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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.

Ö N S Ö Z



• «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.

Dimağ ve Mertebelerinin Tanımı
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Bir peygamber Hz. İbrahim 
dua ediyor: «la uhibbul afilin» bu 
kelam levh-i mahfuza geliyor. 
İçine ilim-irade-kudret
yüklenerek AYETE dönüşüyor.

ŞECERE-İ  HİLKAT

- Yani: insan-ı ekber

- Yani: islamiyet-i Kübra

- Yani: Kur’an-ı Kebir-i kainat

G A Y B

Kelam & İrade  Subuti sıfat

MEC’UL

Mekanizmaları dönüştürme yeri. 
Cebrail (as)’mın mümessil olduğu Alem
(buradan ayetleri getiriyor). Cebrail as
vahyi Levh-i mahfuzdan getiriyor. 

«Levh-i mahfuzdan ileri bir adım 
atarsam  yanarım » dedi. 
Demek Levh-i mahfuzdan 
ileri gidemiyor.

• İlim
• İrade
• kudret

Ayet

Kelam sıfatı Levh-i mahfuza 
geliyor orada Ayete dönüşüyor
İçine: İLİM & İRADE & KUDRET 
yükleniyor

Peygamber efendimiz (asm) 
miraçta Cebrailsiz Amenerresulü 
suresini direk alıyor

Peygamberimiz (asm) 
burada Kelamına ve 
rüyetine mazhar oldu.

DİMAĞ (Levh-i mahfuzun 
bizdeki hulasalanışı)

Dimağ-10    Şeytanın sözü Kur'anda ayet olması. İman. İtikad. İksir. Maye. Vicdan. Ubudiyet. İhya. İnşa.
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• İnsan kimdir ?: hayvan olan «hayvandır» der. Alim olan «alimdir» der. Devamlı kendisine soru soran «insan soru 

sorandır» der. Aslında insanı tanımlamıyor.. «ben buyum» diyor. Kendisi kendinde tanık ve şahit olduğu şeyleri söylüyor. 

Bediüzzaman ise insanı 21 madde ile tanımlar. 

• 28 peygamberin sözlerini Allah (cc) Kur’anda ayet yapmış. Oysa ayet Allah’ın kelamdır. Şeytanın sözü bile Kur’anda ayet 

oluyor. Levh-i Mahfuzda insanın sözünü Allah formatlıyor.. «la uhibbul afilin» sözünün içine «ilim, irade, kudret»

koyuyor Ayet oluyor. Sureti bu, hakikati başka. Peygamberlerin söylediği beşerî kelamlar Levh-i mahfuza gelince 

Ayete  dönüşüyor. Kürste olan şeytanın sözü de levh-i mahfuza gelince ayete dönüşüyor. Yani Levh-i mahfuzda bir 

sistem çalışıyor, bir yöntem var, bir mekanizma var. Subut-i sıfattan gelen kelamı Levh-i mahfuz Ayet dönüştürüyor.

Ve beşer kelamını Levh-i mahfuz ayete dönüştürüyor. İçine: «ilim, irade, kudret» eklenerek dönüştürüyor.

 Levh-i mahfuz ayetler imal eden bir tesis gibi her gelene «ilim, irade, kudreti» yüklüyor. Ayete dönüştürüyor.

CELAL CEMAL

KEMAL
(Yani envar-ı çeşitleriyle mahlukat çıkıyor)

çarpışmalarıyla

Subut-i sıfattan          Alem-i şehadetteki
gelen Kelam                beşerin kelamı       

Levh-i mahfuza gelip 
içine: ilim, irade, kudret

(Aynı kanuniyet ile)

Herşeyde şu 4’ü var:

1. Suret

2. Kanuniyet

3. Hakikat

4. Mahiyet

Kelamında:

 Sureti var (Sureti: Levh-i Mahfuz ?)

 Kanuniyeti var   (Kanuniyet alemi: Arş- azam)

 Hakikati var       (Hakikat arşı: Arş)

Mahiyeti var      (Mahiyet alemi: Kab-ı Kavseyn)

 Ayet: Suret & Kanuniyet &  hakikat & mahiyeti Allah’tan ise buna ayet denir. 

Yani Kelamıyla manası Allah’tan olandır

 Hadis-i Kutsi: Sureti & Kanuniyeti Peygamberden. Hakikati ve mahiyeti Allah'tan olana denilir. 

Yani manası Allah’tan (cc),  ifadesi Peygamberden (asm) olandır.

 Hadis-i Şerif: Sureti &  kanuniyeti &  manası peygamberden olursa.

Yani: ifadesi ve manası Peygamber (asm)dan olandır.

• Suret

• Kanuniyet

• Hakikat

• Mahiyet

Cem olursa Kelam  Ayet olur
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Kuran-ı Kerim Allah’ın (cc) kelam sıfatından geldi. Kelam sıfatında ne olduğunu bilmiyoruz.. Yani bizim bildiğimiz Levh-i 

Mahfuzda Ayete dönüşmüş halidir. Kelam-ı Ezeliyi bilmiyoruz.

Yazı: ayetin içeriğidir

Vahiy ise: kişiye bakan tarafıdır. 

İnsan bakan ciheti (her asırda 

Kur’anın efradının bulunması)

Kağıt: ayettir
Kağıdı meydana getiren kelamdır

Ruhtaki

• İhtiyaç

• İncizab

• İştiyak

• Meyil

Bütünleşiyor, mana oluyor. 

Meyelana dönüşüyor. Boğaza geliyor. 

Sese dönüşüyor. Bu ses teline Kelam 

diyoruz. Bu mucizedir. 

Bir anda -zamansız halketmek var.

Mesela: ruhta bir mana var ama ruhta olmayan 

manayı da ruh imal ediyor. Ruhta olmayan mana 

ağzımızdan çıkıyor. Peygamber (asm) vahye 

mazhar oldu. Biz ise İlhama mazhar oluyoruz.

 İlham: sende olmayan bir mananın Ruh aynasında gözükmesidir.

İLHAM RUHMANA (ruha gelen ilham dışarı mana olarak çıkıyor)

 Peygamber efendimiz (asm) miraçta Amenerresulü suresini Levh-i Mahfuzdan almadı. Miracın son hududundan aldı.

Miraç dönüşünde Levh-i Mahfuzda Cebrail (asm) efendimizden miraçta aldığı şeyleri anlatmasını istedi.

Ve Levh-i Mahfuzda Amenerresulü  ayet formatına dönüştü. Miraçta 50 vakit namaz dünyanın içinde 5 vakte indi. 

10’dan 1’e indirildi. Dünyanın içerisinde seferi olunduğumuzdan  4 rekatlık namaz 2’ye düşer ama ötelerden 

geldiğimiz için 50’den 5’e düşüyor.

 Vahiy canlı ve ruhludur. Levh-i Mahfuz için 16. Lem’ada (104) «Levh-i Ezeli»  diyor.  Ezel ve Ebed  Esmadır.
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• Vahiy: Levh-i mahfuzda «ilim, irade, kudretle» 

dönüşüme uğrayan kelamın gelişidir

• Levh-i mahfuzdan çıkan Ayet  Vahiy olarak gelirken

beşere kelam oldu, kelamla ifade edildi. Cebrail (as) 

kelam sıfatından gelen ayeti  Vahiy olarak getirdi.

İrade sıfatının ortaya koymuş olduğu elma, armut..ayetini 

Cebrail getirmiyor. Eşyanın dizginini elinde tutan İsrafil’idr (as).  

Şecere-i hilkatin vücudu İsrafil (as)’ın donmuş halidir.

• Levh-i mahfuza 16. Lem’ada (104) Levh-i Ezeli diyor.. Ezeli levhalar. Kelam sıfatından Levh-i mahfuza gelen kelamın 

mahiytini ve nasıl geldiğini bilmiyoruz. Fakat Kelam sıfatından Levh-i mahfuza geldikten ve orada «ilim, irade, 

kudret» yüklenerek ayete dönüşmüş halini biz biliyoruz. Bu kelam da vahiy vasıtasıyla bize gelmiştir. Bu cihette Vahiy 

burada batındır. Kelam zahirdir. «Elhamdülillahi Rabbil alemin» bu söz kelam değildir. Peygamber (asm) miraçta ilk 

önce kelamına sonra rüyetine mazhar olmuştur. Ruhundaki hassasiyetin bir anda lafza dönüşmesi mucizedir. 

An be an yaratılma var. Her an senin ağzından yaratılıyor.
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Sıfat-ı subutiden gelen Kelam sıfatı altındaki bütün Alemlerin hepsini alacak.. En son Levh-i Mahfuz’a kadar gelecek 

ve orada AYETE dönüşüyor. 

• Mektubat 189: « Çünkü, Kur'ân'ı nâzil eden Zât-ı Zülcelâl, mu'cizât-ı Ahmediye (a.s.m.) ile, Kur'ân vahiy olduğunu 

gösterir, ispat eder. Ve nâzil olan Kur'ân dahi, üstündeki i'câz ile gösterir ki, Arştan geliyor. Ve münzel-i aleyh olan 

Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın bidâyet-i vahiydeki telâşı ve nüzul-ü vahiy vaktindeki vaziyet-i bîhuşu ve 

herkesten ziyade  Kur'ân'a karşı ihlâs ve hürmeti gösteriyor ki, vahiy olup ezelden geliyor, ona misafir oluyor. »

• Vahiy canlı ve ruhludur. Ezelden geliyor (levh-i mahfuzdan diğer ismiyle Levh-i ezeliden) bize misafir oluyor ve 

Ebede gidiyor. 

• Kur’an-ı Kerim’in diğer kutsal 3 kitaptan farkı nedir ?: 25. Sözün başındaki Kur’an nedir tarifinde izah edilmiştir. 

« Nasıl ki nur-u Muhammedî ve hakikat-i Ahmediye aleyhissalâtü vesselâm, divan-ı Nübüvvetin hem fatihası, 

hem hâtimesidir. Bütün enbiya onun asl-ı nurundan istifaza ve hakikat-i dininin neşrinde onun muînleri ve vekilleri 

hükmünde oldukları ve nur-u Ahmedî (a.s.m.) cephe-i Âdem'den, tâ zât-ı mübarekine müteselsilen tezahür edip 

neşr-i nur ederek, intikal ede ede tâ zuhur-u etemle kendinde cilveger olmuştur. 

Hem mahiyet-i kudsiye-i Ahmediye, Risale-i Miracta kat'i bir surette ispat edildiği gibi, şu şecere-i kâinatın hem 

çekirdek-i aslîsi, hem en âhir ve en mükemmel meyvesi olmuş. Öyle de, hakikat-i Kur'âniye zaman-ı Âdem'den 

şimdiye kadar, hakikat-i Muhammediye (a.s.m.) ile beraber, müteselsilen enbiyaların suhuf ve kütüplerinde nurlarını 

neşrederek, gele gele tâ nüsha-i kübrâsı ve mazhar-ı etemmi olan Kur'ân-ı Azîmüşşan suretinde cilveger olmuştur.

(Barla 324) »

• Kur’an hâla iniyor.. Muhatabı olup da bize taşıyan yok. O yüzden o inenler mertebe olarak yağıyor.. Birisi var vahiy 

olarak onu tutuyor (Peygamber asm gibi). Birisi var ancak ilham mertbesinde tutabiliyor. Kimi sunuhat, tuluat 

şeklinde ona mazhar oluyor... Kim en ziyade tutabilir, buna mazhar olabilir ? Kimin terkleri daha ziyade ise o 

nisbette mertbelere mazhar olur (ilham, sunuhat, tuluat vs. gibi..) 

• « Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve 

ispat edildiği gibi, Kur'ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah'ın kelâmıdır. (Sözler 367) «

Kur’an, ismini Levh-i mahfuzdan sonra almıştır. Subut-i sıfatta olan kelam sıfatı Levh-i mahfuza gelerek oradan 

Ayete dönüşüyor ve Levh-i Mahfuzdan sonra Kur’an ismini alıyor.  

• « M:189: Kur'ân dahi, üstündeki i'câz ile gösterir ki, Arştan geliyor. «

•

Kur’an Levh-i Mahfuzda hulasalanmış. Oraya gelmeden önce Arş-ı Azamdan, mec’ulden, 

Esmadan ala ala gelmiş cilveger olmuş, bütünleşmiş.. Levh-i Mahfuzda Kur’an olmuş. 

Neden ARŞ denilmiş ? Çünkü cismaniyetin, kainatın damı ARŞ’tır.
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Şecere-i Hilkatin damı ise ARŞ-I AZAM’dır. 

Cennetin damı ise Sidret-i Müntehadır.

Şecere-i Hilkatin son hududu Kab-ı Kavseyndir.

Kainatın damı ARŞ’tır. Kainatın hududu ARŞ’a kadardır.

Kur’an denildiği zaman Levh-i Mahfuza kadar olan kısım kastedilir. Ondan yukardaki Alemler kastedilmemiştir.

• Levh-i Mafuzun bizdeki karşılığı dimağdır. ARŞ ise insanda KALB’i temsil ediyor.  Vahye muhatab olan dimağdır.

Levh-i Mahfuzun bizdeki hulasalanışı  DİMAĞ.

Allah’tan (cc) Cebrailden (as)  Peygamberlere  vahiy geliyor (Vahiy geliş yöntemi, sistemidir)  oradan bana geldi.

Kelamdan gelen VAHİY ile dimağını iksirleyip, dölleyerek inşa edip İTİKAD seviyesine çıkıyorsun.

Kur’anı dinlerken (M.N:140): 

1. Mütekellim-i Ezelînin Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma olan 

tekellümünü dinler gibi hayalî bir vaziyete gir. (burada Cebrail asm yok)

2. Cebrail (as)ın Peygambere tebliğ ederken dinler gibi ol.

3. Peygamberden Sahabeye tebliğ ederken dinler gibi ol. (kutsiyeti artsın diye)

Üstad da Peygamber (asm) anlatırken diyor ki :

«eğer şu yöntemi uygulatsan Peygambere karşı fikriyattan çkıp his olur sende.

• «..hayalen gel, seninle beraber Ceziret-ül Arab’a gideriz. Onu vazife başında görürüz..» gözünü kapat, anlatılan 

mucizeyi söyle: «parmaklarından su aktı» bu sana hiç bir ey getirmiyor, kuru bir bilgi belki enaniyete sebep olacak. 

Ama hayalen Ceziret-ül Arab’a gidelim.. Hayal et.. Parmaklarından sular akıyor.. Onu hayalen akıttır ki fikriyatın hisse 

dönüşsün..işte Peygamber mucizelerini okurken onu hayalen canlandırıp içine girersen fikir hisse dönüşür. 

Duyarsan fikredersin. Görürsen hissedersin. Çünkü TAHAYYÜL boşuna verilmedi.

«Peygamber efendimiz miraçta gördüklerini kalbi yalanlamadı» diyor.. Zanları o kadar aynıydı ki şaşırmadı..

 Levh-i Mahfuzun bizdeki hulasalanışı DİMAĞ:

Allah’dan (cc)  Cebrailden (as)  Peygamberden buradan da bana geldi. VAHİY – KUR’AN.

Allah’ın (cc) KELAM sıfatından gelen ayetler, vahiyler.Kulak insanda bütündür. Bütün vücuddan haber verir. 

Kelam sıfatından gelen vahiy ile dimağını iksirleyip, dölleyerek inşa edip İTİKAD seviyesine çıkıyorsun.

Kulaktan vahiy geldi. İlk muhatab olan dimağdır. Dimağı iksirler. İksirlenen dimağ döllenir. 

Döllenen dimağ değişime uğrar, kendisini inşa eder. Bu inşa kendisini İTİKAD ile gösterir.
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• İTİKAD

• İLTİZAM

• İZ’AN

• TASDİK  İlim

• TAAKKUL

• TASAVVUR

• TAHAYYÜL

Kelam sıfatından gelen vahiy 

ile iksirlenip inşa olur. İnşa ile 

bütünlük olur. Bütünlük kendini 

İtikad olarak kalbde  gösterir.

İmanın yeri DİMAĞ değil kalbtir.

Dimağ: imanın süpürgecisi ve 

bekçisidir.

 Dimağa kelam sıfatından gelen Kur’an ayetleri Küçük insandan (kulak insanın hulasalanmış halidir) yani kulağından 

girer. Dimağa gelir. Orada Tahayyül, Tasavvur, Taakkul, Tasdik, İz’an, İltizam, İtikadı iksirler. Sonra dimağındaki 

bu 7 mertebe aktif olur. Aktif olunca bütünsele geliyor. O bütünselin adı İTİKAD’dır. İtikad dışarı çıkıştır. İnşa 

bütünselin halidir. İtikada gelen Dimağ kalbe iniyor. Kalbi mayalıyor. İksirlenen dimağ kalbi mayelem hakkına sahip 

oluyor. Dimağı inşa eden kalbi ihya etme hakkına sahip olur. Mayalanan kalbte bulunan 7 tan malzeme aktif oluyor. 

« Gözün gözbebeği de, balarısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, 

burhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları yapar.

(İşarat-ül İc’az 71) « 

Kalbte bulunan bu 7 tane İMAN malzemesi:

• İBRET

• FİKRET

• ÜNSİYET

• USARE

• ŞİRA

• DELİL

• BURHAN

Dimağdaki malzemelerden (sureti olan 

malzemeler) kalbte bulunan hakikatlarini 

aktif ediyor.  İmanın sureti bu 7

malzemeden çıkanların bütünlüğüdür.

 Bütünlüğe gelen dimağın 7 mertebesine 

mukabil kalbteki bu 7 malzeme aktif 

oluyor.

 İtikad eden  imana 

iksirleyen mayalamaya

inşa eden  ihya etmeye hak kazanıyor

 Dimağdaki 7 mertebe aktif olup bütünlüğe gelince İtikad oluyor. 

Kalbte bulunan bu 7 malzeme de aktif olunca İman oluyor.

 İman olunca İmanın sureti gözükmeye başlıyor.. Bu mahluktur. Üstad buna «iman kuvvettir» diyor.

İmanın  kanuniyeti, ziyası, kuvveti ve nuru var.
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 Aktif olan kalb, imanın ziyasını dimağa gönderiyor. Dimağa giren imanın ziyası  nura (imanın nuruna) dönüşüyor. 

Levh-i Mahfuz  dimağda aynı dönüşüm yeri gibi. 

«veşşemse ziyaa – vel kamere nura..» – Şemsten ziya gelir.

«Allahu nurus semavati vel arz» - Kamerden nur gelir. (Barla)

İmanın nuruyla mevcudatun pencerelerinden vacib-ul vücudu seyretmeye başlıyor. Yani; imanın nuruyla nurlanan 

dimağ irade sıfatından gelen Tekvinî ayetleri (elma, çiçek, ağaç..ayettir) okumaya, Peygambersiz, Cebrailsiz bu 

ayetleri okuma yetkisini alıyor. Kainat Kur’an oluyor. Elma bir harf, kainat bir sahife, Mürekkebi nur-u Muhammedî 

(asm), ağaç bir harf, meyve bir nokta oluyor.. 

Böyle olunca Kelam sıfatından gelen  bu süreçten geçen bir makam-ı âlaya çıkıyor.

İrade sıfatı subuti sıfattandır. Subuti sıfattan kelam sıfatıyla bu hakikatla haklanan da aynı mertebede. İrade 

sıfatından gelen mevcudat ayetlerini, Peygambersiz, Cebrailsiz okumaya..oradan da artık irade sıfatındaki Tekvini 

ve İrade vahiylerine Peygambersiz, Cebrailsiz muhatab oluyor. Direk vahye mazhar oluyor. İşte bu sır arıda bize ifade 

ediliyor. «arıya vahyettik» deniliyor.  Yani: «kelam sıfatından değil İrade sıfatından gelen Tekvinî ayetleri okumak 

için onun kafasında dimağında bunları vahyettik» (arının dimağına vahyediliyor) Arı: kelam sıfatından gelen ayetlerle 

boyalamayıp direk İrade sıfatından gelen Tekvinî ayetleriyle muhatap oluyor, vahyediliyor. 

Arı kelam sıfatına mazhar değil.. O yüzden nakıstır.

 Ziya kalptedir - Nur dimağdadır

Dimağ: kelam sıfatıyla İrade sıfatından gelenlerin aynı zamanda değişim ve dönüşüm kavşağıdır.  Yani: irade 

sıfatından gelen Tekvinî ayetler kelam sıfatından gelen ayetlersiz okunamaz.  O zaman insanın dimağı Kelam ile 

İrade arasındaki değişim ve dönüşüm kavşağıdır. Kelam sıfatına mazhar olmayan bir dimağ İrade sıfatındaki kevnî 

ayetlerdeki donmuş Ayetleri okuyamaz. «Elma nedir, ne işe yarıyor» der...suretinde kalır, hakikatine geçemez.

 20.Mektub, 287: « kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envaının sessizce bir konuşması ve konuşturulmasıdır.» 

bunu ancak Kelam sıfatından iksirlenip mayelenen okuyabilir, gösterebilir, hakikatleri görebilir.« Suretten hakikate 

geçersen » diyor Üstad 17. Sözde.. Yani kelamla iksirlenip mayelenirse kainattaki Allah’ın (cc) calı ayetlerini okuyabilir

Kainat donmuş Kur’andır. Şecere-i Hilkat ise donmuş Kur’andır. Yani Kainat  Kur’an-ı Kebir-i Kainattır. 

Aynı zamanda İnsan-ı Ekberdir. Aynı zamanda İslamiyet-i Kübradır. Kuran ile Kainat  birisi lafız, birisi cisim 

donmuş ayettir. işte bu lafızla donmuş ayet arasındaki berzah ise İnsandır...insanı dimağıdır. İksirlenip, mayelenen 

bir akıl-kalb bütünlüğü iksir  ve maye şifresini çözer. Kainattaki iksir ve mayelenme ile şifrelenmiş olan şeyleri çözme 

yetkisi alır.  

 142 Sözler’de: İtikad ehlinin İman ehline dönüşmeme sebebini «AMEL» olarak gösteriyor.

Yani inandığı gibi hareket etmediği için İTİKAD’ı  İMAN’a dönüşmedi. 

İradeye dönüşmeyen İtikadlar İMAN olmuyor. Yani vicdana girmiyor.
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Dimağı vahiy iksiriyle döllenip inşaa olarak İtikad ehli olan

VİCDAN İrade  İbadetullah          Basiret

 Zihin  Marifetullah        Dirayet

 His  Muhabbetullah   Feraset

 L.Rab. Müşahedetulah  Kemalat

Ubudiyeti yoksa imana  

dönüşmemiş İtikadı var demektir.

« itikad ehlinin iman ehli olmamasının sebebi  amele 

dönüştürmediği için.. Yani inandığı gibi hareket etmediği için 

İman’a dönüşmedi İtikadı (S. 142)

Ubudiyeti varsa

aşağı iner 

UBUDİYET   Terkler  Dimağı çalıştırır

 İbadetler  Kalbi çalıştırır

 - Acz

- Fakr

- Noksan

- Kusurunu

deruhte 
etmek

Ruhu 
çalıştırır
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KELAMIN 

 Sureti (Alem-i şehadet. Mushaf)

 Kanuniyeti (Daire-i İlim)

 Hakikati (Levh-i Mahfuz)

 Mahiyeti (Arş-ı Azamın damı olan Kab-ı Kavseyn)

 Sureti (lafzı)             Hadis-i Şerif      (hem sureti hem manası Peygamberden) 

 Hakikati (manası)  Hadis-i  Kutsî   (sureti Peygamberden. manası Allah’tan)

 Mahiyeti (kaynağı) Ayet-i Kerime   (hem sureti  hem manası  Allah’tan)

Hadis-i Şerif  
(Peygamberden 
asm) Ayet-i Kerime

(Allah’tan (cc))

Hadis-i  Kutsî
(Peygamber asm 
ve Allah’tan (cc))



 142 Sözler’de:

İtikad ehlinin İman ehline dönüşmeme sebebini «AMEL» olarak gösteriyor.

Yani inandığı gibi hareket etmediği için İTİKAD’ı  İMAN’a dönüşmedi. 

İradeye dönüşmeyen İtikadlar İMAN olmuyor. Yani vicdana girmiyor.

 Amel  imanın 2. biz cüz’üdür. 

« Din yalnız iman değil, belki amel-i Salih dahi dinin 2. cüz’üdür. » (Şualar 285)

« Akaidî ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak İbadettir. » (İşarat-ül İc’az)

Ubudiyetin içerisinde  TERKLER ve İBADETLER var.

Eyleme dönüşmeyen Risale-i Nur bilgileri de guru-kibir-enaniyet olur. Taassub ehli olur.

 İTİKAD’ın imana dönüşmesi ancak Ubudiyet iledir. İtikadı olanın UBUDİYET yapması ile (paket olarak) vicdana iniyor.

İRADE, ubudiyetin içindeki kendine bakan ciheti alıyor ve İBADETULLAH oluyor. Zihin de kendine bakan malzemeyi 

alıyor..yani vicdanın 4 mertebesi UBUDİYET ile geleni kendilerine bakan cihetiyle alıyor.

*  *  *
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