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

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

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

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

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

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

kapalı ve mesduddur… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tashih ile devam edecek. 

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

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

(Kastamonu Lahikası – 56)

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

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

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

manayı ifade etmemizi sağlamıştır. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• İtikad: Akıldaki bilgilerini, tasdikteki ilimleri, izandaki kalbi tarafgirliğini, iltizamdaki fiili hayatını, inanca 
dönüştürme sistemidir. Emri nisbilerle emri itibarilerin bütünlükleri ile dimağın iksirlenip döllendiği yerdir. 
Kanaat-ı kat’iyyeye dönüşüyor. Artık onsuz düşünemiyor.

Dimağ ve Mertebelerinin Tanımı
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Hulasa (Dimağ 1):

• Dimağ yapı sistemi, imanla alakası yok. Herkeste var.

İman dimağda değil kalptedir.

Dimağ süpürgecidir, bekçidir. 

Çünkü kafirin imanı yok ama fetret ehlinin imanı yok ama dimağı var.

S- peki dimağ herkeste aynı mı ?

C- herkeste aynı değildir. İstidad herkeste eşittir, kabiliyet herkeste farklıdır.

• Kader  istidata

Cüz-i ihtiyari  kabiliyete

Herkes doktor, alim olma istidadındadır. Ama herkes doktor veya alim olma kabiliyetinde değildir.

S- peki nedir?

C- istidad  yazılımdır, sistemdir, bütünlüktür. « Mahiyeti insaniye birdir, inkısamı gayr-ı mümkündür »

S- meyil nedir?

C- Evamir-i tekviniye içindeki bir tane sıfatıdır.

Evamir-i tekviniye  ihtiyaç

 iştiyak

 incizap

meyil

Hayırlar programdan geliyor (Allah’tan). Günahları kendimiz yapıyoruz.

O zaman şöyle diyebiliriz: 

Kader  istidata  Hayırlar .  Program

Cüz-i ihtiyari  kabiliyet günahlar. Kesblerimiz

S- Evamir-i tekviniye nedir?:  

C- Kanunların içeriğidir. Aynı zamanda ruhun içeriği. Ruh bir kanun-u emridir.

• Kader nedir?

C- Kader esma-i hüsna ve esma-i fiiliyenin  hülasa-i camiasının faili muhtar komprimidir.

S- Levh-i mahfuzda istidadlar da varmı?

C- Levh-i mahfuzda: olmuş , olmamış , olacaklar da var. Herşey Levh-i mahfuzda  buraya gelmiyor. 

Şöyle bir misal vereyim: Kırıkhan’dan nar ağacını Rize’ye götürdüm. Ağaç çıktı, boyu kısa olmakla beraber meyvesi de çok 

küçüktü. Ama Kırıkhan da ½ kg dan aşağı nar yok o tür ağaçta. O istidad var ama kabiliyet yok.
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 Kabiliyeti ortaya çıkaran

1- örf 2- anane 3- gelenek 4- kültür 5- ilim

Kabiliyetin seni istidatından ayırıyor. Bina istidad. İçini istediğin gibi değiştirmek kabiliyet

Dimağ kalpteki imana kalkan vazifesi görüyor. Bekçilik yapıyor.

• Fikir: taakkulun içinde bir sıfattır. Mesela: imana fikir yoluyla bütünlüğe getiriyor. Kendini bir kalkan vazifesi görüyor.

Fehim süzgecinde de süzecek. Geldi bir şüphe ve vesvese dimağ onu izale ediyor. Çünki dimağda süzgeç var.

Vahyle ters olmuş dimağ (olduğu kadar). Hikmet: dimağda meratip var (malumattır)

• Kaderde bir cümle vardı: ilim maluma tabidir  (ikide bir ilim değişir)

S- niçin değişiyor C- malumatın değiştikçe ilmin değişiyor

 İmam-ı Gazali  depodaki ilim marifetullaha dönerse tıp, fizik olsun herkesin mesleğine göre gelen bilgiler 

şekilleniyor. Bu şekillenmeye süzgeç (fehim süzgeci) denir. 

Aynı zamanda berzahtan ahirete taşınıyor. 

Ahirete taşınan mana; mana mertebesi var. 

Bu dimağdaki mana iz’anı kalb ile vicdana iniyor.

Mesela; hikmet, fehim dimağda. Bazı ilimler  Allah’a götürmüyor. 

Mesela arsalar, ölçümler,  yerler, işaret bilgileri, tarlaların 

değerleri, istatistiklerini bilmek  ahirete götürmezse fuzuli  olur.

Fakat bu bilgilerle Allah’ın nizam ve mizanla yerleştirdiği sanat 

eserlerini tefekkür ederse bu bilgi marifetullah oluyor. 

Bu bilgi ilme dönüşüyor. Sonra fehim süzgecinden geçiriyoruz. Mana oluyor.

Halen dimağdayız.  Mana sadece müsbet değil menfide olabilir.

• (S:538) «..duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak 

ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler.  Gelen herşey, nefsindeki renkler ile boyalanır. 

Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka suretini alır. »

Bu derslerle ilgisi alakası olmayan birisi bu dersleri dinlese «ne alakası var, bu ne» vs. gibi tepki verir. 

Derste olur ama zihni akşam izlediği videodadır.

Depo (hikmet)

Süzgeç (fehim)

İnen (mana)

İtikat kendisine ait bilgi
İz’an ‘’
Tasdik ‘’
Taakkul ‘’
Tasavvur ‘’
Tahayyül ‘’

Edile-i şeriyyeden geçerse    
İLİM (beşer ilmi) olur.
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Herşeyin sureti bu dünyada değil mi?  Hakikatı ahiret  değil mi?

Suret ve hakikatı anlamak için odun örneği: 

Mesela odun surettir. Duman, nur, nar.. bunlar hakikattir. Odunun altından dumanı  alırsanız sureti kalır mı ?  Kalmaz.

Dünyadan da ahireti çek… dünya surettir.. Ahireti çek ne kalır. Yok ki bir şey.

• Yani herkesin kabri zanlarıdır. Düşündüğüdümüz  dünyadır kabir, ama tefekkürle  onu yırtıyorsun ki  bir saat tefekkür 

bir sene nafile ibadetten evladır. Mahiyete göre hakikatte kabirdir. O zaman o halkın anladığı bildiğimiz kabir..

Bu enfüse katılanların hiç birinin o kabirle işi yok… Çünki suretten hakikate geçerken esma yoluyla müsemmayı 

bulursun.

Bunlar artık sıradan olmuştur. Yani kirlenmiş bir gömleği sepete atıp sonra yıkamaya vermek gibi.. Haşir yıkamaktır.

Berzah sepettir. Toplanma yeri… Kabir dimağında şu anda çıktık. Şu anda vefat etsen ölümünü hatırlarmısın.? 

Allah’ın dinine göre, ilim meclisindeyken ölürsen talebe-i ulum oluyor. Şehid oluyor, anlamaz.. 

Anlayan varsa burda değildir.

S- şehidlere şahid olanlar var..? C- o çok yüksek. Eğer şehidliğe şahid ise suretten hakikate geçmiş oluyor.

• (Ş:259) « Sarf ve Nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip, kabirde Münker ve Nekir'in: 

"Men Rabbüke"= "Senin Rabbin kimdir?" diye suallerine karşı, kendini medresede zannedip Nahiv ilmi ile cevab 

vererek: "(Men) mübtedadır. (Rabbüke) onun haberidir; müşkil bir mes'eleyi benden sorunuz, bu kolaydır. » diyerek, 

hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakıayı müşahede eden orada bulunan bir keşf-el kubur velisini güldürdü ve 

rahmet-i İlahiyeyi tebessüme getirdi, azabdan kurtulduğu gibi;

• O talebe öldüğünü bilmiyor. Onu  müşahede eden şahidler  şehidi biliyor. Şahidlik şehidten daha üstündür.

Biri  tılsım   şahid

Diğeri  sır  şehid  

Bedendeki dayatmaları yaşayanın kabirden çıkma şansı yoktur.

Düşünce ile tefekkür arasında fark:

Düşünce düşündü, düşündü… sonunda bir şeyler öğrendi, filan.

Tefekkür tefekkürden sonra seni marifetullaha götürmüşse, sende huzura sebep olmuşsa o düşünmek düşünmek değil. 

Düşünceyi kullanan tefekkürdür. Malum ilme dönüştü. Süzgeçten geçerse… 

• Akşam video izleyip bu derse gelmişseniz süzgeçten geçmez. Bu bilgiler malumat kalır. İlme dönüşmez. 

Tefekkür olmaz, düşüncedir.   Zevk edemezsin.  İkide bir de zihnen başka yerlere gidiyorsan düşüncedesin 

tefekkürde değilsin.  Çünkü tefekkürde kişi yoktur.  Tefekkürde şeytan da yoktur. Taşınamadın buradaysan

düşünüyorsun demektir. Düşünüyorsan terklerin yok demektir. Tefekkür ehli kabirden çıkan ehlidir.  Hortlaktır.
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Malum nedir? :

• Malum-u evvel

• Malum-u ahir

• Malum-u sureti

• Malum-u hakikatı

• Malum-u mahiyeti

 Şuunatta herşey malumdur.

Sıfattaki ilim maluma tabidir.

Esma sıfata göre şekilleniyor.. İlim sıfattır

Zata göre sıfat bir şey değil. Malum nedir bilmiyoruz. İçerisini dolduramadık daha. Malum bilinen ama içinde olan ilimdir, 

kapsayan malumdur. Dileyelim ki çekirdekteki proğram malumdur. Yaprağa dönüşmüş hali ilimdir. Nur tarafı ilim. 

Mana tarafı malum.

• İlimleri toplarız. Depoya koyarız. Hikmet Deposuna… Fehim süzgecinden geçiririz. Mana; malum olur.

İlim kullanmadan olan malum var. Hani denir ya ‘’ bana malum oldu’’ Nasıl oldu ? alim değilsin. 

Rasululllah demiş ya  « ey ashabım ilim yapmadan ilim isteyeyiniz yok mu ? « dedi. «Öyleyse takvanızı arttırın » 

Takva ilim mi?  Değil…

• İlim maluma tabidir. İlim bilmektir. Yap demek değildir.

İlm-i Ezeli

İlm-i Muhit-i Ezeli

Mec’ul
İlim 
malumdur

İlm-i ezeli 
levhaları

İtikat kendisine ait bilgi
İz’an ‘’
Tasdik ‘’
Taakkul ‘’
Tasavvur ‘’
Tahayyül ‘’

ilim ise burdan süzülendir. 
İlmi kaldırırsanız malum vardır. 
Fakat malumu kaldırırsanız ilim 
yoktur.  İlim hülasa neticedir. 

malum buraya dayanıyor

Edile-i şeriyyeden geçerse ilim olur.
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Bu anlatılanlar sıfatta  olanlar ilme 

dönüşmemiş. Allah’ça malumdur.

• İrade İbadetullah

• ZihinMarifetullah

• His Muhabbetullah

• L. Rab. Müşahedetullah
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• Kaderdeki ilim maluma tabidir. Hem de Allah canibinden izahı var.  Bu anlatılan sıfattaki ilim. 

Zaten sıfattan sonra ilim yok. 

S- sıfat-ı zatiyede ilim var mı?   - yok.  Ne var orada ? :

• İlim nerede?  Subut- i sıfatiyede  İlim sıfat-ı zatiyeden çıktı.

Esma nerden çıktı?   Sıfattan

Sıfat ? Sıfat-ı subutiyeden (Sıfat-ı subutiyede zata daha yakındır. 

Sıfat-ı subutiye sıfat-ı zatiyeden mi çıkmış denilmez daha yakındır denilir)

S- misal istidat mı bana daha yakın kabiliyet mi ?  C- ene ‘’ben’’ olana istidat daha yakın, kabiliyet daha dışarda…

Sıfat-ı subutiye kabiliyet.    Sıfat-ı zatiyeye istidattır desek.    Ama sıfat-ı zatiyede ilim yok.

İ. Rabbani diyor ki: Orası öyle bir makam ki orada ne ilim var nede konuşmak var.

Bundan sonra şuunat: Şuunat da 3’e ayrılır.

1. Şuunat-ı zatiye

2. Şuunat-ı ilahiye             

 şefkat-i mukaddes,       

muhabbet-i münezzehe, 

 şevk-i mukaddes, 

 sürur-u mukaddes,

 lezzet-i mukaddes, 

memnuniyet-i mukaddes,

 iftihar-ı mukaddes

3. Şuunat-ı fiiliye

Sıfat-ı zatiyede bir şey var. O var olanın adı da ‘’malum’’ dur. Ona fenabillah, bekabillah denir.

Allah,  kendini bildiğinde ilim olarak sıfatı gözüktü , diyelim…

SIFAT-I ZATİYE                                            SIFAT-I SUBUTİYE

Kıyam-ı bi nefsihi                                                  İlim
Beka                                                                       Hayat
Vahdaniyet                                                            Sem’
Kıdem                                                                    Basar
M. Lil havadis                                                       Kelam
Tekvin                                                                    Kudret
Vücud                                                                    İrade
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Miraç yaparken        Arş’a çıktık hayat bitti.

Levh-i mahfuz’ da    Kelam bitti

Arş-ı azam’da            Kanunlar emirler bitti.

Ene de                       Fenafillah    (Buradayken konuşan burada değildir)

Bekabillah ise sana verilen cevap   Fenafillah çıkmak, bekabillah dönmek. 

Onun için yükselmek o kadar meziyet değil, Öğrenmek meziyet değil . O irtifada tutup indirmek zordur.

• L:336 « Elbette âlem-i gayb -yani mazi, müstakbel- yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri 

hükmünde olan intizam ve nizam ve malûmiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamir-i tekviniyeyi imtisale 

müheyya bir vaziyette bulunmalarını sırr-ı hayat iktiza ediyor. «

• Kaderin alt yapısı

 İntizam

 Nizam

Malumiyet

Meşhudiyet

 Teayyün

 Evamir-i tekviniye

Dimağ 1 deki hulasaya devam:

• Şeytan dimağın tahayyül ve tasavvuruna kadar çıkabiliyor (çok önemli). Taakkula çıkamıyor (Allah’ın rahmeti.. 

çünkü akıl bekçidir).  « abi benim imanıma şöyle düşünceler geliyor vs.. » Kardeşim Tasavurdasın daha Taakkula 

girmez ama aşağıdan kaydırabilir. 

S- Adam imandan uzaklaşıyor. İmanını kaybediyor. -’Hayır imanlı değildi, o itikat sahibiydi , çünki iman vicdanda, itikat 

dimağda’’ diyorsunuz. İtikat sahibinin itikattan kopması için oraya bir şeyin bulaşması lazım.  

Şeytan bulaşmıyorsa kim bulaşıyor?   itikat bütünlük de taşıyor. İman aşağıda (vicdanda) olduğundan imanın alt veri 

tabanında Tahayyül ve Tasavvur  kaldırırsanız gene  taakkul kalır. Buna delil çocukların imanı; şeytan bulaşmıyor.  

Ama iman var. Fıtri iman var. Delinin imanı, ehl-i fetretin imanı, hayvanların hepsi cennete girecek mesela. Bizim 

bildiğimiz iman yok. Fıtrat bozulmasa o emindedir. Onun adı da imandır zaten. İmanla bize asliyetimize . Adem safiyullaha 

dönüyoruz.  Aslımıza dönme faaliyeti var.  Hiçbir şey elde etmezsen büluğ çağına gelme dur orda. 

İman da etmedin bizim bildiğimiz. Cennete gideceksin. Bulaşmamış, bulaşamıyor.
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Devam..!!    Binadaki merdiveni kabul edin. İçerden birbirine bağlayan bunun adı süluktur.

O merdivenin katlar arsında tablalar tevehhüm, tevekkül, şüphe, tereddüt, yakin, hal, işarat, şehadet, şuhud   

ara formatlarıdır. Kişilik bu bütüne gelen şey.

S- İnsanda kişilik nedir?        

C- Bir insanda kişilik bozukluğu var. Mesela; Kadınsı giyiniyor, Kadınsı konuşuyor, kadınsı davranıyor.

Bu kişilik bozukluğu dimağındaki mertebelerin bozukluğundan kaynaklanıyor.

• Hş.76-77: Bizde bir hırsız elini başkasının malına uzattığı dakikada hadd-i şer'înin icrasını tahattur eder. 

Arş-ı İlahîden nâzil olan emir hatırına gelir. İmanın hassası ile, kalbin kulağı ile, kelâm-ı ezelîden gelen ve 

"hırsız elinin i'damına" hükmeden   

اَلسَّاِرُق َو السَّاِرَقُة َفاْقَطعُوا اَْيِديَهَُما âyetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana ve hissiyat-ı ulviyesi harekete gelir. 

Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden, o sirkat meyelanına hücum gibi bir halet-i ruhiye hasıl olur. 

Nefis ve hevesten gelen meyelan parçalanır, çekilir. Git gide o meyelan bütün bütün kesilir. Çünki yalnız vehim ve 

fikir değil, belki manevî kuvveleri -akıl, kalb ve vicdan- birden o hisse, o hevese hücum eder. Hadd-i şer'îyi tahattur 

ile ulvî zecr ve vicdanî bir yasakçı o hissin karşısına çıkar, susturur.  Evet iman kalbde, kafada daimî bir manevî 

yasakçı bıraktığından fena meyelanlar histen, nefisten çıktıkça "yasaktır" der, tardeder kaçırır.

Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. 

O temayülat, ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. 

Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeğe çalışır.

S- Nasıl düzelecek?

C- Terklerle…

İnsanları düzeltmek için uğraşıyorsun yanlışa diretiyorlar.

Yapma, yapma !! Adam halen yapıyor. Çünki, o fiili fiil zannediyor.

S- Şeytan nasıl giriyordu?

C- Şeytan yanlışlarla değil, düzensiz doğrularla giriyor. 

Şeytan zaten yanlışın kendisi.

Yanlış donmuş şeytan olmuş.

İnsanın fiilleri = kalbin ve hissin temayülatından çıkar (H.Ş 77)

A = B

İnsan ilim yapamıyor. Derslere gidemiyor, gelemiyor.

Fiilleri yapa yapa hisleri değişiyor. Hissi dimağda geliştiriyoruz... Çünkü Dimağdan vicdana iniyor.   

Dimağ

Vicdan

his

bir insan doğru yaşayarak ve 
doğruyu yaparak İRADESİ gelişir. 
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Vicdanın içinde:

İrade                         ibadetullah  basiret (iradenin güçlü olmasını istiyorsan ibadeti artıracaksın)

Zihin                        marifetullah  dirayet

His                             muhabbetullah  feraset

L. Rabbaniye           müşehadetullah  kemalat

Su yumuşaktır. Vura vura kayayı oyduğu gibi, insan da doğru yaşaya yaşaya iradesi güçlenir

İradesi güçlenirse dimağıda alttan oynatır

Ondandır ki 

Ş-285 --"Din yalnız iman değil, belki amel-i sâlih dahi dinin ikinci cüz'üdür. 

İş- 83 -- Akaidî ve imanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. 

Doğru yaşaya yaşaya İrademiz İrademiz güçlenirse hissimiz  Hissimiz güçlenirse dimağımız güçlenir.

Bir adam kadınsı yaşıyorsa. Kolyeler, küpeler…   ne bilirse bilsin o bilgi başa beladır. Eyleme dönüşmeyen her bir bilgi 

madumdur. İlim onu tard eder. Vesvese risalesini okuduğun halde halen vesvesen varsa vesvese ilmin yok, senin vesvese 

bilgin var, demektir. İlim canlıdır, ruhludur, şuurşudur. İlim onu tard eder, o zaman ilme dönüşmemiş malumdur.

İlim; (çık çık, diye kovarak def edemiyorsa ilim değil. İlim onu tardeder diyorsa canlıdır. Çık dışarı diyor).

İlim cansız olur mu?  Hz. Ali ilim mi, servet mi diyor, Serveti sen korursun,  ilim de seni korur.

İlim eğer dönüşmüşse seni idare eder yönetir.

Bir kişide malumat mı ilim mi olduğunu anlamak için ; konuşurken manaya göre yüzü değişirse ilimdir.

Eğer mana ile alakası yoksa suratı, malumdur.

Onun için ne söylersiniz yapmadığınız şeyi.

Bir düşünsenize bir insanda kadınsı davranışlar var ama çok biliyor.

İlim olur mu? Ona faydası olur mu?

Olmayan şey başa beladır, malumattır, bilgidir, o da vehimdir.

Hemen eyleme dönüştüreceksin.

Sahabiyeler vardı. Hurma toplarken tesettür ayeti gelince topladıkları hurmaları koydukları çuvalları boşaltıp 

içine girdiler. Eve gideriz örtünürüz demediler. Biz hâla evde örtünemiyoruz.

• « Bu asırda  terk-i kebair, celb-i nefaya rüçhaniyet kesbetmiş. Bu asırda üss-ül esas olmuş.» 

Terk-i kebair.. farzları yap, sevapla uğraşma. 10 dk. video izleyip sabaha kadar 10 cüz okumaktansa 

o cüzü okuma, video izleme, yat. 10 cüz okusan bile o 10 dk.’yı silemezsin.

Dimağ-9    Vahyi, Ene, Fiilin menbaı, Kader, İhtiyar - Mec'ulun içeriği    

8



Binadaki merdiveni konuştuk. Kişilik bütüne gelen şey bir kişide kişilik oturabilmesi için dimağın yedi mertebesi nin 

oturması lazım. Kişilik bozukluğu yedi mertebenin bozuk olmasıdır.

Hş-77--Evet insanın fiilleri 

kalbin, hissin temayülatından çıkar.  

O temayülat, ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. 

Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir. 

Nefis ve Hevesten  gelen  meyelan

Ruhtan 2 şey geliyor:

 ihtisasatından (çok yaptığı, çok alıştığı şeyler)

 ihtiyacatından

İnsanın temayülatı   ruhun ihtisasatından ve

 ihtiyacatından gelir

S- peki ruhta niye böyle bir şey oluyor,  arkasında ene var. Galu belaya mı dayanıyor?

C- yok. Ruhun içinden geliyor.

1. insanın fiilleri  kalbin ve hissin temayülatından çıkar. 

2. İnsanın temayülatı  ruhun  ihtisasatından ve ihtiyacatından  gelir

3. Ruh ise  iman nuru ile harekete gelir 

Nefsin içindeki meyelan bildiğimiz meyelan değil, nefisteki sistemin içeriği nefsin evamir-i tekviniyesi ayrıdır.

S- Evamir-i tekviniye neydi?

C- Kanundu…

Mesela; odun- duman- nur. Nefis ayrı bir sistem değil mi? 

• Nefsin ayrı bir evamir-i tekviniyesi var.

• Ruhun ayrı bir evamir-i tekviniyesi var.

• Nefsin de meyelanı var,

• Ruhun da meyelanı var.

Kanun-u emrinin içi    evamir-i tekviniye   ise       ihtiyaç

 İştiyak

 İncizap

Meyil

temayülat

dışıiçi
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Ruhun içinde ne vardı ?

 Zihayat

 Zişuur

 Kanun-u emri    

 Vücud-u harici 

S.517-518: « Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, külliyet kesbetmeğe müstaid 

bir kanun-u emrîdir.»

Kanununda daha arkasında  evamir-i tekviniye

Ruhu oluşturan  = evamir-i tekviniye  kanun-u emri  ruh cevheri  RUH

S- aklı oluşturan nedir?

C- bu kainatı, Allah’ın dışında her şeyi… kainatı ama şecere-i hilkati değil…

Kainat arş’tan aşağı

Hepsini makinaya koy   hayattan yapıldı.

Hayatın da özünü al   his ve şuur

His ve şuurunda özünü al   AKIL 

Sabit ve müstakil zati olan ruh.

S- Ruh  cevherken, mahluk değilken ene ile ne farkı var ?

C- Görüldüğü gibi enenin içinde değil   onun programı niteliğinde. Dış tarafı, içinde bir şey yok. Daha mahluk değilken.

İman ruh kalp vicdan ihtisasat  vicdandaki histen temayülat fiillerimiz

 ihtiyaç

Vicdandaki hisler

Ruh mahluk değildir, mahluk 

olması için bu 4’ünün takılması 

lazım. Bunlardan birisini sök 

kanun-u emri olur, cevher olur

EVAMİR-İ TEKVİNİYE

İhtiyaç
İştiyak
İncizap
Meyil 

KANUN-U EMRİ

vahid-i kıyasi
emr-i nisbi
emr-i itibari

RUH CEVHERİ

Mahluk
olmayan

RUH

Zihayat
Zişuur
kanun-u emri
vücud-u harici
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Bunun içerisi ile o sistem, o berzah bunu meydana getiriyor.    

Bunun  içi de içsiz iç.

NURmahlukat yönü.

Mahlukatın kaynağı

MEC’UL alemin içinde ama  

Enenin içinde değil.

Bu alem Mec’ul. 

ENE Mec’ul’ün içinde

MANA Vacib-ul Vücud’tan 

beslenme yönü
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S- Ene ile Mec’ul’ün arasındaki fark?

C- ene mec’ul’ün içerisinde. Oluşmamış oluşmuşun içinde.

Mec’ul’ün içindekiler

• Ene de olmayıp Mec’ul de olmak da var. Mana tarafı Allah’lık hakikatı. Nur tarafı mahlukat  hakikatına dönüşecek. 

Nur tarafı içinde dönüştürür çıkar.  İçinde olduğundan bilmiyoruz.  İçinde bir Ene varmış. Ben derken orayı 

kastediyorsun. Hepimiz ordayız biz birbirimizi  bilmiyoruz daha. 

Biz nur tarafıyız. İçindeyiz daha mahluk değiliz. Çıkarsak Nur tarafı olacağız.  

• Mana tarafı Ene’nin evamir-i tekviniyesi. Allah var iken hiçbir şey yoktu. 

Bütün esmaların bütünlüğünü ifade etti. Bir yere topladı. Bir şey yapacaklar. mec’ul yapacaklar. 

Yani Nur-u Muhammedi.. Farklı şeylerdir. 
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Mec’ulun 

NUR tarafı
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Sonra Evamir-i  Tekviniye’si  esma’lardan çıkar (esma’lardan direk çıkan Evamir-i Tekviniye’dir)

Esmaların bütünlüğü Evamir-i Tekviniyeyi yaptı. Yapmadı da yaptı diyelim.

Mana tarafındaki Mec’ul’ü oluşturanlar hepsi bir kucakladılar Mec’ul’ü yaptılar. Yaptılar ama içinde değiller.

İçine girdik

Mec’ul’ün içindekiler  Nur-u Muhammedi

 Ene (teayyün & teşahhüs)

 Vücud-u mutlak

Malum

 Taayün-ü ilahi 

 Esma-i ilahiyenin süver-i ilmiyeleridir.

 Hükm-ü yezdani

İçindeki Ene’ne teayyün & teşahhüs edince senin ene’ni değiştiriyor.

Vücud-u mutlak   Allah’ın değil herşeyin Vücud-u Mutlak’ı

Vücud-u Mutlak derken şöyle;   Allah’a yakışır bir Saltanat yarattı  Şecere-i Hilkat

Yaratmadan önce, o vücuda çıkartacak şeyin herşeyi vücuda çıkmadı. Şecere-i Hilkatin herşeyi vücuda çıkmadı. 

mümtenilerde hepsi var.  Herşey var. Oraya Vücud-u Mutlak deniliyor.  Vacib denilmiyor. 

Muayyen olmayınca Mutlaklaşmış. Vücud-u Mutlak deyince bu mahluk manası değil. 

S- Yani , şecere-i Hilkat mutlak vücud değilmidir.? 

C- Ama hepsi değil.

Mesela   Allah bu şecere-i hilkate mahkummudur.  Hayır. Başka vücudlar, başka kainatlar, başka insanlar yok mudur?

Bu ihtimaliyatların cem’i vücud-u Mutlak .

Bu Ene’de herkes var olduğu gibi herşey var.

S- Ene Ruh cevherimidir.

C- Değil. Daha gerisi

S- Ruh cevheriyle Ene’nin farkı?

C- ikiside mahluk değil. İnsan ile kedi de mahluk değil. Mahlukiyet cihetiyle beraber olmak aynı mıdır.

S- Ruh’un mahluk olması lazım Ars-ı Azam’daysa?

C- Cevher-i Ruh mahluk olmaz. Arş-ı Azamda mahluk var, mahluk olmayan tarafları da var. Kanun tarafı da orda.

Arş-ı Azamda sırf mahluk olan ruhlar yok. Alem-i Ervahda da ruhlar var. Ama cevher-i ruhda burdalar ama.
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Kab-ı kavseyn

Arş-ı Azam’ın çatısı

levh-i mahfuzun çatısı

Levh-i mahfuz-u Azam

Arş’ın çatısı yok.

MALUM mec’ul’ün içinde                                                                                   
MALUMAT-I EVVEL  Arş-ı azamın içinde
MALUMAT-I İLMİYE  Levh-i mahfuzun içinde                                                  
MALUMAT-I İLMİYE  Daire-i ilimin içinde
MALUMAT-I KEVN-İ  Kürs’ün içinde
MALUMAT-I SANİİ    Levh-i Mahv ve ispat’ın  içinde
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S- Neden Cebrail as’dan üstünüz?   Çünkü en kesifiz. Cismaniyetimiz var. Onun yok. 

S- Esmayı daha çok nur mu, hava mı, su mu,  toprak mı gösteriyor?  TOPRAK

S- Cebrail as dan hayvan mı daha yüksek ?  Hayır. Hayvanın cismaniyeti var ama ruhu basit olduğu için. Bizim hem 

cismaniyetimiz, hem ruhumuz kaliteli ve maka. Allah’a ne kadar şükretsek azdır.

Dimağ-9    Vahyi, Ene, Fiilin menbaı, Kader, İhtiyar - Mec'ulun içeriği    

15


