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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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 İnsan kendi bildiğine itimat etme nisbetinde nakıstır.

Nisbetin tersidir  nakıs

Nisbi  köküne, nesebine bağlanmaktır.     Nisbet etmek;  aslına  taşınmak…

İnsanın kendine bildiğine itimat etmesi  o nisbetten kopmaktır.

S- nasıl anlarız?   C- insanın kendisini beğenmesi, kendi bilgisine güvenmesi

Bu tip insanlar:

• Tenkitçi olur. Başkasının bilgisine ihtiyaç duymaz.

• En büyük zaafı; derse katılmaz. Kendi okumasını esas alır.

• Müzakere ve mütaalayı bırakır (oysa medreselerin  ve Osmanlının yıkılmasına sebep müzakerelerin yok olmasındandır)

Tekvin ; sıfat-ı zatiye mi yoksa sıfat-ı subutiye mi diye  bize bakan tarafı dimağa bağdaştıracağız.

S- dimağa nasıl etkisi var?     

C- bunu çözebilmek için ilk önce zati mi yoksa subuti mi olduğunu bir kararlaştıralım dedik önce       

SIFATLAR;

1- Sıfat-ı İlahiye  Allah’a ait sıfatlar

Kendisi ve manasının zıddını Cenab-ı Hakta nisbet caiz olan sıfatlardır.

Bunlar: Rıza, Rahmet, Gazab gibi ( iki ucu da kendisine bakıyor.)

2- Sıfat-ı Zati  Allah’ın zatından ayrılması mümkün olmayan zatına lazım olan ve vacib olan sıfatlar 

Bizde karşılıkları yok. (içsel alemde var)  Bunlardan zıd olması gerekenlerden biz çıkmışız. 

3- Sıfat-ı subutiye  Bunlar bizde olup, Cenab-ı Hakta da var ama bizden ona bağlantıyı kuran sıfatlar.

(Aynada gözüken esmadır.  Ayna sıfattır)

Sıfat-ı zatiye de bu aynayı ayakta tutan kısım 

Cenab-ı Hakın Sıfatları  hayat, ilim ,sem ,basar ,irade, kudret ,kelam sıfatları var.

Bize bunlar mevcut. Biz bunlarla Allah’ı tanıyoruz. 

• Ş.147’de: «..yedi sıfat-ı subutiye olan hayat, ilim, kudret, irade, sem’, basar ve kelam sıfatlarının ….» diye geçiyor.

Üstad burada Tekvini; subuti sıfat diye almamış. Zati sıfatlar: kıdem,  beka,   vücub,   muhalefetun lil havadis, 

kıyam-ı bi nefsihi, tekvin

Tekvin; var etmek meydana getirmek yaratmak. Yaratmak zati olması yönünde ama bunu ispat etmemiz gerekiyor.

Devamlı sorulan  “ Allah’ı kim yarattı “ sorusunun cevabı: Yaratılan bir varlık bir şey yaratabilse bile önceden 

yaratıldığından dolayı onu gerçekleştirir. Yani bir vagonun diğer vagonu çekmesi için en baştaki lokomotife ihtiyaç var. 

Demek ki en başta tek bir yaratıcıya dayanması lazım. Bundan dolayı yaratan tek olduğu için kendinden sonraki 

yaratma özelliği o baştan geliyor. Onun için tekvin zati olması  gerekiyor. Yani: yapan yapılması lazım. Yapılacak, 

sonra yapacak. yapılmadan yapmak diye bir şey yoktur.
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• Tekvin diye bir sistem var. Bunun içinde adem de var. Ademin içinde tekvinin içerisine yalnız ilim giriyor. İlimde her 

sahasına giremiyor. İlim nakıstır. İlim yalnızca tekvinin içerisindeki ademe taalluk ediyor. Ademinde ademi var. 

Derecesiz derece. Adem ile adem-i sırf aynı yerde . Tekvin  ademin içinden ilim ( mümkin ve mümteni)  olanları alacak, 

fakat bunlarda hayatlı olanları alıyor. Tekvin bir manada bazı şeylere hayat veriyor.  Hayat verdikten sonra ancak 

hayatlı olanları alıyor. 

Yani  ilmin içinde inkılap geçiriyor mümkin ve mümteni olarak ayrılıyor.

Ademin içerisinde : madum   & mevcud (vücud) & mümkin & mümteni Bunların içinden mümkin ve mümteniyi 

çıkarıyor. Diğerleri zaten mümtenin içerisinde var. Yani 8 kafalılık da tek kafalılık da mümkinde var fakat mümteniye 

tek kafalı olarak çıkıyor. ilim tek kafalı olmayı alıyor. 

Mümteni istatistik bilimde  demograf :  örneğin bir zar düşünelim uzayda görülülebilecek ihtimallerin hepsi var.

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,) 1,2,3,4,5,6 dan başka bir sayı gelemez bunlar mümkindir. 7,8,9 da mümtenidir. Ama bu sayıları

ifade edebilmek için 0 -10 ‘a da ihtiyaç olması gerekiyor. Olmayıp da olması lazımlar mümtenidir. Yani 6 diyebilmen

için 7 de olması gerekiyor. Ama zarın üstünde 1,2,3,4,5,6 sayılarını almış 7,8,9 sayılarını almadığına göre bunlar 

mümteni vücudlar. Bunlar olmadan da 1,2,3,4,5,6 sayıları ifade edilmiyor. Varlar ama vücudda değiller. Bu sayılar 

sonsuz, bu sonsuzluğun içinde de 1,2,3,4,5,6 var. Dolayısıyla bunların hepsi mümteni. Bunların içinden seçtiğimiz bu

altı  sayı mümkin. 

Kudret ve irade 1,2,3,4,5,6 sayıyı almış. Bu zarların atılması halinde 1 gelmesi yada 2 gelmesi gibi olasılıkların 

hepsinin değerleri toplamı 1’ e eşit olması gerekiyor. Yani 1 gelmesi de , 2 gelmesi de , 3 gelmesi de değerler toplamı 

1/6 dır.  1/6 +1/6 +1/6 +1/6 +1/6 +1/6 = 6/6 = 1 sayı doğrusundaki bütün sayılar mümtenidir. Bu sayıların gelmesi 

için bir sebep olması sadece bu sayılara taalluk etmiş.  zarın üstüne sadece 6 tanesini almışlar. Bu altı sayı ise 

mümkin. Bu altı sayıyı bir düzene koyarsak: mesela 5 ‘ten büyük sayılar desem bir irade yapsak 5’ten büyük dediğim 

için 5’ten küçükler madum olacaklar. Gelecekler ama bir işe yaramayacaklar veya gelmeyecekler. 1, 2, 3, 4 madum   

5 veya 6 da vücud olacaklar. 

• Ş-146 «..çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade hayat ile olabilir, 

ihtiyari iktidar zihayatlarda bulunur, tekellüm ise bilen dirilerin işidir.»  Yani buna göre bilmek hayatın alametidir.

• S- 197 «..emr-i tekvinisi , kudret ve iradeyi  tazammun ettiğini..»

Bu da emr-i tekviniye vasıtasıyla içinden mümkin  olanları çıkartıyor.  Bütün sayma sayıları kudrete madum olarak, 

Madum da ayat-ı tekviniyeye uygun olarak geliyor. İrade mevcudları çıkartıyor. İradede inkılap geçiriyor vücud 

oluyor ve şeriat-ı fıtriye meydana geliyor.  Madum –mevcud – mümkin – mümteni  en kapsamlı olan mümteni. 

Mümteni çıkarttı  Sonra ilmin içine kudrette geldi Mümkini çıkarttı  sonra mümkinde evamir-i tekviniye işin 

içine girince madum oldu. Madumun içinde de mevcut var. Mevcuda da evamir-i tekviniye girdiği zaman vücud 

buluyor iradede.
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• Mevcud ile vücud farklıdır: Mevcudtur ama vücuda çıkmamıştır. 

• İlm-i vücuda kudret talluk ettiği her şey mahluktur.

• Kudretin taalluk etmediği herşey ilm-i vücudtur. Atom cinsinden, esirden de değildir. 

Misal:  bir bina projesi ilm-i vücudtur. (mevcut). Mevcut; ilmî mertebeleri de kapsar. Vücud-u ilmi vücudtur ama mevcut 

değildir. Vücud-u hariciye çıkmamış ( daire-i ilimde mesela..). İlm-i vücuda  tekvin müdahale ediyor ilim oluyor. 

Ademe tekvin müdahale ediyor. 

 Adem; ilmin ifade edildiği varlıksız varlık, zeminsiz zemin, vücudsuz vücud. İlim diyor ki; “ bende varlığım ama ademe 

nasıl gideceğim”...nasıl gidecek ilim oraya? karakterini, yapısını, şeklini bilmediğimiz tekvin giriyor devreye: “ senin işini 

ben yapacağım “ diyor. Ademe giriyor.  S- nasıl giriyor?  C- cehaleti ortadan kaldıran ilimdir. Cehalet ilimse cehalet 

vardır demektir.  Karpuz gibi yarıp bakalım cehaletin içinde  ne var: Cehaletin içinde adem var. 

Tekvin sıfatının içinde bulunan ademin bizdeki karşılığı cehalettir. Cehaleti  kaldırdığın zaman Allah olur. 

Ademin karşılığı.  İlim ise karşıtıdır.  S- bu ilmi nerde ifade ediyoruz?   C- cahilliğimizin üzerinde. 

Cahilliğini bilmekle başlar. çünkü o bilmekte ilmin temelidir. 

 İlim ademle başlıyor. Üstad hiçliğini bilmekle ifade etmiş. Eski eserlerde “cehl-i cehenneme atılacaksınız” diyor. 

Cehaletin vücudu var ama vücudsuz bir vücud, varlıksız varlık. Ortadan kaldırılacak kadar vücudu vardır..Bunu ortadan 

kaldıran ilimdir.

• M- 59 «..vücud-u ilmiye perde olmuş bir ünvandır (adem)»  Yazının yazıldığı perde. Yazıya bakıldığı için kimse 

perdeyi görmüyor. Gözükene odaklık gözükeni gösterene hiç bakmadık. Gösterene dikkat çelince görülüyor. 

Gösteren karşıki taraf biliyoruz ama hepsi biziz... Adem derecesi  var.. Fiziksel bir kaidedir: iki vücud, aynı madde aynı 

anda aynı yerde bulunmaz. Biri bulunurken diğeri olmaz. Ya ilim vardır  ya da cehil vardır. Hakikatta ise bütün zıdlar 

birbirine bindirilmiş ..hiç biride birbirini kapatmamış. Fizikte aynı yerde +10 derece varsa -10 derece yoktur. 

Hakikatte ise vardır. Çünkü zıdları kaldırırsanız derece yoktur. İlim cehil cinsinden, cehil ilim de cinsinden değildir.

• Eğer tekvin müdahale ediyorsa o zaman ilmi vücudtan ademe, ademden ilmi vücuda dönmüş oluyor. Muhalefetun lil 

havadis, kıyam bin nefsihi,  kıdem, beka, vahdaniyet: bunlar denmişse  bizde işlevi var demektir. Bizde işlevi olmayanı 

Allah dememiş,  bize  haber vermemiş. Mesela  vahidiyet-i zatiyenin içindekileri bilmiyoruz. işlevi bizde olmadığı için 

kendisi yok bizde.

Tekvin bize haber verilmiş o halde  işlevi var bizde. Yani tekvin Allah-u alem cehaletimizin zeminsiz zeminini tutuyor.

Yani cehil o kaar büyük nimet ki üzerine bina edilen ilim kadar değerli. Burada tek nakıslık bilmemek. 

Cehilini bildiğin anda cehalet zemin oluyor..üzerine bina ediyorsun..
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• Cehaletin kadar ilmin vardır. 

Cehaletin kadar Allah vardır. Cehaletin kadar itikadın vardır. 

Hiçliğin kadar Allah teayyün ve teşehhus ediyor. Aczin kadar Allah kadirdir. 

Naksın kadar Allah kudretlidir. 

Cehaletin kadar Allah alimdir. Kendini tanıdığın kadar Allah vardır. 

Allah’ı tanımak kolaydır. İnsanı tanımak çok zordur. Çünkü allah’ın peygamberi, kitabı, san’atı var. İnsanın ise: ne 

peygamberi, ne kitabı, ne de sanatı var. Ne ile neyi tanıyacaksın. İnsan kendiyle kendini inşaa edemez.

tanıyanla tanınan aynı yerde olursa…

gidenle gidilen aynı olursa 

sevenle sevilen aynı olursa                                 işte zor burası…

anlayanla anlaşılan aynı olursa

okuyanla okutan aynı olursa 

Kısacası kendini kendinle inşaa etmek. Kendini kendinle seyretmek.. 

Bu saydıklarımız hiçlik demektir. Hiçliği konuşmanın adıdır…

• Cehalet ademin sıfatsız sıfatı bizde.. Cehl-i  cehennem. 

Yani hastalıklar, musibetler, günahlar  vücuda çalışıyor. 

S- vücudi mi , adem mi nasıl anlarız? Bir şey geldiğinde bulunanı ortadan kalkıyorsa o vücud değildir. 

Misal; ilim geldi cehaletin kalkıyorsa ( cehalet bende asıl değil). Buzu kaldırdığında su daha vardır (buz asıl değilmiş)

Suyu kaldırdığında her şey ortadan kalkar (demek su asıldır).  Yani bir şeyin  cevher  mi,  araz mı olduğu, sıfat mı 

cevher mi olduğu nasıl anlaşılır ?: kaldırın birini.. ne oluyorsa. 

Ses veya düşünce: düşüncemi benden kaldırın ben hâla varım.  Konuşmamı benden kaldırın ben hâla varım. 

Demek bunlar hep araz, sıfat..hayatımı benden kaldırın ben hâla varım 

• Namaz kılmak ademden sıyrılmaktır. Ademden sıyrılabilen namaz kılar. Zaten «bir nevi huzura kabulün olan namaz 

ile…» huzur olabilmesi için ademden çıkman lazım. Namaz kılmayan ademdedir. Adem de cehl-i cehennemdir 

(bizdeki karşılığı). Demek oluyor ki  Allah’ın bahsetmediği daha fazladır bahsettiklerinden. Risale-i Nurda da aynı kaide 

var. Yani dediklerinden daha fazladır demek istedikleri… Ondandır ki nurları tanımadan önce iyiydik. Okudukça 

cehaletimiz arttı. Cehaletin içine fikren baktığımızda tekvindeki ademdir. Cehaletimi anlamak  ilim oluyor. ne kadar 

artarsa o kadar kök atıyorsun aşağıya… Bildikçe aşağıyı işgal ediyorsun.. (ağaç gibi…yükseldikçe köklerin yayılması gibi) 

Kur’an’ın anlatmak istediklerinin daha fazla olduğunu mana mertebelerinden de anlıyoruz: Vahy, sunuhat, tuluhat,  

işarat, rumuzat… sücunun,   gûsulun, muttalaun…bunlarında her birinin 70 mana mertebeleri var.
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• Tekvin ademe taalluk ediyor. İlim ademe giremiyor. Tekvin devreye giriyor. Ademe giriyor, alıp çıkıyor. Verilmesi 

gerekenleri  ilme veriyor. Bir sel geliyor. Kudretten kendine lazım olanları alıyor. Bundan dolayıdır ki ilimdeki her şeyi 

kudret, vücuda çıkarmıyor. Mesela dükkandaki herşeyi sen gidip alıyormusun… lazım olanları alıyorsun. 

S- kudret nasıl seçiyor?   C- evamir-i tekviniyeyle. Kudretin içinde  evamir-i tekviniye var. 

Evamir-i tekviniyede ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyelan var.  

Meyil irade değil. Kitab-ı mübinde  kudret ve irade. İmam-ı Mübin; ilim ve emir

Emir kudretten farklıdır. Tekvini ilme koşturan emirdir. Emr-i tekvini  kudret ve iradeyi tazammun ediyor.

Evamir-i tekviniye  sıfat ve iradeden gelen. Emir’i bilmiyoruz. Ama Oradan çıkan emr-i ilahi veya evamir-i tekviniye’ yi 

biliyoruz (bize yakın olanları). Tekvin ilme verirken o arada ademle ilim arasında veya ilim ile emir ademe karşı

saldırıyorlar. 

Veya  (tefekkürümü söylüyorum):  tekvin emiri kullanıyor.  ademdeki ilme dönüşecek mikratları, cinsleri  ilme taşıyan veya 

ilme yakıştıran emirdir.  Durup dururken bir şey çıkmaz.. birisi emrediyor. 

• "irade" sıfatından gelen şeriat-ı tekviniyenin hamelesi, mümessili ve mütemessilleridirler  (Sözler 511)»

Şeriat-ı tekviniye irade sıfatından geliyor. 

• « sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve

mütemessilleridirler (mektubat 478) «

Şeriat-ı fıtri   <----> Evamir-i Tekviniye. Şeriat-ı fıtriyenin zemini  Evamir-i Tekviniyedir. 

Evamir-i tekviniye ise  İrade’de.

Emr-i tekvini  ise  Kudret ve İrade’yi tazammun ettiğine göre dışında olması lazım. Kudret ona göre iş yapıyor. 

Tekvinî kevn. Kudret sıfatının  Zata ve Mahluka (Kevn’e) bakan yönü var. (54:26). 

Kudret sıfatının Mahlukata bakan yönü  Emr-i tekvinîdir. 

İrade sıfatında ise (iradenin içini bilmiyoruz) Evamir-i Tekviniye (İhtiyaç, İştiyak, İncizab, Meyelan)

• İmam-ı Mübini (mazi ve müstakbel denilen sistem) işleten  Emir ve İlim’dir.  (allah-u alem emir mazi’ye İlim 

müstakbel’e bakıyor ama kesin bilmiyorum) 

SIFAT

Vacibe bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka 
bakan yön

İRADE

Vacibe bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka bakan yön
(Evamir-i Tekviniye)

KUDRET

Zata bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka bakan 
yön (Emr-i Tekvini)

İLİM

Zata bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka bakan yön
(Mümkün ve Mümteni)

EMİR

Zata bakan 
yön (bilmiyoruz)

Mahluka bakan yön (şu an 

bilmiyorum ama  İmam-ı Mübin 
olarak kendini gösteriyor)
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• Kitab-ı Mübin  Kudret ve İrade sıfatına bakıyor. 

Kudret Kitab-ı Mübin’in aslına doğru bakıyor.  İrade ise  çıkmış olan hazır hale bakıyor.

İmam-ı Mübin emirse   emir aslına bakar, evveline bakar. 

İlim ise sonraki çekirdeğe bakar dersek:   Emir kökteki çekirdek (mazi).  İlimmeyvedeki çekirdek (müstakbel)    

• “aynadaki güneş ne ayn’dır ne gayr’dır.” (16.sözde) diyor Üstad oysa güneşin yedi rengi onun sıfatıdır. Dikkat edin 

emir denilen özellik  Subut-i Sıfatta yoktur. Emir denilen özellik Zat-i Sıfatta  da yoktur. Arada geçiş gibi birşey de 

değildir.  

Emir çözülürse emir olan hava arşı da çözülür. Emir’in geçmiş olduğuna dair delil: havada kapasite (yani hıfzetme)

olarak gelecek yoktur, mazi ve hâl vardır. O yüzden HAVA  Emir ve İradenin arşıdır. 

İrade Hâl (çekirdek) Emir ise Mazi (meyvedeki çekirdek)

Sıfat-ı ilahide  gazab ve rahmet

Zat-i sıfatta  kıdem, beka, vücub, muhalefetul lil havadis, kıyami bi nefsihi , tekvin

Subut-i sıfat ilim ve hayat.  Bunların içinde emir yok ama İmam-ı Mübin Emr-i İlahi ve İlm-i İlahi ‘ yi tazammun 

ediyor. Havada geçmiş depolu. ama gelecek yoktur.  Hava geçmişe ve şu ana bakıyor. 

• 20. Mektub: Şu kâinat, emr-i Rabbânî ile seyyaredir. Şu mahlûkat, izn-i İlâhî ile, zaman nehrinde mütemadiyen akıyor, 

âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette vücud-u zâhirî giydiriliyor, sonra âlem-i gayba muntazaman yağıyor, 

iniyor. Ve emr-i Rabbânî ile, mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür.

• Ademe göre  ilim  istikbal.    Ademdekileri ilmin eline veren emirdir. 

« Amma "kitab-ı mübin" ise, âlem-i gaybdan ziyade, âlem-i şehadete bakar. Yani, mazi ve müstakbelden ziyade, 

zaman-ı hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade, kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir 

kitabıdır »      İmam-ı Mübin kader defteri ise; «Kitab-ı Mübin", kudret defteridir  (M.37)

Kudrette olan herşey vücuda gelmiyor. 

• Önceki düşüncemiz şöyleydi:  

Cenab-ı hakkın ilmindeydik.  Cenab-ı hak irade etti mec’ul oldu.  Kudret taalluk etti kainat oldu. 

Ama  Kudret taalluk ettiği zaman herşey vücuda çıkmıyor. Levh-i mahfuzda herşey vücuda çıkmıyor. 

İkincisi ise: vücuda çıkacaklara 2. irade taalluk etti.  İlk irade ile ikinci irade karıştırılıyor. 

• İlk irade dediğimiz şey   Emirdir.    Emir ile levh-i mahfuza yazılıyor.

• Kudret levh-i mahfuzdan çıkarıyor.  Levh-i mahfuzdan çıkacak olanları irade ediyor. 

Çünkü irade Kitab-ı Mübin’e bakıyor.  Hazır zamana bakıyor. 
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Şu sebeple karıştırılıyor: bu mevcudatın 

• Allah’a bakan yönü var

• mahluka bakan yönü var. 

Kudret bize yakın.. 

Kudret hangilerini yarattı?       irade ettiklerini yarattı

İrade hangilerini tercih etti ?   ilmin tesbit ettiklerini.

Allah’ın Levh-i Mahfuzdakileri  ilimdir.

tercih ettikleri iradedir

yarattıkları kudrettir.

• Kudret’in  daha aslı  İrade .           İrade’nin  daha  aslı  İlimdir.

Vücudu buraya getiren bunun tersidir.  

İlim  ilmin içinden hangileri çıkacak. 

İrade  hadi çıkart levh-i mahfuza.. yani dendiği zaman.

Kudret  bunları çıkaran.  Ama Allah canibinden bakış (zuhurattan). Mahlukattan bakarsan iş değişiyor. 

Yani aynaya kendin için bakarsan kendini görürsün. Temizlik için bakarsan kirleri görürsün. 

Kudret ve irade bu yüzden esnek.

S- Emr-i tekvini mi yoksa evamir-i tekviniye mi daha camii ?    C- Evamir-i tekviniye  emr-i tekvini tazammun ediyor. 

• Arapçada evamir-i tekviniye  rukün ve erkan.

Evamir-i tekviyenin içindeki: ihtiyaç   & iştiyak   & incizab   & meyelan

Emr-i tekvine  sen ayrıl dendi..  Allah canibinden (zuhurat)

Şu kaleme baktığımız zaman ilk önce kudret gözüküyor. Levh-i mahfuzda bu vardı.. İlim. Hangisi çıkacak.. irade.  

Çıktı..kudret.  Bize ilk bakan kudret  (bu bizden bakış)...insan canibinden (mahlukat) 

• Levh-i mahfuza yazılma sürecine bakalım: Allah ilim sahibi mutlak ve muhit.  Bunları çıkart diyor. Levh-i Mahfuza 

çıkartıp muayenleşmesi  irade. Allah tekvindeki adem’e emirle çık diyor. ilim oluyor Ama o ilimde bir bütünlük var 

(o ilmin mahiyetini, nasıl olduğunu bilmiyoruz).  Orada kudret o emirle çıkanı ilme dönüştürdü.  Onların içerisinden 

tercih etti.  İlimdeki kudret şecere-i hilkat olması için Hasan’ın yaratılması için.  ilim  vücudtur.

Ademden ilme dönüşmesi için Kudret’te lazım. İlim kudretsiz olmuyor.  İlme dönüştü Kudret oldu.  Onların içinden 

seçiyor.  Adem  İlim  Kudret.  Kudret  ilmi bir sahaya oturtan,  ilmi tutandır (sadece yaratmak değildir) ademin 

zıddıdır. Ademin vücudsuz vücudu. Ademin zıddı  ilim değil…  Ademin içerisi cehalet.. Cehaleti ilim kaldırıyor.
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• Adem yoktur da vardır.. vardır da yoktur

Mekansız mekan… Vücudsuz vücud… 

Varlıksız varlık...İlimsiz ilim

Burada ilm-i vücudları irade seçiyor. Cehalet vardır ama mekansızdır. Mekansıza da kudret taalluk ediyor.  İrade mekansızı 

muayenleştiriryor. Cehalet vardır.. varlıksız vardır. O « var » dediğimiz kudrettir. İlim sadece bilmek değildir. 

Bilmediklerini bilmek ilim ise...Bildiklerini bilmek irade oluyor.  Bunları ayakta tutan kudret. Bilmek bir sıfatıdır.

Canlılık hayattandır ama hayat hep canlılık demek değildir. Her şey hayatla yaratılmış. Hayatla faniye geliyoruz. 

Ölmek ile bekaya gidiyoruz. Dünya, anne karnı gibi.. ölümle ahirete doğuyoruz. 

• S:279 « bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar.»

Şu an yıkanıyoruz..yıkandık. Anne karnının çoğu su, dünyanın da 4/3 ‘ü su.   Dimağ tekvinin çocuğudur.

• « Ey benî-âdem! evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki: 

herşeyi  kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor ve eline de öyle bir san'at verdim ki; elinde balmumu gibi

demiri her şekle çevirir, halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. » (Sözler 256)

• «..işte o zât, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i bînihayenin kâşifi ve ilâncısı ve saltanat-ı 

rububiyetin mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u esma-i ilahiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan; böyle baksan -

yani ubudiyeti  cihetiyle- onu 

bir misal-i muhabbet,

bir timsal-i rahmet, 

bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. şöyle baksan, -yani risaleti cihetiyle-

bir bürhan-ı hak, bir sirac-ı hakikat,  bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün (Sözler 237)

• İbrahimî meşreb   şefkat ve tefekkür.      

Süleymani meşreb  gayba hükmetmek

Davudi meşreb  demiri evirip çevirmiş. 

Bizde ise simgeselleri dönüştürmek, değiştirmek.  Zahirde Davut as. demiri evirip çevirmiş.. 

Bizde ise demir gibi kafayı, 

demir gibi klişeleşmiş sözleri, 

demir gibi odaklandığımız şehvet, 

para gibi şeyleri balmumu gibi değiştirir kelamla..

bunları ortadan kaldıran ilimdir.
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• KELAM:   

eşyanın tabiatını değiştiriyor.    İlim & irade & kudreti tazammun ediyor.  Ses değildir.

Tekvinin çocuğu dimağ ise.. Tekvindeki yazılım  dimağda da vardır. Adem de var. Adem bizde cehalet..

* * * 

Zat-ı hakk'da mahrem-i irfan olan 

anlar bizi

İlm-i sır'da bahr-i bi-payan olan 

anlar bizi 

Bu fena gülzarına talib olanlar anlamaz

Vech-i baki hüsnüne hayran olan 

anlar bizi

Dünye vü ukba'yı tamir eylemekten geçmişiz

Her taraftan yıkılıp viran olan 

anlar bizi

Biz şol abdal'ız bırakdık eğnimizden şalımız

Varlığından soyunup üryan olan 

anlar bizi

Kahr u lütfu şey'-i vahid bilmeyen çekdi azab

Ol azabdan kurtulup sultan olan 

anlar bizi

Zahid'a ayık dururken anlamazsın sen bizi

Cür'a-yı safi içip mestan olan 

anlar bizi

Arifin her bir sözünü duymağa insan gerek

Bu cihanda sanmanız hayvan olan 

anlar bizi

Ey niyazi katremiz deryaye saldık biz bu gün

Katre nice anlasın umman olan 

anlar bizi

Haklı koyup la-mekan ilinde menzil tutalı

Mısri'ya şol canlara canan olan 

anlar bizi

( N i y a z - i  M ı s r i )

http://www.nurdersi.com/video/dimag-5-dimag-ve-tekvin-ehlinedir-muzakerelidir-ders-2-saattir
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