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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



DİMAĞ - 8 Vahy- i Zımni ve Vahy-i Sarih

Çöl Nedir? Enfüsteki karşılığı....................………………………………………………………………………………..........................2

Cebrail (as) ın Peygamber(asm)’ı  sıkması……………………………………………………………………………........................…..2

Toprağın çekirdeği sıkması………………………………………..……………………………………………………..…........................….2

Şehrin içindeki saray hakikatta  nedir?….…………………………………………………………………………………........................2

Dimağ, adem alemlerini de döllüyor, 18 bin alemleride döllüyor..........…………………………………………………..……..3

Dimağda ademi aktif eden hayal ve tasavvurdur…………………………………………….……………………......................…..4

Hayal ..……………………………………………………………………………………………………………………………………......................…4

Dimağın hakikatı ve mahiyeti…………………………………………………………………………………..…….……….....................….4

Ene mahluk değil…………………………………………………………..........…………………………..…………………….....................…4

Adem alemlerinin içinde ne var ? Şecere- i Hilkatte yeri nerededir?………..………………………..................……..…...5

Adem alemleri mevcudatın dışındadır.................................................................................................................5

Süleyman (as) Belkıs’ın tahtını nasıl getirdi?...................……………………………………………........…..…..............…......6

Her bir günah bir alemin veya hakikatin üstünü kapatıyor……………………………………………….................................6

Nisbet  nedir? Zıddı nedir? Bize nasıl yansıyor?..……….………………………………………………………......................………7

Cüz’i ihtiyari iltizamdadır…...................................................................................................................................7

Tekvinin bizdeki karşılığı ---- Adem………………………………………………………………………………....................…...…………8

Cehaletin ilme zemin oluşu……………………………………………………………………………………………….......................………8

Dimağın 42 özelliği………………………………………………………………………………………………………….....................…..…8-10

Cebrail (as) Ceberut alemlerini temsil ediyor. Dimağ cemin cemi…………………………………….....................……….11

Dimağı, sinn-i rüşd ve terklerle  çalıştırmak…………………………………………………………………….....................…………11

Tezekkür………………………………………………………………………………………………………………………..................……..……..11

Dimağı birilerine teslim etmek ……………………………………………………………………………………............................….…11

Vahy-i sarih ve Vahy-i zımni………………………………………………………………………………………….............................……12

His nedir? Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıkarsa……………………………………………..............................…….12-13

His ve hissiyat……………………………………………………………………………………………………………….............................…..13

Sureti ve hakikatı beraber görmek………………………………………………………………………………................………………..14

Vahy-i zımminin insanda olma ciheti…………………………………………………………………………………….................………14

Şeytanın vücudunda ne var?..............................................................................................................................14

Kur’an nedir?......................................................................................................................................................15

Dimağı kontrol etmek için dayatmalardan kurtulmak gerekiyor……………………………………………...............……….15

Doğrularımızın doğrulanması için külli bir akıl, külli bir hakikat lazım……………………………………..........…………….15

DİMAĞ – FİHRİST        (5)



Önceki Dimağ derslerinden hulasa:

Unvan tanımı:

• Her kim o unvanın gereğini yaparsa, o unvanı kazanmaya layık olur. Yani Zülkarneyn anlatılan sıfatları kim 

yapıyorsa, odur! O köyde, o şehirde: kimisi o köyün Zülkarneynidir. Kimisi o şehrin Zülkarneynidir. Kimisi dini cemaat 

Zülkarneyndir. O sıfatı yapan, bulunduğu yerin Zülkarneynidir. Genel değildir!

• İmam-ı mübin , Levh-i mahfuzun bir unvanı ise:

İmam-ı mübinin farkedilmesiyle, ne yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu Levh-i mahfuzun anlaşılması demektir.

Anlaşılan bir mana, o mananın alemine girmekle anlaşılmış olmaktadır.

Yani: Senin dimağın Levh-i mahfuza döner.  (bilmediklerini bilmek ile oluyor!! Bak sayfa 10)

Soru: O mananın alemine girmek haletin içine girmek mi ? Manaya girince halet oluyor. Yani manayı anladıysanb 

haletlenirsin. Haletlenmezsen o bilgidir, mana değildir. Bilgi seviyesidir.

 Dimağ ile insan, Levh-i mahfuza girebilir. 

Kur’anın gelmesi için Cebrail as ihtiyaç var ama Vahy-i Kur’ana muhatab sensin. Kur’anın gelmesi için cebrail as. Var. 

Vahy Kur’an için Cebrail’e ihtiyaç yoktur. Mesela: Direk aldığı vahy’lerde var.

S- vahy’in arasında meratib çoktur o zaman?  C- evet yedi mertebe varmış

Kur’anın ne kadarına muhatab isen, o senin Kitab-ı mübinin.  İmam-ı mübine iman ediyorsun, Kitab-ı mübinden emin 

oluyorsun. İman etmek emin olmak değil midir?  O zaman iman ettiğine ne kadar şuurun taalluk ediyorsa o kadarından 

emin oluyorsun. Yukarıda da denildiği gibi İmam-ı Mübine İMAN. Kitab-ı Mübine EMİN’lik meselesi var.

Kitab-ı Mübin senin eline verilecek olan kitab, başka bir ifadeyle;

mevcudat Kitab-ı Mübin 

sana yaptığı tesir İmam-ı Mübin          Çok ilginç. Çok ince bir çizgi.

Mec’ul un NUR ve MANA kısmı vardır.

Nur kısmı Şecere-i hilkattir (meculden çıkan her şey)

Mana kısmı Çıkmamış olan her şey

Cebrail as Peygamber Efendimiz asm ı sıkması;  batındaki karşılığı, yani Levh-i mahfuzun açılması demek. 

Toprağa çekirdeği niçin atarız? Sıksın onu diye..içini dışına etsin diye..Peki sıkmayla ne alakası var? 

Veya Vahiyle ne alakası var? Vahiy aldıktan sonra Arab yarımadasında o sıcakta üşüyor..evde üşüyor..üstümü örtün diyor. 

Kabrin sıkması da; toprağın çekirdeği sıkması gibidir. Ruh vücuddan uzaklaştıkça üşür.. Hz. Peygambere asm ilk vahiy 

geldiğinde, üşüdü.. Cebrail as sıkması iki arada temas olsun ki, koridor olsun…vahiy böyle verildi. 

Temas etmek ile iki vücud bir oldu.. yani Şecere-i hilkat ile Peygamber asm’ı birleştiren Cebrail as.
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• 8. Sözdeki incir 18 bin alemin cemidir. İncirin simgesi alemlerin cemidir. 

Bir tanedir ama bütün meyveler ordadır. Alemler olmakla beraber bizdeki meyveleridir. 

• 1.Sözdeki çöl örneği dimağa benziyor, çünkü çölde hiçbir belirleniş yoktur.

• Çöl nedir?

Çöl bir bakarsın düzdür. Bir bakarsın bir yer çukur olmuş, bir yer tümsek olmuş…oradaki hortum ikide bir değiştiriyor.

yani belirlenmemiş, belirlenemiyor. Belirlense bile, güvenilemiyor…bir fırtına gelir herşeyi değiştirir…

birinci sözdeki     ÇÖL dimağdır..             

ÇÖLDE SEYAHAT EDEN Üstaddır…

• Cebrail as. Peygamber asm sıkması , toprağın çekirdeği sıkması gibidir.

Yani vahy gelmiyor. İçinden çıkartılıyor. Vahy’le üstü açıldı.

Mesela çekirdeğe güneş, hava, su geliyor ve muamele var. Çekirdeğin batınına bir şey katmıyor. dışardaki malzeme 

kendisine uygun şekle getiriyor batını. İnkılab ettiriyor. 

Yani çekirdeğin içi dışına çıkmasına sebeptir güneş hava su toprak. Dışardan bir şey çekirdeğe yüklenmiyor.

İnsan Şecere-i hilkatin çekirdeği olduğundan Güneşe Cebrail denmiş 

Ama bu Cebrail sıktığı zaman, nedense üşümeye başlamış.

Çünkü Ruh cesedden uzaklaşınca, burada üşür.     Güneş,  ateş  NUR

• « Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasılki o çekirdeğe kudretten manevî ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve 

kıymetli program verilmiş. Tâ ki, toprak altında çalışıp, tâ o dar âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine girip, Hâlıkından 

istidad lisanıyla bir ağaç olmasını isteyip, kendine lâyık bir kemal bulsun. (S-321) 

Biz bu bilgilerle bir şey almıyoruz… Bu bilgilerle çekirdeğin güneşten, havadan, topraktan, sudan aldığı gibi, batınını 

dışarıya çıkartmak içindir, üstündeki battaniyelerin kalkması içindir. İnsana, alınması gereken herşey kodlanmıştır,

bunun dışında başka bir şey yoktur. İnsanın dışında hiçbir şey yoktur, varsa bir şey ALLAH cc var… 

Bir bilginin size mal olduğuna delil sizdeki halet değişikliğidir

• Ben büyük bir şehre giriyorum. Baktım ki, o şehirde büyük saraylar var. (S- 322)

• Şu kâinat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrib ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var.. (L-308)

ve o şehirde her vakit harb ve hicret içinde kaynayan bir memleket var..

ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir âlem var. 

Şurada bir çekirdek var…çekirdekte Zeytinburnu var..bunda da Türkiye var…onun içinde de bütün alemler var…

İşte bu sarayın olduğu yersiz yer Ademdir…                  Alem ise Saraydır..
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Vücud alemleri Allah’ın cc subuti sıfatlarına ayinedarlık içindir ama adem alemlerinin ayinedarlığı bizde ENE’dir.

Çünki ene mahluk değildir…  S- peki ne işimize yarıyor?  C- Mahluk olmayan Allah’lık alemlerine ayinedarlık yapması 

içindir….  Ene saray mıdır?  Evet ene saraydır.

Ene’ de Nur ve Mana vardır              Nur Vücud alemleridir                      Mana Adem alemlerine bakıyor

S- Ancak ene ona zıtlıkla mukabele edebiliyor değil mi?           C- evet zıtlıkla gözükmesi için.  

Adem ile adem alemleri çok farklıdır…NUR adem alemlerine bakar, vücuda çıkan… MANA ise ademdir, ademe bakar.

• Şu kâinat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrib ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var.. ve o şehirde 

her vakit harb ve hicret içinde kaynayan bir memleket var.. ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde 

yuvarlanan bir âlem var. (L-308)  Burada geçen vücud alemlerini anlatırken sanki başka bir dille ademi anlatıyor.

«..adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır.» (M-59)

(Adem alemleri ise, ortaya çıkmış saraydır.)

Dimağ;

• adem alemlerinde olanları da ortaya çıkarıyor.

• adem alemlerine simgedir.

• 18 bin alemin koridorudur, altı yol kavşağıdır.

• 18 bin alemi döllüyor.

• Dimağ  1) Vücud 2) Vacib 3) Adem alemlerinden besleniyor. Bunların yanında dimağ, adem alemlerini de 

döllüyor. 18. bin alemleride döllüyor. Aynı zaman da adem alemleri dimağda da var. Döllenmeyen dölleyemez 

kaidesiyle bakarsak, dimağ döllenmesi vahiy ve ayetle olur. Mesela; cebrail as onu sıktı, okuyamadı. Bir daha sıktı,  

yine okuyamadı… bir daha sıkınca, okudu.  döllemek için. Zahiri aynı kabul et, bu böyle de ama hafife alma

(Vahiy de sıkma meselesi için). Zahiri bırakıp batından konuşanlardan uzak dur. Zahirden batına geçme var ya.. 

zahir olmasa batına ne ile ulaşacağız ? Bize o merdiven basamak gibi.  Çekirdekten ağaç çıktı  ama çekirdek yine duruyor.

Alem-i şehadet alınırsa (zemin) alttan saray düşer aşağı. Hz. Adem as. Cenneti bile tanımlayamadı alem-i şehadetsiz.

Allah’ın isimleri tanımlanamadı. Kendini fark edemedi. Nerde ne yapacağını bilemedi. Alem-i şehadetsiz konuşma

olmaz. Realiteden çıkmayacaksın.  Allah’ın  koyduğu kanuniyete uymamak oluyor. Yani yöntem bu hafife almayacaksın.

VAHİY   zahirde ilim gibi gözükürken batında içeridekileri açığa çıkarmaktır.. 

Aslında sana bir şey getirmiyor, üzerini açıyor… 

Çekirdeğe bir şey yüklemiyor güneş, su, element, toprak…  içindekini çıkarıyor.

İçindekini dışarı çıkaran her şey suretleri, hakikatları, mahiyetleridir..

Yediğimiz  bir meyveden aldığımız lezzet dahi… her şey…

İnsan bu kainattan öncedir Evvel ismiyle

Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle bu kainatın çekirdek-i aslisi olduğundan, 18 bin alem var insanda.
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• 18 bin alem olduğu gibi aynı zamanda adem alemleri de insanda vardır, aynı zamanda adem alemleri dimağda 

vardır. Dimağda ademi aktif eden hayaldir ve tasavvurdur korkunç bir şeydir. (çok önemli)

Tekvinden çıkarır gibi alıp getiriyor.

• Hayal; sanki ademden vücuda çıkaran bir mekanizma, bir sistem.

Mesela olmayanı hayal edebiliyoruz, yoku var etmiş oluyoruz. Halık ismine mazhar!

Yunus emre’nin şiiri:

Ete kemiğe büründüm …. Yunus diye göründüm.      Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi.

Ol kadiri kün feye kün, lutfedici sübhan benem.          Kesmeden rızkı veren cümlelere sultan benem. 

Nutfeden Adem yaradan, yumurtadan kuş türeten.   Kudret dilini söyleten, zikreyleten sübhan benem. 

Hem batinem hem zahirem, hem evvelem hem ahirem.    Bu cümlesini yaratıp tertib eden Yezdan benem. 

Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan..     Bin bir adı vardır bir adı da Yunus, ol sahibi Kur’an benem. 

İnsan bir tuhaf .. Cesedine gömülmüş, toprağa gömülmekten korkuyor.

 Adem alemlerinden çıkartması Tekvine benziyor

DİMAĞIN:

• Hakikati   Levh-i mahfuzdur

• Mahiyeti Tekvin sıfatıdır    (Tekvin Zati sıfatta)

Ademleri dölleyebilmek için, yani ademden vücuda çıkartmak için Dimağın, Kudret ismine mazhar olması lazım.

Dimağda  ADEM ALEMLERİ vardır.  ADEM yoktur!

Ademe geçebilen ENE dir.

Adem; belirlenişin dışında Allah’ın cc Zatına ayinedarlık etsin diye eder. 

Yani varoluş dışında Allah’ın zatına ayinedarlık etsin diye ADEM var.

Çünkü; Allah’ın cc subuti sıfatı belirleniyor, Zati sıfatı belirlenmiyor.

Mesela: Kıdem, Beka, Muhalefet-ul bilhavadis, Vahdaniyet, Tekvin ,Kıyam-ı binefsihi.

Bunlara adem tarafıyla  ayinedarlık ediyor!

 Ene mahluk değildir. 

S- zati sıfatla esmalara ayrı , subutilerin esmaları  ayrı.. Var mı böyle bir ayrım? 

Zati esmalar  ALLAH gibi… SAMED gibi.. (zati sıfata bakar)  (böyle bir tasnif görmedim benim tefekkürüm  (h.akar))

Kalb, vicdan, ruh hepsi birer ayinedir…mahluk olduklarından mahluk olanları gösterir.

Ama ENE mahluk değildir mahluk olmadığından mahluk olmayanı göstermek içindir.

Mahluk olan mahluk olanı gösterirse, MAHLUK OLMAYAN MAHLUK OLMAYANI GÖSTERİR.
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• Em1- 146: Hakikat-ı insaniyeye baktığı vakit, o câmi' mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru nümunecikte, o hassas 

mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat'î ve şuhudî ve iz'anî bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfât ve 

esmayı tasdik eder. 

Ene bu cihetten mahluk OLANA ayinedarlık ederse ona Enaniyet denir

Ene berzahdır, vacib değil, mahluk değil

 Vacibe ayinedarlık eder, hiçliğini bilmek makamı budur

Adem alemleri Varlığın ifade edildiği zeminsiz zemindir.

• Adem alemlerin içerilerinde ne var? Şecere-i hilkatte yeri neredir? Nasıl girilir?

Elcevap: Adem alemlerinde olmuş olabilecek nihayetsiz ihtimallerin bulunduğu mekansız mekandır. 

Kudret taalluk ederse vücuda çıkıyor.     Yeri Daire-i ilimde.

Adem-i mutlak zâten yoktur, çünkü bir ilm-i muhit var. Hem daire-i ilm-i İlahînin harici yok ki, birşey ona atılsın.

• M-59: « Daire-i ilim içinde bulunan adem ise, adem-i haricîdir ve vücud-u ilmîye perde olmuş bir ünvandır. 

Hattâ bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehl-i tahkik "a'yân-ı sabite" tabir etmişler.»

 Adem alemleri denildiğinde, mevcudatın dışındadır. Hayal ile o alemlerde dolaşılabilir (çok önemli)

S- hayal ile adem alemlerinde dolaşılabiliyorsa ilimden farkı nedir?

C- Ademden çıkan ilimdir------çıkmayan ilim değildir 

S- bizim nazarımıza göre mi öyle? Allah’ın mahlukata bakan yönü gibi mi oluyor?

C- yok. İlimde de nihayetsizlik var. 

 İlimde üç vücud vardı:  çıkanlar, mümkin, mümteni (olması muhtemel her şey)

Ademde ne vardı ? Bilmiyoruz..bilseydik zaten adem olmazdı.  

Ne konuşuyorsan ilimdesin. (konuşulamayan yer yersiz yer, yani ademdesin) 

Adem alemleri senden kopuk olmadığından, zaman zaman oraya çıkmalar oluyor o alemden.

Mesela yansımaları: umulmadık bir şey çıktı senden.. kendini kötü hissediyorsun durup dururken: 

adem alemlerindenbir zuhurat.. bu durum hayvanda yoktur. İnsan bu duruma sevinmesi gerekirken üzülüyor.. 

Oysa olmayan bir şey ortaya çıktı. Olmayan bir yıldız ortaya çıktı.

 Dimağ ile Peygamber kıssaları nasıl eşleştirilebilir?

Dimağ İbrahim as tarafı denilse.. 

1.sözdeki çöl örneği dimağa benziyor, çünkü çölde hiçbir belirleniş yoktu..

Çölde insan imtihan olduğu gibi…dimağ ile imtihan olunur. 
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• Süleyman as kıssası,  Belkıs’ın tahtı nasıl geldi?

39 - Cinlerden bir ifrit, 

"Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm ve güvenim var." dedi. 

40 - Kitaptan ilmi olan kimse ise, "Gözünü açıp kapamadan, ben onu sana getiririm" dedi. (Süleyman) onu 

(Melike'nin tahtını) yanıbaşına yerleşivermiş görünce, "Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü 

edeceğim diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; 

nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir, çok kerem sahibidir.«

HERŞEY HERYERDE olduğundan, orada olanın üstünü açtı, Allahu alem İlim ehli…yani birşeyi biryere getirmedi…!!! 

Her şey her yerde var, açtı…İlim ile yaptı bu işi. Bu dosya hepinizin önünde vardır ama üstü açık değil.

İfrit ise oradakini buraya getirdi…iki tane oldu. Getirirken biraz zaman geçti.

Hüdhüd kuşu hafriyatsız  suyu bulabiliyor…dimağ ile bunu ilişkilendirebiliriz… zahiri ilimle uğraşmadan tecerrüd olur, 

Hüdhüd kuşu, olmayan yerlerde suyu bulabiliyor.  Nasıl bulabiliyorsa biz de bu hüdhüd kuşu gibi (hayal kuş gibi 

atlıyor ya) tecerrüdle bulabiliriz.  Zahiri ilimle uğraşmadan ilim olur mu ? TECERRÜDLE olur

• Hadis bilmana: « Ey Ashabım! İlim olmadan ilim isteyeniniz yok mu? Takvanızı artırın! » 

Takva: Menhiyatlardan ve günahlardan içtinab etmek…ne kadar günahlardan içtinab edersek, o kadar batın ilmi 

dışarıya çıkıyor. Bu evde okuduğumuz İlimle onun üzerini açıyoruz zaten. var olup üstü kapalı olanın üstünü açıyoruz. 

Takva ise, bunu almadan üstünü açıyor. 

Yani günah yapıp üstünü örtüp tekrar örtüyü atmaktansa, günah yapma zaten üstü açıktır!

Günah ile üstü kapanıyor. Herbir günah, bir alemin veya bir hakikatin üstünü kapatıyor.

Mesela en zahirinde kafa bloke oluyor.  Tahammülsüz olur. Sabırsız olur.  Bağnaz olur. Taassup ehli olur.  

Tenkitçi olur. Hazımsız olur. Kuşatıcı olmaz. Hasedci olur. Gıybetci olur. O enerjiyi dışarıya boşaltmak için 

bu sayılan halet balonlarına giriyor. Bu enerjiyi almazsan boşaltmaya da gerek kalmaz.

 Nur-u iman  vicdandaki imanın karşılığıdır.

Vicdanla dimağ birlikte çalışırsa o zaman insan o nisbette değer alır.

Kalbde ilk giriş kapısı dimağdır.

Küfür ademdir.

Birşeyin vücuda gelebilmesi için mutlaka ademi olması gereklidir.

Her vücud mertebesinin adem mertebesi vardır.

Çünkü ilimde adem çıkarsa o ilim Allah’ın cc ilmi olur, nihayetsiz olur.

Birşeyi derecelendiren onun içerisindeki ademdir.  Esmanın ademi sıfattır… Sıfatın ademi şuunattır. 

Vücudun ademden çıktığı gibi, yani esma sıfattan çıktı vs…Allah kainatta sıfatlarıyla, insanda zatıyla vardır.
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• İmanın bir özelliği var: neye iman ediyorsan seni oraya taşır. İman ve Zulmet… kendileri aynı zamanda neticedir.

Hissi iman seviyesinde iman ile zulmet sebeb değil sonuçtur ikiside… 

İmanın içine girmek demek, enfüsi seyahat etmek demektir. 

Cehennemden beterdir, ondan daha muhriktir, ruhumuzu eziyor.. ademi alemlerin bizdeki uyanışı

Sual: Nisbet nedir? Zıddı nedir? Bize nasıl yansıyor?

Elcevap:  Nisbet

 nesebi hatırlatıyor

 kaynağına döndürüyor

 aslına taşıyor seni

 yani aslına doğru seyahat

 aslına bağ kurmak

 aslına gitmek, köküne gitmek

Zıddı ise:

 yetimliktir

 kimsesizliktir

 kökenle bağının kesilmesidir

Allah şeytana böyle yaptı: onun kökenini kesti…’’ben senin velin değilim’’ dedi Cenab-ı Hakk şeytana…

«İman bir intisabdır.»  İman seni aslına, kökenine, nesebine taşımıyorsa taklid-i imandır o,  yoksa

gurbettesin. 

Kafir demek.. kendini kapatmış yaşıyor ama yaşadığının farkında değil. 

Çünkü Allah’ın farkında değiller. İman nuruyla insan-ı ekbere inkılab ediyorsun, oraya taşınıyorsun.

Sual: Antika nedir ?

Elcevap: Geçmişi bize taşıyandır. Kökenine sirayet etmiş olandır.  Misal: Mezar taşları, Tesettür

• Atomun dışında alemler hepsi burada. Korku hayalimizi, tasavvurumuzu aktif ediyor. 

Hayal ve tasavvur o kadar güçlü ki, vücuttan ademe giriyor. Metafiziğe geçiyor. Metafizik alemlerinin üstü açılıyor.

Nasıl bir mahluk hayal ediyor öyle oluyor.  Mesela; ‘’evde tekim, şimdi bir ses gelse…’’  aynı öyle ses geliyor. 

Çünkü sen imal ettin.. üstünü açtın… Halisülasyon hakikattir. Hiçbiri hakikatsiz değildir. Mutlaka esmaya dayanıyor. 

İnsanın dimağı adem alemleridir. Buralarda dolaşma yetkin,  tahayyülün ve tasavvurundur.

 İltizamda cüz-i ihtiyari vardır. Cüz-i ihtiyar iltizamdadır. Dolayısıyla tahayyül ve tasavvurun metafiziğe geçme 

yetkisi var. Çünki olmayan binayı yapıyoruz hayalen, varı da yok ediyoruz. Vücud dimağın her mertebesinden gelen 

verilerle çalışır. Halisülasyon doğrudur.. Alem-i şehadetle kıyas edince yanlıştır.
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 S-91: bir şeyin kuvvet ve za'fça meratibi, o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Meselâ hararetin derecatı, soğuğun 

müdahalesidir. Güzelliğin meratibi, çirkinliğin müdahalesidir. Ziyanın tabakatı, karanlığın müdahalesidir. 

Fakat birşey zâtî olsa, ârızî olmazsa, onun zıddı ona müdahale edemez». 

Aynı yerde 20 derece de var, 30 derecede var. Buna göre adem burada var. Ademi vücudu buradaki meratiplerden 

anlarız.  Ehl-i küfrün şuursuzluğu en büyük cezadır. Onların aleminde kaynağı bilinmeyen 8 tane sistem aktif.

• S- 741: Cehennem'den beterdir, ondan daha muhriktir, ruhumuzu eziyor. Zira o şeş cihetten ki onlara baş vurduk. 

Öyle halet almışız. Ki yapılmış o halet, hem havf ile dehşetten, hem acz ile ra'şetten, hem kalâk ve vahşetten, 

hem yütm ve hem yeisten mürekkeb vicdan-sûz. (ne kadar sıkıntı, o kadar sefahat)

1. Ademden ilm-i vücuda dönüştüren Tekvindir

İlim kendisi ademden çıkar.

Cehaletin içinde adem var

Cehalet zannın içinde

Bu ademden ilim gelmesi için tekvin devreye giriyor yani tekvinin bizdeki karşılığıADEM

Cehalet yoksa, ilimde yoktur.

2. Cehalet ilme zemin oluyor. Ne kadar ilmin varsa, o kadar cehaletin var demektir.

Cehalet azalmıyor ilim arttıkça, ilimle aynı seviyede oluyor. İmam-ı Gazali der ki: ‘’İlim cehaletle başlar.’’ 

Gerçek ilim bilmediğini bilmek!

Bildiklerin ise Malumat olur

İLİM bilmek değil, bilmediklerini bilmektir!   bunu farkettin mi dimağ Levh-i mahfuza döner..

3. Dimağ Tekvinin çocuğudur

Cehl-i cehennem Dimağın içinde

4. Dimağ duygular vasıtasıyla aldıklarını ilme dönüştürür.

5. Vücud kudrete,       adem alemleri tekvine bakıyor… Tekvin = Adem + Kudret Dimağın hakikatı levh-i mahfuzda, 

mahiyeti  tekvindedir.

Subuti sıfatta ADEM yoktur, çünkü Kudret müsaade etmez.( Subuti sıfatta Kudret var)

Adem Zati sıfat menşelidir.

6. Dimağ ihtiyara Vicdan iradeye bakması hasebiyle…

dimağ ile giden  kurbiyete vicdan ile giden akrebiyete gider

7. 1.Yol felsefe      2. Yol nübüvvettir

Felsefe yolu, herkesin boğulacağı yer. Topuğunun dahi ıslanmamasını istiyorsan, Nübüvvet yolunu seçmelisin.

8. Dimağ vücud meratibinde kalbden üstündür. Levh-i mahfuza bakar

9. Dimağ kalbin ne işleyeceğini bilmesi gerekir ki  ona göre çevirsin ve vahye ilk muhatab dimağdır.

10. Dimağda emr-i nisbi ve emr-i itibari vardır.
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11. Zaman ve mekanı ayıran ve ona tesir eden veya tesirinde kalan  dimağdır.

Dimağ Kudret sıfatına bakıyor. Kudret sıfatına azami mazhar olanın hergünü Kadir gecesi olur.

12. ‘’O Kadir-i mutlak emr-i kün feyekün ile o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya sürülen ecza gibi kolay ve 

suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u harici verir; göze gösterir; 

nukuş-u hikmetini okutturur. (Lemalar 240)

13. Kudret Sıfattır Dehr Esmadır            Kudret Zamana hükmediyor.

Kuvvet esma olduğu için, meratib var. Bu ademin müdahelesiyle oluyor.

14. Dimağ üzerinde değişiklik yapılabilir. Örneğin Sahabeleri Peygamberimiz asm formatlaması gibi.

Dimağa müdahele edilebilmesi, dimağda müdahele hakkını veriyor, yani dimağını yapılandıran, dimağı yapılandırma

hakkına sahip oluyor. Kendini ne kadar yönetiyorsan, sistem o kadar yönetilir. Ben kendime ne kadar hakim

olabiliyorsam, size o kadar hakim olabiliyorum.

15.  Dimağ, giren herşeyi kullanır. Vücud alemlerinde karşılık bulmazsa ,adem alemlerinde bulacaktır.

16.  Bir insanda Kur’an hakimiyeti yoksa, ademde yaşıyor.

17. Dimağ, vücud alemlerinin ilişki ve çelişkisini çözüyor.

18. Korku aklidir.   Havf kalbidir.   Korku dimağın adem alemlerin tanımlanması.  

19 . Dua ve istiğfar  acizlik gibi anlatılsa da bizdeki antivirüs sistemidir.       

20. İnsanın aklına gelen her düşünce,  muhakkak bir alem menşelidir.

21. Firavunun hiç hastalanmaması, arkasında hakikatten Tanrı olduğuna inanıyordu.  ZAN      

22. Zaman, zemin, taam, libas  kişi üzerinde etkisi olanlar.

23. İslamiyet su olduğu için, firavunlaşan nefse oruçla haddini bil demektir.

24. Dimağın üç mertebesi var: Firavun – Nemrud – Şeddad

25. İnsanda cari olan iki tane büluğ dönemi var: Sinn-i büluğ ve Sinn-i rüşd

Sinn-i rüşd hakkı hak bilip, hakka yapışmak, batılı batıl bilip, ondan uzaklaşmak

Sinn-i büluğ çocuk yapma yaşıdır.

26. Peygamber kıssaları insanlık aleminin açılımıdır. 28 tane peygamberin bizdeki açılımlarıyla rüşd oluyoruz.

Bazılarına göre 4’tür. Davud as ululazm peygamberler içerisinde yoktur…onun yerine İbrahim as vardır.Davud as’a 

kitap, İbrahim as’a Suhuf verilmesine rağmen, Davud as Ululazm peygamberlerden değildir. İbrahim as büluğa 

girmeden rüşde girmiş misalidir. Buluğ olmadan rüşd olduğu için, Ululazm peygamber olmuştur.

27. Dimağ, alemleri değiştirendir, dölleyendir. Kalu bela da bu anlatılmaktadır.

28. Nas suresinde, üç şeye uymamakla zarar görür denmektedir.  (Vesvese, Vehim)

Rabbinnas,  Melikinnas,  İlahinnas
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29. Dimağ yapı itibariyle Mec’ule benzemektedir ve oraya geçmektedir.

30. Dimağsız cennete girmek, Adem’in as cennette oluşu gibidir. çünkü dimağı aktif değildi. Dimağı neyi aktif etti? 

Yediği meyve. Dimağı aktif edince (dimağ alem-i şehadetin haritasıdır) o zaman buraya düştü. 

Hayal; adem alemlerinde dolaşma yetkisiymiş. (çok önemli)

31. Rüşd ile cennete girenle büluğ ile giren farklı olacaktır. Rüşd ile döllenen, büluğ ile döllenenle farklıdır. 

Niçin alimin  hakkı babanınzdan daha fazladır? çünkü; babamız, büluğ ile yani büluğ yapısıyla döllemiş bizi. 

Alim ise bizi rüşdle döllüyor.

32. Dimağ ademe girip vücud sıfatı veriyor. Yani subuti sıfattan çıkıp Zati sıfata giriyor. « 

İnsan benim sırrımdır, bende insanın’’ Hadis-i kudsi. Dimağı çıkarsa  Sır gitti 

Allah’ın cc Sırrı dimağdır farkındalık  (akıl onun için kudsidir)

33. Dimağ Tekvindeki  Adem İlminden geliyor.

34. Akıl bir cihazdır. Malzeme hayattır. İlim projedir. Vücuda çıkaran kudrettir.  Cihazlar: Sem, Basar,Tercih, İrade vs.

35. Vahye ilk muhatab dimağdır. Dölleyen döllenebilir.

36. Hürriyet-i mutlaka İlahların reddedilmesiyle olmaktadır.

37. Dimağ Tekvinin çocuğu.. Akıl İlimdendir.

38. Üstad :’’Ben şu vazife-i kudsiyede bilmeyerek istihdam olunurdum. 

Sizler bilerek hizmet ediyorsunuz, bahtiyarsınız.’’ b-251

39. SIRRIN SIRRI ALLAH’TIR

40. Herşey Odur diyen dimağdır. (vahdetul vücud)

41. Dimağ tefekküre vesiledir. neyi düşünüyorsan, o’sun ve oradasın

42. Dimağ; dimağdan çıkmamıza neden oluyor, çünkü kendisini dölleyebiliyor. 

ANADERS:

• Subut-i sıfatın hulasa-i camiası dimağ

Kitab-ı Mübin   yaşadığın dünya / mevcudat

İmam-ı Mübin hissettiklerin, farkındalığa getirdiklerin,  içeriye aldıkların

S- 591-- mevcudatın sana yaptığı muamele güneş gibi bir dimağım ve ziyası gibi ihatalı bir ilmim ve harareti gibi şümullü 

bir kudretim ve ziyasındaki yedi renk gibi muhit duygularım ve gezdiğim her yere ve işlediğim her mevcuda müteveccih 

birer yüzüm ve bakar birer gözüm ve geçer birer sözüm bulunsa idi…

1. Dimağ: cep gibi

 güneş gibi

 ziyası gibi ihatalı ilmi var içinde

 hayat gibi şuurlu kudreti var

 ziyasındaki yedi renk gibi duyguları var
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2. Dimağ Levh-i mahfuzun karşılığı olunca Vahiy iner

Cebrail as ceberut alemlerini temsil eder (tasavvufta)

Cebredici güçler: Kuvve-i şeheviye, - akliye, -gadabiyenin cemin cemidir dimağ (çok önemli)

3. Eğer Dimağ büluğ çağı ile nübüvvetle gidersek Kur’ana yani Kur’an hakikatina mazhar oluyoruz.

Eğer dimağı sinn-i rüşd ve terklerle çalıştırırsak, Vahy-i Kur’ana mazhar oluruz…Cebrailsiz

Birisi akrebiyet birisi kurbiyet bu sırdır….itiraz edende olmayacaktır! Yanlış yaptığına delil , itiraz etmesidir. 

Çünkü almıyor. Rüşd ile döllenen dimağdan , rüşd ile dölleme hakkına sahiptir. Dinleyen, dinletme hakkını alıyor. 

Kendine hakim olan, karşıya da hakim olma yetkisini alıyor. Vahy’e  kulak verenin, ihtiyaçlarını, münacatlarını, 

dualarını Allah’a dinlettirmeye sebeb oluyor.…

4. Tezekkür; geçmişle alakalı, hatırlamaktır, onu ifade etmektir, geçmişle alakalı düşüncedir. Unutulanı ortaya çıkarmak, 

üstünü açmaktır. Bize öğrettikleri gibi sadece sübhanallah, sübhanallah demek değildir zikir. Sübhanallah’ı tekrar 

etmek, kur’an okumak , namaz kılmak, ilim yapmak birer zikirdir. Rasulullah mescitte ilim yapanların yanına gitti. 

Çünki ilim maziyi istikbale taşımaktır. En kaliteli zikir kur’an okumaktır. İlmi tadad etmek zikirdir.

B-332: Kur'an'a ait mesaille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, 

hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur'an manaları risalelerin istinsah ve mütalaalarında vardır itikadındayız.        

Kur’an okumak sünnet, ilim almak farzdır.

5. Dimağını birilerine teslim ettiysen eğer, nerede olduğun artık önemli değil!

 İstikbaldeki hepsi vücuda gelmiyor, yani Levh-i mahfuzdakilerin hepsi vücuda yani Kitab-ı mübine gelmiyor.*

Eğer; İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit olursa bir insanda, o zaman aradığını aradığın Zata sorabilirsin. 

Vahyi zımniye mazhar olursun.

Aradığımız şeyi aradığımız zata sormalıyız. Eğer bir şey arıyorsan bulamamışsın demek. 

Aradığımız şey Allah ise aradığımız şeyle Allah’ı nasıl soracağız. 

Kitab-ı Mübin yaşadıklarımız. İmam-ı Mübin burdan aldığımız farkındalıklarımız…  

*(Levh-i mahfuz İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin den müteşekkil. Levh-i mahfuzdaki herşey gelmiyor.

Gelenler Kitab-ı Mübin. İmam-ı Mübin emir ve ilim ile aktif oluyor, mazi ve müstakbeli cemetmiştir 

(bizdeki emir- ilimle aktif ederiz, ademden vücuda çıkarırız)

Kitab-ı Mübin hazır zamana bakar, kudrete ve irade ye istinad eder.)

Levh-i mahfuzdaki herşey Kitab-ı Mübin olmuyor. Eğer herşey Levh-i mahfuzdakiler Kitab-ı Mübin olsa, 

İmam-ı Mübinin mantığı olmaz. İmam-ı Mübin’de olup Kitab-ı Mübin’de olmayan vardır.

6.    Anladıklarımızla anlamadıklarımızın vücudunu fark edip hiçliğini bilmekte  Adem

Vücudsuz vücudumuza geçerek, vücudsuz Zata ayinedarlık ediyoruz.

Kur’anın söylemedikleri söylediklerinden fazladır Vahy-i zımni
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Kuran’ın söylediklerine muhatab olanlar, söylemek istediklerine (yani satır arası) muhatab yetkisini alıyorlar.  Boşluklar 

mana doludur. Manayı, yazıyla dışarıya kustu. Yazıda mana nasıl yüklenmiş? 

Mesela: aradığını aradığı zata sormalı bu cümlede sende ne uyanıyor orada yok..

Orada gözükmeyip sende uyanan var.  Yazılar Vahiyle seni aktif ediyor, Vahy-i zımnilerin çıkmasına sebeb oluyor.

Herkesin böylelikle Kur’anı çıkıyor ortaya.  OKU KİTABINI..deniliyor. 

• Biri: "Vahy-i sarihî"dir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onda sırf bir tercümandır, mübelliğdir, 

müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ehadîs-i kudsiye gibi...

İkinci Kısım: "Vahy-i zımnî"dir. Şu kısmın mücmel ve hülâsası, vahye ve ilhama istinad eder; fakat tafsilâtı ve tasviratı,

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a aittir. O vahiyden gelen mücmel hâdiseyi tafsil ve tasvirde, Zât-ı Ahmediye 

Aleyhissalâtü Vesselâm bazan yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. 

(M-93) (bu aynı sistem sende çalışıyor)

Kur’an Vahiy Sende uyanan mana  Vahy-i zımni  (bu senin kitabın)

Okuduğun Kitab-ı Mübin                                             Uyanan  İmam-ı Mübin

Farkındalıklarımız Kitab-ı Mübin   Farkında olmadıklarımız  İmam-ı Mübin

• Levh-i mahfuzdaki herşey vücuda gelmiyor. Her gelene kitab-ı mubin deniliyor. Gelmeyen imam-ı mubinde var

Levh-i mahfuzda kitab-ı mubin, imam-ı mubin dışında şeylerde var. Mahiyet yok. 

Suret dimağda, hakikatı levh-i mahfuzda

• "İmam-ı Mübin", ilim ve emr-i İlahînin bir nev'ine bir ünvandır ki; âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. 

(M-36)  (yani zımni. Harf şekillerinden olup ama  gözükmeyen)

Haletlerimizde kitab-ı mubindir. Vücuda gelen herşey kitab-ı mubindir. Ne çıkmışsa… 

İkisinin cemi (imam-ı mubin ile kitab-ı mubin) biz Levh-i mahfuz oluyoruz.  

Bu sefer vahy’e değil vahy-i zımni’ye mazhar oluyoruz

• İmam-ı Mübin  kalbe bakıyor:

« Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve 

müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.» (M-51) 

(Hissiyat-ı insaniye ruh ve kalb derece-i hayatına çıkarsa, mazi ve müstakbeli halde gibi görür)

• Her sistemin hissi var. Dimağda tahayyülün hissi var. Yani his işletim sistemi. Vicdanı ne kadar uyanırsa o kadar 

vicdanî hissi var. Nefs-i his de var.  Latife-i insaniye daha arkada. İnsanların en büyük vazifesi insan olmaktır. 

Peygamberin vazifesi insanları insanlık vazifesine çıkartmaktır. His bir sistem. Enerji paketi hedefe götüren iptir, 

his.  Herkeste var ama latife-i insaniye herkeste yoktur. Latife-i insaniyedeki ise Hiss-i insaniyedir…

Dimağ-8    Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî    
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3 zamanı (mazi-hal-istikbal) birden görme haletinin bütünlüğü 
Senin Kitab-ı Mübinin (mevcudatınki değil). 

Suret  Kitab-ı mübin 
Hakikat  İmam-ı mübin

• Suret ve hakikatin cem edince Levh-i mahfuz... yani aradığını aradığın Zattan soruyorsun

Bunları niye öğreniyoruz ? Hislerini kontrol etmediğin ve edemediğin zaman onlar seni kontrol ediyor ve seni hakikatten 
alıkoyuyor. Bunun için Latifelerini tanıyarak onları kontrol etmeyi öğreneceksin.

Muhakemat: 

Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur.

Hakikati tanımayan, hayalâta sapar.

Sırat-ı müstakîmi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer.

Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.

 İç ve dış dayatmalara göre hareket etmek köleliktir. Karşıdakinin söz ve hareketine göre tavır almak köle insanın

özelliğidir, dimağı işgal altındadır. Çünkü benim davranışımı seninkiler belirledi.

Sana yakışanı yapmak ise dayatmalardan sıyrılmaktır ve hür insanın özelliğidir.. 

Hırs, haset, gıybet, israf yapan köle insandır.

Her talep ettiğiniz şeyin kölesisiniz. 

Her eline geçenin koruma ve muhafız memurusun, bekçisisin.

Ne kadar terklerimiz varsa o kadar hürüz. Ne kadar isteklerimiz varsa o kadar köleyiz. 

Köleliğin kudsisi ve süflisi vardır.

Dimağ-8    Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî    

Dimağ

Latife-i  İnsaniye 
(içinde Hissiyat-ı insaniye 
bulunuyor)

His Vicdanda bulunuyor
Hissiyat-ı insaniye ise  Latife-i  İnsaniyede

KALB

Lümme-i 
Şeytaniye

Vicdan

Hissiyat tek şey değil. Dimağın, duyguların..vs 

her bir birimin hissiyatı var. Şehvet, gadap vs. 

bir histir. Vicdanî his, dimağa ait his, nefse ait 

hisler var. Yani herkeste His var ama 

Latife-i insaniye ve içindeki Hissiyat-ı İnsaniye 

herkeste aktif değil. Hissiyat-ı insaniye, kalp ve 

ruhun derece-i hayatına çıkarsa ne olur ? 

Mazi ve müstakbeli hazır anda beraber görüyor.

Artık bugün, yarın yok. Kabirden çıktı. 

Burayı orada, orayı burada yaşıyor. 

Beden kabir, hazır zaman tabut.  

İnsan bedene ait dayatmalardan çıkarsa 

hissiyat-ı insaniye  3 zamanı birden yani suret ve hakikati beraber görüyor (ama senin hakikatin).
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Latife-i insaniye Kalbde

Latife-i insaniye içindeki Hissiyat-ı insaniye  Kalb ve Ruh’un «derece-i hayatına çıkarsa»mazi ve müstakbeli hazır 

halde görüyor. Dünü, yarını yok. İmam-ı Mübine döndü. Hissiyat-ı insaniye bedensel dayatmalardan çıkarsa kalb ve 

ruhun derece-i hayatına çıkabilir. Beden kabirdir. Tabuttur. Üstad hazır zamana tabut diyor. 

• L-129: « ben şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda 

eyledim » Mazi – İstikbal - Hal vücuda gelen senin Kitab-ı mübinin oluyor. 

Yani SURETİ VE HAKİKATİ BERABER GÖRMEK.

SURET KİTAB-I MÜBİN                                          

HAKİKAT İMAM-I MÜBİN. 

İKİSİNİ CEMEDİNCE LEVH-İ MAHFUZ yani o zaman Kur’anın dediklerinin dışındakilerine mazhar oluyorsun (hatta 

Peygambere bile ihtiyacın olmuyor haşa, çünkü artık ARADIĞINI ARADIĞINDAN SORUYORSUN!!!). Aradaki vesileler 

(Resulullah, Üstad gibi) hakikate geçmek için. Geçtikten sonra vahy’e mazharsın. Derste  anlamadığını sonra 

anlayacaksın.  Allah’a sormak, zaten cevaptır.

• Vahy-i zımni Vahy-i sarih den sonra değil. Misal İbrahim as, Vahiy gelmeden Allah arayışına girdi. 

VAHY-İ zımni SENDE ZATEN VAR  SİSTEM

Kur’an & İnsan & Şecere-i hilkat = BİRDİR sistem itibariyle Vahy-i zımnidir.   Fakat Vahiyle bunun farkındalığına 

geliyoruz.                                 Kainat = İnsan-ı ekberdir        Kur’an = Kitab-ı kebir-i kainat

Allah’a soru sorabilmek: sana soru sorabilirsin izni verilmiş demektir. Sevdirtmeden sevemezsin. İstetmeden 

isteyemezsin.

Kur’an KELAM sıfatından Subuti sıfat

Sıfattan yukarda Şuunat-ı Zatiye & Mahiyet-i  Zatiye  var buralarda Vahy-i zımnîler var!!!  Hakikat

KELAM sıfatında VAHİYler var  Sureti

geçiyorsun. Birbiri içindeler. 

Buzun içindeki su gibi

Suretten Hakikata yani

LafızdanManaya yani 

Vahiyden Vahy-i zımniye    Subuti sıfat:
İlim. İrade. KELAM
(Kur’an KELAM
sıfatından gelmiş)Zatı Sıfat

Kıdem
Beka..

Vahy-i zımnîler ile 
buraya kadar 
çıkılabiliyor  

• Şeytan Kürs’ten takıldı. Mudil esmasına dayanıyor  SURETİ

Arş bütün esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir HAKİKATİ

Şeytanın vücudunda ne var?

1- makasıd-ı hayriye-i külliye       2- kemalat-ı insaniye    bunlar, surette yok, hakikatinde var!

Hakikata geçen insanda bunlar oluyor. Nefs-i emareden çıkıyor Nefs-i levvameye,..vs geçiyor. 

Şeytan sistemi çalışmazsa, mezkur neticeler olmuyor.

Surette  şeytan          Hakikatte  mudil esması

Dimağ-8    Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî    
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Duman, nur, ısı  odun  değildir.  Odundadır. Odunu kaldır, duman, nur, ısı da yoktur.

Odun  vahy-i sarihtir.       Nur, ısı, duman  vahy-i zımni’dir.  Vahy-i zımni’de suret yok.. Vahy-i sarih surettir.

 Kur’an nedir?

Zahirde görünen harfler suretidir.  VAHY-İ SARİH.  

Manalar  VAHY-İ  ZIMNİ’DİR

HERBİR SURET ZIMNİLERİ İÇERİYOR.

 Dimağı kontrol edebilmen için; iç ve dış reaksiyonlara göre (iç ve dış dayatmalara) hareket etmemesi gerekiyor.

çünkü tuzağa çekiliyor olabilir, ki çoğunlukla tuzak oluyor…

Muhakemat: 

Lübbü bulmayan,       kışır ile meşgul olur. 

Hakikati tanımayan, hayalâta sapar. 

Sırat-ı müstakîmi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer.

Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.

İç ve dış dayatmalara göre hareket etmek köleliktir. Karşıdakinin söz ve hareketine göre tavır almak köle insanın 

özelliğidir, Dimağ işgal altındadır. Çünkü benim davranışımı seninkiler belirledi. Sana yakışanı yapmak dayatmalardan 

sıyrılmaktır ve hür insanın özelliğidir. Hırs, haset, gıybet, israf yapan köle insandır. Her talep ettiğiniz şeyin kölesisiniz. 

Her eline geçenin koruma ve muhafız memurusun, bekçisisin. Ne kadar terklerimiz varsa o kadar hürüz. Ne kadar 

isteklerimiz varsa o kadar köleyiz. Köleliğin kudisis ve süflisi var. 

• Doğrularımızın doğrulanması için bizim dışımızda Vahy-i sarih ve Vahy-i zımniyi tazammun eden külli bir akıl, 

külli bir hakikat, külli bir yöntem, sistem, şablon lazım.

O da Kur’an ve her asırdaki temsilcisi olan asrın İmamlarıdır. Bizi kontrol eden, süzgeçten geçiren o’dur. 

Genel yöntem edille-i şeriyedir.              Has yöntem ehl-i sünnet vel cemaatin 

• Nur cemaatin doğruluk ölçüsü:  Edille-i şeriyenin içerisinde olan Edille-i nuriyedir ki;

’’ Lubbu bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi kaybeden, ifrat 

tefrite düşer. Muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar, çok aldanır, çok aldatır.’’ (Muhakemat 49)

*  *  *  

http://www.nurdersi.com/video/dimag-8-vahy-i-sarih-ve-vahy-i-zimnienfusidir

Dimağ-8    Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî    

15


