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

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

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

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

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

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

kapalı ve mesduddur… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tashih ile devam edecek. 

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

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

(Kastamonu Lahikası – 56)

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

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

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

manayı ifade etmemizi sağlamıştır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• İtikad: Akıldaki bilgilerini, tasdikteki ilimleri, izandaki kalbi tarafgirliğini, iltizamdaki fiili hayatını, inanca 
dönüştürme sistemidir. Emri nisbilerle emri itibarilerin bütünlükleri ile dimağın iksirlenip döllendiği yerdir. 
Kanaat-ı kat’iyyeye dönüşüyor. Artık onsuz düşünemiyor.
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İlk önce dimağı okuyacagım, sonra Tekvin – adem- İlim-Kudret – İrade. Dimağa 1992 de başladım ilk çalışmam da 

dimağdır. İlk defterin ilk sayfası DİMAĞ. Tam 25 sene bunun 12 senesini ALLAH bana zemin yaptırmış.

Dimağ Levh-i Mahfuz'un karşılığı olunca vahiy inmesi: 

• Kuvve-i hafızamız Levh-i Mahfuz'un karşılığı değil.. Levh-i Mahfuz’un içerisindeki sistemin bir birimi.

Levh-i Mahfuz'da  sırf kayıt yok ki. İmam-ı mübinler, Kitab-ı mübinler var. Bizdeki hafıza Levh-i Mahfuz'u gösteriyor, 

böyle bir yeri gösteriyor.. Levh-i Mahfuz’da vücudu hariciye cıkmış ne varsa ve çıkmamış ne varsa var.

Levh-i Mahfuz’un vücuduna kuvve-i hafızamız delalet eder yani Levh-i Mahfuz sırf kayıt yeri değil, kayıt bir sıfatıdır.  

Dimağda öyle. O zaman dimağ Levh-i Mahfuz'un karşılığı..kayıtta var burada.

Kur'anın ilk zuhur yeri, Levh-i Mahfuz sonra gayba iniyor. Direk vacib-ul vücuddan alemi şehadete olmaz, ilk önce 

bu aleme göre gayb olan alemi gayb’a Levh-i Mahfuz bize gaybdır önce oraya iniyor çünkü direk olsa  bu sistem 

kaldırmaz. Keban barajını direk eve bağlasanız ne olur.. patlatır. Mesela HAY sıfatı: önce indirgiyor MUHYİ esmasına. 

Esmadan sonra, Nur-u Muhammediyeye indirgeniyor. Nur-u Muhammeden sonra bizim hayatımıza mal oluyor. 

ALLAH’ın hay sıfatına aynayız doğru ama içerisindeki işlevi nasıl çalışıyor araştırmazsan göremezsin.. ALLAH Hay 

sıfatıyla bize tecelli etse paramparca olur. Sıfat bu.. bunun trafosu yok ki, sıfatın meratibi yok Hay sıfatının meratibi 

ne kadardır söyleyebilirmisiniz ? Sonsuz..oysa sen sonlusun.. nasıl durduracak frene kim basacak,senin hayatın 

mahluktur, o mahluk değil. Mahluk olmayan mahlukla nasıl uyuşacak ? Ara formatları olacak. İşte Allah Resulü burda 

gözüküyor: Hay Muhyi esmasına indirgeniyor. Muhyi Esması Nur-u Muhammede Nur-u Muhammed’de

Şahsiyeti Muhammediye’ye. 

Şahsiyeti Muhammediye: bir ağaç düşünün.. onun şekline  maddi hayat-ı Muhammediye yani Şecere-i hilkat

deniliyor. Mesela toprak-çekirdek-ağaç-meyve ve meyvenin içindeki çekirdek.. şimdi bunlara isimlerini koyacak olsak:

Çekirdek Nur-u Muhammed (s.a.v)

Ağacın zahirisi Maddi hayatı Muhammediye (sözler-109-110)

Batınısı (ağacın arka tarafı sistemi yazılımı) Manevi hayat-ı Muhammediye  

Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye’yi karıştır  Şahsiyeti Muhammediye deniliyor.

Meyve Risalet-i Ahmediye.        Meyvenin içindeki çekirdek  Nur-u Muhammedin ne aynısı nede gayrısıdır.

(Bunları böyle bilmek ALLAH'ın bir ikramı... ne mutlu bilene)

• Meyvenin içindeki çekirdegi kast ederek Üstad konuşuyorsa «Muhammed (asm)» kullanır.

• Yok beşeriyeti, Kur'anı, peygamberliği, egitmen oluşunu konuşuyorsa «Risalet-i Ahmediyeyi (asm)» kullanır.

• Meyve Ahmed’dir (asm). Ondandır ki 19.Söze Risalet-i Ahmediye denmiş.. Risalet-i Muhammediye denmemiş 

Muhammed’in (asm) risaleti olmaz.. onun için camilerde mihrabta Muhammed (asm) yazıyor. «Muhammed (asm)»

mahluk ismi değil Nur-u Muhammedi’nin ismidir Nur-u Muhammed cisimleşse  Hz Ahmed (asm) olur. Yani biri 

Nur-u Muhammed (asm). Diğeri Muhammed (asm) olur.
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Başka bir nazarla Nur-u Muhammed  cisimleşse  şecere-i hilkat olur. Meyvenin içindeki çekirdekle ağacın çekirdeği 

aynı ama tıpa tıp aynı değil. Üstad 16. Sözde ayna güneş misalini veriyor: Aynadaki güneşle, güneş aynı değil,

ama gayrı da değil.. sebebi aynadaki güneş, güneşin bütün haysiyetine sahip.. 

O zaman şecere-i hilkat, Nur-u Muhammedi mi yoksa Hz. Ahmed (asm)'mı bakıyor?

• Çekirdekte ne var?: Nur ve mana var (31. Sözde) Nur Şecere-i Hilkata bakan tarafı. 

Mana Zata bakan tarafı. Şecere-i  hilkatin maddi hayat-ı Muhammediye  nur yönü.  

Şecere-i hilkatin manevi hayatı Muhammediyedemana yönü, bu ikiside var külliyatta...

Baştan alacak olsak: Nur-u Muhammedi ALLAH‘tan kopuk mudur, insan yaptığı fiillerden kopuk mudur ? Aynadaki güneş 

semadaki güneşten kopuk mudur ? işte Nur-u Muhammedi ALLAH ile bağlı.. o bağın adı Mana. Bu çekirdekten ağaç oldu. 

Nur  tarafı. Sema ve arzın nuru ALLAH'ın nurundan, yani ALLAH'ın nuru donmuştur Şecere-i  hilkat olmuştur. Su donmuş 

buz olmuş. Peki soruyorum su buza ne kadar yakın ? yakınlık uzaklık yoktur çünkü suyu ortadan kaldırdın mı buz yoktur. 

Yani esmanın donmuş halidir. Ağacın çekirdeğine dokunamıyorsun ama meyvedeki çekirdeği etkileyebiliyorsun, onun 

genetiğini değiştirebiliyorsun.  Yani değişmesi senin müdahalene bakıyor, ama meyvedeki çekirdeğe dokunmasan ona  

ümmi denilir.    Niçin bunu söyledim ?  Nur-u Muhammedinin bizde cilvesi var ama onu değiştiriyoruz biz. 

Onun için herkeste görünen farklı  oluyor: 

• «Enenin bir yönünü nübüvvet tutmuş, bir yönünü felsefe tutmuş.. felsefe tutumuşsa geliyor, nübüvvet tutmuşsa 

gidiyor.» Geliyor ve gidiyor ne demek ? Felsefe tutmuş geliyor  geliyor ve sende duruyor insanda duruyor daha 

gidecek yeri, yok. Nübüvvet tutmuş gidiyor  deyince daha dibi yok  gidiyor insandan gidiyor. Felsefe insana 

geliyor, nübüvvet insandan gidiyor onun için sonu yok. Biri nihayetli, diğeri nihayetsiz.  Peygamber Efendimiz için 

hadsiz ve nihayetsiz denilmiş:  Hadsiz  ebede bakar.  Nihayetsiz  ezele bakar.

• «Mirat-ı Muhammedden ALLAH gözükür daim» deniliyor Ahmed denilmiyor, çünkü Ahmed’dekini herkes göremez, 

Ahmed’deki ALLAH’a kendisi şahit, mirat-ı Muhammed’dekine ise herkese açık. Onun için sahabeye yetişilemiyor. 

Biz rüyada peygammerimizi görüyoruz ama sahabe olamıyoruz, çünkü gördügümüz Ahmed..Muhammed değil. 

Peygamberin sohbetine katılan sahabe oluyor bir kere dahi olsa.. sonra bunların makamına yetişilemiyor İmam-ı 

Rabbani bile yetişemiyor. Niye yetişilemiyor ? Üstad diyor ki sohbette iksir ve nuraniyet var. Yani tahayyün ve 

teşahhüs var. Yani Mirat-ı Muhammedden ALLAH'ı görüyorlardı. O aynada ALLAH gözüküyordu. Ama Ahmed 

aynasında ALLAH gözükmüyordu. Peki İmam-ı Rabbaniler ve Bediüzzaman miraç yaptılar ALLAH'ı gördüler! 

Onların gördükleri kendi aynalarındaki ALLAH'ı gördüler, ama Mirat-ı Muhammedden ALLAH görünür daim,

ALLAH'ı seyrediyorlardı, o kadar dalıyorlardı ki ALLAH ayet indirdi, kalkında o da kalksın insandır...ayetinin 

gelmesine ihtiyaç olmuş. Bir beşer, bir insan bu kadar sevilemez.. çünkü insan cibiliyet olarak kendi zatını sever 

(26 sözün zeylinde geçiyor) başkasını kendinden fazla  sevemez , sahabede İsâr hasleti gözükmüş çünkü kendi 

benliğini yok etmiş. Kendini yok edemeyen oraya başkasını koyamaz. işte Mirat-ı Muhammeden o gözüküyor, 

seyrediyordu sahabe. 
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Şecere-i  hilkatın arkasında o gözükmüyor mu ? Çekirdeği yarsan Şecere-i  Hilkat gözükmeyecek mi ? topla 18 bin alemi 

topla koy çuvala, görünen bu insan.  Bütün isimlerin mertebe-i azamına ve ism-i azama mazhar mı? Mazhar. ALLAH'ı 

göstermeye ait esmaya da mazhar mı? Mazhar olunca zahirde kim görünecek ? ALLAH gözükecek. Eveluhu-ahiruhu-

batınuhu-zahiruhu.. Zahir cihete azami mazharsa, neyi gösteriyor ? Herkesin farklı farklı  ayine olduğu  ALLAH'ı kendi 

ayinesinde cem edip gösteriyordu. Böyle bir ayine bir tek ondaydı.. böyle bir ayine olamaz ama oldu, bir tek onda oldu.

Peygamber bu ayinedarlığına sahabe nasıl dayandı ? Bir milyon voltluk elektiriği onlar  nasıl kaldırabildiler? Çünkü 

Peygamber asm şu 4 isme bir anda nihayet derecede mazhar: huvel evveluhu –huvel ahiruhu-huvel zahiru-huvel batınuhu. 

Üstad, Peygamberimiz asm için her ismin mertebe-i azamına mazhar diye hitap ediyor ve huzurla alakalı isme mazhar.  

Kim hangi isme mazhar olursa olsun..O’ndan geçtikten sonra mazhar oluyor. Kimse direk alamıyor.  Üstad şöyle der 

«esmalar istila etmek isterler» her bir isim herşey benim olsun der..ama diğer esmalar onu durdurur. Böylelikle 

mertebeler ortaya çıkıyor. Esmalar böyleyken ALLAH eğer kontrolsüz sıfatı verse mesela HAY trafosuz gelse tozu dumana 

katar, patlatır. Sahabenin mazhar olduğu böyle bir şeydi.

Hz. Veysel Karani Hz.Ali’ye soruyor: « ya Ali Resulullah’ı gördün mü?» Hz. Ali «iki defa gördüm» diyor, onunla yaşayan onu 

iki defa gördüm diyor, neyi nasıl gördü? Tezekkür  geçmişle alakalı hatırlamadır, onu ifade etmedir, geçmişle alakalı

düşüncedir, unutulanı ortaya çıkarmak, üstünü açmaktır.. dimağdaki taakkulun içinde bir sıfattır. Mahşer meydanında 

bizi kim karşılayacak Hz Ahmed(asm) mi? Yoksa Hz. Muhammed mi? Orada bütün ümmetine ümmeti-ümmeti diyebilecek 

olan Hz Ahmed (asm) olamaz çünkü orda da adetullah var onun gücü yetmez orada. Hz. Muhammed olacak, Nur-u 

Muhammed olacak. 124 bin peygamber bir tarafa, o bir tarafa, adetullaha aykırı olmaması gerekiyor, ALLAH'ın işleyen 

bir sistemi var..orada daha merkezi bir trafo lazım, direk ona muhatap olan O, O lazım. Peki rüyada onu görmek, orada 

onun yanında olacağına tasdik olabilir mi? O onaylamasaydı sen onu göremezdin. Gördüysen orada da göreceksin. 

Zaten hadisi şerifte de öyle diyor: rüyada gören haşirde de görecektir diyor.

Cehennem ehline Resulullah gözükmez. Dimağını birilerine teslim ettinse eğer nerede olduğunun artık bir önemi yok. 

Yani vahye, sahibine teslim ettinse dimağını artık dünyada mısın, ahirette misin hiç önemli değil. Çünkü dünya ve ahiret 

derken varlık sürecinin hakikati: buz, su, H2o, enerji, esir, madde-i hayat, ayn-ı hayat.. hepsi burda değil mi? 

Ha su olmuşsun ha enerji olmuşsun. Vahye teslim etmek ne? Vahye girmemiz lazım, vahyi bilmiyoruz.  Bildiğimiz Cebrail  

asm ayet getirmiş o kadar.  Oysa Cebrail asm mahluktur, ayet mahluk değil. Nasıl getiriyor? Acaba koridor mu açıyor, 

yol mu açıyor.. Yani kablo elektrik midir, kabloda gözükür ama elektrik kablo değildir.  Elektrik lambada ışık olarak gözükür 

ama elektrik ışık mıdır ? değildir. O ışık elektriğin bir sıfatıdır ama elektrik değildir.

Kur'anın harflerine Kur'an o kadar sirayet etmiş ki o da cilt hükmüne geçmiş canlı ve ruhlu Kur'an.  Ama buradan tut 

Kur'anı sayfadan tut, ses. Onun içerisindeki dimağ. Onun içerisindeki vicdan. Onun içerisindeki kalp. Onun içerisindeki ruh. 

Onun içerisindeki ruh. Onun içerisindeki ene. Taa kelam sıfatına kadar bütün silselesi vahiy.
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Hangi mertebedeki vahiy?

• Vahy-i zimmi var

• Vahy-i sarih var.

Hayvanlardaki vahy var. Arıya vahy ettik diyor insanlara gelen vahiy var..hayvanlara gelen vahiy var. Dimağ insanı 

Levh-i Mahfuz'a taşıyor, sonra oraya bırakıp vahye mazhar oluyorsun..vahyi direk alıyorsun. Cebrail asm’ı arkada bıraktı 

deniliyor. Peki Cebrail asm ne yapıyordu ? vahyi getiriyordu, onu arkaya bırakınca vahy ne oldu ? Alacağı zattan direk 

almaya başladı. Peki Cebrail  bir adım daha atarsam yanarım dedi. O geçti.. Kab-ı Kavseynde ne oldu ? Cebrail asm 

olmadan direk Kur'an verilmiş. Cebrail asm ile verilen Kur'an ve direk verilen Kur'an farklı mı? Tabii ki farklı. 

Onun için dedi ki «bana Kur'an kadar Kur'an verildi ama vermeye mezun değilim».

• Cebrail  bir koridor. Dimağ bir koridor. Kadın bir koridor.. Kadın da seni bir yere taşıyor. Dimağ Levh-i Mahfuz'a 

kadarsa, zanda dimağın içinde.. Biz ALLAH'ımızı daha iyi bilmek için dimağımızı bırakmamız lazım.  Zanlar kalkarsa 

İlim olmaz. Zan hakikatların mertebelenmesine sebeb olan ara boşluklardır. Hayvanlarda, meleklerde zan yoktur. 

İnsanda var. Zan harika bir işletim sistemidir. ALLAH Resulu zanları ile arşa kadar gitti, oraya kadar zanlarıydı, ama 

zanları hakikatti. Yani kainat zan. cismaniyet zan, zanlarla dolu. Onun için gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. 

Yani zanları öyle yüksekti ki kalbi yalanlamadı. Öyle bir imanı öyle bir zannı vardı ki, iman ettiğiyle gördüğü aynı.

Biz insanı yüceltmiyoruz, onu yücelten ALLAH’tır.  Ahmed (asm)’dan konuşmuyoruz.

Biz Muhammed’den (s.a.v) konuşuyoruz. 

• İblis ile şeytan arasındaki fark neydi ?  İblis  yeise düşen, ALLAH’tan ümidini kesen vs. bunlar sıfatları. 

Azazilin sıfatı iblis. Şeytan ise  kibir ve gurura bakıyor. Azazil gurur ve kibir ettiği için şeytan sıfatını aldı.

55 tane böyle sıfatı var. Zana ait bir örnek vereyim: ALLAH zanna çok değer verdiğinden onu bir tek insana verdi 

ama Allah Resulu arşta zanlarını bıraktı, sonra refrefe bindi.. peki refref nedir şimdilik bilmiyorum. Ben zannımı 

bırakmam. Cebrail de bile zan yok.. ben de var.

Allah Resulu bırakmış sen de oraya kadar taşın da ondan sonra bırak. Kardeşim insan evinden şehir merkezine 

merdivenle gider mi? gitmez... çünkü yürüyerek gidersin ama kuyudan 

çıkmak için merdiven kullanırsın, hayatın her safhasında sana merdiven lazım mı? Yok! Çıktın kuyudan.. merdiven 

lazım mı daha sana ? Yok. Merdiven kuyudan çıkmak içindi.. artık kuyuda değilsin ki. Cennete kadar hep kuyudayız.  

4.Sözde Üstad diyor  «iki aylık bir  mesafede has bir çiftlik var  ama bir gün sonra bir istasyon var.«

Dünya hayatını istersen kırk gün yaşa istersen bin yıl yaşa  bir gün sayılıyor. İki ay 60 gün. 60-1= 59 günümüz daha var 

cennete girene kadar. Bir günü ölünceye kadar ondan sonra 59 gün var, 59 gün zanlar devam edecek. Bak, cennette 

bile zan var: Lübbü Lüb’de diyor Muhyiddini Arabi; ALLAH cennette  tecelli eder merhametiyle en üst seviyede.. ben 

sizin rabbinizim diyor.. cennet ehli kabul etmiyor, senden rabbimize sığınırız diyorlar ve korkuyorlar. ALLAH cc tecelliyi 

biraz daha indiriyor ve tekrar soruyor: ben sizin rabbinizim diyor. Cennet ehli senden rabbimize sığınırız diyorlar ve 

kabul etmiyorlar. Sonra ALLAH sizin rabbiniz hakkında zanlarınız neydi diye sorunca onların zanlarına göre tecelli 

edince sen bizim rabbimizsin derler. 
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4



Zanlarına göre tecelli edince ALLAH oluyor. Yoksa inkar oluyor. ALLAH bizi zanlarımızdan kurtarsın. Çünkü zan oldukça gizli 

şirkte var ama ALLAH onlara bakmıyor. Çünkü imanın şübhesiz ve vesvesesiz  mertebesinden bahsediyor beşinci remizde 

zansız mertebe..oraya çıkıyor iman.ALLAH (cc) kişinin zannı üzerine tecelli ediyor. 

Zan kötü değil  ama Kur'anda zannın azından çoğundan ALLAH'a sığının diyor.. yani zanlarla karar vermeyi anlatıyor 

orada. Çünkü zan hakikatlerin ara boşluklarıdır. Zan boşluk olduğu için boşluklara göre karar verme..doldur içini diyor. 

Zan merdiven değildir. merdivenin arasındaki  boşluktur. Defterdeki yazı kadar önemlidir  ara boşlukları. Ara boşlukları 

kaldır yazı da yoktur. O boşluklardır zan. İlim zannın üstüne kurulmuştur.  Zanda rü’yette vardır.  Mirat-ı Muhammed’den 

ALLAH görünür daim: neden görünür daim ? çünkü orda teayyün ve teşahhus var peki kimde olur bu ? «iyya-ke nabudu 

ve iyya-ke nestain» diyebilende olur bu.

• Teayyün ve teşahhüs ise  insibağ ve inikastır . İnsibağ  boyalanmak. Yani ayinedir bu alem seni gösterir ama 

mirat topraktır seni inşa eder, çekirdeği ağaç yapar. Sahabe oraya bakınca inşa oluyordu hemen ağaç oluyordu. 

Kemalatının zirvesine taşınıyordu. Said toprak olmalıdır diyor ya bu ne diyor, tevazu ediyor diyorlar.. oysa değil. 

Kefirler aynadır,  herkes aynadır ama Allah Resulu ben müminlere aynayım diyor ama sahabeye mirattır. Sahabeye 

mirat olunca benim istidatımı bir anda patlatıyor ki ALLAH görünür daim. O anda şahsiyeti Muhammed oluyor ama 

beşeriyeti de var mesela aynı ağızdan; vahiy, hadis-i kudsi, hadis  çıkıyor mu? Aynı ağızdan hepsi nasıl çıkıyor ?  

Mesela uygulayalım; herkesin 3 tane şahsiyeti var: beşeriyeti, ubudiyeti, vazifedarlığı. Hepsi de benim.

Mirat-ı Muhammed’den gözüküyor..o göstermiyor! Aynanın özelliği gösterebilmek sadece. Önemli olan o aynaya 

vurandır. Ayna sevilmeli.. Üstad sevilmeli, şeyh sevilmeli ama ayna makamında göreceksin, güneş makamında değil.

Güneş makamında gördün mü şirk olur. Gösterdiği için seveceksin. Çünkü o kendini göstermek istediği için onlar ayna, 

yoksa aynanın bir meziyeti yok. Hz. Adem yaratıldığında  secde et denildi ama Hz. Havva yaratılmamıştı daha, o yoktu. 

ALLAH'ın HAY sıfatı direk bize vuruyor mu? Hayır.. param parça olurdu onun sınırı yok ki. Peki ne yaptı onu indirgedi.. 

nereye ?  Muhyi esmaya. Esma Nur-u Muhammede. O da Şecere-i  Hilkat’e.. sonra bizim hayat. ALLAH'ın şuunatı-sıfatı-

esması  Ademe (as) tecelli ediyor, başka kimse yok. Ademin eğe kemiğinden yaratılıyor kadın. Kadının enesi Ademin  

enesinden yaratılıyor. Ademin enesinin türevidir kadının enesi. Ademden sonra veriliyor onun enesi. 

Nasıl ki Nur-u Muhammedden  önce enen olur mu? Olmaz. Hz.Muhammed (ASM)’ı aşıp ALLAH'a muhatap olabilir misin? 

Olmaz. Sistem böyle çalışmıyor. Babanı aşarak babana baba olabilir misin ?  Peki ayna nedir? Bu ayna aslında camdır.

Ayna değildir.  Ayna olabilmesi için arkasında sır olması lazım. Yani  siyah boya lazım. Güneş, şems-i ezeli. 

Bu cam  ruhtur Arkadaki siyah boya  nefistir. Nefis bu kadar lazım oldu. 

• Nefis deyince aklımız nefs-i emmareye gidiyor. Halbuki nefsin 7 mertebesi var:

1.  Nefs-i emmare      2. Nefs-i levvame      3. Nefs-i mülhime      4. Nefs-i mutmainne

5. Nefs-i raziyye          6. Nefs-i marziyye     7. Nefs-i safiyye
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Biri hariç diğerleri çok değerli. 6 tanesini ALLAH kudsuyor Kur'anında. Bu 6 tanesi zanlarımızı oluşturuyor. Bu 7’nin 

bütünlüğü  burada zanlarımızı oluşturuyor. Mesela yalanın zemini, zanlarımızdır. Bunları söküp alırsan zanlarımızda 

yoktur. İnsan olmam için bana zan da lazım. Zan  düşünme imkanı. viraj alma yolu. ZAN  Nefes almaktır.. 

Nefes alabilmek için içerdeki boşluktur. Boşluk yoksa nefes alamazsın. Zan alınan nefesi dışarıya çıkarken boyalayandır. 

• Güneşi  gösteren aynanında bir kalitesi var eğer ayna kaliteli değil tozlu, kirli, kırıksa yansıtacağı şeyde kaliteli 

olmuyor. Buna Münbasit akis deniliyor. Dört vücud var: 1- Güneş, 2- Aynadaki güneş, 3- Aynadan çıkan güneş,

4- aynanın yansıttıgı noktada gözüken güneş. Muhyiddini Arabi Hz.leri kağıtta gözüken güneşi yukardaki güneş 

zannetti. Diğer yerleri kaçırdı diyor Üstad. Ondan olanı O zannetti.. Aynayla aynadakini ve aynadan çıkanı fark etmedi. 

Fark edemeyenler ise özrü var demediler zındık dediler. Ama bu inceliği fark edenler inceliğinden dolayı özürü var 

dediler. Üstad ise İslamiyet'in bir mucizesidir dedi.  Direk güneşten kâğıttaki güneşi gördü. Ona bil dendi ama bildir 

denmedi. Bu inceliği çoğu ulema bilmediklerinden zındık dediler. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani gibi çok azı bunu fark 

etti. 

Sözler 492’de ne kadar güzel diyor: «hakikatı aynı zahir içinde bulmaktır» hakikata geçmek yok mesela. Tebdil-i mekanı 

şimdiye kadar bu odadan öbürüne geçmek olarak biliyorduk. Bu ZAHİR. Tebdil-i mekan odadan odaya geçmek değil. 

Mekanı değiştirmek.. perdeyi kaldırmak. Zahir aynı hakikat, hakikat aynı zahir. Birbiri içine girmiş. Buz su gibi. Bir yere 

gitmek falan yok. hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Seni sende bulmak gibi. Arayan kim ? ben. Kimi arıyorum ?  Kendimi. 

Kendimi kendimde bulamayınca dışarıda ilk gördüğüm yansımama aşık oluyorum. Karşılık bulamayınca intihar ediyorum. 

Herkes zannediyor ki kız karşılık vermediği için intihar etti.. Halbuki ondaki kendime ulaşamadığım için intihar ediyorum. 

Erkek için kadın nasıl berzahsa kadın içinde erkek berzahtır. Kadında olan zaten erkekte vardır. Erkeğin kalbine mukabil 

ancak kendi türevinden olan bir kalb olabilir. Ülfet edilmeyen tek kalb kadın kalbidir... o kalbe ülfet değil ünsiyet olunur.

Kadının cesedine ülfet olunur ama kalbine ancak ünsiyet olunur. Kalbine mukabil bir kalb denmiş... Ademin enesinden 

yapılmış Enemiz. Mecazi aşk ise aynada gördüğün aşktır. Aynada gördüğün sen kendinsin.. kendini arıyordun..susuz çöller 

bana mesken oldu...bu memlekette (bu dünyada) sen kendini arıyorsun. Ayna olmazsa ben kendimi nasıl göreceğim ?  

Onun için kişi kişiye aynadır, müslüman müslümana  aynadır, kendisini görür.

Kainat  Cenab-ı Hakkın Esmasının  cilve –nakış-cemal-sanatı. Esma nerede azami tecelli ediyorsa  ondan aşağısıdır 

«cilve-cemal-nakış-sanatı». Esmanın en zirve, perdesiz  tecellisi ise Arş’tadır. Nur-u Muhammed ise Zata bakıyor. 

Onda esma var-sıfat var-şuunatı da kat karıştır? Ondan sonrasını bilmiyorum!  Nur-u Muhammedi insan değil senin 

nurunu  senden  önce yarattım diyor. Ağacın çekirdeği gibi meyvedeki çekirdek ağacın çekirdeğinden çıkmış. Bu ne 

meyvenin çekirdeği olan Risalet-i Ahmediye,  ne de ağaç olan Şahsiyet-i Muhammediye. Bu Nur-u Muhammediyedir 

insan değil bu.  Beşeriyet insana kürste takılmış. Ondandır ki bu Nur-u Muhammed’den (asm) ilk kıvamı olarak bedensel 

bir hayat Adem olmuş ve secde et demiş, Ademin orada beşeriyeti yok ki şirk olsun. Esma ve sıfat bütünlüğü o Ademin 

cesedinde, ALLAH'ın şuunatı zatiyesi- sıfatı zatiyesi-sıfatı subutiyesi-esma bütünlüğü ademin cesedinde tecelli etti. 

Adem insan değil ki!!  Kürste insan olacak. Yoksa insanlık ve nefis takılmışsa, «secde et» şirk olur.
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• Bazı insanlar sana mirattır, bazı insanlar sana aynadır. Aynada sen kendini görürsün. Mesela dışardaki bir insana 

bakıp; o namaz kılmıyor elhamdülillah ben kılıyorum desen, sendeki nimeti gösterse  o sana aynadır. Ama ders 

yaparken  ben sana ayna değil miratım. Çünkü sana inbisat ederek  inşa ediyorum. Risale-i Nur da mirattır. Ne var ne 

yok diye bakana aynadır. Risale-i Nur cisimleşse Bediüzzaman olur. O da mirattır. Said Nursi ise beşerdir, kuldur, 

insandır.  Yer, içer, yatar ama Bediüzzaman ruhtur. Bediüzzaman zemininde Risale-i Nur oldu. 

Cenab-ı Hak hakikata  geçemeyenler için mecazi bir yol gösteriyor. mesela; bir insan kıza aşık oluyor. Karşılık göremeyince 

intihar ediyor. Zannediyor ki  kız  seviyor..halbuki kız kimdi ? Havva. Erkek kimdi ? Adem. Kız yani Havva, Ademin türevi 

değil mi ? Adem kendini nasıl seyredecekti ? Adem’e ayna lazım, mirat lazım. Eğer Havvayı Havva  için seversen, havva 

aynadır. Havvaya kendin için bakarsan, o mirattır. Onun için Adem’e ne aynı nede gayrı bir ayna lazımdı. Kadın ne 

erkektir ne kendisi. Müstakildir. Havvanın müstakil bir vücudu yoktur ama Adem de değildir. Ne ayndır,ne de gayrdır... 

Böyle olunca Havva aynasında Adem kendisini seyretti ve kendisine aşık oldu. Aynada kendisini göremeseydi kendisine 

aşık olamayacaktı.  Aşık olunca ona varmak isteyince o ayna mirat oldu. Kendine döndürdü.. O zaman meczup oldu.

Dünyalık olarak diyecek olsak kız benim cemal perestliğimi aktif etti.. Adem cemal perestliğini bir yerde görecekti. 

Ademi gösteren en güzel yer Ademdir. Ademi başka bir şey aktif edemez. Peki o zaman ne lazım ? bir ayna lazımdı.. 

Havva ayna oldu. O zaman cennetteki meyve şimdi başka oldu. Şeytanda bunu kullandı. Kadın erkeğe aşık oluyor. 

Erkeğe mi aşık oluyor?  Hayır kendi hakikatine aşık oluyor. O zaman ben kim oluyorum? Onu ben gösteriyorum. 

Ben gösterince şaşırıyor, beni aşık olduğu kişi zannediyor.. 

Hakikati aynı zahir içinde bulmak. Kendimi kendimde bulmak. Kadın hem zahirdir, hem batın, hem evveldir, hem ahir. 

Nasıl bakarsan!. Hakikati aynı zahir içinde bulmak. Kadın diye bakarsan kadındır. Ama kadına kendin için bakarsan, 

o senin hakikatin, miratındır. O zaman ona ünsiyet olur.. kalb olur. Eğer beşeriyet tarafıyla bakarsan o zaman ona ülfet 

olur. İki tane lezzet var; Ademde bir lezzet, şehvet var koy torbaya. Havva’da şehvet ve lezzet var koy torbaya, karıştır.. 

çocuk... İnsan, çocuk zevklerin meyvesidir. Onu için insan zevke meftundur. Aslında çocuğun mayası sperma ve yumurta 

değildir, zevklerin cemidir. Zahirde yumurta ve sperma, batında iki ayrı lezzetin cemidir. 

• Lezzet peki nedir  Şuunat-ı Zatiyenin en merkezinde ne vardı? 

1. Şefkat-i mukaddese          2. Muhabbet-i münezzehe         3. Sevk-i mukaddese 

4. Sürur-u mukaddese           5. Lezzet-i mukaddese                 6. Memnuniyet-i mukaddese       7. İftihar-ı mukaddese

Lezzet-i Mukaddese 5. sırada ve şehvet anında ortaya çıkıyor. İki tane şuunat bir araya geliyor insan oluyor, çocuk oluyor.

Bizim tohumumuz; lezzet yani şuunat. Ama bu dünyada su ve yumurta. Batında ne manalar taşıyor, biz ise sadece 

gördüğümüzü, duyduğumuzu konuşuyoruz.
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Havva’nın lezzeti mukaddesesini koy, Adem’in lezzet-i  mukaddesesini koy,  karıştır..Olan bebek, çocuk…Lezzeti de 

derecelendiren aktif eden muhabbettir. Tabi birbirini seve seve lezzet olur. İşte muhabbet şehvetten de öncedir.

Çocuğa kadın canını verir.. Çünkü şefkat-ı mukaddese şuunatın merkezindedir. Kadının şehveti ise 5. sıradadır ama 

şefkati 1.sırada en merkezde yani. Erkek ise çocuğunu kadın gibi sevemez. Çünkü,  erkeğin şehveti 5.sırada.. 

Çocuğu meydana getiren muhabbeti ise şefkatin bir altında 2.sırada. Onun için münezzeh,  mukaddes değil.

Onun için kadın canını verir ama çocuğunu vermez o şefkat-i mukaddeseden dolayı. Gerekirse şefkat için muhabbeti atıyor, 

kenara koyuyor. Ama erkekte ise o seviyede olmadığından muhabbet galip basıyor.. O zaman lezzet esas oluyor, şehvet 

esas oluyor bırakıyorsun. Ama hakiki kemalatına ulaşan, miracını tamamlayan bir erkek ise bu süreçlere bağlı kalmıyor. 

Aynı üstadın şefkati gibi oluyor. Erkek  kemalatını tamamlayıp oraya çıkarsa kadının şefkatinden üstün oluyor.

Çünkü Üstad Alem-i İslama gelen darbeleri ruhumda hissediyorum diyor. Dokuz dişi düşmüş. Alem-i İslamdaki zulmü  

kadın duyuyor hiçbir şey olmuyor. Kadının şefkati çocuğuna endekslenmiş, Üstadın ise genellenmiş. Üstad diyorki; benim 

bir çocuğum yok ki şefkatimi, muhabbetimi ona hassedeyim... Olmayınca genelleniyor. Kadın çocuğuna şefkat gösterdiği 

için diğerlerine fazla gösteremiyor. 

• Nurculukta da senin şuurun olsun olmasın Risale-i Nur ile hizmet edende 4 hassa, özellik devam eder. 

Batındaki  4 özellik;

1. Acz       2.Fakr     3.Şefkat       4.Tefekkür

Düşüncede, Dimağda ise:   Acizliğini,  Nakıslığını,  Noksanlığını, Kusurunu idrak edersin.   

Ama ruhunda ise;  acz, fakr, şefkat, tefekkür gelişir. 

Mesela bak boşanmaların sebebi şu; insan kendine mirat arıyor, sonra evleniyorlar. Birbirlerine ayna oluyorlar ama 

bu mirata geçmesi lazım.. mirata geçemeyince kavgalar oluyor. Çünkü erkek kendisini seyredecek, kendisi seviyesinde 

bir mirat olması lazım ki kendini inşa etsin. Aile kavgalarının sebebi; birbirine ayna seviyesinde kalındığı için oluyor.

Aynada kalınca ben merkezli oluyor insan, onda kendi menfatını görüyor, pergel insan oluyor. Hep kendi menfaati. 

Eğer bir ailede imanı bil-ahiret hükmederse eğer kadın erkeğe - erkek kadına aynalıktan çıkar, mirat olur..

o zaman olur cennet. Kadın erkeğe, erkek kadına mirat olmak istiyorsa; imanı bil-ahireti inkişaf ettirmeleri lazım. 

Nurcuların tevhidde bir sorunu yok değil mi? Yok zahirde. Ama batında sorunlu. Eğer biz tefekküre taşınamazsak, 

tefekkürü aktif edemezsek dışarıda taassub, itme, kalkma, çekiştirme, hased olarak gözükür. Enfüse taşınan insanda 

itme, kalkma, taassub, aşağılama, basit görme vs. şeylerden nefret eder. Yapmaz demiyorum nefret eder. Batında olan 

adam, zahirde olan dayatmalara nefret eder. Taassub, haset, merkezli olmak, kibir, şöhret, şehvet dayatmadır. 

Batına.. tefekküre geçerse ALLAH'ı tefeyyüz ederse, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Ruhlanma, rahlanma, 

ferahlanma. Biz tevhid meselesi bitti zannediyoruz. Halbuki bitmedi.. 
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• Çekirdek         huvel evveluhu                  Meyve  huvel ahiruhu

Ağacın zahirisi  zahiruhu                             Ağacın batınısı batınuhu

Biz zahirden yani mevcudattan ALLAH'ı biliyoruz, kendimizle ALLAH'ı bilmiyoruz daha. Çok acayip değil mi bu ? 

Mevcudatla biliyoruz.. ruhsal tarafımızla bilmiyoruz. ALLAH'a şahit, tanık değiliz.  Allah nasıl kucaklayıcı.. kafiri bile itmiyor,

hâla onların rızkını veriyor, nefes aldırtıyor, kulum diyor. Hâla tutuyor... ama ben seni tutmuyorum. seni dışlıyorum. 

Sen nurcusun vs. deyip ben merkezli düşünüp seni dışlıyorum. Bu ALLAH'ın sıbgatullahına hiç yakışır mı ? ALLAH'ın 

kucaklayıcı sıfatıyla Allah’ın nazarıyla birbirinize bakın demiyor mu 13. Lem’ada. Hasenat seyyiat.sıbgatullahla boyalansa.. 

Allah kafiri bırakmıyor..tutuyor. Ona mühlet veriyor, imkan veriyor.  

Sen kafire değil müslümana bu şekilde davranmıyorsun.. sıbgatullah yok. Evet dimağda var ama enfüs tefekküre 

gecemezsen iş zor. Evde kadın erkeğe,erkek kadına ayna değil mirat olması lazım bütün sıkıntılar burdan doğuyor. 

Ama bunlar bilmiyor ki mirat olsunlar. Bu dersler ile ögrenilecek. Bir erkek kadında kendini seyrederse onu kesinlikle 

bırakmaz.. tam tersine daha sıkı tutar ki birşey olmasın. Üstad ne diyor; bu senin refikan ahirette de senin refikan 

olacak...şimdi kıyamet kopsa daha onu bırakır mı? Eskiler biraz farketmiş.. babam sert mizaçlı olduğu halde bazen 

bakardım ki hüzünlenip ağlıyor. Bende sorardım «baba hayırdır?»  Babam derdi ki ağrım var.  Ben ısrar edince «annen 

aklıma geldi, keşke ben ölseydimde o ölmeseydi..»  Niye baba dedim?  «Oğlum o benim için eş değildi..»  Peki ne idi 

dedim? Dedi «O BENİM HERŞEYİMDİ».  Baktım ki mirat olmuş. Annemi sevdiğini zannediyordu..  Halbuki onda kendisini 

seyrediyordu..o ölünce 3 sene sonra o da kahrından öldü. 

Zahirden hakikate geçersen, iman-ı bil-ahiret inancı ve  enfüs tefekkür oldukça kadın kadınlıktan çıkar. Erkek erkeklikten 

çıkar mirat olur! Orda kendilerini seyrederler. O zaman o cennet olur. Eylemsel olarak ülfet olmaz.. her zaman tazedir. 

Yaş geçtikçe daha fazla birbirlerine sarılırlar.   Adem tek olsaydı nasıl yaşayacaktı ? Adem Adem olduğunu nasıl 

anlayacaktı.  Bir aynada seyredecekti ama bu ayna kendisi olmalı. Benden bana olmalı. Ayrı bir vücut olmamalı. Ayrılık 

gayrılık olmaması lazım. Ben olmalı.. Benim dışımda olmalı ama ben olmalı. Havva aynadır.. ayrı ve gayrı değil. 

Kalbine karşılık bir kalb bu işte. Beni bende seyretmenin en kolay yolu kadının kalbidir. En kestirme yol bu. 

Arkadaş değil de niye eş denmiş ? ayna ben olmalıyım.. beni bende seyretmeliyim. 

Ama çok zor.. ilk önce onun için ayna. Senin içini dışarıya koydum dedi Cenab-ı Hak. işte orada kendini seyret dedi.

Kim o yarabbi dedi?  İşte o sensin ayrı gayrı değilsiniz.. oradan kendini seyret, dedi. İşte onun için kendine mirat ara.. 

vakıflar için mirat kitaplar oluyor. Onun için çok seviyoruz öpüyoruz. Öpmek riyakârlık değil.. İnsan karısını öper ya..işte 

biz de dayanamıyoruz o an mirat oluyor bizde dayanamayıp öpüyoruz. Onun için  külliyat da bir kadına nasıl mirat olunur 

o anlatılıyor. Birbirine küfüv olmalı..o ben olmalı, ben o olmalıyım ikimizde bir  birimizi birbirimizde seyretmeliyiz. Ademin 

eğe kemiğinden yaratıldı.. Aslı:  Ademle birbirlerine karışmasın diye ona Havva denildi. İçim dışımda dışım içimde.  Şimdi 

hanımına bu şekilde bak.. Ağacın kurumuş dalları yok mu, olacak kardeşim  burası dünya. Ama ahirette göreceksiniz, 

orada çok farklı olacak, bildiğiniz gibi değil bambaşka olacak.  
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