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• “Sen kendi nefsinde ve vücudunda ve içinde tefekkür ettiğin zaman, derinliklere nüfuz eden Bâtın ism-i şerifinin 

muktezasıyla, inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tafsilatıyla fasleyle. Çünkü bunda yapılan tahlil 

ve tafsilde san'atın kemali tamamıyla tecelli eder.” (B.Mesnev-i Nuriye: 324)

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

• “İ'lem.. Ey kardeş bil ki! Maksud-u hakikî olan tevhide biaynelyakîn ulaştıran kapılar, yollar (ikidir.) 

Bunlardan birincisi: Geniştir, afakîdir. Bir Nebi veya bir Resule kesbsiz  İlahî bir davetle açılmasından başka, gayrilere 

kapalı ve mesduddur… 

İkinci kapı ise: Daima açıktır ki, ism-i Bâtın canibinden ve enfüs dairesi içinde kalb tarafından başlanır. 

Bunun anahtarı yalnız mahviyet ve terk-i enaniyettir.” (B.Mesnev-i Nuriye: 182)

İlk olarak yedi kişilik bir heyetle, vahyin ilk muhatabı olan “Dimağ” konusu, Üstadın da tavsiyesi üzere, İsm-i Bâtın 

canibinden ve enfüs dairesi içinde, inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tafsilatıyla işlenmiş ve her biri 2-3 

saat süren bu dersler, Zeytinburnu Risale-i Nur Medresesinde ortaya çıkmıştır. 

• “Evet Risale-i Nur size mükemmel bir me'haz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her birisine, meselâ Kur'an 

kelâmullah olduğuna ve i'cazî nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa veya haşre dair ayrı ayrı 

bürhanlar cem'edilse ve hâkeza.. mükemmel bir izah ve bir haşiye ve bir şerh olabilir. 

Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. 

Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. 

Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci 

mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve 

tashih ile devam edecek. 

Risale-i Nur'un samimî, hâlis şakirdlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve 

tezahür eden bir şahs-ı manevî, size bâki ve muktedir bir kuvvet-i zahrdır, bir rehberdir.” 

(Kastamonu Lahikası – 56)

Yapılan bu derslerde öncelikle Risale-i Nurdan o kelimenin tamamı toplanmış defalarca okunarak mütalaa edilmiş sonra 

ders ortamında müzakere edilmiştir. Bu şekilde şahsi mütalaa ve heyetçe ders müzakeresi esnasında birçok ince manalar 

tespit edilmiş ve birçok şekil ortaya çıkmıştır. Yapılan şekiller ve şemalar konuyu daha iyi anlamımızı, rahat bir şekilde 

manayı ifade etmemizi sağlamıştır. 

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

Bu dimağ ders notlarının, Risale-i Nurun enfüsi manalarını, anlama yolunda önemli bir kaynak olacağını ümid ederek, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

için kullanırsak: Ruh biz olursak, cesed  bina. 

Dimağı 7 katlı bir apartman gibi düşünürsek 

(23. Sözde «daire daire üstünde saraylardan», 

«kapıcı ve it.  En üst katta efendi padişahla 

görüşür» diye bahsediyor Üstad)

23.söz: « Sonra geçtim, bir büyük saraya 

daha rast geldim. Gördüm ki, kapıda 

uzanmış vefadar bir it ve kaba, sert, sakin 

bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak 

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

Baktım ki, içerisi çok şenlik. Daire daire 

üstünde, ayrı ayrı nazik vazifelerle saray 

ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar, 

sarayın idaresini, tedbirini görüyorlar. «

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

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

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

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

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

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

Yani dışarısı mutlaka lazım.

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

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

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

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

veya  dimağınızda hapsetmişler.»

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

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

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

demediler, gezebildim. « 
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❖ Tefekkür dimağı bütüne getirir demiştik yani katları birbirine bağlıyor. Kendimizi tanıdıkça, tefekkür ettikçe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aklı vahye bağladığın zaman işlevini yapıyor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hayatıdır…

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

canlanıyor, ruhlanıyor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O yüzden dimağ gibi bir sisteme gerek var.

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

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

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

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

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

Bu sistemi yürüten kalp..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalbin 2 ayağı dimağ ve vicdan: Dimağ alem-i şehadete bakan kapı, vicdan ise alem-i gayba bakan kapı.  

Vicdanın içine bakınca Dünya cinsinden şeyler değil. Hisler.. Şu an yaşadığımız hisler Dünya cinsinden değil. Kalbe 

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

«Kalp penceremden içeriye ateş attı» diyor. Bakan ise vicdan. 

ZihinİradeHisL.Rab

KALB

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

Dimağdan kalbe 
gidiş yönü  DEHA

Vicdandan dimağa
geliş yönü  HÜDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kendime malik olduğumu dava ederim.sözler 591 « 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimağı yok et vicdandaki zihin ne ile çalışır? Dimağın bütünlüğü ile çalışır. Dimağı yok edersen zihin yoktur.
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❖Manalar Zihinden çıkınca Dimağda vücut giymeye başlıyor. O zaman bizim dimağımızı oluşturan şeyler: ilmimiz, 

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

yaşantımız ilmimiz ve zanlarımız oluşturuyor.  

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

Sistem iki yönlü çalışıyor 

 dimağdan vicdana inen yön.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Onun için kabiliyetleri istidatlarını bozuyor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

katlarda oluşan kişilik kazanımları aldığımız eğitimle 

tahayyülümüz, tasavvurumuz, taakkulumuz.. yerine 

oturdu mu tefekkürle bir kişilik kazanıyor. Kişilik.. 

bu bütüne gelen şey, bütünsel hal ona meşreb itibariyle 

İsevî meşreb.. bu aynı zamanda İbrahimî meşreb..

İbrahimî meşrebte dimağ ateş, bütünlük halet. Bu halet 

nemrudun ateşi olabiliyor veya İsa olursa ekilmemiş 

çorak bir tarla.. Eğer sen İbrahimi sıfatları ekmezsen 

veya kulaktan sokmazsan içeriye, bu sana nemrudun 

ateşi oluyor. Bütün panikatak, depresyon burdan 

çıkıyor. doktorlar yedi meratib artı yedi ara format 

toplam ondört tane hastalığa bir isim koymuş:

tereddüdü bozuk demiyor da, diyor ki; paranoyak 

mesela.. ondört tane temel psikolojik hastalıktır. 

Bu nemrudun ateşidir buradan iki şeyle çıkarsın diyor 

üstad; şefkat ve tefekkür..İbrahimî meşreb 

SÜLÛK

TEVEHHÜM

TEFEKKÜR

ŞÜPHE

TEREDDÜD

YAKİN

H Â L

DİMAĞ

Ara  
Formatlar

İşhad, Şehadet, ŞuhudTefekkürŞefkat

TAHAYYÜL

TASAVVUR

TAAKKUL

TASDİK

İZ’AN

İLTİZAM

İTİKAD

Bodrum 1.Kat 

2. Kat

3. Kat

4. Kat

5. Kat

6. Kat

7. Kat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ediyorsunuz…

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

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

diğerlerinden öne çıkan bayağı bir yönü var…

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

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

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

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

sanevberînin cesede yaptığı hizmet gibidir.” işaratül icaz-77

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

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

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

❖ Aklın içi, sıfatları;

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

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

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

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

22- Taakkulün ifratı: Cerbeze

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

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

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

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

cehil onu davet eder.

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

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

Fehimden süzülüp kışırını bırakarak ortaya çıkana MANA deniyor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taakkul kuyusunda kalıyor, kalıyor yani orada…

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

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

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

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

Oysa onunla tanımlanacaksın Tanıyacaksın, tanımlanacaksın, eylem.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ruhların özelliğidir.

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

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

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

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

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

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

Havasa Allah testiyi kırdıktan sonra vurmuyor…Mükafatta peşin geliyor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondan sonra burada ne yapıyoruz? Klavyede onaylıyoruz. Şu yol mu bu yol mu...
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