cism-i 
hayvanînin elinden kurtarır...” Oraya işaret ediyor burası. Şerhi oldu. 
 
Aynen. Demek cism-i hayvanîyi kasdediyor. Cismaniyetin, cisim ve beden gibi sıfatları 
var, dışa vuruşları var. Mesela bazen cismaniyetin beden sıfatını anlatıyor. Mesela 
birisi sana amca diyor, birisi baba diyor, birisi çocuğum diyor. Oysa aynı kişi. Yani 
bulunduğun konuma göre taşıdığın sıfat öne çıkıyor. Ben hangisiyim? Hepsi de benim.  
 
Lem’alar 207: 
“Göz, kulak, akıl, kalb gibi  
 
 
 
 
Cisminà bekası          
            à hayatı 
            à vücudu 
 
Yani beden ve cesed; cismaniyete aittir. 
 
Sual: Cismaniyet; beden ve cesedin hakikatıdır diyebilir miyiz? 
Elcevab:    
                Cisim               beden ve cesed 
 
 
Sual: Cismaniyetin hakikatı ruh mudur yoksa esma mıdır?  
Elcevab:  

• Mahiyet à Sıfat  
• Hakikat  à Esma     hatırımıza gelecek. 
• Suret     à Ef’al 

 
“Göz, kulak, akıl, kalb gibi  
 
 
 
 
Göz, kulak, akıl ve kalb à gömlekmiş, ruha giydiriliyor. Cisim gömleği.  
 
Sual: Neden bazı latifeleri saymamış, tek bunları saymış? Mesela kuvve-i zaika? 
Elcevab: O aklın içinde var. Vicdan da kalbin içinde mesela. Lümme-i şeytaniye de 
kalbe ait bir sistem. İçerisinde olan sistemler tek tek sayılmamış. 

duygularla murassa olarak giydirdiği 
Cisim Gömleğini,” 

 

beden ve cesed..cismin sıfatları..dışa vuruşları… 

sureti 

hakikatı 

duygularla murassa olarak giydirdiği 
Cisim Gömleğini,” 
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Sual: Cismin gömleğinden kasıt sem, basar, ilim, irade mi? 
Elcevab: Çalışmamışım buna ama ille istiyorsan koyayım: göz à Basar, kulak à 
Sem, akıl à İlim, kalb à hayat. Çünkü Arş-Kâbe-Kalb aynı. Arşta hayat ismi galib. 
Arş-ı Azamda Ferd ismi hakim. Hakim olan sıfat Basar’dır. Çünkü “kelamına ve 
rü’yetine mazhar oldu” Resulullah orada.  
 
Sual: Arş-ı Azamda mı Kab-ı Kavseynde mi Basar? 
Elcevab:  

 
Metnin izahı: 

Cisim gömleği bunları içeriyor (göz, kulak, akıl, kalb). Gömleğe bak! Bu cisim 
gömleği yoksa, cesed değil! 

 
Sual: Cisim gömleği = Cesed mi? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Hayvandaki cesed nasıl ya? Bunlar yok onlarda? 
Elcevab: Bunlar var ama çok düşük. 
 

Kelamına 

Rü’yetine 

Cismaniyet  
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İşte bu cisim gömleğini Peygamberimiz asm Efendimiz Arşa kadar beraber 
alması… almış… orada çıkarmış! 

 
Mesela çıplak bir insan 10.kata gökten indi. Oradan giyine giyine giriş kapısından 
ayakkabı ile çıktı. Şimdi aynı yolları takip ederek geldiği yere gitmek için giriş kapısında 
ayakkabısını çıkarması lazım. İkinci katta çorabını çıkarması lazım vs 10.katta çıplak 
olması lazım. Aynı bu örnek gibi insanoğlu gelirken neler giyinmişse, onları çıkarta 
çıkarta aslına geçiyor, Âdem Safiyullah oluyor. Yani kefen gibi oluyor, çocuğa kundak 
gibi. Çocuğa beyaz ne sarılmışsa, ona Âdem Safiyullah denilir. Mevtaya da aynısı 
yapılıyor. Çünkü gelişin gidişin aynısıdır. Çocuğa kundak olarak beyaz sarılıyor, adama 
kefen olarak beyaz sarılıyor. Çocuk hangi yolla gelmişse şeklen, giderken toprak yolu 
da şeklen benziyor. Dikkat ederseniz aynı. Garib insan.  
 

Nuranî duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini… cisim nuranî… 
 
Cisim nuranîymiş, yani duyguların bütünlüğüyle cismaniyet çıkmış.  
 
Nokta-i Nazar: Duygular nuranî olduğu için cisim de nuranî oluyor.  
 
Bir kap düşünün. İçine duygular atıyorsunuz ve bunu donduruyorsunuz à cismaniyet 
oluyor.  
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Duyguların donmuş hali cismaniyet oldu? 
Elcevab: Evet, öyle oldu. Cismaniyet diye anılıyor ama sureti à cismaniyet, hakikatı 
à duygularla murassa. Cismaniyete takılmış duygular diye anlaşılıyor zahirde. 
Cismaniyet; Arşa kadardı. Biz cesede cismaniyet demişiz. Ondan dolayı çabalıyoruz, 
çıkamıyoruz. Aynı yerde takılıyoruz derste. Bunun sebebi: cesede cismaniyet demişiz, 
oysa cesed; cismaniyetin sıfatıdır. Balık kokusu; balığın sıfatıdır. Beden ve cesed; 
cismaniyetin dışa vuruşu, sıfatlarıdır. An be an drrrrt’lar  àbeden-i misalîdir, 
cismaniyetin. Cesed olarak gözükmem ayrı à bu atom.  
 

Cisim; ruhun libası olmuş… hanesi ve yuvası değil. 
Beden, cesed ruhun hanesi ve yuvasıdır. 

Sual: Beden ruha küçük kalmaz mı? Şecere-i hilkat olması lazım, çünkü on sekiz bin 
alem aslında? 
Elcevab: Mucizeliği burada işte. Bu beni gördüğün cismaniyet değil ha, bu cesed. 
Cismaniyetimi görmemişsin sen daha. Kimsenin gördüğü yok. Beden-i misalî’yi de 
görmüyorsun. Drrrt. Şu andaki misalim bu simam. On beş yaşındaki misalim nerde? 

Cismaniyet 
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Drrrrrt-Dur-drrrrt devam. Beden-i misal. Ben şu anda cesedim. Cismaniyetimi gören 
yok ki. Arşa kadar ki arka koridorum. İnsan nedir ya? İnsan; kendisiyle kendisini 
keşfeden, kendisiyle kendisini merak eden, kendisiyle kendisini zevk eden, kendisiyle 
kendisine âşık olan, kendisiyle kendisine adavet eden, kendisiyle kendisine psikolojik 
buhran geçiren bir mahluktur. İnsan; kendinden kendine, yani zannediyor ki karşı cinse 
âşık oluyorum. “Ben bir aynayım” diyor Peygamber asm. “Herkes kendisini bende 
seyreder. Müslüman, Müslümana aynadır.” Biz hepimiz aynı hakikatın dışa vuruşlarıyız 
ya, mesela merhametli, zalim, gaddar, ayyaş, kadın, erkek, yani insan merak etse “ben 
kadın olsam veya ayyaş olsam veya alim olsam ne olurdum, hafız olsan ne olurdum, 
başkan olsam ne olur”. O insanlar senin beden-i misalîlerin, senin ecza ve efradın. 
“Mahiyet-i insaniye birdir, inkısamı gayr-i mümkündür.” Her bir tahta, kamelya, çiçek, 
ağaç, kedi, köpek, domuz, kadın, erkek, alim, zalim à hepsi benim ferdlerimdir, 
efradımdır. Eğer ben kendimden, bedenden biraz sıyrılırsam, hepsini kendimde 
hissederim. Ben sarhoş olsam ne olurum diye merak ediyorsan, sarhoşa bak, o sensin. 
Kadın da benim. Muhyiddin-i Arabî’ye kabirde “Men Rabbüke” demişler, “Rabbin 
kimdir?” Muhyiddin-i Arabî: “Sen soruyorsun, sorulan ben. Sen-ben. Böyle bir şey 
varmıydı? Biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar.” Soran sen gibi 
gözüküyorken, soran benim diyor Münker-Nekir’e. “Sen ben’sin, ben sen’im” diyor. 
Sorulanla soran aynıdır, diyor. Gelenle gelinen yer aynıdır, diyor. Melekler şaşırıyor. 
Hikmet-i İlahiye: “Onun sözü dünyada da anlaşılmıyordu. Bırakın onu.” Keşf-el kubur 
görmüş. Dert sensin, derman da sensin. Bela sensin sana, derman da sensin. Âşık 
olunan da olan da sensin. Karşı cinsten lezzet alıyorsun, elmadan, armuttan lezzet 
alıyorsun zannediyorsun. Senden sanadır! Seninkiler uyanıyor, o kadar. Elmadan 
lezzet aldığını zannediyorsun. Elma sendekileri uyandırıyor. Bunu batıncılara 
konuşuyoruz. Dışardan ilim aldığımızı zannediyoruz. İlimle batını uyandırıyoruz. 
Uyanandır. Yani çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdekte olan ağaç gözükür. Çekirdeğe bir 
şey yükleyemezsiniz. Çekirdekteki yaprağı, çekirdekteki çiçeği, çekirdekteki kokuyu 
güneşle, toprakla, suyla, muamele-i kimyeviye ile çekirdekten uyandırıyorsun. Sana bir 
şey yüklemiyorsun. Güneş ona bir şey yüklemiyor. Yani güneş çekirdeğe yaprak 
yüklemiyor. Çekirdeğe toprak koku yüklemiyor. Çekirdekte hepsi var. Çekirdekteki bu 
sıfatlar güneş zemininde, hava zemininde, su zemininde, toprak zemininde ortaya 
çıkıyor. Dışardakiler aslında çekirdeğe bir şey yüklemiyor. İçini dışarıya etmesi için, içi 
dışarıya dönüşmesi için, şartlar ve zeminler oluyorlar. Bunlar senin ne işine yarayacak 
bak! Evvel, ahir, zahir, batın à Sensin! Azrail sensin, Cebrail sensin, İsrafil sensin, 
Musa sensin, İsa sensin, Muhammed sensin. Arş benim, Kürs benim, Cennet benim, 
Cehennem benim, Münker benim, Nekir benim, Sırat köprüsü benim.  
 
Bendeki O – Ondaki ben. Bendeki O değişiyor da, Ondaki ben değişmiyor. Ondaki ben 
à mec’ule kadar. Yani ben sende nasılım. Allah à O. Lailahe illa Hu. Hu à O. Onda 
bir ben varım. Sen de varsın Onda. Allah’ta ben nasılım? Ben Allah’ı biliyorum, 
seviyorum vs ama Allah’ta ben nasılım? Lailahe illa Hu, Kul huvalla Hu. Hu’daki zamir 
O. Onda ben varım. O hiç değişmez. Allah benim değişeceğimi de değişmeyeceğimi 
de, gideceğimi de gitmeyeceğimi de, detayların hepsini olmuş olacak bütün 
mümkinatiyle, kevniyetiyle hepsini biliyor. Bunu mec’ule cem etmiş. Herkes ordadır. 
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Allah’ça olan her şeyi, burayı esas alırsak, Ondaki ben’ler. Benleri silelim à Eneler 
diyelim. Mec’ulün içerisindeki Ene’yi esas alırsam à Bendeki O. 

 
Ene à Bendeki O. Bende O var. Her bir insan Peygamber Efendimiz asm’ın şahsiyet-
i maneviyesinin ecza ve efradıdır. Pergeli ben’e koy. Bende ne var? Ene. Ene’ye ben 
diyeyim. Bu ene’de ne var? O var. Bendeki O à Ene’dir. Ama Ene’lerin toplamı ise, 
yani ene’leri topla à O, Ondaki ben’ler. Mec’ulden ilerisi ölüm ve helakettir. Bir insan 
Kab-ı Kavseynde olursa, böyle der ama düşünce itibariyle mec’ul nasıl çalışıyor, nasıl 
burayı oluşturdu diye şimdi onu çizeceğim:  
 
Mec’ul nasıl oluştu? Allah’ın esmasının cilve, cemal, nakış, sanatı tecelli etti. 
Toplandı. Sonra sıfatların da cilve, cemal, nakış, sanatı tecelli etti ve toplandı. Sonra 
Şuunat-ı zatiye de tecelli etti ve toplandı. Buna cilve, cemal, nakış demiyor, başka bir 
şey diyor. Şimdi büyük tecelli oluyor. Bu üç tecelliyi bir tencereye soktu ve karıştırdı. 
Sonra kaba bir delik açtı, aşağıya bir şey çıktı bu üçünden. Bu mec’uldur. Eğer bir 
düşünce kendisini Mec’ule taşırsa, kaynağına bakarsa, der ki: “benim kaynağım esma, 
sıfat ve şuunat”. Buraya taşınırsa, aşağıda iken ben olanà Bendeki O. Bir yukarısıà 
Ondaki ben.  

 

DİMAĞ  (Levh-i mahfuzun 
bizdeki karşılığı, küçük 
montası. İsm-i Azamları 
isme dönüştüren, isimleri  
İsm-i azam yapan BERZAH.

MEC’ULİsm-i Azamlar

İsimler
Kalb

Enelerin 
toplamı 

Mec’ulà Ondaki ben’ler      
eneler 
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Fikren Ondaki ben’e taşındın mı? Buraya geldin mi? Her adımda bakışım değişti. 
Ondaki ben’e çıkınca à bendeki O burası olur. Ondaki ben de à kaynağı olan Esma, 
Sıfat ve Şuunat olur. Fena-yı mutlak var, Mec’ulün yerinde. Geylanî gitmiş oraya diyor 
Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149 da. Yani bizim kaynağımız esmadır, sıfattır demek zaten 
hep konuştuğumuz şeyler. Bizi meydana getiren esma değil mi? Esma, Sıfat, Şuunat. 
Böyle diyebilirsin. Fena-yı mutlaka çıkan var tabi ki ama biz tefekkür diyoruz, ordayız 
demiyoruz. Fena-yı mutlakta beşeriyet kalmıyor. Burası zaten berzah. Esmaya geçiş 
olmaz zaten.  
 
Sual: Ondaki ben mec’ule kadar yani? 
Elcevab: Tabi. Ona kadar. Nereyi düşünürsen düşünürsün, mec’ule çıkarsın. O zaman 
aslını düşünürsün. Sıfat-ı Sübutiyede ilim var mesela. İlimde aldığın, alacağın bütün 
keyfiyet, her şey var. Diyorsun ki: nihayetsizlik var iken, beni Mec’ulde muayyenleştirdi. 
Muayyenim ama benim aslım olan ilim sonsuz. O zaman Sıfattaki ilim O’dur, 
mec’uldeki ben. Bendeki O (mec’ul) ile Ondaki ben’e (İlim sıfatına) bakıyorum. Pergeli 
nereye koyduğun önemli. Ben’e koyarsan, bende bir ben var ki à O. Mesela aynadaki 
güneş. Ayna à ben. Aynada gözüken güneş à O’dur, bendeki O. Güneş ise à 
mec’uldür. Aynadaki güneşe bakarak ona de ki: bendeki, aynadaki güneş, yani bendeki 
O. Çık mec’ule, yukardan bakalım: Orada bir sürü eneler var, sen de varsın à Ondaki 
ben. Aynada ise à bendeki O. Peki mi’raç nedir? Bendeki O ile Ondaki ben 
arasındaki, ki Risaledeki tabir, kökteki çekirdekle meyvenin içerisindeki 
çekirdeğin arasındaki hayt-ı ittisaldır. Birlik bağıdır, yani bütünselliktir. Mi’racın 
hakikatı budur.  

 
 
Nokta-i Nazar: Anladığımı anlatmak istiyorum: Mec’ul; bir ana trafo. Oradan bir hat 
gidiyor ve “Elhamdülillah Müslümanım” diyene ulaşıyor. Artı diğer küçük bazı seyyar 
trafolar daha var. Peygamber asm’ın dışındaki bütün peygamberleri, her biri bir trafo, 
her birine ayrı bir hat gidiyor. Onlara inananlara da ayriyeten dağılıyor diye 
düşünüyorum. “Elhamdülillah Müslümanım” diyen direk mec’ulle muhatab oluyor. 
 

Mi’racın hakikatı 

Sual: Bendeki O ile Ondaki ben 
mi’racın mahiyetidir denilebilir mi? 
Elcevab: Denilebilir. Bu düşünceler, 
bu konuşmalar; mi’racın hakikatıdır. 
Eğer bu düşünceler hissiyatlara, 
latifelere geçerse, mi’racın mahiyeti 
olur.  
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Mec’ul; bütünlük. Bu peygamber asm’ın Nur-u Muhammedî’sidir. Mec’ulün adı à Nur-
u Muhammedî. Bu, ana merkez, yani baraj. Elde edilen 500 bin volt cereyan. Bu 
cereyanı evine bağlayamazsın. O zaman oradan bir trafoya giriyor. 500 bin volt 
cereyan trafoda 33 bin volt cereyana iniyor. Ondan sonra bu trafodan eve geliyor: 380 
veya 220 volt. Barajdan direk evimize alsak, evi havaya uçurur. İşte Peygamber asm’a 
niçin ihtiyaç var? Trafo à Peygamberimizin mahiyeti. Ev de à ben. Allah’tan direk 
Hayat gelse, vücud kaldırmaz. Hayat trafoda Muhyi’ye dönüşüyor. Bana göre 
aktarılıyor. Yani Allah’ın Hayy sıfatı direk insana mümkün değil. Keban’ı direk eve 
bağlamak gibi olur. Peygamberimizin şahsiyet-i maneviyesine giriyor. Orada 
indikleniyor, aşağı seviyeye düşürülüyor vs’den de geçerek bana uygun oluyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.07.2016/Çorlu 

Mec’ul                   
Nur-u Muhammedî 
500.000 

Trafo  
Muhammed 
asm             
33.000 

Ben               
380 
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CİSMANİYET 18 
 
Mukaddime: 
Allah madde değil. Vacib-ül Vücud’da mahlukat nasıl vardı? Mektubat 248: “Birincisi: 
Sâni’deki vücub ve tecerrüd. İkincisi: Mahiyetinin mübayenetiyle adem-i takayyüd. 
Üçüncüsü: Adem-i tahayyüz ile adem-i tecezzidir.” 
 
Mec’ul, Ene, Mana, Nur, Ruh: Zamansız ve mekansız Ene. mekansızın, yani Ene’nin 
mekandaki tecerrüdü, yani mekanda sirayet etmiş ama mekanla ve zamanla alakası 
yoktur. Mekan ve zamanla alakası hiç olmayıp ne hakikatına benziyor, ne mahiyetine; 
Ene, Ben olan Ben. Ene’nin mekandaki tecerrüdü, yani sureti maddeye benziyor, 
manası maddeden tecerrüd. Sureti madde, hakikatı madde değil. Buzun altı su. Suyun 
altında H2O var. Onun altında enerji var. Onun altında esîr var. Sureti buz. Esîre kadar 
olanları çek. Sureti buz, hakikatı esîr. Biraz daha gidelim: enerji, esîr, madde-i hayat, 
ayn-ı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, ene, esma. Buz ile esma arasındakiler çek, al. 
Kalan Esma ve buz. Aradaki parçaları ne kadar kaldırıyorsan, o kadar terakki 
ediyorsun. Yani bunların tesirini tek tek ayıklıyorsun. Bunlar yok. Sebeb; bahanedir, 
hiçtir, perdedir, zahirîdir. Esmanın sureti; madde. Hakikatı; maddeden tecerrüd. Nasıl 
olur? Ene. Maddede olup madde olmayan. Yani Allah bu kainata nasıldır? Enen senin 
bedenine nasılsa. Aynı. Ene bedene nasılsa, Allah kainata böyledir.  
 
Sual: Zatından mı bahsediyoruz? 
Elcevab: Esmasından ve sıfatında bahsediyoruz. Mahiyetinden konuşmuyoruz. 
Malzememiz yok ki onu konuşalım. 
 
Maddeye sirayet etmiş. Sureti madde ile, hakikatı Allah ile olan bir berzahtırà Ene. 
 
Sual: Ruh için demiyor mu bunu? 
Elcevab: Ruh; bizim bildiğimiz bir şey. Ruh; yine mahluk. Ene daha arkası.  
 
Sual: Ruhun mahluk olmayan ciheti vardı? 
Elcevab: Ruhun mahlukiyet ciheti; zihayat, zîşuur, kanun-u emr, vücud-u haricî. 
 
Gidip de gelen mi var? Gitmeden gelen var. Bu adam gelmemiş zaten. Mesela peynir 
kurtlanıyor. Kurt bir yerden gelmemiş ki. Orada olması için bir yerden gelmesi 
gerekmiyor. Onun hakikatında meratib var, çıktı, fışkırdı. Kurt hariçten gelmedi. 
Peynirden nasıl kurt ortaya çıkıyorsa, ahiret de dünyadan öyle çıkacak. Tekrar: Peynir 
düşün. Bunun kurtlanması hariçten midir? Hayır. Dağlarda buz kurtlanıyor mesela. Bu 
buz kurdunu bir bardak suya koyarsanız, bardaktaki su soğuyor. Kar kurdu sıcaklıktan 
gelmiyor. Topraktan gelmiyor. Taştan olmuyor. Kar kurdu kardan çıkmıştır. Bir şeyin 
bir yerde olabilmesi için, bir yerden gelmesi gerekmiyor. Bulunduğu mekanın 
battaniyesini kaldırınca, kaldırınca… gömleği çıkart atlet, atleti çıkar, vücudu çıkar, 
hayatı çıkar, insaniyet, İslamiyet, iman, marifet, muhabbet. Ahiret nerde bunun? Ahiret 
bile yok bunlarda. Kardaki kurt nerden gelmişse, peynirdeki kurt nerden gelmişse, 
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ahiret de dünyaya oradan gelecek. Gelmiş, zaten burada. Kaldırıyor, bitti. O olmayınca, 
o oluyor. O kadar. Dünya surettir. 
 
Ruhun mahlukat tarafı: 

• Zihayat                     
• Zîşuur 
• Kanun-u emri  
• Vücud-u haricî 

 
Ruhun mahluk olmayan tarafı: 

• İhtiyaç             
• İştiyak 
• İncizab 
• Meyil 

 
Ene; bunun da arkası, yani benim ruhum diyen. 
 
Sual: Nur ve mana mı diyeceğiz? 
Elcevab: Mesela mahluk tarafı à Ene’nin nur tarafı. Ruhun mahluk olmayan tarafı à 
Ene’nin mana tarafı. 
 
Sual: Mananın beslendiği Vacib taraf mı? 
Elcevab: Ene’nin arka tarafının beslendiği yer; Şuunat. Şuunat-ı zatiye, Şuunat-ı 
İlahiye. 
 
Sual: O zaman Ene’nin nur tarafına esma, mana tarafına sıfat mı diyeceğiz? 
Elcevab: Evet. Ene’nin mana tarafına Şuunat ve zatî sıfat diyeceğiz. Ene aslında zata 
bakıyor, zatî sıfata bakıyor. İçinde Şuunat da var. Yani sistem; zatî sıfat. İçini Şuunat 
doldurmuş.  
 
Sual: Nur tarafında subutî sıfat mı var diyeceğiz? 
Elcevab: Subutî sıfat ve esmalar var. Bir şeyin kaynağı subutî sıfatsa, otomatik esma 
da var içince.  
 

• Enenin Mana tarafı à Şuunat-ı Zatiye & Sıfat-ı Zatiye. 
• Enenin Nur tarafı  à Sıfat-ı Subutiye & Esma-i Hüsnalar 

 
Bir teknoloji var, bilgisayar. Bir de o bilgisayarın yazılımı var. Bir de o yazılıma 
yüklenmiş programlar var. Bu kainat bilgisayar à cismaniyettir. 
 
Kainat; Arştan aşağısıdır. Şecere-i hilkat ise; Arş-ı Azamdan başlıyor. Bunlar ne işimize 
yarayacak? Ders dinlerken, ders okurken bunun üzerine bina edeceğiz.  

cihetleriyle mahluktur. Ene’nin nur tarafı. 

Evamir-i tekviniye. Ene’nin mana tarafı. 
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Sureti madde olup, hakikatı madde olmayan Allah ile olan bir berzahtır; Ene. bu tabiri 
ruh için de kullanılıyor, çünkü ene daha arkada. Ene, ruha da sahip çıkan. Ene için 
bir şey denilemez ki.  

 
Sual: Ruhun mahluk tarafı, yani zîşuur ve kanun-u emr tarafı nasıl mahluk tarafı 
oluyor? Yani mahluku netice vermesi noktasında mı, yoksa kanun-u emr mi mahluktur? 
Elcevab: Kainat olmuş. Hakikatı, vücud-u haricîye çıkmış. Hepsini makineye koy ve 
karıştır. Öz. Vücuda çıkmış. 
 
Sual: Yani vücuda çıkması için gerekli olan şeyler mi? 
Elcevab: Evet, sistem. Çıkmış haliyle.  
 
Sual: Evamir-i tekviniye nasıl batın oluyor? 
Elcevab: Ruhun melekut tarafı olduğunu zaten Üstad açık söylüyor. Ruhun kanuniyeti, 
çekirdeğidir yani Evamir-i tekviniye. Lemeatta, Hakikat çekirdeklerinde yazıyor.  
 

Kainat, yani Cismaniyet. 

Şecere-i hilkat Enaniyet  

Fena-yı mutlak  
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Sual: Enenin içinde mana ve nur diye bir ayırım yok değil mi? Yani mülk ve melekut 
var.  
Elcevab: Enenin içinde ayırım var: nur ve mana. Mec’ul enelerin toplamı olduğu için, 
Enenin içinde de aynı kanun var.  
 
 
 
 
 
 
Sen aslında küçük Harun’lardan müteşekkilsin. 200 trilyon hücren var. Sen bir tane 
gözüküyorsun ama aslında her bir hücrede bir Harun var. Harun, Harun, Harun, Harun 
topla à büyük bir Harun, benim. Mec’ul; Peygamber Efendimiz asm’ın Nur-u 
Muhammedîsi, yani Ene’lerin cem’i. Ene-i Kübra da diyebiliriz. Sen, ben Osman, 
Harun, Doktorum vs hepiniz buradasınız. O noktayı (eneyi) aldık, içine uygun, ona 
uygun bir elbise giydirdik à ruh. Hayat giydirdik, his giydirdik, akıl giydirdik.  
 
Sual: Bunlar namus. Bütünü kanun? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Namusla kanuna baktığım zaman kimi görmüş olurum? 
Elcevab: Eğer ikisine beraber bakabilirsen, eneyi görürsün, kendini görürsün.  
 
Sual: Aynı zamanda onun Peygamber asm’ın Şahsiyet-i Maneviyesini görmüş 
oluyorsun değil mi? 
Elcevab: Elbette. Sen şimdi biraz daha ileriye gittin. Ben biraz aşağıyı söyledim. 
Ene’ye girebilirsen, mec’ulü göreceksin. Lem’alar 317 de o şahsiyet-i maneviyesi 
âyinedir diyor. O âyinede her şey görülür gösterilir. O âyinenin dışında hiçbir şey 
gözükemez.  
 
Nokta-i Nazar: Bendeki O ile Ondaki ben’e Şahsiyet-i Maneviye-i Muhammedî’yeye 
girmeden bakamazsın. 
 
Kesinlikle. Biz buzdayız. Buz konuşuyoruz. Buza ben demişim, ne kadar büyük bir 
cinayet etmişim. Buza H2O demişim. Buza enerji demişim. Buzdayız hala. Aşağısında 
aynı yerde su var, H2O, enerji, esîr, madde-i hayat, ayn-ı hayat, akıl cevheri, ruh 
cevheri, Nur-u Muhammedî, esma à hepsi aynı yerdeler.  
 
Lem’alar 317: “Ve ism-i Cemil’in bir cilvesi olan bütün cemaller; yani cemal-i zat, cemal-
i esma, cemal-i sanat, cemal-i masnuat dahi, o âyine-i Ahmediyede görülür, gösterilir.” 
 
Sual: Allah’a hep biz diyorduk, peygamberi katmıyorduk. Peygamber nerde? 
Peygambersiz olmaz ki. 

Mec’ul 

Ene 

Doktorum 
Harun 

Mec’ulde eneler var. Senin bütünlüğün bir hücrede 
Dna’dadır. Sen à mec’ulsün. Her bir hücrendeki 
Dna à Ene’dir. Her bir hücrede insan var. “Ey 
hücre-i kübra!” diye geçer Mesnevi’de. Ey büyük 
hücre! Hücrelerin cem’i büyük hücre. 

Osman 
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Elcevab: Peygamberi insan zannediyorlar. Konuşturacaksınız şimdi… Sureti insan, 
hakikatı değil. Sen bile insan değilsin. İnsanlık sana verildi. Sana yani enene 
giydirilenler (en iç kabuktan başlıyorum): Vücud, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, 
marifet, muhabbet. Artı ilm-i Kur’anî ve hikmet-i imaniye (Şualar 68) Üstada hususî, 
özel olarak verilmiş. Çünkü yaptığı tamir, vazifeye binaen verilmiş. Lut ve Semud 
kavminin pisliklerini temizlemeye peygamber vazifeli iken, her bir peygamber de bir 
ism-i azama mazhar iken, bu asırda o pislikler daha geniş, daha umumî ama 
peygamber yok. O zaman o peygamberler hangi ism-i azamla o pislikleri tamir etmişse, 
o vazifeli memuru, müceddidi, Mehd-i A’l-i Resul’ü, Üstadı o ism-i azama mazhar 
edeceksin. Sen belediyedesin, sen hastanedesin, ben de dershanedeyim. Allah bana 
diyor ki “dershanede me’sulsün ama tanzim etmede yetkin yok.” O zaman ben nasıl 
me’sul olacağım? Yetkim yok. O ki ben sana hükmedemiyorum, ben senin günahını 
niye yükleneyim? Mesul ediliyorsa, bana yetki vermesi lazım. Üstad Hazretleri tamirle 
vazifelidir. O zaman yetki de verilmesi lazım. Yetki nedir? O peygamberlerin mazhar 
olduğu esmaya mazhar olması lazım.  
 
Evet, enenin tarifini ruha yapmıştık. Fakat bu enenin içinde de yapısı mec’ulde ne 
varsa; ki nur ve mana. Bu Enede de var.  
 
 
 

• Enenin Mana tarafıà Şuunat-ı Zatiye & Sıfat-ı Zatiye. 
• Enenin Nur tarafıà Sıfat-ı Subutiye & Esma-i Hüsnalar 

 
Sual: Nur tarafın içinde bir de enenin nur ve mana tarafı mı var? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Mana tarafı nedir? 
Elcevab: Bilmiyorum. Şimdilik bilmiyoruz.  
 
Nokta-i Nazar: Bilmememiz olmamasını istilzam etmez. 
 
Sual: Mahiyet-i zatiye mi? 
Elcevab: Mahiyet-i zatiye diyemeyiz. Bilmiyoruz. 
 
Sual: Enedeki Nur tarafında da mı nur ve mana tarafı var? 
Elcevab: Evet, gidiyor da gidiyor. 
 
Sual: Peki mana tarafı bilinmeyen eneye mi ait mec’ule mi? 
Elcevab: Mec’ule. Ene-yi kübra. Mec’ule girince, fena-yı mutlak oluyor. Orada “bütün 
evliyaların omuzları benim ayaklarımın altındadır” diyebilir. Nasıl der ya, enaniyet değil 
mi? diyorlar. Oysa enaniyet Kürs’tedir.  
 
Sual: Her fenafillaha gelen Risalete geçemiyor mu? Yani mana tarafına? 

Nur tarafı 

Mana tarafı bilmiyorum… 
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Elcevab: Geçemez, çünkü fenafillaha geçince belki nurdadır, yani ene’nin nurundadır. 
Ama orada da meratib var. Ama öyle bir fenafillah makamına geçmiş ki... kendi 
kanaatimi söylüyorum, ilk defa söylüyorum ama kanaatim, doğrudur demiyorum: 
Eneye Geylanî girmiş, Kutuplar girmiş, Kutb-ul azamlar. Bahaeddin-i Şah-ı Nakşibend 
girmiş, asrın imamları da girmiş. Mevlana Hâlid-i Bağdadî, İmam-ı Gazalî. Bunların 
hepsi girmiş. Benim kanaatime göre bunlar ikiye ayrılır. Bana ait ama. Üç defa 
söyledim. Sonra “böyle dedi” demeyin. 
 
                               Asrın imamları 

• Bağdadî  
• Gazalî 
• İmam-ı Rabbanî 
• Bediüzzaman 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                          Kutb-ul azamlar 

• Geylanî 
• Şah-ı Nakşibend 

 
Sual: Çin felsefesi oraya çıkamamış ama değil mi? 
Elcevab: Onların orada ne işi var? Daha maddede, kanunda. Onların dediği mana ve 
madde. “Düşünüyorum, düşüncem maddeyi değiştiriyor”, “Düşüncelerime göre sima 
değişiyor”. Adamlar üç yüz sayfalık kitap yazmış: şekil, suret, renk nerden geliyor diye. 
Üstad bir cümleyle söylüyor: “Suret; bir hakikata istinad eder, manaya istinad eder.” 
Hakikat ne ise; suret o cinstendir, kimliktir, batının dışa vuruşudur. Batının kokusudur, 
sesidir, gölgesidir, suretidir; sima. O kadar kalın kitap yazmışlar, çözemedikleri halde 
Japonya’nın en büyük feylesofu kabul ediliyor. Renk ve suret neyin hakikatıdır, 
çözememiş. Ne mec’ulü? 
 
Mec’ulün nur tarafına girenler: Kutb-ul azamlar, örneğin Geylanî, Bahaadin-i 
Nakşibend. Mec’ulün mana tarafına girenler: Asrın imamları, örneğin Bağdadî, Gazalî, 
İmam-ı Rabbanî, Bediüzzaman. İmam-ı Rabbanî Hazretleri çok ilginç bir insan. İmam-
ı Rabbanî ve Bediüzzaman’ı ayırıyorum. Çok tuhaflar, tamamen beşeriyetten sıyrılmış.  
Demek Mec’ulün içinde de derece var ama orası fena-yı mutlak. Enfüsî derslere 1990 
da başladım ama 1991 de yazmaya başladım. İlk “akıl” yazdım. 25 seneden beri İmam-
ı Rabbanî ve Bediüzzaman’a her gün istisnasız hayret ediyorum. Her gün, 
mübalağasız. Vücud, hayat, insaniyet vs hepsinden sıyrılmışlar. Bu konuşmalarımız 

Mana 

Nur 

Mec’ul  

Fena-yı mutlak (S.T.G. 149) 
& 
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hep onların bereketi. Şu anda ne anladıysanız bu iki zata minnetdarsınız. Onların gittiği 
yoldan gidiyoruz çünkü. Felsefede: Açılan bir yolu bitirmedikçe yeni bir yol açamazsın.  
 
Kurt peynirin neresinde ise, ahiret de dünyanın orasında. Çekirdeğin neresinde ağaç 
varsa, dünyanın orasında da ahiret var. Cesedin neresinde ruh varsa, ahiret de 
dünyanın orasındadır, ruhun orasındadır Allah. Cesedin neresinde ruh varsa, ruhun 
orasında Allah vardır. Peynir bozulmadan da kurt çıkmıyor. Dünyanı bozacaksın ki, 
kurt olasın. Fena bul ki beka bulasın! Et bozulunca kurt çıkıyor. Neredeydi kurt? Etin 
neresindeydi? Ahiret de dünyanın orasında. Meğer et zannediyormuşuz. Kurtmuş kurt! 
Kurt zannediyormuşuz. Hayatmış. Hayat zannediyormuşuz. Hislermiş.  
 
Sual: Madde-i hayat ahirete dönüyor diyorduk. O zaman gelecek de ahiretten gelip, 
şimdiye uğrayıp tekrar ahirete? 
Elcevab: Aynen. Oyalanıyoruz burada. Şuraya bakıyorum. Ben de değişiyorum o da 
değişiyor aslında ama nehir gibi ben de akıyorum, o da akıyor. İkimiz aktığımız için 
sabit zannediyoruz.  
 
Sual: Hayat değilmiş, hismiş. His zannediyormuşuz… neymiş? Şuur mu? En dib 
neresi? Ene mi? 
Elcevab: Eneye girdik ama enenin nuruna girdik bir de. Nur biter mi? Hadi bitirdin. 
Manasına geç. O olamaz, yok yani öyle bir şey.  
 
Nokta-i Nazar: Mahluk zansız olmuyor o zaman. 
 
Sual: Rü’yetullahta zan var mı? 
Elcevab: Var tabi. Zan mertebelendiriyor.  
 
Sual: Rabbimi gördüğüm sürece zannım var demek değil mi? 
Elcevab: Evet. Geylanî’nin gördüğü ile seninkisi aynı mı? Üstadın gördüğüyle seninki 
aynı mı? Peki niye ikinizinki farklı? Zandan dolayı.  
 
Sual: Peygamberimizin gördüğü nasıl oldu o zaman? 
Elcevab: Peygamberin gördüğü şu: Her ümmetin gördüklerini topla, tencereye koy. 
Cem’iyle gördü. Ey ene-i kübra! Ey hücrelerden müteşekkil hücre-i kübra! Peygamber 
garip değil mi şimdi? Kendisini zansız bilen tek bir vücud var. O da Allah’tır. 
Peygamberde bile zan vardı. Kainata gidene kadar ne şaşırdı, ne de inkar etti korktu. 
Öyle bir iman etmiş ki, iman ettiğiyle kendisi aynı ki şaşırmadı.  
 
Nokta-i Nazar: Kemal-i mutlak zansız olan Allah’tır. Biz kemal-i mutlakta olmadığımız 
sürece, zanlarımız olacak.  
 
Zaten zan içeriye girince, derecelendiriyor. Mesela Allah’ın kudreti niye sonsuzdur? 
Acizlik içinde olmadığı için. Allah’ın ilmi niçin sonsuzdur? İçinde cehalet olmadığı için. 
Bizim ilmimizde niye derece var? Çünkü içinde cehalet var. Bizim kudretimiz niye 
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sonsuz değil? Çünkü içinde acizlik var. Bizim Allah anlayışımız niye dereceli? Çünkü 
içinde zanlarımız var.  
 
Sual: İman hiç bitmiyor o zaman? 
Elcevab: Aynen. Bitmiyor.  
 
Nokta-i Nazar: Göreceğiz ama o da değil diyeceğiz.  
 
Her Cuma Allah’ı göreceğiz ya Cennette. Bir sonraki Cuma yine görme ihtiyacın 
olacak. Çünkü önceki Cuma gördüğün Allah’ı bu Cuma gibi değil. Acaba nasıl bir Allah 
olacak? Cennette de çünkü terakki var. Cennetten sonra ta Kab-ı Kavseyn’e kadar 
alem-i nur olduğunu İrfan tesbit etmiş.  
 
Ders: Lem’alar 230: “Ruh ve kalbin à daire-i hayatı ise, 
  cisim gibi hazır zamana münhasır olmadığından,…” 
 

İzah: Burada cismin makamı hazır zamanda olduğundan Levh-i mahv ve isbat 
makamında görünüyor.  

 
Mekan; Levh-i mahv ve isbatta başlıyor. Zamanın hakikatı; Levh-i mahv ve isbat. 
Zaman da mekanı oluşturuyor. Zamanı alırsanız, mekan yoktur.  
 
Lem’alar 443: “zîruhun ve hususan beşerin cisimlerinde mevcud ve muntazam...” 
 

İzah: Cisimlerde duygular yerleştirilmiş… 
Havas ve hamse-i zahire gibi duygular yerleştirilmiş… 
Cismi bazen beden, bazen de cesed olarak kullanıyor... 

 
Cisimlerde, yani yazılım sisteminde duygular, duygular üzerine de hisler yerleştirilmiş. 
Cismi bazen beden bazen de cesed olarak kullanmasının sebebi; içerisinde var olduğu 
için. Mesela üniversite diploması olana bazen ortaokul mezunuymuş gibi hitab 
ediyorsun, bazen ilkokulu bitirmiş gibi. Bak 2x2=4 gibi. 
 
İşarat-ül İ’caz 187: “İnsan küçük bir cisim ise de, büyük alemi içine alacak kadar 
büyüktür.” 
 
Bu küçük cisim içinde alemlerden büyük şey var. O da ruhtur ve “ene”dir. 
 
Yani mekanda ifade olduğu halde mekanda olmayan. Mekana tesir ettiği halde mekanı 
olmayan. Mekana sirayet ettiği halde, mekana sığmayan. Ruh. Ruh ile cismaniyet 
hakkında ne konuştuk ise, ruh ile ene de öyledir. “Kulir ruhu min emri Rabbî.” Bedene 
sirayet edip bedende olmayan. Bedende olup bedenden tecerrüd etmiş. Yani cisimde 
olup cisimden tecerrüd etmiş. Hem bedende, hem bedenden tecerrüd etmiş ruh. Misal: 
odunda olup odun olmayan, oduna hiç benzemeyen, odundan tecerrüd etmiş gibi à 
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odundaki nur. Veya peynir ve kurt, et ve kurt. Etin kurtlanması. Ette olup et olmayan. 
Kokmuş et, bozulmuş eti yerseniz hayatınızı bitirir, hayatın sonudur. Benim hayatımın 
sonu iken o kokmuş et, başka bir hayatın başlangıcıdır. Et kokmadan kurt olmaz. Etin 
ölümü demek, kurt demektir. Sırayla değil. Et ölüyor à kurt oluyor değil. Etin ölmesi 
anında kurt oluyor. Çıkan kurt neredeydi? Etteydi. Neresinde? Nasıl çıktı? Üzerinden 
battaniyeyi kaldırdılar.  
 
Madde inceleştikçe, bizim hayatımızdan uzaklaştırdıkça, manaya geçiyor. 29.Sözde 
geçiyor. Buz, buzun zararına mayi. Kışır, kışrın zararına mana. Yani buz-su. Su-buz. 
Arkadaşlar, odunun içinde nur yok. Peynirin içinde kurt yok. Etin içinde kurt yok. Kurt, 
donmuş et olmuş. Nur, ısı, donmuş odun olmuş. Odun; güneştir biliyor musunuz? 
Güneş donmuş, odun olmuş. Niçin? Güneş her şeye vurmuş, her şeyi neşvü 
nemalandırmış. Artan enerji israf olmasın diye Allah onu odun yaptı, ağaç yapıyor. 
Güneşten yapıyor. İşte kurt etin içinde yok. Et; surettir. Hakikat; kurttur. Dış şartlar 
değişince batın ortaya çıktı. O zaten vardı. Ehli diyor ki: Dışardaki etkenler etin yapısını 
değiştiriyor. Ama etin güneşte olması, kurt çıkması, kurt güneşten gelmemiştir. Var 
olanı ortaya çıkmış, yani üzerindeki gömleği çıkartmış. Dış etkenler sistemin 
battaniyesini kaldırıyor, değiştiriyor. Buz, suya nasıl dönüştü? Güneşle. Peki buza 
güneş vurdu, suya dönüştü. Güneş buza vurdu diye, suya dönüştü diye suya güneş 
denilir mi? Hayır, buzun suya dönüşmesine sebebtir ama su güneş değildir. Güneş ete 
vurdu, kurt çıktı diye kurt güneş değildir.  
 
Nokta-i Nazar: Güneş etin tılsımıdır.  
 
Evet, tılsımıdır. İçindeki hakikat meratibleri kalkıyor. Üzerine bindirilmiş perdeler var. 
Güneş bunların bir tanesini kaldırdı. Çekirdek çürüyünce, ağaç oluyor. Çürümek; ağaç 
değildir. Ama çürümek demek, ağaç demektir. Sıra yok, yani çürüdü sonra ağaç çıktı 
değil. Çürüdüğü anda ağaç çıktı. Çürümek demek; çekirdekteki hakikatın suretinin 
devre dışı olması, kendisini göstermesi, ibraz etmesidir. Buna da sebeb güneş.  
 
Nokta-i Nazar: Buz su oldu, su H2O oldu, enerji oldu, esir oldu vs bu tılsım. Sırda hepsi 
bir anda oluyor, hepsini bir anda görmek.  
 
Mesela Azrail as güneş olsun. Azrail as etteki ruhu çıkarıp götürecek ahirete. Azrail as 
güneştir. Et de benim. İçindeki kurt da ruhtur.  
 

• Güneş à Azrail as 
• Et        à Beden (Cismaniyet) 
• Kurt     à Ruh 

…gibi olsa.  
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Güneş ete vurdu, et bozuldu. Bozuldu demek, monta edilmiş cıvataları söküldü. Güneş 
bir şey yapmıyor. Mesela kâğıt. Suya attık, çözüldü. Veya tamirci geldi, arabanın 
cıvatalarını söktü, arabayı darmadağın etti. Bu güneş ete vurunca, etin içerisinde olan 
bağlara (cıvatalara), kimyasal yapıya enerji vererek, bağların dizilişini, yani dokuyu 
değiştirerek dönüştürdü, kurt çıktı. Güneş ete vurdu, etten kurt çıktı. Kurt, güneştir 
denilebilir mi? Denilemez. Et de denilemez. Et; donmuş kurtlardır. 
 
Sual: Donmuş kurt nasıl oluyor? 
Elcevab: Buz, kristallerin donmuş hali. Su damlaların donmuş hali. Kurtların da 
donmuş hali et. Yani bir tane kurt yok, onu demek istiyorum. Şimdi haşir meselesine 
geliyoruz. Güneş ete vurarak, kendisinde değil, ette bulunan kurdu ortaya çıkarttığı 
gibi; ilim ve marifetle, yani bu derslere muhatab olunca, bu bedenden iman-ı bil ahiret 
çıkıyor. Yani kurt etin neresinde ise, ruh da cesedin orasındadır. Ruh bedenin 
neresinde ise, Allah da ruhun orasındadır.  
 

• Nur odunun neresinde ise, 
• Kurt etin neresinde ise,  

     à Ruh da cesedin orasındadır, 
                                     à Ahiret de dünyanın orasındadır,  
                                    à Allah da ruhun orasındadır. 

• Ruh cesedin neresinde ise, 
                                           à Ahiret de dünyanın orasındadır,  
                                          à Allah da ruhun orasındadır. 
                                          à Mana da ruhun orasındadır. 
                                          à Ene de mananın, ruhun orasındadır. 
 
Nokta-i Nazar: Güneşe aslında Cebrail dememiz lazım. Düşünmekle ben kalbimdeki 
hakikatları bil-kuvveden bil-fiile çıkartıyorum güneşle. Çıktığı zaman cismaniyetimden 
kurt çıkmış oluyor.  
 
Öyle düşünürsek, öyledir. Çürümenin kendisi Azrail. Hakikaten tuhaf değil mi? 
Ömrünüzde etin kurtlandığını hiç görmeseniz, bunun içinde böyle bir şey olduğunu 
kimse size demezse tahmin edebilir miydiniz? Denilseydi ki, bak bu ettir ama kurtların 
cem’idir. Canlıdır. Nasıl inanırdın? İnanan Müslüman, inanmayan kafir olacak. Çok 
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zorlanırdık değil mi? Etten kurt çıktığı gibi şu anda da hâletiniz kurttur. Cesed de ettir 
şu anda. Veya şu anda cesediniz ettir, kurt da hiç cesede benzemeyen şu andaki 
manadır. Ölmek demek, cesediniz kurtlandı demek. Ne yaptı? Leşlikten zihayat, kör et 
görüyor, sağı et duyuyor ve et bir yerdeydi ama kurtlar her yeri geziyor. Canlandı. Ölü 
dirildi. Körden göz, sağırdan kulak ve kurtların da hissi var. Dokununca kaçıyor. Sinek 
de olmuyor mu? İlle kurt değil ki. Uçmuyor mu sinek? 
 
Nokta-i Nazar: Helal pirinç ve haram pirinç meselesine değiniyor. Pirinç et gibi oluyor. 
Aynı şey oluyor. Haram veya helal olması hasebiyle içi çıkıyor.  
 
Kurt çıkıyor, sinek çıkıyor, bir de bakteriler, mikroplar çıkıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Bir sürü mikroorganizma var. Aynı zamanda spor bakteri denilen şey 
uygun şartlarda hayatiyet mertebesini gösteriyor. Uygun şart olmayınca, hayat 
mertebesi göstermiyor. Bakteri öyle duruyor, donuk, hiçbir şey yok, hayatî bir mertebe 
yok. Uygun şartlar gelince, o spor açılıyor. Uygun şartlar olmayınca kendisini kapatıyor. 
Canlılığını muhafaza ediyor ama bildiğimiz canlılık yok.  
 
Güneş ete vuruyor. Azrail geliyor, cesed olan etinden kurdu, sineği çıkarıyor. Kimisinin 
eti bakteri oluyor. Spor denilen bakteriler, mikroorganizmalar oluyor. Kimisi kurt oluyor. 
Kimisi de sinek oluyor, uçuyor. Tırtıl da kelebek oluyor. Hayat ne kadar birbirine hamile. 
Ölü diriye, diri ölüye hamile. Ölüden diri, diriden ölü. Ölüden diriyi çıkarıyor, diriden de 
ölüyü çıkarıyor.  
 

İzah: Bu küçük cisim içinde alemlerden büyük şey var. O da ruhtur ve “ene”dir. 
Ruhun ve ene’nin bu cisimde taayyün ve teşahhus edebilmesi çok garibdir. 

 
Ruhun ve ene’nin bu cisimde taayyün ve teşahhus etmesi, yani sureti madde olup 
hakikatı madde olmayan berzahtır. Odundaki nur mesela. Sureti odun olup hakikatı 
odun olmayan berzah à odundaki nur.  
 
Ruh ve cesed ilişkisi: sureti cisim olup hakikatı cisim olmayan berzahtır; ruh.  
 
Sual: Sureti cesed, hakikatı ruh mu diyeceğiz? 
Elcevab: Ruh tabi ki esmalardan müteşekkil değil ama arkaya doğru ilerlersek 
böyledir. 

• Ruh (1): Sureti cesed olan hakikatı cesed olmayan berzah. 
• Ruh (2): Sureti hakikat olan mahiyeti hakikat olmayan berzah. 
• Ruh (3): Sureti mahiyeti olan enaniyeti mahiyeti olmayan berzah.  
• Ruh (4): Sureti enaniyeti olan ene’si enaniyeti olmayan. 

 
Ene’nin 
• Sureti    à Enaniyet 
• Hakikatı à Mec’ul 
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• Mahiyeti à BİLMİYORUM 
  

• Ruh (5): Sureti ene’si olan mec’ulü ene’si olmayan berzah… 
• Ruh (6): Sureti mec’ul olan esması mec’ul olmayan berzah… (Ölüm ve 

helakettir diyor ya B.Mesnevi 642). 
 
Suret à hakikat à mahiyet à enaniyet à ene à mec’ul àesma. İmam-ı Rabbaniyeye 
göre daha da gidilebiliyor, esmadan geçilebiliyor.  
 
Sual: Mahiyetten sonrası başka bir şey sanki, ayırmak gerekmiyor mu? 
Elcevab: Bunları kendimizde göstermek adına böyle yazdım, yoksa bir şeyin devamı 
değil bu. 
 
Sual: Suret değil de sıfat yazılması gerekmiyor mu? 
Elcevab: İmam-ı Rabbanî Hazretleri şöyle demiş: esmadan sıfat çıkmış. Risale-i 
Nurda ise: sıfattan esma çıkmış. İmam-ı Rabbanî’yi takip edip bizi de takip edenlere 
diyorum ki: esmadan sıfat çıkmış demek değil o, esmanın içerisindeki sıfatlar demektir. 
Yoksa esmanın kaynağı olan sıfat değil. Şuunattan sıfat, sıfattan esma, esmadan ef’al, 
ondan sonra mec’ul, Arş-ı Azam vs böyle çıkar. Ama İmam-ı Rabbanî Hazretleri demiş 
ki: esmadan sıfat, yani esmanın sıfatı demek. Yoksa esmanın kaynağı olan sıfat değil. 
O da biliyor, bilmez mi? Risale-i Nur’da da geçiyor: “esmalar kendi sıfatlarıyla…” yani 
özellik manasında. Ef’ale biz evamir-i tekviniye diyoruz. Şuun denildiği zaman da 
şuunat-ı zatiye kasd edilmiyor. Şuun, yani işler, haller kasd ediliyor.  
 
Sual: O zaman ilk baştaki gibi oldu. Ruhun mec’ulü arkasına taşıdık, melekut tarafına. 
Elcevab: Evet. Mesela evamir-i tekviniyeyi ruhun arkasına koyabiliyorsun. Onu da 
koyabiliyorsun. Yani çok detay, acayip bunlar. Ruhun sureti var: cesed. Ama hakikatı 
cesed değil. Şimdi pergeli hakikata koyuyoruz.  
 
Sual: İlk balta suretten başladınız. Suret cesed gibi oldu. Cesed-suret-hakikat. 
Elcevab: Hayır, ruhun sureti cesed.  
 
Sual: Cesed denildiği zaman bir kategori inmiş gibi oldu? 
Elcevab: Ruh beden olarak gözüküyor. Mesela odunun nuru ama odun olarak 
gözüküyor. Nurun sureti nedir peki? Odun. Biz biliriz ki, sureti odun ama odun olarak 
gözüküp odunun hakikatıdır. Odun olarak gözüküyor ama nur odun değil. O zaman (1) 
Ruh; sureti cesed olan, cesed olarak burada ifade ediliyor. Fakat biz biliriz ki, bu ruh 
cesedin hakikatıdır. (2) Şimdi pergeli hakikata koyalım: Sureti hakikat olan ama biliriz 
ki, ruhun sureti hakikat değil, mahiyettir. (3) Sureti mahiyet olan, biz biliriz ki, ruhun 
sureti mahiyettir ama ruh daha arkadadır. O mahiyetin arkası enaniyettir. Peki 
enaniyetin daha arkası nedir? Evamir-i tekviniyedir. Değiştirelim:  
(4) Ruhun sureti enaniyeti olan evamir-i tekviniyesi enaniyeti olmayan berzah… 
(5) Ruhun sureti evamir-i tekviniyesi olan ene’si evamir-i tekviniyesi olmayan berzah… 
(6) Ruhun sureti ene’si olan ene’si mec’ul olmayan berzah… 
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(7) Ruhun sureti mec’ul olan esması sıfat olmayan berzah… 
(8) Ruhun sureti esmanın cilve, cemal, nakış, sanat olan sıfat-ı subutiyesi sıfat-ı zatiye 
olmayan berzah… 
(9) Ruhun sureti sıfat-ı zatiye olan şuunat-ı zatiyesi olmayan berzah… 
(10) Ruhun sureti şuunat-ı zatiye olan bilmediğimiz olmayan berzah… 
 
Sıfatı sıfat-ı subutiye ve sıfat-ı zatiye diye ayırdığımız gibi aslında esma-i zatiye, esma-
i fiiliye ve esma-i İlahiye diye ayırmamız lazımdı ve Şuunatı da öyle. Bu nedenle burada 
bırakalım. 
 
Sual: Bu ruhtan baktık. Eneden baksak neyi nereye kaydıracağız? 
Elcevab: O zaman onun içine giriyorsun. Bildiğimiz yoldan çıktık, çünkü ruhu biraz 
biliyoruz. Fakat bunu ene’ye uygularsak bunun arkası. Bunların detayını yazmaya 
kalkarsan esma-i fiiliye, esma-i İlahiye esma-i zatiye ve sıfat da üç tane: sıfat-ı 
subutiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı İlahiye. Şuunat da öyle. Bu nedenle bayağı olur, oniki 
veya daha fazla.  
 
Sen buradayken oralardasın. Oraları taşıyorsun. Surette kalırsan, bu söylenen şeylere 
“boş işler” dersin. Sen buralarda oraları taşıyorsun. Burada olup buralı olmayansın.  
 

İzah: Bu küçük cisim içinde alemlerden büyük şey var. O da ruhtur ve “ene”dir. 
Ruhun ve ene’nin bu cisimde taayyün ve teşahhus edebilmesi çok garibdir. 
Demek yakınlıkları, sirayetleri var.  
 

Suretle ruh ve ene ile ruh. Ene à ruh à suret: birbirlerine yakınlık var ki, sirayet ediyor.  
 

Hem nasıl ki aslanın ruhu koyunun cesedine, koyunun ruhunu aslanın cesedine 
koyamazsın… öyle de bu ruhu ve enerjiyi bu cisme koymak, koyabilmek..! 

Mesela benim enem ve ruhum senin cesedine olmaz. 
Mekansızın yani Ene’nin mekandaki tecerrüdü (yani mekansız olan ene’nin 
mekan denilen şu ceseddeki cesed olmayışı, ceseddeki tecerrüdü) nasılsa, 
Allah’ın da mevcudata tasarrufu öyledir. Maddede tasarruf edip (ene), madde 
olmayan, maddeye sirayet etmiş olan ene. Sureti madde ile hakikatı Allah ile 
olan berzah. 

 
Sual: Ben ezelî ve ebedî olarak başka birinin kainata nasıl baktığını bilemeyeceğim 
değil mi? 
Elcevab: Bilemeyeceksin. Şöyle olabilir: Bir profesör bir ilkokul ve ortaokul çocuğunun 
neler düşündüğünü ortalama bilir. Bu mevzularla meşgul olan bir insanın, yani varmış 
bir insanın, varamamış veya varmaya çabalayan insanın ortalamasını bilir. Künhünü 
bilmese de, bilir. Ama varanlar arasındaki vardıktan sonraki keyfiyetlerini o kişiler, yani 
bir kişi, üç kişi, beş kişi varmışlar ama bunlar birbirlerininkini asla ezelî ve ebedî 
bilmeyecekler. Vardıktan sonraki keşif bir başkasıyla alakalı bir keşif değildir.  
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Sual: Yani Bediüzzaman, Bediüzzaman olma hasebiyle İmam-ı Rabbanî 
Hazretlerininkini bilemeyecek mi? 
Elcevab: Bilemeyecek. İmam-ı Rabbanî Hazretleri de asla Bediüzzamanın o ene’deki 
inkişafatını bilemeyecek. Bediüzzaman Hazretleri de İmam-ı Rabbanî’nin ene’deki 
inkişafatını bilemeyecek.  
 
Sual: Bir üst olan alttakini bilir? 
Elcevab: Üst yok ki. 
 
Nokta-i Nazar: O sergüzeşt-i hayatiye “ala sururim mutekabilin” sırrınca, çünkü “ala 
sururim mutekabilin” de o şeyi kendin alıp hem ehl-i ruhaniyata mütalaagâh olur diyor, 
bir alt mertebede ruhaniyata mütalaagah olur ne demek? Senin filmini seyredecek. 
Senin keşfiyatını, senin gözünü, ki onun için anlattıklarını dinlemeye meraklı değil ama 
ben Yasin abinin kainatı nasıl gördüğünü merak ediyorum. Onun gözüyle bu dünyayı 
yaşamak isterim veya tefekkür etmek isterim. O zaman lezzetli olacak. Bir üst 
mertebede olan bu filmi oynatacak cihazata sahip. 
 
Diyelim ki İmam-ı Rabbanî Hazretleri bir üst mertebede Bediüzzamanı bilir, bir alttır. 
Yani bir profesör bir çocuğu bilir. 
 
Sual: Niye ters yaptınız? 
Elcevab: Bediüzzaman’ı üst koysam, taassub yapıyor diyecekler. Oysa ikisi de benim. 
Örnek amaçlı böyle yaptım. Şimdi dediğin doğru. Bunlar bilir. Seyredecekler onun 
sergüzeşt-i hayatiyelerini. Fakat ikisi de mec’ule, fena-yı mutlaka girmiş. Mec’ulde Nur 
ve Mana. Burada artık neler oluyor, ben bilemediğim için, birbirlerini bilemiyorlar diye 
söyledim.               

DİMAĞ  (Levh-i mahfuzun 
bizdeki karşılığı, küçük 
montası. İsm-i Azamları 
isme dönüştüren, isimleri  
İsm-i azam yapan BERZAH.

MEC’ULİsm-i Azamlar

İsimler
Kalb

Fena-yı mutlak 

İmam-ı Rabbanî 

Bediüzzaman 

Cennet & Cehennem 
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Sual: Cennet ehli bir insan Cennete girmiş ama Arş-ı Azamda değil bakışı. Arş-ı 
Azamdaki bilir mi onun halini? 
Elcevab: Cennetten aşağısının hepsini bilir. Onun kainata nasıl baktığını ortalama bilir. 
Mesela sizler ve bizler (gurur olmasın) sokaktaki insanın hâlet-i ruhiyesini %90 hepimiz 
biliriz. Neyin peşinde olduklarını, neyi düşündüklerini, işkembe ve uçkurluk merkezli 
olduklarını, bunlara hayatlarını indirgemiş olduklarını, hayvaniyet mertebesinde 
olduklarını biliriz. Hayvaniyet mertebesini insan bilir. İnsan olan hayvanı bilir ama 
hayvan insanı bilmez. Cennette olan adam da aşağıyı bilir. Ama Cennetin üstündekileri 
iddia eder. Yani İmam-ı Rabbanî yukardadır, Allah bilir neler yapıyor diyerek kendi 
cinsinden yorumlar yapar. Ben fena-yı mutlaktaki kemalâtın içerisini bilemediğim için, 
ki Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149 Geylanî oraya girmiş diyor Üstad. Evliyalık makamı Kürs 
(Cennetten aşağı makam). Nefs-i emmare kılıfı Nefs-i levvame, mutmainne, raziye, 
safiye oluyor. Allah bu nefislere yemin ediyor. Aşağıdaki evliyalık hissî evliyalıktır ki, 
bir veya iki esmanın cilvesine mazhardır. Kürsteki evliyaları bilirler. Yani İmam-ı 
Rabbanî Hazretleri şu anda bizi bilir, şu anda biliyor. Çünkü hayatın arkasına geçince, 
hayata hükmediyorlar. Şu anda biliyorlar konuşulurken. Kendisi anıldığı zaman 
biliniyor, burada oluyor. Fakat biz bilmiyoruz. Üstad “Bütün evliyaların omuzu benim 
ayağımın altındadır” sözü enaniyet anlaşılmış diyor. Bir insan Kürsten çıktıktan sonra 
oraya (mec’ule) geçerse, beşeriyet olmadığından, sözü kudsîdir. Üstad onun için 
Geylanî’ye “kudsî zat” diyor. Bir insan kudsî olabilmesi için Kürs’ü geçmesi lazım. 
Kürsü geçmek demek nefs-i emmaresinden çıkmış demek. Nefs-i emmareden çıkınca 
mutmainne, mülhime, raziye, safiye, natıka vs gidiyor. Yani bizim konuştuğumuz 
enaniyet, kibir, gurur gibi şeyler nefs-i emmarenin özellikleri Kürsten daha aşağıya 
oluşumuzdandır. Şimdi bu hâletleri, bu konuşmaları Kürsten yukarıya çıkınca, bazen 
bizde de taşkınlıklar olur.  
 
Sual: Manevî nefs-i emmare peki ya? 
Elcevab: O evliya olmaya mani değil. Tam tersine. Kürse kadar maddî nefs-i emmare. 
Ondan sonra manevî nefs-i emmare başlıyor.  
 
Sual: Terakki etmesi için tamamen körelmiyor yani? 
Elcevab: Evet. Nefsin en kesifi (en dış kabuğu) maddî nefs-i emmare, his, heves, 
tabiat, asab, damar. Şimdi fena-yı mutlaka bu ikisi İmam-ı Rabbanî ve Bediüzzaman 
girmişler. Ben bilmediğim için, seyredemiyorum orayı. Mec’ulün içerisine de girmek 
istemiyorum, çünkü çok iyi biliyorum ki, mec’ulü biraz açsam ben gelemeyeceğimi, 
zaten bazı şeylerde kopuyorum, şey yapamıyorum. Orada daha beter olacağımı 
biliyorum. Sistemi tutturamam diye korkuyorum. Risale-i Nur’da çok sağlam ölçüler, 
esasat var. Aşk, hâlet à haddini aşıp taşmaması lazım. Bazen hududsuz şeyler oluyor. 
Rüştü abi bana vasiyeti: Şimdiye kadar Risaleleri elinle tutuyordur. Ben gittikten sonra 
iki elinle sarılacaksın, yoksa ayakta duramayacaksın, dedi. Ben seni çünkü bir derece 
uyarıyordum, ikaz ediyordum, şimdi seni uyaran yok. Anlatmak istediğim şu: Bu 
aşkınlık ve taşkınlık sabit had ve hududa olursan gidebilirsin. Yoksa haddini hududunu 
aşarsın. Mec’ulde benim dengem bozuluyor. Haddimi aşacağımdan, hududumda 
kalamayacağımdan korkuyorum. Bu nedenle toptan onların oraya geçtiğini ama orada 
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ne yapıyorlar bilmiyorum diyorum. Gayr-i münteşirde Üstadın İmam-ı Rabbanî ile 
münazarası yazıyor. Onu da Muhyiddin-i Arabî de ilzam olmuş diye geçiyor. 
Muhyiddin-i Arabî’nin Musa as ile münazarası var. Musa as’ın Âdem as ile münazarası 
var. Musa as diyor ki: “Sen o haramı yemeseydin, biz buraya gelmeyecektik.” İşte 
Üstadın da İmam-ı Rabbanî ile münazarası olmuş. Âdem as da Musa as’a cevaben: 
“Ya Musa! Sen bilmez misin, biz yapmadan kırk yıl önce Allah bizim kaderimizi yazar. 
Ben yazılanı yaptım.” Allah Resulü asm hadisinde diyor ki: “Âdem Musa’yı ilzam etti.” 
 
İnsan bu dünyada misafirdir. Kaç gün kalacak hakikatı itibariyle? Bir gün. Başka 
hadiste bir saat. Namazı kasr etmesi lazım o zaman? Kasr edilmiş. Elli vakit namaz 
beşe inmiş. Yani bu dünyada seyahat ederken dört rekatlık farz iki rekat kılınıyor. Ama 
dünyanın misafiri elli vakitten beşe inmiş. Onda bire inmiş.  
 
Emirdağ Lahikası 1- 244: 
“En zayıf damar ve       
      dehşetli mani, 
Hastalığa ehemmiyet verdikçe, 
hiss-i nefs-i cisim galebe eder;       ruh ve kalbi susturur.” 
zarurettir, mecburiyet var der, 
 
İnsanın en zayıf damarı hastalık damarı. O zaman sakın bedensel bir hayata elinizden 
geldiği kadar dokunmaya çalışmayın. 500 bin voltluk yüksek gerilimli bir cereyandır. 
Ya kül eder sizi, ya da fırlatır sizi. İnsanın en zayıf damarı hastalık damarıdır. Hastalık 
damarı enaniyet damarından beterdir. Bu asırda galebe etmiş. Her asrın bir hükmü 
var. Eğer bu hastalık damarı bedensel diyetler, bedensel evhamlarla (kalb, tansiyon 
vs) “bir check up yaptıralım” diye eğer bir parça temas edersen 500 bin voltluk 
cereyana, hiç şansın yoktur, duman olacaksın veya hakikatın merkezinden merkez-
kaç ile fırlatacak seni. Bizim diyetimiz; Sünnet-i Seniyyedir. Sünnet-i Seniyeye uy, bu 
tür şeylere tevessü etme, çünkü seni sömürür, seni sürükler. Bu tür şeylerden insan 
ne kadar uzak olursa, o kadar rahat yaşıyor. Üstad “ben buna uzağım” dedi.  
 
          İnsanın en zayıf damarı 
 
             Hastalık damarıdır. 
 
Manevî nefs-i emmareyi aktif ediyor. 
 
 
 
 
 
 
  Hiss-i nefs-i cisim ruha galebe eder. 
 

hastalık damarıdır. 

Tabiat  Asab Damar Heves Şuursuz kör 
hissiyat 
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Hastalık damarı tabiat, asab, damar, heves ve şuursuz kör hissiyatı aktif ediyor, yani 
hiss-i nefs-i cisim galebe eder. Ruhu bloke ediyormuş.  
 
Sual: Hiss-i nefs-i cisme örnek verebilir miyiz? Nefse ait cismanî hisler mi? 
Elcevab: Donmuş his yani. Adama bakıyorsun adama benziyor ama tamamen kıpır 
kıpır hep his. Mesela çocuk. Mesela adamda şehvet veya gadab. Hiss-i nefs-i cismi 
galebe ederse adama hep bunun için yaşar. Hastalık hastası olur, acillerde dolaşır 
belki kendisine bir şey olur diye.  
 
İnsanın en zayıf damarı hastalık damarıdır. Bu, manevî nefs-i emmareyi aktif eder. 
Tabiat, asab, damar, heves ve şuursuz kör hissiyat devreye girer. Bunlar da hiss-i nefs-
i cisim galebe eder. Artık ruhu bitirir, yani ruh hassasiyetini kaybeder.  
Yani sureti cisim olup hakikatı Allah ile olan ruh berzahtır. Cisimde olduğu için bu dersi 
kullandık burada. Hiss-i nefs-i cisim ruha galebe eder.  
 
Sual: Cesed dememesinin sebebi nedir? Zahirde cesedi anlatıyormuş gibi ama tabi 
cismin içinde ruh var? 
Elcevab: Eğer hakikî hastalık olsa à cesed olur. Ama hastalık yok. Doktorların dediği 
gibi: hastalık yok, hasta var. Cesed olsa hastalık var. Git ameliyatını yaptır, ilacını al. 
Ama çoğunlukla cisim, çünkü yok bir hastalık. Kendisi vehmediyor. Artık onunla 
kalkıyor. Bu sefer bu tür şeyler aktif olunca, cismaniyet à cesede inkılab ediyor. Yani 
kendisini cesedle ifade ediyor. Başka bir şeyi kalmıyor.  
 
07.08.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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CİSMANİYET 19 
Cismaniyetin sureti, hakikatı, mahiyeti 

 
Cismaniyetin; 

• Sureti  à Cesed 
• Hakikatı  à Beden       Cismaniyet 
• Mahiyeti  à Cisim 

 
Haşirde cesedlerin ihyası var. Cesedlerin! Hani ahirette cismaniyet vardı! Sözler 112: 
“Haşirde, ruhların cesedlere gelmesi var. Hem cesedlerin ihyası var. Hem cesedlerin 
inşası var.” Misal: 3x7=21 Bu, ilkokul bilgisi. Üniversitede okurken ilkokul bilgini 
çıkartırsan, üniversite de çöker. Üniversiteye gidiyorsun diye ilkokul bilgilerini veya 
ortaokul bilgilerini peynir keser gibi atmıyorsun. Şimdi, cismaniyet Arşa kadardır. 
Cesed yok mu orada? Beden yok mu orada? Bir sahabenin sorusuna Peygamber asm 
buyurmuş ki: “Cennette her bir insana bin Arz kadar (başka bir rivayete göre 500 Arz 
kadar) (ekip biçmesi için) yer verilecek.” Ben üniversiteye gittim diye üniversite bilgim 
müstakil bilgi değildir. Mesela şimdi bu dersi dinlerken belki 20-30 senelik nazarla 
bakıyorsun. Onlar sıfırlanmamış. Doğruyu bulmak için yanlışlar bile sana lazım. O da 
duruyor. Cismaniyet küllîdir ama ötekileri kesip atmamıştır. Olmaz zaten.  
 
Beden, Beden-i Misali, Cesed; 
Beden; hâletlerin, yani haya, edep, hased, kemalât, fazilet, nuraniyet Kur’andan, 
Risale-i Nurdan tefekkür vs bu hâletler insana, simasına yansıyor. Drrrrrrt diye anlar 
var ya, o kızarıklık anı à bu bedendir. Mesela kızardın, drrrrrt on dakika sürdü, bunun 
toplamı beden-i misali. Misalleri, benzerleri. Bu bir paket. Hayadan kızardım, bu bir 
paket. Biraz sonra korkudan beyazladım, bu da bir paket. Bu da bir beden-i misalî, bu 
da bir beden-i misalî. Bedenlerin misalleri, benzerleri. O anda gözüken sen, kızardın 
à bu bedendir. Atom değil. Bunların uzunluğu kısalığı, yani drrrrrt’lar misalleridir. 
Cesed ise; bu gözüken hayal değil, hakikattir, o bedenin varlığı, atom. Bedenin vücud-
u haricîsi, varlığı yani zemini.  
 

• Cesed à Atom keyfiyeti. 
• Beden à Hâletlerin sureti. 

 
Şu an sende gördüğüm şey hâlettir. Ben şu an senin cesedini görmüyorum ki. Mümkün 
değil. Ama gördüğüm hâlet cesedsiz nasıl olacak ki? Cesedi kaldır, hâlet nasıl olacak? 
Suyu kaldır, buz nasıl olacak? Yani beden sıfattır, buzdur. Cesed de sudur. Buhar da 
olur, kar da olur, dolu da olur.  
 
Sual: Cesede atomun keyfiyeti dedik. Yukarda sureti dedik. Neyin sureti? Hangisi 
neyin sureti? Beden; hâletlerin sureti. Cesed; neyin sureti? 
Elcevab: Cismaniyetin suretidir. Cismaniyet; Arştan başlıyor. Arşın altında daire-i ilim, 
daire-i hayat var. Cismaniyetin son hududu Arş. Bu mahiyetidir. Daire-i ilim, daire-i 
hayat, Levh-i mahv ve isbat, alem-i şehadet à bunların toplamı cismaniyet. 
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Cismaniyet, alem-i şehadette ne ile, nasıl gözükür? Hangi keyfiyetle gözükür? Cesed. 
O zaman cesed; cismaniyetin suretidir.  
 
Sual: O zaman cesedle muhatabız? 
Elcevab: Şu anda gördüğüm beden, cesedini bile görmüyorum. Şu anda gözüken 
bedendir ama bedenin bir alt yapısı var. Yani yüzümdeki bir hâlet; bedendir. O 
kızarıklık madde değil midir? O da ceseddir işte.  
 
 

 
Hududdan alem-i şehadete doğru bakan bir göz var. Arştaki hudud cismaniyet, 
Cennetin hududu cesed olur. Cennetin hududu cismaniyet, daire-i ilmin hududu cesed 
olur vs. Yani bulunduğun yerin bir sonrası veya bir arkası. Şimdi alem-i şehadetten 
Arşa bakalım: Alem-i şehadet suret, Levh-i mahv ve isbat cismaniyet. Levh-i mahv ve 
isbattaki cismaniyet şimdi suret, Kürs cismaniyet.  
 
Sual: Cesedi nereye koyacaksın orada? Cisim ile suretin arasına mı koyacağız? 
Elcevab: Suret; cismaniyetsiz olmuyor. Suret; hakikatın vücud-u haricîsidir.  
 
Sual: Siz aslında cesedsiniz. Benim kafamda ama beden olarak mı gözüküyorsunuz? 
Elcevab: Evet. Ben cesed olarak kafanıza giremem ki. Ben, bedenen sendeyim. Ve 
vücud-u haricîm var sende. Sen bende hayal değilsin. Hayali hayal zannediyorlar. 
Adamın ismi hayal. Sır da mesela. Uğraşma, koy kenara demek değil. Adamın ismi sır. 
Şimdi sen hayalimde varsın. Bizatihî varsın işte! Bizatihî kendisi olmasa ihtilam olmaz. 

cismaniyet 

hudud 

göz 
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Kendisi olmasa, düşünceler kötüye veya iyiye dönüşmez. Bizatihî var adam. Beden-i 
misalîleriyle hepimiz varız. Sen bende varsın. Fotokopin var. Resim zannettiğimiz şey, 
çektiğimiz fotoğraflar. Fotoğraf çeken kameranın bile megapikseli var. Evet, atomu yok, 
kilo yok. Resimde kilon yok. Kilon yok ama madden var.  
 
Sual: Bedenim mi var? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Cennette atomsal bir hayat olduğunu bilmiyordum, yeni duyuyorum.  
Elcevab: O da olacak. Niçin biliyor musun? Sen üniversite mezunusun. İlkokul hayatın 
yok mu? Bu yok mu oldu? Üniversite hayatındaki o arkadaş çevren, bilgin vs ilkokul 
hayatını yok etti mi? 
 
Sual: Biz hani cesedi burada bırakıp, cesedden ayrılıp ikinci… 
Elcevab: Üstad diyor ki: Lazım olduğu zaman kullanılacak orada.  
 
Sual: Kab-ı Kavseyni araştırdım ya. Yani cesedi bırakmasıyla… 
Elcevab: Evet, cesedi bırakıyorsun, yani artık mahkumiyet yok. Orada artık tercih var. 
Lüks. Yani onun mahkumiyeti, kanuniyeti yok. Mesela Cennete gittin. Cennette her 
istek yok mu? Peki Cennette sen köydeki çocukluk hâletini, yani sen çocukken orası 
ormandı, sonra adamlar tarla yaptılar. Sen şimdi o eski haline dönmek istemez misin? 
Veya çocukluğunu görmek istemez misin? O hayal mı olacak? Cennette hiçbir şey 
hayal değil, hepsi hakikat. Peki sen çocukluğunu, dünya hayatını isteyince, hakikat 
olacağına göre, hakikat da maddedir, atomdur.  
 
Sual: O anı yaşayacak? 
Elcevab: O olacaksın zaten. Yaşamayacaksın, o olacaksın.  
 
Sual: O sureti istersem kullanacağım yani? 
Elcevab: Evet, istediği zaman.  
 
Sual: Haşir risalesinde haşir, cesedle olacak diyor. Şu olabilir mi: Haşirde herkes 
cesedle dirildi. Sırat köprüsü demek suretten hakikata dönüşüm için geçiş yeri. 
Elcevab: O inkılabdır. Cesed bedene, cisme ve sıratın tam ortasında cismaniyete 
dönüşüyor. Dönüşme yeri. İnkılabdır, inkılab! Bir zat da diyor ki: “Sırat köprüsü kıldan 
ince, kılıçtan keskin. Vallahi kamyonla gidip ev yapasım geliyor. Çimento, tuğla 
götüreceğim. Nasıl inceymiş?” diyor. “Köprünün üzerine ev yapasım geliyor” diyor 
Yunus Emre.  
 
Sual: Haşir cismanidir mevzusu şimdi alemimde oturdu. 
Elcevab: Bir yerden terakki ettin diye onu kesip de beyinde sıfırlanıyor mu? Beyninde 
sıfırlanmayan bir şeyin hakikatı da sıfırlanamaz. Ama üste geçince ben onu 
kullanmam. Mesela gençliğimdeki hâletlerimi şimdi kullanmam ama yok mu? Var. 
Hepsi duruyor.  
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Sual: Biz hep atom yok gibi anladık? 
Elcevab: Alem-i şehadet yıkıldıktan sonra bekaya gelecek şekilde tamir edilecek. 
 
Sual: Nefis ölümü tadacaksa, nefis bizimle beraber mi olacak? Cesede nefis dedik ya? 
Elcevab: Ölümü tadacak tabi ki. Sen Cennete gittiğin zaman çocukluğunda tırnağını 
veya elini kesmiştin… yani cennet acayip bir yer olmasının sebebi: cismaniyet var, aynı 
anda cesed var, beden var, cisim de var, hepsi var.  
 
Sual: Şurada tefekkürde zorlanıyoruz: bu bedenin gitmesi terakkinin bitmesi 
manasında olduğu için, belki inbisat bitiyor, inkişaf devam ediyor ama madem bu orada 
da beraber olacaksa, neden inbisat devam etmiyor? 
Elcevab: Tam tersine: inbisat devam ediyor, inkişaf devam etmiyor. Cennette terakki 
devam ediyor. Cesedi çıkarırsan, terakki nasıl olacak? İnkişaf yok ama o var olanı 
inbisatını bitiremedin ki, inkişaf olsun. Bana dediler ki: “Cennette bıkmayacak mıyız? 
Yap, yap, yap?” Sen bana diyeceksin ki “abi ben geldim, geldim, geldim, bitirdim, 
boşluğa geldim, başka yer yok mu?” Sen bitir de ondan sonra bana gelirsin! Bir an bir 
ana benzemeyecek, bir mekan bir mekana benzemeyecek, bir hâlet bir hâlete 
benzemeyecek, sonsuz. Soruyor: “Abi, en sonu nedir?” Ne yapacağım diyor sona 
gelince. Sonu yok ki bunun! Cennette bedensel hayatı istemeyecek miyiz, cismanî bir 
hayat istemeyecek miyiz? Kıyamet kopunca Allah bunları çöpe mi atacak? Bâki bir 
park olacak. Gezmek için bir park. Yani beka suretine dönüştürülecek. Gezeceğiz 
burada. “Şu yemek için namazı geç kıldım. Şu yatak için beş dakika geç kalktım.” 
Dolaşacağız, tatlı bir şey olacak. Gezinti yeri olacak. Bekaya dönecek diyor ya, bâki 
bir surete dönüştürülecek.  
 
Nokta-i Nazar: Mektubat’ta diyor ya: Çokları gidiyorlar, gelenler peki burada ne 
yapıyorlar? Gidiyorlar derken giden zaten.  
 
İmam-ı Rabbanî Hazretleri diyor ki: Uçağın kalkması önemli değil. Uçağı ben 
uyduruyorum da. O diyor ki: İnsanın yükselmesi önemli değil. Uçağın irtifada durması 
ve terakki inmesidir. İnsan, yükselmesiyle terakki etmiyor. Yükselmeyle yükselmiyor. 
O yükselmeyi aynı şekilde, dengeli, muvazeneli inebiliyorsa à bu inmek yükselmektir. 
Dertler bana derman imiş. Lugatımız hep değişiyor. Bak, yükselmek à inmenin adıdır. 
İnebiliyorsan à yükselmişsin demektir. Terakki; yükselmek değil, yükseldiğini dengede 
tutmak veya istediğin anda inebilmektir. Yükselmek; inmektir. İnemediğin zaman o 
yükselmek değil ki. Kaybolmaktır. Bir zaman uçan balonun dengesini sağlayan ipi 
kopmuş. Balondakiler yükselmişler ama kaybolmuşlar. O lezzet değil, elemdir. Çok yer 
görmek midir? Herşeyin bitmesi demektir. İp koptu. Demek ki: Yükselmek; yükseldiğin 
yerden inebilmektir. Kemalât; kazandığın yerde kazanımlarının başına dönebilmektir. 
Peygamber asm mi’raca gitti. Geldi, bedevî ile yemek yedi. Savaştı, zırh giydi. Sohbet 
esnasında kenarda biri işiyor. Ben birisinin telefonu çalsa, tahammül edemiyorum. Ben 
kızardım. Peygamber asm işte inmiş, ben inememişim. Ben hala türbülanstayım, 
sendeliyorum.  
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Nokta-i Nazar: Alem-i şehadette cennet hâleti yaşıyoruz. Bu güzel. Peki bir de 
cennette durup bu hâleti yaşamak var. 
 
Evet. Cennettesin. İn aşağıya. İn dünyaya. Aynen orada olacaksın. Cennetin garip 
olmasının sebebi: Orada cismaniyet olduğundan dördünü aynı anda yaşıyorsun. 
Cismaniyet, aynı anda cesed, aynı anda beden, aynı anda cisim à Aynı anda 
yaşıyorsun bunları orada. Sen bir yere gittiğin zaman sırf üniversite bilgisiyle mi 
bulunuyorsun orada? Yani su buz oldu diye su bitti, başka bir şey olamaz mı? Buz, 
aynı zamanda sudur. Dünyasız Cennet olur mu? Olmaz ki. Zaten Üstad diyor: sureti 
dünyaya benzer. Meyvelerin isimleri ve suretleri dünyadakilerine benzer, aynısıdır. 
Ama manaları farklıdır. Yani Cennete gittik diye beynimiz tamamen sıfırlanmıyor. 
Buradaki bilgiler, suretler, ağaçlar orada çok çok garib olmayacak. Garip olmakla 
beraber bu da var. Yeni bir bilgi geldiği zaman eskisiyle kıyas ediyoruz. Allah Allah, biz 
daha önce bunları yemiştik diyecekler cennette. Korkmasın, telaş etmesin diye ilk 
cennete girenler dar-üs selamda yer alıyorlar. Oradaki meyvelerin suretleri, şekilleri 
dünyaya benziyor. Ürkmesin diye orası bir berzahtır. Sonrakiler acayip.  
 
Nokta-i Nazar: Daha önceki derslerde şöyle dedik: Cesed ruhun hanesi ve yuvasıdır, 
cisim de libasıdır. Cismin sıfatı à cesed ve beden. Cisim daha cami. Cesed ile beden 
dışa vuruşturlar. 
 
Sual: Hane ve yuva farkı nedir? 
Elcevab: Mesela senin bir hanen var, ev. Ama orada bir oda senin yuvandır. 
“Yuvandan çıksana oğlum” der annen veya hanım. Yani bütünsel içinde, cemiyet içinde 
hususiyetin (hane), hususiyetin içinde de hassın (yuva). Mesela Cennet iki tanedir. Bir 
umumî, bir de hususî. Hususîdekini kimse bilmez. Orada kimlerin var, kimlerle 
berabersin, belli değil. Bir Allah bilir, peygamber bile bilmez. Bir Allah, bir de sen bilirsin.  
 
Sual: Yuva à ehadiyeti mi oluyor? 
Elcevab: Evet. Ötekisi vahidiyet.  
 
            Manevî nefs-i emmare 
 
 
 
 
 
 
Defter sayfa 147: 

Cismaniyet; esma-i İlahiyeye en cemiyetli aynadır. Esmanın da en azamî zuhur 
yeri “Arş”tır. Arş’tan aşağı cismaniyetin meratibleri… 

Cismaniyet; toprak gibi. Yani mesela en cami ayna hava mıdır, nur mudur, toprak 
mıdır? Kime sorsam hemen nur diyor, oysa topraktır.  

Tabiat  Asab Damar Heves Şuursuz kör 
hissiyat 
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İsm-i azam; Arş-ı Azamda. İsimler; Arş’ta. 
 
Sual: Arş’ta esmaların azamî zuhur yeri demiştiniz? Şimdi karışmadı mı? 
Elcevab: İsm-i azamın başlangıç yeridir Arş. İlk önce esmalar perdesiz tecellileriyle 
Arş’talar. Bu isimlerin mertebe-i azamları Arş-ı Azama kadar çıkıyor. Hatta Arş-ı 
Azamın zeminini oluşturuyor. Onun üzerine ism-i azam formatı atılıyor. Peygamber 
Efendimiz asm için “ism-i azamın tecelli-i azamına mazhar” deniliyor (Emirdağ Lahikası 
1-176).  
 

 
 
Yani isimler Arş-ı Azama kadar çıkıyor ama üzerlerindeki yapı değiştiriliyor. Mesela 
villanın da gecekondunun da malzemesi tuğladır, esmadır. Esmasız, ism-i azam 
olmaz.  
 
Sual: İsm-i azamın azamî tecellisi nasıl oluyor? 
Elcevab: Mesela sen tanıdığın birisinin küçük çocuğuna a-b-c-ç öğretmiyor musun? 
2+2=4 öğretmiyor musun? Nasıl tecelli oluyorsun? Oysa sen üniversite bilgisiyle 
donatılmışsın. Demek ki o tarafını çıkartıyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Zaten birisi ism-i azamın mazhariyeti, diğeri de esmanın azamî 
mertebesi. Farklı şeyler bunlar. 
 
Aynen. İsme mazhar olmak ayrı. Her ismin mertebe-i azamına mazhar olmak ayrı. Bir 
de ism-i azama mazhar olmak apayrı bir şey. Yani 1-isme mazhar olmak 2-ismin 
mertebe-i azamına mazhar olmak 3-isimlere mazhar olmak 4-isimlerin mertebe-i 
azamına mazhar olmak 5-ism-i azama mazhar olmak. İsm-i azama mazhar olmak 
yalnız peygamberlerde ve asrın imamlarında olur.  
 
Sual: En kesifi yani toprağı Arş-ı Azama dönüştürebildiği için mi? 
Elcevab: Evet, toprak; Arş-ı Azama ayna olduğu için en camidir. O havada olmaz. 
Niçin toprak en camidir? İsm-i azama mazhar olduğu için, oraya taşıdığı için.  
 
 
 
 
 
 
 

İsm-i azama 
mazhar 
(Sözler 198) 

İsim 

Arş-ı Azam à ism-i azama mazhar. 
Peygamber Efendimiz asm için “ism-i 
azamın tecelli-i azamına mazhar” 
deniliyor. 
 
Sual: Tecelli-i azam nerde oluyor? 
Elcevab: Arş-ı Azamda oluyor. 
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1-İsme mazhar 
   İsmin mertebe-i azamına mazhar 
 
2-İsimlere mazhar 
   Her ismin mertebe-i azamına mazhar 
 
3-İsm-i azama mazhar 
   İsm-i azamın tecelli-i azamına mazhar 
 
4-İsm-i azamlara mazhar 
   İsm-i azamların tecelli-i azamlarına mazhar 
 
 
 
İsm-i azam bir tane değil diyor.  
 
Sual: Risale-i Nur Ferd-i ferid makamında olduğu için bundan bizim de hissemiz var 
mı? Yani ism-i azama mazhar olmakta? 
Elcevab: Var. Herkes kabiliyetine göre ona mazhardır. Risale-i Nur ism-i azama 
mazhar. Bunu kişilerde nasıl anlarız? Kendi kabında kendisiyle meşgul ise à bu kişi 
isme mazhar. Ama kendisiyle beraber çok insanlara faydalı oluyorsa à bu kişi Risale-
i Nur’daki ism-i azamın mertebesine mazhar bir şahıstır. Çünkü isimleri aktif ediyor. 
Aksiyon ve bereketli insan. Yukardaki şemayı toprak, hava, nura uygulayalım: 4 à 
Toprak. Topraktan sonra en kesif olan sudur. Sudan sonra en kesifi ateştir. En son 
havadır.  
 
Sual: 17.Lem’anın onuncu notasında “Marifetullahın şahidleri, bürhanları üç çeşittir.” 
Bunlar su, hava ve nur diyor? 
Elcevab: Ateşi toprakla beraber almış. Tek saymış bu ikisini. Latif nüktelerde dört 
arştan bahsediyor. Latif Nükteler 45 de toprağa “hıfz ve hayat arşı” demiş. Suya “fazl 
ve rahmet”. Ateşe yani nura “ilim ve hikmet” demiş. Havaya da “emr ve irade” demiş.  
 
Nokta-i Nazar: Bunlar sırasıyla vicdanın yapısına da uyuyor: Hava à irade. Ateş/Nur 
à zihin. Su à his. Toprak à Latife-i Rabbaniye.  
 
Harika. Risale-i Nur bir sistem üzerine gidiyor. Eğer sistemi yakalarsan, çorap söküğü 
gibi geliyor. Yukardaki şemanın bütününe vicdan diyebiliriz. Hatta cem et à Takva de. 
Götür de götür. Şemanın devamı: 
 
Emir & İrade à Süleyman as & İsa as              à Cebrail as à Levh-i Mahfuz  à vücud-u haricî 
İlim & Hikmet  à İbrahim as & Davud as            à Mikail as   à Kürs                  à zişuur 
Fazl & Rahmet à Nuh as & Musa as                    à İsrafil as   à Arş                    à zihayat 
Hıfz & Hayat  à Âdem as & Muhammed asm   à Azrail as   à Arş-ı Azam       à kanun-u emr 
 
 

Toprak       à hıfz ve hayat à L. Rabbaniye 

Ateş & nur  à ilim ve hikmet  à Zihin    

Su              à fazl ve rahmet  à His    

Hava  à emr ve irade  à İrade    

İsimler  

Peygamberler   

Vicdan   Arşlar   Unsurlar   

Melekler   Alemler    Ruhun dört unsuru 
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Sual: Bunlar ism-i azama mazhar, şunlar da sadece esmaya mazhar mı diyeceğiz? 
Elcevab: Hayır, öyle demeyeceğiz. Bunlar eylemsel karşılıkları diyeceğiz. Tablo 
şeklinde isimler à unsurlar à dört arş à vicdan à peygamberler.  
 
Sual: Ama bu şekilde sanki bunlar isme mazhar, bunlar ism-i azama mazhar diye 
çıkar? 
Elcevab: Hayır, çıkmaz öyle. Öyle tıpa tıp eşit değil çünkü. Yani temsilcisi diyeceksin. 
Sen ilkokula gittiğinde paldır küldür konuştuğunda sen çocuk seviyesinde misin? Usta 
olan adam çocuklara çocukça, ortaokula ortaokulca, liseye lisece konuşur.  
 
Nokta-i Nazar: Mesela su fıtratında olduğu için o güzergâhı kullanmış diyebiliriz. 
 
Aynen. Yani tevil etmiyoruz. Zaten tevil demek yanlış mana değil. Tevil; kelam 
sahibinin maksadına kelamla varmak demek. Yani kelam sahibi kelamı kullanırken 
neyi kastetti. Kelamından onu tanımlamaya çalışmak. Gece yazdığım bir cümle: Allah’ı 
tanıyamadım. Ama varlığını bilip tasdik etmek bana bu dünyada yetti. Yani varlığını 
bilip onaylamak beni motive etti, beni heyecanlı etmek adına yetti. Varmış. Yani iman 
etmek. Ama içini bilemedim. Ya içini bilsem ne olacak? 
 
Sual: Ateş mi nur mu? 
Elcevab: İkisi de geçiyor. Mesela Mektubat 296. İlime de nur uyuyor zaten.  
 
Nokta-i Nazar: Hatta ziya da geçiyor. Mesela Sözler 85. 
Melekleri de ekleyebiliriz şemaya. 
 
Sual: Alemlerin sıralaması yanlış oldu? 
Elcevab: Sıralama değil ki bu. Mesela Kürs; zıdların cem’idir, şuurdur. Temsilcisi bu 
nedenle Mikail as’dır. Kürs’ü çıkarırsan, insanlardan şuur çıkar. Hakikatların makamı 
belirlenmesi için, zıdların girmesi gerek. Kürs; nefistir. Nefsin içinde nefs-i emmare de 
var, Nefs-i levvame, mülhime, mutmainne, raziye vs de var. Yani şuura göre nefis 
değişiyor. İşte bu şemayı sıralama olarak değil de hakikat olarak yaptık. Suret-hakikat-
mahiyet. Bazısı bir yerde suretine denk geliyor, bazısı hakikatına denk geliyor, bazısı 
mahiyetine denk geliyor. Tıpa tıp olmuyor. Defterden devam ediyoruz: 
 
            Manevî nefs-i emmare 
 
 
 
 
 
 
Defter sayfa 147: 

Tabiat  Asab Damar Heves Şuursuz kör 
hissiyat 
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Cismaniyet; esma-i İlahiyeye en cemiyetli aynadır. Esmanın da en azamî zuhur 
yeri “Arş”tır. Arş’tan aşağı cismaniyetin meratibleri… 
 
Cismaniyet à maddî ve manevî nefs-i emmarelerin vücud-u haricîleridir.  
Maddî nefs-i emmare à cismaniyetin mülk yönü… 
Manevî nefs-i emmare ise à cismaniyetin melekut yönü… 

 
Sual: Esmanın en azamî zuhur yeri Arş’tır. Arş; suyun karşılığıdır. Ama biz biliyoruz ki, 
en kesif olan toprakta daha mükemmel gözükür. O zaman Arşa kainat diye mi 
bakacağız? 
Elcevab: Toprak Arş-ı Azam dedik. Su Arş dedik. Peki ism-i azamların içerisinde 
isimler yok mu? Var. Arş-ı Azama mazhar olan bir yer otomatik olarak ism-i azamlara 
da mazhar olmuş olmuyor mu? Oluyor. Arş-ı Azam ism-i azam ise, o da topraksa, Arş 
da su olur. Yani üst seviye olunca alt seviye de içinde var demektir. Mesela toprağın 
içinde su da var. En cami topraktır, ona ism-i azamdır. İsm-i azamın içerisinde isimler 
var, toprağın içinde de su var.  
 
Sual: Şöyle diyebilir miyiz o zaman: Cennetten daha güzel gösteriliyor Arş alem-i 
şehadette? 
Elcevab: Âdem as Cennetteydi ama onu tanımlayamadı. Buraya gelince fark etti. Bu 
noktadan dediğin doğru. Yoksa alem-i şehadet Cennetten üstündür diyemezsin. Ama 
Cennetin sureti dünyadır. Bu olması lazım. Bunsuz olmaz. Dünyanın hakikatı 
Cennettir. Mahiyeti ise Arş-ı Azamdır. Toparlayayım: İsimler en cami Arşta gözükür, o 
da sudur. Peki en cami toprak demiştik. En cami toprak olursa, zaten ötekiler var. Yani 
toprak ism-i azamı gösteriyorsa, zaten isimleri de gösterir, camiiyeti noktasından.  
 
Sual: O zaman insan gösteriyor toprak olarak sadece kainatta. Kainat belki 
gösteremiyor bu anlamda? 
Elcevab: Toprak isimlere mazhardır ama ölüden diri çıkması normal bir şey değil. Yani 
unsur olarak konuşunca toprakla konuşacaksın. İnsan da topraktan değil mi? Toprak 
denilince ism-i azamdır artık. Çünkü üste çıktıktan sonra daha şu da vardı denilmez. 
İsm-i azam konuştuğumuzda isim nerde denilmez. Üniversite diploması olana ortaokul 
diploman nerde denilmediği gibi.  
 
Maddî nefs-i emmare à alem-i şehadetteki lezzetlerin cem-ül cemleri.  
 
Nokta-i Nazar: Maddî nefs-i emmare  à cesede,  
                       manevî nefs-i emmare  à bedene bakıyor.  
                       İkisinin cem’i de            à cisim, çünkü temeli cisim.  
 
Cismaniyet à Esma-i İlahiyenin à en cem’iyetli ayinesi 

                                                 à faal merkezi 
                                                  à çeşitleri 
                                                   à rengarenkleri 
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                                                   à tohumları 
                                                  à çekirdekleri 
                                                 à küllî hakikatları 

 
Nokta-i Nazar: Siz bunu tahtaya yazarken bedeninizi aktardınız, ben de oradan 
alıyorum şu an.  
 
Aynen, doğru. Bu tasnif sistemi aktarımlar arasında araç oldu. Ben sistemimden 
çıkardım, buraya dönüştürdüm. Dönüştürdüğümü sen bendekine dönüştürdün senin 
aleminde.  
 
Sual: Siz cesedinizden bedeninizi çıkardınız. O da tekrar o bedeni cesedine 
dönüştürdü? Ve kendisinde beden yapacak… 
Elcevab: Evet. Beden yaptığı anda cismaniyet olacak.  
 
Sözler 38: 
“..o kuyu ise, 
  beden-i insanî ve 
  zaman-ı hayattır ve 
  o altmış arşın derinlik iseà ömr-ü vasatî ve 
                                          à ömr-ü galibî                    
 
Orada kuyu, burada beden.  
 
Sual: Kuyu nerde? Hakikatta mı? 
Elcevab: Kuyu; surette. Hakikatta; biz.  
 
Kuyu à beden-i insanî à zaman-ı hayattır. 
 
Nokta-i Nazar: Zaman olduğu için beden olması doğru. Beden çünkü her an 
değişendir. Kuyularımız da hep değişiyor. Cesed tarafını konuşmuyor. Beden tarafını 
konuşuyor.  
 
Aynen. Cesed yok ki zaten. Adam incirin dalında takılı. Kuyu ise bunun dışında bir şey. 
Bir adam var, bir kuyu var. Bir de kuyu ile adam arasındaki bağ à incir. Kuyuda incir 
var, incirde adam takılı. Yani incirle adam aynı yerde. İkisi de meyve. Adam ağaca 
bakıyor ki meyveler takılmış. Kendisi havada mı? O da ağaca takılmış! Burayı hep 
kaçırdık. Adam da ağacın meyvesi! Durabilmesi, düşünebilmesi, o tılsım aktif 
olabilmesi için hep o incir ağacı lazım. Bunların hepsi incir ağacında gerçekleniyor. 
Zemin tutunduğu yer. Oturduğu yer değil. Dala oturdu söyledi demiyor, tutundu söyledi.  
 
Nokta-i Nazar: 8.Sözde kapı açıldı, 9.Sözde sâlâta girdi. 
 

olan altmış seneye işarettir.” 
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Aynen. 7.Söz de tılsımdı. Tılsım sahibi kuyuya gidiyor. Daha önce tılsımı elde ettiği için 
8.Sözü çözdü. 8.Sözü çözünce hak etti 9.Söze geçmeyi. 9.Söze geçmeyi hak edince, 
o suretten, hakikat-ı salattan haşire geçti. Sıralama birbirini tamamlıyor.  
 
Üçü bir: kuyu, beden-i insanî ve zaman-ı hayat. Ömr-ü vasat ve ömr-ü galibi de altmış 
seneye işaret. 
 
Sual: Ömrü vasat ile ömr-ü galib arasındaki fark nedir? Düşündünüz mü hiç? 
Elcevab: Evet, düşündüm. Mesela Âdem as bir rivayete göre 2000 sene yaşamış. Peki 
bu ona has mı? Hayır. İnsanın ömr-ü galibi 2000 senedir. Ama insan dış etkenlerle, 
hadiselerle, gıdalarla, gelişen hadiseleri yarım yorumlamalarla galib ömrü altmış 
seneye düşürmüş. İdeal şartlar olsa Âdem as gibi 2000 yıla kadar yaşardık. Mesela 
babaannem 108 yaşına kadar yaşadı. Hiçbir hastalığı yoktu. Hastalıkla da ölmedi. 
Sabah namazına kaldırmak istediklerinde vefat ettiğini gördüler. Ne nabız, ne tansiyon, 
ne kalb, hiçbir şey yoktu. Tereyağı ve yoğurt yemeyi çok severdi. Ömr-ü galibi aslında 
iki bin senedir. Vasat ömür altmış sene. Şimdi izahın devamı: 
 

İnsan bedenine cisim demiyor, kuyu diyor. Beden; cismin bir sıfatıdır, dışa 
vuruşudur.  

O kuyu à beden-i insan. 
 

Aynı şeye iki farklı tabir kullanıyor. Şöyle ki: 
O kuyu ise à beden-i insan ve 
                 à zaman-ı hayattır. 
Birisi mülk, birisi melekuttur.  

 
Nokta-i Nazar: 8. Sözde Üstad hakikatları anlatırken hep ikileme kullanıyor. Temsilden 
hakikata geçerken hep ikilemeler var. Ruh ve kalb diye başlıyor. Liste şeklinde 
yazmışım. 
 
İkileme mülk ve melekuta bakıyor. Suret ve hakikat veya hakikat ve mahiyet olur. 
Mesela beden-i insan mı suret olur yoksa zaman-ı hayat mı? Beden; suret. Zaman ise; 
hakikat. Suret à mülk, hakikat à melekut. 
 
Nokta-i Nazar: Biri maddî nefs-i emmare, biri de manevî nefs-i emmare. 
Nokta-i Nazar: Bedenin anlardaki haline zaman diyesim geldi. 
 
Evet, drrrrt andır. Anda zaman yok. Anların toplamı à zaman olmuş.  
 
Nokta-i Nazar: Bedenin anlardaki görüntüsü suret.  
                        -Neyin sureti?  
                        -Kişinin sureti. 
                        -Cismaniyetin sureti. 
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Nokta-i Nazar: Biri zaman, biri mekan. Zamanın anlardaki bedeni mekan gibi oluyor. 
bu mantıkla da bedene suret, zamana hakikat diyebiliriz.  
 

Demek beden-i insan à zaman-ı hayattır. Veya zaman-ı hayat da beden-i 
insandır. Çünkü beden, zamanın altına girdiği için… 
 

Beden zamana giriyor ama zaman bedene girmiyor, yani zaman bedene mahkum 
olmuyor. Birisi mahkum, diğeri hâkim. Birisi değişken, diğeri değiştiren.  
 
O kuyu ise à beden-i insan  à surettir… ceseddir… mülktür 

        à zaman-ı hayattır  à hakikattır.. bedendir… melekuttur 
 
Sual: Beden-i insan ile bedenin ne farkı var? 
Elcevab: Şöyle: Bu kalem Hasan’a aittir. Bu kalem Hasan’dır. Beden-i insan à 
Hasan’aittir. Beden à Hasan’dır.  
 

• Ömr-ü vasatı  à 63 seneye 
• Ömr-ü galibi  à 2000 sene 

 
 

• Adam kuyuda havada değil.  
• Oturmuyor, incire takılmış.  
• İncir meyvesinden hariç adam da meyve gibi duruyor. Haricî meyve. Oraya 

ait değil. 7.Sözden eğitilmiş, tılsımlanmış. 8.Sözle imtihan edilmiş.  
 

Zaman: Denize, şeride, ipe, sahife-i misaliyesi, hakikat-ı seyline, nehr-ü zaman, 
zemin-ü zaman (N.i.K. 169). 

 
Zaman nedir? 

Ø Deniz 
Ø Nehir 
Ø Şerit 
Ø İp 
Ø Sahife-i misaliye 
Ø Hakikat-ı seyline 
Ø Nehr-i zaman 
Ø Zemin-ü zaman 

 
Zamanın hakikatı à Levh-i mahv ve isbattır. 
 
Sözler 402: 
“O gark olan firavunun aynı cesedi olarak 
             Keşf olunan bir beden, 
             o mahal-i gark..” 
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İzah: Firavun isim değil, sıfatların hülasa-i camiasıdır.  
Sıfatların, vasıfların zeminine cismaniyet deniliyor.  

Yani sıfatların çıktığı yer. 
Keşf olunana beden deniliyor, yani bulunana, ele geçene beden deniyor.  

 
Mektubat 291, 294:  
“Hem hangi kanunla senin bedenindeki hüceyratın zerrelerini 

à tazelendiriyor, 
à tamir ve               ediyorsa,..” 
à tahlil 

 
Cesed gibi duruyor ama beden diyor. Yani gözükenin alt yapısı.  
 
Sual: Bedenin cesedi var. Ölünce cesed bedensiz kalıyor, diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet.  
 
Yani beden gözüküyor ama biliyoruz ki bunun alt yapısı, veri tabanı… yani film ama 
ekrandır.  
 

İzah: Zerrelerin, hücrelerin bütünlüğüne cesed deniyor. 
 
Nokta-i Nazar: Belki tahlil, tamirden ve tazelenmekten bahsettiği için burada bedeni 
kullanıyor. Yenileme olduğu için, zaman var. Zaman olduğu için, değişme olduğundan 
beden diyor. 
 
Aslında zerrelerin kendisi beden değil, ceseddir.  
 
Nokta-i Nazar: Değişen, tahlil olunan olduğu için beden kullanması muvafık olmuş. 
 
Mesela utandı diye yüzü kızardı, haya. Veya korktu, yüzü beyaz oldu. Bedeni değişti 
mi? Bedeni değiştiği için, cesedi de değişti veya cesedi değiştiği için bedeni değişti. 
Yani kızarıklık; atomun dışa vuruşu.  
 

• Zerrelerin, hücrelerin bütünlüğüne à cesed deniyor. 
• Veya andaki hali    à beden.  

 
 
 
Zeytinburnu/İstanbul 14.08.2016 
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CİSMANİYET 20 
Nizam ve Mizan 

 
Şualar 53: (Dft sf 148) 
“bedeninde gayet ince      à bir nizam ve 
                    gayet hassasà bir mizan ve 
                    gayet mühim bir faide ile yerleştirilen âlât ve duygularıyla..” 
 
Sual: Mizan ile nizam arasındaki fark nedir? 
Elcevab: Mizan (Enfüs Lügat) 

1. Mizan ise, meharet-i sanatı gösteren bir nakş-ı sanat içindedir. 
2. Evet şu kainatı idare eden zat, her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. 

Nizam ve mizan ise; ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü 
görüyoruz her masnu’ vücudunda, gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. 

3. Muayyen bir miktar, geometrik şekil. Kitab-ı Mübine bakar. 
4. Nizam ilme ve iradeye, mizan hikmet ve kudrete bakar. Masnu’un muntazam 

olması nizamı, mevzun olması mizanı gösteriyor.  
 

• Nizam ve  ilim ile           irade ile 
• Mizan ise;  hikmet ve      kudretin       

 
• Nizam à ilim        à irade          
• Mizan à hikmet   à kudret 

 
İmam-ı Mübin  à İlim            Kitab-ı Mübin à Kudret 
                        à Emir                                   à İrade 
 
Nizam ve mizan beraber Kitab-ı Mübin’in içinde gözüküyor. Nizamdan irade, mizandan 
kudret sıfatları Kitab-ı Mübinde cem olmuş. İlim ve hikmet ise esmalara baktıkları için 
sıfat gibi değiller. Bu nedenle nizam ve mizan à Kitab-ı Mübin’in ayetleri denilebilir.  
 

• Nizam  à Kanunların mecmuu  à melekut tarafı 
• İntizam à Alemlerin                 à mülk tarafı 

 
Nokta-i Nazar: Cümleyi farklı tasnif edersek daha güzel oturuyor. 
 

• Nizam à İlim ve hikmet  à İmam-ı Mübine 
• Mizan à İrade ve kudret à Kitab-ı Mübine 

 
Celal, Cemal, Kemal: Ara Konu 
 
Sırrınà Allah cc  à Celal 
         à Rahman à Cemal 
         à Rahim    à Kemal 

tezahürüdür. 

Kitab-ı Mübinin ayetleri 

Celal Cemal 

Kemal,                                    
İnsan, Mahlukat ve meratibleri 
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Allah cc bu kainatı nasıl yarattı? Celal ile Cemal çarpıştılar. Sonra müdhiş bir kıvılcım 
meydana geldi. Bu kıvılcımın adı: Kemal, İnsan, Mahlukat ve meratibleri. 
 
Sual: Kemalât da meratib var mı? 
Elcevab: Kemalât zaten meratiblerin cem’idir.  
 
Nokta-i Nazar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aynen, çok güzel. Bu mahlukat nerden çıktı? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu taş, 
toprak nerden çıktı? Taş, toprak à Celal ve Cemal tecellisinin en zirve çarpışmasından 
ortaya çıkandır. Mesela duman ve nur cem olmuş, ikisi ile alakası olmayan odun 
çıkmış, odun olarak gözükmüş. Aslında odun kemaldir, içindeki duman celaldir, nur 
cemaldir. Odunun içindeki duman ve ateş à celal. Nur à cemal. İkisi ile hiçbir alakası 
olmayan odun da à kemal.  
 
Sual: Alem-i şehadet kemal midir? 
Elcevab: Alem-i şehadet kemalin kemalidir. Burası olmadan Cennet bilinmez. Orayı 
anlamak için Âdem as buraya indi.  
 
Nokta-i Nazar: Celal yönümüzle bizde cihad ruhu var. Cemal yönümüzle de babalık, 
annelik, şefkat var. Bunları nerde ve hangisini kullanacağımız da Kemal.  
 
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah taşı nerden getirdi? On seneden fazla merak 
etmiştim. Tamam, kullandığı malzeme hayat. Hayattan yaratmış. Akıl diyor ya kalbe. 
“Benim ayaklarım var, sizin gibi kanatlarım yok, uçamam. Beni ikna edecek delil getirin. 
Siz hisle tatmin olursunuz, duygusallıkla memnun olursunuz. Ben memnun 
olmuyorum. Beni ikna et.” diyor. Nasıl ikna olacaktık? Taşı hayattan çıkarttı. Ölüden 
diriyi, diriden ölüyü diye ayet var zaten. Fakat bu Celal ve Cemal tecellisini 24.Söz’de 
Allah ikram etti. Bu böyle midir? Hayır. Doğrusu bulunana kadar bu yanlışım doğrudur. 
Cismaniyet 12 de bu konuyu işledik. 
 
Sual: Kemalde ifrat veya tefrit olur mu? 
Elcevab: İçinde var.  
 
Sual: İfratı ve tefriti birisi celale, birisi de cemale mi yaklaştırıyor, yoksa ikisi bir mi 
acaba? 

Celal (Ezel, Hadsiz) 

Cemal (Ebed, Nihayetsiz) 

A  

B  
Kemal 

Kemal 



CİSMANİYET 20 Nizam ve Mizan_________________________________________ 

 385 

Elcevab: Celal ve Cemal; birisi Ezel, birisi Ebed. Hadsiz ve nihayetsiz. Şemaya 
ekleyeyim. Risalede felsefe için “geliyor” diyor. Nübüvvet için “gidiyor” diyor. Felsefe 
geliyor. Gel, gel, gel, gel. Nerde duracak? Bende. Diyende duracak. “Geliyor” diyende 
sondur. Ama gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor işte. O nübüvvettir. Felsefenin son 
noktası; insandır. Nübüvvetin son noktası; insanla nihayetsizdir. Gidiyor. “Geliyor”un 
son noktası à insandır. “Gidiyor”un son noktası à yoktur.  
 
Nokta-i Nazar: Celal ile Cemal’i aynı oranda alırsan, 45 derecelik bir açıyla orta 
noktası (vasat), Celal ve Cemal tecellisinin en muvazenede olduğunda kemalât çıkar. 
Fakat Hz Ömer’de tecelli eden kemalât, Celal’e doğru giden bir kemalât. Hz Osman’da 
tecelli eden kemalât, Cemal’e doğru giden bir kemalât.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Kainatta tekamüle, kemalâta bir meyil var. Kesafetten letafete doğru ilerliyor. 
Buradan ortaya çıkan kemal. Bunu nasıl bununla bağdaştıracağız? Her şey kemalâta 
doğru gidiyor. Hiçbir şey kararında kalmıyor. 
Elcevab: Hepsi kemalât ama kemalâtın da her şeyde olduğu gibi ifrat, tefrit ve vasatı 
var. Peygamberimiz asm’da kemalât olduğu gibi Hz Ali’de de var, Hz Ömer’de de var. 
Ama Ömer Celal’e doğru eğilimli. O Celal ülkesinin temsilcisi ama Celal değil. Sadece 
celale yatkın. Mesela Cehennem vücuddur, nimettir diyor Üstad. Ademe göre nimettir 
ama celal ülkesidir.  
 
Sual: İnsan canibinden bakan cihette ifrat, tefrit, vasat var ama Allah canibinden 
bakıldığı zaman… 
Elcevab: Yok, Allah canibinden değil bu. Allah’ın işlevi bir kanunu var: 
 

• Evamir-i tekviniye  à Kainatın programı 
• Âyât-ı tekviniye à Kainat programının vücud-u haricîsi 

 
Sual: Program à kanuniyet diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet, yani kainattaki program. Allah kainatı yaratmadan önce bir program 
yaptı. Bu, Allah’a bakan program. Bu Allah’taki program à evamir-i tekviniye. Evamir-
i tekviniyenin içi: meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab. Bu, ortaya çıkış sırasıdır. İnsan ilk önce 
meyleder. Meyl edince ihtiyaç olur. Meyil ihtiyacın değil, fıtratın yapısıdır. Mesela su 
ıslatır. Islatmaya meyli vardır. İhtiyacından değil. Güneş ışık verir. İhtiyacından değil, 
fıtratının gereğidir. Allah da yaratır. İhtiyacından değil, Hâlık olduğu için. Allah niye 
mevcudatı yarattı? Hâlık olduğu için. Güneş niye ışık verir, aydınlatır? İhtiyacından 
değil, fıtratındandır. Su niye ıslatır? İhtiyacından değil, fıtratındandır. Fıtratta bir meyil 

Celal (Hz Ömer ra) 

Cemal  

Kemal (Hz Muhammed asm) 

Hz Osman (R.A) 
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var. Kemalâta doğru bir meylimiz var. Sonra bunu görünce, fark edince, ihtiyaç olur. 
İhtiyaç olunca, insan onu iştiyakla ister. Ona vardıktan sonra incizab olur.  
 
Evamir-i tekviniyenin içi:  

Ø meyil,  
Ø ihtiyaç,  
Ø iştiyak,  
Ø incizab. 

 
Nokta-i Nazar: Evamir-i tekviniye à nizama 
                       Âyât-ı tekviniye       à mizana   bakıyor. 
 
Bu çok güzel. Bunu kaydedebilirsin. 
 
Nokta-i Nazar: Evamir-i tekviniye à ruhaniyet 
                       Âyât-ı tekviniye       à cismaniyet 
 
Evet, bu da çok güzel. Melekut ve mülk diye çoğaltabiliriz.  
 
Sual: Program yerine kanuniyet demiştiniz dün? 
Elcevab: Tamam, ne dediysek odur. Değiştiriyorum: 
 

• Evamir-i tekviniyeà Kainatın kanuniyetin illet-i tammesizi à Nizam à 
Kelam 

• Âyât-ı tekviniye à Kainat kanununun illet-i tammeli tarafı à Mizan à İrade 
 
Sual: Evamir-i tekviniye kelam sıfatına mı bakıyor? 
Elcevab: Evet, kelama bakar. Âyât-ı tekviniyesi de iradesine bakıyor. 
 
Sual: Kelama nasıl oldu? 
Elcevab: Vücud-u kelam mahluk değil. Kur’an kelamı mahluk değil. Kur’an mahluk 
değil. Kanuniyet tarafı, illet-i tammesiz.  
 
İllet-i tamme (lügatta) 

à ille-i gaiye 
à ille-i failiye              
à ille-i maddiye 
à illet-i suriye 

 
İllet-i tamme (Risale-i Nur’da) 

à Lüzum 
à Zaruret       Sözler 467 
à Vücub  

 

İlm-i Kelamın alimlerine göre 
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Lüzumu çöz, Zarureti çöz, Vücubu çöz à Kaderi çözersin. 
 
Kaderin alt yapıları: 

à Nizam 
à Mizan 
à Malumiyet 
à Meşhudiyet 
à İntizam 
à Evamir-i tekviniye 

 
Kader; esma-i fiiliyenin bütünlüğüdür. Kader sevk ediyor, Kader rızıklandırıyor, Kader 
tokatlıyor, Kader adalet ediyor vs fail-i muhtardır. Kader; esma-i hüsnanın bütünlüğü 
olan fail-i muhtardır. Fail-i muhtar à rızkını veriyor, adalet ediyor, hapsediyor, 
sevkediyor. O zaman esma-i hüsnanın bütünlüğünden çıkan fail-i muhtardır. Tam 
olarak şöyle: Esma-i Hüsna ve Esma-i fiiliyenin hülasa-i camiasının fail-i muhtar 
komprimidir.  
 
Her fen kendi lisaniyle doğar. Sen atoma “minnacık” demediğin gibi, illet-i tammeyi de 
lügatle çözemezsin. Evamir-i tekviniyeye sadeleştirenler Allah’ın emirleri diyor! Hiç 
alakası yok. Cinayet işliyor. Bilerek yapan münafık olur. Bilmeyerek yapıyorsa gafildir, 
fâsıktır.  
 
Gelelim konumuza: Şualar 53:  
“cisminde gayet muntazam saatler gibi işleyen ve işlettirilen à dahilî ve  
                                                                                                 à haricî                          
ve bedenindeà gayet ince     à bir nizam ve 
                      à  gayet hassasà bir mizan ve 
                      à  gayet mühim à bir faide ile yerleştirilen à âlât ve  
                                                                                            à duygularıyla 
ve cesedindeà gayet sanatlı bir yapılış 
                      à gayet hikmetli bir teftiş             
                      à gayet dikkatli bir muvazene 
 
Elektrik ampulü dakikada 50-60 defa yanıp sönüyor, drrrrrrrt. Bu ampulün devamlı 
yandığını zannetmek aldatmadır, illüzyondur, göz yanılmasıdır. Aslında devamlı 
yanmaz. Biz var olup yok oluyoruz. Var olup yok olan bedendir. Var oldum; bu gözüken 
bedendir. Ama bunun maddesi cisimdir. İkisinin bütünlüğü ve daha fazlası à 
cismaniyettir. O zaman “bedeninde” derken drrrrrt’ların her biri. Atomik tarafım; cisim. 
Var olup yok olduğum, yani simanın hâlete göre değişmesi gibi drt drt her birisi bir 
bedendir. Hepsinin toplamı, yani öncelik sonralık ile; beden-i misalîleridir.  
Akla âlet diyor, kalbe âlet diyor, ruha da âlet diyor gördüm.  
 
Cisminde à dahilî ve 
                 à haricî    

âzalarıyla 

âzalarıyla 

İçinde à konulan cihazat-ı 
bedeniyesiyle…” 
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Bedeninde à âlât ve 
                   à duygularıyla 
 
Cesedinde à cihazat-ı bedeniyesiyle 
Hepsini kullandı burada. Ve cisim cesed aynı olmadığını söyledi. Lügatta ikisi aynı. 
Burada hepsini ayırdı: cisim, cesed, beden üçü ayrı.  
 

• Cesed à Sureti 
• Beden à Hakikat          Cismaniyet 
• Cisim  à Mahiyet 

 
Nokta-i Nazar: Dâhilî ve haricî azalar… haricî azalar belli ama dâhilî azaların sonu 
yok. Ruha kadar, eneye kadar gidiyor.  
 

• Haricî azalar       à Alem-i şehadetten Levh-i mahv ve isbata kadar. 
• Dahilî azalar ise à Levh-i mahv ve isbattan Arş’a kadar.  

 
• Sanatlı à yapılış 
• Hikmetli   à teftiş 
• Dikkatli    à muvazene 

 
• İnce          à nizam 
• Hassas    à mizan 
• Mühim      à faide 

 
Ne güzel dizilmiş. İstediğin gibi çoğaltırsın. Cümlenin ilk kısmını değiştireceğim: 
 
“cisminde gayet muntazam             àişleyen ve    àdahilî ve 
                              saatler                àişlettirilen     àharicî 
                                                                                                                           
Nokta-i Nazar: 
 

                                                         
 
 

                                                          
 
 
 
 

âzalarıyla…” gibi   

 

karar 

Maddenin kuantuma 
geçiş anı gibi o 
darboğaz kısmı. 

 

Alem-i şehadette ağaç 
aşağıdan yukarı, gaybda 

yukardan aşağı. İki 
tarafta işleyen kanunlar 

farklı. 

Mesela gaybda aynı 
kutuplar birbirini 

çeker, alem-i 
şehadette ise aynı 

kutuplar birbirini iter. 
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Yani alem-i şehadette à Artı eksiyi, eksi artıyı çeker.  
                                    à Artı artıyı, eksi eksiyi iter.  
Çünkü burada ağaç aşağıdan yukarıya doğru büyür. 
 
Melekutta à Artı artıyı, eksi eksiyi çeker. 
                 à Artı eksiyi, eksi artı iter. 
Burada ağaç yukarıdan aşağıya doğru büyür.  
 
Sual: Risalelerdeki manaları bazen karıştırıyorum. Melekutta kullanılması gereken 
şehadette kullanılmış ama galiba alem-i şehadetteki ile alem-i ahiretteki ifade farklı 
olduğundan dolayı, ya da esmanın tecellisi farklı kanunla işlediği için, bazen formülleri 
yerlerine oturturken, alem-i şehadetin formülüyle alem-i ahretin formülünü 
kullandığımızdan dolayı karıştırıyoruz herhalde. Böyle bir kanuniyet var mı? 
Elcevab: Var. İşte suret, hakikat, mahiyeti bilmesen, bu nazarla bakmasan 
karıştırırsın.  
 
Mesela sen Erdinç’sin. Birisi sana “baba” diyor. Sen de birisine “baba” diyorsun. Birileri 
sana “dayı” diyor. Sen de birilerine “dayı” diyorsun. Ama hepsi de sensin. Ben de sana 
“kardeşim” diyorum. Senin de “kardeşim” dediğin kişiler var. Bir hakikatı anlatırken 
bazen suretini konuşuyoruz. Mesela zaman; hareketin levnidir. Yani önden arkaya 
akıyor. Bazen konuşurken o mevzunun hakikatiyle konuşuluyor. Bazen da o mevzunun 
mahiyetiyle konuşuluyor. Peki nasıl anlayacaksın? Bilenle bilmeyen eşit olur mu? 
Bazen surette konuşuyoruz. Mesela zamanın sureti harekettir. Hakikatı (zamanın) ise 
Levh-i mahv ve isbattır. Madem Levh-i mahv ve isbat Levh-i Mahfuzun yazar-bozar bir 
tahtası ise, Levh-i mahv ve isbattaki bütünsel her şey Levh-i Mahfuza ait ise, yani Levh-
i mahv ve isbat müstakil değildir, Levh-i Mahfuzun dışa vuruşudur. Alem-i şehadetteki 
yazar-bozar tahtasıdır. O zaman Levh-i mahv ve isbat bütünsel olarak Levh-i Mahfuza 
aittir. Zamanın hakikatı da Levh-i mahv ve isbat ise, o zaman Levh-i mahv ve isbatın 
kaynağı neresi ise, zamanın da kaynağı orasıdır. Demek zamanın mahiyeti Levh-i 
Mahfuzdur. Demek ki zaman; kelam sıfatının içindedir. Zaman kelamı almaz, kelam 
zamanı içine alır. İşte bazen zaman konuşulurken Levh-i Mahfuzdan konuşuluyor 
Risalede. Bazen de Levh-i mahv ve isbattan konuşuluyor. Bazen de alem-i şehadetteki 
cilve, cemal, nakış, sanatı konuşuluyor, çünkü zaman Dehr esmasından. Dehr; zaman 
değildir. Dehr esması; kendisini burada zaman olarak gösteriyor. 
 

• Zaman     à Dehr esmasından 
• Esmaların en cami’ tezahür yeri à Arş  
• Kelamın en azam tezahür yeri  à Levh-i Mahfuz 
• Kelam     à Sıfat-ı subutiyeye bakıyor 
• Dehr ise     à Esma 

 
Her bir esmanın sureti var, hakikatı var, mahiyeti var.  
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• Sureti 
à Cilve          
à Cemal 
à Nakış 
à Sanat 

• Hakikat       à Esma-i Hüsnalar        à Arş 
• Mahiyet ise à Sıfatlara bakar           à Arş-ı Azam 

 
Sual: Esmalar dört müydü? 
Elcevab: Esma-i zatiye, Esma-i İlahiye, Esma-i fiiliye à cem’i Esma-i Hüsnalar. 
 
Zamana uygulayalım: 
Zamanın sureti         à Alem-i şehadette, zahirde, hareketin levnidir 
               hakikatı iseà Levh-i mahv ve isbat 
               mahiyeti     à Levh-i Mahfuz 
 
Kelam mı daha cami’ zaman mı? Usulü bilirsen, bu gibi soruları iz takip ederek 
çözersin. Ama usulde oynamayacaksın. Edile-i Şer’iyye, Edille-i Nuriye yani had ve 
hudud var. Bunlarda oynamayacaksın. Yoksa ayağın kayar. Ya Muhyiddin-i Arabî, ya 
Hallac-ı Mansur, ya Konevî gibi vs olursun.  
 
Suret, hakikat ve mahiyet; hepsi Risale-i Nurda işleniyor. Bana söyleyin: buz olsun da 
su olmasın. Susuz buz düşünebilir misin? Dumansız, ateşsiz odun düşün olmaz. 
Demek suret olunca, hakikat vardır. Her suretin hakikatı vardır. Ama her hakikatın 
sureti yoktur. Levh-i Mahfuzda olan her şey gelmiyor ama her gelen Levh-i Mahfuzda 
vardır. Gelenler surettir, hakikat ise Levh-i Mahfuzdakiler. O zaman suret; hakikata 
istinad eder, ondan meded alır. Şimdi: kelam mı daha cami zaman mı sorusuna 
beraber yürüyerek cevap vereceğiz.  
 
Zaman; hareketin levnidir, suretidir. Üstad diyor ki: zamanın hakikatı Levh-i mahv ve 
isbattır. Levh-i mahv ve isbat à Levh-i Mahfuzun alem-i şehadetteki yazar-bozar 
tahtasıdır. Zamanın hakikatı Levh-i mahv ve isbat ise, Levh-i mahv ve isbatın içerisinin 
komplesi kime aittir? Levh-i Mahfuza aittir. Zamanın hakikatı Levh-i mahv ve isbat ise, 
mahiyeti de Levh-i Mahfuzdur. Peki Levh-i Mahfuz nedir? Levh-i Mahfuz ise à Kelam 
sıfatın en a’zamî tecelli yeridir. Zamanın mahiyeti Levh-i Mahfuz ama orayı kim 
oluşturdu? Kelam oluşturdu. Kelam ta sübutî sıfatta.  
 
Sıfat-ı subutiye: 

à İlim 
à İrade 
à Kudret 
à Sem 
à Basar 
à Kelam 

Alem-i şehadet 
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à Hayat  
 

Demek ki Kelam; Levh-i Mahfuzu oluşturuyor ve Kelam subutî sıfatta. Zaman ise; Dehr 
esmasına dayanıyor.  
 
Sual: Kelamın hakikatı mı subutî sıfatta? 
Elcevab: Kelamın hakikatı Levh-i Mahfuzda. Mahiyeti subutî sıfatta, kaynak bu. 
Kelamın mahiyeti, kaynak Allah’tır.  

 
Sual: Birisi elle tutulur, birisi gözle görülür, birisi de hissedilir, hava gibidir mi? Katı, 
sıvı, gaz misali. 
Elcevab: Evet. Sureti-Hakikatı-Mahiyeti. Nur-hava-toprak.  
 
Sual: Ruh mu şuunatı bilir? Sıfatları da akıl veya kalb mı bilir? Esmayı da dimağ bilir 
gibi mi? 
Elcevab: Aklı olmayanın dini yoktur. Dinin zahirine, suretine muhatab olan dimağdır. 
Vahye ilk muhatab olan; dimağdır. Hakikatına nüfuz eden; kalbdir. Mahiyetine nüfuz 
eden; ruhtur. Üçünü fark eden à hiç birisi olmayan à ben olan Ben’dir.  
 

Sıfat-ı zatiye ve Sıfat-ı subutiye 
Kelam sıfatı 

Dehr esması 

Zamanın mahiyeti 

Zamanın hakikatı 
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Sual: Ruhtakilere alet, sıfattakilere duygu, ötekilere cihaz veya değişiyor? 
Elcevab: Evet.  
 
Dehr’e esma dedik. Esma da sıfatsız olamayacağına göre, bu Dehr’i kelama mı 
taşıyacağız? 
Elcevab: Kelamın içinde. Çünkü söylemek için sıralamak gerekiyor.  
Kader; Esma-i Hüsna ve Esma-i fiiliyenin hülasa-i camiasının fail-i muhtar 
komprimidir. 
 
Sual: Faal-i muhtar mı fail-i muhtar mı? 
Elcevab: Faal olursa, işin sahibi yok ama muhtarlığa sahip. Fail olursa, hem faildir hem 
muhtar sahibidir, yani iradeyi de gösteriyor. Mesela “elestu birabbikum” da irade var, 
ihtiyar yok. Alem-i şehadette ise ihtiyar var. Üstad aslına dönmek için “cüz-i 
ihtiyarımdan vazgeçtim” diyor. Ne ile vazgeçti? İradesi ile. Orada verdiğimiz söz 
iradedir. Sözler 111 “alem-i gayb denilen mazi ve müstakbelin hulasası” yani alem-i 
gaybda bizim gelecekteki vücudumuz var. Onlar; canlıdır, ruhludur, şuurludur. 
İstikbalden hale dökülüyor. Gelebildiğine göre vardır. Oradaki senin varlığın buraya 
geliyorsa, oradaki varlığını kim oluşturdu? İraden oluşturuyor. Ve ihtiyarına teklif 
ediyorlar. İhtiyar bunu onaylarsa, mal oluyor. Onaylamıyorsa, çekip gidiyor. İradeyle 
oluşturan ihtiyara teklif ediyor. Kabul ederse lehine oluyor, etmezse aleyhine dönüyor. 
Ona DİŞR ile sahip olabilirsin: dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile.  
 
Şualar 53’ün izahı: 
 

Cesedin neresine, bedenin neresine duyguları ve latifeleri yerleştirilmiş ise, 
ahiret de dünyanın orasına yerleştirilmiş… Bedeninle duygularını nasıl 
hissediyor, birbirlerine geçiyorsa, yani bedenin neresine duyguların, ruhun 
yerleştirilmişse, ahiret de, beka da dünyanın orasına yerleştirilmiştir.  

Mesela duygularını bedeninle nasıl hissediyorsun? Gadabdır, şehvettir, merhamettir, 
anlayıştır, utanma, yani soğuk, sıcak, manyetik alan, manyetik koridor vs bedenle 
insan etkileniyor.  
 
Sual: Ahiret dünyanın içinde mi o zaman? 
Elcevab: İçinde değil ki. Şöyle diyeyim: Odunda nur içinde midir? Değil. Su, bardağın 
içinde. Bardak ayrı, su ayrı. Nur odunun içinde denilince, nur ayrı, odun ayrı bir şey 
oldu. Odun donmuş enerjidir. Duman, ateş, nur, ultraviyole ışınları, letafet, nezaket, 
latifelik, hacim ve kütleden uzak sıfatları à topla, dondur, odun olur. Beden de böyledir. 
 
Bedenen dış hadiselerden, dış etkenlerden etkileniyor, onları fark ediyorsam, insanın 
ruhu da burada iken, ahiretteki hâletleri, ahiretteki dünyayı, yaşantıyı öyle hissediyor. 
Yani yaşadığımız dünya kendi dünyamızda bu dünyalık değildir. Ahiretin suretidir. 
Senin ahiret, onun açılımı olacak. Onun için sürprizlik yoktur. Sürprizlik ancak Allah 
aşırmalı yaparsa olur. Şu anda yaşadığınız hâletler buradasınız ama buralı değilsiniz. 
Odunda ama odun değildir nur. Şu anda hissettiğiniz hâletler burada ama buralı değil. 
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Nerede neyi yaşıyorsanız, siz o anda oralısınız. Nerede? Burada. Nereyi? Orayı. 
Nerede neyi burada yaşıyorsanız, o anda oralısınız.  
 
Sual: Ahiret o zaman bizde oluyor? Kainatın küçük bir numunesi isek, bizde ahiret? 
Elcevab: Evet.  
 

Senin dünyan ve cesedin ruhuna nasıl ise, senin ruhuna da uygun ahiret olacak. 
Aslanın cesedine uygun ruh ve ruhuna uygun cesed ve beden verildiği gibi… 

Üç tane: Bir tasarladığımız, hissettiğimiz, arzularımızla, gadablarımızla hususî bir 
dünyamız var. Bir de cesedimiz var. Bir de ruhumuz var.  
 
Sual: Yani ruhuna bakıp ahiretini mi göreceğiz? 
Elcevab: Evet. Mesela şimdi simada namaz kılıp kılmadığı, teheccüd kılıp kılmadığı 
belli. Cilve, cemal, nakış, sanat; zahirde batından haber veriyor. Bu kesin. Mesela 
utanınca, kıpkırmızı oluyor. Cesed; surettir. Ruh; batındır. Zahirde gözüken (beden, 
cesed) à batının tereşşuhatıdır. Ruhtaki hâletleriniz de ahiretteki hakikatınız, şecere-
i hilkatteki tereşşuhatlarınızdır. Beden à dünyanızdır. Ruhunuz à ahiretinizdir.  
 
Şimdi; senin dünyan, yani kurguladığın hususî bir dünyan var. Bir de benim dışımda 
cesed ve ruh var. Bu benim kurguladığım dünya, cesedime ve ruhuma nasılsa, benim 
ruhuma da uygun ahiretim olacaktır. Ruhuna uygun cesed olduğu gibi; mesela aslanın 
ruhunu koyunun cesedine, koyunun ruhunu aslanın cesedine koysan, aslan 
parçalamak isteyecektir ama cihazat müsait değil. Ne pençe var ne ağız. İşte cesede 
uygun ruh, ruha uygun cesed veriliyor. Gayr-i münfek. Aynen öyle de; ruha uygun 
ahiret, ahirete uygun ruhun var senin, şu anda. Şu andaki ruhun; ahiretin çekirdeğidir. 
Ruhuna uygun cesed, cesedine uygun ruh olduğu gibi. A=B, B=C ise A=C dir.  
 
Sual: Günahkâr bir insan, daha doğrusu gaflette olan bir insan dünyada o hayatı 
sürerken ruhu azap çekiyor. Burada bir dengesizlik var? Çünkü aynı ruh o adamın 
dünyada yaşadığı hayattan dolayı ahirette de azap çekecek? 
Elcevab: Çünkü muacceldir. Günahın cezası da, sevabın mükafatı da dünyada sureti, 
ahirette de hakikatı var. Sünuhatta geçiyor: Ahirette çekeceği o azabına delil à 
dünyadaki azabındır, diyor. Ahirette mükafat göreceğine delil à dünyadaki 
huzurundur. Allah’ın dışında hiçbir sürprizlik yok. Bu hâletler orada çekirdek olacak.  
 

Buz, suya takılmamış… Buz suyun sıfatının görünmesi demektir.  
Sudaki sıfat, görünür demektir. Buz özelliği, suyun yapısında var, sıfatında var. Yani 
buz takılmamıştır. Suyun sıfatının dışa vuruşudur.  
 

Suya buz giydirilmemiş…balığa koku, oduna nur ve duman giydirilmemiş… 
bunlar cevherin dışa vuruşları olan sıfatlarıdır.  

Gömlek gibi giydirmek yok. Bunlar sıfatlardır. Mesela koku sana giydirilmemiştir. Koku, 
cesedin dışa vuruşu zannediliyor. Oysa ruhun sıfatıdır. Allah Resulünün asm 
kokusundan Sahabe onu bulurmuş.  
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Sual: Ene; terk edemediğinizdir demiştiniz.  
Elcevab: Evet, Ben olan Ben. Mesela benim cesedim, benim hayatım, benim aklım, 
benim ruhum diye terk edemediğin şey à o sensin. “Benim ruhum” yani “ben” 
diyebildiğim için, terk edebilirim. Çünkü sahip çıkan benim. Ama ben olan beni terk 
edemem. Terkedilenle eden aynı çünkü. Kim kimi terk edecek? O sensin işte. Terk 
edebildiğin her şey à sen değilsin, sana giydirilendir.  
 
Sual: Koku balığa giydirilmemiş dediniz. Onu terk edemez mi? 
Elcevab: Evet, terk edemez. Bu manada.  
 

Buz suyun sıfatıdır. Odun, nurun ve dumanın, yani içsel yapının sıfatlarıdırlar.  
 
Bedenden ruha, ruhdan bedene geçişleri bu dünyada nasıl oluyorsa; dünya ile 
ahiret arasındaki geçişler de öyle oluyor. Bedenden ruha, ruhdan bedene, 
mesela hâletlerimize göre burun-ağız eğiliyor. Dış dünyadan da ruha 
aktarıyoruz. Yani dış dünyadan ruhuma beden berzahı ile geçişler yapılıyor. 
Ruhumdaki hâletleri de size kelam, mana, koku, söz, hâletlerim à beden 
zemininde gösteriliyor. Beden; berzahtır. Alem-i şehadette ruhuma beden 
zemininde geçişler yapıldığı gibi, ruhtakiler de beden zemininde alem-i 
şehadete yapılıyor. 

 
Sual: Ruh da bedene mi berzah oluyor? Birbirine mi berzah oluyor? 
Elcevab: Evet. Alem-i şehadetteki hadiseler, olaylar, renkler, sesler à beden 
duygularıyla, beden fabrikasıyla à benzin koyuyorum, jeneratör elektrik imal ediyor. 
Gözle, kulakla ruha dönüştürülüyor. Renk direk ruha geçmiyor. Bedende format 
değiştirerek ruha gidiyor. Ruhtaki hâlet-i ruhiyeler, kemalâtlar, imanlar à beden 
makinesine atılıyor à beden makinesindeki ruhtan gelen o hakikat à direk burada 
olamaz, yanar burası. Mesela benim imanımı direk adama gösterebilseydim, adam 
yanar. Çünkü iman nuru, dünya cinsinden olmadığı için, yanar. Yani madde 
dayanamaz. O zaman ruhtaki iman hâletleri beden cihazına girip format değiştiriyor. 
Elektrik 100 bin volt trafoya, trafodan eve 280 volta indirgendiği gibi; ruhtaki hâlet-i 
ruhiyeler beden cihazında format değiştirerek buraya uygun hale geldikten sonra 
çıkartılıyor karşıya. Bu beden; berzah. Ahiret ve dünya yani alem-i şehadet arasındaki 
berzah da ruhtur! Ruhtakiler direk verilemez. Verilse şuna benzer: Allah’ın Hayy sıfatı 
ile direk bize tecelli etse, biz yanarız. Hak ile yeksan oluruz. İsm-i Hak’ta anlatıyor: 
Peygamber asm hayat-ı Muhammediye sistemine giriyor, bu alem-i şehadet seviyesine 
indükleniyor, indirgeniyor, format değiştirilip sonra bize hayat veriliyor, o hayat veriliyor. 
Yani Keban barajından direk eve gitse, ev yanar. Mesela çocuğuna veya işyerinde 
imandan anlatıyorsun. Eğer sendeki o iman hakikatını, hislerini, ki kuvvettir, beden 
sistemini kullanmadan adama vermeye kalksan, verebilsen, adam yanar, sistemi 
yanar. Biraz bize uygun konuşunca, adam anlattıklarımdan hiçbir şey anlamıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Sanki beden sırat köprüsü. 
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Evet, sırat köprüsü bu beden. Dönüştürme yeri. 8. Sözdeki kuyu à beden, sırat 
köprüsü. Bu beden; kıldan ince, kılıçtan keskindir. Sırat köprüsü; bedendir. Sırat 
köprüsünün sureti; 8.Sözdeki kuyudur. İnsan hayatındaki; bedendir. Sureti burada, 
hakikatı orada. Bu köprüdür. Buradan geçeceğiz. Buradan geçmeden ruha 
geçemezsin. Nasıl ki alem-i şehadetten ruha beden üzerinden oluyor, aynen öyle de 
ahiretten alem-i şehadete ruh üzerinden geçişler oluyor. Yani beden ve 8.Sözdeki 
kuyu; sırat köprüsünün dünyadaki suretidir.  
 

Bedenin şartlarında olduğumuz için, dünya öne çıkmış, ruh ikinci durumda 
kalmış… ahirette bunun tersi olacak. 

Şu an alem-i şehadetteyiz. Ona uygun bir berzah koymuş; beden.  
 
Sual: O zaman dünya yine duracak? 
Elcevab: Evet, gezinti yeri olacak. Yeniden kurulacak.  
 

Ruh nasıl cismaniyette ise, ahiret de dünyada öyledir.  
 
Nokta-i Nazar: O zaman dünyada iken bedenden çıkıp ahireti yaşayabilen, ahirette 
dünyaya gelebilendir.  
 
Evet. Yani bu beden hayatında ruhu yaşama hakkını elde eden, kemalâtını kazanan, 
ahirete gitmişse, bu hakkı, ruh bedenden çıktığı için, yani ruhu bedene galib geldiği 
için, gelenler onlar olacaktır. Onun için Mektubat 59 da “evliyaların çoğu cism-i 
misalîleriyle dünyaya geliyorlar” diyor. Bir kısım demiyor! Çoğu! Buraya gelmesinde 
sorun yok, çünkü burada iken orayı yaşıyor zaten. A=B ise B=A değil mi? Burada iken 
orayı yaşamak zordur. Orada iken buraya gelmek, daha kolay. Yükselmek çok 
kolaydır, inmeye göre. Uçağı kaldırmak kolay. Onu o dengede tutmak ve indirebilmek.  
 
 
 
21.08.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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Cismaniyet-21 
Dünya kavşağında Celal ve Cemal çarpışmasından Kemal 

 
Sözler 176: (Defter sf 147) 
“Melaike ve ruhaniyat emr-i hakla girerler, alem-i cismaniyatı seyran edip cesedlerdeki 
hasselerin pencereleriyle cismanî mucizat-ı fıtratı temaşa ederler.” 
 
“Emr-i hakla girerler” diyor. Dikkat ederseniz “Cenab-ı Hak” diyor her şeyde. Melaike 
ve ruhaniyat; ikisi de ayrı varlıklardır. Biz cin, şeytan, melek ve ins biliyoruz. Ama 
kategori olarak ruhaniyatı bilmiyoruz. Oysa ayrı bir sistemdir bu. Mesela can; cinlerin 
cem’idir. Can, Han, Dan, Man, Tan, Test. Altı tane. Her birisinden bin tane nev vardır. 
Üstad dört yüz bin nev var diyor. Bunlardan yüz bin nev havadadır. Yüz bin’i nebatattır. 
Yüz bin’i topraktaki hayvanattır. Yüz bin’i de denizdedir. Toplam dört yüz bin. Nebatat, 
hayvanat, hava ve deniz. Bu saymış olduğum her bir nev’de de bin tane var. Altı bin 
nev mahlukatın insan cem’idir. Bazen bize maymunluk hükmediyor. Bazen bize 
domuzluk hükmediyor. Bazen keçilik hükmediyor, bazen öküzlük hükmediyor. İnsanın 
tavattun ettiği mekan, yani zaman, zemin, taam, libası insanın mizacını etkiliyor. 
Müteessir eder diyor Üstad. Yediği gıdalardan insanın mizacı müteessir olur. Bu 
kaçınılmazdır. Mesela sığırın eti. Sığırın duygusunun dışında etini düşünebilir misin? 
Zaten duygularının donmuş halidir; cismaniyet. Herkesin siması bu nedenle değişik. 
Bir Hadiste Peygamberimiz asm: “Büyük hayvanın sütünü, küçük hayvanın etini 
yiyiniz.” Osmanlıca Lem’alar’da Avrupa’nın namusuna karşı duyarsızlığı, domuzun 
medhali yok mudur, diyor. Çünkü domuz hücresi, domuz duygularının donmuş halidir. 
Sığırın eti, hücresi; sığır hâletlerinin donmuş halidir. Buna çarpıcı misal vereyim: 
Şehidin cesedi niye çürümüyor? Çünkü cesedi bloke etmiş. Yani cesedi ruhuna tabi 
olmuş. Fizikseldir.  
 
Sual: Ateşte veya ziyada yaşayan nev var mı? 
Elcevab: Havada yüz bin, denizde yüz bin, nebatat yüz bin, toprakta yüz bin. Ateş 
unsur olduğu için, o değişiyor. Ben nevleri saydım. Ateş; unsurlara giriyor.  
 
Mesela utananın hücresi değişiyor, yüzü kızarıyor. Veya morali bozulduğu zaman mide 
yanıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Mesnevi-i Nuriye 208: “Ve keza insanın vücudunda birkaç daire vardır. 
Çünkü hem nebatîdir, hem hayvanîdir, hem insanîdir, hem imanî. Tezkiye muamelesi 
bazen tabaka-i nebatiyeye iner. Bazen de yirmi dört saat zarfında her dört tabakada 
muamele vaki’ olur.”  
 
Bazen nebatat, bazen hayvanat olur. Bazen iman olur. Mesela nebatat özelliği 
beslenme, mide. Hayvanat; uçkurluk. Bazen insan oluyor. Çünkü insan, insan değil. 
İnsan olmaya gelmiş. İnsan olarak gelmemiş. 
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Sual: Marifetnamede “insan bir berzahtır ve her şeyin ortaya çıktığı yerdir” diyor. Bir 
berzah mıdır, belirli bir şeyi yok mu? 
Elcevab: Devamlı değişiyor, sabitliği yok.  
 
Sual: Peki o sabitlik nedir? 
Elcevab: Sabitliği yapabilirsen imandır. İmanın dışında her şey oynaktır.  
 
Sual: Melaike ve ruhaniyatı ayırırsak, bizdeki karşılıkları nedir? Biri his, biri latife mi? 
Elcevab: Melaike; melekelerimiz, maliklerimiz, malik olduklarımız. Bunlar bizdeki 
karşılıkları. Şecere-i hilkatte melaike var. Biz de şecere-i hilkatin çekirdeğiyiz. Bizde 
melekler melekelerimiz olarak bulunuyor. Malik olduklarımız. Donmuş hali olarak 
insanda latife olarak gözüküyor. Mesela yaprak çekirdekte var ama çekirdeğin 
içerisinde yaprağın kendisini arama. Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti 
var. Kanuniyeti her zaman kullanmıyoruz. En çok suret, hakikat ve mahiyeti 
kullanıyorum. Bunları bulmak kolay olduğundan. Surete dünya, hakikata esma, 
mahiyete sıfat diyoruz. Kanuniyete girersek, nizama ve intizama girmemiz gerekir. Biri 
İmam-ı Mübine, diğeri Kitab-ı Mübine bakıyor. Ruhaniyat ise; ortaya çıkartılanlardan 
oluşanlar. Ervah-ı habise, ervah-ı aliye. Düşüncelerin, hislerin, latifelerin çıkmış 
halinden à ruhaniyat oluyor.  
 
Sual: Melek à kanun tarafı. Ruhaniyat da à çıkmış hali mi? 
Elcevab: Melekler; kanunun dizginini tutandır. Kanun; emirdendir. Melaike; 
namustandır.  
 
Nokta-i Nazar: Sözler 511: “Evet nasıl ki beşer bir ümmettir, “Kelam” sıfatından gelen 
Şeriat-ı İlahiyenin hameleleri, mümessilleri, mütemessilleridir. Öyle de: Melaike dahi 
muazzam bir ümmettir ki, onların amele kısmı “İrade” sıfatından gelen Şeriat-ı 
Tekviniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessilidirler.” 
 
İrade sıfatı namusa bakıyor işte. Mesela elma kanundur. Benim bahçemdeki elma 
namustur. Yani imtiyazlaşmış.  
 
Gelelim yine metnimize: “melaike ve ruhaniyat emr-i hakla girerler, alem-i cismaniyatı 
seyran edip cesedlerdeki hasselerin pencereleriyle cismanî mucizat-ı fıtratı temaşa 
ederler.” Direk temaşa etmeye yetkileri yok.  
 
Metnin izahı:  

Beden: Hücrelerden meydana gelen vücud, şekil. 
Cismaniyet ise; kudretin ve esmaların en kesif tecellisi; yani buz à su à H2O à 
enerji à esir à madde-i hayat à ayn-ı hayat à akıl cevheri à ruh cevheri à Mec’ul 
à Esma à Sıfat. 
Cismaniyet bu zuhuratların en uzağı, en kesif olanıdır. Dolayısıyla en cami’sidir. 
Çünkü öncekilerin dışa vuruşları olunca, en cevherin bile cismaniyet olarak kendini 
ifade ediyor.  
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Sual: Esma ve sıfat mıdır yani cismaniyet? 
Elcevab: Değil.  
 
Sual: Sıfattan sonra Şuunat devam ediyor değil mi? 
Elcevab: Evet, devam ediyor ama varlık oraya kadar geliyor. 
 

Cismaniyet en uzak tecelli olmakla tüm süreçlerin hakikatına cami’dir. 
 
Beden-Cesed-Cismaniyeti bir cümleyle söylersek şöyle:  

• Beden à anlardaki görünendir. Drrrrrrt’larımız, var olup yok oluyoruz. Beden 
budur. 

• Cesed à atom hali, atomik şekli.  
• Cismaniyet à Arştan aşağı tüm alemlerin cem’i. Cennet de cismaniyettir. 

Cismaniyet; sureti almakla beraber sîreti de alıyor. Cismaniyet; esmaların cilve 
& cemal & nakış & sanatlarının bütünlüğü, cem-ül cem’i.  

• Cisim; zahirde görünmez. Görünen ceseddir. Her bir anlardaki yaratılmalar ise; 
beden. Mazi ve müstakbel yaratılmış ve yaratılacakların toplamı, yani 
bütünlüğüne, cem’ine, cem-ül cem’ine à beden-i misalî denir.  

• Cisim-Cesed-Beden bütünlüğüne de à cismaniyet denir.  
• Mülk ve melekut olarak düşünürsek; cisim melekuttur, cesed mülktür. Beden-

i misalî ise; mülk ve melekutun cem’idir. Beden-i misalînin andaki bulunuşuna; 
beden denir. Beden-i misalî à İmam-ı Mübine, Beden ise à Kitab-ı Mübine 
bakar. 

• Beden-Cesed-Cisim sıralaması à buz-su-H2O gibi.  
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Nasıl ki Buz   diyebilmem için   suya, 
Su           diyebilmem için   H2O’ya, 
H2O               diyebilmem için          enerjiye, 
Enerji                  diyebilmem için          esire, 
Esir                      diyebilmem için          madde-i hayata, 
Madde-i hayat  diyebilmem için          ayn-ı hayata, 
Ayn-ı hayat       diyebilmem için          akıl cevherine, 
Akıl cevheri      diyebilmem için          ruh cevherine,  
Ruh cevheri      diyebilmem için           Mec’ule, 
Mec’ul             diyebilmem için           Esmaya, 
Esma              diyebilmem için           Sıfata, 
Sıfat                 diyebilmem için           Şuunat- zatiyeye, 
Şuunat-ı zatiye  diyebilmem için           Mahiyet-i zatiyeye 
         ihtiyacın var, yok diyemezsin, olamaz da… yani susuz buz nasıl dersin… 

 
Felsefecilerden Platon (Arabça’da “P” harfi olmadığı için Eflatun denilmiş) akıl 
cevherine kadar gelmiş. Her şey akıl cevherinde bitmiş onlar için. Daha ileri bir şey yok 
demişler, son budur. O bozulursa, bitti. Zaten o felsefen dolayı ilkçağlarda, orta 
çağlarda cesed yakılıyordu. Şeytan girdi ona, başkasına da yayılmasın diye 
yakılırlardı. Oysa Üstad Hazretleri “akıl bir cihazdır” diyor. Cihaz ise, bir üst birimi var 
demek. Tamiri kolaydır, tamiri mümkündür. Son kabul edersen, tamiri mümkün 
olmadığından, cevher bozulmuştur, o adam yakılmalıdır.  
 

Demek bu suya giydirilen libas değil. Dahilin –suyun- sıfatıdır.  
Yani buz, suya giydirilen libas değil. Mesela balık kokusu, balığa giydirilmemiş. Balığın 
kokusu, balığın sıfatıdır. Cesedin, dışa vuruşudur.  
 
Sual: Su; buzun ahireti midir? 
Elcevab: Evet. Eğer dünyaya buz dersen, su ahirettir.  
 
Kabirde sorgu-sual bittikten sonra Münker-Nekir diyeceklermiş ki: “Rabbine diyeceğin 
bir şey var? Rabbin dinliyor.” Bir tanesi diyor ki: “Ya Rabbi! Dünyada hep seni aradım. 
Neredeydin?” Rabbi de ona: “Ben sendeydim, sen neredeydin?” 
 
Ötelere sordum: Ahiret nerede? Rabbim nerede? Gelen cevap: Bunu kim soruyor? 
Ahiret nerde diye soran kim? Ahireti kim arıyor ise, ahiret onda. Arayanda. Sûfi 
felsefesinde “Çıkart kendini aradan, zahir olsun Yaradan” denir. 
 
Sual: Ahiret; kıyametin kopmasıyla kurulmayacak mı? 
Elcevab: O ahiret, ahireti ahirette bekleyenler içindir. Ahireti burada yaşayanların 
kıyameti zaten kopmuştur. Sayfa 149’u açalım. Ne yazmışız: “Bedenden ruha, ruhtan 
bedene geçişleri dünyada nasıl oluyorsa…” Ahirette bu olmuyor. Cennette olmuyor. 
Burada olacak, cismaniyette olacak. Cismaniyet eksikti Cennette yaratılanlar için. 
Cismaniyetin en kesifi, en cami’dir. Mesela ışık, karanlığın şiddetine göre gözükür. Ne 
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kadar zifiri karanlık ise, o kadar nur gözükür. Allah’ın esması, en zıddında gözükür. En 
zıddı da, en kesiftir. En kesif, en cami’dir. O da topraktır. Esmayı en iyi gösteren nur 
mu, hava mı, su mu, toprak mı? Toprak! En kesif; cismaniyet. O da alem-i şehadettedir. 
Buna hiç yetişilemez. Bu acayip bir şeydir. Bunu tatması, bunu yaşaması için, ruh-
cesed ilişkisi lazım. Âdem as esmanın cilve, cemal, nakış, sanatını yaşaması için, 
dünyaya gelmesi lazımdı. “Bedenden ruha, ruhtan bedene geçişleri dünyada nasıl 
oluyorsa; dünya ile ahiret arasında geçişler öyle oluyor.” Ruh-cesed ilişkisi mesela şu: 
Utandı (ruhunda) à yüzü kızardı (cesedde). Bu geçişler işte. Aynı anda oluyor. Nasıl 
buz-su. Onda onda değil, aynı anda. Dünya ve ahiret de böyle. “Bedenin şartlarında 
olduğumuz için dünya öne çıkmış, ruh ikinci durumda kalmış. Ahirette bunun tersi 
olacak. Ruh nasıl cismaniyette ise; ahiret de dünyada öyledir.” 
 
Beden ve 8.Sözdeki kuyu à Sırat köprüsü, dünyadaki suretlerdir. Suretten hakikata 
geçmek à sırat köprüsünü geçmektir. Onun için incedir.  
 
Suretlerden hakikatlarına geçmektir; sırat köprüsü.  
 
Sual: Sırat köprüsü dimağdaki suretlerdir. Dimağ suretlerle mi çalışır, yani dimağın 
verisi, malzemesi suretler mi? 
Elcevab: Sırf suretler değil. Sırf suretler olsaydı, tahayyül sistemi esas alınırdı. 
Tasavvur da var ama.  
 
Sual: Hâletler de sırat köprüsüne dahil olması gerekmez mi? Hal ve hâletler suret 
midir? 
Elcevab: Hepsi suret. Suretlerin içerisinde dimağ diyebilirsin. Dimağ; surettir.  
 
Nokta-i Nazar: Kalb ve ruhun derece-i hayatın harici à dimağdır. Dolayısıyla suret 
olur. 
 
Suretten hakikata geçmek, sırat köprüsünü geçmektir. Dimağ o zaman vahye mazhar 
oluyor. Suretten hakikata geçince, vahyi almaya başlıyor.  
 
Sual: Dimağ mertebelerinin şu mertebesindedir diyebilir miyiz, mesela tasdik 
mertebesinde? 
Elcevab: Hayır, bütünlük olacak.  
 
Nokta-i Nazar: Suretten hakikata geçenler à tılsım sahibi olanlardır.  
 
Aynen. Sırat köprüsünün rivayetlerde iki sıfatı var: 1-Kıldan ince, 2-Kılıçtan keskin. Şirk 
için Allah Resulü “Karanlık bir gecede kara bir karıncanın ayağının sesini işitmek kadar 
incedir.” diyor. Bunun çaresini Nadir abi buldu. Allah ondan razı olsun. Şirk o kadar 
incedir ki, mesuliyet yok, korkmayın. Mesela “üşüdüm” dedi. “Allah üşüttürdü” diyecek. 
Sırat köprüsü kıldan ince ama boyutlaşmış insanlar şöyle demiş: “Sırat köprüsüne 
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kıldan ince, kılıçtan keskin derler. Gidip de ev yapasım geliyor” (Yunus Emre) Ona o 
kadar geniş ki, ev yapası geliyor. Hakikata geçtim, diyor aslında. 
 
Kılıçtan keskin à seni kesiyor. Kıldan ince à seni cehenneme düşürüyor. Şeriat, 
Sünnet-i Seniyye; kılıçtan keskindir, kılıç gibi değildir. Hak ve batılı ayırır kılıç, 
ayırandır. Mesela dünya kalem ve kılıç üzerine durur. Kılıç; devletin dirayetine, Kalem 
ise; fennine, ilmine. Sırat köprüsünde kılıç; Sünnet-i Seniyyedir. Kıldan ince; 
itikaddır. Suretten hakikata geçince, git Sırat köprüsünün üzerine ev yap.  
 

Ahiretin üstünü açmak istedim. Nerde ahiret dedim. Dedi, kim soruyorsa onda. Ahiretin 
üstünü açmak istiyormuşum, meğer bana “kendi üstünü aç” dedi. Çünkü ahiret ikinci 
sırada. Ondan daha zor bir şey var. O da “Men arefe nefsehu, fekad arefe rabbehu”. 
Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Allah’ı bulmak istiyoruz. Neredir? Allah cevap veriyor: 
“Beni tanımak mı istiyorsun? Kendini tanı.” Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldıramayacağın bir 
şey göreceksin. Çıkar kazağı, çıkar gömleği, çıkar atleti, çıkar, çıkar… 
çıkaramayacağın olacak. Bak bakalım, orası neresidir. ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا  makamını 
anlatıyor bu. Yani üçüncü tekil şahıstan teke indi.  

َۙنیَ۪ملَاعْلّاِبَرِھّٰلُِلدْمَحَْلا •  “O” 

ِۙمی۪حَّرلاِنٰمْحَّرَلا •   “O” 

ّدلاِمَْویِكِلاَم • ِۜنی۪   “O” 

ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا •  “Sen” yani Biz à Sana.  

Biz Sana ibadet ettiğimiz için, Senden yardım almaya, inayet almaya hakkımız var. 
Hakkımız yok da, yani.  
 
Sual: “İyyakene’budu” dan daha üst mertebe var mı? 
Elcevab: Evet var. 
 
Sual: Çünkü “Sen ve Ben” diyor.  
Elcevab: Artık “Ben onun yürüyen ayağı, tutan eli, …” “Ben” dediğinde Fenafillah 
oluyor, o kastediliyor. 
 
Sual: La ilahe illa Hu mu? 
Elcevab: Evet, artık cemden çıkıyorsun. Hiçbir şey kalmıyor. Sistem 

ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا  Burada dur, el freni çek, daha uğraşma. Sistemin arkasına geç.  
 
Kıl à itikad. Kılıçà Sünnet-i Seniyye, Şeriatlar yani. Sırat köprüsüne peki nasıl ev 
yaparsın? Kıldan incedir. Ne yaparsan yap, şirk oluyor. 30.Lem’anın 5.Remzinde 
Hayat bahsinde anlatıyor. Orada sırat köprüsüne ev yapabiliyorsun. Diyor ki: “Mahiyet-
i insaniye birdir, inkısam-ı gayr-ı mümkündür.”  
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Kara gecede kara bir karıncanın ayak sesi nasıl yok olur? Uğraştım ve şurada buldum, 
kendimce. Lem’alar 338: “Evet seni yaratan, bütün nev’-i insanı yaratan zât olduğunu, 
bilbedahe senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü 1-mahiyet-i insaniye birdir, 
inkısam-ı gayr-ı mümkündür. 2-Hem hayat vasıtasıyla ecza-i kainat onun efradı 
hükmüne ve 3-kainat ise, nev’i hükmüne geçer; sikke-i ehadiyeti mecmuunda 
gösterdiği gibi, her bir cüz’de dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek 
à şirk ve iştiraki her cihetle tardeder.” Bu üçünü yapabilirsen, karıncanın ayak sesi 
kaybolur.  
 
Mahiyet-i insaniye birdir. Bak şimdi: Eğer bir insan mec’ule geçerse, suretten 
hakikata geçerse, bakar ki, “ben kainatın çekirdeğiyim”, cüz’î nazarını cüz’iyetten 
kaldırıp küllî oluyor. Her bir cüz’e bakınca küllî nazarla bakıyor. O da küllîleşiyor. Şöyle 
düşün: Çınar ağacı ve çekirdeği. Şecere-i hilkat ve ben. Çekirdekte yaprak var. Metinde 
“şirk ve iştiraki” bir cihetle değil “her cihetle tardeder” dedi. Ne tardeder? Bunu en 
azından fikren bilsek, yine güzeldir. Mesela Bursa’daki çınar ağacını hayal et. Onun bir 
çekirdeği var. O çekirdekte o ağacın cem olduğundan şüphemiz yok. İnsan da 
kendisini Allah’ın dışında bütün alemlerin çekirdeği olduğuna şüphesi olmadığı 
anda “bütün kainatta her şey benim dışa vuruşum olduğunu” hisseder. Çin’de bir 
heyelan olduğu zaman bende oluyor. Çiçek açtığı zaman bende oluyor. Kökteki 
çekirdekten Bursa’daki Çınar ağacı çıktığı zaman çekirdeğin içi boşalmıyor. Dışa 
vuruşu, yani surete dönüşüyor. Hakikatı duruyor. Çekirdekten ağaç çıkınca, çekirdek 
boşalmıyor. Hakikat surete dönüşüyor, hakikat duruyor. Hakikat hiçbir şekilde tağyir 
olmaz, bozulmaz, azalmaz, çoğalmaz. Suret değişir. İmanın sureti mesela değişir. Bu 
nedenle imanımız artar veya azalır. Hakikatı değişmez, yani altı tane iman esası 
değişmez. Yedi olmaz, beş olmaz. Sureti değişir, zanlarımız değiştikçe. Çınar ağacını 
çekirdeğinden farklı düşünemiyoruz. Çekirdek-çınar. Ne kadar kesin? Kainatta, 
Şecere-i hilkatte, Cennet, Cehennem, Cebrail vs Cebrail ne hissediyorsa şu anda 
bende oluyor. Azrail nereye gidiyorsa, benim sıfatım o. Sokaktaki bir insan benim 
eczamdır. Mesela “ben esrar içseydim nasıl olurdum” demeye gerek yok. Esrar içenler 
sensin zaten. Senin eczandır, ferdindir o.  
 
“Evet seni yaratan, bütün nev’-i insanı yaratan zât olduğunu, bilbedahe senin 
yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyet-i insaniye birdir, inkısam-ı gayr-ı 
mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla ecza-i kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise, 
nev’i hükmüne geçer; sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi, her bir cüz’de dahi 
o sikke-i ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her cihetle 
tardeder.” 
 
Sikke ne idi? Evvel. Sikke; çekirdeğe bakıyor. Meyve; hatem. Ağacın zahirisi; mühür. 
Batınısı; turra. “Senin yüzündeki hâtemi gösteriyor” demiyor, “sikkesi gösteriyor” diyor. 
Merkez. “Hayat vasıtasıyla” à Allah’ın dışında yaratılan her şey hayatta. Allah 
hayattan yarattı Arş-ı A’zamı. Arşı, Kürsü, Cenneti, Cehennemi, Cebrail’i, Mikail’i, 
İsrafil’i, Azrail’i vs hepsi hayattan yaratılmış. Hayat vasıtasıyla onu sana cem etmiş. 
Her şey bende nasıl cereyan ediyor? Ağacın her şeyi bende niye var? Çünkü her şey 
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hayattan yaratıldığı için, o hayat sende. “Hayat vasıtasıyla ecza-i kainat onun efradı 
hükmüne” à yani hayat vasıtasıyla pergeli hayata koydum, Arş; benim eczam. Kürs; 
benim eczam. Cennet; benim eczam. Kainat ise, benim nev’im hükmüne geçer. Kainat; 
benim açılımım. Yani asıl ben’im. Cennet, Cehennem bana göre gölgedir. Çünkü 
benden sonra olmuştur. İlk önce Nur-u Muhammedî yaratılmıştır. Nur-u 
Muhammedî’ye pergeli koyarsan, Nur-u Muhammedî Enelerin cem’idir. Hepimiz 
ordaydık. Orada büyüklük-küçüklük, soğukluk-sıcaklık yoktur. Âdem as’ın yaşı ile 
benim yaşım aynıdır. Çınar ağacından 700 sene önce bir tomurcuk çıktı. 700 sene 
sonra bir tomurcuk çıktı. Surette aralarında 700 sene var, çekirdekte son ile baş 
aynıdır. Yaş yok. Çekirdekte, ön-son yok, sağ-sol yok. Biz pergelimizi Nur-u 
Muhammedî’ye koyunca, bütün eneler ordadır. Son tomurcuk Medine’de bir çoban 
olacak, yani kıyamette en son kalan bu adam olacak. İlk insan Âdem as, son insan bu 
adam. Pergeli Nur-u Muhammedîye koyarsak, hepimiz aynıyız. Eğer sen, Allah bütün 
kainatı hayattan yaratmış, bu hayat bölünmez, parçalanmaz ve aynısı bende şu anda. 
Ben bu hayatın suretini kullanıyorum. Hakikata geçme nisbetinde à Cennet, 
Cehennem, Azrail, Cebrail benim eczam, kainat nev’im oluyor. Böyle bir tefekküre 
adım attığın an à “sikke-i ehadiyeti” yani Allah kainatta vahidiyetiyle iş yapıyor. Onu 
her ferdde aynısını yapması ehadiyetiyledir. Allah aynısı bir yere koymuş. Böyle bir 
adeti var. Koca ağaca yaptığını çekirdeğe de koyarmış.  
 
“Sikke-i ehadiyeti (çekirdeği) mecmuunda gösterdiği gibi, her bir cüz’de dahi...” Cüz! 
Mesela karaciğer cüz’dür. Böbrek cüz’dür. Kafa cüz’dür. İnsan à külldür. Cüz-küll; 
somutlar için kullanılır. Somutlar; cismaniyette kullanılır. Soyut ise, düşüncede ise; 
cüz’î ve küllî kullanılır. Mesela her bir hücrede DNA var. O cüz’îdir. Bütün o DNA’ların 
toplamı ile insan-ı ekber olan ben her bir hücreyi Hasan kabul edersem, aynı kainat 
gibi. Bu Hasan’ların cem’i à büyük Hasan. Bu da küllîdir, cüz’îlerin cem’idir. Cüz’î-
Küllî à soyut için kullanılır. “Sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi, her bir 
cüz’de dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek” yani vahidiyeti 
ehadiyetinde aynı yaparak, yaptı. Ne oluyor o zaman? Sen bu hâle girerek “şirk ve 
iştiraki her cihetle tardeder” insan. Yani kendini mec’ule koyarak, bütün varlık hayattan 
yapılmıştır, bu sefer…Allah-u ekber…her ne ise. 
 
Sual: Suretten hakikata geçmek olduğu gibi hakikattan da mahiyete geçmek gibi bir 
mertebe var mı? 
Elcevab: Var tabi. İşte o zaman Ben-Sen, Fena-yı mutlak. Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149.  
 
Sual: “Mahiyet- insaniye birdir” hakikat mertebesi midir? Yani okuduğumuz bu kısım 
hakikata mı geçmek, yoksa mahiyete mi geçmek? 
Elcevab: Bu hakikat. Hakikata geçmek bu. Yaşamak bittiği yerde bunu yaşayacaksın. 
Yaşamak bittiği yerde, yaşananla yaşayan kalmıyor. O zaman mahiyettesin. Ama “ben 
ordayım” derse diyor İmam-ı Rabbanî Hz, orada olmadığına delildir. Çünkü orada 
konuşmak yoktur. Konuşuyorsa, değildir. Konuşmak; Levh-i Mahfuzdadır.  
 
Sual: Risale-i Nur mahiyete geçme dersini veriyor mu? 
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Elcevab: 3.Said. Bu Said’den bahseden yok. Suretten hakikata geçmekle Risale-i Nur 
ortaya çıktı. Bu 2.Said’dir. Suret; beşeriyeti, ubudiyeti. Hakikatı; Risale-i Nur’un ortaya 
çıkması. Sonra Risale-i Nur’dan da koptu, başka bir şey de yok. Mahiyet.  
 
Sual: Sırat köprüsünün karşılığı suretten hakikata geçmekse, hakikatten mahiyete 
geçmenin de bir yeri olmalı? 
Elcevab: Rü’yettir.  
 
Buz diyebilmen için suya ihtiyacın var. İhtiyaç var. Yok diyemezsin. Bende su yok ama 
buz var, diyemezsin. Bu kesin.  

 
Demek bu suya giydirilen libas değil. Dahilin –suyun- sıfatıdır.  
Suyun dolu, kar, buhar vs şekillerde bulunabilme sıfatlarına haiz… buz; suyun sıfatı 
ve dışa vuruşudur. Dünya da; ahiretin dışa vuruşudur. Ahirete giydirilen libas ve 
örtü değil. Dahilin ifadelenişi… zuhuratı… 

 
Yani balık kokusu, balığa takılmamış. Ahiret (ihtiyacı) sana takılmamış. Balık kokusu 
balığa, nur güneşe, takılmamış. Sıfatıdır, dışa vuruşudur. İsteğin kadar kesindir; ahiret. 
Sendeki istek kadar ahiretin varlığı kesindir. Ne kadar istiyorsan, o kadar aleminde 
ahiret vardır.  
 
Sual: Takılmamıştan şunu mu anlamalıyız: Mesela kazağım üzerime takılmış bir şey 
ama karaciğerim, böbreğim takılmış bir şey değil.  
Elcevab: Evet, benle beraber olan. Kazak bana takılmış ama cildi bana takılmamış.  
 
Örtü diye de anlatıyoruz ama aslı dünya; ahiretin bir menzilidir diyor, sıfatıdır.  
 
Sual: Buz diyebilmek için su, su diyebilmek için…vs diye devam ediyor ya. Mahiyet-i 
zatiye için nasıl yapacağız? 
Elcevab: Oraya gidemezsin zaten, orayı bilmiyoruz ki. Onu konuşamayız, yok öyle bir 
şey. Ben sadece isim koydum. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz.  
 

Ahirete giydirilen libas ve örtü değil. Dahilin ifadelenişi… zuhuratı… 
 
Celal ile Cemal çarpıştı ortaya Kemal çıktı: Cennet ve Cehennem kavga ettiler. O 
dedi “ben kendimi ifade edeceğim”, öteki dedi “ben kendimi ifade edeceğim”. Celal ile 
Cemal çarpıştı à ortaya Kemal çıktı. Alem-i şehadet; Celal ve Cemal’in 
çarpışmasından çıkıyor. Sıfır; zandır ve dünyadır. Alem-i şehadet; Celal ve Cemal 
çarpışmasından kemalât çıktı. Celal “Sübhanallah” dedi. Cemal “Elhamdülillah” dedi. 
Ortaya çıkan Kemal “Allah-u Ekber” dedi ve namaz olarak ortaya çıktı. Ben merak 
ettim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bunları nerden getirdi? Bu soruya otuz senem 
geçti. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu maddeyi, taşı, toprağı nerden getirdi? Cemal 
ve Celal çarpışmasına 24.Sözün başı delil. Cennet; Cemal. Yaşanmaz orada. 
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Cehennem; Celal. Yaşanmaz orada. Kemal’siz yaşanmaz. Onun için Kemal bulan 
Cemal’de yaşanır.  
 

 
 
Âdem as bu nedenle buraya geldi. Kemal bulmak için geldi. Âdem as Cemal’deydi ve 
Cemîldi ama Kâmil değildi. Her şey burada. “Ne ararsın Şam, Buhara’da, hakikatı 
kendinde ara.” Kendinde aramanın yolu… Âdem as Hindistan tarafına atıldı, Havva 
anamız Yemen tarafına atıldı. Birbirlerini aradılar. Âdem hevasının timsali olan 
Havva’sını aradı. Cebel-i Rahme’de Arafat’ta buldu. Cemal ile Celal çarpıştıktan sonra 
Kemal çıkınca, Allah-u Ekber dedi, hepsi durdu. Cemal bir baktı insana, Celal bir baktı 
insana, ikisi de şaşırdı. İkisinin cem-ül cem’inden sıfır çıktı. Arafat; günahların 
sıfırlandığı yer. Günahlar orada sıfırlanıyor. Sıfıra o zaman geliyorsun. Âdem safiyullah 
orada oldu.  
 
Nokta-i Nazar: Cemal ülkesi olan Cennet, alem-i şehadete insanın gelmesiyle 
kemalini buldu. 
 
Harika. Dünyasız Cennet olmaz. Dünyanın en büyük özelliği; olduğu gibi 
gözükememesidir. Olduğu gibi gözükememe, gizlenebilme sıfatına sahip oluşuna ben 
çok hayranım. Olduğu gibi değildir. Hakikatını surette saklama tarafına ben hayranım. 
Bir şey var olacak, gözükmeyecek. Bu çok zordur. En zor iş budur. Bir şey var olacak, 
ortada olacak ama gözükmeyecek. Zordur. Var olacaksın ama gözükmeyeceksin. 
Mutlak olacaksın ama muayyen gözükeceksin. Her yerde olacaksın (enerji) ama 
odun gözükeceksin. Odunu yapmak zordur, enerjiden. Güneşi yapmaktan zordur 



CİSMANİYET 21 Dünya kavşağında Celal ve Cemal çarpışmasından Kemal_______ 

 406 

odunu yapmak. Odun; donmuş güneştir. Odunu yapmak zordur, çünkü odunda hayat 
vardır. Güneşi alıp odun yapacaksın ama hayat koyacaksın. Güneşte hayat yok. 
Güneş; nim-nuranîdir, yani yarım nuranî. Odun ise; tam kesiftir, en cami’ aynadır. 
Güneş; ahiretten haber verir. Odun ise; dünyadan haber verir. Her şey olabilen dünya 
bir şey gözükmesi à mucizedir. Her şey olabilen, herkes baktığı zaman farklı 
gözükebilen olmak. Dünyaya her bakan farklı görüyor. Herkes için bir şey olan ama 
kendisi hiçbir şey değil; dünya. Yalan dünya, çünkü ikide bir her şey olabiliyor, sabitiyeti 
yok. Hadis (bil-mana): Dünya ile evlenen; yaşlı, her tarafı dökülmüş, dişleri düşmüş, 
kamburlaşmış çirkin bir kadınla evlenmek gibidir. Adamı yaşlandırır, bitirir.  
 
Sözler 195:  
“Evet nasıl ki cismaniyata à cam ve 
                                          à su   
 
Ruhaniyata dahi à hava ve 
                           à esîr ve 
                           à alem-i misalin bazı mevcudatı  
 

İzah: Havanın ruhaniyata karşı durumu; camın cismaniyete karşı durumu gibidir. 
Yani: Cam ve su vasıtasıyla cismaniyet her yerde bulunabiliyor. Ruhaniyat da hava 
ve esîr aleminde, enerji aleminde öyle bulunabiliyor. Bir anda nihayetsiz yerde 
bulunabilir, ruhu cismaniyetine galib olanlarda…  

 
Nokta-i Nazar: Maddî hava bozulsa, fena tesir eder. Öyle de manevî hava bozulsa, 
fena tesir eder.  
 
Harika. Mesela kafadan çıkanlar kafa gözüyle görünmüyor. Mesela sirkat meyli, 
hırsızlık meyli diyor Üstad, görmüyoruz. Oysa bu mahluktur, vücud-u haricîsi var. Bu 
salondaki atmosfere bir bakın, bir de evinizdeki salonu hayal edin. Hiç birbirine 
benzemiyor.  
 
Sual: Sihir ve büyüde ayna ve suyu nasıl kullanıyorlar? Oraya geçişte berzah mı 
oluyor? 
Elcevab: Benim Huruf-u Mukataa talim hocam var. O birisinin cinini kesmek istiyor. Bir 
bardak su getirip, bir şey okuyor ve o adama bardağa bakmasını söylüyor. O da 
bakıyor ve diyor ki: “Orada siyah foterli bir adam var. Beni tehdit ediyor.” Kafir cinlerin 
yüzü siyah olur. Müslüman cinlerin yüzü beyaz olur. Cinlerin erkekleri kadar çirkin varlık 
yoktur. Cinlerin kadınları, kızları insan nev’inden daha güzeldir. Ama kadının 
maneviyatı yoksa. Cam ve suda temessül ettirebiliyorsun. Onları oraya 
çıkartabiliyorsun. Orada gözükebiliyor.  
 
Sual: Kelam etkiliyor mu orayı? 
Elcevab: Evet, kelam daha üstündür, daha latiftir sudan ve camdan. Havadan daha 
latiftir; kelam. Kelamı havaya ekiyorsun. Kelamda sihir var, sihr-i beyanî.  

gibi şeyler ayine olur. 

âyine hükmünde ve berk ve 
hayal sür’atinde bir vasıta-i seyr-
ü seyahat suretine geçerler.” 
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Nokta-i Nazar: Lem’alar 135: “Nasıl ki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama 
dikkat ede ede âlem-i misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O âyinede çok garaibi 
müşahede eder. Halbuki âyinede değil, belki âyineye olan dikkat-i nazar vasıtasıyla 
âyinenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor.”  
 
Orası burayı aktif etti. Sureti ayna oluyor, hakikatı aynada gözüküyor. Aynaya 
bakarken, aynada gördüğünü zannediyorsun.  Göze bakarken, burayı seyrediyorsun.  
 
Sual: Aynada gördüğüm benim alem-i misaldeki halim mi? 
Elcevab: Beden-i misallerin. 
 
Defter sayfa 153: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sıfat; mahiyetimize bakar. Celal ve Cemal, ikisi de sıfattır. Kemal; hakikattır. Hakikat, 
esmaya dönüştürüyor. Sıfattan esmaya dönüştürüyor.  
 
Sual: Kemal, sıfat değil mi? 
Elcevab: Cemal ve Celal sıfattır. Kemal için çok az kullanıyor. Kemal o kadar şiddet-i 
zuhurda ki, sıfat-ı Kemaliye olarak gözüküyor diyor. Cem-ül cem olduğu için. Allah 
esması Rahman ve Rahim gibi isimdir ama zata işaret ettiği için sanki isim değil. Allah 
isimdir ama bütün isimleri taşıdığı için, zata işaret ettiği için, değil gibi. Mesela Kemal 
sıfat değildir ama o kadar sıfatı gösteriyor ki, ayn-ı sıfat oldu diyor. Kemal sıfatı diye 
isimlendirilmiş.  
 
Celal, Cemal ve Kemal’in toplamından à alem-i şehadet çıkıyor. Bu üç sıfatı ve 
bağlantılarını altı iman esaslarına uygulanışı:  
 
Uluhiyet, Rububiyet, Ubudiyet: Allah’a iman “Ena inde zanni abdi bi” à Rububiyet, 
Rab. Üstad diyor ki, benim Rabbim, nev’imin Rabbi, mahlukatın Rabbi ve alemlerin 
Rabbi. Dört. Herkesin Rabbi farklı, Allah bir. Allah’a iman; Rububiyete bakıyor. 
Ahirete iman; Uluhiyete bakıyor.  
 
Sual: O nasıl Uluhiyete bakıyor? 

Sıfat (mahiyet)                

Celal 

Sıfat(mahiyet) 

Cemal 

topla 

Kemal (hakikat) 

∝ ∝ 

∝ 
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Elcevab: Allah’a muhatab oluyoruz. O muhatab zemini, ubudiyetimiz Rububiyete 
karşılıktır, yani kulluk. Muhatab olarak Rububiyete ayna olduk. Bu sefer Allah tekrar bir 
adım atıyor. 
 

 
 
O bende gözüken, bana has, hususî olan rububiyet aynasında Allah taayyün ve 
teşahhus ediyor. Rububiyet; zemin oluyor. Orada taayyün ve teşahhus eden yine o 
aynanın kabiliyetine göre olduğundan à o uluhiyettir. Allah kainatı yarattı, beni de 
yarattı. Benden ubudiyet istedi. İbadet olarak ubudiyetimi gösterdim. İbadetimde bende 
hasıl olan bir ubudiyetim var. Benim ubudiyetim, bana özel, Rububiyete aynadır.  
 

 
 
Benim o ubudiyet aynamda rububiyet gözüküyor. Allah orada durmuyor. “Sen misin 
bana ibadetinle ubudiyetini gösterdin.” Rububiyetini zemin yapıyor. O rububiyet bana 
bakıyor, benim. Benim özelliklerimin cem’idir. Allah bu rububiyet aynasında tekrar ikinci 
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bir tecelli yapıyor. Yani kendisini bende gösteriyor. Ondaki ben. Allah rahmetiyle 
bendeki rububiyet aynasında taayyün ve teşahhus ediyor (Şualar 9). Bunu ben 
kazanmışım gibi ama değil. Bu tamamen ihsan. O taayyün ve teşahhus eden Allah à 
benim uluhiyetimdir. Yani rububiyetimden çıkan uluhiyet. Şemaya bak. Esma-i Hüsna 
rububiyet ediyor. Benim ubudiyet aynamda rububiyet tecelli ediyor. İnsan da şuur ile 
fark ederek, acz-fakr-noksan-kusurunu deruhte ederek üzerine alıp à ubudiyet 
yapıyor. Ubudiyet; acz-fakr-noksan-kusurunu deruhte etmekten hasıl olan bir aynadır. 
Allah burada Rububiyetini gösteriyor.  
 
Sual: Rububiyet de Uluhiyet de akrebiyet olarak yazılmış şemada. Biri kurbiyet olması 
gerekmiyor mu? 
Elcevab: Rububiyet ve Uluhiyet; ikisi Ona baktığı için akrebiyet. Kurbiyet; bana 
bakıyor, aynanın temizliği. İkisi benim değil. Benim bir tane var, o da ayna, ubudiyet 
aynası.  
 

• Rububiyet ve Uluhiyet  à Akrebiyete bakıyor (Allah’a ait).  
• Ubudiyet                        à Kurbiyete bakıyor    (Bana ait).  

 
Akrebiyet, Kurbiyet: Namaz, niyaz; ibadettir, ubudiyet değildir. Bu ibadetlerin her 
birine ibadet denilir, yani namaz ibadet, oruç ibadet vs bunların cem’ine ubudiyet 
denilir. Bende bir hal olur, ayna. Bu âyinedarlık ile Allah’ın rububiyetine âyinedarlık 
yapıyorum. Bu benim akrebiyetim, yani ubudiyetim, ibadetim. Bende bir ayna olunca, 
benim Rabbim oluşuyor. Rabb-ül alemin değil de “Rabbî” oluyor. Bu benim kurbiyetim. 
Ubudiyetimde gözüken rububiyet, benim akrebiyetim. Ubudiyet aynadır, namaz, oruç 
hepsi. Bendeki ruh aynasında rububiyet gözüküyor. O benim Rabbim’dir. Nev’imin 
Rabbi değil. Mahlukatın Rabbi değil. Şecere-i hilkatin Rabbi değil. Benim Rabbim. 
Zanlarımızdaki Rab. Bu benim kurbiyetimdir. Allah bu ubudiyet aynasında gözüken 
rububiyetimden memnun. Bu sefer bu ubudiyet aynasında gözüken rububiyet 
bütünlüğüne, yani ubudiyet aynamda gözüken rububiyeti cem edersek, Allah bu ikisine 
bir daha adım atıyor. Orada kendisini taayyün ve teşahhus ettiriyor. Allah orada 
gözüküyor. Orada Allah gözüktüğü zaman, ubudiyet aynasındaki rububiyetin üzerine… 
 
Sual: Uluhiyet mi gözüktü? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Aslında birinci uluhiyet, esas uluhiyet güneşin kendisi değil mi? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: İkinci uluhiyet bendeki ortaya çıkan mı? 
Elcevab: Evet. 
 
Bu sefer benim rububiyetim َۙنیَ۪ملَاعْلّاِبَرِھّٰلُِلدْمَحَْلا , akrebiyetim. Ubudiyet aynasında 
rububiyet konuşuyor. Ubudiyet aynadır, bir şey yapmıyor. Fail; bendeki rububiyet. 
Rububiyet konuşuyor. O diyor, o konuşuyor: 
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َۙنیَ۪ملَاعْلّاِبَرِھّٰلُِلدْمَحَْلا  •  
ِۙمی۪حَّرلاِنٰمْحَّرَلا •    

ّدلاِمَْویِكِلاَم • ِۜنی۪    
 
Sonra o rububiyetin içerisine Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Rububiyet şaşırıyor. 
Rububiyet (benim Rabbim) o taayyün ve teşahhus edene ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا  diyor. 
Ondan Onadır. Rububiyetim uluhiyete karşıdır. “Sana” oldu. Onda (Şems-i Ezelî’de) 
bir ben var. Rububiyet. Ondaki ben à rububiyetim. Bende O var. Bendeki O ile Ona 
yapmak à uluhiyet yönü. Kısacası: Üç tane kavram var. Ubudiyet-Rububiyet-Uluhiyet. 
Ubudiyet; bana bakıyor. Ben ibadetle meşgul oldukça, ubudiyet aynası ortaya çıkıyor. 
Bu aynanın adı à Rabbim, zanlarımın oluşturduğu Rab, kurbiyet. Sonra o ubudiyet 
aynamda, ki rububiyet, Allah taayyün ve teşahhus ediyor rahmetiyle. O Allah’ın 
akrebiyetidir. Dolayısıyla rububiyette gözüken uluhiyet.  
 

 
 
Sual: O zaman imtihan sırrına aykırı mı olurdu? 
Elcevab: Aynen, sistem bozulur. 
 
Sual: O zaman 45 derece, 90 derece gibi oluyor? 
Elcevab: Evet.  
 
Allah’a iman à rububiyet, yani ben yapıyorum. Bende bir yakîniyet ortaya çıktı. Allah’a 
iman ettim ama Allah’a karşı bir yakîniyet, yani ahiretin üstü kalkıyor bu sefer. Allah’a 
ve ahirete bir yakınlık hissediyorum. O da à uluhiyet.  
 
Sual: Ahirete yakîniyet, onaylaması oluyor o zaman? 
Elcevab: Evet, mesela Allah’a iman ettim. Allah onayladığını nasıl gösteriyor? Ona bir 
his oluyor, bir fikir oluyor, bir tatlılık oluyor. En büyük alamet olarak da namazı veriyor. 
Bir yakîniyet hissedersin. Bu da ahirete iman, üstü açılıyor à uluhiyet.  

Rububiyet diyor. 

Bu, Süleyman as’ın üçgenidir.  
 
Sual: Celal ve Cemal eşit miktarda mı 
tecelli ettiği zaman Kemal çıkıyor, yoksa 
“rahmetim gazabımı geçti” dediği gibi 
acaba Celal açısı biraz daha dar, Cemal 
açısı biraz daha geniş mi acaba? 
Elcevab: Eğer Cemal ile Celal birbiri 
üstüne olsa, o zaman Allah’ın rahmetinin 
üstünlüğü zarurî olacaktı. Mecbur olacaktı 
öyle olmasına. Eşittir ki, eşitlik kendisi 
bozuyor.  
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Bu üç tanesi kaçınılmazdır. Diğerleri ara boşluklardır. Ana temalar bunlar: Allah’a iman, 
Ahirete iman ve Peygamberlere iman. 
 
Sual: Peygamberlere iman à ubudiyeti teşkil ediyor. Burası daha çok kadere imana 
bakmıyor mu? Yani peygamberlere iman ile Kadere iman yer değiştirse nasıl olur? O 
daha çok ubudiyetimize bakmıyor mu? Her şeyi ubudiyetimizle onaylıyoruz ya.  
Elcevab: Önce bir bitireyim sonra bakalım. 
 
Üç tane ayak; ana temadır. Mesela melekleri bilmeye bilirdik. Kaderi bilmeye bilirdik. 
Fakat peygambersiz kesinlikle Allah da bilinmezdi. Allah ahiretsiz de olmaz. Allah 
peygambersiz de olmaz. Üçü kaçınılmaz. Bir tanesini kaldırırsan, her şey yok olur. 
Onun için Allah-ahiret-peygamber.  
 
Nokta-i Nazar: Kastamonu Lahikası 210: “Evet erkan-ı imaniye içinde İman-ı Billah ve 
İman-ı Bil yevm-il ahir Âlem-i İslamiyet’in iki kutbu ve iki güneşidir.”  
 
İki kutub ve iki güneş olduğu için, bunu bize peygamber haber vermiş. Bu nedenle 
peygamberin bize en büyük iyiliği Allah’ın varlığından haber vermesidir, ahiretinden 
haber vermesidir. Allah ne kadar değerli ise peygamber de o kadar kıymetlidir bizim 
dünyamızda.  
 
Allah’a imanla peygamber arasındaki imanı bize melekler içerisini dolduruyor. Vahiyle 
dolduruyor. Allah ile peygamber arasındaki ilişkiyi Cebrail yapıyor à meleklere iman. 
Peygamberle ahirete imanı kitabın gösterdiği, kitabın içeriği ahiret esası üzerine 
kurulmuş. Allah’tan peygambere à geliş. Peygamberden ahirete à gidiş.  
 
Sual: Tartışmalar buradan çıkıyor değil mi? Ayrıntılar bu aradaki bağlantılardan mı 
çıkıyor? 
Elcevab: Evet, bu bağlantıyı yerine koyamadığından.  
 
Bir daha başlayayım ki, kopukluk olmasın, yoksa kadere imanı anlayamazsınız. Kader; 
iman esaslarının sonuncusudur. Allah çözülmeden, melekler, kitaplar, peygamber 
çözülmeden kaderden bahse hakkımız yoktur ve doğru da değildir.  
 
Pergeli Allah’a imana koyuyoruz. Allah ile peygamber arasındaki ilişkiyi, münasebeti… 
peygamber olması lazım, tamam. Peygambersiz Allah olmazdı zaten. Nasıl bilecektik! 
Allah ile peygamber arasındaki ilişkiyi melekler yapıyor. Kitap yok henüz. Bir ilişki 
zemini, sistem olacak. Şeride, üzerine bir şey koymadık daha. Şeritin adıdır; melek. 
Şeritten geldi peygambere. Peygamber bir şey ortaya koyacak, çünkü ahireti iddia etti. 
Onu da oraya götüren kitaptır, içeriği. Bu hali kazanmış bir insan, aleminde Allah, ahiret 
ve peygamber. Allah ile peygamber arasındaki güzergâhı, melekler üzerine konulan 
sistem. Mesela nizam kanuniyet, sistemin adıdır. İntizam ise; o sistemde kurulan 
varlıktır, mevcudattır, donanımlar. Kitapları anladık. Bu kemalâtı kazanan, Allah’ı ve 
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ahireti peygamberle bilen ve Allah ile peygamber arasındaki ilişkiyi, sistemi, melekleri 
idrak eden ve mutlaka Allah konuşmamak olmaz, yani bir şey göstermesi lazım. Bizi 
tanımlayacak, bizi inşa edecek malzeme lazım ve hedef gösterecek bize, çünkü 
fıtratımız ahiret istiyor. Biz buradayız, insanız, peygamber de insandı. Fıtratımız ahiret 
istiyor. Bu fıtratımızı doyuracak kitaplardır, yani içeriktir. Sonra bu kitapla doyan bir 
insan farkındalığın en zirvesine varır. Bu sefer bu insan bakar ki, aslında bu sistemin 
döngüsünü Kadere iman, yani Kader; Esma-i Hüsna’nın fail-i muhtar bütünlüğüdür. 
Mesela Kader sevk eder, adalet eder, rızkımızı buraya tayin eder, tokatlar. Dikkat 
ederseniz, kader fail-i muhtardır. Öyle bir kitap değildir, yazı değildir, fail-i muhtardır. 
Kader adalet eder à Adl gibidir. Kader rızkımızı tayin eder à Rezzak’tır. Kader sevk 
etti à Kader Hakîm’dir. O zaman nedir? Kaderi topladığın zaman à Esma-i Hüsna’nın 
bütünlüğü ama fail-i muhtar, işin başında. Şuurlu, akıllı. Çünkü Kaderin içerisinde 
adalet var, merhamet var, Rezzak var, “Kader konuşsa” diyor à kelam var.  
 
Sual: Kader bil-kuvve midir? 
Elcevab: Hayır. Bil-kuvvesi de var, bilfiildir. Mesela nurculukta şahs-ı manevî. Kader 
gibi düşünün. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ne yaptığını bilir. Esma-i Hüsnanın fail-i 
muhtarıdır. Esma-i Hüsnanın bütünlüğünün fail-i muhtar halidir.  
 
Sual: Kader, zamanın bir levni olabilir mi? 
Elcevab: Bir levni olmaz. Basite indirdin. Bir sıfatı olabilir.  
 
Üçgendeki güzergâh böyledir, tesadüfen konulmamış hiçbiri. Peygamberi kaldırırsan, 
Allah ve ahireti sen bilemezsin. Nerden bileceğiz peygamber olduğunu? Allah var, 
ahiret var diyor. İki kanadını açtı. Sola eliyle alıyor, sağ eliyle veriyor, yani kitapla 
gösteriyor kendisini bize. İzah ettikten sonra göğsü bütünlüğün cem’i, dışa vuruşu 
“hayrihi ve şerrihi”. Bütün iman esaslarında icmal var, Kaderde tafsil var. Amentü billahi 
à icmal. Ve melâiketihi à icmal. Ve kütübihi à icmal. Ve rusulihi à icmal. Vel 
yevmilahiri à icmal. Ve bil kaderihi hayrihi ve şerrihi à tafsil var, izah var. Ve “bil 
kaderihi” diye bırakmadı, “hayrihi ve şerrihi” yi ekledi.  
 
Sual: Hayrihi ve şerrihi zanlar mıdır? 
Elcevab: Zanlarımızın cem’idir.  
 
Sual: Celal (Allah) ve Cemal (Ahiret) à Peygamber de Kemal olsa? 
Elcevab: Zaten Kemal peygamber. 
 
Sual: Kadere ne diyeceğiz? 
Elcevab: Celal ve Cemal’in “Hayrihi ve Şerrihi” boyutu à Kader. Celal (şerrihi), Cemal 
(hayrihi). İkisini birleştiren Kader. Üç açının toplamı 180 dir.  
 
Peygamber Allah’tan melek vasıtasıyla alıyor, kitabı da ahiret noktasında, fıtratı 
noktasında sana veriyor. Bu bütünlüğü sağlayınca ne kadar verir? Kader kadar veriyor, 
yani bütünlüğü kadar. Dengedir aslında kader.  
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Havanın ruhaniyata karşı durumu; camın cismaniyata karşı durumu gibidir.  

 
Aynada kendini görüyorsun, camda camın arkasını görüyorsun. Bakın cep telefonuna: 
ekran kapalı iken kendimi görüyorum. Ekranı açınca telefonun içini seyrediyorum. 
Kamerasını açınca karşıyı seyrediyorum. Aynı şey. Biri suret, biri hakikat, biri mahiyet. 
Telefona baktığımı mı zannediyorsunuz? Oysa telefonu unuttum bile, size bakıyorum. 
Kadınlar evde lavabodaki aynayı görürler, onun için silerler. Erkekler, kendileri için 
baktıklarından aynayı görmezler. “Mevcudat pencereleriyle” dediği işte bu telefon 
misali. Telefon mevcudattır. Penceresiyle Vacib-ül Vücud’a bakıyorlar. Bu pencerenin 
bana gösterdiği, kameranın gösterdiği ekranda gözüküyor. Orada böyle bir şey var mı 
diye bende şüphe olur mu? Olmaz, kesindir. Bu telefon; bedendir. Bataryası; hayattır. 
Ekranı; basar sıfatıdır. Telefonun konuşma özelliği; sem’idir. İçerisindeki sistem; ruhtur. 
Ruhun gösterdiği ahiret de bu kadar kesindir. Kafir; ekranı kapalı telefona benzer. 
Simsiyah. Ne içi var, ne de kendisi. Hiçbir şey yok, oyalanıyor. Müslüman ise… 
(telefonun ekranını açınca şecere-i hilkat çıktı à latif bir tevafuk) içini seyrediyor. Bu 
Müslüman terakki etti, etti… artık karşıyı seyrediyor. Ne sistem kaldı ne telefon. Az 
önce içini seyrederken öyle bir hale geldi ki, içinin gösterdiğini seyrediyor artık. 
Peki ben bu kamerada seni görüyorum. Senden şüphem var mı? Olmaz. Kamerayı 
yapan insan fıtratıdır. Kendisini dışa vurmaya çalıştı. Kameralar, telefonlar vesaireler 
nasıl bulunuyor? Kendini tanımlama ile buluyor. İnsan kendisini tanıdıkça buluyor. 
Kendi fıtratının isteklerini dile getirmişler. Ben telefon kullanıcı olarak ne isterdim diye 
düşünerek yapıyorlar. İnsan isteklerinin donmuş halidir; telefon. İnsan bedeni de; 
ruhunun isteklerinin donmuş halidir. Kameranın gösterdiğinden şüphem olmadığı gibi, 
ruhun gösterdiği bekadan, ebedden, sonsuzluktan, Allah’tan da şüphe edilemez. Ki 
telefon cansızdır. İnsanın gösterdiği canlı ve hissîdir.  
 
Nokta-i Nazar: Ekranda gözüken ikincidir. O gözüken karşıda var ki, ekranda 
gözüküyor. Ekranda gözükenden daha kesindir ekranın gösterdiği, çünkü ekran karşıyı 
göstermek için karşıdakine muhtaçtır. Ben ahireti ruhumda hissediyorsam, o zaman 
ruhumdaki hissimden daha kesindir ahiretin varlığı.  
 
Evet. Ahirette buz var ki, üşüyorum. Üşümemden daha kesindir buzun olması. Ahireti 
istemeyen fıtrat yok. Bu isteğin ortaya çıkmasına sebeb, üşümeme sebeb buz olduğu 
gibi; ahireti istememe sebeb, ahiretin varlığı ise à istememden daha kesindir ahiret. 
Dünyadan daha kesindir ahiret.  
 

Cam ve su vasıtasıyla cismaniyat her yerde bulunabiliyor. Ruhaniyat da hava ve 
esîr aleminde, enerji aleminde öyle bulunabiliyor. Bir anda nihayetsiz yerde 
bulunabilir, ruhu cismaniyetine galib olanlarda…  

 
Camdan karşıyı seyrediyorsun. Kendini seyretmek istiyorsan, camın arkasını boya. O 
zaman kendini seyredeceksin. Aynanın boyasını kaldırırsan, ayna cam olur, karşıyı 
seyredersin. Boya; nefistir. Cam; beden. Saydamlık; ruh.  
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Ruhu cismaniyetine galib olmak demek; bedensel dayatmalardan kurtulma nisbetinde 
olur. Mesela “ben bunsuz yapamıyorum, şunsuz yapamıyorum”, bedensel dayatmalara 
hala mahkumsun. Daha ruhaniyatını kısmen cesede mahkum etmişsin.  
 
Sual: Ruh o zaman nihayetsiz yerde duruyor şu anda? 
Elcevab: Evet, duruyor şu anda ama ıttılaımız yok. 
 
Sözler 203: (Defter sf 151) 
“Kurban olarak kesilen bir koyuna  
ahirette cismani bir vücud-u bakî vererek 
Sırat üstünde sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükafatlandırıyor.” 
 
Kurbanı ahirete değil, köprüye taşıdı. Köprünün üzerinde bineğe dönüştürdü. Buradaki 
bir eylemimizi, yani itikad ve imanımızın dışa vuruşu olan bir eylem ahirette binek 
olmuş. Çıkarım şu: Dünyada yapılan her şey karşılığında ahirette cismanîleşiyor. 
Kurban; burak oluyor. Kurban suretin hakikatı buraktır. Üstad burak’a “hidayettir” diyor. 
Ruhun cenneti; hidayettir. Hidayet; istikamettir. İstikamet; sadakattır. “Tevfik-i İlahî olan 
burak ile” diye geçiyor. Tevfik-i İlahî à buraktır. Burak, hidayete götürüyor. Hidayetin 
kendisi, ruhun cennetidir. Geliyoruz, geliyoruz, sadakata dayanıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Tevfik-i İlahî à Risale-i Nur’dur o zaman diyebiliriz, çünkü tevfik-i 
İlahiye refik olan adam tarikat berzahına girmeden hakikata bir yol bulabilir. 
 
Aynen. Eğer tevfik-i İlahiye refik adam olursan, yani Risale-i Nur’a muhatab olan bir 
adam, hakikaten Risale-i Nur’a kanaat edip sadakatle teslim olana tevfik-i İlahiye burak 
oluyor. Tarikata ihtiyaç olmadan, çekip gidiyor. Ama hala bunun içinde bir şey arıyorsa, 
tevfik-i İlahiye refik olamamış. Mesela biz bu dersi yaparken hiç Üstad aklımıza geldi 
mi? Peygamber, Kur’an geldi mi? Yok. Direk kendimizle meşgulüz. İşte bu yani. 
Zahirden hakikata geçmek bu. Cismaniyetin Üstad’la ne alakası var şimdi? Hiç Üstada 
pay vermedik. İşte zahirden hakikata geçmek bu yani. Arada kimse yok ki. Ne ben 
varım, ne sen varsın direk seyrediyorsun. Diyorsun ki: “Kurban; Sırat köprüsünde 
burak oluyormuş.” Burada kurban cismaniyet değil mi? Sırat köprüsünde burak oldu. 
Çıkarım: Cismaniyet Sırat köprüsünü de içine almış. 
 

İzah: Cismaniyetin ahirete şumuliyeti var. 
Cismaniyet atomdan taaaa cennette de var. Cennette hayat, ayn-ı hayattır. 
Cismaniyetin hududu atomdan başlıyor taaa Cennetin Sidret-ül Müntehasına kadar 
hududu var. 

 
Sidret-ül Münteha varılması gereken son hududdur ki, kimse varamaz. Cennetin 
hudududur. Yoksa Şecere-i hilkatin hududu Sidret-ül Münteha değil, Kab-ı Kavseyndir, 
miraçta. Çünkü Peygamberimiz asm için miraçta diyor ki: Cennete girdi, Cehennemi 
gördü, Arşa, Levh-i Mahfuz, Arş-ı Azam, taaa Kab-ı Kavseyn’e kadar imkan ve vücub 
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ortasına kadar gitti. Bazı kardeşlerimiz Sidret-ül Münteha’yı son nokta zannediyor. 
Halbuki Cennetin son noktası.  
 
Sual: Neden Sidret-ül Müntehaya kimse varamaz? 
Elcevab: Çünkü Cennette rü’yet olmadan Cennetin dibi yoktur. Eğer Cennetin sonu 
olan Sidret-ül Münteha’ya varırsak, bıkarız. Bir an bir an’a, bir an bir an’a benzemiyor 
ve nihayetsizdir. Ama hudutsuz olan bir hududu var. Cennet hudutsuzdur ama 
hudutsuz olanın bir hududu var. Hudutsuz olan hudud, adem gibi, Sidret-ül münteha. 
Cennetin yaşantı itibariyle, cismaniyet itibariyle hududu yoktur. Cennetin nihayeti yok 
ama bir hududu var; Sidret-ül Münteha. Ne var orada, onu bilmiyoruz.  
 
Sözler 261: 
“İman gibi bir madde-i maneviye, 
 İslamiyet gibi bir zırh                          
 
Hazret-i İbrahim’in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet 
hâletini vermiştir. İbrahim’i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor.” 
 
İmanın sureti mahluktur. Herşeyin dört mertebesi var ama bir tanesini pek 
zikretmiyorum. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Suret çekirdek, yani karbon, azot, 
oksijen, hidrojen. Bunlar çekirdeği meydana getiren madde. Spermalar da öyle, 
tohumlar da öyle, çekirdek de öyle. Hep bu dört tane madde var. Biri katı, biri sıvı ama 
dersen, bir madde katı, sıvı, gaz halinde bulunabilir, oranı değiştirirsen. Suret à 
çekirdek. Kanuniyet à içindeki ağaç. 
 
Sual: Ruh, kanuniyeti yaşıyor o zaman? 
Elcevab: Evet, aynen.  
 
Hakikat; hakaik-i eşya-i sabitetun olan à ağaç.  
 
Sual: Ağaç suret olması gerekmiyor mu? 
Elcevab: Pergeli çekirdeğe koyduğumuz için böyle. Ama pergeli ağaca koyarsak 
değişiyor.  
 
Ağaç; esma-i hüsnaların cilve, cemal, nakış, sanatın dışa vuruşudur. Ağaç; esma-i 
hüsnanın cilveleridir. O cihette hakikat. Hakikat; esma-i hüsnalardır. Suretten hakikata 
geçmek; esma ile müsemmayı bulmak. Ağaç; artık çekirdekteki programlar, 
kanuniyetler hakikata dönüştü. Ağacın arka tarafı da à mahiyet. Çekirdekten bakınca 
böyledir. Ama burada durursak, ağaç à surettir. Ama aslında insanı düşünürken ağaç 
gibi düşünmeyeceksin. Üstad “insan bir çekirdeğe benzer” diyor. Biz burada 
çekirdeğiz. Ahiret ise ağaçtır. İlk başta işte böyle karışık gibi göründüğünden 
“kanuniyeti” çıkarıyorum; suret, hakikat, mahiyet diyorum. Bu üçünü bulmak, anlamak 
daha kolay.  

olduğu misillu… 
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İşte imanın dört mertebesi var: sureti, (kanuniyeti,) hakikatı, mahiyeti. İmanın sureti à 
mahluktur. İşarat-ül İ’caz 71 de maddesinden bahsediyor. Sözler 261 de de imana 
“madde-i maneviye” diyor. “Manevi” de mahluktur, onun da vücud-u haricîsi var. 
Peygamber asm hırkasını Veysel Karanî’ye göndermenin sırrı bu. Sirayet var. İbrahim 
as’ın nuraniyeti gömleğine de sirayet etti. Gömlek İbrahimleşti, o da yanmadı.  
 
Nokta-i Nazar: Gömlek korumadı onu, beden gömleği korudu. İtfaiyecilerde gömlek 
koruyor. Burada ise içten dışı koruyor. Çok enteresan. 
 
Ve öyle sirayet etti ki, İbrahimî bir meşreb, bir hali gömleği İbrahim’e dönüştürdü. Adet 
itibariyle gömlek ateşte yanması lazım. Yanmaması için, İbrahim olman lazım. Gömlek 
yanmadıysa gömlek İbrahim olamaz. Demek İbrahimî meşrebe dönüştü, sirayet. 
Sigara içmediğin halde sigara içenlerin yanında durursan, gömleğe sirayet ediyor. 
Peygamber asm’ın gömleğine, hırkasına Peygamber asm sirayet ediyor. Onun için her 
yerde hava değişiyor. Şu an hepimiz varız burada. Bu nedenle buradaki hava 
evinizdeki salona benzemiyor. Her yer değişiktir. Benim odama girin. Orası daha 
değişiktir. Köşesi bile değişik. Yatağımın olduğu yer faklıdır. Ders çalıştığım yer 
farklıdır. Bölüm bölüm farklıdır. Üstad niye bunun altını çiziyor? “İbrahim’i yakmadı” de 
geç. “İbrahim’i yakmadığı gibi, gömleğini de yakmadı” diyor. Bununla bize şunu 
söylemek istiyor: Bu yola girin! İbrahim’e direk giremezsiniz. Gömleğinden girin.  
 
Mesela insan eşyasına sirayet eder. Aynı kanun. Benim giydiğim atlette, gömleğime 
göre sirayetim daha fazla. Terlediğinde o ter oraya yapışıyor. Orada ben varım. Polise 
götürseniz, o terden seni bulurlar. Doktora götürürseniz, o terden benim içimi bulurlar. 
Ter değil, daha pis: idrar ve gaitamdan beni bulurlar, içimde ne var. Benim idrar ve 
gaitam içimi dışarıya taşıyor da, benim terim ondan daha latif. Kafamın teri ile kolumun 
teri bir midir? Kafamın teri, dimağın teridir. Kolumun teri, hareketin teri, enerjidir. Ter o 
kadar mühim ki, batını o kadar dışarıya taşıyor ki, şarap içenin teri necis-i ayndır, yani 
büyük abdest gibidir. Peygamber asm’ın teri ise; misk-i amberdir. Üstad israf-ı kelam 
etmez. Tarihçe-i hayatta “çamaşırını kirletmeden değiştirirdi” diyor. Bunu niye 
söylüyor? Abiler Üstadın çamaşırını yıkayacakları zaman hangisi giyinilmiş, hangisi 
giyinilmemiş olduğunu koklayarak anlarlarmış. Eğer hiçbir şey kokmuyorsa, 
giyinilmemiş. Eğer gül kokuyorsa, giyinilmiştir. Sahabeye gelelim: Sahabe Resulullah’ı 
bıraktığı kokulardan takip ederlermiş. Karınca da bir km kokuya geliyor. Arı da beş km 
de buluyor.  
 
Sual: Var olan hiçbir şey yok olmuyor, dönüşüyor, inkılab oluyor. Suretten hakikata 
geçiyor. Benim sirayetim burada koltukta var, gittiğim her yerde var. Benim 
inkılabımda, yani hakikatıma döndüğüm ve mahiyetime ulaştığım zaman benim 
sirayetlerim de toplanıp beni takip edecek mi, bana ulaşacak mı? 
Elcevab: Evet, o’sun zaten. Hakikatın cem’idir. Kurban kesiyorsun, sırat köprüsünde 
burak oluyor.  
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“İbrahim’i yakmadı” diye kolay bir ifade var iken “gömleğini de yakmadı” yı niye 
söylüyorsun Üstadım? Niye israf-ı kelam ediyorsun? “Çamaşırı kokuyorsa… 
kirlenmeden çıkarırdı…” buna ne gerek vardı? Atletinize attığınız teri sonra vücud 
tekrar emiyor. Adeta idrarı attınız, tekrar içeri alıyorsunuz. Tıbben dahi zarardır.  
 
“Ateşe karşı mukavemet hâletini vermiştir” à demek ki, ateşi durduran hâlettir. 
Cebrail as yardıma geldi. İbrahim as kabul etmedi! Kimi kabul etmedi? Kafayı kabul 
etmedi. Peygamberimize de Cebrail geldi: “Dağları başlarına yıkayım mı?” dedi. 
Peygamberimiz asm kabul etmedi ve ellerini açtı: “Ya Rab! Beni bilmiyorlar. Benim kim 
olduğumu onlara ne olur nasip et.” diye dua etti.  
 
Nokta-i Nazar: Dimağa hükmetmeden bu şekilde konuşamayız. 
 
Aynen, harika. Cebrail, ceberut, cebir kuvvetleri. “hâletini vermiştir” à ateş niye 
yakamadı? Hâletle çakıverdi. Cümlede iki defa “gömleğini” kullanıyor.  
 
Sual: İbrahim as’ın Cebrail’i bırakması, Üstadın ihtiyarını bırakması gibi midir? 
Elcevab: Bunu herkese kullanabilirsin.  
 
İşte bu hakikatlar nerden çıkıyor? Allah’a dayandığın zaman çıkıyor. Bu şecere-i hilkat 
haritası da, Allah yardım ediyor, Allah yaptırıyor.  
 
Sual: Allah ama sana bir şekilde, bir sebeble ulaşacak? 
Elcevab: İki türlü var. Bir sebebli, bir sebebsiz. Sebebli tecelliye à “Biz” diyor Allah. 
Melaike var, Kur’an var, esmaların bütünlüğü var. Buna “Biz” diyor. Kendisi kainatı 
yaratmadan önce ilk yaratmaya “Ben” diyor. Biz Biz’e değil à Ben’e muhtaç.  
 
Bu metinde şunu bildiriyor: İbrahimî meşrebi kazanmamız lazım. İbrahimî meşreb 
nedir? Şefkat ve tefekkür. Bu ikisi ateşe karşı à hâlettir. İbrahimî meşrebi Şualar’da 
söylüyor. 1.Şua. Şualar 723: “Risale-i Nur’un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat 
olduğu cihetle, Hazret-i İbrahim’in (A.S.) hususî meşrebi olan tefekkür ve şefkat 
noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla…” 
 
İki defa “gömleğini yakmadı” diyor. Bu sirayet. Gömlek, gömlek değildir, İbrahimî 
meşrebdir. İbrahimleşmeden gömlek yanar.  
 
Sual: İbrahim as kuşları parçalayıp gelmesini istediğinde Cebrail’in hükmünü kaldırmış 
mı oluyor orada? Kalbi mi mutmain oluyor? 
Elcevab: Bir süreçten geçmiş tabiî ki. Bu hale gelmesi için o dağlara konulan kuşlardan 
sonra oluyor.  
 

İman gibi bir madde-i maneviye… 
İslamiyet gibi bir zırh… 
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İbrahim as’ın gömleğini de yakmadı. Adeta gömleğine gömlek oldu hâleti… Ruhun 
cismini, bedenini tesir altına alması… bunun tersi “hâlet-i Cehennem-nümun”… 

 
İbrahimî hâlet à kendini ve gömleğini yakmadı. O hâlet à gömleğine gömlek oldu. 
Ruh; cismini tesir altına aldı. Eğer cesed ruha hakimse à fanilik duygusunu 
yaşayacaksın, ölüm duygularını yaşayacaksın. Bedensel hayat ruhta hissedilecektir. 
Beden ölecek. “Küllü nefsun zaiketul mevt.” Ölüm; bedenseldir, nefsîdir. Nefis nedir? 
Donmuş bedendir. Eğer cesed, yani beden ruha galibse, bedensel özellikler ruhta 
hissedilir. Nedir o? Beden ölecek diye ölüm korkuları yaşarsın, beden fanidir diye fanilik 
endişeleri olur. Bedensel hayat; güzel bir telefon, güzel bir hatun, yat, kat, avrat 
vesairedir. Bunlara önem veriyorsan, beden sana hakimdir. Yaşlanmaktan da endişe 
eder. Beden ruhuna galipse, Cenneti gaye edinir. Cenneti gaye edinenin, Cehennem 
kabusu olur. Eğer hayattan murad bu hayatsa, öyle zannediyorsa, mevt, kabir; onun 
cehennemi olur dünyada.  
 

Bu hâlet à gömleğine gömlek 
                   à cismine cisim               olmuş. 
                  à vücuduna vücud 
 
Hâlet à gömlektir, gömleğin gömleğidir… 
         à cisimdir, cismin cismidir… 
         à vücuddur, vücudun vücududur… 
Aynen “İman hayata hayat olsa”, yani hayatın hayatı imandır, olduğu gibi. 
 

Âdem as Cennetten dünyaya gönderilirken cismi değiştirilmedi. Böyle bir nakil yok. 
Cennetteki cismaniyetiyle geldi (sarihtir). Ünsiyet olsun diye dünya ile cennet 
arasında bulunan ama cennetin hududlarında olan dar-üs selam ve cennetten 
aşağıyla tüm alemleri giyerek gönderildi. 

 
Âdem as dünyada ünsiyet etsin diye ünsiyet ettiğini de verdi yanına. Nakili biz 
dolduruyoruz. Nakil yok ama nakil fıtrattır. Şimdi ben sabah kalktığımda vücudum 
kadın gibi olsa ama ruhum erkek. Veya aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu 
aslana koysan, aslan parçalamak isteyecek ne pençesi, ne dişi müsait. Koyun otlamak 
isteyecek, aslanın dişi var. O zaman cesedi ruhuna, ruhu cesedine uygun olacak. 
Ondandır ki, cesede bakıp ruhu seyrediyoruz. Âdem as cesediyle geldi diye böyle bir 
rivayet yok ama iz takip edeceğiz. Her şeyi kitap yazmaz. Ara boşluğunu sen 
bulacaksın. Yazıdan daha kıymetlidir ara boşluğu. Yazıyı gösteren ara boşluk. Mana 
yazının neresinde ise, ruh da cesedin orasındadır. O zaman mana mertebesinden 
çıkartıyoruz. Nerde yazıyor diyor. Manada yazıyor. Mana; yazının içinde.  
 
Cismi (bedeni) değiştirildi mi değiştirilmedi mi bilmiyoruz ama cismaniyetiyle geldi. 
Cennetteki meyveler, dünyadakine benzer. İsmi de aynı. (İşarat-ül İ’caz 147) Bunun 
sebebi: Cennete gittiği zaman şaşırmasın diye, ünsiyet ettiği şeyle karşılanıyor. Burası 
neresi? Âdem as’ın imtihan olduğu ve dünyadan insanlar gittiği zaman Cennette ilk 
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girdikleri yer sekiz tabakasından bir tabakası olan Dar-üs selam. Cennet sekiz 
tabakadır, Cehennem yedi tabakadır. Sekiz tabakasından bir tabakası sanki Cennetten 
ayrışmış gibi gözüküyor ve dünya ile Cennet arasında bir berzahtır. Dar-üs selam; 
insan ilk geldiği zaman karşılandığı, ürkmesin diye meyvelerin şekilleri ve isimleri aynı 
ama tatları benzemiyor. Peygamberimize asm mi’raçta ürkmesin diye Cenab-ı Hak 
onun en çok ünsiyet ettiği sesi, Ebu Bekir’in ra sesini kullanmış.  
 
Cennetin sekiz tabakası var, Cehennemin yedi tabakası var. Aslında bu bir tabakası 
karşılama tabakasıdır. Dar-üs Selam’dır. Onun bir yüzü dünyaya benzer, öteki yüzü 
ahirete benzer. Şeytanla olan olay da burada oldu. Asılda değil, berzahta olmuş. Bu 
berzah ama yine de Cennette. Cennette de cismaniyet var. Cennet ile dünya arasında 
bir berzah var. Ama bu Cennetin hudutlarında bulunuyor. O berzah dediğimiz Dar-üs 
Selam Cennetin hududu içindedir, çünkü başka yer yok. Ya Cennet ya Cehennem. 
Cehennem ehli, Cehennemde azab görsün diye, Cennet ehli de Cennete ülfet etmesin, 
ünsiyeti artsın diye Arasat dedikleri bir berzaha çıkacaklar. Oradan Cennet ehli 
Cehennemi görecek, Cehennem ehli de Cenneti görecek. Ondandır ki Üstad “Cennet 
olmasa, Cehennem tazib etmez. Cehennem olmasa, Cennet lezzet vermez.” diyor. 
Dar-üs Selam; Cennetin hudutları içinde, bir yüzü Cennettir, öteki yüzü dünyaya 
benziyor.  
 

Âdem as Cennetten dünyaya gönderilirken cismi değiştirilmedi. Böyle bir nakil yok. 
Cennetteki cismaniyetiyle geldi (sarihtir). Ünsiyet olsun diye dünya ile cennet 
arasında bulunan ama cennetin hudutlarında olan dar-üs selam ve cennetten 
aşağıyla tüm alemleri giyerek gönderildi. 

 
 

Âdem as Cennetin Dar-üs Selam tabakasındaydı. Dar-üs 
Selam; Cennetin hudutlarında olup, bir yüzü dünyadaki 
özelliklere benzeyen. Mesela erik eriğe benziyor, ismi de 
eriktir. Ülfet olmasın, ünsiyeti artsın diye iki sıfata 
benziyor: sureti ve isimleri benziyor, tadı benzemiyor. 
Tadı Cennetten. Sureti ve ismi dünyadan. İşte bu Dar-üs 
Selam denilen yerdeydi. Burası Cennetin yedi 
tabakasının hulasası, cem-ül cem’i. Cennetten aşağıda 
Daire-i ilim, Daire-i hayat, Kürs, Levh-i mahv ve isbat, 
Emr-i künfeyekün tezgahı, Alem-i berzah, 7 kat sema, 
Alem-i şehadet. Üniversite diplomasında lise, ortaokul ve 
ilkokul diploması olduğu gibi, Dar-üs Selam’dan gelen 
Âdem as gelirken bu saydığımız ve içeriklerindeki bütün 
alemleri giydi. Giydi, geldi. Attar dükkanına gidince, ille 
koku üzerine sinecek. Balıkçı dükkanına gidince, balık 
kokarsın.  
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Sual: Erkeklik-kadınlık Kürste takılıyor. Cennette nasıl erkek oluyor? 
Elcevab: Harika! Erkeklik-kadınlık hakikatı Cennette var. Sureti ise Kürste takılıyor. 
Şöyle diyeyim: Şehvet; hakikattır. Organ; surettir. İki organ farklıdır ama şehvet aynıdır.  
 
Nokta-i Nazar: Anne karnında ruh geldikten sonra ruha takılmalar oluyor. Organlar 
geliyor vs sonra pat diye Dar-üs Selama çıkıyor. Sonra 12 yaşında farklı şeyler daha 
ekleniyor, Daire-i hayat vs gibi, 12 veya 1 yaşında birden pat diye Alem-i şehadette 
buluyor kendisini. 
 
Cennette nehirler var, rahatlık var vs anne karnına çok benziyor. Ve yaşadığının 
farkında değil, Âdem as gibi. Anneden besleniyor ya, bal şerbetleri vs bu Dar-üs 
Selama benziyor, anne karnı. Çünkü anne karnı gayb değil, alem-i şehadet de değil; 
berzah. Karnında çocuk varken dokuz aylık diyor, doğduktan sonra dokuz ay bir günlük 
demesi gerekirken, bir günlük diyor. Dokuz ay nereye gitti? Dokuz ay nasıl sıfırlanıyor? 
Anne karnındaki çocuk burada ama burada değil à berzah, bu Dar-üs Selam.  
 
Sual: Ondan sonra esmayı talim ediyor ama 12 yaşına kadar mükellef değil. 
Elcevab: İnsan olmak için gelmiş. İnsan olarak gelmemiş ama Allah merhameten 
büluğ çağına kadar insan kabul ediyor. 12 yaşından sonra iman ederse insan olur. 
Etmezse, hayvandan daha aşağı oluyor.  
 
Şehvet hakikatı Cennette vardı. Kürste organlar ortaya çıktı. Yaprak kalktı, organlar 
gözüktü. Cismaniyetin suretleri Kürste veriliyor. Mesela ruhta dişilik-erkeklik yoktur. 
Dişilik-erkeklik Kürste veriliyor, ruh ise Arş-ı Azamda. Mesela elektrik dişi midir, erkek 
midir? Su, dişi midir, erkek midir? Güneş, kafir midir, Müslüman mıdır? Dişi midir, erkek 
midir? Elektriği, mesela klimanın fişini prize tak. Üşürüz. Elektrik ocağına tak. Sıcaklık 
olur. Asansörle yük taşır. Elektrik soğuk mudur, sıcak mıdır, hamal mıdır? 
Görmediğime inanmam diyeni öldürüyor. Katil midir? Nedir elektrik? Elektrik ne dişidir, 
ne erkektir, ne soğuktur, ne sıcak, ne ışıktır, ne güçtür, ne de matkaptır. Her şey 
olabilmesi için hiçbir şey olmaması lazım. Her şey olması için, bir şey olmaması lazım. 
Her şey olabilen, bir şeye bürünemez. Her rengin sahibi olan Allah’ın rengi olmaması 
lazım. Her şeklin sahibi olan Allah’ın şekli olmaması lazım. Her yerde olanın bir yerde 
olmaması lazım. Çünkü o zaman her yerde olamaz. Her şey olabilen ruhun cinsiyeti 
yoktur. Çocuk bedene girdiği zaman üç buçuk yaşına kadar cinsiyetini bilmiyor. Elektrik 
klimaya girince soğutuyor, soğutma aktif oldu. Elektrik ocağına girdi, sıcaklık oldu. 
Giren elektrik aynı. Benim cesedime ruh girince, erkek organlarını aktif etti. Sporcu 
antrenman yapa yapa gelişiyor. Biz de yapa yapa, ruh bu cinsiyete giriyor.  
 
Sual: Hep orası buraya benziyor, yani Dar-üs Selam buraya benziyor diyorsunuz. Niye 
burası oraya benziyor demiyorsunuz? 
Elcevab: Dar-üs Selam buraya benziyor, burası oraya benzemiyor. Dar-üs Selamın 
sureti dünyaya benziyor. Hakikatı Cennete benziyor. Dar-üs Selamın iki yüzü var. 
Kendisi, hududu Cennettedir. Sureti; dünyadadır. Allah Resulü bu dünya için 
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“uykudasınız” diyor. Buraya “kabirdesiniz” diyor. Buraya “surettesiniz” diyor. Seni 
hakikatından koparıp suretine ne atıyorsa, tabutuna, kabrine giriyorsun. Kabirdedir 
insan. Çok tuhaftır ki, kabirde olan kabre girmekten korkuyor. Kabir; surette kalmaktır. 
Ölmek; suretten hakikata geçmektir. Yaşarken zaten hakikata geçmişse kim ölecek ki 
daha!  
 
Âdem as cismiyle yani bu bedeniyle mi geldi bilmiyoruz ama cismaniyetiyle geldiği 
kesin.  

 
Hem Âdem as gelince burada başka bedene, cismaniyete ihtiyaç duysaydı nakl 
olunurdu.  

 
Âdem as’a bir cesed verildi, şöyle şöyle yapıldı denilmemiş. O zaman bedihî bilinen bir 
şeylerin izahatı yapılamaz. “Falanca bugün geldi de ayakta yürüdü. Falanca geldi de 
gözleriyle beraber geldi.”  Geldi denilince gözleriyle beraber geldi denilir mi? “Âdem as 
dünyaya geldi, cesediyle geldi, cismaniyetiyle geldi” demeğe gerek yok ki. Eğer garib 
bir şeyler varsa, o denilir, not düşürülür. “Cennetteki elbisesini çıkarttı, dünyadaki 
suretini giydi.” gibi bir şey denilmedi.  
 
Sual: Âdem as cesediyle def’aten mi geldi, yoksa evrim gereği, ki evrim İslamiyet’e zıd 
değildir, Hakîm ismi gereği bir terakki olması gibi olamaz mı? Niye öyle bizatihî 
ceseden yaratıldı düşüncesi olsun? Hakîm ismi noktasından bakarsak, öyle bir süreç 
geçirmiş olması İslamiyet’e zıd değildir.  
Elcevab: Böyle bir nakil yok. Peki bu netice itibariyle bu konuşmalar kimin işine yarar? 
Evrimcilerin. Bu koku o zaman oradan geliyorsa, bu kokuyu yayan onlardır. Buna 
ihtiyaç duyuyor çünkü. Buna niçin ihtiyaç duyulur? Bir misal: Bir müdür bir yerden 
sürülüyorsa, kim sürdü biliyor musun? Onun sürünmesi kimin işine yarıyorsa, o 
sürdürttü. Eğer bu ortaya atılan fikir kimin işine yarıyorsa, bu fikri onlar atıyor.  
 

Nasıl ki rüyada kullandığın cesedin bu cesedden farklı olsaydı, kendin kendine 
şaşıracaktın. Rüyadaki de cismanî, atomla yapılan da. Buradaki cesed, cismanî... 

 
Rüyada yiyip içiyorsun, yürüyorsun, şaşırıyor musun hiç “bu kim” diye? Şaşırmıyoruz, 
o zaman rüyadaki cesed ile bu cesed aynı. Rüyadaki cesed de cismanî, buradaki 
cesed de cismanî. 
 
Sual: Rüyadaki için cismaniyetimizi kullanıyoruz demiştik sanki? 
Elcevab: Cesed; atomdur. Cismaniyet ise; atomdan taaa Cennete kadar. Rüyada 
cismaniyetin bir mertebesini kullanıyoruz. Cismaniyet; geneldir. Cesed; atomdur. Eğer 
bu bedenin misali, dublosu, yani arkasındaki kullanılmasa, rüyada yaptığın şeyler buna 
fatura çıkmazdı. Rüyada yaptığın şey için burada banyo yapıyorsun. Peki rüyadaki o 
senle bunun alakası yoksa, niye bu banyo yapıyor? Rüyada korkuyorsun, kaçıyorsun, 
peki cesed niye terden su oluyor? Ondan kopuk değil. Hiçbir şey bir şeyden kopuk 
değil.  
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Mesela biri rüyasında ameliyat ediliyor. Kanseri alınan ve düzeldiğini gören aynen de 
düzeldiğini gördüm. Veya rüyada köpek ısırıyor ve kalktığı zaman kolundan kan akanı 
biliyorum. Beynin, yani aklın bir özelliği var ki, hayal ile gelen resim ile göz ile gelen 
resmi ayırt edemiyor. Aynıdır. Bunu bilim söylüyor. Bir hayal kurun, mesela bir şehvet. 
Bir de gör. Aynıdır. Vücud aynı hormonları aktif ediyor. Yani ille gözün gördüğüne 
vücudda hormonlar aktif olmuyor. Hayal ile de aktif oluyor. Rüya ile de aktif oluyor. 
Hormonlar aynı işi yapıyor.  
 
Sual: Hayalden mesul muyuz? 
Elcevab: Hayalde fâsık olur der, hayali fâsık olur. Bu sefer alem-i misale pencere 
olmaktan kabiliyeti gider. Sırf hayatı buraya düşünen nakıs insandır.  
 
Hepsi bir bütündür. Dünyayı ahiretsiz, ahireti dünyasız düşünülemediği gibi; ruhsuz 
cesed, cesedsiz ruh da olmaz. Mesela Allah uyku diye bir sistemi niye çıkarttı? Bir 
sebebi şu: ruhun hürriyete ihtiyacı var, çünkü hep hapiste. Ruh itiraz etti. Ben buraya 
nasıl gireyim, dedi. Ruhu bu sefer bir gılaf-ı latif, bir beden-i misalî ile sarmalamış ve 
ikna etmiş, bedene ruhu koymuş. Ama ruh cevelan istiyor. Bu fırsat verilmeli.  
 
Sual: Rüya görmeyenlerin durumu nedir? 
Elcevab: Rüya demedim, uyku.  
 
Sual: Rüya görse de görmese de ruh hürriyetine kavuşuyor mu? 
Elcevab: Şuuruna gelmiyor. Rüya görmüyor zannediyor. Aslında herkes görüyor. Şuur 
sistemi çalışmasa, yani dünya şuuru, aile şuuru, matematik şuuru, yani bu kişi 
matematikte çok iyi, kimyada çok iyi. Bu ne demek? O sahadaki şuuru. Rüyayı herkes 
görür ama idrake taşınamaz. İdrak latifesine taşınırsa, söylersin. Yarım yamalak 
söyleyen var. Herkes rüya görür ama hatırlamaz.  
 
Ruhun cesede girmenin bir şartı da şu idi: Seni yer yer hürriyetine kavuşturacağız, 
cesede mahkum etmeyeceğiz. Kabiliyetini unutmasın diye. Sistemi çalışsın diye. 
Mutlak hürriyet ya her yerde olma. Şu an bir yerdedir, her yerde olamıyor. Yattığım 
zaman ona veriyoruz. Benim gözüme bağlı değil artık. Benim gözümü kullanmıyor. 
Benim ayağımı kullanmıyor. O beni kullanıyor.  
 
Sual: Tefekkürle de hürriyetine kavuşmuyor mu? 
Elcevab: En büyük hürriyetine kavuşmak odur ama onun da adresini ben veriyorum. 
Tefekkürü ben yönlendiriyorum. Ama uyku ademî bir vücuddur. Her şeyin sıfırlandığı 
ne kendi varlığından, ne de varlığın varlığından haberi var. Uykuya girerek ademden 
vücuda çıkıyor.  
 
Sual: Bazıların uykusu derin, bazıların ki hafif. Neden? 
Elcevab: Bu hissiyatının aktifliğiyle mümkündür. Eskide odamda saatin tık tıkı beni 
rahatsız etmezdi. Şimdi hassasiyet artıkça, gittiğim yerlerde saatin pilini çıkarırım. Bu 
hassasiyet sonradan kazanılan bir şey.  
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Sual: Ruh yapısından mı haber veriyor bu? 
Elcevab: Vermez mi? Ne özellik varsa, batından dışa vuruştur. Mesela yüzüm kızardı. 
Nerden haber veriyor? Hayadan! Veya bembeyaz oldu yüzüm. Korkudan! Dehşetten, 
vahşetten haber veriyor.  
 

 
 
30.10.2016 
Zeytinburnu/İstanbul 
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