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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.

Dimağ ve Mertebelerinin Tanımı
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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

Şuunat-ı zatiye 7’dir (M 286):
1. şefkat-i mukaddese 
2. muhabbet-i münezzehe 
3. şefk-i mukaddese  
4. süruru mukaddese 
5. lezzet-i mukaddese 
6. memnuyet-i mukaddese 
7. iftihar-ı mukaddese

Zat-i sıfat 7’dir (L-317):
1. Hakîm
2. Kerim 
3. Rahîm 
4. Cemil 

5. Hakem 
6. Adl

7. Tekvin

Subut-i sıfat  7’dir (Ş:146)
1. Hayat
2. İlim
3. Kudret
4. İrade 
5. Sem'
6. Basar  
7. Kelâm 

Esma-i zatiye 7’dir (E297)
1. Allah 
2. Ehad 

3. Samed 
4. Vâcib-ül Vücud  

5.    Ehadiyet 
6.    Vahidiyet 

7. Vahdet 

Buranın anlaşılması için her bir mertebenin 

karşılığı olması lazım. Şuunat-ı zatiyenin bir 

mertebesi dimağı bir mertebesine karşılık 

geliyor. Subut-i sıfatın her bir mertebesi, 

dimağın bir mertebesine karşılık geliyor.

Yoksa anlamdırılamaz. Değerlendirilemez. 

İfade edilemez. Kavranamaz. Aşağıya (kalbe)

taşınamaz. Dimağ ne yapardı ? Asıllarımıza 

taşınma yöntemi tefekkür olduğundan 

dimağdan esma, sıfat ve şuunatın 

hakikatlerine taşınıyorsun.

Dimağ ve kalbi ayrı düşünememek gerek.

Kalbin 2 ayağı var: Dimağ ve Vicdan. 

Dimağda kalbten, kalbte de dimağdan  ayrı bir sistem 

çalışıyor. 

MÜCEDDİDLİK OLUR 

Kalbin makes-i efkarı; kalbe gelecek fikirler,  yani yukarıdaki hakikatler dimağ yoluyla kalbe geliyor. 

DİMAĞI KALDIR:  kişinin dini yoktur..Aklı olmayanın dini yoktur (hadis). Vahiy yoktur. 

Dimağ Vahy’in şartıdır. İnsanlığın şartıdır. Kontrol edemediğin herşey seni kontrol ediyor. O acizliktir. 

Üstad’da kaçıştır diyor vahdet-ül vücud. Aklı yönetemediğin zaman o seni yönetiyor. Ama  at gibi kullandığın zaman 

dizginleyip seni seni götürüyor. Kalbi, akla çalıştırdığın zaman müceddidlik oluyor. Kalbi asıl alıp akla baskı yaparsanız 

tasavvuf olur.  Aklı asıl alıp kalbe  baskı yaparsanız ilm-i kelam olur.  

İkisini cem edersen : Bir ayağınmazhar-ı hissiyat  vicdan

Diğer ayağın  makes-i efkar  dimağ 
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Peki arş’a kalb diyoruz. Levh-i mahfuza dimağ bakar diyoruz. Kalbin  içinde dimağda var. Dimağ tek başına kalbin içinde 

bir uzuv, sıyrılıp levh-i mahfuzda bir özellik  kazanıyor. Levh-i mahfuzdaki dimağı kalpten ayrı düşünemezsin ki zaten 

bütünseldir.

S- o zaman kalbe de levh-i mahfuz diyeceğiz ? Alttaki arşla ne farkı kaldı? Burdaki arş esmaların perdesiz tecelli ettiği 

yerdir. Burda ise vahyin indiği yerdir.  Levh-i mahfuz vahyin zuhur yeri. Yani  sıfattan gelen kelam  (levh-i mahfuza nasıl 

geldiğini bilmiyoruz) Levh-i mahfuzda ayete dönüşüyor. Sıfat da ayet yok. Levh- mahfuzda Kur’an’a dönüşüyor.

Levh-i mahfuza (kafaya, dimağa) kelam sıfatı indi. İksirledi. Dölledi. İnşaa oldu. İtikat boyutu bütünselliğe geldi.

İniyor aşağıya vekalbi mayeledi (maya değil MAYE) ihya etti. İhya olan kalb’te iman balları oluyor.  Burdaki iman 

ziyadır.

Bu ziya çıkıyor yukarıya (dimağa ,kafaya) iman bu sefer nurlandı. 

İmanın nuru  dimağ  sureti demektir.

İmanın ziyası  kalb  hakikatı demektir. 

Allah’da olan  mec’ulmahiyetidir. 

Kalb ile dimağı ayırt etmek için Vahiy geldi levh-i mahfuza. Dölledi. İksirledi. İnşaa oldu. İTİKAT OLDU. Biz bunu eylemle 

desteklersek yani İbadetle eyleme geçerse, marifetullah  ile eyleme dönüşürse, Allah için dost, Allah için düşman olursa

Ondan sonra ulvi hazlar ile kendini gösterir.   

çözümlüyor

muhatap oluyor.

VİCDAN İrade  İbadetullah

 Zihin  Marifetullah       

 His  Muhabbetullah  

 L.Rab. Müşahedetulah 

İtikadın imanın ziyasına 

dönüşme sürecidir

İmanın ziyası dimağa çıktı ve nurlandı. İmanın nuru. İmanın nuru dimağdaki itkadın çanak anteni oldu. Girerken değil, 

çıkarken. Bununla peygamber olmadan, Cebrail olmadan irade sıfatından gelen kainattaki tekvini ayetleri çözüyor. 

Dimağın çözebilmesi için kelam sıfatındaki ayetlere peygamber ve Cebrail lazım. Kalb’dekine ise tekvini ayetleri çözmeğe 

peygambere ve Cebraile ihtiyaç yoktur. Çünki peygamberde insandır. Cebrail bizden aşağıdadır yani insan mahiyetine 

göre insandan yaratılmıştır. Hakikatı insaniye ise merkezdir.  Dolayısıyla peygamberde insan olduğu için o zaman her bir 

insan peygamber asm. Şahsiyeti maneviyesine girince onun baktığı gibi bakıyor.  Yani peygambere de ihtiyaç olmadan.

Hani ahirzaman mehdisi berzah olmadan direk muhatap edecek ya...

Kelam sıfatından gelen ayetlere             DİMAĞ

İrade sıfatından gelen tekvini ayetlere  KALB

İMANIN:

MAHİYETİ  Mec’ul’de 

HAKİKATI Arş’da

SURETİ  Kürs’de 

Dimağ-11    Latife-i insaniye..Şeytan    
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Mn: 246: «Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki âlemden birbirine gelen seyyaratın mültekası 

vicdan denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Evet fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şuaını neşrederler.»

İnsanın fıtratında bu sistem var... Yani:

Ş.9:  «mevcudatın pencereleriyle vacib-ul vücud’a bakarlar.» (direk bakıyorlar, kelamla değil. Kelamla olmuyor)

M.19: « Ehl-i hakikatın bir kısmı nasılki İsm-i Vedud'a mazhardırlar ve a'zamî bir mertebede o ismin cilveleriyle, 

mevcudatın pencereleriyle Vâcib-ül Vücud'a bakıyorlar.. öyle de: Şu hiç-ender hiç olan kardeşinize, yalnız 

hizmet-i Kur'ana istihdamı hengâmında ve o hazine-i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte,  İsm-i Rahîm 

ve İsm-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin cilveleridir»

Verildi de ne oldu ? Atlıyor. Bütün sözler onların teraşşuhatıdır. Diyor.  Fıtratıyla kainatın fıtratını okuyabiliyor.

Sonrada  kendini okumağa başlayınca (kendine döndüğün zaman) latife-i insaniye aktif oluyor. 

Bu kez kendini okumağa başlıyor.  Şöyle:

Lümme-i şeytaniye bitişiktir kalbe. İçine de koysan bir zararı yok.

Çünkü; kalb harita olduğundan şecere-i hilkatte ne varsa hepsi vardır. 

Olmak zorunda. Kalbin içinde de olabilir. Tefekkürümüzde sıkıntı olur 

diye dışarı koyduk ama kalbe yakın kalbe bitişik. O zaman irade 

sıfatından gelen tekvini ayetleri okurken  latife-i insaniyeyi de, 

lümme-i şeytaniyeyi de kullanıyor.

Lümme-i Şeytaniye

Vicdan

Latife-i  
İnsaniye 

KALB

çözümlüyor.          Biz

muhatap oluyor.  Ben

Kelam sıfatından gelen ayetlere             DİMAĞ

İrade sıfatından gelen tekvini ayetlere  KALB
«O» olur

Esbablı tecelli,  dimağ  kelam sıfatındaki ayetleri okuyor 

Esbabsız tecelli  kalbe irade sıfatından gelen tekvini ayetleri okuyor

Latife-i insaniye de kendini okuyor. 

ÇOK TUHAF.. 

KADER

Biri maddi hayatı Muhammediye  (asm)         İmam-ı mubin

Diğeri manevi hayat-ı Muhammediye (asm)  Kitab-ı mubin
Levh-i Mahfuz

Kelam sıfatından gelen ayetleri               DİMAĞA esbablı tecellisi  okuyor isimlere    

İrade sıfatından  gelen  tekvini ayetleri  KALBE esbabsız okuyor.

Dimağ-11    Latife-i insaniye..Şeytan    
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Toparlayayım:

Dimağ kelam sıfatını okuyor

Vicdan tekvini ayetleri okuyor

Ve

Bendeki ‘’O’’ oluyor

Bende O var  ُۜاِيَّاَك َنْعبُدُ َواِيَّاَك َنْستَ۪عيُن diyoruz ya.

ِ َربِِّ اْلعَاَل۪ميَن   اَْلَحْمدُ ّلِِله ‘’ O ‘’

۪حيِم   ْحٰمِن الرَّ اَلرَّ ‘’ O ‘’                 

يِنُۜ  َماِلِك يَْوِم الدِّ۪ ‘’ O ‘’ 

اِيَّاَك َنْعبُدُ َواِيَّاَك َنْستَ۪عيُنُۜ  ‘’SEN’’ (bendeki O diyor. Aslına)

Tekvini ayetlere vicdan  dediğimiz zaman baktığımızda dimağ yine tefekkür yapıyor. İlk kelamdan gelenle dimağ 1. sırada 

esas kısımda vicdan 2. oluyor mayelenen olduğu için. Tekvini ayetleri tefekkür ederken imandaki ziya 1. mertebe esas ayet 

oluyor, dimağ 2. mertebede ayet oluyor. Çünkü bütünsel, kopuk değil.  Vahy’e kim muhatab oluyor ? Dimağ. 2.derece  

vicdan ile kalb oluyor.  Mesela zikir ile kalbi nurlandırmıyormuyuz?  Bu tekvini ayetleri çözen, tefekkür yapan tarafımız 

olan dimağ gibi geliyor ama esas imandan gelen nurla oluyor.  Dimağ ikinci (çanak anten ) oluyor. 

Tekvini ayetler  alem-i şehadete bakıyor.             Kelammanevi aleme bakıyor

İlk önce vahy gelirken kelamla sonra irade giriyor. Kelam sıfatına muhatab olmayan bir dimağ, irade sıfatından gelen 

bir ayeti okuyabilir mi? Önce manevi sonra maddi olur.   Sonra: 

İkisinin cem-ül ceminden ortaya çıkanla         

latife-i insaniye  ile kendisini okuyor

• Manevi hayat-ı Muhammediye (asm) dimağ       

• Maddi hayat-ı Muhammediye  (asm)  kalb        
Şahsiyet-i Muhammediye (asm)

Kelam sıfatından dimağ dölleniyor. Madde değil bu. Karşılığı yok. Mesela  ََربِّٰ اْلعَاَل۪مين ٰ ْلَحْمدُ ّلِٰله bunlar nevinden. Sıfat olduğu 

için. Sonra biz bu kelam sıfatından dimağı itikata getirdikten sonra kalbi aktif ediyor.  O yüzden dimağı olmayanın dini yok.

Kalbi de olmaz. Bu kalb aktif olunca irademizle ibadetullah mevcudatın maddi (maddi maneviden daha üstündür. 

Çünkü en camidir. Şöyle; güneş, hava, su, toprak. Hangisi Allah’ı en fazla gösterir.? Hemen nur deriz. Ama en çok 

toprak gösterir. En kesif olan. Cenneti bile tanımlayan burası. Maddi maneviden üstündür. Manevide madde yoktur 

ama maddede manevi vardır. Hakikatte suret yoktur ama surette hakikat vardır.  Cennette cesed yoktur. Cennette 

beden de yoktur. Cismaniyet vardır.  Fakat bu cesedde cismaniyet vardır. «Bu alem-i şehadet; cennetin, ahiretin 

üzerinde tenteneli bir perdedir.» O yüzden mi imanın nuruna imanın sureti dedik.. Çünki şemsten ziya, kamerden nur 

gelir.  Bizim dünyamızda madde aşağılanmış, güya ahireti dünyaya teveccüh ettirmek için bu alem-i şehadeti aşağılamış. 

Koca ulul has peygamber adem as. Bütün isimleri öğrendiği halde o bilgiyle  cenneti bilemedi.
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Manevi hayat-ı Muhammediye (asm)  DİMAĞ

Maddi hayat-ı Muhammediye (asm)    KALB

Şahsiyet-i Muhammediye(asm)  Latife-i insaniye

İmam-ı Mübin 

Kitab-ı Mübin 

(Ş.9:mevcudatı  pencereleriyle 
vacib-ul vücud’a bakarlar)

UBUDİYET   Terkler  Dimağ

 İbadetler  Kalb

 - Acz

- Fakr

- Noksan

- Kusurunu

ENANİYET

B.Mes.641: Öyle ise sen kendi 
cihetinden onun yanında olman 
için; ancak herşeyin  yanında 
olabildiğin vakit (yani öyle bir 
makam-ı külliyete çıkabildiğin 
zaman) onun yanında olabilirsin.

İmam-ı mubin = kitab-ı mubin

olursa aradığını aradığından sorma 

makamına çıkmış olursun ki; Vahy-i zımniye 

mazhar olursun. B.mes 641: «herşeyin her 

yerde olma makamına çıkmış olursun.» 

Kelam sıfatından gelen ayetlere               DİMAĞ Biz  Hakîm 

İrade sıfatından  gelen tekvini ayetlere  KALB  Ben Vedud

İkisinin cem-ül ceminden ortaya çıkan ile  Latife-i insaniye ile kendini okur  Rahim Bendeki «O»

Latife-i  insaniye’ ye verilenler:

• Vücud

• Hayat

• İnsaniyet

• İslamiyet

• İman-ı tahkiki

• Muhabbet

• Marifet

• İlm-i Kur’ani

• Hikmet-i imaniye

Hz. Adem, Hz Havva’ yı yıllar sonra gördükten sonra neden çok sevindi? Öğrendiği ilimlerin karşılığını buldu. 

Öğrendiği ilimlerde cennet de vardı, kadın da vardı ama İlimlerle donatılmış, şaşırmıştı. Bu neyin nesi ? مَ آدَمَ ْااَلْسَماَء ُكلَّ  َهَا عَلَّ

S-246 esmayı biliyordu fakat müsemması yoktu. Mesela; bir sene size nasıl yüzeriz diye anlatsam. Hiç deniz görmeseniz. 

Sonra sizi dünyaya getirip suya atsak yüzebilirmisiniz. Hayır. Buz değerlidir. İçinde suda var. Su da buz kanuniyet olarak 

var, nur da odunda kanuniyet olarak var.  Odun burası. Maddeyi tanımladığı , nur ve dumanı  taşıdığı için odun kıymetlidir. 

Odundan divan yaparsın, dolap yaparsın, kağıt yapıp üzerine yazı yazasın. Fakat odunu meydana getiren nur ve 

dumandan yapamazsınız. Onun için madde daha kalitelidir. Alem-i şehadet alem-i gaybtan üstündür. Bu cihetle ama. Bilin 

böyle.  Elimizden geldiği kadar ömrümüzü telef etmeyelim. 
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Bu latife-i insaniye çalışınca insanları, insanlık makamına çıkartıyor.  Kendisinin asrın imamı olması hasebiyle bizde de 

bir numunesi  gözüküyor.  Cenab-ı Allah’ın kendine has, kendinden aldığı bir zevk var.   Latife-i insaniyenin de kendinden 

aldığı bir zevk var.  O Rahimin yeri şuunattadır yani Allah var iken hiçbir şey yoktu.  Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah 

olduğunu bimekten ve Allah’a mahsus lezzet-i mukaddesesini düşünün.  Ben Allah’ım. Allah’a mahsus lezzet-i 

mukaddesesini düşünün. Allah anlayışınız değişecektir. Allah çaydan lezzetlidir.  Diline vurduğun zaman Allah’ı 

unutturuyorsa çay lezzetlidir.  Eğer çay, Allah’ı hatırlatıyorsa Allah lezzetlidir. 

UBUDİYET: kişi acz , fakr, kusurunu üzerine alırsa kulluğunun  şuuruna eriyor. Ubudiyet sırrı. Acz, fakr, kusur ve 

noksaniyet  bütünlüğüne enaniyet değilde nefis olmaz mı?  S.479: acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki, 

haddinden fazla geçsin. Cihaz olarak bakarsak; yani kalb, dimağ ve nefis gibi.. Enaniyet daha iyi oluyor.  Harita olmasını, 

ruzname olmasını kazanıyor.

Acz, fakr, şefkat, tefekkür  NURCULUK MESLEĞİNİN  TEMELİ

Acz, fakr, kusur ve noksan  İNSANLIĞIN TEMEL YAPISI

ENANİYET:   S. 538:
mahiyet-i insaniyedeki enaniyetin,
(mana-yı harfî cihetiyle)
ne kadar hassas bir mizan ve 
doğru bir mikyas ve 
muhit bir fihriste ve 
mükemmel bir harita ve 
câmi' bir âyine ve 
kâinata güzel bir takvim, 
bir ruzname olduğu              

Mes.75: Akıldan kalbe, kalbden akıla inip çıkmaktan bîzar olmuştum.

UBUDİYET   Terkler  Dimağ

 İbadetler  Kalb

 - Acz

- Fakr

- Noksan

- Kusurunu

Latife-i 
İnsaniye

UBUDİYET; kendi başına bir yapıdır. İlle bir şeye benzetme diyor. Ubudiyet biraz daha cem’dir. İrade sıfatından gelen 

tekvini ayetlere  Kalb diyoruz . Kalb normalde vicdan-dimağ bütünlüğü.  Kalb dediğimiz zaman başka bir yere koymuş 

oluyoruz.  Tekvini ayetleri biz vicdanla  okuyoruz. Fıtratta kastedilen şey ama kalb yazıyoruz. Dimağ ayrı bir yerde 

çalışıyor. Onun adına çalışıyor. Vicdan  ise kalb’de çalışıyor. Kalb dediğimizde o bütünlükte VEDUD diyoruz. Vicdan 

dediğimiz zaman hangi esmaya bakacak. O zaman değişir mi? Sistemdeki bazı kodlamalar değişebilir diye... o aslında 

cem-ül cem olduğundan, onu da kapsadığından bir sorun olmaz. Mesela lise diploması istiyorlardı işyerinde sen üniversite 

diploması götürdün. Yok ortaokul getir demezler.  Zaten o da içinde var.  Eskiden akıl dediğimiz yerlere dimağ demeğe 

başladık. Çok şükür..  Aynı şekilde kalb dediğimizde kastettiğimiz yerin; kalb mi vicdan mı diye ayrıma mı gideceğiz?  

Mesela işyerinde çalışan adama verdikleri işde; demirlerin üzerindeki çapakları alıyor.. Diğeri başka bir iş yapıyor... 

Ama merkezde bilgisayarda oturan adam herkesi biliyor. Artık ilerlerken kalb, dimağ ve içindeki sistemi bilerek gideceğiz. 

Körü körüne kalb’dir demeyeceğiz.
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Tezekkür  geçmişle alakalı hatırlamadır. 

Doğmuş bir çocuğa Allah’a tezekkür et diyemezsin. Çünki; Allah’ı zikretmeyi bilmiyor. O zaman zikir, evrad; geçmişi 

geleceğe taşımaktır.  Evellemek..onu ifade etmektir. Geçmiş ile alakalı düşüncedir tezekkür. 

Tefekkür geleceğe

Tezekkür geçmişe bakıyor. 

Mesela ; çocuğuna hiç öğretmediğin halde ‘’ oğlum Allah’ı zikret, kur’an oku’’ desen.. Çocuğun kur’an okuyabilmesi için 

geçmişini bilmesi lazım.  Bir şey istiyorsan yol açman lazım...  Eğer Dimağını birilerine teslim ettinse, artık nerede 

olmasının önemi yoktur..Hem menfi hem müsbet. Mesela şimdiden sonra bizi tanımladı, inşaa ettiği halde Risale-i Nura 

teslim olmamak, lakayt kalmak normal midir ?  Atomdan elektronun ayrışması gibi bir tuhaflık olur.

Peki ben bu kadar anladım. Bu böyle durur mu? Hayır Bediüzzaman nasıl durdu. Bu yoktu. Böyle bir şey çıktı. Bunu anlayıp 

da yazdığına inanmıyorum. O’na direk verilmiştir. Biraz daha ileri geçince. Peygamber nasıl bir insan şöyle bir düşününce...

Şöyle; kur’an ortaya konmuş, var... O varlığının içinde yürüyoruz. Peki bu ilk.. Nasıl aklına gelecek, nasıl tasarlayacak, 

nasıl şekillendirecek. Bunun imkanı var mı?  Hatırına getirecek, tasarlayacak, şekillendirecek... Adına da kur’an diyecek.

Yani; Kur’an Allah’ın delilidir. Risale-i Nur’da Kur’nın delilidir. Bu dersler de Risale-i Nur için delildir. Bir peygamber bunların 

bütün meratibiyle bilip yazması imkanı yoktur. İnsandır. Kutsayıp da vacib gibi yapmak..Haşa.. 

Nedir o? Vahy peygamberimize emaneten gelmiş. Çünkü vahiy: canlıdır, ruhludur, şuurludur..mahluk değil.  

Şimdi Peygamberi hayal et bu noktada.Muhabbetin değişmedi mi? Yani; daha hiç birşey  yokken tasarlayacak, düşünecek, 

hatırına gelecek, sistemleyecek, böyle bir koyacak. Bunları bir kelimede ifade edecek. Ama öyle bir kelime olsun ki 

cenazede okunsun, düğünlerde okunsun, hastalara okunsun,sevap olsun, bedende  enerji olsun, kabirde nur, gıda olsun, 

sıratta burak olsun, cennette hakikat olsun, akılda fikir olsun, kalbde maneviyat olsun. Böyle bir lafız. Bunun adıda ayet 

olacak. Peygamberimiz acayip garib değil ki. İnsandır. İnsan olma hasebiyle ortağız. İnsanın ortalama çapı bellidir. 

Bu o zaman zerratımın sıfatları ve mürekkebatları adedince diyorum ki bu Allah’ındır. Böyle bir şey yapılamaz. 

Yani; bu çalışmalarımızı hulasa yap Risale-i Nura koy. Risale-i nur’u hulasa yap (dört isimden geliyor) onu ayetin içine 

koy. Bu ayet yokken böyle birşey hatırlayacaksın.. Mahiyetini, hakikatını,  kanuniyetini, suretini hülasa edeceksin. 

Bunada ayet diyeceksin. Peygamberimiz ve Bediüzzaman bütün meratibiyle hissetmiş diyor. Böyle bir peygamber 

nasıl insan kalabilmiş, nasıl dayanabilmiş... 
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Kur’an-ı Kerimin geçmiş gelecek , çıkmış çıkmamış bütün meratiblerini fikredip, hissedip, massedip zevketmekten hasıl  

olan Şahsiyet-i muhammediye’ yi düşün..  Mesela bütün köftelerin lezzetlerini topla bir kişiye ver... Ne olur?

Şu olur:    ٍد ى ٰاِل َسيِِِّدَنا ُمَحمَّ ٍد َو َعٰلٰٓ اَللهُهمَّ َصِلِّ َعٰلى َسيِِِّدَنا ُمَحمَّ .  Başka şekilde nefes alamıyoruz. Salavat nefes alma koridoru.

Allah’ı düşününce nefes alma :  اَْكبَُر ُ اّلَِله

Resulullah’ı düşününce de:  ٍد ى ٰاِل َسيِِِّدَنا ُمَحمَّ ٍد َو َعٰلٰٓ للهُهمَّ َصِلِّ َعٰلى َسيِِِّدَنا ُمَحمَّ

SALAVAT: tefekkürle coşan ruhun tahliye sibobudur... 

İstikbaldeki herşey vücuda gelmiyor. 

Levh-i mahsuzda da herşey vücuda gelmiyor.  Ama her 

vücuda gelen levh-i mahfuzda var. Yani levh-i mahfuza, 

yani kitab-ı mubine gelmiyor.  Levh-i mahfuzda sırf 

kitab-ı mubin , imam-ı mubin yok. Kalb’de vicdan, 

dimağ, latife-i insaniye o kadar mı? Mesela ; Kur’an.. 

Kur’an imam-ı mubin , kitab-ı mubin değil ki... 

Levh-i mahfuzdan aşağıda olan herşey  

levh-i mahfuzda vardır diyebilirmiyiz?  Evet. 

Ama levh-i mahv ve ispat’a kadar suret olarak var.. 

Suretten aşağıya suretin meratibi var. Levh-i mahfuzda 

Kur’andan teayyun ve teşahhus var. Bizim bildiğimiz 

taayyün ve  teşahhus değil ki burada.. Dimağdaki sureti. 

Kalbdeki hakikatı. Hakikat ile suret arasında en belirgin 

özellik odun ile duman ve nur... 

Mesela ; İmam Rabbani hz. Sır, hafi ve ahfa ‘ lar var diyor... 

İmam-ı mubinde olan her şey gelmiyor. Levh-i mahfuzdaki herşey Alem-i şehadete gelmiyor.  Yani imam-ı mubindeki 

herşey kitab-ı mubine dönüşmüyor. Eğer imam-ı mubindeki herşey  kitab-ı mubine dönüşseydi  niye fark var o zaman?

Eğer bir insanın imam-ı mubin ile kitab-ı mubin eşit olursa  o zaman aradığını aradığın zata sorma makamına çıkmış 

olursun ki;  Vahy zımniye mazhar olursun.  B.mes- 641’de herşeyin her yerde olma makamına çıkmış olursun. 

Mesela ; ağacı yapan esma heryerde yok mu? Var ama ağaca bilfiil. Çekirdek : bilkuvve. 

Her şeyin her yerde olduğu makama çıkarsa, her  şeyi her yerde görüyor. Ne demek bu?

Her şeyin yanında olabiliyorsun... O makam-ı alaya çıkarsan.. 
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Ruhun derece-i hayatına geçmekten daha üstün. Bu daha garib.. Çünkü; benim gömleğim, benim atletim, benim 

vücudum, benim aklım, benim ruhum, (ruh mahluktur. Sahib çıkılıyor. Ruhu niye bozdunuz sorulacak. Kime sorulacak? 

Ruha sorulmayacak. Aklınızı başınıza alınız sorusu akla’mıdır? Değildir. Benim ruhum diyen makamdır bu (S.T.G 179)

Benim ruhum diyen makam. Tasavvuftaki adı fenafillah. Dönebilirsen bekabillah.  Fenafillah’a mazhar olmak kolaydır

(Uçağı kaldırmak kolaydır, ama o irtifayı korumak da kolaydır.Fakat inmek zordur) 

Benim ruhum diyen makam-ı ala. O zaman her şeyi her yerde görürsün..

RIZA-İ İLAHİ

• Rüyatullah
• istikamet
• İhlas
• Sadakad
• Lahikalar

Ben kendimi ; ruhumla, aklımla, kalbimle belirliyorum. 

Sonra farkındalık oluşuyor. Ama bunların hepsi bir alet.. 

Benden dışarı olan şeyler.. Bende ne oluyor ki bunları alet 

olarak bilip alet olarak kullanıp , alet olmayan bir şeyi mi 

inkişaf ettiriyorum? Bunu yapan dimağ mı?  Hayır, değil. 

Vahy’e muhatab olup vahy’e mazhar olmak, ondan sonra  

artık vahy direk almak... 

Vahy’i levh-i mahfuzdan alıyoruz. Makam olarak sıfata gelen bir kişi vahy’i levh-i mahfuzdan almaz. Sıfata gelenin 

imanı olur mu? Geldin mec’ul’e sana iman ediyorum denilir mi? Şeytan dedi mi ben senin varlığına iman ediyorum? 

Ben senin varlığını inkar ediyorum dedi mi? Muhatap olunan yerde sen varsın, sen yoksun denilmez.

İman gayba’dır. Sıfatda gayb mı var?..  Gayb, Arş’a kadardır.  

Rüyetine

MEC’ULEhadiyetine

Kelamına

Kainat
- gayb

İman gaybadır. Gayb olanın üstüne geçersen gayb olmaz. 

Cennete iman ederiz. Rasulullah cennete gitti.  

Cennete iman olur mu? 

Levh-i mahfuzda kelamına, kab-ı kavseyn’ de rüyetine; 

ehadiyeti seviyesinde mazhar olduktan sonra  iman olur mu?

Gaybı geçmiş... Şeytanın bile imanı yok ki. Çünkü; Allah’ı redetme, 

kabuletme sorulmamış ki iman olusun. Zerre kadar imanı olan 

cennete gitmeyecek mi? Şeytan ebedi cehennemlik mi? O zaman 

zerre kadar imanı yok demektir. Ama Allah ile konuştu. Allah’ı da 

redetmedi. Allah’ı redetmek, kabuletmek iman değildir. 

«Halidina fiha ebede». Olacak mı bu şeytan? Allah’ı red etmiyor, 

konuşuyor, bana mühlet ver diyor. Allah’da ‘’sana mühlet verdim. 

Kıyamate kadar ömür vereceğim’’ diyor.
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Allah’ı redetmiyor, Allah var diyor. Şeytan Allah’ı inkar ettiği için mi şeytan oldu, niçin imanı yok? İmansız o zaman nedir? 

İmansız Allah’ı redetmek midir? Allah’ı redetmek imansız olsaydı,  Allah vardır diyenlerde imanlı olurdu. Her Allah vardır 

diyen iman olmuyor.. Bazılarına itikatda kalıyor.. Şeytan Allah’ı, Melekleri, Kur’anı inkar etmedi..yanlış demedi..

«Konuş ya Rasullullah» dedi. Ahireti inkar etmedi. Kaderi inkar etmedi. Hepsini kabul var ama iman yok.

Resullullah’ın ‘’benim şeytanım iman etti’’ dediği olay nasıl oldu ? 

Karşı karşıya Allah ile cidalleşen şeytan iman etmedi de ... Peygamberin şeytanı mı iman edecek? Herkesle birlikte bir cin 

doğar diyor (asm). Bu cin nefsimizi aktif eden enerji paketidir. İmansızdır bu. Bu bizim şeytanımızdır. Şeytanımız bizi 

cinnet geçirtiyor. Cinselliği bu aktif ediyor. Bu iman etti. Bu istekler devre dışı oldu. Kendi hakikatını buldu.. Bu şeytanın 

sıfatı cin mi? Evet ..bizimki sıfatı şeytan.  Sureti: cin.  Hakikatı, batınası: şeytan  İnsan  suretinde insi şeytanlar var. 

• L82: « Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî iblisler olacaktılar. Hattâ bu 

şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki: "İnsan suretindeki gayet şerir ervah-ı habise, 

öldükten sonra şeytan olur.»  bu teşbih değil, doğrudur. Allah’ı inkar eden, hak ve hakikatan seni uzaklaştıran, 

zulmeden. Yani şeytanın bile yapamayacağını yapan insana şeytan dersen şeytana hakaret olur. Şeytanın sıfatlarını 

yapan şeytan bile değil.. Nedir? İnsi şeytan. Ama insana benziyor.

Bizim cinimiz şeytanımızın : 

Sureti        cin’dir... 

Batını ise  şeytandır... 

Şeytanın dimağı var mı?  Ne ile reddetti  dimağı yoksa ? Dimağı olmayana buna iman et, secde et denilir mi? 

Teklif edilmez. Teklif dimağadır. Dimağı var şeytanın. Normal bir adam gibi kalbi de var. Kalbinde marifet varmıdır diyor.

Yoktur diyor. Demek kalbi var.. Adam var.. Aynı bizim gibi bir adam. Cebrail as bizim gibi fakat ENE kalitemizden dolayı 

hepsinden imtiyazlı oluyoruz.. Yoksa Cebrail as.’da da , şeytanda da aynı sistem. Adam gibi konuşuyor.

Şeytanın yeri neresidir ? Kürs. Şeytanın cennette ne işi vardı o zaman ? Şeytanın hakikatı cennette idi. Sureti ise kürste. 

Ebedi cehennemde kalacağına göre zerre kadar imanı yoktur. Ama altı iman esasını da inkar etmedi. Peki niye 

imansız?  Kafiri 2 ye ayırıyor Üstad:

Şeytan buradan 
takıldı insana

İnsana mahsustur

Küfür iki kısımdır:  

 Adem-i kabul        Lakaydlık

 Kabul-ü adem       Hükümdür
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• ULUHİYET: Allah’ı kabul ettikten sonra ruhunda O taayyun ve teşahhus ediyor.. İnsanın ruhu Allah’a en cami ayna, 

Allah’dan gelen Rububiyet, rububiyetine ayna. Bu aynadarlık geliştir. Ubudiyet aynası. Bu aynada gözüken güneş 

uluhiyet. Rububiyetine karşı aynedarlığımda ortaya çıkan uluhiyet. Şeytan bu dört esası red ederek hepsini ortadan 

kaldırmış oldu. Allah vardır demek yetmiyor.

• İtikatta uygulayalım: Allah’a, islamiyete, şeriate düşman olanlara, bir namazlı adam taraftar olsa onun imanı olur 

mu? Şeriate göre olmaz. Küfre rıza küfürdür...  Mesela; kemalizmi bilen bir hoca (kemalizmi bilmeyen olmaz şimdi, 

halk bilmeyebilir. Aldatılmış.) Ama dini cemaattir. DİNİ CEMAAT DEMEK; cemiyette , bu rejimde dinimi yaşayamadığım  

için, şuurlu yaşamak adına buna karşı durmaktır. 

Dini cemaatler niye çıktı? Osmanlılarda yoktu.  Tasavvuf vardı, kalbi çalıştırma yöntemi vardı. Kurs gibi. Şimdi 

cemaatler , odalar birliği gibi. Kemalizm rejimi; şeriat itka edildi, ezanlar kaldırıldı, camiler satıldı, yıkıldı, ahıra çevirildi, 

din düşmanlığı yapıldığı dönem. Bu sisteme karşı ben tek başıma yaşayamam. Bu cemiyette tek duramam. 

• Th.158: « Kur'anın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi 

sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi, Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selâmet 

mecrasında ittihad ederek, sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp, bu vatana âb-ı hayat olan, hakikat-ı İslâmiye 

sularını akıtınız. »

Şeytanın 55 süfli sıfatı var  7 fiili kebaire. 4 süfli itikada.

Şeytan  Allah’ın Uluhiyetini kabul etti. Rububiyetini kabul etmedi.

ŞEYTAN: 

1. KİBİR Uluhiyet sorunu var. Tekebbür. 

2. HASED Secde etmemesinin, onaylamamasının sebebi. İmtina etmesi.  

ALLAH’ın:İnayetine, Adaletine, Merhametine Rububiyeti noktasında bakmıyor.

3. BEN MERKEZLİ  Rububiyetine karşı gelmek. Müslümanların Uluhiyet sorunu yoktur. 

Fakat Rububiyet sorunu vardır. Allah’ın icraatına kaanat etmiyor.

4 . Y E ’ İ S :

merhamet ve  

 hikmet ve 

 adaleti ve 

 rububiyeti noktasından bakamıyor (K.220)
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• Bu rejime karşı ben islamiyetimi, imanımı koruyamıyorum. Biz hepimiz bir olduk bu rejime karşı. 

Buradaki kuruluş gaye bu. Bu cemaatin felsefesi rejime karşı olması gerekirken, rejimle beraber olursa (din adına) 

münafık olur.  Rejime zıd gözüktüğüm halde kemalizm ile beraberse münafıktır.  

Bu dini cemaatin içinden çıkıp kemalizm rejimine girse kafirdir... 

Kafir; Amelen ve itakaden karşımızdadır. Münafık ise; amelen bizden iyidir. İtikaten de bizden iyi.  Dokuz tane itikadı 

bize coşarak anlatır ama bir tane itikadımızı bozarak bizi dinden çıkartır. Onun için şeytanın en büyük sıfatı budur.

Peygamberimize hased  olmadan inkar edemez. Mesela; peygamberi kıskanmayan hased etmez. Secde edememesinin, 

onaylamamasının nedeni hased’tir. Tekebbür ve imtina Rahmeti anlamadığı için ye’se düştü... Ye’se neden düşer 

insan? Allah’tan kim ümidini keser?  -Kafirler.  Demek ki; Rahmet-i İlahiyenin Şuun’unu anlamadı. Bu sistem orda 

çalışmıyor.. Yani Rahmet değil. Rahmet kafirde de var, şeytanda da var. Ama orada RAHİM yok. Ye’se niçin düştü. 

(sf 11 bk)   Eğer zerre kadar merhameti olsaydı insanları imansız yapamazdı. Müslümanlara  zarar veremezdi.

S- Şeytanın dimağı var, peki vicdanı var mı?  

C- önce vicdanı çalışmıştı. Sonra  tefessüh etti.

• İ.Ş. 67:  Şeytanın kalbinde marifet var mıdır?  Yoktur. Çünkü «san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin 

için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için 

kalmıyor.»

Bizim dimağa nereye kadar müdahale ediyor? Vahiyde direk taakkulden giriyor sisteme. Çünkü aklı muhatap aldığı 

için..  Taakkul’den girdiği zaman vahy hayalatın ve sufli fikirlere bulaşmadan sisteme gidip kendisi çalıştırıyor. 

Tasavvuru ve tahayyülüde tamir edip düzeltiyor. Fakat en baştan tahayyül, tasavvur diye devam etmiş olsaydı  

oradaki renklerle boyalanabilirdi diye  Allah ona müsade etmemiş.

Şeytan buraya kadar nüfuz edebiliyor. 

Bundan sonra taakkula atıyor.
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Dimağa vesvese gelmez ... Vesvese histir.  Kalbe vesvese atar. 

Kalb iki şeyden etkilenir. 

1. Amel ve 

2. iman 

İmanlıya, imansız der.. İmanlı olduğuna delildir.  Ameli olduğundan, amelin yok der.  Abdestliye abdestin yok der. 

Allah ve melekleri Vesvese ve Vehim de vermez. Yapılana zıddır. Şeytan namazın sonunda abdestin yoktur derse 

abdestli olduğuna kanıttır. Eğer namazın başlangıcında abdestin yoktur derse değerlendir. Bir Delil var mı? Zan. 

Bir saat önceki durumu hatırlatıyorsa , var mı bir durum yok. Hiç ciddiye almayın namaza devam. Sık sık gelsede 

önemsemeyin..

S- yemek yerken abdestin yok derse, vicdan tarafı da söyletir mi ? 

C- yemekte abdestin yoktur demez şeytan. Çünkü orda vesvese olmaz. Adab-ı mubeşşeret’tir.  

Ama şeytanın en çok hoşlandığı şey farzları karıştırmak. Bunu yapamazsa vacibleri karıştırır. 

• Ama imamın hakikatende abdesti yoktur hatırladı. Namazını bozmadan ayaklarını  kaldırmadan sürüyerek üç adım 

geriye gidip oturur. Diğer imam yine ayaklarını kaldırmadan sürüyerek üç adımda diğer imamın kaldığı yerden hiç 

bozmadan devam eder. Abdesti olmayan adam abdestinin olmadığını ifşa etmez.. Evinde kendi namazını iade eder. 

S- Namazın sonunda hakikatende abdestsiz olduğunu hatırladı. Kendini abdestli zannetti.. Namazını eda etti..? 

C- Eğer, yaşlı bir insansa, zor durumda, takat getiremeyecek Rahmetten Allah cc. abdestsiz olduğunu unutturuyor...

Oruç içinde olur bu. Oruçlu olduğunu unutturur. Yemeğini yedirir. Sonra hatırlar. Bu da Rahmettir. 

Melekler namazın başında hatırlatır.  Şeytan sonunda hatırlatır.

• Derse devam: Dimağı kontrol edebilmen için iç ve dış reaksiyonlara göre hareket etmen gerekiyor... 

Kontrol edemediğiniz her şey bizi kontrol ediyor demektir...  İnsanın en çok başına bela  zekasıdır...

HAKİM  değilseniz, MAHKUMSUNUZ.     Hakimsen  -- Akıllısın.     Mahkumsan  -- Zekisin...

Psikoloji sorunu yaşayanlar zeki insanlardır.  Zeki insanlar akıldan mahrum olmuşlardı çünkü şeytanın 4 sıfatından 

kurtulamadıkları için. Farkettiği nisbette kurtulduğu kadar akıllı olur. Ben zeki miyim akıllı mıyım nasıl anlarız? 

Bu 4 sıfat olup olmadığına bakarız. Bu 4 sıfatı nasıl anlarsın? 

Zekiler; bu dört sıfatların varlığı nisbetinde  Psikolojik sorunlar yaşar...

Şeytanda bulunan:

• Kibir

• Hased

• Ben merkezli 

• Ye’s

• zekilerde de var... Bu dört sıfat var olduğu için zekidirler. Şeytan zekidir. Akıllı değildir.
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Kur’an-ı Kerim;

• ‘Aklınız yokmu, 

• düşünmezler mi, 

• ne kadar da az düşünüyorsunuz, 

• aklını başına al ’ diye hitab eder...  Bu hitablar akla değildir. Aklı başta olmayanlaradır. Zeka’yadır..

Akıl Camidir. Cem-eder. Vahy’e  bağlanmaktır. İstidada bakar. Akıllı kişi aynı zamanda zekidir.

Zeka aklın bir sıfatıdır,  cüz’üdür. Kendisini idare edebileceğini zannedip vahye tabi olmaz. 

Kabiliyete bakar.  Zeki kişi akıllı değildir. 

Zekilerde psikolojik sorun var ve Kaynağıda bu dört sıfat dedik. Tesbitim: Her zekide bu dört sıfat yok.. Bu dört sıfattan 

biri var. Mesela; ye’s olan birisinde kibir ve hased kesinlikle yok.. Ama zirve ye’s.  Bazılarında kibir zirve ye’s yok... 

Biri galib olsa da aynı karşılığı aynı neticeyi verir.. Yani bu dört sıfat eşit değil..Derece derece... Zeki midir, akıllı 

mıdır...Realiteden..

Mesela bir kişi hasta. Senin yanında kalıyor. Çare değilsin rahatsızlığına... İlaçları veriyorsun, uyuşuyor. Biliyorum ki filan 

bunun çaresi.. Soruyorum sana ben filaneye gidebilirmiyim ?  Gidemezsin. Niye ? Çünkü cemaatımızın geleneği budur. 

Gidersen şahsi maneviden düşersin.  (hangi şahsi maneviden bahsediyor ? kendi şahsi manevisinden.. Kendisini cemaat 

zannediyor)

Bu çocuk kalksa psikolojik sorunu ilerleyip intihar etse mesulü kimdir? Katili sensin. Aklın örtülmesine sen sebeb 

oldun... 

Şeriatta; zengin bir insan, zekatını vermese, fakirlikten gıdasızlıktan birisi ölse..  Zekatını vermeyen zenginlerin hepsi 

katildir.. T.C. kanunlarına göre; adam öldürdük. savcı soruyor bunu niye yaptın, niye yaptırdı? Yapana misal 15 sene ...

Yaptırana, azmettirene müebbed veriyorlar... 

Bu dersi dışarıya değil Kendine uygula. Hakikatı gördüğün halde Çin,e gitmiyorsa (hadiste bir mana; İlim çinde dahi olsa 

gidip alın»). Benim peygamberim « ilmi Çinde dahi olsa al» diyor ki Çin putperesttir.  Benim davam arkadaşımdan alma 

diyorum.  Ben kimim o zaman ? 

Bir diğer misal: bende kibir var, bunun şeytanın sıfatı olduğunu farkettim.. Zekamı akla tahvil ettim. Bendeki kibir yok 

olmuyor.. Bu kibir beni aktif eden ulvi seciyeye dönüşüyor...  Akıllı zekavetten çıkmış olmuyor.  Zekavetini akıl (vahy) 

istikametinde kullanıyor.  Akıllı olmak zekavetini terk etmiyorsun.  Üniversite diploması olan ilk okul diploması yok 

olmuyor. Zeka  Aklın eli, ayağıdır. Zekavetsiz akıl olmaz. 

Akıl ile zekavet aynı seviyede olursa bunun adı müceddidliktir. Vahyin zımni olan ilhama mazhar oluyor. 

Yani imam-ı mubin kitab-ı mubin eşit olursa:   aradığını aradığından sorarsın...
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Zekavet düşünceler, bilgi, malumatlar birliği.   Akıl ise zekavetin bilgisini kullanacak.. Yani elim yoksa ben nasıl 

yazacağım. El benim zekavetimdir. İslam dini akla tahvil eder.  İslam dini akıldır.. Akıl dinidir denmez.

Camide «La’ilahe’dir» Aklı bırakmayacağız. Putlara «La’ilahe» diyeceğiz. 

Kilisede öyle değil. Aklı kapıda bırak diyor..Çünkü içeride akılsız şeyler konuşacağız... 

Konuşacağımız şeyler aklın kabul edeceği şeyler değil...

Kuşu neden kafasından değil, kanadından değil de ayaklarından bağlıyoruz diye sordum. Gelen cevap şu; eğer 

kafasından ve Kanatkarından bağlarsak rahat hareket edemez.  Fakat ayaklarından bağlarsak Hem rahat hareket 

eder, hemde diğer kuşların gelmesine vesile olur...  Soruyu zekiler sorar... Cevap akıllıya gelir. 

Derse devam: Levh-i mahfuza nadir de olsa giriliyor, küçük insan büyük insan olursa levh-i mahfuza girer.. 

O alem giren Üstadımı  tanıyorum. O aleme girdim diyor Lem’alar 271’de.

L 271: « Gece âlemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o âleme girdim. Hayalin fevkalâde

inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile alâkadarlığından,  koca dünyayı o gecede bir menzil 

gibi gördüm.  Zîhayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili 

şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeyi (A.S.M.)

hayalen müşahede ettim. 

Şeytan  kürste takıldı.        

Akıl levh-i mahfuzda takıldı.         

Kürse  kadar karışabilir dimağda..Ondan tefekküre gidemiyor...

Şeytanda niçin tefekkür yok? Çünkü tefekkür aklın sıfatıdır.    Akıl da  levh-i mahfuz ‘dur  Kürs aşağıdadır.

O zaman tefekkür şeytanda yoktur. Çünkü tefekkür aklın nururdur, ziyası değil.. 

Eyleme, aslına doğru hareket etmenin adıdır...

Tefekkür  büyük adamı alçak gönüllü yapar... (GAZALİ, İMAM-I RABBANİ gibi) 

Bilgi ve malumat ise  küçük adamı büyük yapar... Kibirlendirir.. 

Sonunda senin tevazu yapmana  vesile sebep olmuşsa tefekkürdür. Neticede  mütevazi olmuşsa bu  ilim olmuştur.

Enaniyetine vesile olmuşsa bu bilgidir...  

Eğer bir makamda isen; Şaşırır. Şaşırtır.. şaşıran şaşırttırır. İstikamette olan seni de istikamete sokar...

Tefekkür  makam sahibine istikamet verir ve istikamete vesile olur...
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L 271: Hayalin fevkalâde inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile alâkadarlığından, koca dünyayı 

o gecede bir menzil gibi gördüm.  

Zîhayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler.

Toprağın ve kürsün sureti    GECE.  Nefs-i levvame, mutmainne... 

Ne kadar karanlık olursa aydınlık o kadar gözükür. Gece aynı şecere-i hilkatin toprağı...

Nur

Hava 

Su

İnsanın nefsi - Toprak

Alem-i Şehadetteki 
kaşılığı Gece

Şecere-i hilkat
Büyük insan

http://www.nurdersi.com/video/dimag-11-latife-i-insaniyeseytan-enfusidirherkese-bakmaz

Malumat & Bilgi  & Düşünceler ----------------------------------> Tasavvur 

Ruhunu cennete çevirir ----------------------------------> Ruha

Kalbin ziyası ------------------------------------------------> Kalbe

Hidayete ----------------------------------------------------> Vicdana

İstikamet --------------------------------------------------> İtikad

Sadakat ---------> Dendiği gibi yapmak ---------> İltizam 

İhlas ---------> Dendiği için yapmak -------> İz’an

İlme -----------------------------------------------> Tasdik

Tefekkürle -------------------------------------------------> Taakkul

ENE
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