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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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❖ Dimağda merâtip 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 (Lemaat)

Dimağda meratip (mertebeler) ve dereceler vardır. Meratibin olabilmesi ise şu şartlara bağlıdır:

1- Ya zıddının müdahalesi olmalıdır.

2- Ya zıdların başkalaşması .(Buzun suya inkılap ederken, soğukluğunu bırakması gibi) 

3- Yada esmanın müdahalesi olmalıdır.

Mültebise ise  iki makamı yada iki mertebeyi yada iki nazarı karıştırma manaları içerir.

Mültebisenin anlaşılması için zan anlaşılmalıdır. Karıştırmalar en çok zandan kaynaklanıyor.

❖ Biçare vesveseli adam, bazan tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani, hayale gelen bir şüpheyi, akla girmiş bir 

şüphe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş zanneder (Sözler 277)

❖ Kalpte iman nuru olunca veriler doğru yere bağlanıyor. Evliyalar,enbiyalar buradan çıkıyor. 18.000 alem buraya 

bağlanıyor. Bütün nemrutlar ve firavunlar verileri kendilerine göre yorumlamışlardır. Dimağı ene, nefis kullanırsa 

firavunluk..vahyi kullanırsa iman inkişaf ediyor. «Çünkü duyguları, efkârları kâinatın envâr-ımarifetini getirdiği 

vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için, sönerler. Gelen 

herşey nefsindeki renklerle boyalanır (30.söz)» 

Dimağ hem santraldir hem de enerji üretir. Göze ve kulağa malzeme geldiği zaman dimağda enerjiye dönüşür. 

5 duyu organı ile içeri alınan her şey içeride hayatlanıyor. Dimağı yönetmek için mutlaka doğru malzeme verilmelidir. 

Dimağın bütünlüğü ise  Zihni besliyor. Zihnin yeri  Vicdanda. İradeyi besleyen ise eylemdir: İbadettir. 

Sünnet-i seniyyedir.

DİMAĞ
(Merkez 
Santral)

Tahayyül

Tasavvur

Taalluk

Tasdikİz’an

İltizam

İtikad

VİCDAN

İrade

(İbadetullah)

Zihin

(marifetullah)

His

(muhabbettullah)

Latife-i Rabbaniye

(müşahedetullah)
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❖ «..âfâkî malûmat nefse geldiği vakit, enede bir musaddık görür; o ulûm, nur ve hikmet olarak kalır, zulmet ve 

abesiyete inkılâb etmez  (30.Söz) » «..ene, şu hâinâne vaziyetinde iken, cehl-i mutlaktadır. Binler fünunu bilse de, 

cehl-i mürekkeple bir eçheldir. Çünkü duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu 

tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için, sönerler (30.Söz) »

❖ Ene batın tarafıdır. EnaniyetMük tarafıdır.. Enaniyet denilince guru, kibir anlaşılıyor.  Oysa bu sadece bir 

manasıdır. Enaniyet bir mizan, mikyas, fihriste, harita, ayine, takvim ruznamedir (11.Söz).

Aynı şekilde Nefis denilince de nefs-i emmare anlıyoruz oysa diğer 6 mertbesi daha var. 

❖ Enaniyet değil de ENE’nin işlevi nedir ?  538 Sözler « musaddık ».. Yani kim komut veriyorsa onu oraya bağlamak... 

Adamın Ene’si çalışmıyor.. dimağı çok iyi çalışıyor. Merkez çok iyi, telefonlar geliyor fakat telefon dışında bir santralci 

olması lazım ki bağlasın. Bunu ENE yapıyor. Yukarıdaki 7 özelliği ile Enaniyet tarafı değil. Dimağ ve akıl ne kafir ne 

müslümandır..herkeste çalışıyor.  Akıl için cihaz-ı insanîdir diyor Üstad..kim kullanırsa onun olur. Dimağ da böyle bir 

sistem. Eğer bunu nefsine kullanırsan firavun olur. Vahiy kullanırsan inkışaf ediyor. «âfâkî malûmat nefse geldiği vakit» 

buradaki «nefis» insan manasındadır.. nefs-i emmare değil.  «nefsinde onu tasdik edecek ...bir madde bulmadığı 

için, sönerler»..yani vicdana inip Zihne inmedi. 

Bu durumda Dimağ ile Vicdana arasında tasdik eden bir birim var..ki tasdikten itibaren Dimağ ve Vicdan iç içe çalışıyor, 

ayrı ayrı değil gibi görünüyor. Dimağ 7 mertebesnin bütünlüğünde besleniyor Zihin. Zihnin görevi Marifetulah.. 

Marifetullah olması için de Dimağın bütünlüğü lazım.. Yani alt yapısını dimağdan alıyor.  

• Vicdanda: İradeyi (ki Subut-i sıfattan geliyor) besleyen eylemlerdir yani İbadetullah, Sünnet-i Seniye. 

Zihnin beslendiği yer ise Dimağdır...sırf akıl değil, dimağın bütünlüğüdür. 

• Dimağ santral.. Yani Allah (cc) ile alemler yani şecere-i hilkat araında bir santral. İnsan donmuş et yığını veya enerji 

paketi değil. Şu bina ile kendin arasındaki farkı düşünebiliyor musun ? İşte beden ve ruh ilişkisi de böyle. Cesed 

ruhun libası değil, hanesi ve yuvasıdır diyor Üstad. Ruh ise mahluk..ona ENE giydirilmiş..ben olan ben. Dimağa 

müdahale ediyor. Bunu dizginini ya nübüvvet ya felsefe tutacak. Neyi konuşuyorsak oraya taşınıyorsun..bunu bildiğin 

zaman o kabiliyet gelişiyor ve o haller oluyor sende..yani şimdi bu konuştuklarımız fikir düzeyi değil..neyi düşünüyorsan 

oradasın.  7 malzeme dışarıdan alındı, hülasalandı.. buna DİMAĞ dedik. Buna gitmesi için kim onay verecek ? ENE. 

Yani anahtar. Anahtar da aslında ELİF. «Musaddık» yani elektrik devresinde elektriğin gelip-geçmesini kontrol 

vazifesi var başka bir şey yapmıyor. 

Anahtar (ENE)

Elektrik devresi
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❖ Eğer ENE «duyguları malumatları getirince» yani akım üzerine geldiğinde anahtarı açma-kapama vazifesini 

yapamazsa gelen akımı aşağı veremiyor ve üzerine sarıyor ve «RAB benim» diyor. O zaman acaip haller, fikirler, 

hisler, haletler  oluyor. Çünkü cereyan sardı..korkunç bir enerji..aslında orada 2 derecede normaldi eğer inseydi aşağıda 

enerji olacaktı. Ama Dimağa sarınca 600 veya 2000 watt enerjiye dönüştü oysa yukarısı geniş bir fabrikaydı. 

O zaman «RAB benim» dedi

Dimağ böyle bir santral ama aynı zamanda enerji de imal ediyor. Bir çocuğu hastanede gösterdiler. Günde 5 saat en az 

telefon ve bilgisayarda oynuyormuş. Beyin enerjisi o kadar sömürülmüş ki (haramdan bahsetmiyorum haram olsaydı 

ruhu çökerdi).. Telefonda ses ve video kaydederken enerji harcanmıyor mu ? Aynın bunu gibi koku almak için enerji 

harcamam lazım. Görmek, dil göz kafa da aynı böyle..enerji harcaması lazım. Çünkü hepsi kayıt yapıyor. Telefonun pili 

bitiyor ama video’ya, sese dönüşüyor.  Bu çocuktan o kadar enerji çekilmiş ki kabloyu yakmış.. Sistem yanmış. Elinde TV 

kumandası ile neden koltuk başında uyuyor, kalkamıyor..beyin sömürülmüş TV ile. Yerinden kalkacak enerjisi olmadığı 

için ancak 2 saat uyuyarak enerji kazanacak ki kalkıp yatağına gitsin. Araba aküsünde, plakalar içinde bakır oksitler 

olur. O plakalar ızgara şeklindedir ve bakır oksitle kaplıdır. Onlar dökülünce akü bitti denilir. Çocukta baktım ki zerre 

kadar enerji yok.. Huruf-u Mukatta bile tesir etmiyor. Dimağı çökmüş… 

❖ Termik, hidrolik, nükleer santraller var enerji üretmek için..bunu gibi dimağın 7 tane malzeme kaynağı var: tahayyülle, 

tasavvurla vs çalışan. Göz malzeme getirince, kulaktan girer sesler, burunda dilden gelenlerin hepsi  enerjiye dönüşüyor, 

içeri giren her şey hayatlanıyor.. Dimağ aynı zamanda bu girenleri dönüştürme, format değiştirme özelliği de var 

(bilgisayardaki gibi flv, wmw vs.).  Çok karışık görünüyor ama aslında çok sade..şöyle ki: dimağa giren her şey 

canlanıyor mu ? Canlanıyor. O zaman dimağını yönetmek için doğru malzeme vereceksin.  Santralden aşağıda ENE 

(ben diyen ben) merkezde iş yapıyor. Dimağa malzeme olarak mesela gül geldi. «ne güzel» dedi..maşallah diyemiyor 

çünkü ENE devre dışı..bunu aşağıya kim bağlayacak. Elektrik geldi.. Ama devreden geçmiyor. O zaman gelenler sönüyor. 

Bitiyor.  Dimağ bu şekilde bir santral, bir kavşak ama aynı zamanda elektrik imal eden bir sitem. 

❖ Dimağın bir özelliği de mazi ve istikbali halde görebilmesi. Eğer bu bilinirse Kader de çözülüyor. 10. Söz: «İşte, kadere 

ve kazâya iman rüknünün dahi (iman esaslarında sadece Kaderde izah var. Yani  «ve bil Kaderi» diyor ondan sonra izah 

getiriyor: hayrihi ve şerrihi. 5 iman esası benden hariçtir: Allah, melekler, kitaplar, peygamberler. hepsinin karşılığı 

benim dışımda bir şey. Ama «kadere iman»... Kim Kader? Ararsan kendini bulacaksın. Kaderin izahını hayrihi ve şerrihi 

diyerek yapıyor yani bize ipucu veriyor.. 5 tane iman esası ile dön kendine... 5 iman esasını tanımlayan, iman edip 

eminliğe gelen kişi emin olandır çünkü İman eminliktir.  ), geniş bir vecihte sırr-ı hayatla anlaşılıyor (hayatın ve hayatın 

sırrını anlayanlara mazi müstakbel düz oluyor. Kaderin zemini hayattır) ve sabit oluyor. Yani, nasıl ki âlem-i şehadet ve 

mevcut hazır eşya, intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor; öyle de, âlem-i gaybdan sayılan geçmiş 

ve gelecek (yani geçmişime gitmek için geleceğime yürüyorum. Habbe’de geçiyor: karşınıza büyük bir ayna koyun. Ben 

o aynada kimi görürüm ? Arkamı görüyorum. Gittikçe aynada gözükene gitmiyor muyum ? Aynada gözüken arkma ben 

de arkama gidiyorum..mazime gitmek için geleceğime yürüyorum)
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• Mahlûkatın dahi mânen hayattar bir vücud-u mânevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki, Levh-i Kazâ ve 

Kader vasıtasıyla o mânevî hayatın eseri, mukadderat namıyla görünür, tezahür eder.  (Geçmişin içinde sen varsın.. 

geleceğin içinde de sen varsın.  İhtiyarınla yoksun orda.. iradenle varsın.. vefat edince ihtiyar gidiyor) 

İrade Alem–i gayb tarafındaki yapımızdır..sistemdir 

İhtiyar santraldir ölünce dimağdaki sistem kapanıyor

Dimağ aktif eden arkada Ene’dir. Nasıl ki yediğimiz yemek vücudumuzda ekmek vs olarka yok ama enerji olarak 

kullanılıyor aynı şekilde dışarıda dimağa gelen her şeyde dimağda enerjiye dönüşüyor

• Dimağ ile yaşamak: «Dimağımız da  Asr-ı saadetin o cazibedar hayatını canlandırmış güya maziyi istikbale  

çevirerek  bir müddet o alemde ve o nezih ruhlu ulvi düşünceli insanlar arasında  yaşatmıştır (Barla 291)» 

Dimağ dışarıdan aldıklarını emr-i nisbi olarak aldıklarını enerjiye dönüştürüyor. Dimağ ayrıca kendisi aldıklarını 

kullanarak kendisi imal ediyor  emr-i  itibari. Dimağ santraldir. Bütünlüğü gelmiş bir dimağda 18.000 alem ziyaret 

etmeye başlıyor.. senin üzerinde cereyan etmeye başlıyor 

• « Hayat, tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir inbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki  hayatın  

ziyası olan  şuur  ile,  akıl ile bir insan  kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi  o zihayat kendi aklı ile  avalimi 

ulviye de  ve ruhiye de  cismaniye de gezer yani o zi-şuur  ve zi- hayat  manen o alemlere misafir gittiği gibi o 

alemler  dahi o zi-şuurun  miratı ruhuna  misafir olup  irtisam  ve temessül  ile geliyorlar (sözler 506)

Dimağ ALLAHIN Halık ismine mazhar oluyor. Dışarıdan aldığını içeride farklı tasarlıyor. Halikıyete ayinedarlık  

yapıyor. Halık ismi olmazsa  sen hiçbir şey tasarlayamazsın. Duygularla malzeme alıyor enerjiye dönüştürüyor emr-i 

nisbi. Dimağın önemli bir vazifesi de: Dışarıdakileri kullanarak dışarıdakilerle alakası olmayarak kendini inşa 

etmek.18bin alemin kavşağı oluyor. Dimağın başka bir vazifesi Adem alemlerine malzeme yetiştirmesidir

❖ ADEM ALEMLERİ SANTRAL.. 

Haberler, Tv, internetten içeri girenler Dimağa geliyor. 

Şecere-i hilkatte bunların yeri olmadığı için Dimağ 

onları direk Adem alemlerine bağlıyor, çünkü sistemde 

bunların yeri yok. O gereksiz haberler, malumatlar 

tefekkür yapmamıza da mani oluyor! 

Oysa senin o haberi bilmen harici değiştirmiyor 

ama seni değiştiriyor..! 

Dimağın 4. işlevi  adem alemlerine malzeme yetiştirmesi, 

adem alemlerine çalışmasıdır.

SANTRAL

Adem 
alemleri

haberler, Tv vs.. 
içeri giren gereksiz 
malumatlar
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• Eğer bu aklın hedefi, gaye-i hayli yoksa «zihinler enelere döner»... Akıl  kendine döner.. o zaman bu dünyada yaşama 

şansın hiç yoktur.  O zaman hayat anlamını yitirir. Ama kanser olsan kemoteapi ile hayata bağlanmak istersin..ölmek 

istemiyor değil mi ? Ama iflas edince intihar ediyor..insan kanser oldu diye ölmüyor. Sebepler tükendiği için insan 

ölmüyor, insan öleceği için sebepler tükeniyor.

• Tefekkür ile Dimağ bütüne geliyor. Dikkat ile merceği odaklar gibi odunları yakıyor.

İmanın altı tane bakış yönü var. Bakış yönü aynı zamanda hakikattır, bütünseldir. 

Hem DEHR esması var. Zaman DEHR ESMASINA BAKIYOR.  Oysa biz zamanı tek biliyoruz.. Zamanın altı yönü vardır.

Dimağ gelenleri ya teke indirger ya da detaya böler. Dimağın bütüne gelmemesi demek Pirizmaya gelen 7 renk gibi  

eğer dimağ mertbesinde biri eksik olursa prizmaya vurunca dışarıya ziya çıkmayacak (ziya prizmaya verilirse 7 renk 

çıkıyor. 7 rengi tek tek prizmaya göndersek yine ziya çıkıyor ama 7 renk değil de 6 renk göndersek bu sefer ziya çıkmıyor 

sadece tek tek  renk çıktığı gibi) Ziyanın gittiği, irtibata geçtiği yer ise Zihin.. Mesela Tahayyül ve tasavvurdan Fotoğraf, 

malumat geldi.. dimağını bütüne getirmeyen kişide o enerji içeride mutlaka patlak verecek: ya adem alemlerine inecek 

sıkıntı yapacak ya da vücuda  geçecek.

7 mertebeden biri işlevini yapmasa Tahayyül veya taakkul bozulsa o zaman dimağda hapsoluyor. Bu sefer ihtiyarda 

kalıyor. Oysa dimağ bütünlüğü bizi iradeye bağlıyor. İtikadın, iz’anın, iltizamın, taakkulun, tasavvurun çok iyi olsa ama 

bir tahayyülün  bozuk olsa (internet, filimle doldurmuş olsan).. Risaleyi ezbere bilsen de bir yerde arıza veriyor.

Ne oluyor ? Risaleyi ne kadar  okursa okusun içeride çöküntü yaşayabiliyor..7 mertebenin her biri kendi havasında. 

Biraz daha ilerleyince şizofreni oluyor. 

İlim sarayının temeli Hz. Ebubekir Sıddık (r.a)..yani ZEMİNİ: sadakat (terkler) ve ihlas. Onun üstüne bina ediliyor. 

❖ Lütuf ve kahrı tek görebilmek (şey-i vahid..bilmeyen çekti azap) .yani buradan sıyrılmak, mazi ve müstakbeli hazır 

anda  görmektir. «Sultan olan anlar bizi» yani kendini fark eden, yani sarayda yukarıda oturan anlar bizi..

Z İ Y A

Tefekkürle bütüne geliyor
Dikkat ile merceği odaklar 
gibi odaklayıp odunları yakıyor

Merkez Efendi
(Dimağ)
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ÜÇ tane vücud vardır:

1. Vacibül vücud  Cenab-ı Hak

2. Mümkün vücud  olabilir de olmayabilir de.. Vücudu başkasına muhtaç olan imkanî vücud

3. Mümteni vücud  olabilirler içinde olmamış olan (Mesela 8 kafalı  bir insan olabilirdi  buna mümteni vücud deniliyor)

Adem-i Mutlak yoktur. Adem vardır o da vücudun ilme perde olmuş ünvanıdır. 8 kafalı bir insan olabilirdi bu Ademdir.. 

Vücuda göre Ademdir.. böyle olabilirdi olmadı buna mümteni vücud deniliyor bununda Kevn sıfatına bakıyor. Subuti sıfatta 

kudret vücu-u harice bakar kudrette olup da vücudu harice çıkmamak olmaz, Olmayacağı için Mümteni vücudlar Kevne 

bakıyor ama kudretin içindeki Adem başkadır o yüzden Üstat hazretleri Kevn’i zati sıfatlara koymuş.

❖ TEKVİN: Yaratmak çıkarmak demek. Kevn de vücudların hepsi var yani vücudun kendisi var irade buradan seçiyor  

kudrette seçtiğini halkediyor. Seçmedikleri Kevnde oluyor. Kudret bir şeye taalluk ederse artık Adem olmaz.. O vücud 

olur, imkan olur vücuda çıkmış olur Kevn deposuz depodur. Adem sıfattır sıfatsız sıfat varlıksız varlık Kevn  ise zemin.

• Adem-i sırf başka (var)

• Adem başka (var)

• Adem-i Mutlak başka (yok)

Kudretin içindeki adem = vücudu ilme perde olmuş adem vardır, Kevnde olan. İnsanın bu yaşa gelinceye kadar  bir sürü  

vücudları var. Onlar da kudrettir ama  şimdi yok vücuda ama hazırda değil.  Kevn ise hiç  vücuda  çıkmamış 8 kafalı insan 

gibi.  Dimağın bir vazifesi de Adem alemleri hesabına çalışmasıdır. Cehennem den beterdir, ihraktır Adem.. çünki 

cehennem de adem hesabına çalışıyor. Ademe geçtiğin zaman konuşamazsın. Vefat eden adam gibi artık Kevne 

geçmiş Üstad neden  hiçliğini bilmeğe  çalışıyor detaylarla uğraşmıyor. Cem-i cem ederek  18 bin alemi her keyfiyetini  

her an yaşamaksızın  yaşayacaksın. Benliğini  yok ediyor her şeyden  sıyrılıyor.

HERKESİN MİRACI FARKLIDIR:

• Süleyman (as) servette ve varlıkta olmuş

• İsa (as) zühd ile yapmış

• İbrahim (as) ateşte olmuş

• Yunus (as)balığın karnında 

Vücud nasıl Ademe dönüşür ? Güneş enerjisinin sıcaklığını klima soğuk olarak dönüştürmesi gibi.. 

Dimağın bir vazifesi daha: zanlarımız şubelere ayrılıyor dimağımızda..  vehimler  zanları üretiyor.. miraç yaptırıyor.

Şeytan kürse kadar miraç yaptırır nasıl anlarız ? Aslında seni çıkaran özünden seni koparan hakikatını unutturan 

bulunduğun alemi  şartlarına  uymuyorsan  öfke  gadabı vurup kırmaya  sebebiyet veriyorsa şeytanî miraçtasın.

Dimağda  bir işlevi de vehim alemlerine  çalışması  şeytanî miraca alet oluşudur. 

Adetullah’tan çıkaran, başka temenniler bulmaya  bizi  yönlendiren, umulmadık   sokaklara  sokan  vehim alemleridir

http://www.nurdersi.com/video/dimag-2-dimag-yapisi-ve-haritasi-ehline-muzakereli-ders-2-s-06-dk-dir
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