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ÖNSÖZ 
“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. Mesnevi-i Nuriye: 324) Mühimlerini ben 
söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istihraç et. (Sözler-37) “İ'lem… Ey kardeş̧ 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. Mesnevi-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 
yavaş̧ yavaş̧ ve içine dalarak, imkan nisbetinde, bütün tafsilatıyla işlenmiş ve her biri 
iki üç saat süren bu dersler, Zeytinburnu Risale-i Nur Medresesinde ortaya çıkmıştır.  
 
“Evet Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkân-ı imaniyenin her 
birisine, meselâ Kur'an Kelamullah 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 bazen 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 Yirmi beşinci ve Otuz ikinci Mektupları 
telif 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 dimağ ve mertebeleri ile ilgili kelimelerin 
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.  
 
Yapılan dimağ derslerine ait videolarda geçen konuları merak edenlerin içeriklere daha 
kolay erişmesini sağlamak amacıyla, videolar bir kardeşimiz tarafından tek tek 
dinlenerek metne dönüştürülmüş, bir kardeşimizde gerekli kontrol, tashih ve 
düzenlemeleri yaparak bu metni son haline getirmiştir. Bu ders notları, konuşmaların 
ve müzakerelerin metne dönüştürülmesiyle oluşturulduğundan, edebî bir metin olarak 
bakılmamalıdır. Bu nedenle cümlelerde bazı eksikler ve tam anlaşılmayan kısımlar 
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olabilir. Okuyucuların bu hususu göz önünde bulundurarak metni değerlendirmelerini 
taleb ederiz. 
 
Bu çalışmadaki amacımız Risale-i Nur Külliyatı yanında okunacak alternatif bir kaynak 
oluşturmak asla değildir. Video içinde geçen bazı mevzuları arayıp bulmak pek 
mümkün değilken, metin üzerinden kelime veya mevzu araması yaparak kısa sürede 
maksada erişmek mümkündür. Bu şekilde Risale-i Nur’un daha derin manalarına nüfuz 
edebilmeye yardımcı olmak amaç edinilmiştir. Zaten yaptığımız bir faaliyet, Risale-i 
Nur ile meşguliyetimize mani ve engel oluyor ise bu hiçbir zaman doğru bir iş değildir. 
Yaptığımız çalışma bizim Risale-i Nur ile meşguliyetimizi, şevkimizi ve merakımızı 
artırırsa bir kıymeti vardır, değilse maksadımızdan bizi geri bırakmış demektir. 
 
Bu dimağ ders notlarının, Risale-i Nurun içinden lügat manaların tesbit edilmesi 
dışında, enfüsi manalarını anlama yolunda önemli bir kaynak olacağını ümid ederek 
Risale- i Nur’ u Risalelerle izah etme gayesi takip edilmiştir. İnayet-i İlahiye ile vücuda 
gelen bu eserden müessir-i hakiki olan Allah cc te’sir-i hakiki eylesin amin. Hatalarımız 
ve eksikliklerimiz beşer olduğumuzdan vardır. Cenab-ı Hak cc niyetimize göre 
muamele etmesini ve kusurlarımızın affını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, Rahmeti 
İlahiyeden niyaz ediyoruz. 
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Dimağ ve Mertebelerinin Tanımı 
“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. Her birinden 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: Yedi mertebedeki sistemlerin bütünlüğüdür. Dimağ bir santraldir on sekiz bin 
alemi birbirine bağlayan bir merkezdir, bir kavşaktır. Nasıl ki bizler güneş enerjisini 
depoladıktan sonra buzdolabının soğutucu özelliğini aktif edebiliyorsak bu demektir ki 
zıt olanları birbirine dönüştürebiliyoruz. Aynen öyle de dimağda on sekiz bin alemden 
aldığını değiştirerek veya değiştirmeden dönüştürebiliyor. Dimağ sevk ve şevk dahil 
olmak üzere aldıklarını hepsini on sekiz bin aleme uygun formata çeviriyor. Bu kainatla 
Allah’ın cc takip etmiş olduğu gaye arasındaki ara berzahtır dimağ. Dimağ birbirine 
dönüşüm yapan bir sistemdir. İnsanî berzahtır dimağ. Dimağ kalbdeki imana kalkan 
vazifesi görüyor bekçilik yapıyor. -Bunu neyle yapıyor? -Fikir ile…  
 
Dimağın hakikatı levh-i mahfuzda, mahiyeti tekvindedir. Dimağ, Levh-i Mahfuzun 
hülasa-i camiasıdır. Dimağdaki sistem iki yönlü çalışıyor. Birinci yön; “makes-i efkâr” 
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 mertebesinden boyalanıp geçen efkar, 
vicdandaki zihne iner. İkinci yönü ise; “makes-i nuru iman” tanımı var ki; içerden 
dışarıya çıkan yönünü tanımlıyor. Vicdandan çıkan imanın ziyası dimağa gelir nura 
inkılâb eder ve kâinatı o iman nuru ile müşahede eder. 
 
Tahayyül: Sistemdir. İçeriği safsata haletidir. Dimağın birinci mertebesidir. Mekan 
anlayışımızı oluşturur. Cisim, cesed ve bedenden duygular yoluyla dimağımıza giren 
her şeye 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 duygudan gelenler dimağda 
taayyün ve teşahhus edip suret giyer bu mahal tahayyül mertebesidir. Tahayyül emr-i 
nisbi ve emr-i itibarilerle inşa olur. İnsanın ihtiyar ve iradesini dinlemeyebiliyor. 
Tahayyül; insanda sabit sistem. Hayal ise; alem-i misalin alem-i şehadete giydirmiş 
libasını insandaki misali ve temessülatlarıdır. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, 
iltizam ve itikad dimağda sabit sistemdirler. Tahayyül hayali, tasavvur düşünceleri, 
taakkul ise aklı kullanır. 
 
Tasavvur: Kuvve-i tasavvuriyemizin çalıştığı sistemimiz olup içeriği bîbehre haletidir. 
Zaman anlayışımızı oluşturur. İnsanın zahir yedi duygularının, düşüncelerinin, 
şüphelerinin, tereddüdlerinin, malumatlarının, vehimlerinin ve zanlarının oluştuğu 
mertebedir. Tasavvur emr-i nisbi ve emr-i itibarilerle çalışır. Emr-i nisbi; yedi duyguların 
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hariçten getirdiklerini içeriye alma sistemidir. Emr-i itibari ise; emr-i nisbilerle gelenlerle 
içsel alemindekileri harmanlama sistemimizdir. Emr-i nisbilerim ile düşünce, bilgilerim 
ve vehim, zan, şüphelerim, örf, anane, kültür, gelenek ve kendime yaptığım katkılardan 
meydana gelen harman; tasavvurumdaki emr-i itibarilerimi oluşturur. Tasavvur, 
tahayyülden gelen şekle, mana sirayet ettiren ve dönüştürme yapan insanda sabit bir 
sistemdir. 
 
Taakkul: Sistemdir. İçeriği bîtaraf haletidir. Aklın bulunduğu makamdır. Akıl ise; 
esmadan yaratılmış bir alettir. Taakkul, bilgi ile ilim arasında berzahtır. Tahayyül ve 
tasavvur edilen şeyin akılda mihenge vurulmasıdır. 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 ama ilim yoktur. İlmin zemini ve malzemeleri vardır. İlim ise tasdik sistemimizdedir.  
 
Tasdik: Sistemdir. İçeriği iltizam -fiilin melekut tarafı olan fikri iltizam- haletidir. 
Eylemin, fiilin kendisi değil fikri tarafgirliktir. İlim denilen tasdiktir. İlim dimağın tasdik 
sisteminde, bilgi ise tasavvur sistemindedir. Aklın imbiklerinden -içsel mertebelerinden- 
geçirilenler tefekkürle tasdike atılır. Yani tahayyül, tasavvur ve taakkulden gelen verileri 
ilme dönüştürme sistemi ve yeridir tasdik. Akıl terazisinde kendince makul olan şeyleri 
kalbde bulunan Latife-i İnsaniyeye veri gönderme yeridir. Bununla birlikte Latife-i 
İnsaniyenin dimağdaki tezahür sistemidir.  
 
İz’an: Sistemdir. İçeriği imtisal haletidir. Basiret, anlayış, teslim olup, itaat etmektir. 
Yani iz’an ile, tasdik ettiği şeye kalben taraftar olur. İz’an imana tarafgirliktir. Vicdana 
ve kalbe veri gönderen dimağdaki sistemdir. Dimağın maneviyatıdır. Dimağı kalbe 
bağlar. Ve o zaman insan aklî değil, kalbî düşünmeye başlar. Akla gözlük takar. 
Dimağın vicdanı, iz’andır. İmtisal, dimağı ve vicdanı bütünleyen, tek vücud haline 
getiren dimağın sırrıdır. Şirkteki ayrılıkları, tevhid yapandır. İz’an, dimağdan kalbe giriş 
ve çıkış yeridir. Kalb ve dimağ arasındaki koridordur. İz’an hortumdur, imtisal içinden 
akandır.  
 
İltizam: Sistemdir. İçeriği taassub haletidir. İnsandaki fikri ve ilmi tarafgirliklerin eyleme 
dönüştüğü sistemdir. İltizam sistemi fiili taassub seviyesine getirir. Kişiliğimizi 
oluşturan, iltizamdır. İnsanı eyleme çeviren, safını belirlediği gibi suretini, simasını da 
belirleyip kimliğini oluşturan iltizamdır. İçsel âlemini, ruhunu, fiilinde ve simanda ve 
suretinde gösteren iltizamdır. Dimağın ana sisteminde olan iltizamı (Tasdikten çıkan 
iltizamı değil) içeride tutamazsınız. Kendini ef’aliyle, ahvaliyle, etvarıyla, ekvaliyle 
dışarda ifade eder. Dimağdaki iltizam bil-kuvve hakikatını bilfiil ağaç yapmaktır. İltizam, 
salabet-i diniyedir ve İslamiyet’in şe’nidir. İltizam, içeride tutamadığın kadardır. Ya 
etvarın, ya ahvalin, ya ef’alin ya da ekvalini dışarıya çıkartır yani Hak bildiğine 
dönüşmesidir kişinin. Sanki Hak ile Hak olmuş, haklanmış. İslamiyet’i yaşar ve dava 
edinir, adeta fena-fil din olur. Bu mertebede artık meleke haline gelmiş eylemler vardır.  
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İtikad: Sistemdir. İçeriği salabettir. Tahayyüldeki hayalleri, tasavvurdaki bilgileri, 
akıldaki fikir ve tefekkürleri, tasdikteki ilimleri, iz’an’ daki kalbî imtisalleri, iltizamdaki 
taassubları vahiy ile inanca, salabete dönüştürme sistemidir. Emr-i nisbi, emr-i itibari 
ve vahid-i kıyasilerin bütünlükleri ile dimağın iksirlenip aşılandığı yerdir. Kanaat-ı 
kat’iyyeye dönüşüyor. Artık onsuz düşünemiyor. Dimağın bütünlüğüdür. Vicdana, 
kalbe ve ruha veri veren vahyin hakikatıdır itikad. İmanın kalitesini itikadın yapıyor. 
Misal ağacın kökteki çekirdeğine iman desek, meyvedeki çekirdekte itikad olur. İkisi 
birbirini inşa’ ediyor. Şu kâinatta gördüğün senin itikadına göre şekil alıyor. Bu alem 
itikadımızın vücud-u haricisidir ki onu görüyoruz. İtikad mülk alemini, iman melekut 
alemini temsil ediyor, gösteriyor. İmanına göre melekutu görüyorsun, itikadına göre 
mülk alemini görüyorsun. İmanı dışarıya ilan edip ifade eden, dimağın sözcüsü olan 
itikaddır. Yani gaybı şehadete dönüştürüp burayı oraya, orayı da buraya uygun 
tercüme eden itikaddır. Gaybı, şehadete tercümanlık yapıyor itikad. İtikad, Sani’in 
vücub-u vücuduna şehadet eden mevcudattaki esma ve sıfatların cilve, cemal, nakış 
ve sanatlarını arı gibi toplayarak imanı besliyor. Bu noktadan imanın sebebidir. İman 
balını yaptıktan sonra itikadı da düzeltiyor. Yani itikad imanın hem sebebidir hem 
sonucudur. İtikad seni hem gösterir hem inşa’ eder. İmanın nuru dimağda gözüküyor, 
onun adı itikaddır. Dimağın bütünselliği de itikad olarak gözüküyor. Eylemlerimiz 
itikadımızı, itikadımız eylemlerimizi oluşturuyor. Hem sebeb hem sonuçtur. İtikad, 
sebeb sonuç arasındaki bir berzahtır. İtikad kurbiyettir. İman ise akrebiyettir. İmanın 
mahiyeti Allah’da cc, hakikatı kalbde, kanuniyeti itikadda, sureti de akıldadır.  
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Dimağ ve mertebelerini gösteren şema:  
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Kalb, dimağ ve vicdan ilişkisini gösteren şema: 
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 ............................................................................................................................................... 265 

Dünya Cennetten üstün müdür nasıl? ...................................................................................... 267 

1) İsmin Müsemması ............................................................................................................... 267 

2) Fiilin Manası ........................................................................................................................ 268 

Şua nedir? ............................................................................................................................... 268 

Vahye ilk muhatab dimağ. Vahiy neden direk kalbe inmiyor? .................................................. 269 
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Kelam, vahiy ve ayet nedir? ..................................................................................................... 269 

Sual: Peygamber Efendimiz (sav)’in, Cebrail (as)’sız, direk Allah’tan aldığı vahiy değil mi? Mesela 
Mi’rac’ta Amenerrasulü’yü almış. O nedir? Nereden almıştır? ................................................. 269 

Sual: Harita ve fotoğraf nedir? Mana ve kelamla ilişkisi nedir? ................................................ 271 

Meyil ve Evamir-i Tekviniye ..................................................................................................... 272 

Sual: Nar-ı mukade nedir? ....................................................................................................... 275 

Sual: Heva ne demek? ............................................................................................................. 276 

3-Harfin Medlulü ..................................................................................................................... 276 

Sual: Mana nerede oluştu? ...................................................................................................... 276 

İnsanda Kelamın oluşumunu gösteren şema ............................................................................ 278 

Muhakemat 97’deki metnin tablo hali ..................................................................................... 279 

DİMAĞ 19 ...................................................................................................................... 280 

Kelamın Kaynakları ........................................................................................................ 280 

Harfin Medlûlü ........................................................................................................................ 281 

Allah (c.c) de Peygamber (s.a.v)’e taayyün ve teşahhus etmiştir. Bu ne demektir? ................... 284 

4) Nazmın Mazrufu .................................................................................................................. 284 

Nazm-ı maani .......................................................................................................................... 284 

Ayetleri yazıp taşımak, muska taşımak şirk midir? ................................................................... 285 

Mütesallib ............................................................................................................................... 288 

Temessül ................................................................................................................................. 289 

Müteşahhıs ............................................................................................................................. 289 

Dimağ, kâinattaki tekvini ayetleri hem manaya hem kelama dönüştürüyor ............................. 289 

Fehva neydi? ........................................................................................................................... 290 

Heyetin Mefhumu ................................................................................................................... 291 

Keyfiyatın Mermuzu: ............................................................................................................... 291 

Müstetbeatın Müşarünileyhleri ............................................................................................... 291 

Hitabı Teşyî Eden Etvarın Muharrikleri .................................................................................... 291 

Dâllün Bil-İbare’nin Maksudu .................................................................................................. 292 

Dâllün Bil-İşaretin Medlûlü ...................................................................................................... 292 

Dâllün bil-Fehvanın Mefhum-u Kıyasîsi .................................................................................... 292 

Dâllün bil- İktizanın Mana-yı Zarurîsi ....................................................................................... 293 

Kelamın Müstetbeatı ............................................................................................................... 294 

Üslûb ....................................................................................................................................... 294 

Üslûb dört şeyi içine alır: ......................................................................................................... 294 

DİMAĞ 20 ...................................................................................................................... 297 

Üslûbun Kaynağı ............................................................................................................ 297 
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Medlul, Mefhum, Mana .......................................................................................................... 298 

Dâllün bil-iktiza ....................................................................................................................... 308 

Üslûb nelerden oluşur? ........................................................................................................... 310 

Niye tehdit ve teşvik unsuru var? Bunlarla Rabbim beni nereye sevk etmek istiyor? ................ 312 

Kelamın oluşması sürecini gösteren şekil ................................................................................. 313 

Kelam ayetiyle, irade ayetlerini okumaya dönüşmek ............................................................... 313 

DİMAĞ 21 ...................................................................................................................... 316 

Dimağ Kelam Sıfatının, Vicdan da İrade Sıfatının En Cami Ayineleri ................................ 316 

Sual: Cebrailsiz ve Peygambersiz kâinat ayetlerini okumak ne demek? .................................... 317 

Allah bende nasıl Rab oluyor, kadın erkek para nasıl put oluyor? ............................................ 320 

Rabbimizi; hissiyat, amal ve müyulatımız oluşturuyor ............................................................. 321 

Üslubun, İslam’ın şartlarıyla eşleştirilmesi ............................................................................... 322 

Latife-i İnsaniye ....................................................................................................................... 323 

Hissiyattan tebahhur edenleri gösteren şekil ........................................................................... 328 

Tasallub ve Tahassül ................................................................................................................ 329 

Sağ, sol, geçmiş ve gelecek kişiye bakıyor. Ön, arka, alt, üst, sisteme bakıyor. ......................... 333 

Dersin özeti, Kelam ve Üslubun oluşması ................................................................................. 335 

DİMAĞ 22 ...................................................................................................................... 338 

Vahyin Mertebeleri ........................................................................................................ 338 

Vahyin beş hakikatı ile dimağın beş mertebesinin uyumu ........................................................ 340 

1-Tenezzülat-ı İlahiye .............................................................................................................. 340 

2-Taarruf-u Rabbani ................................................................................................................ 340 

3-Mukabele-i Rahmani ............................................................................................................ 340 

Sual: Dimağın mertebeleri ile vicdan mertebeleri arasında nasıl bir ilişki var? ......................... 340 

Sual: Vahyin hakikatleriyle, dimağın mertebelerini birleştirmenin bize sağlayacağı fayda nedir?
 ............................................................................................................................................... 342 

4 -Mükaleme-i Sübhani ........................................................................................................... 343 

5- İş’ar-i Samedani ................................................................................................................... 344 

Vahy-i sarih ve vahy-i zimnî ..................................................................................................... 344 

DİMAĞ 23 ...................................................................................................................... 347 

İlhamın Mertebeleri, Şümullü İlham ............................................................................... 347 

Üç çeşit konuşma vardır .......................................................................................................... 348 

Vahiy ve İlham: ....................................................................................................................... 348 

İlham ve şümullü ilham ........................................................................................................... 348 

Sual: Bütün insanlığın ihtiyacı olan bazı keşiflerde şümullü ilham olabilir mi? .......................... 349 

Vahy-i sarihle inşa olan bir dimağ, vahy-i zımnîye mazhar olur ................................................ 350 
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Sual: Niye vücudu bildiren en zahir alamet konuşma demiş? kudret dememiş hayat dememiş?
 ............................................................................................................................................... 351 

Şümullü ilhamlar ne işe yararlar? ............................................................................................ 351 

Teveddüd-ü İlahi ..................................................................................................................... 351 

Umumi ve hususi dünya, dimağ mertebeleri, vahiy, ilham ilişkisini gösteren şekil ................... 353 

İlhamın hulasası ...................................................................................................................... 353 

DİMAĞ 24 ...................................................................................................................... 355 

Vahiy İlham Ayet ............................................................................................................ 355 

Vahiy ve ilhamla ilgili tablolar .................................................................................................. 357 

Soru: Vahiy, Cebrail’den başka bir melek vasıtasıyla geldi mi? ................................................. 358 

Vahiyle ilham arasında bir berzah var o da şümullü ilham ....................................................... 360 

Üstad, Muhakemat’ı ulema için yazmıştır. ............................................................................... 360 

Şümullü ilhamlar, hususi ilhamlardan farklıdır ......................................................................... 361 

Sual: Hayvanata gelen ilhamda mı Kelamdan geliyor? ............................................................. 365 

Sual: Vahiy havassa hastır diyor. Acaba havas sadece Peygamberler midir? ............................ 366 

Kur’an’da vahy edilenler .......................................................................................................... 367 

Kelam Levh-i Mahfuzda ayete dönüşüyor ................................................................................ 369 

Şecere-i Hilkat haritasında Ayetin suret, hakikat ve mahiyeti .................................................. 371 

Ayet-ı tekviniye ....................................................................................................................... 373 

Fena-yı mutlak ........................................................................................................................ 374 

Hakikat-ı Muhammediye, Hakikat-ı Ahmediye ......................................................................... 374 

Meleklerin Ademe secde etmesi Allah’ın esmasına secde etmek demek .................................. 375 

DİMAĞ 25 ...................................................................................................................... 376 

Kâinatın Ruhu, Hayatı, Aklı, Şuuru, Nefsi ........................................................................ 376 

Sual: Şuur (1. Şuur, 2.Şuur) ve his haritada nerede? ................................................................. 380 

Sual: Dimağın vicdana aktarımı hangi yolla oluyor? ................................................................. 380 

Sual: Kâinat, bende nasıl var? .................................................................................................. 380 

Sual: Maddi ve Manevî Hayat-ı Muhammediye (A.S.M) deyince ne anlayacağız? ..................... 381 

Kâinatın ruhu, aklı, kalbi, hayatı, şuurunun şecere-i hilkatte yeri: ............................................ 382 

Kâinatın vicdanı, hissi, nefsinin şecere-i hilkatte yeri: .............................................................. 383 

Sual: Meyvenin içindeki çekirdekten asıl çekirdeğe geçiş var mı? ............................................. 384 

Şecere-i Hilkat haritasında kâinatın ruhu, aklı, kalbi, hayatı, vicdanı, hissi, nefsi: ..................... 386 

Sual: Mi’rac risalesinde neden velayetiyle gitti, Risâlet’iyle döndü dendi? ............................... 388 

Sual: Şecere-i Hilkat haritasına göre nereye kadar kıyamet kopacak? ...................................... 388 

DİMAĞ 26 ...................................................................................................................... 392 

Risalet ve Vahiy Bitmedi, Meratibleriyle Devam Ediyor .................................................. 392 
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Hakikatler niçin insanı mutlu ediyor? ...................................................................................... 393 

Evamir-i tekviniye ve ayat-ı tekviniye ...................................................................................... 393 

Sual: Allah’ın en büyük mucizesi, varlıktır. Bu mevcudat o kadar harika değil ki Allah’ın mucizesi 
olsun? ..................................................................................................................................... 394 

Sual: Elmayı yedikten sonra bende neler uyanıyor? ................................................................. 395 

Ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyeyi buluşturan koridor, insandır ....................................... 396 

1.şuur, 2.şuur ve 1.niyet, 2.niyet ve 1.his, 2.hissin karşılıkları: ................................................. 396 

Muhammed ve Ahmed ............................................................................................................ 397 

Risalet ve vahiy ....................................................................................................................... 398 

Sual: Vahiy ve Kelam-ı İlahî farklı mıdır? .................................................................................. 399 

Zihin – his bütünlüğü Risalet yönümüzdür ............................................................................... 400 

Sual: His ile niyet arasındaki sıralama nasıldı? ......................................................................... 401 

Mi’rac-ı Ekber ve Mi’rac-ı Asgar ............................................................................................... 403 

Sual: Niçin veraset-i Risalet denmiyor da veraset-i nübüvvet deniyor? .................................... 403 

Şecere-i hilkat haritasında kâinatın ruhu, aklı, şuuru, kalbi, hayatı, vicdanı, hissi, nefsi, Ayet-el 
kürsisi, Ayet-el kübrası ............................................................................................................ 404 

Lamba ve ampul misalleriyle Risalet ve Vahiy .......................................................................... 406 

Vahy-i Kur’anî devam ediyor. Risalet devam ediyor ................................................................. 407 

DİMAĞ 27 ...................................................................................................................... 408 

Dimağın Mertebelerinden Tasdik ................................................................................... 408 

Tasdikin sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti ..................................................................... 409 

Hususi dünyamızda yaşıyoruz. Ne zaman çıkarız? .................................................................... 411 

Tasdik: ص د ق  kök harfleri ........................................................................................................ 412 

Ayat-ı tekviniyeleri evamir-i tekviniyeye dönüştürme fiil yeridir tasdik .................................... 413 

Üstad Beyazıd camisinde şeytana karşı tasdiki kullandı, taakkulü değil .................................... 414 

Evamir-i tekviniye dimağa taakkulden, ayat-ı tekviniye tasdikten giriyor ................................. 416 

Sual: Dimağda önce tasdik sonra taakkul hangi meselelerde uygulanır? .................................. 417 

Şeytan tasavvuru tasdik olarak gösteriyor ............................................................................... 422 

Dinsiz birinin sorduğu soruları cevaplarken nasıl davranmalı? ................................................. 423 

Hatırınıza gelen kötü sözler, akıldan mı geliyor diye şuna bakın: Delili ve bürhanı var mı? ....... 424 

Tasavvur mu taakkul mu? Nasıl ayırırız? .................................................................................. 425 

Sual: Bürhan aklî mi vicdanî mi? .............................................................................................. 425 

DİMAĞ 28 ...................................................................................................................... 426 

Dimağın Mertebelerinden Tasdik-2 ................................................................................ 426 

Dimağın beş mertebesinin, vicdanın dört mertebesi ile münasebeti ........................................ 427 

Tasdikin özeti .......................................................................................................................... 428 
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Bir şey tasavvur mudur, düşünce midir, akıl mıdır? Nasıl ayırt ederiz? ..................................... 430 

Dimağ ve vicdanın çarklar şeklinde çalışması misali ................................................................. 430 

Fiillerin iki ayağı var ................................................................................................................. 438 

Tahayyülün, tasavvurun, taakkulun icma ettikleri yerdir tasdik ............................................... 439 

Tasdikin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti ......................................................................... 440 

DİMAĞ 29 ...................................................................................................................... 441 

Dimağın Mertebelerinden İz’an ...................................................................................... 441 

İmtisal sırrı .............................................................................................................................. 442 

İz’anda, sen à ben oluyor, fena fil ihvan oluyoruz, ikilik kalkıyor ............................................ 443 

Allah’ı kaybetmek, ademin de ademidir. O da eneye bakar ..................................................... 444 

Ademi tanımlamayan akıl, ademi ölüm korkusu olarak ifade ediyor ........................................ 445 

Enede misin, yani eneyi fark etmiş misin, ölçüsü şudur ............................................................ 446 

Dimağı kudsileştiren iz’andır ................................................................................................... 447 

Aklı, aklın arkasına taşıyan iz’andır .......................................................................................... 448 

1.İz’an ve 2.İz’an ...................................................................................................................... 449 

Dimağın iz’an mertebesine gelememişse, enfüse geçemez ...................................................... 450 

Doğru sadakat ......................................................................................................................... 450 

İz’anı aklî ve iz’anı kalbî ........................................................................................................... 450 

Sual: Kâfirin vicdanı tefessüh etmiş fakat yetimlere yardım etmesi, hayırlar yapması nereden 
geliyor? ................................................................................................................................... 451 

Mizan ve Nizam ....................................................................................................................... 451 

Sağ; geçmiş, tasdik, nokta-i istinad. Sol; gelecek, iz’an, nokta-i istimdad: ................................. 452 

İki şey verilmiş: Biri elektrik, diğeri alet. .................................................................................. 452 

Sual: Tasdikte iman var mı? ..................................................................................................... 453 

İfrat ve tefritten azade edip kıblesine koyan iz’an .................................................................... 455 

Vazife-i fıtrat, sistemdi. Fariza-i zimmet ise sisteme yüklenilen vazifedir ................................. 457 

DİMAĞ 30 ...................................................................................................................... 459 

Dimağın Mertebelerinden İz’an-2 İmtisal-1 .................................................................... 459 

İz’an ve imtisalin hulasası ........................................................................................................ 460 

Enfüsçüler, iz’an mertebesindedirler ....................................................................................... 461 

Allah’ın Rububiyetini tenkid etmek ......................................................................................... 463 

Adeta dimağın vicdanı, iz’andır ................................................................................................ 464 

Kafirde merhamet ve şefkat iz’andan geliyor ama kudsi değil .................................................. 464 

Fenafillah ve Bekabillah ........................................................................................................... 465 

İmanın sureti var, kanuniyeti var, hakikatı var, mahiyeti var .................................................... 466 

Sual: Meleklere iman neden imana girmiş, bilmesem ne olur ki? ............................................. 470 
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İmtisal sırdır ............................................................................................................................ 471 

Nuraniyetin imtisali var ama zulmetin, küfrün ve günahın imtisali yok .................................... 472 

Evamir-i tekviniye, Kanun, Namus ........................................................................................... 473 

DİMAĞ 31 ...................................................................................................................... 478 

Dimağın Mertebelerinden İmtisal-2 ................................................................................ 478 

İmtisalin bizdeki on sekiz adet neticeleri ................................................................................. 479 

Ehadiyet imtisal sırrıyla çalışıyor .............................................................................................. 480 

İmtisal ayrıdır, sırr-ı imtisal ayrıdır ........................................................................................... 481 

İmtisalin, güneş ve ayna misali ile izahı .................................................................................... 481 

İmtisali tasdik ile izah eden ağaç misali ile anlatan bir tefekkür ............................................... 482 

İz’anı aktif eden imtisal, imtisali aktif eden de evamir-i tekviniye ............................................ 482 

Cüz’i ihtiyari, emr-i nisbi ve emr-i itibari .................................................................................. 485 

İmtisalin kaynağı ..................................................................................................................... 487 

DİMAĞ 32 ...................................................................................................................... 488 

İz’andaki İmtisal-3 .......................................................................................................... 488 

Sual: Kur’an bazı ayetleriyle “düşünmezler mi, akl etmezler mi?” diye hitab ediyor. Bu hitab 
kimedir? .................................................................................................................................. 489 

Zihin aynası temsili / İlim Maluma tabidir şeması .................................................................... 490 

Zihin aynası ve ilim-malum şeklinin izahatı .............................................................................. 490 

Sual: Fetret ehli nasıl Müslüman oluyor? ................................................................................. 491 

Sual: Evamir-i tekviniyesine imtisal edince Kitab-ı Mübin’i okuması ne demektir? ................... 493 

Sual: Evamir-i tekviniyenin kanundan farkı nedir? ................................................................... 493 

İntisab, Neseb ve İmtisal ilişkisi ............................................................................................... 494 

İmtisalin kıblesi à Evamir-i tekviniye ...................................................................................... 495 

Sual: Şecere-i Zakkum nedir? ................................................................................................... 496 

Sual: Fıtrat ile hilkat arasındaki fark nedir? .............................................................................. 497 

Maddi ve manevi imtisal ......................................................................................................... 498 

Sual: “Kün” emri ne demek? .................................................................................................... 498 

Sual: “Kün” emr-i ezelisinin şecere-i hilkatteki yeri nerede? .................................................... 499 

Sual: Ne yaparsak yapalım, veren ile verilen eşit. Altında cebir kokuyor. Bunun hallini isterim 499 

Bir insanda kudsiyet olabilmesi için ......................................................................................... 500 

DİMAĞ 33 ...................................................................................................................... 505 

İltizam ............................................................................................................................ 505 

İltizamın lügati ........................................................................................................................ 506 

Kişiliğimizi oluşturan, iltizamdır ............................................................................................... 507 

Tasavvura kadar hariçteki şeytan, ondan sonra batındaki yani bendeki şeytan uyanıyor ......... 508 
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DİMAĞ 34 ...................................................................................................................... 511 

İltizam-2 ......................................................................................................................... 511 

Emr-i nisbi ve Emr-i itibari hülasa ............................................................................................ 513 

Tasdikteki iltizam kimliğini, dimağın mertebesindeki iltizam ise kişiliğini oluşturuyor .............. 514 

Sual: Ahmed (ASM), Adem (AS)’ı “Muhammed” ayinesinde gördü mü görecek mi? ................. 516 

Küll’leri küllî yapmak, cüz’leri cüz’î yapmak à Tevhid ............................................................. 516 

Ahkâmdaki iltizam, eylemsiz tarafgirlik. Dimağdaki iltizam ise eylemli tarafgirlik .................... 517 

İman, iz’andır, İslamiyet, iltizamdır .......................................................................................... 518 

Dinsiz Müslüman, gayr-i müslim mü’min ................................................................................. 519 

DİMAĞ 35 ...................................................................................................................... 523 

İltizam-3 ......................................................................................................................... 523 

İz’an ve imtisalin tanımları ...................................................................................................... 524 

Bizim Müslüman olarak en büyük iki sorunumuz var ............................................................... 525 

Tasdikteki iltizamda fiil olabilir de olmayabilir de. Fakat ana sistemdeki iltizam fiilsiz olamaz. . 527 

Sistemin iltizamı olduğunu, kişide taassub olunca anlıyoruz .................................................... 529 

Kişinin, dimağın hangi mertebesinde problemi olduğunu nasıl anlarız? ................................... 530 

Dört halifenin dimağın dört mertebesi ile eşleşmesi ................................................................ 531 

Tasdikteki iltizam ile sistem olan iltizamın farkları ................................................................... 532 

Kabul-ü adem, tasdikteki iltizamdır ......................................................................................... 534 

DİMAĞ 36 ...................................................................................................................... 536 

İltizam-4 ......................................................................................................................... 536 

İnsanın en çok yabancı ve yabani olduğu ve en çok korktuğu şey kendisidir ............................. 537 

Sual: Bir insanda İsm-i Azam açıldığı nasıl anlaşılır? ................................................................. 539 

İltizam à Hak ismine bakıyor .................................................................................................. 542 

Sual: Peki niye bazı Müslümanda hakperestliklik gözükmüyor? ............................................... 542 

Sual: Cenab-ı Hak ne demektir neden çok kullanılıyor? ............................................................ 542 

Sual: Hızır as hayatta mıdır? (Hızır as kimdir? Alametleri nelerdir?) ......................................... 545 

Dimağın ana sisteminde olan iltizamı içeride tutamazsın ......................................................... 546 

Sistemin iltizamı ve tasdikteki iltizamın farkı hülasa ................................................................ 549 

Dimağın mertebelerindeki iltizam ile tasdikteki iltizamın farkları tablosu: ............................... 550 

DİMAĞ 37 ...................................................................................................................... 551 

İtikad-1 .......................................................................................................................... 551 

Günahların Kabe’de değilde Arafat’ta affedilmesinin sebebi .................................................... 552 

İman veriliyor, itikad kazanılıyor ............................................................................................. 554 

İstidad kabiliyete dönüştüğü gibi iman itikada dönüşüyor ....................................................... 554 
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İmanın kalitesini itikadın yapıyor ............................................................................................. 555 

Kalbe giren iman tekrar dimağı da yapılandırıyor, kalitesini yükseltiyor ................................... 556 

Bu alem itikadımızın vücud-u haricisidir ki onu görüyoruz ....................................................... 557 

İlham ve hads .......................................................................................................................... 559 

Sual: Ziya olmadan nur olur mu? Yani imanın ziyası yokken imanın nuru olur mu? .................. 561 

İtikadınla maziye ve istikbale bakış .......................................................................................... 561 

DİMAĞ 38 ...................................................................................................................... 563 

İtikad-2 .......................................................................................................................... 563 

İtikad, sebeb-sonuç arasındaki bir berzahtır ............................................................................ 564 

Vahiy, itikadımızı oluşturuyor .................................................................................................. 565 

İkan ......................................................................................................................................... 566 

On madde de itikad ................................................................................................................. 566 

Rububiyet ve Uluhiyetin izahı .................................................................................................. 569 

Düşünceler dimağı parçalar, her bir mertebesi müstakil çalışır ................................................ 570 

İman amelle, ikan ise terklerle gelişir ...................................................................................... 571 

Kişiyi eyleme dönüştüren histir, bilgi değil ............................................................................... 572 

Yirmi maddede enfüsi tavsiyeler ............................................................................................. 573 

Ben ayrı, insan ayrı. İnsanlık bize verilmiş ama insan değiliz. İnsan olmaya geldik. ................... 574 

Dimağ, sıfat-ı İlahiyenin insana aktarılmasında mizan vazifesini yapıyor .................................. 576 

Ene’nin neresinde bu iman? .................................................................................................... 577 

Sual: Taayyün ve Teşahhus nedir? ........................................................................................... 577 

DİMAĞ 39 ...................................................................................................................... 580 

İtikad-3 .......................................................................................................................... 580 

Sual: Niçin çocuk Cennete gider? ............................................................................................. 581 

Sual: Peygamberimiz asm Mi’raca neden Resul iken Risaletiyle gitmedi, velayetiyle gitti? ....... 583 

Şâhid olması için şehid olması lazım ........................................................................................ 584 

Sual: “Cüz’i ihtiyarımdan vazgeçtim” denilince, imana direk bağlanma mı oluyor? itikad ortadan 
kalkmış mı oluyor? .................................................................................................................. 585 
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Dimağın Mertebeleri ve Dimağda Hapsolmak: Ruh-cesed ilişkisindeki misali dimağı 
anlamak için kullanırsak: cesed à bina ise, ruh à insan olur. Dimağı 7 katlı bir 
apartman gibi düşünürsek (23. Sözde, Sözler 322’de “daire daire üstünde 
saraylardan”, “kapıcı ve it. En üst katta efendi padişahla görüşür” diye bahsediyor 
Üstad)  
 

 
“Sonra geçtim, bir büyük saraya daha rast geldim. Gördüm ki, kapıda uzanmış vefadar 
bir it ve kaba, sert, sakin bir kapıcı ve sönük bir vaziyet vardı. Merak ettim, niçin o öyle, 
bu böyle? İçeriye girdim. Baktım ki, içerisi çok şenlik. Daire daire üstünde, ayrı ayrı 
nazik vazifelerle saray ehli meşguldürler. Birinci dairedeki adamlar, sarayın idaresini, 
tedbirini görüyorlar.” 
 
“Üstündeki dairede kızlar, çocuklar ders okuyorlar. Daha üstünde hanımlar, gayet lâtif 
san’atlar, güzel nakışlarla iştigal ediyorlar. En yukarıda efendi, padişahla muhabere 
edip halkın istirahatini temin için ve kendi kemâlâtı ve terakkiyâtı için, kendine has ve 
ulvî vazifelerle iştigal ediyor gördüm. Ben onlara görünmediğim için, yasak demediler, 
gezebildim.” (Sözler 322-323) 
 
Bu misal gibi düşünürsek her katta ayrı bir vazife var: 3. katta yemek yenir, 4.katta ders 
yapılır, 6. katta müzakere vs. Daireler ise tek başına değil içinde odalar var. Mesela 
İtikad katında Sebat, iltizam-ı hak gibi odalar var. Risalede diyor ki: “akılları dimağda 
hapsolmuş”. Biz şu anda 2. katta giriş ve çıkışları kapatsak, dışarıyla irtibat kesilse, 
pencereleri kapatsak, merdivenler de olmasa, gözümüzü de kapatsak aradaki bağlar 
kopar. Biz hangi katta olduğumuzu bilemeyiz. Dimağa hapsolmanın halini anlatıyor. O 
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zaman düşünceler tahayyülden, tasavvurdan mı nerden geldiğini bilemeyiz. Hangi 
katta olduğunu içeriden bilemiyorsun, dışarısı mutlaka lazım. 
 
Emr-i itibari iç dünya. Emr-i nisbiler ise dış dünyada. Dimağın dışı: kalb, vicdan, 
latife-i insaniye ve en önemlisi ise Lümme-i Şeytaniyedir.  Bunların dışında da hafi, 
ahfa denilen kalbin kendi yapısı var. Emr-i nisbilerin olmazsa hangi katta ne için 
olduğunu nereden bileceksin ki? belki de hapsolmuşsun... “Evet, reisleriniz malınızı 
ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda 
hapsetmişler.” (Münazarat 65) 
 
Tefekkür dimağı bütüne getirir demiştik yani katları birbirine bağlıyor. Kendimizi 
tanıdıkça, tefekkür ettikçe dimağdaki mertebeler yerine oturmuş oluyor. Gidip 
gelmelerde olmadığı için, bu gidip gelmeleri ben tefekkür olarak anladım çünkü 
kendimizi tanıyıp tefekkür ettikçe dimağdaki mertebeler yerine oturmuş oluyor. Nasıl ki 
bir binada yangın çıktığında veya burada bir sis bombası atılsa o merdivenleri de 
düşünmez isek hangi katta olduğumuzu bilemeyiz. Dışarıya bakmadan, pencereyi 
açmadan içerde kayboluruz. Veya ayrık otu misali verilebilir... Tarlaya biz ekmediğimiz 
halde bize rağmen zararlı ayrık otları çıkar.  
 
Eğer biz o şeyi ayıramazsak o düşünceler tahayyülden mi geliyor taakkulden mı geliyor 
veya tasavvurdan mı geliyor bilemeyiz. Binaya ise girişler var: elektrik, gaz, su, 
internet… Her girişin bizde bir faturası var. Eğer bu girişlerdeki menfi şeyleri kontrol 
etmezsek tahayyül ve tasavvurumuz yani kotamız doluyor, fatura ağır geliyor. Mesela 
internetimiz var menfi şeyler alırsak bu sefer tahayyül tasavvurumuz doluyor. İşte 
oraya indiğimizde bu sefer onlar da bize sirayet ediyor, bulaşıyor. Tekrar dengemiz 
bozulmuş oluyor. Dimağ hassas bir dengedir. Dimağ demek ki bu yedi mertebeyi, yedi 
ana formatı bütünlüğe getirmektir. 
 
Akıl nedir? Aklı hakikatına bağlamak nasıl olur? Akıl à bağdır ki Hâlık ve mahluk 
arasında bir köprü vazifesi görüyor. Çünkü vahye tabi olursa akıl, akıl olur. Yoksa akıl 
Zekâ olur. Yani zekâ aklın sıfatıdır. O sıfata bürünmüş oluyor. Vasıflarına bakmadan 
sadece boyasına veya aksesuarına takılıp araba almak gibi. Akıl köprü ise seni oraya 
veya karşıyı bu tarafa taşır. Farklı alemi birbirine bağlar. 
 
Akla hapsolmak demek akıl işlevini kaybediyor demektir. Akıl bir birimdir, bir sistemdir. 
İçindeki birimlerden bir tanesi taakkuldur. Akıl Arapçada ikalden geliyor. İkal bağ 
demek. Çölde deve kaybolmasın diye yularını kendi kuyruğuna bağlarlar. Böylece 
deve bir yere bağlı olduğunu hissedince, çekip gidemez. Aklı vahye bağladığın 
zaman işlevini yapıyor.  
 
Kur’an – Şecere-i Hilkat – İnsan à üçü aynıdır. Akıl kuvvedir. Levh-i Mahfuz ceberut 
alemidir. Cebredici güçlerdir ve cebir vardır. Akıl potansiyel olarak çok büyük güçtür. 
İster fark et ister etme. Korkunç enerji paketi imal ediyor, kendisi de enerjidir. Akıl 
hakikatına bağlanmadı mı kesinlikle akıl kendisini yiyecektir.  
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Değirmen misali. Taneyi attın attın. Atarsan un olur. Taneyi atmadın iki taş birbirini 
yer. Ya oraya bağlı ya kendisini yiyecektir. Sana rağmen çalıştığına delil rüyalardır. 
Niye peki biraz moralin bozulduğunda hemen olumsuzluklar geliyor. Gaye-i hayalin 
olmazsa akıl aletini hayal için kullanacak. Ya da gaye-i hayal olmazsa akıl ne 
olduğunu bulmaya çalışır. Kendi kendine imal edecek kendi kendini yiyecek. Güzel 
insanları, güzel mekânları, güzel şeyleri ki var depomuzda niye onları getirmiyor da 
hep “hastayım, iyi değilim, sen bana böyle demek istedin vs.” niye böyle olumsuzlukları 
getiriyor?  
 
Aklı bırakın kendi haline yönetmeyin, hemen olumsuzlukları getiriyor, 
olumsuzlaşıyor. Çünkü kâinatta entropi var. Aynı sistem çalışıyor. Düzenden 
düzensizliğe doğru gözüküyor. Mesela burayı mermer kabul edin. Bir teneke ufak çakıl 
taşını üç metreden mermer taşına bıraksam ve ondan dünya haritasının olmasını 
beklenebilir mi? Ege, İskandinav ülkelerinin haritası çizilsin! Şöyle baktığımız zaman 
dağınık olmak düzensiz olmak kolay iken nizamlı olması çok zordur. Bundan Allah 
gözüküyor işte. Mesela odunu yaktıktan sonra çıkan nur, ısı, ışık, duman vs’leri tekrar 
toplamak için ortaya çıkan enerjini on katını da harcasanız yine eski odun haline 
getiremezsiniz! Kâinatta zahirde nizamsızlığa gidiyor gözükürken; sayıların yazılı 
olduğu kağıdı yukardan atsam bir, iki, üç ve dört sayıları art arda sıralanması çok zor 
bir ihtimal iken, niçin insan mükemmel ve kâinat mükemmeldir. İşte akıl da bu sisteme 
göre çalışıyor. Kendi haline bıraktığımız zaman kâinat nasıl ki nizamsızlığa gidiyor, akıl 
da kendi haline bırakılamayacak kadar tehlikeli ve ürkütücü hallere girer. 
 
Mesela bu binayı her gün ya da haftada bir temizlemezsek kendi haline bıraksak 
örümcek ağları oluşur, tozlanır, kirlenir, temizlenmeye doğru gitmiyor. Camı açık 
bırakalım bir ay sonra gelelim temizlenmiş olmuyor, kirleniyor. Nizamsız olmaya 
nisbeten... nizamlı olması. Dağınık olması gerekirken tertibli olması! Hiçbir işlevi, 
maksadı, faydası olmaması gereken kolay iken, olması. Akıl aynı böyledir. Kâinattaki 
bu gidişat gibi çalışıyor. Niye böyle çalışıyor? Çünkü kâinatın haritası olduğu için. Akıl 
kendi başına bırakılırsa kendisini yer. Değirmeni kendin haline bırakmak gibi. Çünkü 
eylemdedir. İnsan aklını kendi başına bırakmadığı gibi Allah’da cc kainatı kendi haline 
bırakmamış. 
 
Eğer İslamiyet’siz insan mutlu olsaydı dinlerin gelmesinin mantığı olmazdı. Dinsiz 
mutluluk arayanların durumu, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak 
gibidir. Eğer dinsizlikte mutluluk bulsa idiler dinin gelmesinin mantığı olmazdı. Çünkü 
din hayatın hayatıdır… 
 
Dimağımızla maddi havayı nasıl etkiliyoruz? Bir fabrika ne üretiyor ise bacasından 
o duman çıkar. Tüm katlardan gelen bacadan çıkıp şehre dağılıyor. Her insandan üç 
tane renk çıkar. Yeşil, beyaz, siyah... Melekler o kişiyi bu şekilde renginden tanırlarmış. 
Herkesin bir rengi vardır. Her dimağdan çıkan manyetik duman şehrin havasını da 
etkiliyor. Dimağdan çıkanlar metafizik cinsinden maddidir. Elektronik mahluktur, 
dalgadır. Dimağdan çıkan bu madde-i maneviyeleri Lian cihazıyla çekilebiliyor. 
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“Nasıl maddî hava fena ise, fena tesir ediyor. Manevî hava da bozulsa, herkesin 
istidadına göre bir sarsıntı verir. Şuhur-u selâse ve muharremede Âlem-i İslâm manevî 
havası, umum ehl-i imanın âhiret kazancına ve ticaretine ciddî teveccühleri ve 
himmetleri ve tenvirleri o havayı safileştiriyor, güzelleştiriyor. Müdhiş arızalara ve 
fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade 
eder. Havayı tesmim eden buharat-ı müzahrefe o manevî havayı bozar. Herkes 
derecesine göre ondan zedelenir.” (Kastamonu L. 66) 
 
Bu umumi hukuku da etkiliyor. Yani biz burada kömür yaksak belediye bize ceza keser. 
Yani “ya ben havaya gönderiyorum” diyemezsin... Herkes teneffüs ediyor. Ben çıplak 
geziyorum kimse beni ilgilendirmez diyemezsin çünkü atmosferi değiştiriyorsun. Ben 
onunla nefes alacağım. Kirli hava veriyorsun. Düşüncelerimiz, tahayyülümüz, dışarıya 
yansıdığı, taşındığı için umumi hukuka taalluk ediyor. Başkasını da etkilediğinden 
mesuliyet altındayız. Üstad hapishanede bu tür şeyler tahayyül edeceğinize bildiğiniz 
sureleri okuyun diyor. Hapishanenin medrese olmasının sebebi oradaki mütalaa ve 
müzakere yapmalarıdır. Senin kokun atmosfere gitmiyor mu? Peki gözden şua 
gitmiyor mu? Güneşten şua gelecek büyütecek donmuş güneş olacak şu ağaç. Benim 
gözümden şua gitmez mi? Şu an gidiyor diyor Üstad. 
 
Koku atmosfere gitmiyor mu? Kokunun içinde karakter var. Pis ahlaklının kokusu 
pis olur. Kokusu ağır olan parfüm aramasın ahlâkını düzeltsin. Ahlaken zayıf olanın 
pis kokusu olur. Sahabe diyor ki Allah Resulü (s.a.v.) ortada yokken bulmak için 
bıraktığı kokudan nerede gittiğini bilirdik. Köpek avına kokuyla gider. Üstadın talebeleri 
çamaşırlar gül kokuyorsa giyilmiş eğer hiçbir şey kokmuyorsa yıkanmış olduğunu 
anlarlar imiş. Böyle tefrik ederlermiş. 
 
Küfür niye cinayet? Sen küfre girince maddi hava da o nisbette bozuluyor. 
Umumi hukuka tecavüz ediliyor. Burada ki parfüm kokusunu sen gözle görebiliyor 
musun? Yok. Göz ile gözükmüyor ama burunla alıyorsun. Peki atmosferdekini burunla 
almıyor musun? Alıyorsun. Atmosferdeki yoğun güneşten gözler ile alıyorsun. Göz 
rahatsız oluyor. Kulaktan da ses ve basınçtan alıyorsun uçak geçtiği zaman. Mesela 
baz istasyonu kansere sebebiyet veriyor. Dağa çıkarken de hissediyorsun. Kokunuz 
sabit değil, fikriyatınıza göre kokunuz değişiyor. Dimağımıza giriş çıkışları kontrol 
edemez isek haram helal ona göre çıkan değişiyor. Kulak dimağın komşusudur 
diyor. Kulağımızdan giren her şeyin dimağımızda etkisi oluyor. Müspet veya 
menfi. O yüzden kulağımıza gelen şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. İçeriye girenler 
hep canlanıyor, ruhlanıyor. 
 
Bu binadan dışarıya bakan birisi dimağının yapısına göre o alemi güzel de görebilir. 
Ama dimağındaki denge bozulduysa dünyayı kötü görür. Tamamen dimağın bütünlüğü 
ile alakalı bir şey. Kulak çok antika. Göze nisbeten daha korkunç. Kalbe daha yakın. 
Kalbe ulaşmak noktasında göze nisbeten ses daha çabuk ulaşır. Kulağın dimağa 
karabeti, akıl ile sıla-i rahmi vardır. Kulak jeneratör misali…maddeyi manaya 
çeviriyor… veya değirmen gibi. Değirmenin ağzı vardır.  Manayı bu delikten atarsınız. 
Kulakta vahiydir. Zar bozulmadan dimağı döller. Dimağ rahm-ı madere benzer. Kulak 
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zarı bozulmadan vahiy Cebrail gelir döller. Dersler döller. Zar bozulmadan dimağ 
döllenir. Dimağın çocuğu İsa as gibi, gafil ve davayı bilmeyene manayı, tefekkür ettiğini 
atar isen ölü gönülleri dirilir İsa as Meryem’de dirildiği gibi. 
 
Üstad dimağ için santral ifadesini kullanmış: “Evet, insanın kafasındaki dimağı, 
hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misilli, kâinatın bir nevi 
merkez-i mânevîsi olduğunu gösteren hadsiz fünun ve ulûm-u beşeriye olduğu gibi…” 
(Mektubat 443).  
 
Üstad belki şu zamanın teknolojilerini görmediği için o zamanda da bu santral en iyi 
teknoloji olduğu için elektronik üzerinden santral ifadesi genişletilebilir. Şimdi bu 
katlarda intizam var itikad var ve iz’an var bu sistemde dimağın işi ne? Dimağ burada 
ne iş yapıyor? Dimağın adını santral koyduk şimdilik. 
 
Dimağ bu sistemde ne işe yarıyor? Bir insan akıl kuyusuna girip çıkamıyor ya bu 
demek oluyor ki akıl, akıl olduğunu bilmiyor. Adamı tasdikten iz’ana taşıyacak, iz’andan 
iltizama taşıyacak veya iltizamdaki bir adamı taakkule getirecek bir sistem lazım bunun 
bir çalışma sistemi lazım bu dimağ. Bunlar arasındaki alışverişi dimağ sağlıyor. 
Tefekkür dimağı bütünlüğe getirir. Tefekkür fikir kökünden geliyor ya ve fikir yoldur. 
Dimağ fikir yoluyla, itikad intizam sistemlerini bütünlüğe getiriyor. Aklın aklı vahiydir.  
 
Her tarafı kapatırsak adamı buraya koyarsak adam nerede olduğunu bilmez. Akıl akıl 
olduğunu bilmiyor! Aklın içindeki sistem akıl olduğunu bilmiyor. O yüzden kuyudan 
tefekkür ile fikir yoluyla çıkacak. Dimağ tefekkür ile yedi bileşenini bütünlüğe getiriyor. 
Dimağ diyor ki bütünlüğe getirdiğinde: hey akıl! sen akılsın ha! sen tasavvursun ha! 
Yoksa bilmezdi. O yüzden dimağ gibi bir sisteme gerek var. Dimağın vazifesi santral 
yani şuurlu bir vaziyette tasdiki iz’ana bağlıyor. Tasdik iz’ana çıkmak istiyor. O durum 
geldiğinde dimağ devreye giriyor.  
 
Tefekkürün dimağı bütünlüğe getiriyor. Bunun bir üst sistemi var. Dimağın istidadı 
bir yere kadar. Vicdanında istidadı bir yere kadar. Bunlar arasındaki geçişleri de kalb 
sağlıyor. Bunların babası da kalb.  Bu sistemi yürüten kalb... 
 
Telvihat-ı Tis’a’da: “...insanın kafasındaki dimağı, hadsiz telsiz telgraf ve telefonların 
santral denilen merkezi misillü, kâinatın bir nevi merkez-i mânevîsi olduğunu gösteren 
hadsiz fünun ve ulûm-u beşeriye olduğu gibi...” 
 
Bir insan akıl kuyusuna girip çıkamıyor ya... Bu demektir ki akıl, akıl olduğunu bilmiyor. 
Çünkü aklın aklı vahiydir. Onu tasdikten iz’ana, iz’andan iltizama taşıyacak veya 
İltizamdaki Taakkule getirecek bir sistem lazım. Bu sistemin adı Dimağ. Tefekkür 
dimağı bütünlüğe getiriyor. Tefekkür fikir kökünden geliyor... fikir ise yoldur. Dimağın 
yedi bileşeni fikir yolu ile bütünlüğe geliyor.  Yani insan kuyudan fikir yoluyla çıkacak. 
Dimağın santral vazifesi ise: santralin vazifesi gelen çağrıları yönlendirmek veya 
bağlamak. Dimağ şuurlu bir şekilde (mesela) tasdiki İz’ana bağlıyor. 
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Yani birimler arasındaki irtibatı sağlıyor. Dimağı tefekkür yoluyla bütüne getirmenin 
mantığı bu. Dimağın ve vicdanın istidadı bir yere kadar. Bu ikisi arasındaki geçişi ise 
kalb sağlıyor. Ana hattı da ruh oluşturuyor. Kalbin iki ayağı dimağ ve vicdan; Dimağ 
alem-i şehadete bakan kapı, vicdan ise alem-i gayba bakan kapı. Vicdanın içine 
bakınca dünya cinsinden şeyler değil, hislerin her çeşidi mevcud. Şu an yaşadığımız 
hisler dünya cinsinden değil ki. Kalbe pencere diyor. Pencere bakılan yer. Dışarıdan 
ve içerden birbirine bakış yeri. Kalb penceresi hatta aşk içinde öyle diyor. Kalb 
penceremden içeriye ateş attı diyor. Bakan ise vicdan.  
 
Deha ve Hüda: 
 

 
Latife-i Rabbaniye bizim Cenab-ı Hakka açılan kapımız. Bir şeyi Levh-i Mahfuz 
olarak düşünürsek ilk olarak hayalin mukaddemesi olan tahayyül yani Levh-i 
Mahfuzdan ilk vücut giydirdikten sonra dimağdan kalbe (kalb ara bağlantıyı sağlıyor), 
oradan vicdana gidiş yönü var, ona Deha diyoruz. Bir de vicdandan dimağa geliş yönü 
var, ona da Hüda diyoruz. Kalb için pencere diyor Mesnevi-i Nuriye’de. Dışarıya veya 
içeriden bakış yönü. Bakan ise vicdan. Kalbin dış yüzü dimağın mertebeleri. Latife-i 
Rabbaniye ise ruha bağlıyor.  
 
Güneş gibi bir dimağ: “...güneş gibi bir dimağım...” 32.Söz’de. Büyük bir dimağ ile 
kasıt aslında orada güneşin vasıflarında bahsediyor Üstad. “...ve ziyası gibi ihatalı bir 
ilmim... harareti gibi şümullü bir kudretim... ziyasındaki yedi renk gibi muhit 
duygularım...” Güneş gibi dimağdan ne kastediliyor diye tefekkür ettik: Büyük bir 
dimağı var. Aslında orada güneşin vasıflarından bahsediyor... Güneş gibi dimağdan 
kasıt nedir?   
 
“Eğer, 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 belki senin gibi ahmaklık edip kendi kendime malik olduğumu dava 
ederim.” (Sözler 591) 
 
Nasıl güneş her an her yerde... Ben burada bir ayna tutsam güneş burada. 
Amerika’daki adam (orayı da gündüz varsayıyorum) ayna tutsa orada güneşe aynı. 
Güneş nasıl ziyasıyla her yerde. Dimağda da aynı şekilde zerreler olması lazım ki yani 

Zihin İrade His L.Rab 

KALB 

İtikad        İlt.       İz.      Tas.    Taak.  Tas.  Tahayyül 

Dimağdan kalbe  
gidiş yönü à DEHA 

Vicdandan dimağa 
geliş yönü à HÜDA 
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hep birbirinden haberdar olacak. İlmiyle her yerde olması, kudretiyle her yerde olması. 
Güneşin ışınıyla her yerde olduğu gibi…  
 
“İmanın yeri kalbtir. Dimağ ise oluyor makes-i nur-u iman” (Sözler- 732).  
“Makes-i efkar dimağdır. Mazhar-ı hissiyatı vicdan” dır diyor. (İşarat-ül İ’caz 77)  
 
Güneş aynaya vuruyor. Aynadan güneşin yansımasına inikas. Ayna makes oluyor. 
Güneş tecelli etmiş oluyor burada. Külliyatta makes daha çok aynanın vurduğu yer. 
Aynanın sıfatı dışarıya taşınıyor. Aynayı taşıyor oraya. Güneşe şems-i ezeli diyor mu 
Üstad? Evet. Direk güneş vurduğu zaman aynaya makes dersen kalbin yerine dimağı 
koymuş olmuyor musun?  
 
Vahye ilk muhatap kimdir? -Akıldır. Aklı ortadan kaldırırsanız kalb vardır. Çocukta 
da vardır.  Deli de de vardır. O zaman makeslik yapamıyor. Makes orası oluyor. Dinin 
ilk muhatabı akıldır. Güneşe ilk muhatap aynadır. Aynanın muhatap olduğu yansıttığı 
yer güneşin muhatabı değildir. O zaman eğer makesi sen aynanın vurduğu yere 
yaparsan o zaman din akla değil de aklın sıfatlarına ilk muhatap olmuş oluyor. O 
zaman olmuyor, makes orası oluyor. 
 
Allah cc insana tecelli ediyor kalbine hissiyatlarına. Ama mukabele edecek güneşe 
dönük yüzü yok. Mesela kafire de güneş vuruyor. Allah cc tecelli ediyor ama mukabele 
edemiyor. Makesin olabilmesi için bir şeyin ilk direk güneşle muhatap olması lazım. 
Mesela tasavvuf direk kalb ayağıyla gidiyor. Ama tasavvufa desen ki kalbi direk Allah 
ile bağladın. Ve çalıştırıyorsun… İlm-i kelamı devre dışı yaptın peki bu hale gelmek 
için akıl sana ne işlev yaptı? Aklın olmamış olsaydı bu kalb alemin, manevi alemin olur 
muydu? Giremezdi ki. Kalb tek başına gidemez mümkün değil. Arkadaşlar kalbe de 
alet diyor ya. Şimdi sen aklı devre dışı yaparsan kalbi ne ile çalıştırdın ki! Allah’ın da 
kalbi yok ki! Çünkü akıl ve kalb alettir. Aklı ilmiyle yapmış. Akıl o kadar kıymetli ki hadis-
i kutside bil-mana denmiş ki; “Allah akla gel demiş gelmiş, git demiş gitmiş, otur 
demiş oturmuş, kalk demiş kalkmış. Senden daha kutsi bir şey yaratmadım ama 
seni birisine koyacağım ki senden daha kıymetli ve sen onun yanında, içinde iş 
yaparak kıymet alacaksın.” 
 
Dolayısıyla makes ilk akıldır. Çünkü vahye ilk muhatap kimse makes odur. Vahiy 
direk gaybi alemden gelmediği için, şehadet aleminden geldiği için, şehadet aleminin 
ilk muhatabı akıldır. Duyu organları noktasından. Tabi peygamber vasıtasıyla vahye 
muhatap olmadık mı? Vahye muhatap. Peygambere muhatap akla muhatap yani. 
Dışarıdan gelen yani ilk önce kulakla geliyor bize. Vicdan ise sunuhat, tuluat, işarat gibi 
gaybi alemlerden gelen verilere muhatap. Ötekisi realitelere, şehadet alemine. Biz 
dimağı, kalbi daha geriye taşıdık. Sıfat-ı Zatiye’ye ya da şuunata. Dimağı vicdanın 
içerisindeki bir birimin sıfatı gibi koyabiliriz. Bu zihindir. Zihin dimağın bütünlüğü ile 
çalışan bir sistemdir. Aynı zamanda zihin âyât-ı tekviniyenin haritasıdır. Dimağı 
yok et vicdandaki zihin ne ile çalışır? Dimağın bütünlüğü ile çalışır. Dimağı yok edersen 
zihin yoktur. Manalar zihinden çıkınca dimağda vücut giymeye başlıyor. Tefekkür 
zihinde mekan açar. O zaman bizim dimağımızı oluşturan şeyler: ilmimiz, yaşantımız, 
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zanlarımız vs. Hakikat ise sabittir, Kalbten çıplak çıkacak ve dimağda vücut giyiyor. 
İmtihanımızı ise yaşantımız ilmimiz ve zanlarımız oluşturuyor. 
 
Sual: İman mı dimağı bölüm bölüm yapıyor yoksa... dimağın o nuru, her bölüm 
kendisine tefeyyüz ediyor? 
 
Elcevab: Sistem iki yönlü çalışıyor 
à Dimağdan vicdana inen yön...  
à Birde “makes-i nuru iman” tanımı; içerden dışarıya çıkan yönü tanımlıyor 
 
Dimağ yapısı sistemi imanla alakası yok. Çünkü kafirin imanı yok fetret ehlinin imanı 
yok dimağı var. Dimağ bir sistemdir. İman ise Allah’ın zatının bir nurudur. Yani iman 
nuru oluşturmuyor. Eğer öyle olsaydı çocuğun sistemi çalışmazdı. Diyelim öyle bir şey 
olsaydı eğitim yapardık bölerdik. Demek ki sistem var sisteme giriyor iman. 
 
Dimağ herkeste aynı mı? Değil... Birisinin tahayyülü kuvvetli, tasavvuru kuvvetli, 
taakkulü kuvvetli, farklı farklı çalışıyor. İmanı olmayanın tahayyülü vardır ama benim 
tahayyülüm gibi değil, benimkisine benzemez. İçeriye aldıklarıyla mı değişiyor? sistem 
itibariyle hepsi aynı mı? Şöyledir; istidat herkeste eşittir, kabiliyet herkeste farklıdır. 
Mesela herkes pilot olma istidatındadır ama herkes pilot olma kabiliyetinde değildir. 
İstidadlar örf, anane, gelenek, kültür ve kendisine yaptığı eğitim katkılardan kabiliyetler 
ortaya çıkar. Ortaya çıkan kabiliyetlerde dönüp istidadların ortaya çıkmasına malzeme 
ve yol olur. Birbirlerine hem sebeb hem de sonuç olur. Bina istidattır, içindeki odayı 
istediğin gibi değiştirmek kabiliyettir. Herkes alîm olma istidatındadır ama 
kabiliyetinde değildir.  
 
Dimağ kalbdeki imana kalkan vazifesi görüyor bekçilik yapıyor... Ne ile yapıyor 
bunu? Doğru bir itikad ve fikir ile... Fikir; taakkulün, aklın içindeki bir sıfattır. Fikir aklı, 
akıl da dimağı bütünlüğe getiriyor. Bir kalkan vazifesi görüyor. Akla giren ve çıkanlar 
da fehim süzgecinden geçiyor. Bir şübhe bir vesvese geldi mi dimağ izale ediyor, kalbe 
girmesini engelliyor. Ama diğer türlü düşünürsek kalbin çalışma sistemi içerisinde 
adamın bir inancı olması lazım ki dimağ çalışsın. Eğer adamın hiçbir şeye güveni 
inancı kalmamışsa intihar ediyor zaten. Çünkü hayatta tutunacak dimağında bir şey 
bulamıyor. İman da dimağını kalbe uygun çalıştırıyor. 
 
Zaten inandığı şeye hizmet ediyor birimdir bir sistemdir dimağ. Ama ille bizim 
İslamiyet’teki imanla çalışmıyor tabi. Ben İslamiyet’teki iman demiyorum ateistlikte bir 
inançtır sığıra da tapıyor. İnandığı şeye göre aktif oluyor. Makes-i nur-u imanda o 
zaman inandığı şey karşılığında dimağa geliyor, dimağdan çıkan şeyler bu adamın 
dimağının meratibini oluşturuyor. Eğer hakiki manada İslamiyet manasındaki iman 
gelirse dimağın bütün mertebeleri çalışıyor aktif oluyor. Adamın inancı kadın ise 
tahayyül ve tasavvurda kalıyor veya taakkule çıkıyor en son... çünkü şeytan burayı 
işletiyor yukarı çıkamıyor şeytan. İnançlar neyse o şekilde çalışıyor. 
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Dimağın ara formatları: Binadaki merdiven kabul edin içerden birbirine bağlayan bu 
“süluk” o binadaki katlar arasındaki tabakalar; “tevehhüm, tevekkül, şübhe, tereddüd, 
yakin, hal, işhad-şehadet-şuhud.” Dimağın ara formatları... 

Kulaktan vahiy geliyor zar bozulmuyor dimağdaki bu katlarda oluşan kişilik kazanımları 
aldığımız eğitimle tahayyülümüz, tasavvurumuz, taakkulümüz, tasdikimiz, iz’anımız, 
iltizamımız, itikadımız yerine oturdu mu tefekkürle bir kişilik kazanıyor. Kişilik bu bütüne 
gelen şey, bütünsel hal ona meşreb itibariyle İsevî meşreb, bu aynı zamanda İbrahimî 
meşrebi kazanıyorsun. İbrahimî meşrebte dimağ ateş, bütünlük halet. Bu halet 
nemrudun ateşi olabiliyor veya İsevî meşreb olursa ekilmemiş çorak bir tarla gibi 
oluyorsun. 
 
Eğer sen İbrahimî sıfatları ekmezsen veya kulaktan sokmazsan içeriye, bu sana 
nemrudun ateşi oluyor. Bütün panikatak, depresyon buradan çıkıyor. Doktorlar 
yedi meratib artı yedi ara format toplam on dört tane hastalığa bir isim koymuş, 
tereddüdü bozuk demiyor da diyor ki; paranoyak. Dimağın yedi mertebesinin ifrat ve 
tefrit mertebelerinin adedi on dört eder ki on dört çeşit temel psikolojik hastalıkların 
zeminlerini oluşturuyor. Bu nemrudun ateşinin bizdeki karşılıkları. Nemrudun 
ateşinden iki şeyle çıkarsın diyor Üstad; şefkat ve tefekkürlerle. Buna da İbrahimî 

SÜLÛK 

TEVEHHÜM 

TEFEKKÜR 

ŞÜPHE 

TEREDDÜD 

YAKİN 

H Â L  

DİMAĞ 

Ara   
Formatlar 

İşhad, Şehadet, Şuhud Tefekkür Şefkat 

TAHAYYÜL 

TASAVVUR 

TAAKKUL 

TASDİK 

İZ’AN 

İLTİZAM 

İTİKAD 

Bodrum 1.Kat  
 

2. Kat 

3. Kat 

4. Kat 

5. Kat 
 

6. Kat 

7. Kat 
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meşreb deniyor. “Evet Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu 
cihetle, Hazret-i İbrahim'in (A.S.) hususî meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında 
tam tevafuk etmek sırrıyla şu surede daha ziyade Risale-i Nur'u kucağına alıyor.’’ 
(Şualar: 723-724) 
 
İsevî meşreble dimağ nasıl bütüne geliyor? - Vahiy geliyor zar bozulmuyor. Bu kafa 
(dimağ) Meryem’e misal. Ağzımızdan çıkan hidayet nurları, sohbetler, anlattığım 
mevzular karşıdaki kurumuş bir gönlünü canlandırmasıyla da İsevî meşreb ortaya 
çıkmasıyla da namaza başlıyor, Allah’ı cc tanımaya başlıyor ve davayı tanıyor. Bu da 
karşı tarafın ölü gibi olan ruhu dirilmiş oluyor. Anlattıklarınla ölü dimağ ve kalblerin 
dirildiğine delil; Muhakemat, 2. makale: “Farazâ tasavvuratı dimağdan kaçıp hariçte 
tecessüm etseler, hariç onları istilhak; ve neseplerini inkâr etmesin ve desin: “Onlar 
ben'im” veyahut “Keennehu” veyahut “Benim veledimdir.”  (Dimağın döllenmesine delil) 
 
Ekranını kararmış farz edelim. Ama ekran görüntüsü projeksiyon cihazı ile duvara 
yansıtılmış bir bilgisayarın ekranı dimağ olsun. Ekranı karanlık iken bilgisayara 
nereden tasarruf edeceğim? sonra bakıyorum ki bilgisayarın içerisi duvara aksetmiş, 
bilgisayara müdahale ederken ne ile müdahale ediyorum? duvara yansımış ekran 
görüntüsüne bakarak, dışıyla yapıyorum. Aynen öylede bilgisayar ekranı dimağ... 
aksedip gözüktüğü mazhar olan duvar kalb yani oradan buraya işliyorum, duvardaki 
yansımaya bakarak bilgisayara işliyorum, müdahale ediyorum. 
 
Eğer projeksiyonla bilgisayar arasındaki bağ, kablo yani vahiy kopartılırsa, bilgisayara 
müdahale eden akıl, tek başına kalır. Artık kendi ekranında ne görüyorsa onu doğru 
kabul eder, kendini idare etmeye çalışır, ne yaparsa yapar, doğruyu yaparsa da 
doğrudur, yanlış yaparsa da doğrudur. Arkadaşları olan diğer tahayyül tasavvur tasdik 
iltizam iz’an itikad ne olduğunu göremediklerinden bütünlük kaybolur. Akıl kendini 
güvende hissetmez ve artık kendini kuyuda hisseder. 
  
Ama az önce beraber aynı yerdeydiler. Akıl vahye bağlandığında projeksiyonun 
kablosu bilgisayara bağlandığında, duvarda ekranın yansıması gözüktü. Diğer dimağın 
mertebeleri de artık şunu şöyle yap, bunu böyle yap demeye başladı. Vahye bağlandım 
mı, akıl dimağın diğer mertebelerini bir bütün yapıyorum ve hepiniz bana yardım 
ediyorsunuz diyerek hükmeder. 
 
Dimağda esas aktör taakkul mü?  - Evet, esas aktör o. Esas bağlamayı o karar 
veriyor. Yani alem olmuş ünvan olmuş, dimağda da akıl ünvan olmuş, alem olmuş. 
Dimağ deyince akıl akla geliyor. Sırada üçüncüde geliyor akıl ama diğerlerinden öne 
çıkan bayağı bir yönü var. 
 
“Pek cüz'î istifade ile, dimağımda bir lezzet hissettim…” (Barla L. 185) Hafız Ali (R.H) 
 
“Kalbden maksad; sanevberî (çam kozalağı gibi) bir et parçası değildir. Ancak bir latife-
i Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı, vicdan; ma'kes-i efkârı, dimağdır. Binaenaleyh o 
latife-i Rabbaniyeyi tazammun eden o et parçasına kalb tabirinden şöyle bir letafet 
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çıkıyor ki; o latife-i Rabbaniyenin insanın maneviyatına yaptığı hizmet, cism-i 
sanevberînin cesede yaptığı hizmet gibidir.” (İşarat-ül İcaz-77) 
 
Dimağın insanın maneviyatına yaptığı hizmet, kafanın bedene yaptığı hizmet 
gibidir, beyin görevi ne ise dimağında kâinata göre görevi budur. Akıl genel bir 
tanımlamadır, kutunun adıdır, sistemin adıdır taakkul. Akıl kudsi bir cevherdir, hadis-i 
kudside. Sistemin adı taakkul, işlevi içeriği ise akıldır. 
 
Aklın içsel sıfatlarının bir kısmı; 
1- Deha, 2- İdrak, 3- Zeka, 4- Kuvve-i Hafıza, 5- Tefekkür, 6- Şuur, 7- Muhakeme, 8- 
Muvazene, 9- Hüşyar, 10- Fikir, 11- Teemmül: Dışarıya çıkarma tarafı, aklın 
içerisindekileri bir araya toplama özelliği, 12- Fehm, 13- Hikmet, 14- Birinci şuur, 15- 
İkan, 16- Tedkik, 17- Tahattur, 18- Meleke-i Akliye, 19- Tasdik-i Akli, 20- Efkar: 
dışarıdan içeriye içen, içeriye alan (Mu:91), 21- Taakkulün tefriti: Gabavet, 22- 
Taakkulün ifratı: Cerbeze, 23- Temyiz: Dışarıdan içeriye alınanları fark edip ayıran yerli 
yerine koyan, 24- Telakki… ilaahir. 
 
Hikmet, Fehim, Mana: Hikmet; dimağın her bir mertebesinin ürettiğine ilim, bu yedi 
mertebenin ürettikleri ilimler büyük bir depoya toplanıyor. İşte bu depoya hikmet 
deniyor. Bu depoya toplananın adı hikmettir. İlim canlı ve ruhludur akıllı ve ruhludur. 
Subuti sıfattan olan ilim ruhsuz olur mu? Seni tanır tanımlar. Bilgi ise senin 
aldıklarındır. Bilgi ise senin aldıklarınla tasavvurlarındır. Tahayyül ve 
tasavvurlarını aklın potasıyla ruh, kalb ve vicdanını bütünleme nisbetinde 
eylemde tezahür etmesinde ortaya çıkan haletimize ilim diyoruz. Bundandır ki 
vesvese risalesinde: “Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehil onu davet eder, ilim onu 
tardeder. Tanımazsan gelir, tanısan gider.” (Sözler:274) deniliyor. 

 



1.DİMAĞA GİRİŞ DİMAĞ NEDİR? _______________________________________ 

 12 

Dimağın yedi mertebesinin her birinin ürettiği ilimler, hikmet deposunda depolanıyor. 
Hikmet deposundan ilimleri fehim denilen süzgeç süzüyor. Kişinin mizacı, işi, 
kendisine has özellikleri o kişinin fehmini (süzgecini) oluşturuyor. Fehimden süzülüp 
kışırını bırakarak ortaya çıkana à Mana deniyor. 
 
Tasavvurun içinde; zanlar, malumatlar, düşünceler, şüpheler, bilgiler, emr-i nisbi ve 
itibariler ve vehimler var.  
 
Sual: Kafir, taakkulün üstünü (tasdik-iltizam-iz’an-itikad) kullanabiliyor mu? 
Elcevab: Kullanır. Küfür de batıl bir itikaddır, İnsan şeytaniyette şeytandan da 
üstündür. İnsan taakkulün üst mertebelerini de kullanabildiği için şeytandan üstündür. 
Bundan dolayı insan şeytaniyette şeytandan da üstündür. Çünkü insan şeytaniyetine 
tasdikini, iz’anını, iltizamını da ekleyebiliyor. 
 
Sual: Cehennemde azap çekecek insan mı, nefis mi?  
Elcevab: İnsanlığını kaybetmişse, nefis denilen sistem nereyi kullanmışsa orası azab 
çekecek. Ben olan ben de ona hapsolacak. Cehenneme nefsin kullandıkları gidecek, 
ene ise ademe düşecek. Kendini o bildiği için, cehennemdeki yanan şeyi kendisi 
sanacak. 
 
Sual: Ben olan ben kimdir?  
Elcevab: Mec’ul... Cehennem nerede ki nasıl gidecek oraya? Cennete nasıl gidecek 
ki cennete de gidemez? Bu dünyada Cennet, Cehennem bizim hususi dünyamızı 
oluşturan zanlarımızda. Çünkü insan kendisini neyle ifade ettiği ise ona dönüştüğü için 
o gidecek. Bana seni gerek seni dedirttirende budur. Cennet-Cehennem realitedir, 
vücud-u haricisi vardır, mahluktur, elânda mevcuddur. Ama mec’ul (ene) mahluk 
değil ki. Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim 
aklım, benim ruhum. Benim ruhum diyen ruh değil, ruhun arkası ve ruhu sahiplenen. 
O zaman Cehenneme hangisi gidecek? Hangisi ile ben demişse. Yani gömlekle 
ben demişse Cehenneme o gidecek, hayatına ben demişse o gidecek. 
 
Sual: Her şeye benim diye sahiplenen ben kimim?  
Elcevab: Mahluk olmayan ve haşa vacib de olmayan ve berzah olup her şeye benim 
deyip sahiplenen mec’ul’un bizdeki karşılığı olan “Ene”. Yani kökteki çekirdeğe mec’ul 
denirse, bundan çıkan ağaca Şahsiyet-i Muhammediye (a.s.m), bu ağaçtan da çıkan 
meyveye insan, bu meyvenin içinde olup kökteki çekirdeğin ne aynısı ve de gayrısı 
olmayan çekirdeğe de “Ene” denir. İşte her şeye sahiplenen bu “Ene” dir. Mahluk 
olanlar Cehenneme gidecektir ki insanın ruhu da mahluktur. İnsanın mahluk olmayan 
tarafı “Ene” dir. Ene’nin de Cehennemi adem alemleridir… 
 
O Mec’ul her şey ondan çıkmamış mı? şimdi ben gölgemin gölgesi nasıl olacağım? 
bütün Arş- Kürs- Cennet- Cehennem- Cebrail- Mikail- İsrafil- Azrail hep mec’ulden, 
çekirdekten yaratılmadı mı? ağacın çekirdeğinden ağaç çıktı mı? bir rüzgar geldi dalı 
koparttı. Mec’ule ne zararı var? bir şimşek geldi dalı kesti yaktı. Mec’ule zararı var mı? 
dalı koptu, yine çıkar aşağıdan. Dalı, yaprağı ve çiçeği şimşek yaksa çekirdeğe bir 
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zararı olur mu? Olmaz. Senin aslınla da kendini tanımlarsan harici müdahaleler ve 
olaylar da sana zarar veremez yeter ki aslınla düşün kendini. Kendini mec’ulle 
tanımlarsan ne ağaçsın ne dalsın ne yaprak ve çiçek. Nur-u Muhammedi’nin asm 
temerküzü olan Mec’ul’un temessülatı olan “ene” sin... 
 
İnsaniyetini kaybediyor ya bu adam. Bu adam insaniyetini kaybederken neyi 
kaybediyor insaniyetten? Kalbteki özelliklerini, dimağdaki özelliklerini kaybediyor 
olması lazım. Bu adam Latife-i Rabbaniyeyi kullanamıyor ya da hislerini kullanamıyor 
demektir bu. Dimağda da kaybettiği bir şeyler olması lazım kalbte eksiklikler varsa 
dimağa tesir edecek demektir bu. O halde dimağda belli mertebelerini kullanamıyor 
olması lazım. Tahayyül kuyusunda kalıyor, Taakkul kuyusunda kalıyor, kalıyor yani 
orada… 
 
Kuyuda kalıyor ama, insan şerlilikte şeytandan üstündür, hayırda melekten üstündür. 
İnsanın hem terakkisinde hem tedennisinde had ve nihayetleri yoktur. Tövbe 
estağfurullah, insanı durdurabilecek tek Allah’tır cc. İnsanı tedennisinde 
durdurabilecek cehennem değil ademdir. Adem ile Allah. Bu arasındaki berzahtır 
insan. Mec’ulün tanımı bu zaten. Biz yabancı kaldık. Hep yabanileştik. Hep 
tanımlamayı, okumayı bilmek olarak anladık. Biz bildik ama anlamadık. Risale-i Nuru 
bilmek, anlamak, uygulamak diye de anladık. Oysa onunla tanımlanacaksın. 
Tanıyacaksın, tanımlanacaksın, eylem. Dolayısıyla her düşündüğün, her tefekkür 
ettiğin şey ile aslına taşınıyorsun.  
 
Neyi hayal ediyorduk, neyi düşünüyorduk ne hissediyorduk ki his seviyesi değildi şu 
anda onun içindeydik. Gömleğin içinde gözükürken gömlek ile, bana donmuş hal 
diyebilir misin? Gömleğin içindeyim diye, beni gömlek gibi düşünebilir misin? 
Düğmelidir, kilosu var rengi var ama gömleğin içindeyim. Ben de buradayım ama buralı 
değilim.  
 
Neyi hayal ediyorsam, şehveti hayal ediyorsam, gadabı hayal ediyorsam, merhameti 
hayal ediyorsam orada değil miyim? Bütün vücutlarım değişmiyor mu? Ulvi şeyler de 
öyledir. Cehennemden çıktığınız şu an renginizden belli. Cehennemde ve Cennette 
zanlarımız yanacak. Resulullah’ın (a.s.m) asrına eğitim demiyor, inkılap diyor. 
Resulullah sınıf atlattırdı. Aslına götürdü. İnkılap diyor Resulullah’ın asrına. Namaza 
da inkılap diyor. Cennet ehline Allah çok yüksek tecelli ediyor ve soruyor ben sizin 
rabbinizim diyor. Cennet ehli kabul etmiyor Allaha sığınırız diyorlar senden. Cennette 
ikinci olarak tecelli ediyor Cenabı Hak indiriyor biraz daha tecellisini. Onlar da diyorlar 
ki: Senden Rabbimize sığınırız, Allah demiyorlar. En sonunda Cenab-ı Hak kullarının 
zanlarına göre zuhur edip tecelli edince “evet Rabbimiz sensin” dediler. Yani onların 
zanlarına göre tecelli edince kabul ettiler. 
 
Herkesin Rabbi ayrıdır, Rabb-ül Alemin başkadır. Herkesin Rabbi terbiye edeni 
kendindeki Allah. Sonra peki diyor Allah... (Tecelli eden Rab). Allah cc onlara diyor; 
Rabbiniz hakkında zanlarınız var mı? Var diyorlar ve sonra zanlarına göre tecelli 
edince Allah, hemen secde ediyorlar. Cennete giren zandır. Mi’racta öyledir ama fena 
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olduğun zaman zanlar kalkıyor Resulullah’ta olduğu gibi. Zan tasavvurun içinde bir 
sıfattır ama vicdandakiler yukarıdan besleniyor. Mesela vicdanda zihin yok mu?  Zihin 
dimağdan besleniyor, irade eylemden besleniyor. İradenin vazifesi ibadetullah. 
İbadetullah iradeyi güçlendiriyor. İrade güçlendikçe ibadet güçleniyor. 
 
Vicdanın dört ana veri tabanı yok mu? Dördünün hulasasına takva denilmiyor mu? 
İradenin vazifesi ne? İbadetullah. Zihnin ise marifetullah. Hissin muhabbetullah. Latife-
i Rabbaniyenin ise müşahedetullah. İradenin ibadetullah, eylem sünnet-i seniyeden 
beslenir. Şuradan buradan beslenmez o. Zihin dimağdan beslenir. Zihnin marifetullah. 
Zanlar dolayısıyla insanın hem mezarlığıdır hem hapishanesidir hem cennetidir. Allah 
Resulü Mi’raca giderken gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. 
 
Vesvesesiz imanın mertebesi: Yani Allah Resulü dünyada iken böyle bir itikad etti 
imana geçti. İtikad dimağa ait, iman kalbe ait. Öyle bir yakînî şuhudî bir iman olmuş ki 
vesvesesiz imanın mertebesi. İmanın en yüksek mertebesi vesvesesiz imanın 
mertebesi. Geçmiş, fena da değil bu vesvesesiz imanın mertebesine geçince Allah 
Resulü böyle yaşıyordu. Mi’raca giderken gördüklerine şaşırmadı, gözünün gördüğünü 
kalbi yalanlamadı. Yani öyle bir zanları vardı ki oradaki şuhud seviyesinde. Mi’rac 
esnasında eşitlendi... Zanlar ile şuhud aynı oldu. Allah Resulü asm bize ölmeden hiç 
olmazsa nihayetsiz Allaha hüsnü zan edin diyor.  
 
Şöyle düşünün Allah’ım benim günahımdan büyüktür ve güçlüdür. Allah en azından 
size zanlarınız kadar tecelli edecek müjde veriyor. Onun içi Allah hakkındaki hüsnü 
zannınızı yüksek tutun. Tektip yapmış burada cennet cehennem. Kim yanacak ki 
Mec’ulsün sen. Mec’ul da sen değilsin ki. Ben dediği yer işte. Orda bir benlik vardır 
ama o benliğin içinde bir ben vardır. Onun aslı da O. Allah şimdi kendi cilvesini mi 
yakacak yani. Yanan ne? Adem tarafı. Yanmak ne? Ademden geldi, ademe bırakıyor 
onu. Sen hala ordaysan kendini o zannediyorsan onda yanacaksın. 
 
Aklın sıfatları; Fikir, şuur, zekavet, deha, muhakeme, muvazene, hüşyar, idrak vs’ler... 
İnsan bu alemde yaşıyor ama başka alemlerin alametlerini taşıyor. İnsanın ruhu bu 
alemin hiçbir şeyi ile imtizaç ve ünsiyet etmiyor. Ülfet ediyor. Senin şahsiyetini, kimliğini 
ve kişiliğini oluşturan yediğin gıdalara mı bağlı? Kâinatın tüm alemlerini bu alemde 
yerleştirip gösteren cesed değildir. İncizab, iştiyak, İhtiyaç, meyil, meyelan, şevk, 
şefkat, iftihar seni başka yerlere bağlayan bağlardır. Bu komple paketin adı, hani o 
paket adı neydi Hikmetti depo… Bunların bütünlüğü akıldır. Taakkul bunların işletimi, 
işletim hali. Dimağdaki işleme hali… 
 
Kalb nedir? Kâinatın haritasıdır, ruznamesi, takvimi vb… Şeytan denilen birim kâinatın 
içinde midir dışında mıdır? Şeytanı niye kalbin dışına atıyorsun? Kalbin dışında hiçbir 
şey yok. Kalbin dışına atarsanız o zaman farklı bir sistem olur. Kalb şecere-i hilkatte 
Arştan aşağıysa, şeytan da kürsteyse. Kalb bütünlüğünün adı. Biraz önce akıl dedik 
ya taakkul bunun içinde bir işletim sistemi. Bilgisayar akıldır. Ama Windows’u, Word’u, 
Excel var. İşletim sistemi android ile çalışıyorsa bunun adı taakkuldür. Ama bu sistemin 
adı akıldır. Yani taakkul akıl değildir, akıl da taakkul değildir. Akıl cihazdır ve gider gelir 
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küçülür büyür vs. İşte bu akıl cihazını kullanan insanın sabit sistemi olan taakkulüdür. 
Akıl kullanılandır, taakkul ise aklı kullanandır. Tasdiki de öyle düşünün vs. 
 
Cehennemin cehennemi neresidir? Cehennemimizin cehennemi zanlarımızdır. 
Üstad diyor ki: Cehennemden beterdir yakar ikrah eder. Cehennemin cehennemi 
cehennemin sahibini kaybetmek olduğu için, Allah’ı kaybetmek cehennemden beterdir. 
Cehennemin cehennemidir. Sözler-741 de anlatıyor. Cehennemden beterdir diyor şu 
yedi tane sıfat toplamı Allah’ı kaybetmek manasında. Cehennem serindir, Allah’ı 
kaybetmeye göre. Diyor ki: Arif olan müminin cehennem-i cismanisi, asi kafirin 
dünyada cehennem-i maneviyesine göre hafiftir. “Hattâ cehennem-i cismanî, ârif olan 
mü'min için, âsiye kâfirin cehennem-i manevîsine nisbeten cennet gibidir.” Mesnevi-i 
Nuriye ( 226 ) Cehennem adem hesabına çalışır. Berzahtır yani cehennem adem 
alemlerine göre hiçbir şey değil ki. Cehennem çalışıyor bir yere çalışıyor. Adem 
alemleri hesabına çalışıyor. Cehennemin cehennemi ademse, ademde Allah’ın karşıtı 
ise Allah’ı kaybederek dünyada yaşamak cehenneme girmekten beterdir. Peki neden 
hissetmiyor? İptali his nevinden olduğu için.  
 
Cennetin cenneti nedir? Cennetin sahibini bulmaktır. Cenneti cennet yapan Allah 
değil midir? Cehennemi cehennem yapan Allah değil midir? Allah ortadan kalktığı 
zaman (haşa) cennet cennet midir? Cennette gitti her şey gitti. Biz artık Rıza-ı ilahi 
istiyoruz ne cehennem endişemiz var ne de cennetin sevdalısıyız. Biz rıza-ı ilahi 
istiyoruz. Rıza-ı ilahi ne cehennem endişesi ne cennet ümidi olmadan sıyrılan 
ruhların özelliğidir. 
 
Üstad diyor ki: yirmi sekiz sene çektiğim eza, cefa sıkıntı kalmadı. Niye? zalimin zulmü 
tamam anladım da kader niye müsaade etti? Diyor ki: Sakın hizmet-i Kur’aniyeyi 
şahsi kemalatına, terakkiyatına basamak yapma. Cehennemden ve azabtan 
kurtulmana vesile yapma. Ya biz nurcuyuz kitap okuyoruz, namaz kılıyoruz vs. 
bunları azabtan ve cehennemden, cehennem orası, azab burası dünya, azabtan ve 
cehennemden kurtulmana sakın vesile yapma. Ama yapmadı yapmadan vuruyor? 
Havas yapmadan tokat yer, avam ise yaptıktan sonra tokat yer. Eğer size bir tokat 
geliyor ve siz arkanıza baktığınızda bir şey yapmadığınızı görüyorsanız, yaparsınız 
diye vurulmuştur bu havassın demektir. Havasa Allah testiyi kırdıktan sonra vurmuyor. 
Mükafatta peşin geliyor. 
 
Cüz-i ihtiyari hazır zamana bakar. Önüne konanlarda; bunu mu, şunu mu? diye hazır 
zamanda tercih sistemimizdir. Bununla hareket edenin tokatı da mükafatı da bununla 
alakalıdır. İrade ise mazi ve müstakbel hali üçünü birden yaşadığı için, mazinin 
içinde sen varsın, istikbalde de sen varsın. İstikbaldeki seni; irade, haldeki seni; 
ihtiyar kontrol eder. Gelecekte biz vardık “elestu bi rabbikum kalu bela” diyen kimdi 
o da bir irade değil miydi? İhtiyar değildi iradeydi. O zaman Allah dedi ki niçin 
sözünüzden vazgeçiyorsunuz? Söz verdiniz diyor. Yani irade ile orada demiştik 
ihtiyar ile burada onaylıyoruz. 
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İhtiyar; gaybdaki iradeyi halde onaylayandır. Onun için cüz-i ihtiyarımdan 
vazgeçtim diyor. Ne demek biliyor musun? Mazi ve istikbali birden yaşıyorum demektir. 
Halden çıktım demektir. Mesela gelecek diyebilmen için geçmiş olması şart değil mi? 
Geçmiş diyebilmen için geçmen gerekmiyor mu? Bir şeyin geçebilmesi için geleceğe 
geçmen lazım. O zaman geçmiş geleceğe, gelecek geçmişe muhtaçtır ve vardır. 
Geçmiş ne kadar kesin ve var ise, gelecek o kadar kesin ve vardır. Geçmişin içinde 
sen olduğun gibi, geleceğin içinde de sen varsın. Orada iraden ile varsın. Hal de 
ise geçmiş ve gelecekte irade ile olanı hale uğradığı zaman onaylayıp reddeden 
ihtiyardır. Navigasyon aslında 3 zamanı birden yaşar. Bıraktığımız şehri, gideceğimiz 
şehri ve bulunduğumuz yeri. Ondan sonra burada ne yapıyoruz? Klavyede 
onaylıyoruz. Şu yol mu bu yol mu…
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DİMAĞ 2  

Dimağın Yapısı ve Haritası  
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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 (Lemaat). Dimağda meratib (mertebeler) ve dereceler 
vardır. Meratibin olabilmesi ise şu şartlara bağlıdır: 
 

1. Ya zıddının müdahalesi olmalıdır.  
2. Ya zıdların başkalaşması. (Buzun suya inkılap ederken, soğukluğunu bırakması 

gibi)  
3. Ya da esmanın müdahalesi olmalıdır. 

 
Mültebise ise à iki makamı ya da iki mertebeyi ya da iki nazarı karıştırma manaları 
içerir. Mültebisenin anlaşılması için zan anlaşılmalıdır. Karıştırmalar en çok zandan 
kaynaklanıyor. 
 
“Biçare vesveseli adam, bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Yani, hayale gelen bir 
şübheyi, akla girmiş bir şübhe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş zanneder” (Sözler 
277) 
 

 
Kalbte iman nuru olunca veriler doğru yere bağlanıyor. Evliyalar, enbiyalar 
buradan çıkıyor. On sekiz bin alem buraya bağlanıyor. Bütün nemrutlar ve firavunlar 
verileri kendilerine göre yorumlamışlardır. Dimağı ene, nefis kullanırsa firavunluk... 
vahyi kullanırsa iman inkişaf ediyor. “Çünkü duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı 
marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek 
bir madde bulmadığı için, sönerler. Gelen her şey nefsindeki renklerle boyalanır” 
(Sözler:538) 
 
Dimağ hem santraldir hem de enerji üretir. Göze ve kulağa malzeme geldiği zaman 
dimağda enerjiye dönüşür. Beş duyu organı ile içeri alınan her şey içeride hayatlanıyor. 
Dimağı yönetmek için mutlaka doğru malzeme verilmelidir. Dimağın bütünlüğü ise 
Zihni besliyor. Zihnin yeri à Vicdanda. İradeyi besleyen ise eylemlerdir, ibadetlerdir, 
Sünnet-i seniyyelerdir. 

DİMAĞ
(Merkez 
Santral)

Tahayyül

Tasavvur

Taakkul

Tasdikİz'an

İltizam

İtikad
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“...âfâkî malûmat nefse geldiği vakit, enede bir musaddık görür; o ulûm, nur ve hikmet 
olarak kalır, zulmet ve abesiyete inkılâb etmez” (Sözler 537) “...ene, şu hâinâne 
vaziyetinde iken, cehl-i mutlaktadır. Binler fünunu bilse de cehl-i mürekkeple bir 
eçheldir. Çünkü duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde 
onu tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için, sönerler” 
(Sözler 538) 
 
Ene ve Enaniyet: Ene à batın tarafıdır. Enaniyet à Mülk tarafıdır... Enaniyet 
denilince gurur, kibir anlaşılıyor. Oysa bu sadece bir mananın suretidir. Enaniyet bir 
mizan, mikyas, fihriste, harita, ayine, takvim, ruznamedir. (11.Söz). Aynı şekilde 
nefis denilince de nefs-i emmare anlıyoruz oysa diğer altı mertebesi daha var. Nefis 
denince ayrı manası var, nefs-i emmare denince apayrı manası var. 
 
Enaniyet değil de Ene’nin işlevi nedir? 538 Sözler de “musaddık” Yani kim komut 
veriyorsa onu oraya bağlamak. Adamın enesi çalışmıyor. Dimağı çok iyi çalışıyor. 
Merkez çok iyi, telefonlar geliyor fakat telefon dışında bir santralci olması lazım ki 
bağlasın. Bunu “ene” yapıyor. Yukarıdaki yedi özelliği ile enaniyet tarafı değil. Dimağ 
ve akıl ne kafir ne Müslümandır, herkeste çalışıyor. Akıl için cihaz-ı insanîdir diyor 
Üstad. kim kullanırsa onun olur. Dimağ da böyle bir sistem.  
 
Eğer bunu nefsine kullanırsan firavun olur. Vahiy kullanırsan inkişaf ediyor. “Âfâkî 
malûmat nefse geldiği vakit” buradaki “nefis” insan manasındadır. Nefs-i 
emmare değil. “Nefsinde onu tasdik edecek bir madde bulmadığı için, sönerler” yani 
vicdana inip zihne inmedi. Bu durumda dimağ ile vicdana arasında tasdik eden bir birim 
var ki tasdikten itibaren dimağ ve vicdan iç içe çalışıyor, ayrı ayrı değil gibi görünüyor. 
Dimağın yedi mertebesinin bütünlüğünden besleniyor zihin. Zihnin görevi Marifetullah. 
Marifetullah olması için de Dimağın bütünlüğü lazım. Yani alt yapısını dimağdan alıyor.  
 
Vicdanda: İradeyi (ki Sübut-i Sıfattan geliyor) besleyen eylemlerdir yani İbadetullah, 
Sünnet-i Seniye. Zihnin beslendiği yer ise Dimağdır. Sırf akıl değil, dimağın 
bütünlüğüdür.  
 
Dimağ santral. Yani Allah (cc) ile alemler yani şecere-i hilkat arasında bir santral. 
İnsan donmuş et yığını veya enerji paketi değil. Şu bina ile kendin arasındaki farkı 
düşünebiliyor musun? Binanın içinde oturuyorsun ama; fikirlerin, hislerin, duyguların 
ve latifelerin nasıl binaya hiç benzemiyorlarsa, cesed ve bedenim de ruhumuza böyle 

VİCDAN

İrade

(İbadetullah)

Zihin

(marifetullah)

His

(muhabbettullah)

Latife-i Rabbaniye

(müşahedetullah)
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benzemiyor. İşte beden ve ruh ilişkisi de böyle. Cesed ruhun libası değil, hanesi ve 
yuvasıdır diyor Üstad. Ruh da mahluk, “ene” ye giydirilmiş ilk libas! Ene ben olan ben. 
Dimağa müdahale ediyor. Bunu dizginini ya nübüvvet ya felsefe tutacak. Neyi 
konuşuyorsak oraya taşınıyorsun... bunu bildiğin zaman o kabiliyet gelişiyor ve o haller 
oluyor sende... yani şimdi bu konuştuklarımız fikir düzeyi değil... neyi düşünüyorsan 
oradasın. Yedi duygularla dışardan malzeme alındı, dimağda hülasalandı, buna dimağ 
dedik. İçsel aleme -dimağa, vicdana, kalbe ve ruha- giriş ve çıkışları onay veren çoğu 
insanlarca da bilinmeyen “ene” dir. Ene bazen anahtar bazen da nokta vazifesini 
yapıyor. Anahtar da aslında Elif. “Musaddık” yani elektrik devresinde elektriğin gelip-
geçmesini kontrol vazifesi var başka bir şey yapmıyor.  
 

 
Eğer ene “duyguları malumatları getirince” yani akım üzerine geldiğinde anahtarı 
açma-kapama vazifesini yapamazsa gelen akımı aşağı veremiyor ve üzerine sarıyor 
ve “Rab benim” diyor. O zaman acayip haller, fikirler, hisler, haletler oluyor. Çünkü 
cereyan sardı... korkunç bir enerji... aslında orada iki derecede normaldi eğer inseydi 
aşağıda enerji olacaktı. Ama dimağa sarınca altı yüz veya iki bin watt enerjiye dönüştü 
oysa yukarısı geniş bir fabrikaydı. O zaman “Rab benim” dedi. 
 
Dimağ böyle bir santral ama aynı zamanda enerji de imal ediyor. Bir çocuğu 
hastanede gösterdiler. Günde beş saat en az telefon ve bilgisayarda oynuyormuş. 
Beyin enerjisi o kadar sömürülmüş ki (haramdan bahsetmiyorum haram olsaydı ruhu 
çökerdi). Telefonda ses ve video kaydederken enerji harcanmıyor mu? Aynın bunu gibi 
koku almak için enerji harcamam lazım. Görmek, dil göz kafa da aynı böyle... enerji 
harcaması lazım. Çünkü hepsi kayıt yapıyor. Telefonun pili bitiyor ama videoya, sese 
dönüşüyor. Bu çocuktan o kadar enerji çekilmiş ki kabloyu yakmış... Sistem yanmış. 
Elinde tv kumandası ile neden koltuk başında uyuyor, kalkamıyor... beyin sömürülmüş 
tv ile. Yerinden kalkacak enerjisi olmadığı için ancak iki saat uyuyarak enerji kazanacak 
ki kalkıp yatağına gitsin. Araba aküsünde, plakalar içinde bakır oksitler olur. O plakalar 
ızgara şeklindedir ve bakır oksitle kaplıdır. Onlar dökülünce akü bitti denilir. Çocukta 
baktım ki zerre kadar enerji yok... Huruf-u Mukatta bile tesir etmiyor. Dimağı 
çökmüş…  
 
Termik, hidrolik, nükleer santraller var enerji üretmek için. Bunun gibi dimağın da enerji 
üretmesi için yedi tane sistemleri var: tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam 
ve itikad. Göz malzeme getirince, kulaktan girer sesler, burunda dilden gelenlerin hepsi 
enerjiye dönüşüyor ve içeri giren her şey hayatlanıyor. Termik santrallerin, hidroelektrik 
santrallerin, gaz ve motorinle çalışan jeneratörlerin ürettikleri enerjilerin cinsleri hep 

Anahtar (ENE) 

Elektrik devresi 
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aynıdır. Farklı şekillerde üretildi ama hepsinin enerjileri aynıdır. Dimağda ise bil akistir. 
Yani tahayyülün, tasavvurun, taakkulun, tasdikin, iz’anın, iltizamın ve itikadın ürettikleri 
enerjileri birbirlerinden çok farklı ve birbirlerine benzemez. 
 
Dimağın aynı zamanda bu girenleri dönüştürme, format değiştirme özelliği de 
var (bilgisayardaki gibi flv, wmv vs.). Çok karışık görünüyor ama aslında çok sade... 
şöyle ki: dimağa giren her şey canlanıyor mu? Canlanıyor. O zaman dimağını 
yönetmek için doğru malzeme vereceksin.  Santralden aşağıda ene (ben diyen ben) 
merkezde iş yapıyor. Dimağa malzeme olarak mesela gül geldi. “Ne güzel” dedi. 
“maşallah” diyemiyor çünkü ene devre dışı. Bunu aşağıya kim bağlayacak. Elektrik 
geldi. Ama devreden geçmiyor. O zaman gelenler sönüyor. Bitiyor. Dimağ bu şekilde 
bir santral, bir kavşak ama aynı zamanda elektrik imal eden bir sistem.  
 
Dimağın bir özelliği de mazi ve istikbali halde görebilmesi. Eğer bu bilinirse Kader 
de çözülüyor. 10. Söz: “İşte, kadere ve kazâya iman rüknünün dahi (iman esaslarında 
sadece Kaderde izah var. Yani “ve bil Kaderi” diyor ondan sonra izah getiriyor: hayrihi 
ve şerrihi. Beş iman esası benden hariçtir: Allah, melekler, kitaplar, peygamberler. 
Hepsinin karşılığı benim dışımda bir şey. Ama “kadere iman”. Kim Kader? Ararsan 
kendini bulacaksın. Kaderin izahını hayrihi ve şerrihi diyerek yapıyor yani bize ipucu 
veriyor. Beş tane iman esası ile dön kendine. Beş iman esasını tanımlayan, iman edip 
eminliğe gelen kişi emin olandır çünkü İman eminliktir.), geniş bir vecihte sırr-ı hayatla 
anlaşılıyor (hayatın ve hayatın sırrını anlayanlara mazi müstakbel düz oluyor. Kaderin 
zemini hayattır) ve sabit oluyor. Yani, nasıl ki âlem-i şehadet ve mevcut hazır eşya, 
intizamlarıyla ve neticeleriyle hayattarlıkları görünüyor; öyle de âlem-i gaybdan sayılan 
geçmiş ve gelecek (yani geçmişime gitmek için geleceğime yürüyorum. Habbe’de 
geçiyor: karşınıza büyük bir ayna koyun. Ben o aynada kimi görürüm? Arkamı 
görüyorum. Gittikçe aynada gözükene gitmiyor muyum? Aynada gözüken arkama ben 
de arkama gidiyorum. Mazime gitmek için geleceğime yürüyorum) 
 
“Mahlûkatın dahi mânen hayattar bir vücud-u mânevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri 
vardır ki, Levh-i Kazâ ve Kader vasıtasıyla o mânevî hayatın eseri, mukadderat 
namıyla görünür, tezahür eder.” (Sözler 111) (Geçmişin içinde sen varsın, geleceğin 
içinde de sen varsın. İhtiyarınla yoksun orda, iradenle varsın. vefat edince ihtiyar 
gidiyor) 
  

• İrade  à Alem-i Gayb tarafındaki yapımızdır...sistemdir 
• İhtiyar  à Santraldir ölünce dimağdaki sistem kapanıyor 

 
Dimağ aktif eden arkada Ene’dir. Nasıl ki yediğimiz yemek vücudumuzda ekmek vs 
olarak yok ama enerji olarak kullanılıyor aynı şekilde dışarıda dimağa gelen her şeyde 
dimağda enerjiye dönüşüyor 
 
Dimağ ile yaşamak: “Dimağımız da Asr-ı saadetin o cazibedar hayatını canlandırmış 
güya maziyi istikbale çevirerek bir müddet o alemde ve o nezih ruhlu ulvi düşünceli 
insanlar arasında yaşatmıştır” (Barla 291) Dimağ dışarıdan aldıklarını emr-i nisbi 



2. DİMAĞIN YAPISI VE HARİTASI________________________________________ 

 22 

olarak aldıklarını enerjiye dönüştürüyor. Dimağ ayrıca kendisi aldıklarını 
kullanarak kendisi imal ediyor à emr-i itibari. Dimağ santraldir. Bütünlüğü gelmiş 
bir dimağda on sekiz bin alem ziyaret etmeye başlıyor, senin üzerinde cereyan etmeye 
başlıyor  
 
“Hayat, tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir inbisat ve inkişaf 
ve tenevvür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesindeki 
odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklı ile avalimi ulviye de ve ruhiye de cismaniye 
de gezer yani o zişuur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o 
zişuurun miratı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar (Sözler 506) 
 
Dimağ Allah’ın cc Halık ismine mazhar oluyor. Dışarıdan aldığını içeride farklı 
tasarlıyor. Halikıyete ayinedarlık yapıyor. Halık ismi olmazsa sen hiçbir şey 
tasarlayamazsın. Duygularla malzeme alıyor enerjiye dönüştürüyor emr-i nisbi. 
Dimağın önemli bir vazifesi de: Dışarıdakileri kullanarak dışarıdakilerle alakası 
olmayarak kendini inşa etmek. On sekiz bin alemin kavşağı oluyor.  
 
Dimağın başka bir vazifesi adem alemlerine malzeme yetiştirmesidir. Dimağ-
adem alemleri santral... Haberler, tv, internetten içeri girenler Dimağa geliyor. Şecere-
i hilkatte bunların yeri olmadığı için Dimağ onları direk adem alemlerine bağlıyor, çünkü 
sistemde bunların yeri yok. O gereksiz haberler, malumatlar tefekkür yapmamıza da 
mâni oluyor! Oysa senin o haberi bilmen harici değiştirmiyor ama seni değiştiriyor...!  
 

Dimağın 4. işlevi à adem alemlerine malzeme yetiştirmesi, adem alemlerine 
çalışmasıdır. 

SANTRAL 

Adem  
alemleri 

haberler, Tv vs...  
içeri giren gereksiz  
malumatlar 
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Dimağ gelenleri ya teke indirger ya da detaya böler. Dimağın bütüne gelmemesi 
demek à Prizmaya gelen yedi renk gibi eğer dimağ mertebesinde biri eksik olursa 
prizmaya vurunca dışarıya ziya çıkmayacak (ziya prizmaya verilirse yedi renk çıkıyor. 
Yedi rengi tek tek prizmaya göndersek yine ziya çıkıyor ama yedi renk değil de altı 
renk göndersek bu sefer ziya çıkmıyor sadece tek tek renk çıktığı gibi) Ziyanın gittiği, 
irtibata geçtiği yer ise Zihin... Mesela tahayyül ve tasavvurdan fotoğraf, malumat geldi. 
Dimağını bütüne getirmeyen kişide o enerji içeride mutlaka patlak verecek: ya 
adem alemlerine inecek sıkıntı yapacak ya da vücuda geçecek. 
 
Yedi mertebeden biri işlevini yapmasa tahayyül veya taakkul bozulsa o zaman 
dimağda hapsoluyor. Bu sefer ihtiyarda kalıyor. Oysa dimağ bütünlüğü bizi iradeye 
bağlıyor. İtikadın, iz’anın, iltizamın, taakkulun, tasavvurun çok iyi olsa ama bir 
tahayyülün bozuk olsa (internet, filimle doldurmuş olsan). Risaleyi ezbere bilsen de bir 
yerde arıza veriyor. Ne oluyor? Risaleyi ne kadar okursa okusun içeride çöküntü 
yaşayabiliyor... Yedi mertebenin her biri kendi havasında. Biraz daha ilerleyince 
şizofreni oluyor. 
  
İlim sarayının temeli Hz. Ebubekir Sıddık (r.a) meşrebi zemini: sadakat (terkler) 
ve ihlas. Onun üstüne bina ediliyor.  
 
Lütuf ve kahrı tek görebilmek (şey-i vahid... bilmeyen çekti azap). Yani buradan 
sıyrılmak, mazi ve müstakbeli hazır anda görmektir. “Sultan olan anlar bizi” yani kendini 
fark eden, yani sarayda yukarıda oturan anlar bizi. "Lütf u kahrı şey-i vâhid bilmeyen 
çekti azab, Ol azabdan kurtulup sultan olan anlar bizi." (Emirdağ Lahikası-1:85) 
 
Eğer bu aklın hedefi, gaye-i hayli yoksa “zihinler enelere döner” Akıl kendine döner. O 
zaman bu dünyada yaşama şansın hiç yoktur. O zaman hayat anlamını yitirir. Ama 
kanser olsan kemoterapi ile hayata bağlanmak istersin. Ölmek istemiyor değil mi? Ama 
iflas edince intihar ediyor. İnsan kanser oldu diye ölmüyor. Sebepler tükendiği için 
insan ölmüyor, insan öleceği için sebepler tükeniyor.  

İ t i k a d  

İ l t i z a m  

İ z ’ a n  

T a s d i k  

T a a k k u l  
T a s a v v u r  T a h a y y ü l  

Z İ Y A  

Tefekkürle bütüne geliyor 
Dikkat ile merceği odaklar  
gibi odaklayıp odunları yakıyor 

Merkez Efendi 
(Dimağ) 
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Tefekkür ile Dimağ bütüne geliyor. Dikkat ile merceği odaklar gibi odunları yakıyor. 
İmanın altı tane bakış yönü var. Bakış yönü aynı zamanda hakikattir, bütünseldir. Hem 
Dehr esması var. Zaman Dehr esmasına bakıyor. Oysa biz zamanı tek biliyoruz. 
Zamanın altı yönü vardır. (Şualar:753) 
 
Üç tane vücud vardır: 

1. Vacib-ül vücud à Cenab-ı Hak. 
2. Mümkün vücud à olabilir de olmayabilir de. Vücudu başkasına muhtaç olan 

imkanî vücud. 
3. Mümteni vücud à Mümteni ise mümkün olmadığı halde zihinde tasavvuru caiz 

olandır. Misal hiç ölmemek gibi. Mümteni; olması imkansız olan, yani zatında 
zaten mümkin değil. Şirk ve küfür gibi. Mesela “esbaba ve tabiata icad vermek 
mümteni” veyahud “şirk ve naziri mümteni ve muhaldir” deniliyor külliyatta. 
Mesela sekiz kafalı olabilmek mümteni değil. Allah bazen iki kafalı yaratıyor. 
Sekiz kafalı olmak mümkindi, çıkmadı, şartları oluşmadı madumda kaldı. 
Mümteni; şirk, küfür gibi vücud-u haricîsi olmayan şeyler olup yalnızca kafasızın 
kafasında vardır. 

 
Tekvin ve Adem: Yaratmak çıkarmak demek. Kevn de vücudların hepsi var yani 
vücudun kendisi var irade buradan seçiyor kudrette seçtiğini halk ediyor. Seçmedikleri 
Kevnde oluyor. Kudret bir şeye taalluk ederse mahluk olur artık adem olmaz. O vücud 
olur, imkan olur vücuda çıkmış olur Kevn deposuz depodur. Adem tekvinin sıfatı, 
sıfatsız sıfat, varlıksız varlık. Kevn ise zemin. 
 

• Adem-i sırf, başka (var) 
• Adem, başka (var) 
• Adem-i Mutlak, başka (yok) 

 
Kudretin içindeki adem à vücudu ilme perde olmuş ünvandır, kevnde olan. İnsanın bu 
yaşa gelinceye kadar bir sürü vücudları var. Onlar da kudrettir ama şimdi yok vücuda 
ama hazırda değil. Kevn ise hiç vücuda çıkmamış sekiz kafalı insan gibi. Dimağın bir 
vazifesi de adem alemleri hesabına çalışmasıdır. Cehennem den beterdir, ihraktır 
adem. Çünkü cehennem de adem hesabına çalışıyor. Ademe geçtiğin zaman 
konuşamazsın. Vefat eden adam gibi artık kevne geçmiş. Üstad neden hiçliğini 
bilmeğe çalışıyor detaylarla uğraşmıyor. Cem-ül cem ederek on sekiz bin alemi her 
keyfiyetini her an yaşamaksızın yaşayacaksın. Benliğini yok ediyor her şeyden 
sıyrılıyor. 
 
Herkesin Mi’racı farklıdır: 

• Süleyman (as) servette ve varlıkta olmuş 
• İsa (as) zühd ile yapmış 
• İbrahim (as) ateşte olmuş 
• Yunus (as) balığın karnında  

 



2. DİMAĞIN YAPISI VE HARİTASI________________________________________ 

 25 

Vücud nasıl ademe dönüşür? Güneş enerjisinin sıcaklığını klima soğuk olarak 
dönüştürmesi gibi... Dimağın bir vazifesi daha: zanlarımız şubelere ayrılıyor 
dimağımızda... vehimler zanları üretiyor... mi’rac yaptırıyor.  
 
Şeytan kürse kadar mi’rac yaptırır nasıl anlarız? Aslından seni çıkaran, özünden 
seni koparan, hakikatını unutturan, bulunduğun alemin şartlarına uymuyorsan öfke ve 
gadaba vurup kırmaya sebebiyet veriyorsa şeytanî mi’ractasın. Dimağın bir işlevi de 
vehim alemlerine çalışması şeytanî Mi’raca alet oluşudur. Adetullahtan çıkaran, başka 
temenniler bulmaya bizi yönlendiren, umulmadık sokaklara sokan vehim alemleridir. 
 
 
 
 



 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 3  

Dimağın On Sekiz Bin Alemi 
Döllemesi ve Döllenmesi  
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Dimağın makes-i efkâr ve makes-i nur-u iman oluşu: Bu kalb aslında. Biz bunu bir 
elma olarak düşündük, yasak meyveden dolayı. Şimdi bizim iki ifademiz vardı: makes-
i efkâr ve makes-i nur-u iman. Kalbin içerisinde malumat olarak bizim bildiklerimiz: 
vicdan, dimağ, lümme-i şeytaniye, Latife-i insaniye. Masnuattan gelen şeyler zahir 
duygularımız ile dimağa geliyor. Dimağ onları imanın anlayacağı şekle çevirmesine biz 
efkâr diyoruz. Akıl öncülüğünde efkâr (fikir) yoluyla vicdana ulaşması (irade, zihin, his). 
Bir de diğer türlü olan; kalbe gelen iman ziyasının dimağda nur şeklinde kendini 
göstermesi: yani ziya à dimağa geliyor. Bir makes olması olayı, yani tahayyül, 
tasavvur nur oluyor. 
 
Masnuattan duygular vasıtasıyla içeriye ilim giriyor: el dokunuyor, şekil, tat, koku, göz, 
kulak, sevk ve şevkler içeriye malzeme taşıyorlar. Dimağın bir işlevi ortaya çıktı: 
dokunma, koku, tat, renk, şekil ve ses, sevk ve şevkler. Dimağ bunları ilme 
dönüştürüyor. Ama ilim nedir yani? Bilmiyoruz. İlim diye konuşuyoruz. İlim nedir? 
Telefonla video çekiyorum, ses çekiyorum. Ben ne yaparsam batarya bitiyor mu? 
Bitiyor. Şimdi batarya filme nasıl dönüşür? Mesela sokak lambasında paneller var 
güneş enerjisine karşı. Güneş enerjisi lambaya dönüşüyor: yeşil, sarı. O güneş 
enerjisiyle panele enerji topluyor muyuz? Gel evde buzdolabını çalıştır: güneşteki kırk 
milyon derecedeki ateşten çıkan enerjiyi buzdolabını soğutmada kullanıyorsun. Zıddı, 
zıddına nasıl dönüştürüyor bak. Ateşi soğuğa dönüştürüyor.  
 
Güneş vurdu, panelle aküye depolandı değil mi. O aküyü getir eve klima çalışmaz mı? 
Buzdolabı çalışır. Peki soğutmaya nasıl dönüştü? İşte dimağın böyle bir işlevi daha 
var. Sırf bu değil. Nedir o? Dokundum: taş mıdır toprak mıdır, kadın mı erkek mi, oğlum 
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mu kızım mı, gavur mudur düşman mıdır hissedersin. Dimağ bu kokuyu, tadı, gözü, 
kulağı içeride ilme dönüştürüyor. İlim nedir? Manevi nur ama nedir bilmiyorum.  
 
Bu anlattığımızı basamak olarak kullanıp o zaman elektrikte her şey var, her şeyi 
çalıştıracak kabiliyet var diyebiliriz. Bundan daha acayip abi dimağdaki manevi nur yani 
manevi elektrik. Şimdi bizim buradakiler: mesela dili videoya dönüştürdü. Tek bir 
dönüşüm yaptı ama dimağdaki bundan daha acayip. Çok daha farklı şeylere dönüştü. 
Böyle bir kabiliyet var yani belki hadsiz şeylere.  
 
Dimağ on sekiz bin alemi karşılıklarına dönüştürebiliyor. Birbirine dönüştürüyor. 
Mesela: on sekiz bin alemi bu aleme, bu alemi on sekiz bin aleme dönüştürüp malzeme 
yapıyor. Mesela cep telefonuyla video çektim: şekil ses, renk yok mu? Bir sürü şey var. 
Şimdi batarya videoya nasıl dönüşüyor? Elektrik video olur mu? Hayat da ahirete 
dönüşüyor işte. Şu batarya dünyadır, dünya hayatıdır. Onunla elde edilen word 
sayfası, mail gitmesi, mail okuması, resim göndermen, videoya dönüştürmen, ses 
dosyası yapman. Batarya filme dönüşür mü? Batarya film olur mu? Hayat var ya 
dünya, dünyanın ahirete dönüşmesi şu: çekerken video oluyor, olurken çekiyor. Aynı 
şey değil mi? Zaman yok değil mi? Çekimle batarya bitti. Bitti demek video demektir. 
Çekerken sıralı iş yok hepsi bir işle oluyor. Yani bataryanın bitmesi demek video 
olmasının adıdır. Aynı anda oluyor yani: “ey sema suyunu kes, ey arz suyunu yut” 
dediği anda oluyor, olurken söylüyor. Onun için ayettir. Aynı buna benzer. Ayet gibi 
belki söz söyleyebilirsin ama ayet olamıyor. Çünkü ilim, irade ve kudreti tazammun 
etmediği için sen söylerken olmuyor, sözünün içerisinde ilim, irade, kudret yok. Yani: 
“ey sema suyunu kes” dediğin zaman su kesilmez. İşte bak, burada dimağın bir vazifesi 
çıkıyor. 
 
Yani batarya bittiği anda video oluyor. Video olduğu anda batarya bitiyor. Aynı anda 
oluyor. Dimağda böyle bir santral ama on sekiz bin alemden geleni bize uygun 
yaşadığımız hale formatlara indirgiyor. Dışarıdan yedi duyguyla (Üstad beş duyguya 
iki daha ekliyor sevk ve şevk olarak) alınan on sekiz bin alemden her bir aleme uygun 
ayrı bir format oluyor. 
 
Mesela: Alem-i Misalle Alem-i Mananın içerisi farklı. Bu dimağ aldığı aynı elmayı Alem-
i manaya, Levh-i Mahfuza, Arş-ı Azama farklı farklı formatta koyuyor, atıyor. Aynı anda 
yapıyor. Yani batarya -enerji- biterken film oluyor. Enerjide ne var? Ama videoya 
dönüşünce ise, şekil var, ses, var, hareketli ve durağan şeyler var.  
 
İlim nedir? Bilmiyoruz. Yalnız şunu kesin biliyoruz: ilim Subuti Sıfattandır ve canlı ve 
ruhludur, şuurludur. İlim seni bilir, tanır. Çünkü Hz. Ali (r.a) diyor ki: “mal mı daha 
kıymetlidir ilim mi? Malı sen korursun, korunmaya muhtaçtır. İlim ise aldın mı ilmi 
korumuyorsun. İlim seni korur.” ilim: canlı, ruhlu, şuurludur. İçeriye girdiğinde beni 
korur. İlim faildir. Fail-i muhtardır. Ne olduğunu bilmiyoruz ki! ilmi malumat zannetmişiz, 
koymuşuz ülfet belasına. Allah üzerimizi bununla örttü işte. Meratibi ilim diyor zaten, 
çalışıyor içeride ama ne olduğunu bilmiyoruz, manevi nur diyoruz. Risalede ilim için: 
“her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim” diyor. Sözler ( 550 ) 
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Mesela Kur’an, ilahi, şarkı, türkü dinledim aynı anda cehennemde malzeme yapıyor. 
Mesela bu dersi şu anda dinliyorken işte şu anda sırat vicdandır, köprü dimağdır. 
Sırat köprüsündeyiz zaten, hemen dönüşüyor. Sıraya koydum dönüşüyor değil. 
Böyle bir şey yok. Girdiği anda oradadır. O zaman paralel evren bir şey değil. Burası 
şu anda orasıdır. Aynı ama dalga boyu farklı. 
 
Vücud kudrete bakar. Kudret adem alemlerine zemin olmaz. Kudret vücuda çalışır. 
Vücuda çıkanların hepsi kudretle çıkmıştır. Ademde kudret taalluk etmiyor. Kudret 
taalluk etse vücuda çıkar. Çıkmıyorsa o zaman tekvinde duruyor. Vücut kudrette. 
Adem alemleri ise tekvinde ama tekvinde sırf adem yok. Yani hepsi var. Kudret 
subuti sıfattır, bu tarafa yakın. Tekvin ise daha merkezdedir. Allah, daha arkadadır, 
Zati Sıfat çünkü. Tekvin ilmin arkasında. İlim faili-i muhtar çünkü seni koruyor. 
Okuduğun şeyler, yaptıkların canlı ve ruhludur. 
 
Dimağın hakikati Levh-i Mahfuzda, mahiyeti Tekvindedir. Bende meratib-i ilim 
gözüküyorsa meratib-i ilmin dışında olmamam lazım. İlme dönüştürüyorsam ilim 
olmamam lazım, ilme dönüştürücü olmam lazım. O zaman benim daha geri planda 
olmam gerekiyor.  Bu emir veya tekvin oluyor işte. Zati sıfattan olması gerekiyor.  
Tekvin, zati sıfattır. Mesela kudretle karıştırılıyor. Ulemalar arasında ihtilaf olmuş: bir 
kısım ulema tekvini subuti sıfata koymuş. Hayır, tekvin zati sıfattır. Subuti sıfatın daha 
arkası, daha latifi. Çünkü subuti sıfat vücuda bakan alemlerin kaynağıdır: Sem basar, 
kudret yani orada adem yok. Gerçi ilimde orada mertebe olmadığı için adem yoktur. 
Bir şeyde mertebe olabilmesi için zıddın müdahalesi lazım. Subuti sıfatta zıt yok. O 
zaman subuti sıfattaki ilimde mertebe yoktur. Allah’ın ilmi olduğu için. Orada adem yok. 
O adem nerede var? Tekvinde var. Daha arkada var. Çünkü subuti sıfatta Kudret var. 
Kudret müsaade etmez ademe. Adem, vücud-u ilmiye perde olmuş bir unvandır. Levh-
i Mahfuzda meratib var. Adem var orada. Nerede mertebe var, orada adem var. Ama 
subuti sıfatta mertebe yok. Ademde vücut meratibi de var.  
 
Adem, vücudsuz vücud. Vücuda zemin olmuş, zeminsiz zemin. Adem olmasa 
vücudu nereye koyacaksın? Ama vücudu koyduğumuz bir zemin deme. Vücudu 
koyduğumuz zeminsiz zemin, sıfatsız sıfat, zamansız zaman, mekânsız mekân, 
adem… Varlığın ifade edildiği zeminsiz zemin varlık, subuti sıfatta ifade ediliyor. Subuti 
sıfatta adem yok; sem, basar, kudret, hayat, ilim, kelam, irade.  Zati sıfatta ise: 
Muhalefetü'l-havadis, kıdem, beka, tekvin, vücud, vahdaniyet.  Subuti sıfat bize yakın. 
Nur-u Muhammedî (asm) kaynağı Esma, Esmanın kaynağı Sıfat. Hangi sıfat? Subuti 
Sıfat. Subuti Sıfatın kaynağı Zati Sıfat. Zati Sıfatın kaynağı, Şuunat-ı Zatiye. Onun da 
kaynağı, Mahiyet-i Zatiye.  

 
• Dimağ à İhtiyara.  
• Vicdan à İradeye bakar. 

  
Dimağ ile giden Kurbiyet ile gider. Dimağdan vazgeçip vicdanla gider... Akrebiyete 
ulaşmış olur. Dimağda à cezbe, vicdanda à incizab var. Vicdana geçen incizaba 
kapılıyor. Hakikat sarhoşluğu…  
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Nur-u imanın bir tanımı burada çıkıyor: Nur-u iman, vicdandan à dimağa olan 
yöndür. Dimağdan dışarıya çıkan fiiller nur-u iman varsa İslamiyet’i netice vermesi 
lazım. Yani İslamiyet’in zemini, malzemesi. Nur-u iman varsa İslamiyet’i olur adamın. 
Vicdanî iman à kalbin ve ruhun imanı. Dimağ à eyleme dönüştürüyor. 
  
Dimağ varsa vicdandaki şeyin eylemsel karşılığı olması lazım. Dimağı olmayanın 
eylemde bir sorumluluğu yoktur. 
 

• Ruhtaki iman ayrıdır 
• Kalbteki iman ayrıdır 
• Vicdandaki iman ayrıdır 
• Dimağdaki iman ayrıdır 

 
Dimağ için santral ifadesi kullanmışız. Üstad dimağı telsiz, telgraf, telefon santraline 
benzetiyor. Santral nasıl çalışır? Gelen sinyalleri tanımlar ve cevap verir. Kâinatın 
merkez-i maneviyesi olduğunu söylüyor Üstad. Maddi yönü ise beynimiz diyebiliriz. 
Çünkü burada gözüküyor. Çünkü beyin bizde santral usulü çalışmakta. Nasıl ki beyin 
gelen sinyalleri toplayıp tekrar komut veriyor. Verdiği komutlar sanki vücudun her 
yerinde aynen oradaymış gibi işliyor. Sanki burayı biliyormuşçasına beyin komut 
veriyor. Dimağa da öyle. Kâinatın her yerini bilmesi lazım ki hem vicdan hem zihinden 
gelenleri tanımlasın, dışarıya eylem olarak aktarsın hem de eylemsel olanları içeriye, 
vicdana aktarsın ki vicdan neyi kullanacağını bilecek. O yüzden vücut meratibinde 
dimağ kalbin üzerindedir. Alem-i misali bilecek ki ona göre çevirecek. Dimağ bunu 
bilecek. Dimağ kalbi ve vicdanı bilecek ki ondan sonra o malzemeyi al, bunu işle 
diyecek. 
  
O yüzden vücut meratibinde kalbin üzerinde. Levh-i Mahfuza bakıyor. Kalb aşağıdadır 
Şecere-i hilkatte. Vahye, Risâlet’e ilk muhatap orası. Aklı olmayanın dini yoktur. Dimağ 
bütündür, akıldan da üstün dimağ. Dimağ; kalbe de vicdana da ruha da hâkim olacak. 
Dolayısıyla dimağ böyle bir makamda oturduğu için vahye ilk muhatap dimağdır. Bu 
yüzden Levh-i Mahfuzun Arştan üstün olması lazım. 
 
Fikir için makes-i iman ifadesini kullanmışız. Fikir dimağ içerisinde bir birim olduğuna 
göre dimağ işin başına tefekkürle bütünlüğe gelerek kalbe bekçilik vazifesini yapıyor. 
O zaman dimağın başka bir özelliği de bekçiliktir. Kalbin bekçiliğini yapıyor. 
Bekçinin vazifesi ise bölgesini kontrol altında tutmaktır. Kalbin sorumlusu dimağ. Hücre 
zarı gibi. Girişten, çıkıştan her şeyden sorumlu. 
  
“Feylesofane bir dimağa malik olan bir muvahhid, İslamiyet’in nokta-i nazarını kabul 
etmekte hiç tereddüt etmez.” (İşarat-ül İ’caz 217) 
 
Demek ki dimağımıza şekil verebiliyoruz, yaşantımıza göre. Sayısal üzerine bir 
yaşantın olduğu zaman bir mühendisin dimağının olması gibi. Neyi yaşıyorsan dimağın 
o şekildedir. Felsefe üzerine bir yaşantın olduğunda feylesof dimağın oluyor.  
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Dimağın çözülmesinin bize ne faydası olacak? Dimağımızı vahye bağlayıp 
Rabbimizin marziyatı dairesinde yaşayabilmek. Dimağ, emr-i nisbi ve emr-i itibari 
yaparak (vücut alemleri için konuşursak) hareket imkânı sağlıyor. Hem kendi 
içerisinde alt birimleri (tahayyül, tasavvur, emr-i itibari) yöneterek hem de dışarıya 
kendini nisbet ederek (mesela vicdana göre kendini biliyor). Lümme-i Şeytaniyeyi 
biliyor, kendisini biliyor. Latife-i İnsaniyeyi biliyor, kendisini biliyor.  
 
Dimağ hem dışarı ile kendini ifade ediyor, yerini biliyor: vicdana bakıyor, vicdana göre 
yerini biliyor. Zaman ve mekân mefhumunu ortadan kaldırıyor. Mesela biz dimağla 
geçmişe gidebiliyoruz, geleceğe gidebiliyoruz. Bast-ı zaman tayy-ı mekân da oluyor 
dimağa ile. Zamanın farklı vecihleri, zamanın altı yönü bu demek oluyor ki: Zamanın 
hakikati Levh-i Mahv-İsbat ise dimağ zamanın altı hakikatine de hükmedebilir 
 
İmam-ı Azam (r.a) dimağ ile bast-ı zaman yaparak bir buçuk saatte hatm-i Kur’an 
yapmış. Dimağ ile zamanı bloke ettiği için, yönettiği için sabah namazında hatm-i 
Kur’an yapmış. Burada keramet yok. Bizim, avamın bakışında keramet oluyor. Bu 
aslında realitedir. Vücudu vardır, normaldir bu, herkese de mümkündür. Ona has değil. 
Sistemi çözmüş, sistemin içine girmiş ve kullanmış. Peygamberlerin mucizeleri 
evliyada keramet olmuş. Aynı şey bizde ilm-i keşif olmuş. Mahiyetleri aynı hakikatleri 
farklı.  
 
Dimağ à zaman ve mekânın ayrım kavşağı. Dimağı olmayanın ne mekânı vardır ne 
zamanı. Bedensel bir hayat yaşar. Zamanı ve mekânı anlayan, idrak eden onun 
tesirinde kalan veya tesir eden dimağdır. 
  
Dimağa ne ile hâkim olacaksın? à Kudret ismiyle. Kudret ismine fazla hâkim 
olduğunda her gecen Kadir Gecesi oluyor. Kudrete azami derecede mazhar olursan 
mekân ve zamanı sen yönetiyorsun. Kudret à vücud-u ilmiyi vücud-u hariciye çıkarttı. 
 
“Gayet kolay ve sühuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, 
o şeye vücud-u haricî verir; göze gösterir, nukuş-u hikmetini okutturur. (Lem'alar 240) 
 
Kudret madem vücud-u hariciye sahibidir, çıkartıyor. İlmi vücutları mahluk yapıyorsa 
zaman da mekân da mahluktur. O zaman onun ilminden à vücud-u hariciye çıkartan 
kudret zamanın ve mekânın da arkasındadır, gerisindedir. Kudreti sökersen ne mekân 
ne de zaman vardır. Tabi Kudret sıfattır. Dehr esmasına mazhardır. Kudretin olduğu 
yerde adem de olmuyor. Kuvvette adem var, Kudrette yok. Kuvvet esmadır, Kudret ise 
sıfattır. Esmada meratib var. Sıfatta yok. 
 
Yani kudret burada direk icraat yapmıyor.  Burada meratibi var: zaman, mekân. 
“Kudretin bir cilvesi olan Kuvvetini Mahiyet-i ilmiyeye sürer, ilmi vücutları vücud-u 
hariciye çıkarır.” Kudret burada direk iş yapmıyor. Öyle olsaydı adem yok olurdu: 
“kudretin bir cilvesi olan kuvvetini...” Kuvvet esmadır, Kudret sıfattır. O zaman vücud-
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u İlmiye bir mürekkep sürüyor. Vücud-u hariciye çıkarıyor. Kuvvette, esmada, adem 
vardır. Esmanın meratibleri olabilmesi için adem vücutları girmesi gerekiyor.  
 
Üstad Emirdağ-1, 186’da diyor ki: “hem size evvelen yazdığım mektuptaki şiddetli 
hiddetim ve dimağdaki perişaniyetim şimdi tahakkuk etti ki o kahraman kardeşimizin 
vefatı gününde başlamış.” Onun vefatıyla Üstad’da bir şiddet, bir hiddet... dimağın 
aynasında haber düştü tabi. Ama şuuruna gelmedi, dimağa düştü. Dimağda tüm 
varlıkta cereyan eden her şey orada şu anda oluyor. 
 
Senin şuuru taalluk edince idrak ediyorsun. Yoksa etmiyor. Şu an dünyada olan her 
şey sende de cereyan ediyor ama şuurumuz idrak ve intikal edemiyor ve nazarıma 
inmiyor, hepsi dimağımda oluyor. Mesela: Brezilya’da adamın bir tanesi üzüm 
koparıyor, şu adan benim dimağımda o var. (Kelebek etkisi teorisinde geçtiği gibi.) 
Afrika'da bir kelebek kanatlarını çırpar Japonya'da tsunami olur diyor. Şu anda adam 
o kopardığı üzümü ağzına attı ve lezzet alıyor. O lezzet şu anda bende var ama şuurum 
intikal etmediği için çıkartamıyorum. Diyeceksin ki: “abi, Brezilya’daki adamın ağzına 
attığı üzümün lezzetini dimağ alıyor” Kardeşim o bir şey değil ki! Allah’tan cc iman 
vasıtasıyla ruh ve sistemleri bütün mevcuddan lezzet alıyor, Allah’tan bile haz ve huzur 
alıyor. Çocuk anasını emer gibi. Ahiretten bile şu an lezzet alıyoruz. 
 
İmam-ı Rabbani Hz. diyor ki: “avamın cennette beklediği lezzetleri havas ruhunda 
burada yaşıyor.” Niçin? Cennette inkişaf eden Esma burada inkişaf etmiş. Rahman, 
Rahim isim de “Allah” isim değil midir? “Allah” ismi kimde inkişaf ediyorsa Allah’ı emiyor 
işte. Allah’tan zevk alıyor. Brezilya'daki, Şili’deki bir adam ağzına üzüm koymuş. 
Allah’tan lezzet alınıyor da onun üzümünden lezzet almak da nedir ki! Cennetten lezzet 
alıyorsun. Cennet ve Cehennemin cilveleri ve tereşşuhatları burada. Şu an bizim 
burada yaptığımız ders bütün Nur talebelerinin dimağında cereyan ediyor. Ama 
yakîniyetleri olanlar hissedebilir, fikr edebilir. Bizatihi burada olanlar var. Hangileri? 
Onlar avam için ölmüştür. Öyle gidip gelmeler normal. Çünkü burada oraya giden 
oradan buraya gelmeyi de hayli hayli yapar. 
 
Dimağa müdahale edilebiliyor olması: Dimağı doğru kullanabildiğimiz zaman vücud 
alemleri hesabına çalışıyoruz. Bize verilen cihazat ve makineler Rıza-i İlahi dairesinde 
kullanılmış oluyor. Eğer dimağı çözersek bu sayede öteki alemlere istikametli bir seyir 
ve taşıma gerçekleşiyor. Dimağın bir şeyi de müdahale edebiliyor olması. 
 
Yarım saatte bir bedevinin sohbet-i Nebevi vasıtasıyla kemalata yürümesinin başka bir 
açıklaması olmaz. Format atıldı, yeniden programlandı. Fabrika ayarlarına 
döndürülmesi yetmez. Kendisinden de bir şeyler kattı efendimiz. Başka bir ifade ile 
“değiştirerek dönüştürdü”. Efendimiz (asm) bu hale Arap kabilesi içinde devam 
ederken bluetooth, wifi gibi kablosuz ağları açık olanlar istifade etti. Ebu Cehile bir şey 
olmadı. Resulullah santral gibi yayıyordu dalgayı, kimin alıcısı açıksa o nisbette 
giriyordu. Mesela Veysel Karani hazretlerinde açıktı ama uzakta, görmedi, Resulullah 
girdi ve format attı Veysel Karani hazretlerine. 
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Dimağını nefis ve şeytanın eline veren için yapacak bir şey yok. Kapatıyor o çünkü 
dimağı, vicdana bağlamıyor. Dimağı lümme-i şeytaniyeye bağlıyor. Oradan besleniyor. 
Vicdan demek ki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeden besleniyor. Nefsine bir 
musaddık bulamıyor. Kalbinde marifet yok. Sadece adem yönü devam etmektedir. 
Vicdan çalışıyor, ancak iptal-i his nevinden bir müdahale söz konusu vicdana. 
 
Haram nazarın dimağdaki tahribi: Dimağı bir bina gibi düşünürsek içinde on sekiz 
bin alemin kapılarının anahtar delikleri var. Açılması ve açılmaması gereken anahtar 
delikleri. Dimağın bir vazifesi de varlığı ademe dönüştürmek ve adem alemlerine 
koridor olmaktı. Dışarıdan gelen haram malumatlar kulak ve gözden geldiğinde (haram 
nazar ve haram sesler) dimağda yer bulamıyor, on sekiz bin alemle irtibatlandıramıyor. 
Böyle olunca o gelen malumatı ademe yönlendiriyor. Göz harama nazar edince 
şifreler, anahtarlar geliyor ve bunlar irtibatlanacak bir soket, kapı bulamayınca otomatik 
olarak açılmaması gereken adem alemlerinin kapısını açıyor.  Oradan da nisyan 
geliyor. Yani anahtar deliği gibi ama aslında orası alemsiz alem. Bu binada pencereler 
hep dışarı bakıyor. Bir de içeride pencereler var. Asıl iş orada. 
 
8. Sözde kuyudaki kapının açılması gibi... Kuyudaki kapı orada dışarıya değil içeriye 
açılıyor. Kapı geldiği yere değil başka yere açılıyor. Dimağ bu bina gibi olsa dışarıya 
açılan bir sürü pencereleri var. Ama o gelenler dışarıya değil içerideki pencereleri 
açıyor. Haram nazardan gelen anahtarın dişlileri o on sekiz bin alemin deliklerine 
uymuyor. Haram nazarda bunalım, sıkıntı, depresyon... kapı açıldıktan sonra adem 
alemlerinin kokuları gelmeye başlıyor. “Günahlar, vesvese ve şübheleri tevlid eder 
(doğurur)” diyor. Şübhelerin psikolojik ifadeleri ise: panik atak, depresyon, duygu-
düşünce kontrolsüzlüğü vs. 
 
Haram nazar on sekiz bin alemi değil adem alemlerini açıyor. Varlıkta adem 
olmadığı için gelen malumatlar vücutta yer bulmayınca: mesela açık-saçığa baktın, 
bakıştan içeriye girenler on sekiz bin aleme uymuyor ama dimağ onu mutlaka bir yere 
koyacak, dimağın yok sayma özelliği diye bir şey mevcut değil. Gireni kontrol 
edemiyorsan çıkanı da kontrol edemiyorsun. O anahtar mutlaka bir kapı açacak. 
Normalde o adem kapıları kapalı biz onu zorla açıyoruz, müdahale ile. 
 
Açık-saçık filmler, müzikler içeriye girince dimağda ne yapacak? on sekiz bin alemin 
kapısını açamadı ama dimağ vazifesini yapıyor orada: metroda açık-saçığa baktın 
malumat içeriye girdi. Bunu yok sayamazsın, bir şekilde mutlaka ama mutlaka bu 
dünyada aktif olacak: ya moralin bozuk olacak, canın sıkılacak, ya duygu bozukluğu, 
asabiyet, his bozukluğu vs. Ama acaba ne zaman bu bende aktif olacak? 
 
Bununla ilgili olarak 2. Şua 16. Sayfada diyor: “Meselâ; insanın en kıymettar cihazı 
akıldır. Eğer sırr-ı tevhidle olsa, o akıl, hem İlâhî, kudsî defineleri, hem kâinatın binler 
hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur. Eğer şirk ve küfre düşse, o akıl, o halde 
geçmiş zamanın elîm hüzünlerini ve gelecek zamanın vahşî korkularını insanın başına 
toplattıran meş'um ve sebeb-i tâciz bir âlet-i belâ olur.”  (Akıl nasıl bela oluyor. Ama bu 
belaya sen sardın. Köpeği sen dürttün yani.) 
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Bakara suresi 18. ayette: “Summün bukmün umyün (Sağırdırlar, dilsizdirler ve 
kördürler)” 7. Sözde: “Şu güzel kız suretlerine bakalım (göz). Şu hoş şarkıları 
dinleyelim (kulak). Şu tatlı yemekleri yiyelim (ağız).” Risale-i Nurda 7. Sözde 
bahsedilen bu meselenin arkasında bu asırda o şahısların açtığı dehşetten: yani 
gözden gelecek levhalar, kulaktan gelecek o sihirli şarkılar ve ağızdan gelecekler ile 
dimağı tahrip ettiğinin bir ifadesi var. Bu asırda bu üç şey galip. Belki Âdem (as)’dan 
bu yana adem alemlerinin kapıları hiç bu kadar açılmamış, dimağ bu kadar tahrip 
olmamıştı. Onun için ahir zaman denilmiş. 
 
30.Lema’ada: “Eğer Kur'ân gitse, kâinat divane olacak ve küre-i arz kafasını, aklını 
kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti 
koparacak.” Kur’an akıldı. Dünya seyyahı divane olacak. Kafasını bir yere çarpacak. 
Ona adem musallat olacak. Ademi ortadan kaldıran, durduran Kur’an’dır. Bir insanda 
da Kur’an hakimiyeti yoksa ademde yaşıyor. 
 
Dimağın beslenmesi: Kulak: dimağ ile kurbiyete. Vicdan ile akrebiyete ulaşıyor. 
Kulaktan gelen ilk sinyale muhatap dimağ... dimağa uğramadan kalbe inmiyor. Çünkü 
sıla-i Rahim akıl ile gerçekleşiyor. Mana, fehim süzgecinden geçerek akıl vasıtasıyla 
kendini vicdanda ifade etmektedir. Dimağın süzgeç olabilmesi için bir çeşit çekim 
kanununa maruz olması gerekir. Altta yer çekimi olmasa süzülmez ki. O zaman 
vicdanda incizab olması lazım ki dimağın süzgecinden bir şeyler çeksin kendine. Akıl 
midesine aldığımız malzemelerden vicdan incizab sayesinde fehim süzgecinden alıyor 
kendisine. Hani bir hakikatin incizabına kapılmak var ya! Mıknatıs neyi çeker? Demiri 
çeker. O zaman demirde mıknatıs özelliği gösteriyor, o da başka demiri çekiyor. 
 
Vicdanda incizab var. Ne zaman ki dimağ Cenab-ı Hakkın marziyatı dairesine çevirdi: 
sinyaller vicdana, zihne gidecek. Lümme-i şeytaniyeye değil de vicdana bağladık biz 
dimağı. Akıl yaptık. Sıla-i rahim oldu. Ondan sonra dimağ aldığını (ilim nedir dersek) 
à demire dönüştürüyor. Bu mıknatıstık özelliği hidayette gözüküyor. Vicdan à 
mıknatıs. Dimağ à demir. Hidayette bu mıknatıstık özeliği gözüküyor.  Vicdanın 
mıknatıstık özelliği incizab. Demirde dimağ onu yapıştırdı. Bu sefer demirde 
mıknatıstık özelliği gözüküyor ama kendisine benlik verirse vicdan olmadan kendini 
ifade ederse hakikaten vicdansız olur. Demir idi, yalan söylüyor ben mıknatısım diye. 
Mıknatıstık özelliği var ama bir şeyin devamı olduğu için mıknatıstan geliyor o özellik. 
Bütün firavun, nemrut, şeddat oradan çıkıyor. Bu üç tane demir mıknatıs zannetti 
kendini. 
 
“Ve o hayali hasmından onun dimağında bir lümme-i tenkit tevellüd ederek dahilde 
onun hasmının bir vekili olur” (B. Mesnevi-i Nuriye 253) lümme-i tenkid: Kendisi vardır, 
çünkü insan durup dururken kendini kötü hissediyor kendisi bu işte. Oradan türetiliyor, 
oradan çıkıyor bu dalgalar. Yani kendini hayra vermediysen otomatik olarak hemen 
o lümme-i tenkid ve lümme-i şeytaniye devreye giriyor. Mazideki hallerini istikbale 
yorumluyor. Yani endişe oradan çıkıyor zaten.  Endişe ve korku geleceğe aittir, 
geçmişe değil. Ama endişe ve korkunun yönü gelecektir. Ama nereden besleniyor? 
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Geçmişten. Lümme-i tenkidi aktif eden lümme-i şeytaniyedir. Fuzuli vekilisi oluyor. Bu 
sefer senin geçmişinden bir günah alıyor onunla ahirete baktırıyor: “bu günahla cennet 
olur mu? Olmaz. O zaman cehennemliksin” diyor cehennemin dehşetini şimdi yaşıyor. 
Onun için panik atak geçiriyor. Allah’sız ve tövbesiz düşününce. Oysa tövbe onun 
formatını değiştiriyor, hayra tebdil ediyor. 

َّدُبی ٍتَانَسَح ْمِھِتَائِّیَسُ َّ( ُلِ  

Seyyiatı hasenata tebdil ediliyor tövbeyle siliniyor. Ama ona tövbeyi nasip etmiyor. 
Tövbe şeytana rağmen çalışan ve onu hak ile yeksan eden ayrı bir sistemdir. 
Tövbe, nedamet ayrı bir şeydir. Tövbe zannediyorum Lümme-i şeytaniyenin karşılığı. 
Nedamet ise dimağdaki Lümme-i tenkid veya zanlar. 
 
Ölüm korkusu ve dimağ: Ölüm korkusu Ruh için yok. Ruh ölmeyecek ki... “Küllü 
nefsin zâikatul mevt” Aklın ifade edemediği ademî hal. Ölümü nefis tadacak. Nefis ise 
ruhun ne alakası var... O zaman ruh, kalb ve vicdan ve maneviyat ölmeyecek. Öyle bir 
şey yok. Korkunç bir azap duyuyor ruh. Diyor ki “Allah Allah bu azap ne?” adem 
alemlerinin kavurması... adem alemlerinden geliyor. Ama adem alemlerini anlamıyor 
nefis. Sonra Ruh kendi hizmetçisi olan akla diyor ki “bak, bana gelen bu azap, bu sıcak 
atmosfer nereden geliyor?” akılda anlamaya çalışıyor. Varlık santrali olan akıl ademi 
anlayamaz. Bakıyor ademin sağından solundan tanımlayamıyor, izah edemiyor. 
Çünkü dimağ ve akıl vücut alemlerinin ilişki (göz ile elma) ve çelişkisini (ışık-karanlık) 
çözüyor. Akıl böyle bir alet. Ama adem hiç böyle bir şey değil. Vücut ile hiç alakası yok. 
Vücudu ademe atacak bir şey yok.  
 
Ruhta ona direniyor ve azap ortaya çıkıyor. Akıla diyor ki “bunu çöz, bu azaptır ya beni 
çekiyor, yok etmeye çalışıyor”. Akıl onu çözemiyor. Çözemeyince ona en yakın bir 
benzetme yapıyor “bu ölüm korkusu” diyor ruha. Ölüm korkusu ile ademin hiç alakası 
yok. Ölüm korkusu aklın aciz, çaresiz kalıp ifade etmek zorunda kaldığı bir his...Ruhun 
önüne koyduğu bir temcit pilavı. Ölüm korkusu oradan geliyor. Oysa ademe vücut rengi 
verilmesinden kaynaklanıyor. Zihne geçilse bu kalkacak.  Eğer ademden bahsedilse, 
ademle meşgul olup enfüse geldiği zaman Allah Allah korku kaldı orada... 
Fesubhanallah...burada orayı zaten yaşıyorduk. 
 
Korku aklîdir, havf kalbîdir. İrade vicdanîdir, ihtiyar aklîdir. O zaman akıldan enfüse 
geçtin mi korkudan çıktın demektir. Havfullahta ise lezzet vardır. Korkuda bu yok, 
çöküntü vardır. Allah’tan ne kadar havf edersen o kadar lezzet alırsın. Çünkü 
Havfullah’ta lezzet vardır. Korku havf değildir. Havf da korku değildir. Korku havfın bir 
sıfatıdır. Zekanın aklın bir sıfatı olması gibi. Müdrike (idrak etmek), tefekkür etmek de 
aklın sıfatları olduğu gibi. Arabanın boyası, araba mıdır? Arabanın sıfatıdır. Bunun gibi 
korkudan nasıl çıkacaksın? Korku nedir? aklîdir. Akıldan çıkıp enfüse geçersen korku 
kaldı dışarıda. Yağmurdan kurtulmak için gir binaya. Binaya girdikten sonra yağmur 
endişesi olur mu? 
 
“Ve o hayali hasmında onun dimağında bir lümme-i tenkide tevellüd ederek dahilde 
onun hasmının bir vekili olur” cümlesindeki paragrafın tamamında Üstadım nefsi 
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tezkiye olmamış kişi için “nefis onun fikirlerini sana kendi fikri gibi gösterme 
kabiliyetinde olduğunu” söylüyor. Üstad da aynı şeyi yapıyor ya! Şeytan “ortadan bak 
Kur’an-ı Kerim’e” diyor ama Üstad aldanmıyor. Dimağa düşünce, fikir geliyor. Şeytan 
diyor ki “senin fikrin” Oysa o fikir şeytanın. Nefis tezkiye olmamışsa zarar. Adam buna 
inanıyor. Şeytanın fikrini kendi fikri sanıyor zavallı. Ölüm korkusunu, kim ölecekse 
gidiyor, ruha mal ediyor. 
  
Oysa ölecek olan nefistir. Nefis tezkiyesi ise nefsin dışında bir şey olduğunu bilmektir. 
Ölüm korkusu “Küllü nefsin zaikatül mevt” nefse aittir. Nefisten kendini sıyırırsan 
korkuyu ona bırakıyorsun. Senlik bir durum yok. Zaman içerisinde sen onu kabul 
ettikten sonra sende bir lümme-i tenkid olacağını ve şeytanın oraya kurulacağından 
bahsediyor. Daha basit bir ifade ile: şeytan için elini kolunu sallayarak girip-çıkabileceği 
bir kapı olacak orada bu lümme. 
 
Reçetesi: Ne zaman bu fikrin sende değil de şeytandan olduğunu farkına varırsan o 
zaman tazarru ve istiğfarda bulun. Tazarru ve istiğfar à lümme-i tenkid ve lümme-i 
şeytaniyeye karşı bir işletim sistemi. Mesela dua da bir işletim sistemi. Başka 
malzemelerin zemini oluyor. Korkunç bir enerji. İstiğfar bir acizlik değil. Şeytana karşı 
aktif edilen, kullanılmayan bir sistem var: bu sistem, silah à tövbedir. 
 
 
 
 
 
Ergenlik: İnsan beynine gelen her düşünce muhakkak bir alem menşelidir. Ergenlik ile 
kişi kendisinin farkına varmış olur. Kendisinde bir şeyler olduğunu fark etmesiyle su, 
mezi, medi, meni gelmeye başlıyor. Fark ettiğinde, karşılık geliyor. Firavunun duası su 
üzerine idi: suda boğuldu. Suya dua etti. Su tersine aktı ya! suya hükmedebiliyor. 
Lümme-i şeytaniye ona kendisinin her şeye gücü yetebileceğine ikası üzerine: artık 
sen büyüdün, delikanlı oldun, artık bir şeyler yapabilirsin, ailene bağlı değilsin. Bu da 
kendinde bir güç, kuvvet hissetmeye, güçlü kuvvetli olduğuna inanmaya başlıyor. 
 
Firavunda kendisinin tanrı olduğuna inanıyordu ki o yüzden hastalanmadı. İnandığı için 
firavun hastalanmadı. Allah hasta etmedi değil. Nasıl inanıyorsanız Allah öyle tecelli 
ediyor. “Ben tanrıyım, tanrı hastalanmaz” inandı, batıldaki samimiyetinden dolayı 
hastalanmadı. Adetullahı kullandı. Nasıl inanıyorsanız o’sunuz. Firavun hiç 
hastalanmadı çünkü hakikaten inanıyordu, iddia etmiyordu. İddia etmek başka 
inanmak başka. Duası üzerine nehir ters aktı. 
 
Peki lümme-i şeytaniye nasıl işlemeye başladı? Etrafındaki insanlar ve şey namı 
altındaki alemlerin kalb üzerinde yaptığı etki üzerinden artık kalbte lümme-i şeytaniye 
oluşuyor. Tv’de gördüğü cinsellikler ile ergenlik yaşı daha da düştü. İklimin etkisi ile 
sıcak bölgedeki insanlar daha çabuk ergenliğe girerler. Yediği gıda, giydiği elbise, 
ailesinin düşünce sistemi, zamanla aleminde yer ediyor. Dört şey etkiler: zaman, 
zemin, taam, libas. Büyük kıyafeti giyince çabuk ergenliğe girer. Alemi o şekilde 

• İltica 

• İstiğfar 

• İstiaze 

Şeytan – Nefs-i emmare – adem alemlerine karşı konulan, aktif edilen bir 

sistemin adıdır. Şeytana geri yükleme yapıyorsun.  
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olduğu için büyük gibi görünmek istediği için giyiyorsa tesir eder. Sonra lümme üzerine 
şeytan evini kurduktan sonra en iyi yaptığı şey olan üfürmeye başlıyor. Ergenlikle 
beraber ne zaman ki İslamiyet çıkıp haddini bil diyene kadar “ben güçlüyüm, 
kuvvetliyim” diyebiliyor. Nefis sistemi. Dört hatve ona diyor ki “haddini bil!” Yani had’de 
kal.  
 
Buradan Âdem (as) geçiyoruz: Güç ve kuvvetin kendisinden olduğunu sanan insan 
ebediyeti istiyor. Ebedi olarak güce sahip olmak istiyor. Ebediyeti isteyen insan dan su 
gelmeye başlıyor. Hz. Ademin a.s. ebediyeti istemesi üzerine şeytan üflemiş ve 
onlarda su cihetine gitmişlerdir. Biz dünyaya nasıl geldi isek onlarda aynı şekilde 
geldiler. Ebedi olmanın bedeli bu dünyaya gelmek. 
 
Ergenlik alameti banyo yapmaksa suyu vücutta kim imal ediyor. Vücud imal edebilmesi 
için vücudun arkasında bir işletim sistemi devreye girmesi lazım. Ramazan orucu 
insanın firavunluk cephesine darbe vurur. Firavunluk, vücuttaki su unsuruna 
bakıyor. İbrahim ise dimağa bakıyor. Ergenliğin alameti, dışa vuruşu sudur. İçi ise 
firavun. Firavun su unsurunun mümessili. 
 
Dimağın üç mertebesi var:  

• Firavun 
• Nemrut 
• Şeddat  

 
Sinn-i rüşd ve Sinni büluğ. İki tane yaş var: Döllenme yaşı...dimağ dölleniyor. O da 
bedeni döllüyor. İslam’da iki türlü evlilik yaşı var: Sinn-i büluğ à çocuk yapabilme 
yaşı, on beş yaş yetiyor (evlenme yaşı değildir. Evlenebilmek için sinn-i rüşd olması 
lazım) Sinn-i rüşd à hakkı hak bilip hakka yapışmak. Batılı batıl bilip batıldan 
uzaklaşmak. Fikir, his ve ruhani bir hale sahip olmaktır. Yirmi sekiz peygamberin 
cemidir. Yirmi sekiz peygamberin açılımları ile bizde sinn-i rüşd oluyor. Bazı ulemaya 
göre dört Peygamberdir yalnız Davut peygamber yoktur. İbrahim vardır. 
 
Sinn-i büluğ ile alemindeki zıtları fark ediyorsun. Zıttı fark etmeden su olmaz. Zıttı 
fark etmeyenin suyu olmaz. Bundan daha arkada sinn-i rüşd var. Sinni büluğ olmadan, 
su gelmeden sinn-i rüşd olanlar da var. Mesela İmam-ı Azam (ra) altı yaşında sinn-i 
rüşd oldu ama su daha on beşte. 
 
Akıl dölleyendir. Aslında bedensel döllemede Üstad iki baştan bahsediyor: alt başla 
çocuk oluyor, üst başla karşıyı döllüyorsun, değiştiriyorsun. Dimağ, alemleri 
dölleyendir, değiştirebilendir. Kendi on sekiz bin alemini döllüyorsun. Dimağın 
sadece santral özelliği olmaması lazım: değiştiren, dönüştüren, büyüten ve 
sentezleyen özellikleri de vardır. 
 
Allah (cc) ilk önce aklı yarattı. Dimağı değil. Ama dimağ bütünlüğün adı. İçerisinde akıl 
da var. Dimağ akıl değil haşa. Akıl hakkında hadis-i kudside diyor ki: “ondan daha kudsi 
bir şey yaratmadım”. Allah’ta akla dedi ki “gel” deldi. “Git” dedi ve gitti. “Otur” dedi, 
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oturdu. “Kalk” dedi, kalktı. Sonra Allah dedi ki ona “senden daha kudsi bir şey 
yaratmadım. Ama seni senden daha kudsi bir şeye hizmetçi yapacağım”. O da İnsan. 
 
“Elestü bi- Rabbiküm - Kalu Bela”: Akıl bir cihazdır. Kullanılan malzeme hayattır. 
Proje içerisini yapılandıran ilimdir. Vücuda çıkaran kudrettir. Takdir ve tercih eden 
iradedir. Donanımları koyan sem ve basardır ve ilk vahye muhatap olan o’dur. Vahiyle 
döllenir. Döllenen dölleyebiliyor. İlk döllenmeyi, değiştirmeyi “Kalu Bela” da yapmış. 
Orada muhatap alınma seviyesi gösterildi on sekiz bin aleme. “Bu sizin kocanızdır, sizi 
dölleyecektir” “Ben sizin rabbiniz değil miyim- Elestü bi- Rabbiküm?” denilebilmesi için 
“değilsin” diyebilme özelliği olması lazım. Eğer teyp gibi söyleneni mutlaka 
yükleniyorsa, melek gibi söyleneni mutlaka yapmak zorunda kalıyorsa “Elestü bi- 
Rabbiküm” denilemez. Reddetme ve kabul etme özelliği olana denir “beni kabul ediyor 
musun”. Arabaya binerken “beni kabul ediyor musun” diyor musunuz? Ama evime 
gelirsen “beni kabul ediyor musun” dersin. Çünkü etmeyebilirim de. 
 
Hürriyet-i mutlakanın alındığı yerdir. Hürriyet değil, Hürriyet-i mutlaka. Çünkü 
reddedilen Allah’tır (cc) mutlak bir zat reddedilebiliyor. Allah hürriyeti ne kadar seviyor. 
Hürriyet imanın hassasıdır. Zaten iman edebilenler hür olanlardır. Hür olanlar iman 
etmişlerdir. İman edenlerde iman etme nisbetinde hürdürler.  
 
Neden “Rabbiküm?” on sekiz bin alem, rububiyetin tecellisidir. Bu aynı zamanda 
şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye asm’ın hulasasıdır. Yani o “Elestü bi- 
Rabbiküm” deki o aklın oradaki oluşumu. Elestü bi- Rabbiküm’de akıl değil dimağ var. 
O, şecere-i hilkatin vücudu, şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye (asm)’dır. İnsan değil 
bu. İsrafil. O on sekiz bin alemin, sistemin adı Rab. İşletim sistemi, yönetim yani Rab. 
“Kul e'ûzü bi rabb-in nâs, melik-in nâs, ilah-in nâs…” Dimağa zarar verecek üç yapıdan 
bahsediyor: 
 

 
Şimdi on sekiz bin alemi orada dölleyebilme yetisi ve yetkisi alınıyor. “Elestü bi- 
Rabbiküm” denilebilmesi için “hayır değilsin” diyebilen birisi olması gerekir. Hürriyet 
alınmamış orada. Hürriyet-i mutlaka alınmış. Hürriyet à dayatmalara karşı hâkim 
olmaktır on sekiz bin aleme, Allah’a karşı olabilmek, reddedebilmek hürriyet değil à 
hürriyet-i mutlakadır. Hürriyet-i mutlaka sahibi oluyor o ve aynı zamanda mec’ule 
geçebiliyor bu dimağ. Dimağ zaten mec’ule benziyor. Kalbe benzemiyor. Vahyin ilk 
muhatap koridoru çünkü vahiy dimağsız kalble muhatab olmaz, olamaz. Dimağı 
çıkartın, vahiy olmaz ruha, vicdana, olmuyor. O fıtridir. Zaten cennetliktir. Cennet 
aşağıdadır. Dimağ yukarıdadır. 
 
Dimağ ile cennete gitmek à bu dünya ile geçmektir. Dimağsız cennete girmek à 
Âdem (asm)’ın cennetteki oluşu gibidir, basittir o. Dimağlı cennet bu koridordan gidiş 
gibidir. Çünkü cennet Arşın altındadır. 

• Rabbin nas 

• Melikin nas 

• İlahin nas 

Sen, şu etkenlere uymamaktan zarar alacaksın. 

O zaman çare şu 3 limana girmek: 

Allah’ın rububiyetine, ilahlığına, malikiyetine... 



3. DİMAĞIN ON SEKİZ BİN ALEMİ DÖLLEMESİ VE DÖLLENMESİ______________ 

 39 

 
Cennette bıkmayacak mıyız? Birisi bana dedi ki: “abi biz cennette bıkmayacak mıyız? 
Hep aynı aynı...” Yani bir şey biterse sen yolu bitir bana de ki: “abi yol bitti ben ne 
yapayım?” Cennette Esma perdesiz tecelli edeceği için bir anı bir ana benzemeyecek. 
Benzemeyecekse bunun sonu olmaz. Çünkü akılla düşünüyor, dimağla düşünmüyor. 
Akıl, eşyanın ilişki ve çelişkisini yapıyor. Dimağ öyle değildir işte. Şimdi sen yolu bitir 
ondan sonra de ki “abi bak bitti, ne yapayım”. Köprü koyarım. Esmayı bitir, sıfata 
geçersin. Bitmez ki, öyle bir şey yok. Orayı değiştiren bu sefer dünyada büluğ ile çocuk 
yapan vs. Cennete girecek. Ama rüşd ile döllenen cennete gitmeyecektir, öldüğünü 
bilmeyecektir zaten. 
 
Peki o cennetin bitmiş hali midir Arş? Hayır. Ondan sonra Levh-i Mahfuz, Arş-ı Azam 
sırayla bitirip geçilmiyor. Mesela mantık şöyle kurulmuş: bir şey bitince ötekisine 
geçiyoruz. Hayır, bitirmeden geçebiliyorsun. Bunu rüşd çağı yapıyor. Bazı insan yetmiş 
yaşına gelmiş hâlâ rüşd çağına gelememiş. Ölmüş, gitmiş. Üstad diyor ki: otuz yaşına 
daha gelmemiş insanların evliyalara tefevvuk etmişleri var. Rüşde ermek buluğdan 
sıyrılmakla mümkün. Çocuk yapabilmek hayvanlarda da var. Bedensel bir hayattır. 
 
Adem Alemleri ve Cehennem: Adem alemleri de dölleniyor. Cehennem hiçbir şey 
değil adem alemlerine nisbeten. Çünkü adem alemleri yersiz yer. Cehennem adem 
alemlerine çalıştığı için dehşetlidir. Patronu adem alemleri. O zaman cehennem orada 
ama adem buradadır. Dünyada var, onun için cehennemin cehennemi burada 
yaşanıyor. Yapman gerekirken yapmadıkların var ya ademe gitti. Bundan uzaklaşmak 
ancak dimağın aktif olup alemleri döllemesidir. Öyle bir makama geliyor ki bu dimağ, 
hiçliğini bilerek ademe (vücutsuz ya) adem adem olduğu halde ademin içine giriyor. 
Orayı vücut rengine dönüştürüyor. Subuti sıfattan çıkıp zati sıfatlara giriyor. Allah (cc) 
diyor ki: “insan benim sırrımdır, ben de insanın.” Dimağını çıkart! Sır gitti. İnsanı sır 
yapan dimağdır. Cehenneme girmek hiçbir şey değil. Cehennem dahi olsa vücut 
isterim diyor. Bunu isteyen, fark eden à dimağdır.  
 
Bazıları diyor ki: cehennem nasıl istenir? Ademi bilmiyor ki, adem ne demektir? 
Cehennem adem için çalışıyor. Peki ademi nasıl değiştireceksin? Âdemleşerek! Vücut 
rengi ile ademe giremezsin. Ademden daha adem olacaksın o zaman sana tesir etmez. 
Elektriği ateşe vurun, ateş nuru yakamaz. Adam bunu fark etmiş. “Cenneti isteyene 
ver” diyor. Ademden daha çok adem, yani hiç olmazsan, hiçin hiçi olursan hiçe 
giriyorsun. Hiçe hiç girersen hiç olursun. Ama hiçin hiçi olursan, hiçi değiştirip vücuda 
dönüştürüyorsun.  
 
Ademde ne var ne yok bilmiyoruz. Sekiz kafalı, on ayaklı vs. olabilirdim. Her şey 
olabilirdim ama bu oldum, vücuda çıktım. Bu vücuda çıkış miktarı ademdendir. 
Ademden çıkmayan neler var. Vücut oradan çıkmışsa ya çıkmayan neler var? Allah 
Resul’ünün (asm) ifadesiyle: bana Kur’an kadar Kur’an verilmiştir. Ama vermeye 
mezun değilim. 
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Şimdi bu vücud ademden çıktıysa ademden çıkmayanlar yok mu? Ona sahip olman 
için ademden adem olman lazım. Bu, tekvinde oluyor. Tekvin ile Zat’a giriyorsun. 
Tekvinin çocuğu oluyor dimağ. Dimağ tekvindendir. Akıl ilimdendir. Aşağıdan 
geliyor. Subuti sıfattan geliyor. Kur’an haricinde vacip tarafından döllenme ümmet 
olarak söz konusu değil. Fakat Kur’an’ı o kadar fıtri yaşamış ki artık canlı Kur’an’dır. 
Allah (cc) diyor ki: “ya Musa, ben hastaydım, beni neden ziyaret etmedin? Acıktım niye 
doyurmadın?” Musa (as): “estağfurullah ya Rabbi, sen acıkmaz, hasta olmazsın” “Allah 
(cc): “benim şurada bir kulum vardı” Çünkü adam tekvinî sıfata sahip. Esmaya azami 
derecede mazhar olmuş. 
 
Resulullah (asm) eli ile ayı ikiye ayırmadı mı? “ak” dedi, akıtmadı mı? Allah yapar bunu. 
Allah (cc) onun ağzı ile konuşuyor, onun ağzı oluyor, emrini ona bağlamış. Allah bütün 
sistemine, esmasına Mahiyet-i Zatiyesi dedi ki: “Muhammed’e (asm) itaat edin”. “Ve 
mâ rameyte iz rameyte” attın ama sen atmadın, ben attım. Ama o attı. Bu sıfata sahip 
olmak mucize oluyor. 
 
Vücut alemleri ademden çıkmadı mı? Peki adem bitti mi, dibi geldi mi kurudu mu? 
Onları merak etmiyor musun? Yok da olmayanı merak ediyoruz. Ne var bilmiyoruz 
ki...ona sahip olman için hiç olman lazım. Hiç, hiçliğini bilmek. O zaman tekvin sıfatına 
mazhar oluyorsun, ayinedarlık ediyorsun. Bu sefer vücud sıfatında vücuttan 
çıkanın dışında çıkmayana da sahip oluyorsun. Nasıl oluyorsa sahipsiz sahip, 
vücutsuz vücut bilmiyorum ki! Yalnız sistemi biraz fark ettim veya yanılıyorum. Ben 
risaledeki tefekkürümü söylüyorum. 
 
Dimağın döllenmesi: Dimağ; Meryem’dir. Meryem erkek döllemeden döllendi. 
Döllenmeden çocuk olmaz. Havva validemiz babalı ama annesizdir. Annesiz, babasız 
ise Âdem’dir (as) hiçliğin simgesidir Kur’an’da. Safiyullahtır. Baba var anne yok 
Havva’dır. Anne var, baba yok İsa’dır. Bu dimağ İbrahim’dir. Yumurtadır. Meryem zarı 
bozulmadı, kulak zarı bozulmadı. Cebrail Ceberut, Cebrail geldi vahiy ile kulak zarı 
bozulmadan dimağı (aklı) iksirledi. Yavru oldu. Meryem doğurdu. Dimağın da 
bütünselliği olan kelamla da karşı tarafın ölü gönlünü, ruhunu diriltir, hayatlandırır. 
 

• İsa   à Ruhullah 
• Musa  à Kelimullah 

 
Dimağ dölleyen değil miydi? Burada dölleyen kim oldu? Kim dölledi? Cebrail. O halde 
Dimağ à Cebrail (as). Bu alemlerdeki Cebrail Ceberut alemleri (fırtınaların estiği yer). 
 

• Kâinatın aklı    à Cebrail 
• Kâinatın hayatı   à İsrafil 
• Kâinatın ruhu    à Azrail 
• Kâinatın his ve şuuru à Mikail 

 
İnsan bu şecere-i hilkatin hülasası olduğuna göre: 
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Dölleme anında karşısındakine tebliğ ederken à Cebrailliğimiz çıkıyor. Senin kafana 
giren bu fikirler Meryem oldu senin dimağında İsa’yı inşa ediyor. Sen de doğurmayı 
namaz niyaz ile yapıyorsun. İsa (as) ölüleri diriltmedi mi? Peki o ölüler öldü mü? Tekrar 
öleceklerdi madem niye diriltti?  İsa (as) ölü gönülleri diriltiyor. Ne ile? Ağızdan çıkan 
kelam İsa’dır. Gelen Musa. Doğan İsa. İsa (as) son. Meryem, İsa’yı doğurmadı mı? 
Doğan peygamber hidayete vesile olmadı mı? İşte kelam İsa... Gidiyor karşıyı döllüyor. 
Kafir Müslüman oluyor. Gafil uyanıyor. Nurcu, ataletten kurtuluyor. Yeniden doğuyor. 
O zaman sen doğdun, ne için? Çünkü İsa’yı doğurdu. İsa’yı sana attım yani. 
 
Bir şeyi tanımak istiyorsanız kendisini tanımak çok zordur. Ama yaptığı işe bakarsan 
onu tanımak çok kolaydır... Sır ne iş yapıyor? Sırrın sırrı o zaman, sırrın işlevidir.  Sırrın 
sırrı da Allah’tır. O zaman sır nedir?  Allah (cc) hadis-i kudside bil mana şöyle diyor: 
“herkesin bir sırrı vardır, İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın”. Yani Allah’ın 
sırrının GPS’idir sır bizde. “Sır” koy kenara, meşgul olma demek değildir. Bak, Allah’ın 
sırrı insan ise, insandaki koyduğu GPS’dir. Allah ile direk bağı olandır. Allahlık 
hakikatinin taayyün ve teşahhus ettiği yersiz yerdir. Yani ayetteki karşılığı 

ُۜنیَ۪عتَْسن َكاَّیِاَوُ ُدبَْعن َكاَّیِا  

َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَرِ Dُِّٰ دْمَحَْلا  à Alemlerin Rabbine hamd olsun. 3. şahıs zamirini kullandı? “O” 

ِۙمی۪حَّرلا ِنٰمْحَّرَلا   à O Rahman ve Rahimdir... “O” 

ّدلا ِمَْوی ِكِلاَم  ِۜنی۪  à O, din günün, ahiretin sahibidir. “O”  

ُۜنیَ۪عتَْسن َكاَّیِاَوُ ُدبَْعن َكاَّیِا  à Ben, Sana ibadet ederim. (Sana ibadet ettiğim ve seni kabul 
ettiğim için senin hakikatin bende taayyün etmesi lazım. Onun adı “yardım”. Sensin 
tek, yegâne hakikatim. Sana iman demek sana mazhar, ayna oldum: o zaman senin 

taayyün ve teşahhusun hakkımdır diyendir ُۜنیَ۪عتَْسن َكاَّیِاَوُ ُدبَْعن َكاَّیِا  ... bunu diyebilen de 
sır sahibidir. Sır sahibi kimdir? -Sır sahibi ademden bahsedendir. 
 
Allah (cc): ilim, iradesi, kudreti ile kâinattadır. Zatı ile tek insanda var. Dimağ öyle 
bir mertebeye geliyor ki bunu fark etti ama tanımlayamadı. Tanımlayamayınca tarif 
edemedi. Tarif edemediği için bıraktı. O’dur dedi Muhyiddin-i Arabi. Her şey Ondandır. 
Bunu diyen dimağ. Tekvine giren sır değildir. Sır tekvine giremez. Galiba daha 
yukarıda olacak sır. Muhyiddin-i Arabi, Şeyh-i Kebir yani hidayete ermiş ama hidayete 
erdiremez. Bu olayı, konuştuklarını fark etti ya içeride yaşamasına, kendisinin 
gezmesine dimağ sebep oldu. Bunu fark eden dimağdır. Ama tanımlayamadı. İşte öyle 
bir kalb ve dimağ bütünlüğü oldu ki hiçbir şey gözükmedi başka. İşte dimağ kontrolsüz 
olursa böyle bir tehlikesi var. Herkesin bir Hasan Can’ı var ya! Yavuz Sultan Selim’in 
Hasan Can’ı, Fatih Sultan Mehmed’in Akşemseddin’i olduğu gibi. Dimağında Hasan 
Can’ı olması lazım. Yoksa her şey O’dur demeye başlar haşa! 

Koy tencereye karıştır à sen kimsin o zaman? bunun 

dışındasın, biliyor musun bu değilsin! 

• Dimağ  à Cebrail 

• Hayat  à İsrafil 

• His ve şuur à Mikail 

• Ruh   à Azrail 
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Mıknatıs demire yapışınca demir dese ki “ben mıknatısım”, bu korkunç olur. Ama bunu 
fark eden de odur. Adeta dimağ vaciple mahluk arasında hayt-ı ittisal zarı gibi bir 
şey. Mülk-melekut arasındaki mesafe ne kadar kalındır ne kadar incedir. İlim ile 
cehalet, ahiret ile dünya, vücud ile adem arasında da ne kadar korkunç mesafe var. 
Ne kadar mesafesizlik var, ince. Bu ince şey işte Dimağ. Dimağın evveli bu. Evvel 
isminden bunu çıkaracaksın. 
 
Ne güzel diyor değil mi: “mülk ile melekût, dünya ile âhiret arasında ehl-i kalb için şeffaf, 
ehl-i heva için kesif ince bir perde vardır.” (Mesnevi-i Nuriye 199) Su, buz arasında ne 
kadar mesafe var? Ne kadar çok mesafe var görünürken aslında hiç mesafe yok! Su, 
buzun neresindedir? Onun sıfatıdır. Ne kadar mesafe var, donmuştur. Buz su ilişkisi, 
dünya ahiret ilişkisi gibidir. Buzdan kasıt dünya, sudan kasıt ahirettir. Yani; Buz à 
dünya, Su à ahiret 
 
Dimağ beyinde tezahür eder ama dimağ à ötelerin buradaki ifadesidir. Burayla hiç 
alakası yok. Ama burada işlev yapıyor. Çünkü burayı döllüyor. 
 

• Değiştirmeden dönüştürmeden alıyor 
• Değiştirmeden dönüştürüyor 
• Dönüştürmeden değiştiriyor 
• Hem değiştirip hem dönüştüren. Türev gibi yapıyor. 

 
Cinsellik anında olan halde varlıktan sıyrılıyorsun, onun adı lezzettir zannediyorsun. 
Mesela dişin ağrıyor, adam morfin vuruyor, lezzete inkılâb ediyor. Oysa elem duyuyor, 
hissetmiyorum. Cinsellikte her şeyden sıyrılma var. Sıfırlamaya doğru gittiğiniz için 
onun adı lezzettir. Lezzet-i hakiki değildir. Lezzet-i hakiki imandadır. Vücud 
anlayışındadır. Çünkü buradaki lezzet vahidi-i kıyasidir. Çünkü dereceleniyor. Oysa 
hakiki lezzet zıttı olmayandır, diyor 32 Sözde. Buradaki şey, bir yerden sıyrılmanın 
adıdır.  Yemeğin lezzeti açlıkla bilinir. Açlığı kaldırın yemek lezzeti yoktur.  Dünyadaki 
dayatmalardan, üzerimizdeki baskıları kaldırın cinsellikte lezzet yoktur. Çünkü 
cinsellik, geldiği yolu kullanarak aslına doğru seyahat etmektir. Üzerindeki 
battaniyeleri atmaktır.  
 
Ama İman böyle değil. İmandan lezzet alman için “ah bir kafir olaydım da imanın 
lezzetini alayım” gibi değil. İmanından lezzet alman için imanın zıddı olan küfürde 
olmana gerek yoktur. Çünkü imanın kendisi zıddı yokken de lezzetlidir; Hüsün lezzeti, 
Kemalin lezzeti, Vücudun lezzeti gibi. 
 
Mesela beni en çok etkileyen: kör ol, hiç ol, kadın-erkek ol fark etmez. İmandan sonra 
varlıktaki en büyük nimet ve en büyük lezzet var olmak, vücut nimetini fark etmek 
lezzeti. Ben vücuttayım, varım! Bu ne kadar değerli, biliyor musun? Varlığı ile varım 
ya. Varlığını bilmek! Kör ol, bir kere doğ, bir defa ağla ve öl. Doğdun, ağladın değil mi? 
Sonra senin cenaze namazın kılınır ve büyükler gibi muamele görürsün. Ağlamadın 
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değil mi? Düşük doğdun, seni sararlar, atarlar toprağa. Yani imandan sonra “varım” 
diyebilmesi için Allah lazım. 
 
Mi’racta Allah Resul’ünün ayağının üstüne bastığı yer, zeminsiz zemin, sır mı orası? 
İşte insanda sırrın en zirvede işletildiği yer Kab-ı Kavseyndir. Neden? Sikke-i Tasdik-i 
Gaybi 149 da diyor ki: “tecelli-i Zata mazhar olduğu için”. Tecell-i Zata mazhar olmak 
sır latifesinin inkişafıdır. Yine Sikke-i Tasdik-i Gaybi’de Hz. Geylani diyor ki: “bütün 
evliyaların omuzu benim ayağımın altındadır”. O makamda olanlar, oradan bakanlar 
diyebilir. O makamda olup, oradan bakmayanlar bunu diyemez, saygısızlık olur diyor. 
Neden? Çünkü Hz. Geylani Tecelli-i Zata mazhar oldu diyor. Tecelli-i esmaya, tecelli-i 
sıfata değil. Tecelli-i şuunata değil. Tecelli-i Zata mazhar olabilmesi için Sır 
latifesinin aktif olması lazım. 
 
Sır latifesini dimağsız düşünemezsin. Zaten hepsi manasını yitiriyor, dimağsız 
iksirlenmiyor. Ruhu da kalbi de vicdanı da dölleyen dimağ olduğu için şecere-i hilkatte 
dimağ kalbin üstüne konmuş. Yani; kalb şecere-i hilkatte Arş, ama ruh Arş-ı Azam. 
Dimağı kaldırın vahiy yoktur. Ruha nasıl vahiy gelecek? Yani vahye bakışıdır. Tefekkür 
ettiğine dönüşüyorsun orada oluyorsun. O zaman beşeriyetten sıyrılıyorsun. 
Dimağından çıkıyorsun, dimağla. Dimağın bir işlevi de dimağdan çıkmamıza sebep 
oluyor. Dimağına, dimağın ile hapsoluyorsun. Dimağından yine dimağın ile çıkıyorsun. 
 
Akıl + Vahiy = Zihin. Akıl dimağdakileri topluyor, vahye göre şekillendiriyor. Ve 
vicdanla zihne veriyor. Dimağ bütünlüktür. Dimağın içerisinde akıl var ya, akıl dimağ 
içerisinde bir sıfattır. 
 
Her taraftan bir şeyler toplandı, toplandı. Tefekkür akıl içinde bir sıfattır. Akıl, dimağın 
içinde bir sıfattır. Tefekkür dimağı bütünlüğe getirdi mi? Akıl dimağdakileri topluyor, 
vahye göre şekillendirip vicdandaki zihne veriyor. Dimağ, dimağ ile dimağda hapsolur. 
Dimağdan dimağ ile çıkacaksın yine çünkü dert dermandır. Bir şeyin dert olabilmesi 
için dermanı barındırması lazım. Dermanı olmayan dert, dert değildir. Çünkü dertler 
bana derman imiş. İmanın sende var olabilmesi için küfrün yok olması lazım. Çünkü 
iman denilebilmesi için zıddı olan küfrün reddedilmesi lazım. Ondandır imanın 
şübhesiz ve vesvesesiz mertebesine şübhe ve vesvese ile varıyorum. O yüzden şübhe 
ve vesvese nimettir, bu noktada. 
 
Niye vesvese verildi? beş sıfat için: (Sözler 278) 

1. Taharriye daidir 
2. Ciddiyete vesiledir 
3. Teyakkuza sebeptir.  
4. Tehavünü def eder. 
5. Lakaytlığı atar. 

 
Vesvese aleminizden çıksa yok olsa insan insan olmaz. Dimağdan çıkmak için yine 
dimağı kullanacaksın. Kendisini de döllüyor. Böyle özelliği var. Kendisini değiştirip 
dönüştürebiliyor. Dünyada hep dölleme karşıyı gibi gözüküyor. Aslında batında 
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döllendiği için dölleyebiliyor. Sinn-i rüşd aslında döllendiği için dölleyebiliyor. Çünkü 
döllenebilen dölleyebilir. Dünyada iki bin sene yaşasan (Âdem (as) bir rivayete göre 
öyle yaşamış. Nuh (as) dokuz yüz elli sene yaşadı, Allah Resul’ü atmış üç sene yaşadı. 
Bir gün sayılıyor hepsi. Bir gün sonra bir istasyon var.  
 
O istasyonda bilete göre biniliyor. Peki o istasyon nedir? Kabre istersen dokuz yüz 
atmış senede, istersen atmış üç sende gel önemli değil. Hepsi bir gün sayılıyor. Kabir 
bir istasyondur. Trene, uçağa, şimendifere vs. Sermayeye göre binilir. Burada 
Müşahedetullah var, Ruyetullah yok. Cennette ise Müşahedetullah düşük. Ruyetullah 
ancak cennette... Ruyetullah’tan sonra başka bir Kur’an başlıyor. Herhalde Seradikat-
ı Tecelliyat, Badıllı Mesnevi-i Nuriye 642’te. Ondan sonra başka bir şey başlıyor, onu 
bilemiyoruz... 



 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 4 

Dimağın Adem ve Adem Alemleri 
ile İlişkisi  
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Ademi dölleyip vücuda çıkarıyor. Yani vücud alemlerini döllüyor. Ayrı bir özellik ama 
adem alemleri vücud-u ilmiyeye perde olmuş ünvan olduğu için onun da vücud 
sahasına çıkarmasında böyle bir dölleme özelliği var. 
 

• Dimağın Tekvinle ilişkisi? 
• Peygamber kıssalarıyla dimağın ilişkisi?  (20. Sözde) 
• Levh-i Mahfuzun dimağ ile ilişkisi? 
• Dünya ile dimağ ilişkisi? 
• Alem-i Emirle dimağın ilişkisi? 

 
Üçüncü dersin özetinden: Dimağ à on sekiz bin alemin koridoru, altı-yol kavşağı on 
sekiz bin alemi döllüyor. Hassaten dimağın beslenmesi konusuna girilmişti.  
 

 
Dimağ bizatihi vacibden beslenebilir  

1. Adem alemlerinden beslenmesi à ademden vücuda çıkartmak olarak 
düşündük. Adem alemlerinde kasıt neyi düşünmemiz gerekiyor? Adem nedir? 

2. Vücud alemlerinden beslenmesi à on sekiz bin alemden ergenlik konusuna 
girdik. İksirlenmeyen iksirleyemez. İksirlenmesi için on sekiz bin alem tarafından 
iksirlenmesi lazım. İnsanda rüşt ve büluğ konusu “sizi çift çift yarattık” (Nebe/78-8) 
mealindeki ayetle ergenlik konusuna girdik. 

3. İksirlenmek isteyenin yani neslinin devam etmesini isteyenin önce 
iksirlenmesi gerektiği. On sekiz bin alem tarafından iksirlensin, on sekiz bin aleme 
koridor olsun ki o şekilde iksirleyebilsin.  
 
Dimağ adem alemlerinden iksirleniyor On sekiz bin alemi de iksirliyor. Aynı zamanda 
Adem alemleri dimağda var. Adem alemlerinden çıkartma tarafı tekvine benziyor. 
Gayb olan bir şey adem mi? Adem olamaz. Vücud alemleridir. İmam-ı Mübin’dir. Levh-
i Mahfuzdan daha ileri İmam-ı Mübin’den çıkmamış̧ olanları da çıkartan bölüm. 
 
Dimağın şöyle bir özelliği var: on sekiz bin alemi iksirliyor mu dimağ? Dimağ 
iksirleyebilmesi için iksirlenmesi lazım. Vahyin ilk mukaddemesindeki sıkması, arıya 
vahyettik denmesi. “Vahy-i Kur'an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle hayat-ı 
kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın aklıdır” (Lem’alar 336) Vahye ilk muhatap olduğu 
zaman muhatabiyet; zahirde alıyor, bir şey yükleniyor. Ona bir şey yüklüyor. Üstü 
açılıyor. Aslında var olanı ayan ediliyor. 
 
Mesela; Usül yolumuzun dışında zerre kadar bir inhiraf ileride dalalet bataklığına gider. 
Masum gibi gözükürken korkunç cinayet olur. Usulde zerre kadar inhiraf edilmemesi 
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• Vücud 

• Vacib             tarafından besleniyor 

• Adem   
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lazım. İlm-i usûliddin ulemasının akaid hakkında ve alemler hakkında söylediği o taşlar 
üzerinden yürüyeceğiz. Onlarda inhiraf ileride dalalet bataklığına götürür. Zahiri aynı 
kabul et, hafife alma. Hafife alanlardır Hallac-ı Mansur, Muhyiddin Arabî. Mesela öyle 
bir hale geldi ki kendi evradını, namazdan önemli görmeye başladı. Yani bir sohbeti, 
kendi iç murakabesini üstün görüyor. Masum gibi dururken o inhirafın asla masumiyeti 
yoktur. Yani Risale-i Nur’da Nurculukta da öyle. Fiilen sadakat yapamıyorsun olabilir, 
insansın. Fakat zerre kadar itikaden inhiraf, masum değildir. O korkunçtur. Namazı 
kılmayan kafir olmuyor ama Allah’a biraz inanmıyorum desen kafir olursun. İman 
esaslarından zerre kadar inhiraf masum değildir. Ameldeki eksiklikler itikad ve iman 
eksikliklerine benzemez. 
 
Evvel, Ahir, Zahir, Batın bu dört ismi asla elimizden bırakmayacağız ki inhiraf 
etmeyelim:  
 
Zahir, neyse aynen doğrudur, budur. En sağlam doğru zahirdir. Şehadettir. O alemleri 
belirleyen olduğu için cennet bile buna muhtaçtır. Bu alemsiz o alem bilinseydi insan 
gelmezdi. (neyin etrafından kazıyorum şimdi) Vahy ile zahirde ilim bize yükleniyor. İlim 
alıyoruz. Bu zahirde böyledir, doğrudur. 
 
Batın ise alınanla içeride uyandırılandır ki bu Kur’an’dır. Kur’an budur. Bizim 
Kur’an’ımız budur. Kütüphanedeki Kur’an mushaftır. Alınanla sende uyandırılan. 
Okunup sende uyandırılandır, uyananlardır Kur’an. İnsan bu kâinattan öncedir. 
Çekirdek à evvel. Meyve à ahir. Ağaç à zahir. Sistem à batın. Hakikat-ı 
Muhammediye cihetiyle kâinatın çekirdeği aslisi insan. Kâinattan önceyiz. Kâinattan 
önce isek bu tarafımızın içerisinde on sekiz bin alemin içinde bulunan alemsizler de 
var. Adem, Adem alemleri. 
 
Ademde bile meratib var. Üstad adem için ne diyor? Adem mi? Alem mi diyor? Adem 
var. Adem alemleri dediği var. Adem alemleri, alemlerdedir. Adem ise alemlerde 
değildir. Adem alemleri daire-i ilimdedir. “Adem alemleri vücud-u ilme perde olmuş 
bir ünvandır.” (Mektubat 59). Zeminsiz zemin, ilmin gözüktüğü perdesiz perde. 
Zeminsiz zemin, İlim orada gözüküyor, varlık orada çıkıyor (bu noktada yeri tam 
gelmiş̧) Bir saray varmış̧. Sarayın içinde şehir var. Şehrin içinde memleket var. 
Memleketin içinde alem var. Bu saray nerede? Bu saray insandır. Mec’ul’deki nurdur. 
Vücuda gelmemiş̧. Her şey bu sarayın içindeyse bu saray nerede? Adem’dedir. 
 
Adem, Tekvin sıfatına bakıyor. Çünkü: Kudret vücuda bakan yönüdür. Allah’ın 
sıfatından Tekvin ise kudretin de arkasındadır... Onun için tekvin ademe bakıyor. 
Mesela; adam bir gecede veya bir gündüz hemen büluğ çağına giriyor. Bir anda bütün 
her şey değişiyor. Sanki o çocukluk dönemi ademdi. Adem haleti yaşatıyor. Her şey 
var ama hiçbir şey yok onun dünyasında. Ademden vücuda çıkıyor. Bu da hissiyatın 
ademden vücuda çıkışı demektir. Sinni büluğ. 
 
Rüşd ve büluğ çağı: Mesela büluğ çağına gelmeden önceki bir haletle büluğ çağına 
gelince bir anda alemlerin değişmesi vücuda çıkmış̧ gibidir. Bu hayvanda da insanda 
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da aynı. Bir de rüşd çağı var. Rüşd çağında olanlar çok azdır. Fark nedir? Büluğ çağı 
on beş yaşına kadarki haletler var. On beşten sonra ise döllenen, dölleyebilen, 
döllenebiliyor. Büluğ çağı deniyor buna. 
 
Rüşd sıfatı sadece Müslümanlarda oluyor. Münafık için rüşd sıfatı yoktur. Çalışmıyor. 
Rüşd sıfatı Rahimle aktif oluyor. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip 
batıldan kaçmayı fikriyat, hissiyat, vicdaniyete sahip olmanın simgeselliğidir “Rüşd 
çağı”. 
 

• Emir  à Büluğa bakıyor. Sinn-i büluğ.  
• Kudret  à Rüşde bakıyor.  

 
Çünkü; aleminde alemleri dölleyebilmen için Kudret isminin tahakkuku lazım. Emir, 
bütün kâinatta Müslüman mı, kafir mi fark etmiyor. Cenab-ı Hakkın emrinde hepsi, 
hava emrinde mesela. Müslüman, kafir değil emir aleminde ama kendini dölleyebilmen 
için rüşdle büluğ arasında bu var. Herkes büluğa giriyor. Mümin-kafir fark etmiyor. Ama 
rüs ̧de herkes giremez. Burada Cenab-ı Hak cc sana kapı açıyor. 
 

• Çekirdek itibariyle insan kâinatın çekirdek-i aslîsi. Kâinatta adem alemleri var. 
ama kâinatın dışında adem var. 

• Dimağda adem alemleri var. Adem yok. 
• Adem alemleri ancak eneyle bilinir, girilir. 
• Adem-i mutlak yok. İlm-i muhit var.  

 
Adem. Bir de adem alemleri var, ikisi arasındaki fark çok korkunç. Bir tanesi dimağ ile, 
biri de ene ile alakalı. Hiçliğini bilmek ademle alakalı. Allah bütün adem alemlerini 
belirlemiş̧ ama belirlenmişin dışında ya! Zata bir ayinedarlık var ademde.  
 
Ene ve Enaniyet: Ne yaparsan yap dimağ bir şeyin aynasıdır. Vicdan bir şeyin 
aynasıdır mahluktur. Kalb, ruh aynadır, mahluktur. Ama ene mahluk değildir. Mahluk 
değilse, mahluk olmayanı gösterir. Eğer mahluk olanı gösterirse makamı gitti. Albay 
teğmenlik makamında iş yapıyor. O zaman niye albay diyorsun? 
 
Dimağ, vicdan, ruh ve kalb mahluktur, aynadır. Ama ene mahluk olmayıp mahluka 
ayna olursa o zaman ene denmez buna enaniyet denir. Enaniyet à enenin mülk 
tarafıdır. Ene ise à enaniyetin melekut tarafıdır. Eğer ene varlığın aynası ise o 
zaman o ene değildir, ona sadece isim vermişsin. Ene mahluk da değil vacib de değil. 
Niye berzahtır? Çünkü vacibe ayna olma özelliği var. Özelliksiz özellik. Hiçliğini bilmek 
makamı bu yani. 
 
Adem alemleri ne o zaman? Adem alemleri ise daire-i ilimde bulunan, vücud-u ilmiye 
perde olmuş̧ vücud-u ilmiler ve vücud-u haricilerin çıktığı zeminsiz zemin. İlmî vücudlar 
ve vücud-u haricilerin çıktığı zemin, ifade edildiği yersiz yer. Vücudu yok ama varlık 
ifade edilmiş̧. Yani bizim on sekiz bin alem cinsinden bir vücut değil. Ama bunlar da 
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alemdir. Çünkü adem alemleri “Sübhanallah Sübhanallah” diyor. Bunu 11. meselede 
anlatıyor. Adem ise Sübhanallah Sübhanallah demiyor. 
 

• Elhamdülillahi rabbil alemin... Alemler. 
• Errahmanirrahim... adem alemlerinin üzerine bina edilen vücudlar. 
• Maliki yevmiddin... adem alemlerinin üzerine bina edilen vücudlar. 
• İyyake neabüdü ise... “Sana ibadet ederiz”.  

 
Bundan önce “ben, sen, o alemlerin Rabbi”. Ama “iyyake neabüdü” de “Sana ibadet 
ederiz” diyor. Allah’ın dışında bir şey yok ama “sana” diyor. “Sana” olması için dışında 
olması lazım. Nasıl olacak? Kim diyecek bunu? O adem oluyor. Biraz daha 
müşahhaslandıralım: Zat taayyün ve teşahhus ediyor. (Şualar 9) Adem alemlerindeki 
taayyün ve tes ̧ahhus O’na diyor. Aslında bunu diyen yine kendisi. Bendeki O 
yani. İhlas suresinin başında “Kul hüvallâhü ehad… küfüven ehad.” Aynı ama tam aynı 
değil. Ne aynı ne gayridir. Yani bendeki (bensiz ben), ademdeki O. O burada 
taayyün ve tes ̧ahhus etmiş.̧ Bu, aslına diyor. Kendinden kendinedir. 
 

 
Adem alemleri dimağda kendine göre yapılandırmış̧. Dimağın yedi mertebesinin 
zeminsiz zemini adem alemleri. Zanlar hep orada fışkırıyor. Zan? Adem alemlerinde 
ben sekiz kafalı beş ayaklı acube-i mahluk olabilirim ama böyle oldum. Bunu biri 
seçmiş̧. O seçilmeyenler nerede? Yani Allah’ın ilminde sırf bu model yok. Başka 
modellerde ihtimallerim var. Bunlar adem alemleri. Bu adem alemleri var, benden 
kopuk değil. Yer yer, zaman zaman zanlarla, tahayyüllerle çıkıyor. O hayal ettiğin şey 
adem alemlerindeki vücutların. Hayal ettiklerin adem alemlerinde aynısı var. Onu 
kullanıyorsun. Hayal, hiçliği kurgulamıyor. Ademi kurgulayamaz. Adem deyince 
mevcudatın dışına atacaksın. Alem deyince kafanın içine koyacaksın. Adem 
alemleri daire-i ilimde. Levh-i Mahfuz onun çatısı. 
 
Peygamber kıssalarıyla Dimağın ilişkisi: İnsan topraktan yukarı ve aşağı gittikçe 
korku olur, üşür. Sebebi; vücut alemlerini toprak simgeliyor. Vücuttan hangi yönden 
uzaklaşırsan korku olur. Ruh-ceset ayrışması belirlenir...bedende bir yansıması olur. 
Titreme ve üşüme başlar. Hz. Peygamber’e (asm) ilk vahiy geldiğinde üşüdü. 
“Üşüyorum, örtün beni” dedi. 19.Mektubta: çocuğu okurken Allah Resulü (asm) 
göğsüne elini koydu yani temas etti, aynı sır. Tek vücut oldu, kaynak oldu. Çocuğa elini 
koyunca iki ruh tek cesed gibi oldu. Cebrail niye sıktı? Cebrail (asm)’ın sıkmasıyla ruhu 
cesedden kurtardı ve mutlak hâkim kıldı. 
 

Küfür, şirk  
 

à 
 

Ademde 
 

yok.  
 

Adem alemlerinde 
 

. 
 Adem alemleri  

 
à 
 

dimağda kendisini  
 

Tahayyülde, Tasavvurda, ayrı ayrı gösterir.  
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Vahye ilk muhatab dimağdır. 1. ve 23. Söz tamamen dimağa bakıyor. Çölün hiçbir 
belirlenişi yoktur. Her daim değişkendir. Dimağ aynı böyledir. Çöle benzer. Çöldeki 
insan dimağıyla imtihan oluyor. Süleyman (as) kıssasının dimağa bakan yönü: 
“Cinlerden bir ifrit, makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. (Neml 39-40)” 
“vezirlerinden celb ilmini bilen bir alim, gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin 
yanınızda o tahtı hazır ederim.” dedi. Taht-ı Belkıs Yemende iken Şam’da aynıyla ve 
suretiyle hazır olmuştur. 
 
Görüntü dimağ ile alakalı. Cin ve havayı kullanma hasebiyle Süleyman (as) dimağcı 
bir Peygamberdir. Hüdhüd kuşu da hafriyatsız su buluyor. Hafriyatsızdan kasıt à 
zannın olmaması. (cennette hiçbir şeyin hafriyatı yok. Madde-i hayattan olmuştur. 
Dünya gibi atomdan olmamıştır. Dünyada her şeyin posası var) Dimağın dışına çıkmış. 
Hafriyatsız suyu bulmak; ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu ya ashabım? Takvanızı 
artırın yani tecerrüd yani bir şey yapmadan tecerrüd ediyorsun, ilim geliyor. 
 
İlim sahibi insanın à cinden üstün olduğunu gösteriyor. Cin à makamından kalkana 
kadar. Alim à göz açıp kapayıncaya kadar. O taht bir anda nasıl olmuş? Her şey her 
yerde var (her esma). Bu alim (enfüsçü) onların üstünü açmış. Bir şeyin üstünü açınca 
alttakini çekmiyorsun. Dimağ ile enfüse vardığında dimağ bitmiyor. Taht, dimağ 
kullanılarak getirilmiştir. 
 
Hz. İsa (as)’ın azami mucizesi insanları diriltmesi à ölmüş̧ ruhların ihyası...yine dimağ 
ile olacak. Dimağ ile ölmüş̧ ruhları diriltmektir İsevi meşreb... 23. Söz: Tin suresi. İncir 
ve zeytine Allah (cc) yemin ediyor. Zemini incir ve zeytin hakikati oluşturuyor. 
 

• İncir  à On sekiz bin alemin cemidir. 
• Zeytin  à Nura işaret ediyor. 

 
Birinci mebhas, birinci nokta: insan nur-u iman ile a’la-yı illiyyine çıkar; Nur-u iman à 
dimağı tarif eden tariflerden. İmanın yeri à Kalb. Kalbte imanın yeri à vicdan. 
Vicdandaki imanın ziyasının, dimağda makes bularak nur-u iman ile dışarı çıkması à 
Nur-u iman: imanın nurudur. İmanın kendisi değil. Ziya-ı iman deseydi zulmet aynı 
yer denirdi. 

• Karanlık à Dimağda à İtikad 
• Zulmet  à Kalbde  à İman 

 

Musa (as) 
 İbrahim (as) 
 

ayeti dimağa bakıyor 
 

Çölün  
 özelliği  
 

à 
 

Susuz   
 

( 
 
Musa (as 
 

)) 
 à 

 
Sıcak  
 

ve 
 

ateş   
 

( 
 
İbrahim(as 
 

)) 
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Nur-u İman à vicdanla dimağ beraber çalıştığı zaman insan kıymet alıyor. İman 
kalbde. Dimağ ile vicdan kalbin iki farklı ayakları. Kalb iman konuşunca dimağsız 
konuşamazsın. İmanın ilk giriş kapısı à İtikad ile. İtikad olmadan à iman olmuyor à 
deliler, çocuklar, hayvanlar. İtikad olmadan dimağ olmuyor. Her itikad: imana 
dönmüyor. Zahirde itikadı var. İman etmemiş̧. İtikad etmiş̧ ama iman etmemiş̧. 
Peygamberimiz asm yanında bulunduğu halde iman etmeyenler gibi. 
 

• Nur-u İman à Dimağda 
• İman   à Kalbde 

 
Mühim à bir şeyin vücudu varsa, ademi de aynısıdır. Bir şeyin vücuddan çıkabilmesi 
için ademden sıyrılması lazım. Her vücud mertebesinde adem mertebesi de vardır. +2 
derken -2’yi barındırıyor +2’siz -2 diyemezsin. 0 yoksa + yoktur. Akla ne geliyorsa 
Levh-i Mahfuzda ademi vardır. Cebrail’in de ademi vardır. Her vücudun vücuda 
çıkmadan önce ademi var. Esmanın ademi à Sıfat, Sıfatın ademi à Şuunattır. Küfür 
ademdir.  
 

Vicdan  à İman <---->  Zulmet  à Kalb 
Dimağ à  Nur  <---->  Küfür  à (karanlık) 

 
Nur-u imanın ma’kesi dimağdır. Zulmet-i küfür ise kalbtedir. Dimağda iman olursa, 
imanın sana getirileri. Kalbe ve vicdana sirayet ederse imanın içine giriyorsun. Ruh 
seviyesinde iman olursa artık fena oluyorsun. “İyyake na’bûdu” huzur oluyor. Gaflet 
olmuyor hiç.  
 
Ruhu da geçince hiçliğini bilmek. Artık Bendeki O, O’ndaki ben aynı oluyor. Ene oluyor. 
İman bitiyor. Şuhud oluyor (iman gaybadır). İmandaki eminlik mertebesi gayb değil. 
Dimağa giren küfür hemen zulmete inkılab etmiyor. Savunma sistemi var. Nur’da ise 
hemen geçiş var. Cehennemin çıktığı bir kaynak var. Cehennemin kendisi ademdir. 
Çıktığı kaynak ademdir. Allah (cc) şeytanı huzurundan adem alemlerine attı. Çöle attı 
à dimağ.  
 
İman, nisbet, intisab: “İman insanı San’i Zülcelaline nisbet ediyor. İman bir intisabdır” 
(Sözler 311) Nisbet; nesebi hatırlatıyor. Kaynağına döndürüyor. İman seni aslına 
taşıyor. Kökenine götürüyor. Zıddı; burada yetim ve kimsesizliktir. İmansızlık; seni 
kökeninle, nesebinle bağını keser. Yetim ve kimsesizlikte ye’is olur. Allah (cc), şeytana 
“ben senin velin değilim” diyerek kökenini kesti. 
 

• On sekiz bin alemde sahne almaya geldik. Bir günlük sahne dünya.  
• Düşmanın seni tanıdığı kadar sen kendini tanısaydın, oynadığın bu filmin baş 

rolünde sen olurdun. 
• Düşman rolü şeytana verilmiş.   
• Bu dünya sahnesinde ölüm de dirilmek de rol! 
• Aslına, nesebine, köküne taşınmayan iman taklittir. Gurbettesin. 
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• Kafir demek; hiçbir alemle alakan kalmamış̧. Çöle atılmış̧, kapatılmış̧. Yaşıyor 
ama yaşadığının farkında değil.  

 
“İnsan, iman ile insanda tezahür eden sanat-ı İlahiye ve nukuş-u esma-i Rabbaniye 
itibariyle bir kıymet alır. Küfür, o nisbeti kat’eder. O kat’dan san’at-ı Rabbaniye gizlenir” 
(Sözler 311) 

• İman ile, imandan daha öteye, arkasına bir şey uyanıyor. 
• İmanın nuru ile à insan-ı ekbere inkılab ediyorsun, oraya taşınıyorsun.  
• İnsan-ı ekbere gideceksin à Şahsiyet-i Muhammediye’ye giriyorsun. 
• Cüziyetten külliyete çıkınca sanat böyle tezahür ediyor. 
• Sanat demek senin açılımın demek. Rububiyeti gören sanatı görür.  

İnsan küfre girince kafasında bir tanrı, yaratıcı oluşturuyor. Ve bu anlayış ona ebede 
kadar zulmedecek. 
 
Sual: Şeytanda İslamsız iman var mıydı? Şeytanda eylem vardı. İbadet yapıyordu 
ama bizim gibi Allah’ı böyle bilmiyordu. Allah’ın hata, zulüm yapabileceğini düşündü 
ve “ben Ademden (as) üstünüm” dedi. Bugünkü Müslümanların sorunu bu işte! 
Allah’ın Rububiyetine inanmakta sorun var. Namaz kılıp oruç tutuyor ama Allah 
düşmanlarıyla aynı safta olabiliyor. Edille-i Şer’iyye varken abisini, hocasını, şeyhini 
putlaştırabiliyor. Zahiri şeriata, Allah’ın cc dinine muhalefet ettiğini gördüğü halde; “Bir 
bildiği vardır” diyor. Bu (haşa) “Allah’ın bilgisi yoktur” demektir. 
 
Antika nedir? “İşte insan Cenab-ı Hakkın böyle antika bir sanatıdır.” (Sözler 311) 
Antika; geçmişi bize taşıyandır. Kökenine sirayet etmiş̧ olandır. Peygamber efendimiz 
(asm) Veysel Karani hazretlerine hırkasını üşümesin diye göndermedi. Koridor açıyor 
Ona. Sirayet var. Benim ruhuma bununla girebilirsin. İnsan kaynağına geri dönüp 
girebiliyor. Antika oluşu ondandır. Esmanın içine girebilir. İnsanda bu var. Nesebine 
dönebiliyor. 
 
İnsan; insanla insanlaşabilir. Malzemelerle değil. İnsan kendisiyle insanlaşabilen tek 
varlıktır. İnsan kendisiyle de kendisini üretiyor. Mesela ben kendimi merak ediyorum, 
kendimle. Kendimi merak ediyorum. Kendimi tanımak için harici kullanıyorum. 
Kullandıktan sonra kendimi kendimle inşa ediyorum. Bu sefer kendimi kendimle 
buluyorum. Bu vasıtayla, istisna ve müstesnadır. Hiçbir mahlukta yoktur bu. Cebrail 
(as)’da da yoktur. Yani kendini kendiyle inşa etmesi. İman ışık, imandan daha öteye 
taşınacaksın. Bunu da şuur ile yapacaksın... 
 

Arayanla aranılan aynı kişi à İnşa eden de edilen de aynı,  
Yürüyen de varılan da aynı à Duran da yürüyen de aynı,  
Olan da olunmuş da aynı, à Konuşan da konuşulan da aynı,   
Konuşan da susan da aynı… 

 



 

      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 5 

Dimağ ve Tekvin 
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• İnsan à kendi bildiğine itimat etme nisbetinde nakıstır. 
• Nisbetin tersidir à nakıs 
• Nisbi à köküne, nesebine bağlanmaktır. 
• Nisbet etmek; à aslına taşınmaktır.  
• İnsanın kendine bildiğine itimat etmesi à o nisbetten kopmaktır. 

 
Sual: Nasıl anlarız? Cevab: İnsanın kendisini beğenmesi, kendi bilgisine güvenmesi 
ile anlarız. 
 
Bu tip insanlar: 

• Tenkitçi olur. Başkasının bilgisine ihtiyaç duymaz. 
• En büyük zaafı; derse katılmaz. Kendi okumasını esas alır. 
• Müzakere ve mütalaayı bırakır (oysa medreselerin ve Osmanlının yıkılmasına 

sebep müzakerelerin yok olmasındandır) 
 
(Yasin kardeşin sunumudur) 
Tekvin; sıfat-ı zatiye mi yoksa sıfat-ı subutiye mi? diye bize bakan tarafı dimağa 
bağdaştıracağız.  
 
Sual: Dimağa nasıl etkisi var?  
Cevab: bunu çözebilmek için ilk önce zati mi yoksa subuti mi olduğunu bir 
kararlaştıralım dedik önce. 
 
Sıfatlar; 

1- Sıfat-ı İlahiye à Allah’a ait sıfatlar. Kendisi ve manasının zıddını Cenab-ı 
Hakta nisbet caiz olan sıfatlardır. Bunlar: Rıza, Rahmet, Gazab gibi (iki ucu da 
kendisine bakıyor.) 

2- Sıfat-ı Zati à Allah’ın zatından ayrılması mümkün olmayan zatına lazım olan 
ve vacib olan sıfatlar Bizde karşılıkları yok. (içsel alemde var)  Bunlardan zıd olması 
gerekenlerden biz çıkmışız.  

3- Sıfat-ı subutiye à Bunlar bizde olup, Cenab-ı Hakta da var ama bizden ona 
bağlantıyı kuran sıfatlar. (Aynada gözüken esmadır. Ayna sıfattır) Sıfat-ı zatiye de bu 
aynayı ayakta tutan kısım  
 
Cenab-ı Hakkın Sıfatları à hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam sıfatları var. 
Bizde bunlar mevcut. Biz bunlarla Allah’ı tanıyoruz. Ş.147’de: “...yedi sıfat-ı subutiye 
olan hayat, ilim, kudret, irade, sem’, basar ve kelam sıfatlarının…” diye geçiyor. Üstad 
burada Tekvini; subuti sıfat diye almamış̧. Zati sıfatlar: kıdem, beka, vücud, 
muhalefetün lil havadis, kıyam-ı bi nefsihi, tekvin. 
 
Tekvin nedir? var etmek meydana getirmek yaratmak. Yaratmak zati olması yönünde 
ama bunu ispat etmemiz gerekiyor. Devamlı sorulan “Allah’ı kim yarattı” sorusunun 
cevabı: Yaratılan bir varlık bir şey yaratabilse bile önceden yaratıldığından dolayı onu 
gerçekleştirir. Yani bir vagonun diğer vagonu çekmesi için en baştaki lokomotife ihtiyaç 
var. Demek ki en başta tek bir yaratıcıya dayanması lazım. Bundan dolayı yaratan tek 
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olduğu için kendinden sonraki yaratma özelliği o baştan geliyor. Onun için tekvin zatî 
olması gerekiyor. Yani: yapan yapılması lazım. Yapılacak, sonra yapacak. 
Yapılmadan yapmak diye bir şey yoktur. 
 
Tekvin diye bir sistem var. Bunun içinde adem de var. Ademin içinde tekvinin içerisine 
yalnız ilim giriyor. İlimde her sahasına giremiyor. İlim nakıstır. İlim yalnızca tekvinin 
içerisindeki ademe taalluk ediyor. Ademinde ademi var. Derecesiz derece. Adem 
ile adem-i sırf aynı yerde. Tekvin ademin içinden ilim (mümkin ve mümteni) olanları 
alacak, fakat bunlarda hayatlı olanları alıyor. Tekvin bir manada bazı şeylere hayat 
veriyor. Hayat verdikten sonra ancak hayatlı olanları alıyor. Yani ilmin içinde inkılap 
geçiriyor à mümkin ve mümteni olarak ayrılıyor. 
 
Ademin içerisinde: madum & mevcud (vücud) & mümkin & mümteni var. Bunların 
içinden mümkin ve mümteniyi çıkarıyor. Diğerleri zaten mümtenin içerisinde var. Yani 
sekiz kafalılık da tek kafalılık da mümkinde var fakat mümteniye tek kafalı olarak 
çıkıyor. İlim tek kafalı olmayı alıyor. 
 
Mümteni à istatistik bilimde demograf: örneğin bir zar düşünelim uzayda 
görülebilecek ihtimallerin hepsi var. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,) 1,2,3,4,5,6’dan başka bir sayı 
gelemez bunlar mümkindir. 7,8,9 da mümtenidir. Ama bu sayıları ifade edebilmek 
için 0 -10’a da ihtiyaç olması gerekiyor. Olmayıp da olması lazımlar mümtenidir. Yani 
6 diyebilmen için 7 de olması gerekiyor. Ama zarın üstünde 1,2,3,4,5,6 sayılarını almış 
7,8,9 sayılarını almadığına göre bunlar mümteni vücudlar. Bunlar olmadan da 
1,2,3,4,5,6 sayıları ifade edilmiyor. Varlar ama vücudda değiller. Bu sayılar sonsuz, bu 
sonsuzluğun içinde de 1,2,3,4,5,6 var. Dolayısıyla bunların hepsi mümteni. Bunların 
içinden seçtiğimiz bu altı sayı mümkin. 
 
Kudret ve irade 1,2,3,4,5,6 sayıyı almış̧. Bu zarların atılması halinde 1 gelmesi ya da 
2 gelmesi gibi olasılıkların hepsinin değerleri toplamı 1’e eşit olması gerekiyor. Yani 1 
gelmesi de 2 gelmesi de 3 gelmesi de değerler toplamı 1/6’dır. 1/6 +1/6 +1/6 +1/6 +1/6 
+1/6 = 6/6 = 1 sayı doğrusundaki bütün sayılar mümtenidir. Bu sayıların gelmesi için 
bir sebep olması sadece bu sayılara taalluk etmiş̧. Zarın üstüne sadece 6 tanesini 
almışlar. Bu altı sayı ise mümkin. Bu altı sayıyı bir düzene koyarsak: mesela 5’ten 
büyük sayılar desem bir irade yapsak 5’ten büyük dediğim için 5’ten küçükler madum 
olacaklar. Gelecekler ama bir işe yaramayacaklar veya gelmeyecekler. 1, 2, 3, 4 
madum 5 veya 6 da vücud olacaklar. 
 
“...çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere mahsus, irade 
hayat ile olabilir, ihtiyari iktidar zihayatlarda bulunur, tekellüm ise bilen dirilerin işidir.” 
(Şualar 146) Yani buna göre bilmek hayatın alametidir. “...emr-i tekvinisi, kudret ve 
iradeyi tazammun ettiğini...” (Sözler 197) 
 
Bu da emr-i tekviniye vasıtasıyla içinden mümkin olanları çıkartıyor. Bütün sayma 
sayıları kudrete madum olarak, madum da ayat-ı tekviniyeye uygun olarak geliyor. 
İrade mevcudları çıkartıyor. İradede inkılap geçiriyor vücud oluyor ve sȩriat-ı fıtriye 
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meydana geliyor. Madum –mevcud – mümkin – mümteni à en kapsamlı olan 
mümteni. Mümteni çıkarttı à Sonra ilmin içine kudrette geldi à Mümkini çıkarttı à 
sonra mümkinde evamir-i tekviniye işin içine girince madum oldu. Madumun içinde de 
mevcut var. Mevcuda da evamir-i tekviniye girdiği zaman vücud buluyor iradede. 
 
Mevcud ile ilmî vücud farklıdır: Mevcuddur ama vücuda çıkmamıştır. İlm-i vücuda 
kudret taalluk ettiği her şey mahluktur. Kudretin taalluk etmediği her şey ilm-i 
vücuddur. Atom cinsinden, esirden de değildir. Misal: bir bina projesi ilm-i vücuddur. 
(mevcut). Mevcut; ilmî mertebeleri de kapsar. Vücud-u ilmi vücuddur ama mevcut 
değildir. Vücud-u hariciye çıkmamış̧ (daire-i ilimde mesela). İlm-i vücuda tekvin 
müdahale ediyor ilim oluyor. Ademe tekvin müdahale ediyor. 
 
Adem; ilmin ifade edildiği varlıksız varlık, zeminsiz zemin, vücudsuz vücud. İlim diyor 
ki; “bende varlığım ama ademe nasıl gideceğim” nasıl gidecek ilim oraya? karakterini, 
yapısını, şeklini bilmediğimiz tekvin giriyor devreye: “senin işini ben yapacağım” diyor. 
Ademe giriyor. S- nasıl giriyor? C- cehaleti ortadan kaldıran ilimdir. Cehalet ilimse 
cehalet vardır demektir. Karpuz gibi yarıp bakalım cehaletin içinde ne var: Cehaletin 
içinde adem var. 
 
Tekvin sıfatının içinde bulunan ademin bizdeki karşılığı cehalettir. Cehalet 
girmediği ilim ise sonsuz ilim olur. Ademin karşılığı. İlim ise karşıtıdır.  
 
Sual: Bu ilmi nerde ifade ediyoruz?  
Elcevab: Cahilliğimizin üzerinde. Cahilliğini bilmekle başlar. Çünkü o bilmekte 
ilmin temelidir. İlim ademle başlıyor. Üstad hiçliğini bilmekle ifade etmiş. Eski 
eserlerde “cehl-i cehenneme atılacaksınız” diyor. Cehaletin vücudu var ama vücudsuz 
bir vücud, varlıksız varlık. Ortadan kaldırılacak kadar vücudu vardır. Bunu ortadan 
kaldıran ilimdir. 
 
“Vücud-u ilmiye perde olmuş bir ünvandır (adem)” (Mektubat 59) Yazının yazıldığı 
perde. Yazıya bakıldığı için kimse perdeyi görmüyor. Gözükene odaklanıp gözükeni 
gösterene hiç bakmadık. Gösterene dikkat çekince görülüyor. Gösteren karşıki taraf 
biliyoruz ama hepsi biziz. Adem derecesi var. Fiziksel bir kaidedir: iki vücud, aynı 
madde aynı anda aynı yerde bulunmaz. Biri bulunurken diğeri olmaz. Ya ilim vardır ya 
da cehil vardır. Hakikatta ise bütün zıdlar birbirine bindirilmiş̧, hiç biride birbirini 
kapatmamış̧. Fizikte aynı yerde +10 derece varsa -10 derece yoktur. Hakikatte ise 
vardır. Çünkü zıdları kaldırırsanız derece yoktur. İlim cehil cinsinden, cehil ilim de 
cinsinden değildir. 
 
Eğer tekvin müdahale ediyorsa o zaman ilmi vücuddan ademe, ademden ilmi vücuda 
dönmüş̧ oluyor. Muhalefetün lil havadis, kıyam bin nefsihi, kıdem, beka, vahdaniyet: 
bunlar denmişse bizde işlevi var demektir. Bizde işlevi olmayanı Allah dememiş̧, bize 
haber vermemiş̧. Mesela vahidiyet-i zatiyenin içindekileri bilmiyoruz. İşlevi bizde 
olmadığı için kendisi yok bizde. Tekvin bize haber verilmiş̧ o halde işlevi var bizde. 
Yani tekvin Allah-u alem cehaletimizin zeminsiz zeminini tutuyor. Yani cehil o kadar 
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büyük nimet ki üzerine bina edilen ilim kadar değerli. Burada tek nakıslık bilmemek. 
Cehlini bildiğin anda cehalet zemin oluyor, üzerine bina ediyorsun. 
 

• Cehaletin kadar ilmin vardır.  
• Cehaletin kadar Allah vardır.  
• Cehaletin kadar itikadın vardır.  
• Hiçliğin kadar Allah taayyün ve teşahhus ediyor.  
• Aczin kadar Allah cc sende kadirdir.  
• Naksın kadar Allah cc sende kudretlidir.  
• Cehaletin kadar Allah cc sende alimdir.  
• Kendini tanıdığın kadar Allah cc sende var olur.  

 
Allah’ı tanımak kolaydır. İnsanı tanımak çok zordur. Çünkü Allah’ın peygamberi, 
kitabı, sanatı var. İnsanın ise; ne peygamberi ne kitabı ne de sanatı var. Ne ile neyi 
tanıyacaksın. İnsan kendiyle kendini insa̧a edemez. 
 

• Tanıyanla tanınan aynı yerde olursa…  
• Gidenle gidilen aynı olursa  
• Sevenle sevilen aynı olursa                           işte zor burası…  
• Anlayanla anlaşılan aynı olursa 
• Okuyanla okutan aynı olursa  

 
İnsan insansız insanlaşamaz. Kısacası kendini kendinle inşaa etmek. Kendini 
kendinle seyretmek. Bu saydıklarımız hiçlik demektir. Hiçliği konuşmanın adıdır.  
 
Cehalet à ademin sıfatsız sıfatı bizde. Cehl-i cehennem. Yani hastalıklar, musibetler, 
günahlar à vücuda çalışıyor.  
 
Sual: Vücudî mi, ademî nasıl anlarız?  
Elcevab: Bir şey geldiğinde bulunanı ortadan kalkıyorsa o vücud değildir. Misal; ilim 
geldi cehaletin kalkıyorsa (cehalet bende asıl değil). Buzu kaldırdığında su daha vardır 
(buz asıl değilmiş̧) Suyu kaldırdığında her şey ortadan kalkar (demek su asıldır). Yani 
bir şeyin cevher mi, araz mı olduğu, sıfat mı cevher mi olduğu nasıl anlaşılır? kaldırın 
birini ne oluyorsa. Mesela ses veya düşünce: düşüncemi benden kaldırın ben hâlâ 
varım. Konuşmamı benden kaldırın ben hâlâ varım. Demek bunlar hep araz, sıfat. 
hayatımı benden kaldırın ben hâlâ varım. 
 
Namaz kılmak ademden sıyrılmaktır. Ademden sıyrılabilen namaz kılar. Zaten “bir 
nevi huzura kabulün olan namaz ile…” huzur olabilmesi için ademden çıkman lazım. 
Namaz kılmayan ademdedir. Adem de cehl-i cehennemdir (bizdeki karşılığı). Demek 
oluyor ki Allah’ın bahsetmediği daha fazladır bahsettiklerinden. Risale-i Nurda da aynı 
kaide var. Yani dediklerinden daha fazladır demek istedikleri. Ondandır ki nurları 
tanımadan önce iyiydik. Okudukça cehaletimiz arttı. Cehaletin içine fikren baktığımızda 
tekvindeki ademdir. Cehaletimi anlamak ilim oluyor. Ne kadar artarsa o kadar kök 
atıyorsun aşağıya. Bildikçe aşağıyı işgal ediyorsun. (ağaç gibi yükseldikçe köklerin 
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yayılması gibi) Kur’an’ın anlatmak istediklerinin daha fazla olduğunu mana 
mertebelerinden de anlıyoruz: Vahy, sunuhat, tuluat, işarat, rumuzat… şücûn, gusûn, 
muttalaun… bunlarında her birinin yetmiş mana mertebeleri var. “Hadîste vârid olduğu 
gibi, "Herbir âyetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir bâtını, bir haddi, bir muttalaı 
vardır. Bu dört tabakadan herbirisinin (hadîsçe "şücûn ve gusûn" tabir edilen) füruatı, 
işaratı, dal ve budakları vardır." mealindeki hadîsin hükmüyle…” (Şualar 711) 
 
Tekvin ademe taalluk ediyor. İlim ademe giremiyor. Tekvin devreye giriyor. Ademe 
giriyor, alıp çıkıyor. Verilmesi gerekenleri ilme veriyor. Bir sel geliyor. Kudretten 
kendine lazım olanları alıyor. Bundan dolayıdır ki ilimdeki her şeyi kudret, vücuda 
çıkarmıyor. Mesela dükkandaki her şeyi sen gidip alıyor musun? lazım olanları 
alıyorsun. 
 
Sual: Kudret nasıl seçiyor? 
Elcevab: Evamir-i tekviniyeyle. Kudretin içinde à evamir-i tekviniye var. Evamir-i 
tekviniyede à ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyelan var. Meyil à irade değil. Kitab-ı 
Mübin’de à kudret ve irade. İmam-ı Mübin; ilim ve emir. Emir à kudretten farklıdır. 
Tekvini ilme koşturan emirdir. Emr-i tekvini à kudret ve iradeyi tazammun ediyor. 
Evamir-i tekviniye à sıfat ve iradeden gelen. Emir’i bilmiyoruz. Ama Oradan çıkan emr-
i ilahi veya evamir-i tekviniyeyi biliyoruz (bize yakın olanları). Tekvin ilme verirken o 
arada ademle ilim arasında veya ilim ile emir ademe karşı saldırıyorlar. 
 
Veya (tefekkürümü söylüyorum): tekvin emiri kullanıyor. Ademdeki ilme dönüşecek 
miktarları, cinsleri ilme taşıyan veya ilme yakıştıran emirdir. Durup dururken bir şey 
çıkmaz, birisi emrediyor. 
 
“İrade sıfatından gelen şeriat-ı tekviniyenin hamelesi, mümessili ve 
mütemessilleridirler” (Sözler 511) Şeriat-ı tekviniye irade sıfatından geliyor. “Sıfat-ı 
iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili 
ve mütemessilleridirler (Mektubat 478) 
 
Şeriat-ı fıtri à Evamir-i Tekviniye. Şeriat-ı fıtriyenin zemini à Evamir-i Tekviniyedir. 
Evamir-i tekviniye ise à İradede. Emr-i tekvini ise à Kudret ve İradeyi tazammun 
ettiğine göre dışında olması lazım. Kudret ona göre iş yapıyor. Tekvinî Kevn. Kudret 
sıfatının à Zata ve Mahluka (Kevn’e) bakan yönü var. 
 

• Kudret sıfatının Mahlukata bakan yönü   à Emr-i tekvinidir. 
• İrade sıfatında ise (iradenin içini bilmiyoruz)  à Evamir-i Tekviniye (İhtiyaç, 

İştiyak, İncizab, Meyelan) 
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• İmam-ı Mübin’i (mazi ve müstakbel denilen sistem) işleten à Emir ve İlimdir. 

(Allah-u alem emir maziye İlim müstakbele bakıyor ama kesin bilmiyorum)  
• Kitab-ı Mübin à Kudret ve İrade sıfatına bakıyor.  
• Kudret à Kitab-ı Mübin’in aslına doğru bakıyor.  
• İrade ise à çıkmış̧ olan hazır hale bakıyor.  
• İmam-ı Mübin emirse à emir aslına bakar, evveline bakar. İlim ise sonraki 

çekirdeğe bakar dersek:  
• Emir à kökteki tohum (mazi). 
• İlim à meyvedeki çekirdek (müstakbel) 

 
“Aynadaki güneş ne ayndır ne gayrdır.” (16.sözde) diyor Üstad oysa güneşin yedi rengi 
onun sıfatıdır. Dikkat edin emir denilen özellik Sübut-i Sıfatta yoktur. Emir denilen 
özellik Zat-i Sıfatta da yoktur. Arada geçiş̧ gibi bir şey de değildir. Emir çözülürse emir 
olan hava arşı da çözülür. Emir’in geçmiş olduğuna dair delil: havada kapasite (yani 
hıfzetme) olarak gelecek yoktur, mazi ve hâl vardır. O yüzden Hava à Emir ve İradenin 
arşıdır. 
 

• İradeà Hâl (çekirdek)  
• Emir ise à Mazi (kökteki tohum) 
• Sıfat-ı ilahide à gazab ve rahmet 

 
Zat-i sıfatta à kıdem, beka, vücud, muhalefetün-lil havadis, kıyam bi nefsihi, tekvin. 
Sübut-i sıfat à ilim ve hayat. Bunların içinde emir yok ama İmam-ı Mübin Emr-i İlahi 
ve İlm-i İlahiyi tazammun ediyor. Havada geçmiş̧ depolu. Ama gelecek yoktur. Hava 
geçmişe ve su ana bakıyor. 
 
“Şu kâinat, emr-i Rabbânî ile seyyaredir. Şu mahlûkat, izn-i İlâhî ile, zaman nehrinde 
mütemadiyen akıyor, âlem-i gaybdan gönderiliyor, âlem-i şehadette vücud-u zahirî 
giydiriliyor, sonra âlem-i gayba muntazaman yağıyor, iniyor. Ve emr-i Rabbânî ile, 
mütemadiyen istikbalden gelip hale uğrayarak teneffüs eder, maziye dökülür.” 
(Mektubat 239) 
 
Ademe göre ilim à istikbal. Ademdekileri ilmin eline veren à emirdir. 
 
“Amma Kitab-ı Mübin ise, âlem-i gaybdan ziyade, âlem-i şehadete bakar. Yani, mazi 
ve müstakbelden ziyade, zaman-ı hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade, kudret 
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ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır” İmam-ı Mübin kader defteri ise; 
“Kitab-ı Mübin”, kudret defteridir (Mektubat 37) 
 
Kudrette olan her şey vücuda gelmiyor. Önceki düşüncemiz şöyleydi: Cenab-ı hakkın 
ilmindeydik. Cenab-ı hak irade etti mec’ul oldu. Kudret taalluk etti kâinat oldu. Ama 
Kudret taalluk ettiği zaman her şey vücuda çıkmıyor. Levh-i Mahfuzda her şey vücuda 
çıkmıyor.  
 
İkincisi ise: vücuda çıkacaklara ikinci irade taalluk etti.  İlk irade ile ikinci irade 
karıştırılıyor. İlk irade dediğimiz şey à Emirdir. Emir ile Levh-i Mahfuza yazılıyor. 
Kudret Levh-i Mahfuzdan çıkarıyor. Levh-i Mahfuzdan çıkacak olanları irade ediyor. 
Çünkü irade Kitab-ı Mübin’e bakıyor. Hazır zamana bakıyor.  
 
Şu sebeple karıştırılıyor: bu mevcudatın  

• Allah’a bakan yönü var 
• Mahluka bakan yönü var.  

 
Kudret bize yakın... Kudret hangilerini yarattı? İrade ettiklerini yarattı. İrade hangilerini 
tercih etti? İlmin tesbit ettiklerini. Allah’ın Levh-i Mahfuzdakileri à ilimdir. Tercih ettikleri 
à iradedir. Yarattıkları à kudrettir. 
 

• Kudretin daha aslı à İrade.  
• İradenin daha aslı à İlimdir. 

 
Vücudu buraya getiren bunun tersidir. İlim à ilmin içinden hangileri çıkacak. İrade à 
hadi çıkart Levh-i Mahfuza yani dendiği zaman. Kudret à bunları çıkaran. Ama Allah 
canibinden bakış̧ (zuhurattan). Mahlukattan bakarsan iş değişiyor. Yani aynaya kendin 
için bakarsan kendini görürsün. Temizlik için bakarsan kirleri görürsün. Kudret ve irade 
bu yüzden esnek. 
 
Sual: Emr-i tekvini mi yoksa evamir-i tekviniye mi daha cami? 
Elcevab: Evamir-i tekviniye à emr-i tekvini tazammun ediyor. Arapçada evamir-i 
tekviniye à rükün ve erkan. Evamir-i tekviniyenin içindeki: ihtiyaç & iştiyak & incizab & 
meyelan. Emr-i tekvine à sen ayrıl dendi. Allah canibinden (zuhurat) 
 
Şu kaleme baktığımız zaman ilk önce kudret gözüküyor. Levh-i Mahfuzda bu vardı. 
İlim. Hangisi çıkacak? İrade. Çıktı, kudret. Bize ilk bakan kudret (bu bizden bakış̧) insan 
canibinden (mahlukat) 
 
Levh-i Mahfuza yazılma sürecine bakalım: Allah ilim sahibi à mutlak ve muhit. 
Bunları çıkart diyor. Levh-i Mahfuza çıkartıp muayyenleşmesi à irade. Allah tekvindeki 
ademe emirle çık diyor. İlim oluyor ama o ilimde bir bütünlük var (o ilmin mahiyetini, 
nasıl olduğunu bilmiyoruz). Orada kudret o emirle çıkanı ilme dönüştürdü. Onların 
içerisinden tercih etti. İlimdeki kudret şecere-i hilkat olması için Hasan’ın yaratılması 
için. İlim à vücuttur. 
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Ademden ilme dönüşmesi için Kudret’te lazım. İlim kudretsiz olmuyor. İlme dönüştü 
Kudret oldu. Onların içinden seçiyor. Adem à İlim à Kudret. Kudret à ilmi bir sahaya 
oturtan, ilmi tutandır (sadece yaratmak değildir) ademin zıddıdır. Ademin vücudsuz 
vücudu. Ademin zıddı ilim değil. Ademin içerisi cehalet. Cehaleti ilim kaldırıyor. 
 
Adem yoktur da vardır, vardır da yoktur. Mekansız mekân, vücudsuz vücud, varlıksız 
varlık, ilimsiz ilim à bunları ortadan kaldıran ilimdir. Burada ilm-i vücudları irade 
seçiyor. Cehalet vardır ama mekânsızdır. Mekânsıza da kudret taalluk ediyor. İrade 
mekânsızı muayyenleştiriyor. Cehalet vardır, varlıksız vardır. O “var” dediğimiz 
kudrettir. İlim sadece bilmek değildir. 
 
Bilmediklerini bilmek ilim ise bildiklerini bilmek irade oluyor. Bunları ayakta tutan kudret. 
Bilmek bir sıfatıdır. Canlılık hayattandır ama hayat hep canlılık demek değildir. Her şey 
hayatla yaratılmış̧. Hayatla faniye geliyoruz. Ölmek ile bekaya gidiyoruz. Dünya, anne 
karnı gibi. Ölümle ahirete doğuyoruz. “Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar.” 
(Sözler 279) Şu an yıkanıyoruz, yıkandık. Anne karnının çoğusu, dünyanın da dörtte 
üçü su.  
 
Dimağ tekvinin çocuğudur. 
 
“Ey benî-âdem! evamir-i teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir 
hikmet verdim ki: her şeyi kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor ve eline de 
öyle bir san'at verdim ki; elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir, halifelik ve 
padişahlığına mühim kuvvet elde eder.” (Sözler 256) 
 
“...işte o zât, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i bînihayenin kâşifi 
ve ilâncısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellâlı, seyircisi ve künuz-u esma-i 
ilahiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan; böyle baksan -yani ubudiyeti cihetiyle- onu  

• bir misal-i muhabbet,  
• bir timsal-i rahmet, 

bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. Şöyle baksan, 
yani risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir sirac-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i 
saadet görürsün” (Sözler 237) 
 

• İbrahimî meşreb   à şefkat ve tefekkür.  
• Süleymanî mes ̧reb  à gayba hükmetmek  
• Davudî mes ̧reb   à demiri evirip çevirmiş̧. 

 
Bizde ise simgeselleri dönüştürmek, değiştirmek. Zahirde Davut as. demiri evirip 
çevirmiş̧. Bizde ise demir gibi kafayı, demir gibi klişeleşmiş sözleri, demir gibi 
odaklandığımız şehvet, para gibi şeyleri balmumu gibi değiştirir kelamla.  
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Kelam: eşyanın tabiatını değiştiriyor. İlim  & irade & kudreti tazammun ediyor. Ses 
değildir. Tekvinin çocuğu dimağ ise tekvindeki yazılım dimağda da vardır. Adem de 
var. Adem bizde cehalet. 

Zat-ı hakk'da mahrem-i irfan olan 
anlar bizi 

İlm-i sır'da bahr-i bi-payan olan 
anlar bizi 

Bu fena gülzarına talib olanlar anlamaz 
Vech-i baki hüsnüne hayran olan 

anlar bizi 
Dünye vü ukba'yı tamir eylemekten geçmişiz 

Her taraftan yıkılıp viran olan 
anlar bizi 

Biz şol abdal'ız bırakdık eğnimizden şalımız 
Varlığından soyunup üryan olan 

anlar bizi 
Kahr u lütfu şey'-i vahid bilmeyen çekdi azab 

Ol azabdan kurtulup sultan olan 
anlar bizi 

Zahid'a ayık dururken anlamazsın sen bizi 
Cür'a-yı safi içip mestan olan 

anlar bizi 
Arifin her bir sözünü duymağa insan gerek 

Bu cihanda sanmanız hayvan olan 
anlar bizi 

Ey niyazi katremiz deryaye saldık biz bu gün 
Katre nice anlasın umman olan 

anlar bizi 
Haklı koyup la-mekân ilinde menzil tutalı 

Mısri'ya şol canlara canan olan 
anlar bizi 

(Niyaz-i Mısri) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 6 

Dimağ ve Levh-i Mahfuz 
İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin 
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Bu derste İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin’i anlamaya çalışacağız. Neden İmam-ı Mübin 
ve Kitab-ı Mübin’i anlamalıyız? Çünkü “İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin Levh-i 
Mahfuzun defterleridir” diyor Üstad. Sonra Levh-i Mahfuzla üçünün bağlantısına 
bakacağız. 
 
Amacımız Vahy-i Kur’an’a taşınmak. Yani Vahy-i Kur’an’ın ne olduğunu anlamaya 
çalışacağız. Yani Cebrail (a.s) getirdi elinde şöyle bir parşömen kâğıt, dedi “Al bunu 
insanlara oku” mu? Ya da Vahy-i Kur’an’ın altında ne var? 
 
Zaten daha önceki meselelerde ilm-i kelam alimlerinin üzerinde durduğu iki mesele 
var: Bir tanesi çoğunlukla tartışma meselesi olan, yer yer mezhep imamlarında farklılık 
gösteren meselelerden biri de “İmanda artma, azalma olur mu?” meselesi. Diğeri de 
Kur’an ın mahluk olup olmayışı hakkında çok tartışmışlar. Bu meseleyi konuşacağız. 
Kur’an mahluk mudur değil midir? Eğer Levh-i Mahfuzda ise Kur’an o zaman 
mahluktur. Eğer Levh-i Mahfuzdan değil de daha arka plandan geliyorsa Levh-i 
Mahfuza inmişse Cebrail (a.s.) oradan alıp Efendimiz (s.a.v) alıp getiriyorsa o zaman 
mahluk değildir. O zaman Levh-i Mahfuz için Kur’an nedir? Yani Vahy-i Kur’an’ın temel 
hatlarıyla kâinatta nasıl işlediğini, nasıl cari ettiği, Allah’ın niye böyle bir kitap 
gönderdiği. Mesele kâinatın mantığını çözmek açısından ve dimağın buradaki 
işlevi? Yani neden muhatap dimağ? Yani neden kalb değil de dimağ. Belki onu 
çözersek imanın neden kalbte olduğunu da anlayabiliriz. Meselemiz bu minvalde 
yürümek. 
 
İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin için Onuncu Mektub’u okuyacağız. “İmam-ı Mübin 
Levh-i Mahfuzun divanıdır. Bazen de ünvandır” diyor Üstad. “Zülkarneyn şahısta 
görünen bir ünvandır. Muayyen bir şahıs değildir” der Üstad. Peki niçin bir muayyen 
şahıs değil de şahıs da görünen bir ünvandır? Zülkarneynin sıfatını ve işlevini kim 
yapıyorsa o asırda Zülkarneyn odur veya nev’inden bir efrattır veya ferdlerinden 
bir ferdir. Mesela senin köyünde hiç kimse yok (nurcu olarak). Eğer Zülkarneyndeki o 
vasıf ve sıfat sende varsa (küfrü durduruyor, sur yapıyor vs.) orada Zülkarneyn sıfatıyla 
vasıflaşan sensin demektir. 
 
İmam-ı Mübin Levh-i Mahfuzun bir ünvanı ise o İmam-ı Mübin’i biz fark edersek, o 
sıfatla vasıflanırsan senin dimağın Levh-i Mahfuza döner. Yani garip bir şey 
söylemedim. Çünkü; Şecere-i hilkat büyük insan değil midir? Biz küçük kâinat değil 
miyiz? Kâinat büyük insan mıdır? İnsan küçük kâinat mıdır? Bununla Üstad oraya mı 
girdi? Ben diyor “Gece yatsı namazında o aleme girdim” 
 
Şimdi bizim gayemiz cüz-i nazarını cüziyetten çıkarıp küllileştirmek. Şimdi cüz-i bir 
hakikatı külli yapmak için oraya girmen lazım. Peki o sȩcere-i hilkatte Levh-i Mahfuz 
var mı? Var. Cebrail (a.s) var mı? var. Allah’ın dışında her şey var. O’nun her sȩyi 
bende yok mu? Bir numunesi mevcud. Numunesini bende uyandırırsan Levh-i Mahfuz 
olmuyor mu bendeki? Olur. O zaman vahiyde Levh-i Mahfuz. Hiç Cebrail (a.s) gerek 
yok yani! O zaman senin dimağına vahiy inmez mi? Uyandırırsan iner. Peki 
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Zülkarneynden niye misal verdim? Zülkarneyn bir sıfat ve bir unvandır der Üstad. İsim 
değil yani. Kim o sıfata girerse Zülkarneyndir. 
 
O zaman bizim dimağımız da Levh-i Mahfuz oluyor. Sen büyük kâinatın küçültülmüş 
modeli değil misin? Kâinat-ı sûğra değil misin? Her ne ki varsa sen de yok mu? 
Sendekinin adı bil-kuvve değil mi? O bil-fiil değil mi? (Çekirdek-ağaç). Evet 
benzemiyor. Çekirdek ağaca benzemiyor ama biz çok iyi biliyoruz ki ağaç çekirdekten 
çıkmış. Kur’ân Levh-i Mahfuza iniyor. Cebrail (a.s) da Muhammed asm’a getiriyor. 
İşlevi bu. Levh-i Mahfuza vahiy iniyor. Ondan bu tarafa getiriyor. Senin Kitab-ı Mübin’in 
oluyor. Oraya gelene kadar İmam-ı Mübin oluyor. 
 
Kendi Kitab-ı Mübin’ini kendin yazıyorsun: Şecere-i hilkat Furkan’dır. Aynı 
zamanda o İsrafil’dir Arş’a kadar. Levh-i Mahfuza vahiy iniyor mu? İndi. Oradan Cebrail 
(a.s) bu tarafa getiriyor mu? Getiriyor. Şimdi Kur’an’ın Allah’tan Levh-i Mahfuza kadar 
işlevi ayrıdır. Levh-i Mahfuzdan Peygambere gelişi ayrıdır. Allah kelâm sıfatından 
Levh-i Mahfuza indirdi mi? Oradakini Cebrail (a.s) bu tarafa getirdi mi? Cebrail (a.s) 
işlevi buradandır. Senin, dimağın bil-kuvve mi? Bu dimağın bil-fiil açılırsa ağaç 
olursa ne olur bu dimağ (şecere-i hilkatte) Levh-i Mahfuz olur. Vahiy direk inmez 
mi sana? Kendi kitabımızı yazınca indirdiğimiz kadarının Kur’an’ımızı yazıyoruz ve 
onunla da karşılaşıyoruz. Kendi kitabını oku deniliyor ya. Kendi Kitab-ı Mübin’ini 
kendin yazıyorsun. Şimdi Kur’an’ın ne kadarına muhatapsın, o senin Kitab-ı Mübin’in. 
İmam-ı Mübin’e iman ediyorsun, Kitab-ı Mübin’den emin oluyorsun. 
 
İnsan nasıl büyük kâinat olur? İnsan maddi ve manevi her uzvunu, organını şükr-
ü örfîde kullanırsa bu insan inbisat ve inkişaf eder. Büyük kâinat olur. Yani kafası 
Kab-ı Kavseyn, ayağı atom. Başıyla sonuyla ve ortasıyla bütün âlem “ben” olurum. 
Muhatab-ı İlahî olursun, hiç kimse kalmaz. Çünkü insan böyle bir şeye adaydır. Çünkü 
şecere-i hilkat Allah’ın dışındaki (Kab-ı Kavseyn, Arş-ı Azam, Arş, Levh-i Mahfuz vs.) 
hepsi ağaç. Hepsi o ağaç, çekirdek de ben (o ağaca göre çekirdeğim) O ağaç şecere-
i hilkattir. (Bir kere tanımlamaları iyi oturtmamız lazım) O çekirdek benim. Meyvenin 
içindeki çekirdek benim. 
 
Eğer ben bu çekirdeğimi Allah’ın emrettiği şükr-ü örfîde kullanırsam, bende inkişaf 
ederse, ben ağaca inkılab etmiş olur muyum? Ağaca inkılab etmişsem o zaman Ars ̧
benim, Kürs benim, Levh-i Mahfuz benim, Cebrail benim, Cennet benim, Cehennem 
benim, Hakikat-ı Muhammed cihetiyle bütün kâinat senden yaratıldığı için 
çekirdek-i aslî sensin. Her şeyin bil-kuvve hulasa-i camiası sensin. 
 
Peki Levh-i Mahfuza inen Kur’an sana otomatik iniyor. Sensin zaten orası. Levh-i 
Mahfuz zaten sendin, Ars-̧ı A’zam zaten sendin. Şimdi Levh-i Mahfuza Allah 
canibindeki yönüyle Levh-i Mahfuzdan bu tarafa yönü çok farklıdır. Kitab-ı Mübin, 
İmam-ı Mübin yani. İkisine de Levh-i Mahfuz’dan bu tarafa bakarsan çıkamazsın işin 
içinden. Aynı oluyor o zaman. Şimdi İmam-ı Mübin’i Levh-i Mahfuzdan çıkış̧ tarzında 
bakarsan bu sefer isi̧n içinden çıkamazsın. Mesela:  
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Nur-u Muhammedî...Mec’ul’un iki yönü yok mu?  
 

• Mana à Allah canibi  
• Nur   à Mahlukat canibi, çıkış yönü.  

 
Yani Allah tarafından bir çekirdeğin hülasalanması mana. O Nur-u Muhammedî olur. 
O Nur-u Muhammedî’den dışa vuruş̧ hepsi çıkmış̧ mı? Çıkmamış̧. Mesela diyelim ki: 
Peygamberin en büyük sıfatı tebliğdir. Bir köyde bir nurcu, bir tarikatçı bir kardeşimiz 
gafile namaz öğretiyor. Diğeri imana geldi. Nebîlik yaptın sen. Hidayetine vesile oldun. 
Hidayeti veren Allah’tır. Peygamber hidayet vermiyordu ki, vesile oluyordu. Aynı şeyi 
yapıyorsun ama meratibi düşük. Arıya da vahiy geliyor ama meratibi düşük. Vahy-i 
zımnî var, vahy-i sarih var, vahy-i îma var vs. mertebeler var. Yetmiş mertebesi var 
vahyin. 
 
“İlm-i Ezelî’nin ünvanları olan” diyor İmam-ı Mübin Levh-i Mahfuz ilm-i ezelinin yani 
ezeli mahluktan nasıl olacak Levh-i Mahfuza. Levh-i Mahfuzu devamlı besleyen ezeli 
yönü. Kur’an-ı Kerim Levh-i Mahfuza iniyor. Levh-i Mahfuz’dan sonra İmam-ı Mübin ve 
Kitab-ı Mübin var. İmam-ı Mübin (vücut dairesi için) geçmiş ve geleceğe bakıyor. Kitab-
ı Mübin hazıra bakıyor. 
 
Sual: Levh-i Mahfuzla İmam-ı Mübin’in ne farkı var? Allahualem şöyle bir farkı var: 
İmam-ı Mübin sana has, sana özel, senin geçmiş̧ ve geleceğin var. Kitab-ı Mübin hali 
hazır, Levh-i Mahfuzda senin de geçmiş̧/geleceği var, onunda geçmiş̧/geleceği var. Bu 
şekilde bir izah getirilmiş̧. Mesela bu kelam, realitesi var, gerçektir. Ama benim 
buradaki anlayışım, bana yaptığı iz düşümle seninkisi farklı. Bu kelam senin Kitab-ı 
Mübin’indir. Ama buradaki sana yaptığı tesir senin İmam-ı Mübin’indir. Burası burası 
değil. Burası burası gözüküyor. Burası tenteneli bir perde. Değil burada haram işlemek 
boş bile geçirmeye değmeyecek bir alem. O kadar kaliteli. Burası boş zaman 
geçirecek, hani günah bile yapmasan bile değmeyecek bir alem. Hiç gerek yok yani. 
Çünkü ezeli ve ebedi bir daha buraya burası için gelinmeyecek. 
 
Haramın maneviyatımıza etkisi: İmam-ı Azam diyor ki “Değil haram, helal olan 
ekmeğini çok yersen haram oluyorsa ya o ekmek haram olursa ne olur?” Helal 
ekmeğini yemek helaldir. Ama helalini çok yersen haram olur. Ya o ekmek bir de haram 
olursa ne olur? Haramın karesi olur. Ondan sonra derse gelirsin aval aval bakarsın, iki 
de bir zihnin gidip gelir, kitap okursun anlamam dersin. Eyleme geçiremezsin. Bunlar 
haram yemekten kaynaklanıyor, haram bakmaktan kaynaklanıyor. Haram yerseniz 
oradan çıkan enerji, o göz, harama gider kesin. İmam-ı Azam diyor ki “Gireni kontrol 
edemeyen hangi yolla çıkacaksa orayı kontrol edemez.” Bir malın nereden geldiğini 
öğrenmek istiyorsanız nereye gittiğine bakın. Televizyonda geçirdiğin vakit kadar 
o enerjinin (o enerjiyi bakma, görme, seyretme, işitme, vücut enerjisi) vücuda soktuğun 
haramlardan oluyor. Helal olsaydı olmazdı o. Dersi anlamıyorsan, derse gelemiyorsan 
vücuduna haram girmiş demektir. Haramlar var yani bir sürü. Çünkü bakmak enerji 
değil mi? 
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Mesela Allah bir kendisi bakıyor mevcudata, bir de senin nazarınla bakıyor. Ben 
bakarken Allah benim baktığım yere bakıyor benim gözümle, harama bakınca 
Allah’ı harama baktırıyoruz. Allah’ın bakışını harama çeviriyoruz. Benim baktığım 
harama Allah da harama bakıyor. Allah bakarken haram değil ama benimle bakarken 
haram oluyor. Çünkü Allah bir şeyi emreder hasen olur nehy eder kabih olur ya. Allah 
kendi sanatına bakmıyor mu? Bir de gayrın nazarıyla niye bakıyor? Çünkü mahlukata 
dönüşmüş̧ hakikatın hali -ben- Allah bir de benim gözümle bakıyor, benim kulağımla 
duyuyor, ben ne duyuyorsam Allah duyuyor tamam mı? Benim gözümle bakıyor. Ben 
harama bakınca Allah’ı harama baktırıyorum, Allah’a haram seyrettiriyorum. 
 
İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin: Mevcudat à Kitab-ı Mübin ama sana yaptığı tesirat à 
İmam-ı Mübin. Mesela toprağın altındaki çekirdek à İmam-ı Mübin. O zaman 
kendinden önceki Kitab-ı Mübin. Kendisi Kitab-ı Mübin. Kendinden sonraki yine İmam-
ı Mübin. Çünkü hazır eşya Kitab-ı Mübin ise sen de hazır değil misin? Bedenin Kitab-ı 
Mübin’dir. Yani şu ben miyim (kendini göstererek) değil vücut. Peki hazır eşyanın 
dışında mıyım ben? Değilsin berabersin. O zaman ben de Kitab-ı Mübin’im aynı 
zamanda. Peki o ben olan ben kimdir? İmam-ı Mübin. Peki hazır eşya Kitab-ı Mübin 
ise ben de hazırım. Ben de Kitab-ı Mübin’im. 
 
Yani Kitab-ı Mübin-i hepten dışımda aradım. Allah’ı hep kendi dışımda aradım. 
Kitab-ı Mübin buzdur. İmam-ı Mübin sudur. Su Kitab-ı Mübin’dir. Böyle geriye doğru 
nerede durursan arkan hep İmam-ı Mübin yani. Şimdi ben bu varlığın dışında kalabilir 
miyim? Ben Kitab-ı Mübin’im. Ruhum İmam-ı Mübin’dir. Ama ben tahammül 
edemiyorum, ruha da tahammül edemiyorum, ben ruhla ben olamam, mümkün değil. 
Ben öyle bir sȩy olacağım ki hiçbir şeye benzemeyeceğim, her şeyin kaynağı 
olacağım. Böylelikle enaniyetin de tatmin olacak. Enaniyet menfi manasında değil. 
Yani Allah (cc) şirk istemiyor. Allah’ın en câmi halifesi insan değil mi? Ben de 
istemiyorum ondandır. Zaten evde kavgalar oluyor. İştirak istemiyoruz. Allah ile rakib 
olamam çünkü o bana benzemez. Mahlukat benzediği için rakip istemiyorum. Onun 
için mahlukatlar rakipsiz yaratılmış̧. Yok rakip. Cebrail (a.s) bile rakip değil. 
 
Mesela İmam-ı Mübin sürekli hali hazır için tefekkür ettiğimiz için bunu yanlış̧ yaptık. 
Sanki sanıyorduk ki geçmişteki geçmiş̧, gelecekte ki gelecek...Halbuki gelecek zaten 
orada. Geçmişte orada. Hepsine bu sefer Kitab-ı Mübin dersek İmam-ı Mübin-i Levh-i 
Mahfuzun arkasına taşımamız lazım. Başka çıkar yolu yok. İnsanlar buna inandığı için 
zaman makinesi diye bir sȩy yapmaya çalışıyorlar. Şimdi adam zaman makinesini 
yapıyor. Arka plandaki psikoloji nedir? Şunu kabul etmek zorunda, geçmişteki adamlar 
orada duruyor olması lazım ki ben oraya gidebileyim. Yoksa zaman makinesinin ne 
mantığı olacak? Ya da geleceğe dönük gidecekse ya da geçmişe gidecekse demek ki 
adam bunu kabul etmiş̧. İnançlı inançsız bütün herkes bunu konuşuyor zaman 
makinesini. Ama kimse arkasındaki psikolojiyi sormuyor. Arkasındaki psikoloji şu 
“herkes geçmiş̧ ve gelecek hazır hale inanıyor...” yoksa nereye gidecek. Diyelim ki 
geçmişe gidecek adam zaman makinesiyle veya geleceğe gidecekse geleceğin zaten 
orada olduğuna inanıyor olması lazım. Eğer öyle bir şey yoksa nereye gidecek bu 
adam, mesele bu. Yani geçmiş neredeyse gelecek de orada olması lazım. 
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Çekirdekteki programa kudret taalluk etmemiş. Bir kere çekirdekteki programa kudret 
taalluk etmediyse o zaman aslında ona Kitab-ı Mübin diyemeyiz. 
 
“İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir veçhi de sırr-ı hayatla anlaşılıyor 
ve sabit oluyor. Yani nasıl ki âlem-i şehadet ve mevcud hazır eşya intizamlarıyla ve 
neticeleriyle hayatdarlıkları görünüyor. Öyle de âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve 
gelecek mahlukatın dahi manen hayatdar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-
u ilmîleri vardır ki; Levh-i Kaza ve Kader vasıtasıyla o manevî hayatın eseri, 
mukadderat namıyla görünür, tezahür eder.” (Sözler 111) Yani bir eşyanın iki yönü var. 
Her şeyin ruhu var. Hayatı da var. Mazi ve müstakbel canlı ve ruhludur. Senin 
gelecek hayatın Levh-i Mahfuzda yok mu? Ama manevi var. Bu mahluktur. Ama senin 
ruhunla buraya daha temas etmediği için ilmidir o ruhu. 
 
Cismani ve manevi vücud: Sual: Kudret taalluk etti mi etmedi mi? Kudret o mazi ve 
müstakbeldeki hayatını etmiş ama ruhuna etmemiş. Bir ilmi programa, çekirdekteki 
projeye kudret taalluk etmezse ilmî vücut denilir. Ona kudret taalluk ederse 
mahluk olur. Bu mahlukun vücutları da bir cismani olur bir manevi olur. O da 
mahluktur. Mesela diyelim ki senin şefkatin mahluktur. Sandalye de mahluktur ama 
meratibi farklıdır. Biz orayı karıştırıyoruz. Manevi olunca biz kudret taalluk etmemiş 
zannediyoruz. Başka örnek; senin kafanda bir sürü projeler var. İlm-i vücuttur kudret 
taalluk etmemiş. Ama senin bir de yaptıkların var. Yaptığın binalar var. Hakikaten 
yapmadığın bina var, yaptığın bina var. İkisi de benziyor. Bir tanesi mahluk manevidir. 
Yapmadıkların daha ilmidir. Şefkatinden misal verelim. Şefkatin var mı yok mu? Var. 
Mahluk mudur? Mahluktur, manevidir. Kudret taalluk etmiştir. 
 
Şu ceset esmaların en son kesifidir. Onun için en başı en iyi tanımlıyor. Allah’a en 
güzel ayna olabilmesi için cismaniyet lazım. Ama şu cismaniyet bedenin arkasına 
gidince his, şuur, hayat. Yani aslında ruhun donmuş̧ halleri bunlar. Daha arkaya git: 
 

 
Levh-i Mahfuz mahluk mu değil mi? Yukarıda sayılan mertebeler aynı hakikatin, 
hakikat meratibleri aynı şey. Levh-i Mahfuza kudret taalluk etmiş, Kitab-ı Mübin. Levh-
i Mahfuza kudret taalluk etmediklerine İmam-ı Mübin denildi, ilim olduğu için. Levh-i 

• Nur-u Muhammedî 

• Kab-ı Kavseyn 

• Arş-ı Azam 

• Levh-i Mahfuz 

• Arş 

• Cennet-Cehennem 

• Daire-i İlim 

• Daire-i Hayat  

• Kürs 

• Levh-i Mahv-İsbat 

• 7 kat sema 

• Alem-i şehadet 
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Mahfuzun bir kısmı mahluk, bir kısmı mahluk değil. Allah’a bakan yönü mahluk 
değil. Çünkü levh-i ezeli deniliyor. Levh-i Mahfuzdaki her sȩy mahluktur. Ama Levh-i 
Mahfuza şöyle baktık geliş̧ kaynağına o yönüne baktığımız zaman o baktığımız taraf 
mahluk değil. Mesela ene mahlukat tarafı nur, Allah’tan beslenen tarafı mana. Allah’ın 
esmasının mahlukiyet yönü. 
 
Levh-i Mahfuzu biz mahluk olarak almalıyız. Mahluk değil ezeli ise, “bazı istisna zatlar 
levh-i ezeliye giriyor” diyor Üstad. Nasıl girecek? Geylaniler için demiyor mu? On altıncı 
Lem’a da bazı zatlar diyor levh-i ezeliye girer, hatta Levh-i Mahfuzu da geçti. 
Peygamber Efendimiz o kapıyı açık bıraktı diyor. Levh-i Mahfuz mahluk olmazsa oraya 
kim girebilir? 
 
O zaman melaikeler Allah’ı hiç görmediler? Mukarrebin melaikeleri gördü. Yani Levh-i 
Mahfuzda Allah’ın taayyünü var her makamda… o mertebede Cebrail (a.s) görmüştür. 
Mesela Arş’ta ki müekkel melekler, öyle melekler var ki Allah’a bakıyor başka bir şey 
yok. Onun vazifesi o. 
 
Sual: Tahiyyat nerede oldu?  
Elcevab: Levh-i Mahfuzda Cebrail (a.s) bakıyor. Levh-i mahfuzdan sonra ne vardı 
Arşı-ı Azam ve Kab-ı Kavseyn. Levh-i Mahfuz da iken o mertebede iken Peygamber 
(sav)’in Allah ile konuşmasını ve Allah’ın kendisi Levh-i Mahfuza mertebesi kadar 
düşüyor gözüküyor ki o canlı ve ruhludur. O zaman dedi ki Allah ilk önce ona 
“Esselamü aleyke ya Eyyuhennebiyyû...” İlk önce selam veriyor Allah. Selam oradan 
geliyor. Senin üzerine Esselamü aleyke. Hemen oradan Peygamber (sav) “Esselamü 
aleyna ve ala ibadillahissalihin” (hemen genelledi) 
 
O zaman bizim şehadetimiz Cebrail (a.s)’ın şehadetinden daha kaliteli olacak. Bizim 
Cennet’teki en zirve makamımız Peygamber (sav) dünyada yaşamış. İlk önce 
kelamına ve rüyetine mazhar oldu. Müşahede etmedi, rüyetine mazhar oldu. O zaman 
rüyet var. Müşahede burada. Şuhud yeri burası. Burada müşahedetullah var, 
Cennet’te Ruyetullah var. İman-ı Billah, Marifetullah, Muhabbetullah, Müşahedetullah. 
Ama vaad edilen Cennet’te Ruyetullah var. Ruyetullah hiçbir zaman burada 
olmayacak. Müşahedetullah var, an şartla olur: Eğer Mi’racımızı yapabilir, hakikaten 
kalben ve ruhen Mi’racımızı yapabilirsek İmam-ı Rabbani’ler gibi. Onlar Ruyetullaha 
mazhar olmuşlardır. Cebrail (a.s) müşahedetullahtır. Çünkü geçemedi, eğer 
geçebilseydi Ruyetullah olacaktı. 
 
“Demek ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmadığını, belki bazı şeraitle 
mukayyed bulunduğunu ve o şeraitin vuku bulmamasıyla o hâdise de vukua gelmiyor. 
Fakat o hâdise, ecel-i muallak gibi Levh-i Ezelî'nin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-
i Mahv-İsbat'ta mukadder olarak yazılmıştır. Gayet nadir olarak Levh-i Ezelî'ye kadar 
keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor” (Lem'alar 104) 
 
Sual: İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin’in Levh-i Mahfuzdan farkı nedir?  
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Elcevab: İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin bana has. Levh-i Mahfuz hepimizin olduğu yer. 
Yani senin İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin’in de orda, onunki de benimki de orda. Ama 
İmam-ı Mübin / Kitab-ı Mübin meselesinde ben sadece kendimi nokta-i nazar kabul 
ederek okudum. 
 
Bir önceki derste dedik ki “dimağın bir özelliği de adem alemlerinin vücut giydirmesi” 
Şimdi sen sadece kendin Kitab-ı Mübin olursan o zaman İmam-ı Mübin ne olacak? 
Adem alemlerinden çıkmayanlar senin İmam-ı Mübin’in oldu. Onları çıkaracaksın 
bundan sonra artık keşifler başlayacak. Senin keşifler İmam-ı Mübin’in oldu. Yani 
hiçliğini bilmek İmam-ı Mübin’in olacak. Bu kadar Risale-i Nur, bütün malumatların 
Kitab-ı Mübin şahid aldı. Artık hiçliğini bilmek, kendine vücut rengi verme ademe 
düşersin, hiçliğini bilmek senin İmam-ı Mübin’in olacak. O zaman adem alemleri İmam-
ı Mübin’in olacak. 
 

 
Kader kalemi ve Kudret kalemi: İki tane kalem var: Bu, sȩcere-i hilkatte haritada 
kullanılmış̧. Kader kalemi kader defterine yani İmam-ı Mübin’e yazıyor. Kudret kalemi 
kader mistarıyla kudret defterine yani Kitab-ı Mübin’e yazıyor. Bunlar Evvel- Zâhir- 
Bâtın- Âhir oluyor. İmam-ı Mübin daha sonra kudret kalem mistarını kullandıktan sonra 
ağacı yazıyor. Kudret eli kader kalemiyle kader defterine İmam-ı Mübin’e tekrar 
yazıyor. Kader kalemini kudret eli kullanıyor. 
 
Bir evveldeki çekirdekte bir yazım var. Bir meyveden sonraki çekirdekte bir yazım var. 
Ve ortada da bir kudret defteri var. 
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İki tane de defter var:     
• Levh-i Mahfuzun defterlerinden olan kader ve kudret defteri diyor. 
• Kitab-ı Mübin’e de defter diyor, İmam-ı Mübin’e de defter diyor. 

 
Üstad bir nazarî kader, bir bedîhi kaderi anlatıyor. Çekirdekte iki tane kader tecellisi 
var: Nazarî kader, bedîhi kader. 
 

 
Bedihî kader ve nazarî kader çekirdeğe yazılıyor. Çünkü ağaçta bu ikisi hem bedihî 
kaderin tavır, vaziyet, şekil, hareket Kitab-ı Mübin’de gözüküyor. Kitab-ı Mübin’de var 
ama maddi değil. Maddi olan kısmı kudret defterinde Kitab-ı Mübin’de gözüküyor. İkisi 
de yazılıp sonra başka bir surette tekrar sonlanıyor. 
 
Mizan ve intizam: Bu şekle mizanı koymadık. Mizan nereye girer burada?  
 

• Mizan: bütünlük içindeki durumu...  
• İntizam ise kendi içsel yapısı.  

 
Mesela: Benim iç alemimde intizamlıyım. Ama cemaat içinde nizamlı olacağım. Şöyle 
diyelim: karaciğer intizamlıdır, vücuda göre nizamlıdır. Mesela göz intizamlıdır, 
mevcudattaki renk ve şekillere göre gözüm nizamlıdır. Yani adeta nizama bakılarak 
intizam yapılmıs.̧ Veya intizama bakılarak nizam yapılmış. Mesela gözümü yapan 
eşyayı ve mevcudatı görmezse bana göz yapamaz. Yani sesleri bilmeyen bana kulak 
yapamaz veya kulağı yapandır sesleri yapan. Mizan o bütünlük içindeki durum değil 
de kompledeki yapı sistemi. 
 
“...hususan zîruhun vücudu bir kelime gibidir. Söylenir ve yazılır, sonra kaybolur. Fakat 
kendi vücuduna bedel ikinci derecede vücudları sayılan hem manası, hem hüviyet-i 
misaliyesi ve sureti, hem neticeleri, hem mübarek ise sevabı, hem hakikatı gibi çok 
vücudlarını bırakır, sonra perde altına girdiği gibi...” (Şualar 69) 

 NAZARÎ KADER 

Emir ve ilm-i ilahi 

İntizam-ı manevi 

Tavırlar 

Vaziyetler 

Şekiller 

Hareketler 

Tesbihatlar 

BEDÎHİ KADER  

İrade ve evamir-i tekviniye  

İntizam-ı maddi  

Keyfiyat  

Vaziyet  

Heyet  
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İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin’de çekirdek. Çekirdekten ağaç, tekrar çekirdekler 
oluşuyor. Böyle bir üretim var gibi gözüküyor. Yani neden böyle bir şey var insanın 
aklına geliyor? Mesela yazılır mevzusu; yazmak Kitab-ı Mübin’e, İmam-ı Mübin’e 
yazılması gibi ifadeler var. Burayı okuyunca biraz o akla geldi. Bir kelime nasıl ki 
ağızdan çıkıyor burada diyor ki “zîruh bir kelime gibidir söylenir” “Allah” dedim çıktı. 
Çıktıktan sonra yazılır, nasıl yazılıyor? hava zerrelerine yazılıyor, herkesin kulağına 
gidiyor. Söylenmesi ağzımızdan çıktı sonra yazılır, sonra az önce söylediğim “Allah” 
kelimesi yok şu an duyduk ve bitti. Yazıldıktan sonra kendisi gitti. Gittikten sonra ne 
oldu? Buradaki kulaklara, hava zerrelerine hepsine yazıldı. 
 
Aslında böyle bir üretim var gibi duruyor. Söylenmesi emir gibi geliyor. Yazılması “ilim-
irade-kudretin” İmam-ı Mübin’e ve Kitab-ı Mübin’e yazılması gibi. Sonra o vücut 
kayboluyor. Sonra ikinci derece vücutları sayılan ruhu, manası, hakikatı, misali, 
mahiyet-i şahsiyesinin dünyevi neticelerini ve uhrevi semerelerini hüviyet ve sureti 
tekrar İmam-ı Mübin’e yazılıyor. Yani böyle bir üretim tabir-i caiz ise var. 
 
Sıfatlar kendini gösterecek, ortaya çıkaracak şeyler üretiyor desek doğru olur mu? Yani 
şimdi sadece ilm-i ezelideydi diğer sıfatların bir taalluku yoktu. Onlarda tezahür etmek 
istediler ve ortaya bir şey çıkartmak istediler. Bu sefer onlarda devreye girdi. Kitab-ı 
Mübin irade kudret ve böyle bir üretim basļadı tabir-i caiz ise. Peki niye üretim oluyor? 
Ne oluyor? Neden böyle bir şeye gerek var? Arkasında Şuunat var. Lezzet-i 
mukaddese, sȩfkat-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese istiyor bunu. 
 
Şuna benziyor: Nurcu oldun sana ne kattı? Nurcu değildim deniz denizdi, ağaç ağaçtı 
kuş kuştu. Nurcu oldum deniz deniz değilmiş, ağaç ağaç değilmiş, kuş kuş değilmiş. 
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Ne oldu şimdi? Yani geldiğim yer: meğer deniz denizmiş, ağaç ağaçmış, kuş kuşmuş. 
Ne değişti? hiçbir şey değişmedi. Ben değiştim! Böyle bir üretimde beni inkılab 
ettiriyor. Maksatlardan biri de bu. 
 
Esmanın meratibleri nasıl gözükecek? Çünkü her birisi meratiblerin canlı ve ruhlu değil 
midir? Şuurludur. O da vücuda çıkmak ister. Yani şöyle düşün vücuda çıkmayanlar ne 
kadar korkunç, eksik. Esma kendi meratibini istemeyecek mi? 
 
Esmanın zuhuratı fıtratındandır. Allah’ın mevcudatı yaratması fıtratındandır, 
ihtiyacından değildir. Aynı şeyi tekrar ediyoruz zannediyoruz ama lafız aynı gibi ama 
daha arkasına geçiyorsun. Şu anda mesela vücudunuzdan haberiniz var mı? 
yaşadığınızdan. Neredesiniz peki? Onları iktiza ediyormus ̧demek ki. Şu anda hangi 
haletteyseniz o’sunuz. Ama kesin su̧ var ki beden değilsiniz. O zaman şu anda orayı 
yaşıyorsunuz. Mesela aynada gözüken bahçe, bahçeden şübhe eder misin? Bu 
yaşadığınız haletin hakikatinden de şübhe etmeyin. Dünya ahiretin suretidir. Onun için 
sürprizlik yok, aynen göreceksiniz. 
 
“...fıkrası ifade ediyor ki: “Mevcudat -hususan zîhayat olanlar- vücud-u surîden gittikten 
sonra bâki çok şeyleri bırakırlar, öyle giderler. (İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin işi buraya 
da bakıyor. Yani bir bırakıp gitme, gelme sonra tekrar gitme). İkinci Remiz'de beyan 
edildiği gibi, Zât-ı Vâcib-ül Vücud'un kudsiyet ve istiğna-i kemaline muvafık bir tarzda 
ve ona lâyık bir surette; hadsiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar, 
-tabiri caiz ise- mukaddes hadsiz bir memnuniyet, bir sevinç, -tabirde hata olmasın- 
hadsiz bir lezzet-i mukaddese, bir ferah-ı münezzeh şuunat-ı rububiyetinde bulunur ki; 
onların âsârı bilmüşahede görünüyor. İşte o şuunat, iktiza ettikleri hayret-nüma faaliyet 
içinde...” (Niye faaliyet var? Çünkü su̧unat iktiza ediyor. Niye İmam-ı Mübin Kitab-
ı Mübin tekrar imam Mübin oluyor? Çünkü s ̧uunat iktiza ediyor) mevcudat tebdil 
ve tağyir ile, zeval ve fena içinde sür'atle sevkediliyor... mütemadiyen âlem-i 
şehadetten âlem-i gayba gönderiliyor. Ve o şuunatın cilveleri altında mahlukat; daimî 
bir seyr ü seyelan, bir hareket ü cevelan içinde çalkanmakta ve ehl-i gafletin kulaklarına 
vaveylâ-i firak ve zevali ve ehl-i hidayetin sem'ine velvele-i zikr ü tesbihi 
dağıtmaktadırlar. Bu sırra binaen her bir mevcud Vâcib-ül Vücud'un bâki şuunatının 
tezahürüne bâki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücudda bırakıp 
öyle gidiyorlar (Mektubat 295) 
 
Biz si̧mdi eski fotoğraflarımıza bakıp lezzet alıyoruz ya çıkarıp baktığımızda “Bak biz 
şöyle yapmıştık, şuraya gitmiştik.” Oradaki aldığımız lezzet. Niye saklıyoruz fotoğrafı 
her baktığımızda o lezzeti almak için. Bu manalar, bu haletler, keyfiyetler niye çıkıyor, 
neden çıkıp çoğaltılıyor? Şu andaki durumumla o andaki durumum arasındaki farklılık 
sanki bir malzeme oluyor. Şu anda hiçbir zamanda olmayacak bir lezzet ortaya çıkıyor 
mukayeseden. 
 
O zaman yaşarken bir lezzetin vardı. Şu anda da bir lezzetin var. İkisini mukayese 
etmekten ama ikisine benzemeyen yeni bir halet çıktı. Ondandır ki geçmişin çok iyi 
geçmis ̧namaz kılmışsın hep, geçmiş. “Ahh, aahh” kötü geçmis.̧ İyi ya da kötü On sene 
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önceki resmine baktın ama baktığın zaman sen olduğun için oradaki haletleri 
hatırlıyorsun, su̧ andaki haletlerine hiç benzemiyor. İkisini mukayese etmekten, 
bunlarla alakadar olman değisi̧k bir halet ortaya çıktı şimdi. Böyle bakileşiyor. 
 
“Hem o mevcud, bütün müddet-i hayatında geçirdiği etvar ve ahvali, ilm-i ezelînin 
ünvanları olan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz gibi vücud-u ilmî 
dairelerinde vücud-u haricîsini temsil eden mufassal bir vücud dahi bırakıp öyle 
giderler.” (Mektubat 295) 
 

 
Şecere-i hilkatin başka bir formatı; İnsan - İnsan-ı Ekber - Cenab-ı Hak CC. Bu 
üçü de birbirine benziyor diyebiliriz. Biz bu üçünün içindeki bir yeri anlamak için, birini 
bilmiyorsak diğerinden bilerek bulma yönetimiyle yapmamız lazım. 
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Âyet-ül Kübra’nın sıralaması on dokuz mertebe. İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin 
düşünüyoruz ya Kitab-ı Mübin’le dedik aslında insanın şuurunun taalluk ettiği yani sana 
bakan tarafı var. O zaman bu insanî berzahtan aklıma geldi o zaman Üstad da burada 
bu mevzuyu anlatmış. Ne diyor: 
 
“Onlar âlem-i gayb ve âlem-i şehadet ortasında însani berzahlardır ve iki âlemin 
birbiriyle temasları ve muameleleri insana nisbeten o noktalarda oluyor 
gördüğünden.” (Şualar 121-122) 
 
“Sonra, dünyaya gelen ve dünyanın Yaratanını arayan ve on sekiz adet mertebelerden 
(bu Allahualem on sekiz bin aleme de bakıyor) çıkan ve arş-ı hakikate yetişen bir 
mîrac-ı imanî ile gaibane marifetten hâzırâne ve muhatabâne bir makama terakki 
eden meraklı ve müştak yolcu...” (Şualar 144) diyor ve en son bu on dokuzuncu 
mertebede Dünyaya gelen o kişi, sanki şu oluyor âlem-i şehadete giriyor, geziyor, 
kendi berzahına giriyor âlem-i gayb-ı da görüyor. Oradan da terakkisini yapıyor sonra 
dünyaya geliyor “İyyake na’bûdu” hitabına çıkıyor. 
 
Âlem-i şehadet=Âlem-i gayb oldu ve “İyyake na’bûdu ve iyyake nestein” hitabına çıktı. 
Sual: Niçin âlem-i gayb oldu? Şimdi şu an hali hazırda âlem-i şehadet değil mi? Bu 
perdeyi kaldırırsam, kâinat üzerindeki tenteneli perdeyi kaldırırsam, kalb ve ruhun 
derece-i hayatına girersem orası benim için âlem-i şehadet olmaz mı? Olur. Şehadet 
oldu. Şimdi kaldıracak bir sȩy kalmadığını kâinata nazar ettin mi mec’ul den? Evet. 
Bütün kâinat senin için komple âlem-i şehadet oldu mu? Şehadet oldu. Şimdi tekrar 
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dünyaya geldin bütün kâinatı görmüş birisiyle artık diyor ki “İyyake na’bûdu” bir sȩy 
kalmadı artık. 
 
Aradığımızı aradığımız zattan sormalıyız dedi ve artık oradan mülaki oldu. Şahit 
oldu şehadet getirdi. Çünkü insan sa̧hid olduğuna şehadet getirir. Bu seviye farklı tabi 
ki. Kimisi az önce anlatılan gibi, onları yaşayıp geldi...O zaman şehadetin kalitesi 
burada oluyor. “Geldim, dedim” diyor. İki alemin birbiriyle temasları insanî berzahta 
oluyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 7 

Nur-u Muhammedî Mir'at-
Ayna-Kadın-Şefkat  
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İlk önce dimağı okuyacağım, sonra Tekvin, Adem, İlim, Kudret, İrade. Dimağa 1992 de 
başladım ilk çalışmam da dimağdır. İlk defterin ilk sayfası Dimağ. Tam 25 sene bunun 
12 senesini Allah bana zemin yaptırmış̧. 
 
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 
çıkmış̧ ne varsa ve çıkmamış̧ 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’an’ın ilk zuhur yeri, Levh-i Mahfuz sonra gayba iniyor. Direk Vacib-ül Vücuddan 
alemi şehadete olmaz, ilk önce bu aleme göre gayb olan alemi gayba Levh-i Mahfuz 
bize gaybdır önce oraya iniyor çünkü direk olsa bu sistem kaldırmaz. Keban barajını 
direk eve bağlasanız ne olur? patlatır. Mesela Hayat sıfatı: önce indirgiyor Muhyi 
esmasına. Esmadan sonra, Nur-u Muhammediye’ye indirgeniyor. Nur-u 
Muhammediden sonra bizim hayatımıza mal oluyor. Allah’ın Hayat sıfatına aynayız 
doğru ama içerisindeki işlevi nasıl çalışıyor araştırmazsan göremezsin. Allah Hayat 
sıfatıyla bize tecelli etse paramparca oluruz. Sıfat bu, bunun trafosu yok ki, sıfatın 
meratibi yok Hayat sıfatının meratibi ne kadardır söyleyebilir misiniz? 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 burada gözüküyor:  
 
Hayat à Muhyi esmasına indirgeniyor. Muhyi Esması à Nur-u Muhammede à Nur-u 
Muhammed’de à Şahsiyeti Muhammediye’ye. 
 
Ahmed, Muhammed, Şahsiyet-i Muhammediye, Nur-u Muhammedî, Maddi 
Manevi Hayat-ı Muhammediye: bir ağaç düşünün. Onun şekline à maddi hayat-ı 
Muhammediye yani Şecere-i hilkat deniliyor. Mesela toprak-çekirdek-ağaç-meyve ve 
meyvenin içindeki çekirdek. Şimdi bunlara isimlerini koyacak olsak: 
 

• Çekirdek à Nur-u Muhammed (s.a.v) 
• Ağacın zahirisi à Maddi Hayatı Muhammediye (Sözler 109-110) 
• Batınısı (ağacın arka tarafı sistemi yazılımı) à Manevi Hayat-ı Muhammediye 
• Maddi ve manevi Hayat-ı Muhammediye’yi karıştır à Şahsiyeti Muhammediye 

deniliyor. 
• Meyve à Risalet-i Ahmediye.  
• Meyvenin içindeki çekirdek à Nur-u Muhammedînin ne aynısı nede gayrısıdır. 

(Bunları böyle bilmek Allah'ın bir ikramı, ne mutlu bilene) 
• Meyvenin içindeki çekirdeği kast ederek Üstad konuşuyorsa “Muhammed (asm)” 

kullanır. 
• Yok beşeriyeti, Kur’an’ı, peygamberliği, eğitmen oluşunu konuşuyorsa “Risalet-i 

Ahmediye’yi (asm)” kullanır. 
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• Meyve Ahmed’dir (asm). Ondandır ki 19.Söze Risalet-i Ahmediye denmiş ve 
19.Mektuba da Mu’cizat-ı Ahmediye denmiş. 
 
Risalet-i Muhammediye denmemiş̧ 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 à Hz Ahmed (asm) olur. 
Yani biri Nur-u Muhammed (asm). Diğeri Muhammed (asm) olur. Başka bir nazarla 
Nur-u Muhammed cisimleşse à şecere-i hilkat olur. Meyvenin içindeki çekirdekle 
ağacın çekirdeği aynı ama tıpa tıp aynı değil. Üstad 16. Sözde ayna güneş misalini 
veriyor: Aynadaki günesļe, güneş aynı değil, ama gayrı da değil. Sebebi aynadaki 
güneş, güneşin bütün haysiyetine sahip.  
 
Sual: O zaman sȩcere-i hilkat, Nur-u Muhammedî mi yoksa Hz. Ahmed (asm)'mı 
bakıyor? Cevab: Çekirdekte ne var? Nur ve mana var (31. Sözde)  
 

• Nur  à Şecere-i Hilkate bakan tarafı.  
• Mana  à Zata bakan tarafı.  

 
Şecere-i hilkatin maddi hayat-ı Muhammediye à nur yönü. Şecere-i hilkatin Manevi 
Hayatı Muhammediyede à mana yönü, bu ikisi de var külliyatta. 
 
Nur-u Muhammedî Nur ve Mana: Baştan alacak olsak: Nur-u Muhammedî Allah’tan 
kopuk mudur, insan yaptığı fiillerden kopuk mudur? Aynadaki güneş semadaki 
güneşten kopuk mudur? İşte Nur-u Muhammedî Allah ile bağlı. O bağın adı Mana. 
Bu çekirdekten ağaç oldu. Nur tarafı. Sema ve arzın nuru Allah'ın nurundan, yani 
Allah'ın nuru donmuş, şecere-i hilkat olmuştur. Su donmuş̧ 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 tutmuşsa 
geliyor, nübüvvet tutmuşsa gidiyor.” Geliyor ve gidiyor ne demek? Felsefe tutmuş 
geliyor à geliyor ve sende duruyor insanda duruyor daha gidecek yeri, yok. Nübüvvet 
tutmuş gidiyor à 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 à ebede bakar. 
Nihayetsiz à ezele bakar. 
 
“Mirat-ı Muhammed’den 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 
peygamberimizi görüyoruz ama sahabe olamıyoruz, çünkü gördüğümüz Ahmed, 
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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 taayyün ve 
teşahhus var. Yani Mirat-ı Muhammed’den Allah'ı görüyorlardı. O aynada Allah 
gözüküyordu. Ama Ahmed aynasında Allah gözükmüyordu. Peki İmam-ı Rabbaniler 
ve Bediüzzaman mi’rac yaptılar Allah'ı gördüler! Onların gördükleri kendi aynalarındaki 
Allah'ı gördüler, ama Mirat-ı Muhammed’den 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 
cibilliyet olarak kendi zatını sever (26 sözün zeylinde geçiyor) başkasını kendinden 
fazla sevemez, sahabede isâr hasleti gözükmüş çünkü kendi benliğini yok etmiş̧. 
Kendini yok edemeyen oraya başkasını koyamaz. İşte Mirat-ı Muhammed’den o 
gözüküyor, seyrediyordu sahabe. 
 
Şecere-i hilkatin arkasında o gözükmüyor mu? Çekirdeği yarsan Şecere-i Hilkat 
gözükmeyecek mi? topla on sekiz 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. 
“Evveluhu-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 elektriği onlar 
nasıl kaldırabildiler? Çünkü Peygamber asm su̧ dört isme bir anda nihayet 
derecede mazhar: “huvel evveluhu, huvel ahiruhu, huvel zahiruhu, 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 her sȩy 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 à 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 (asm) 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. Yüz yirmi dört bin peygamber bir tarafa, 
o bir tarafa, adetullaha aykırı olmaması gerekiyor, Allah'ın işleyen bir sistemi var, orada 
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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: Misal; buz suyun içinde. Su H2o içinde. H2o enerjinin içinde. Enerji 
esirin içinde. Esir madde-i hayatın içinde. Ayn-ı hayat da hayatın içinde. Hepsi burada 
değil mi? Ha su olmuşsun ha enerji olmuşsun. Biri biri içinde bindirildiği halde zahirde 
sırf görüneni biliyoruz ve görüyoruz! Oysa hepsi aynı yerdeler. 
 
Vahye teslim etmek ne? Vahye girmemiz lazım, vahyi bilmiyoruz. Bildiğimiz Cebrail 
asm ayet getirmiş̧ o kadar. Oysa Cebrail as 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’an mahluk değil: Kur’an’ın harflerine Kur'an o kadar sirayet etmiş̧ ki o da cilt 
hükmüne geçmiş canlı ve ruhlu Kur'an. Ama buradan tut Kur’an’ı sayfadan tut, sese 
kadar. Onun içerisindeki dimağ. Onun içerisindeki vicdan. Onun içerisindeki kalb. 
Onun içerisindeki ruh. Onun içerisindeki ruh. Onun içerisindeki ene. Tâ kelam sıfatına 
kadar bütün silsilesi vahiy. 
 
Kur’anın  à Sureti      à Mushaf’da (Kitab şeklinde olması) 
                à Kanuniyeti  à İnsan’da (Yazılımı) 
                à Hakikatı     à Levh-i Mahfuza’da 
               à Mahiyeti     à Sıfat- Subutiye’de  
 
Cem-ül cem’ine Kur’an-ı Kerim denilir ki mahluk değil. 
 
Hangi mertebedeki vahiy? 

• Vahy-i zimnî 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 as’ı arkada bıraktı deniliyor. Peki 
Cebrail as 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 as olmadan direk Kur'an verilmiş. Cebrail 
as 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”. 
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Zan nedir? 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 
hakikatlerin mertebelenmesine sebeb olan ara boşluklardır. Hayvanlarda, 
meleklerde zan yoktur. İnsanda var. Zan harika bir işletim sistemidir. Allah Resulü 
zanları ile arşa kadar gitti, oraya kadar zanlarıydı, ama zanları hakikatti. Yani kâinat 
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) konusu̧yoruz. 
 
İblis ile şeytan arasındaki fark neydi? İblis à Ye’ise düs ̧en, Allah’tan ümidini kesen 
vs. bunlar sıfatları. Azazilin sıfatı iblis. Şeytan ise à kibir ve gurura bakıyor. Azazil 
gurur ve kibir ettiği için şeytan sıfatını aldı. Elli beş tane böyle sıfatı var. Zana ait bir 
örnek vereyim: Allah zanna çok değer verdiğinden onu bir tek insana verdi ama Allah 
Resulü arşta zanlarını bıraktı, sonra refrefe bindi. Peki refref nedir şimdilik bilmiyorum. 
Ben zannımı bırakmam. Cebrail de bile zan yok, ben de var. Allah Resulü 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: Lübb-ü Lüb’de diyor Muhyiddin-i 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. 
Zanlarına göre tecelli edince Rableri oluyor. Yoksa inkâr oluyor. Allah bizi 
zanlarımızdan kurtarsın. Çünkü zan oldukça gizli şirkte var ama Allah onlara bakmıyor. 
Çünkü imanın şübhesiz ve vesvesesiz mertebesinden bahsediyor Otuzuncu Lem’anın 
beşinci remizde zansız mertebe oraya çıkıyor iman. Allah (cc) kişinin zannı üzerine 
tecelli ediyor. 
 
Zan kötü değil ama Kur’an’da 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 
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boşlukları. Ara boşlukları kaldır yazı da yoktur. O bosļuklardır zan. İlim zannın üstüne 
kurulmuştur. Zanda rüyette vardır. Mirat-ı Muhammed’den Allah görünür daim: neden 
görünür daim? çünkü orda taayyün ve teşahhus var peki kimde olur bu? “İyyake 
na’bûdu ve iyyake nestain” diyebilende olur bu. 
 
Taayyün ve teşahhus ise à insibağ ve inikastır. İnsibağ à boyalanmak. Yani 
ayinedir bu alem seni gösterir ama mirat topraktır seni inşaa eder, çekirdeği ağaç 
yapar. Sahabe oraya bakınca inşaa oluyordu hemen ağaç oluyordu. Kemalatının 
zirvesine tası̧nıyordu. Said toprak olmalıdır diyor ya bu ne diyor, tevazu ediyor diyorlar 
oysa değil. Kefirler aynadır, herkes aynadır ama Allah Resulü ben müminlere aynayım 
diyor ama sahabeye mirattır. Sahabeye mirat olunca benim istidatımı bir anda 
patlatıyor ki Allah görünür daim. O anda Şahsiyet-i 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. Âdem 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 Nuru Muhammed’e. O da 
Şecere-i Hilkat’e, sonra bizim hayat. Allah'ın şuunatı, sıfatı, esması Ademe (as) tecelli 
ediyor, basķa 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 Muhammed’den 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 à ruhtur. 
Arkadaki siyah boya à nefistir. Nefis bu kadar lazım oldu. 
 
Nefis deyince aklımız nefs-i emmareye gidiyor. Halbuki nefsin yedi 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. Biri hariç diğerleri çok değerli. Altı tanesini 
Allah kudsuyor Kur’an’ında. Bu altı tanesi zanlarımızı oluşturuyor. Bu yedinin 
bütünlüğü burada zanlarımızı olusţuruyor. Mesela yalanın zemini, zanlarımızdır. 
Bunları söküp alırsan zanlarımızda yoktur. İnsan olmam için bana zan da lazım. Zan 
à düs ̧ünme imkânı. Viraj alma yolu. Zan à Nefes almaktır. Nefes alabilmek için 
içerdeki bosļuktur. Boşluk yoksa nefes alamazsın. Zan alınan nefesi dışarıya çıkarken 
boyalayandır. 
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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 yansıyıp çıkan münbasit akis olan güneş, 4- 
Aynanın kağıda yansıttığı güneş. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri kâğıtta 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 özrü 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. 
 
Hakikatı aynı zahir içinde bulmak: Sözler 492’de ne kadar güzel diyor: “hakikatı aynı 
zahir içinde bulmaktır” hakikate geçmek yok mesela. Tebdil-i mekânı şimdiye kadar bu 
odadan öbürüne geçmek olarak biliyorduk. Bu Zahir. Tebdil-i mekân odadan odaya 
geçmek değil. Mekânı değiştirmek, perdeyi kaldırmak. Zahir aynı hakikat, hakikat aynı 
zahir. Birbiri içine girmis.̧ 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. “Kalblerin en latifi, en şefiki; kısm-ı sâni ile tabir edilen kadın kalbidir.” (İşarat-
ül İ'caz 145) 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 kisi̧ kişiye aynadır, Müslüman Müslümana aynadır, 
kendisini görür. 
 
Kâinat à 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-su̧unatı da kat karıştır? Ondan sonrasını bilmiyorum! Nur-u Muhammedî 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. 
 
Âdem (AS)’ a secde şirk midir? Beşeriyet insana kürste takılmış. Ondandır ki bu Nur-
u Muhammed’den (asm) ilk kıvamı olarak bedensel bir hayat Âdem olmus ̧ve secde et 
demis,̧ Âdem’in orada beşeriyeti yok ki şirk olsun. Esma ve sıfat bütünlüğü o Âdem’in 
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cesedinde, Allah’ın şuunatı zatiyesi- sıfatı zatiyesi- sıfatı subutiyesi- esma bütünlüğü 
ademin cesedinde tecelli etti. Âdem insan değil ki! Kürste insan olacak. Yoksa insanlık 
ve nefis takılmısşa, “secde et” si̧rk olur. 
 
Bazı insanlar sana mirattır, bazı insanlar sana aynadır. Aynada sen kendini 
görürsün. Mesela dışarıdaki 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 inşaa 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. 
 
Âdem’e Havva ayna ya da mirat: Cenab-ı Hak hakikata geçemeyenler için mecazi 
bir yol gösteriyor. Mesela; bir insan kıza ası̧k oluyor. Karsı̧lık göremeyince intihar 
ediyor. Zannediyor ki kız seviyor, halbuki kız kimdi? Havva. Erkek kimdi? Âdem. Kız 
yani Havva, Âdem’in türevi değil mi? Âdem kendini nasıl seyredecekti? Âdem’e ayna 
lazım, mirat lazım. Eğer Havva’yı Havva için seversen, Havva aynadır. Havva’ya 
kendin için bakarsan, o mirattır. Onun için Âdem’e ne aynı nede gayrı bir ayna lazımdı. 
Kadın ne erkektir ne kendisi. Müstakildir. Havva’nın müstakil bir vücudu yoktur ama 
Âdem de değildir. Ne ayndır ne de gayrdır. Böyle olunca Havva aynasında Âdem 
kendisini seyretti ve kendisine as ̧ık oldu. Aynada kendisini göremeseydi kendisine 
aşık olamayacaktı. Ası̧k olunca ona varmak isteyince o ayna mirat oldu. Kendine 
döndürdü. O zaman meczup oldu. 
 
Dünyalık olarak diyecek olsak kız benim cemalperestliğimi aktif etti. Âdem 
cemalperestliğini bir yerde görecekti. Âdemi gösteren en güzel yer Ademdir. Âdemi 
başka bir sȩy 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 as ̧ık oluyor. O 
zaman ben kim oluyorum? Onu ben gösteriyorum. Ben gösterince şaşırıyor, beni aşık 
olduğu kisi̧ 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; Âdemde 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?  
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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 beşinci 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. 
 
Havva’nın lezzeti mukaddesesini koy, Âdem’in lezzet-i mukaddesesini koy, 
karıs ̧tır. 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 s ̧efkat-ı mukaddese su̧unatın merkezindedir. Kadının şehveti 
ise beşinci sıradadır ama sȩfkati birinci sırada en merkezde yani. Erkek ise çocuğunu 
kadın gibi sevemez. Çünkü, erkeğin şehveti beşinci sırada. Çocuğu meydana getiren 
muhabbeti ise sȩfkatin bir altında ikinci 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, Mi’racını tamamlayan bir erkek ise bu 
süreçlere bağlı kalmıyor. Aynı üstadın sȩfkati gibi oluyor. Erkek kemalatını tamamlayıp 
oraya çıkarsa kadının şefkatinden üstün oluyor. 
 
Çünkü Üstad Alem-i İslam’a gelen darbeleri ruhumda hissediyorum diyor. Dokuz dişi 
düşmüş. Alem-i İslam’daki zulmü kadın duyuyor hiçbir şey olmuyor. Kadının şefkati 
çocuğuna endekslenmiş, Üstadın ise genellenmiş. Üstad diyor ki; benim bir çocuğum 
yok ki şefkatimi, muhabbetimi ona hassedeyim. Olmayınca genelleniyor. Kadın 
çocuğuna şefkat gösterdiği için diğerlerine fazla gösteremiyor. 
 
Risale-i Nur ile hizmet edende dört hassa görünür: Nurculukta da senin şuurun 
olsun olmasın Risale-i Nur ile hizmet edende dört hassa, özellik devam eder. Batındaki 
dört 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 menfaatini 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, 
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kalkma, çekiştirme, hased olarak gözükür. Enfüse taşınan insanda itme, kalkma, 
taassub, aşağılama, basit görme vs. sȩylerden 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, ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn. 
Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Biz tevhid meselesi bitti zannediyoruz. Halbuki 
bitmedi. 

• Çekirdekà huvel evveluhu   Meyve à huvel ahiruhu  
• Ağacın zahirisi à zahiruhu   Ağacın batınısı à 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, hâlâ onların rızkını 
veriyor, nefes aldırtıyor, kulum diyor. Hâlâ tutuyor ama ben seni tutmuyorum. Seni 
dışlıyorum. Sen nurcusun vs. deyip ben merkezli düşünüp seni dışlıyorum. Bu Allah'ın 
sıbgatullahına hiç yakısı̧r 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, imkân veriyor. 
 
Sen kafire değil Müslümana bu şekilde davranmıyorsun, sıbgatullah yok. Evet 
dimağda var ama enfüsi tefekküre geçemezsen iş zor. Evde kadın erkeğe, erkek 
kadına ayna değil mirat olması lazım bütün sıkıntılar buradan doğuyor. Ama bunlar 
bilmiyor ki mirat olsunlar. Bu dersler ile öğrenilecek. Bir erkek kadında kendini 
seyrederse onu kesinlikle bırakmaz, tam tersine daha sıkı tutar ki bir şey olmasın. 
 
Üstad ne diyor; bu senin refikan ahirette de senin refikan olacak. Şimdi kıyamet kopsa 
daha onu bırakır mı? Eskiler biraz fark etmiş̧. 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 ölseydim de o ölmeseydi.” Niye 
baba dedim? “Oğlum o benim için eş değildi.” Peki ne idi dedim? Dedi “o benim her 
şeyimdi”. Baktım ki mirat olmuş. Annemi sevdiğini zannediyordu. Halbuki onda 
kendisini seyrediyordu. O ölünce üç sene sonra o da kahrından öldü. 
 
Zahirden hakikate geçersen, iman-ı bil-ahiret inancı ve enfüsî 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. Âdem tek olsaydı nasıl yaşayacaktı? 
Âdem Âdem 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. 
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Ama çok zor, ilk önce onun için ayna. Senin içini dısa̧rıya koydum dedi Cenab-ı Hak. 
İşte 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. İşte 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 birbirimizi birbirimizde seyretmeliyiz. Âdemin eğe kemiğinden 
yaratıldı. Aslı: Âdemle birbirlerine karısm̧asın diye ona Havva denildi. İçim dışımda 
dışım içimde. Şimdi hanımına bu şekilde bak. Ağacın kurumuş dalları yok mu, olacak 
kardesi̧m burası dünya. Ama ahirette göreceksiniz, orada çok farklı olacak, bildiğiniz 
gibi değil bambaşka olacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 8 

Vahy-i Sarih ve Vah-i Zımnî 
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(Not: Dimağ-7 dersinden sonra Kitab-ı Mübin ve Alem-i Şehadetin mahiyet ve 
hakikatını anlamak amacıyla Risale-i Nur Külliyatından Cismaniyet toplaması 
üzerinden 21 adet ders yapılmıştır. Derslere nurdersi.com sitesinden ulaşabilir) 
 
Önceki Dimağ derslerinden hulasa: 
Ünvan 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 sȩhrin Zülkarneynidir. Kimisi dini cemaat Zülkarneyndir. 
O sıfatı yapan, bulunduğu yerin Zülkarneynidir. Genel değildir! İmam-ı Mübin, Levh-i 
Mahfuzun bir unvanı ise: İmam-ı Mübin’in fark edilmesiyle, 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!)  
 
Sual: O mananın alemine girmek haletin içine girmek mi? Manaya girince halet oluyor. 
Yani manayı anladıysan haletlenirsin. Haletlenmezsen o bilgidir, mana değildir. 
Bilgi seviyesidir. 
 
Dimağ ile insan, Levh-i Mahfuza girebilir. Kur’an’ın gelmesi için Cebrail (as) ihtiyaç var 
ama Vahy-i Kur’an’a muhatab sensin. Kur’an’ın gelmesi için Cebrail (as) var. Vahy-i 
Kur’an için Cebrail’e ihtiyaç yoktur. Mesela: Direk aldığı vahiylerde var. 
 
Sual: Vahyin arasında meratib çoktur o zaman?  
Elcevab: Evet yedi mertebe varmış... 
 
Kur’an’ın ne kadarına muhatab isen, o senin Kitab-ı Mübin’in. İmam-ı Mübin’e 
iman ediyorsun, Kitab-ı Mübin’den 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 Mübin’e iman. Kitab-ı Mübin’e eminlik 
meselesi var. 
 
Kitab-ı Mübin senin eline verilecek olan kitab, basķa bir ifadeyle;  

• Mevcudat    à Kitab-ı Mübin  
• Sana yaptığı tesir à İmam-ı Mübin   

Çok ilginç. Çok ince bir çizgi. 
 
Mec’ul un Nur ve Mana kısmı vardır. 

• Nur kısmı  à Şecere-i hilkattir (Mec’ulden çıkan her şey) 
• Mana kısmı à Çıkmamış olan her şey 

 
Cebrail (as)’ın 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 Arap yarımadasında o sıcakta üşüyor, evde üşüyor, üstümü örtün diyor. 
Kabrin sıkması da toprağın çekirdeği sıkması gibidir. Ruh vücuddan uzaklaştıkça üşür. 



8. VAHY-İ SARİH VE VAHY-İ ZIMNÎ_______________________________________ 

 91 

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. 
 
Sekizinci Sözdeki incir à on sekiz bin alemin cemidir. İncirin simgesi alemlerin 
cemidir. Bir tanedir ama bütün meyveler ordadır. Alemler olmakla beraber bizdeki 
meyveleridir.  
 
Birinci Sözdeki çöl örneği dimağa benziyor, çünkü çölde hiçbir belirleniş yoktur.  
 
Sual: Çöl nedir?  
Elcevab: 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. Vahiyle üstü açıldı. Mesela çekirdeğe güneş, hava, 
su geliyor ve muamele var. Çekirdeğin batınına bir şey katmıyor. Dışarıdaki 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 à Cebrail denmiş. Ama bu 
Cebrail sıktığı zaman, nedense üşümeye başlamış. Çünkü à Ruh cesedden 
uzaklası̧nca, burada üşür. Güneş, ateş à Nur. 
 
“Evet insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki 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.” (Sözler 321) 
 
Biz bu bilgilerle bir şey almıyoruz. Bu bilgiler; çekirdeğin güneşten, havadan, 
topraktan, sudan aldığı gibi, batınını dışarıya çıkartmak içindir, üstündeki 
battaniyelerin kalkması içindir. İnsana, alınması gereken her şey 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. (Sözler 322) 
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. (Lem’alar 
308) 
 
Adem alemlerinin ayinedarlığı bizde “ene” dir: Şurada bir çekirdek var, çekirdekte 
Zeytinburnu var, bunda da Türkiye var, onun içinde de bütün alemler var. İşte bu 
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sarayın olduğu yersiz yer à Ademdir. Alem ise à Saraydır. Vücud alemleri Allah’ın 
cc subuti sıfatlarına ayinedarlık içindir ama adem alemlerinin ayinedarlığı bizde 
“ene” dir. Çünkü ene mahluk değildir.  
 
Sual: Peki ne işimize yarıyor?  
Elcevab: Mahluk olmayan Allahlık alemlerine ayinedarlık yapması içindir. Ene saray 
mıdır? Evet ene saraydır. Ene’ de Nur ve Mana vardır.  
 

• Nur  à Vücud alemleridir  
• Mana à Adem alemlerine bakıyor  

 
Sual: Ancak ene ona zıtlıkla mukabele edebiliyor değil mi?  
Elcevab: 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. (Lem’alar 
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.” (Mektubat 
59) 
 
(Adem alemleri ise, ortaya çıkmış saraydır.) Dimağ; 

• Adem alemlerinde olanları da ortaya çıkarıyor. 
• Adem alemlerine simgedir. 
• On sekiz bin alemin koridorudur, altı yol kavşağıdır. 
• On sekiz bin alemi iksirliyor. 

 
Dimağın iksirlenmesi vahiy ve ayetle olur: Dimağ à 1. Vücud, 2. Vacib, 3. Adem 
alemlerinden besleniyor. Bunların yanında dimağ, adem alemlerini de döllüyor. On 
sekiz bin alemleri de döllüyor. Aynı zaman da adem alemleri dimağda da var. 
İksirlenmeyen iksirleyemez kaidesiyle bakarsak, dimağın iksirlenmesi vahiy ve 
ayetle olur. Mesela; Cebrail as onu sıktı, okuyamadı. Bir daha sıktı, yine okuyamadı, 
bir daha sıkınca, okudu à iksirlemek 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. Âdem 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. 
 
Vahiy à zahirde ilim gibi gözükürken, batında içeridekileri açığa çıkarmaktır. 
Aslında sana bir sȩy getirmiyor, üzerini açıyor. Çekirdeğe bir şey yüklemiyor güneş, 
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su, element, toprak, içindekini çıkarıyor. İçindekini dışarı çıkaran her şey suretleri, 
hakikatları, mahiyetleridir. Yediğimiz bir meyveden aldığımız lezzet dahi, her şey… 
 
İnsan bu kâinattan öncedir à Evvel ismiyle. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle bu 
kâinatın çekirdek-i aslisi olduğundan, on sekiz bin alem var insanda. On sekiz 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 mekânizma, 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 à Tekvine benziyor 
 
Dimağın hakikatı ve mahiyeti: 

• Hakikati  à Levh-i Mahfuzdur 
• Mahiyeti  à Tekvin sıfatıdır    (Tekvin à Zati sıfatta) 

 
Ademleri iksirleyebilmek için, yani ademden vücuda çıkartmak için à Dimağın, Kudret 
ismine mazhar olması lazım. Dimağda Adem alemleri 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 bil havadis, Vahdaniyet, Tekvin, Kıyam-ı binefsihi. Bunlara adem tarafıyla 
ayinedarlık ediyor! Ene mahluk değildir.  
 
Kalb, vicdan, ruh à hepsi birer ayinedir, mahluk olduklarından mahluk olanları gösterir. 
Ama ene mahluk değildir à mahluk olmadığından mahluk olmayanı göstermek içindir. 
Mahluk olan mahluk olanı gösterirse, mahluk olmayan mahluk olmayanı gösterir. 
 
“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 



8. VAHY-İ SARİH VE VAHY-İ ZIMNÎ_______________________________________ 

 94 

iz'anî bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfât ve esmayı tasdik eder.” (Emirdağ L.1 
146) 
 
Ene bu cihetten mahluk olana ayinedarlık ederse ona à Enaniyet denir. Ene à 
berzahtır, vacib değil, mahluk değil. Vacibe ayinedarlık eder, hiçliğini bilmek makamı 
budur. 
 
Sual: Adem alemleri à Varlığın ifade edildiği zeminsiz zemindir. Adem alemlerin 
içerilerinde ne var? Şecere-i hilkatte yeri neredir? Nasıl girilir?  
Elcevab: Adem alemlerinde olmuş olabilecek nihayetsiz ihtimallerin bulunduğu 
mekânsız mekândır. 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, 
bir şey ona atılsın. 
 
“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.” (Mektubat 59) Adem alemleri denildiğinde, mevcudatın dışındadır. Hayal ile 
o alemlerde dolaşılabilir (çok önemli)  
 
Sual: Hayal ile adem alemlerinde dolaşılabiliyorsa ilimden farkı nedir? 
Elcevab: Ademden çıkan à ilimdir. Çıkmayanà ilim değildir  
 
Sual: Bizim nazarımıza göre mi öyle? Allah’ın mahlukata bakan yönü gibi mi oluyor? 
Elcevab: Yok. İlimde de nihayetsizlik var.  
 
İlimde üç vücud vardı: çıkanlar, mümkin, mümteni. 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 sȩy çıktı 
senden, kendini kötü hissediyorsun durup dururken: adem alemlerinden bir 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 à İbrahim as tarafı denilse. 
Birinci sözdeki çöl örneği dimağa benziyor, çünkü çölde hiçbir belirleniş yoktu. Çölde 
insan imtihan olduğu gibi, dimağ ile imtihan olunur. Süleyman as kıssası, Belkıs’ın tahtı 
nasıl geldi?  
 
“Cinlerden bir ifrit, Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu 
işe gücüm ve güvenim var.” dedi. “Kitaptan ilmi olan kimse ise, “Gözünü açıp 
kapamadan, ben onu sana getiririm” dedi. (Süleyman) onu (Melike'nin tahtını) yanı 
başına 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.” (Neml Suresi 39-40) 
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Her şey her yerde olduğundan, orada olanın üstünü açtı, Allah-u alem İlim ehli, yani 
bir şeyi bir yere getirmedi! Her şey her yerde var, onu örtenin üstünü 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 bil-mana: “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 ilimle 
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. Her bir günah, bir alemin 
veya bir hakikatin üstünü kapatıyor. Mesela en zahirinde kafa günahlarla bloke oluyor. 
Tahammülsüz olur, sabırsız olur, bağnaz olur. Taassup ehli olur, tenkitçi olur, hazımsız 
olur. Kuşatıcı olmaz, hasetçi olur, gıybetçi olur. Günahlardan meydana gelen o enerjiyi 
dışarıya boşaltmak için bu sayılan kötü haletler çare zannediliyor. Her bir günah dinde 
nehy edilen sıfatları bizde ortaya çıkarıyor. Her bir günah dinde haram. Fizikte ise; 
insanı içine alan olumsuz enerji balonu demektir. İnsanı bu balonun içine çekiyor. 
Telefon ve televizyonu yöneten uydu gibi. Bu enerjiyi almazsan boşaltmaya da gerek 
kalmaz. 
 
Nur-u iman à vicdandaki imanın karşılığıdır. Vicdanla dimağ birlikte çalışırsa o zaman 
insan o nisbette değer alır. Kalbde ilk giriş kapısı dimağdır. Küfür ademdir. Bir sȩyin 
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. Bir şeyi derecelendiren onun içerisindeki ademdir. Esmanın ademi 
sıfattır. Sıfatın ademi şuunattır. Vücudun ademden çıktığı gibi, yani esma sıfattan çıktı 
vs. Allah kâinatta sıfatlarıyla, insanda zatıyla vardır. 
 
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 à ademi alemlerin 
bizdeki uyanışı. 
 
Sual: Nisbet nedir? Zıddı nedir? Bize nasıl yansıyor?  
Elcevab: Nisbet; 

• Nesebi hatırlatıyor 
• Kaynağına döndürüyor 
• Aslına taşıyor seni 
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• 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 sȩytana. “İman bir intisabdır.” İman seni aslına, kökenine, nesebine taşımıyorsa 
à 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?  
Elcevab: Geçmişi bize taşıyandır. Kökenine sirayet etmiş olandır. Misal: Mezar tasļarı, 
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. Halüsinasyon 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. Çünkü olmayan binayı yapıyoruz hayalen, 
varı da yok ediyoruz. Vücud dimağın her mertebesinden gelen verilerle çalışır. 
Halüsinasyon doğrudur. Alem-i şehadetle kıyas edince yanlıştır. 
 
“Bir sȩyin kuvvet ve za'fça meratibi, o şeyin içine zıddının müdahalesidir. Meselâ 
hararetin derecatı, soğuğun müdahalesidir. Güzelliğin meratibi, çirkinliğin 
müdahalesidir. Ziyanın tabakatı, karanlığın müdahalesidir. Fakat bir şey zâtî olsa, ârızî 
olmazsa, onun zıddı ona müdahale edemez”. (Sözler 91) 
 
Aynı yerde yirmi derece de var, otuz derecede var. Buna göre adem burada var. Ademi 
vücudu buradaki meratiblerden anlarız. Ehl-i küfrün şuursuzluğu en büyük cezadır. 
Onların aleminde kaynağı bilinmeyen sekiz tane sistem aktif. “Cehennemden 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.” (Sözler 741) (ne 
kadar sıkıntı, o kadar sefahat) 
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Dimağın 43 maddede özellikleri: 
 
1. Ademden à ilmi vücuda dönüştüren à Tekvindir. İlim kendisi ademden çıkar. 
Cehaletin içinde à adem var. Cehalet à zannın içinde. Bu ademden ilim gelmesi için 
tekvin devreye giriyor yani tekvinin bizdeki karşılığı à Adem 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 à bilmediğini bilmek! Bildiklerin ise à Malumat olur. İlim 
bilmek değil, bilmediklerini bilmektir! à bunu fark ettin mi à dimağ Levh-i Mahfuza 
döner... 
 
3. Dimağ à Tekvinin çocuğudur.  
Cehl-i cehennem à Dimağın içinde 
 
4. Dimağ à duygular vasıtasıyla aldıklarını ilme dönüştürür. 
 
5. Vücud à kudrete, adem alemleri à 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 à Zati sıfat menşelidir 
ki tekvin sıfatına bakar. 
 
6. Dimağ à ihtiyara, Vicdan à iradeye bakması hasebiyle. Dimağ ile giden à 
kurbiyete, vicdan ile giden à akrebiyete gider. 
 
7. Birinci yol felsefe, İkinci yol nübüvvettir. Felsefe yolu, herkesin boğulacağı yer. 
Topuğunun dahi ıslanmamasını istiyorsan, Nübüvvet yolunu seçmelisin. 
 
8. Dimağ à vücud meratibinde à 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. 
 
11. Zaman ve mekânı ayıran ve ona tesir eden veya tesirinde kalan dimağdır. Dimağ 
à Kudret sıfatına bakıyor. Kudret sıfatına azami mazhar olanın her günü 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. 
(Lem’alar 240) 
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13. Kudret à Sıfattır, Dehr à Esmadır, Kudret à Zamana hükmediyor. Kuvvet esma 
olduğu için, meratib var. Bu ademin müdahalesiyle oluyor. 
 
14. Dimağ üzerinde değişiklik yapılabilir. Örneğin Sahabeleri Peygamberimiz asm 
formatlaması gibi. Dimağa müdahale edilebilmesi, dimağda müdahale 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 her şeyi 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 à dimağın adem alemlerin tanımlanması.  
 
19. Dua ve istiğfar à acizlik gibi anlatılsa da bizdeki antivirüs sistemidir. 
 
20. İnsanın aklına gelen her düşünce, muhakkak bir alem menşelidir. 
 
21. Firavunun hiç hastalanmaması, arkasında à hakikatten Tanrı olduğuna 
inanıyordu. à Zan 
 
22. “Zaman, zemin, taam, libas” à 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 à hakkı hak bilip, hakka yapışmak, batılı batıl bilip, ondan uzaklaşmak. 
Sinn-i büluğ à çocuk yapma yaşıdır. 
 
26. Peygamber kıssaları insanlık aleminin açılımıdır. Yirmi sekiz tane peygamberin 
bizdeki açılımlarıyla rüşd oluyoruz. Bazılarına göre dörttür. Davud as ulu-l azm 
peygamberler içerisinde yoktur, onun yerine İbrahim as vardır. Davud as’a kitap, 
İbrahim as’a suhuf verilmesine rağmen, Davud as ulu-l azm peygamberlerden değildir. 
İbrahim as büluğa girmeden rüşde girmiş misalidir. Buluğ olmadan rüşd olduğu için, 
Ulu-l azm peygamber olmuştur. 
 
21. Dimağ, alemleri değiştirendir, iksirleyendir. Kal-u bela da bu anlatılmaktadır. 
 
22. Nas suresinde, üç şeye uymamakla zarar görür denmektedir. (Vesvese, Vehim) 
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Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas 
 
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. Hayalide kullanan tahayyül sistemi. 
(Çok önemli) 
 
31. Rüşd ile cennete girenle büluğ ile giren farklı olacaktır. Rüsḑ ile döllenen, büluğ ile 
döllenenle farklıdır. Niçin alimin hakkı babanızdan daha fazladır? çünkü; babamız, 
büluğ ile yani büluğ yapısıyla döllemiş bizi. Alim ise bizi rüşdle iksirliyor. 
 
32. Dimağ ademe girip vücud sıfatı veriyor. Yani subuti sıfattan çıkıp Zati sıfata giriyor. 
“İnsan benim sırrımdır, bende insanın” Hadis-i kudsi. Dimağı çıkarsa à Sır gitti Allah’ın 
cc Sırrı à dimağdır à farkındalık (akıl onun için kudsidir) 
 
33. Dimağ à Tekvindeki Adem ilminden geliyor. 
 
34. Akıl bir cihazdır. Malzeme hayattır. İlim projedir. Vücuda çıkaran kudrettir. Cihazlar: 
Sem, Basar, Tercih, İrade vs. 
 
35. Vahye ilk muhatab dimağdır. İksirlenen iksirleyebilir. 
 
36. Hürriyet-i mutlaka İlahların reddedilmesiyle olmaktadır. 
 
37. Dimağ à Tekvinin çocuğu. Akıl à İlimdendir. 
 
38. Üstad: “Ben şu vazife-i kudsiyede bilmeyerek istihdam olunurdum. Sizler bilerek 
hizmet ediyorsunuz, bahtiyarsınız.” (Barla L. 251) 
 
39. Sırrın sırrı à Allah’tır 
 
40. Her şey O’dur diyen dimağdır. (Vahdet-ül vücud) 
 
41. Dimağ tefekküre vesiledir. Neyi düşünüyorsan, o’sun ve oradasın. 
 
42. Dimağ; dimağdan çıkmamıza neden oluyor, çünkü kendisini iksirleyebiliyor. 
 
43. Sır: Evsaf-ı İlahiyenin mahiyet-i insaniyedeki enmüzecidir. O çalışırsa enfüs ve 
afaki yani manevi ve maddi terakki olur. 
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ANA DERS: 
 

• Sübut-i sıfatın hulasa-i camiası à dimağ 
• Kitab-ı Mübin à yaşadığın dünya / mevcudat 
• İmam-ı Mübin à hissettiklerin, farkındalığa getirdiklerin, içeriye aldıkların 

 
“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…” (Sözler 591) 
 
Dimağ:  à cep gibi 

à güneş gibi 
à ziyası gibi ihatalı ilmi var içinde 
à hayat gibi şuurlu kudreti var 
à ziyasındaki yedi renk gibi duyguları var 

 
Dimağ à Levh-i Mahfuzun karşılığı olunca à Vahiy iner. Cebrail as ceberut 
alemlerini temsil eder (tasavvufta). Cebredici güçler: Kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliye, 
kuvve-i gadabiyenin à cemin cemidir dimağ (çok önemli) 
 
Eğer Dimağ büluğ çağı ile nübüvvetle gidersek à Kur’an’a yani Kur’an hakikatına 
mazhar oluyoruz. Eğer dimağı sinn-i rüşd ve terklerle çalıştırırsak, Vahy-i Kur’an’a 
Cebrailsiz mazhar oluruz. 
 
Birisi akrebiyet birisi kurbiyet bu sırdır, itiraz edende olmayacaktır! Yanlış̧ yaptığına 
delil, itiraz etmesidir. Çünkü almıyor. Rüsḑ ile döllenen dimağdan, rüşd ile dölleme 
hakkına sahiptir. Dinleyen, dinletme hakkını alıyor. Kendine hâkim olan, karsı̧ya da 
hâkim olma yetkisini alıyor. Vahye kulak verenin, ihtiyaçlarını, münacatlarını, dualarını 
Allah’a dinlettirmeye sebeb oluyor. 
 
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. Resulullah mescitte ilim yapanların 
yanına gitti. Çünkü ilim maziyi istikbale taşımaktır. En kaliteli zikir Kur’an okumaktır. 
İlmi tadad etmek zikirdir. 
 
“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.” (Barla L. 332) 
Kur’an okumak sünnet, ilim almak farzdır. 
 
Dimağını birilerine teslim ettiysen eğer, nerede olduğun artık önemli değil! 
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İstikbaldeki hepsi vücuda gelmiyor, yani Levh-i Mahfuzdakilerin hepsi vücuda yani 
Kitab-ı Mübin’e gelmiyor. Eğer; İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit olursa bir 
insanda, o zaman aradığını aradığın Zata sorabilirsin. Vahyi zımnîye 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 à yasa̧dıklarımız. İmam-ı Mübin à buradan aldığımız 
farkındalıklarımız. Levh-i Mahfuz à İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin den müteşekkil. 
Levh-i Mahfuzdaki her sȩy gelmiyor. Gelenler Kitab-ı Mübin. İmam-ı Mübin à emir ve 
ilim ile aktif oluyor, mazi ve müstakbeli cemetmiştir (bizdeki emir- ilimle aktif ederiz, 
ademden vücuda çıkarırız). Kitab-ı Mübin à hazır zamana bakar, kudrete ve irade ye 
istinad eder. Levh-i Mahfuzdaki her şey Kitab-ı Mübin olmuyor. Eğer her şey Levh-i 
Mahfuzdakiler Kitab-ı Mübin olsa, İmam-ı Mübin’in mantığı olmaz. İmam-ı Mübin’de 
olup Kitab-ı Mübin’de olmayan vardır. 
 
Anladıklarımızla anlamadıklarımızın vücudunu fark edip hiçliğini bilmekte à Adem 
Vücudsuz vücudumuza geçerek, vücudsuz Zata ayinedarlık ediyoruz.  
 
Vahy-i Sarih, Vahy-i Zımnî: Kur’an’ın söylemedikleri söylediklerinden fazladır à 
Vahy-i zımnî. Kur’an’ın söylediklerine muhatab olanlar, söylemek istediklerine (yani 
satır arası) muhatab yetkisini alıyorlar. Bosļuklar mana doludur. Manayı, yazıyla 
dışarıya kustu. Yazıda mana nasıl yüklenmiş? 
 
Mesela: aradığını aradığı zata sormalı à bu cümlede sende ne uyanıyor orada yok. 
Orada gözükmeyip sende uyanan var. Yazılar Vahiyle seni aktif ediyor, Vahy-i 
zımnîlerin çıkmasına sebeb oluyor. Herkesin böylelikle Kur’an’ı çıkıyor ortaya. Oku 
Kitabını 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 bazen yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder veyahut kendi 
ferasetiyle beyan eder. (Mektubat 93) (bu aynı sistem sende çalışıyor) 
 

• Kur’an à Vahiy, sende uyanan mana à Vahy-i zımnî (bu senin kitabın) 
• Okuduğun à Kitab-ı Mübin, Uyanan à İmam-ı Mübin 
• Farkındalıklarımız à Kitab-ı Mübin Farkında olmadıklarımız à İmam-ı Mübin 

 
Levh-i Mahfuzdaki her şey vücuda gelmiyor. Her gelene Kitab-ı Mübin deniliyor. 
Gelmeyen İmam-ı Mübin’de var. Levh-i Mahfuzda Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin 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 
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bakıyor. (Mektubat 36) (yani zımnî. Harf şekillerinden olup ama gözükmeyen). 
Haletlerimizde Kitab-ı Mübin’dir. Vücuda gelen her şey Kitab-ı Mübin’dir. Ne çıkmışsa. 
İkisinin cemi (İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin) à biz Levh-i Mahfuz oluyoruz. Bu sefer 
vahye değil vahy-i zımnîye mazhar oluyoruz. İmam-ı Mübin à kalbe bakıyor: 
 
“Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o hazır zaman genişlenir. Başkalarına 
nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nisbeten hazır hükmündedir.” (Mektubat 
51) 
 
His nedir? 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 
İnsaniyedeki ise hiss-i insaniyedir. Hissiyat tek şey değil. Dimağın, duyguların...vs her 
bir birimin hissiyatı var. Şehvet, gadab vs. bir histir. Vicdanî his, dimağa ait his, nefse 
ait hisler var. Yani herkeste his var ama Latife-i insaniye ve içindeki hissiyat-ı insaniye 
herkeste aktif değil.  
 
Hissiyat-ı insaniye, kalb 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 üç zamanı birden yani suret ve hakikati 
beraber görüyor (ama senin hakikatin). Üç zamanı (mazi, hal, istikbal) birden görme 
haletinin bütünlüğü; senin Kitab-ı Mübin’in (mevcudatınki değil)  
 

• Suret   à Kitab-ı Mübin  
• Hakikat  à İmam-ı Mübin 

Suret ve hakikatin cem edince Levh-i Mahfuz, yani aradığını aradığın Zattan 
soruyorsun. 
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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. 
 
Latife-i insaniye à Kalbde. Latife-i insaniye içindeki Hissiyat-ı insaniye à Kalb ve 
Ruhun “derece-i hayatına çıkarsa” à mazi ve müstakbeli hazır halde görüyor. Dünü, 
yarını yok. İmam-ı Mübin’e döndü. Hissiyat-ı insaniye bedensel dayatmalardan çıkarsa 
kalb ve ruhun derece-i hayatına çıkabilir. Beden kabirdir. Tabuttur. Üstad hazır 
zamana tabut diyor. 
 
“Ben şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma 
bindim, dostlarımla veda eyledim” (Lem’alar 129) Mazi, İstikbal, Hal à vücuda gelen 
senin Kitab-ı Mübin’in oluyor.  
 
Yani sureti ve hakikati beraber görmek. 

• Suret  à Kitab-I Mübin  
• Hakikat  à İmam-I Mübin. 

İkisini cemedince à Levh-i Mahfuz yani o zaman Kur’an’ın dediklerinin dışındakilerine 
mazhar oluyorsun. Aradaki vesileler; (Resulullah, Üstad gibi) hakikate geçmek için. 
Geçtikten sonra vahye mazharsın. Derste anlamadığını sonra anlayacaksın. Allah’a 
sormak, zaten cevaptır. 
 
Vahy-i zımnî Vahy-i sarih den sonra değil. Misal İbrahim as, Vahiy gelmeden Allah 
arayışına girdi. Vahy-i zımnî sende zaten var à sistem. Kur’an & İnsan & Şecere-i 
hilkat = Birdir à sistem itibariyle à Vahy-i zımnîdir. Fakat Vahiyle bunun farkındalığına 
geliyoruz. Kâinat à İnsan-ı ekberdir. Kur’an à Kitab-ı kebir-i kâinat 
 
Allah’a soru sorabilmek: sana soru sorabilirsin izni verilmiş demektir. Sevdirtmeden 
sevemezsin. İstetmeden isteyemezsin. 
 

• Kur’an Kelam sıfatından à Subuti sıfat.  
• Sıfattan yukarıda à Şuunat-ı Zatiye & Mahiyet-i Zatiye var à buralarda Vahy-i 

zımnîler var! à Hakikat.  
• Kelam sıfatında à Vahiyler var à Sureti 

 

 
• Şeytan à Kürs’ten takıldı. Mudil esmasına dayanıyor  à Sureti 

geçiyorsun. Birbiri içindeler.  

Buzun içindeki su gibi 

Suretten à Hakikata yani 

Lafızdan à Manaya yani  

Vahiyden à Vahy-i zımnîye     
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• Arş à bütün Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir   à Hakikatı  
 
Şeytanın vücudunda ne var? 
1- Makasıd-ı hayriye-i külliye, 2- Kemalat-ı İnsaniye à bunlar, surette yok, hakikatinde 
var! Hakikata geçen insanda bunlar oluyor. Nefs-i emmareden çıkıyor Nefs-i 
levvameye vs. geçiyor. Şeytan sistemi çalışmazsa, mezkûr neticeler olmuyor. Surette 
à şeytan, Hakikatte à mudil esması 
 
Duman, nur, ısı à odun değildir. Odundadır. Odunu kaldır, duman, nur, ısı da yoktur. 
Odun à vahy-i sarihtir. Nur, ısı, duman à vahy-i zımnîdir. Vahy-i zımnîde suret yok. 
Vahy-i sarih surettir. Kur’an nedir? Zahirde görünen harfler suretidir à Vahy-i sarih. 
Manalar à vahy-i zımnîdir. Her bir suret zımnîleri içeriyor. 
 
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, à kışır ile meşgul olur.  
• Hakikati tanımayan à hayalâta sapar.  
• Sırat-ı müstakîmi göremeyen à ifrat ve tefrite düşer. 
• Muvazenesiz ve mizansız olan à 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. 
 
Doğrularımızın doğrulanması için bizim dışımızda Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnîyi 
tazammun eden külli bir akıl, külli bir hakikat, külli bir yöntem, sistem, şablon 
lazım. O da à Kur’an ve her asırdaki temsilcisi olan asrın imamlarıdır eserleridir. Bizi 
kontrol eden, süzgeçten geçiren o’dur.  
 
Genel yöntem à edille-i şeriyedir.  
Has yöntem à ehl-i sünnet vel cemaatin  
Nur cemaatin doğruluk ölçüsü: Edille-i şeriyenin içerisinde olan Edille-i nuriyedir ki; 
 

• Lübbü bulmayan, à kışır ile meşgul olur.  
• Hakikati tanımayan à hayalâta sapar.  
• Sırat-ı müstakîmi göremeyen à ifrat ve tefrite düşer. 
• Muvazenesiz ve mizansız olan à çok aldanır, aldatır. 

(Muhakemat 49)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 9 

Vahiy, Ene, Fiilin Menbaı, 
Kader ve İhtiyar, Mec’ulün 
İçi 
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Hülasa (Dimağ 1): 
Dimağ yapı sistemi, imanla alakası yok. Herkeste var. İman dimağda değil kalbtedir. 
Dimağ à süpürgecidir, bekçidir. Çünkü kafirin imanı yok ama fetret ehlinin imanı yok 
ama dimağı var. 
 
Sual: Dimağ herkeste aynı mı? 
Elcevab: herkeste aynı değildir. İstidad herkeste eşittir, kabiliyet herkeste farklıdır. 

Kader    à istidata 
Cüz-i ihtiyari  à kabiliyete 

Herkes doktor, alim olma istidadındadır. Ama herkes doktor veya alim olma 
kabiliyetinde değildir. 
 
Sual: İstidad nedir? 
Elcevab: İstidad à yazılımdır, sistemdir, bütünlüktür. “Mahiyeti insaniye birdir, 
inkısamı gayr-ı mümkündür” 
 
Sual: Meyil nedir? 
Elcevab: Evamir-i tekviniye içindeki bir tane sıfatıdır.  
Evamir-i tekviniye;   à İhtiyaç  
                                à İştiyak 
                                à İncizab 
                                à Meyil 
 
Hayırlar programdan geliyor (Allah’tan). Günahları kendimiz yapıyoruz. O zaman şöyle 
diyebiliriz:  
 

• Kader    à İstidata   à Hayırlar, program 
• Cüz-i ihtiyari  à Kabiliyet  à Günahlar, kesblerimiz 

 
Sual: Evamir-i tekviniye nedir?  
Elcevab: Kanunların içeriğidir. Aynı zamanda ruhun içeriği. Ruh bir kanun-u emridir. 
Evamir-i tekviniye;   à İhtiyaç  
                                à İştiyak 
                                à İncizab 
                                à Meyil 
 
Sual: Kader nedir? 
Elcevab: Kader à Esma-i Hüsna ve Esma-i Fiiliyenin hülasa-i camiasının faili muhtar 
komprimidir. 
 
Sual: Levh-i Mahfuzda istidadlar da var mı? 
Elcevab: Levh-i Mahfuzda: olmuş, olmamış, olacaklar da var. Her şey Levh-i 
Mahfuzda buraya gelmiyor.  
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Şöyle bir misal vereyim: Kırıkhan’dan nar ağacını Rize’ye götürdüm. Ağaç çıktı, boyu 
kısa olmakla beraber meyvesi de çok küçüktü. Ama Kırıkhan da yarım kilodan aşağı 
nar yok o tür ağaçta. O istidad var ama kabiliyet yok. Kabiliyeti ortaya çıkaran. 1- Örf, 
2- Anane, 3- Gelenek, 4- Kültür, 5- İlim. Kabiliyetin seni istidadından ayırıyor. Bina 
istidad. İçini istediğin gibi değiştirmek kabiliyet  
 
Dimağ à kalbteki 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 şübhe ve 
vesvese dimağ onu izale ediyor. Çünkü dimağda süzgeç var. Vahiyle ters olmuş dimağ 
(olduğu kadar). Hikmet: dimağda meratib var (malumattır) 
 

 
Fehim, Hikmet, Mana: Kaderde bir cümle vardı: ilim maluma tabidir (ikide bir ilim 
değişir). Niçin değişiyor? Malumatın değiştikçe ilmin değişiyor. İmam-ı Gazali diyor ki 
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. 
 
“...duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik 
edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her 
şey, nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka 
suretini alır.” (Sözler 538) 

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

Edile-i şeriyeden geçerse     
(beşer ilmi) İlim olur. 

Depo (hikmet) 

Süzgeç (fehim) 

İnen (mana) 
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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. Her şeyin 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. 
 
Herkesin kabri zanlarıdır. Düşündüğümüz 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 hiçbirinin 
o kabirle işi yok. Çünkü 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 su̧ anda çıktık. Şu anda vefat etsen ölümünü hatırlar mısın? 
 
Allah’ın dinine göre, ilim meclisindeyken ölürsen talebe-i ulum oluyor. Şehid oluyor, 
anlamaz. Anlayan varsa burada değildir.  
 
Sual: Şehidlere s ̧ahid olanlar var?  
Elcevab: O çok yüksek. Eğer şehidliğe şahid ise suretten hakikate geçmiş oluyor. 
 
“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;” 
(Şualar 259) 
 
O talebe öldüğünü bilmiyor. Onu müşahede eden şahidler şehidi biliyor. Şahidlik 
şehidden daha üstündür. 

• Biri Tılsım à Şahid 
• Diğeri Sır  à Şehid 

Bedendeki dayatmaları yaşayanın kabirden çıkma şansı yoktur. 
 
Düşünce ile tefekkür arasında fark: 
Düşünce à düşündü, düşündü, sonunda bir şeyler öğrendi, filan. 
Tefekkür à tefekkürden sonra seni marifetullaha götürmüsşe, sende huzura sebep 
olmusşa 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. 
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Tefekkürde şeytan da yoktur. Tası̧namadın buradaysan düşünüyorsun demektir. 
Düşünüyorsan terklerin yok demektir. Tefekkür ehli kabirden çıkan ehlidir. Hortlaktır. 
 
Malum nedir?  

• Malum-u evvel 
• Malum-u ahir 
• Malum-u sureti 
• Malum-u hakikatı 
• Malum-u mahiyeti 

 

 
Şuunatta her şey malumdur. Sıfattaki ilim maluma tabidir. Esma sıfata göre 
şekilleniyor. İlim sıfattır. Zata göre sıfat bir sȩy değil. Malum nedir bilmiyoruz. İçerisini 
dolduramadık daha. Malum bilinen ama içinde olan ilimdir, kapsayan malumdur. 
Dileyelim ki çekirdekteki program 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. Resulullah demiş ya “ey ashabım ilim yapmadan ilim 
isteyeyeniz yok mu?” dedi. “Öyleyse takvanızı arttırın” Takva ilim mi? Değil! 
 

  
İlim maluma tabidir. İlim bilmektir. Yap demek değildir. 

• İrade à İbadetullah 

• Zihin à Marifetullah 

• His à Muhabbetullah 

• L. Rab. à Müşahedetullah 

     

Takva 4 

Bu anlatılanlar sıfatta olanlar ilme 

dönüşmemiş. Allah’ça malumdur. 
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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? C: yok. S: Ne var 
orada? 
 

 
İlim nerede?  Sıfat-ı Sübutiyede. İlim Sıfat-ı Zatiyeden çıktı. Esma nerden çıktı? 
Sıfattan. Sıfat? Sıfat-ı Sübutiyeden (Sıfat-ı Sübutiyede zata daha yakındır. Sıfat-ı 
subutiye sıfat-ı zatiyeden mi çıkmış denilmez daha yakındır denilir) 
 
Sual: İstidat mı bana daha yakın kabiliyet mi?  
Elcevab: Ene “ben” olana istidat daha yakın, kabiliyet daha dışarıda. 
 
Sıfat-ı subutiye kabiliyet. Sıfat-ı Zatiyeye istidattır desek. Ama Sıfat-ı Zatiyede ilim yok. 
İmam-ı Rabbani ra 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 İlahiye              

• Şefkat-i mukaddes,        
• Muhabbet-i münezzehe,  
• Şevk-i mukaddes,  
• Sürur-u mukaddes, 
• Lezzet-i mukaddes,  
• Memnuniyet-i mukaddes, 

        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 

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

ilim ise burdan süzülendir.  
İlmi kaldırırsanız malum vardır.  
Fakat malumu kaldırırsanız ilim  

yoktur. İlim à hülasa neticedir.  

malum buraya dayanıyor 

Edile-i şeriyyeden geçerse ilim olur. 
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• İftihar-ı mukaddes  
3. Şuunat-ı Fiiliye 
 
Sıfat-ı zatiyede bir sȩy var. O var olanın adı da “malum” dur. Ona fenafillah, bekabillah 
denir. Allah, kendini bildiğinde ilim olarak sıfatı gözüktü, diyelim. 
 

• Mi’rac yaparken  à Arş’a çıktık hayat bitti. 
• Levh-i Mahfuz’da  à Kelam bitti 
• Arş-ı Azam’da   à Kanunlar emirler bitti. 
• Ene de     à Fenafillah (Buradayken konuşan burada değildir. Çünkü 

artık orada konuşmak olmadığı için) 
 
Bekabillah ise sana verilen cevap. Fenafillah çıkmak, bekabillah dönmek. Onun 
için yükselmek o kadar meziyet değil, Öğrenmek meziyet değil. O irtifada tutup 
indirmek zordur. 
 
“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.” (Lem’alar 336) 
 
Kaderin alt yapısı 

• İntizam 
• Nizam 
• Malûmiyet 
• Meşhudiyet 
• Taayyün 
• Evamir-i tekviniye 

 
Dimağ 1 deki hulasaya devam: 
Şeytan dimağın tahayyül ve tasavvuruna kadar çıkabiliyor (çok önemli). Taakkule 
çıkamıyor (Allah’ın rahmeti... çünkü akıl bekçidir). “Abi benim imanıma şöyle 
düşünceler geliyor vs...” Kardeşim tasavvurdasın daha taakkule girmez ama aşağıdan 
kaydırabilir. 
 
Sual: Adam imandan uzaklaşıyor. İmanını kaybediyor. “Hayır imanlı değildi, o itikat 
sahibiydi, çünkü iman kalbde, itikat dimağda” diyorsunuz. İtikat sahibinin itikattan 
kopması için oraya bir şeyin bulaşması lazım. Şeytan bulaşmıyorsa kim bulaşıyor?  
Elcevab: İtikat bütünlük de taşıyor. İman aşağıda (kalbde) 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 
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çağına gelme dur orda. İman da etmedin bizim bildiğimiz. Cennete gideceksin. 
Bulasm̧amış, bulaşamıyor. 
 
Devam... Binadaki merdiveni kabul edin. İçerden birbirine bağlayan bunun adı süluktur. 
O merdivenin katlar arasında tablalar tevehhüm, tevekkül, şübhe, tereddüt, yakin, hal, 
işarat, şehadet, şuhud ara formatlarıdır. Kişilik bu bütüne gelen şey. 
 
Sual: İnsanda kişilik nedir? 
Elcevab: Bir insanda kişilik bozukluğu var. Mesela; Kadınsı giyiniyor, Kadınsı 
konuşuyor, kadınsı davranıyor. Bu kisi̧lik bozukluğu dimağındaki mertebelerin 
bozukluğundan kaynaklanıyor. 
 
“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 
 

اَمَُھیِدَْیا اُوعَطْقَافُ َةقِراَّسلا َو ُقِراَّسَلا  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. Daha kör hisler onu yanlış yola sevkedip 
mağlub etmez. (Hutbe-i Şamiye 76-78) 
 
Sual: Nasıl düzelecek? Elcevab: Terklerle… 
 
İnsanları düzeltmek için uğraşıyorsun yanlışa 
diretiyorlar. Yapma, yapma! Adam halen yapıyor. 
Çünkü, o fiili fiil zannediyor. 
 
Sual: Şeytan nasıl giriyordu? 
Elcevab: Şeytan yanlısļarla hem de düzensiz 
doğrularla giriyor. Şeytan zaten yanlışın kendisi. 
Yanlış donmus ̧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 iradesi gelişir.  
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Vicdanın içinde: 
İrade      à İbadetullah        à Basiret (iradenin güçlü olmasını istiyorsan ibadeti artıracaksın) 
Zihin      à Marifetullah        à Dirayet 
His      à Muhabbetullah     à Feraset 
L.Rabbaniye à Müşahedetullah à Kemalat 
 
Su yumusa̧ktır. Vura vura kayayı oyduğu gibi, insan da doğru yaşaya yaşaya iradesi 
güçlenir. İradesi güçlenirse dimağıda alttan oynatır. Ondandır ki;  
 
“Din yalnız iman değil, belki amel-i sâlih dahi dinin ikinci cüz'üdür.” (Şualar 285). “Akaidî 
ve imanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir.” 
(İşarat-ül İ’caz 83) 
 
Doğru yaşaya yaşaya à İrademiz. İrademiz güçlenirse à hissimiz. Hissimiz 
güçlenirse à dimağımız güçlenir. Bir adam kadınsı yaşıyorsa, kolyeler, küpeler taka 
taka, 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, s ̧uurludur. 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 kis ̧ide 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 dönüsţüreceksin. 
 
Sahabiyeler vardı. Hurma toplarken tesettür ayeti gelince topladıkları hurmaları 
koydukları çuvalları boşaltıp başlarına çevirdiler. Eve gideriz örtünürüz demediler. Biz 
hâlâ evde örtünemiyoruz. “Bu asırda terk-i kebair, celb-i nefaya rüçhaniyet kesbetmiş. 
Bu asırda üss-ül esas olmuş.” Terk-i kebair. Farzları yap geri kalan gücünü de 
günahlardan kaçmaya harca. On dakika video izleyip sabaha kadar on cüz 
okumaktansa o cüzü okuma, video da izleme, yat. On cüz okusan bile o on dakika 
yaptığın günahı silemezsin. 
 
Binadaki merdiveni konuştuk. Kişilik bütüne gelen şey bir kişide kişilik oturabilmesi için 
dimağın yedi mertebesinin oturması lazım. Kişilik bozukluğu yedi mertebenin bozuk 
olmasıdır. 
 
“Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. O temayülat, ruhun 
ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir.  Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir.” (Hutbe-i 
Şamiye 77) 
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Nefis ve hevesten gelen à meyelan  
 
Ruhtan iki şey geliyor: 

• ihtisasatından (çok yaptığı, çok alıştığı şeyler)  
• İhtiyacatından 

 
İnsanın temayülatı: 

• Ruhun ihtisasatından ve 
• İhtiyacatından gelir 

 
Sual: Peki ruhta niye böyle bir şey oluyor, arkasında ene var. Kalu belaya mı 
dayanıyor? 
Elcevab: Yok. Ruhun içinden geliyor. 
 
1. İnsanın fiilleri    à kalbin ve hissin temayülatından çıkar.  
2. İnsanın temayülatı  à ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir 
3. Ruh ise     à iman nuru ile harekete gelir  
Nefsin içindeki meyelan bildiğimiz meyelan değil, nefisteki sistemin içeriği nefsin 
evamir-i tekviniyesi ayrıdır. 
 
Sual: Evamir-i tekviniye neydi?   
Elcevab: 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. 

 

 

 
“Ruh zîhayat, zîşuur, nuranî, vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikatdar, külliyet 
kesbetmeğe müstaid bir kanun-u emrîdir.” (Sözler 517-518) 
 

     temayülat 

Kanun-u emrinin içi à evamir-i tekviniye ise à İhtiyaç 

à İştiyak 

à İncizab 

à Meyil	

içi 
dışı 

İman à ruh à kalb à vicdan à ihtisasat          à vicdandaki histen à  temayülat à fiillerimiz 

                                                    à   ihtiyaç 

Vicdandaki hisler 
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Kanununda daha arkasında evamir-i tekviniye… 
Ruhu oluşturan = evamir-i tekviniye à kanun-u emri à ruh cevheri à Ruh 
 

 
Sual: Aklı oluşturan nedir? 
Elcevab: Kâinatın hulasa-i camiasından. Kâinatın hülasasından yoksa şecere-i 
hilkatin değil. Kâinat; arş’tan aşağı hepsini makinaya koy özünü çıkarırsan à hayat. 
Hayatın da özünü al à his ve şuur. His ve şuurunda özünü çıkarırsan à Akıl. Ruh ise 
hayatın sabit ve müstakil zatı. 

ENE à  EVAMİR-İ TEKVİNİYE à 

İhtiyaç 
İştiyak 
İncizap 
Meyil  

KANUN-U EMRİ à 

Vahid-i kıyasi 
• Emr-i nisbi 
• Emr-i itibari 

RUH CEVHERİ à 

Mahluk 
olmayan 

RUH 

Zihayat 
Zişuur 
Kanun-u emri 
Vücud-u harici 

Ruhun içinde ne vardı? 

• Zihayat 

• Zişuur 

• Kanun-u emri  

• Vücud-u harici  

 

Ruh mahluk değildir, mahluk olması için bu dördünün 

takılması lazım. Bunlardan birisini sök, kanun-u emri olur, 

cevher olur. 

MEC’UL  
  

alemin içinde ama   
  Enenin içinde değil. 

  Bu alem Mec’ul.  
  

ENE Mec’ul’ün içinde 
  

MANAà Vacib-ul Vücud’tan 

beslenme yönü 

NURà mahlukat yönü. 

 Mahlukatın kaynağı 
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Sual: Ruh cevherken, mahluk değilken ene ile ne farkı var? 
Elcevab: Görüldüğü gibi enenin içinde değil onun programı niteliğinde. Dış tarafı, 
içinde bir sȩy yok. Daha mahluk değilken. Bunun içerisi ile o sistem, o berzah bunu 
meydana getiriyor. Bunun içi de içsiz iç. Ene; ruhun arkasındaki “benim ruhum diyen”, 
ruha sahiplenen... 
 
Sual: Ene ile Mec’ul’ün arasındaki fark nedir? 
Elcevab: Ene mec’ul’ün içerisinde. Oluşmamış oluşmuşun içinde. Ene’ler Mec’ulun 
içinde. Mec’ul şecere-i hilkatin çekirdeği. Ene ise Mec’ulun içindeki insanların ben’leri. 
 
Ene de olmayıp Mec’ul de olmak da var. Mec’ulun Mana tarafı Allah’lık hakikatı. Nur 
tarafı ise mahlukata dönüşecek tarafıdır. 
 

Nur tarafı içinde dönüştürür çıkar. İçinde olduğundan bilmiyoruz. İçinde bir Ene varmıs.̧ 
Ben derken orayı kastediyorsun. Hepimiz ordayız biz birbirimizi bilmiyoruz daha. Biz 

Mec’ul’ün içindekiler 
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mec’ulün 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 Muhammedî... Farklı şeylerdir.  
 
Sonra evamir-i tekviniyesi esmalardan çıkar. (Esmalardan direk çıkan evamir-i 
tekviniyedir) Esmaların bütünlüğü evamir-i tekviniyeyi yaptı. Yapmadı da yaptı 
diyelim. Mana tarafındaki Mec’ulü oluşturanlar hepsi bir kucakladılar Mec’ulü yaptılar. 
Yaptılar ama içinde değiller. İçine girdik 
 
Mec’ul’ün içindekiler  

• Nur-u Muhammedî 
• Ene (taayyün & teşahhus) 
• Vücud-u mutlak 
• Malum 
• Taayyün-ü ilahi  
• Esma-i ilahiyenin suver-i ilmiyeleridir. 
• Hükm-ü yezdani 

 
İçindeki Enene taayyün & teşahhus edince senin eneni değiştiriyor. Vücud-u mutlak à 
Allah’ın değil her şeyin Vücud-u Mutlakı. Vücud-u Mutlak derken şöyle; Allah’a yakışır 
bir Saltanat yarattı à Şecere-i Hilkat. Yaratmadan önce, o vücuda çıkartacak şeyin 
herşeyi vücuda çıkmadı. Şecere-i Hilkatin hersȩyi vücuda çıkmadı. Mümtenilerde 
hepsi var. Her sȩy var. Oraya Vücud-u Mutlak deniliyor. Vacib denilmiyor. Muayyen 
olmayınca mutlaklasm̧ıs.̧ Vücud-u Mutlak deyince bu mahluk manası değil. 
 
Sual: Yani, şecere-i hilkat mutlak vücud değil midir.?  
C- Ama hepsi değil. 
 
Mesela Allah bu sȩcere-i hilkate mahkûm mudur? Hayır. Basķa vücudlar, başka 
kâinatlar, başka insanlar yok mudur? Bu ihtimaliyatların cem’i vücud-u mutlak. Bu 
Ene’de herkes var olduğu gibi her şey var. 
 
Sual: Ene ruh cevheri midir? 
Elcevab: Değil. Daha gerisi 
 
Sual: Ruh cevheriyle Ene’nin farkı? 
Elcevab: İkiside mahluk değil. Ruh cevherimiz mahluk tarafımız iken Ene’lerimiz ise 
mahluk olmayan tarafımız. 
 
Sual: Ruhun mahluk olması lazım Arş-ı Azamdaysa? 
Elcevab: Cevher-i Ruh mahluk olmaz. Ars-̧ı Azamda mahluk var, mahluk olmayan 
tarafları da var. Kanun tarafı da orda. Ars-̧ı Azamda sırf mahluk olan ruhlar yok. Alem-
i Ervahta da ruhlar var. Ama cevher-i ruhda buradalar ama. Ruhun cevher tarafı 
mahluk değil. 



9. VAHİY, ENE, FİİLİN KAYNAĞI, KADER VE İHTİYAR, MEC’ULÜN İÇİ__________ 

 118 

Malum çeşitleri, şecere-i hilkatte yerleri: 
 

 
 

 

 
 

  

MALUM   à Mec’ul’ün içinde  
MALUMAT-I EVVEL à Arş-ı Azamın içinde 
MALUMAT-I İLMİYE à Levh-i Mahfuzun içinde 
MALUMAT-I İLMİYE à Daire-i ilimin içinde 
MALUMAT-I KEVN-İ à Kürs’ün içinde 
MALUMAT-I SANİİ à Levh-i Mahv ve ispat’ın içinde 

Kab-ı kavseyn 

Arş-ı Azam’ın çatısı 

Levh-i Mahfuzun çatısı 

Levh-i Mahfuz-u Azam 

Arş’ın çatısı yok. 
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Sual: Neden Cebrail as’dan Muhammed asm üstündür?   
Elcevab: Çünkü insan en kesifidir, cismaniyetimiz var. Onun yok. En kesif olan en 
cami aynadır Cenab-ı Hakka cc. Karanlığın şiddeti nisbetinde nura ayine olur sırrınca 
insan cismanidir. 
 
Sual: Esmayı daha çok nur mu, hava mı, su mu, toprak mı gösteriyor?  
Elcevab: Toprak. 
 
Sual: Cebrail as dan hayvan daha mı yüksek?  
Elcevab: Hayır. Hayvanın cismaniyeti var ama ruhu basit olduğu için. Bizim hem 
cismaniyetimiz hem ruhumuz en cami ve küllî olduğu için. Gel de çöplükte harca bu 
ruhu! Allah’a ne kadar şükretsek azdır. 
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Şeytanın 

sözü

Bir peygamber Hz. İbrahim 
dua ediyor:"la uhibbul afilin"bu

kelam levh-i mahfuza geliyor. 

İçine ilim-irade-kudret
yüklenerek AYETE dönüşüyor.

ŞECERE-İ  HİLKAT

- Yani: insan-ı ekber

- Yani: islamiyet-i Kübra

- Yani: Kur’an-ı Kebir-i kainat 

G A Y B

Kelam & İrade à Subuti sıfat

MEC’UL

Mekanizmaları dönüştürme yeri. 
Cebrail (as)’mın mümessil olduğu Alem
(buradan ayetleri getiriyor). Cebrail as
vahyi Levh-i mahfuzdan getiriyor. 
"Levh-i mahfuzdan ileri bir adım 
atarsam  yanarım" dedi. 

Demek Levh-i mahfuzdan 
ileri gidemiyor.

• İlim
• İrade
• kudret

Ayet

Kelam sıfatı Levh-i mahfuza 
geliyor orada Ayete dönüşüyor
İçine: İLİM & İRADE & KUDRET 
yükleniyor

Peygamber efendimiz (asm) 

miraçta Cebrailsiz Amenerresulü 
suresini direk alıyor

Peygamberimiz (asm) 
burada Kelamına ve 
rüyetine mazhar oldu.

DİMAĞ (Levh-i mahfuzun 

bizdeki hulasalanışı)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 10 

Şeytanın Sözü Kur’an’da 
Ayet Olması İman İtikad İksir 
Maye Vicdan Ubudiyet İhya 
İnşa 
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İnsan kimdir? hayvan olan “hayvandır” der. Alim olan “alimdir” der. Devamlı kendisine 
soru soran “insan soru sorandır” der. Aslında insanı tanımlamıyor, “ben buyum” diyor. 
Kendisi kendinde tanık ve sa̧hit olduğu şeyleri söylüyor. Bediüzzaman ise insanı yirmi 
bir madde ile tanımlar. 
 
Yirmi sekiz peygamberin sözlerini Allah (cc) Kur’an’da ayet yapmıs ̧. Oysa ayet 
Allah’ın kelamdır. Şeytanın sözü bile Kur’an’da ayet oluyor. Levh-i Mahfuzda insanın 
sözünü Allah formatlıyor, “la uhibbul afilin” sözünün içine “ilim, irade, kudret” 
koyuyor Ayet oluyor. Sureti bu, hakikati başka. Peygamberlerin söylediği beşerî 
kelamlar Levh-i Mahfuza gelince Ayete dönüşüyor. Kürste olan şeytanın sözü de Levh-
i Mahfuza gelince ayete dönüşüyor. Yani Levh-i Mahfuzda bir sistem çalışıyor, bir 
yöntem var, bir mekânizma var. Sübut-i sıfattan gelen kelamı Levh-i Mahfuz Ayete 
dönüştürüyor. Ve beşer kelamını Levh-i Mahfuz ayete dönüştürüyor. İçine: “ilim, 
irade, kudret” eklenerek dönüştürüyor.  
 

 
Levh-i Mahfuz ayetler imal eden bir tesis gibi her gelene “ilim, irade, kudreti” yüklüyor. 
Ayete dönüştürüyor. 

 
Ayet nedir? Suret & Kanuniyet & hakikat & mahiyeti Allah’tan ise buna ayet denir. 
Yani Kelamıyla manası Allah’tan olandır. 
 
Hadis-i Kudsi nedir? Sureti & Kanuniyeti Peygamberden. Hakikati ve mahiyeti 
Allah'tan olana denilir. Yani manası Allah’tan (cc), ifadesi Peygamberden (asm) 
olandır. 
 
Hadis-i Şerif nedir? Sureti & kanuniyeti & manası peygamberden olursa. Yani: ifadesi 
ve manası Peygamber (asm)dan olandır. 

KEMAL 

CELAL CEMAL 

çarpışmalarıyla 

Herşeyde şu 4’ü var: 

1. Suret 

2. Kanuniyet 

3. Hakikat 

4. Mahiyet  

Kelamında: 

à Sureti var            (Sureti: Levh-i Mahfuz?) 

à Kanuniyeti var   (Kanuniyet alemi: Arş- azam) 

à Hakikati var       (Hakikat arşı: Arş) 

à Mahiyeti var      (Mahiyet alemi: Kab-ı Kavseyn) 

Levh-i Mahfuza gelip 

içine ilim, irade, kudret 

Alem-i Şehadetteki 

beşerin kelamı 

Sıfat-ı Subutiyeden 

gelen Kelam 

(Aynı kanuniyet ile) 
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Kur’an-ı Kerim Allah’ın (cc) kelam sıfatından geldi. Kelam sıfatında ne olduğunu 
bilmiyoruz... Yani bizim bildiğimiz Levh-i Mahfuzda Ayete dönüşmüş halidir. Kelam-ı 
Ezeliyi bilmiyoruz. 
 
Vahiy nedir? Levh-i Mahfuzda “ilim, irade, kudretle” dönüşüme uğrayan kelamın 
gelişidir. Levh-i Mahfuzdan çıkan Ayet à Vahiy olarak gelirken beşere kelam oldu, 
kelamla ifade edildi. Cebrail (as) kelam sıfatından gelen ayeti vahiy olarak getirdi. İrade 
sıfatının ortaya koymuş olduğu elma, armut ayetini Cebrail getirmiyor. Eşyanın 
dizginini elinde tutan İsrafil’dir (as). Şecere-i hilkatin vücudu İsrafil (as)’ın donmuş 
halidir. 
 

 
Levh-i Mahfuza 16. Lem’ada (Sözler 104) Levh-i Ezeli diyor, ezeli levhalar. Kelam 
sıfatından Levh-i Mahfuza gelen kelamın mahiyetini ve nasıl geldiğini bilmiyoruz. Fakat 
Kelam sıfatından Levh-i Mahfuza geldikten ve orada “ilim, irade, kudret” 
yüklenerek ayete dönüs ̧müs ̧ halini biz biliyoruz. Bu kelam da vahiy vasıtasıyla 
bize gelmis ̧tir. Bu cihette Vahiy burada batındır. Kelam zahirdir. “Elhamdülillahi Rabbil 
alemin” bu söz kelam değildir. Peygamber (asm) mi’racta ilk önce kelamına sonra 
rüyetine mazhar olmuştur. Ruhundaki hassasiyetin bir anda lafza dönüşmesi 
mucizedir. An be an yaratılma var. Her an senin ağzından yaratılıyor. 

 
Mesela: ruhta bir mana var ama ruhta olmayan manayı da ruh imal ediyor. Ruhta 
olmayan mana ağzımızdan çıkıyor. Peygamber (asm) vahye mazhar oldu. Biz ise 
İlhama mazhar oluyoruz. 

Yazı: ayetin içeriğidir 

Vahiy ise: kişiye bakan tarafıdır.  

İnsan bakan ciheti (her asırda  

Kur’anın efradının bulunması) 

Kağıt: ayettir 
Kağıdı meydana getiren kelamdır 
 

Ruhtaki 

• İhtiyaç 

• İncizab 

• İştiyak 

• Meyil 

Bütünleşiyor, mana oluyor. Meyelana dönüşüyor. Boğaza 

geliyor. Sese dönüşüyor. Bu ses teline Kelam diyoruz. Bu 

mucizedir. Bir anda zamansız halk etmek var. 

• Suret 

• Kanuniyet 

• Hakikat 

• Mahiyet  

Cem olursa Kelam à Ayet olur 
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İlham nedir? sende olmayan bir mananın Ruh aynasında gözükmesidir. İlham à Ruh 
à Mana (ruha gelen ilham dışarı mana olarak çıkıyor) 
 
Peygamber efendimiz (asm) mi’racta Amenerrasulü’yü Levh-i Mahfuzdan almadı. 
Mi’racın son hududundan aldı. Mi’rac dönüşünde Levh-i Mahfuzda Cebrail (as) 
Peygamber (asm) efendimizden mi’racta aldığı şeyleri anlatmasını istedi. Ve Levh-i 
Mahfuzda Amenerresulü ayet formatına dönüştü. Mi’racta elli vakit namaz dünyanın 
içinde beş vakte indi. Ondandan bire indirildi. Dünyanın içerisinde seferi 
olduğumuzdan dört rekatlık namaz ikiye düşer ama ötelerden geldiğimiz için elliden 
beşe düşüyor. 
 
Vahiy à canlı ve ruhludur. Levh-i Mahfuz için 16. Lem’ada (S:104) “Levh-i Ezeli” diyor. 
Ezel ve Ebed à Esmadır. Sıfat-ı Sübutiyeden gelen Kelam sıfatı altındaki bütün 
alemlerin hepsini alacak. En son Levh-i Mahfuz’a kadar gelecek ve orada ayete 
dönüşüyor. 
 
“Çünkü, Kur'ân'ı nâzil eden Zât-ı Zülcelâl, mu'cizât-ı Ahmediye (a.s.m.) ile, Kur'ân vahiy 
olduğunu gösterir, ispat eder. Ve nâzil olan Kur'ân dahi, üstündeki i'câz ile gösterir ki, 
Arştan geliyor. Ve münzel-i aleyh olan Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâmın 
bidâyet-i vahiydeki telâşı ve nüzul-ü vahiy vaktindeki vaziyet-i bîhuşu ve herkesten 
ziyade Kur'ân'a karşı ihlâs ve hürmeti gösteriyor ki, vahiy olup ezelden geliyor, ona 
misafir oluyor.” (Mektubat 189) 
 
Vahiy à canlı ve ruhludur. Ezelden geliyor (Levh-i Mahfuzdan diğer ismiyle Levh-i 
Ezeliden) bize misafir oluyor ve Ebede gidiyor. 
 
Kur’an-ı Kerim’in diğer kutsal üç kitaptan farkı nedir? 25. Sözün başındaki Kur’an 
nedir tarifinde izah edilmiştir. “Nasıl ki nur-u Muhammedî ve hakikat-i Ahmediye 
aleyhissalâtü vesselâm, divan-ı Nübüvvetin hem fatihası, hem hâtimesidir. Bütün 
enbiya onun asl-ı nurundan istifaza ve hakikat-i dininin neşrinde onun muînleri ve 
vekilleri hükmünde oldukları ve nur-u Ahmedî (a.s.m.) cephe-i Âdem'den, tâ zât-ı 
mübarekine müteselsilen tezahür edip neşr-i nur ederek, intikal ede ede tâ zuhur-u 
etemle kendinde cilveger olmuştur. 
 
Hem mahiyet-i kudsiye-i Ahmediye, Risale-i Mi’racta kat'i bir surette ispat edildiği gibi, 
şu şecere-i kâinatın hem çekirdek-i aslîsi, hem en âhir ve en mükemmel meyvesi 
olmuş. Öyle de, hakikat-i Kur'âniye zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar, hakikat-i 
Muhammediye (a.s.m.) ile beraber, müteselsilen enbiyaların suhuf ve kütüplerinde 
nurlarını neşrederek, gele gele tâ nüsha-i kübrâsı ve mazhar-ı etemmi olan Kur'ân-ı 
Azîmüşşan suretinde cilveger olmuştur. (Barla L. 324)” 
 
Kur’an hala iniyor. Muhatabı olup da bize taşıyan yok. O yüzden o inenler mertebe 
olarak yağıyor. Birisi var vahiy olarak onu tutuyor (Peygamber asm gibi). Birisi var 
ancak ilham mertebesinde tutabiliyor. Kimi sunuhat, tuluat şeklinde ona mazhar oluyor. 
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Kim en ziyade tutabilir, buna mazhar olabilir? Kimin terkleri daha ziyade ise o nisbette 
mertebelere mazhar olur (ilham, sunuhat, tuluat vs. gibi...) 
 
“Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, 
On İkinci Sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur'ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla 
Allah'ın kelâmıdır.” (Sözler 367) 
 
Kur’an, ismini Levh-i Mahfuzdan sonra almıs ̧tır. Sübut-i sıfatta olan kelam sıfatı 
Levh-i Mahfuza gelerek oradan ayete dönüşüyor ve Levh-i Mahfuzdan sonra Kur’an 
ismini alıyor. “Kur'ân dahi, üstündeki i'câz ile gösterir ki, Arştan geliyor.” (Mektubat 189) 
Kur’an Levh-i Mahfuzda hülasalanmış. Oraya gelmeden önce Arş-ı Azamdan, 
mec’ulden, Esmadan ala ala gelmiş cilveger olmuş, bütünleşmiş, Levh-i Mahfuzda 
Kur’an olmuş.  
 
Neden Arş denilmiş? Çünkü cismaniyetin, kâinatın damı Arş’tır. Şecere-i Hilkatin 
damı ise Arş-ı Azamdır. Cennetin damı ise Sidret-i Müntehadır. Şecere-i Hilkatin son 
hududu Kab-ı Kavseyndir. Kâinatın damı Arş’tır. Kâinatın hududu Arş’a kadardır. 
Kur’an denildiği zaman Levh-i Mahfuza kadar olan kısım kastedilir. Ondan yukardaki 
alemler kastedilmemiştir. Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı dimağdır. Arş ise 
insanda Kalbi temsil ediyor.  Vahye muhatab olan dimağdır. Levh-i Mahfuzun bizdeki 
hülasalanışı à Dimağ. Allah’tan (cc) à Cebrail’den (as) à Peygamberlere vahiy 
geliyor (Vahiy gelis ̧yöntemi, sistemidir) oradan bana geldi. Kelamdan gelen vahiy ile 
dimağını iksirleyip, dölleyerek inşa edip itikad seviyesine çıkıyorsun. 
 
Kur’an’ı dinlerken üç şekilde dinlemek: (M.N140):  
1. Mütekellim-i Ezelînin Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâma olan tekellümünü 
dinler gibi hayalî bir vaziyete gir. (Burada Cebrail asm yok) 
2. Cebrail (as) Peygambere tebliğ ederken dinler gibi ol. 
3. Peygamberden Sahabeye tebliğ ederken dinler gibi ol. (Kudsiyeti artsın diye) 
 
Fikrin hisse dönüşmesi için tahayyül: Üstad da Peygamber (asm) anlatırken diyor 
ki: eğer şu yöntemi uygulatsan Peygambere karşı fikriyattan çıkıp his olur sende. 
“...hayalen gel, seninle beraber Ceziret-ül Arab’a gideriz. Onu vazife başında 
görürüz...” gözünü kapat, anlatılan mucizeyi söyle: “parmaklarından su aktı” bu sana 
hiçbir şey getirmiyor, kuru bir bilgi belki enaniyete sebep olacak. Ama hayalen Ceziret-
ül Arab’a gidelim. Hayal et! Parmaklarından sular akıyor. Onu hayalen akıttır ki 
fikriyatın hisse dönüs ̧sün. İşte Peygamber mucizelerini okurken onu hayalen 
canlandırıp içine girersen fikir hisse dönüşür. Duyarsan fikredersin. Görürsen 
hissedersin. Çünkü tahayyül boşuna verilmedi. 
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“Peygamber efendimiz mi’racta gördüklerini kalbi yalanlamadı” diyor. Zanları o kadar 
aynıydı ki şaşırmadı. Levh-i Mahfuzun bizdeki hülasalanışı à Dimağ. Allah’tan (cc) à 
Cebrail’den (as) à Peygamberden à buradan da bana geldi. Vahiy – Kur’an. Allah’ın 
(cc) Kelam sıfatından gelen ayetler, vahiyler. Kulak insanda bütündür. Bütün vücuddan 
haber verir. Kelam sıfatından gelen vahiy ile dimağını iksirleyip, dölleyerek inşa edip 
İtikad seviyesine çıkıyorsun. Kulaktan vahiy geldi. İlk muhatab olan dimağdır. 
Dimağı iksirler. İksirlenen dimağ döllenir.  Döllenen dimağ değişime uğrar, 
kendisini inşa eder. Bu inşa kendisini itikad ile gösterir. 
  
 
Ayetin dimağda itikad olması kalbe inmesi: Dimağa kelam sıfatından gelen Kur’an 
ayetleri Küçük insandan (kulak insanın hülasalanmış̧ halidir) yani kulağından girer. 
Dimağa gelir. Orada tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikadı iksirler. 
Sonra dimağındaki bu yedi mertebe aktif olur. Aktif olunca bütünsele geliyor. O 
bütünselin adı itikaddır. İtikad dışarı çıkıştır. İnşa bütünselin halidir. İtikada gelen 
Dimağ kalbe iniyor. Kalbi mayalıyor. İksirlenen dimağ kalbi mayeleme hakkına sahip 
oluyor. Dimağı inşa eden kalbi ihya etme hakkına sahip olur. Mayalanan kalbte 
bulunan yedi tane malzeme aktif oluyor. 
 
“Gözün gözbebeği de, balarısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi 
delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve 
şıralarından vicdanda o tatlı imanlı balları yapar.” (İşarat-ül İc’az 71) 
 
 
 

• İTİKAD 

• İLTİZAM 

• İZ’AN 

• TASDİK à İlim 

• TAAKKUL 

• TASAVVUR 

• TAHAYYÜL 

Kelam sıfatından gelen vahiy  

ile iksirlenip inşa olur. İnşa ile 

bütünlük olur. Bütünlük kendini 

İtikad olarak kalbde gösterir. 

İmanın yeri Dimağ değil kalbtir.  

Dimağ: imanın süpürgecisi ve 

bekçisidir. 
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Dimağdaki yedi mertebe aktif olup bütünlüğe gelince İtikad oluyor. Kalbte 
bulunan bu yedi malzeme de aktif olunca İman oluyor. İman olunca İmanın sureti 
gözükmeye başlıyor... Bu mahluktur. Üstad buna “iman kuvvettir” diyor. İmanın à 
kanuniyeti, ziyası, kuvveti ve nuru var. Aktif olan kalb, imanın ziyasını dimağa 
gönderiyor. Dimağa giren imanın ziyası à nura (imanın nuruna) dönüşüyor. Levh-i 
Mahfuz àdimağda aynı dönüşüm yeri gibi.  
 

• “Veş şemse ziyaa – vel kamere nura”  à Şemsten ziya gelir. 
• “Allahu nurus semavati vel arz”-    à Kamerden nur gelir.  

 
İmanın nuruyla nurlanan dimağ irade sıfatından gelen tekvinî ayetleri 
okuyabiliyor: İmanın nuruyla mevcudatın pencerelerinden vacib-ul vücudu 
seyretmeye başlıyor. Yani; imanın nuruyla nurlanan dimağ irade sıfatından gelen 
tekvinî ayetleri (elma, çiçek, ağaç vb ayettir) okumaya, Peygambersiz, Cebrailsiz bu 
ayetleri okuma yetkisini alıyor. Kâinat Kur’an oluyor. Elma bir harf, kâinat bir sahife, 
Mürekkebi nur-u Muhammedî (asm), ağaç bir harf, meyve bir nokta oluyor. 
 
Böyle olunca Kelam sıfatından gelen bu süreçten geçen bir makam-ı âlaya çıkıyor. 
İrade sıfatı subuti sıfattandır. Subuti sıfattan kelam sıfatıyla bu hakikatla haklanan da 
aynı mertebede. İrade sıfatından gelen mevcudat ayetlerini, Peygambersiz, Cebrailsiz 
okumaya, oradan da artık irade sıfatındaki tekvini ve irade vahiylerine Peygambersiz, 
Cebrailsiz muhatab oluyor. Direk vahye mazhar oluyor. İşte bu sır arıda bize ifade 
ediliyor. “Arıya vahyettik” deniliyor. Yani: “kelam sıfatından değil irade sıfatından gelen 
tekvinî ayetleri okumak için onun kafasında dimağında bunları vahyettik” (arının 
dimağına vahy ediliyor) Arı: kelam sıfatından gelen ayetlerle boyalamayıp direk irade 
sıfatından gelen tekvinî ayetleriyle muhatap oluyor, vahy ediliyor. Arı à kelam sıfatına 
mazhar değil. O yüzden nakıstır. 
 

• Ziya  à Kalbtedir.  
• Nur  à Dimağdadır. 

 
Dimağ: kelam sıfatıyla İrade sıfatından gelenlerin aynı zamanda değişim ve 
dönüşüm kavşağıdır. Yani: irade sıfatından gelen Tekvinî ayetler kelam sıfatından 

Dimağdaki malzemelerden (sureti olan  

malzemeler) kalbte bulunan hakikatlarini  

aktif ediyor.  İmanın sureti bu 7 

 malzemeden çıkanların bütünlüğüdür. 

Kalbte bulunan bu yedi tane İman malzemesi: 

• İBRET 

• FİKRET 

• ÜNSİYET 

• USARE 

• ŞİRA 

• DELİL 

• BÜRHAN 

Bütünlüğe gelen dimağın yedi 

mertebesine mukabil kalbteki bu yedi 

malzeme aktif oluyor. 

 

İtikad eden à imana  

İksirleyen  à mayalamaya 

İnşa eden  à ihya etmeye hak 

kazanıyor 
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gelen ayetlersiz okunamaz. O zaman insanın dimağı Kelam ile İrade arasındaki 
değişim ve dönüşüm kavşağıdır. Kelam sıfatına mazhar olmayan bir dimağ İrade 
sıfatındaki kevnî ayetlerdeki donmuş Ayetleri okuyamaz. “Elma nedir, ne işe yarıyor” 
der, suretinde kalır, hakikatine geçemez. 
 
“Kâinattaki faaliyet dahi kâinatın ve envaının sessizce bir konuşması ve 
konuşturulmasıdır.” (Mektubat 287) bunu ancak Kelam sıfatından iksirlenip mayelenen 
okuyabilir, gösterebilir, hakikatleri görebilir. “Suretten hakikate geçersen” diyor Üstad 
17. Sözde. Yani kelamla iksirlenip mayelenirse kâinattaki Allah’ın (cc) canlı ayetlerini 
okuyabilir Kâinat donmuş Kur’an’dır. Şecere-i Hilkat ise donmuş Kur’an’dır. 
 
Yani Kâinat à Kur’an-ı Kebir-i Kâinattır. Aynı zamanda İnsan-ı Ekberdir. Aynı 
zamanda İslamiyet-i Kübra’dır. Kur’an ile Kâinat à birisi lafız, birisi cisim donmuş̧ 
ayettir. işte bu lafızla donmuş ayet arasındaki berzah ise insandır, insanın dimağıdır. 
İksirlenip, mayelenen bir akıl-kalb bütünlüğü iksir ve maye şifresini çözer. 
Kâinattaki iksir ve mayelenme ile s ̧ifrelenmis ̧ olan s ̧eyleri çözme yetkisi alır. 
 
142 Sözler’de: İtikad ehlinin İman ehline dönüşmeme sebebini “Amel” olarak 
gösteriyor. Yani inandığı gibi hareket etmediği için İtikadı İmana dönüşmedi. 
İradeye dönüşmeyen İtikadlar İman olmuyor. Yani vicdana girmiyor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimağı vahiy iksiriyle döllenip inşaa olarak İtikad ehli olan 

VİCDAN à İrade   à İbadetullah         à Basiret 

               à Zihin   à  Marifetullah       à Dirayet 

               à His      à  Muhabbetullah  à Feraset 

               à L.Rab. à Müşahedetulah à Kemalat 

Ubudiyeti yoksa imana   

dönüşmemiş İtikadı var demektir. 

itikad ehlinin iman ehli olmamasının sebebi à amele 

dönüştürmediği için. Yani inandığı gibi hareket 

etmediği için imana dönüşmedi itikadı (S. 142)   

Ubudiyeti varsa 

 aşağı iner 
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Amel à İmanın ikinci bir cüz’üdür.  
 
“Din yalnız iman değil, belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüz’üdür.” (Şualar 285) “Akaidî 
ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak İbadettir.” 
(İşarat-ül İ’caz 83) 
 
Ubudiyetin içerisinde à Terkler ve İbadetler var. 
Eyleme dönüşmeyen Risale-i Nur bilgileri de gurur, kibir, enaniyet olur. Taassub ehli 
olur.  
 

 
İtikadın imana dönüşmesi ancak Ubudiyet iledir. İtikadı olanın Ubudiyet yapması 
ile (paket olarak) vicdana iniyor. İrade, ubudiyetin içindeki kendine bakan ciheti alıyor 
ve İbadetullah oluyor. Zihin de kendine bakan malzemeyi alıyor... yani vicdanın dört 
mertebesi Ubudiyet ile geleni kendilerine bakan cihetiyle alıyor.

KELAMIN  

à Sureti  (Alem-i şehadet) 

à Kanuniyeti (Arş-ı Azam) 

à Hakikati (Esma) 

à  Mahiyeti (Sıfata) 

à Sureti  (lafzı)            à Hadis-i Şerif      (hem sureti hem manası Peygamberden)  

 à Hakikati (manası)  à  Hadis-i  Kudsî   (sureti Peygamberden. manası Allah’tan) 

à  Mahiyeti (kaynağı)à Ayet-i Kerime   (hem sureti  hem manası  Allah’tan) 

Hadis-i Şerif   
(Peygamberden 
asm) 

Ayet-i Kerime   

(Allah’tan (cc)) 

Hadis-i  Kudsî 
(Peygamber asm 

ve  
Allah’tan (cc)) 

UBUDİYET  à Terkler      à  Dimağı çalıştırır 

                     à İbadetler  à  Kalbi çalıştırır 

                     à - Acz 

                          - Fakr 

                          - Noksan 

                          - Kusurunu 

deruhte  
etmek 

Ruhu 
çalıştırır 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 11 

Latife-i İnsaniye, Şeytan 
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Buranın anlaşılması için her bir mertebenin karşılığı olması lazım. Şuunat-ı zatiyenin 
bir mertebesi dimağı bir mertebesine karşılık geliyor. Sübut-i sıfatın her bir mertebesi, 
dimağın bir mertebesine karşılık geliyor. Yoksa adlandırılamaz. Değerlendirilemez. 
İfade edilemez. Kavranamaz. Aşağıya (kalbe) taşınamaz. Dimağ ne yapardı? 
Asıllarımıza taşınma yöntemi tefekkür olduğundan dimağdan esma, sıfat ve şuunatın 
hakikatlerine taşınıyorsun. Dimağ ve kalbi ayrı düşünememek gerek. Kalbin iki ayağı 
var: Ayağın biri Dimağ diğeri ise Vicdan. Dimağda kalbten, kalbte de dimağdan ayrı 
bir sistem çalışıyor. Dimağ ne yapardı? Asıllarımıza taşınma yöntemi tefekkür 
olduğundan dimağdan esma, sıfat ve şuunatın hakikatlerine taşınıyorsun. 
 

Şuunat-ı zatiye 7’dir (M 286):

1. şefkat-i mukaddese 
2. muhabbet-i münezzehe 
3. şefk-i mukaddese  
4. süruru mukaddese 
5. lezzet-i mukaddese 
6. memnuyet-i mukaddese 
7. iftihar-ı mukaddese

Zat-i sıfat 7’dir (L-317):   
1. Hakîm
2.  Kerim 
3. Rahîm 
4. Cemil 

5. Hakem 
6. Adl

7. Tekvin

Subut-i sıfat  7’dir (Ş:146)  
1. Hayat
2. İlim
3. Kudret
4. İrade 
5. Sem'
6. Basar  
7. Kelâm 

Esma-i zatiye 7’dir (E297)

1. Allah 
2. Ehad 

3. Samed 
4. Vâcib-ül Vücud  

5.    Ehadiyet 
6.    Vahidiyet 

7. Vahdet 

Dimağ’ın 
mertebesi 7:

1- Tahayyül
2- Tasavvur
3- Taakul
4- Tasdik
5- İz’an
6- İlUzam
7- iUkat

DİMAĞ  (Levh-i mahfuzun 

bizdeki karşılığı, küçük 

montası. İsm-i Azamları 

isme dönüştüren, isimleri  

İsm-i azam yapan BERZAH.

MEC’ULİsm-i Azamlar

İsimler

Kalb
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Dimağ ve kalbi ayrı düşünmemek gerek. Kalbin iki ayağı var: Dimağ ve Vicdan. 
Dimağda kalbden, kalbde de dimağdan ayrı bir sistem çalışıyor. Kalbin makes-i efkarı; 
kalbe gelecek fikirler, yani yukarıdaki hakikatler dimağ yoluyla kalbe geliyor. Dimağı 
kaldır, kişinin dini yoktur. Aklı olmayanın dini yoktur (hadis-i bil-mana). Vahiy yoktur. 
Dimağ vahyin şartıdır. İnsanlığın şartıdır. Kontrol edemediğin her şey seni kontrol 
ediyor. O acizliktir. 
 
Üstad’da kaçıştır diyor vahdet-ül vücud. Aklı yönetemediğin zaman o seni yönetiyor. 
Ama at gibi kullandığın zaman dizginleyip seni götürüyor. Kalbi, akla çalıştırdığın 
zaman müceddidlik oluyor. Kalbi asıl alıp akla baskı yaparsanız tasavvuf olur. Aklı asıl 
alıp kalbe baskı yaparsanız ilm-i kelam olur.  
 
İkisini cem edersen: Bir ayağın   à mazhar-ı hissiyat  à vicdan 
                                 Diğer ayağın  à makes-i efkar   à dimağ  
 
Peki Arş̧’a kalb diyoruz. Levh-i Mahfuza dimağ bakar diyoruz. Kalbin içinde dimağda 
var. Dimağ tek başına kalbin içinde bir uzuv, sıyrılıp Levh-i Mahfuzda bir özellik 
kazanıyor. Levh-i Mahfuzdaki dimağı kalbten ayrı düşünemezsin ki zaten bütünseldir.  
 
Sual: O zaman kalbe de Levh-i Mahfuz diyeceğiz? Alttaki arşla ne farkı kaldı?  
Elcevab: Buradaki arş esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Burada ise vahyin indiği 
yerdir. Levh-i Mahfuz vahyin zuhur yeri. Yani sıfattan gelen kelam (Levh-i Mahfuza 
nasıl geldiğini bilmiyoruz) Levh-i Mahfuzda ayete dönüşüyor. Sıfat da ayet yok. Levh-i 
mahfuzda Kur’an’a dönüsü̧yor. 
 

• Kelam sıfatından gelen ayetlere   à Dimağ      çözümlüyor 
• İrade sıfatından gelen tekvini ayetlere  à Kalb         muhatap oluyor. 

 
Levh-i Mahfuza (kafaya, dimağa) kelam sıfatı indi. İksirledi. Dölledi. İnşaa oldu. İtikad 
boyutu bütünselliğe geldi. İniyor aşağıya ve kalbi mayeledi (maya değil maye) ihya etti. 
İhya olan kalbde iman balları oluyor. Buradaki iman ziyadır. Bu ziya çıkıyor yukarıya 
(dimağa, kafaya) iman bu sefer nurlandı. 
 
İmanın sureti, hakikatı, mahiyeti: 

• İmanın Nuru  à Dimağ  à Sureti demektir. 
• İmanın Ziyası à Kalb  à Hakikatı demektir.  
• Allah’ta olan  à Mec’ul  à Mahiyetidir.  

 
Kalb ile dimağı ayırt etmek için vahiy geldi Levh-i Mahfuzdan. Dölledi. İksirledi. İnşaa 
oldu. İtikad oldu. Biz bunu eylemle desteklersek yani İbadetle eyleme geçerse, 
marifetullah ile eyleme dönüşürse, Allah için dost, Allah için düşman olursa Ondan 
sonra ulvi hazlar ile kendini gösterir.    
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İmanın ziyası dimağa çıktı ve nurlandı; imanın nuru oldu. İmanın nuru dimağdaki 
itikadın çanak anteni oldu. Girerken değil, çıkarken. Bununla peygamber olmadan, 
Cebrail olmadan irade sıfatından gelen kâinattaki tekvini ayetleri çözüyor. Dimağın 
çözebilmesi için kelam sıfatındaki ayetlere peygamber ve Cebrail lazım. Kalbdekine 
ise tekvini ayetleri çözmeğe peygambere ve Cebraile ihtiyaç yoktur. Çünkü 
peygamberde insandır. Cebrail bizden aşağıdadır yani insan mahiyetine göre 
insandan yaratılmısţır. Hakikat-ı insaniye ise merkezdir. Dolayısıyla peygamberde 
insan olduğu için o zaman her bir insan peygamber asm. Şahsiyet-i maneviyesine 
girince onun baktığı gibi bakıyor. Yani peygambere de ihtiyaç olmadan. Hani ahir 
zaman mehdisi berzah olmadan direk muhatap edecek ya! 
 
“Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisakı ve berzahı ve iki âlemden birbirine gelen 
seyyaratın mültekası vicdan denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Evet fıtrat ve vicdan akla bir 
penceredir. Tevhidin şuaını neşrederler.” (Mesnevi-i Nuriye 246) İnsanın fıtratında bu 
sistem var. Yani: “mevcudatın pencereleriyle vacib-ül vücuda bakarlar.” (Şualar 9) 
(direk bakıyorlar, kelamla değil. Kelamla olmuyor).  
 
“Ehl-i hakikatın bir kısmı nasıl ki İsm-i Vedud'a mazhardırlar ve a'zamî bir mertebede 
o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vâcib-ül Vücud'a bakıyorlar. Öyle de: 
Şu hiç-ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur’an’a istihdamı hengâmında ve o 
hazine-i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte, İsm-i Rahîm ve İsm-i Hakîm 
mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin cilveleridir” 
(Mektubat 19) Verildi de ne oldu? Atlıyor! Bütün sözler onların tereşşuhatıdır diyor. 
Fıtratıyla kâinatın fıtratını okuyabiliyor. 
 
Kelam sıfatından gelen ayetleri          à Dimağa esbablı tecellisi okuyor isimlere   
İrade sıfatından gelen tekvini ayetleri à Kalbe esbabsız okuyor. 
 
 
 
 
Sonrada kendini okumağa başlayınca (kendine döndüğün zaman) latife-i 
insaniye aktif oluyor. Bu kez kendini okumağa başlıyor. Şöyle: 
 
Çünkü; kalb harita olduğundan şecere-i hilkatte ne varsa hepsi vardır. Olmak zorunda. 
Kalbin içinde de olabilir. Tefekkürümüzde sıkıntı olur diye dışarı koyduk ama kalbe 
yakın kalbe bitişik. O zaman irade sıfatından gelen tekvini ayetleri okurken latife-i 
insaniyeyi de lümme-i şeytaniyeyi de kullanıyor.  

VİCDAN à İrade   à İbadetullah 

               à Zihin   à  Marifetullah        

               à His      à  Muhabbetullah   

               à L.Rab. à Müşahedetulah  

İtikadın imanın ziyasına  

dönüşme sürecidir 

İMANIN:                            

  MAHİYETİ  à Mec’ul’de  

  HAKİKATI  à Arş’da   

  SURETİ   à Kürs’de  

çözümlüyor.      Biz 
muhatap oluyor.   Ben 

Kelam sıfatından gelen ayetlere          à Dimağ 
İrade sıfatından gelen tekvini ayetlere à Kalb 

“O” olur 



11. LATİFE-İ İNSANİYE, ŞEYTAN________________________________________ 

 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Bendeki “O” oluyor. Bende O var ُۜنیَ۪عتَْسن َكاَّیِاَوُ ُدبَْعن َكاَّیِا    diyoruz ya… 
 

َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَرِ Aُِّٰ دْمَحَْلا •    à “O” 
ِۙمی۪حَّرلا ِنٰمْحَّرَلا •     à “O” 
ّدلا ِمَْوی ِكِلاَم • ِۜنی۪     à “O” 
ُۜنیَ۪عتَْسن َكاَّیِاَوُ ُدبَْعن َكاَّیِا •    à “Sen” (bendeki O diyor. Aslına) 

 
Tekvini ayetlere vicdan dediğimiz zaman baktığımızda dimağ yine tefekkür yapıyor. İlk 
kelamdan gelenle dimağ birinci sırada esas kısımda vicdan ikinci oluyor mayelenen 
olduğu için. Tekvini ayetleri tefekkür ederken imandaki ziya birinci mertebe esas ayet 
oluyor, dimağ ikinci mertebede ayet oluyor. Çünkü bütünsel, kopuk değil. Vahye kim 
muhatab oluyor? - Dimağ. İkinci derece vicdan ile kalb oluyor. Mesela zikir ile kalbi 
nurlandırmıyor muyuz? Bu tekvini ayetleri çözen, tefekkür yapan tarafımız olan dimağ 
gibi geliyor ama esas imandan gelen nurla oluyor. Dimağ ikinci (çanak anten) oluyor. 
 
Tekvini ayetler à Alem-i şehadete bakıyor. Kelam à manevi aleme bakıyor. İlk önce 
vahiy gelirken kelamla sonra irade giriyor. Kelam sıfatına muhatab olmayan bir dimağ, 
irade sıfatından gelen bir ayeti okuyabilir mi? Önce manevi sonra maddi olur. Sonra: 
 
 

Lümme-i Şeytaniye  

Vicdan 

Latife-i   
İnsaniye  

KALB 

• Esbablı tecelli, dimağ kelam sıfatındaki ayetleri okuyor  

• Esbabsız tecelli kalbe irade sıfatından gelen tekvini ayetleri okuyor  

• Latife-i insaniye de kendini okuyor.  Çok Tuhaf...  

KADER 

Dimağ  

• Biri Maddi Hayat-ı Muhammediye (asm)   à İmam-ı Mübin 

• Diğeri Manevi Hayat-ı Muhammediye (asm)  à Kitab-ı Mübin 
Levh-i Mahfuz 

İkisinin cem-ül ceminden ortaya çıkanla Latife-i 

İnsaniye ile kendisini okuyor 

• Dimağ  à Kelam sıfatını okuyor   

• Vicdan à Tekvini ayetleri okuyor 
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Manevi Hayat-ı Muhammediye (asm)à Dimağ        
Maddi Hayat-ı Muhammediye (asm)  à Kalb         
 
Kelam sıfatından dimağ dölleniyor. Madde değil bu. Karşılığı yok. Mesela ُدْمَحَْلا Aِِّٰ ِّبَر  

َۙنیَ۪ملَاعْلا  bunlar nevinden. Sıfat olduğu için. Sonra biz bu kelam sıfatından dimağı itikada 
getirdikten sonra kalbi aktif ediyor. O yüzden dimağı olmayanın dini yok. Kalbi de 
olmaz.  
 
Alem-i şehadet alem-i gaybdan (bu cihetten) üstündür: Maddi maneviden daha 
üstündür. Çünkü en camidir. Şöyle; güneş, hava, su, toprak. Hangisi Allah’ı en fazla 
gösterir.? Hemen nur deriz. Ama en çok toprak gösterir. En kesif olan. Cenneti bile 
tanımlayan burası. Maddi maneviden üstündür. Manevide madde yoktur ama 
maddede manevi vardır. Hakikatte suret yoktur ama surette hakikat vardır. 
Cennette cesed yoktur. Cennette beden de yoktur. Cismaniyet vardır. Fakat bu 
cesedde cismaniyet vardır. “Bu alem-i şehadet; cennetin, ahiretin üzerinde tenteneli 
bir perdedir.” O yüzden mi imanın nuruna imanın sureti dedik. Çünkü şemsten ziya, 
kamerden nur gelir. Bizim dünyamızda madde aşağılanmış, güya ahireti dünyaya 
teveccüh ettirmek için bu alem-i şehadeti aşağılamıs.̧ Koca ulul azm Peygamber Âdem 
as. Bütün isimleri öğrendiği halde o bilgiyle cenneti bilemedi. 
 
Hz. Âdem, Hz. Havva’yı yıllar sonra gördükten sonra neden çok sevindi? Öğrendiği 
ilimlerin karşılığını buldu. Öğrendiği ilimlerde cennet de vardı, kadın da vardı ama 
İlimlerle donatılmış, şaşırmıştı. Bu neyin nesi? اَھَّلُك َءاَمَْسْالا ََمدآ َمَّلَع  (Sözler 246) esmayı 
biliyordu fakat müsemması yoktu. Mesela; bir sene size nasıl yüzeriz diye anlatsam. 
Hiç deniz görmeseniz. Sonra sizi dünyaya getirip suya atsak yüzebilir misiniz? Hayır. 
Buz değerlidir. İçinde suda var. Su da buz kanuniyet olarak var, nur da odunda 
kanuniyet olarak var. Odun burası. Maddeyi tanımladığı, nur ve dumanı taşıdığı için 
odun kıymetlidir. Odundan divan yaparsın, dolap yaparsın, kâğıt yapıp üzerine yazı 
yazasın. Fakat odunu meydana getiren nur ve dumandan yapamazsınız. Onun için 
madde daha kalitelidir. Alem-i şehadet alem-i gaybdan üstündür. Bu cihetle ama. 
Bilin böyle. Elimizden geldiği kadar ömrümüzü telef etmeyelim. 
 

 
“Öyle ise sen kendi cihetinden onun yanında olman için; ancak her şeyin 
yanında olabildiğin vakit (yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman) onun 
yanında olabilirsin.” (B. Mesnevi-i Nuriye 641) 
 

İmam-ı Mübin = Kitab-ı Mübin 

olursa aradığını aradığından sorma  

makamına çıkmış olursun ki; Vahy-i zımnîye 

mazhar olursun.  

B.M.N 641: “her şeyin her yerde olma 

makamına çıkmış olursun.” 

Şahsiyet-i Muhammediye (asm) 
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Dimağ Kalb ve Latife-i İnsaniyenin; Kelam, İrade, Hayat-ı Muhammediye, 
Şahsiyet-i Muhammediye ile ilişkisi: 
 

 
Bu latife-i insaniye çalışınca insanları, insanlık makamına çıkartıyor. Kendisinin 
asrın imamı olması hasebiyle bizde de bir numunesi gözüküyor. Cenab-ı Allah’ın 
kendine has, kendinden aldığı bir zevk var. Latife-i insaniyenin de kendinden aldığı bir 
zevk var. O Rahimin yeri su̧unattadır yani Allah var iken hiçbir sȩy yoktu. Allah 
olduğunu biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten ve Allah’a mahsus lezzet-i 
mukaddesesini düsü̧nün. Ben Allah’ım. Allah’a mahsus lezzet-i mukaddesesini 
düşünün. Allah anlayışınız değişecektir. Allah çaydan lezzetlidir. Diline vurduğun 
zaman Allah’ı unutturuyorsa çay lezzetlidir. Eğer çay, Allah’ı hatırlatıyorsa Allah 
lezzetlidir. 
 
Ubudiyet: kişi acz, fakr, kusurunu üzerine alırsa kulluğunun şuuruna eriyor. Ubudiyet 
sırrı. Acz, fakr, kusur ve noksaniyet bütünlüğüne enaniyet değilde nefis olmaz mı? 
Sözler 479: acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki, haddinden fazla 
geçsin. Cihaz olarak bakarsak; yani kalb, dimağ ve nefis gibi... Enaniyet daha iyi 
oluyor. Harita olmasını, ruzname olmasını kazanıyor. 
 

• Acz, fakr, şefkat, tefekkür  à Nurculuk mesleğinin temeli.  
• Acz, fakr, kusur ve noksan  à İnsanlığın temel yapısı 

 
“Akıldan kalbe, kalbden akıla inip çıkmaktan bîzar olmuştum.” (Mesnevi-i Nuriye 75) 

Maddi hayat-ı Muhammediye (asm) à  DİMAĞ        

Manevi hayat-ı Muhammediye (asm)   à KALB 

Şahsiyet-i Muhammediye(asm)          à     Latife-i insaniye 

İmam-ı Mübin  
Kitab-ı Mübin  

Latife-i İnsaniye’ye verilenler: 
• Vücud 

• Hayat 

• İnsaniyet 

• İslamiyet 

• İman-ı tahkiki 

• Muhabbet 

• Marifet 

• İlm-i Kur’ani 

• Hikmet-i imaniye 

Kelam sıfatından gelen ayetlere    à  DİMAĞ à Biz  à Hakîm  

İrade sıfatından gelen tekvini ayetlere  à KALB     à Ben à Vedud 

 
İkisinin cem-ül ceminden ortaya çıkan ile à Latife-i insaniye ile kendini okur à Rahim à Bendeki “O” 
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Ubudiyet; kendi başına bir yapıdır. İlle bir şeye benzetme diyor. Ubudiyet biraz daha 
cem’dir. İrade sıfatından gelen tekvini ayetlere Kalb diyoruz. Kalb normalde vicdan-
dimağ bütünlüğü. Kalb dediğimiz zaman başka bir yere koymuş oluyoruz. Tekvini 
ayetleri biz vicdanla okuyoruz. Fıtratta kastedilen sȩy ama kalb yazıyoruz. Dimağ ayrı 
bir yerde çalısı̧yor. Onun adına çalışıyor. Vicdan ise kalbde çalışıyor. Kalb dediğimizde 
o bütünlükte Vedud diyoruz. Vicdan dediğimiz zaman hangi esmaya bakacak. O 
zaman değişir mi? Sistemdeki bazı kodlamalar değişebilir diye... o aslında cem-ül cem 
olduğundan, onu da kapsadığından bir sorun olmaz. Mesela lise diploması istiyorlardı 
işyerinde sen üniversite diploması götürdün. Yok ortaokul getir demezler. Zaten o da 
içinde var. Eskiden akıl dediğimiz yerlere dimağ demeğe başladık. Çok şükür... Aynı 
şekilde kalb dediğimizde kastettiğimiz yerin; kalb mi vicdan mı diye ayrıma mı 
gideceğiz? Mesela işyerinde çalışan adama verdikleri isţe; demirlerin üzerindeki 
çapakları alıyor. Diğeri başka bir iş yapıyor... Ama merkezde bilgisayarda oturan adam 
herkesi biliyor. Artık ilerlerken kalb, dimağ ve içindeki sistemi bilerek gideceğiz. Körü 
körüne kalbdir demeyeceğiz. 
 
Tezekkür geçmişle alakalı hatırlamadır. Doğmuş bir çocuğa Allah’a tezekkür et 
diyemezsin. Çünkü; Allah’ı zikretmeyi bilmiyor. O zaman zikir, evrad; geçmişi geleceğe 
taşımaktır. Evellemek… onu ifade etmektir. Geçmiş ile alakalı düşüncedir tezekkür. 
 

• Tefekkür  à geleceğe bakar, geleceğin üstünü açar. 
• Tezekkür  à geçmişe bakıyor, geçmişin üstünü açar.  

 
Mesela; çocuğuna hiç öğretmediğin halde “oğlum Allah’ı zikret, Kur’an oku” desen... 
Çocuğun Kur’an okuyabilmesi için geçmisi̧ni bilmesi lazım. Bir sȩy istiyorsan yol açman 
lazım. Eğer Dimağını birilerine teslim ettinse, artık nerede olmasının önemi yoktur. 
Hem menfi hem müsbet. Mesela şimdiden sonra bizi tanımladı, inşaa ettiği halde 
Risale-i Nura teslim olmamak, lakayt kalmak normal midir? Atomdan elektronun 
ayrışması gibi bir tuhaflık olur. 
 
Peki ben bu kadar anladım. Bu böyle durur mu? Hayır Bediüzzaman nasıl durdu. Bu 
yoktu. Böyle bir sȩy çıktı. Bunu anlayıp da yazdığına inanmıyorum. O’na direk 
verilmiştir. Biraz daha ileri geçince. Peygamber nasıl bir insan şöyle bir düşününce... 
Şöyle; Kur’an ortaya konmuş, var. O varlığının içinde yürüyoruz. Peki bu ilk. Nasıl 
aklına gelecek, nasıl tasarlayacak, nasıl şekillendirecek. Bunun imkânı var mı? 
Hatırına getirecek, tasarlayacak, şekillendirecek. Adına da Kur’an diyecek. Yani; 

UBUDİYET  à Terkler      à  Dimağ 

                     à İbadetler  à  Kalb 

                     à - Acz 

                          - Fakr 

                          - Noksan 

                          - Kusurunu 

Latife-i 
İnsaniye 
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Kur’an Allah’ın delilidir. Risale-i Nur’da Kur’an’ın delilidir. Bu dersler de Risale-i Nur için 
delildir. Bir peygamber bunların bütün meratibiyle bilip yazması imkânı yoktur. 
İnsandır. Kutsayıp da vacib gibi yapmak...Haşa... 
 
Nedir o? Vahiy peygamberimize emaneten gelmis.̧ Çünkü vahiy: canlıdır, ruhludur, 
şuurludur, mahluk değil. Şimdi Peygamberi hayal et bu noktada. Muhabbetin 
değişmedi mi? Yani; daha hiçbir sȩy yokken tasarlayacak, düşünecek, hatırına 
gelecek, sistemleyecek, böyle bir koyacak. Bunları bir kelimede ifade edecek. Ama 
öyle bir kelime olsun ki cenazede okunsun, düğünlerde okunsun, hastalara okunsun, 
sevap olsun, bedende enerji olsun, kabirde nur, gıda olsun, sıratta burak olsun, 
cennette hakikat olsun, akılda fikir olsun, kalbde maneviyat olsun. Böyle bir lafız. 
Bunun adı da ayet olacak. Peygamberimiz acayip garib değil ki. İnsandır. İnsan olma 
hasebiyle ortağız. İnsanın ortalama çapı bellidir. Bu o zaman zerratımın sıfatları ve 
mürekkebatları adedince diyorum ki bu Allah’ındır. Böyle bir s ̧ey yapılamaz. 
 
Yani; bu çalışmalarımızı hulasa yap Risale-i Nura koy. Risale-i Nur’u hulasa yap (dört 
isimden geliyor) onu ayetin içine koy. Bu ayet yokken böyle bir şey hatırlayacaksın. 
Mahiyetini, hakikatını, kanuniyetini, suretini hülasa edeceksin. Buna da ayet 
diyeceksin. Peygamberimiz ve Bediüzzaman bütün meratibiyle hissetmiş diyor. Böyle 
bir peygamber nasıl insan kalabilmiş, nasıl dayanabilmiş. 
 
Kur’an-ı Kerimin geçmiş gelecek, çıkmış çıkmamış bütün meratiblerini fikredip, 
hissedip, massedip zevk etmekten hasıl olan Şahsiyet-i Muhammediye’yi düşün... 
Mesela bütün köftelerin lezzetlerini topla bir kişiye ver, ne olur? 
 
Şu olur: ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس ِلٰا ىٰٓلَع َو ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس ىٰلَع ِّلَص َّمُھّٰلَلا  Başka şekilde nefes alamıyoruz. Salavat 

nefes alma koridoru. Allah’ı düşününce nefes alma: اAَُّٰ َُربَْكا  Resulullah’ı düşününce 

de: ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس ِلٰا ىٰٓلَع َو ٍدَّمَحُم َانِّدِیَس ىٰلَع ِّلَص َّمُھّٰلل  Salavat: tefekkürle coşan ruhun tahliye 
sibobudur. 
 
Levh-i Mahfuzda da her şey vücuda gelmiyor. Ama her vücuda gelen Levh-i 
Mahfuzda var. İstikbaldeki her şey vücuda gelmiyor. Yani Levh-i Mahfuza, yani Kitab-
ı Mübine gelmiyor. Levh-i Mahfuzda sırf Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin yok. Kalbde 
vicdan, dimağ, latife-i insaniye o kadar mı? Mesela; Kur’an... Kur’an İmam-ı Mübin, 
Kitab-ı Mübin değil ki! Levh-i Mahfuzdan aşağıda olan her şey Levh-i Mahfuzda vardır 
diyebilir miyiz? Evet.  
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Ama Levh-i Mahv-İsbat’a kadar suret olarak var. Suretten aşağıya suretin meratibi var. 
Levh-i Mahfuzda Kur’an’dan taayyün ve teşahhus var. Bizim bildiğimiz taayyün ve 
teşahhus değil ki burada. Dimağdaki sureti. Kalbdeki hakikatı. Hakikat ile suret 
arasında en belirgin özellik odun ile duman ve nur. Mesela; İmam Rabbani hazretleri 
“sır, hafi ve ahfa” lar var diyor.  
 
İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit olursa o zaman aradığını aradığın zata sorma 
makamına çıkmış olursun: İmam-ı Mübin’de olan her şey gelmiyor. Levh-i 
Mahfuzdaki her sȩy alem-i şehadete gelmiyor. Yani imam-ı Mübin’deki her şey Kitab-ı 
Mübine dönüşmüyor. Eğer İmam-ı Mübin’deki her şey Kitab-ı Mübine dönüşseydi niye 
fark var o zaman? Eğer bir insanın İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit olursa o 
zaman aradığını aradığın zata sorma makamına çıkmış olursun ki; Vahy zımnîye 
mazhar olursun. B.M.N- 641’de bahsedildiği gibi her şeyin her yerde olma makamına 
çıkmış olursun. 
 
Mesela; ağacı yapan Esma her yerde yok mu? Var ama ağaca bilfiil. Çekirdek: bil-
kuvve. Her sȩyin her yerde olduğu makama çıkarsa, her şeyi her yerde görüyor. Ne 
demek bu? Her şeyin yanında olabiliyorsun. O makam-ı alaya çıkarsan!  
 
Ruhun derece-i hayatına geçmekten daha üstün. Bu daha garib! Çünkü; benim 
gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, ruh mahluktur, 
sahib çıkılıyor. Ruhu niye bozdunuz sorulacak. Kime sorulacak? Ruha sorulmayacak. 
Aklınızı başınıza alınız sorusu akla mıdır? Değildir. Benim ruhum diyen makamdır bu 
(S.T.G 179) Benim ruhum diyen makam. Tasavvuftaki adı fenafillah. Dönebilirsen 
bekabillah. Fenafillaha mazhar olmak kolaydır (Uçağı kaldırmak kolaydır, ama o irtifayı 
korumak da kolaydır. Fakat inmek zordur.) Benim ruhum diyen makam-ı ala. O 
zaman her s ̧eyi her yerde görürsün. 
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Ben kendimi; ruhumla, aklımla, kalbimle belirliyorum. Sonra farkındalık oluşuyor. 
Ama bunların hepsi bir alet. Benden dışarı olan şeyler. Bende ne oluyor ki bunları alet 
olarak bilip alet olarak kullanıp, alet olmayan bir şeyi mi inkişaf ettiriyorum? Bunu yapan 
dimağ mı? Hayır, değil. Vahye muhatab olup vahye mazhar olmak, ondan sonra artık 
vahyi direk almak. 
 
Vahyi Levh-i Mahfuzdan alıyoruz. Makam olarak sıfata gelen bir kişi vahyi Levh-i 
Mahfuzdan almaz. Sıfata gelenin imanı olur mu? Geldin mec’ul’e sana iman ediyorum 
denilir mi? Şeytan dedi mi ben senin varlığına iman ediyorum? Ben senin varlığını inkar 
ediyorum dedi mi? Muhatap olunan yerde sen varsın, sen yoksun denilmez. 
 

 
İman gaybadır. Sıfatta gayb mı var? Gayb, Arş’a kadardır. İman gaybadır. Gayb 
olanın üstüne geçersen gayb olmaz. Cennete iman ederiz. Resulullah cennete gitti. 
Cennete iman olur mu? Levh-i Mahfuzda kelamına, Kab-ı Kavseynde rüyetine; 
ehadiyeti seviyesinde mazhar olduktan sonra iman olur mu? Gaybı geçmis.̧ Şeytanın 
bile imanı yok ki. Çünkü; Allah’ı reddetme, kabul etme sorulmamış̧ ki iman olsun. Zerre 
kadar imanı olan cennete gitmeyecek mi? Şeytan ebedi cehennemlik mi? O zaman 
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zerre kadar imanı yok demektir. Ama Allah ile konuştu. Allah’ı da reddetmedi. Allah’ı 
reddetmemek, kabul etmek iman değildir. “Halidina fiha ebede”. Olacak mı bu şeytan? 
Allah’ı red etmiyor, konusu̧yor, bana mühlet ver diyor. Allah’ta “sana mühlet verdim. 
Kıyamete kadar ömür vereceğim” diyor. 
 
Allah’ı reddetmiyor, Allah var diyor. Şeytan Allah’ı inkâr ettiği için mi şeytan oldu, niçin 
imanı yok? İmansız o zaman nedir? İmansız Allah’ı reddetmek midir? Allah’ı 
reddetmek imansız olsaydı, Allah vardır diyenlerde imanlı olurdu. Her Allah vardır 
diyende iman olmuyor. Bazıları itikadda kalıyor. Şeytan Allah’ı, Melekleri, Kur’an’ı inkâr 
etmedi, yanlış demedi. “Konuş ya Resulullah” dedi. Ahireti inkâr etmedi. Kaderi inkâr 
etmedi. Hepsini kabul var ama iman yok. 
 
Resulullah’ın “benim sȩytanım iman etti” dediği olay nasıl oldu? Karsı̧ karsı̧ya 
Allah ile cidallesȩn şeytan iman etmedi de, Peygamberin şeytanı mı iman edecek? 
Herkesle birlikte bir cin doğar diyor (asm). Bu cin nefsimizi aktif eden enerji paketidir. 
İmansızdır bu. Bu bizim şeytanımızdır. Şeytanımız bizi cinnet geçirtiyor. Cinselliği bu 
aktif ediyor. Bu iman etti. Bu istekler devre dısı̧ oldu. Kendi hakikatını buldu. Bu 
şeytanın sıfatı cin mi? Evet... bizimki sıfatı şeytan. Sureti: cin. Hakikatı, batınası: 
şeytan.  
 
İnsan suretinde insî sȩytanlar var. “Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar 
cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî iblisler olacaktılar. Hattâ bu şiddetli münasebete 
binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki: “İnsan suretindeki gayet şerir ervah-ı 
habise, öldükten sonra şeytan olur.” (Lem’alar 82) Bu teşbih değil, doğrudur. Allah’ı 
inkâr eden, hak ve hakikatten seni uzaklaştıran, zulmeden yani şeytanın bile 
yapamayacağını yapan insana şeytan dersen şeytana hakaret olur. Şeytanın sıfatlarını 
yapan şeytan bile değil. Nedir? İnsi şeytan. Ama insana benziyor. 
 
Bizim cinimiz şeytanımızın:  

• Sureti   à Cin’dir.  
• Batını ise  à Şeytan’dır.  

 
Şeytanın dimağı var mı? Ne ile reddetti dimağı yoksa? Dimağı olmayana buna 
iman et, secde et denilir mi? Teklif edilmez. Teklif dimağadır. Dimağı var şeytanın. 
Normal bir adam gibi kalbi de var. Kalbinde marifet var mıdır diyor. Yoktur diyor. Demek 
kalbi var, adam var, aynı bizim gibi bir adam. Cebrail as bizim gibi fakat “ene” 
kalitemizden dolayı hepsinden imtiyazlı oluyoruz. Yoksa Cebrail (as)’da da, şeytanda 
da aynı sistem. Adam gibi konusu̧yor. 
 

Şeytan buradan 

takıldı insana
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Şeytanın yeri neresidir? Kürs. Şeytanın cennette ne işi vardı o zaman? Şeytanın 
hakikatı cennette idi. Sureti ise kürste. Ebedi cehennemde kalacağına göre zerre kadar 
imanı yoktur. Ama altı iman esasını da inkâr etmedi. Peki niye imansız? Kafiri ikiye 
ayırıyor Üstad: 
  

 
Şeytanın sıfatları: 
 

 
Uluhiyet: Allah’ı kabul ettikten sonra ruhunda “O” taayyün ve teşahhus ediyor. 
İnsanın ruhu Allah’a en cami ayna, Allah’tan gelen Rububiyet, Rububiyetine ayna. Bu 
ayinedarlık geliştir. Ubudiyet aynası. Bu aynada gözüken güneş uluhiyet. Rububiyetine 
karsı̧ ayinedarlığımda ortaya çıkan uluhiyet. Şeytan bu dört esası red ederek hepsini 
ortadan kaldırmış oldu. Allah vardır demek yetmiyor. 
 
İtikatta uygulayalım: Allah’a, İslamiyet’e, şeriata düşman olanlara, bir namazlı adam 
taraftar olsa onun imanı olur mu? Şeriata göre olmaz. Küfre rıza küfürdür. Dini cemaat 
demek; cemiyette, bu rejimde dinimi yasa̧yamadığım için, şuurlu yaşamak adına buna 
karsı̧ durmaktır. Dini cemaatler niye çıktı? Osmanlılarda yoktu. Tasavvuf vardı, kalbi 
çalıştırma yöntemi vardı. Kurs gibi. Şimdi cemaatler, odalar birliği gibi. Bu sisteme karşı 
ben tek başıma yaşayamam. Bu cemiyette tek duramam. 
 
“Kur’an’ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. 
Yoksa toprak gibi sefahet ve şehvet-i medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su 
damlaları gibi, Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selâmet mecrasında ittihad ederek, sefahet 
ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp, bu vatana âb-ı hayat olan, hakikat-ı İslâmiye sularını 

İnsana mahsustur 

Küfür iki kısımdır:   

à Adem-i kabul        Lakaydlık 

à Kabul-ü adem       Hükümdür 

Şeytanın 52 süfli sıfatı var à  Yedi fiili kebaire. Dört süfli itikada. 

Şeytan à Allah’ın Uluhiyetini kabul etti.  Rububiyetini kabul etmedi. 

ŞEYTAN:  

1. KİBİR à  Uluhiyet sorunu var. Tekebbür.  

2. HASED à Secde etmemesinin, onaylamamasının sebebi. İmtina etmesi. Allah’ın: 

İnayetine, Adaletine, Merhametine Rububiyeti noktasında bakmıyor. 

3. BEN MERKEZLİ à Rububiyetine karşı gelmek. Müslümanların Uluhiyet sorunu 

yoktur. Fakat Rububiyet sorunu vardır. Allah’ın icraatına kanaat etmiyor. 

4. Y E ’ İ S :   

à Merhamet ve   

à Hikmet ve  

à Adaleti ve  

à Rububiyet noktasından bakamıyor (K.220) 
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akıtınız.” (Tarihçe-i Hayat 158) Bu rejime karşı ben İslamiyet’imi, imanımı 
koruyamıyorum.  
 
Kafir; Amelen ve itikaden karşımızdadır. Münafık ise; amelen bizden iyidir. 
İtikaten de bizden iyi. Dokuz tane itikadı bize coşarak anlatır ama bir tane itikadımızı 
bozarak bizi dinden çıkartır. Onun için şeytanın en büyük sıfatı budur. Peygamberimize 
hased olmadan inkâr edemez. Mesela; peygamberi kıskanmayan hased etmez. Secde 
edememesinin, onaylamamasının nedeni haseddir. Tekebbür ve imtina rahmeti 
anlamadığı için ye’se düştü. 
 
Sual: Ye’se neden düs ̧er insan? Allah’tan kim ümidini keser?  
Elcevab: Kafirler… Demek ki; Rahmet-i İlahiyenin şuununu anlamadı. Bu sistem orda 
çalışmıyor. Yani Rahmet değil. Rahmet kafirde de var, şeytanda da var. Ama orada 
Rahim yok. Ye’se niçin düştü. Eğer zerre kadar merhameti olsaydı insanları imansız 
yapamazdı. Müslümanlara zarar veremezdi. 
 
Sual: Şeytanın dimağı var, peki vicdanı var mı?   
Elcevab: Önce vicdanı çalışmıştı. Sonra tefessüh etti. “Şeytanın kalbinde marifet var 
mıdır? Yoktur. Çünkü “san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin için, fikri 
daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş bir yer 
marifet için kalmıyor.” (İşarat-ül İ’caz 67) Bizim dimağa nereye kadar müdahale ediyor? 
Vahiyde direk taakkulden giriyor sisteme. Çünkü aklı muhatap aldığı için. Taakkulden 
girdiği zaman vahy hayalatın ve süfli fikirlere bulaşmadan sisteme gidip kendisi 
çalıştırıyor. Tasavvuru ve tahayyülüde tamir edip düzeltiyor. Fakat en baştan tahayyül, 
tasavvur diye devam etmiş olsaydı oradaki renklerle boyalanabilirdi diye Allah ona 
müsaade etmemiş. 
  

 

Şeytan buraya kadar nüfuz 

edebiliyor. Bundan sonra taakkula 

atıyor. 
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Dimağa vesvese gelmez. Vesvese histir. Kalbe vesvese atar. Kalb iki şeyden 
etkilenir.  

• Amel ve  
• İman  

 
İmanlıya, imansız der. İmanlı olduğuna delildir. Ameli olduğundan, amelin yok der. 
Abdestliye abdestin yok der. Allah ve melekleri vesvese ve vehim de vermez. 
Yapılana zıddır. Şeytan namazın sonunda abdestin yoktur derse abdestli olduğuna 
kanıttır. Eğer namazın başlangıcında abdestin yoktur derse değerlendir. Bir delil var 
mı? Zan… Bir saat önceki durumu hatırlatıyorsa, var mı bir durum yok. Hiç ciddiye 
almayın namaza devam. Sık sık gelse de önemsemeyin. 
 
Sual: Yemek yerken abdestin yok derse, vicdan tarafı da söyletir mi?  
Elcevab: Yemekte abdestin yoktur demez sȩytan. Çünkü orda vesvese olmaz. Adab-
ı mübaşerettir.   
 
Ama şeytanın en çok hoşlandığı şey farzları karıştırmak. Bunu yapamazsa vacibleri 
karıştırır. Ama imamın hakikatende abdesti yoktur hatırladı. Namazını bozmadan 
ayaklarını kaldırmadan sürüyerek üç adım geriye gidip oturur. Diğer imam yine 
ayaklarını kaldırmadan sürüyerek üç adımda diğer imamın kaldığı yerden hiç 
bozmadan devam eder. Abdesti olmayan adam abdestinin olmadığını ifşa etmez. 
Evinde kendi namazını iade eder.  
 
Sual: Namazın sonunda hakikatende abdestsiz olduğunu hatırladı. Kendini abdestli 
zannetti. Namazını eda etti? 
Elcevab: Eğer, yaşlı bir insansa, zor durumda, takat getiremeyecek Rahmetten Allah 
cc. abdestsiz olduğunu unutturuyor. Oruç içinde olur bu. Oruçlu olduğunu unutturur. 
Yemeğini yedirir. Sonra hatırlar. Bu da Rahmettir. Melekler namazın başında hatırlatır. 
Şeytan sonunda hatırlatır. 
 
Derse devam: Dimağı kontrol edebilmen için iç ve dış reaksiyonlara göre hareket 
etmen gerekiyor. Kontrol edemediğiniz her şey bizi kontrol ediyor demektir. İnsanın en 
çok bası̧na bela zekasıdır. 
 
Hâkim değilseniz, Mahkumsunuz. Hakimsen à Akıllısın. Mahkumsan à Zekisin. 
Psikoloji sorunu yaşayanlar zeki insanlardır. Zeki insanlar akıldan mahrum olmuşlardı 
çünkü şeytanın dört sıfatından kurtulamadıkları için. Fark ettiği nisbette kurtulduğu 
kadar akıllı olur. Ben zeki miyim akıllı mıyım nasıl anlarız? Bu dört sıfat olup olmadığına 
bakarız. Bu dört sıfatı nasıl anlarsın? 
 
Zekiler; bu dört sıfatların varlığı nisbetinde Psikolojik sorunlar yaşar. 
 
Şeytanda bulunan: 

• Kibir 
• Hased 
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• Ben merkezli  
• Ye’is 

 
Zekilerde de var. Bu dört sıfat var olduğu için zekidirler. Şeytan zekidir. Akıllı değildir. 
Kur’an-ı Kerim; “Aklınız yok mu, düşünmezler mi, ne kadar da az düşünüyorsunuz, 
aklını başına al” diye hitap eder. Bu hitaplar akla değildir. Aklı başta olmayanlaradır. 
Taakkuledir bu hitab... 
 
Akıl ve Zekâ: Akıl à camidir. Cem eder. Vahye bağlanmaktır. İstidada bakar. Akıllı 
kişi aynı zamanda zekidir. Zekâ à aklın bir sıfatıdır, cüz’üdür. Kendisini idare 
edebileceğini zannedip vahye tabi olmaz. Kabiliyete bakar. Zeki kişi akıllı değildir. 
Zekilerde psikolojik sorun var ve kaynağı da bu dört sıfat dedik. Tesbitim: Her zekide 
bu dört sıfat yok. Bu dört sıfattan biri var. Mesela; ye’is olan birisinde kibir ve hased 
kesinlikle yok. Ama zirve ye’is. Bazılarında kibir zirve ye’is yok. Biri galib olsa da aynı 
karşılığı aynı neticeyi verir. Yani bu dört sıfat eşit değil. Derece derece... Zeki midir, 
akıllı mıdır? Realiteden... 
 
Mesela bir kisi̧ hasta. Senin yanında kalıyor. Çare değilsin rahatsızlığına. İlaçları 
veriyorsun, uyusu̧yor. Biliyorum ki filan bunun çaresi. Soruyorum sana ben filaneye 
gidebilir miyim? Gidemezsin. Niye? Çünkü cemaatimizin geleneği budur. Gidersen 
şahs-ı maneviden düşersin. (Hangi şahs-ı maneviden bahsediyor? kendi şahs-ı 
manevisinden! Kendisini cemaat zannediyor) 
 
Bu çocuk kalksa psikolojik sorunu ilerleyip intihar etse mesulü kimdir? Katili sensin. 
Aklın örtülmesine sen sebeb oldun. Şeriatta; zengin bir insan, zekatını vermese, 
fakirlikten gıdasızlıktan birisi ölse, o beldede zekatını vermeyen zenginlerin hepsi 
katildir. T.C. kanunlarına göre; adam öldürdük. Savcı soruyor bunu niye yaptın, niye 
yaptırdı? Yapana misal on beş sene, yaptırana, azmettirene müebbed veriyorlar.  
 
Bu dersi dışarıya değil Kendine uygula. Hakikatı gördüğün halde Çin’e gitmiyorsa 
(hadiste bil-mana; “İlim Çin’de dahi olsa gidip alın.”) Benim peygamberim “ilmi Çin’de 
dahi olsa al” diyor ki Çin putperesttir. Benim dava arkadası̧mdan alma diyorum. Ben 
kimim o zaman? 
 
Bir diğer misal: bende kibir var, bunun şeytanın sıfatı olduğunu fark ettim. Zekamı akla 
tahvil ettim. Bendeki kibir yok olmuyor. Bu kibir beni aktif eden ulvi seciyeye 
dönüşüyor. Akıllı zekavetten çıkmış olmuyor. Zekavetini akıl (vahy) istikametinde 
kullanıyor. Akıllı olmakla zekavetini terk etmiyorsun. Üniversite diploması olanın ilk okul 
diploması yok olmuyor. Zekâ à Aklın eli, ayağıdır. Zekavetsiz akıl olmaz. 
 
Akıl ile zekavet aynı seviyede olursa bunun adı müceddidliktir. Vahyin zımnî olan 
ilhama mazhar oluyor. Yani İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin eşit olursa; aradığını 
aradığından sorarsın. 
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Zekavet à düşünceler, bilgi, malumatlar birliği. Akıl ise zekavetin bilgisini kullanacak. 
Yani elim yoksa ben nasıl yazacağım. El benim zekavetimdir. İslam dini akla tahvil 
eder. İslam dini akıldır. Akıl dinidir denmez. Camide “La ilahe’dir” Aklı bırakmayacağız. 
Putlara “La ilahe” diyeceğiz. Kilisede öyle değil. Aklı kapıda bırak diyor. Çünkü içeride 
akılsız şeyler konuşacağız. Konuşacağımız şeyler aklın kabul edeceği şeyler değil. 
Kuşu neden kafasından değil, kanadından değil de ayaklarından bağlıyoruz diye 
sordum. Gelen cevap şu; eğer kafasından ve kanatlarından bağlarsak rahat hareket 
edemez. Fakat ayaklarından bağlarsak hem rahat hareket eder, hem de diğer kuşların 
gelmesine vesile olur. Soruyu zekiler sorar. Cevap akıllıya gelir. 
 
Derse devam: Levh-i Mahfuza nadir de olsa giriliyor, küçük insan büyük insan olursa 
Levh-i Mahfuza girer. O aleme giren Üstadımı tanıyorum. O aleme girdim diyor 
Lem’alar 271’de. 
 
“Gece âlemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o âleme girdim. 
Hayalin fevkalâde inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile 
alâkadarlığından, koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zîhayatlar ve insanlar 
o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren 
ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek Şahsiyet-i Maneviye-i Muhammediye’yi 
(A.S.M.) hayalen müşahede ettim.” (Lem’alar 271) 
 

• Şeytan  à Kürste takıldı. 
• Akıl    à Levh-i Mahfuzda takıldı. 

 
Kürse kadar karışabilir dimağda, ondan tefekküre gidemiyor. Şeytanda niçin tefekkür 
yok? Çünkü tefekkür aklın sıfatıdır. Akıl da à Levh-i Mahfuz’dur. Kürs aşağıdadır. O 
zaman tefekkür şeytanda yoktur. Çünkü tefekkür aklın nurudur, ziyası değil. 
Eyleme, aslına doğru hareket etmenin adıdır. Tefekkür à büyük adamı alçak 
gönüllü yapar. (Gazali, İmam-ı Rabbani gibi) Bilgi ve malumat ise à küçük adamı 
büyük yapar, kibirlendirir. Sonunda senin tevazu yapmana vesile sebep olmuşsa 
tefekkürdür. Neticede mütevazi olmus ̧sa bu ilim olmusţur. Enaniyetine vesile 
olmuşsa bu bilgidir. Eğer bir makamda isen; Şaşırır, şaşırtır... şaşıran şaşırttırır. 
İstikamette olan seni de istikamete sokar. Tefekkür makam sahibine istikamet verir ve 
istikamete vesile olur. 
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“Hayalin fevkalâde inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile 
alâkadarlığından, koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zîhayatlar ve insanlar 
o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler.” (Lem’alar 271) 
 
Toprağın ve kürsün sureti à Gece.  Nefs-i levvame, mutmainne... Ne kadar karanlık 
olursa aydınlık o kadar gözükür. Gece aynı şecere-i hilkatin toprağı. 
 

 
 

ENE 

Ruhunu cennete çevirir ----------------------------------> Ruha 

Kalbin ziyası ------------------------------------------------> Kalbe 

 Hidayete ----------------------------------------------------> Vicdana 

   İstikamet --------------------------------------------------> İtikad 

    Sadakat ------------> dendiği gibi yapmak ---------> İltizam  

       İhlas ----------------> dendiği için yapmak -------> İz’an 

       İlme ------------------------------------------------------> Tasdik 

 Tefekkürle -------------------------------------------------> Taakkul  

Malumat &   Bilgi  &   Düşünceler ---------------------------------->  Tasavvur  

Nur

Hava 

Su

İnsanın nefsi - Toprak

Alem-i Şehade;eki 
kaşılığı Gece

Şecere-i hilkat
Büyük insan



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 12 

Kuva 
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Celal ve Cemalin Alemlere Tecellisi:  

 

İŞARAT-ÜL İ’CAZ:64

Celal ile Cemalin (ahlakımıza)

Sıfat-ı Efal aleminde tecellisinden

Kahr ve heybet, lütuf ve hüsün tezahür eder

1

Celal ile Cemalin (Ruhumuza)

Efal alemine tecelli edince

Tahliye ( َھیِلَْخت ) ile Tahliye ( َھیِلَْحت ) 
(Tezyin ile Tenzih) doğar

2

C e l a l  i l e  Cemalin (Kelamımıza)

Sonra alem-i kelamda tecelli edince;

Kelamın nehye ve emir 
taksimine sebep oluyor

4

Celal ile Cemalin (Sıfatlarımıza)

Âsâr ve â’mal aleminden 
alem-i ahirete intiba edince;

Kahr, Cehennem ve nar olarak;
Lütuf da Cennet ve nur olarak tecelli eder

3

Celal ile Cemalin (Kalbe)

Sonra alem-i zikre in’ikas edince

Biri tesbih diğeri hamd 
olmak üzere iki kısma ayrılır

5

Celal ile Cemalin (Dimağa)

Sonra alem-i irşada intikal edince;

irşadı tergib ve terhib,
tebşir ve inzara taksim eder

6

Celal ile Cemalin (Vicdana)

Sonra Vicdana tecelli edince;

Havf ve reca husule gelir

7

Dimağın zemini “Kuva”.  Sistemin komplesi. 

Bunun üzerine tahayyül yazılmış, tasavvur yazılmış.

(İşarat-ül İ'caz 64): 

"Celal ile Cemal'in sıfât-ı ef'al âleminde tecellisinden; 

lütuf ve kahr, hüsün ve heybet tezahür eder. 

Ef'al âlemine tecelli edince; 

tahliye ( َھیِلَْحت ) ile tahliye ( َھیِلَْخت ) (tezyin ile tenzih) doğar. 

Âsâr ve a'mal âleminden âlem-i âhiete intiba edince; 

lütuf, Cennet ve nur olarak; 

kahr da, Cehennem ve nar olarak tecelli eder. 

Sonra âlem-i zikre in'ikas edince; 

biri hamd, diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince, 

kelâmın emir ve nehye taksimine sebeb olur. 

Sonra âlem-i irşada intikal edince; 

irşadı tergib ve terhib,tebşir ve inzara taksim eder. 

Sonra vicdana tecelli edince, reca ve havf husule gelir."
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Celal ve Cemal iki tane sıfattır. Genel bir sıfat. Yani sıfat-ı ilâhiye denilince Celal 
ve Cemal akla gelecek. 
 
Sıfât-ı ef’al âlemine tecelli ettiği zaman bu ikisi (Celal ve Cemal) kahr ve heybet = 
Celal Cemal olarak, lütuf ve hüsün olarak tezahür ediyor. Kendisini böyle gösteriyor. 
Bu Celal ve Cemal ahlakımızda oluyor. Ahlakımızda kahr ve heybet Celalden geliyor. 
Lütuf ve ihsan Cemalden geliyor ruhumuza. Ruhumuzu ins ̧aa ediyor. Ef’al 
âleminde tahliye ( َھیِلَْحت ) ve bir de tahliye ( َھیِلَْخت  ) var. Bir tanesi tezyin oluyor. Ötekisi 
tenzih oluyor. Ne demek o? Peygamberlerle uygularsak daha iyi olur. Musa (a.s) ile 
İsa (a.s)... Musa (a.s) Tenzih peygamberidir. İsa (a.s) ise Teşbih peygamberidir. 
 
Celal ile Cemal sıfatlarımıza nasıl olur? Âsâr ve a'mal âleminden âlem-i âhirete intiba 
edince insanda (Celal ve Cemal sıfatlarımız; neticesi ahiret olunca sıfatlarımıza) âsâr 
ve a’mal (Allah’ın) tezahür ettiği zaman kahr,  
 

• Cehennem  à Nâr olarak Celal’den geliyor... 
• Cemal’den  à Lütuf, Cennet ve nur olarak tecelli eder. 
• Cehennem  à Celal...Celal’in dışa vuruşudur. 
• Cennet   à Cemal...Cemal’in dışa vuruşudur.  

 
Celal ve Cemal kelâmımıza... Sıfatlarımızın içinden birisine kelâma... Sem’e dememiş, 
buruna dememiş, dokunmaya dememiş, kelâmı seçmiş. En çok unutulan konuşmak. 
En garibi de konuşmaktır.  
 
Celal ile Cemal’in çarpışmasından çıkan kemal dimağdır. Dimağ kemal oluyor.  
 

ZAT-İ SIFAT (L317):   
1. M. Lil-havadis
2. Kıyam binefsihî
3. Kıdem
4. Beka
5. Vadaniyet
6. Vücud
7. Tekvin

SUBUT-İ SIFAT (Ş:146):
1. Hayat
2. İlim
3. Kudret
4. İrade
5. Sem'
6. Basar ve 
7. Kelâm 
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Mevcudat Kudret mi İrade midir? Mesela enfüste ve mülkte ve melekûtta olan insanı 
nasıl ayırt edersiniz bununla? Bu mevcudat donmuş kudret midir? Donmuş irade midir? 
Mülkte olanlar “Kudrettir” demeleri normaldir. Fıtratlar iktizası. Enfüsçüler “İrade” der. 
Yani Kudret yapmış ortada yok. Gözüken; tercih edilmiş. Biz Allah’ın tercihlerini 
görüyoruz. Kudretini görmüyoruz. Arkadan bakarsan iradedir. Ama donmuş hale 
bakarsan, zahire bakarsan kudrettir. 
 
Kalb hayvanlarda vardır. Hayvanlar Cennet’e gidecektir. Çünkü fıtrat-ı selime imanları 
vardır. Cennet’e imansız gidilmez ama akılları yoktur. Peygamber (s.a.v) “Aklı 
olmayanın dini yoktur.” diyor. Yani din denilen bir kavramı yoktur. Dimağ çok kudsidir. 
Mesela bir hadis-i kutsi de “Ben ilk önce aklı yarattım” diyor. Bu Allah’a ait bir sıfattır. 
İnsanlara tezahür ettirmiş. Dinlemek, cevap vermek, takdir edebilmek, 
mükafatlandırabilmek, tenkid edebilmek, ceza vermek. Bu Allah’a ait bir özellik. 
İnsanlara tezahür ettirmiş. Bunu basit gibi zannediyoruz. Çünkü devamlı 
kullandığımızdan sıradan zannediyoruz. “Konuşmak” gibi... Konuşmak ne kadar 
sıradan oysa çok garip. 
 
Dimağın arkasında bir gaye var (Allah’a uygun bir gaye). Bu gayeye uygun bir sistem 
var kâinat. Bu kâinatla Allah’ın takip etmiş olduğu gaye arasındaki ara berzahtır 
dimağ. Birbirine dönüşüm yapan bir sistemdir dimağ. İnsani berzahtır dimağ... 
Bundandır ki yirmi dört bin defa Cebrail (a.s) Peygamberimize (ASM) gelmiş. İlm-
i kelâm âlimlerinden buldum. 
 

• Adem (a.s)’a oniki defa gelmis ̧
• Nuh (a.s)’a elli defa gelmiş 
• İbrahim (a.s)’a kırk defa gelmiş 
• Musa (a.s)’a dört yüz defa gelmiş 
• İsa (a.s)’a on defa gelmiş 

 
Merak ettim Cebrail (a.s) bize gelmez mi? Cebrail (a.s) vahiy meleği ya direk 
gelmezmiş. Avanesi varmış. Peki avanesi gelince nasıl anlarım? Bir ders yaparken, 
Kur’an okurken böyle tatlı, sıcak bir mana, ilim gelir sana. Yani şeytandan ya da 
melekten olduğu şöyle fark edilir: Şeytandan olan, insanın dimağını inşa eder, bilgi 
verir. Ama melaikeden gelen ilham kalbini ihya eder, huzur verir, lezzet verir. 
Mesela akşam yatamıyorsunuz, kâbus görüyorsunuz, sıkıntı var. Hemen şu soruyu 
sorun Allah ve melekleri Müslüman’ı sıkmaz, vesvese ve vehim vermez. Allah ve 

CELAL                        CEMAL 
    

KEMAL = İnsandır... Akıldır. 
     Dimağ 

Subhanallah Elhamdülillah 

Allahuekber 
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melekleri değil. O zaman düşmana acizlik yapma. Eğer tatlı bir hal geliyorsa, güzel bir 
enerji, Cebrail’in avanesi olan melek geldiğinin alametiymiş, enerjiymiş o. Melek 
enerjidir, mana enerjisidir. Simaları farklı oluyor çünkü simanı değiştiriyor senin. 
Kur’an okurken melekler ilham ederler, bunlar Cebrail (a.s)’ın avaneleri olduğunu 
gösteriyormuş. 
 
Zamanın mahiyeti, hakikatı ve sureti: Levh-i Mahv-İsbat, Levh-i Mahfuzun defterleri 
değil mi? Levh-i Mahv-İsbatın kaynağı Levh-i Mahfuz değil mi? Peki Üstad diyor ki 
“Zamanın hakikatı Levh-i Mahv-İsbattır.” Şimdi Levh-i Mahv-İsbat zamanın hakikatı 
ise Levh-i Mahv-İsbat Levh-i Mahfuzun yazar bozar tahtası ise zamanın hakikatı da 
Levh-i Mahv-İsbatsa zamanın mahiyeti Levh-i Mahfuzdur. Sureti alem-i şehadet. 
Sonra âlem-i kelâmda tecelli edince, kelâmın emir ve nehye taksimine sebeb olur. 
 

 
Nehy ediyor Celal. Emr ediyor yapma Celal. Yap diyor, Cemal. Kelâmda böyle 
gözüküyor. 
 
Celal ile Cemal’in (Kalbe tecellisi). Sonra âlem-i zikre in'ikas edince; Biri tesbih, 
diğeri hamd olmak üzere iki kısma ayrılır. Celal ile Cemal’in kalbde, sonra âlem-i zikre 
in'ikas edince ne oluyor tesbih oluyor. Diğeri hamd olmak üzere iki kısma ayrılıyor. 
 
Celal ile Cemal’in (Dimağa tecellisi). Sonra âlem-i irşada intikal edince; irşadı tergib 
ve terhib, tebşir ve inzara taksim eder. İrşadı; terhib ve inzara à Celal, tergib ve 
tebşirine à Cemal taksim eder. 
 
Kuvvet ve Kudret arasındaki fark: Sübutî sıfattan à Kudret. Esma à Kuvvet. 
Dışarıya tezahür ederse kuvvet. Bu da esmadır. Fark bu. Dimağda; Tahayyül, 
Tasavvur, Taakkul bunlar kuvvettir. Kuvve-i hayaliye, Kuvve-i tasavvuriye. Ama bu 
sistemin altı güçtür. Kuvadır, kudrete bakıyor. 
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Celal ile Cemal’in (Vicdana tecellisi). Sonra vicdana tecelli edince; havf ve reca 
husule gelir. Celal ve Cemal vicdana nasıl tecelli eder? Havf ve reca olarak. Havf, Ümit 
ve Reca vicdandadır. 
 
Kuvve-i Hayaliye à Kuva diyor. Bunun da yeri dimağda. Yani Tahayyülde. (Kuvvet 
değil, bunun neticesindeki güç. Kuvvetlerin cemîdir. Kuvvetlerin cemînden ortaya çıkan 
güç. Kuvvetler derken; kuvve-i akliye, kuvve-i hayaliye, kuvve-i tasavvuriye) 
 
Kuvanın hülasası: Kuva: kuvvet değil, bunun neticesindeki güç. Cemdir (kuvvetler). 
“İnsanın nihayetsiz terakkisine ve nihayetsiz tedennisine mazhar olmak için 
hissiyatlarına, duygularına, kuvalarına ve latifelerine had konulmamış.” (Sözler 
179/202)  
Sıralama şöyle: 

• Duygular 
• Hasseler 
• Kuvalar 
• Latifeler        (Sözler 501/202) 

Yani terakki var, kesafetten letafete doğru. Latifeler kuvadan çıkar. Kuvadan his 
çıkar, hislerden duygular oluşur. 
 

• Duygular  à Dimağda 
• Hasseler à Vicdanda 
• Kuvalar  à Dimağın (Tahayyül, tasavvur, taakkul mertebelerinde) (Not: 

Dimağ-13’te Tahayyül, tasavvur, taakkul mertebelerinde kuva şeklinde diğer 
mertebelerde kuvvet şeklinde, olarak düzeltildi.)  

• Latifeler  à Ruhta 
 
Kuvalar ile hissiyatlar ayrı şeyler. Kuvalara fıtri bir kayıt konulmamış... “Halbuki 
insanın her kuvası, hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi, gayr-ı mütenahî canibine 
gider. Çünkü insan, Hâlık-ı Kâinat'ın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir âyine olduğu 
için, kuvalarına nihayetsiz bir istidad verilmiş. (Mektubat 332). Yönü yok, hududu yok, 
içerisinde mertebe yok. Kuva denen sisteme, kuvaların içine istidadlar 
yerleştirilmiş.  
 
Ehadiyet; Bendeki “O” ile, “O”ndaki ben arasındaki münasebet. 
Hırs, hodgamlık à bunlar (istidatlar) Kuvanın içine konulmuş. Veya hırs ve hodgamlık 
istidadı; netice itibariyle kuva (yani itici güç) insanı sürükleyen güç. 
 
Sistemin adı à İstidat. Kuva istidadı. Demek kuva istidaddır veya istidadlar bunun içine 
(bazı istidadlar) konmuş.  
 

• Kuva à Güçtür à Sıfatlara bakıyor 
• His à Kuvvettir à Esmalara bakıyor 
• O zaman Kuva à kuvvetlerin neticesi, hükümleridir.  



12. KUVA____________________________________________________________ 

 154 

 
Hayvanların da duyguları à hissiyatları à kuvaları à latifeleri vardır. Fakat hem 
mahduddur hem de had konulmuş  
 
“Tâ fünun ve kemalâtınızın menbaları ve hakikatları olan esma-i Rabbaniyeme 
çıkasınız ve o esmanın dûrbîniyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.” (Sözler 262) 
 
“Ehl-i hakikatın bir kısmı nasıl ki İsm-i Vedud'a mazhardırlar ve a'zamî bir mertebede 
o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vâcib-ül Vücud'a bakıyorlar... öyle de: 
Şu hiç-ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur’an’a istihdamı hengâmında ve o 
hazine-i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte, İsm-i Rahîm ve İsm-i Hakîm 
mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin cilveleridir.” 
(Mektubat 19) 
 
Sual: İsmiyle zatî bir esmaya ulaşmamış mı? Aslında zât-ı Vacib-ül Vücud diğeri esma 
değil mi? Zata ait bir esmaya ulasm̧amış. Esma mertebesinde değil mi o?  
Elcevab: Esmadır. Zâti ismi değil. Zâti esmalar mesela: Ehad. Samed, Allah. Vedud 
değil yani. İsimdir. Zâtı Esma Allah’tır. Vacib-ül vücuda bakıyorlar. 
 
“Zamanla mukayyed olan cism-i maddî gılafından sıyrılıp, tecerrüdle ruhen yükselip, 
dün geceki Leyle-i Kadr'i öbür gün Leyle-i Îd ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. 
Çünki ruh zamanla mukayyed değil. Hissiyat-ı insaniye ruh derecesine çıktığı vakit, o 
hazır zaman genişlenir. Başkalarına nisbeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona 
nisbeten hazır hükmündedir. (Şu anda burada olduğunuzu zannediyorsunuz, zaman 
genişlemiş burada) İşte bu temsile göre, dün geceki Leyle-i Kadr'e geçmek için, 
mertebe-i ruha çıkıp, maziyi hazır derecesinde görmektir. Şu sırr-ı gamızın esası 
akrebiyet-i İlahiyenin inkişafıdır. Meselâ: Güneş bize yakındır; çünki ziyası, harareti ve 
misali âyinemizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Eğer biz nuraniyet 
noktasında onun akrebiyetini hissetsek, âyinemizdeki misalî olan timsaline 
münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu tanısak; ziyası harareti, heyeti ne olduğunu 
bilsek, onun akrebiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetdar 
oluruz. Eğer biz bu'diyetimiz nokta-i nazarından ona yakınlaşmak ve tanımak 
istesek...” (Mektubat 51) 
 
Burada bırakıyor, misali veriyor, uygulamıyor. 23. Sözde var ya saray budur, köpek 
budur, şu şudur. Ama burada demiyor. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini 
hissetsek âyinemizdeki (ruhumuzdaki) misali olan timsaline (ruhumuzda gözüken 
Bendeki O’ya) münasebetimizi anlasak o vasıta ile onu tanısak! Hangi vasıta ile? 
Aynadaki gözüken Güneşle hakiki Güneşi, o vasıta budur. 

 
َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَرِ Aُِّٰ دْمَحَْلا •   à “O” 
ِۙمی۪حَّرلا ِنٰمْحَّرَلا •    à “O” 
ّدلا ِمَْوی ِكِلاَم • ِۜنی۪    à “O” 
ُۜنیَ۪عتَْسن َكاَّیِاَوُ ُدبَْعن َكاَّیِا •   à “Biz&Sana” 
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Âyinemizde misali olan timsaline (Âyinemizde timsali var. Âyinemizdeki güneş 
semâdaki Güneş değil mi? Bu Fatiha’daki yedi âyeti dimağın yedi mertebesine koysak. 
Dördüncü mertebesindeki “Tasdik”le bu ayet aynı ona denk geliyor, vicdan seviyesi. 
 
Fatiha’nın Dimağın mertebeleri ile eşlemesi:  

َۙنیَ۪ملَاعْلا ِّبَرِ Aُِّٰ دْمَحَْلا •    à Tahayyül 
ِۙمی۪حَّرلا ِنٰمْحَّرَلا •     à Tasavvur 
ّدلا ِمَْوی ِكِلاَم • ِۜنی۪     à Taakkul 
ُۜنیَ۪عتَْسن َكاَّیِاَوُ ُدبَْعن َكاَّیِا •    à Tasdik 
َۙمیَ۪قتْسُمْلا َطاَرِّصلا َانِدْھِا •   à İzan 
 à İltizam   ْمِھَْیلَع َتَْمعَْنا َنی۪ذَّلا َطاَرِص •
ّلآَّضلَاالَو ْمِھَْیلَع ِبوُضْغَمْلا ِرْیَغ • َنی۪  à İtikad 

 
Meğer Fatiha dimağımızın simgesiymiş... 
 
Sual: Âmin ne demek? 
Elcevab: “bilhâssa âlem-i İslâm câmiindeki muvahhidîn cemaatini, hususan o vakit 
namazda bulunan milyonlar cemaatini bize gösterip bizi içlerinde bulunduruyor ve 
dualarına ve söylediğimizi aynen söylemeleriyle tasdiklerine ve bir nevi şefaatlerine 
hissedar olmamıza yol açıyor; biz dahi bu “Âmîn” kelimesiyle, o cemaat-ı muvahhidîn 
ve musallînin dualarına yardım ve davalarına tasdik ve şefaatlerinin ve istianelerinin 
makbuliyetine o “Âmîn” ile bir rica etmemizle, bizim cüz'î ubudiyet ve dua ve davamızı 
küllî, geniş bir ubudiyete çevirip, küllî, umumî Rububiyete mukabele ettirir. 
 
Demek uhuvvet-i imaniye ve vahdet-i İslâmiye sırrıyla, her namaz vaktinde âlem-i 
İslâm mescidinde milyonlarla efradı bulunan bir cemaatin rabıta-i vahdet itibariyle ve 
manevî radyolar vasıtasıyla Fatiha'daki “Âmîn” külliyet kesbeder, milyonlarla “Âmîn” ler 
hükmüne geçebilir.” (Şualar 619) 
 
Allah vadinde hulf etmez. Allah sevmez, sevmek bize ait. Allah affetmez, affetmek bize 
ait. Allah ikram etmez ikram etmek bize ait. Allah çok sever, çok ikram eder, çok 
affeder. O’na o yakışır. 
 
Neye benziyor; erkeğe haya, kadına haya olmaz. Kadına çok haya. Erkeğe çok cömert, 
kadına cömert. Kadına cesaret, erkeğe çok cesaret. Yerini değiştirirsen alt üst olur 
fıtrat. İşte eğer yerini değiştirirseniz kadın, erkek olur. Erkek, kadın olur. Cesedi 
kadındır ama ruhu erkektir. Çünkü onu yaparak ruhu erkekleşiyor. Nasıl oluyor? İnsî 
şeytan bize benziyor tipi ama cinnî şeytanlar da iblisten sȩrdir. İnsan suretinde şeytan 
olduğu gibi kadın suretinde erkek, erkek suretinde kadın vardır. Hissiyat-ı nefsaniye 
cihetiyle erkekler kadınlaşırsa, kadınlar erkeklesi̧r diyor. 
 
Hayvanların da duyguları à hissiyatları à kuvaları à latifeleri vardır. Fakat hem 
mahduddur hem de had konulmuş. Hayvanlarda latife-i insaniye yok ama kuva var. O 
zaman kuvalar dimağda. Çünkü onlarda da dimağ var. Onlarda mahdud kuva var. 
Hem hadli kuvalar var. Hududlu olduğu için. İlk vahiye muhatap zemin bu kuvadır. Yani 
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kalb camidir. Ama vahye ilk muhatap kalb değildir, dimağdır. “Hattâ insaniyetin bir 
kuvâsı ve hâdimi olan kuvve-i hayaliyeye denilse...” (Hutbe-i Şamiye 25) 
 

 
İlim + Emir à İmam-ı Mübin deniliyor ya... İşte o “Emir” alem-i şehadette kendini 
bunlarla ifade ediyor. Yani atalet ve yeknesaklık olan ademden vücuda çıkaranlar 
bunlar. 
 
Kuva ise dimağdaki sistemlerin her birinin gücü. Ne demek? Yani dışarıdan gelenleri 
(cezb) içeride ademden vücuda çıkarıyor.  
 
Biz kâinatın komple hülasası değil miyiz?  Şecere-i hilkat bil fiil. İnsan bil kuvve hepsi 
bizde var mı? Biz dıs ̧arıdan ilim almıyoruz. Aldığımız bu ilimlerle bâtınımızda 
bulunan çekirdeği inkis ̧af ettiriyoruz. Yani çekirdek Güneşten, sudan, topraktan bir 
şey almıyor. Çekirdek + Güneş + Su + Hava + Toprak bir araya gelirse çekirdek ağaç 
oluyor. Yani program olarak bir şey yüklenmiyor. Biz bu ilimlerle fiil-i insanla benimle 
ben inşaa oluyorum. Bu kâinat ben değil miyim? Kendimi kendimle ins ̧aa ediyorum. 
İnsan insanla ins ̧aa olur. İnsan insanla, insanlas ̧ır. İnsanı inşaa edecek insan 
dışında bir sȩy olamaz. Çünkü yüksek bir şey yok. O zaman bu kâinatla insan inşaa 
ediliyorsa bu bilgilerle, bu tefekkürlerle, ilimlerle kendi hakikatımızı dışarıya 
çıkartıyoruz, ağaç oluyoruz. Bunu niçin anlattım? 
 
Her şey var mı bende? Var. Bendeki bu sistem yazılım dışarıya çıkması lazım. Nasıl 
çıkartacağım? Cezb, def, hareket, kuva ile bu içerideki emir onlar. Misal; adam kolunu 
sallaya sallaya geldi sporcu, mermere elini bir vurdu eli kırıldı. Ama geldi, mermerin 
önünde durdu. Konsantre oldu bizim tabirle tefekkür etti, hayal etti, coştu bu sefer 
mermeri kırdı. Konsantre ile ortaya çıkan güç neredeydi? Düşünceyle bâtındakileri 
dışarı çıkarttı. Şehvette öyledir, gadab da öyledir, öfke de öyledir. Düşünemeyenin 
öfkesi olmaz. 
 

KUVA à Kuvveler, kuvvetler, güçler. Hisler, duygular 

KUVVE à Kuvvet, güç, Salahiyet, İktidar. Hassa. His. Duygu. Meleke. Kabiliyet.  

KUVVET à Eşyayı hareket ettirme ve durdurmaya sebeb. Tesir ettiği cisimlerin haricindedir. 

KUDRET à Güç. Takat. Her yeri kaplayan kudretullah. Kabiliyet. Allah’ın sıfatı. 

HAVAS à hasseler. Duygular. İnsanın akıl defterindeki havası. 

KUVANIN    
• Sureti   à Dimağda 

• Kanuniyeti  à Daire-i İlim 

• Hakikati   à Levh-i Mahfuz 

• Mahiyeti  à Emir 

Herşeyin esası zannetikleri olan  

à CEZB 

à DE'F 

à HAREKET 

à KUVA 

gibi emirler...(M.N:248) 
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Vahyin tecellisi de böyle oluyor. Bizdeki âyeti açığa çıkarıyor. Çünkü üçü aynı. 
Kur’an, şecere-i hilkat, insan. Birisi sureti, birisi hakikatı, birisi mahiyeti. İnsan camîdir. 
Çünkü Kur’an sübutî sıfattan gelmiş. Ama insanda öyle bir zatî sıfat var ki şuunat-ı 
zatiyeden de özelikler var. Kur’an bize hizmet ediyor. Kur’an kelâm sıfatından gelmedi 
mi? 
 
Biz; Hayat, İlim, İrade, Sem, Basar, Muhalefetü’n-lil-havâdis, Kıyam binefsihî, Kıdem, 
Beka, Vahdaniyet, Tekvin, Şuunat arkasındayız. Bizdeki bu sistem ne ile çıkacak? 
Cezb, def, hareket, kuva. Bu nedir? Bizde ademler var. O ademî vücudsuz vücutlar 
bu dört sıfatla vücuda çıkıyorlar. 
 
Kâinat suret oldu. Kur’an Hakikat oldu. İnsan mahiyet oldu. Kur’an’ın yerini söyler 
misin nerden çıktı? Kelâm. Sıfât-ı subutiye. Sıfat ikiye ayrılıyor. Sıfat-ı Zatiye, Sıfat-ı 
Subutiye bir de Sıfat-ı İlâhiye var. Peki sıfatın üstü ne? Şuunat-ı Zatiye. Daha üstü 
Mahiyet-i Zatiye. Fakat insanda sıfat-ı zatiye var. Şuunat-ı zatiye var. O Kur’an ise 
kelâm sıfatından gelmis.̧ Peki ne anlatmaya çalışıyorum... 
 

 
 

Levh-i Mahfuzun iki defteri var: İmam-ı Mübin ve Kitabı Mübin. İmam-ı Mübinde à ilim 
ve emir var. 
 
Yani insanda ademler var. Onları bunlar çıkarıyor (cezb, def...) ilmin bir 
parçasıdır. İmal ediyor, yeni yeni vücut çıkarıyor. Tefekkür harekettir. Tefekkürle 
ademden vücuda çıkarsın. Tefekkür; ilmi aldım, tefekkür ediyorum, hatırıma geldi, 
hoşuma geldi. O tefekkürle ortaya çıkan hal neredeydi sende? Bendeydi. Mutluyum 

Bununla yine bizde 

olan biz, ademlerimizden 

vücuda çıkartıyoruz 

ZAT-İ SIFAT (L317):   
1. M. Lil-Havadis
2. Kıyam binefsihî
3. Kıdem
4. Beka
5. Vadaniyet
6. Vücud
7. Tekvin à ademler var

SUBUT-İ SIFAT 
(Ş:146):

1. Hayat
2. İlim
3. Kudret
4. İrade
5. Sem'
6. Basar ve 
7. Kelâm 

cezb  - def

hareket  - KUVA

bunun karşılığı
Dimağ

İmam-ı Mübin à İ L İ M  &   E M İ R
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ama çıkmadan önce niye mutlu etmiyordu? Yine bendeydi. Peki tefekkürle kim 
nereden alıyor; Ben Ben’dekileri çıkartıyorum. Onun için mutluluğu hariçte arama, 
mutluluk sende gömülü, dışarıda öyle bir şey yok zaten. Huzur ve mutluluk dışarıda 
yok içeride uyandırmaktır. 
 
Tefekkür kendi netice değil. Mesela bir dağ düşün. Döne döne dağın tepesine yol 
çıkıyor. Bu yol fikirdir. Kamyon gidiyor, tefekkürdür. Virajlar hadiselerdir. Çukurlar bela-
musibetlerdir. Kamyon gitti oradan bir şey yüklendi geliyor, kamyonun yüklendiği şey 
tefekkürün aldığı şeydir. Bizde tekvin-i âyet ademler var. Bu ademleri bizdeki İmam-ı 
Mübin ve Kitab-ı Mübin’deki onla çıkartıyoruz. 
 
Dimağın her bir mertebesi ayrı ayrı kuvalara sahip. Yani kuvve-i hayaliye, kuvve-i 
akliye gibi. Nasıl ki ilim + emir à ademden vücuda çıkarıyor.  
Kitab-ı Mübin à Kudret & İrade  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLİM à Tasdikle 

EMİR à Taakkul 

          à Tasavvur 

          à Tahayyül 
Bunlar kuva.  

İŞ:164 

“fikrin menşe-i à kuvve-i akliye 

                            à  kuvve-i gadabiye 

                            à  kuvve-i şeheviye 

denilen üç  
kuvvetten
” 

M.N:249 

“Kuva dedikleri şey, her biri şu şeriatın bir hükmüdür” 

HÜKÜM: Karar. Emir. Kuvvet. Hakimlik. Amirlik. İrade. Nüfuz. 

ŞERİAT: Şeriat-ı fıtriyedir ki irade sıfatından gelen tekvinî ayetlerin à nizam ve 

                                                                                                                         à intizamının  
Bütünlüğünden çıkan  
kâinat sistemi 
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Kuvanın sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti: 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 13 

İsa (A.S) Semadan Sana İndi! 
 



13. İSA (A.S) SEMADAN SANA İNDİ! _____________________________________ 

 161 

Bu dersi dinleyenler de bu ders ortamının hazzını alabilir mi? Şu hatamı da 
düzelteyim, dedim ki; “dersi dinleyen (ama derste bulunmayan) bu ders ortamının 
hazzını alamaz. Şu anda bu dersi dinler ama sizin aldığınız hazzı alamaz.” Bu sözüm 
yanlıs.̧ Ne zaman alır biliyor musun? Alır hepsi. Bu videoda dinlese bu hazzı alır. An 
şartla (onu bilmiyordum) bir insan bunu dinlerken “Fena fi’l-ihvan” sırrını yakalarsa, 
dinlerken kendisini o kardeşinde (Gafur konuşuyor, Davut konuşuyor, şu konuşuyor) 
fena fil olarak kendini kaptırır, içine dalarsa aynı hissi alır. Ve o hatamdan 
vazgeçiyorum. 
 
Şu andaki, feyzi hazzı kim veriyor size? Allah... Sebeb noktasında kim veriyor? Şahs-
ı manevi veriyor. Sen şimdi şahs-ı manevi burada var orda yok mu diyorsun? Kalemi 
meydana getiren esma burada var sizde yok mu o Esma? Ama orda niye kalem yok? 
Burada bilfiil orada bil-kuvve var. Kuantum fiziğinde olması gereken her yerde değil 
mi? Fizikte bu kalem bir yerdedir. Kuantum fizikte ise fiziğin altına inersen olması 
gereken her yerdedir. Şimdi burayı meydana getiren, aktif eden şahs-ı manevinin 
huzurunu bir kadın veya adam böyle dalmış. Bu sırrı açılmışsa şahs-ı maneviden 
hissesi varsa ya fena fil kardeş olmuşsa, fena fi’l-ihvan olmuşsa. Aynen bi-
tamam ya şahs-ı manevi ona da basar orda ekranın başında. 
 
Cebrail (as) sırf vahiy getirmedi İsa’yı getirdi. İsa’yı da o getirmiş. Ne oldu İsa’yı 
getirince? İsa (İsevi meşrebi) getirmiş. İsevî meşrebi nedir? Dimağdır. İsa döllenen 
dimağın doğumu değil midir? Doğurtkanlığı düşünürsen dimağ Meryem’dir. 
Doğurulan-bütünsellik İsa’dır. Dimağ Meryem’dir. 
 
Musa (as) dedi ki: “Seni görmek istiyorum”. “Len terani” denmiş. Ne demek? “Sen beni 
göremezsin.” Ama Mi’rac’ta Peygamber (asm) görmüş ve o kapıyı açık bırakmış. Musa 
(as)’ “Len terani (Sen Göremezsin)”. Ama Muhammed (asm) ümmetine o kapıyı açık 
bırakmış. İsevî meşreb nedir? Teşbihtir. 
 

 
Her kelimenin: bir manası bir de o mananın ef’al aleminde zuhuru vardır. Zat’ı 
İlahiyenin insanda zuhur ettiği yerdir dimağ. Vahiy bu... Bu şereftir. Allah -haşa- 
(cc) beşere dimağında zuhur etti. Ve Cebrail, vahiy ve İsa (as)’ın ortaya çıkmasına 
vesile oluyor. Demek Cebrail (as) bir vazifesi de İsa’yı ortaya çıkarmaktır (İsevî meşreb 
teşbihçi bir meşrebtir). 
 
İsa kelimesi ع ve س dir. ع aynı zamanda gözdür. Yani kaynaktır. س ise insanın 
kısaltılmış simgesidir. O zaman ع ve س à “Eysa” Bir araya gelince “Ey gören insan” 
manasındadır. “Ey gören insan...” bakan değil ama. İkisi cem olursa; ع à Göz, kaynak. 

İsa as                à   Teşbih        à   Ruhullah 

Musa as           à   Tenzih        à   Kelimullah 

Hakikat-ı Muhammediye asm à Tevhidin tüm meratiblerine sahib olmasıdır. 
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Göz kendisi görmez, görür. س à insanın simgesidir. Sadr göğüstür. ع ve س à “Ey 
gören insan”, bakan insan değil. 
 

 İsa   à Enfüsçü, batıncı :ع •
 Musa  à Şeriatçı, zahirci :س •

İsa ile Musa’nın gösterdiğini gören insan… 
 
Dimağda kişi bireysel değil yani birliğinin zuhur yeridir. Aynı zamanda da mertebe-i 
İseviyenin zuhurudur dimağ. Biliyorsunuz dimağ İsevi meşrebdir. Bütünsellik. Musa 
(as)’ın meşrebi ise Musevi meşreb deniliyor. Yani İsevi meşreb ne demek? Hakikat-
ı Muhammediye’nin zuhur-u etemm yeridir dimağ. 
 
Maddi ve Manevi Hayat-ı Muhammediye, Hakikat-ı Muhammediye: 

 
(Maddi ile manevinin birlesm̧esi Hakikat-ı Muhammediye asm) 

 
Hakikat-ı Muhammediye asm ile Mahiyet-i Muhammediye asm cem olursa 
Şahsiyet-i Muhammediye asm olur. 
 
Mahiyet-i Muhammediye à Nur-u Muhammediye asm  

à Risalet-i Muhammediye asm  

Azrail Cebrail İsrafil Mikail

Arş-ı Azam Levh-i Mahfuz A r ş Kürs

İslamiyetim à Nur à Maddi Hayat-ı Muhammediye asm
Kitab-ı Mübine bakıyor

Ruh Zihin Hayat Şuur

Latife-i Rabbaniyem    Dimağ (Aklım) H i s Şuur

İmanım à Mana  à Manevi Hayat-ı Muhammediye asm
İmam-ı Mübine bakıyor

(Nübüvvet
tarafı)
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Sual: Mana yani Manevi Hayat-ı Muhammediye ile Risalet-i Muhammediye’nin ne 
farkı var? 
Elcevab: Risalet artık kendi şahsiyeti değil, üzerine bindirilmiş. Manevi Hayat-ı 
Muhammediye ile Risalet aynı mana değil. O zaman nursuz oluyor. Mana sırf Risaleti 
etmiyor. Çünkü Risalet kelama bakıyor, subuti sıfatta vahye bakıyor direk. Mana tarafı 
nübüvvete bakıyor. Cebrail as sırf vahiy getirmemiş İsa’yı da getirmiş... 
 
Sual: Risalet-i Ahmediye değil de niçin Muhammediye denilmiş biliyor musun? 
Elcevab: Çünkü Muhammed’in içindeki Risalet Ahmet. Meyve Risalet-i 
Muhammediye. İçindeki çekirdek Risalet-i Ahmediye gibi. 
 

 
Çok önemli: “Len terani” Ulû’l Azm peygambere göremezsin diyor. Muhammed 
ümmetine o kapı açıldı. Ümmi zahiri manası var. Sureti okuma yazma bilmeyen, 
ümminin hakikatı ise her şeyin kaynağı demek. Yani  
 
Ümminin sureti kanuniyeti hakikati mahiyeti: 

• Sureti    à Okuma yazması olmayan 
• Kanuniyeti  à Fıtratına müdahale edilmemiş (öğretmen, anne-baba, 

cemiyet bizim ümmiliğimizi bozdu biz müdahale edildik) 
• Hakikatı   à Her şeyin ümmisi anası, her şeyin çıktığı kaynak. Kaynak 

bozulmadığı için... 
• Mahiyeti   à Bilmiyorum. (Allah ile peygamber arasındaki özel bir ilişki 

diye kafamda dönüyor: 
 
Mesela “Allah ile bir halim var ki Cebrail de gelse kabul etmem” diyor. İçini dolduralım: 
“Allah ile benim özel münasebetim var ki Cebrail de gelse kabul etmem” yani “bana 
Kur’an kadar Kur’an verilmisţir ama vermeye mezun değilim”) 
  

Hakikat-ı Muhammediye asm 

Mahiyet-i Muhammediye asm 

Şahsiyet-i Muhammediye asm 

Zahir à Maddi Hayat-ı Muhammediye asm 

Batın à Manevi Hayat-ı Muhammediye asm 

Evvel à Nur-u Muhammedî asm 

Ahir  à Risalet-i Muhammediye asm     (L:336) 
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Şahsiyet-i Muhammediye’nin (ASM) Zahir, Batın, Evvel, Ahiri: 

 
Şu dersleri hazm eden bir insanın haşir ve ahiret ve Allah inancı itikaddan geçiyor. 
İmanımızda var, imandan da geçiyor. İmanın içerisindeki bedahet ve zaruret 
durumuna geliyor. Bedahet bedi oldu artık kaçışın zaruret oluyor ahirete. Senin 
dünyanda ahiret zarurettir. Şimdi bedahetle değil, bedi de değil, iman da değil, yani 
imanın içerisi. Şu derslerle bedahet değil zarurettir artık. 
 
Kıyamet ne demek? Senin kıyametin koptu mu? Şimdi kıyamet kopunca burada ne 
olacak? Zıtların ayrılması. Zıtlar ayrılınca kıyamet koptu, haşir kuruldu o demek değil 
mi? Senin aleminde zıtlar ayrılmışsa yaşarken senin kıyametin koptu demektir. Kabir 
burada, sırat köprüsü burada nesi ile? sureti ile. Hakikatı değil, hakikatı orada. Edille-i 
Şer’iyyeye uyarak dinin zaruriyatları ile oynamayacaksın oralarda. Yani böyle vahdet-
i vücut gibi sekir hali sekerat hali değil bu hal. Biz suretten konuşuyoruz. Hakikat orası. 
Yani aynadaki günesţen bahsediyoruz. Semadaki Günesţen konuşmuyoruz. Ölüm 
kimler niçin var biliyor musun? Diri olanlar için var. Onlar ölecek. Ölümü öldürenler niye 
ölecek ki zaten öldürmüş. Ölen öldü zaten “Ölmeden önce ölünüz...” Her şeyin sureti 
alem-i şehadette, kanuniyeti insanda, hakikatı alem-i gayb da ve mahiyeti Cenab-ı Hak 
da cc. 
 
Ruhullah (İsa) bir cihetle müşahede, bir cihetle dimağ. Yani tekvini ayetler. Kelimullah 
(Musa) kelam sıfatından gelen ayetler. Toplamı Hakikat-ı Muhammed asm yani 
tevhidin tüm meratiblerine sahip. Yani kelamına ve rüyetine. Biz ona müşahede dedik. 
Müşahede ve kelam bir araya gelince rüyet oluyor. 

Zahir à Maddi hayat-ı Muhammediye asm 

Batın à Manevi hayat-ı Muhammediye asm 

Evvel à Nur-u Muhammedî asm 

Ahir  à Risalet-i Muhammediye asm 

Şahsiyet-i Muhammediye asm   (L:336) 
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Dimağın mertebelerinin hangisi kuva hangisi kuvvettir? Kuva; kuvvetin cemidir. 
(Taakkul, tasdik, iz’an, iltizam ise kuvvet). Kuva, dimağın ümmisidir yani dimağın 
kaynağı. “Tahayyül, tasavvur, taakkulden” sonra “tasdik, iz’an, iltizam, itikad” 
şekilleniyor Kuva ile. Dolayısıyla Kuva yani “kuvve-i hayaliye, kuvve-i tasavvuriye, 
kuvve-i akliye” ana trafo olduğu için onlara kuva denmiştir. Aslında kuva diğer dört 
mertebede de var. Mesela üniversite diplomasında ilkokul diploması da olduğu gibi 
“tasdik, iz’an, iltizam, itikad” Kuvanın bizatihi kendisi değil kuvanın bir sıfatı olan 
kuvvetini, kuvvetlerin dağılımı. Mesela kuvve-i tasdik diye bir sȩy var mı? yok. Kuvve-
i iltizam diye bir şey var mı? yok... 
  

  
Duygu, Hasse, Kuva, Latife sıralaması: Latife en merkezdir. Oradan çık yukarıya 
Kuva. Çık yukarıya Hasse. Çık yukarıya Duygu. Göz, kulak, burun vs zahir 
duygularımızdır (bunları sıfat olarak düşünmeyin, şahit olduklarımız). Bunların 
birbirinden çıkması ise şöyle: Şahit olduğumuz duygulardan (göz, kulak vs.) mesela bu 

İsa as             à     Teşbih    à    Tekvini (İrade)     à    Ruhullah 

Musa as        à    Tenzih     à    Kelami (Kelam)   à    Kelimullah 

İbrahim as    à                    à                                   à    Halilullah 

Nuh as           à                   à                                   à 

Hakikat-ı Muhammediye asm à Tevhidin tüm meratiblerine cami olması ki Ruyetullah 

                                                           Tevhidin tüm mertebelerin kaynağı, çıkışı olma         

                                                           noktasında ÜMMİ denmiş 

KUVVET: 

à Tasdik 

à İz’an 

à İltizam 

à İtikad  

KUVA:   

à  Tahayyülde 

à  Tasavvurda  

à  Taakkulde 

Dimağın ümmisi.  

Zahirisi. Sureti 

Bunlar kuvanın sıfatları. 

Yani ümmiden doğanlar. 

Kudret & Kuvvet & Kuvve.  

Batınısı. Sireti 

Aşağıya doğru daha camii. 

Şahit olduğumuz. İnsanın içsel  

alemini inşa ve ihya etme işlevi... 

Kuvanın yerini şöyle gösterebiliriz: 

• Duygu  

• Hasse      

• Kuva   

• Latife 
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göz baktığı zaman etkilenen duygudan meydana gelen hisler var. Kulak duyar bir de 
kulakla bağlı hisler var. His kulaktan daha arkada, hasse bu. Yani duygular çeker, his 
de etkilenir, kuvaya güce dönüşür. Ruhta latife olur. Duygularla alırız, hislerle insan 
aktif olur. Kuvayla güç olur, latife ile kazanılmış ahlak olur-zanlar olur. 
 
Yani; Duygularla alırız. Hislerle aktif oluruz. Kuvve ile güç oluruz. Latife ile “niyet-
nazar-ahlak ve zanlar” oluşur. 
 
Hasse, kuva, latife nedir? Uygulayayım; bakıyorum, duyuyorum, kokluyorum, tat 
alıyorum... mekân/temas bunlarla etkilenmiyor muyum? Etkileniyorum à Bunun adı 
Hasse... Etkilendikten sonra güce dönüşüyor mu? Tefekkür veya konsantre, bunun adı 
da Kuva. Bu kuvayı yapa yapa bende fıtrat-ı seniye, ikinci karakter oluyor ki bunun adı 
da Latife. İnsanı inşa etme serüveni. İnsanın içsel alemini inşa etme yöntemi. 
 
Not: Burada bahsedilen Hasse (his) ile Vicdandaki His aynı şey değil. Mesela bitkisel 
hayatta göz görüyor ama içsel bir inşaa yok. Yani hasseler çalışmıyor.  
 

• Hasse    à nefisteki cihazlardır, beşeriyetimiz.  
• Duygular ise  à cesedde. 

 
“Keza zîruhun ve hususan nev'-i beşerin cisimlerinde mevcud ve muntazam saatler ve 
makineler gibi işleyen ve işlettirilen dâhilî ve haricî âza ve cevarih ve bilhâssa havass-
ı hamse-i zahire gibi kemal-i faaliyetle iş gören duygularıyla vahdaniyeti...” (Lem'alar 
443) 
 
Duygu Hasse Kuva Latifenin karşılıkları: 

Duygu à Zahiri beş duyguları      à Cisim    à Zahir 

Hasse  à Batını beş duyguları      à Beşeriyet(nefis)  à Batın  

Kuva  à Dimağın; Tahayyül & Tasavvur & Taakkul  à Dimağ   à Ahir 

Latife  à Latife-i İnsaniye       à Kalb    à Evvel 
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Dimağın zemini Kuvadır. Fakat Kuva kendisini “tahayyül, tasavvur, taakkulde” 
ifade eder. Kuvanın içerisindeki “kuvve, kuvvet, kudret” ise onun sıfatları. Demek ki 
yazılımı Kuva. Kuvayı odun gibi düşünsek: nur, ısı, ışık, renk vs. kuvvet, kuvve ve 
kudretler olurdu. Dimağın yedi mertebesinin bütünlüğünden çıkan Kuva “tahayyül, 
tasavvur, taakkul” ile ifadeleniyor. Kuva dışa vuruş. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, 
kuvve-i şeheviye kuvveleri dışa vurduğu zaman Kuva güce dönüşüyor. Kuvvetler 
hüküm oluyor: “itikad, iltizam, iz’an, tasdik” bir hükümdür, mevzudur (kuvvedir). 
“Tahayyül, tasavvur, taakkul” ise, kuvadır ve yedi mertebenin bütünselliğinden 
kendisini güç olarak dışarıya gösteriyor. Zaten Kuva = Güçtür. Kuva hüküm ise itikad 
(mesela) o hükmün ibrazı diyebiliriz. 

 
Dimağdan vicdana iman: “Tahayyül, tasavvur, taakkul” den sonrakiler daha çok 
içeriye bakıyor. Mesela:  

• Tasdik  à İlimdir.  
• İz’an  à İman iz’andır (kalbe veri aktarım yeri).  
• İltizam  à İslamiyet iltizamdır (M:36).  

 
İz’an ve iltizam bütünlüğü ise itikad ile ibraz ediliyor. Ama iz’andaki iman ile iltizamdaki 
İslamiyet daha onaylanmamış. Kalbe indiğinde irade ile ibadete, zihinle marifetullah, 
his ile “Allah için dost, Allah için düşman” olursa; insanda Allah cc hazır olur. Hazır 
olunca insanda huzur olur. Bunların neticesinde iman olur.  
 
Avam bunu ifade edememesi imanı olmadığına delil değildir der İşarat-ül İ’caz’da. 
Hatta dağdaki ninelerimiz bizden daha huzurlu, daha rahat çünkü ümmidirler, fıtratları 

Dimağ 

KALB 

Vicdan 

Latife-i İnsaniye 

RUH 

KUVA:   

à  Tahayyülde 

à  Tasavvurda  

à  Taakkulde 

Dimağın Zahirisi. Sureti  

(dimağın üretim kısmı).  

Bunlar hüküm ve güçtür. 

Dimağın Ümmisi... 

Bunlar kuvanın sıfatlarından olan  

kuvvetler. Kudret & Kuvvet & Kuvve.  

Batınısı. Sireti. Ümmiden doğanlar. 

KUVVET: 

à Tasdik 

à İz’an 

à İltizam 

à İtikad  
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temizdir. Marifet demek illa bu tahtaya geçip bunları anlatmak değil. Marifet yakınlık 
demektir. Allah’ın verdiği iradeyi kullandıktan sonra sende İbadetullah olur. Allah hazır 
olunca sen de huzur oluyor. Hani derler ya ne marifetin var? Marifet demek sırf tekvinî 
ayetleri okumaya has değil çünkü avam okuyamıyor. Marifet hallenmek. His ise “Allah 
için dost Allah için düşman” bunları netice veriyor. 
 
Mesela: Adamın itikadı var. İbadeti var. Zekâtı veriyor, ibadeti var. Zihni de kısmen 
papağan gibi tefekkür eder. Marifetullah’ı var fakat geliyor His’de tökezliyor: “El-hubbu 
fillah vel buğzu fillah” olmayınca Allah düşmanına dost oluyor, Allah dostuna da 
düşman oluyor yani edille-i şer’iyye alt üst ediyor. Onun için “Feveylun lil-musallin” 
oluyor yani “O namaz kılanlara yazıklar olsun.” Bu yüzden İman olmuyor çünkü Latife-
i Rabbaniye ye ulaşmadı. Latife-i rabbaniye olsa iman olurdu. Eğer “El-hubbu fillah vel 
buğzu fillah”, zahiri şeriatı da ölçü yaparsan “Allah için dost Allah için düşman 
olursan” o zaman Hissi de aktif oluyor. Hissi aktif olunca muhabbetullah oluyor. 
Muhabbetullah olunca bizde huzur oluyor. Avam bunu ifade edemez zaten etmesi de 
istenmiyor. Bunları zaten yaşıyor, biz yaşadığımız her şeyi ifade edemiyoruz ki... 
 
Latife-i Rabbaniye’de huzur oluyor. “Tasdik, iz’an, iltizam, itikad” bütünselliği 
olduktan sonra vicdanda İrade oluyor. Yani Dimağın yedi mertebesi işleyince 
vicdandaki irade aktif olur. Vicdandaki irade aktif olunca ibadet olur. İbadeti olanın 
marifeti olur. Yani namaza, Kur’an’a marifeti olur (marifet yakınlık demektir). Sonra 
Allah hazır oluyor, taayyün ve teşahhus ediyor. Ferd ism-i a’zam tecelli ediyor sende. 
Edince Latife-i Rabbaniye’de bir huzur oluyor. Huzur ile onaylanmış oluyor iman. 
 
Altı İsm-i Azamla ders ve tebliğ yapma metodu: Ders yapma şeklini şöyle anlatıyor: 
Kuddüs, Adl, Hakem, Ferd, Hay, Kayyum. Ders yapma veya marifet yöntemi budur. İlk 
önce terk: “La ilahe”. Kuddüs esmasında haşiyede diyor ki “Günahlarında manevi kirler 
olduğunu unutmayın.” Demek ki ders yaparken, birisine tebliğ ederken, çoluk çocuğa 
bir şey anlatırken tebliğin güzel olabilmesi için bu yöntemi unutmamak lazım: 
 
1- Kuddüs: Temizlenme yani terk, terklere odaklanmak lazım. 
2- Adl: Yani adama bir şey anlatacaksın ama eline bir şey vermedin. Metre, kantar 

ver. 
3- Hakem: Bütünsel bakmasına yardım et. 
4- Ferd: Sen bu kâinatta tercih edilmişsin, ferd yani 
5- Hay: Tercih edilmişsen bütün şey senin üzerinde cereyan ediyor. Seninle ayakta 

duruyor. 
6- Kayyum: Seninle anlamlanıyor. İnsanı çekip çıkarsan kayyumiyeti yok dünyada. 

Dünyanın kayyumiyeti insandır. Kayyumu, kıyamı, anlamlanması, varlığı, vücudu 
insanladır. İnsan ile kıyam bulur bu kâinat. Kaldır insanı, kıyamet koptu zaten. 
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Kuvve-i şamme, kuvve-i hafıza, kuvve-i vahime, kuvve-i zaika bunların hepsi akıl 
defterinin (taakkulun) içinde. Kuva kaba kuvvet gibidir, ilk muhatab. Diğerleri ise 
kuvvenin inceleşmiş tarafı, yani içeriği. 
 
Sual: Tahayyül, tasavvur, taakkuldeki kuvvenin kaynağı kendisi mi?  
Elcevab: Güç dediğimiz zaman gücün kaynağını soruyoruz biz. Tahayyül, tasavvur, 
taakkul bizdeki sabit sistemdir. Hayal, düşünceler ve akıl bizim dışımızdaki sistemdir. 
Hayal, düşünceler bizde sabit değil, büyür küçülür, giderler gelirler. Onun içinde akıl 
bir yapıdır, cihazdır. Sistem ve cihaz. Sistem taakkuldür, cihaz akıldır. Akıl gider de 
gelirde, büyür de küçülür de. Bu kuva yani sistem bil-kuvve onlarda var. Dışarıdaki 
malzemelerle kuvve aktif oluyor vahiy ile görselle vs. 
 
Sual: Vahyin kuvvemize verdiği bir tesir var. Şeytanın ki de kuvve olarak mı 
çalışıyor?  
Elcevab: Mesela şöyle düşün şeytan olmazsa bugün nesil üremez. Şeytan öyle işe 
yarıyor ki! Şeytanın varlığı nimettir bizde. Şeytanın yaratılmasının hikmeti: 1- Kemalât-
ı insaniye 2- Makasıd-ı Hayriye-i Külliye. Bugün sȩytan olmazsa cinsellik olmaz. Cin-
sel olduğu için, cin olduğu belli. Senin sȩytanın cinindir. Her doğan insanla bir de cin 
doğar. O senin şeytanın o seninle yaratılan ifrit olan ve nefis diye adlandırılan. Yani 
makasıd-ı hayriyeyi külliye, kemalat-ı insaniye şeytanla olur. Şeytanı kaldırırsan 
makasıd-ı hayriyeyi külliye çöpe gider, kemalat-ı insaniye de çöpe gider. Şeytan 
çok lazım. Yani yaratılısı̧ hayırdır, kabiliyeti şerdir. Herkes pilot istidadındadır ama pilot 
olma kabiliyetinde değil. Herkse doktor istidadındadır ama bunun gibi kabiliyetli 
değildir. Allah şer yaratmaz. İnsan kesbi ile şer yapar. Şeytan şer ama asıl yapıda 
secde etmediği yer yok. Sistem içeriği farklı. 
 
Melekler kuvvettir, cem olursa kuva olur. Melekler kuvvetlerdir bir manasıyla. Melek 
güçtür. Meleklerin cemi kuvadır. Bir manasıyla kuva ceberuttur. Cebr edici güçlerdir. 
Niçin kuvve-i akliye tahayyül, tasavvur, taakkule kuva denmişti merak ettim? Dayatıcı 
güçtür, ceberuttur. “Tahayyül, Tasavvur, Taakkul” den kaçamazsın, bunlar ceberuttur. 
Cebr edicidir. Kuvvetlerin cem’idir. Cebrail’dir. “Tahayyül, Tasavvur, Taakkul” à 
Kuvadır, ümmidir, annedir, ceberuttur. Dimağın diğer dört mertebesinin aslı ve 

à   K u d d ü s  

à   A d l  

à   H â k e m  

à   F e r d  

à   H a y  

à  K a y y u m  

Allah-u Ehad 

Hayatın içerisindeki  

davranışımızın zeminleri 
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kaynağı ve zembereğidir. Sanki her yaratılanların hayat malzemesinden, 
kaynağından olduğunu hatırlatıyor. Yani her şeyin yapılma malzemesi Hayat: taş, 
toprak vs. 
 
Üç tane kuvanın cem’i ceberuttur, cem’i Cebrail’dir; Tahayyül kuvası, tasavvur 
kuvası, taakkul kuvası ümmidir. Güçtür, dayatıcıdır. Yani ne kadar aktif olursa 
müsbette Cebrailleşiyor. Cebrailî bir meşreb oluyor. Mesela hüküm verilirse taş taştır. 
Verilmezse kuvadır. Aynı şekilde İtikad, iltizam, iz’an her birisi bu üç kuvanın 
hükümleridir. İtikad hükümdür ama neyin? Kuvanın hükmüdür, dışa ibrazıdır. 
 

 
Cebrail’in dimağda en azami gözüktüğü yer taakkuldür. Taakkulü kaldır, ne olur bu 
dimağ? Cebrail yok ki. Yani mekânın oluşması yine melaikedir. Bütün ışıklar 
melaikedir, müsbet her sȩy melektir. Bütün şer şeytandandır. Cebrail (as)ın gözükme 
şekilleri var ya mesela “Kâbe’nin etrafında gözüküyor, vahiy getirdiğinde kanadıyla, 
İsa’yı döllüyor ve en mükemmel gözükme Dıhye (as) halindedir. Yani beşer suretinde 
ama bizi insa̧a etme noktasında taakkulde gözüküyor. Taakkulümüz Cebrail’dir 
diyebilirsin direk. Ceberuttur yani. 
 
12.Lem’ada esir maddelerini sayıyor ya buna Dimağın meratibleri dedik. Birinci 
Mektubdaki hayat tabakaları bahsinde  
1. Tabaka-i hayat bizim hayatımız  
2. Tabaka-i hayat Hazret-i Hızır ve İlyas as’mın hayatı.  
3. Tabaka-i hayat ise Hazret-i İdris ve İsâ aleyhimesselâmın hayat tabakasıdır diyor.  
 
Üç tabaka-i hayatın tahayyül, tasavvur ve taakkule bakması: İnsanî berzah olma 
taakkulden sonra başlıyor. Birinci mektubun üçüncü tabaka-i hayatı ise İdris ve İsa 
(as)’ın hayatları. Hz. İsa ölüleri diriltiyordu. Ceberut oldu artık Hay deyince diriliyor. 
Ölmeden önce ölme oradan sonra başlıyor. Bu üç hayat mertebesine üç Kuvayı yani 
“Tahayyül, tasavvur, taakkul” uygularsak: 
 
1. Tabaka-i hayat à “Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyettir.” Kayıtlar 
nedir? Abi bir kayıttır, abla bir kayıttır, şeyh bir kayıttır, yer çekimi bir kayıttır, gadab 
bir kayıttır, madde bir kayıttır, zanlarımız bir kayıt. Yani taassubumuz, zanlarımız 
buradan çıkıyor. Bizim hayatımız kayıtlarla dolu. Yani beni inşaa etmeye müsaade 
etmeyen, tutan cemaat... Beni inşaa ve ihya etmeye mâni olan her şey kayıt. Nar 

KUVVET: 

à Tasdik 

à İz’an 

à İltizam 

à İtikad  

KUVA:   

à  Tahayyül 

à  Tasavvur  

à  Taakkul 

Ümmidir. Dayatıcı güç, 

ceberuttur. Cebrail (as)ın 

Peygamber Efendimizi üç 

kere sıkması 

Meleklerdir. Malik olduklarımızı, 

melekelerimizi, melaikelerimizi 

aktif eden Cebrail. 
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Rize’de olmaz, Kırıkhan’da olur. Pamuk Hatay’da olur, Adana’da olur. Bizim hayatımız 
çok kayıtlarla kayıtlı. İsa as üçüncü tabaka. İkisi de ölmedi biliyor musunuz? İdris de 
ölmedi İsa’da. Tahayyül à Bizim tabaka-i hayatımız. Tahayyül bizim hayatımızdır. 
Çünkü “çok kayıtlarla” diyor. Yani hayallerimiz bizi kayıtlamış. Tahayyüle uyuyor. 8.Söz 
de niye ejderha hayali. Hayalimizde bir ejderha, tasavvurumuzda bir kabir var. Böyle 
bir şey yok ki. 23.Söz de söylüyor. Onlar ova değil, caddeymiş anlatıyor yani. Tasavvur 
ise düşüncelerimiz. Artık o hayalim düşünceye geçmiş. 
 
2. Tabaka-i hayat à Tasavvur: “Hz. Hızır ve İlyas (as)’ın hayatlarıdır ki bir derece 
serbesttir.” Yani düşünceler serbesttir!” Yani bir vakitte pek çok yerde birçok yerde 
bulunabilir. Bizim gibi beşerî levazımatıyla daim mukayyed değiller, bazen istedikleri 
vakit bizim gibi yerler.” 
 
3. Tabaka-i hayat à Taakkul: Hz. İdris ve İsa (as)’ın tabaka-ı hayatlarıdır ki 
beşeriyet levazımatından tecerrütler. Tecerrüt olacak, ümmi olacaksın bir kere. 
Ümmi orası. Melek hayatı gibi. Çünkü oradan sonra melekelerine hükmedeceksin, 
maliklerin ortaya çıkıyor. “Giderek nuraniyet, letafet kesbederek adeta beden-i misali 
oluyor.” Çünkü öldükten sonra gılaf-ı latiften sıyrılıyorsun. Zaten “Kadîr” demek 
zamandan sıyrılma tarafı. “Adeta beden-i misali letafetinde ve cesedi necm-i 
nuraniyetinde olan” yani Hakikatı Muhammediye’ye uyabilir burası. “Cismi 
dünyevileriyle semavatta bulunurlar.” Sen de taakkulün inkişaf ederse İsevi mesŗeb 
oluyorsun. Cebrail inerse İsa olur. İsa olduğunu nasıl anlarsın? -Dimağın İsevi meşrebe 
dönüşürse... Teşbihçi, yani ne demek Musa (as) zahircidir, tenzihçidir, ibadetullahtır. 
İsa (as) teşbihçidir yani umurun batınla zahiri batınla işleyen zat demektir. Zahirle 
batını işliyor. Musa (as) batınla işi olmamış, hikmetle olmamıs,̧ onun için Hızır (as) ile 
yolculuğunda zahire bakıyor. Musa (as) zahirdir. Ondan sonra tahayyüldedir. 
 
1. Tahayyül à Musa’dadır. 
2. Tasavvur à Hızır’dadır, İlyas’tadır.  
3. Taakkul   à İdris’tedir, İsa’dadır. 
 
Üçüncü tabaka-i hayattakiler gittiler ve geldiler. Çünkü gelmeyen var. İdris as gelmedi, 
İsa as geldi. İdris meşrebi olan bir zat artık her taraf batınla bakar, zahiri alt üst eder, 
suret yok Muhyiddin-i Arabi gibi... İdrisleşirse (İdrisî mesŗeb) cennete gitti gelmedi. 
Eğer İsa İsevi meşreb olursa yani ne demek Cebrail gelir dimağını inşaa eder, bu sefer 
ederse İsa gelir, İsa olur. İsa olunca sende İsevi meşreb olur. Muhyiddin-i Arabi gitti 
gelmedi. Konyevi Hazretleri gitti gelmedi, Hallâc-ı Mansûr gitti gelmedi. Bâyezîd-i 
Bistami gitti gelmedi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gitti, geldi. Hz. Gazali gitti, geldi. 
Mevlâna Hâlid-i Bağdad-î gitti, geldi. Bu ne demek? Bekabillah bu. Fena buldu ama 
beka bulamadı. 
 
İsevi meşreb ne demek? Zahirle batını, suretle hakikatı beraber işler, beraber 
konuşur, beraber yaşarsın. Bu demek ki sen İsevi meşrebsin. İsa doğmuş demektir. 
İsevi mesŗeb Muhammed (asm) dan sonra sȩriatla mı inebiliyor? İsevi meşreb 
yetmiyor. Sonra İbrahimî olacaksın, sonra Nuh olacaksın. 
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Sonra Hakikat-ı Muhammediye denilen tevhidin, Kur’an’ın en büyük meziyeti neymiş 
biliyor musun? Yeni anlıyorum bu tabiri 25.Söz de diyor ki: “Kur’an’ın en büyük meziyeti 
bütün tevhidin meratiblerine sahip olmasıdır.” Bütün tevhid mertebelerine sahip. Sureti, 
sireti, ahlakı vs. Her meratib Kur’an da var. 
 
Tevhidin her mertebesi sureti var, kanuniyeti var, hakikatı var, mahiyeti var. Şimdi 
anlaşılıyor. Peygamber efendimizin şeriatıyla amel edecek ya edebilmesi için onu 
yapması lazım. Ahir zamanda Hz. İsa (as) gelecek, gelebilmesi için Şeriat-ı 
Muhammediye (asm) ile amel edecek, ederse İsa geliyormuş. Gelmiş oluyormuş İsa 
as. 
 

 
Vahiy dimağda iki yönlü çalışıyor: Dimağ bir fabrikanın şekline benzetiliyor ya. 
“Tahayyül, tasavvur, taakkul” fabrikanın çarkları gibi düşünürsek Kuvvetlerin yönü 
tahayyül, tasavvur, taakkulden diğer dört birime doğru geliyor. Vahyin burada bir 
özelliği var. Vahiy iki yönlü de çalışıyor. İki yönlü ne demek? Biz bakıyoruz ki vahiye 
hem tahayyülü, tasavvuru, taakkulden dimağa muhatap olarak girdiği zaman bunları 
istikametine koyuyor. İstidatlarını kabiliyetlerine göre çalıştırıyor. Tahayyül ve 
tasavvuru sisteme, kıblesine koyuyor vahiy. Sonra diğer taraftaki iz’an, iltizam, 
itikadlara da ilim olarak hedef tayin ediyor. İlim olarak bir kuvve veriyor.  
 
Vahiy taakkulden dimağın içine girdiği zaman tahayyül ve tasavvurun hükmedeceği 
kuvvenin diğer mertebelere tesiri var ya bununla etkisini değiştirip ayırt edici olduğu 
için belki buradan şer olanı veya haram olanı veya ademi olanı diğer dört mertebeye 
atmıyor. Vahyin ayırt edici özelliği var. Yani vahiy geldiği zaman dimağın 
tahayyülünden girmez, direk taakkule vuruyor. Vahiy Taakkulden giriyor. Vahiy 
girdikten sonra Taakkulun alt mertebesi olan “tahayyül ve tasavvuru” kıblesine, şeriat-
ı fıtriyesine koyuyor. Taakkulden sonraki de iz’an iltizam, itikada ise hedef tayin edip, 
gaye-i maksadına çeviriyor Vahiy... 
 

VAHİY 

TAAKKUL TASAVVUR TAHAYYÜL 

K u v v e t l e r i n  y ö n ü  

İZ’AN 

TASDİK 

İLTİZAM 

İZ’AN-I KALBÎ 

İTİKAD 
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Ancak başı boş bırakılmış vahiysiz bir dimağ bu sefer hariçten aldığı malumatları (nefis 
ve şeytandan) kullanarak onları hüküm olarak iz’an, tasdik ve iltizama gönderip hükmü 
öyle yönlendirmiş oluyor. Bu kuvve burada böyle çalışıyor. Eğer vahiy gelmezse, 
taakkulden girmezse şeytan tahayyülden girdi. Tasavvuru zaten yapılandırdı. Ondan 
sonra bütün itikad kendisine göre şekillendirdi. Ama Vahiy olunca tefrik etti, ayırdı. 
Halis olanları ilim olanları “diğer dört mertebeye” aldı. 
 
Burada basķa bir güzellik daha var: İz’an-ı kalbinin iz’an ve tasdike burada bir etkisi 
var. Vahiy kadar olmasa da belki tefrik edici ayırt edici düzenleyici etkisi var. Dimağın 
imanî bağlarını olus ̧turan iz’an yönüdür. Vahiyden gelen imanî formatları iz’an 
yoluyla kalbe aktarıyor. Eğer vahiyde olan marifet tasdikle vicdandaki zihne atıyor... 
Yani arı aldığı poleni bala çevirmesi gibi akıl aldığı malzemeleri İz’an ile iman balına 
çeviriyor... 
 
Sual: İlham nereden giriyor, İlhamlar ne zaman geliyor?  
Elcevab: Terklerle geliyor. Terkleri nisbetinde ilhamlar gelir. Peygamberimiz diyor ki 
(asm) “İlim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu?” İlim yapmadan ilim nasıl gelecek? İlim 
iki çeşide ayrılıyor. Bir sebeplere bağlı olan ilim var, bir de sebepsiz ilim var. Mesela 
Peygamberimiz (asm) sebebi yok. Okuma yazması yok, üzerine ilim bina edilmiş. 
Şimdi nasıl olacak diye sordular. Yani ilim yapmadan ilim nedir? “Takvanızı arttırın” 
diyor. Takva ne idi? 
 

 
Levh-i Mahfuza nadir dahi olsa giriliyor. Küçük insan büyük insana inkılab 
edebilirse girer. Üstad girmiş “Yatsı namazında o aleme girdim” (Lem’alar 271) diyor. 
İmam-ı Mübine iman ediyorsun, Kitab-ı Mübin’le de emin oluyorsun. Yani kelam 
sıfatından gelene iman ediyorsun. İrade sıfatından gelen tekvin-i ayetlerle de 
mevcudat ayetleriyle de o kelam sıfatının suretini de görerek emin oluyorsun. 
 
Sual: Emin ne demek?  
Elcevab: İman ettiğine şahit olmak. Çünkü iman sıdktır. Doğruluktur. İki tane sıfat var, 
ciddidir. Halk arasında ciddi anlam değil. Davasında emin, davasının peşinde koşan, 
davasını hayata geçiren ciddidir. İki tane; sıdk ve ciddiyettir. Peygamberimizin temel 
sıfatı sıdk ve ciddiyettir. (İ.İ:107) Hz. Ebubekir’in en yakın olması o yüzden. Yani 
peygamberi peygamber yapan sıdk ve ciddiyet. Ne kadar ciddi isen hani suratı asık 
olarak değil... Hayatının her safhasında iddia ettiğini yaşamak. 
 
Cebrail (as) sıkması burada ortaya çıktı. Yani tahayyülden, tasavvurdan, taakkulüne 
çıkarttı demektir. Levh-i Mahfuzun açılması batındaki mananın dimağın vahiye 

TAKVA à  Menhiyattan  ve 

             à  Günahlardan 

İçtinab etmek  

(K:148)  

Menhiyat à Def-i Mefasid 

Günahlar à Terk-i Kebair 
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muhatap olma haline gelmesi demektir. Tahayyül; emr-i nisbiler yani dışarıdan gelen 
malzeme olursa hayal olur, emr-i nisbilerle hayal olur. Tasavvurda emr-i itibari 
şekillendirirsin ortaya taakkul çıkar. Tahayyül; emr-i nisbilerle dışarıdan aldıklarınla 
duygularınla inşaa olur. Sonra tasavvurunla emr-i itibarilerini olusţurursun taakkulüne. 
 
Tahayyül ve emr-i nisbi: Alem-i berzah ondan sonra oluyor. Kuvve-i hayaliye Levh-i 
Mahfuz misalidir. Dışarıdan alınan veriler kuvve-i hafızada tutulur. Tahayyül emr-i nisbi 
olarak tahayyüle buradan alınır. Yani emr-i nisbiler dısa̧rıdan alınır. Dışarıdan gelenler 
emr-i nisbilerdir. Onları alırım ben tasavvurumda emr-i itibari olusţururum. 
 
Sual: Emr-i nisbi tahayyülde mi?  
Elcevab: Hayır değil! Beş̧ duygudan gelenler (göz, kulak vs.) Tahayyüle girer. 
Tasavvurda emr-i itibari şekillendirirsin ortaya Taakkul çıkar. Ama vahiy direk 
taakkulden girer. 

 
Emr-i nisbiler tahayyülden alındıktan sonra Tasavvurda emr-i itibarilerimizi inşa eder. 
Giren yetmiyor. Tasavvurda ne vardı başka; Vehim, zan, şübhe, düşünceler, bilgiler. 
Emr-i nisbiler ve Tasavvurdaki vehim, zan, şübhe, düşünce, bilgilerimiz Emr-i itibarileri 
inşaa etti. Bunların cemi Vahid-i kıyasidir. 
 
Mesela göz: aldıklarını hemen tahayyüle atar. Tahayyül şu: Kulaktan alınanlar, 
dokunduklarım, aldığım kokular, gözümle gördüklerim vs. hepsi tahayyülde şekillenir. 
Kokuyu nasıl şekillendireceksin? Tahayyülde ona suret giydiriyor. Suretleri taayyün ve 
teşahhus ettiriyor Tahayyül! Allah’ın sıfatlarıyla alakalı bir şey. Beş duyguyu bizim 
alemimizde taayyün ve teşahhus ettiriyor. Tahayyülde beş duygudan gelenleri 
dimağda taayyün ve teşahhus ettirip suret giydiren... 
 
“İmam-ı Mübin kader defteri ise, Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani, her şeyin 
vücudunda, mahiyetinde ve sıfât ve şuûnâtında kemâl-i san'at ve intizamları gösteriyor 
ki, bir kudret-i kâmilenin desâtiriyle ve bir irade-i nâfizenin kavâniniyle vücut giydiriliyor; 
suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar-ı muayyen, birer şekl-i mahsus veriliyor. Demek 
o kudret ve iradenin küllî ve umumî bir mecmua-i kavânini, bir defter-i ekberi vardır ki, 
her bir şeyin hususî vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir.” 
(Sözler 548) 
 
Cebrail (as)’ın Peygamberimizi üç defa sıkması ve dimağ: sıkma bir vazifesi de 
budur. Dikkat ederseniz vahiy getirmeden önce başka bir şey yapmış. Sıkmıs ̧onu. 
Tahayyülünü, tasavvurunu, taakkulünü inkişaf ettirmiş. Yani Levh-i Mahfuz açılmış. 

TAHAYYÜL 

Beş duygu 
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Levh-i Mahfuzun açılması batınındaki mana yani dimağın vahiy muhatap alma 
seviyesine gelmiş, sıkarak dimağı iksirlemiş. İksirleyerek dimağı inşaa etmiş. 
Kendinden çıkınca bedeninden çıktı, üşümeye başladı. O Arabistan’da üşüdü. Mesela 
batına ve kabre kıs ̧diyor. Güneş görmemiş toprak altı gibidir. Kabrin dört sıfatı vardır: 
Soğuktur, dardır, karanlıktır, kimsesizdir. Mesela güneş yok. Çekirdek ağaç olmaz. 
Yani sıkmasıyla kabrinden çıktı. Toprak zaten fıtratı simgeler. “Said toprak olmalıdır” 
diyor Üstad hazretleri. 
 
Dimağın yedi mertebesinin altı İsm-i Azam ve Allah-ü Ehad ismi ile eşleştirilmesi: 

 

1. Tahayyül à Kuddüs à Temizlenmesi 

2. Tasavvur à Adl        à  Kontrolsüz düşünceyi adaletle kontrol etmesi.  

3. Taakkul  à Hâkim   à  Bütünsel bakma, bütünsel hakim olma 

4. Tasdik    à Ferd       à  Kişilere has ilim ki Ferd 

5. İz’an       à Hay        à  İnşa olan, dimağdan ihya olan kalbe aktarımından çıkan canlılık  

6. İltizam   à Kayyum à  Alt yapılarından beslenip kendisinin dışında düşünemeyen,  

                                           kendine lazım ve şart olan 

7. İtikad    à Herkesin kendi Rabbi ki  Allah’u Ehad   
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Yedi duygudan gelenlerin dimağın mertebelerinden vicdana geçişini gösteren 
şema: 

 
Sual: Tasdik mertebesinde vahiy gelmis ̧artık daha onun edille-i şer’iyyesi ne imiş? 
Vahiy direk zaten onu olusţuran değil mi?  
Elcevab: Herkese vahiy geliyor, Kur’an okunuyor. Ama ilim olmuyor. Çünkü 538 
Sözler’de diyor ki “Duyguları efkarları mevcudattan, varlıktan marifet-i ilahiye getirdiği 
zaman içeride musaddık bulamadıkları için sönerler veya abesiyeti mutlakaya 
dönerler, inkılab ederler” diyor. Gelen de musaddık yok. 
 
Sual: Musaddık nedir burada?  
Elcevab: Onaylanacak sistem. Vahiy olabilir mi? Hayır. Gelen vahiy değil de vahyin 
karsı̧lığı mı? Bizdeki fıtratlar vahyin karşılığıdır, yazılımıdır. Eğer bu fıtratta 
bozulmamısşa terkler olmusşa gelen vahiy kabul eder. Çünkü aynı kendisini görür. 

1. TAHAYYÜL à

2. TASAVVUR à Emr-i nisbi     &    Emr-i itibariler.       Vehim.Zan.Şüphe.Düşünce.Bilgi.

3. TAAKKUL à

4. TASDİK à İlim

5. İZ’AN à İmana tarafgirlik

6. İLTİZAM à İslamî fiil, eyleme tarafgirlik

7. İTİKAD  à Kanaat-ı katiyeye dönüşüyor. 

Tahayyülden gelenlerle  

inşa olur 

VİCDAN à İrade   à İbadete dönüşür  

à Zihin à Marifete dönüşür 

ß à His à Muhabbete dönüşür 

à L.Rab. à Müşahedetullaha dönüşür

İ M A N  O L U R

Elhubbufillah 

vel buğzufillah 

ile çalışır

Bütünsel bakma, 

bütünsel hakim olma

Bunlar emr-i i\barilerimizi 

inşa ederler

Taakkule girer

Taakkuldeki tefekkürle 

vahiy müdahil olursa 

Tasdik denilen İLİM olur

Böylelikle edile-i şer’iyye 

imbiklerinden, sisteminden 
geçmiş olur

YEDİ D
UYGU

(vahiy direk 

buradan 

giriyor)

(Yedi tane duygudan gelenleri dimağda 

taayyün ve teşahhus ettirip suret ve 

libas giydiren mahaldir Tahayyül) (S 548)

(Göz, Burun, Kulak, Dil, 

Dokunma, Sevk, Şevk )

(İman iz’andır (Kalbe veri aktarım yeri))

(İslamiyet iltizamdır)

Onsuz düşünemiyor.
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Şöyle bir şey canlandırdım. Anahtarın göbeği ile anahtarın arasında bir ilişki var ya 
oraya başka bir anahtar soktuğunuz zaman çalışmaz. Vahiy sokarsan dimağa vahiy 
istikametinde, kabiliyetinde, istidatında en kaliteli bir şekilde o zaman çalışır. Vesvese 
risalesini okuyup okuyup da vesveseden kurtulamamasının sebebi: tasavvurunda 
bulunan düşünceler ve bilgiler seviyesindedir o bilgi. 
 
Sual: Fehim süzgeci taakkul ile tasdik arasında mı?  
Elcevab: Fehim süzgeci taakkulun içindedir. Mesela hikmet à ilmin deposu. Fehim 
ise vicdana bu depodan vicdana inerken süzgeç.  
 
Sual: Edille-i şer’iyye ile eşdeğer gibi mi?  
Elcevab: Hayır. Edille-i şer’iye zahiri şeriatsa değil yani bu. Mesela; tasdikte ilim var 
mı? Bir sürü ilim var. Buradan seçiyor vicdan, latife-i insaniye seçiyor, ikinci şuur 
seçiyor, depodan çekecek. Depodan latife-i insaniye çekecek. Vicdan çekiyor, sır, hafi, 
ahfa, ruh çekiyor. O süzgeç fehimdir. Eğer Taakkulden fehim olursa iz’an direk kalbi 
besliyor. İlim artık canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bilgi gibi değil.  
 
Düşünce bilgi arasındaki fark; ilim onu tard eder. İlim subuti sıfattan olduğu için 
canlıdır, ruhludur, şuurludur. Seni canlı yapar. Mesela bir insan kürsüye çıktı, 
konuşuyorsa mıymıntı mıymıntı ilmi değil o. Düşüncelerini söylüyor. Çünkü ilme 
dönüşseydi canlı olurdu. 
 
Sual: İtikada gelmis ̧insanların hani itikad ehli var ya üçüncü bir sınıf oluşturuyor Üstad. 
İtikada gelmişse de imanı olmuyor ya o zaman tasdikte ki ilim ne oldu?  
Elcevab: Bu ilmin aldı (tasdikteki ilmi). Mesela Musa’nın annesine vahy ettik dedi. 
“Çocuğunu bırak” dedik diyor. Meratibi var vahiy anlayışımız tashih edilmesi lazım. 
Yani kalitesini yükseltmek lazım. Mesela şeytana da söyledik diyor. “İn aşağıya” dedik 
diyor. Adem’e vahyettik diyor. 
 
Şimdi bu itikada dönüşecek. İzan kalbi hassasiyet iman olabilmesi için ne vardı? Bu üç 
tane kuvvenin (tahayyül, tasavvur, taakkul) bunları aktif etti mi (tasdik, iz’an, iltizam, 
itikad) etti. İzan imanî buradan oluyor. İltizam bu da İslamî oluyor. İz’an imana 
tarafgirlik, eylemin kendisi değil ama eyleme tarafgirlik. İslamî fiil, eylem ise İltizam. 
 
Mesela adam çok seviyor namaz kılanları ama namaz kılmıyor. Mesela Üstad şöyle 
diyor “Bazı ittihad terakkileri gördüm: “Bu memleket ancak şeriatla idare edilir” derler 
ama şeriatı sevmezler”. İltizamı var imanı yok. Sonra itikada dönüşüyor. Sonra eylem 
itikad à kanaat-ı kat’iyyeye dönüsü̧yor. Onsuz düşünemiyor. 
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Çünkü Üstad diyor ki “İman itikad değil, amel-i salihde imanın bir cüz’üdür” diyor. Amel-
i salihsiz de iman sağlam kalmıyor. “Amel imandan değildir ama amelsiz iman 
sağlam kalmıyor” diyor. (İşarat-ül İ’caz 83) “Akaidî ve imanî hükümleri sabit ve kavi 
kılmakla meleke haline getiren ibadetlerdir” yoksa yoktur oluyor. Ahmed Bin Hanbel 
dört hak mezhebinin en sonuncusu, iki tane hadis-i kudsiye dayanarak diyor ki: 
“Namazı olmayanın imanı yoktur”. “İmanla küfür arasındaki alamet namazdır” diye 
hadis var. 
 
Hanefi, Maliki, Şafi üç mezhep namazı olmayanın imanı yok demiyor. Hanbeli namazı 
şart koşuyor. Yani dört mezhep “amel imandan değildir” diyor. Ahmed bin Hanbel ise 
“namaz hariç” diyor. Şimdi imana dönüşebilmesi için adam zekâtı veriyor, hizmette 
koşuyor, oruç tutuyor fakat buradan bir histe hata yaparsa en korkunç budur: Yani 
edille-i şer’iye “el hubb-u fillah vel buğzu fillah.” 
 
Sual: İzan ve iltizamdaki tarafgirlik, vicdandaki “his”se bakmıyor mu?  
Elcevab: Şimdi bu dimağda vahiy bunu (taakkul ve tasdikte ilimi) olusţurdu. Vicdani 
bir meleke haline gelmedi. Diyor ki: “akaidi ve imani hükümleri meleke ve vicdani bir 
hale getiren ancak ibadetlerdir”. İbadet, vicdandaki zihinde marifeti oluşturur. 
 
(Aşağıdaki şekle göre) O itikadsa mesela bu zihin vicdandaki hal. Bu marifet fiildeki 
hal. Basiret, dirayet feraset, kemalat enfüsidir. İçsel aleminde mesela diyelim ki ibadet 
sana ne getirir? Basiret getirir, zihin sana ne getirir? Dirayet getirir. 

1. Tahayyül  

2. Tasavvur  

3. Taakkul  

4. Tasdik  

5. İz’an  

6. İltizam  

7. İtikad    

Vicdan à İrade à İbadete dönüşür 

             à Zihin à Marifete dönüşür 

             à His  à Muhabbete dönüşür 

             à L.Rab. à Müşahedetullaha dönüşür 

İ m a n  o l u r  

Elhubbufillah  
vel buğzufillah  
ile çalışır 
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Vicdanî yaşayan imanlı olmuş oluyor. Her imanlı olan enfüsî yaşıyor anlamına gelmez. 
İsm-i Azama mazhar olan Risale-i Nur’da her mevzu isimlerin mertebe-i 
a’zamından ve ism-i a’zam noktasında izah ediliyor. Sebebi: Lut, Semud, Ad vs. 
kavimlerin helak olmasına sebep olan lanet fiilleri, günahları bu asırda daha genel daha 
umumi. O asırdaki, o kavimdeki o adeti, o pisliği kaldırmak peygamber gerekiyordu. 
Şimdi peygamber yok. O zaman Lut (as)’ın mazhar olduğu ism-i a’zamı asrın 
müceddidine vereceksiniz ki Lut (as)’ın tamire muvaffak olduğu şeyi mucizevari tamire 
sebeb olsun. Yani Lut (as) Lut Kavmini hangi isimle irşada memur ise asrın imamı da 
Lut (as)’ın mazhar olduğu ism-i a’zama mazhariyet yetkisi vereceksin ki mesul olsun. 
 
Mesela; bana diyorlar ki “bu yurtta, bu medresenin mesulü sensin ama yetkin yok”. 
Bana yetki vereceksin sonra mesuliyet yükleyeceksin! Bana yetki vermeden mesuliyet 
nasıl yüklüyorsun? Yani Lut Kavminin melanetini “Ey Bediüzzaman tamir et.” Ben Lut 
(as) değilim, peygamber değilim. Peygamber değilsin ama Lut (as) a mazhar ettiğim 
ism-i a’zamı sana veriyorum, bu vazifeyi al. Çünkü o isme mazhar olmakla o fiili 
düzeltmeyle memur olduğunu gösteriyorsun. 
 
Risale-i Nur bur açıdan çok önemli. Derslerini İsm-i a’zam noktasında her ismin 
mertebe-i a’zamından veriyor. Peygamber olmadığı için, kitabı da vahiy olmadığı için. 
Ama vazifesi, mesuliyeti bu toplumu tamir etmek, düzeltmek. Bu toplum kim? Ad, 
Semud, Lut, Musa, İsa Kavmini getir. Bütün bu kavimlerde olan şu zamanda var. O 
Peygamberlerin mazhar olduğu isimlere mazhariyet vereceksin ki bu insan vazifesini 
yapsın. 
 
Peki fiilen görelim: Hakikaten Risale-i Nur İsm-i A’zam noktasından ve her isim 
mertebe-i a’zamından mı ders veriyor? Bunu fiilen göster Hasan dersen: Sabahtan 
beri seni tutan nedir burada? Senin fıtratın burada duracak adam mısın? Otuz yedi 
tane vakıf içerisinde en vakıf olmayacak adam sendin diyor Rüştü abi. Peki beni tutan 
nedir? Risale-i Nur’un ism-i a’zamlık noktasında her ismin mertebe-i a’zamından gelen 
manalarla boyandığımız için. Fiil bu… 
 
Sual: Sahabe hazretlerinden bu zamana kadar Risale-i Nur çerçevesindeki gibi 
dimağı ifade eden olmadı mı?  
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Elcevab: Geçmiş asırda selef-i salihin uleması dimağdan bahsetmiş ama Esma’daki 
cilve, cemal, nakış, sanat noktasından yani suretinden bahsedilmiş. İsm-i a’zamlık 
mertebesinden bahsedilmemiş. Mesela haşir için bütün ulema-i İslam” haşir bir nakildir, 
Akıl buna yol bulamaz” demişler diye. 10.Söz’de geçiyor. Oysa Risale-i Nur haşri 
ulemalara değil çocuklara dahi isbat etmiş. 
 
Bu neyi gösteriyor? Risale-i Nur hakikattir. Yani ism-i a’zamlık mertebesinde veya her 
ismin mertebe-i a’zamından bahsettiği için aynı derste çocukları da, yaşlıyı da, 
profesörü de, normal vatandaşı da içine almış. Aynı ders ortamında dinlerken 
çocukların da, kadınların da, erkeklerin de, alimin de, cahilin vs. istifade etmesinin 
sebebi o ders ism-i a’zamlık noktasında izah edildiği içindir. İsimle izah edilse bir has 
gruba bakar. İhata olmasının sebebi ders halkasına oturanların farklılıklarını fark 
ettirmeden hepsine has, hepsine uygun dersini verebilmesidir. İsm-i a’zam kuru bir bilgi 
değil. 
 
İsm-i a’zam ve her ismin mertebe-i a’zamından gelmesinin delili nedir diye sorulacak 
olursa o ders halkasında her sınıf insanın bulunmasıdır. Bitiyor mu? Hayır. Her sınıf 
insan; tarikatçı bulunur, profesör de bulunur. Cahil de var alim de var. Risale-i Nur her 
sınıf halkasının aklını inşaa, kalbini ihya ettiği için. Mesela ilm-i kelam aklı insa̧ eder, 
kalbi bırakır. Kafayı esas aldığı için kabak gibi, kalb fındık gibi kalır. Tasavvuf ise aklı 
bırakır fındık gibi olur, kalb ise kabak gibi olur. Risale-i Nur cadde-i kübra ve sahabe 
yolu yani İsm-i A’zam noktasında izah olduğu için aklı inşa, kalbi ihya ile aynı 
mertebede inkişafat yapar. Bu da gösteriyor ki aynı derste çocuğa, kadına, alime, 
cahile aynı derste, muhataba lazım olduğu kadar, aklını inşa, kalbini ihya eder. 
Akıl da kalb de dengeli gider. Ayn-ı zâhir içinde hakikatı gösteriyor. Geçmiş selef-
i salihindeki ulemanın “haşir naklidir akıl buna yol bulamaz” dediği ama Risale-i Nur’un 
çocuklara ve kadınlara, erkeklere, yasļıya, büyüğe, zalime, cahile hepsine o konuyu 
anlatabilmesi onun ism-i a’zamlık cihetini gösteriyor. 
 
Sual: Ahir zaman ve İsa (as)’ın Risale-i Nur ile bağlantısı nedir?  
Elcevab: Yani İsa (as)ın geldiğine delil, dimağ inşaa ediliyor suretten hakikata tesb̧ih 
tarafımız gelişiyor. Yani Risale-i Nur hem Musevi hem İsevi fıtratımızı inkisa̧f ettiriyor. 
Musevi şeriattır, sünneti seniyyedir. Bu dersleri dinleyen namaz kılmaz mı? Tesettüre 
giremez mi?... Musevi demek şeriat demektir. Sünnet-i Seniye demektir. İsa as İsevi 
meşrebtir teşbihtir. Ötekisi tenzihtir.  
 
Sual: Tesb̧ih nedir?  
Elcevab: Suretle beraber hakikatı tefekkürle, kendisini inşaa eder. Aklı yani hakikatı 
bırakmaz. 
 
Sual: İmam-ı Rabbani hazretlerinin son mektubunda mehdi a’zamın cemaatında 
olacak kısmı nasıl anlamalıyız?  
Elcevab: Şöyle geçiyor diyor ki: Eskiden gelecek ahir zamanın son mehdisine kadar 
bütün istisnasız hepsinin berzahları vardır. Yani bir şeyhi vardır. Direk hakikatle 
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muhatap olamazlar. Olmaz. Yani direk Kur’an’ı, Kur’an’dan Allah’ı, Allah’tan hakikatı 
kendinden, kendini kendinden keşfetme yolu yok. Mehdide çıkacak diyor. 
 
Mesela berzah yoktur, onlarda direk bir hoca talebe ilişkisi yoktur. Ancak ders 
arkadaşları oluyor da Allah’ı Allah’tan... Akıl ve kalb bütünlükte Allah taayyün ve 
teşahhus ettiği için Allah’ı Allah’tan alıyorsun ve akıl ve kalb bütünlüğünü, akıl 
inşa kalb ihya olduğu için ahireti kendinde görüyorsun. Kendini kendinle keşf 
ediyorsun. Merak edenle edilen, keşfedenle keşfedilen, aynı olduğunu zevk alanda 
kendisi olduğunu görüyor. İnsan en büyük şeyin kendisini keşfetmek olduğunu 
kendisiyle anlıyor. En garip ve açılması gerekenin kendisi olduğunu kendisiyle anlıyor. 
 
Kitab-ı Mübin kalbe bakar neden? Çünkü Kitab-ı Mübin hazır zamana bakıyor. Hazır 
zaman cismaniyettir. Cismaniyet nereden başlıyorsa Kitab-ı Mübin o dur. Cismaniyet 
Arş’ı içine almaz. Cennet’i içine alır. Cismaniyet Kitab-ı Mübin’dir. Ars’̧ı içine alan 
Hakikat-ı Muhammediye’dir. 
 
Sual: Arş nedir?  
Elcevab: Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerde olduğu için esmaların bütününe 
hakikat denilir. Arş’ı içine alan Hakikat-ı Muhammediye’dir. Levh-i Mahfuzu’da içine 
alırsa Levh-i Mahfuz akıl ve kalb bütünlüğünü maneviyatını oluşturdu, Manevi Hayat-ı 
Muhammediye oldu. Sıfatların azami derecede her şeyin kaynağı sıfat cevher olduğu 
için Arş-ı Azam’ı içine alıyor. Şahsiyet-i Muhammediye asm Nur-u Muhammedî ve 
Kab-ı Kavseyn’i içine alıyor. Madde-i Hayat-ı Muhammediye (asm) Kitab-ı Mübine, 
Manevi Hayat-ı Muhammediye (asm) İmam-ı Mübine bakar. 
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Şecere-i hilkatte; Hakikat, Mahiyet ve Şahsiyet-i Muhammediye (asm) ile Maddi 
ve Manevi Hayat-ı Muhammediye (asm)’ın yerlerini gösteren şema  
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Vehim, Şübhe, Zan 
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Sual: Tasavvurun içinde ne vardı?  
Elcevab: Bilgi ve malumat. Sonra bu ikisini harmanlıyor ve düşüncesini oluşturuyor.  
 
Sual: Bilgi ve malumat aynı şey gibi gözüküyor?  
Elcevab: Bilginin kaynağı kesin. Malumatın kaynağı ise kişinin kendisi. “Benim 
düşüncem” diyor. Risale-i Nur okuyor bilgiye dönüşür ilk, ilim değil daha. Herkes 
okuyor ama ilim değildir. Taakkulun içinde yirmi küsur tane mertebe var. Bir tanesi de 
tefekkürdür. Bilgi, malumat, düşünceler ise terklerimizle tefekküre dönüşür. 
 
Sual: Dimağın esas vazifesi malumatı ilme dönüştürmek mi?  
Elcevab: Yani aldığımız malumatı ilme mi dönüştürüyor? Sırf o değil tabi. Mesela 
dimağ için Üstad “Ünvandır” diyor. Neyin ünvanıdır? Levh-i mahfuzun. Ünvan ne 
demek? O şahsa has olmayan. Mesela Zülkarneyn: Üstad ne diyor? Bir sıfattır 
demiyor, ünvandır diyor. Zülkarneyn ünvandır. Bu ne demektir? O unvana haiz olan o 
ortamda, o memlekette, o köyde Zülkarneyndir. Zülkarneyn ne idi? Eğer o unvan altına 
girerse yani Zülkarneyn sıfatları ile sıfatlanma nisbetinde o köyün, o ilçenin, o şehrin 
Zülkarneyni sensin. 
 
Levh-i mahfuz bir ünvandır diyor Risale-i Nur’da. Dimağını Peygamber (asm)’ın 
terklerine ne kadar yaklaştırırsan senin dimağın Cebrail’e uygun oluyor. Direk levh-i 
mahfuz oluyor. Bu sefer olduğu içindir ki Muhyiddin-i Arabi “İsa benim, Musa benim, 
Nuh benim, İbrahim benim” dedi. O zaman dimağ olur Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa 
bütün peygamberlerin namaz kıldırdığı yerdir. 
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İTİKAD 

İZ’AN 

TASDİK à  İlim 

TAAKKUL   à  Tefekkür 
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tefekkür ile bunlar 
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kadar terklerin 
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tefekküre dönüşür. 
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edeceksin? Edille-i 

şer’iyyenin 

emrettiklerini  

Terkler olmazsa 
bilgi Vehime 
dönüşür 

Terkler olmazsa 
malumat Şübheye 

dönüşür 

Terkler olmazsa 
düşünceler Zana 
dönüşür 
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Sual: Edille-i şer’iyye olursa ilme dönüşür demiştik. Hangi terkler?  
Elcevab: Terklerle neyi terk edeceksin? Bunu kim söyleyecek sana? Edille-i şer’iyye! 
Yani terk edeceksin edile-i şer’iyyenin emrettiklerini. 
 

 
Sual: Tefekkürden ilme geçişte arada bir berzah var mı yoksa otomatik ilim 
oluyor mu?  
Elcevab: Otomatik ilim oluyor. Tefekkür dönüştürücü kendisi oluyor zaten. 
 
Sual: Tasavvurla Taakkul arasındaki dönüştürücü Edille-i şer’iyyedeki terklerdi. Bu 
terkler olunca düşünce tefekküre dönüştü. Şimdi tefekkürle de ilme dönüşü arasında 
bir şey var mı?  
Elcevab: Dimağın yedi mertebesi arasında berzahlar var. Tefekkürün ilme 
dönüşebilmesi için arada bir eylem, fonksiyonu olması lazım. Eylem olmadan ilim 
olmaz. Sadece tefekkür etmekle biz ilim sahibi olmayız. O tefekkürümüzü eyleme 
çevirirsek, harekete geçirirsek ilim olur. 
 

 
Tefekkür zaten netice değildir. Tefekkür yöntemdir. Sonuç değildir, kendisi 
yöntemdir. Tefekkürle bir şeye varıyorsun ve geleceğin üstünü açıyorsun. Netice 
tefekkür değildir. Terklerin oldu mu otomatik tefekkür sistemin aktif oluyor. İlme 
dönüşüyor. Terkler olmazsa ne olur?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(K.L:148) 

TAKVA:  Menhiyattan   ve    Günahlardan  içtinab etmek  
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Sual: Bilgi, malumat, düşünce var ama terkler yok. Ne olur?  
Elcevab: Bilgiler vehime, malumatlar Şübheye, düşünceler Zana dönüşür! Psikolojik 
hastalığın temeli bu. Mesela bir sürü bilgisi var (Risale-i Nur okuyor) ama terkleri 
olmayınca gidiyor youtube, internete giriyor yani Risale-i Nur’u okumayla okumama 
arasında hayatında bir değişikliğe sebep olmamış. Okuyor ama hayatı aynı. Terkleri 
yok ama okuyor veya doğruları var, bir sürü kabulleri var terkleri olmayınca otomatik 
vehim olur. Başa beladır ilim. Yani ilmiyle dalalete gidiyor. 
 

 
Mesela cahilden firavun olmaz. Cahilin Nemrut’u yoktur. Cahilden münafık olmaz. 
Münafık şuurludur. Onun için siz münafık olmazsınız şimdi davanızda şuurlusunuz. 
Çünkü bizimle namaz kıldın, evde kılıyor musun? Münafık evde namaz kılmaz. Her 
kılmayan münafık değil ama münafık da namaz kılmaz evde. Terksiz her bir bilgi vehim 
olur. 
 
Sual: Korkanı nasıl ikna ediyorsunuz?  
Elcevab: “Ya korkma Allah var” deyince olmuyor işte. Onun zannını kaldıracaksın. 
Vehim %1 ama korkuyor. Sene kaç gündür? 365. Kaç tane sandal batar senede? 
Günde bazen hiç batmaz, bazen 1 tane. Peki o zaman her bir sandalın şimdi batma 
ihtimali kaçtır? 1000 x 365 =365000 ’de bir ihtimal veren, değer veren insan değildir 
diyor Üstad. %1 ihtimal veriyoruz. Risale-i Nur bilgisi %100 müydü? Evet. Ama terkler 

 TASAVVUR à   Bilgi.                        Malumat.                     Düşünce. 

Risale-i Nur,  
Doğrularımız, 
Kabullerimiz, 

Ansiklopedik 

malumatlar. 
Hayattan alınan 

tecrübeler. 
Gazete, dergi. 

İnsanlarla 
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dönüşür %50-90 

Zannı galibi olur %90 
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olmayınca vehim %1 iken %100 terse dönüştü. Bir tanesinin ölüm korkusu var 
“Öleceğim, öleceğim” diyor. Herkes- “ya hayır, ölmeyeceksin” diyor. Ben de “Ya 
ölmeyecek misin, onlar yalan söylüyorlar” dedim. Bunu kabulleneceksin kardeşim, kim 
sana “ölmeyeceksin” diyorsa yalan söylüyor. Çünkü ölmeyecek bir kişi var O da Allah. 
Sende böyle bir şey olmadığına göre öleceksin. 
 
Ama uzun yaşamak istiyorsun? Evet. Uzun yaşamak isteyen Peygamber değildir, 
şeytan bunu istemiş. Peygamberimize Allah teklif etmiş demiş ki “Uzun yaşamak ister 
misin?” “Hayır” dedi. “Nereye tabisin?” “Allah’ım senin iradene tabiyim.” Şeytan ne dedi 
tövbe yapacağı yerde kıyamete kadar ömür istedi. “Sen istiyor musun” dedim Şeytan 
ise kıyamete kadar ömür istedi. Sen de kıyamete kadar istiyor musun? Oysa 
Peygamber istemedi. Uzun ömür isteyen şeytandır. Allah’ın iradesine tabi olan ise 
insandır. Uzun değil doğru yaşamak lazım. 
 
Vehim ve şübheye böyle dönüşüyor. Eğer bir insan şu konuşmaları kaleme alsa 
periyodik olarak, hasta her gün bu videoyu yarım saat dinleyip malumatlarını da yazsa 
her dinleyişinde notlar alsa inan vallahi düze çıkar. Dinden uzak olan psikiyatrilerin 
tedavi etme oranı çok çok düşükmüş. Çünkü hasta itimat etmiyor. Aldıkları ilaçları 
kullanmıyormuş, hasta onların dediklerine uymuyormuş. Dindarlığına, ruhiyatçılığına 
inanıyorsa ona itimat çok büyükmüş, onların tedavisi çok da başarılıymış. O konuda 
tahlil ediyorlarmış kim ne kadar başarılı. İstatistik yapmışlar: bir psikiyatri profesör 
yaptığı tedavilerdeki başarı oranı %67 veya %64 başarılıymış inançsız bir doktor. 
Normal bir doktor profesör değil fakat inançlı bunların muvaffak oldukları %70.3’müş. 
Profesör değil, normal bir doktor ama inançlı. Tedavi ederken dini katıyor. Dini teselli 
veriyor. Mesela bir insan internete girsin. Türkiye de en fazla ölüm sebebi olan hastalık 
nedir? Ve o hastalığa götüren sebepler neler? diye arasın. Bir de ona inan...bitti! Sen 
de o tür belirtiler, bir sürü hastalıklar çıkmaya başlar. Sen ki internetle rüyanı ve 
hastalığını sorguluyorsan hiç şansın yoktur huzurlu yaşamaya. 
 
Vahiy Çeşitleri:  
• Peygamberlere 
• Zatında peygamber olmayan insanlara (20:38,39/28:7)(sure:ayet) 
(Meali: “Ey Musa istediğin sana verildi. Zaten sana başka bir defada iyilikte bulunmuş. 
Annene gerekeni vahy etmiştik. Yani zalim firavuna karşı annene ne yapacağını ona 
bildirmiştik”. Mesela Musa’nın annesi onu emzir diye vahy etti (28:7) Emzir dedi ve 
sepete koyup nehre bırak diye vahyettik. O da şübhesiz yaptı. 
• Meleklere (8:12) 
(Meali: Hani Rabbin meleklere vahy ediyordu ki şübhesiz ben sizinle beraberim haydi 
iman edenlere destek olun (8:12)) 
• Semalara (41:12) 
(Meali: Her semaya emrini vahy etmiştir (41:12)) 
• Arıya (16:68,69) 
• Bitkilere, çekirdeklere (6:95) 
• Cinlere, şeytanlara (72:12 / 6:121,112 / 7:12) 
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(Meali: “Beni ateşten onu çamurdan halk ettin” dedi (7:12) Şeytanlar sizinle mücadele 
etsinler diye dostlarına vahy ederler (6:121)) 
 
Lümme-i şeytaniye kalbe yakın bir alet-i vesvesedir. Şeytan bu alet vasıtasıyla kalbin 
içine vesvese atar. Kalb kabul etmezse vesvese şetme döner, tahayyüle atar. Eğer 
terklerin yoksa hiç şansın yok. Şetm ise ya bilgi ya malumatı ya düşünceyi kullanır. 
Burada şeytanı durduracak bir şeyimiz yok! Tahayyül ve Tasavvur sistemi için diyor ki 
Üstad “iktidarı ve ihtiyarı dinlemezler, belki de mesuliyet altına da girmezler”. 
Vesveseyi kalbe atar, vesveseyi dimağa atamaz. Dimağda vesvese yok, vesvese 
kalbîdir. 
 
Sual: Şetm nedir?  
Elcevab: Kalbten dimağa geçişteki (tahayyülden) araya şetm denilebilir. Vehim, 
şübhe, zannın aradaki formatı şetm oluyor. Vesvese ve şetmden çıkanlarda vehim zan 
gibi bir şey oluyor. Şetmi aslında tam anlamıyoruz ne olduğunu. Şetm ifadesini kötü 
söz olarak biliyoruz. Bilmiyoruz içerisini. 
 
İlhamla vahiy arasında; bilmediği şeyi öğrenen ilham almış demektir. İlham 
hususidir. Vahiy geneldir. Vahiy, akıl üstüdür. İlham ise akılları seviyesindedir. İnsanda 
an be an irade sıfatından gelen tekvini ayetlerle bedeni, cesedi var, kullanıyor. Madde 
donmuş enerji yani melek. Yani şu insan an ve an irade sıfatının tecellisi şu anda. Şu 
cesed nedir? Tekvini ayet değil midir? Tekvini ayet ne idi? İrade sıfatından gelmiş. An 
be an şu beden tekvini ayet yani irade sıfatı tecelli ediyor. Şehvet seni sıkarsa; su. 
Cebrail (as) (mana) seni sıkarsa ne gelir? 
 
Mesela doğruluğun kaynağı üçtür der Muhyiddin-i Arabi: Doğruluğun kaynağı: 1- 
Vahiy, 2- İlham, 3- Feraset 
 
Her şey vücudu sıkıyor demek istiyorum. Hased vücudu sıkar, şehvet, gadab, öfke, 
kabir sıkar. Bir yerleri aktif ediyor. Âdem (as) vücudun kapısı. Havva ise Adem’in 
kapısı. Kadının yani Adem’in kapısı çalınırsa çocuk gelir. Dimağla alakalı şehvetle su, 
sıkma ile vahiy, ilham, feraset “Feraset Allah’ın nurudur” diyor İmam-ı Ali. Mümin 
Allah’ın nuruyla bakar ki onun adı ferasettir. Âdem vücudun kapısı, Havva da 
Adem’in kapısı, kadın da neslin kapısı. Bunlar hep simge, sembol, ötelere geçiş 
yeridir. Mesela bir adam tünelden çıktı. Tünelin vazifesi beni oraya ulaştırmak. 
Tünelden birisi geldi işte daha tüneli kim düşünür. Kadın tüneldir, baba da trendir. Onun 
içine koydular bebeği de getirdiler bu tarafa. Alem-i ervahla alemi şehadet arasındaki 
berzahtır. Kabir de alem-i şehadetle daire-i ervah arasındaki tünel. 
 
Dimağ kavşak gibi girenleri ve çıkanları gidecek oldukları yere göre değiştirmek. Yani 
gözden gireni batını sisteme dönüştürmek. Şeytanın vesvesesi dimağa şetm olarak 
geliyor ve orada tahayyül ve tasavvurda şetm aktif ediyor. Lümme-i şeytaniye ile 
şeytan arasındaki bir sistemin adıdır, şetm öyle bir lügat manası değil. 
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Lümme-i şeytaniye kalbe vesvese veriyor. Kalb kabul etmezse şetme dönüşüp dimağa 
gidiyor. Şimdi dimağa geldiğinde bu şetm, bilgi malumat düşünceye sebebiyet veriyor. 
Malzeme oluyor. Santrale (dimağa) girdi bilgi, malumat, düşünce oldu. Eğer bu 
terklerle beslenmezse vehim, şübhe, zan deyip ademe dönüştürdü. Eğer bilgi, 
malumat, düşünceler terkler ile desteklenirse tefekkür, ilim olarak devam ediyor 
sürece. Şetme gelen vesvese ademî bir şey aldı. Dimağda (santral olarak) vücuda 
dönüştürdü veya ademi aldı yine ademe dönüştürdü. Santrallik yaptı. Veyahut 
melekten geldi yine aynı şey. Melekten geldi vahiy ve ilham ve feraset dimağa geldi. 
 
Şeytan kalbe vesvese atar mı? Atar. Kalb kabul etmezse şetme döner mi? Döner. Peki 
burada melek durur mu.? Yani Allah bizi teslim etmiş düşmanına ondan sonra diyor ki 
Allah (8:12) “hani Rabbin meleklere vahy ediyordu ki şübhesiz ben sizinle beraberim. 
Haydi iman edenlere destek olun.” Şimdi melek gider dimağa vahiy getirir, kalbe ilham 
getirir aynı anda. Ama bu vahiy geldiği zaman vahiyi kapsayacak, onu ona ev sahipliği 
yapacak sistem çalışmıyor. Vahiy herkese an be an geliyor. Vahiyi ortaya çıkaracak 
Esma yok mu? Var. Mesela şu anda televizyon, ses dalgaları var mı? Var. Peki var mı 
ses? Yok. Niçin ses yok? Çünkü alet yok. 
 
Şu anda vahiy var. Şu anda uyduda veri yok mu? Var. Niye gözükmüyor? Onu ortaya 
çıkartacak alet yok. Böyle bir dimağ yok daha. Çanak anten sırf sesi alıyor, çanak 
anten sırf resmi alıyor, çanak anten sırf askeri, çanak anten telekomu alıyor. Sonra 
vurunca bir alt manası ilhama dönüşüyor vahiy, inceleşiyor. 
 
Sual: Feraset nedir?  

Şeytan 

 

Lümme-i Şeytaniye 

 

Vesvese 

 

KALB 

 

DİMAĞ 

Bilgi            Malumat          Düşünce 

Tefekkür 

İlim 

Vehim, Şübhe 

Zan 

şetm 

Santral 

Ceminden  
feraset 

MELEK 

i l h a m  

v a h i y  
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Elcevab: Kalb ve dimağın ceminden çıkar feraset. Çünkü Hz. Ali diyor ya Mektubat’ta 
“Müminin ferasetinden korkun. Zira o Allah’ın nuruyla bakar”. Allah’ın nuru tamam 
olması için akıl-kalb bütünlüğü olması lazım. Melek de dimağa malzeme getirdi vahiy 
veya ilham suretinde. Bu, bilgi malumat düşünce oldu ilk önce. Niye? mesela o kadar 
ilim tahsil ediyor Tarık Dursun o kadar ilim tahsil etmiş, o kadar ilhamla muhatap olmuş 
ama ne oldu dinsiz oldu. Yani vehim, şübhe, zan da çıkabiliyor. Vahyi ademe 
dönüştüren bir santral olmalı. 
 
Mesela şeytan kalbe vesveseyi atıyor. Melek de ilham atıyor. Bu (melek) ilham atmasa 
şeytanın vesvesesi dışarı atılamazdı. Kalb kabul etmezse vesvese şetme döner. Nasıl 
dönüyor? İlhamla desteklendiği için, Allah diyor ki Meleklere “Ben sizinle beraberim. 
Dolayısıyla bana iman edenleri siz de destekleyin”. Şimdi şeytan vesveseyi kalbe 
atınca Melek de kalbe ilhamı atıyor. O ilham da vesveseye karşılık verince oradan 
fışkırıyor, dışarı çıkıyor. Bu sefer dimağa vesvese gitmiyor. Yapısı değişiyor, sistemi 
değişiyor. Şeytan öyle dimağa müdahale edemez. 
 
Sual: Şeytanın dimağa yaptığı müdahale var mı?  
Elcevab: Dimağın serbest bölgesine atıyor ondan yukarılara çıkamıyor. Bir de insi ve 
cinni şeytanları sana musallat ederek aldatıyor. Yani bana mesela şübhe veremiyor 
aslında. Kalbe vesvese sonra şetim. Öyle direk veremiyor. Allah öyle koruma koymuş. 
 
Sual: Zıtların çarpışması da burada da söz konusu, zıtlar burada da çarpışıyor. 
Yani vesveseyi ve şetmi bütün bütün attığın zaman sadece cemal kaldığı zaman 
o adamın kıyameti burada kopmuş mu oluyor? 
Elcevab: Kıyamet kopuyor. Kıyamet ne idi? Kıyamet zıtların ayrışmasıdır. Bir insan 
fenayı mutlaka mazhar oldu. Melek için kıyamet kopmaz ki, şeytan için de kopmaz. 
Adam yaşarken bitirmiş. Onun kıyameti koptu zıtlar ayrıştı. Zaruret ve bedahet 
derecesine geldi. Şübhesiz ve vesvesesiz iman mertebesi. Hâlâ kıyametin kopmasını 
bekliyor. Senin ölünce kıyametin kopacak demek ölmek aslında hakla batılı, 
doğruyla yanlışın, imanla küfrün ayrışması demektir. Ölüm netleşiyor. Ama öyle 
bir terakki ettin ki zıtları bitirmişsin. Senin kıyametin koptu kardeşim, sen ölmüşsün. 
Ölüm de nefise idi ruha değil. 
 
Not: Üçüncü Said’in bize kazanımları şudur: Biz bir ve ikinci şahsiyetimiz inkişaf edince 
(insanda üç tane şahsiyet var ya) oradaki o üçüncü Said’in kazanımları bize sirayet 
ediyor. Ama bir ve iki de yürüyemezsen üçüncüsü sana sirayet etmiyor. Mesela benim 
bilgilerim, size anlattıklarım var, anlatamadıklarım var. Ama haletim sirayet ediyor hiç 
lisan kullanmadan. Bu üçüncü şahsiyet. Mesela diyorsun “Adam beni etkiledi” veya “Bu 
adamın gözleri beni sokuyor, ben bu adamı görünce rahatsız oluyorum.” veya “Ben bu 
adamı görünce rahatlıyorum.” Nasıl oluyor? Sirayetle oluyor… 
 
Koku ve ses içeriye girdiğinde neler oluyor? Dimağ kavşak gibidir. Girenleri 
çıkanları gidecek oldukları yerlere göre değiştiriyor. Yani gözden gireni, kulaktan 
gireni batın sistemine göre değiştiriyor. Mesela şöyle diyeyim; gözden girdi, şekil. 
Kulaktan girdi, ses. Burundan girdi, koku. Ağızdan girdi, tat. İçeride ne koku var şekil 
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var. Enerji biliyor musun, dalga boyu. Ehilleri söylüyor. Aklın hükmedemediği hangisi 
biliyor musunuz: içeriye resim, ses, koku, tat aldın. İçeriyi mutlaka etkiler bunlar. Bir 
tanesine akıl hükmedemiyor. Kokuya hükmedemiyor. Koku hükmediyor akla. Onun için 
zındıklar parfümle, kokuyla sihir yapıyor en çok. Parfümü şöyle diyeyim; uyduruk bir 
adam düşünün, tipsiz. Yani bir koku sürüyor kız o adamdan kurtulamıyor. Çünkü her 
kokunun müekkeli var. Ervah-ı habise veya ervah-ı âliye var. Eğer fıtrî gül gibi ise 
ervah-ı âliyedir, melektir. Eğer parfüm ise kimyasaldır. Hiç birisi ervah-ı âliye değildir. 
Çünkü alkol kullanıyor. 
 
Mesela bir kadın Kur’an da diyor “Ayağını yere vurma” Ne var yani ayakkabı. Yani o 
ayak vurması var ya, o ses tonu hissiyatının dışa vuruşudur. Doktor diyor ki 
“Gaitanı ver, tahlil edeceğim. İdrarını ver, tahlil edeceğim. Kanını ver, tahlil edeceğim.” 
Niye? Ben gözle, açık olarak sende tanımlayamadığım içsel yapını görmek istiyorum. 
İç organlarının sistemini. Ayak sesi de hissiyatmış. Hatta başka ayette diyor ki “Öyle 
niçin yürüyorsunuz, dağı aşamazsın, yeri de delemezsin” diyor. Yürümeye o kadar 
dikkat ediyor ki Kur’an. 
 
Tesadüf diye bir şey yoktur. Tesadüf Allah’ın iradesi yok demektir. Böyle bir şey de 
olur mu? Yürümeyi sese dönüştürüyor fakat içeri girdin mi? İçeriye resim girdi mi? 
Hükmedebiliyorum resme, sese de hükmedebiliyorum. Mesela yemek yerken İbrahim 
Hakkı Hazretleri diyor ki “Yemek yerken yemek ye. Yemek seni yemesin.” Yani hem 
yemek yiyorsun hem dünyalık konuşuyorsun. Yemek seni yiyor, yemek yemiyorsun. 
Yemek yerken yemek ye. Ya din konuş ya konuşma. 
 
Kokuya akıl hükmedemiyor. Bu sefer kokuya, parfüme kuvvet vermişler. Mesela 
evlenmek isteyen kokuyu ayrı kullanır, sinir asabi kokusu ayrıdır, kadının kokusu 
ayrıdır, erkeğin kokusu ayrıdır. Koku o kadar önemli ki haletlere göre kadın veya erkek 
her an kokunuz değişiyor. Onun için eşler arasındaki bağ kokudur. Ben ısınamadım 
demek kokusu olmadı, eşleşmedi koku. Her bir bebeğin kokusu ayrıdır ve istisnasız 
her bir bebeğin kokusu çok güzel. Koku insanın ahlakının dışa vuruşudur. Koku 
kullanacağına ahlakını düzelt. Güzel kokuyla yalnız üstünü örtersin kökten 
çözmüş olamazsın. 
 
Burayı oraya oraları buraya dönüştüren berzahtır vahiy. Burayı oraya: misal 
İbrahim (as), Yunus (as), Eyüp (as), Nuh (as) ve Musa (as) gibi peygamberlerin duaları 
münacatları Hz. Muhammed (as) a ayet olarak döndüğü gibi... Şimdi vahiy oraların 
buraya göndermesi değil midir? Evet. Oralar buraya intikal etti. Allah canibinden 
beşere geldi. Peki Nuh (as) İbrahim (as) vs. bunlar dua etmedi mi? 
 
Bazı peygamberlerin duası bize ayet olarak geldi. Levh-i mahfuzda dönüştürüldü. 
O kelam o kadar ruhani o kadar içten söylenmiş ki o dua gidiyor levh-i mahfuzda 
içerisine ilim, irade, kudretle hakikatı değiştiriliyor sureti aynı. Kelam sıfatına 
dönüştürecek ayet oluyor. Asla ayet değildi. Mesela “La uhibbül afilin” İbrahim (as)ın 
duası münacatı yani. Nasıl oluyor? Burası orası oluyor, ona örnek verdim. Burada 
söylenen sanki oradan buraya söylenmiş. Dimağ bunu yapıyor işte. Gaybı şehadete, 
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şehadeti gayb yapıyor. O zaman şöyle diyeceksin: Burayı ora yapan bir kavşaktır, 
dönüşümdür dimağ. Sen buradan oraya hitap ederken oradan buraya hitap ediliyor. 
Kalb mi daha latif dimağ mı? Daha kesif dimağdır. Onun için ayet oraya geldi kalbe 
gelmedi. 
 
Levh-i mahfuz teleferik atlatması gibi Kur’an ile önce oraya, sonra insanın dimağına 
geliyor. İnsanın dimağından çıkan dua Kur’an’ın içine nasıl girdi? İbrahim (as) “La 
uhibbül afilin” dediği gibi. İnsan o kadar fena-yı mutlak oluyor ki Peygamberin 
dimağına Kur’an veya suhuf indi mi? Bu dimağı iksirledi mi? İksirledi. İnşa etti 
mi? İksirlenip inşa olan akıl, kalbi mayalayarak ihya ediyor. Bu sefer bu dönüyor 
iman oluyor. Bu kalbteki mayalanıp ihya olan iman ziyası dimağa tekrar geri 
geliyor. Dimağda bu iman ziyası nura dönüşüyor. Ondan sonra bu akıl kalb 
bütünlüğü ile elini kaldırıyor. “La uhibbül afilin” bu beşer kelamıdır, İbrahim (as)ın 
söylediği. Bu ruh o kadar fenayı mutlak, o kadar fena olmuş ki bu ruhtan çıkan “La 
uhibbül afilin” Muhammed ümmetine ayet olmuş. 
 
Yani bu ruh o kadar fena olmuş ki, ayine olmuş. Bu ayineden Allah taayyün ve 
teşahhus etmiş. Ayet Allah’ın kelamıdır, İbrahim dedi ama. O kadar fena-yı mutlaka 
mazhar olmuş bir ruh ki bu ruhtan çıkan sanki önceden Allah o ruhu konuşturmuş. 
Oradan çıkan ses yani “La uhibbül afilin” beşerî kelam tekrar levh-i mahfuza gidiyor. 
İbrahim (as)’ın ağzından çıktı, Allah levh-i mahfuzda “La uhibbül afilin” ayetini içine 
koydu. Sonra o ayetin içerisine Allah cc “ilim, irade, kudretiyle” yapısını değiştirdi ve 
oldu ayet. Beşerî kelam ayet oldu. 
 
Sual: O ism-i A’zamlara mazhar oluyor bu zat. Bu arada Bediüzzaman’ın hiç mi elini 
açıp duası olmadı? Yani o dua hiç mi bir yere gidip dönüşmedi?  
Elcevab: İbrahim konuşuyor, iniyor ayet oluyor. Bediüzzaman, İmam-ı Rabbani 
Hazretleri, Gazali Hazretleri, Muhyiddin-i Arabi hazretleri dua ediyor seni değiştiriyor. 
Suretinden sirete, siretinden surete dönüştürüldüğü berzahtır dimağ. Her şey 
sağır adam gibi yalnız kendi kelâmını anlar. İnsan ise, “bütün mevcudatın lisanlarıyla 
tekellüm ettikleri esma-i hüsnanın delillerini fehmeder. Binaenaleyh her şeyin kıymeti, 
kendisine göre cüz'îdir. İnsanın kıymeti ise küllîdir. Demek bir insan, bir ferd iken bir 
nevi gibi olur” (Mesnevi-i Nuriye 212) 
 
Hayvanların insan gibi dimağı olmadığından kalbteki imanları sağlam. İman kalbtedir, 
herkeste var. Ama insanda şöyle bir şey var; dimağdaki itikad olmazsa insanın 
kalbindeki iman onaylanmıyor. Onun için delilerin, çocukların, hayvanların imanı var. 
Dimağ cep gibi, güneş gibi, ziyası gibi ihatalı bir ilmim harareti gibi şümullü bir kudretim 
ve ziyasındaki yedi renk gibi muhit duygularım. Dimağın böyle bir özelliği var. Güneş 
gibi düşünün. Güneş’te ziya var. Ziya neye işarettir? İlme işarettir. “Ziya gibi ihatalı bir 
ilmim” Çünkü yedi tane renk var. Ziyade ondandır ki ilim canlıdır, ruhludur. Güneş’in 
harareti şümullü bir kudretimdir. Mesela mermer kıracaksın. Konsantre olmadan 
kolunu sallaya sallaya mermere vursan elin kırılır. Şimdi konsantre oluyorsun, tefekkür 
ediyorsun, bu sefer kolu değil de mermeri kırıyorsun. Bu güç neredeydi? Dimağdaydı. 
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Çünkü dimağ kuvaların cemidir. Yani enerjiyi kokuya, sese, dokunmaya veya 
sesleri, suretleri, dokunmaları, tatları enerjiye dönüştürüyor dimağ. 
 
Sual: İnsanoğlunun en büyük zaafı, en büyük vartası, en büyük yanlışı bu asırda 
nedir?  
Elcevab: Kendisi kendisinden kaçıyor. Kendisi kendisini sevmiyor. Kendisi 
kendisiyle barışık değil, kavgalı. Sana soruyorum sen kendinle kavgalıysan benimle 
barışık nasıl yaşayacaksın? En ufak bir şey söylesen ayrılalım, boşanalım diyor veya 
en ufak bir şeyden tamam git diyor, işine bak, daha işim yok seninle hizmet edemem 
diyor. Yani seni bekleyen Allah senin zannettiğin Rab değil. Burada şunu 
kastediyorum: Kendimizle tanışıyoruz, kendimizle yaşıyoruz, ne derler diye 
yaşamıyoruz. Bu dersle kendinle kendini keşf ediyorsun, kendin kendinde 
yaşıyorsun. 
 
Dimağda meratib-i ilim muhtelifedir, mültebisedir. Karıştırılıyor. Nerede? Dimağda; 
kaynağını vahiy, ilham, ferasetten almayan her bir düşünce, vehim hayalî kaynak 
olduğundan daima sahibini bizi acabalara mahkûm eder. Tevhid Hakkın kulun 
vücuduna (haşa) hulul değildir. Belki senin mevhum var zannettiğin vücudundan 
yok olmandır. İlahi vahiy insan ve hayvan bütün yarattıklarına yönelik hitap 
şekillerinden birisidir. 
 
Sual: Tevhidi dimağa nasıl bağladınız?  
Elcevab: Tevhidi dimağ yapıyor. Kalb yapmıyor bunu. Dimağın işi bu. Yani iman kalbe 
girdi, kalbten ziya çıktı, dimağ bu sefer tevhidliyor. İmanın ziyasıyla dimağın durumu. 
Şeytanlar sizinle mücadele etsinler diye dostlarına vahy ederler. Musa’nın annesine 
“Onu emzir” diye vahy ettik. Her semaya emrini vahy etmiştir. Bilmediği şeyi öğrenen 
ilham almış demektir. Bu hususidir. Vahiy geneldir, vahiy akıl üstüdür. İlham akılların 
seviyesindedir. 
 
Sual: İlhamı biraz daha açarsak nasıl anlayabiliriz?  
Elcevab: İlhamı akıl almaz, kalb alır. Latife-i insaniye ile alakalıdır. Melekler kalbe üfler 
ilham olur, şeytan kalbe üfler vesvese olur. 
 
Sual: Mesela Risale-i Nur’u biz okuyoruz. Her zaman okuduğumuz yer bugün 
okunduğunda görmediğin bir şey açılıyor, çok daha farklı anlıyorum. Bu bir 
manada ilham mıdır acaba?  
Elcevab: İlhamdır. İlham nedir? Senin bilgin değildir. 
 
Sual: Adam şarkı-türkü, şiir yazıyor bunlarda ilham mıdır?  
Elcevab: Bunlar ilahi ilham değil. İlahi ilham kalbe aittir. Dimağdaki tasavvurdaki 
bilgiyle malumat yoğrulmasından ortaya çıkan o düşüncelerdeki bilgi aktarımları, bilgi 
çağrışımları ona da ilham denmiş ama aslında şeytanın veya cinlerin konuşmasıdır 
senle. Allah’ın konuşması değil. Şetm, nefs-i emmare, insi ve cini şeytanlar bizde ne 
zaman aktif oluyor? Farzları terk edince. İlham ise haramları terkten geliyor. Birisi 
farzları terk etmekten geliyor, birisi haramları terkten geliyor. Ve onların konuşmasını 
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ilham zannediyor. Şeytanın konuşması ilham. Terakkiyat-ı beşeriyenin bir kısmı o cinnî 
şeylerin katkısıyla olmuştur. Haramları terk edip terkleri yapan bir kişi bu şeytanına 
nefs-i emmareye insi ve cini şeytanlara muhatap olmuyor manasında değil. Sadece 
onlardan gelenlere kendi istediği şekilde yön verebiliyor. Mesela şeytan diyor ki: 
“Açık, saçık geliyor, bak” diyor. Bir dürtüdür o. “Bak” derken bir düşünce değil 
o, enerjidir. Bakmadığın anda o enerji yok oluyor. Bu sana güç oluyor. İmanî güç, 
iman oluyor. 
 
Âdem (as)’a isimleri öğretti Allah. Bunlar bizde inkişafı nisbetinde tekvini ayetleri 
okuruz. Kafirler ise surette kaldıkları için marifetleri vardır. Hakikata geçselerdi 
marifetullah olurdu. Onların bilgileri marifette kaldı. O bilgilerin içinde Allah olmadığı 
için marifette kaldı. Âdem (as) a isimleri öğretmedi mi? O isimleri öğretti, dünyaya geldi, 
mevcudatı okudu. Daha suhuf yok. Biz de Âdem (as)’ın o isimlerine mazhar olursak 
tekvini ayetleri okuruz. Eşya sana ne kadar itaat ediyorsa o nisbette o isme talim 
olmuşsun demektir. İsim sen de ortaya çıktı. Âdem (as) bunun dışında ona on suhuf 
verildi. Suhufları sayarsak Âdem (as) a on, Şit’e elli, İdris’e otuz, İbrahim’e on verilmiş. 
Peygamberimiz (as) ilk önce rüyalarda vahiy gibi oluyordu. (Vahiy gelmeden ilk önce 
rüyalarla hazırlandı) ve vahye hazırlanmıştı. İlk önce ilham sonra rüyalarla desteklendi. 
Daha sonra vahiy tahakkuk etti. 
 
Samiri Cebrail’in bastığı toprağı aldı ve heykel buzağına attı. O da canlıymış gibi ses 
verdi. Biliyordu ki Cebrail bastığı yere sirayet ediyor. Cebrail bastığı yerde sirayet 
ederse, Cebrail sirayet ettiği canlanıyorsa, Cebrailleşen bir dimağ ne yapar?  
 
Tasavvufta ruh-u azama bir de ruh-u kudüs derler bir de ruh-u sultanî derler. Ruh-
u azam demek zatından zatına tecelli ediyor. Ruh-ul kudsi zatından sıfatına demektir. 
Ruh-u sultanî zatından insana üflemesi sürecini anlatıyor. Yani Allah kâinatı 
yaratmadan önce ne yapıyordu zatından zatına tecelli vardı zaten. Zatından da 
sıfatına tecelli vardı... 

 

Kalbteki imanın ziyasıyla  

nurlanan Dimağ 

Bunları DİMAĞ denilen kavşak sistemi yapıyor. 

• Allah (cc) 

• Melekler 

• İnsi ve cini 

mübarekler 

• Ruhaniler 

Haramları terk etmekten, 

derecelerine göre vahiy, 

ilham ve ferasetle ilham 

ediyorlar. 

İmansız Dimağ 

• Şeytandan à Vesvese 

                     à Şetm 

• Nefs-i emmareden 

• İnsi ve cini şeytanlardan 

Farzları terk etmekten 

aktif oluyorlar.  

Sana üflüyorlar ve  

seni sihirliyorlar. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 15 

Latife-i İnsaniye – Vesvese ve 
Çeşitli Mertebeleri 
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Şeytanın kalbe yakın olan (kalbin içinde değil) bir lümme-i şeytaniyesi var. Oraya 
vesveseyi atıyor. Kalb, gelen vesveseyi kabul etmiyor. Eğer kabul etse vesvese olur. 
Vesvese kalbde olur, vesvese günah değildir. Vesveseyi kalbin neresine atıyor? 
Vicdan, Sır, Hafi, Ahfa? Şimdilik bulduğum kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeye atar, 
kalb kabul ederse buradan da kalbin içindeki Latife-i İnsaniyeye atıyor. 
 
Şeytan vesveseyi kalbe atıyor, kabul edilince Latife-i İnsaniyeye giriyor. Girince 
ne olur? “İşte küfür bir divaneliktir, dalâlet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki; 
bâki meta' yerine fâni meta'ı alır (vesvese yapar). İşte şu sırdandır ki, ehl-i dalâletin 
hissiyatları şiddetlidir. İnadı, hırsı, hasedi gibi her şeyi şediddir. Bir dakika meraka 
değmeyen bir şeye, bir sene inad eder. Evet küfrün divaneliğiyle, dalâletin sekriyle, 
gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut 
eder (Kastamonu L.104-11’da Latife-i İnsaniyeden tafsilli bahsediyor); ebedî şeyler 
yerine fâni şeyler alır, yüksek fiyat verir. Fakat mü'minde dahi bir maraz-ı asabî 
bulunuyor veya maraz-ı kalbî var. O dahi ehl-i dalâlet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade 
ehemmiyet verir” (Barla L. 273) 
 
Latife-i insaniye bozulursa ne olur à Allah cc bunu ayetle hükmetmiş: “Yeste 
hibbunel hayate'd-dünya alel âhire” “ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir” bir 
dk. meraka değmeyen şeye bir sene inat eder. Basit şeylere çok değer verir. Değerli 
şeylerde çok sıradan olur. Dini stepne lastik olarak yaşar. Din hayatında esas değildir. 
Din ona göre; cenazelerde, musibetlerde lazım olan bir şeydir. 
 
İmanın yeri Latife-i İnsaniye değil. İman Vicdanda veya Kalbde diyen de var. Neden? 
Çünkü İmanın dört meratibi var: 
 
1. İmanın sureti var (Mahluktur. Kuvvettir, nurdur. Kuvvet maziyi tamir eder, nur 
geleceği tenvir eder. “İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakikî imanı elde eden 
adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre hâdisatın tazyikatından 
kurtulabilir” Sözler 114) 
2. İmanın kanuniyeti var. 
3. İmanın hakikatı var. 
4. İmanın mahiyeti var.  
 
İmanın yeri vicdandır denilmesinin sebebi: Ankara’dan sorsalar “dersi nerede 
yapıyorsunuz”? İstanbul’dayız dersiniz. İstanbul’dan sorsalar “nerede yapıyorsunuz?” 
“Zeytinburnu’nda” dersiniz. Zeytinburnu’ndan sorsalar “neredesiniz?” – “Ziya Gökalb 
mh. 40. sk. No:14” dersiniz. Dershaneye geldi, zile bastı içeriye girdi ve sordu: 
“neredesiniz?” 6. katta ders yapıyoruz, diye cevap verirsiniz. Yani vicdan kalbin bir 
detayı. İman, vicdanda olup kalbte olmaması mümkün değil. Kalbte olduğu için kendisi 
sirayet etmiş. 
 
“İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman. Bazen da mücahiddir, bazen 
süpürgecidir. Dimağda vesveseler, hem pek çok ihtimaller kalb içine girmese, 
sarsılmaz iman, vicdan. Yoksa bazıların zannınca iman dimağda olsa; ruh-u iman olan 
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hakkalyakîne, ihtimalât-ı kesîre olur birer hasm-i bîeman. Kalb ile vicdan, mahall-i 
iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis; tarîk-ı iman... Fikr ile dimağ, bekçi-i 
iman” (Sözler 732) 
 
“ َایْنُّدلاَ ةوٰیَحْلا َنوُّبَِحتَْسی  bahsinde denilmiş ki: Bu asrın bir hâssası şudur ki; hayat-ı 
dünyeviyeyi, hayatı bâkiyeye bilerek tercih ettiriyor. Yani kırılacak bir cam parçasını, 
bâki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok 
hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki: Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, 
yaralansa sair a'za vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar; öyle de hırs-ı 
hayat ve hıfzı, (yani hayata hırslı ve onu korumak. Villayı elde etmek ve onu tutmak) 
zevk-i hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede dercedilen bir cihaz-ı insaniye 
(Latife-i insaniye), çok esbab ile yaralanmış, sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut 
ettirmeye başlamış; vazife-i hakikiyelerini onlara unutturmağa çalışıyor” (hepsini 
kendine çeviriyor. Hepsini merkezden bitiriyor. Latife-i insaniye bozulduğu zaman 
atındaki her şeyi berbat ediyor).  

 
Hem nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane şaşaalı bir eğlence bulunsa, 
çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar 
(kapalı ama açık) dahi o cazibeye kapılıp hakikî vazifelerini ta'til ederek iştirak ediyorlar 
(latife-i insaniyeleri bozuk olduğu için, kapalı ama onlar gibi yaşıyor, iştirak ediyor); öyle 
de, bu asırda hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesi öyle dehşetli fakat cazibeli 
ve elîm fakat meraklı bir vaziyet almış ki; insanın ulvî latifelerini ve kalb ve aklını, nefs-
i emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. 
 
Evet hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla, bazı 
umûr-u uhreviyeye muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Fakat yalnız bir 
ihtiyaca binaen, helâkete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez, ruhsat 
yoktur. Halbuki bu asır, o damar-ı insanîyi o derece şırınga etmiş ki; küçük bir ihtiyaç 
ve âdi bir zarar-ı dünyevî yüzünden elmas gibi umûr-u diniyeyi terk eder.  
 
Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı, bu asırda 

• İsrafat ile ve 
• İktisadsızlık ve 
• Kanaatsızlık ve 
• Hırs yüzünden  

 
Bereketin (bereket: bolluk olması, hak etmediğin bir şeyin verilmesi, bir mısıra bin tane 
gelmesidir) kalkmasıyla (bu dört madde ile rahmet-i ilahiyenin kapısını kapatıyor, 
Rahmetin celbine sebepler kalkıyor) ve fakr u zaruret-i maişet ziyadeleşmesiyle o 
derece o damar yaralanmış (böyle olunca hayatın geçimi kişiye zorlaşıyor. Mesela; 
Kırıkhan'da evin üstü toprak, aşağıda üç günlük yemeği yok fakat mükemmel bir 
rahatlık ve tevekkül var. Sizler elinizde mevcut malınızı satsanız iki sene yeter sırf 
yemeğe, ekmeğe. Hiçbir şey almayın mevcut elbiseleriniz ölünceye kadar yetmez mi? 
Neden oldu bu? Acımayın. Maişet derdi kafadadır, kimsenin öyle derdi yok) ve şerait-
i hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalâlet nazar-ı 
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dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celbetmiş ki; edna bir 
hacat-ı hayatiyeyi, büyük bir mes'ele-i diniyeye tercih ettiriyor.” 
 
Bu acib asrın bu acib hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın 
tiryak misal ilâçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun 

• metin,  
• sarsılmaz,  
• sebatkâr,  
• hâlis,  
• sâdık,  
• Fedakâr şakirdleri mukavemet ederler.  

 
Öyle ise, her şeyden evvel onun dairesine girmeli.  

• Sadakatla,   
• tam metanet ve 
• ciddî ihlas ve 
• tam itimad ile ona yapışmak lâzım ki; o acib hastalığın tesirinden kurtulsun” 

(Kastamonu L. 104-105) 
 
Sual: Vesveseyi kalb kabul ederse ne olurdu?  
Elcevab: Yukarıda okunan durum olur. Bu okuduğumuz yer Latife-i İnsaniyedir. 
Vesveseyi kalb kabul ederse: 1- Latife-i insaniye bozulur. 2- Eyleme saldırır (olmayan 
bir şeye vurmaz). Çünkü şeytanın mantığı: “vücudu” ademe dönüştürmektir. 
Ademi vücuda çıkarmak değil. Ademden vücuda çıkarmak meleklerin işidir. Dün 
kendime sordum sıkıntı nedir? Allah ve melekleri yapmaz bunu. Sıkıntı, şeytandan 
kaynaklanıyor. Sıkıntı à kendi aslından uzaklaşmanın ayak sesidir. Şeytanın 
vazifesi; vücudu ademe dönüştürmek. Meleğin vazifesi ise emir- ilim gibi ademi vücuda 
çıkarmak. 
 
Konumuz “kalb vesveseyi kabul etmezse ne olur”: Şeytan İtikada saldırmıyor çünkü 
itikad aklidir. (Hutbe-i Şamiye: 77) “insanın fiilleri (ve sözleri) kalbin, hissin 
temayülatından çıkar”. İnsanın fiilleri ve sözleri: ruhunun gizli nabız atış sesleridir. 
Suret ve simamız à kelamımızda. Yani Kalb kabul etmeyince vesvese ne olur? Şetme 
döner. 
 
O halde Şeytan nereye saldırıyor? Hutbe-i Şamiye 77: 
1) Amele ve Abdeste: Var olan abdeste hücum eder. Abdestli olana “abdestsizsin” 
der. Çünkü abdest vardır, vücudîdir. Olmayan bir şey ademde olduğu için abdest hatıra 
gelmez. Abdestin var olmasına delil; şeytanın onun hakkında vesvese vermesidir. 
Çünkü onu ademe dönüştürecek. 
 
2) İmana: İmansıza imansızlığın ne kadar kötü olduğunu söylemez (gidip iman eder 
diye). İmanlıya, “imansızsın” der. Bu durumun kişiyi saatlerce yatırmayabiliyor. 
Savaşması çok zordur. Büyük zâtlar neden mağarada kalmışlar? Yankımın karşılık 
bulup yansımasından şübhe etmeyeceğim bir zemin mağaradır. Sesim gidecek, 
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yankılanıp bana dönerken güven duyup “o benim sesim” diyebileceğim yani beni inşa 
eden bir ses, benim yalnızlığımı ortadan kaldıran bir ses... Davudî ses! Neden 
mağara? Mağarada bağırınca sesin tekrar bana gelmiyor mu? O sesten şübhem var 
mı ben olduğuma dair? Hayır. Mağara: beni inşa eden, yalnızlığımı ortadan kaldıran 
hem yalnız iken hem çok kişi varmış gibi hissettiren, bir muhatap olan, konuşmanı 
konuşmanla cevaplıyor). 
 

 
Latife-i İnsaniye ve Dimağ mertebeleri arasındaki alış-veriş nasıl oluyor? Bunu 
anlamak için (vahye ilk muhatap dimağdır) Dimağ mertebelerinin karşılıklarını 
okuyacağız: 
 
Tahayyül, Tasavvur, Taakkul, Tasdikin tanımları: 
 
1) Tahayyül: Cisimdeki duygular yoluyla dimağımıza giren her şeye 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. 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. 
 
Hayal: Alem-i misalin alem-i şehadete giydirdiği libas olup ve insanda sabit olmayıp 
daim değişen ve insanın kontrolünün dışında şekilden şekle girebilen ve her daim 
insanın kontrolünde olmayan ve insan da olup insanın dahilinde sabit olmayana denir 
hayal… Bu hayali kullanan dimağdaki sabit sistemimize de tahayyül denir. 
 
2) Tasavvur: Kuvve-i tasavvuriyemizin çalıştığı, düşüncelerimizin oluştuğu 
mertebedir. Dışarıdan gelenler emr-i nisbilerdir. Emr-i nisbilerim ile düşünce, bilgilerim, 
vehim, zan, şübhelerim benim tasavvurumda emr-i itibarilerimi oluşturur. Tahayyülden 
gelen şekle mana sirayet ettirme sistemidir. Tasavvur dimağda sabit sistemdir. Zanlar, 

İTİKAD 
İLTİZAM 
İZ’AN 
TASDİK à ilim 
TAAKKUL 
TASAVVUR 
TAHAYYÜL 

KALB 

VİCDAN 
LATİFE-İ  

İNSANİYE Lümme-i 
Şeytaniye 

DİMAĞ 



15. LATİFE-İ İNSANİYE - VESVESE VE ÇEŞİTLİ MERTEBELERİ_______________ 

 200 

şübheler ve vehimler bizim dışımızda olup bize hariçten dahil olduğu dimağdaki 
mertebeye tasavvur denilir. 
 
3) Taakkul: Tahayyül ve tasavvur edilen şeyin akılda mihenge vurulmasıdır. Kuvve-i 
akliyemizin çalıştığı mertebedir. Taakkul bizde sabit olan bir sistemdir. İçinde akıl bir 
yapıdır, alet ve cihaz olup bizde sabit olmayandır akıl. Akıl gider de gelir de, azalır ve 
çoğalır, bazen bizden gider. Yani bizde sabit değil. Taakkul aklı kullanır. Vahyin ilk 
muhatabı bu mertebedir. Taaakulde tefekkür var ilim yok. İlmin zemini ve malzemeleri 
var. İlim bir üst tabaka olan tasdik’te.  
 
3) Tasdik: 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 tasdik ettiği bir şeyi tasdik ettirmek için veri gönderiyor. 
Öyleyse tasdik yeri değil, tasdik edilenin gözüktüğü zemin). Tasdik à Latife-i 
insaniyenin dimağdaki tezahür sistemidir. İlim denilen tasdik. 
 
Tasdikteki ilmi Latife-i insaniyeye gönderiyor. Latife-i insaniye ise gelen ilmi (batıl veya 
hak) onaylıyor. Tasdik, tasdik etmiyor, tasdik ettiriyor. Mesela tasdik diye bir oda 
var: Adamın elinde evraklarla (ilim) geliyor, oradaki görevliye gösteriyor bunlar 
imzalanacakmış diyor. Görevli bunları alıp imza odasına götürüyor. Noter imzalıyor, 
mühürlüyor adama tasdik odasında geri veriyor. Diğer odaya gidebilirsin diyor. Halk 
direk müdüre muhatap olmaz. Halk, Tasdik odasına evrak getirir, genel sekretere 
onaylattırır, genel sekreter müdüre götürür. Onaylarsa tekrar tasdik odasına getirir, 
buradan halka verir. Devlet dairelerinde öyle olur. Burası tasdik makamdır. Sistemin 
adıdır. Buradaki tahayyül ve tasavvurun imal ettiklerini akıl imbiklerinden geçirip, 
tefekkür ederek ilme dönüştürdü... Ama batılda da ilim var. İlmiyle dalâlete gidenler 
var. Tasdik ilmi aldı, Latife-i insaniyeye gönderdi. Latife-i insaniye, kültürünü, 
geleneğini göreneğini, yaşadıkları her şeyi ile, bütünselliğiyle tasdik ettiriyor. Latife-i 
insaniye eğer bozulmuşsa bozukları tasdik ediyor. Latife-i insaniyenin özelliği; beka ve 
ebed isteyen bir sistem: “fıtraten ebedî ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye” 
(Barla L 273) 
 
Vesveseye basit bakmamak lazım o zaman. Hz. Ademin cennetten çıkarılmasına 
sebep değil midir aslında? çünkü; Şeytan Latife-i insaniyeye giremez, girebilmesi için 
His lazım. Kadın da his galibtir. His ise Vicdandadır. O yüzden Hz. Âdem’i değil, Hz. 
Havva’yı kandırdı. Havadan, Havva’ya girdi. 
 
Tasdiki yapan Latife-i İnsaniyedir. Latife-i insaniyenin dimağda tezahür ettiği 
sistem tasdiktir.  
 

• Suretleri ve Kanuniyetleri  à Dimağda 
• Hakikatleri     à Kalbte 
• Mahiyetleri      à Ruhta 

 



15. LATİFE-İ İNSANİYE - VESVESE VE ÇEŞİTLİ MERTEBELERİ_______________ 

 201 

Latife-i insaniyeye sahip olmak için önce insan olmak lazım. İnsanlık makamına 
çıkmadan latife-i insaniye yoktur. Normal batıl bir şeyde de latife-i insaniye çalışıyor. 
Latife-i insaniyesini batıl bir itikatta çalıştırıyor. Ama insan değil. Yani latife-i 
insaniyesi ademe çalışıyor. Nasıl oluyor? Kalbdeki latife-i insaniyesi çalışmıyor ama 
dimağdaki tasdik hem latife-i insaniye hem tasdik olarak çalışıyor. Latife-i insaniye 
zedelenmiş, iptal olmuş, sukut etmiş yani ortadan kalkmış. His iptal olmuş. (noter yok, 
oradaki memur gelene gidene mühür basıyor) 
 
“Küfrün divaneliğiyle, dalâletin sekriyle, gafletin şaşkınlığıyla fıtraten ebedî ve ebed 
müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut eder” (Barla Lahikası 273). “Hırs-ı hayat ve 
hıfzı, zevk-i hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede dercedilen bir cihaz-ı insaniye, 
çok esbab ile yaralanmış, sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış” 
(Kastamonu Lahikası 104) 
 
Mana-yı ismi de mana-yı harfi de ilimdir. Latife-i insaniye, tasdikten alınan mana-yı 
ismiyi mana-yı harfe dönüştürüp tasdik mertebesine iade eder. Mana-yı ismini mana-
yı harfe dönüştürme sistemidir Latife-i insaniye. Gafiller de ise Latife-i İnsaniyeye 
gönderilmediği için tasdikler oldukları gibi kalırlar. 
 

 
Karı-koca kavgalarının bir sebebi de birbirine kanaat edememekten oluyor. Mesela 
kafirin vicdanı bozulmuş ama latife-i insaniye kısmen de çalışıyordur. Allah’a iman 
etmek için delile de ihtiyaç yok. İman etmeye niyet ettikten sonra basit bir emare delil 
olur. Allah’ı inkâr edenler delil bulamadığından değil, inkara karar verdiği için 
inkar ederler. Delil niye arar? Karar verdiği inkârdan hasıl olan vicdan azabından 
kurtulmak, örtmek için aradığı arayıştır. Sorumluluk yüklenmemek için... 
 
“İ’lem Eyyühel-Aziz! Velilerin himmetleri, imdadları, manevî fiilleriyle feyiz vermeleri 
hâlî veya fiilî bir duadır. Hâdi, Mugis, Muin ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife, 
öyle bir halet vardır ki, o latife lisanıyla her ne sual edilirse, velev ki fâsık da olsun- 
Cenab-ı Hak o latifeye hürmeten o matlubu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana 
göründü ise de, teşhis edemedim”. (Mesnevi-i Nuriye 240) 
 
Neden teşhis edememiş? Çünkü Mesnevi ve İşarat-ül İ’caz yazılırken daha 
Bediüzzaman değildi, Said Nursi idi. 
 

1. İsraf ile 

2. İktisadsızlıktan 

3. Kanaatsizlikten 

4. Hırs 

yüzünden 
bozulur 

Latife-i İnsaniye nasıl bozulur? 
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“Sonra, pür-merak ve pür-iştiyak o misafir, âlem-i şehadet ve cismanî ve maddî 
cihetinde ve mahsus taifelerin dillerinden ve lisan-ı hallerinden ders aldığından, âlem-
i gayb ve âlem-i berzahta dahi mütalaa ile bir seyahat ve bir taharri-i hakikat arzu 
ederken, her taife-i insaniyede bulunan ve kâinatın meyvesi olan insanın çekirdeği 
hükmünde bulunan ve küçüklüğü ile beraber manen kâinat kadar inbisat edebilen 
müstakim ve münevver akılların, selim ve nurani kalblerin kapısı açıldı. Baktı ki; onlar, 
âlem-i gayb ve âlem-i şehadet ortasında insanî berzahlardır” (Şualar 121) 
 
Bab-ı insaniyet à latife-i insaniyedir. Bab-ı İnsaniyet insan değil, insanlık hakikatı. 
Oraya insan girecek. “Gelin, bu emsalinizin kapısından hakikate giden yol daha 
kısadır” diyor. Bazı insanlar insanlık âlemine berzahtırlar. Orayı buraya, burayı ora 
ederler. Avam için; orası orada, burası burada yaşanır. Yani avam; ahireti sırf ahirette 
yaşanır zannediyor oysa buradayken orayı yaşayanlar var. Çünkü “sureti yırt” diyor, 
suretten hakikate geç. Biliyoruz ki cennet ve ahiret hakikattir, bu dünya ise surettir. 
Suretten hakikate geçsen esma yoluyla müsemmayı bulursun. 
 
Biri sordu; “orası (ahiret alemleri) burada nasıl yaşanır?” Kardeşim, değil ahireti 
Allah’ı burada yaşıyorlar (Allah’lık hakikatı tezahür ediyor aynamıza.) Cenab-ı Hak 
taayyün ve teşahhus ediyor. Hakikatı, mahiyeti değil. Allah’lık hakikatı insanın ruhuna 
taayyün ve teşahhus ediyor mu? Ediyor. O halde cennet nerede kaldı?). “Ehl-i 
hakikatın bir kısmı İsm-i Vedud'a mazhardırlar ve a'zamî bir mertebede o ismin 
cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vâcib-ül Vücud'a bakıyorlar. Öyle de: Şu hiç-
ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur’an’a istihdamı hengâmında ve o hazine-
i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte, İsm-i Rahîm ve İsm-i Hakîm mazhariyetine 
medar bir vaziyet verilmiş.” (Mektubat 19) 
 
10. Söz, 11. Hakikatte Bab-ı insaniyetin on bir tane sıfat anlatıyor. “On birinci Hakikat: 
Bâb-ı insaniyettir (latife-i insaniyedir). İsm-i Hakk'ın cilvesidir”. Şualar 121’deki “insanî 
berzahlar”, 15. Şuada Peygamber asm için diyor ki: “alem-i gaybı alem-i şehadete 
taşıdı”. Yani Latife-i insaniye açık olursa (kalbimiz alem-i gaybın haritasıydı) insan 
oraları yaşıyor, tanıklık yapıyor. Latife-i insaniyenin inkişaf etmesi nisbetinde 
berzah oluyorsunuz. Mesela; eşinize, akrabanıza, mahallenizde, köyünüzde bir şey 
anlatmıyor musunuz? İşte o zaman o insanları hakikatla tanıştırma adına berzahlık, 
köprülük, vasıtalık, ip, merdiven, dürbün, gözlük vazifesi yapıyorsunuz. O anda bunları 
yapabilmek için latife-i insaniye modunda olmak lazım. “Görünmeseler de bilinmeseler 
de” diyor. 
 
Mesela ölüm; tebdil-i mekandır, ıtlak-ı ruhtur, tahvil-i vücuddur, zindan-ı dünyadan 
bostan-ı cinana vasıtadır. Yine de ölüm korkusu var, neden? İtikad var, iman az. 
Nasıl kalkar ölüm korkusu? Meğer buradan bakınca orası öyle gözükmek zorundadır. 
O tarafa geçiş zor olsun diye. O kanun herkese işliyor. Çirkin gözüküyor. Ölüme “peçe” 
diyor Üstad. Kadınlar peçelidir. Güzeller örtünür. 
 
“Ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de; fakat mü'min için asıl sîması 
nuranîdir, güzeldir gördüm” (Lem'alar 232) Oradan buraya bakınca; buradan ahirete 
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bakarken alınan korkudan, daha beter bir korku olduğunu gördüm. Ahiretten âlem-i 
şehadete bakınca burasını oradan daha beter gördüm. Yani, âlem-i şehadette iken 
ölümün peçe olması, korkunç olması insana iki korku veriyorsa (evliya, peygamber de 
olsan ne kadar hazır olursan ol ne kadar anlatırsan anlat ölüm korkusu yine var. Ölüm 
korkusu kanundur) geçtim öteye (ahirete) oradan dünyaya bakınca, ahiret ile dünyayı 
kıyas edince... Seni tekrar dünyaya gönderelim denilse (ve biz ahireti yaşadık, hakikat 
âlemleri cennetten üstündür. Çünkü esmanın en zuhur yeri cennettir. Fakat hakikat 
âlemleri (arş) cennetten üstündür) tekrar dünyaya gönderilme elemi en az yirmidir. 
Eğer ölüm korkusu gelince hemen hakikat alemine geçmeye (hissen veya fikren 
dahi olsa) çalış ve oradan bak, ancak böyle kurtulursun ölüm korkusundan 
çünkü insan düşündüğü şeye dönüşüyor ve orada oluyorsun. 
 
“Biri var ki beni orada bırakmıyor. Başka yolu bana gösterecek gibi, yine beni bir anda 
o müdhiş sahraya getirdi. Baktım ki: Yukarıdan inmiş aynı asansörler gibi muhtelif 
tarzlarda bazı tayyare, bazı otomobil, bazı zenbil gibi şeyler görünüyor. Kuvvet ve 
istidada göre onlara atılsa yukarıya çekiliyor. Ben de birisine atladım. Baktım, bir 
dakika zarfında bulutun (hadisât-ı dünyeviye külliyatta buluttur, Dimağın meratibleri) 
fevkine beni çıkardı. Gayet güzel, müzeyyen, yeşil dağların üstüne çıktım. O bulut 
tabakası, dağın yarısına kadar gelmemişti (tasdike kadar). 
 
En latif bir nesim, en leziz bir âb, en şirin bir ziya her tarafta görünüyor. Baktım ki: O 
asansörler gibi nurani menziller, her tarafta var. Hattâ iki seyahatımda ve zeminin öteki 
yüzünde onları görmüştüm anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki şunlar, Kur'an-ı Hakîm'in 
âyetlerinin cilveleridir (Risale-i Nur, Kur’an ayetlerinin ayetleridir. Risale-i Nur’un enfüs 
dersleri de o ayetlerin cilveleridir)”. (Sözler 546) 
 
Bir hatıra: Bir gün Hulusi abi Üstadı ziyaret etmiş. Görüştükten sonra, günde bir kez 
geçen ve kalkmasına on dakika kalan trene yetişmek için müsaade ister. Zübeyir abi 
onu son bir dakikaya kadar tutar. Sonra Üstad “tamam Hulusi gidebilirsin” der... Hulusi 
abi çantasını alır, bir adım atar trenin içine girer. Burada anlatılan keramettir. Ama 
kerameti ileri her yerde şu kanun var: Her insan için bu yol açıktır. 
 
Zaman mekânın batını, mekân zamanın suretidir: Zaman düz çizgi gibi (-----+-----+-
---+-----+-----+----+----) görünse de parça parçadır, tüm değildir. Eğer maddenin 
arkasına geçerseniz bu parça parça olan zaman parçaları birleşir. O parçalar halindeki 
zaman üst üste binerek katlanır, tek parça olur: Mekân birbiri üzerine getiriliyor, 
katlanan merdiven gibi dürülüyor... zaman açılınca yol oluyor, katlanınca netice oluyor. 
Çünkü zaman à mekânın hakikatıdır, batınıdır. Mekân ise zamanın mülk tarafıdır, 
suretidir. İnsan suresi “Dehr” diye geçiyor (insan suresi olduğunu biliyordum ama 
meğer dehr (zaman) suresiymiş, insan zamanmış). Bazı evliyalar çok uzakta gideceği 
bir yere bir adım atarak gidebiliyor. Nasıl oluyor? Mekân birbiri üzerine bindirilmiş. 
Suretten hakikate geçmek yani. Bast-ı zaman tayy-ı mekân aynı şey... 
 
Yıl için de yapabilir mi? Evet, Mesela Barla’da Üstad’a yazılan bir mektupta, mucizat-ı 
Ahmediye risalesini, dağda, bayırda, elinde kütüphane yok, müracaat edecek bir şey 
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yok ve nakil tarzında değil, tamamen savaşta cereyan eden hadisatı görmeden o kadar 
hulasa cümle yapılamaz deniliyor. Bunun olabilmesi için tayy-i mekân, bast-ı zaman 
olması gerekiyor. Zaten diyor “Asr-ı Saadet'e, Ceziret-ül Arab'a gideriz. Hayalen olsun 
onu vazife başında görüp ziyaret ederiz” Biz hayal zannediyoruz. Ayrıca başka yerde 
“görmediğimi yazmadım” diyen Üstad. 
 
Ve Hulusi abi diyor: “O vekayide siz cismen değilse de fakat ruhen, Server-i Kâinat 
Efendimiz Hazretleriyle beraber idiniz tasavvur ediyorum. Zira o vekayi-i mezkûrenin 
künyesiyle, mevkiiyle, an'anesiyle kat'iyyen müşahede ve ol vecihle nakl ü tahrir 
buyurduğunuza kani' ve kailim” (Barla Lahikası 40) 
 
Hatta Muhiddin-i Arabi’nin eşi naklediyor (benzer bir nakil de Gazali hazretleri için var): 
Muhiddin-i Arabi’nin ömrü belli, kitapları belli. Gerçi Türkiye’de birçok kitabı yakıldığı 
için burada kaydı yok. Bir insan doğsa, hayatında hep âlim olsa, hiç eğitim almasa, 
ölünceye kadar hep yazsa telif edilen kitabı zor yetişir. “Peki bu kadar kitap nasıl yazılır 
diye merak ettim” diyor eşi ve onu takip etmiş. Odaya girer, kapıyı kapatır. Bir süre 
sonra kitaplarla çıkar, her yerde yazılı sayfalar, kırk yerde öbek öbek kitaplar var. Bir 
gün kapı deliğinden bakmış ki tam kırk tane Muhiddin yazı yazıyor. 
 
Üstad Ceziret-ül Araba gitmiş mi gerçekten? Bizi çok alakadar etmiyor gidip 
gitmemesi... Meryem suresini okuyorum ama ben Meryem olmayacağım. Burada 
“gitmenin” sistemin, unvanlarını anlatıyor. Diyor ki; şu vasıf, sıfata, unvana sahip 
olup bürünürsen sen de oraya gidersin. Unvandan kasıt: mesela Zülkarneyn bir 
unvandır. Bir kişi o sıfata sahip olursa kendi köyünde bir Zülkarneyndir. Üstad da bir 
unvandır. Sahabelik ise unvanın arkasıdır, unvan değil, hakikattir. 
 
“Celaleddin-i Süyutî gibi, uyanık iken çok defa sohbet-i Nebeviyeye mazhar olan veliler, 
Resul-i Ekrem (A.S.M.) ile yakazaten görüşseler ve şu âlemde sohbetine müşerref 
olsalar, yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü Sahabelerin sohbeti, Nübüvvet-i 
Ahmediye (A.S.M.) nuruyla, yani Nebi olarak onunla sohbet ediyorlar. Evliyalar ise, 
vefat-ı Nebevîden sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı görmeleri, velayet-i 
Ahmediye (A.S.M.) nuruyla sohbettir”. (Sözler 489) 
 
Celaleddin-i Süyutî Hazretleri kırk defa Resulullah’tan ders almış. Ahmed Bin Hanbel 
bir milyon hadisin râvisi (bu kadar bir alim yok), Gazali kadar alim çok az var... Neden 
Sahabeye yetişemiyor? Şöyle bir örnek ile izah edersek: Daha İslam’la müşerref 
olamamış bir sahabe savaş esnasında arkadan kılıcı ile Peygamberimize yaklaşıyor. 
Tam vurmak üzere iken soruyor; “seni elimden kim kurtaracak?” Resulullah: “Allah” 
diyor. O anda adamın sırtının (iki kemik arasına) gaybdan bir darbe yer. Kılıç elinden 
düşüyor. Resulullah kılıcı alıyor ve bu kez kendisi soruyor: “peki seni kim kurtaracak?” 
böyle diyor ve affediyor. “Müslüman ol” demiyor, gülümsüyor ve kılıcını verip “hadi git 
savaş” der. Öldürmüyor hem de kılıcı geri veriyor. “Böyle bir ahlak ancak peygamberde 
olur. Sen Peygambersin ya Muhammed (ASM)” diyerek Müslüman oluyor. Şimdi 
savaşta öldü ve şehid oldu ama bu kişi hiç gusül almadı. Bir kez namaz kılamadı. Bir 
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defa oruç tutmadı. Zekât vermedi ama buna İmam Gazali, Ahmed Bin Hanbel, Said 
Nursi yetişemiyor (Bediüzzaman’ı demiyorum). 
 
Videodan ders dinleyen de burada dinleyen gibi istifade edebilir: “Bu ders 
ortamında olmayan, videodan izleyen sizin kadar istifade edemiyor” demiştim ama bu 
benim beşerî fikrimdi. Fakat çok şiddetli sıkıştırdılar beni (arzlılar değil). Bu derslerdeki 
tesiri birbirinizin yansımasından zannediyorsunuz. Oysa Şahs-ı manevi size hâkim, 
seviyenize göre veriyor. Şahs-ı Maneviye göre zaman ve mekân olmadığından hem 
kabirdekilere feyz yapılıyor hem de sizin sohbetinizi nurlandırıyor. O zâtların sana 
gelebilmesi ve senden ona gidebilmesi için zaman ve mekân ortadan kalkıyor. Şahs-ı 
manevi ruhuna ne kadar yakınsa buradaymış gibi oluyor. Olamaz dediğim zaman bunu 
bilmiyordum. Şahs-ı Maneviye ne kadar burada oluyor diye merak ettim, sordum: 
“İhlasınız, sadakatiniz” kadar dediler. Bu yaptığımız dersler ilimdir. İlim ile dalâlete 
giden çoktur. İlim netice değildir. Ama sadakatle dalâlete giden yoktur. 
 
Üstad “sahabeyi anlamak için hakiki sahabe olmak lazım” demiş. “Âyinedir bu âlem, 
her şey Hak ile kaim. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim”. (Barla Lahikası 
67) İsimlerle kaim. İsimlerin “cilve, cemal, nakşı, sanatıyla” kaim. Mevcudat demiyor, 
“bu alem” ayinedir. Mir’at olan Muhammed asm’ın ruhu. Mir'at-ı Muhammed'den Allah 
görünür daim (bir parçada değil, daim). Çünkü Resulullah (ASM)’da bütün mertebe-i 
azam tezahür ediyor. Allah’ın isimleri de hazır. Huzura sebep olan esma da tecelli 
ediyor (huzura sebep olan hangi esma olduğunu bilmiyorum) yani huzur olabilmesi için 
Allah hazır olması lazım. O da azami derecede tecelli ettiği için hepten şeffaf yani... 
 
Gafil bir doktor büyük abdest, küçük abdest ve kan tahlilleriyle batındaki gizlilikleri 
görüyor. Konuşan kişinin nasıl bir seviyede olduğunu sen ve ben kelamından 
anlamıyor muyuz, içini seyretmiyor muyuz? Allah’ın izni ile Cumartesi derse gelenleri 
az çok tanıyabiliyoruz kokusundan bile anlaşılıyor. Hz. Ali “kişi dilinin altındadır” diyor. 
Üstad “kelam kişinin karakterini gösterir” diyor. Biraz enfüsî derslerle meşgul olup, 
öğrenince kişinin içini seyrediyorsun. Sahabeler de Resulullah’ın ruhundan 
öteleri seyrediyor. 
 
Gafil doktor à Gaita ile   à Bedenin batınını 
Alim   à Kelam ile   à Karakterini 
Sahabe à Resulullah’ın ruhu ile à Allah’ı seyrediyor... 
 
Şimdi şetme geri dönelim. (Şu tahtadaki yazıyı, oraya bina edilen hakikati silemiyorum, 
çok ağırıma gidiyor. Aynın bunun gibi ömür bir sahife, hayat bir kalem ve Allah’ta (cc) 
seni buraya yazmış, siler mi seni?) 
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İçinde dört beş tane renk bulunan kalemle yazı yazsan. Yazı aynı olur ama renkleri 
farklı olur. Çünkü aynı el tutuyor. İhlas budur. Sadakat ise yöntemdir, güzergahtır, 
yoldur. Farklı renkler ise hislerdir. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, 
itikat, vicdan, latife-i insaniye, on sekiz bin âlem. Bunların hepsini sıkıştır, hayatımızı 
aynı doğrultuda yazıyor ama farklı renklerde. Niçin aynı şeyi yazdılar? Çünkü bunları 
tutan tek el var. O da Allah-u Ehad. Enedeki “Allah”. Altı renk olsun: Kuddüs, Adl, 
Hakem, Ferd, Hay, Kayyum à altı esmayı çizen Allah-u Ehad. Farklı renk aynı şeyi 
çiziyor. Aynı kalem olsa böyle olmaz. Bu misali her şeyde kullanabilirsiniz. Yani tutan 
el tek olursa, kalem ne kadar farklı olursa olsun (inceliği, rengi) aynı şeyi yazar. 
Nurcular aynı şeyi yazıyorlar. Çünkü elimizi tutan sadakattir. 
 
“Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar” bu cümleden ne anlayacağız? Oysa şübheyi 
biz dimağda diye biliyoruz... Kalbden maksad; latife-i insaniye bilgisine göre şeytan 
şübheyi önce dimağdaki tasdike gönderiyor, şübheyi latife-i insaniye kabul edecek mi 
diye kontrol etmek için. Yani şeytan direk latife-i insaniyeye giremediği için oraya giden 
yol olan tasdik mertebesini kullanıyor ve şübheyi tasdike atıyor. Burada iki yol var: 1- 
Kabul ederse ve 2- Kabul etmezse. Kabul ederse itikada (ya müsbet ya batıl) doğru 
yükseliyor. Konumuz şübhe olduğu için menfi biz yönden bakıyoruz: Eğer kabul ederse 
itikada (ya müsbet ya batıl) doğru yükseliyor ve imana zarar veren bir itikada doğru 
gidiyor. Bu kısmından bahseden biziz. 
 
Üstad “kalb kabul etmezse” kısmını anlatıyor: “Eğer kalb kabul etmezse, şübheden 
şetme döner”. (Sözler 274). “Şetm ise, hükümdür”. (Sözler 275) 
 
Şetm, lügat manası çirkin söz. O da kelamdır. Kelam ise ağızdan çıkmıştır. Ağızdan 
çıkan kelam hüküm olmuştur. Şetm, şeytanın sözüdür diyor: “Hem bununla beraber o 
çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve 
müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor” (Sözler 275) Şetm, 
tasdikten geçemediği için aşağıya tahayyüle iniyor. “hükümsüz bir tahayyülü hakikat 
tevehhüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder”. (Sözler 275) 
 
Ağızdan çıkanlar normalde hükümdür: akıl süzgecinden çıkmış, onaylanmış 
söylenmiş. Yani kabul ederek onu sen vücud-u hariciye çıkarmışsındır. “Hayale karşı 
şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri tasvir eder”. (Sözler 
274) Şeytan kendi sözünü sanki sen söylemişsin gibi (Allah ve peygamber hakkında 
söylenmiş çirkin bir sözü) hayalin eline veriyor. Yani: şeytanın tasdike attığı şübheyi 
yersek: imansızlık /batıl itikat olacak. Yemezsek tahayyüle inerken şetme döner. Şetm 
de şeytanın sözü. Hayale onu söz olarak gönderdi. Bu kez hayalde tasavvur ile beraber 
tasvire başlar ve “kalbe “Eyvah” dedirtir, ye’se düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki; 
kalbi, Rabbine karşı sû’-i edebde bulunuyor. Müdhiş bir halecan ve heyecan hisseder. 
Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister”. (Sözler 274) Yani şeytan, 
imansızlık (itikad) kısmında başarılı olmadı ama kişiyi ibadetten, hayırlardan yani 
eylemlerden uzaklaştırdı! 
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“Senin hatırına gelen şetm değil, (hüküm tasdiktedir yani şetm edeceğim şeyin çoktan 
tasdikten geçmiş olması gerekir) belki tahayyüldür. Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı 
gibi; tahayyül-ü şetm dahi, şetm değildir. Zira mantıkça tahayyül, hüküm değildir (çünkü 
hüküm yeri yukarıdaki tasdikte. Ama şetmi tahayyül ettirmekle tasdikteymiş gibi 
zannettiriyor, kandırıyor) (Sözler 274-275). “O çirkin sözler, senin kalbinin sözleri değil 
(peki kimin sözü?) Çünkü senin kalbin, ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe 
yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır.” 
(Sözler 275) 
 
“Vesvesenin zararı, tevehhüm-ü zarardır” Tevehhüm à Berzahtır, tahayyül ile 
tasavvur arasındadır. Vehmin yeri ise tasavvurdadır. Yani tevehhüm ettirmekle fiilden, 
ibadetten uzaklaştırıyor. Bu devam ederse yukarı doğru gitme ihtimali var. Yani; 
tasavvur, taakkul, tasdike gidip onaylanınca, batıl fiiliyat olacak. (Dün bir kadın vardı, 
bir haftadır namazı terk etmiş kötü zanlar, kötü resimler geliyor diye). Peki bunların 
tahayyüle gelmesini durdurulabiliyor mu? Durdurmaya mezun değilsin, mecbur da 
değilsin, mesul de değilsin. Her hatırına gelen hüküm değil ki... tahayyül hüküm 
değil. Hüküm olan tasdiktir. Halı ve seccadelerdeki şekilleri kullanarak insana şübhe 
atabiliyor şeytan. Yanlış düşüncelere yol açabiliyor. O yüzden sade şekilsiz düz 
seccadelerde kılmalı. Hem tenzihen mekruhtur üzerinde şekil olan seccadede namaz 
kılmak. Tahayyülün sistemi gelenleri şekillendirmektir bu şekilleri de manalandırana da 
tasavvur deniyor. İçeride döngü var yani birbirlerine dönüştürüyorlar. 
 
Önceki derslerimizde “şübhe tahayyül ve tasavvura kadardır” demiştik. Peki tasdike 
kadar nasıl geliyor? Biz şeytanın tasavvur üzerine müdahalesini kabul ettiğimiz zaman, 
iz’ana, iltizama, itikada da müdahale edebileceğini kabul etmek durumunda kalırız. 
Oysa şeytanın tasavvurdan yukarıya elinin değmediğini öğrenmiştik. Şetmi de: 
şeytanın biçimlendirdiği, hüküm haline getirdiği kendi fikri, sözü. 
 
Tasavvur à hayalden geleni biçimlenip, şekillenip dimağa uygun hale getirildiği yer. 
Mesela; koku, ses, görüntü geldiyse tasavvur bunları biçimlendiriyor. Şeytandan gelen 
şetm ise biçimlenmiş paket olarak geliyor. Tasavvurun şöyle bir özelliği var: düşünüp 
bir yukarı safhaya atıyor. Makine bandı gibi. Yani şeytandan gelen hazır paketi alıp 
yukarı gönderiyor. Bu şekilde Tasdike gidebilir, kabul edilir, fiiliyat olur veya tasdikten 
reddedilir, geri döner. 
 
“Şübhe suretinde gelen vesvese” 

• Sureti   à Şübhe   à Dimağda 
• Melekut  à Vesvese  à Kalbde 

 
“Hayale gelen bir şübheyi, akla girmiş bir şübhe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş 
zanneder. Hem bazen tevehhüm ettiği bir şübheyi, imana zarar veren bir şek zanneder. 
Hem bazen tasavvur ettiği bir şübheyi, tasdik-ı aklîye girmiş bir şübhe zanneder”. 
(Sözler 277) 
 
Şek ve Şübhe arasındaki fark: 
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• Şübhe  à Dimağa gelendir. Yeri tasavvurda. 
• Şek  à Vicdana, kalbe gelen şeye denir. İman ile alakalıdır. 

Tasavvurda neler vardı? à Vehim. Malumat. Düşünce. Bilgi. Zan. Şübhe.  
 
Vesvese, şübhe, şetm arasındaki fark: “Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar” 
Yukarıdaki bilgilere göre şübhenin yeri dimağ olduğunu gördük. Fakat neden “kalbe 
atar” diyor? şübhenin yeri tasavvurdur. Tasdike çıkamaması lazım. Sanki bütün yapıya 
müdahalesi var gibi olur. Yani açıklaması şu: Şeytan vesveseyi attı. Kalb kabul 
etmezse neye dönüyor? Şetme. Öyle ise kalbe atma yöntemi vesvesedir. Bundan 
sonra ne düşünürsek dimağa ait düşüneceğiz. Şetm denen malzeme “kabul 
edilmeyen vesvesenin enkazıdır” Yani vesvesenin tarzı değil içerisi değişiyor. 
Mesela: üniversite diploması var, ortaokul diplomasını kullanıyor. En zirve silah 
üniversite diploması yani vesvese. Şeytanın en öldürücü darbesi. Kalbe vurdu ama 
kalb kabul etmedi. 
 
Teknik  olarak dimağ kalbin bir şubesidir. Makes-i efkarıdır. Vicdan ise mazhar-ı 
hissiyat. Yani; kalbin bir ayağı dimağ, diğer ayağı vicdan. Komplesi kalb oluyor. Bu 
kadar yapılan işlemler kalbin dışında bir şey değil ki... ayağıma bir şey batsa omuza 
kadar hissetmek gibi. Sistemi işlerken ayrı şeylermiş gibi konuşuyoruz ama dimağ da 
vicdan da kalbin bir şubesi. 
 
Bu bilgilere göre: Şeytan, kalbe vesveseyi şübhe suretinde atar... Kalb kabul etmedi. 
Vesvese şetme döner. Şetm nedir diye enkazına bakıldığı zaman; vesvese kalitesinde 
değil, formatı değiştirilmiş, içeriği değiştirilmiş, dimağa uygun hale getirilmiştir. Yani 
vesveseden daha kalitesizidir. Neden şetme döndürdü? Dimağa uygun olsun diye. 
 

• Vesvesenin enkazı à şetm (hükümdür)  
• Şetmin enkazı à şübhedir (şübhe tasavvurdadır ve hüküm değildir) 
• Yani kalite sıralamasında sıra şöyledir: 1- Vesvese à 2- Şetm à 3- Şübhe. 

Vesvese en cami’ olan, yani içinde hem şetm hem de şübhe var. 
• Vesveseyi à kalbe attı 
• Şetm à dimağa attı (her yere dağılma özelliği var)  
• Şübhe à Tasavvur mertebesinde  

 
Fakat yukarıda yazdıklarımızda çelişen bir şey var çünkü 21. Sözde ilk önce vesvese 
demiyor, şübhe diyor. “Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, 
şübheden şetme döner Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb 
çirkin halleri tasvir eder”. Sonra aşağı paragrafta “vesveseli adam” demesinden 
anlıyoruz ki melekutta tabanı vesvesedir. Sonra “Mesail-i imaniyede şübhe suretinde 
gelen vesvesedir” diyerek şübhenin bir arkasının vesvese olduğunu açıklamış oluyor. 
 
Bu durumda yukarıdaki çizelge şöyle değişecek: 1- Vesvese à 2- Şübhe à 3- Şetm 
Hem diyor: “Tahayyül-ü küfür, küfür olmadığı gibi; tahayyül-ü şetm dahi şetm değildir”. 
O halde şetm, küfür ve dalâlet nedir? insanın önüne paket halinde şeytanın koyduğu 
taktiklerdir. Yani bu üç paketi tahayyül ve tasavvur ile insanın önüne koyuyor. İnsan da 
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“eyvah!” diyor. “Zarar ettim” demekle zarara gidiyor. Şeytan bizi şübhe ile vesvese 
haletine sokmak istiyor. Vesvese mi, şübhe mi, şetm mi daha önde? Bulunduğu yere 
göre kalitesi değişiyor. Vesvese à Kalbde. Surette yaşarken biliyoruz ki dimağda 
vesvese yok... O zaman bu şübhe. Vesvese şübheye inkılab etmiş. Hakikatsiz suret, 
suretsiz hakikat olmadığı gibi hepsinin durumu farklı. 
 
Mesela bir yerde “Hayat, ruhun ziyasıdır” diyor, diğer tarafta değiştiriyor “vücudun en 
parlak nuru olan hayat” diyor. Hayata hem nur hem ziya diyor. Yerlerini değiştiriyor. 
Burada bulmaya çalıştığımız şey: en cami’ vesvese mi yoksa şübhe mi? Önceki 
derslerimizde bildiğimiz gibi vesvese Kalbîdir. Batındaki vesvese. Şübhe suretinde 
vesvese diyorsa veri tabanı vesveseymiş aslında. Şübhe suretinde dimağa geliyor. 
Kesif olarak bakarsak şübhe daha camidir. 
 
Şöyle olur mu? Zahirde kalbin iki tane ayağı var: dimağ ve kalb. Vicdansız kalb, kalbsiz 
vicdan olmadığı gibi, dimağsız kalb, kalbsiz dimağda yok. Kalb bütünseldir ama daha 
iyi anlaşılsın diye bölüyoruz. 
 
Lümme-i şeytaniyenin sistemi, yapısı şübhe değil. “İnsanın kalbine atar” derken, 
lümme-i şeytaniye başka bir şey. Lümme-i şeytaniye şeytanın telkiniyle, devamlı 
vesvese imal eder. Ana paket içeriği budur. Fakat bunun içerisinde; şübhe var, şetm 
var, küfür var, dalâlet var, her şeyin ifratı orada. Her şeyin ifratı à şeytandandır. Zannın 
ifratı, öfkenin ifratı, şehvetin ifratı. Her şeyin tefriti à nefistendir. Küfür de öyle. Bazı 
küfürler var ki, hakikatın zemini oluyor. Bazen da hakikatı örtüyor. Vesvese aslında, 
temelinde; lümme-i şeytaniyeye, şeytan tarafından atılan bir yapı. Camîdir vesvese. 
Vesveseden direk şübhe atmaz. Çünkü bir Müslüman direk Allah’tan şübhe etmez. İlk 
önce vesvese eder. En nihayeti şübhedir. Niçin bu noktadan şübhe daha câmî? Daha 
ilk paket bu. En kesif küfürdür, şirktir. Vesvese değil. 
 
Mesela kafir, vesvesenin neticesidir çünkü; vesvese ile küfre götürür. Vesvese ile şirke 
götürür. Vesvese ile namazdan uzaklaştırır. Vesveseli adam kafir oldum zanneder. 
Zaten “Ey maraz-ı vesvese ile mübtela!” diyor. (Sözler 274) Şeytan küfrü, dalâleti 
insana vermiyor. Onun elinde bir şey yok. Küfür tabi ki daha cami’ çünkü daha kesif. 
En cami’ ayine toprak mıdır, hava mıdır, su mudur, nur mudur? Tabii ki topraktır. Yani 
nur mu Allah’ı daha iyi gösterir, toprak mı? Toprak. Şeytanın eline küfrü, dalâleti 
vermemiş. Yoksa yakardı bizi. Mesela vesveseli adama kafir adam denilir mi? 
Denilmez. Eğer vesvese kafir gibi olsa, her vesveseli kafir olurdu. Vesvesenin hiçbir 
manası yok. Ama küfür hükümdür, zannetmemek şartıyla. 
 
Şeytanın eline basit bir vesvese vermiş. Şeytan kalbin içine giremiyor, kalbe de 
atamıyor. Ama Lümme-i şeytaniyeye atıyor, kalbe lümme-i şeytaniyeyle atılıyor. Ama 
küfür daha cami’ daha kesiftir ve hükümdür. Zahirde paket gibi gözüken vesvese, 
şeytanın elinde. Fakat insanın batınındaki o dalâletlere, ademî vücudlara gidilince 
küfür oluyor. 
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“Ehl-i dalâletin vekili, tutunacak ve dalâletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve 
mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki: “Ben, saadet-i dünyayı ve lezzet-i hayatı ve 
terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i san'atı; kendimce, âhireti düşünmemekte ve Allah'ı 
tanımamakta ve hubb-u dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için, 
insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevkettim ve ediyorum.” (Sözler 632) 
 
Bu paragrafa göre en kesife (cami’) doğru sıralarsak: 
1- Vesvese à 2- Şübhe à 3- Şetm à 4- Şirk à 5- Küfür à 6- Dalâlet à Daha kesif, 
cami’, hüküm yönü. Vesveseden en dışarıda olan dalâlet oluyor. Kafir, Allah’ı inkâr 
eder. Müslüman ise Allah’ın Rububiyetini inkâr eder. Müslüman Allah’ı inkâr etmez 
ama der: “niye böyle oluyor, neden başıma geliyor, yani bu zulüm değil mi” gibi 
sorgulayarak kâinatta Allah’ın (cc) icraatına itiraz etmek à Dalâlettir. Bu yüzden en 
kesiftir. Allah’ın zâtına itiraz etmek, Allah’ın zıddı à Şirktir. Küfür ise örten demektir. 
Allah’ı örttüğü için dalâlet çıktı. Araplar çiftçiye kafir der, toprağı çekirdeğe örten 
demektir... Allah’sız düşünmenin neticesi à Dalâlettir  
 
Putperestler şirk koşuyor. Müslüman ise; َنِّیلاَّضلاَ الَو ْمِھَْیلَع ِبوُضْغَمْلا ِرْیَغ  “dall” yani Rububiyeti 
inkâr. Müslümanların Allah sorunu yoktur. Rabb sorunu vardır. 
 

ِساَّنلا ِّبَرِبُ ذوَُعا ُْلق  à Rab ne demek? Rububiyet. Allah’ın Rububiyetini hazmedemiyor, 
çözemiyor. Rububiyet ne demek? Mesela şu kâinatta Allah’ın (cc) icraatları, faaliyetleri: 
Neden çocuklar ölüyor? neden karanlık var? Vs. Adeta fıtratının iktizasını dünyada 
görmek istiyor… Allah’ın icraatına Allah’ın gözüyle bakamadığı için (zahirde yanlışlıklar 
gözüken kaba saba şeylerin hakikatte ne olduğunu, neye hizmet ettiğini bilemediği için) 
kâinattaki faaliyete itiraz eder. Kainattaki faaliyete itiraz etmek demek, Rububiyeti 
inkâr etmek oluyor. Bu da İnsanı dalâlete atar. 
 
“İkinci yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere, bir haps-i ebedî ve 
bütün dostlarından bir tecrit içinde bir haps-i münferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. 
Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için, öyle muamele 
görecek”. 
“Üçüncü yol: Âhirete inanmayan ehl-i inkâr ve dalâlet için, bir idam-ı ebedî kapısı, yani 
hem kendisini hem bütün sevdiklerini idam edecek bir darağacıdır. Öyle bildiği için, 
cezası olarak aynını görecek.”. (Sözler 142) 
 
Yani vesvese çok hafiftir, bir değeri yoktur. Gerçi şübhe çok korkunç gözüküyor. Ama 
şübheli adam: dalâlet, küfür, şirk, şetm ve şübhedeki gibi değil... İlk önce vesvese atıldı 
diye en kuvvetli o değil. Ama bu paket dalâlete kadar götürebiliyor demektir. Eğer 
vesvese dalâletten beter olsaydı, her vesveseli adam kafirdi. Yani; vesvese hüküm 
değildir, dalâlet hükümdür. Vesveseden dalâlete doğru kesifleşiyor. En hafif olan 
vesvesedir. 
 
Şetm hükümdür derken: düşündüğün söz değil fiile çıkmış söz kastediliyor ama 
tahayyül değil. Eğer şetm tasdik gibiyse dalâlet boyutunda gibi midir? Evet, çünkü: 
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Vesvese, şüphe, bîtarafane muhakeme, şetm, şirk, küfür, dalaletin dimağdaki 
karşılıkları: 

1. Vesvese      à Tahayyüldedir. Hüküm değil 
2. Şüphe      à Tasavvurda. Hüküm değil  
3. Bîtarafane Muhakeme  à Taakkulde  
4. Şetm       à Tasdikte. Hükümdür 
5. Şirk       à İz’anda. Çünkü direk kalbe iniyor. İz’an: 
dimağda verilerin topladığı yerdir. İz’an-ı kalbî  
6. Küfür       à İltizamda. Eylemdir  
7. Dalâlet      à İtikadda 

En dışarıda olan daha kesif, daha cami’. Hüküm ve netice yönü. 
 

 
Şeytanın elinde vesvese var. Vesveseyi Lümme-i şeytaniyeye atıyor. Kalb bunu kabul 
etmiyor ama pislik halen duruyor, bunun dışarı atılması lazım. Yani lümme-i 
şeytaniyede vesvese olan bir şey (kalbde iman hassasiyeti olduğu için) vesveseyi 
şübhe zannediyor, şübhe suretinden görünmesi bundan. Sonra şetme dönüşerek 
dimağa gidiyor. Gelen ilimler Latife-i insaniyede mana-yı harfine dönüştürülüyor. 
Şübhe tasavvurda ama bir hüküm değil. Lümme-i şeytaniyede vesvese var. Latife-i 
insaniyede şübhe oluyor (çünkü hakikati değişiyor). Dimağda ise şu oluyor: Şetmin 
mahalli tasdik mertebesi ama gelen şübheyi tahayyülün eline verildiği için tahayyül-ü 
şetm oluyor ve tahayyüldeki bu şetm hakiki şetm değil. Eğer gerçek şetm olsaydı işini 
bitirmişti. Çünkü (haşa) Allah ve peygamber hakkında çirkin sözler söylemek ile 
söylenmemiş bir sözün tahayyülde dolaşması arasında dağlar kadar fark var. 
 
Demek; şetm tasdikte ise, kelam da tasdiktedir. Çünkü şetm ağızdan hüküm olarak 
dışarıya çıkıyor. Hakikatte; Şetm hüküm, şirk hüküm, dalâlet hükümdür. Bunların 
hepsini getiriyor tahayyül ve tasavvurun eline veriyor. Şeytan, tahayyül ve tasavvuru 
kullanarak bunları sana yedirmeye çalışıyor. Kişi de tahayyül ve tasavvurda olan bu 
şeyleri kendisi söylüyor zannediyor ve huzurdan kaçar. Oysa tahayyül ile tasavvurun 
elindekilerin hiçbir değeri yoktur. Yeter ki tevehhüm-ü zarar ettirmesin. Çünkü 
şetmin hüküm olabilmesi için latife-i insaniyenin onu onaylaması gerekiyor. 
 
İlmin yeri tasdikte ama oradaki hükmî bir ilim değil. Batıl-hak ilim var. Kafirde de ilim 
var: İtikada boyanmış ilimde olur, boyanmamış da olur. Bu ilmi latife-i insaniye 
onaylarsa hüküm olur ki o zaman itikadı bozuk olur. Tasdiktekiler latife insaniyede 
onaylanırsa iz’an, iltizam, itikaddan kalbe gidiyor. Tasdikten sonrasını onaylamak 
latife-i insaniyeye aittir. 

VESVESE (tahayyülde) à ŞÜPHE (tasavvurda) à BİTARAFANE MUHAKEME (taakkulde) à  ŞETM 

(tasdikte) à ŞİRK (iz’anda) à KÜFÜR (iltizamda) à DALÂLET à (itikadda) à En dışarıda olan daha 

kesif à daha cami’ à Hüküm yönü, Netice yönü 
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Lümme-i şeytaniyeye vesvese atıldı. Kalbte ise şübhe suretinde gözüktü. Yukarıya ise 
şetm olarak çıkıyor. Şeytan kendi şetmini (sözünü) insanın hayaline verdi. Tahayyül 
ise depo gibi... her şey oraya giriyor: Allah’ın kelamı da peygamberimizin sözleri de, 
şeytanın sözleri de oraya girer. Tahayyül ise gelenlere bir şekil biçiyor... 
 
Tahayyülün işlevi: Tahayyül gözden gelen resimler, kulaktan giren sesler, dilden 
giren tatlar, burundan giren kokular, mekândan, elden (dokunma, his), beş duyudan 
gelen her şeyi (sevkten, şevki katmayalım) şekle dönüştürüyor (sesi ve kokuyu bile). 
Tasavvur için kullanılacak bir malzeme haline getiriyor. Dışarıda şekil, ses, koku, tad, 
mekân, his gibi gözükürken hepsi İçeride elektrik dalgası olarak gözüküyor. 
Aralarındaki tek fark dalga boylarındadır. Yani tahayyülün çok ilginç bir işlevi var: Gelen 
her ne ise şekillendiriyor. Daha önce duyduğu sesi eşleştiriyor. Eskideki hatıralarla 
bağlantı kurdurabiliyor (tedâi-yi efkâr, çağrışım). Kısacası içeriye giren her şey 
şekilleniyor. Tahayyülüne hükmedersen tayy-ı mekân yaparsın. 
 
Dışarıda ses var ama içeride ses yok. İçeride beyinde anlama mekanizmasına kadar 
elektrik dalgasıdır. Kafanın içinde ses olsa ses anlaşılmaz. Kafanın içi karanlıktır 
renkler gözükmesi için. Sesler anlaşılsın diye sessizdir. Tahayyül her şeyi vücuda 
dönüştürüyor. Kafaya zerre miktar ışık girse renkler anlaşılamaz. Sanki amelimize 
malzeme olmuş gibi. İbadetler ahirette farklı şekil alacak ya onun gibi. Dışarıda 
kokudur, İçeride koku diye bir şey yok. Dışarıda açık saçık günahtır. İçeride açık saçık 
yok, ruhun ademî boyutları. Dışarıda melek, içeride melek yok. Dışarıdaki suretler 
dimağda hakikatlerine dönüşüyor. Kafa ekranında gözükenleri bunun dışında 
olan ruh seyrediyor. Bunu ilk yapan tahayyüldür. 
 
Vesvesenin şübhe ve şetme dönüşme süreci: Şeytan vesvese ile şübheyi attı ama 
şübhe olduğu gözükmüyor. Yukarı çıkınca tahayyül ve tasavvurda vesvesenin 
havasını aldık à şübhe ve şetm olduğu ortaya çıktı. En son atılanda kendini ele 
veriyor, meğer şübheymiş. Vesvese kaynak olduğu için (şetmi de şübheyi de) hepsini 
kapsıyor bu yüzden kesif değil en latif olandır. Küçük kartopu yuvarlanınca nasıl karları 
toplayarak büyük bir kartopu olur. Ama kartopuna yapışan şeyler karlar eriyince 
meydana çıkar. Öyle de en sonunda değişe değişe vesvesenin içindekiler gözüküyor: 
 
O büyük kartopu à vesvese en latiftir ki hepsini içine almış (gaz gibi). Biraz eridi à 
şübhe. Biraz daha eridi à şetm 
 
Mesela toprağa 1500 °C ısı verilince demir eriyor. 1700 ile 2200 °C ısı verince bakır 
ayrışıyor. 2700 ile 3000 arası ısı verilince altın ayrışıyor. Hepsi nerede? Toprakta. Ama 
o toprakta: kavun, biber vs. yetiştiriyordum. Meğer toprak ama dibi altınmış. Gübre 
ama dibi mandalinaymış. Topraktan kasıt vesvesedir. Onu biraz erittik şübheye döndü. 
Şübhe tahayyülle indi. Tahayyülden tasavvura şübhe olarak döndü ve şübhede karar 
kıldı. 
 
Şetmin makamı tasdik mertebesi. Tasavvurdaki şübhe netice ve hüküm değil. Ama 
şübheyi şetim olarak gösteriyor ve şetim de hükümdür. Şübhe suretinde vesvese 
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göndererek dimağımızı kullanmamızı engelliyor. Çünkü insanın şübheye karşı açık bir 
tarafı, bir zaafı var. “İlim onu tard eder”, biz bunu vesvese için kullanıyoruz. Vesvesenin 
vesvese olduğunu bilirse otomatik olarak ilim onu tard edecek. Şeytan vesveseyi 
boyuyor, şeklini değiştiriyor ve şübhe suretinde gönderiyor. Biz, onun vesvese 
olduğunun farkına varmıyoruz. Vesvese olduğunu bilsek devreden çıkar otomatik. Biz 
de akıllık yapıyor gibi şübheyi ciddiye alıp sisteme alıyoruz. O halde dimağda 
vesveseye karşı doğal bir koruma sistemi var. Öyle olmalı ki yutalım diye şübhe haline 
getiriyor. 
 

• Şübhe   à suretinde gelen vesvese  à Dimağ (Sözler 277) 
• Vesvese  à melekut      à Kalb 

 
Cümle şu: “şübheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, o şübheden, şetme döner”. 
Soru ise: şübheyi kalbe attı, “kabul etmezse” dediği yer neresi? Şetm à galiz tabirlerdir 
ve hüküm değildir. Şübhe de hüküm değil. Şübhe ve galiz tabirler de (şetm) 
tasavvurdur. 
 
Tahayyül-ü şetm, şetm değil yani tasavvurdaki şetm bir hüküm değil. Ama şetm 
kendi başına hükümdür. Kafirdeki tahayyül-ü şetm değil, Tasdik mertebesindeki 
şetmdir. Latife-i insaniye, tahayyül-ü şetmi onaylarsa artık Tasdikte şetm olur. 
Tahayyül-ü şetm tasavvurda oluyor ve hüküm değil ama oradan yukarı çıkarsa tasdikte 
batıl ilime dönüşür. Ama buradaki ilim şekil almamıştır, mastardır. Tahayyül-ü şetm ilmî 
malzemelerde var. Tahayyül-ü şetm olan ilmi latife-i insaniyeye gönderiyor (Latife-i 
insaniye de mana-yı ismi mana-yı harfiye veya mana-yı harfiyi mana-yı isme 
dönüştüren bir sistemdir). Tasdik mertebesindeki tahayyül-ü şetm olan ilmi, eğer 
latife-i insaniye onaylamazsa hüküm olmuyor. Eğer onaylarsa tahayyül-ü şetm, 
şetm olur. Onaylamaz ise tahayyül-ü şetm tasavvurda kalıyor. 
 
Tabloya dönecek olursak: şeytan (format değiştirerek) şübhe suretindeki vesveseyi 
lümme-i şeytaniyeye atar, burada tekrar format değiştirerek lümme-i şeytaniyeden 
Kalbe şübhe olarak atıyor. Kalb bu şübheyi kabul etmez. Neden kabul etmez? Çünkü 
karşısına latife-i insaniye çıkıyor. Kalbte bir savunma mekanizmamız var, adı latife-i 
insaniyedir ve israf, iktisadsızlık, kanaatsizlik ve hırs ile bozulmadığı nisbette vesvese 
yer tutmuyor. İsraf, iktisadsızlık, kanaatsizlik ve hırs insanda yoksa latife-i insaniye çok 
güçlü olur ve gelen vesveseyi fırlatıp atıyor. Latife-i insaniyenin kabul etmeyip 
dışarıya fırlattığı bu şübhe şetm oluyor (şeytanın kendi şetmi, bizim tasdikteki şetm 
değil). Kalb kabul etmezse: şetm, küfür, şirk ve dalâlet şeklini kullanıp tahayyül 
ve tasavvur yoluyla Dimağa giriyor. 
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Dimağa girdi ama şeytan bize iki şey kazandırıyor (13.Lema): 

• Kemalat-ı insaniye. 
• Makasıd-ı hayriye-i külliye. 

 
Kalbde kabul görmeyip dimağa format değiştirerek girenler bize nasıl bu iki şeyi 
kazandıracak? Çünkü Dimağ dönüştürendir. Mesela vahyi de dalâlete dönüştürüyor. 
“Yudillu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ” Bu ayet çoğunu hidayete, çoğunu dalalete 
götürür diyor. Dimağ böyle bir berzahtır. Dimağa giren bu dört şey müsbet ya da 
menfiye dönüşecek: yani şetm, küfür, şirk ve dalâlete karşı dimağda ya müsbet 
ya menfi bir sistem aktif oluyor. “Yudillu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ” gelen 
ayetler kiminin hidayetini, kiminin dalâletini çoğaltır. 
 
Müsbet olursa:  

• Taharriye daidir,  

Ş E Y T A N  

vesveseyi 

Lümme-i Şeytaniye 

şübhe 

K A L B  

(K.L:104, 110, B.L:273) 
Latife-i İnsaniye 

Vicdan 

Kalb kabul etmezse: 
• Şetm 

• Küfür 

• Şirk 

• Dalâlet 

DİMAĞ 

Tasavvur Tahayyül 

m ü s b e t  

Taharriye  
daidir 

Teyakkuza  
sebeptir 

Ciddiyete  
vesiledir 

Lâkaydlığı  
atar 

Tehavünü  
def’eder 

Şeytan bize iki şey kazandırıyor (13.L) 
• Kemalat-ı insaniye 

• Makasıd-ı hayriye-i külliye 
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• Ciddiyete vesiledir, 
• Lâkaydlığı atar,  
• Tehavünü def eder,  
• Teyakkuza sebeptir 

 
Menfi olursa: gelen şetm, küfür, şirk ve dalâletin menfisi dimağda hakikate 
dönüştürülüyor. Ebu Cehil, Nemrut, Firavun olacak. Ebu cehil yani cahillerin babası. 
Cahil olduğunu bilmek için bile ilim lazım. İlim, cahilliğini bilmekle başlar. Menfi yön 
çalışınca bilgiler vehme dönüşür: mesela bazısı da Risale-i Nur okuyor ama zehir 
akıtıyor. Suyu yılan içer zehir akıtır. Suyu arı içer bal akıtır. Bilgiler şer değil ama 
sistemde menfi yön çalışınca doğru bilgi vehme dönüşür. Çünkü eyleme 
dönüşmeyen her bir bilgi vehimdir. 
 

 
Mesela cehennemi okudunuz. Ona karşı Rahmet-i İlahiyeyi okumayıp, takva ile 
cehennem karşı siper almazsanız o Allah ve ahiret bilgisi ile Allah (cc) ceza 
makamında olur. Kısacası Allah deyince hemen ceza makamının işleme sebebi 
insanların sorumluluklarını yapmamasından kaynaklanıyor. 
 
Bilgi vehme, malumatlar şübheye döner. Yani şetme dönmeden önceki o şübhe 
kendisini burada ifade etti. Yani şeytanın verdiği şübhe insanın kendi şübhesi haline 
geldi. Bilgi ve malumatların hulasası o kişinin karakteri ve seviyesi olur. Yani 
insan, düşüncesi ile kendisini ifade eder. İşte o düşünceler de zanlara dönüşür. 

Kalb kabul etmezse: 
• Şetm 

• Küfür 

• Şirk 

• Dalâlet 

DİMAĞ 

Tasavvur Tahayyül 

Bilgi     Malumatlar  Düşünceler Yeise  
düşürür 

Vehme      Şübheye      Zanlara 

m e n f i  

dönüşür 

Aczini,  
fakrını, 
noksan ve  
kusurunu  
deruhte etmediği  
için gaflete dalar 



15. LATİFE-İ İNSANİYE - VESVESE VE ÇEŞİTLİ MERTEBELERİ_______________ 

 216 

Sonra aczini, fakrını, noksan ve kusurunu deruhte etmediği için gaflete dalar. Yeise 
düşürür. 
 
Her insanla bir cin doğar diye geçiyor Hadiste. Kişinin olumsuzluklarını aktif eder. Bu 
cin bizim şeytanımızdır, genel olan şeytan değil. “Benim şeytanım iman etti” diyor asm 
efendimiz. Allah cc isyan eden o genel şeytan değil herkes için yaratılan cinnî 
şeytandır. O cin bizim cinselliğimizi aktif eder, cinnet geçirtir. Cin olduğu nettir. Gadabı, 
öfkeyi bu cin aktif ediyor. Humud yani helaline şehveti olmamaya bu cin sebep oluyor, 
tefrit. Helal-haram demeyip zina yapması ise şeytandandır. Dimağa: insi ve cinnî 
şeytanlar ve ervah-ı habiseler de veri atıyor.  
 
Ervah-ı habise: yani seyrettiklerimiz, dinlediklerimiz kokladıklarımız, elden ve dilden 
gelenler. Dimağın en az hükmettiği ve zayıf kaldığı veri tabanı kokudur. Kokuya 
hükmedemiyor çok zorlanıyor. Allah Resulü “bana üç şey sevdirildi” diyor: 1- Eşi, 2- 
Gözümün nuru namaz, 3- Güzel koku. Onun için ehl-i dalâlet parfümlerle ervah-ı 
habise imal ediyorlar, o parfümler ervah-ı habisenin libaslarıdır. Koku à maddenin 
dışa yaydığı partikülleridir, dalgalardır, uçuşan kimyasal parçalardır. Mevadd-ı 
şerirenin kokusu à revayih-i habisedir. 
 
Odaya çiçek koy ve camı aç, arı gelir. Pislik koy, ervah-ı habise gelir. Kötü kokular 
kötü ruhları çeker. Bütün suni, yapma kokular ervah-ı habiseyi çekiyor. Bu koku da 
dimağa sinyal olarak ulaştığında artık içeride ervah-ı habisedir. Ervah-ı habisler 
yapıları kadar şuurludur, ayrı bir nevdir. Üstad şöyle kategori yapıyor aynı olmadıkları 
belli olsun diye: ins, cin, melek, şeytan, ruhaniyat. Bazıları cin, melek ve şeytan için 
ruhaniyat diyor ama değildir. 
 
Ruhaniyat en çok nereden imal edilir? Kokudan, şekilden, sesten, dilden ve 
mekândan. Dört duyuyu kapatabilirsin ama koku almaya müdahale etmek çok zordur. 
İç sıkıntısı, kendini kötü hissetmek ervah-ı habisedir. Konuşmalar, sesler duymak, 
garip garip sorular sordurmak, düşündürmek cinnîdir. Ama illa içinde cin var demek 
değil, üflüyor. Hannas kulağa üfler diyor. Sen de zannedersin ki içeriden geliyor. Hayır, 
bu üflemedir. 
 
Dimağın serbest bölgesi bir koridordur. Oraya şeytandan, ervah-ı habise ve cinlerden 
veriler geldiğinde kendini müsbet veya menfi olarak ifade eder. Şeytandan da hayır 
gelir çünkü bize iki şey kazandırıyordu: kemalat-ı insaniye, makasıd-ı hayriye-i külliye. 
Allah (cc) şeytanı şer olsun diye yaratmadı.  
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Şeytanın zıddı Melekler. Şeytan, Latife-i İnsaniyeye vesvese atar, Melekler de 
ilham atar. Dimağa çıkarken: Sunuhat, Tuluat, İşarat, Rumuzat ve türevleri oluyor. 
Bunlar kalbi mayeleyerek ihya eder. Kalb bunları kabul edince muhabbetullaha 
dönüşünce iman ziyası, mazhar-ı hissiyat oldu. İmanın ziyası dimağa girince dimağı 
inşa eder. Kalbden gelen iman ziyası dimağda iman nuruna dönüşür, marifetullah olur. 

Ş E Y T A N  

vesveseyi 

Lümme-i Şeytaniye 

şübhe 

K A L B  
Latife-i İnsaniye (K.L:104, 110, B.L:273) 

Vicdan 

Celal 

Adem 

Sübhanallah 

Kalb kabul etmezse: 
Şetm 
Küfür 

Şirk 
Dalâlet 

DİMAĞ 

Tasavvur 

• İnsî ve Cinnî şeytanlar 
• Ervah-ı habiseler 

H.Ş: 77 
1- Amele. Abdeste 
2- İmana 

Tahayyül 

m e n f i  m ü s b e t  

Bilgi     Malumatlar  Düşünceler Yeise  
düşürür 

Aczini,  
fakrını, 
noksan ve  
kusurunu  
deruhte etmediği  
için gaflete dalar 

Vehme          Şübheye       Zanlara 

dönüşür 

Adem alemleri hesabına çalışan 

Taharriye  
daidir 

Teyakkuza  
sebeptir 

Ciddiyete  
vesiledir 

Lâkaydlığı  
atar 

Tehavünü  
def’eder 

Makasıd-ı hayriye-i külli 

Şeytan bize iki şey kazandırıyor (13.L) 
• Kemalat-ı insaniye 

• Makasıd-ı hayriye-i külliye 

ESFEL-İ SAFİLİN 

Â’LÂ-YI İLLİYYİN 
Kemal 

İnsan 
Allah-u Ekber 

İk
sir

le
yip

, s
ih

irl
eyip

  

ifs
ad etm

eye
 ça

lış
ır 
 

1  
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Dimağ aynı zamanda vahye muhatap olma yeridir, vahye ilk muhatap kalb değil 
dimağdır. Kalbde vahye muhatab olan vicdandır ve burada ervah-ı habise yerine 
ervah-ı aliyeler var: “güzel, sesler, kokular, tatlar şükrün davetçileridirler” diye geçiyor 
Şükür Risalesinde. 
 
Mesela gübrenin, kanserin müekkel melaikesi yoktur. Onların müekkelleri (Sözler 
264’de Üstadımız söylüyor) mevadd-ı şeriredir. Şerir madde ise seretandır, kanser 
hücresi. “Mümessilleri ve sekenesi olan ervah-ı habise” diyor.  
 
Meleklerden gelen ilham ve vahiyler ve ervah-ı aliyelerden gelenler ile iksirlenen 
dimağdan iki şey çıkıyor: “yudillu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ” hem menfisi hem 
müsbeti çıkıyor. Meleklerden ve vahiyden şer gelmiyor (haşa) ama bizim dimağımız 
dönüştürüyor. 
 
Dimağdan çıkan menfi taraflar: Hased ve adavet yapmak. Ben merkezli düşünmek ve 
Riya: bir olalım der ama kendi merkezinden bir olmayı kasteder. Oysa bir olmak aynı 
mekânda olmak değildir, tenkit etme yetiyor. Tenkit yapma o zaman birsin.  
 
Şuradan çıkarıyorum: la ilahe illallah. Çocuğu nasıl tamir edelim? La tahrib illa tamir 
oradadır. Yani tahrib etme yeter çünkü fıtrat İslam’dır. İhlaslı olmak için ne yapmak 
lazım?  Bir şey yapmana gerek yok, sadece la riya. Riyakâr olmadıkça ihlaslısın. 
Uhuvvet için ne yapmak lazım? Sarmaş dolaş mı olalım? Aynı evde mi olalım? La 
adavet, la gıybet, la nefret, la hased illa muhabbet oradadır. Adavet etme, nefret etme, 
tenkit etme-ettirme, uhuvvet oradadır. 
 
Diğer çıkan menfiler: İnad ve hırs, enaniyet, gurur ve kibir ve ucub. Bu menfi tarafları 
toplarsak sukut-u insaniye ortaya çıkar. 
 
Dimağdan çıkan müsbet taraflar ise: İlim, ilham, basiret, dirayet ve feraset. Bu beşini 
toplarsak kemalat-ı insaniye olur.  
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Meleklerin ilhamı insanlara vermesi, dimağdaki menfi/müsbet neticeleri gösteren 
şekil 

M E L E K L E R  

ilhamları 

Latife-i İnsaniye 

Sunuhat, Tuluat, İşarat, Rumuzat ve türevleri 

K A L B  

Dimağı  
inşa eder 

Cemal 

Vücud 

Elhamdülillah 

Kalb kabul edince  
muhabbetullaha  
dönüşür. 
iman ziyası oldu. 

DİMAĞ 

• Vahiy 

• Ervah-ı aliyeler 

Nefsin menfi tarafı Nefsin müsbet tarafı 

Hased ve  
Adavet 

Ucub Enaniyet 
Gurur 
Kibir 

Sukut-u insaniye 

İlme Ferasete İlhama Basirete Dirayete 

Kemalat-ı İnsaniye 

Kalbi mayeleyerek  
ihya eder 

iksirler 

Riya İnad ve  
Hırs 

(Marifetullaha dönüşür.  
İman Nuru oldu) 

Â’LÂ-YI İLLİYYİN 
Kemal 

İnsan 
Allah-u Ekber ESFEL-İ SAFİLİN 

2  
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İlham ve vesvesenin insana gelişi ve dimağdaki menfi/müsbet neticelerini 
gösteren şekil



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 16 

Kelam 
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Ziya ve Nur: “Dimağ, Makes-i Nur-u İman. Bazen de mücahiddir, bazen süpürgecidir.” 
Fikir ile dimağ à imana bekçi. Dimağ mahalli iman değil. Dimağ à Makes-i Nur-u 
İmandır, İman nurunun aksettiği yerdir. İmanın ziyası ise Kalbtedir. Güneşten foton 
çıkar, ışık çıkmaz. Isı, ışık, yedi renk vs. bütün özellikler vs. çıkan pakete ziya deniliyor. 
Sonra maddeye çarptığı zaman (atmosfere, atoma) nur ortaya çıkıyor, ısı, ışık ortaya 
çıkıyor. Yani odunu yakarsanız içindekiler dışarıya çıktığı gibi. O oduna ziya deyin, 
çıkanlara nur deyin. Odun ziyadır. İçindeki ortaya çıkan ışık nurdur, ziya değil. 
 
Sual: Bizim bildiğimiz güneşten gelen ziya paketi, bunlara frekans aralığı diyoruz: X 
megahertz arası. Mesela: Kırmızı dediğimiz X-Y rakam arası. Sarı dediğimiz Z-Y arası. 
Pembe dediğimiz K-L arası gibi Aslında tek olan bir mertebenin, bir boyutun o aralığına 
biz rengin farklı yansımaları diyoruz. Yani kudretin farklı meratibleri mi? 
Elcevab: Mülevvin isminin farklı meratibleridir çünkü renk Mülevvin Esmasına 
dayanıyor. Esma olarak düşünür isek kuvvedir. Ama Zatî derken zati sıfat mı, subuti 
sıfat mı, şuunat mı kastediyorsun? 
 
Sual: Mülevvin olarak değil de Allah-u Teala’nın zatının farklı kudret meratiblerinin 
tezahürleri, farklı sıfat olarak mı gözüküyor? Çünkü ziyayı sıfata örnek veriyor: ziyanın 
içinde sıfatları içinde yedi rengi sıfatıdır diyor. O zaman yedi renk farkı ne? Farklı 
meratibler? Bu yedi sıfat, eğer yedi renk ile eşleştirirsek ki öyle diyor risalede o zaman 
zatının farklı meratiblerine, o zaman kudret meratiblerine, çünkü şu frekans aralığı bu 
frekans aralığı. Aslında Kudret değilde mesela zati sıfattan yedi tane subuti sıfat 
çıkıyorsa, zati sıfata ziya diyorsak çıkanlara da nur diyeceğiz. O zaman bu 
renklerin kendi içerisindeki sadece aralık ise bunlar, aslında bu zati sıfattan çıkan tek 
bir şeyin mertebeleridir. 
 
Elcevab: Zati sıfatın meratibleri. Zaten zati sıfatlar yedi subuti sıfat meratibinin 
ifadesidir. Zati sıfattan subuti sıfat çıkıyor. Zati sıfatın içlerinden haber veriyor subuti 
sıfat. Subuti sıfatın içinde ne var bilmiyoruz. Esma haber veriyor. Biz ona da muhatap 
değiliz, esma haber veriyor. Esmayı da bilmiyoruz. Cilve, cemal, nakış, sanat ve asar. 
Koydum pergeli ziya oluyor, çıkan nur. Oraya pergeli koy bu ziya olur bu nur olur. 
En dışarıya çıkana kadar. Mesela şöyle diyeyim: esma ziya olsa, mevcudat nur olur. 
Çık yukarıya: sıfat ziya olsa, esma nur olur. Çık yukarıya: zati sıfat ziya olsa subuti sıfat 
nur olur. Şuunat ziya olur, sıfatlar nur olur. Mahiyet-i Zatiye ziya olur vs. 
 
Hayatın hem nur hem ziya olması: Şimdi burada çok iyi değerlendirmek lazım: 
29.sözde bu kuralı çok güzel işliyor. Hayata, nurdur diyor. Aynı o sayfa karşısında ziya 
diyor. Bir sayfa. Şurada nur diyor burada ziya diyor. Diyorsun, Allah Allah bu nasıl bir 
şey ya? Ziya ise ziyadır, nur ise nurdur. Kaynak itibariyle hayat düşünür isen 
ziyadır. Hayattaki işlevine baktığın zaman hayat nurdur. Yani mesela bu varlık 
hayattan yaratılmış mı? Hayatın dışa vuruşları mı? Bu cihetle nurdur. Taş da toprak da 
nurdur... çünkü hep hayattan yaratılmış. Hayatın nuru bunlar. Ama kaynak itibariyle 
düşünür isen subuti sıfattandır hayat ve ziyadır. Yani pergeli koyduğun yere göre 
değişiyor. Bu kaçamak falan haşa değil. Meratibte bizi yürütüyor. Mertebe bunu iktiza 
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ediyor çünkü on sene sonra bilmemiz gerekenleri şimdi bilemezsin. İşte bu mertebeler 
nurdur. Onun aslı ziyadır. 
 
Şimdi burada diyoruz ki “iman kalbtedir”. Mesela “imanım gitti” bir düşünce değil midir? 
Düşünce ile iman gitmez. Niçin gitmez? Çünkü iman dimağda değil. Dimağ 
“Makes-i Nur-u İman” yani imanın, iman nurunun aks ettiği yerdir. Aks ettiği kaynak 
değil. Peki dimağ ne yapıyor? Bazen mücahiddir, bazen süpürgecidir. Darmadağın 
ediyor yani ona gelecek zararları. Fikir ile dimağ imanın bekçisi. Fikrin yeri neredeydi? 
Hatırlar mısınız? Taakkulun bir mertebesidir. Bak ne kadar güzel oturuyor. Peki bu ne? 
Kuru bir bilgidir. Kitap okur iken tefekküründe buna basıp çıkıyorsun. Yani eğer 
tefekkür edilmez ise bu kuru bilgi sana ülfet veriyor. 
 
“Evet, insanın kafasındaki dimağı, hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen 
merkezi misillü, kâinatın bir nevi merkez-i manevisi olduğunu gösteren hadsiz fünun 
ve ulum-u beşeriye olduğu gibi” (Mektubat 443) Yani santral. Bir geçit yeri, bir 
berzah yeri... Şöyle diyorsun mesela: 
 

• Aloooo.  
• Buyurun. 
• Çay fabrikası mı? 
• Evet, çay fabrikası. 
• Üretim birimine bağlar mısın? 126 numaraya… Aynen bu misal gibi; 

 
Dimağ, kalbe ve vicdana, ötelere geçmek için bir santraldir: Dimağ da santraldır. 
Yani kalbe geçmeye, vicdana geçmeye, ötelere geçmeye... nereye gidersen git şu 
dimağ kavşağını, altı yolunu kullanmadan hiçbir yere kıpırdayamazsın. Mesela dimağ 
arızalı ama gözü, vücudu, karaciğeri sağlam. O zaman her şey de yok oluyor. Devam 
ediyorum, dimağ ne imiş? “Kafasındaki dimağ, hadsiz telefon, telgraf ve telefonların 
santralı denilen merkezi misillü”: Yani oradan buraya buradan oraya geçişler buradan 
yapılıyor. Yani berzahtır. Yani dildeki lezzeti alıyor, kendisine göre enerji paketlerine 
dönüştürüyor dimağ. Kulaktan ses geldi, kulak ile sesi duyma merkezi arasında ses 
yok. Elektrik dalgaları var. Elektriğe dönüştürdüm mü? Kulakta ses dimağda elektrik 
dalgası, elektrik dalgasını vicdana his olarak paketliyor, hisse dönüştürüyor, vicdana 
veriyor. Kalb ile alakalı bir şey ise kalbe ait dönüşüm, imbiklerden geçiriyor, kalbe 
dönüştürüp atıyor. Kalbe uygun dönüştürüyor. 
 
İşittiğim bir şeyden duygulanıyorum mesela ama fiyatı nedir? Dikkat. Üstad 
Muhakemat 84’te diyor ki: “Nazlanan ve istiğna gösteren nazeninlerin mehirleri 
dikkattir” Evlenecek olan kızın mehri bu... Risale-i Nurdaki manalarında mehri yani 
fiyatı da dikkat latifesini aktif edeceksin. Risale-i Nur’u anlamıyorsun? Bedel 
ödemiyorsun da ondan. Kız alırken bir nikah yapacaksın, nikahta mehir. Bir de 
iaşesini yükleniyorsun. İaşesini yükleneceksin yani mehrini vereceksin. Risale-i Nuru 
anlamanın da mehri dikkattir. Dikkat deyip geçme, dikkat bir latifedir. Onu aktif 
edeceksin. 
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Suretler dimağda kanuniyetlere dönüşüyor: Kulaktan gelen ses, gözden gelen 
resim, burundan gelen koku, dilden gelen lezzet, mekândan gelen dokunma ve 
mekândan gelen özellikler, hisler, dimağa geldi mi? Dimağ onu kendisine dönüştürüyor 
ilk önce. Kesinlikle kafanın ortasında ışık, ses, tat, lezzet yok, hiçbir şey yok. Ses yok, 
kelime yok, hiçbir şey yok! Ne var? Onların kanuniyetleri var. Bunlar surettir. Ses 
surettir. Dimağda kanuniyete dönüştü. Kalbte hakikata dönüştü. Ruhta mahiyete 
dönüştü. 
 
Sual: Yemeğin tadını dimağ almıyorsa yemeğin tadını kalb mi alır? 
Elcevab: Hayır o şekilde değil. Mesela: Almanya’da mesela lojmandayız. Bende TV 
yok, bilgisayarımda fazla işim yok, ders, Kur’an, namaz vs. yoruluyorum. Teneffüsüm 
şu: ya dereye gidiyorum, seyrediyorum, onunla konuşuyorum veya elektronik 
dükkanlarına gidiyorum, hayran oluyorum. Kendime sordum ne için lezzet alıyorum? 
Meğer ben bilgisayarı görürken onu seyretmiyorum meğer içimi seyrediyorum. Mesela 
ilk duyduğum zaman kafadaki birimler “tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, 
iltizam, itikad” ve içindeki yapı elektronik dalga gibi yani bluetooth gibi manevi bağsız 
bağ paketliyor zannediyordum eskiden. 
 
Meğer dimağdaki işlev daha acayip bir şey. Kimyasal çalışıyor, elektronik değil. 
Çözünerek. Mesela baş dönmesi kimyasal olaydır. Elektronik olsa dönmez. Mesela 
oraya telefon koy, buraya başka bluetooth ile bağlandın çevir, dönmez, elektronun başı 
dönmez. Bu dimağdaki bağ kimyasaldır. Kâinatta da hakeza. Yani orayı seyrederken 
aslında kendi istidadımın dışa vuruşunu görüyorum. Çünkü adamda bu sistem 
olmasa öyle bir cihaz yapamaz. Bluetooth denilen bir bağlantı insanda olmasa “böyle 
bir şeyi cihaza dönüştürebilir miyim?” diyemezdi. Anne ile çocuğun arasını bağlayan 
bağ şefkat bağıdır. Ama şefkat denilen bir cihaz yok daha. İnsan konuşmak istemiş, 
bir bağdır. Onun için telefon vs. çıktı. Ben cihazı cihaz görmüyorum, benim istidad 
ve kabiliyetimin dışa vuruşudur. 
 
Yedi duygudan gelen bilgiler, veriler:  

• Göz 
• Kulak 
• Burun 
• Dil  
• El (Dokunma) 
• Sevk 
• Şevk 

 
• Bunların Dimağdaki dönüştürülmüş karşılıklarına à Kanuniyetleri 
• Bu kanuniyetleri kendine göre değiştirip dönüştüren Kalbte ise à Hakikatları 
• Kalbteki hakikatları Ruh boyutundaki dönüşümlerine à Mahiyetleri 

 
Esmanın: cilve, cemal, nakış ve sanatının içsel alemdeki sureti, kanuniyeti, hakikatı, 
mahiyeti. Çok acayip bir kanun hastalığı da önlüyor. Yani maddi hastalıktan 
bahsetmiyorum, vehmi hastalıklar. Maddi hastalıklarda (kolum kırıldı, organ bozuldu 

Bunlar suretlerdir  

(mevcudatın, varlığın,  

şahit olduklarımızın) 
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vs) adetullaha uyacaksın. Allah’ın kanunlarını peygamber bile değiştirmez. Böbreğin 
eksik çalışıyorsa, salgılama yapmıyorsa ilacı kullanacaksın. Ama senin ürettiğin 
hastalık: sanal yani ikide bir değişen, kendini kötü hissettiren, asabiyet, öfke, şehvet, 
gadab, hiddet, iyi değilim, kendimi kötü hissediyorum (kesinlikle kendimi kötü 
hissediyorum derken sen hissediyorsun öyle bir şey yok) vs. çözümü nedir? Bir sistemi 
bileceksin. 
 
Sistem şu: dışarıdan gelenleri dimağa gelene kadar surettir. Santrale (dimağ) ulaşana 
kadar dış kulakta ses olarak var ondan sonra kesinlikle ses yok! Gözde şekildir, kulakta 
sestir. İçeride ise hepsi tektir yani dalgalardır. Aralarındaki fark ise dalga boyudur. 
İçeride elektriktir. Çok detaya girmiyorum, onu doktorlar biliyor. Orta kulak, iç kulak 
ondan sonra beyine gidene kadar enerjidir. Beyinde artık enerji değil. Dimağda artık 
kanuniyetleri var. Şimdi dimağda ne var bilmiyorum ezberden konuşmuyorum. 
Suretler dimağda kanuniyetlere dönüşüyor. Dış kulağa kadar ses, iç kulakta işitme 
yerine kadar elektrik. Ama dimağın kendisinde kanun. Kanunlara dönüşüyor. Kanunlar 
enerji midir? Esir midir? Madde-i hayat mıdır? Bilmiyorum. 
 
Madde-i hayat yani esiri de geçmesi lazım. Çünkü dimağda esiri koymaya, dimağın 
içerisine benim vicdanım kabul etmiyor. Çünkü esir, meleklerin vücududur. İnsanın 
dimağı çok kudsidir. Sıralarsak; Vücud, hayat, enerji, esir, madde-i hayat, ayn-ı hayat. 
Mesela Arş’ta hayat. Cennette ayn-ı hayat, daire-i hayatta madde-i hayat. Levh-i Mahv-
İsbatta, esir. Alem-i Şehadet berzah, enerji esir. Burası çok önemli, dimağ, 
kanuniyetleri var. Şimdi hepiniz aynı şeyi dinliyorsunuz ama farklı anlıyorsunuz. Dimağ 
kanuniyetine kendisi çeviriyor bunu. Böyle bir sistem santral. 
 
Sual: Kanuniyetine mesela kuva demiştik. Kuvalar o zaman kanuniyete mi bakıyor? 
Elcevab: Kuvalar vücuda çıkmış, kanun ise daha arkada. Kuva mülk, kanun 
melekut. 
 
Dimağa gelenler aşağı (kalbe) inecek. Ama aşağı böyle gitmez. Şimdi bunun 
(Kanuniyetin) içerisini nasıl yapıyorsa bu dimağ, değiştiriyor kalbe atıyor, kalb bunu 
hakikata çeviriyor. Kalb hakikata kendisi çeviriyor, dimağ çevirmiyor. Bu dimağda 
böyle çalışıyor. Kanuniyet ile hakikat arasında nasıl gönderiyor bilmiyorum ama 
hakikatı kalb dönüştürüyor. Aldı mı bilgiyi? Nasıl ki kulaktan ses geldi, kanuniyete 
kadar kim çevirdi? Dimağ… Ses geldi, kanuniyete çevirdi mi? Bu kanuniyetler indimi 
aşağıya? Kalbde diyor ki bir dakika bilgi geldi. Onu hakikata çeviriyor. Esmaya 
dönüştürüyor. Esmalarına dönüştürüyor. Meratib-i Esma yapıyor. Hakikat, Hakaik-ı 
Eşya-ı Esma-yı ilahiye ya. Hakaik-i Sabitetun, Esma-yı İlahiyedir. 
 
Sual: Peki ademe nasıl çeviriyor?  
Elcevab: Sözler 538’de geçiyor: Duyguları, efkarları, mevcudattan varlık verileri geldi 
mi? İçeride yani dimağda onu tasdikleyecek, onaylayacak onu işleyecek fabrikasında 
bir şey yok. Fabrikada elektrik yok. Onu işleyen ise Latife-i İnsaniye. Dimağda tasdik 
yok mu? Ama Latife-i İnsaniye dipte yani kalb Latife-i İnsaniyeyi besliyor. “Tasdik 
edecek” diyor 538’de. Efkarları, duyguları, mevcudattan veri aldı mı? Dimağda onu 
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onaylayacak, fabrikasında işleyecek, tasdik edecek mecal olmadığı için... Aklen tasdik. 
Akla girmiş ama tasdik ilme dönüşür. Akıldakilerin hepsi ilim değildir. Akıl cihazdır, 
alettir. Akıldakileri imbiklerden (otuz küsur mertebe) geçtikten sonra tefekkür ile ilme 
dönüşüyor tasdik, yukarıya çıkıyor. 
 

 
“Çünkü duyguları, efkarları kâinatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu 
tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler” 
(Sözler 538) Tefekkür ile ilme dönüşüyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Şimdi bu beş tane 
ne için beni heyecanlandırıyor? Sistem çok acayip. Ahiret-mahiret kalmıyor yani. Arş’ın 
üstü bunlar.  
 
Hz. Ali “Ben görmediğim Allah’a inanmam” diyor. “Allah’ı Müslüman görüyor da fark 
etmiyor” diyor Hz. Ali. “Fark etmiyorsunuz” diyor. Ne demek? Namazda iken o tatlı hal 
nedir o? Şu anda (ders ortamında) huzur yok mu sizde? Nedir bu? Hazır olan Zatın 
sana yansımasıdır huzur. Görmeyi, kör olası cehalet, kahrolsun cehalet, göze 
indirgediği için kulakla, dille, elle bilinen gözükenleri görmüyorum diyor. Yani görmeyi 
göze indirmiş insanoğlu, cahil. Kulak ile gördüğünü göz ile görmediği için görmeyi kabul 
etmiyor. Aynı bunun gibi, göz ile görmek ayrı, burunla görmek ayrı, dille görmek ayrı, 
elle görmek ayrı, kalb ile görmek ayrı. Yani bu huzur Latife-i Rabbaniye’de Allah’ı 
gördüğünü gösteriyor. Huzur ondan oluyor. Ama kör olası cehalet görmeyi şekle 
indirgediği için, Allah’ı da böyle kalem gibi şey yaptığı için, görmüyorum diyor. Oysa 
Allah’ı görüyoruz. Benim sesimi görüyor musunuz? Görüyorsunuz tabii. Ne ile? Sevgi 
kalbîdir. Allah’ı görmek, müşahedetullah ise vicdandaki Latife-i Rabbaniyenin vazifesi. 
Allah’ı görüyoruz ama şekil olarak değil, ses olarak değil, huzur olarak. En düşük 
mertebe tabii. Mesela “seni gözüm tutmadı” deniliyor, feraset gözü değil mi? Dirayet 
gözü, basiret gözü, kemalat gözü... bunlar göz değil mi? 
 
Kanuniyet ile yedi duygunun getirdiklerini dimağ dönüştürdü ve bunu kalbe atıyor bir 
paketini. Ama kalbe inmiyor, orada bitiyor, gelen hakikatler... “söner” diyor Sözler 
538’de. Adem oluyor. Uyku gibi... Nasıl söner diye örnek vereyim: dün mesela belki 
dört saat ders yaptım ama dört saat onun manyetik alanından çıkamıyorum. Kaç saat 
ders yaptıysam o kadar saat tesirinden çıkamıyorum. Peki ne ile çıkıyorsun en kesin? 
Uyuyarak. Ademe gidiyorsun. O halet ademe geçiyor adeta adem. Yani hakikatı adem 
değil tabi, bize mal oldu ama o halet yok! Beni canlı tutan şu dersin tesirinden 
çıkamıyorum. Beni bu hale şu anda getiren yine o. Şimdi ilerleyecek bu. Şu andaki 

İLTİZAM 

İTİKAD 

İZ’AN 
TASDİK à  İlim 

TAAKKUL   à  Tefekkürle ilme dönüşüyor   (S:538) 

TASAVVUR 

TAHAYYÜL 
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heyecanım ilerleyecek. Diyelim ki iki üç saat ders yapacağım, kendime gelebilmem için 
enerjimi atmam lazım. Bunun için üç saat gerekiyor. Hakikat sarhoşluğu bu. Uyursam 
ademe gidiyor. Ademi anlamak için anlatım. 
 
Gelen envar-ı marifet nurları taakkulden yukarı çıkamayınca söner. Ne demek söner? 
Alameti nedir? Enaniyet, gurur, kibir, ben merkezli... Sönmeyip devam etseydi bunlar 
olmazdı. Tasavvurda şirke dönüşür. Yani şu: Okuyor Risale-i Nur’u hâlâ muhabbet 
yok, uhuvvet yok! 
 

• Bunların Dimağdaki dönüştürülmüş karşılıklarına à Kanuniyetleri 
(Burada dimağın kanuniyeti çalıştı, sonra kalbe attı. Kalb diyor ki kardeşim ben 

kanuniyetle çalışmam. Yani suretler ile çalışmam. Hakikata dönüştürüyor. Hakikat 
Esmanın meratibleridir. Hakaik-ı eşya-yı sabitetun. Esma-i ilahi) 
• Bu kanuniyetleri kendine göre değiştirip dönüştüren Kalbte ise à Hakikatları 
• Kalbteki hakikatları Ruh boyutundaki dönüşümlerine à Mahiyetleri 

(Ruha atılıyor ve mahiyetine dönüşüyor) 
 
Ondan sonra dönüşüm artık suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet. Her şeyin yok olduğu... 
Bunlar senin benliğin. Varlığını ortadan kaldıran o, ben olan ben. Artık hiçliğini bilmek. 
Bu artık “ene” yani. Ama varlıksız varlık, belirsizlik belirli, en iyi belirli ama belirsiz. En 
kaliteli vücud ama vücudsuz. En kuvvetli hakikat ama hiç yok, öyle bir şey yok. 
Kanunsuz kanun, vücudsuz vücud, varlıksız varlık. En kuvvetli vücud, vücudu yok. En 
kesin hakikat, ortada yok. En çok gözüken ama yok, en gizli... En çok dışarıda, en gizli, 
“ene”. 
 
Dimağ dışarıdan gelenleri kanuniyete çeviriyor. Kalb bunu hakikata dönüştürüyor. Ruh 
onu mahiyete dönüştürüyor. Yani böyle çalışıyor. “Dimağ ve kalb ve dilde, rahmetin 
umum hazinelerinde iddihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyyeleri tartacak, 
bilecek yüzer mizancıkları, ölçücükleri ve esma-ı hüsnanın nihayetsiz cilvelerinin 
definelerini açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış; kokuların, 
tadların, renklerin adedince tarifeleri o aletlere yardımcı vermiş.” İlk önce dimağ dedi, 
sonra kalb, sonra onu alan dil. Sırayı böyle kullandı. Aslında şöyle olması lazım: dil, 
dimağ, kalb, değil. Akılsızın ne kalbi olur ne dili olur. Aletler diyor. Bunlara hep alet 
diyor. Yani ne yapmış dönüştürmüş. Nereye yardımcı vermiş? Neyi anlamaya vermiş? 
Netice bu değil, işlevini anlattı. Esma-ı Hüsna’nın definelerine girmek için bu 
yöntem kullanılıyor. 
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İmalat yapan bir fabrika gibi dimağ... “Dimağımızda asr-ı saadetin o cazibedar hayatını 
canlandırmış.” 
 
Dimağ; Levh-i Mahfuz’un hulasası bizdeki karşılığı. Levh-i Mahfuz’da ne vardı? İmam-
ı Mübin ve Kitab-ı Mübin var. Yani Mazi ve Müstakbel ve Hâl. O zaman dimağ eğer 
çok işlerse Levh-i Mahfuz gibi İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübinleri açılır. O zaman mazi ve 
müstakbel kalmaz. Hepsine geçer. Yani kâinatta mazi ve müstakbel yok mu? Var. 
Nerede? Levh-i Mahfuz’da. Şimdi diyor ki eğer insan hayalini doğru kullanır ise (İşarat-
ül İ’caz 17) nereye açılır kuvve-i hayaliyesi? Alem-i Misale açılır. Peki aklını doğru 
kullanırsa nereye açılır? Levh-i Mahfuz’a açılır. Levh-i Mahfuz’da da mazi, müstakbel, 
Hâl gibi olur sana. Çok nadir insanlar Levh-i Mahfuz’a giriyor. Surette hakikatı, mahiyeti 
görüyor. 
 
Dimağ ne imiş biliyor musunuz? Dimağ insanın ya hürriyet ya da hapishanesidir. 
Ya gömüldüğü yer ya sultan olduğu yer. Sadakat ise dimağ hapishanesinin kilitlerini 
kaldırıyor. Sadakat seni bloke eden şeylerin ortadan kalkması demektir bu manada. 
Çünkü sadakat ettin mi senin o zanların, şüphelerin, tereddüdlerin, küçük küçük 
hesapların, anlayışların, çeşitliliklerin ortadan kalktı. Üstad dedi ise bitti. Kur’an dedi 
ise bitti. Benliğini kaldırandır sadakat. Ne kadar sadakatın var, o kadar hürriyetin var 
demektir. 
 
Dimağ refrefe binip Cebrail’i arkasında bırakıp... Yani refrefe biniyor. Sonra geliyor 
refrefin nereden gelmiş ise oraya kadar geliyor. Refrefi bırakıyor. O zaman refrefi 
bırakmak demek Cebrail’i de bırakıyor. Hakikatlerinden sıyrılıyor, kendi 
hakikatlerinden. Artık Levh-i Mahfuz’dan Arş-ı Azam’a gidiyor. Bak refrefe binip sonra 
Cebrail’i arkasına bırakıp ta Arş-ı Azam’a ve Kab-ı Kavseyn’in imkân ve vücub ortasına 
giden süreci anlatıyor. Seni sağa sola taşıyan yani geçmişi geleceğe taşıyan sendeki 
sistem nedir? Dimağdır. Senin burağın işte. Burak Levh-i Mahfuz’a kadar. Refref, Levh-
i Mahfuz’dan sonra. Burak Levh-i Mahfuz’da yok oluyor mu? Oluyor tabi. 
 
Peygamber aleyhissalâtü vesselam Levh-i Mahfuz’a kadar Burak ile geldi. O Burak’ı 
Cebrail getirdi. Nereden getirdiyse oraya kadar. Arş’a kadar zanlarımız var. Şimdi bak 

7 Duygudan gelen bilgiler, veriler:     

à  Göz 

à  Kulak 

à  Burun 

à  Dil 

à  El  

à  Sevk 

à  Şevk 

“Esma-ı Hüsnanın  

nihayetsiz 

cilvelerinin  

definelerini 

açacak  

anlayacak   

binler aletleri….” 

Suretlerdir 

Suretlerin Dimağdaki dönüştürülmüş karşılıklarıà Kanuniyetleri  

Kanuniyetleri kendine göre değiştirip dönüştüren Kalbte ise à Hakikatları 

Kalbteki hakikatları Ruh boyutundaki dönüşümlerine à Mahiyetleri 
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Cebrail Burak’ı getirdi. Vahyi getirdi. İsa’yı getirdi. Bunları getirdi. Şimdi Burak’a bindi 
Arş’a kadar gitti. Orada Arş’ın içine girdi, oradan Levh-i Mahfuz’a geçti. 
 
Levh-i Mahfuz’da Cebrail’in makamı. Oturdular çay kahve içtiler misal yani onun alemi 
demek istiyorum. Sohbet ettiler. Sonra gidecek. Diyor ki “ya Muhammed (s.a.v) bundan 
sonra ben bir adım atarsam yanarım, bundan sonra sen tek gideceksin ben geçemem”. 
Levh-i Mahfuz’dan çıkamaz. 
 
Ondan sonra Peygamberimiz (s.a.v), Levh-i Mahfuz’un son hududuna geliyor. Arş-ı 
Azam’a girecek. Dönüyor Cebrail’e diyor ki: “Ya Cebrail (Allah ile eskiden beri çok 
ünsiyet etmiş ya, ülfet değil ünsiyet etmiş, Peygamberlere vahiyleri getirmiş, Allah ile 
bir ünsiyeti var) şimdi ben Rabbime gidiyorum, perdesiz görüşmeye, en son bana 
tavsiyen var mı?” 
 
(Cebrail’in (as) Allah cc ile ünsiyeti var. Çünkü Âdem (a.s) suhufu getirdi, İbrahim 
(a.s)’e getirdi, Tevrat vs. getirdi Cebrail’in ünsiyeti var, ülfeti yok) En son peygamber 
bunu soruyor Cebrail’e. Cebrail (a.s) o peygambere diyor ki: “Rabbine karşı edebli ol” 
Çünkü Allah alttan alacak ama bu senin taşkınlığına sebebiyet vermesin. Bunu demek 
istiyor. Mesela şefkat. Adam şefkatini berbat ediyor. O kadar da samimisin bir şey 
diyemiyorsun ama… O zaman o, ona yakışanı yapacak ama sen de edebini bırakma. 
Rabbine karşı edebli ol. Yani edeb; haddini bilip hududunda kalmak. Hududunda kim 
kalmıyor? Haddini bilmeyen. Haddini bilmeyen kim? Edepsiz. 
 
Halk arasındaki edepsiz değil yani bu. Orada kelam bitiyor. Artık refreflere biniyor. Arş-
ı Azam’a geliyor. Sonra Kab-ı Kavseyn’e gelince refref bitiyor. Kab-ı Kavseyn’e geliyor. 
Sidret-ül Münteha, Cennet’in son hududu. Şecere-i Hilkat’in değil. Kab-ı Kavseyn, 
Şecere-i Hilkat’in son hududu. Ondan sonra Kab-ı Kavseyn’e giriyor. Kab-ı Kavseyn 
imkân ve vücub ortası. Oraya gidiyor. Orada rüyetine mazhar oluyor. 
 
Bu süreçte en çok bana keyif veren, bana cesaret veren, beni gururlandıran, Allah’ımın 
böyle Allah olduğu (Tövbe estağfurullah). Yani Allah burada o kadar mütevazi ki 
insanın seviyesine indiriyor tecellisini. Orada Cenab-ı Hakk’ın kelamına ve rüyetine, 
ehadiyeti ile mazhar oluyor. Hangi Rabbini görüyor? Mi’racta, Rabb-ül Alemin. 
Arş’a kadar Rabbini görüyor. Kab-ı Kavseyn’de ise Rabb-ül Alemin. 
  

• Emanet  à Ene 
• Nur   à İman 
• Anahtar  à Mahiyet-i Hayatın, mahiyetindeki esma bütünlüğü (S:560-428) 
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Acz, fakr, noksan, kusurunu deruhte etmek aynı bu spiralin bir ucunun halkaların 
içindeki boşluktan geçerek diğer uçtan çıkıp tekrar başa gelmesi gibi. Beşer kâinatın 
sonu ama hakikat itibariyle sen kâinatın aslında başısın. Kâinatın başına 
geçiyorsun içindeki o boşluktan geçerek. O kapının anahtarı “mahviyet ve terk-i 
enaniyettir” diyor yani bu spiralin bir ucunun ortadaki boşluktan geçip diğer uçtan 
çıkması gibi. Mahviyet ve terk-i enaniyetin olduğu zaman son olan sen başa 
geçiyorsun. Basit gibi görünüyor değil mi? Oysa ufkumuzu açıyor. Her şey aslına rücu 
edecek. 
 

 
Beş tane iman esasına şahitlik yapanın şuhududur kadere iman etmek: Cennet’i 
tanımak kolaydır. Ahirete iman etmek kolaydır. Kendine iman etmek, kendinde emin 
olmak zordur ki altıncı iman esasının sonuna konmuş. “Amentü billahi” (Allah 
benim dışımda bir şey ona iman etmek) ve “melâiketihi” (Meleklere iman etmek benim 
dışımda bir şey melek) ve “kütübihi ve rusülihi” (benim dışımda) “ve’l yevmi’l-ahıri” 
(benim dışımda) ve “bi’l-kaderi” (izah var) “hayrihi ve şerrihi” (diyen iman eden kişi). 
 
Allah’ı tanımak kolaydır çünkü Allah’ın kitabı var, peygamberi var, sanatı var. Benim 
neyim var? Nasıl tanıyacağım ben zaten ne ile tanıyacağım? Zaten kantar bozuk. 

Rabbim, Kurbiyet 

MEC ’ UL 
Nur - u  

Muhammedî 

Burak:  
Zanları 

Refref 

Kab-ı Kavseyn, Rabb-ül Alemin, Akrebiyet 

(Rabbul Alemin kalbinin Rabbi değil  “kalbim Rabbim’den 

haber veriyor” diyor. “Rabb-ül Alemin’den haber 

veriyor” demiyor.  Benim Rabbim) 

Bu kurbiyet. 

Eğer akılsız olursan aradaki mesafe çok oluyor. 

Akrebiyet.   

Eğer Akıllı isen aradaki  

mesafe kısa oluyor. 

Alemler bu. Kendinden kendine. 
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Tarttığında yanlış olur. Demek ki insan kendisini ne kadar doğru, sıhhatli tanır ise, 
Allah’ı tanımak o kadar sıhhatli oluyor, Tövbe estağfurullah senin Rabbin ya. Şirk 
Allah’a olmuyor aslında. Kendimizi tanımak makamında en son nokta aradığımızı 
aradığımızdan sormalıyız. Sende taayyün ve teşahhus edene “İyyake na’bûdu ve 
iyyake nestain” diyebilmektir aradığını aradığından sormak. 
 
Aklımı en çok bana anlatan akıl fedaileri var ya o akılsız dediklerimiz var ya aslında en 
iyi aklı onlar tanımlıyorlar. Onlar kahramandır. Mücahiddirler (!) Bana akıl nimetimi 
anlatacak kadar akıldan istifa etmeye razı gelen fedakarlardır ve fedailerdir. Bana 
aklımı gösterecek kadar akıllarından istifa edecek kadar fedakardırlar. Kader, hayrihi 
ve şerrihi iman esaslarında o beş tane şahid olana, şuhud ediyor. Beş tane iman 
esasına şahitlik yapanın şuhududur kadere iman etmek. “Kader kaleminin sahifesi 
olan Levh-i Mahfuz” Kader sahifesiymiş. Levh-i Mahfuz kader kaleminin sahifesi imiş 
peki senin dimağın nedir? Kader sahifesi. Bak Levh-i Mahfuz’un yerine dimağını 
koy. Levh-i Mahfuz’u kaldır ona dimağ diyerek bakıyoruz: “Kader kaleminin sahifesi 
olan Levh-i Mahfuz. Kudreti Fatıranın o Levh-i Mahfuz’u. Levh-i Mahfuz gibi Vücud-u 
İlmi Daireleri’nde. İnsanda kuvve-i hafızanın vücudu, alemde Levh-i Mahfuz’un 
vücuduna…” 
 
Vahy-i sarih söyledikleri. Vah-i zimnî ise söylediklerinin içinde olup zahirde 
gözükmeyenler. Vahy-i sarih Kur’an’ın söyledikleri. Vahy-i zimnî ise söylemek 
istedikleri. Söylediklerinin içerisinde ama gözükmüyor. 
 
“Denizimiz, şu sergerdan küre-i zeminimizdir...” Yani bizim zanlarımız yani dimağımız. 
Nemrut’un ateşi, Nuh’un tufanı, Eyüb’ün hastalığı yani dimağda olan vehmi hastalıklar, 
İsa’nın Meryem’i, Musa’nın asası dimağ. Peki şöyle diyeyim: Eyüb (a.s)’ın Mi’racı hangi 
zeminde oldu? Hastalık. Yunus (a.s), balığında. Hz. Meryem İsa’sı ile Meryem oldu. 
İsa, Ruhullah, ölü ruhları dirilttiği için. “Sırr-ı Ehadiyet Nur-u Tevhid içinde inkişaf etti” 
Mi’rac oldu demektir. 
 
“Denizimiz şu sergerdan Küre-i Zeminimizdir…” yani bizim zanlarımız zanlarımızın 
malzemesi Dünya. Dimağımız Nemrut’un ateşidir, Nuh’un tufanıdır Eyüb’ün 
hastalığıdır yani vehmi. Yani o bize inkişaf etmiş, hakikat olmuş fakat ona nisbeten 
bizim bir sürü hastalıklarımız, bizim imal hastalıklar. Yani Mi’rac nerede oluyor? 
Dimağda oluyor. Dimağ seni Levh-i Mahfuz’a kadar götürüyor. Tabii ki kalbîdir, Kalbin 
inkişafıdır. Ama berzahtır, dönüşüm yeridir. Aklı olmayanın Mi’racı olmuyor ki. Yani 
Mi’raca muhatabiyetin neresi? Dimağındır. Yazılım itibariyle dimağ; Arş’ın, Kalbin 
uzantısıdır. Yani hakikat itibariyle Arş, Levh-i Mahfuz’dan üstündür. Arş kalbtir. Levh-i 
Mahfuz ise dimağdır. 
 
Levh-i mahfuz dimağa, Arş kalbe bakıyorsa, Levh-i Mahfuz Şecere-i Hilkatte 
neden üsttedir? Dimağ, kalbin Makes-i Efkarıdır. Fakat Arş, Esma’ya perdesiz 
mazhar olduğu yerdir. Levh-i Mahfuz ise subuti sıfat olan kelam sıfatına mazhar olduğu 
için bu sefer Levh-i Mahfuz mazhariyet itibariyle (sıfata mazhar olduğundan, sıfatta 
esmadan üstün olduğundan) üstündür mazhariyet noktasında. Onun için üsttedir. 
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Çünkü bedende de dimağ üstte, kalb aşağıda. Ama kalb üstündür çünkü dimağ kalbin 
bir şubesidir. Yazılımı, hakikati bu. Hakikat itibariyle Arş ve kalb dimağdan, Levh-i 
Mahfuz’dan üstündür. Ama mahiyet noktasında kalb Esma’ya mazhardır, dimağ 
vahye, kelam sıfatına mazhar olduğu için (kelam da Subuti Sıfattır) mazhariyet 
noktasında dimağ üstündür. Levh-i Mahfuz’un Arş’tan üstün olduğu gibi. Çünkü kelam 
oradan tecelli ediyor. 
 
“Dimağımız şu sergerdan küre-i zeminimizdir, denizimizdir”. Yani dimağ: Nemrut’un 
ateşi, Nuh’un tufanı, Eyüb’ün hastalığı, İsa’nın Meryem, Musa’nın asasıdır. 
 
Dimağın her bir mertebesinin ürettiği bilgi, bu bilgilerin depolandığı depo, hikmet. Bu 
bilgiler kalbe birleşirse ilim olur. Yani tasdikte oluyor. İlim canlıdır, şuurludur ve 
ruhludur. “İlim onu tard eder” sırrı buradadır. “Çık dışarıya” bir eylem değil mi? Aynı 
bunun gibi İlim de böyle tard eder. Yani fiili olarak tard eder, çıkartır. Çık demek başka, 
dışarı atmak başka. İlim böyle atıyor çünkü eylemdir Ondan canlı ve ruhlu, şuurludur. 
İlmin kaynağı Subuti ilim. Subuti ilim cansız olur mu? Makes. Kitabı nerede okuyorum? 
Masada. Bu kadar kaliteli şeyi burada okuyorum diye burada gözüküyor. Dimağ da 
böyledir. Bu ilimleri dimağda yapıyoruz ama dimağda yapıyoruz diye masa değil yani 
okuduğumuz dimağ değil. 
 
İnsan şeytaniyette şeytandan üstün olmasının sebebi: şeytan ancak tasavvura 
kadar gelebiliyor, akla giremiyor. Aklını onun elinden alır ama içine giremez. Ehl-i 
imanda taakkule kadar gelebiliyor ama kafirde dimağdaki bütün mertebelerde 
serbestçe dolaştığı, o sistemleri kullandığı için insanoğlu şeytaniyette, şeytandan daha 
ileri şeytan olabiliyor. Müslümanın taakkulüne giremiyor, tahayyül ve tasavvurda. 
Gafilinde aklını elinden alır. Kafir ve zındıksa zaten dimağını tarumar etmiştir. 
 
“Ve kainattaki faaliyet dahi kâinatın ve envaının sessizce bir konuşması ve 
konuşturmasıdır.” (Mektubat 287) Bu lisan-ı hal konuşmasını kendine tercüme edip 
bu vahy ile kendini inşa ve ihya eden dimağ. “İşte bu hakikatı kulağımla değil, 
gözümle işitiyordum” diyor Üstad Lem’alar 249’da. “Bütün adem alemleri Sübhanallah 
Sübhanallah derken” bunların arkasına geçip bunları ortaya çıkaran dimağdır. Yani 
“Bütün adem alemleri Sübhanallah Sübhanallah” dediğini nereden biliyorsun? “Bütün 
alemler Sübhanallah Sübhanallah derken” diyebilmen için bunların arkasına geçmen 
lazım. Çünkü adem alemleri, Daire-i İlimdeydi. 
 
“Zerratı cevelana, mevcudatı seyerana, hayvanatı seyelana, seyyaratı deverana 
getirir, kâinatı konuşturur; ayatını ona sessizce söylettirir ve ona yazdırır” (Mektubat 
296) Buna muhatap dimağdır. Öyle lügat işi değil bu: zerratın sistemi cevelan, 
mevcudat seyeran. Yani zerrat ile mevcudat arasındaki fark cevelan ile seyeran 
arasındaki fark gibi. Hayvanatta seyelana, gezegenler de deverana. Bu dördünü cem 
edip gösteren de dimağ. Zerrat, sonra mevcudat sonra hayvanat sonra seyyarat. 
Dördünü cem eden dimağdır. 
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Bürudet nasıl yakar? Bürudette ateş cinsindendir. Ateş anlayışımızı yıkıyor bu. 
Bürudet yani soğuğun ileri derecesi. Toz haline getirir, yakıcı. Vazifeyi yapmamak ile 
yakmak bürudete misaldir. Bu etrafından neşretmiyor. Yani ateş gönderiyor. Ateş bir 
şeyi gönderiyor, ortadan kaldırıyor. Bürudet ise onun üzerindekini üstüne alıyor. 
Mesela buzlukta havucu unutsak çıkarttığımızda donsa havuç toz haline geliyor 
donduğu için. Etrafındakileri yani negatiflikleri çekiyor insan. Bazı buz adam. Mesela 
yılan da öyle niye soğuktur? Bizdeki müsbeti çektiği için. Niye bazılarını sevmiyorsun 
insanların? Senden sömürdüğü için. Bazı insanları niye seviyorsunuz? Size yüklediği 
için. Vazifeyi yapmayan kafa sizdekini çeker. O zaman sevimsiz olur. Bu tip insanlar 
etrafındakileri de dondurur. Onları negatif yani tefrit moduna çeker. “İşte zemherir, 
bürudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir” der Üstad. Vazifeyi yapmamaktan çıkan ateş 
bu. Bu ateş kendini yakar, ifrat olan ise karşıyı da yakar. 
 
Nemrut’un ateşinin odunları... Nemrut ateş yaktı ya odun attı. Bizim ateş ise dimağda. 
 
Dimağdaki ateşi yakan odunlar: Nefret, affetmemek, cimrilik, öfke, yalan, gıybet, 
kendini değersiz zannetmek, özgüven kaybı, kıskançlık, haset, yeis, korku, bencil, 
intikamcı, haramları yapmak, farzları yapmamak, hayatına hayatından daha değerli / 
kıymetli idealleri hedef gösterememek (çünkü hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz 
yok), hayatı anlamlı kılan hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayatımıza gaye 
yaptırmak, kendini fark edip tanıyamamak ve tanımlayamamak, bilgiyi netice zannedip 
ilme dönüştürmemek, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve onların tefsirlerini bizim ile 
Allah arasındaki koridor, berzah ve manyetik enerji bağları olduğunu bilmemek, 
hayatını disipline etmemek, kuralsız yaşamak. 
 
Ateş çeşitleri: Bürudet (bert), nar-ı aşk, beyanat-ı Kur’aniye ehl-i dalaletin sımahında 
kulağında kaynayan rasas kurşun, kalay, lehim gibi, dimağında yakan ateş gibi, 
dimağında yanan zakkum gibi, yüzünde saldıran cehennem gibi, midesinde acı dikenli 
darı gibi tesir eder. Kalb ateşi, cemiyetin tahripçi zemini. (Unutma nar nuru yakmaz. 
Belki ateş ışığıyla meded verir. Ateşten halk olunan zihayat ve ziruhları ve zişuurlara, 
Şeriat-ı Garra-yı Muhammediye (s.a.v) Kur’an-ı Muciz-ül Beyan’da melaike, can, 
ruhaniyat der). 
 
Zulüm ve kehribar ateşi (zulüm ateştir). İlmini ve ateş pare zekasını (ilim ve zekâ 
ateştir). Nursuz ateş, ateşperestlik, (ateş temizleyicidir). Fitne ateşi. Gıybet ateşi. Aşk-
ı mecazi (mecazi aşk ateştir). Bidatlar, dalaletler ateştir. Hüzün engiz halet ve o 
dehşetli vaziyet ateş oldu. Firak ateştir. Gaflet ateş oldu. Dimağın mertebelerinin 
bütünlükten ayrılıp tek tek olmaları, vücudun yaşamak ateşi, firak ateşi, halet-i ruhiyeler 
ateşi, habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmak ateşi, (Müslümanların birbirinden 
küsmeleri ateş) şehvet ateşi, fitne-i dini ateşi, şefkat ateşi, hayret ateşi, zulüm ateşleri, 
cehennem ateşi, isyan ateşi, fitne ateşi, hırs ateşi, kızıl ateşler, nifak ve şikak ateşleri, 
küfür-ü mutlak ateşi, meşakkat ateşi, dinsizlik ateşi, bela ateşi, teessüf ateşi, zemherir 
ateşi, zulüm ateşi. 
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Hz. İbrahim as’ın elbisesinden: “Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman 
verecek iman gibi madde-i maneviye, İslamiyet gibi zırh olduğu misillü, Hazreti İbrahim 
cismi gibi gömleği de yakmadı” bize giydirilen ruh, akıl, his, şuur ve hayat gibiler vücud 
libaslarıdırlar. Bunların da yanmaması lazım. “Ateşe karşı mukavemet haletini 
vermiştir” cümlesindeki “Haletini vermiştir” Yani İbrahim’in elbisesini yakmayan, 
imanın verdiği halettir. İman içeridedir, halet onu muhafaza edendir. “Bu işaretin 
remzi ile manen şu ayet diyor ki: “Ey Millet-i İbrahim! İbrahimvari olunuz. Ta maddi ve 
manevi gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh 
olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi”, “Şu ayet 
ise ona karşı bak ne kadar ulvi, latif, güzel, ebede kadar yırtılmayacak hanifen 
müslimen tezgahında dokunacak bir hülleyi gösteriyor.” (Hanifen müslimen tezgahtır). 
“Hanifen müslimen tezgahında dokunan bir hülleyi giydiriyor ki buna “Kur’an 
tezgahında yapılan takvadır” diyor. Kur’an tezgahında takvadır. Takva à vicdanın 
anasır-ı erbaa ve ruhun dört unsuru olan İrade, Zihin, His, Latife-i Rabbaniye...takva 
bu dördünü cem ediyor. Hanifen Müslimen Kur’an tezgahında, Kur’an tezgahında da 
bunlar oluyor. 
 
İman, bir halet veriyor. Halet dışarıya çıkıyor: yani iman göze tesir ediyor (bakışına), 
konuşmanı değiştiriyor. Kokunu değiştiriyor. O imanın verdiği halet ile sirayet ediyor. 
Vücudu ateşe atsan yanmıyor yani buna konsantre diyebiliriz belki. Bu realitedir. Bu 
kanun var. İnsan bu halete ulaşır ise gömleği de yanmaz. Dimağını denildiği gibi 
kullanır ise müthiş bir halet üretir. O halet öyle böyle sarar ki ateşte yakmaz. Mesela 
yanıma Osman’ı da alırım o da yanmaz. Ateşin düşmanı sudur. Su ateşi söndürür. 
İslamiyet Risale-i Nur’da su diye geçiyor. İnsan enaniyet varlığı ile eğer İslamiyet’i 
kabul edip İslamiyet gibi su sıfatında olur ise ateş ona tesir edemez. Ateşi söndürür. 
Ama tersi olduğunda yani su donar ve buz olursa (İslamiyet’e uymayınca donuyor) o 
zaman ateşi söndürmez, kendine varlık rengi veriyor, enaniyetine. O zaman ateş onun 
düşmanı olur ve ateş ona varlık tanımaz yani eritir, yok eder. “İmanın ziyasıyla, 
İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında...” İslamiyet sudur. Su olur isen, ateşi 
söndürürsün. Yani İslamiyet’i yaşarsan, İslamiyet’i öğrenip de donarsan: enaniyet, 
gurur, kibir yaparsan, buz olursan ateşi söndüremezsin, ateş de seni eritir. 
 
Dimağı inşaa eden, iksirleyip, dölleyen ise kelam. Ruhlar arasındaki sefiri, 
elçisidir kelam. Adeta kopyala yapıştır kadar tesir altına alıp sihirleyendir kelam. 
İnsanın batınındakileri canlandırıp uyandırandır kelam. Yani: Alem-i Gaybı 
şifreleyip, Alem-i Şehadeti hulasa edip, insana taşıyandır kelam. 
 
“Şair-i sahir (yani şiir ile sihir yapan şair) emel ve ye’si tecsim etmekle 
hayatlandırarak... Evet bu sihr-i beyani bir nevi tenvim eder” (Muhakemat 89) “Şair-i 
sahir, emel ve ye’si tecsim etmekle hayatlandırarak” yani sendeki emelleri, ye’isleri 
ortaya çıkartıyor. Şiir ile sana sihir yapıyor. Böyle yapınca sende ya emel ya ye’is 
çıkıyor (jilet attırıyor mesela). “Evet bu sihr-i beyani bir nevi tenvim eder”: Yani beyan, 
şiir, konuşma, sohbet aslında (menfi veya müsbet) sihirdir. “Değil ölü insanı 
cemadata nefh-i ruh etmekle bir mükâleme ve mübahaseyi içlerine atmaktır” 
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Kelam nasıl çıkıyor? Kelamda iki zıt beraber bulunabiliyor. Kişinin kendisinin tamamı 
var. Kalbte meyil var. Vicdana geliyor. Vicdanda his, zihin, irade var. Yani o bir şey 
anlatma meyli. Kar topu vadide kütle olmadan katlana katlana (renkli kar olur, beyaz 
olur, sarı olur vs.) vadiye inene kadar dev olur mu? 
 
Kalbten manalar çıktı, çıplak ve yalınayak. Sonra Latife-i İnsaniyeye girer. Latife-i 
İnsaniyeden aldığını alır, vicdana geçer. Vicdandan aldığını alır mı? Kelam mananın 
içinde hâlâ. Kalb à kalbin bütünlüğü à Latife-i İnsaniye à vicdan. Vicdandan dimağa 
gider. Dimağda itikat, iltizam, iz’an, tasdik, taakkul, tasavvur ve tahayyülden alır. En 
sonunda da tahayyülde manaya uygun kelam elbisesi dikilir ve bunları yüklendikten 
sonra akciğerden mahrece geliyor, ağızdan ses olarak muhatabın kulağına atılır. Çok 
tuhaf değil mi? Bu paket oldu. Şimdi daha vücudu yok. 
 
Şimdi bunu (kartopunu) sana nasıl göndereceğim? Yani mucizeye bakın: kalbten meyil 
ettin. Kalbtekileri aldı mı üzerine? Gir Latife-i İnsaniye oradan üzerine aldı mı? Vicdana 
gir. Oradan da aldı mı? Dimağa gel. Yedi mertebeden aldı, dağın tepesindeki kartopu 
oldu mu? Sana nasıl göndereceğim? 
 
Ruhlar arasında, kalbler arasında, dimağlar arasında sefirlik, büyük elçilik yapan 
Kelamdır. Dimağdan sonra kelam “re” denilen akciğere geliyor. Hava gelince, 
akciğerdeki kirli kanı aldı mı akciğer? Tam çıkmadan boğaza geliyor. Boğazda ses 
tellerinde, mahrece o paket konuluyor (mana nasıl giriyorsa). Orada ne ediliyorsa sese 
dönüşüyor bu saydığımız bütünlük. 
 
Şöyle diyebilir miyiz? Elektrik elde etmek için tribünde bobin, disk mıknatıs var. Ortada 
bir bobin dönüyor (rüzgarla veya su ile). Mıknatıs ile bakır arasındaki boşlukta dönme 
hareketiyle elektrik oluşuyor. Yaratıyor Allah hiçlikten. Bu dönmekten (bir isim 
uydurdum) manyetik alan meydana geliyor. Oysa mıknatıs ve bobin arasında bir 
boşluk var. Temas yok. Orada korkunç bir manyetik alan oluyor. Enerji değil. 
Patlayacak gibi oluyor. Buraya bir kablo koyduk. Fazla olanlar biner buraya. Oluşan o 
manyetik alan kabloya biniyor. Nasıl biniyor? Kabloya binip çıkıyor ve ampul oluyor, 
bilgisayarda bilgi oluyor. Görmediğime inanmam diyene katil oluyor, fırında pişiriyor, 
buzdolabında soğutuyor, ocakta ısıtıyor. Her şey oluyor. 
 
Peki elektrik nedir? Elektrik ne yapıyor ise odur. Elektrik ne ise, kelam da bu işte. 
Elektriğin içinde klimayı, fırını, çalıştırmak var. Yük kaldırmak var, yazı yazmak var. İlk 
önce şaşırdınız kelamın dimağ ile alakası nedir? 
 
Bu kelam: ruhumdan ruhuna, kalbimden kalbine, dimağımdan dimağına sefirlik yapan 
büyük elçi. Büyük elçi ne demek? Suudi Arabistan elçiliği var İstanbul’da. Suudi 
Arabistan elçilik binası dışında Türk kanunları geçer. Elçilik binası içinde ise Suudi 
Arabistan kanunları geçer. O bina o devletindir. O devletin daireleri, müstemlekeleri, 
küçük yeri deniyor bun. Bu kelam sanki Arabistan’ın Türkiye’deki konsolosluğu gibi. 
Kelam benim konsolosluğum sende. Konsolosluk açıyorum sana. Ben senin ruhuna, 
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memleketine konsolosluk açıyorum. İstesen de istemesen de o gidiyor oraya 
yerleşiyor. 
 
Peki o kelam paketi içinde ne var? Kalbim var, hissim var, meyillerim var, fikirlerim var, 
hassasiyetlerim var, cinim var, psikolojik bozukluluğum var, duygusallık var, öfkem var, 
ahlaksızlığım var! Yani bu kelam: bağsız bağ, kablosuz kablo, yönsüz yön, yönü yok. 
Gönderiyorum bu kelamı sana ve sende konsolosluk açıyorum. Kelam ruhun refrefi, 
aklın burağı... 
 
Biz şu anda konuşuyoruz ama kelamın vücudu var mı, görüyor musunuz? Gözle 
görüyor musunuz? Burun ile koklayın. Kokusu yok! Ama koku da var kelamda. Ben 
şimdi kokmuş bir etten bahsedeyim. Kelamda dil de var: “limon” desem ne uyandı 
sende? Ağzım sulandı. Limon dedim, konsolosluğum orada vazife yaptı. Ben konuşma 
anında senin devletine, memleketine konsolosluk açıyorum. Yani kelamla sana 
taşınıyorum. Kelam onun için sihirdir. Menfi veya müsbet. Ben şu anda sizi 
sihirliyorum. Asa-yı Musa sihirdir. Musa (a.s)’ın sihridir. Sihirleri yok eden sihirdir. 
Kelamın içerisinde kelamsızlık da var. “Bana öyle bir baktı ki” Yani ne dedi? Neler dedi 
ya... Oysa hiçbir şey demedi. Keşke bir iki kelime deseydi, mahvetti bakışıyla. Engerek 
yılanı gibi bakıyor, pis pis bakma diyorsun. Veya “Şu adamın simasına bak ya.” diyor. 
“Çok şey söylüyor” diyor siması.  
 
Kelamı görüyor musunuz? Sihir gibi dimağı nasıl döllüyor diye anlatmaya çalışıyorum. 
Dimağım ile dimağını, kalbimle kalbini, ruhumla ruhunu, aklımla aklını iksirliyorum. 
Kalbimle kalbini mayalıyorum. Ruhum ile ruhuna taşınıyorum. İnşaat yapıyorum, inşa 
yapıyorum, ihya yapıyorum, taşınıyorum. En kalitelisi taşınmaktır. Bunu kelam yapıyor. 
Allah ile kul arasındaki bağ nisbet kelamdır. Mesela radyo verici istasyonu neden 
çalmıyor burada? Çünkü radyo aleti burada yok. Vahyi yayın yapıyor. Mesela radyoyu 
açsak ses var. Televizyonu açsak surette var. Şu an da vahyi zaten çalışıyor. Allah’ın 
kelam sıfatı Resulullah zamanında var şimdi yok olsa idi nakıs olur. Şimdi yapmıyor 
mu? peki radyoyu açtık ne gözükür sırf? Ses. Çanak anteni açtık, televizyonu açtık. 
Ses ve görüntü. Şu anda vahyi tecelli ediyor ama o vahyi mertebesini tutacak 
aletimiz yok. Biz sesi tutacak aletimiz var. Anten var, çanak anten yok gibi... 
  
Kelam: Alem-i Gaybı şifreleyip, Alem-i Şehadeti hulasalandırıp insana taşıyan, 
insana taşınan. Kelam sihirdir. Adama öyle bir telkin yapıyorlar ki: gidip intihar 
bombacısı oluyor. Adama bir anlatıyorsun kendisini aşağıya atıyor. Öyle bir sihirdir ki 
bir anlatıyorum Müslüman oluyor. Bir konuşuyorum dinsiz oluyor. Kelam ne imiş? İki 
zıt şeyi beraber bulundurabilendir. İmanı da küfrü de. 
 
 
 
Vahyin: suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyeti: 
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Mesela bende zıtlar yok mu? Gadab, muhabbet, nefret, merhamet var. Yani her şey 
var. Bir elektrik düşünün buzdolabını da elektrik ocağını da çalıştırıyor. Kelamda 
muhabbet de var, adavette var. Akıl da var, his de var. Kalb de var, ruh da var. Hiçlikten 
yaratılıyor. Kalbten meyil ettim, Latife-i İnsaniyeden bir şeyler aldım. Ondan sonra 
vicdandan aldım, dimağdan aldım. Dimağa girdi. Dimağda da boyalandı. Çıktı bu 
paket. Sana nasıl atacağım bu kartopunu? Hiç olacak şey mi? Boğazda ses teli var. O 
paket buraya nasıl geliyor? 
 
Yani Alem-i Şehadete çıkıyor. Bak oraya kadar yani içerideyken Alem-i Gaybda. Alem-
i gaybdan şehadete geliyor, mahreçlere. Mahreçlere de sesi alıyorum. Çıkarken 
havaya biniyor. Havaya binen kelam, kelama binen benim. Kelam çıkınca ilk önce 
mimiklerine bakıyor insan farkında olmadan gözü gözüne bakıyor. Sonra ilk 
karşılayan dimağdır. Dimağdan önce hiçbir şey karşılamaz. Çünkü vahye muhatap 
olan kalb değildir. Benim vahyimdir. Aslında ben sana vahy ediyorum. Taşınıyorum 
sana. Vahy ediyorum. 
 
Eğer karşıdaki insi şeytansa benim Lümme-i Şeytaniyeme hitap ediyorsun. Dimağa 
gidiyor. Dimağ bozulmamışsa zaten o giriş kapıları darmadağın olmuş. Şöyle diyeyim: 
bir cinnî şeytan ile konuşurken dedim: “niye Müslümanlara rahatsızlık veriyorsun? 
Gitsene kafire” “Sen boş eve, karkas eve girer misin?” dedi. “Girmem”, dedim. “Onları 
insan zannediyorsunuz oysa onlar karkas binaya benzer. Ne oda ne mutfak var. İçeride 
hiçbir şey yok. Ağzından girip (özür dilerim) kıçından çıkıyoruz. Müslümanlar ise 
donatılmış ev gibidir, oralarda olmak bize zevk veriyor. Oralarda yiyecek, barınak ve 
bizi eğlendirecek şeyler buluyoruz. Müslümanları kızdırmak bize eğlence veriyor. 
Müslüman doludur, içinde insan var. Kafir insan değil” dedi. “Nasıl insan değil...cesed 
işte. İnsana benziyor” dedim. Ancak güldü, gülme ile cevap verdi. 
 
Elimde yedi renkte yedi tane kalem olsa ve bunların hepsini elime alıp tek bir kelime 

VAHYİN: Sureti           à  Mushaf  (A.Şehadet) (Hayatındadır) 

                Kanuniyeti   à  Levh-i Mahfuz (Dimağındadır)                             

               Hakikatı        à  Arş (Kalbindedir)                                                

               Mahiyeti       à  Arş-ı Azam (Ruhundadır)                                     

Kitaplığımızdaki Kur’an surettir.  

Mahluk tarafı suret.  

Kur’an à Kitab-ı Mübin.  

Levh-i Mahfuz’da Kitab-ı Mübin’indir.  

Senin Kitab-ı Mübin’in..  

İmam-ı Mübin demiyor.  

Çünkü “oku kitabı” demeyecek. 

“Oku kitabını” diyecek. 

Kelam sıfatı  Şecere-i Hilkatte 

Bizdeki karşılığı KELAM 
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(mesela هللا) yazsam o yazılan Kelamdır. Onun içeriği de o yedi renk olur. Farklılıklar 
aynı yerde yani kelamın içinde. Allah da böyle: Allah tek. Esmalar farklı. Bir kelam 
söylerim sen farklı anlarsın, sen farklı, sen farklı anlamanın sebebi içerisinde farklılıklar 
var. Aşağıda Hasan mı Allah mı yazıyor? Her gören için bu Allah’tır, farklı bir şey 
yazmıyor. 

 
Peki bu Allah kelamı içinde galip renk hangisi diye sorsam herkese farklı cevap verir: 
kimi için kırmızı galip, kimi için mavi, kimi için sarı renk galiptir vs... Bu misali kelam 
için kullandım ama ehad, ehadiyet, vahdet, vahdaniyet buradan çıkar. İçinde farklılıklar 
varken dışarıda tek bir kelam olarak gözüküyor. Sebebi ise kalemi tutan el tek. Kalemi 
tutan el, kelam. Tek el tuttuğu için farklı içerikte aynı şeyi çiziyor. Farklılıklardan kasıt: 
Kalb, ruh, his, latife, dimağ, tahayyül, tasavvur, taakkul var, hepsi var. 
 
Kelam ile: dimağ anlayışınız değişecek veya taşınacak. Kelam kuvve-i hayaliyeyi 
canlandırır. Bu canlanması ile tasavvur da canlanıyor. İçlerine adaveti veya 
muhabbeti atar. Risale-i Nurda şöyle geçiyor: “Hem de manaları tecessüm ettirir, hayat 
verir, içeride ölü olan manalarınıza hayat verir kelam (dışarıdan gelen kelam) içinde 
hararet-i garizayı derc eder” 
 
Allah cc vahiyde aracı olarak (vahye en yakın olan) kelamı kullandı. Allah kulları 
arasında ilişkinin en kaliteli sebebi kelamı gördü. Subuti sıfattan, kendisiyle kulları 
arasında sefirlik yapan, bağ kuran, kelam ki vahiy. “İlim, irade, kudreti tazammun 
eden” kelam ile: “Ey sema suyunu kes, ey arz suyunu yut!” derken oluyor. Olurken 
söylüyor. Kelam ayn-ı kudrettir, kudret ayn-ı kelamdır. Mesela bu yaprak ayn-ı 
kelamdır, aynı zamanda ayn-ı kudrettir, konuşuyor. Onun için kelamı sırf konuşmak 
zannetmeyin. İlim, irade, kudret var içinde. Yani İlim, irade, kudreti renkli kalem 
olarak farz etsek onları elimde tutan kelam olur. Tahtaya çizsem kelam bu farklılıkları 
tek yaptırıyor, farklılıkları aynı yerde tutuyor. 
 
İlim, irade, kudreti kelamıyla bize gönderiyor vahiy olarak. Bize taşınıyor. Biz onu 
kabul edersek o bizde uyanıyor. Bizde de ilim, irade, kudreti donanımımıza aldığımız 
kadarıyla bizde ona mı sahip oluyoruz ileride. Senin Kur’an’ın oluyor. Yani Alem-i 
Şehadetten gittikten sonra o donanım, o yüklendiğimiz şey senin kitabın oluyor orada. 
Kün feyeküne mazhariyet yani Cennette “ol” dediğin zaman olacak şeyin kalitesi 
buradaki ilim, irade, kudrete mazhariyetin kadardır. Cennette bizim istediğimiz 
olacak mı? Olacak. İstemediğimiz olmaz. Cennette biz bir şey desek “gel bana / ol” 
dese olmayacak mı? Onun kalitesini ise vahye burada ne kadar muhatap olursak 
cennette de “Kün feyekün, ol!” deme yetkisi o kadar olacak. 
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Allah Resulü ağaca “gel” diyordu geliyordu. Bizim cennette yapacağımızı Resulullah 
(asm) dünyada yapıyor. Allah bir şeyi emreder olur mu? Olur. Olma dese olmaz değil 
mi? Allah “gel” dese gelir “git” dese gider. Sen Allah’a ne kadar iman edersen Allah o 
imanını donduracak. Cennete gittiğinde Cennettekilere diyeceksin ki “gel” gelecek. 
“Git” diyeceksin, gidecek. Allah’ın (cc) burada ilim, irade, kudret ile yaptığını sen 
mazhariyetle cennette yapacaksın. Yani mazhariyet, mazhar olduğun için. Cenab-ı 
Hakk’a iman etmenin oradaki durumuna bakın. 
 
İman etmek bir şeye mesela bunun kalem olduğuna iman ettim gibi değil. İman seni 
değiştirip, dönüştürendir. Emin olmak o işte. Kadere iman bu yani. Mesela kalemin 
kalem olduğunu onayla veya reddet. Kalem hâlâ dışarıda duruyor. Ama Allah’ı kabul 
ettim veya reddettim dışarıda olmaz. Bu kalem gibi değil. Allah’ı onayladım, iman ettim. 
İmanım gibi boyalandım. Taayyün ve teşahhus etti. 
 
“Efkâr ve hissiyatın mecra-yı tabiisi nazm-ı maanidir” (Muhakemat 86) Efkâr ve kalbteki 
hislerin, mecra-yı tabiisi yani karşıki tarafları, sihirli, büyülemek... fikrim fikriyatınızı, 
hissim hissiyatınızı, nazm-ı maani yani bendekileri kopyala yapıştır yapmak kelamdır. 
Farklı manaları tek şey olarak tutan elim kelam olsa o farklılıklar sıfatlar olur. Ama çok 
tuhaftır ilim ile, kelam ile meşgul olanlar pek yok. Alimler başka. Bizim kardeşlerden 
bahsediyorum. Kelamı zaten basit görüyor. Hiç duydunuz mu kelam dersi? 
 
“Efkâr ve hissiyatın mecra-yı tabiisi nazm-ı maanidir” Yani manaya göre sesin, 
üslubun, harflerin dizilmesi kelamdır. Kömür ile elmasın içindeki maddeler aynı ama 
yerleri değiştirince biri elmas, biri kömür oluyor. Kelam sırf ağzınızdan çıkan ses 
zannetmeyin. Mimikler, bakışlar kelamdır. Kelamın en basit mertebesi sestir. 
Yaprak ayettir. Konuşmuyor mu? Lisan-ı Hal ile, tavren konuşması var. 
 
Kur’an’ı Allah cc direk insana indirebilirdi. Ama önce Levh-i Mahfuz’a neden 
indiriyor? Çünkü Kelam-ı İlahi’ye muhatap olacak bir fıtrat yoktur, olamaz. Mesela 
profesör tamamen kendisini ifade etse ilkokul çocukları, birinci sınıfa ne anlar 
çocuklar? La teşbih ve la temsil. Allah cc kelam-ı İlahisi bu değil yani Kur’an gibi değil. 
Kelam sıfatı. Oradan kelam iniyor. Ne kadar indiğini bilmiyoruz ki. Levh-i Mahfuz’a 
indirildi. Yani subuti sıfatın ta kendisi değil. Benim anlattıklarım, anlatmak istediğimin 
veya tamamen içimi ifade edebilir mi kelamım? Subuti sıfattan olan kelam, ne kadar, 
nasıl bir formatta hangi mertebede iniyor ise Levh-i Mahfuz’a indi. Levh-i Mahfuz’da 
insanın dimağına dönüştürülüyor. Dimağ seviyesine. İnsanın dimağına uygun 
hale geldikten sonra, ceberut, cebredici güç temsilcisi olan Cebrail, 
peygamberimize getiriyor. 
 
Sadece konuşmak olmadığına delil Sahabelerin Resulullah’ın karşısındaki 
sarhoşlukları belki de. Keban’dan çıkan beş yüz bin volt cereyanı eve bağlayabilir 
misiniz? Ara trafolar var değil mi? Levh-i Mahfuz ara trafodur. Beş yüz bin volt kelam 
sıfatından gelen o enerji o sisteme giriyor, orada dönüştürüyor. Şehir trafolarına giriyor, 
mahalle trafolarına dönüştürülüyor ondan sonra (Levh-i Mahfuz’a gelene kadar 
Cennet-Cehennemden, Arş’tan, Levh-i Mahv-İsbattan) hepsinden dönüştürülerek bize 
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uygun şekle getiriliyor. Ondan sonra Resulullah asm söylüyor. Ama bu kelam içerisinde 
ters gitme yolları açıyor demektir. Kelam nereden gelmiş ise o kelamla oraya 
gidebilirsin demektir. Yol kendisidir. 
 
Ben Almanya’dayım, sen Türkiye’de. Telefon etsem sesin bana gelmez mi? O zaman 
bana geliyor ki benim sesim de ona gidebilir. Vahye muhatap olan vahiy kaynağına 
kadar gidebilir o vahiyle. Çünkü vahiy koridordur, yoldur... Kelam sıfatı Subuti sıfattan 
geliyor. İnsanda öyle bir şey var ki subuti sıfatın arkası olan zati sıfatın, onun da arkası 
olan şuunat-ı zatiyede sistemler, özellikler var. İnsan bu kelam sıfatıyla, kelamın 
kaynağına gittiği gibi, kelamın arkasına da kelamsız gidebilir. 
 
İmam-ı Rabbani hazretleri “kelamla kelamın çıktığı kaynağa kadar gidersiniz. Kelamın 
çıktığı kaynaktan ben daha arkaya geçtim diyen biri kelam söylüyorsa hâlâ kelamdadır” 
diyor. Geçmemiştir. Çünkü orada konuşmak yoktur. En güçlü ses, sessizliktir... Çünkü 
her şey olabilir sessizlikte. Ama sesin kendisinde bir şey olmuştur. 
 
Sihir ile içerdeki art niyetim sana taşınıyor. Mesela biz hala bilmiyoruz: harama 
baktığımız zaman o görüntü lisan-ı hali ya onun lisan-ı hali bakma ile koridoruna giriyor. 
Diyorsun ki “bu adam beni çok etkiledi. Sihirledi beni yaa!” Ne demek sihirledi? 
Tesirinden çıkamıyorsun. Mesela çocukla anne öyle bir bağ kurmuş ki (şefkat bağı) 
çıkabilir mi onun dışına? Çıksın da göreyim. Kelam da öyle bir insanı bağlıyor ki 
çıkamıyorsun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 17 

Kelam 
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Mevzular: 
• Dimağ nasıl döllenir? 
• Kelam nasıl bir şeydir?    
• Kelamın vahiyle farkı nedir?   
• Nasıl gelir, nasıl iksirleyip mayalar? Ne olur bende?  
• İç alemde nasıl nereler aktif olur? 

 

 
Kelam-ı İlahinin (Vacib-ul Vücudda ki değil) Şecere-i hilkatteki: 

• Sureti    à Mushaf, kütüphanedeki kitap, mahluktur, tutuyorsun 
• Kanuniyeti  à Daire-i İlimde (Daire-i ilim, Levh-i mahfuzun ilk dairesi ilk 

zuhuru. Levh-i mahfuzdan direk sana gelmiyor) 
• Hakikatı  à Levh-i Mahfuz 
• Mahiyeti   à Arş-ı Azamın damı olan Kab-ı Kavseyn 

 
Bir önceki derste kelamın kanuniyeti için Arş demiştik, yanlış mı? Arşın bizdeki karşılığı 
Kalb. Levh-i mahfuzun bizdeki karşılığı Dimağ. Yani dimağ, kalbin şubesi olduğu için 
merkeze alınca Arş yazabilir ama karışıklık olabiliyor. Kur’an Arş’a inmedi. Levh-i 
mahfuza indi. Ama Levh-i mahfuzu biz biliyoruz ki kalbin makes-i efkardır yani dışa 
vuruşudur. Hakikat, hakaik-ı eşyayı sabitetun yani esmanın perdesiz tecelli ettiği yer 
Arştır. Fark şu: Kalb merkezdir. Kalbin iki ayağı var biri dimağ diğeri de vicdan. (İçinde 
başka şeyler de var ama dışa vuruşları):  
 

• Makes-i efkarı   à Dimağ (yani kalbdeki fikirlerin zuhur yeri)  
• Mazhar-ı hissiyat  à Vicdan. 

 
Buna göre dimağ otomatik olarak Kalbin şubesi. Kalb, Arş’ın bizdeki hulasa-i camiası, 
karşılığı. Levh-i mahfuzun bizdeki karşılığı à Dimağ. Yani teknik yapı. Arşta perdesiz 
Esma tecelli ediyor (burayı kaçırma!) Levh-i mahfuz zaten Arş’ın şubesi idi. Sistem 
bakımından Levh-i Mahfuz düşüktür Arş’dan. Çünkü Levh-i Mahfuz makes-i efkarı, 
fakat Arş’ta zuhurat, sistem, ayinedarlık Esmadır. Esmanın perdesiz tecelli ettiği yer. 
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Arş’da Esmalar perdesiz tecelli ederken Levh-i mahfuza sıfat tecelli ediyor. Sistem 
bakımından Levh-i Mahfuz düşüktür Arş’dan. Ama Levh-i Mahfuza (Sıfat-ı İlahiye yani 
subuti sıfattan Kelam sıfatı) direk Sıfat tecelli ediyor... Esma, Sıfattan düşüktür. 
 
Sual: Niçin Levh-i Mahfuz, Arştan yukarıda?  
Elcevab: Bedenimizde de kalb aşağıda, kafa yukarda. Yani bu mekân itibariyle öyledir 
ama biz biliriz ki Kalb camidir. Şecere-i hilkatte de böyle. Ama kafa biliyoruz ki kalbin 
şubesidir. Ama kafanın (Levh-i Mahfuzu) üstünlüğü var kalbden. Açıklaması şu: 
Kelam-ı İlahi à Sıfattır. Sıfat-ı Sübutiyeden olan Kelam direk Levh-i Mahfuza tecelli 
ediyor. Bundan dolayı Dimağa Sıfat tecelli ettiği için, mazhariyet noktasında direk 
Sıfatın aynası olduğundan (sistem bakımından Arş’ın şubesi iken) Kalbden üstündür. 
Arş’dan üstündür. Arş aşağıda, Levh-i Mahfuz yukarda. 
 

• Kelam Sıfatı  à Levh-i Mahfuza tecelli ediyor. 
• Esmalar  à Arş’a tecelli ediyor 

 
Arş yapı bakımından, sistem, mahiyet bakımından üstündür. Fakat Levh-i 
mahfuza direk Sıfat tecelli ettiği için, mazhariyet noktasında Levh-i mahfuz 
üstündür. Dolayısıyla aklı olmayanın dini yoktur. Kalbi de yoktur, bir şeyi yoktur. Vahiy 
direk dimağa tecelli ettiğinden orası merkezdir. Çünkü akıl yoksa (Kur’an-vahiy ilk 
olarak akla geldi, kalbe değil) ihtiyar ortadan kalkardı, çünkü Kalbde irade var. 
Dimağda ise ihtiyar var. İhtiyar direk iradeye başvursa, İrade zaten “Elestü bi Rabbiküm 
Kalu Bela” dedi zaten. O zaman ihtiyar ortadan kalkınca, hiçbir tane kafir olmazdı, 
herkes Müslüman olurdu. Kur’an- vahiy direk kalbe hitap etseydi, bir tane kafir olmazdı. 
Derecelendirme dimağda oluyor. Red dimağda oluyor. Dimağda ihtiyar, kalbde irade 
var. İrade subuti sıfattan olduğu için ihtiyarı yönlendiriyor. Malzeme veriyor. Çünkü 
İrade mazi ve müstakbeli bütünleyip halde yaşamak özelliğine sahip. İhtiyar ise, mazi 
ve müstakbeli değil, hali değerlendirir. Dolayısıyla eğer vahiy, dimağa değil de ilk önce 
kalbe muhatab olsaydı Kafir-Mümin olamazdı. Müslümanların derecesi olmazdı. Kalb 
ve ruhun derece-i hayatı dimağdan başka bir sistem olduğu için, mutlak olacaktı, artık 
reddetme şansı olmayacaktı. 23. sözdeki o esfel-i safilin ve ala-yı illiyyini çıkartan 
Dimağdır. 
 
İlk önce Mi’rac’ta Rüyetine geçmiyor. İlk önce Allah Resulü Kelamına mazhar oldu. 
Sonra Rüyetine. Hiç tesadüf var mı Risale-i Nurda: “Kelamına ve Rüyetine mazhar 
oldu”. Levh-i mahfuza kadar “Rabbî, Rab, Rabbe hu, Rabbi inni messeniye...” “o 
Rabbine nida ettiği zaman” diyor ya Eyüb as َنیِمِحاَّرلا ُمَحَْرا َتَْناَو ُّرُّضلا َىِنَّسَم ّىَِنا ِّبَر  Lem'alar 
8: Rabbe hu à “O Rabbine nida ettiği…” à ayeti biz Rabbimize, Rabbim. 
 
Levh-i Mahfuzdan aşağıda herkesin “Rabbi” farklı. Levh-i Mahfuzda Rabler teke 
iniyor, Rabb-ül Alemine dönüşüyor. 
 

• Mec’ul den Levh-i mahfuza kadar    à Rabb-ül Alemin (Akrebiyete 
bakar) 

• Levh-i mahfuzdan Alem-i şehadete kadar à Rab (Kurbiyete bakar) 
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Levh-i mahfuz à Namustur, ondan sonra Mahiyet-i İnsaniye birdir. Misal: Bin 
küsur tane elma çeşidi var, ama bizim kapıdaki elma çeşidi Namustur. Herkese hususi 
olması Namustur. Kanun ve Namus arasındaki fark: 
 

• Namus  à İradeden (hususidir) 
• Kanun  à Emirden (geneldir) 

 
“Hem kanunlar ve nevamis denilen şeyler, ancak ilim ile irade ve emrin enva'a olan 
tecellilerinin isimleridir. Evet kanun emirdendir, namus iradedendir. İşte kâinat 
müsebbebatın lisanıyla kَّٰ َُوُھ َِّالاَ ھلِاَ ال  ile Hâlık-ı Hakikî'yi ilân ediyor.” (Mesnevi-i Nuriye 
59) 
 
Uluhiyet ve Rububiyet: Allah kalbde taayyün ve teşahhus etti ama sen direk 
bakamıyorsun. Dimağla bakıyorsun. Dimağ da seni kayıtlıyor. Allah’ın sana taayyün 
ve teşahhus ettiği gibi sen bakamıyorsun. Kalbinde Allah’ın taayyün ve teşahhus 
etti à Uluhiyetin… Onunla boyalanıp bakma miktarı à Rububiyetin... İnce bir fark 
var ama aslında çok ince değil. Meseleyi bildiğin zaman çok kolay. Kalb aynasında 
Allah (cc) taayyün ve teşahhus etmesi à Uluhiyet (yani seni boyalama miktarı, yani 
misafiri ağırlamak miktarı, Sıbgatullah, Huluk-ul Kur’an. Allah’ın ahlakı ile boyalanmak) 
O boyanan kalble dimağı inşa ediyor, imanın ziyası dimağda nura dönüşüyor. İmanın 
nuru dimağda. İmanın ziyası kalbde. Bu Allah’ın taayyün ve teşahhus ettiği kalb ile 
dimağ boyalanıyor, inşa oluyor. 
 
Dimağla bakmak Rububiyet, kalble bakmak Uluhiyet. Ama kalble bakmak herkese 
müyesser değildir. Allah taayyün ve teşahhus ettiği gibi bakabilmek ancak (şu ana 
kadar anladığım diğerleri külliyattan tesbitlerimdi. Şimdi kanaatimi söylüyorum): direk 
kalbden bakabilmek, peygamberlere ve asrın imamlarına mahsus. Mümkün değil 
kimse için. Oradan baktırılıyor, sen bakmıyorsun, çünkü direk Kab-ı Kavseyn’e 
bakıyorsun. Niye asrın imamları? Çünkü vazifeleri çok büyük. Asrı inşa etme, ihya 
etme, inşaat etmeyle vazifeli. 
 
Sual: Kalbden bakmak, Levh-i Mahfuza girmek mi demek oluyor? 
Elcevab: Hayır, kalbden bakabiliyorsan, Kab-ı Kavseyn’e giriyorsun. Dimağla baktığın 
zaman, direk Levh-i Mahfuza vuruyor. Bundan sonra yürüyeceksin. İmam-ı Rabbani 
hazretleri diyor ki: Levh-i Mahfuza kadar konuşmak var: konuştun, mazhar olduklarını 
söyledi. Bundan sonra ben geçtim, Arş-ı Azama ben geçtim diye hala konuşuyorsa, 
konuşması gösteriyor ki orda değildir. Arş-ı Azama kadar ruhtur. Aslında şöyle geçiyor. 
Arşa kalble bakıyorsun, Levh-i mahfuza dimağla bakıyorsun, Arş-ı Azama ruhla 
bakıyorsun. Ama bu şimdi sendeki yön. Allah senin kalbine taayyün ve teşahhus etti 
mi? Senin bakışın Arşa kadar (senin bakışından bahsediyorum) 
 

• Kalble bakarsan   à Arş.  
• Dimağla bakarsan  à Levh-i mahfuz.  
• Ruhla bakarsan   à Arş-ı Azam… Bu senin sistemin.  
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Ama Allah (cc) taayyün ve teşahhus etti kalbine. Sen artık hissiyat-ı insaniye kalb ve 
ruh seviyesine çıktığı zaman, hissiyat-ı insaniye kalbin ve ruhun derece-i hayatına 
çıkınca, ihsan-ı İlahi olduğu için, vazifedar olduğu için (kalbiyle- direk bakarsın derken, 
ruhtur) hissiyat-ı insaniyen ruh seviyesine çıktığı zaman Kab-ı Kavseyn’e direk ruh 
vuruyor. Ruhla oluyor senin işin. Ruh seviyesinde yani. Kab-ı Kavseyn’den sonra 
artık ruh da yok. Fena-yı mutlak. 
 
Sual: Ahmed’le Muhammed’in asm buluştuğu yer neresi? Asrın imamları 
Muhammed’e asm dahil olmadan nasıl çıkmışlar yukarı?  
Elcevab: Kab-ı Kavseynde.  
 

• Ahmed (asm)  à Alem-i Şehadette.      
• Muhammed (asm) à Nur-u Muhammed à Mec’ulde 

 
Bir Nübüvvet var bir Risalet var. Peygamber ve asrın imamlarına mesuliyet 
yüklüyorsun. Sen Gafur’dan mesulsün ama zorlayamazsın, yöntem (dövme) 
uygulayamazsın. Peki nasıl mesulüm? Yetki vermedi. Dokunamazsın, ne isterse onu 
yapar ama mesulsün. Aynen bunun gibi de asrın irşadıyla mesul olacağım ama yetkim 
yok. Yetki ne? à Etki… Etki ile olur, mazhariyet ile olur, vazifedarlıkla olur. Vazifedarlık 
nedir? Peygamberin asm Risaletine hamledecek, taşıyacak yükü. Hz. Ali ra diyor ki: 
“Ameliyle insanları geçemeyenler, nesebiyle geçmesi yalan olur” (yani nesebiyle 
Seyyid olamazlar). 
 
Namaz kılmıyor, Seyyiddir. Senin topuğuna gelemez. Hz. Selman-ı Farisi İran’dan 
gelmiştir. Hıristiyan menşeidir. Onun hakkında Peygamber “Benim nesebimdir” diyor. 
Çünkü Peygamber asm’ın nübüvvetini değil, risaletini yüklenmiş, taşıyor. Bana karib 
olanlar neseben değil, risalet cihetiyledir. Hz. Ebubekir onun nesebi değil ki ama Hz 
Ali’den ra üstündür. 
 
Dimağ hariçten Kelamla nasıl inşa olur? Bir insan beşeriyet itibariyle, kafamız nasıl 
inşa oluyor? Nasıl tesir altında kalıyor? Niçin garib garib hisler, duygular- aşk, 
muhabbet, gadab hisler oluyor? Dimağ nasıl ilk önce inşa oluyor veya işgal oluyor? 
Onu anlatacak, yaşadığımız dünyadan bahsedecek, sonra “Teemmel” diyecek à 
vahiy de böyledir! Yaşadığımız dünyadan yaşadığımız haletle, yaşadığımız ama 
tanımlayamadığımız, işgal altında dimağın olması. Nasıl cep telefonlarla, tabletlerle, 
bilgisayarla, oyunlarla, televizyon ve kesinlikle en sert işgal altında bırakan şer à 
“haberler”dir. Haberden daha kesin beni işgal edeni görmedim. Diziden daha 
beterdir. Muhabbetle bakıldığı için. 
 
İlk önce dünyamızdan anlatacak, Muhakemat 97’den başlayacağız. Nasıl işgal 
oluyoruz veya inşa oluyoruz? O bildiğimiz dünyadan girecek, sonra uçak irtifa aldıktan 
sonra, düz devam edecek. Sonra ineceğiz aşağıya Allah’ın izniyle piste. Eğer pist 
bulursak. Ama zordur! 
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Karşılığı Şecere-i hilkatte olan Kelam-ı İlahiyi şimdi insana uyguluyoruz: Mushaf à 
insanda à Hayat, Alem-i şehadetteki hayatımızın tümü. Bunu uygularsam à Daire-i 
hayatımız. Bizdeki Kelamı hayata dönüştürüyoruz. 
 
Hutbe-i Şamiye 77’de diyor ki: “İnsanın davranışları ve kelamları, kalbin ve hissin 
temayülatından çıkar”. Ben bu konuşmaları, bu davranışlarımı batının dışa vuruşu 
değil mi? Yani alem-i şehadette benim konuştuklarım ve yaptığım eylemler, 
dimağım ve kalbimin dışa vuruşlarıdır. 
 
İşarat-ül İcaz 67 de diyor ki: “Küfür kalbe ait bir sıfattır. Zünnar ve şapka gibi şeyler 
nasıl küfrün alameti olur?” Üstad diyor ki: “Batın-ı umura ihata etmek zordur ama 
batının, kalbdeki yapının dışa sıfatlarıyla kendisini ifade eder”. O sıfatlarla merkezin ne 
olduğunu biz biliriz. Münafık da öyle tesbit ediliyor.  
 
Sual: Mesela münafık kalbe ait bir sıfattır ama nasıl anlarız?  
Elcevab: 1-Konuştuğu zaman yalan söyler, 2-Sözünde durmaz, 3-Emanete hıyanet 
eder. “Münafık; itikadsızdır, kalbsizdir ve vicdansızdır, Peygamber (A.S.M.) 
aleyhindedir.” (Emirdağ Lahikası-1, 78) En büyük hıyanet ise mukaddesatadır. Sonra 
namustur. Sonra vatandır. Namus kendisi demektir. 1-Din, 2- Kendisi, 3-Vatan. Dinine, 
vatanına ihanet eden hiç şüphesiz münafıktır. Çünkü Allah Resulü asm diyor ki: 
Münafık konuştuğu zaman yalan söyler.  
 
Bu alem-i şehadetteki hayatımız. (Mushaf). Benim hal harekât ve davranışlarım 
aslında Kelama dayanıyor. Kalbin ve hissin temayülatından çıkan insanın fiilleri diyor. 
Davranışların batınısı Kelamdır. Vahyi oluşturuyor. Kelam kalbe geliyor. Kalbden 
çıkarken, davranış ve söz olarak çıkıyor. Söz ve davranışın kaynağı Kalb, arkasında 
Kelam-ı İlahi, Vahiy. Peygamberin en büyük iyiliği nedir? Allah’ı haber vermesi. Başka? 
O Allah’ın dediğini yaşaması. Kelamı fiile dönüştürmüş. Mesela: “Ey Sema, suyunu 
kes” dediği anda kesiliyor, kesildiği anda söylüyor. 
 

KELAM-I İLAHİ’NİN: 

• Sureti  à  Mushaf  à  A.Şehadetteki hayatımızın tümü 

• Kanuniyeti à Daire-i İlimde à 

• Hakikati  à Levh-i Mahfuz à 

• Mahiyeti  à Arş-ı Azamın damı à 

                            olan Kab-ı Kavseyn 

Şecere-i Hilkatte 
• Büyük insan 

• Kitab-ı kebir-i kainat 
• İslamiyet 
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Kelam üç sıfatı tazammun eder:  
1. İrade  à Eylemdir, dışarıya çıkan neticedir 
2. Kudret  à Vücud-u haricidir, İradeyi ayakta tutandır 
3. İlim  à Sahibi olan kendisidir, ona bağlı 

 
Gördüğümüz her şey iradedir, kudret değil: Kainattaki tekvini ayetler à İrade-i 
İlahiyenin. İrade-i İlahiyeden gelen Kelam-ı İlahi donmuş iradedir. Şu anda benim 
davranışım, Kudret değil, iradedir. Sizin gördüğünüzà iradedir. 
 
Atom à Enerji à Esir à Madde-i hayat à Ayn-ı hayat… bu süreç kudrettir. Ama 
Eylemsel olan iradedir. Benim iradem. Kudret değildir. Karıştırılıyor. Kudretle irade 
karıştırılıyor. Kelam nedir? Kelam öyle kuru bir laf değildir. Kelam ilim, irade ve kudreti 
tazammun ediyor. 
 

• Kudret à cismaniyetin bütünlüğü, kudrete dayanıyor.  
• Vücud à Kudrete istinad eder 
• Şekil ise à Gözüken şekil à İradedir  

 
Mesela şu iradeyi görürsün, hiç kimse Allah bunu nasıl tercih etti demez, şu çiçeğe 
bakıyorsun. Çiçek iradedir. Ama onun vücudu, varlığı kudrete istinad eder. Ama 
biz kudreti görmüyoruz. İradeyi görüyoruz, tercihi görüyoruz. Düşününce kudret 
gözüküyor. İlim de zatıyla devamlı bağlı. Mesela cep telefonu baz istasyonuna bağlı 
mıdır? İşte o İlimdir. Devamlı bağlı. O koptuğu an zaten ademe gider, yok olur. İlim 
bağdır. Bağın kendisidir: canlıdır, ruhludur, şuurludur. İlim bir anlayış, bir seziş 
zannediliyor. İlim öyle değil. Öyle değildir ama o basit bir sürecidir. İlim, subuti 
sıfattandır, canlıdır, ruhludur, şuurludur. 
 
Daire-i ilmin, bizdeki karşılığı nedir? Daire-i ilim demek, dimağın meratibleri ama 
kazanımları. Adem, ilm-i muhit, mevcudat-ı ilmiye (sende var olan, dimağında), ayat-ı 
sabitelerin, nefsin mahiyeti, kavanin-i şeriatların, alem-i manaların, kavanin-i 
kaderlerin, şeriat-ı fıtriyen, vücud-u ilmilerin, malumat-ı ilimler, mecmuat-ı kavanin, 
hakikat-ı eşya, hakikat-ı ilmiye, umum vücud, bütün hayat, alem-i misal, ikinci niyet, 
kısacası dimağın (tek tek) meratibleri. Levh-i mahfuz ise dimağ, dimağın kendisi, 
bütünselliği. 
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Sual: Arş-ı Azamın damı olan Kab-ı kavseyn, neremizdir?  
Elcevab: Eneyi iki kişi tutmuştu: nübüvvet ve felsefe. Felsefe, tutmuş geliyor, niçin 
geliyor diyor? Nübüvvet gidiyor diyor. Çünkü gitmenin ucu yok, gelmenin sonu var. 
Felsefe geliyor, nerde bitecek. Sende bitecek. Felsefe geliyor, Nübüvvet gidiyor. Benim 
anladığım, geliyor, nereye kadar gelecek, gel gel gel, geliyor geliyor, bana geldi. 
Burada kamyon. Şimdi ne yapıyor? Gidiyor, gidiyor. Felsefe insanda durur, ölümle 
biter. Nübüvvet sonsuzdur, ölümle bitmez. Nübüvvetin hakikatı, sonsuzdur, ezele 
ebede gider. Felsefe alem-i şehadete hastır ve insandadır ve insanla biter. Son nokta 
olduğu için geliyor. Felsefe; akıllar arası münasebetin dili iken, vahiy ise; aklın aklının 
dilidir. Aklın da aklı var!!!  İnceliği gördün mü? Mi’rac Risalesinde, felsefe geliyor, 
nübüvvet gidiyor. 
 
Arş-ı Azamın damı olan Kab-ı kavseyn bizde nedir? Ruh diyeceksin. Allah Resulü asm 
Kab-ı Kavseyn’de rüyetine mazhar olmadı mı? Yani peygamberi inşa eden vahiy. 
Vahiy, Allah Resulünü en son Kab-ı Kavseyn’e taşımadı mı? Yani vahiy beni inşa 
ederse, vahiy beni döllerse, ihya ederse, vahiy insanı en son nereye taşır? Kab-ı 
Kavseyn’e kadar! Arş-ı Azama kadar taşımaz, çünkü Arş-ı Azamın üstü de Kab-ı 
Kavseyn: Rüyetine son mazhar oluyor, ondan sonra vahiy bitiyor. Kab-ı Kavseyn’den 
sonra vahiy bitiyor. Fenafillah oluyor. Dönerse, Bekabillah olur. Orda yaratılış 
bitiyor. Aslı, ene. 
 
Yani, niçin nübüvvet elini tutmuş, insanın enesini tutmuş, gidiyor. Felsefe tutmuş 
geliyor. Kab-ı Kavseynde veya enede. Niçin direk ene demiyorum çünkü Kelam, Subuti 
Sıfattan bir tanedir: İlim, İrade, Sem, Basar, Kelam, Kudret, Hayat. Bunlardan bir 
tanesidir. Bunların hepsinin tecellisi olan yer Kab-ı Kavseyn. İstersen buna Kab-ı 
Kavseyn diyelim, isterseniz ene diyelim ama enede artık Kelam yok ya. Ene de Kelam 
yok, Basar yok, hiçbir şey yok. Fenafillah o. Ene o zaman şecere-i hilkatteki bir sistem. 
Sistemsiz sistem. İnsanda enenin karşılığı yok, çünkü mahluk değil. 
 
Sual: Ene, Şecere-i hilkatin içinde mi dışında mı? 

KELAM-I İLAHİ’NİN: 

• Sureti   à  Mushaf   à  A.Şehadetteki hayatımızın tümü 

• Kanuniyeti  à Daire-i İlimde  à Dimağın tek tek meratibleri 

• Hakikati  à Levh-i Mahfuz  à Dimağın kendisi, bütünselliği 

• Mahiyeti  à Arş-ı Azamın damı  àRuh 

                            olan Kab-ı Kavseyn 

Şecere-i Hilkatte 
• Büyük insan 

• Kitab-ı kebir-i kainat 
• İslamiyet 
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Elcevab: Ruh cesedin içinde mi dışında mı? Her yerinde, işte böyle mekansız mekân. 
Varlığı olmadığından mekânı yoktur. Şecere-i hilkati gösterirken, Kab-ı Kavseyni içine 
alıyoruz, Mec’ulü almıyoruz ama çekirdeği diyoruz. Mesela 25. Sözde ve 32. Sözde 
geçiyor. Bir çekirdekten bahsediyor. 
 
Sual: Çekirdek ile ağaç arasındaki bağ nasıl işliyor?  
Elcevab: Bilgiler çekirdekten ağacın tepesine kadar aşağıdan yukarıya düz çizgi 
halinde gitmez. Mesela cep telefonumdan seni ararken sinyali sana düz çizgi halinde 
mi veriyor? Yoksa mekânın her yerine sinyal vermiyor mu? Mesela gurup konuşması 
yapsam: Almanya’dan, Amerika’dan, Arabistan’dan, Rusya’dan herkesle bir anda 
görüşemez miyim? Görüşebilirim. O zaman sinyal her tarafa yayılıyor demektir değil 
mi? Aynı telefondaki sinyaller gibi çekirdekten bilgiler sinyal şeklinde ağaca 
dağılıyor: bir meyveye bilgi verirken aynı anda diğer meyvesine de veriyor.  
 
Temessül, tereşşuh, teşahhus: Malzeme çekirdekten akar ama çekirdekten ağaç 
olma yönüne Temessül denir. Ağacın hülasalanıp tekrar çekirdek olması da Tereşşuh. 
Ağaçtan meyveye dönüşmesi (çekirdek değil) à Teşahhus. Oysa lügata bakın üçü de 
aynıdır. Tereşşuh sürecin adı. Teşahhus meyvenin kendisi. Yani ağacın bütünselliği 
meyveye geliyor ama meyve ağacın sonudur: Bu teşahhusdur, şahıslandı ama 
çekirdek o değil. Çekirdek köktekinin aynısı olduğundan tereşşuhdur. Yani bu sürecin 
adı teşahhus, meyve olarak gözükmesi de teşahhusun içinde, ağacın içinde bu. Ama 
çekirdek orda olmakla beraber o değil. Tereşşuh ise bu sırf kökteki çekirdeği 
tanımlaması noktasında. 
 
Yani: Ağacın bütün yapısı çalıştı ve meyve üretti, bu sürecin adı tereşşuh. Kendisinden 
sağdı, bir şey çıkardı, kendi bütün yapısından bir şey çıkardı, tereşşuh, bu sürecin adı. 
Çıkan şey, ayrı bir şey, ayrı çekirdeği var, bu teşahhus. Tereşşuh: bütünün süreci. 
Teşahhus ise şahıslanması. Meyvenin kendisine bakarsak, teşahhusdur, ama ağaçtan 
meyveye bakarsak, tereşşuhdur. Çekirdek ve meyve olma süreci ve meyvenin kendisi, 
teşahhus. Ama meyveyi verecek şekilde ağacın çalışması, tereşşuh. 
 
Kelamın mahiyeti olan Arş-ı Azamın damı olan Kab-ı Kavseyn à Kelamın bittiği yer. 
Mec’ulde kelam bitiyor ama Mec’ulün kendisinde başka şeyler var. Her şey var. Kelam- 
ı İlahinin mahiyeti, Ruh. Ruha kadar Kelam var. Şimdi kalbin niye yeri olmadı diye 
hayretler içinde kalıyorum. 
 
İlk çizilen şemada hata şöyleydi: 
 
Kelam-ı İlahi’nin: 

• Sureti   à Dimağ à Levh-i mahfuz  
• Kanuniyeti  à Dimağın tek tek meratibleri  
• Hakikati  à Kalb (Arş) burada 
• Mahiyeti  à Ruh (Arş-ı Azam) 

İnsandaki karşılıkları 
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(Not: Sonraki derslerde şeklin aşağıdaki şekilde olması gerektiği anlaşılmıştır.) 

Bir önceki derste kelamı mec’ule dayandırınca iş karıştı. Orada kelam yok ki! 
Kanuniyetlerin olduğu yer daire-i ilimdi. Vahiy başka, Kelam başka. Vahyin kanuniyeti 
yoktur. Kelamın vardır. İnsanda vahiy ne? İnsanda Kelam, ne? Bunu ayırt etmek lazım. 
Biri nur, biri mana tarafı. İnsanda kelam ne? Vahiy Levh-i mahfuza kadardır. 
Kanuniyetler daire-i ilimde. 
 
Bu hatayı düzeltmek için Kelam, vahyi ve insanı ayrı ayrı çizelim (Vahiy ve Kelamı cem 
eden ise insan):  
 
Vahyin mahiyeti à Kelam sıfatı. Hakikatı à Mütekellim esması. Esmayı almadan 
inmez aşağı. Sıfat, Esma, Nur-u Muhammedînin asm Mana tarafı. Vahiy bu üçünü cem 
ediyor mahluka dönüşmeden. Varlığa inmeden önce Sıfattır, Esmadır, Nur-u 
Muhammedînin asm Mana tarafıdır. Mana tarafı esma ve sıfata dönük. Nur tarafı Arş-
ı Azama ve aşağısına dönük.  
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Vahyin sureti à Nur-u Muhammedînin mana tarafı. Asıl sıfat ise, sureti esmadır. Asıl 
esma ise sureti Nur-u Muhammedi. Aslı Nur-u Muhammedî ise sureti Arş-ı Azamdır. 
Asıl Arş-ı Azam ise sureti Levh-i Mahfuzdur…vs. Pergeli nereye koyarsan, ona göre 
değişir.  
 
Kelam-ı İlahinin mahiyeti, yani kaynağı à Levh-i mahfuzdur. Sureti ise; İnsan canlı 
Kur’andır. İnsan = Şecere-i Hilkat = Kur’an à üçü aynı. Yani en son insanda yani 
surette gözükür... 
 
Vahy-i İlahi, Kelam-ı İlahinin ve insanın, suret, kanuniyet, hakikat, mahiyetleri: 

 
Önce hayatımız demiştik yani hayatın içini doldur, hayatındaki yansımaları. 
 

• Hakikatı kesinlikle  à Arş. 
• Kanuniyeti    à Daire-i ilim. 

 
Gelelim insana. İnsanın en son gidebileceği nokta mahiyeti olacak, yani Ene. Nübüvvet 
tutmuş ya. İnsanda hem vahiy hem Kelamı beraber de yapmamız gerek. Vahiy ve 
kelamı cem eden insan. 
 

• İnsan = Şecere-İ Hilkat = Kur’an à üçü aynı 
 

VAHY-İ İLAHİ’NİN: 

• Sureti   à Nur-u Muhammedi’inin MANA tarafı 

• Hakikati  à Mütekellim esması 

• Mahiyeti  à Kelam Sıfatı   (kaynağıdır) 

KELAM-I İLAHİ’NİN: 

• Sureti   à  İnsanda 

• Kanuniyeti  à Daire-i İlim  

• Hakikati  à Arş 

• Mahiyeti  à Levh-i Mahfuz  

İNSANDA: 

• Sureti   à Dimağın meratibleri 

• Kanuniyeti  à Dimağ 

• Hakikati  à Kalb 

• Mahiyeti  à  Ruh 
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İnsanda hem vahiy hem Kelam yönü var. Vahyi dimağda biz Kelama dönüştürüyoruz. 
Kelam, Subuti Sıfatta. Subuti sıfatın, insanda nereyi oluşturuyor? Allah-u alem, Ruh, 
Kalb, Akıl, Hayat. Kelam sıfatı aşağıya doğru vahiy, kelam ve ayet olarak gözüküyor. 
Yani kelam sıfatının seviyesi gibi... İnternette ses var, görüntü var, yazı var. O zaman 
vahiy içinde Kelam var, Ayet var. İkisinin cemi, insan. 
 
İnsanı yapılandıran mahiyetidir, hakikatıdır, kanuniyetidir, suretidir. İnsanın 
mahiyeti cevher-i alidir, cevheri ruhtur. Hakikatı ise Arş, insanda Kalbdir. Kanuniyetleri 
o makes-i efkarın, yani kalbin yani Arşın, Levh-i mahfuzdur. Sureti de hakikaten 
dimağda oluyor yani paket dimağa geliyor ve suretten tevzi oluyor. 
 
Kelam, Ayet, Vahiy à üçü farklıdır. Dimağda malzeme yoksa çözüm nakıs olur. 
Dimağımızı zenginleştirmek için bildiğimiz bir yoldan gideceğiz. Yani: Dimağ nasıl 
dölleniyor, nasıl inşa oluyor? Kelam ne oluyor? Dimağda kelamın çalışma şeklini 
gördükten sonra malzememiz çok olacağından bir şeyi kavramakta ve üzerinde 
konuşmakta zenginlik katar bize. O zaman ihata ve kavrama, yorumlama ve iz takip 
etmek daha kolay olacak. Bu manada Muhakemat 97’de kelamı konuşacağız: 
 
Kelâmın semeratı (meyveleri) Muhakemat 97, Altıncı Mesele: “Kelâmın semeratı 
(meyveleri) ise; tabakat-ı muhtelifede, suver-i müteaddidede teşekkül eden maânîdir. 
Şöyle: Kimya'ya aşina olanlara malûmdur. Bir maddeyi, meselâ altun gibi bir unsuru 
istihsal (topraktan çıktığı zaman) edildiği vakit, makine veya fabrika ile müteaddid 
borular ile muhtelif teressübatıyla, mütenevvi' teşekkülat ile tabakat-ı mütefavitede 
geçer. En nihayet ondan bir kısım tahassül eder. Kelâm denilen maânî-i mütefavitenin 
fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritanın istiab ettiği gibi.” 
 
Paragrafın izahı (14.defter): Muhtelif tabakaları etkileyerek, her tabakaya ona uygun 
hakikatın çekirdeğini bırakıp, o çekirdeğin karşılığı olan ağacına doğru sevk etme 
meylini tahrik edip, müteaddid suretlerde kendini farklı farkı ifade etmesi, farklı farklı 
mana hakikatlarını ve suretlerini ortaya çıkarması, gömülü ve gizli olan toprağın 
altındaki çekirdek manaları farklı kimyevi ve çiftçilik muamelesi neticesinde farklı 
ağaçların ortaya çıkma vazifesini ve muamelesini yapan Kelamdır. 
 
Kelamın semeratı bunlar. İşte böyle bir kaynaktan, altyapısından kelam denilen maani-
i mütefavitenin fotoğrafıyla (çeşitli manaların ittifak ederek bir resimle kendini ifade 
etmesi, yani her mana o kelama o manayı ifade edecek veya o manaya götürecek 
alamet bırakıp ona takması). Böyle mana çeşitlerinin kelama teksir edip, böyle 
cami-ül cem mana külliyatını dışarda ve karşıya kendini ifade eden şey, 
Kelamdır. 
 
“Mana-yı mütefavitenin fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritanın istiab ettiği gibi” yani 
bir fotoğraf makinası ki, ne kadar parçalar tam müteşekkil ahenklenmiş (fotoğraf 
makinasının içindeki cihazlar). İşte böyle bir cihazın çektiği fotoğraf ki Kelam denilir. 
Kelam tek şeyi gösterip ifade etmez harita gibidir. Kelam nasıl ki bir bahçeyi 
fotoğrafını çeksen, ne kadar farklı çeşit çeşit şeyler bir bahçede cem olmuş (kelebekler 
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var, çiçek var) sen de onun garib makine ile suretini alıyorsun. İşte bu suret resim 
Kelamdır. Harita Kelam. 
 
Hulasası: “Kelam denilen; maani-i mütefavitenin fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir 
haritanın istiab ettiği gibi”. Yani: çeşitli manaların bir araya gelmesinden hasıl olan 
ifade. Nasıl ki, fotoğraf makinesi bahçedeki çok çeşitli şeylerin kartpostal resmini çeker. 
İçinde çok çeşitli şeyler barındırmış kartpostal. Resim bunların cem-ül cemidir (gübre 
de var, gül de var. Kuru bir ağaç dalı da var, çiçek de var. Çiçeği çekiyor ama kokuyu 
çekemiyor. Bu fotoğraf sana gelince, daha önce o çiçeği kokladığın zaman iki sene 
önce Erzincan’da, kartpostala bakınca sende koku olur. Sanki bu koku kartpostaldan 
geldi. Kartpostal ne yaptı? Batınında bulunan şifreleri uyandırdı. 
 
Yani şu demek: Kur’an’ı git sığıra oku. Hiçbir şey uyandırmaz. Kur’an-ı Kerimin ayetleri 
Kelam-ı İlahiden geliyor... Biz Kelam-ı İlahi ile muhatab değiliz. Ayete muhatabız. 
Ayetler bizde uyandırabilmesi için bizde var olması lazım. Olmayan bir şey uyanmaz) 
İçinde çok şeyler barındırmış. Resim bunların cem-ül cemidir. Kelam da mana 
bahçesinin fotoğrafıdır. 
 
“Senin mahbubun (yani sevgiline baktın) vakta gözünüzün penceresinden şua ve berk-
i hüsnünü vicdanınıza ilka ederse (yani vicdanımıza göz penceresinden içeriğe 
çekirdek attı)” (Muhakemat 98) 
 
Uygulama: Topraktan altın şöyle imal edilir: Hafriyatta kamyonla maden çıkıyor. 
Yüksek fırına geliyor. İstediğin madene göre değişik işlem yapılır. 1500 C derece ısı 
verirsen toprağa, demir ayrışıyor. Potadan geçerken attı, daha maden var içinde. 1500 
C ile ayrışmayanlar var. 1500 - 1800 C derecede – 2000’e çıkıyor şu anda – bakır 
ayrışıyor. 3000-3500 de altın ayrışıyor. Bedel vermeden altın ayrışmıyor. Bir şey 
alman için, bedel vereceksin. “Evet, nazlanan ve istiğna gösteren nazeninlerin 
mehirleri dikkattir” (Muhakemat 84) Nazlananların mehrini vermen lazım. Mehrini 
vermezsen o sende olmaz. Mehrini verirsen, o senin olur, seni uyandırır. Ondan sonra 
çocuğun olur senin. Nazenin ve nazlanan ve istiğna gösteren (yani kabul etmiyor seni) 
kızın mehrini arttırıyorsun değil mi. Nazlanan ve istiğna gösteren nazeninlerin mehri à 
dikkattir. Dikkat bir laf değil. Dikkat latifesini uyandıracaksın. Nazlanan, istiğna 
gösteren nazeninler. Nazik olanlar. Senin olabilmesi için, evli olabilmen için, evliya 
olman lazım. Evli-ya. Nazlanan ve istiğna gösteren nazeninlerin mehrini 
vereceksin, arttıracaksın ki, kendisini sana göstersin. Bedeli dikkattir. 
 
“Ve menzilleri dahi kalbin süveydasıdır”. (Muhakemat 84) Oraya yerleşecek, kalbin 
gözbebeğine, oraya giriyor. “Bunlara giydirdiğim elbise, zamanın modasına muhaliftir”. 
(Muhakemat 84) Bu süreçte kalbe yerleşecek olan kızın illa siması değil.  
 
 
 
 
 



17. KELAM__________________________________________________________ 

 254 

Beş tane özelliği var, onlarda içeriye taşınacak:  
1- Ahlak 
2- Siret komplesi içeriye giriyor,  
3- Sıfat kalbin süveydasına girdi.  
4- Sima 
5- Suret 
 
Bir bakmak ile bunlar sende şimdi elbiseler giymeye başladı: Siması ayrı, Kelamı 
acayip diyor, sözü yakıyor beni, dilberliği, hareketi, bedeni, ses tonu, davranışı... vs. 
Bir baktın ama bir bakma ile sende bunlar oldu. Sesi, hareketleri, mimikleri vs. 
 
“Bunlara giydirdiğim elbise, zamanın modasına muhaliftir. Zira Kürd mektebi denilen 
yüksek dağlarda büyümüş olduğumdan alaturka terziliğe alışamadım. Hem de şahsın 
üslûb-u beyanı (bütünsel muhatabiyeti), şahsın timsal-i şahsiyetidir. Ben ise 
gördüğünüz veya işittiğiniz gibi, halli müşkil bir muammayım...” (Muhakemat 84) 
 
Konuşma anında üslûb, mimikleriyle bütünsel olarak şahsiyeti gösteriyor. Sırf 
kelam değil bir de mimikleri şahsın timsal-i şahsiyetidir. Timsal-i şahsiyet yani aynadaki 
timsal, güneşin timsali. Batınımdaki bütünsellik benim mimiklerime, yani üslubuma, 
kelamıma... 
 
Üslûb nedir? Dışardan içeriye doğru: Üslûb à Kelam à Dimağ à Vicdan à Kalb à 
Ruh 
 
Mana-yı mütefavite kalbden-ruhtan çıktığı zaman çıplak çıkarlar. Elbise yok. Hiçbir 
vasıf yok. Mana var. Hal, halet. Bu halet kalbden çıktı demektir. Vicdanında Zihin 
şebekesi var. Ondan sonra hisler alemi var, boyalandı. İrade ibadetinle boyalandı. Çık 
yukarıya. (İbadet derken kulluk). Dimağa çıktı. Dimağın aşağıdan yukarıya ilk 
muhatabı, itikad. Dışardan tahayyül, içerden itikad. İtikad à İltizam à İzan à Tasdik 
à Taakkul à Tasavvur à Tahayyül ve kendisini dışarıya à Kelam ve bir sonra à 
Üslûb. Kelam da batın, üslûb en dışarısı. 
 
Üslûb à Kelam mana muhteviyatı. Üslûb ise aynı zamanda benim bedensel 
hareketlerim, mimiklerim, davranışlarım. Kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, 
makam, maksad, şücûn, gusûn, haddun, battun, haddun muttalaun, siyak ve sibak. 
“Hadîste vârid olduğu gibi, "Herbir âyetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir bâtını, bir 
haddi, bir muttalaı vardır. Bu dört tabakadan herbirisinin (hadîsçe "şücûn ve gusûn" 
tabir edilen) füruatı, işaratı, dal ve budakları vardır." mealindeki hadîsin hükmüyle…” 
(Şualar 711) Bu anlattıklarım hepsi mana mertebesi, bunların bütünlüğüne üslûb. 
Onun içine Kelam. Onun içine dimağ, onun içine vicdan, onun içine kalb koyuyorum. 
Kalbden meyelan çıkıyor, Kelam böyle oluyor. Kelamın dış kabuğu yani sureti 
üslubdur. 
 
Dimağımdan konuşuyorsam dimağınızı, kalbimden konuşuyorsam kalbinizi, 
ruhumdan konuşuyorsam ruhunuzu, dilimle konuşuyorsam kulağınızı etkiler. 

komplesi içeriye giriyor,  
kalbin süveydasına girdi.. 
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Başka bir şey yapmaz. Dilinden konuşunca, sözün tesir etmez. Karşındaki samimi ise 
olur, ama inat etmiş ise olmaz. İman edenler Allah’ın varlığına tatmin olacak kadar 
delil bulduklarından inanıyor değil, inkâr edenler de Allah’a iman etmeye delil 
bulamadıklarından iman etmiyor değil. Eğer senin niyetin bozuksa, sarih delil ima 
olur, remiz olur, işaret olur, eğer Allah’a iman etmeye niyetin varsa, işaretler delil olur. 
İman etmede ilk önce delile bakmaz, niyete bakar. Sen mi beni sevmeye karar 
verdin, on tane sebeb bulursun. Sen mi beni sevmemeye karar verdin, yirmi tane 
sebeb bulursun. 
 
Dikkat gözü, kulağı açmak değil... 
Dikkatin içinde olanlar: 

1- İhlas 
2- Sadakat 
3- Hizmet  
4- Takva (Takva à Terk-i kebair & Def-i mefasid)  
5- İçtinab-ı kebair 

Bu beşinin cemi dikkattir, dikkat böyle inkişaf eder. 
 
Üslubun içinde Kelam var. Kelamın suretini arıyorduk à Üslûbmuş. “Nazlanan ve 
istiğna gösteren nazeninlerin mehri dikkattir”. Mehri kim verdiyse, kız oraya gelecek. 
Peki dikkat ettiklerin nereye gelecek? Mehri kim verdiyse oraya gelecek yani: 
“Menzilleri kalbin süveydasıdır”. Süveyda à kalbin idrak yeri, basiret. Süveyda-i gözü 
kalbe benzetiyor. “Fikret-i beyzada süveyda-i kalb olmazsa, zulmet fışkırır” (Lemeatta 
geçiyor). “Zira Kürd mektebi denilen yüksek dağlarda büyümüş olduğumdan…” Niye 
bunu söylüyor? 
 
Bulunduğunuz mekân, oturduğunuz kalktığınız yer size yükleme yapıyor. Mekân, 
televizyon, aile yani kim kime, nerede nasıl, İmam-ı Rabbani hazretleri diyor ki: İyi 
olmak için iyilerle beraber ol. Kürd mektebi denilen, yüksek dağlarda büyümüş. “Hem 
de şahsın üslûb-u beyanı, şahsın timsal-i şahsiyetidir. Ben ise gördüğünüz veya 
işittiğiniz gibi, halli müşkil bir muammayım...” (Muhakemat 84) 
 
Bir milleti ilk önce bozmak için, lisanını bozacaksın. Sonra bozacağın şey de ailedir. 
Üçüncüsü şeairdir. Ondan sonra o millet yok olur. Ecdadıyla insanı bağlayan, tek bağ 
lisandır. Bir İngiliz altı yüz sene bin sene önceki ecdadının kütüphanesindeki kitabı 
bugünkü gibi anlar. İngilizler beş yüz sene önce ecdadıyla bağlayan bağ, üslûb, lisan 
bozulmamış. Biz atmış sene önceki ecdadımızın lisanını anlamıyoruz. Dolayısıyla 
ecdattan kopuk bir nesil olunca, her yöne gidebiliyor. Ondandır ki, adam ilk harf inkılabı 
yapmış. Oysa terakki yok. Terakki için değil, aldatmış. Ecdatla alakayı kesmek. 
 
Kelama à “Mana-yı mütefavitenin yani mütefavit manaların fotoğrafıyla alınmış 
muhtasar bir haritanın istiab ettiği gibi…” Kelam bir harita gibi bir fotoğraf makinesi, 
kartpostal gibidir. Haritada göller, dağlar, ovalar, baraj var vs. Harita veya kartpostalda 
çektiğimiz zaman çiçek, kelebek, odun, gübre, gül vs. hepsi var. Resmin bütünü var. 
Harita bir fotoğraftır: Uzaydan çekilen fotoğrafı önümüze harita diye koyuyorlar. 
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6. mesele 2. Paragraf: “Mefahim-i mütefavitenin suret-i teşekkülü budur ki, tesirat-ı 
hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı ihtizaza gelmekle müyulat tevellüd eder.” 
(Muhakemat 97) 
 
Suretin teşekkülünü konuşacağız, nasıl teşekkül ediyor. Manaları nasıl Kelama 
dönüştürüyorum… 
 
İzahı: Sen fotoğraf çekince hoşuna gitmeyen ama onunda orada olması lazım olan 
şeyin veya hayvanın veya kurumuş bir otun manzarada olmasını istemeye bilirsin ama 
var. Sen o fotoğrafta o olsun o olmasın diye tercihin olmaz. Çünkü fotoğrafı çekince 
komple alır. Veya haritada meyhane var, gayri meşru yer gözükmesini istemeyebilirsin 
ama uydudan çekilen fotoğrafla o yer de giriyor. 
 
Aynen öyle de Kelamda da senin kastetmediğin karşı tarafın zannına yani yanlış 
düşünmesine vesile olacak manzaraya gözükmesi. Sen bir şey söylüyorsun ama 
kastetmedin ama onda o uyandı. Senin ama kastın değil. Ben fotoğraf çekerken 
uydudan gayri meşru yerler çıkmasın istiyorum ama mecbur çıkacak. Karşı taraf resmi 
büyüttü ve meyhaneyi buldu. Ben onu kastetmedim ama o da resimde vardı ve o onu 
buldu. Kelam fotoğraftır ama tasarruf etmiş harita olmuş, çünkü haritada istediklerimi 
çizerim. 
 
Harita fotoğrafın aynısı değil, istediğim hale gelmiş şekli. Bize takdim edilen, muhatab 
olduğumuz harita ama içerisindeki fotoğraftan yapılmış. Kelamda hepsi var, karşı taraf 
haritasını alıyor. Sen fotoğraf çekince hoşuna gitmeyen ama onunda orada olması 
lazım olan şeyin veya hayvanın veya kurumuş bir otun manzarada olmasını 
istemeyebilirsin ama var. Sen o fotoğrafta o olsun o olmasın diye tercihin olmaz. Çünkü 
fotoğrafı çekince komple alır. Veya haritada meyhane var, gayri meşru yer 
gözükmesini istemeyebilirsin ama uydudan çekilen fotoğrafla o yer de giriyor. 
 
Aynen öyle de Kelamda da senin kastetmediğin karşı tarafın zannına yani yanlış 
düşünmesine vesile olacak manzaraya gözükmesi, onu rencide edecek yan manaların 
bulunması veya onun zihnine tedai-yi efkarına vesile olacak gizli veya aşikar manaların 
kelamda bulunması hem kelama zarar vermez hem de kelam sahibini mesul etmez. 
Muhatabın fehim tabakalarının arızalığındandır ki, o kadar şeyden onu görüp ona 
takılmış. Roket gibi. Adam demiş, bana tevil olmayacak bir cümle söyle, seni onunla 
idam edeyim. 
 
Buraya kadar söylediklerimiz “Mefahim-i mütefavitenin suret-i teşekkülü budur ki, yani 
mütefavit mefahim, çeşitli anlaşılan manaların sureti.” cümlesine bir izahtı. Suretten 
içeriye doğru girdikçe mana inceleşiyor. 
 
Cümle: “tesirat-ı hariciyeden (haricin tesiriyle) kalbin bir kısım ihtisasatı ihtizaza 
gelmekle müyulat tevellüd eder”. (Muhakemat 97) 
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İzahı: Yukarıda anlatıldığı gibi böyle cami-ül cem olan Kelam geldi bana, haricin 
tesirinde kalarak kalbin bir kısım hisleri canlanıp kendilerini göstermekle kalbin bu 
hissiyatlanma ile, canlanma ile meyiller canlanır. Tesirat-ı hariciye à haricin tesiriyle 
gözüme geldi. Gözüme gelince, kalbimde bulunan hisler canlanmaya başlayınca 
meyiller çıktı. Meyilleri uyandıran hissiyatlardır. Körelmiş, gizli, örtülü meyilleri 
hissiyatlar uyandırıyor. O zaman müyulatın arka tarafı, altyapısı hissiyatlardır. 
 
Dışardan gelen heykeldir, resimdir, gazetedir, haramdır, çıplak bir resimdir. Mesela 
geldi, gözün süveydasından girdi kalbe, içerde hissiyatlar depreşmeye başlıyor. 
Hissiyatlar depreşince kalbe geçer, meyiller çıkar. Oraya doğru bir meyil olur. Tesirat-
ı hariciyenin, harici tesirle, kalbin bir kısım ihtisasatımız, yani ihtisas şu: Erkekse, erkek 
resmi gelse, bizde aktif olmaz. Kadınsa kadın resmi gelse, yine aktif olmaz. İhtisasat 
demek, onun karşıtı. 
 
“İhtisasat gelmekle, müyulat tevellüd eder”. Tesirat- ı hariciyeden nasıl geliyor, şimdi 
onu anlatacak. Kabadan başladı, git gide inceleşiyor. Sende uyanmamışlara 
konuşunca, anlamıyorsun, halbuki senden konuşuyor. 
 
Cümle: “Ondan hevaî manalar bir derece aklın nazarına ilişmekle, aklı kendine 
müteveccih eder”. (Muhakemat 97) Vahiyde kulak kullanılıyor. Kalbe giden yol 
kulak, dimağa giden yol göz kullanılıyor. 
 
Atıf: “Çünkü kulağın dimağa karabeti ve akıl ile sıla-i rahmi vardır. Halbuki maden-i 
kelâm olan kalb ise, lisandan uzak ve ecnebidir. Ve hem de çok defa lisan, kalbin dilini 
tamamen anlamıyor”. (Muhakemat 112-113) kalb bazen meselenin derin yerlerinden -
kuyu dibinde gibi- bir tıntın eder ise lisan işitemez, nasıl tercümanlık edecektir? 
 
Cümle: “Ondan hevaî manalar bir derece aklın nazarına ilişmekle, aklı kendine 
müteveccih eder”. (Muhakemat 97) 
 
İzahı: Akılda karşılığı olup muayyenleşmemiş manalar aklın ilgisini çekip kendisiyle 
meşgul edebilmiş. Akıl o muayyenleşmemiş fakat ilgi sahasına girmiş manaya yönelip 
ilgilenmeye başlamış. İlgimizi çekme sistemimiz hevamız, çünkü benim meyillerimle 
çalışan sistem. Heva, meyillerimizi belirleyen, belirleyip merak uyandıran sistem. 
O zaman kalbdeki meyiller ile dimağ arasında çalışan bir sistem Heva. Meyil kesin 
var, ondan muayyenleşmemiş manaları akıla veriler veriyor. Kalbdeki 
muayyenleşmemiş meyilleri akılın ilgisini çekmeğe vesile olan mana sistemi. Meyil ve 
akıl. Akıl kalbe diyor ki, benim ayağım var, kanadım yok, senin gibi uçamam. Bu 
meyiller akla aktarıldı. Muayyenleşmemiş manalara aklın ilgisini çeken sistem 
Hevadır. Muayyenleşmemiş kalbdeki manaları aklın nazarına verip, müteveccih ettiren 
sistem Heva. 
 
Cümle: “Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekasüf etmekle temayülat ve 
tasavvuratın bir kısmı muallak kalıp” (Muhakemat 98) 
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Kalbden gelen Hevaî manalar aklın ilgisini çekiyor, potaya düşecek tarafları var. Onu 
okuyoruz şimdi. Tekasüf etmekle à yani kesifleşmekle. 
 
İzahı: Müyulatı meydana getiren mana meratiblerinden bir kısmı buhar halinde, bir 
kısmı buluta dönüştürülmüş muayyenleşmiş, mana külliyeti var. Tekasüf etmekle 
muayyen, belirlenip mana ifade edebilir hale gelmekle, o müyulatın altyapısı olan: 1- 
Temayülat ve 2- Tasavvuratların bir kısmı muallakta kalıp, yani onu dışarda ifade 
edecek kelimeye bindirilmemiş. Aleminde belirlenmemiş, yani aklının aleminde 
belirlenmemiş, ifade seviyesine getirilememiş. Demek müyulat à temayülat ve 
tasavvuratların cem’inden olur. Bunun ifadelendiği yer, bir kısmı kalb bir kısmı 
akıldır. 
 
Paragraf: “Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekasüf etmekle (kesifleşmekle) 
temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallak kalıp bir kısım dahi takattur ettiğinden akıl 
ona rağbet gösterir. Sonra mayi halindeki kısımdan bir kısım tasallüb (sertleşmiş, 
katılaşmış, donmuş buz olmuş) ve tahassül (hasıl olmak) ettiğinden, akıl onu kelâm 
içine alıyor. Sonra o mütesallibden bir resm-i mahsus ile temessül ve tecelli ettiğinden, 
akıl onun kametine göre bir kelâm-ı mahsus ile onu gösterir. Demek müteşahhıs olanı, 
kelâmın suret-i mahsusası içine alıyor. Ve tasallüb etmeyeni fehvanın eline verir. Ve 
tahassül etmeyeni işaret ve keyfiyet-i kelâma yükler. Ve takattur etmeyeni kelâmın 
müstetbeatına havale eder. Ve tebahhur etmeyeni üslûbun ihtizazatına ve kelâm ile 
refakat eden mütekellimin etvarıyla rabteder”. (Muhakemat 98) 
 
Katılaşmış, resimleşmiş, aklın nazarında muayyenleşmiş. Bu sefer akıl onun kametine 
göre elbise giydirilmiş gibi… donmamış buz olmamış manayı, mana çeşitliklerin eline 
(fehva) verir. İtibari şeyler, nisbi değil. Çeşitli manalar var. Artık onu Kelamın çeşitli 
mertebelerine yükler. Kelamın işari tabakası bu. Müstetbeat à yan manalar. 
Düpedüz söylediği değil, yan manalar. İnsanlar zaten ondan zanlar çıkartıyor. Üslubun 
ihtizazatı, üslubda hareket ve meyil. Kelamından anlamadığım samimiyeti, tebahhur 
etmeyenden anlarım. 
 
Cümle: “Bir kısım dahi takarrür ettiğinden, akıl ona rağbet gösterir”.  
İzahı: Kalbden çıkan çıplak mana kendini: vicdanda hissiyat şeklinde, akılda tasavvurat 
şeklinde gösterdi. Bu mertebeye gelince akıl, tasavvurat ve temayülatın muayyen 
kısmına rağbet göstermeye başladı. Sonra mayi halindeki kısımdan bir kısmı tasallub 
ve tahassül ettiğinden, akıl onu Kelam içine alıyor. O takattur eden mana, yani tasallub 
etmiş (sertleşmiş, katılaşmış, sağlamlaşmış, şüphesiz hale gelmiş) mana yok artık. 
Kesinleşmiş zanlardan, olabilirliklerden sıyrılıp net ve muayyen haline gelen mana 
tahassül ettiğinden (hasıl olma, üremek, husule gelmek, netice olarak çıkmak, 
farklılıkların bir araya birikip sabit ve baki olması) farklı temayülatların & tasavvuratların 
nihayetsiz mertebelerinden o hasıl olan mertebeleri bir araya gelip, farklılıklarını 
kavrayıp, tek bir hakikat haline gelmiş ki bu tasallubdan vesvese edilmez, 
muayyenleşmiş. İşte akıl mana halindeki kısmından bir kısmı tasallub ve tahassül eden 
kısmını Kelamın içine akıl alıyor. Kelam içine alan tarafımız akıl. 
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Demek akıl, kelam haline getirdiği kısım, manaların tasallub & tahassül eden 
kısmıdır. En temelinde müyulat var. Müyulat, tesirat-ı hariciyeden çıkıyor. Müyulattan 
mana, manadan tekasüf etmiş bir kısmı etmemiş. Mananın içinde temayülat ve 
tasavvurat var. Bu temayülat ve tasavvuratların bir kısmı takattur edince, akıl onu 
kelam içine alıyor, kabına koyuyor. 
 
Cümle: “Sonra o mütesallibden bir resm-i mahsus ile temessül ve tecelli ettiğinden, akıl 
onun kametine göre bir kelâm-ı mahsus ile onu gösterir”. (Muhakemat 98) 
 
İzahı: Sonra o mütesallibden yani sertleşmiş katılaşmış, hani yukarda geçmişteki 
temayülatın ve tasavvuratın bir kısmı takattur ettiğinden, akıl ona rağbet gösterir demiş. 
Burada da tasallub ve tahassül edeni akıl, Kelam içine alıyor. Evet, akıl onu Kelam 
içine alıyor ama ona uygun Kelam içine veya ona yakın Kelamın içine alıp, onunla 
Kelamla gösterecek, yani mana zıd kelam zıd olmuyor. Kelam da resimdi. Ona uygun 
resm-i mahsusun içine alıyor. Kelam aynı zamanda aynadır. Bu aynaya mütesallib olan 
mana kelam aynasına vuruyor. 
 
Temessül, çekirdekten ağacın çıkması demek. Tecessüm ise, ağacın çekirdeğe 
hulasalanmasıdır. O zaman düşün ki, yedi rengi bir arada olan ampul aynaya vursa, 
aynada yedi renk temessül eder. Tek bir ampul ama yedi tane küçük ampul var içinde. 
Aynadan bir yere vuran taraf değil, aynadan çıkan değil, aynaya vuran, aynaya giren 
taraf. Ayna ise Kelam. Kelama tasallub ve tahassül eden mana, resm-i mahsusla yani 
ona uygun onu en güzel ifade edecek aynaya vurdu, temessül etti. Sonra bu 
temessülden ayna bununla boyandı. Tamamen vuranla bloke oldu. İşte buna da tecelli 
ettiğinden, akıl da onun kametine, yani mananın kemiyet ve keyfiyetine göre ona 
Kelam-ı mahsus ile gösterir. 
 
Mananın müteşahhıs olanı, kelamın suret-i mahsusasını alıyor, yani kelama gelecek 
kısmını kelamın içine alabilirsin. Kelama girmeyecek, ona girmeyecek, oraya zemin ve 
kabı ittihaz edilmeyecek manayı kelama alamazsın. Alsan da o hevaî mana orada 
durmaz, orayı mesken kabul etmez. 
 
Ve tahassül etmeyeni, yani muayyenleşmeyeni buhar halindeki mana fehvanın 
(kavrama anlama gelecek kısmı demek) eline verir. Ve tahassül etmeyenin kelamla 
kavranmayanı, kelamla muayyenleştirilmeyeni, ortaya koyup gösterilmeyeni, Kelamın 
müstetbeatına havale eder. 
 
Müstetbeat à Söze, kelama tabi olan manalar, sözdeki telvihat ve telmihat, söz 
söylerken arasındaki işaretle anlatmalar. Kelamın bizzat içinde olamayan bazen beden 
dili bazen mimiklerle bazen sükutla bazen davranış biçimiyle ancak ifade edilebilen 
mana. Kelamla ifade edilemeyen manalar var, davranışla gösterir. Bu mana o kelama 
bağlı, müstetbeat. Ama kelamın içerisinde değil bu. Mesela: Kokun sana bağlı ama 
koku senin içine hapsolmuyor. 
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Koku senden ama sana hapsolmuyor, yayılıyor. Üslûb da böyle. Sende ama sen 
onu kontrol edemezsin. Mimiklerin, davranış şekil ve biçimlerin, üslubun, ses tonun ve 
zamanlamalarla vesairelerle ancak ifade edilebilen kelama bağlı olup, onun gibi 
muayyenleşmeyen manalar havale eder. 
 
Cümle: “Ve tebahhur etmeyeni üslûbun ihtizazatına...” (Muhakemat 98) 
İzahı: O Kelama gelmeyen ve gelemeyen manayı üslubun ihtizazatına: yani kelam o 
manaları uyandırır, harekete getirir. Kişinin değil, üslubun ihtizazatına... Üslubu 
hareketlendirip, ince ve derin manaları uyandırıp, yuvalarından çıkarıyor, uçuruyor. 
 
Cümle: “ve kelâm ile refakat eden mütekellimin etvarıyla (tavırlar) rabteder”. 
(Muhakemat 98) 
 
İzahı: Yani kelam mütekellimle beraber burada tebahhur etmeyeni mütekellimin 
etvarıyla ifade ediliyor. Daha önceki maddedeki tebahhur etmeyeni üslubun 
ihtizazatına bağlamıştı. Burada ise tebahhur etmeyeni kelam ile refakat eden 
mütekellimin, yani konuşanın onu ifade edip ortaya koyan şahsın tavırlarına, 
mimiklerine, jestlerine de davranış biçimine bağlar. O gizli mana mütekellimin bu 
sıfatlarıyla ancak ifade edebilir (üslûb, neyi ne zaman söyleyecek, maksad…vs 
cismaniyet gibi) 
 
Ayetin içindeki eylemsel, fiziksel mana nerde gözükür? Resulullah’ın asm sünnetinde 
gözükür. Çünkü Kur’an’da anlatılandan fazla vardır anlatılmak istenen. 
Kelamımızın arkasındaki hissiyatı, kelamın içine sıkıştırıp söyleyemediklerimizi 
muhatabımız mana arkasını da anlıyor. O üslubun içinde bu da var. Onun için 
Peygamber hepsini söylemiştir, tavrıyla, üslubuyla. 
 
Dört tane kaynak: 

1- Akvali, 
2- Etvarı, 
3- Ahvali,  
4- Ef’ali 

(Biz de muhatabiyetimiz nisbetinde o manalara muhatab oluyoruz.) 
 
Paragraf: “İşte bu silsilenin borularından ismin müsemması ve fiilin manası ve harfin 
medlûlü ve nazmın mazrufu ve heyetin mefhumu ve keyfiyatın mermuzu ve 
müstetbeatın müşarünileyhleri ve hitabı teşyi' eden etvarın muharrikleri, hem de 
“Dâllün bil-ibare”nin maksudu ve “Dâllün bil-işaret”in medlûlü ve “Dâllün bil-fehva”nın 
mefhum-u kıyasîsi ve “Dâllün bil-iktiza”nın mana-yı zarurîsi ve daha başka mefahim 
umumen bu silsilenin birer tabakasından in'ikad eder ve şu madenden çıkar”. 
(Muhakemat 98) Sonra eyleme dönüştürüyor. 
 
Paragraf: “Eğer seyretmek istersen kendi vicdanına bak, şu meratibi göreceksin. 
Şöyle: Senin mahbubun vakta gözünüzün penceresinden şua ve berk-i hüsnünü 
vicdanınıza ilka ederse, o aşk denilen nâr-ı mukade birden yandırmaya başladığından, 
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hissiyat iltihaba başlamakla, âmâl ve müyulat dahi heyecana gelip birden o âmâller üst 
kattaki hayalin tabanını deler. 
 
İmdad istediklerinden o hazinet-ül hayalde safbeste-i hareket ve mahbubun mehasinini 
ellerinde tutmuş veyahut onun mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden, başkasının 
mehasini ile işba' olunmuş olan hayalât ise o âmâlin imdadına koşarlar; beraber hücum 
edip hayalden lisana kadar inmekle beraber zülâl-i visale olan meyli arkalarında ve 
firaktan olan teellümü sağda ve ta'zim ve te'dib ve iştiyakı sola ve terahhum ve lütfu 
iktiza eden mahbubun mehasinini önlerine ve hediye olarak medihanın gerdanını ve 
senanın dürrlerini ellerine almakla beraber o ِةَِدئْفَالْا ىَلَع ُةَدَقوُمْلا ُراَّنَلا   ıtlakına şâyan olan o 
ateşi söndürmek için zülâl-i visali celbeden tavsif-i bil-fezail ile arz-ı hacet ederler.” 
(Muhakemat 98-99) 
 
Uygulamanın İzahı: 
1) Cümle ve Uygulaması: “Tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtizaza gelmekle 
müyulat tevellüd eder”. 
Senin mahbubun vakta gözünün penceresinden Şua ve berk-i hüsnünü vicdanınıza 
ilka ederse, yani gözünün penceresinden sevgilin buraya attı içeriye attı. 
 
2) Cümle ve Uygulaması: “ondan hevai manalar bir derece aklın nazarına ilişmekle akıl 
kendine müteveccih eder”. 
O aşk denilen nâr-ı mukade birden yandırmaya başladığından,  
 
3) Cümle ve Uygulaması: “Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekasüf etmekle” 
hissiyat iltihaba başlamakla 
 
4) Cümle ve Uygulaması: “temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallak kalıp”  
ve müyulat dahi heyecana gelip birden o âmâller üst kattaki hayalin tabanını deler. 
 
5) Cümle ve Uygulaması: “bir kısım dahi takattur ettiğinden akıl ona rağbet gösterir”.  
İstediklerinden o hazinet-ül hayalde safbeste-i hareket ve mahbubun mehasinini 
ellerinde tutmuş veyahut onun mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden, 
 
6) Cümle ve Uygulaması: “Sonra mayi halindeki kısımdan bir kısım tasallüb ve tahassül 
ettiğinden, akıl onu kelâm içine alıyor”  
Başkasının mehasini ile işba' olunmuş olan hayalât ise o âmâlin imdadına koşarlar; 
 
7) Cümle ve Uygulaması: “Sonra o mütesallibden bir resm-i mahsus ile temessül ve 
tecelli ettiğinden, akıl onun kametine göre bir kelâm-ı mahsus ile onu gösterir”.  
Beraber hücum edip hayalden lisana kadar inmekle beraber zülâl-i visale olan meyli 
arkalarında  
 
8) Cümle ve Uygulaması: “Demek müteşahhıs olanı, kelâmın suret-i mahsusası içine 
alıyor”.  
Ve firaktan olan teellümü sağda  
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9) Cümle ve Uygulaması: “Ve tasallüb etmeyeni fehvanın eline verir.”  
Ta’zim ve te'dib ve iştiyakı sola  
 
10) Cümle ve Uygulaması: “Ve tahassül etmeyeni işaret ve keyfiyet-i kelâma yükler”.  
Ve terahhum ve lütfu iktiza eden mahbubun mehasinini önlerine  
 
11) Cümle ve Uygulaması: “Ve takattur etmeyeni kelâmın müstetbeatına havale eder”.  
Ve hediye olarak medihanın gerdanını ve senanın dürrlerini ellerine almakla beraber 
 
12) Cümle ve Uygulaması: “Ve tebahhur etmeyeni üslûbun ihtizazatına ve kelâm ile 
refakat eden mütekellimin etvarıyla rabteder.” 

ِةَِدئْفَالْا ىَلَع ُةَدَقوُمْلا ُراَّنَلا   ıtlakına şâyan olan o ateşi söndürmek için zülâl-i visali celbeden 
tavsif-i bil-fezail ile arz-ı hacet ederler. 
 
(Cümle ve uygulama Muhakemat 98-99) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 18 

Kelamın Kaynağı 
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Tasvir ediyorum mantık bunun üzerine kurulmuş. Allah’ın iki çeşit ayeti var: Sübutî 
sıfattan olan Kelâm sıfatından Levh-i Mahfuza kadar kelam geliyor. Kelâm sıfatından 
gelen vahiy, dimağı inşa ediyor, iksirliyor: dimağın yedi mertebesinden geçince 
vicdana aşağıya kalbe iniyor. Kalbi mayeliyor, ihya ediyor ve iman oluyor. İman da 
ziyadır. Yani kalbteki imanın hakikati ziya. Bu imanın ziyası kalbte, bundan sonra 
ziya olan iman dimağa çıkıyor. Dimağda nur olarak değişiyor. Dimağda ziya 
olarak bulunamaz. Bulunamadığı için nura dönüştü. Mesela; gittiğiniz yerde, evde, 
düğünde, cenazedesiniz. Gene hep sizsiniz. Ama hep düğündeki neşeniz cenazede 
olmaz. (Her yerde aynı halette olan sığırdır) Şimdi dimağda nurlandı mı? Nurlanan 
mana, şu çiçek sübutî sıfattan iradeden gelen ve evamir-i tekvîniyeyi tazammun 
eden âyât-ı tekviniyedir (bu da ayettir). Kur’an’da “ve min âyâtinâ” geçiyor: Kedidir, 
köpektir, ağaçtır. Yani; nakıslık, hastalık, eksiklik, günahlar insanın fıtratındandır. 
Aslında yoktur öyle bir şey. 
 
Kelâm sıfatıyla renklenen insanın irade sıfatından gelen ayetleri okuma yöntemi: 
Konumuz şu: Ben, kelâm sıfatından gelen (insan olarak) ayetlerle ihya ve inşa, 
ziyalanıp ve nurlanan bu âyât-ı tekviniyeyi içime alacağım. Çiçek olmadığını biliyorum. 
Bunu imbiklerimden geçireceğim, sisteminden geçireceğim. Benim âlemimde 
zahirimden hariç, dimağımda on iki tane birbirinden çok farklı mana ile beni inşa 
edecek. (On iki türlü konuşması-zahir) dimağım böyle. Aşağısı derin, onu bilmiyorum. 
Oraların miktarı yok. Latifeler, hissiyatlar… Konumuz nedir? kelâm sıfatıyla renklenen 
insanın irade sıfatından gelen ayetleri okuma yöntemi. Bunu âlemime taşıdığım 
zaman; kokusunu burun, sesini kulak, mahiyetini kalb anladığı gibi, bu ayeti 
ayrıştırıyor. İmbiklerden, borulardan geçiriyor, bize zahirde tam on iki tane zahir 
mananın dışında yan mana meratib veriyor. 
 
Mesela: “Esselatü imadüddîn / Namaz dinin direğidir” Bunun bir zahir manası var. On 
iki tanesi bununla hiç alakası yok. Mana meratibi bu. İşte bu zahir olan ayat-ı 
tekviniyenin üstü açılacak. Bu sefer ne getirecek size? O çok önemli. Şu mevcudata 
baktığımız zaman şu mevcudata alışmanız biraz zor olacak. Şimdi bu sistemi öğrendin. 
Ne olacak gayr-i ihtiyarî bu dünyaya alışamayacaksın. “Söylemeye mez’un değilim” 
dediği Kur’an var ya Allah Resulünün bu tekvinî ayeti ben aldıktan sonra bende 
uyanan bir karşılığı var bunun. 
 
Sual: O Kur’an mıdır bu? 
Elcevab: Bilmiyorum onu. Ama herhalde âyât-ı tekviniye ile alakalı. O olsa gerek. Usul 
bakımından Kur’an’daki ayetleri tefsir etme hakkı ilk, diğer ayetlere aittir. (Ayeti ayet ile 
tefsir ediyor) Birinci kanun bu. Risale-i Nurla izah edilir. Mesela; tıpa tıp paragrafı getirip 
okuyorsun. Yine Risale-i Nur içinde dolaşıyorsun. Zaten bunun dışında dolaşamazsın. 
İkinci tefsir etme hakkı: Hadis-i Kudsî’dir. Peygamber efendimizin (s. a. v) söylemeye 
mez’un değilim dediği meseleyi şöyle de anlayabiliriz: ben söylemiyorum ama sizin 
anlamamak gibi bir durumunuz yok. Bazı şeyleri söylemedi çünkü. Neye benziyor 
biliyor musun? 
 
“Ruh emirdendir” Size bunun hakkında fazla malumat verilmemiştir. Şimdiye kadar 
bunu nasıl anlatıyorduk? Ruh hakkında fazla bilgi verilmemiştir. Ama Risale-i Nur’da 
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sayfalarca anlatılmıştır. Senelerce merak ettiğim bir şeyi Allah ikram etti. Ruhun 
zahirisi, batınısı, evvelisi, ahirisi, zihayattır, zîşuurdur, kanun-u emridir vb. mübalağasız 
yirmi saat ruh hakkında konuşurum. Hep Risale-i Nur ile. Bu işe yirmi senemi verdim. 
Ama çözemediğim bir soru vardı: “Ruh hakkında size fazla bilgi verilmemiş.” Eeee bu 
nasıl bilgi? 
 
Birinci cevap: Ruh o kadar camii ki verilen bilgi verilmesi gerekenin yanında hiçbir şey 
değil. İkinci cevap: bunu soran yahudiye demiş Kur’an (Müslümana dememiş): Ruhu 
sorarlar sana size bunun hakkında fazla malumat verilmemiştir. Size derken 
Müslümanı kastetmiyor. Yahudi âlimlerini kastediyor. Size verilmemiş ama 
Muhammed (sav) ümmetine verilmiş. 
 
Meselemize dönersek Kur’an-ı tefsir etme hakkı ikinci olarak Hadis-i Kudsiye verilmiştir 
(iki ayet çelişiyorsa). Ayet ne demektir? Manası ve lafzı Allah (CC)’tan olana denir. 
İfadesi Peygamber efendimizden (s. a. v) Hadis-i Kudsî denir. Manası ve ifadesi Allah 
Resulünden olana Hadis-i Şerif denir. Üçüncü tefsir etme hakkı Hadis-i Şerif’e aittir. 
Şöyle bir mana ortaya çıkıyor: Birinci hakta ayeti ayetle tefsir ediyordu. İnsan da canlı 
bir Kur’an olduğu için, aslında insanın kendi âlemindeki Kur’an oluyor. Çünkü “şecere-
i hilkat, Kur’an ve insan” üçüzdürler. Bu on iki mana meratibini anlatmadan önce lügati 
çözmeğe çalışalım. 
 
Muhakemat sayfa 97’de Altıncı meselede ilk paragrafta Kelâmın semeratını 
söylüyor. Sonra diğer paragrafta insanın âlemine taşıyor bu olayı. Senelerce 
ondan sonra gelen paragrafı niye buraya koymuş onu düşündüm. Muhakemat’ta ikinci 
Makale ’de on iki mesele var. Altıncı meselede de Kelamın semeratı on iki usul, on iki 
fiilî tezahürü on iki. Tahtaya çizmiş olduğumuz şekli anlatalım. 
 
Kelamın semeratını anlatan Muhakemat 97’deki metnin on iki madde ile tabloya 
dönüşmüş hali: 
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Birinci sütun: Kelam insanda nasıl teşekkül ediyor. Yani kaynakları ve 
mertebeleri. Bende, içimde nasıl Kelam oluyor. Mana kalbten çıktığı zaman; bir yere 
geliyor, kaynak oluyor, bir yerde deliniyor, bir yerde boyalanıyor, bir yerde eksiliyor, bir 
yerde toplanıyor, bir yerde bölünüyor, bir yerde yukarı çıkıyor, bir yerde aşağı iniyor, 
sağa gidiyor, sola gidiyor vb. (içsel âlemimiz) 
 
İkinci sütun: birincide anlatılanların genetik olarak birbirimize aktarma usulümüz, 
kuralımız, yöntemimiz (düşünce yöntemimiz. 
 
Üçüncü sütun: fiilen tezahürü, yani dışa vuruşları (davranışlarımız) 
 
Üstad eylemsel olarak gösterecek. Yani bu sefer ne oluyor, biliyor musunuz? Ne kadar 
kendine hâkim ne kadar kendini tanıma tanımlama olursa, ne kadar bedene hâkim 
olup, ruhu bedenden çıkarırsa âlem o nisbette çıkar senin âleminden. Yani ne kadar 
bedene ruh hâkim olursa o kadar ahiret dünyaya hâkim olur. Yani 
alışamayacağımız dediğimiz o. Dünyanın perdeden başka bir vazifesi olmadığını 
yakinen, ilmen değil; hadsen yakîn göreceksin. 
 
Yani burası burası değilmiş. Dünya buralı değil. Ne kadar olacak bu? Ne kadar 
kendinde varsa. Hepten çok garip yani. Belki de şubesini mi göreceksin? Çünkü sebep; 
perde, bahane, hiç, zahirdir. Yani ne kadar ruhu bedene hâkim edersek, ahiret harcı 
da dünyaya o kadar hâkim olur. Bu sefer bir vasıta, bir vesile olmaktan; aşağılamak 
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manası değil, aslında çok mühim olduğunu bir ulü-l azm peygamber Âdem (as)’in 
buraya ihtiyaç duyduğunu anlayabiliriz. Çünkü fıtratı buna ihtiyaç duymuş ve gelmiş 
buraya. Çocukluğunu yaşamamış, buluğ çağını yaşamamış. Direkt kemâl yaşından 
devreye girmiş. Cennetteki yaş otuz üçtür. Devreye oradan giriş. Yani böyle bir âlem. 
Çok mühim. En kesif olduğu için en camiidir. Bu cihetle cennetten üstündür. 
 
Dünya Cennetten üstün müdür nasıl? bir şey ne kadar kesifse, o kadar camiidir. 
Mesela; ruh mu, hava mı, su mu, toprak mı Allah (cc)’ı daha çok gösterir? Cevap: 
Toprak. Niye? Çünkü en kesif varlık hakikati içerisinde, mertebesinde âlem-i şehadet 
kadar kesif bir âlem yoktur. Yani o zaman, bu âlem-i şehadet kadar camii (tanıma ve 
tanımlama noktasında) âlem, Allah’ı en güzel gösteren âlem burasıdır. Cennet değildir 
(tek boyutlu olduğu için) zaten cennete sefa yeri denmiş, Allah’ı tanıma yeri denmemiş. 
Meratib de denmemiş. Artık orası sefa yeridir. Cennet de bir tane terakki yeri var. O da 
Ruyetullah. Ama burasını, böyle tanımladığın zaman an be an, dakikanı bile ciddiye 
alıp, değerlendiriyorsun. Şimdi birinciyi okuyoruz. Lügat veriyoruz. 
 
1) İsmin Müsemması: O kelamın senin âleminde ortaya çıkarttığı, kendini ifade 
ettiği manaların görülmesi, mananın kendini sende şekillendirmesi (bu lügatta 
bulunmaz). Mesela, Mülevvin esması var. Çiçek, müsemmadır. Çiçek, Mülevvin 
esmasının müsemmasıdır (zahirdeki mana bu) ama herkese göre değişir. Esas olan 
bendekidir. Bu anlatılan konular, senin haberin olmadan ruh tarafından otomatik olarak 
kullanılıyor. Sen eşyaya baktığın zaman devreye giriyor (kâinatı tefekküründe denize, 
ağaca, armuta baktığında direkt bu sistem devreye giriyor) bunlar iradeyle, ihtiyarla 
olacak şeyler değil. İlmi alırken ihtiyar, irade devrede ama sonra değil. Mesela şu anda 
beni dinliyorsunuz. Dinlemeğe ait, geçmişte aldığınız bir sürü ilim var. Onları 
düşünerek mi şimdi dinleme sisteminiz çalışıyor, yoksa teveccüh ettiğiniz anda onlar 
devrede mi? 
 
Teveccüh ettiğin anda geçmişin tümü aktif (geçmiş derke, işitmenin nasıl olduğuna ait 
bütün sendeki bilgiler kastediliyor) yani senin ihtiyarına bağlı değil. Oradaki kurallar 
neydi diye tek tek düşünmene gerek yok. Teveccüh etmen yetiyor. İşte bunun adı, 
“mananın mihri” dir. Her şeyin bir hakkı var, fiyatını vereceksin. Bu almanın fiyatı, 
Mehir’i (yani kızı almanın) onu deruhte ediyorsun. Sana gelmesi için, kendisini sana 
teslim etmesi için istenen şey Mehir’dir. Yani iaşesini ve mihrini üstleniyorsun. 
Mananın da bize gelmesinin fiyatı Mihri “dikkat” latifesidir. Dikkat vereceksin. 
“Dikkat” bir latifedir. Sokakta “dikkat et” manasında kullanılan bir şey değildir. 
 
İşte mevcudata, mesela şu çiçeğe baktığımız zaman biliyoruz ki o çiçekle Allah’ın 
bütün esma ve sıfatı ilahisi tam, mükemmel, eksiksiz olarak tecelli ediyor. Biz ona 
“dikkat” le baktığımız zaman buraya kadar derste anlatılan donanımlarımızla beraber, 
ruhumuzu hapsettiğimiz kayıttan çıkarmış oluyoruz. Zaten o çiçek Allah’ın tekvini ayeti 
olduğu için mükemmel ve eksiksiz. Biz akıl yoluyla intikal edebildiğimiz kadar intikal 
ediyoruz. Ama aslında akıl ve dikkat anahtarıyla orayı açıp, serbest bırakmalıyız ki 
aralarındaki ilişki mükemmel olsun. Zaten gelen tam geliyor. Ama “bu çiçektir, bu ottur, 
bu samandır” diye kayıtlı değil, işte o zaman o çiçeğin hakikatiyle muhatap olmuş olur. 
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O kayıttan çıkmanın da iki yöntemi var: birincisi aklî, ikincisi kalbî. Nedir o? 
Birincisi terk, ikincisi tecerrüd. Aklı işgal altından kurtarmanın sebebi ve vesilesi 
terk. Risalede ne diyor? Aklı midesine, ruhu cesedine, kalbi nefsine hâkim eylemek 
Terk’le mümkün. Mesnevi-i Nuriye de “tecerrüd içindeki ıtlak-ı ruh” tabiri geçiyor. Şu 
ders anında ruhun lezzet alması gibi. 
 
2) Fiilin Manası: Lügatta bu manayı veremeyiz. Topraktan çıkan madenden demir, 
bakır olmasına kadar sürecin tümü. Topraktan maden çıkıyor. 1500 derece verirsen 
toprağa demir ayrışıyor. 1500 derece vermek, dikkati vermek manasında düşünebiliriz. 
2500 derece ısı verirsen bakır ayrışıyor vs. bunun fiyatı o. Aynen öyle de “Kâinattan 
müşahede ettiğimiz tekvini ayetleri âlemimize mâl olana kadar, ne kadar 
borularımızdan, süzgeçlerimizden arıtma ve ayrıştırma tesislerimizden gelip bize mâl 
oluyor” manasını ifade ediyor, süreci bu. 
 
Uygulayarak gidersek: 
1. İsmin müsemması, o kelimenin senin âleminde ortaya çıkardığı ve kendini ifade 
ettiği manaların görülmesi. Mesela; Mülevvin çiçek olarak görünmesi. Yani: Mülevvin 
isimdir, müsemması çiçektir. Yani çiçeğin rengidir. Realite bu. Ama bunun benim 
âlemimde karşılığı ne? Uygulayalım bunu: 
 
İlk önce dış dünyadan tekvini ayetlerle başlıyoruz. Gerçi ilk sıraya içsel âlemimizi 
yazdık. Ama bu üçüncü sırada. Bir şeyi kabul ediyoruz ki; Kelam sıfatıyla ihya olan, 
inşa olan bir sistem var. Şimdi dış dünyadan başlıyoruz: Mesela Mülevvin isim; 
müsemma yaprağın rengi. Üstad herkesin bildiği umumî bir caddeden gidiyor ve latif 
bir misal kullanıyor. Zaten latif olması lazım. Çünkü dış ve iç dünyayı aktif edecek. O 
yüzden bir aşktan misal getirmiş. Aşk derken, aşk-ı hakiki ve aşk-ı mecazî. İkisi 
farklıdır. 
 
“Senin mahbubun (yani sevgilinin) vaktâ gözünün penceresinden şua ve berk-i 
hüsnünü vicdanınıza ilka ederse...”  
 
Şua nedir? Ziyanın parçası, süzülen. Mesela; semayı bulut kapatmış, bir delik açıldı. 
Oradan güneş vurduğu zaman, şöyle bir baktığında şua iner. İşte o süzülen şuadır. 
Yani parçanın bütünsel gözükmesi. 
 
Niye sadece “hüsnünü” demedi de berk-i hüsnünü dedi? Bir anda, seni şoklayan 
şimşek gibi. Şak diye vurur. Yani aklî değil bu. Aşk aklî değil (sarı çiçek nazarıma ilişti 
diyor Risalelerde). Kelam sıfatına ilk muhatab dimağdır. İrade sıfatından gelen 
kâinat ayetlerine muhatap da kalbdir. 
 
Bunu bir misalle açarsak; Birisi bir şey dedi ama kendisi yok. Sadece sesini 
duyuyorsun, yani lafız var. İmbiklerimden geçiriyorum. Tahayyül, tasavvur, taakkul… 
geçiriyorum. Evirip çeviriyorum. Duyduğum ses beşere ait, o yüzden mükemmel değil. 
O yüzden dimağdaki imbiklerden geçmesi düzelmesi lazım. Veya duyduğum ses ayet 
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ise, o mükemmel ama bu sefer ben mükemmel değilim, onu dimağı temizleye 
temizleye, düzelte düzelte geçecek. O yüzden direkt dimağa bakıyor. Bunu 
kaçırmamak lazım. Ya ben mükemmel değilim, kelam mükemmel; beni düzelte düzelte 
gelip kalbe iniyor. Veya kelam beşerî, düzgün değil, bana bir şey söylendi. Ben onu 
evirip çevirip düzeltiyorum. Ek yapıyorum, boyuyorum sonra aşağıya kalbe 
gönderiyorum. İşte bundan dolayı vahye ilk muhatap dimağdır. Fakat bu çiçekte hiç 
eksiklik olmadığından, kusur olmadığından imbiklerimden geçmesine gerek yok. Direk 
kalbe iniyor. O yüzden mesela güle baktığımda beni mest ediyor. 
 
Vahye ilk muhatab dimağ. Vahiy neden direk kalbe inmiyor? Akla böyle bir soru 
gelebilir: Kur’an’da da bir eksiklik yok. O niye direk kalbe inmiyor? Çünkü kalb eylemsel 
karşılığıdır. Haritadır ya! Mesela kalb zikir ve ibadetle çalışır. Dimağ ise terklerle ve 
ilimle çalışıyor. Dolayısıyla fiilin karşılığı olduğu için, eşyada da kusur olmadığından 
direk kalbe iniyor. Ama elbette dikkat şart, yoksa otu sığırın gördüğü gibi görürsün. 
Sığır için ha ot, ha çiçek. Fark yoktur. Kedi için bir muhabbet kuşuyla, kokuşmuş bir et 
parçası aynıdır. 
 
Meselemize dönersek “Berk-i hüsün” tabiri bir cihetle zamansızlığı anlatıyor. Vicdanın 
çalışma sistemi zaten zamansızlıktır. O yüzden vicdana atıyor. İlka: Tohumlar, döller, 
mayeler demektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), Mi’rac’a çıktığı zaman önce kelamına, 
sonra rüyetine muhatap olması da bu sırdandır. Kelam olmazsa şu tekvini ayetleri 
okuyamazsın. Yani kelam yapılandırıyor. Kafirde tekvini ayetlere bakınca bir şey 
uyanmaması da bu yüzden. Kelamla yapılanma yok ki ne uyanacak! 
 
Kelam, vahiy ve ayet nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) önce kelamla yapılandı. 
Sonra Ruyetullaha mazhar oldu. Kelam öyle bir şey ki Sıfat-ı Sübutiyeden, Levh-i 
Mahfuz’a kadar olan sürece Kelam-ı İlahi denir. Levh-i Mahfuzdan alem-i şehadete 
Muhammed asm’a gelme sürecine ise vahiy denir. Sıfat-ı Sübutiyede (Cebrail bir 
Âmâdan alıyor, deniyor.) Kelam sıfatı var. Sonra Esma’ya indirgeniyor. Esma’nın 
bütünlüğünden geçiyor. Mec’ulden geçiyor. Kab-ı Kavseyn’den geçiyor. Arş-ı 
Azamdan geçiyor. Levh-i Mahfuz’a indirgeniyor. Levh-i Mahfuz’da kelam ayete 
dönüştürülüyor. 
 
Vahiy: Levh-i Mahfuz’dan bize vahiy geliyor. Levh-i Mahfuz’dan, Peygamber Efendimiz 
(s.a.v)’in bize söylemesine kadar geçen sürecin adıdır. Biz vahyi bilmiyoruz, Kelamı da 
bilmiyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e geliyor. Orada da dönüşüme uğruyor, bize 
gelince “ayet” oluyor. Mesela; Keban Barajı’ndan gelen elektriği bize direk gelirse ne 
olur? Kül oluruz. Trafo lazım. İşte Hayat-ı Muhammediye (s.a.v)’de, Allah (c.c)’ın Hayat 
sıfatıyla bizim aramızda bir trafo görevi yapıyor. Yoksa bizim hayatiyemiz yanar, yani 
hayat olmaz. 
 
Sual: Peygamber Efendimiz (sav)’in, Cebrail (as)’sız, direk Allah’tan aldığı vahiy 
değil mi? Mesela Mi’rac’ta Amenerrasulü’yü almış. O nedir? Nereden almıştır? 
Elcevab: Âmâ denilen, Levh-i Mahfuz’a inme süreci (Levh-i Mahfuz’a uygun hali). 
Amenerrasulü’yü Kab-ı Kavseyn’den almıştır. O da vahiydir. Perdesiz almıştır. Kab-
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ı Kavseyn’de de vahiy alınmışsa, o zaman derece düşünebiliriz. Yani Sıfattan, Esmaya 
geliyor, orada bir boyalanıyor. Esma’dan Nur-u Muhammediye’ye geliyor. Orada da 
ayrı bir boyalanıyor. Süreç böyle gidiyor. Bununla beraber Mi’rac’ta Kur’an komple 
veriliyor, zaten Risalede geçiyor.  
 

 
Üç yöntemle Kur’an dinleniyor: 
1. Allah (c.c)’ın, Peygamber (s.a.v)’e direk Cebrail’siz Kur’an’ı verirken gibi, dinlemek. 
2. Levh-i Mahfuz’da, Cebrail (a.s), Peygamber Efendimiz’e tebliğ tebeddül vaziyetini 
dinler gibi dinlemek. 
3. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in, sahabelere, ayete dönüştürüp anlatırken, sen de 
sahabenin yanındaymış gibi dinlemek. 
 
Yukarıda ki süreci teyid eden sarih ifade Sözler-308’de şöyle geçiyor: “...O Kelamullah; 
İsm-i A’zam’dan, Arş-ı A’zam’dan, rububiyetin tecelli-i a’zamından nüzul edip, ezeli 
ebede rabtedecek, ferşi Arş’a bağlayacak...” (Vahyin gelme süreci). Peygamber 
Efendimiz (s.a.v)’e sordular: “Allah bu kâinatı yaratmadan önce neredeydi?” 
Âmâ’daydı diyor. (Bir Nokta-i Nazar: Vahyin perdesiz indirilmesi Âmâ ile 
açıklanabilir) 
 
İsmin müsemmasını anlatıyorduk. Meselemize tekrar dönelim: Aslında meselenin 
dışına da çıkmış değiliz. Kendimizi seyrediyoruz. “Allah’ım sevdir sevdiklerini” diye dua 
ediyoruz ya, Allah’ın en çok sevdiği biziz. O zaman “Sevdir sevdiklerini” derken, 
kendimizi seviyoruz. Bir cihetle röntgenimizi çıkarıyoruz. 
 
“Senin  mahbubun vakta gözümün penceresinden şua ve berk-i hüsnünü vicdanımıza 
mayaladı” Tesirat-ı hariciyeden, kalbin bir kısmı ihtisasatı ihtizaza gelmekle müyulat 
tevellüd edermiş. Meyiller böyle çıkar, meyillerin kaynağı böyle oluyor. 
 
Sual: Kalbi ihtizaza getiren nedir? 
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Elcevab: Tesirat-ı hariciyelerdir. Mesela; hanımların dışarı çıkarken koku sürmeleri 
uygun değil. Burun yoluyla meyilleri uyandırıyor. Her ne kadar bu organlar akla yakınsa 
da kalbe direk açılırlar ki meyiller zaten kalbdedir. Kalbe en yakın olan organ kulaktır. 
Şimdi, mesela dışardaki çiçek; Mülevvin ismi “Yeşil”, ama müsemma yapraktır. Göz 
penceresinden girince, kalbde bir kısım manalar aktif oluyor. 
  
Sual: İhtisas ne demek? 
Elcevab: Hassasiyetlerin. Mesela, diyelim ki birisi paraya çok düşkün, o noktada 
hassas. Kimisi şöhrete. Yani o konuda hassasiyetin. Hislerinle hassas olduğun şeyler 
diyebiliriz. İhtisasta her şey var, yoğunlaşınca ihtizaza geliyor.  
 
Kelamın ortaya çıkışını on iki mertebede anlatacak. Birincisini okuduk. Gerçi altıncı 
meseleyi tekrar baştan alıp konuya hâkim olsak faydalı olur. Ne diyordu? “Kelamın 
semeratı” semerat neydi? Meyveler demekti. Yani, kelamı ağaç gibi düşünürsek, bir 
sürü meyvesi var. Kendisi gövde, meyveleri birçok. Mesela yaprak bir meyve, başka 
bir vazifesi var, bunun gibi pek çok meyve ve o meyvenin vazifeleri ayrı. Kelam da 
böyledir. Kelamın semeratı, meyveleri neymiş? Muhtelif tabakalarda, çeşitli 
şekillerde, kendisini ifade ettiği manalardır. “Anlamadın mı?” diyor. 
 
Kimyaya aşina olanlara malumdur: “Bir maddeyi, mesela altun gibi bir unsuru istihsal 
edildiği vakit (yani üretim yapılacağı zaman) makine veya fabrika ile müteaddid borular 
ile muhtelif teressübatıyla, mütenevvi’ teşekkülat ile tabakat-ı mütefavitede geçer.” 
(Muhakemat 97) “En nihayet ondan bir kısım tahassül eder.” Yani bir sürü şeyler var 
ama senin o kurduğun sisteme bir parça bırakır. Mesela; topraktan çıkan madenleri 
ayrıştırırken, 1500°C verirsen tezgâha demiri bırakır gider, bakırı bırakır gider, çinkoyu 
bırakır gider, magnezyumu bırakır gider. Verilen ısıya göre o maden ayrışır. Toprağa 
hangi ısıyla monte edilmiş ise, o ısıyı vereceksin ki oradan ayırasın. Demir toprağa 
hangi ısıyla monte edilmiş ise, aynı o ısıyı vermeden, demiri oradan alamazsınız. 
Mesela; oduna hangi ısıyla “Nur” kodlanmışsa, aynı ısı verilmedikçe, aynı yöntem 
kullanılmadıkça, oradan onu alamazsın. Odundan, nuru, ısıyı, dumanı, kerpetenle, 
çekiçle, keserle alamazsınız, bıçakla alamazsınız. Ancak kibritle alacaksınız. “En 
nihayet ondan bir kısım tahassül eder” Yani senin o bütünsellikten (dimağ, kalb ve 
dimağın meratibleri) en son sana bir şey kalır. Kelam denilen maani-i mütefavitenin 
fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritanın istiab ettiği gibi. Kelamı tarif etti. 
 
Sual: Harita ve fotoğraf nedir? Mana ve kelamla ilişkisi nedir? 
Elcevab: Mesela, Kur’an fotoğrafları gönderiyor. Temsilde hata olmasın Peygamber 
Efendimiz (s.a.v) bize haritaya dönüştürüyor. Kendimizden misal verirsek; her 
bildiğimizi, her mertebesini ne anlatabiliriz ne de anlatırız. Mesela bir komşunuz, 
hanımınız, çocuğunuz, şu ders anında hissettiklerinizi, onlara anlatabilir misiniz? Ha 
farz et anlatabilirsin. Peki anlatır mısın? Anlatsan bile anlar mı? Sen ona haritalayıp 
veriyorsun. Sen dersten fotoğraflıyorsun, makinanın kalitesine göre çekiyorsun. Ama 
muhataplarına haritayı veriyorsun. Allah (cc) kelamla bitamamiha kendisini bize 
vermiyor. Kelam-ı İlahi ile bize harita veriyor. 
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Harita ile fotoğraf arasındaki ilişkiyi kuralım (14.Defterden): Muhtelif tabakaları 
etkileyerek, her tabakaya ona uygun hakikatın çekirdeğini bırakıp, o çekirdeğin 
karşılığı olan ağacına doğru sevk etme meylini tahrik edip, müteaddid suretlerde 
kendini farklı farklı ifade etmesi, farklı farklı mana hakikatlerini ve suretlerini ortaya 
çıkartması, gömülü ve gizli olan toprağın altındaki çekirdek manaları farklı kimyevi ve 
çiftçilik muamelesi neticesinde farklı ağaçların ortaya çıkması vazifesini ve 
muamelesini yapan “Kelam”dır. Kelamın semeratı bunlardır. İşte böyle bir kaynaktan, 
ait yapısından kelam denilen maani-i mütefavitenin fotoğrafı ile, yani çeşitli manaların 
ittifak ederek bir resimle kendilerini ifade etmesi. Yani her mana ve o kelama o manayı 
ifade edecek veya o manaya götürecek alâmet bırakıp, ona takması. 
 
Mesela bir havuza farklı yerlerden dere akıyor. O derenin nereden geldiğini anlarsın. 
Çünkü taşıdığı malzemeler farklı. Bu dere siyah toprak taşıyor, diğeri kırmızı, ötekisi 
otlar getirmiş. Yani o dereler; çeşitli manaların, ittifak ederek bir resimle kendilerini 
ifade etmesi. Yani her mana, o kelama, o manayı ifade edecek veya o manaya 
götürecek alâmet bırakıp, ona takması. Böyle mana çeşitlerinin kelama tesir edip, 
böyle cami-ül cem’ mana külliyatını dışarıda veya karşıya kendini ifade eden şey 
“Kelam”dır. 
 
“Maani-i mütefavitenin fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir haritanın istiab ettiği gibi…” 
Cümlesini izah ediyoruz... Bir fotoğraf makinesi ki ne kadar parçalardan müteşekkil 
ahenklenmiş. İşte böyle bir cihazın çektiği fotoğraf ki “Kelam” denilir. Kelam tek şeyi 
gösterip, ifade etmez. Kelam; Nasıl ki bir bahçenin fotoğrafını çeksen ne kadar farklı 
çeşit çeşit şeyler bir bahçede cem olmuş. Sende onun garip makina ile suretini 
alıyorsun. İşte bu suret, resim “Kelam” oluyor. Fotoğraf en camii’dir. Bu fotoğraftan 
mesela fiziki bir harita yapalım O harita sadece su kanallarını göstersin. 
 
Bu durumda harita, fotoğrafa göre çok basit kalır. Tafsilli değildir, icmalidir. İşte 
kelam böyle tafsillidir fotoğraf gibi. Bu durumda harita manalara işaret, 
fotoğrafta kelama işarettir. Yani haritalar nasıl bir araya gelip fotoğrafı oluşturuyor. 
Öyle de manalar bir araya gelip kelamı oluşturuyor. Kelam ortaya çıkıyor. İsmin 
müsemmasını okumuştuk ama müyulatın üzerinde çok durmadık. Şimdi biraz müyulat 
hakkında malumat verelim. 
 
Meyil ve Evamir-i Tekviniye: Esma-i İlahiyelerin, Esma-i Rabbaniyelerin ve Esma-i 
Fiiliyelerin bütünsel emir tecellilerine à Evamir-i Tekviniye denir. Arş-ı Âzam’da Alem-
i Emir ünvanını alır. Peki meselemizle irtibatını nasıl kuracağız? Evamir-i tekviniyenin 
içinde “meyil, iştiyak, incizab, ihtiyaç” olmak üzere dört birim var. Meyiller ise 
evamir-i tekviniyededir. Müyulat, meyillerin çoğuludur. Meyillerin, vücud-u hariciyeleri 
yok. Kainattaki iradeden gelen ayetler bizim kalbimizdeki evamir-i tekviniyeyi 
oynatıyor. Çünkü irade sıfatı, evamir-i tekviniyeyi tazammun ediyor. Şu gözüken varlık 
kudret değil, iradedir. Halk eden kudrettir, malzeme hayattır. İrade, mevcudatı evamir-
i tekviniye ile yapıyor. Evamir-i tekviniye neydi? İhtiyaç, İştiyak, İncizab, Meyil. 
Bunlar aynı zamanda kaderimizi oluşturuyor. Önemli bir noktayı anti parantez 
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söyleyeyim: Kelam sıfatının bize gelmesi için, Cebrail (a.s), Peygamber (a.s) gibi 
dönüştürücü trafolar var. Allah (c.c) öyle bir Allah (c.c) ki bunları devre dışı yapıyor. 
 
Kâinattaki irade sıfatından gelen ayetleri vasıtasız alıyorsun. Yani Allah (c.c) ve sen 
çünkü kelam sıfatından gelen ayetle, irade sıfatından gelen ayetlerle, Allah (c.c)’la 
direkt muhatab oluyorsun. Aradığını aradığından soruyorsun. İşte bu hale geliyorsun. 
Kelam sıfatından dimağ, iksirlenip inşa oluyor. Bu dimağ kalbi mayalıyor, ihya 
ediyor ve imanın ziyası oluyor. Bu sebeplerle oluyor. Kulağa vahiy gelene kadar 
Cebrail (a.s) lazım, Peygamber (asm) lazım imanın ziyası, dimağa nur olarak 
dönüşüyor. Bu nur-u imanla, sırr-ı Kur’anla, İrade sıfatından gelen mevcudat ayetlerini 
(ki mevcudat donmuş ayettir). Çiçek ayettir mesela... Ama “Elhamdülillahi Rabbil 
Alemin” kelamî ayettir. Kelam ayeti ne kadar kudsî ise iradeden gelen de aynı 
kudsiyettedir. 
 

 
Peygambersiz (s.a.v), Cebrail (a.s)’sız direk orada onu müşahede etmek, “Aradığını 
aradığından sormak” makamına çıkıyorsun. Bunun adı “mevcudatın pencereleriyle 
Vacib-ül Vücud’a bakmak” mertebesi oluyor. Artık Allah (c.c)’ı seyredersin. Ayinedir bu 
alem her şey hak ile kaim. Mir’at-ı Muhammed’den (s.a.v) Allah görünür daim; bu 
mertebeyi ifade eder. Mesela; Barla Lahikası 188’de Hafız Ali (r.a) abi anlatıyor. Ben 
alemi dolaşırken, saraylar gördüm. Büyük bir tanesine girdim, başım döndü, sonra 
indim diyor. “Küçük sarayları gezmeye başladım.” diyor. Yani müşahede makamına 
çıkmış abiler. 
 
Bu dersin ana teması: Kelam sıfatıyla değişip dönüşen insanın, irade sıfatından 
gelen ayetleri, direk okuma makamına çıkmak yöntemidir. Arada Peygamber 
(a.s.m) ve Cebrail (a.s) yok. Bu sefer mevcudatın pencereleriyle, Vacib-ül Vücud’u 
seyrediyorsun. Kelam sıfatıyla bunu kazanıyorsun, netice bu. Pencereleriyle 
seyretmek var, pencereleri açıp atlamak var. Muhyiddin Arabi Hazretleri buraya niçin 
“Heme Ost” dedi. Mesele o makama çıktıktan sonra, o makamda dengede durmak ve 
gerektiğinde inebilmektir. İşte bu zordur. Muhyiddin Arabi Hazretleri o makama çıkmış. 

à İntizam 

à Nizam 

à Malumiyet 

à Meşhudiyet 

à Taayyün 

à EVAMİR-İ TEKVİNİYE 

à İhtiyaç 

à İştiyak 

à İncizab 

à MEYİL 

Kaderin  

tazammun  

ettikleri 

(L.336) 
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Perdeler kalkınca, burası orası demiş. Bu dersin ana temasını anladıktan sonra 
“Meyiller”e geri dönelim. 
 
Kaderin tazammun ettiklerinden, altıncısı evamir-i tekviniye idi. Evamir-i tekviniyeyi 
açarsak: Evamir-i Tekviniye: İhtiyaç, İştiyak, İncizab, Meyil. Böylece meyilin nereden 
geldiğini görmüş olduk. İşte “İsmin Müsemma” sı mertebesindeki müyulat denilince 
burayı anlayacağız. 
 
“Mahbubundan gelen şua ve berk-i hüsün” senin evamir-i tekviniyeni aktif ediyor. 
Sendekini uyandırıyor. Nasıl ki, mıknatıs kâğıdı çekmiyor ama demiri çekiyor, karşıtını 
çekiyor. Karşıtını çeksin ki, karşılığı olsun. İkisi farklı şeylerdir. Karşılık ve karşıt. 
Karanlıkla-aydınlık, karşıttır. Göz-Çiçek, karşılıktır. Aydınlığın karşılığı kendini 
tanımlayandır. Aydınlığın karşıtı kendini gösterendir. Mesela Allah’ı en cami ne 
gösterir? En kesif olan gösterir. Çünkü en nuraniyi, en kesif olan gösterir. Bu da 
karşıtlıktır, zıtlıktır. Karşılığı olamaz ki zaten. 
 
Karşılığı şöyle misallendirelim: Midenin karşılığı gıdalardır. Gözün karşılığı çiçektir. 
Sesin karşılığı kulaktır. İmanın karşılığı, zıttı küfürdür. Yapısını anlayacağız, sistemden 
bahsediyoruz. Demek ki, dış dünyadan gelenlerle evamir-i tekviniyemiz uyanıyor. 
Temsilde mahbub dendi. Hakikatte çiçek olur, ağaç olur, yani mevcudatı düşünürüz. 
Burada müsemma, tesirat-ı hariciyedir. Yani dışarıdaki ismin cilve, cemal, nakış 
ve sanatı, benim içimdeki müyulatı hareketlendiriyor. 
 
“Tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısmı ihtisasatı, ihtizaza gelmekle müyulat tevellüd 
eder…” Yani sende çocuk olmaya başlar, sende çocuk doğmaya başladı. On iki 
mertebenin neticesinde, artık şu mevcudatı isteseniz de kendinize gaye yapamaz hale 
geleceksiniz. Suretten hakikate doğmaktır. Nerde doğuyorsun? Varlığın içinde 
doğuyorsun. Yani varlığın evladıyım. Alem-i şehadetin doğma velediyim. Varlık beni 
doğuruyor. Alem-i bekaya seni doğuruyor. Sureten buradadırlar ama gözleri ordadır, 
özleri ordadır. 
 
Sual: Ne doğuruyor seni?  
Elcevab: Kalbindeki müyulatla, Allah’ın o varlığı seni doğuruyor. Varlığın evladı 
oluyorsun. Bir cihette cesed ölüyor, doğurduklarımızla beka kazanıyoruz. Bunları biz 
yapmıyoruz zaten. Biz doğrulanız “Lem yelid velem yüled” Allah’tır. Biz öyle değiliz ki! 
Biz doğuyoruz ve doğruluyoruz. Avam ölünce doğacak oraya. Havas ise zaten burada 
öldüğü için, oraya doğmaya başlamıştır. “İnsani berzahtır” onlar... 
 
2-Fiilin Manası: Lügatini vermiştik daha önceden, topraktaki madenleri ayrıştırırsak, 
verdiğimiz ısı, o madenin örtüsüdür. Allah (c.c) hangi ısıyla o madeni oraya 
yerleştirmişse, o ısıyı vermeden, o madeni topraktan alamıyoruz demiştik. Isı oduna, 
odun ısıya örtüdür. Örtü derken biz nasıl anlıyoruz. Alem-i şehadette bir şeyi örtmek 
için, bir örten, bir de örtülen olmak üzere iki şey var. Ama Allah’ın muamelesi öyle 
değildir. Odun hem örten hem de örtülendir. Yani aynı şeydir. Aynı şey hem sebeptir 
hem sonuçtur. Meratibleri birbirini öyle örtüyor. Şöyle bir misal verelim; elmanın hem 
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kokusu hem tadı hem de rengi vardır. Birbiri üstünde ama birbirini kapatmıyor. Radyo-
televizyon dalgalarının birbirini kapatmaması gibi. O zaman dünya hem dünyadır hem 
ahirettir. Sen hem sensin hem sen değilsin. 
 
Şimdi eylemsel uygulayalım: “O aşk denilen nar-ı mukade birden yandırmaya 
başladığından...” 
 
Sual: Nar-ı mukade nedir?  
Elcevab: Öyle bir şey yükleniyor ki kendisi ateş olmamakla beraber ateş oluyor. Kız 
ateş olur mu hiç? Oluyor işte... Nasıl bir ateş biliyor musunuz? Resulullah’ın (s.a.v) 
dilinden söyleyelim: “Aşık olup da iffetini koruyup da ölene şehid denir.” (bil-mana) İşte 
nasıl bir ateş? Tahammülünün dışında sana bir şey yükleniyor, yükleme yapılıyor. 
Mecazi aşk böyleyse, Allah’ı (c.c) siz düşünün. Allah (c.c)’ın sana yüklediği aşk. Dağlar 
kaldıramadı o yükü. Tekvini ayetleri okuyan hem şehittir hem şâhid. Zaten şâhid 
olan şehid oluyor. Dağların bu yükü kaldıramamasını bu mana ile düşünürsek, 
hayretimiz daha da artıyor. Şâhid zaten Esma’dır. O isme azam mertebede mazhar 
olursan, şehid olursun. Yoksa illa ki cihatta ölmek manasında düşünmeyelim. 
Hakikatini düşündüğümüzde, o aşk-ı mukadeyle sana öyle bir enerji yükleniyor 
ki mi’rac oluyor. Öyle bir insan vardır ki Mi’racı aşktadır, öyle bir insan vardır ki Mi’racı 
balıktadır, öyle bir insan vardır ki Mi’racı hastalıktadır, öyle bir insan da vardır ki Mi’racı 
fedakarlıktadır, cömertliktedir. Yani herkesin Mi’racı farklı. Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) Mi’raca Burak ile gitmiştir. 
 
İşte bu elma, armut, çiçek gibi tekvini ayetler birer Buraktır. Sevgiliden gelen 
Buraktır bu mevcudat. Münafık bahsinde şöyle geçiyor: O şimşek çaktığı zaman 
insanlar kör olur. Çünkü gözünün nurunu alıp götürüyor, seni nursuz yapıyor. Berk-i 
hüsnünü: Nurunu söndürüyor demek. Yani, kendini kontrol edecek enerji, devre dışı 
oluyor. Kullanacak yedeğin yok. Seni sömürüyor ki o gözüksün. Cebrail (a.s) soruyor 
Allah’a, Kâinatın sebeb-i vücudunu niye yetim bıraktın? Allah (c.c) hikmet lisanıyla bil-
mana diyor ki: “Benim habibimin her şeyini aldım ki, sadece beni çağırsın.” Berk-i 
hüsnü ve şua senin gözünün nurunu niye alıyor? Şiddet-i zuhurundan. Allah (c.c)’da 
şiddet-i zuhurundan görünmüyor. Sen körsün. Yoksa Allah (c.c) gizli değil. 
 
Fiilin manasının içsel alemimdeki tezahürüne gelelim: O aşk denilen nar-ı mukade 
(haddini aşan, seni devre dışı bırakan yükleme olunca) sende içsel yanma oluyor. 
“Olunca ondan hevaî manalar bir derece, yani müyulatın içindeki manalar kaynıyor”. 
Oradan alacağız. Yani meyiller, bir kamyon topraktan çıkan, demiri, magnezyumu vb. 
alacağız. Bunu almak için oraya bir nar-ı mukade (Demiri toprağa bağlayan enerjiden 
daha fazla olan enerji) verelim ki demiri alabilelim. Beni bana bağlayan enerjiden daha 
fazlasını vereceksin ki beni ötelere taşıyabilesin. Ben kendimi sevdiğimden daha fazla 
Allah’ı (c.c) seversem, beni benden çıkarıyor. Allah (c.c) sevgisi düşünce değildir. 
 
Şimdi bu nar-ı mukade meylimize vurunca, “ondan hevaî manalar, bir derece aklın 
nazarına ilişmekle, aklı kendine müteveccih eder”. Evamir-i tekviniyedeki meyiller 
hareketlenince, akıl aktif oluyor. 
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Sual: Heva ne demek?  
Elcevab: Muayyen olmayanları, muayyenleştirme sistemi. Yani hislerle mana berzahı 
gibi bir şey. Vicdandaki hislerle akıl arasında berzah gibi bir şey. Aslına taşınmandır. 
Heva, nefisten ayrı bir sistemdir. Hevaî deyince hevanın içini anlayacağız. Bu eylem 
seni hevainin içerisine taşıyor. Yani nar-ı mukade sana yüklenerek kendine 
dönüyorsun. Mesela, elmanın kabuğu var, kırmızı. Biz de zannediyoruz ki öteki tarafı 
da kırmızıdır. Halbuki hiç alakası yok. Heva öyle bir şey ki, bir tarafı kırmızı, içerideki 
beyaz. Yani dimağa bakan tarafı renkli, kalbe bakan tarafı renksiz. İmam-ı Rabbani 
Hazretleri buna şe’n diyor. Hevainin içinde o kadar çok şey var ki; akıl sırf kendisine 
müteveccih olana müteveccih oluyor. Heva daha aşağıda, ama onun da aşağısı his, 
daha da aşağısı vicdan, daha da aşağısı kalb. 
 
3-Harfin Medlulü: Medlul à delalet olunan. Dâllün à gösteren. Dikkat edersen 
yukarıdan aşağıya doğru inceleşiyor. Borulardan geçip, senle şekillenip, müsemma 
oluyor sende (yani müsemma çiçeğin kendisi idi, renk. Fiillerin kendileri yani). Şimdi 
de harfin ifade ettiği mana; harf burada, fiilin gerideki ifadesidir. Fiil ortada, fiili 
görüyoruz ama bir de fiilin arkası var. Beynimize harf gelmiş ama beynimizde harf yok 
olmuş. Mesela ses harftir, kulağa geldiği anda ses bitti. Artık o sesin ifade ettiği 
resimler, manalar kafamızda canlanıyor. Sesin titreşimi yok. Harf yok olmuş ama 
delillerinin manasına bana aktardığıdır. Harf taşıyıcıdır, geldi, taşıdı, manasını 
simahıma boşalttı gitti. Postacılık yaptı. (Lügatı). 
 
Uygulamaya geçelim: Mahbubum benim göz penceremden şua’ ve berk-i hüsnünü 
vicdanıma ilka etti. Öyle bir şua’ gönderdi ki nurumu aldı, kaldırdı. Kaldırınca, o aşk 
denilen nur-u mukade birden yandırmaya başladığından, ben de hissiyat iltihaba 
başladı. 
 
Sual: İltihab ne demek? 
Elcevab: Yanmaya bilfiil dönüşmek (Artık fiilin kendisi değil, fiilin arkası). Baktı ki ateşin 
kendisine dönüştü. Bir üstte yandırmaya başlamıştı. O zaman, yandırmaya başlayınca, 
yanmaya başladı. Bir üstte ateş yanmaya başlarken, burada ateş beni yakmaya 
başladı, ben yanmaya başladım. Artık ateş bende aktif. İç alemimizde neler olacak 
şimdi onu inceleyelim. 
 
Mahbubumun göz penceremden şua’ ve berk-i hüsnü içeri atınca bende nar-ı mukade 
yanmaya başladığından, bende hissiyat başladı alevlenmeye. O zaman tesirat-ı 
hariciyeden kalbin bir kısmı ihtisasatı ihtizaza gelmekle, müyulat tevellüd etti. Sonra bu 
olunca o hevaî manalar aklı kendine müteveccih etti. Sonra o buhar halindeki mana bir 
kısmı tekasüf etmeğe başlar. Yani aklın sahasına girer (Tekasüfün ilk mertebesi). 
 
Sual: Mana nerede oluştu? 
Elcevab: Vesvese Risalesinde diyor ki: “Manalar kalbten çıplak çıkar.” Şualarda: “Bir 
zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır.” diyor. Üçüncü mertebede 
manalar kalbten çıktı. Ama akla daha girmedi. Hevaide henüz. Kalbte bir mana deposu 
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var ama muayyen değil. Oraya bir ısı veriyoruz. Isı verince buradan bir tanesi ayrıştı, 
su buharı şeklinde yükseldi. Her bir mana kalbten çıkmaya meyillidir. O manalar da 
kemal bulmak için çıkmak isteyecektir. Onu çıkaran çeşitli ısılar vardır. 
Temsildeki nar-ı mukadedir ama hakikatte Allah aşkı olabilir, şöhret, para vb. ısıyı 
verdiğimizde o mana deposundakilerden bir tanesi buhar şeklinde yükselmeğe 
başlıyor, biraz daha yukarıda nem, biraz daha yukarıda bulut, biraz daha yukarısında 
bulut olmayan toz şeklinde görülür. 
 
Görüldüğü üzere katman katman bulunuyor. Akıl ne olduğunu henüz anlamış değil ne 
olduğunu belirleyemiyor. Kalb ile akıl arasında, hevaî denilen “berzah” manasında bir 
sistem var. Direk akla gelmiyor. O sisteme buhar gelince, aklın ilgisini çekmeye 
başlıyor. Çünkü akıl direk kalbe bakmıyor. Hevaî denilen sisteme baktığı için, ancak o 
sistemde olan aklın ilgisini çekiyor. O sisteme buharın düşmesi lazım o yüzden. Şunu 
da belirtmekte fayda var: Heva ayrı, hevaî ayrı... 
 
Heva: Zarf. Hevaî: Mazruf (içine konulan). Heva: Fotoğraf. Hevaî: Harita da diyebiliriz. 
 
Bu durumda akıl kendisiyle alakalı haritayı alacak. Bu hevaî denilen sistem olmasa, 
akıl kalbten her geleni manalandıracaktı. Akıl hepsini manalandıramaz. Tın tın ediyor 
ama kalıba girmiyor. Üstad “Kalbten çıkan manaları, akıl her daim ifade edemez” diyor. 
Hatta İşarat-ül İcazda “İman nedir?” sorusunun cevabını tarif ediyor. İkinci bir soruyla, 
avam imanı böyle tarif edemez ki deyince Üstad “Tarif edememesi olmadığından değil, 
aklın kalıbına gelmediği için kelam kalıbına sokamamasındandır.” diyor. Çünkü iman 
akılda değildir. Yeri gelmişken şunu da hatırlatalım ki, kalbdeki manalarla meyiller farklı 
şeyler. Dışarıdan gelen tesirat-ı hariciyeler ile meyiller aktif oluyor. Meyildeki ısıya göre, 
kalbin başta bir yerindeki mana deposuna vurdu. Buharlaşıyor, hevaî giriyor. Aklın 
ilgisini çekiyor. Hevaî her gelen, aklın ilgisini çeker. Hem meyiller hem manalar kalbte 
ama farklı iki sistem. Meyiller Allah-u alem kalbdeki latife-i insaniyededir (Barla 273’te 
sarih ifade var) 
 
Sırayla gidersek; dışardaki tesirat-ı hariciye, bizim latife-i insaniyemizi; latife-i 
insaniye, bizim meylimizi; meylimiz, kalbdeki muayyenleşmemiş mana 
deposunu, mana deposundan buharlaşan muayyenleşmemiş, kalıba girmemiş, 
ifade edilememiş hevaî manalara dönüşüyor. Artık hevaî manaya dönüşünce, 
kalb otomatikman ilgisini çekiyor. 
 
Her buharlaşan değil; buharlaştıktan sonra hevaî sistemine düşen aklın ilgisini çekiyor, 
radarına giriyor. Ama kalbdeki manalar aklın radarına girmiyor. Eğer girseydi, aklı olan 
herkes Müslüman olurdu. Bazen “Dilimin ucunda ama ifade edemiyorum” deriz ya, işte 
o hevaî manalardakidir. Akıl kalıba henüz sokamamıştır. Risalede “O kudsi kuşu 
avlayamadım.” tabiri, buna güzel bir misaldir. Buradan kudsi kuş ile ilgili bir lügat 
çıkarırsak; Kudsi kuş: Temayülat ve tasavvuratın, muayyenleşmemiş kısmıdır. 
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Şunu da ifade edelim ki; kalbdeki muayyenleşmemiş mana deposundan, meylimiz 
cinsindeki olanlar buharlaşıyor. O depoda, incizab, iştiyak, ihtiyaç cinsinden olanlar da 
mevcuttur. Buraya kadar anlattıklarımızı, artık şekle dökebiliriz. 
 
İnsanda Kelamın oluşumunu gösteren şema: 
 

 
 
 
 
 

Kalb: esmaların hakikatlarının  
sebepsiz teceligâhları.  
Yani Arşımız. 

mahbub 

Vicdan 
Latife-i  
İnsaniye 

Aktif olan meyil Kalbte bulunan  
mana denizine vuruyor ve  
bir kısmını buharlaştırıyor 

Bil kuvve mana 
okyanusu 

Aklın
 naza

rı 

Vicdana ilka olunan şua’   
ve berk-i hüsnü girince 
Latife-i İnsaniyedeki meyil 
aktif oluyor 

- Heva – 
kalb İle akıl 

arasındaki berzah  

Akıl hevanın getirdiği manalarla 
ilgileniyor. Hevaya gelmeyen 
temayülat ve tasavvurat muallak 
kalıyor 

şua’ ve  

berk-i hüsnü girince 
Buhar  

halindeki 

manalar 

Taakuldaki akıl 
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Muhakemat 97’deki metnin tablo hali: 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 19 

Kelamın Kaynakları 
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Bu dersimizin konusuna başlamadan önce bir nokta-i nazar veriyoruz: Vahiy dimağa 
bakıyor ve dimağın taakkulünden giriyor. Baştaki iki mertebe (tahayyül, tasavvur) başta 
kalıyor ve Üstad vahyin beş mertebesi var diyor. İşte kalan o iki meratib ilhamdır ve 
ilhamın bir kısmı vahiy gibidir. (Cebrail’in kendisi değil, yaverleri ilham ediyor) 
görüldüğü üzere Üstad hazretleri vahyi dimağa tek tek monte etmiş. Vahyin ve ilhamın 
arasında iki fark vardır. O iki farkı belirleyen de kişinin karakteri olup, dimağdaki 
tahayyül ve tasavvura bakıyor. 
 
Bu nokta-i nazarı verdiğimize göre dersimize kaldığımız dördüncü mertebeden devam 
edelim. Ama önce üçüncü mertebeyi tekrar edelim ki dörde rahat geçiş yapalım. Ne 
demiştik; önce lügati verelim tekrar. 
  
Harfin Medlûlü: Dikkat edilirse, yukarıdan aşağıya inceleşiyor. Borulardan geçip, 
sende şekilleniyor ve müsemma oluyor (cismin müsemması). Peki isim neydi; Çiçekte 
uygularsak, müsemma da Mülevvin de isim idi. Mülevvin esması burada renk olarak 
geçiyor. Ama esas bende uyananlar. Yani, Mülevvin= isim, müsemma=gördüğüm 
çiçek. Müsemma: fiillerin kendileri. 
 
Şimdi de harfin ifade ettiği mana: aşağıya doğru inceleşiyor demiştik. Cümle, kelime, 
harf. Yani bir manayı ifade eden bir kitap, aynı manayı ifade eden bir cümle (kitabın 
tüm manasını ifade eden bir cümle) hiç bozulmadan o manayı ifade eden bir kelime ve 
de hiç bozulmadan o manayı ifade eden harf. Bu kanuniyet 25. Sözde çok güzel 
kullanılmış. 
 
“And olsun, Rabbinin azabından en küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa” 
(Enbiya 46) ayetini misal getirmiş. Azlığı ifade eden mana her kelimeye adeta nüfuz 
etmiş. Bu cümlede azabı dehşetli göstermek için, en azının şiddetle tesirini 
göstermekle göstermek ister. “İşte ْنَِئل  lafzı, teşkiktir. Şek, kıllete bakar. َّسَم  lafzı, azıcık 
dokunmaktır. Yine kılleti ifade eder. ٌةَحَْفن  lafzı maddesi, bir kokucuk olup kılleti ifade 
ettiği gibi, sîgası bire delalet eder. Masdar-ı merre tabir-i sarfiyesinde biricik demektir, 
kılleti ifade eder. ٌةَحَْفن  deki tenvin-i tenkirî, taklili içindir ki; o kadar küçük ki, bilinemiyor 
demektir. ْنِم  lafzı, teb'iz içindir, bir parça demektir. Kılleti ifade eder. ِبَاذَع  lafzı; nekal, 
ikaba nisbeten hafif bir nevi cezadır ki, kıllete işaret eder. َّكِبَر  lafzı; Kahhar, Cebbar, 
Müntakim'e bedel yine şefkati ihsas etmekle kılleti işaret ediyor.” (Sözler 370) 
 
Kısacası cümlenin ifade ettiği komple mana, her bir yapı, harflerle ediliyor. Hatta 
öyle ki her bir harfin farklı bir karakterleri (ateş, toprak, su, hava) olduğundan, azab 
ayetlerinde ateş harfi kullanılmıştır. Harflerin şekilleri bile o manaya bakıyor. Bu beşerin 
işi olabilir mi hiç? 
 
“Seslerin en çirkini, her halde eşek sesidir” mealinde bir ayet var. Bunu diyen Allah CC. 
Sesin çirkini, fenası olur mu? Olmaz. Öyleyse kastedilen sesin içindeki müsemmadır. 
Peki ne var eşekte? Hakka karşı direnme var, had var. Bu direnen insanların sesi, eşek 
sesine benziyor. Hakkı gördüğü halde teslim olmayıp da inatlaşan insana bakıyor. 
Sanki o sıfat (inat) donmuş ve ses olmuş. 
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Bu misalleri verdikten sonra, harfin anlattığı manayı konuşuyorduk oraya dönelim. Harf 
burada, fiilin gerideki ifadesi. Beynimize harf gelmiş (yeşil harfi mesela) ama beyinde 
yok olmuş. Harf kulağa kadar geliyor, sonra yok oluyor bu sefer sendeki müsemması 
uyanıyor. Yeşil herkesin âleminde farklı bir şey, tam olarak harf yok olmuş ama 
delillerinin manasını bana aktardı. Bir misal verelim. Harfle işitenlere neler yaptığını 
görelim. 
 
Limon dedim ne oldu? herkesin ağzı sulandı. Niçin sulandı peki? Limon deyince harf 
kulakta bitti. Hemen beyne gitti. Limon hakkındaki tüm manalar zamansız, mekânsız 
aniden ortaya çıktı. İşte ekşi olduğu, asidik olduğu direkt zarar verebileceğinden dolayı 
“limon geliyor galiba” deyip, beyin dimağa salgılama yapıyor. Limon geliyor, asidi 
nötrleştirecek tükürük üret komutu veriyor. Hemen tükürük salgılattırıyor. Ona karşı bir 
savunma mekanizması devreye girdiriliyor. Başka misallerde verilebilir. Düşünceler 
güçtür. Düşünce kendisi neticedir. 
 
Harf, taşıyıcıdır. Beden de harf gibidir. Mana-i harfi diyoruz ya. Yani bu âlemde 
bulunabilme şartıdır, beden. Yani burası bir geçit, bir kavşak, bir berzahtır. Yoksa 
beden “ben” değildir. Arabaya binip de arabaya “ben” demek kadar gülünç bir şey 
demiş oluyoruz, bedene ben demekle. İşte harf taşıyıcıdır. Geldi, taşıdı manasını 
dimağıma boşalttı, gitti. Harfin kendisi poşet. Buraya kadar lügatini verip hatırlamış 
olduk. 
 
Uygulamasını yaparak içine girelim: “Senin mahbubun, vaktâ gözünüzün 
penceresinden şua ve berk-i hüsnünü vicdanınıza ilka ederse, o aşk denilen nâr-ı 
mûkade birden yandırmaya başladığından hissiyat iltihaba başlamakla,” bunun 
üzerinde tekrar biraz duralım;  
 
Hissiyatın kendisi bir enerjidir. Dimağın da aklın da hisleri var. Ama ulvî hisler 
vicdandadır. Hisler enerji paketidir. Mesela; dimağdaki kuvalar, kuvvetler histir. 
Temayül hissi, tasavvur hissi, tahayyül hissi gibi hisler vardır. Hz. Ali (r.a) bil mana 
diyor ki: “eğer vicdandaki veya dimağdaki hisler tefekkürle meşgul olursa, insanda 
muhabbetullah olur. Muhabbetullah olunca (muhabbetullah bir histir) eylemsel itibariyle 
dimağda sana feraset verir”. Böylece kimsenin görmediğini görürsün, hissedersin. 
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Mahbubun senin gözünden şua ve berk-i hüsnünü içeriye gönderdi. Direkt vicdanına 
vurur. Vicdanda iltihab ediyor. Sonra aktif olan meyil kalbde bulunan mana denizine 
vuruyor ve bir kısmı buharlaştırıyor. Vicdana ilka olunan şua ve berk hüsnü girince 
(latife-i insaniye cinsiyeti belirliyor. Ama kendisi sistem itibariyle ne erkektir ne de 
kadın, kanuniyet noktasında) latife-i insaniye bozulursa insaniyetten çıkar, eşcinsellik 
olur. Latife-i insaniyenin muayyenleşmemesinin sebeplerinden biri 
ebeveynlerinin evlatlarını yetiştirirken fıtratlarına muhalif olarak çocuklarını 
giydirmesi ya da muhalif işlerle meşgul etmesidir. Diğeri de babanın çocuğuna 
sirayet eden işler yapmış olmasıdır. 

Kalb: esmaların hakikatlarının  
sebepsiz teceligâhları.  
Yani Arşımız. 

mahbub 

Vicdan 
Latife-i  
İnsaniye 

Aktif olan meyil Kalbte bulunan  
mana denizine vuruyor ve  
bir kısmını buharlaştırıyor 

Bil kuvve mana 
okyanusu 

Aklın
 naza

rı 

Vicdana ilka olunan şua’   
ve berk-i hüsnü girince 
Latife-i İnsaniyedeki meyil 
aktif oluyor 

- Heva – 
kalb İle akıl 

arasındaki berzah  

Akıl hevanın getirdiği manalarla 
ilgileniyor. Hevaya gelmeyen 
temayülat ve tasavvurat muallak 
kalıyor 

şua’ ve  

berk-i hüsnü girince Buhar  

halindeki 

manalar 

Taakuldaki akıl 
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Sirayetin nasıl işlediğine dair Sözler-573 diyor ki: “Mi’rac ile o ferdin, kâinat namına 
mahbubiyetini göstermek huzuruna celp etmek ve ru’yet-i cemâline müşerref etmek ve 
ondaki halet-i kudsiyyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelâmı ile taltif edip fermanı 
ile tavzif etmektir.” Peygamber taşıyıcıdır. Nasıl ki arı polen taşır, kelâm manayı, buz 
suyu, ziya rengi o, odun güneşi taşıyor.  
 
Allah (c.c) de Peygamber (s.a.v)’e taayyün ve teşahhus etmiştir. Bu ne demektir? 
Yani mi’racta aslında Kur’an Allah Resulüne (S.A.V.) komple yüklenmiştir. 
Amenerresulü suresini ise mi’ractan kendisi getirdiğini söylemiş ama usul bakımından 
Kur’an ona yüklenmiş zaten. Kur’an’ı komple getirmemiş ama kendisine yüklenmiş, 
Amenerresulüyü ise getirmiş. Amenerrasulünün içinde ne vardır, neden kendisi 
getirdi? İçinde bir müjde var. Geçmiş ümmetlere içinden geçenlerden dahi Allah hesap 
soracakken Muhammed s.a.v in ümmetinin içinden geçenlerden hesap sorulmayacağı 
müjdesi vardır. Bu çok büyük bir müjdedir. Amenerresulü çok büyük bir mucizedir. 
 
Latife-i insaniye ile alakalı olarak böyle bir malumat verdikten sonra, latife-i 
insaniyedeki meylin aktif olması meselesine dönelim. Meylin aktif olabilmesi için 
vicdandaki his iltihaba başlaması gerekiyordu. Böylece mana denizindeki kendisiyle 
alakalı olan manayı buharlaştırdı. Buhar halindeki mana, hevaya girdi. Hevaya giren 
buhar manaların bir kısmı aklın nazarına getirir, akıl alakadar olur. Akıl gözü hevaya 
müteveccihtir. Kalbe direkt bakamıyor. Çünkü aklın kanadı yok, ayakları var. Yani 
ulaşamıyor. Aklın vazifesi ilişki ve çelişkiyi çözmektir. 
 

• Kulakla - Ses       à İlişki 
• Soğuk - Sıcak, Karanlık - Aydınlık  à Çelişkidir. İşte bunu çözen akıldır. 

 

 
4) Nazmın Mazrufu: Harfler öyle dizilmiş ki manalara zarf olmuş. Yani harf zarf, mana 
mazruf 
 
Nazm-ı maani: Manaların bütünlüğünü bozmayarak, kuvvet vererek harflerin dizilmesi. 
Sanki harf, mana deposu olmuş. Aynen öyle de kâinatta şekiller, hadiseler, icraatlar, 
öyle dizilmişler ki, öyle nazm edilmişler ki manaya mecz olup depo olmuşlar. Şekil değil 
sanki manaların donmuş hali. Harfler adeta, âlem-i gayb ile âlem-i şehadet arasında 
berzah görevini yapıyorlar. Yani maddenin bir yüzü binaya şehadet âlemine, diğer 

4)  temâyülât ve tasavvurâtın bir kısmı 
muallâk kalıp,  
 
5)  bir kısım dahi takattur ettiğinden, akıl 
ona rağbet gösterir.  
 
6)  Sonra mâyi halindeki kısımdan bir kısım 
tasallub ve  tahassul ettiğinden, akıl onu 
kelâm içine alıyor.  

nazmın  
mazrufu ve 

âmâl ve müyûlât dahi heyecana gelip 
birden o âmâller, üst kattaki hayalin 
tabanını deler. 

hey’etin  
mefhumu 

İmdat istediklerinden, o hazinetü'l-hayalde  
safbeste-i hareket ve mahbubun 
mehasinini ellerinde tutmuş veyahut onun 
mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden,  

keyfiyatın  
memzucu ve 

başkasının mehasiniyle işbâ olunmuş 
olan hayalât ise o âmâlin imdadına 
koşarlar;  



19. KELAMIN KAYNAKLARI_____________________________________________ 

 285 

yüzü âlem-i gayba bakıyor (17. Söz’deki yıldıznamede diyor “Bir yüzü cennete nazar 
eder, bir yüzü âlem-i şehadete nazar eder”). Bende de öyle dizilmişler ki; vücudumda, 
fikriyatımda hissiyatlarımla mecz olmuşlar. 
 
Misal: utanınca hemen yüzüm kızarıyor benimle-manaya, vücudum arası kopuk değil. 
Yani, mana: hayâ, zarf: yüz. Görüldüğü gibi zarf ile mazruf o kadar iç içe ki, utandığım 
anda hemen kızarıyor. Yani içi, dışarda belli oluyor. İşte buna nazmın mazrufu 
deniliyor. Manayı âlem-i şehadette gösteren (elmanın kırmızı yüzü gibi). Mesela 
gömlek de libas, deri de libas. Ama cilt asıl gibi olmuş. Kur’an’ın üslûbu, lafzı deriye 
(cilde) benzer diyor Üstad. Beşerin lafzı ise gömleğe benzer. İkisi de libas. Ama 
Kur'an'ınki aslı ile imtizaç etmiş. Yusuf (a.s)’ın suya atılması hadisesinde; atıldığı anda 
nasıl “cubb” diye ses çıkar. Ayette “cubb” diyerek harf şekil alıyor. Böylece Kur’an 
hadiseyi anlatırken, bir taraftan da sudan çıkan sesi seslendiriyor. Nazmın Mazrufu à 
yani manayı taşıyan ama mana ile özdeş olan. Örnek verelim: “Ey sema suyunu 
kes” dediği anda kesilmesi gösteriyor ki kelam aynı kudret olmuş. Kelam kudreti 
barındırmış (ilim, irade kudreti tazammun ettiği için). Dediği anda oluyor. Tesir-i 
hariciyedeki sistemi ele alalım. 
 
“Evet, her biri cevâhir-i hidayetin birer sadefi ve hakaik-ı imaniyenin birer menbaı ve 
esâsât-ı İslâmiyenin birer madeni ve doğrudan doğruya Arşu'r-Rahmân'dan gelen ve 
kâinatın fevkinde ve haricinde insana bakıp inen ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammun 
eden ve hitab-ı ezelî olan elfâz-ı Kur'âniye nerede; insanın hevâî, hevaperestâne, vâhi, 
hevesperverâne elfâzı nerede?” (Sözler 433) 
 
“Evet, madem kelâm, mütekellime bakıyor. Eğer o kelâm emir ve nehiy ise, 
mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazammun eder. O vakit söz 
mukavemetsûz olur, maddî elektrik gibi tesir eder; kelâmın ulviyet ve kuvveti o nisbette 
tezayüd eder. Meselâ َی  yani “Yâ arz! Vazifen bitti; suyunu    ىِعِلَْقا ُءاَۤمَسَایَو ِكَءاَۤم ىِعَلْبا ُضَْرا اۤ
yut. Yâ semâ! Hâcet kalmadı; yağmuru kes.” Kelam, ayn-ı kudrettir.” (Sözler 430) 
 
Ayetleri yazıp taşımak, muska taşımak şirk midir? Latif nükteler: “Demek o 
harflerin okunmasıyla ve yazılmasıyla, maddî ilaç gibi şifa ve başka maksatlar 
hasıl olabilir” (mesela Ayet-el Kürsi ve Huruf-u Mukattaayı yazsanız, taşısanız oysa 
şirkmiş diyorlar. Fetava-i Hindiyye tedavi (T) maddesinde ulema-i İslam taşımak caizdir 
demiş oysa adamlar muska taşımak şirktir diyor. Hadis tefsir edene Muhaddisun 
denilir. Çıplak manada hadis metnini okuyup tefsir edebilir misin? Muska hakkında 
rivayette şöyle geçiyor: bir kısım sahabeler Peygamber (asm)’a biat ettiler ama bir 
tanesinin biatını kabul etmedi. Niye etmedin dedikleri zaman “onun üzerinde muska” 
var buyurdu. Sen çıplak manada hadise bakarsan muska taşıyana şirk ehli diyeceksin. 
Oysa Muhaddisler diyor ki muska taşıyan zat mededi Allah’tan değil muskadan 
bekliyordu bu nedenle ancak muskayı çıkardıktan sonra onun biatını Peygamberimiz 
kabul etti. Hadis uleması bir hadise bakarken bütün hadisleri nazara alır. 
 
Kur’an’ı tefsir edene Müfessirun denilir. İçtihad edene Müctehidun denilir. Asrın 
imamına Müceddid denilir. Beyefendi r.a daha Kur’an harflerinin tabiatını bilmezken 
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hadis-i şerif ve ayet-i kerimeye meal veriyor. O zaman Vehhabilere niye karşı 
çıkıyorsun ki? Onlarla aynı işi yapıyorsun, çünkü mealle gidiyor. Gördünüz mü yanlışı? 
Nurcu kardeşlerim aldanıyor. Adamın bir tanesi Ankara’da muskaya şirk diyor. 
Arkasına da Üstadın resmini koymuş onu da alet ediyor. Oysa Peygamber asm “benim 
resmimi dahi görseniz ayağınızın altına alın” diyor. Sen neden arkana koydun? Ona 
dayandığını ima ediyor ama yanlış dayanıyorsun. Yanlış şeyler söyleyerek arkandakini 
gösteriyorsun. Hadisin metniyle, mealiyle ahkam çıkartamazsın. Öyle biri daha vardı: 
rahmetli, ayet ve hadislerden içtihad ederdi ve çoğunun psikolojisini bozdu. 
Dediklerinin bir kısmı doğruydu ama ayet ve hadislerden ahkam çıkartıyor ve ilaç 
kullanmaya şirk diyordu. Muvazene acayip birbirine girmiş. Muska taşımayı kabul 
etmiyorsan o zaman ağaç da dikme çünkü ağaç dikmek vasıtadır. Tarlayı da 
ekme, evlenme çocuk da olmasın, domates dikme onlar havadan gelsin. Oysa bunlar 
vesiledir. 
 
Biri din adına alenen çıkıp yanlışlık yaptığında ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz? 
Müfessirler diyor ki: toplum (memleket) içinde fiilen cihad (yani maddi kılıç) yoktur. Ama 
ilimle vardır. Bir yanlış görüldüğünde ona fiili olarak müdahale Ulu-l emre (halifeye) 
aittir. Lisanen “niye yapıyorsunuz” demek ise alimlere aittir. Kalbden buğz ise avama 
aittir. Eğer mealle gitseydik şimdi kılıcı elimize alacaktık. Hadis-i şerifler yirmi üç 
senede tamamlanmış. Resulullah bir söz söyledi ise sırf söze bakma diyor: kim demiş, 
kime demiş ne makamda demiş ne maksatta demiş, bunlara bak diyor. Allah Resulü 
bir hadis söylediği zaman muhatabın zatına mı ait yoksa umumi hukuka mı ait ona 
bakıyor bu yüzden aynı soruya on farklı cevabı var. Muskayla ilgili hadiste o muskanın 
içinde ne olduğu belli bile değil. İçinde ayet vardır o yüzden şirktir de demiyor. 
 
Latif nükteler: “Demek o harflerin okunmasıyla ve yazılmasıyla, maddî ilaç gibi şifa ve 
başka maksatlar hasıl olabilir” yani duvarımıza astığımız ayet levhaları şirk değil. Üstad 
da duvarına asmış. Eğer buna şirk diyorsan o zaman ağaç da şirktir. Elmayı direk 
Allah’tan al. Malum kişinin “size Kur’an yeter, siz Kur’an’a bakın” demesine benziyor 
bu. Hem alimlerin kitabını bırakın diyor hem de Kur’an’la aramıza, yüzlerce 
kitapla giriyor. Ciddi bir aldatma var. Medet arayacağız derken abuk subuk 
itikadsızlıklara muhatap oluyoruz. Bu muska hadisine meal verene sorun bakalım 
yazın ve kışın nasıl taharet alınır, Ramazan’da nasıl taharet alınır bilmezler. Klozetin 
fıskiyesini açıp taharet alırsan bak Ramazan’da orucun nasıl bozuluyor. Aldanmamak 
ve sömürülmemek için Kur’an okuyacaksın, Risaleyi okuyacaksın, diyetlerle meşgul 
olmayacaksın, Allah Resulünün sünnetine sımsıkı sarılacaksın, Lahikaları 
okuyacaksın. Lahikalar ile kimin yanlış, kimin doğru olduğunu ve kimin yanında durup 
durmayacağını görürsün. 
  
“Senin mahbubun, vaktâ gözünüzün penceresinden şua ve berk-i hüsnünü vicdanınıza 
ilka ederse, o aşk denilen nâr-ı mûkade birden yandırmaya başladığından” Nâr-ı 
mûkade, sadece yandırıcı bir ateş değil. Göz penceresinden giren şahsın hissiyatları 
onun ateşidir. Ona muhabbetle baktığım zaman, ondaki halet-i ruhiye ve 
hissiyatlar bize giriyor. İşte o girenin adı Nar-ı Mûkade’dir. Bu helal ya da haram 
olsun fark etmez. Sistem aynı çalışıyor. Ondandır ki “Ayinedir bu âlem her şey Hak ile 
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kaim, mirat-ı Muhammed s.a.v den Allah görünür daim” derken ona bakarken aslında, 
onda görünene bakıyorum. Mahbubuma bakarken ondaki yangın içime giriyor. Nar-ı 
mûkade derken, onun ateşi burada manasını kast etmiş oluyoruz. Sahabe 
efendilerimiz Allah Resulüne s.a.v bakarken ne seyrediyorlardı? Dördüncü Mektupta 
şöyle diyor: “İsm-i Vedud’a mazhar olan bir kısım evliyalar mevcudatın pencereleriyle 
Vacib-ül Vücud’a bakıyorlar…” Aynen öylede Peygamber efendimize s.a.v bakınca 
aslında Allah’ın cc isimlerini görüyorlar. İsimleri seyrediyorlar. Adeta boyut açılıyor. 
Aynen öylede Peygamber efendimize s.a.v bakınca aslında Allah’ın cc isimlerini 
görüyorlar. İsimleri seyrediyorlar. Adeta boyut açılıyor. Hadiste “Müslüman 
Müslümanın ayinesidir” diyor. Aslında karşımdakinde kendimi seyrediyorum. Yani 
Nâr-ı mûkade karşı tarafın bize taşınmasından ortaya çıkan müsbet veya menfi 
tesirdir (Ateş). 
 
Hissiyat iltihaba başlamakla, (tencerenin içindeki suyun fokur fokur kaynaması gibidir 
iltihab) âmâl ve müyûlât dahi heyecana gelip birden o âmâller, üst kattaki hayalin 
tabanını deler. Meyiller vicdanda, âmâl (hislerdir) latife-i insaniyede. Âmâl: ameller. 
Hayalin tabanının delmesini anlatmak için sistemin en başına dönelim: 
 
1) Tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı ihtizaza gelmekle müyûlât tevellüt 
eder. (Kalbde oluyor) 2) Ondan hevaî manalar bir derece aklın nazarına ilişmekle aklı 
kendine müteveccih eder. 
 
Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekasüf etmekle yani nemin bulut olmasıyla 
(tekasüf nemin bulutlaşması demektir). Temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallakta 
kaldı; yani yağmur bulutu olmadı. Nem olarak geziyor. O zaman havadaki her nem 
bulut olmuyor. Her bulut da yağdırılmıyor. Semada yerin denizleri kadar nem vardır. 
Bunların bir kısmı tekasüf etmiş yani bulut olmuş. Bulutlarında bir kısmı yağdırılıyor. 
Kelâmda da aynı kanun işliyor. Temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallakta kalırken; 
bir kısmı takattur etti, yani katre oldu. Akıl ona rağbet gösterdi. Takattur olunca katre 
katre yağmağa başladı (yağan manadır) artık kelâm teşahhuslaşmaya başladı. Ama 
henüz kelam yok. Aslında kelam, neticede evamir-i tekviniye denilen cismanî 
ayetlerdir. Yani kelâm çiçektir, ağaçtır. 
 
Bulutlardan yağmur olduğu gibi bazen de kar olur, fırtına olur. Toplanır, siyahlanır 
yağmaz ama hararetlenir. Bir kısmı dahi takattur ettiğinden akıl ona rağbet gösterir. 3. 
Mertebede tekasüf etmişti. Bunda takattur etti. Takattur: Katre (damlalar) Sonra mayi 
halindeki kısımdan tasallub ve tahassül ettiğinden akıl onu kelam içine alacak (takattur 
etmeyen kısım) takattur halinden mayi(akıcı) haline geldi. Her mayi su değildir. 
Tasallub: Sağlamlaşmak, muayyenleşmek. Tahassül: Senin eline geçme hali. 
 
Nasıl ki tekâsüf buluta iş’ar etti. Tasallub da kar, rüzgâr, fırtına, esinti, dolu vb gibi kara 
bulutun neticelerine işarettir. Sonra o mayi halindeki kısımdan bir kısım tasallub ve 
tahassül ettiğinden akıl onu kelam içine aldı ama nasıl? Kelama elbise dimağdaki 
tahayyülde biçiliyor. Baştan beri yukarıdan aşağıya doğru azala azala gelmiştik. Çünkü 
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kelamın zahiri manasından sonra birde her mertebede bıraktığı rumuzla değindiği yan 
manalar var. 
 
Mesela; “namaz kılın, zekât verin” mealindeki ayete bakalım. Sarih mana; namazın ne 
olduğu, nasıl kılınacağına dair yan manaları tek başına nasıl barındıracak. Öyleyse her 
mertebede bıraktığı yan manalarla namazın işiyle alakalı meselelere işaretler koyacak. 
Kelam tek olur ama her bir mertebede bıraktıklarını unutturmamak için, kelamın içine 
alametler koyacak. Ya harfe ya üsluba ya etvara olmak üzere tam on iki tane zahirde 
hemen gözükmeyen manaları takacak. Daha önce demiştik ya Kur'an'ın 
anlattıklarından fazladır anlatmak istedikleri. İşte o on iki tane dimağa ait mana 
mertebeleri anlatmak istediklerinin bir kısmıdır. Bu anlatmak istenilenler nerede 
sorusuna da cevap oluyor. “Namaz kılın” kelamının içinde; namazın nasıl kılınacağı da 
anlatılıyor. Nedeni, seni nasıl yapılandıracağı, Allah cc senden namaz niçin istediği 
ahirette ne işe yarayacağı da anlatılıyor. Yani “namaz kılın” açık emrinin içinde, 
namazla alakalı diğer manalar da var. 
 
Zaten bu dersimizle bunu öğreniyoruz. Yani kelamın zahiri (anlaşılan) manasının 
dışında on iki tane dimağa ait mana mertebesini nasıl tazammun ettiği ve nasıl ortaya 
çıktığı sistemini çözmeye çalışıyoruz. Bu yüzden hadis ve ayete çıplak mana vermek 
cinayettir. Dimağa ait on iki mana mertebesini kaldırmış oluyorsun. Bir de daha bunun 
kalb de buharlaşmayan bil-kuvve halinde bulunan manaları var ki ne olduğu belli değil, 
nihayetsiz. Mana denizi dediğimiz; şecere-i hilkat, insan ve Kur'an aynı. Üçü aynı. O 
mana denizi Kur’an’sa, onun seninle alakası yok. Denilecek ki sana o mana 
denizinden senin çıkarttığın Kur’an’ı oku. Senin uyandırdığın senin Kur’an’ın 
olur. İşte senin Kur’an’ın o! 
 
Sonra o mütesallibden bir resm-i mahsus ile temessül ve tecelli ettiğinden, akıl onun 
kametine göre bir kelam-ı mahsus ile onu gösterir. O mütesallib olandan yani 
katılaşmış olandan (herkeste farklı katılaşıyor) bir resm-i mahsus ile temessül ve tecelli 
ettiğinden; Herkeste farklı katılaşmasının sebebi herkesin kültürü, geleneği, örf ve 
adetleri birbirinden farklı. Bu unsurlar burada devreye giriyor. Resm-i mahsus ise 
bütünlüğü temsil eden ve soy, genetik örf gibi unsurlarla baktığında sana geçen mana. 
Sendeki olgunlaşmış olan resim. Sende olgunlaşan mana mesela; bir kelam 
söylüyorsun herkesin âlemi ne ile meşgulse ona uygun mana onda çağrışım yapıyor. 
Misalimizde mahbubun berk-i hüsnünden bahsedildi. Eğer bu kelamı duyan kişinin 
âlemi sadece zahirle meşgulse aklına ilk gelen o mahbubun bedenidir. Hâlbuki berk-i 
hüsün beden değildir. Beden olsaydı, herkesin o bedeni gördüğünde aynı şekilde 
etkilenirdi. Öyleyse berk-i hüsün bedende olup, beden olmayandır. İçsel âlemidir. 
(Zarf- mazruf ilişkisi) 
 
Mütesallib: Tasallübün sendeki halidir. Nasıl ki fotoğraf makinasıyla eşyayı 
çekiyorsun. Öyle de bize ait bu manayı, hissiyatı çekecek fotoğraf makinamızdır resm-
i mahsus. Bu cihetle olayları âlemimizde yorumlama melekemizdir. 
 



19. KELAMIN KAYNAKLARI_____________________________________________ 

 289 

Temessül: Artık o senin âleminde yaptığı her tesir ile senin geçmişinin kamerası, 
fotoğrafı ile o şey sende temessül eder. Yani senin âleminde ağaç olmaya başlar. 
Temessül sende yapılandırırsa tecelli eder (bunlar aklın dışında oluyor) o zaman akıl 
onun kametine göre bir kelam-ı mahsus ile onu gösterir (temessül ve tecellinin 
kametine göre). 
 
Temessül ve tecelli resm-i mahsustan çıkıyor. Temessül ve tecelliye göre de akıl onu 
bir kelâm-ı mahsus ile gösteriyor. Burada kaçırmamamız gereken nokta şudur: insanın 
aldığı bütün eğitim, kültür, kazanımları ve kayıpları altıncı mertebede mayi halinde 
tasallub ediyor. Yedinci mertebede mütesallibe oluyor. Senin âleminde yaptığı tesirler, 
bütün donanımların senin fotoğraf makinendir. O fotoğrafı böyle çekiyorsun. Mesela 
diyorsun ki ben bu âyeti böyle anladım. Bir başkası diyor ki ben böyle anladım. İşte bu 
farklılık senin resm-i mahsusunla alakalı sana ait. Sonra bundan temessül ve tecelli 
ediyor. Temessül çekirdeğin ağaç olması demektir. Ağacın meyveye dönüşmesi ise 
tereşşuhdur. Meyvenin içindeki çekirdek de “teşahhus” dur. Bu süreçleri bilmek 
gerekir. Akıl onun kametine göre bir kelâm-ı mahsus ile onu gösterir. 
 
8) “Demek, müteşahhıs olanı, kelâmın suret-i mahsusası içine alıyor...” 
Müteşahhıs: Meyvenin çekirdeği. Müteşahhıs olanı dediğine göre orada da bir 
süzülme var. Altıncı mertebede akıl onu kelam içine alıyor dendi. Henüz kelama 
dönüşmüyor. Kelam ayrı, mana ayrı. Mana kelâma dönüşüyor. Yedinci mertebede akıl 
onun kametine göre bir kelâm-ı mahsus ile gösteriyor. Yani: 
 
Sıfat-ı Subutiye: 

• Kelam  à kelam 
• İlim   à mana 
• İradeà kâinattaki tekvini ayetleri dimağ hem manaya hem kelama dönüştürüyor 
• Kudret 
• Hayat  à İsrafil 
• Basar 
• Sem 

 
Dimağ, kâinattaki tekvini ayetleri hem manaya hem kelama dönüştürüyor: 
Dimağın vazifesi bunu bütünleştirmektir. Bununla varacağı yer şudur; Dimağ, 
kâinattaki tekvini ayetleri hem manaya hem kelama dönüştürüyor. Gözümüzün 
gördüğü mevcudat, iradedendir. Takip edilen maksat şu: Sistem nasıl çalışıyor? 
Bildiğimiz dünyadan misal getiriyor. Son diyecek ki. Bak: İrade sıfatından gelen evamir-
i tekviniyeyi tazammun eden âyât-ı tekviniye olan şu mevcudât ayettir. Hangi ayettir. 
İrade sıfatından gelen ayettir. Cebrail (a.s) ın getirdiği ayet ise kelam sıfatından gelen 
ayettir. Kelam sıfatından geleni Cebrail (a.s) ifade ediyor, irade sıfatından geleni 
mevcudat ifade ediyor, ilim sıfatından geleni peki kim ifade edecek? 
 
Bu sıfatlar arasında geçişler vardır. Mevzumuz “Kelam” olduğu için onu referans aldık 
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Meselemiz olan sekizinci mertebeye dönersek: Müteşahhıs olanı, kelamın suret-i 
mahsusası içine alıyor. Yani ona has bir suret. Hissiyatını ifade eden bir surettir ki 
tahayyül sistemindedir. Mesela, bir kelam o milletin milli hissiyatını ifade eder diyor. 
Sonra tasallub etmeyeni (altıncı mertebede bir kısmı tasallub etmişti) fehvanın eline 
verir. Sekizinci mertebeye kadar tasallub edeni konuştuk. Sekizinci mertebede 
müteşahhıs oldu. Bu dokuzuncu mertebede de tasallub etmeyen kısmını konuşacağız. 
 
Fehva neydi? Mana itibariyle sol, gelecektir. Sağ, mazidir. Dokuzuncu mertebenin 
insandaki karşılığı ve fiili tezahürünü eleştirdiğimizde bakın ne çıkıyor? Sağ= geçmiş 
Sol=gelecek. Müteşahhıs olmasının sebebi, bu insanın geçmiş kültürü ile alakalıdır. 
Burada manaya öyle bir kanat açılacak ki O tasallub etmeyeni (yani mayi halindeki 
kısımdan bir kısmını altıncı mertebede geçiyor) fehvanın eline verir. Fehva manadır. 
Mana ama geleceğe ait anlaşılan mana kasd ediliyor. Dokuzuncu mertebenin fiili 
tezahüründe; “tazim ve te’dib iştiyakı” ibaresi kullanılıyor. Bir kelamı birisi söylese. O 
kelamı sıksak, adeta ta’zim, te’dib, iştiyak damlıyor. 
 
Mesela bir kelam söyleniyor. Zahirde o yok ama o kelamı sıktığımızda söylenilen kişiyi 
te’dib edecek bir mana açılıyor. Yani, kelamın içinde hem sual hem de cevap olabilir. 
Aynı kelam zıddını barındırıyor. Nasıl ki derdin olduğu yerde deva; lezzetin olduğu 
yerde elem var. Aynen öyle de kelam da sorunun kendisi cevap olarak gözüküyor. On 
altıncı sözde güya soru soruluyor ama o soru aslında cevaptır. Fehva; fehim ve 
hevanın cem’i. Yani, ta’zim, te’dib, iştiyakla ortaya çıkan geleceğe ait emellerle 
alakalı manadır (emellerimize ait bir mana, geleceğe ait bir mana). “Sol” ile fehvaya 
bakamazsan, diyebileceğin şey ancak şudur “Kelamda bir söylenilen var, bir de 
söylenilmek istenilenler var.” Ama değil sol demek o fehvanın manası ya ta’zim ya 
te’dib ya iştiyakı anlatan geleceğe matuf manadır. İşte bu emel olur, te’dib olur, ta’zim 
olur, iştiyak olur. Sağ ise geçmişe ait. Yani geçmişin halde gözükmesi. 
 
Onuncu mertebede: Sonra tahassül etmeyeni işaret ve keyfiyeti kelama yükler. 
Tahassülün manasını anlayabilmek için sistemin içsel âlemdeki mertebelerine tekrar 
bir göz atalım. Beşinci mertebede: Bir kısmı dahi takattur ettiğinden akıl ona rağbet 
gösterir. 6. Mertebede: Sonra mayi halindeki kısımdan bir kısım tasallub ve tahassül 
ettiğinden… (bu beşinci mertebedeki takattur ettiğinin dışındakini kastediyor) Beşinci 
mertebede takattur ettiğine göre artık mayi değil. Şimdi de bunların karşılıkları olan fiili 
tezahürlerini ele alarak devam edelim: 
 

K 
E 
L 
A 
M  

• İRADE 

• KUDRET 

• İLİM 

• HAYAT 

• BASAR  

• SEM 
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“Âmâl ve müyûlât dahi heyecana gelip birden o âmâller, üst kattaki hayalin tabanını 
deler. İmdat istediklerinden, o hazinet-ül hayalde safbeste-i hareket ve mahbubun 
mehasinini ellerinde tutmuş veyahut onu mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden…” 
 
Niye hazine diyor? Çünkü elbise burada biçiliyor. Hazine orada. (Mahbubunun 
hakkında emelleri var. Ve yardım istedi) Mahbubunu olduğu gibi değil, görmek istediği 
şekilde meyline göre bir sürü malzeme üretiyor, hatıra getiriyor. İşte içsel âlemde 
“takattur” etmesi bu demek. Fiili tezahürlerini, içsel âlemdeki karşılığı ile içsel 
âlemdekileri de fiilin tezahürleriyle çözebiliriz. Kaideyi ifade eden “heyetin mefhumu” 
nun lügatini bilirsek de manayı daha iyi kavrayabiliriz. O yüzden beşinci mertebedeki 
kaideyi açalım. 
 
Heyetin Mefhumu: Manaların kendilerinin tıpa tıp anlattığı mana değil. Senin 
heyetlerinin anladığı çıkardığı manalar ki, bu senin âlemine yaptığı tesir kadardır. 
Senin bütünlük içindeki bütünselliğe tüm fotoğrafına yani, münasebetin nisbetinden 
sana verilen mana. Aşağıda geleceği gibi, sevgilisinin tesirinde kalması, oysa o sevgili 
bir başkalarının ilgilerini bile çekmiyor. Demek heyetin mefhumu, herkese göre ayrı 
ayrı şeyler ifade ederken, senin aldıklarındır. 
 
Misal: Bir ayete mana verirken, tefsir ederken kural şudur. Bir ayeti, diğer ayetlerle 
6666 adet ayetle beraber bütünsel olarak bakıyor. (Kur’an’ın komplesine bakarak tefsir 
etmek) Olmadı bulamadık. Bu sefer birinci sırada: Hadislerin bütünlüğü ile bakılır. Yine 
çözemedinse bu defa onun hakkında ulema ne demiş ona bakılır (icma) Hâlâ 
duymadın en son olarak; Sende başka manalar tıntın ediyorsa ki sen müçtehitsin. O 
zaman son kıyas edip, bir mana çıkarıyorsun. Lügatini verdiğimize göre beşinci 
mertebeye geri dönüp kaldığımız yerden devam edebiliriz. Heyet derken sevgilinin 
bütünsel manasını anlayacağız. Bu sana hususi takattur etti. İçsel âlemdeki karşılığı 
ve kaide çözüldü, fiili tezahürüne bakabiliriz artık. 
 
İmdat istediklerinden, o hazinet-ül hayalde safbeste-i hareket ve mahbubun mehasinini 
ellerinde tutmuş veyahut onu mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden (muayyenleşti) 
 
Keyfiyatın Mermuzu: Dışarıdan bakanların remizle aldıklarıdır. Mana yakalamaktır. 
Çünkü mana o zemine akıp gidiyor. Yani manalar o zeminde işaretle, remizle veya 
sarihan gösterilip sana ifade edilirken; senin remiz sistemine aldıkların. 
 
Müstetbeatın Müşarünileyhleri: Yukarıda remizle, işaretle ifade edilen manalar vardı. 
Bunlar da ana mana değil. Yan manaların işareten bildikleri. Öyle bir kelam ki yan 
manaları da içine almış. Ona işaret ediyor. Kelamın içeriği de yan manaları taşıyor. 
Dinleyen de yan manalarına intikal ediyor. 
 
Hitabı Teşyî Eden Etvarın Muharrikleri: Öyle tavırlar davranıyorsun ki o tavırların 
aynı zamanda senin anlatmak istediklerinin hitabıymış gibi. Yani davranışın hitabını 
oluşturuyor. Etvarın, karşı tarafın muharrikleri oluyor. Karşıyı tahrik ediyorsun. Onda 
manalarını uyandırıyorsun. O etvarın ve tavrın mana hitabına uygun. Adeta mana, 
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donmuş hitap. Sende öyle davranmayla karşısını inşa ve ihya ediyorsun. Yani sen 
beden dilini kullanıyorsun. 
 
Mesela, hitaba bazen isim cümlesi ile başlıyor veya hitap makamı var. İyyake na’bûdu 
ve iyyake nestain (burada hitap makamı var) Bazısında ise gayb makamında 
zikrediyor. Mesela: “Elhamdülillahi Rabbil âlemin” gayb âlemlerinin rabbi. Görüldüğü 
üzere manaya göre hitap çeşitleri olduğu gibi, tavır çeşitleri de aynen böyledir. 
 
Dâllün Bil-İbare’nin Maksudu: Delil olan delalet eden, yol gösteren. (Dâll) İfade veya 
sözden muayyen bir mananın, hükmün anlaşılması. Mesela, “Zekât Müslümanın 
fakirlerine verilir. Hiçbir zaman zengine ve kâfire verilmez.” İbaresi, zekâtın manası. 
Yalnız Müslüman fakirlerine verileceğine delaleti mütekabile ile delaletidir. Zengin olan 
belirli şahıslara verilemeyeceğine delalet-i tazammune ile delalet eder. Zekât 
hususunda zenginlerle fakirler arasında fark bulunduğuna da delalet-i iltizamiye ile 
delalet eder. 
 
Dâllün Bil-İşaretin Medlûlü: Sözdeki mananın işaretine göre delil olmak. Üç nevi 
delaletten biri ile sevk edildiği mananın gayrısına yani söylenince maksudun aslı 
olmayan bir manaya delalet eden lafızdır. Mesela: “Cenab-ı Hak (c.c.) bey’ helal, ribayı 
haram kılmıştır” ibaresi bey’ yani (alış-veriş) ile riba (faiz) arasında fark bulunduğunu 
beyan için sevk olunmuştur. Yani dâllün bil-işare ne demişti. Allah cc bey’ helal. 
Bundan asıl murad budur. O halde bu ibare meşru alış-verişle faiz arasındaki fark 
bulunduğuna delalet-i mütabikiye ile delalet ettiği gibi; bey’ in yani alış-verişin helal, 
faizin haram olduğuna da yine delalet-i mütabikiye ile bil-işaret etmiş olur. Yani bunun 
gibi bir malın abde verilmesini veya verilmemesini isteyen bir kimseye karşı bu hali 
hiçbir şahsa vermem sözü de bu malın abde verilmeyeceğine delalet-i tazammuniye 
ile bil-işaret delalet eder. 
 
İkinci Bir Misal: Evladın, nafakaları ve mevlüdün leyh üzerinedir. İbaresinde, çocukların 
neseblerinin babalarından sabit olacağına delalet-i iltizamiye ile bil-işaret delalet eder. 
Çünkü babanın mevlüdün leyh olması neseben kendisinden sübutunun müstelzimdir. 
(İslam fıkıh konusu) İzahı: Zahiren söylenmeyen mananın işareten delalet teşkil eden 
işarî mana işte bu işarî manaların iktiza ettikleri manalarla delil getirilmiş olunur. Yani 
yukarıda bey’ helal, farz haram işarî manada bey’ ile riba arasında fark olduğuna işarî 
manada delil getiriliyor. Zahiren denmemiş, o onu işarî olarak iktiza edip delil oluyor. 
 
Dâllün bil-Fehvanın Mefhum-u Kıyasîsi: Söylenen sözün veya ifadelerin 
hülasasından çıkan manaya göre delil ve işaret olmak. Dâllün bil- fehvanın mefhum 
anlaşılan. Mana, sözden çıkarılan mana kelamın bendeki uyandırdığı çeşitli anlaşılır 
manalarımı birbirlerine kıyas ederek ortadaki kelamdan benim âlemimde kıyas 
yaparak, benim anladığım manadır veya ortaya koyduğum mana. Hariçten duyduğum 
kelam, âlemimde bir sürü anlaşılır manalarını ortaya çıkarıyor bende. Bunları birbirine 
nisbet ederek kıyaslıyor ve bundan zahirde kelamda belirtilmeyen mana delalet ve 
işaret oluyor. 
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Dâllün bil- İktizanın Mana-yı Zarurîsi: İktizayla delalet eden şer’an muhtacun ileyh 
olan bir lazıma delalet eden bir lafızdır. Başka bir tabirle va’z olunduğu manadan 
mukaddem isbatına şer’an lüzum ve ihtiyaç mevcud olan bir medlule delalet eden 
ibaredir. Mesela; bir kimse, bir şahsa hitaben “Evini şu kadar liraya benim namına 
medrese yap” deyip. O şahısta evini medrese yapsa, o ev o kadar lira mukabilinde o 
kimse namına medrese yapılmış olur. Çünkü bu söz ile evini şu kadar liraya bana sat, 
sonra onu, benim medrese yap demiş oluyor. Evini, medrese yap demiş olunuyor. Evini 
medrese yap emri, bir muktazîdir. Evin satılmasında muktezadır. Bu mukteza 
olmadıkça öyle bir mananın emri hükümsüz kalır. Artık öyle bir emrin sıhhati için evvela 
bu muktezanın vücuduna lüzum ve ihtiyaç vardır. Binaenaleyh o emir, bu muktezaya 
bil-iktiza delalet etmektedir. Orada söylenmesi onlar söylemeden atlayarak en sonunu 
söyleyip, bunu söyleme ile ilk orta cümleleri demiş olur. 
 
Mesela: “Evini bana yüz TL’ye sat” demiyor diyor ki “evini yüz TL’ye medrese yap” O 
zaman o evi, yüz TL karşılığında medrese yapınca bana evini yüz TL’ye sat, sonra o 
evi medrese yap. Sıralamalarını ifadesiz, gizli demiş oluyor. Buna, dâllün bil-iktiza o, 
onu iktiza ediyor diyor. Kelâmda da böyle. Sen en sonunu ifade edince, aradakileri 
ifade etmiş, yerinden oynatmışsın demektir. Ortadakileri zaruri demiş oluyor. Bir şey 
deyince, otomatik bazı şeyleri demiş oluyor. İşte Kelâmların bu yönlerinde vardır. 
Bunun için mefhumu muhalif de onun içindedir. Mesela: sema kâfirler ölünce 
ağlamıyor. Ötekisini demiyor Müslüman ölünce ağlıyor demektir. Buna mefhumu 
muhalif denir. Daha başka mefahim anlaşılan mana çeşitleri umumen bu silsilenin örer 
tabakasından inikad meydana çıkar, eder ve şu madenden çıkar. Eğer seyretmek 
istersen kendi vicdanına bak, şu meratibi göreceksin Kaidelerin lügatini verdikten 
sonra, tabakamıza bakalım. İçsel âlemimizin onuncu mertebesinde kalmıştık. 
 
Dokuzuncu mertebe ile onuncu mertebe de geçen tasallub ve tahassül arasındaki farkı 
anlamaya çalışalım. İkisi arasında bir mertebe farkı var. Birisi ibarenin maksudu, diğer 
işaret nevindeki bir medlûlü. Yani, aralarında işaret ve maksad gibi bir mertebe farkı 
var. Fiili tezahürlerinden anladığımız kadarıyla tasallub daha üst bir seviye. Onun bir 
alt farklı mertebesi işaret nevinden bir keyfiyet seviyesi, tahassül gibi bir neticesi var. 
Tasallub à sana mal olmamış. Tahassül à sende hasıl olmuş. 
 
“Emare à İma à Remiz, Rumuz à İşaretà Delalet à Sarahat” sıralamasına bakarak 
aralarında şöyle bir ilişki kurabiliriz. Tasallub à Delalete bakıyor. Tahassül à İşarete 
bakıyor diyebiliriz. 
 
“İşaret” inceleştikçe ihtimaliyatı çoğalıyor. Mesela; namaz kılın, zekât verin mealindeki 
ayet de kesinlik ve sarahat var. Yani ihtimaliyatı çoğalmıyor. Ama “kes” dedi. Muayyen 
ifade etmemekle beraber ne keseceğini demediğinden her şey kesilebilir. Bu durumda 
yukarıdan onuncu mertebeye doğru gelince zenginleşiyor. İşaret ve keyfiyatı kelama 
yükler. Yani tasallub etmeyeni fehvanın eline veriyor. Durmuyor. Tahassül etmeyeni, 
diyerek devam ediyor. Yani kıyas etmiyor. Fehvanın eline geleceği veriyor.  
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Tasallub à geleceğe matuftur (daha görmüyor). Tahassül à önlerine bakıyor. Yani 
gördüğü işarî. Dokuzuncu mertebede fehvanın eline veriyor, daha kelama 
yüklenmiyor. Ama onuncu mertebede kelama yükler dedi. On birinci mertebede, 
takattur etmeyeni kelamın müstetbeatına havale eder, dedi (Beşinci Mertebeye 
bakıyor. Çünkü beşinci mertebede bir kısmı takattur ettiğinden, dediğine göre demek 
ki etmeyen kısmı da var) Takattur etse sekizinci mertebeye kadar ki olan sürer, devam 
eder. Takattur etmese dokuzuncu mertebeden başlayarak aşağıya doğru sistem 
çalışır. 
 
Kelamın Müstetbeatı: “Emare à İma à Remiz, Rumuz à İşaretà Delalet à 
Sarahat” sıralamasına göre “işaret” den daha içteki mertebelere bakar, diyebiliriz. 
Mesela; Arsa satın almak istiyoruz arsaya bakmaya giderken yol üstünde gördüğün 
arsalar müstetbeattır. Yani ona takılan yan manalar. On birinci mertebenin karşılığı 
olan fiili tezahürlerinde hediye olarak Mediha’nın gerdanını ve senanın dürlerini ellerine 
almakla” dedi. Yani asıl olan değil, hediye olarak verilenler. Dür= İnci. On ikinci 
mertebede: tahattur etmeyen, kalbe bil kuvve okyanustaki buharlaşmayan kısmına 
bakıyor. Tahattur etmeyen; üslubun ihtizazatına ve kelam ile refakat eden mütekellimin 
etvarıyla rapteder. 
 
Üslûb: Davranışlarımız. Kelamın kalıbıdır, suretidir, dışarı vuruşudur. Üslûb- tasallub 
arasındaki ilişki: Üslûb tasallub olmuş, yani görünür hale gelmiş. Eğer dışarıdan içeriye 
doğru girersek şöyle sıralayabiliriz.  
 
Üslûb à Kelam à Kalbteki mana meratibi à Mana meratibinden muayyenleşen mana 
à Hayalde suret alıp à Tasavvurda manalar yüklenip à Bütün bunları 
bütünselleyerek tahayyülde ona uygun gibiyse biçilerek Kelam olarak dışarı çıkıyor. 
 
Tebahhur etmeyeni; benim üslubumla muhatabımı (karşı tarafı) ihtizazata getiriyor. 
Kelâm ile refakat eden mütekellimin etvarıyla raptediyor. Üslûb: Tasallub etmiş. 
(Gizlediğin, aslında seni açığa verenindir. Daha bir şey demeden dışarıya ipucu 
veriyorsun.) Üslûb: Senin ağzından kelam çıkmadan karşı tarafın ihtizazına sebebiyet 
verendir. 
 
Üslûb dört şeyi içine alır: 
 

 

à  E f ’ a l i  

à  E t v a r ı  

à  A h v a l i  

à  A h l a k  

Üslub bunların  

cem-ül ceminden  

çıkar 

KELAM ise tebahhur eden kısım (Ekval) 
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Haller, tavırlar, davranışlar kelâmın dışında kalamayacağına göre üslûb camidir. 
Mesela; Peygamber Efendimizin (S.A.V.) etvarından, ahvalinden mana çıkarılmış. Bir 
misal verelim; “Sukut ikrardır.” Susarak ifade etti. (Sukut bir tavırdır)  
 
Hadis sadece peygamberin (s. a. v) söylediği sözler değildir. Bulunduğu ortamdaki 
takındığı tavırlar, ahvaller, ef’aller de hadistir. Üslûb ifadesi kelamın dışarıya 
çıkışındaki on ikinci mertebede geçtiğine göre artık bundan daha kuşatıcı daha camii 
bir şey yoktur. Öyleyse son nokta; Üslûb: Söylemek isteyip de söyleyemediklerinin 
de söyleme biçimidir. 
 
Şimdi on ikinci mertebeyi baştan alalım; Tebahhur etmeyeni var. Birde tebahhur eden, 
var. Tebahhur edeni, dokuzuncu mertebeye kadar olan süreç. Tebahhur edeni kelâmla 
ifade etti. Kelâmla ifade ettiklerim var, kelamla ifade edemediklerim var. Tebahhur 
etmeyeni, tekvini ayetlere dönüşüyor. Yani hâl ayetleri dokuzuncu ve ondan sonraki 
mertebeler hâl ayetlerine bakıyor. Yani tebahhur edenleri kelâma soktum Allah (C.C.) 
ifade edileni Kur’an’la söyledi. Söylemek istediklerinin dışındakileri de kâinatla söyledi. 
Nasıl anlayacağız? Kur’an’ın içindekileri yani söylemek istedikleri var ama ne ile 
çıkartacaksın Kur’an’ı kim tefsir ediyor? Tekvinî ayetler. 
 
Mesela: Allah (C.C.) “Ben sanatkârım” diyor. Ama çiçeği yaratmasa anlayabilir miydik 
sanatkâr olduğunu. Mesela: Allah (C.C.) diyor ki “ben konuşanım, mütekellim”. Ama 
konuşma olmasa, nasıl bilecektik. Konuşmak tekvini ayet. Allah (C.C) diyor ki “Ben 
ölüleri diriltiyorum.” Tekvinî ayetlerle dirilişi görmesek, nasıl anlayacağız bunu. O 
zaman Kur’an’ı tekvinî ayetler tefsir ediyor. Kelâma geleni söyledi. Ama kelâma 
gelmeyeni şu mevcudatla ifade etti. Yani, Allah (C.C.) “Ben sanatkârımı” çiçeği yaparak 
gösterdi ki bu tekvinî ayettir. Kur’an’daki “ben sanatkârım” ifadesi ise Kelâma aittir. 
 
“Tebahhur etmeyeni” hiçbir zaman bitmeyecek. Artık bundan sonrası “Üslûb” ile ifade 
edilerek ve hiçbir zaman kelâma gelmeyecek. Allah cc iki şekilde konuşuyor. Kelam 
sıfatı ile konuşuyor. İrade sıfatı ile konuşuyor. Yani Kur’an’la konuşuyor, tekvinî 
ayet olan mevcudatla, kâinatla konuşuyor. Allah cc’ın söylediklerinden fazladır 
söylemek istedikleri. Söylemek istedikleri de hep sonsuz olacak. Kelâm âlimlerinin işi, 
tebahhur edene kadar olan kısmı. Tebahhur etmeyeni ise batıncılara bakıyor. 
 
Buraya kadar mahbub (sevgili) misali ile kelâmın ortaya çıkışını gördük. Bu bilinen 
dünyadan bir misaldi. Bununla bilinmeyene gideceğiz. Tebahhur edenin kelama 
gelmesini anlayınca, tebahhur etmeyeni anlama hakkı kazanıyorsun. Şu âlem-i 
mevcudat, âlem-i gayb üzerinde tenteneli bir perdedir. Bu perdeyi kaldırdığın kadar 
öteye geçiyorsun. Cennet, âlem-i berzah bunlar da tekvini ayettir. Âlem-i misal Levh-i 
mahfuz hepsi yaratıldığı için tekvini ayettir. 
 
Bu bizi nereye taşıyor? Kelâm sıfatıyla aramızda peygamber (s a v) ve Cebrail (a s) 
var. Kelam sıfatıyla inşa olan dimağ ve ihya olan kalb bütünselliğini getirerek, 
Peygambersiz (s a v) ve Cebrail (as) siz kâinattaki ayetleri okuma makamına çıkarak 
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âlem-i gaybın üzerindeki tenteneli perdeyi kaldırıp, âlem-i gayba nüfuz edip şuhud-u 
iman kazanıyoruz. 
 
Çünkü hakaik-i imaniyeyi gözü ile gördü diyor. Bu yol bize de açık. Nasıl yapacağız? 
Kendi üzerimizdeki battaniyeleri kaldırmakla. Kendi üzerindeki battaniye gayb âlemi 
üzerindeki battaniyenin aynısı. Kendi üzerimizdekileri kaldırmakla, ahiretin 
üzerindekileri kaldırmış oluyoruz. Kendi üzerimizdeki giydirilen libasları çıkartmak 
demek (ki bu libas donmuş küre-i arzdır) sen bedenine ne kadar hâkim olursan, ahiret 
de dünyaya o kadar hâkim olacak. Yani sen ruhunu bedenine ne kadar hâkim edersen 
(ahiret insanın ruhu gibi, küre-i arz da bedeni gibi olduğundan) o nisbette ahiret 
dünyaya o kadar hâkim olur. Kaldırmak demek, “çıkart kendini aradan, zahir olsun 
Yaradan” manasındadır. Yani üzerimizdeki bu berzahî perdelerin kalkmasının aynısı 
demektir, ahiretin üzerindeki dünya perdelerinin kalkması… 
 
Kendine şahid olduğun kadar, barışık olduğun kadar, Allah’a o kadar şahid olacaksın 
ve o kadar barışık olacaksın. Çünkü Allah cc diyor ki; “Beni tanımak istiyorsan, 
kendini tanı.” Üzerimizdeki bedensel dayatmaların seviyesi = ahiretin üzerindeki 
dünya dayatmalarının seviyesi. Ruhu bedene hâkim kılmak = iman-ı bil-ahireti dünyaya 
hâkim kılmak Üzerimizdeki gaflet perdesini kaldırmak = ahiretin üzerindeki dünya 
perdesini kaldırmak. 
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Medlul, Mefhum, Mana: 
l 
Medlul nedir? Lafızdan anlaşılan şey, lafzın ona delaleti olmak haysiyetiyle medlul 
denir. Senin zorla lafızdan çıkararak anladığın değil, lafız kendisi delalet ediyor. 
Delaletle anlaşılıyor. 
 
Mefhum nedir? ve yine o şey lafızdan anlaşılmak itibariyle mefhum denir. Delalet yok, 
sadece anlaşılıyor yani delalet etmiyor ama sen öyle anlıyorsun. Misal: sandalyenin 
üzerindekini bana ver! bu medlul, delilli. Misal: onu bana verir misin? bu mefhum, 
fehimle. 
 
Mana nedir? O şey lafızdan kast olunmuş, yani o lafzın kastettiği ve ifade ettiği şey. 
Medlul şu idi: Bir kelam bir manaya delalet ediyor. Bir Kelam da manaya delalet etmiyor 
ama sen fehmediyorsun: bu da mefhum. Şimdi bu resim, medlul mu mefhum mu? 
Kişiye göre değişiyor. Aşık adama delalet ediyor yani buna medlul olur. Misal: 
Mecnuna demişler: “Kara kız bu Leyla ya!” O da demiş: “Gel benim gözümle bak!” 
Demek ki Leyla Mecnun’a göre medluldür, bana göre mefhumdur. 
 
Resm-i mahsus herkese göre değişiyor. Eğer bakana göre medluldür, bakmayana 
göre mefhumdur. Mecnun’a göre resm-i mahsus Leyla’dır, bana göre zandır, 
zannediyor. Zannı, aklı gibi gösteriyor. 
 
Zan tasavvurda. Akıl bir alet. Dinsizliği, kabul-ü ademde akıl yürütmüyor mu? Bir adem-
i kabul var, bu zandır. Kabul-ü Adem ise akla geçmiş; akli gibi ispat ediyor, inkarı ispat 
etmeye kalkıyor. Allah’ın yokluğunu ispat etmeye kalkmak, Kabul-ü Ademdir. “Benim 
din gibi hobim yok” diyen adamınki ise adem-i kabuldür. Dolayısıyla akıl batılı da 
düşünür. Çünkü batıla da bir yol var. İnkâr etmeye niyet eden on tane sebeb bulur. 
Allah’ı inkâr eden, delil bulamadığından değil, niyetleri bozuk. İman eden, delil 
bulduğundan değil. Bu böyle olsaydı, benim babaannem kâfir olurdu, çünkü 
babaannemin delili yoktu. İman etmeye niyet edersen, emare, ipuçları bile delil 
olur. İman etmeyi reddedersen, inkârı kabul edersen, deliller sana emare olur. 
Akıl niyetine göre çalışıyor. Adamın aklı sahtekarlığa çalışmıyor mu? Hırsızlığı nasıl 
yapacağım diye, pencereden nasıl çıkacağım diye akıl kullanmıyor mu? Bu binada 
nasıl hırsızlık yapacağım diye düşünürken, adam dershaneye derse nasıl gideceğim 
diyor. 
 
Sual: Leyla Mecnun’a göre medluldür, size göre mefhumdur. Mefhum her zaman 
doğru sonuca götürmez mi? Veya kimi nereye götürüyorsa, götürdüğü mü doğrudur? 
Veya siz beni yanlış anladınız, demek istediğim o değildi gibi deme şansı bırakmıyor 
mu o kişiye? 
Elcevab: Kelam sarih olursa, yanlış anlaşılmaz. Sen kastetmiyorsun ama kelam işaret 
ediyor, sarahaten gösteriyorsa. Kelam delalet ediyorsa o manaya, o zaman senin 
mefhumun nazara alınmaz. Ben bunu kastetmiyordum denilmez. Muhakemat’ta ama 
şöyle diyor: Bir kelam delalet ediyor gösteriyor. Kişi yine de şuursuz olabiliyor, onu 
kastetmiş olmayabilir. Delalet ettiği halde o manaya o hakikatte, sen yine sor: 
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“Kardeşim, bu kelamından bu anlaşılıyor, buna delalet ediyor. Sen bunu mu kastettin? 
Şuurlu musun?” Ona sor diyor, sonra muaheze et adamı. Çünkü bazen şuursuz olarak 
ağzımızdan kelam çıkmıyor mu? Kelam o manaya delalet ediyor ama o değil. Mesela 
hakikaten ben söylediğim bir şeyi başka bir şey yazıyorum. Acayip bir şey. Şunu 
diyorum sonra başka bir şey yazıyorum. 
 
Mesela “boş ol” demenin şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. “Boş ol” dediğin anda 
neyi kasd edersen et, şeriatta akidlerde sarahat yetiyor, senin niyetine bakmıyor. 
Mesela Alışverişte, kabul ettim, reddettim. Kızı nikâhta kabul ettim, reddettim. Talakta 
boş ol dedim ama bunu kastetmedim, hayır. Allah Resulü diyor ki: Şakası da ciddidir, 
ciddisi de ciddidir. 
 
Ama münasebetlerde, fikirlerde, ahkam çıkmayacak şeylerde, adamın delaleti dahi 
olsa sarahaten, ona sormak lazım ki; sen bundan bunu mu kastediyorsun? O mahbuba 
sevgiliyi koyması, çiçeği koymaması, denizi koymaması. 32. Sözün 3.Mevkıfında bir 
hasnadan bahsediyor. Güzel bir hasna, güzel bir kadın, kız. Bir çiçekten ve bir de 
kızdan bahsediyor. Şekli, etvarı, orda esmaları gösteriyor. Sani’ ismini, Hakim ismini, 
Adil ismi. 32. Sözde Üstad isimleri uyguluyor. Uygularken zahirdeki şekli şu esma, 
gözünü şu esma, şurasını şu esma, iletişimler şu esma. Esmaları gösteriyor. 
 
“Nasıl ki gayet mahir bir tasvirci ve heykeltıraş bir zât, gayet güzel bir çiçekle ve insan 
cins-i latifinden gayet güzel bir hasna'nın suret ve heykelini yapmak istese; evvelâ, o 
iki şeyin umumî şekillerini bazı hatlarla tayin eder. Şu tayini, bir tanzim iledir, bir takdir 
ile yapıyor. Hendeseye istinaden hudud tayin ediyor. Şu tanzim ve takdir, bir hikmet ve 
ilim ile yapıldığını gösteriyor ki, tanzim ve tahdid fiilleri, ilim ve hikmet pergeliyle 
dönüyor.” (Sözler 627) 
 
Ondan sonra ilim ve hikmet manaları var, sonra arkada sun’ ve inayet manaları var, 
sonra arkada… Yani zahirde ilk önce bir heykeltıraş var, gir içeriye, bir tanzim bir takdir 
var, gir içeriye, bir hikmet ilim var, gir içeriye, sun’ ve inayet var, arkasında irade-i tahsin 
ve kasd-ı tezyin var. Arkasında lütuf ve kerem var, arkasında teveddüd ve taarrüf var, 
arkasında meyl-i merhamet ve irade-i nimet var, arkasında terahhum ve tahannun var, 
arkasında manevi cemal ve kemalat var, arkasında muhabbet ve tatlı kısmı olan 
rahmet var. Ondan sonra bu isimleri orda uygulayarak gösteriyor. 
 
Mesela: “Umumi şekil ve miktarını gösteren heyetidir ki” aynı kelam gibi. Burayı 
okumadan kelam çözülmez zaten. “Umumi şekil ve miktarını gösteren heyetidir ki”, 
hasna veya çiçeğin, “ya Musavvir ya Mukaddir ya Munazzim” isimlerini yad ediyor. 
 
İkinci sayfa: “Suretlerinde ayrı ayrı azaların inkişafıyla”, burun, dil, göz, kulak, surette... 
“azaların inkişafıyla hasıl olan çiçek ve insanın heyetidir ki, o sayfada Alim, Hakim 
isimleri gibi çok isimleri yazılıyor.” 
 
Üçüncü sayfa: “o iki mahlukun”, çiçek ve hasnanın, “ayrı ayrı azalarını, ayrı ayrı hüsün 
ve zinetlenmekle, o sahifede Sani’ ve Bari” isimleri gibi çok isimler yazılıyor.” 
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Birbirinin üzerine giydirilmiş. Üzerimize giydirilmiş manalar, bir battaniye, bir battaniye 
bir battaniye gibi. Yani üzerine bindirilmiş esmalar. Niye çiçek bırakmadı da zahirde 
zihnimizi müşevveş edecek, karıştıracak hasna kullandı, güzel bir kadın. Çünkü hasna, 
güzel bir hanım dört tane şey ile bizle konuşur: Bu güzel hasna efaliyle konuşuyor, 
ahvaliyle konuşuyor, etvarıyla konuşuyor, akvaliyle konuşuyor. Çiçekte bu yok. 
Mahbub daha cami. Çiçek öyle değil, mesela irade sıfatından gelen evamir-i tekviniyeyi 
tazammun eden şu ‘ve min âyâtinâ’ diye tavsif edilen Kur’an’da, mevcudat ayetlerinden 
en camisi insandır. İnsan tarifi Şualar 218 de: “İnsan kâinat Kur’an’ının ayet-i 
kübrasıdır, şecere-i hilkatin ayet-el kürsisidir,” diyor. 
 
Canlı ef’al, ahval, etvar ve akval kadar ekrandaki ef’al, ahval, etvar ve akval tesiri, 
olmaz. Bir kadının size yakın olması mesela asansörde size yakın olması sıkıntı oluyor. 
Kadın için de sizin için de. Hevaların tesiri altına girme durumu var, hevalarımızın 
birbiriyle iletişimi mümkün. Peygamber asv ile sahabe arasındaki o sirayet, onu 
sahabeye taşıyor. İlmi olmadığı halde. Hiç konuşmadığı halde. Eylemin kaynağı nedir? 
Akıl değildir. Eylemin kaynağı akıl olsaydı hiçbir âlim hata yapmazdı çünkü doğruları 
biliyor. Doğruları bilmek netice olsaydı herkes doğru yapardı âlim yanlış 
yapmazdı. “İnsanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.” (Hutbe-i Şamiye 77) 
Niye hasnayı misal verdi? Çünkü ef’ali var, akvali var, ahvali var, etvarı var. Dört tane. 
Çiçeğin ise iki tane var. En azından akvali yok. Çiçeğin ahvali ve etvarı var belki ef’ali 
de var. Hasnanın ise dört tane var. Tekvini ayeti okumaya geçince çiçeğin akvaline 
dönüşüyor. 
 
Sual: Neye varmak istiyoruz biz bu çalışmalarla? Üstad ne demek istemiş, bunu mu 
anlamaya çalışıyoruz? 
Elcevab: Vahiy kelam sıfatından geldi kulağa ve girdi kelam. Dimağı inşa edip 
iksirliyor. Bu, kalbi ihya edip mayalıyor ve iman ballarını oluşturuyor, iman, ziya. Kelam-
ı İlahi ile imanla dolan bir kalb, vahye muhatab olduk. Bu insanın kalbi dönüyor, iman 
ziyası dimağına giderek nurlandırıyor ve insan irade sıfatından gelen ve evamir-i 
tekviniyeyi tazammun eden şu çiçeği ayat-ı tekviniyeyi okuyor. Allah’ın iki cins ayeti 
var. Birincisi Kelam sıfatından gelen ayet, ikincisi mevcudat ayetleri. Kelam 
sıfatından gelen ayetlere herkes muhatab. İnsan muhatab. Kâinat ayetlerine herkes 
muhatab değil, olamıyor. Biz bu dersle sistemi işletiyoruz, işleyen sistemle- çiçek 
denilen zahirde, müsemma bu değil. Çiçek dedik ama Allah’ın ayetlerini Allah’ın 
seyrettiği makamdan, Allah’ın kasd ettiği manayı, mevcudatı mevcudattan anlamak, 
kelamı Kelam sahibinden dinlemek, Allah’ı Allah’tan sormak, aynı zahir içinde hakikatı 
görmek makamına çıkartıyor. Bu sistem bizi tanık olmadığımız, şahit olmadığımız 
sistemimizi aktif ediyor. Aktif ettikten sonra çiçeğe bakınca çiçek çiçek değil, burası 
bura değil, dünya dünya değil. Mesela Sözlerde şu giydirildi şu giydirildi diye okuduğum 
yerlerden çıkarttım ki burası bura değil. Uğraşa uğraşa baktım ki bu isimlerle 
sarmalaya sarmalaya dünya denmiş. Oysa bu bu değil. Bunu diyebilmen için 
Sözlerdeki o yeri okuman lazım. Muhakemat’ta ki bu kısmı okuman yetmiyor. 
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Demek ki bu kelam konusunun Üstad ile alakası yoktur. Bizde bir sistem kurulmuş. Bu 
sistemi tanımamız gerekiyor. Bu sistemi tanıdıktan sonra çalışmasını bileceksin. 
Sistemin varlığından haberin yok, dolayısıyla sistemin çalışmasını bilmiyorsun, 
sistemden elde edilecek mahsulü nerden bulacaksın? Misal: “Arkadaşlar yarın 
uçağımız kalkıyor.” Soruyorum sana. “Beraber bir yere gidiyoruz. Orada birisi var, onu 
memnun etmek için hediye al.” Kardeşim, kuzeye mi gidiyorsun, buzul? Güneye mi 
gidiyorsun, sıcağa? Kadın mı, erkek mi, çocuk mu, yaşlı mı, teni beyaz mıdır siyah 
mıdır? Bilmeden onu memnun edecek ne hediye alırsın? Tanımadığımız bir 
memlekette, tanımadığımız bir insanı memnun etmek için ne hediye alırsın? 
Alamazsın. Tanımadığın bir memleket, tanımadığın insanlar, onları kullanmadan bu 
memleketten göçülür mü? En azından onların varlığına veya doğumuna bir isim 
koymadan gidilir mi? Bu çalışmalarımızın Üstad ile alakası yok. Sistemi medlul, 
mefhum etmiş. İsmi müsemması olarak aynı hakikatı zahir içinde göstermiş. 27. Sözde 
geçiyor: “hakikatı ayn-ı zahir içinde bulmaktır.” 
 
Biz nereye çıkacağız: Sıfat-ı Sübutiyeden kelam sıfatından gelip vasıta olan Cebrail 
Peygamber efendimize asm vasıtasıyla benim- dimağıma gelen Kelam-ı İlahi - aklımı 
iksirleyip inşa etti, muhatab oldum vahiye. Dimağımı itikada çıkarttı. İtikada çıkan 
dimağ, kalbimin iman ziyasına vesile oldu. İman kaldedir akılda değil. İman etmeme 
vesile oldu Kelam-ı İlahi. Nasıl oldu? İksirlenip inşa olan ve itikada çıkan bir dimağ, 
kalbi mayeleyip ihya ederek iman oldu. İman ziya gibidir, nur değildir. Ziya daha 
camidir. O iman ziyasıyla tekrar bu işlemin tersiyle bu kalbdeki iman ziyası dimağı 
nurlandırır. 
 
Dimağdan açılan organlar, göz, kulak vs. içeriye ve dışarıya, yine sıfat-ı sübutiyeden 
olup irade sıfatından gelen evamir-i tekviniyeyi tazammun eden “ve min âyâtinâ” diye 
Kur’an’da tavsif edilen çiçek, kedi, köpek, deniz bunlar ayettir. Bu ayetleri Cebrail’siz 
ve Peygambersiz okumak makamına çıkartıyor bu sistem. Yani sen Peygamberi de 
Cebrail’i de arkaya koyuyorsun o Ayet-ül Kübra da geçtiği gibi, aradığımızı aradığımız 
zattan sormalıyız makamına çıkıyorsun ki; Allah’ın seyrettiğini seyretme, Allah’ın 
kâinatta takip ettiği gayeyi takip ettiği şeyden anlama makamına çıkıyorsun. Sormak 
istediğin Allah’a Allah’ı soruyorsun. Aradığımız zatı aradığımız zata sormalıyız makamı 
kitab-ı ayet-i kübra budur. Bir seyyahtır. Kâinat ayetlerini okuma melekemizi, 
maliklerimizi aktif ederek meleke sahibi oluyoruz. Maliklerimiz ve Memaliklerimiz 
var, aktif ediyoruz ama bu makam Allah’ı Allah’tan sormak ki ne arada Peygamber var 
ne Cebrail var. Peygamberimiz (s.a.v) hadis-i kudsisinde bil-mana diyor ki: “Benim öyle 
bir halim olur ki, o anda Cebrail ve hiçbir meleği Allah ile benim arama sokmam.” 
Cebrail bile gelse kabul etmiyormuş.  Üstad da diyor ki: “Bende bir hal var ki, o anda 
melek gelse, kabul etmem” çünkü insan çok camidir. Mi’raca gitti geldi, o kapıyı açık 
bıraktı. Cebrail bile bir adım atarsam yanarım dediği makamda yürüyecek talebeleri 
yetişti Resulullah’ın. O Mi’racı yapıyorlar. Mi’rac ne işe yarıyor? Cebrailsiz Kelamsız 
Allah’ı Allah’tan soruyor. Müşahededen rüyete dönüşüyor.  
 
Kelam, Levh-i mahfuza kadardır sonra rüyettir. Mevcudatta Rüyeti, Kur’an’la 
Kelamı. Mi’rac; kelamına ve rüyetine mazhar olmaktı. Kelam, Cebrail’in getirdiği şey 
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bitiyor. Ondan sonra Cebrail’in getiremediği şey başlıyor. Orda Vahiy bitiyor. Levh-i 
mahfuza kadar Cebrailî bir meşreb oluyorsun. Arşa kadar İsrafilî bir meşreb oluyorsun. 
Kürse kadar Mikailî bir meşreb oluyorsun. Cebrail as dedi ki: ben bir adım daha 
atarsam yanarım. Onun getirmeğe vesile olduğu Kelam sıfatı idi. Kelam sıfatı buraya 
kadar. Peki Kelam sıfatının yani Kur’an-ı Kerim’in arştan yukarısının manası yok 
muydu, var ama o Cebrail’in getiremediği. Cebrail’in getiremediğini almaya gidiyorsun. 
Sıfattan Kelam geliyor. Esmadan bir şey alıyor. Esmadan Mec’ule geliyor, 
yapılandırıyor. Mec’ulden Arş-ı Azamı yapılandırıyor. Oradan geliyor Levh-i mahfuzu 
yapılandırıyor. Oradan Arşa geliyor, orayı yapılandırıyor. Arştan Kürse geliyor, orayı 
yapılandırıyor. Kürs’ten alem-i şehadete gelip orayı yapılandırıyor. 
 

 
Şu çok önemli: İmam-ı Rabbani Hz de bunu zaten söylüyor. Kelam, Levh-i mahfuza 
kadardır. Zaten Mi’rac da şöyle diyor: “Kelamına ve rüyetine…” İmam-ı Rabbani Hz 
diyor ki: Levh-i Mahfuzdaki Levh-i Ezeliye (16. Lema) nadir insanlar girer. Kelam Levh-
i Mahfuzda biter. Yani Kelam sıfatı bitiyor demek. Buradaki seviyesi. Sıfattan Arş-ı 
Azama kadar olan süreci bilmiyoruz. Kelam dedik ama Levh-i Mahfuzda ayete 
dönüşüyor. Kelam ayete dönüşüyor. Ondan sonra Alem-i şehadette vahiy oluyor. 
Bizde tekrar ayet oluyor. Kişi giderken Alem-i şehadetten seyahat ediyor. Kürse 
gelince, Mikailleşiyor. Mikailî meşreb oluyor. Alem-i şehadetten Arşa geliyor, 
İsrafilleşiyor. İsrafilî meşreb oluyor. Alem-i şehadetten Levh-i mahfuza gelince, 
Cebrailleşiyor. Cebrailî meşreb oluyor. Mi’rac eden bir zatın seyahatidir. Levh-i 
Mahfuza geldi mi, burada Kelam bitti. Burada Cebrail diyor ki: “ben bir adım atarsan, 
yanarım.” Bunu çizerken anlatmak istediğim şu: Levh-i Mahfuzdan sonra (yukarıda) 
Cebrail’in getiremediği makamlar var, hakikatlar var ama yine Kelamda. Çünkü Kelam 
yukarda Sıfatta başlıyor. 
 
Ama Cebrail’in “yanarım” dediği yere giriyor seyahat eden insan. Arş-ı Azamdaki 
hakikatla mazhar. Cebrail’in getiremediğini almak için gidiyor. Cebrail getiremiyor. 
Azrail’i de geçiyor Arş-ı Azamda. Mec’ule giriyor. Bu imkân ve vücubdur. Burası (Badıllı 
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Mesnevi N. 642 de) “Ölüm ve helakettir”. Yok artık orda. Şimdi söyleyeceğimi seçerek 
söyleyeceğim, iyi tutunun: Mec’ulde iman yoktur. Gayb değil artık. Allah’tan geldik, 
Allah’a gidiyoruz. Fena-yı mutlak artık. İman yoktur. Yani Ahmed, Muhammed yok 
artık. Ahmed Muhammed bir. Mec’ul de Muhammed, Alem-i şehadette Ahmed. Bu 
cümle ağır değil mi? İmanın kaç mertebesi vardı? Sureti, Kanuniyeti, Hakikatı, 
Mahiyeti. İmanın mahiyeti var Mec’ul de, çünkü bizim imanımız Mahiyet-i Zatiyede. 
İmanımızın mahiyeti duruyor. Sureti Alem-i şehadette. İmanımızın Kanuniyeti Daire-i 
ilimde. İmanımızın Hakikatı Levh-i mahfuzda. Mahiyeti bizde değil. Biz bu dersler ile 
ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizim Bediüzzaman ile işimiz yok okulda öğretmenle 
işim artık olmadığı gibi. Bana “a-b-c” yi öğretti, kitap okumak için. Beni okuttu gönderdi. 
 
Bu mevzularla, Kelam ile Levh-i mahfuza taşınmak için. Kelamsız artık, Kelamın yani 
Levh-i mahfuzun getiremediği makamları kat edebilmek, İrade sıfatının yarattığı 
mevcudat ayetlerini okuma ile mümkündür. Buradan geçebilmem için, İrade sıfatının 
malzemeleri lazım ama o da yine Kelam sıfatının meratibleri. Uygulama: Levh-i 
mahfuzdan Resulullah’a (Alem-i şehadette) vahiy geliyor ama bize vahiy vermiyor. 
Keban barajına beş yüz bin volt cereyan gelince bu direk evime gelmiyor. Trafoya 
gelecek önce. Resulullah trafosuna vahiy geliyor, bize Ayet veriyor. Orda bir sürü 
şeyleri duruyor. Levh-i mahfuza kadar Kelam geliyor, burada vahye dönüşüyor. Bu ne 
demek hiç düşündünüz mü? Aradığımızı aradığımız Zattan sormalıyız. 
 
Bu sistem ne işe yarıyor dedik? Ben hep sorardım. Bediüzzaman’ın sözünü anlamak 
için ömür mü verilir? Üstad ustaları yetiştiriyor. Üstadı niye anlamıyorsun? Ustalar 
çırakları yetiştirmez. Çırak direk ustayla muhatab olduğunda çırak yetişmez. Çırağı 
yetiştiren Kalfalardır, çünkü onun seviyesine iner. Öğretmen kendisini anlatmıyor. 
Bana beni anlatıyor. İlim benim. Bu sistem (On iki maddeli tablo) sende çalışan bir 
sistem. Kazanımın ne olacak? Kelam ayetiyle İrade ayetini okuma makamına 
çıkacaksın. Bu peygamberlere ve ehass-ı havaslara has bir yoldur. 
 
Bu Hz. İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbaninin son mektubunda: “Kelam-ı İlahi ile 
İrade ayetlerini okuma makamını ahirzamanda gelecek mehdi ve şakirdlerinde 
olacak”, diyor. Onlarda arada vasıta olamayacak artık diyor. Yani Allah’ı anlamak için 
Peygamber vasıta yok, şeyh yok, şeyh mürid yok. Hoca, âlim yok. Herkes kendi 
kabiliyetine göre nurlanır. Herkes kendi kapasitesine göre muhatab-ı İlahi olur. Artık 
Rabbiyle murakabe olmaya başlar, mülaki olmaya başlar. Allah ile ülfeti kalkar, ünsiyeti 
başlar. Artık aradığını aradığı Zattan sorar. Kalbine müteveccih olur. Bu sefer Allah’ın 
mevcudatı seyretme makamına mele-i aladan bakmaya başlar. Allah’ın nazarıyla 
nazar etmeye çıkıyor. Risalede Ayet-i kübra budur. Ateşsiz yanar. Bu nedenle hocaya 
ihtiyacı yoktur Nur talebesinin. Hoca değil, müzakere yapıyoruz. 
 
Sual: Tekvini ayet için suret mi lazım? 
Elcevab: Sureti kaldırınca tekvini ayet olur mu? Sureti kaldırınca müsemmasız isim, 
yani çiçeksiz çiçek oluyor. Olur mu? Çiçek yok, çiçek ismi var. İsim müsemmasız olmaz 
ki. Müsemma çiçek, çiçek kelam. 
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Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz! 
11. “Hediye olarak medihanın gerdanını ve senanın dürrlerini ellerine almakla beraber” 
Ne oluyormuş? Hemen ortadaki sütuna bakıyoruz à Dâllün bil-fehva”nın mefhum-u 
kıyasîsi. Ve en sol sütunda da à ve takattur etmeyeni kelâmın müstetbeatına havale 
eder. 
 
Dâllün bil-fehvayı bilgimiz tazelensin diye defterden tekrar okuyacağım: on birinci 
maddenin ortası: Söylenen sözün veya ifadelerin hulasasından çıkan manaya göre 
delil ve işaret olmak yani söylenen bir sözün veya bir fiilin hulasasından çıkan, 
bütünlüğünden çıkan manaya göre delil olur, işaret olur. Söylenen bir sözden veya 
fiilden işaret veya delil çıkar. Bunla Dâllün bil- fehvanın mefhumu anlaşılır. Mana, 
sözden çıkan mana. Fehvayı geçen hafta konuştuk: Amal ve müyulattan geçmiş ve 
geleceğin birleşmiş halinden çıkan mana. Fehim ve hevayı ikisini beraber alıyor. 
Hususi bize ait olan hevamız, zemin olarak kullanıyoruz. Zemin olarak ona muhatabız. 
Fehim manayı anlama süzgecimiz. Fehva da hevamızın bize göre şekillenmiş 
hususileşmiş hali. Hevanın bize muayyenleşmiş hali vs. Heva ile fehim arasında bir 
işlevi var. Yani fehim denilen süzgeçten hevada bulunan bütünselliğin bize dönüşmüş 
hali. Hususileşmiş hali. Kelamın bende uyandırdığı çeşitli anlaşılır manalarımı 
birbirlerine kıyas ederek ortadaki kelamdan benim alemimde kıyas yaparak anladığım 
mana veya ortaya koyduğum mana. Hariçten duyduğum kelam alemimde bir sürü 
anlaşılır manalarını ortaya çıkarıyor.’ 



20. ÜSLÛBUN KAYNAĞI_______________________________________________ 

 305 

 
Hariçten duyduğum bir mana var, bizde bir sürü manalar uyandırdı. Kendi sarih 
mananın dışında. Dışardan bir şey söylendi. Onun bir manası var. Bir de onun dışında 
bende uyanan çeşitli manalar oldu. Mesela: taş ses değil, su ses değil, taşı at suya, 
“culub” sesi taş değil, su değil, ikisinden farklı bir şey. “Culub” sesi fehva! Taş fehim, 
su heva; ortaya çıkan fehva. Netice ama senin neticen. Tekrar: Ortaya koyduğum 
mana hariçten duyduğum kelam alemimde bir sürü anlaşılır manalarını ortaya çıkarıyor 
bu. Bunları birbirine nisbet ederek -bende uyanan bir sürü manalar var- birbirine nisbet 
ederek kıyaslıyor ve bundan zahirde kelam belirtemeyen mana delalet ve işaret oluyor. 
Fakat bende bir sürü uyananlar var, nisbet oldu, itibariye dönüştü. Herkesin Rabbi farklı 
olması gibi işte bu. Dışarıdan gelen “Elhamdülillahi Rabbil alemin”, alemlerin Rabbi 
başka. Rabbim; Fehva. Dışardan gelen mana kendisinin bir manası var. Bende bir sürü 
manaları hatıraları hayalleri aktif etti. Bunlarla ben nisbet yapmadım, itibariler olmaya 
başladı. 
 
Emr-i nisbi; dış mana. Emr-i itibari; bendeki mana. Dış mana bendeki manaları 
uyandırdı. Bunları da birbirine kıyas ettim ama sarih ifade edemem, çünkü sarahat 
suret acizdir. Suretin acizliğine bak. Bir sürü mana var, hepsini açık ifade edemez 
kelam. Kelam bir veya birkaç mana ifade eder; tenzih ve teşbih gibi. Bir sürü mana yok 
mu kelamda, niçin hepsini sarih yapmıyor. Çünkü kelamın gücü yetmez buna. Kelam 
bir sürü mana çeşitlerini nihayetsiz mana meratiblerini ancak onlardan en çok öne 
çıkanı, en çok cami olan, en kapsayıcı bir mana ile kelam boyalanır ama içerisindeki 
meratibler, işaretler, remizler, rumuzlar ona takılı duruyor, sarih değil. Hariçte değil, 
orda.  
 
Mesela elektrik kablosu içinde kabloya benzemeyen bakır tel var. Gir içeriye: o 
kablodan internet geçiyor, elektrik geçiyor, ses geçiyor, suret geçiyor, lamba geçiyor. 
Aynı kablo internet kablosu, elektrik kablosu oluyor, suret geçiyor, mana geçiyor, resim 
geçiyor. O geçenler ne kabloya ne de plastiğe benzemiyor. Elektriğin içinde ses ve 
suret var! Kesafetten letafete, suretten hakikata doğru gidersek; kablo, bakır tel, 
elektrik, içinde yazı, fotoğraf, ses, suret, video. Bu gidenler kablonun, bakırın, elektriğin 
içinin içinin içinde. Zahirde ama kablo. Elektrik, nötr, pozitif, negatif kablo. Muhyiddin-i 
Arabi her şey elektriktir dedi. Elektriğin içinde bir sürü yazı vardı, suret vardı, ses vardı. 
Ne uğraşıyorsunuz, hepsi elektriktir dedi. Bir tanesi itiraz etti, elektrik değil, bakır tel 
dedi. Ötekisi: muayyenleşebilmesi için bunlar kablodur, dedi. Kablo surettir. Bakır tel 
kanuniyettir. Elektrik hakikattir. Elektriğin içerisindekiler de mahiyettir. Hepsine de 
kelam denir, yani bilgisayarda gözüken her şey. Bunları birbirine nisbet ederek 
kıyaslıyor ve bundan zahirde kelamda belirtilmeyen / kelamla belirtilemeyen delalet 
(medlul) ve işaret olunuyor mana. Kelamda, delalet ve işaret çıkıyor. 
 
“Dâllün bil- fehvanın mefhumu kıyasisi” konuştuk az önce. Bir kelamdan bir manaya 
delalet ediyorsa, buna “medlul” denir. Delalet etmiyorsa (bir kelamdan bir mana 
anlaşılıyorsa) buna “mefhum” denir. Bu anlaşılma herkeste farklı anlaşılır. Ama bir 
kelamdan bir şey delalet ediyorsa bunu herkes aynı anlar (medlul). 
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Mesela: elinde kalemi var panik panik sağa sola bakıyor. Belli ki defter veya notlarını 
arıyor. Veya önünde defteri açık ceplerini arıyor. Belli ki kalem arıyor. Bu da medlul 
artık. Kelamla da kalem isteseydi, yine medlul olur. Ama oturdu, hiçbir şey yapmıyor, 
kalemi yok, kâğıdı yok, ders yapılan yöne değil başka yöne bakıyor; bu onun derste 
olmadığını mefhum ediyor. Delalet etmiyor ama ötekisi diyor ki, “bu kardeşimiz tefekkür 
ediyor. Ümraniye’ye bakıyor. Senin söylediğini tefekkür ediyor.” Ben ise, “bana 
bakmıyor başka yere bakıyor yani dersi dinlemiyor” diyorum. Ama sen “kulağı söylenen 
sözü dinliyor, başka yere bakarak tefekkür ediyor”. Ben aynı fiili farklı yorumluyorum. 
Bu mefhumdur. Aynı fiilden farklı farklı anlama yolu var ama az önceki misalde 
ceplerini arama fiilinde farklı anlama yok, kalem arıyor. Buna da mefhum diyebiliriz. 
Kalem ver dese, kelamın sarihi olur. Medlul olmaz. Delalet değil ki, sarahattir o. Ama 
cepleri aramak, kalem arıyor diye delaleti var, bu medlul. Ama hiçbirisi yok, aynı fiil 
farklı anlaşılıyor. Bu mefhumdur. 
 
12 maddeli tablonun en sağ sütunundan başlıyoruz: 
“Senin mahbubun gözünüzün penceresinden şua’ ve berk-i hüsnünü vicdanınıza ilka 
ederse,” İlk önce ilka, yani dimağdan vicdana. Kalbe girmesi için yine akıldan girecek. 
Kafasız kalb yok ki. Mesela niçin: -  ٌۖ ةَواَشِغ ْمِھِراَصْبَأ ٰىََلعَو ۖ ْمِھِعَْمس ٰىََلعَو -  (İ.İ:78) Ne için kulak 
diyor? Çünkü kalbe en yakın kulaktır, gözden daha yakındır. Gözü istediğin gibi 
kullanırsın ama kulağı durduramazsın. Gözü kapatırsın görmez. Ama dikkat 
ederseniz dimağ yoluyla giriyor. Kulaksız girmiyor kalbe. Gözsüz girmiyor kalbe. Dimağ 
yolunu kullanıyor. 
 
Sual: Heva dimağsız iletişim olabilir mi?  
Elcevab: Bunu demek için çok erken ama olabilir. Çünkü heva öyle bir hale geliyor ki, 
belki de iz’anlar, ilhamlar var ya, zeminleri onlar mı olabilir, bilmiyorum. 
 
Cümlemize dönüyoruz: “Senin mahbubun gözünüzün penceresinden şua’ ve berk-i 
hüsnünü vicdanınıza ilka ederse,” ne olur? “O aşk denilen nar-ı mukade birden 
yandırmaya başladığından” sonra sende “hissiyat iltihaba başlamakla”, yani çekici 
vurursun sonra iltihab olur. Amal yani emeller “ve müyulat dahi heyecana gelip birden 
o amaller üst kattaki hayalin tabanını deler.” Vicdandan dimağa. “İmdad 
istediklerinden” yani yandı o ateşi söndürecek ondan sonra hayal edecek mahbubunun 
güzelliğini şeklini. Ama bu ateş nedir? Bende olan bir ateşi söyleyeyim, hemen hemen 
istisnasız akşam olur. Yatarken kesinle bir istiğfar ederim, dururum, bir dakika ateş 
olur, sıkıntı, dururum, nerden kaynaklanıyor? Buna bunu dedim, bunun kalbini kırdım. 
Kesinlikle net gelir. Burada hata yaptım. Onları tek tek sayarım, kul hakkı ise dua 
ederim, günahsa tövbe ederim ondan sonra yatarım. Niçin söyledim? “imdat 
istediklerinden” denildi. Ateş başladığında hemen akla giderim. O bir şeyden haber 
veriyor. “Ne diyor” diye kesinlikle sıkıntımla konuşurum. Ne diyor bana? Zaten onun 
için vermiş. Aç olduğumuzu elemle anlarız. Elem açlıktan haber veriyor. Dişin 
çürüdüğünü ağrıyla anlarız. Bu da imdat istiyor. Hissiyatı yakınca amal ve müyulat 
heyecana gelip hayalin tabanını deler. Nar-ı mukade yaktı mı, imdat istiyor. Niye bende 
ateş var? “İmdat istediklerinden o hazinet-ül hayalde”, orda çeşitli şeyler var, illa 
sevgilimin sureti, vasıfları, sıfatı yok. Bir sürü sevgililerin sıfatları var. Orası serbest 
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bölge: “safbeste-i hareket ve mahbubun mehasinini ellerinde tutmuş veyahut onun 
mehasinini hatıra getirmekle tasvir eden”. O ateş yanınca, ateşi güçlendiriyor. Ateş 
şekillenmeye başladı.  
 
“Başkasının mehasini ile işba” olunmuş olan hayalât ise amalin imdadına koşarlar’. 
Şimdi, benim sevgilimin özelliklerini düşüneceğim piyasada daha önceden 
gördüğümüz bir sürü sevgililer var, kimisinin boyu, kimisin gözü, kimisin kilosu; o 
piyasada gördüğümüz bildiğimiz güzellerin sıfatları var ya saçıdır, ayağıdır vs. hepsini 
topluyorum, ondan onu söküyorum bundan onu söküyorum, hepsini sevgilime 
giydiriyorum. Olmasa da! Aşk-ı mecazi ondan zaten deli bir şey. Kara bir şey diyoruz, 
bak öyle değil diyoruz dinlemiyor. Hakikaten gözü siyahtır ama ona mavi gözüküyor. 
Simsiyah kız bembeyaz görüyor. Kısa boylu, uzun boylu görüyor. Et yığını, davul gibi, 
tığ gibi görüyor. Başkasının mehasinini de giydiriyor ona. Bütün güzellikleri, dışarda bir 
güzellik bırakmadı, bir şey güzel denilmesi için ne varsa hepsini giydirdi. “Başkasının 
mehasini ile işba’ olunmuş olan hayalât ise” güzellikler var, ne yapar? “Amalin 
imdadına koşarlar.” Bu da var bu da var, yani güzel öyle değildir, ben güzel görüyorum. 
Ben görmesem o öyle değil zaten. Yani imdadına koşuyor, ben görüyorum öyle, 
hakikaten kara bir şey. “Beraber hücum edip hayalden lisana kadar inmekle beraber 
zülal-i visale olan meyli arkalarında” (arka ezel), “firaktan olan teellümat sağda” (sağ 
geçmiş), “ta'zim ve te'dib ve iştiyakı sola,” (geleceğe taşıyor haletini, ona bakarken 
çoluk çocuk sahibi de oluyor aynı anda, yani hayalinde). “Ve terahhum ve lütfu iktiza 
eden mahbubun mehasinini önlerine” (ön ebed. İnsanda ebed ve baki olmazsa, onu 
sevemez. Her sevdiğine baki elbisesini giydiriyor. Ebedi sıfatını takıyor. Faniye insan 
müştak olmaz. Bunlar hepsini yapılandırdı). 
 
“Hediye olarak medihanın gerdanını ve senanın dürrlerini ellerine almakla beraber” 
Mediha zahirdir, sena batındır. Zahirdeki özelliği ona (sevgiliye) takıyor, zahir 
görünüşü. Gerdan boğaza takılır biliyorsunuz. Tek şey değil, takıldı takıldı takıldı. 
Mesela diyor ki Mektubat’ta: layık olmayanlara bu hakikati anlatmayın diyor. Öküze 
boncuk yerine inci takmak gibidir diyor Mektubat’ta. Öküze gerdanı takma, yani altın 
takma. Öküze boncuk takılır. Mediha’nın gerdanını anlatmak için söyledim, yani bir 
şeye takarken, vasıfları yakıştırırken, bu eylemdir. Sena itikaddır. Mediha zahirdir, 
sena batındır. Mediha cemaldir, sena kemaldir. Sena gözükmez. Sevgilin şöyledir, 
şefkatlidir, bir bakışı var, vs. Biz de görüyoruz bakışını, bir şey yok. Beni yakıp yıkıyor 
diyor. Sen Mediha’nın gerdanına muhatapsın, o senanın dürrlerine muhatab. İçini aktif 
etmiş. Araştırdığım kadarıyla ben böyle anladım. Peki hediye olarak diyor, yani hakkın 
olmayan ama sana hediye getirdi. Bu orta sütuna bakarsanız “Dâllün bil-fehvanın 
mefhum-u kıyasîsi” oluyor. Bunu niye konuştuk? Bir medlul vardı bir mefhum vardı. 
Mediha medlul, sena mefhum, gizli yani. Bu iki sütun beraber ne yapar? En sol sütuna 
bak: “takattur etmeyeni kelâmın müstetbeatına havale eder.” Takattur etmeyen nedir? 
“Hediye olarak medihanın gerdanı ve senanın dürrlerini ellerine almakla” Takattur eden 
var, etmeyen var. Hakikaten zahirde gözüken var; Mediha’nın gerdanı. Ama senanın 
dürrleri gözükmüyor. Bir tanesi takattur etmiş, bir tanesi takattur etmemiş. “Takattur 
etmeyeni kelamın müstetbeatına havale eder” Müstetbeat; ana-gayeye takılan yan 
manalardır. Ana-manaya takılan yan mana. Müstetbeat ana mana cinsinden ama 
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sarih olmayan. Ona takılan manalar. Dile gelmeyen veya açılmamış manalar da 
denilir. “Takattur etmeyeni kelâmın müstetbeatına havale eder” bak kendisi söylüyor, 
takattur etmemiş, muayyenleşmemiş. 
 
Dâllün bil-iktiza’yı defterden okuyoruz: “Dâllün bil-iktizası” nın mana-yı zarurîsi: 
İktizasıyla delalet eden şer’an muhtacın lazıma delalet eden lafızdır. Başka bir tabirle; 
vasf olunduğu manadan mukaddem ispatına şer’an lüzum ve ihtiyaç mevcud olan bir 
medlule delalet eden ibaredir. Mesela bir kimse bir şahsa hitaben evini şu kadar liraya 
benim namıma medrese yap deyip, o şahıs da evini medrese yapsa, o ev o kadar lira 
mukabilinde o kimse namına medrese yapılmış olur. Çünkü bu söz ile evini şu kadar 
liraya bana sat sonra onu benim medresem yap demiş oluyor. Evini medrese yap 
denilmiş olur. “Evini medrese yap” emri bir muktazîdir. Evin satılmasında muktezadır. 
Evin medrese yapılması muktazî. Bu mukteza olmadıkça, ev satılmadıkça, öyle bir 
mananın emri hükümsüz kalır. -Ev satılmazsa, nasıl yapılacak. Evi satacak ki medrese 
yapsın.- Artık öyle bir emrin sıhhati için evvela bu muktezanın vücuduna lüzum ve 
ihtiyaç vardır. Binaenaleyh o emir bu muktezaya bir iktiza delalet etmektedir. Orada 
söylenmesi onları söylemeden atlayarak en sonu söyleyip, -yani zahirde şöyle yap, evi 
bana şey yap, yaptıktan sonra demeden, evini medrese yap kardeşim yüz liraya, yani 
bana sattın, sattıktan sonra dershane yap, gibi- o zaman o evi yüz TL karşılığında 
medrese yapınca, bana evini yüz tl’ye sat sonra o evi medrese yap sıralamalarını 
ifadesiz gizli demiş oluyor. Buna Dâllün bil-iktiza, o onu iktiza ediyor denir. Kelam da 
böyle. Sen en sonu ifade edince, mesela: Arnavutköy’de bir tarla var. Dersten sonra 
oraya gideceğiz çay içeceğiz. Gel oraya. Yani arabana bin gel. Yolu da zaten 
biliyorsun. Yani “arabaya bin, çalıştır gel” demiş oluyorum. Sonu söyleyince 
aradakilerini de demiş oluyorum. Bunun adı dâllün bil-iktizadır. Yani bu netice 
olabilmesi için aradakilerin olması şarttır, iktiza ediyor. Kelam da böyle. Sen en 
sonu ifade edince, aradakileri ifade etmiş yerinde oynatmışsın demektir. 
Ortadakileri zaruri demiş oluyorsun. Bir şey deyince otomatik bazı şeyleri de demiş 
oluyoruz. İşte kelamların bu yönleri de vardır. Mesela Kur’an da “vel cibale evtada”; 
dağları dünyanıza kazık yaptım diyor. Magma tabakasında, kıtaların kaydığını demiş 
oluyor, yani kazık yapmak, gemiye direk dikilir gibi, suda dengesini sağlamak için. 
 
Başka bir misal: Allah Resulü: yemeği üfürerek yemeğiniz, diyor. Şunu demek istiyor: 
ağızdan çıkan karbondioksit, nemli hava sıcak yemeğe zararlıdır. Üflersen, sıcak 
yemekle senin ılık hava, zaten eşya sıcak ortamda reaksiyona girmeleri çok kolaydır. 
O çıkan zararlı zehirli gaz yemeğe kimyevi yolla yemeğin içine girer. Sonra sen tekrar 
o zehirli gazı elemente dönüşmüş halini yiyorsun. Bu nedenle yemeğe üfürerek yemek 
mekruhtur. Yemeği üfürerek yemeğiniz diyebilmesi için 1- kimyaya aşina olacak bu zat, 
2- ağızdan çıkan gazı çok iyi bilecek, 3- yemeğin kimyasını bilecek, 4- yemeğin 
kimyasıyla ağızdan çıkan gazı arasındaki ilişkiyi benimseyecek ve 5- komplesine bir 
fotoğraf çekecek. Bu kelam fotoğraftır. Bu sistemin fotoğrafıdır. Basit ve sade gibi 
gözükürken “yemeği üfürerek yemeğiniz” lafzın altında 1- nefesin biyolojik yapısını 2- 
eşyanın tabiatını 3- eşya ile insan arasındaki ilişkiyi 4- sonra içerideki zararı bilme ile 
matuftur, bunu diyebilmesi için. Bunun adı Dâllün bil-iktizadır. Bu lafın dışında bu 
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aradakileri söylemek. Peygamberin hadisin hepsini böyle düşünün. Şimdi nasıl bir 
insandır hayal edin. 
 
Tekrar medihanın gerdanına geldik: bir insan birisini nasıl sevecek? Methedecek, sena 
edecek. Risalede geçtiği gibi, medh-ü sena etmek. Medh ü sena etmek. İkisi farklı 
tabirdir. Mesela 4. sözdeki “kumara mumara sarf eder” Hiç “mumara” baktınız mı? Yan 
manalar hediye, yani aslında yok, kıza takıyor müstetbeatı. Mesela sana arsa 
satacağım, arsaya götürürken öyle yerlerden geçiriyorum ki, kıyasın artsın, satacağım 
arsayı zenginleştireceğim. Direk o arsaya gitseydik, hiç kıyaslayamazdın. Kur’an’da 
çıkan yan manalar Allah’ın hediyesi oluyor. Biri mülk diğeri melekût. Biri iç dünya, biri 
dış dünya, kumar. İç dünyada kumar oynamak. Kumara mumara öyle laf işi denmemiş. 
Bir dış dünyadaki kumar: hakkın olmayan bir şeyle almaya çalışmak. Mumar ise hakkın 
olmayan bir şeylerle meşgul olmak. Fiilen yapmaman gerekenler kumar. Düşünce ve 
hayalen meşgul olmaman gereken şeyler de mumar. Mülk ve melekût. 
 
Yani medihanın ve senanın gibi, bunlar müstetbeattır, yani düz anlaşılan değildir. Tek 
başına mana ifade etmiyor. Mesela: senin göreceğin arsanın derecesini arttırmam için 
seni öyle bir yerden geçiriyorum ki, öyle kıyas yapacaksın ki, hemen yakama sarılıp 
bana bu arsayı ver diyeceksin. Bu müstetbeattır. Takattur eden ve etmeyen. Mediha 
takattur etmiş, kendisinin değil yani öyle bir şey takıyor. Mediha methetmek demek. 
Gerdan da ona yakıştırmak, ona vermek. Bu hediye sana uygun. Ama içi akrep. Atlas 
bir kumaştan, altın demirli ve kuş tüylü bir koltuğun altı yılan dolu. Böyle bir koltukta 
oturur musun, o koltukta yatabilir misin? Evlenirken zahirine bakıp ruhuna bakmayan 
insanların hali budur. İçi akrep dolu, kaportasına atlas kumaşına aldanıyor. Medihanın 
gerdanına aldananlar bunlar. Sen peygamberin dediği gibi senanın dürrlerini yani iç 
cevherine bakıp alacaksın. 
 
Bunlar müstetbeattır. Mediha; methetmek demek. Sena; yüceltmek demek. Birisi 
Azamet birisi Kibriya. Azamet; Mediha. Kibriya; Sena -  Şualar  ِىئَادِر ُءَایِرْبِكْلا َو ىِراَزِا ُةَمََظعَْلا
104. Alt ve üst örtü, iç ve dış. Hacda uygula: izar ve rida, yani iki parça ihram. 
 
Dâllün bil iktizayı okuduk, artık aradakiler zaruridir. Artık müstetbeat yok. Aradakiler 
kesindir. Üstad’a uygulayalım: Sözler 37 de: “mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini 
sen istihraç edebilirsin.  ıtlakına şâyan olan o ateşi söndürmek için ”ِةَِدئْفَالْا ىَلَع ُةَدَقوُمْلا ُراَّنَلا 
zülâl-i visali celbeden tavsif-i bil-fezail ile arz-ı hacet ederler.” (Muhakemat 99) ُراَّنَلا 

 (Kalbinin üzerinde yakıcı ateş)  ِةَِدئْفَالْا ىَلَع ُةَدَقوُمْلا
 
Dâllün bil iktiza, yani aradaki iktizaların malzemeleri yani senin evini yüz liraya 
dershane yap desem, sen de yapsan. Bu şu demek; yüz liraya bana sat sonra 
dershane yap, iktiza ediyor zorunlu olarak. Müstetbeatı değil. Müstetbeat Dâllün bil 
fehvaya aittir. Sendeki fehvayı oluşturuyor, yani Suya taş attık cubbi; Fehva. Yani 
aslında öyle yok. Dâllün bil fehva medihanın gerdanı, senanın dürrleridir. Fakat Dâllün 
bil iktizada öyle değil. Bu artık zarurisidir. Kalbin üzerindeki kor gibi ateş ama 
anlatamıyorum diyor. Yanıyorum. Bakıyorsun bir şey yok. Ama hakikaten yanıyor, 
kalbin üzerindeki yakıcı ateş. “ıtlakına şayan olan o ateşi”, içinde bir ateş var. Realitedir 
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artık. “ıtlakına şâyan olan o ateşi söndürmek için zülâl-i visali celbeden tavsif-i bil-fezail 
ile arz-ı hacet ederler” “tebahhur etmeyeni üslubun ihtizazatına ve kelam ile refakat 
eden.” 
 
Üslûb nelerden oluşur? Sözlerimi tencereye koy, bu ekvali. Fiillerim ef’alim. Halim 
ahvalim. Hadiste: birisi bir iş yapıyor, Peygamberimiz ses yapmıyor. Sükût ikrardan 
geliyor. İlle Resulullah’ın sözleri hadis değil. Bulunduğu bir ortamda takındığı tavırlar, 
etvarı, susması veya bir fiil gördü yüzünü çevirdi, yani onaylamadı demek. Bu dördü 
(ef’al, akval, ahval, etvar) üslubumdur. İçinde kelam var, tavırlar var, davranışlar var, 
hareketlerim var. En dış üslûb: gir içeriye; kelam. Gir içeriye; dimağ, meratibleriyle. Gir 
içeriğe; kalb. Gir içeriğe; ruh. Üslûb dışarda, kelam içerde. Dimağ daha içerde, vicdan 
daha içerde, kalb daha içerde, ruh daha içerde, en son ene. Biz en son kelam 
biliyorduk. Aslında üslûb en sonmuş.  
 

 
“Üslubuna dikkat et” denilince ya etvarına ya ahvaline ya sözlerine ya fiillerine dikkat 
et deniliyor. “Yanlış yapıyorsun kardeşim, defteri yere koyuyorsun” (kızarak), bu birinci 
etvarım. İkincisi: çatık kaşlarla yan yan bakıyorum. Bu da üslûb. “Defteri kaldır” dediğim 
tebahhur etti, netleşti. Yan yan bakmam tebahhur etmedi. Dâllün bil iktizada hem 
tebahhur eden var hem etmeyen var. Neticeyi söyleyerek (tebahhur eden) 
aradakileri de söylemiş oluyor (tebahhur etmeyen). Sarih dediklerin içinde sarih 
demedikleri de var. Dediğine buharlaşan, demediğine buharlaşmayan denir. İkisi aynı 
yerde olacak. Dâllün bil iktizanın, yani buharlaşmışın içinde mana-yı zarurisi de var. 
Ondan bahsediyor. O zaman tebahhur etmeyeni üslubun ihtizazatına, davranış 
biçimlerine, sendekileri oynatmak şeklime, şu ellerim ve hareketlerim vs. “ve kelam ile 
refakat eden” yani konuşurken vücudumla da söylüyorum. Mesela ben elma yerken 
size ders çalışın dersem, sözüme bak, fiilime bak. Sözüm fiilime refakat etmiyor bu 
durumda. Kitap okurken kitap okuyun dersem, sözüm fiilime refakat ediyor. “Kelâm ile 
refakat eden” yani sözüyle fiili uyuşan, “mütekellimin etvarıyla rapteder.” O zaman 
tesirli olur. Ve böylelikle üsluba kadar çıktık 
 
Tekrar: tebahhur etmeyeni, kişinin üslubunun ihtizazatına, davranış biçimine, mananın 
tebahhur edeni muayyenleşen, açık olan kelamdan anlaşılan manada da sarihtir. Sarih 
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olanlar kelamı fiille örtüşür, sarih olmayanlarda kelam yok etvar var. Sarih olanlar 
ekval, kavl yani kelam. Sarih olmayanlar etvar, ahval ve ef’al. Kim kimi cemeder 
sorusunun cevabı: en kesin olan en camidir. Ahiret mi camidir dünya mı diye sorulursa, 
dünya camidir. İnsan mı camidir melaike mi diye sorulursa, insan camidir, çünkü en 
kesif insandır. Melek mi daha üstündür insan mı dersek, insan topraktan olduğu için 
daha camidir. Cin mi insan mı dersek, insan daha camidir. En kesif, en camidir. En 
karanlık aydınlığı en fazla gösterendir. En latif, en nakıstır. 
 
Üstad diyor ya: Lisan-ı hal, lisan-ı kalden üstündür. İşte bak, lisan-ı hal 1- ef’al, lisan-ı 
hal 2- ahval, lisan-ı hal 3- etvar. Bu üçü beraber lisan-ı kal olan ekvalden üstündür. 
Üslup hepsini tazammun ediyor. Üslubda komple dördü var. Bazen iyi bir adam ama 
üslubu bozuk olur. Bazen diyeceğini ifade edemez ama üslubu güzeldir. Üslûb dış 
dünya, benim oluşturduğum. Üslubun içerisinde ef’alim, ahvalim, etvarım ve akvalim, 
yani bu dördünü koy tencereye. Dış dünya üslûb. Üslubun içerisinde kelam var. 
Kelamın içerisinde dimağın bütünlüğü var. Dimağın bütünlüğünde vicdaniyat var. 
Vicdaniyatta kalb var. Kalbde ruh var. 
 
Şimdi mahbuba uygulayalım ki bu dersteki anlatılanlar şekillensin. Fotoğraf değil, 
harita çıkaralım. Fotoğraf bütünsel olarak görmek ama iç aleminde biz onu haritaya 
çeviriyoruz ve kaydediyoruz, çünkü ötekilerini siliyoruz. Fotoğraf geneldir, umumidir. 
İnsanın irade ve ihtiyarına bakmaz. Geneldir. Uydudan çekiliyor. Sen diyemezsin ki 
meyhaneleri çekme. Oradan yani fotoğraftan sen kendine uygun olanı yapıyorsun, 
kişiye hastır, mesela lokantaları gösteren bir harita veya arsaları gösteren bir harita 
veya camileri gösteren bir harita. 
 
Buraya kadar kalb ile dimağ arasında berzah gibi gözükürken aynı zamanda insanı 
bloke edebiliyor. Kardeşin dediği gibi heva hepsini kaplar, bu da doğru. Eğer insan 
hakikatle ne kadar özleşirse artık kendi ihtiyarın ve iradesinin dışında hep heva olur 
ister menfi ister müsbet. Artık o ne girerse ne görürse hevası aktif olur iradesi ve ihtiyarı 
olmadan. Hemen aktif olur yani mesela ağaca baktığı zaman hemen Allah’ı hatırlar 
ötekisi kendisini hatırlar. Akıl daha devreye girmeden, hani daha düşünmeden diyoruz 
ya. Araba kullanırken, buzda kayarken yani ani hareketlerde hep heva, daha önceki 
şeyler aktif olabiliyor. Hani diyor ya: İnsan hevasına bindi.  
 
Biz bu dünyaya başkasını yaşamaya gelmedik. Allah sebep olanlardan razı olsun, 
çünkü Risale-i Nur kendimizi kendimizle tanıştırıyor. Kendimizi kendimize 
seyahat ettiriyor. Kendimizi kendimizle barışık yaşamamıza vesile oluyor. Kendimizi 
kendimizle keşfetmemize malzemeler ve anahtarlar ve yöntemler veriyor elimize. Bu 
biziz. Benim. Fakat Üstad fotoğrafı çekti, ben bu fotoğraftan kendime harita yapıyorum. 
Benim derdim “ben”im. Ahiret diye bir derdim de yok benim. İnanın. Benim cennet 
cehennem diye bir derdim de yok. Cennet- Cehennem derdi olan, Cehennemden 
korkan, Cenneti arzulayanlarda olur. Birbirine geçişlidir. Biz Rıza-yı İlahiyi 
hedeflemişiz. Biz kendimizi keşfediyoruz. Cennet Cehennem de bunlara vesile, yani 
aslında bunlarla inşa ve ihya oluyorsun. Allah ruhumuzu ihya ve inşa etmek istiyor diye 
anlıyorum. 
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Niye tehdit ve teşvik unsuru var? Bunlarla Rabbim beni nereye sevk etmek 
istiyor? Cehennem tehdidiyle yapma dediğini yapmıyorum, cehennem korkusu 
olmasa nasıl yapmamayı yapacaktım. Cehennem vesiledir. Cennet de vesiledir. Bir 
şeyi yapmaya ve bir şeyi yapmamaya tehdit unsuru olması benim ruhumu bil-
kuvveden bil-fiile dönüştürmek içindir. Netice budur! Onlar vesile ve vasıtadır. 
Vesile ve vasıtaya takılma. Aslı kaybedersin. Cehennem endişesi olanda Cennet 
arzusu olur. Cenneti isteyen de Cehennemden korkar. O zaman kendini unutur. Cemal 
ile Celal ile meşgul olan Kemali kaybeder. Kemal insandır. Cemal ve Celal ülkesi, 
Cemal Cennet ülkesi, Celal Cehennem ülkesi. İkisinin çarpışmasında ikisiyle hiç 
alakası olmayan Kemal memleketi insan ortaya çıkıyor. Allah Cehennem tehdidini 
niye koydu? Allah Cennet arzusunu niye koydu? Cehennem tasvirinden daha dehşetli. 
Cennet de tasvirinden daha acayip. Fakat bununla ne yapmak istiyor? Niye tehdit ve 
teşvik unsuru var? Bunlarla beni nereye sevk etmek istiyor? Beni nereye yönlendirmek 
istiyor? Bana ne demek istiyor? Bunlar vasıta olduğu kesin. Kesin olmasa Âdem as 
çıkmazdı oradan. Oradan niye çıkartıldı? Kemalat orada olmaz diyor. Kemalat yeri 
değil orası. Orası Cemal yeridir. Orda hep cemal kalacaksın, kemal olamayacaksın, 
çünkü Celal’i bilmiyorsun. 
 
Cehennemi bilmiyorsun. Tehdit unsuru ve teşvik unsuru beni ihya ve inşa etmek içindir. 
Bununla ruhu bil-kuvve çekirdek halinden bil-fiil ağaç olmamı istiyor. İnsan olmamı 
istiyor, çünkü insan değiliz. İnsan olmak için gelmişiz, insan adayıyız. Biz 
Şecere-i hilkatin çekirdeğiyiz. Ağaç olmamız gerekiyor. Cennete girmemiz 
gerekmiyor. Cehennemden kaçmamız gerekmiyor. Esas ana tema vesilelerle kendini 
Cemal ve Celal sıfatlarıyla Kemal kazanmamızı istiyor. Muhatab-ı İlahi olmamızı 
istiyor. Rıza-yı İlahiyi istiyor. Bizim Cehennemimiz, Allah’ı kaybetmektir. Bizim 
Cehennemimiz bu manalardan gafil yaşamaktır. Bizim Cennetimiz, Cennetin 
sahibini bulmaktır. Bunlarla biz çekirdekten ağaç olmamız lazım. Cüz’i nazarımızı 
cüz’i hadiselere hapsedip cüz’ileşmiyeceğiz. Biz külli nazarımızı cüz’i şeylere bakıp 
külli göreceğiz. Çünkü küllün bir parçasıdır. Basit basit şeylerle meşgul olmayacağız. 
O seviyeye inmeyeceğiz. 
 
İnsanda gadab, öfke olduğu zaman insanı öfke sarar çünkü akıl ve her şey devre dışı 
olur. Dolayısıyla bir his ortaya çıktığı zaman bütün sistemi ortadan kaldırdığı için, hep 
o histir denilir. Heva da hâkim olduğu zaman adam hep hevadır. Dolayısıyla hep heva 
denilmesi, içindeki sistemin bloke olmasından kaynaklanıyor. Mesela öfke çok önemli. 
Öfke dimağı da devre dışı yapar. Öfkenin bir seviyesi var ki, cünunluk seviyesi, karısını 
boşasa, boş sayılmıyor. Demek ki o bloke etmiş. Yani heva hâkim olduğu zaman 
sistem işlevini yapamadığı için, onun içinde gözüküyor ama değil. 
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Kelamın oluşması sürecini gösteren şekil: 

 
Kelam ayetiyle, irade ayetlerini okumaya dönüşmek. Kelam sıfatından sistem 
çalışıp, Allah’ın İrade sıfatından gelen mevcudat ayetlerini vasıtasız, Cebrailsiz, 
Peygambersiz okumak makamına çıkmak, aradığını aradığından sormak makamı. 
Mahbubtan ef’aliyle, ahvaliyle, ekvaliyle ve akvaliyle içeriye girdi. Kalbimizde bil-kuvve 
manaların bir kısmını tebahhur etti, dimağa geldi. Bu sistem tebahhur edeni kelama 
dönüştürdü. Akıl hevaî manalara takattur etmiş olanlara nazar etti sonra bu manaya 
tahayyülde libas giydirdi, libas biçti. Tasavvurda da yan manaları taktı. Ondan sonra 
ağzından Kelam çıkıyor, yani çiçekler açtı. Üslûb bütünseldi. Üslubun akvali kalıba 
gelen netleşeni bu hale getirdi. Bu üslubun akvali. Şimdi bir de tebahhur etmeyenler 
var mana okyanusunda. Burada sırf tebahhur edenler kelama dönüştü. Dönüşmeyenin 
bütünselliği ef’ali + ahvali + etvarı oluşturuyor. Bu irade sıfatından gelen ve evamir-i 
tekviniyeyi tazammun eden mevcudat ayetleridir. Tekvini ayetleri okuduğumuz zaman 
kalbimizde daha çıkmayan manalar var, çıkmamış ama tın tın ediyor. İrade sıfatından 
gelen bil-kuvve daha duruyor kalbde. Bu üçü Cebrail’in bize getiremedikleridir. 
Ağzımdan çıkan kelamın ifade etmediği veya edemediği veya etmek istemediği yan 
manaları efalimize yani vücudumuzdaki fiiller, ahvalimiz yani simam ile beraber 
halimizde yaşım, kültürüm, genetiğim, kesb ettiğim halet-i ruhiyeler ve etvarımızda yani 
tavırlarımızda gözüküyor. Bunlar tebahhur etmemiş. Kelam gibi kendisini göstermiyor. 
Bu kelama takılmış. Bunlar kelamda var ama gözükmüyor. İrade sıfatından gelenler 
bu mana okyanusunda duruyor. Bunların tümü yani kelam, ef’al, ahval ve etvar 
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üslubumuzu oluşturuyor. Üslubun resmi hiç de zor değilmiş. Hepsini cemetmiş. Hariçte 
hiçbir şey bırakmaksızın. Çünkü üslubda Kelam da var, etvar, ahval ve ef’al de var. 
Sadelik içinde gizli. Yani dördünü tazammun ediyor. Üslûb bunları tazammun ediyor. 
 
Şimdi ayete uyguluyorum: Dimağ ceberut alemi, Cebrail. Ağızdan çıkan Kelam. Ayetle 
geldi ben inşa oldum. Bu mevcudat tebahhur etmeyen mana, kişiye göre değişecek. 
İnsan kâinatın hulasası olduğundan kalbindeki tebahhur etmeyen mana şu çiçekte 
zahirde gözükmeyen mana demektir. Elma var, elma yiyoruz, bu kelam. Elma ağacın 
kelamıdır. Elmanın ifade etmiş olduğu mana, Allah’ı anlatan mana; Sani’dir, Hakim’dir, 
Alim’dir, yani ağacın ifade etmiş olduğu Allah’ın esmaları, tebahhur etmeyen, herkesin 
zahirde görmediği, ağacın ef’ali, ahvali, etvarıdır. Bu irade sıfatından geliyor. Bu irade 
sıfatından gelen şu mevcudat aynasını, ef’alinle, ahvalinle, etvarınla okusun diyor 
Risale-i Nur. Dilin Kur’an ayetlerini okurken, etvarın, ef’alin ve ahvalin mevcudat 
ayetlerini okusun diyor! Mevcudat ayetlerinin sarih ifade ettikleri Kelamdır. Allah 
Kur’an-ı Kerimle mevcudatı konuşturmuş. Konuşturarak bize konuşmayı öğretmiş. Biz 
de inşa olduk. Sonra bizde o Kur’an’ı Kerimdeki ayetler, bizim kalb dünyamızın 
bazılarını Kelama dönüştürdü. “Senin lisanın Kur’an’ı okurken, etvarın, ef’alin ve 
ahvalin de kainattaki ayetleri okusun.” diyor. Yani kalbindeki haletler bu şekilde (ef’al, 
ahval, etvar) ortaya çıkarak okuyorsun. 
 
Kalbinde tebahhur etmeyen manalar senin 1- ef’alinde 2- ahvalinde 3- etvarında dışa 
çıkıyor. Kalbinde net olmuş, muayyenleşmiş şeriatın tayin etmiş olduğu haller de 
ağzından çıkıyor. Ağzından Kelam, vücudundan diğer üçü çıkıyor. Bunları cemedersek 
on iki maddeli tablonun resmi olan mahbub görselin komplesi Üslûb olur. Öyle bir resim 
olmalı ki hem Kelam sıfatı hem İrade sıfatı aynı yerde olsun. Kelam ağızdan çıkarken, 
kalbde tebahhur etmeyeni de üslubun diğer üç unsuruyla kendisini gösteriyor. 
Dolayısıyla hal ve hareketin kâinatın ayetlerini okusun diyor yani ona uygun yaşasın. 
“Lisanın, Kur’an’ın ayetlerini âleme duyururken, hal ve etvar ve ahlâkın da onun 
manasını neşretsin; lisan-ı halin ile de Kur’an’ı oku. O zaman sen, dünyanın efendisi, 
âlemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun!” (Tarihçe-i Hayat 157) Bak burada 
ahlak da var! Üsluba ahlak da eklenmesi lazım. 
 
Nasıl ki kâinat fiili ayettir, insan da fiili ayettir. Etvarınla, ahvalinle vs konuşuyorsun. O 
zaman ben doğru yaşarken irade sıfatından gelen ayetleri neşrediyorum. Ayet 
oluyorum. Ondandır ki Allah Resulü ne diyorsa alın, alınabilecek tek kaynak Allah’tır. 
Ama Allah diyor ki ondan alın. Çünkü O, İrade ayetlerini neşrediyor. Çünkü ne kadar 
Kur’an’a uymuşsa, davranışı ayet oldu. Bir insanın hayatı din olur mu? 
Peygamberimizin hayatı din olmuş. Bir Sahabenin hayatı bize din olmuş. Bir zatın 
söylediği din olabilmesi için Allah olması lazım. Çünkü dinin sahibi Allah’tır. Ama O 
diyor ki Celle Celaluhu, “O tamamen beşeriyetten çıktı, benim dediğimi yapıyor, O 
benim aynamdır, güneşin aynası gibi. O yerdeki aynadır. Peygamberim ne diyorsa alın. 
Çünkü o kendisini yaşamıyor, benim söylediklerimi yaşıyor.” O zaman ef’ali, ahvali, 
etvarı ayetleri neşrediyor. Sahabenin normal hayatı bize din olmuş. Onların yaşantısı 
bize din oldu. Demek ki kendilerini yaşamadıkları için oluyormuş. 
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Kalbde tebahhur etmeyen bil-kuvveler bu şekilde kendisini ortaya çıkarıyor. Kelama 
dönüşmemiş İrade sıfatını o çiçek, ef’ali, ahvali, etvarı ve bütünselliği (mahluk olduğu 
için çiçeğin ahlakı yok) bize ve aleme neşrediyor. Komplesini üslûb ifade ediyor. 
Ef’alim, ahvalim, etvarım İrade sıfatım oluyor. Kelam ve İradeyi insan cemediyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à E f ’ a l i  

à E k v a l i  

à A h v a l i  

à E t v a r ı  

à A h l a k  

Üslûb 

bunların cem-ül 

ceminden çıkar 

Kelam 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 21 

Dimağ Kelam Sıfatının, Vicdan da 
İrade Sıfatının En Cami Ayineleri 
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Üslûb: İnsanın ef’ali, ekvali, ahvali, etvarı ve ahlakının cem-ül ceminden çıkıyor. 
Kelamın Kur’an’ın ayetlerini okurken ef’alin, ekvalin, ahvalin, etvarın ve ahlakın Kâinat 
ayetlerini okusun diye geçiyor Tarihçe-i Hayat 157’de. 
 

 
Sual: Cebrailsiz ve Peygambersiz kâinat ayetlerini okumak ne demek? 
Elcevab: şu noktayı kaçırırsak yukarıdaki ifade şirk, bidat, dalalet, küfür olur: Allah’ın 
subuti sıfatından gelen İlim, İrade, Kudreti tazammun eden Kelam-ı İlahi, Cebrail 
vasıtasıyla Peygambere vahiy geliyor. Peygamberden bize sistemde dönüşüm oluyor, 
ayet oluyor. Ve bu ayetle dimağımız iksirlenip inşa oluyor ve kalbimize ballar balını 
üretiyor ve kalbi mayeleyip ihya ediyor. İlim, İrade, Kudreti tazammun eden Kelam-ı 
İlahi, Dimağımızı iksirlenip inşa eder. Dimağımız iksirlenip inşa olunca, itikad olur. 
Sonra o itikad aşağı iner, kalbi mayeleyip ihya edip, iman ziyası olur. İmanın nuru 
olmaz. İmanın kendisi ziyadır. O ziya olan iman dimağı nurlandırır. Nur deyince dimağa 
geçeceğiz, ziya deyince kalbe ineceğiz. O imanın ziyası dimağı imanın nuruyla 
nurlandırır. İmanın ziyasıyla dimağda imanın nuru olur. O imanın nuruyla ve imanın 
ziyasıyla kainattaki subuti sıfattan olan ve İrade-i İlahiyeden gelip evamir-i tekviniyeyi 
tazammun eden o “ve min âyâtinâ” Kur’an’ın tarifiyle; elma, armut, kedi, köpek 
ayetlerini okuma makamına çıkıyorsun. Nasıl çıkıyorsun? Kur’an’la ihya ve inşa olup 
iksirleyip mayelendiğin için. Kur’an’sız oldu mu şimdi? Kur’an’dan kopuk mu? Kâinatta 
muhatabiyetin ama sensin. Artık kendini inşa edeceksin. 
 
Peki üçü kimdir? Üçü aynı. İnsan - Kur’an - Şecere-i Hilkat. 
 

• Dimağı anlatırken insan derken, aklı kasd ediyorsan  à Kâinat 
• Ruhu kasd ediyorsan          à Şecere-i Hilkat 

 
“İnsan Cebrail’siz ve Kur’an’sız kâinat ayetlerini okuyor” tabirini yukarıdaki ifadeleri göz 
ardı ederek müstakil söylersen, şirk olur ve art niyet olur. Kaybeden sen olursun. Siyak 
ve sibak çok önemli. Bu seviyeye bu getiriyor seni. Bir derece gaybilikten çıkmış oluyor. 
Evet, mesela şu kâinat alem-i gayb üzerine tenteneli perdedir. Dolayısıyla Cebrail’siz 
ve Kur’an’sız kâinat ayetlerini okumaktaki kasıt zaten Kur’an’ın donmuş halidir kâinat. 
Kâinat, Kur’an’ın vücud-u haricisidir, çünkü kâinata Üstad Kur’an-ı Kebir-i Kâinat diyor. 
Aynı yere İslamiyet diyor, aynı yere medeniyet diyor, aynı yere İnsaniyet-i Kübra diyor. 
 
Dimağ 17, 18, 19, 20’nin özeti: mahbubun şuası geldi berk-i hüsnünü içeriye soktu, 
vicdanımızı nar-ı mukade yaktı, yıktı, bil-kuvve manalara geldi, bir kısmını katılaştırdı. 

à E f ’ a l i  

à E k v a l i  

à A h v a l i  

à E t v a r ı  

à A h l a k  

Üslûb 

bunların cem-ül 

ceminden çıkar 

Kelam 
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Oradan tebahhur etti, heva denilen bir sisteme geldi, şekle girdi. Ondan sonra akıl bunu 
kelamın içine alıyor ve kelamla dışarıya ifade ediyor. Bu tebahhur eden kısım. 
Tebahhur etmeyen kısmı ise kişinin ef’aliyle, ahvaliyle, etvarıyla, ahlakıyla gözüküyor. 
Ekval ise tebahhur eden kısım idi ki kelam. 
 

 
En kesif olan en camidir. Dışarıya çıkan Kelam. Biz Kelamla muhatabız 
zannediyorduk değil ama. En son bizde üslûb var. Tebahhur edenle akıl alakadar 
oluyor, rağbet eder à aklın nazarı. İlk önce akıl nazar ediyor sonra rağbet ediyor. 
Sonra takattur ediyor. Sonra hayalin damına geliyor (Tahayyül), damın aşağısına 
vuruyor derken tahayyülde libas giyiyor ve Kelam olarak çıkıyor. 
 
Kalbde olup tebahhur etmeyenler var. İkinci kategori başladı, Dokuzuncu madde. 
Tebahhur etmeyeni edenin peşine vermiş, hepsi komple Üslubumuzu oluşturuyor, 
Kelamla birlikte. Hariçte hiçbir şey bırakmaksızın, üslubumuz oluyor. En kesifi olan, en 
dışa vuran üslûb. Elinde sigara ile sigara içme diyenin kelamı doğru, üslubu 
yanlış. Üslubun içinde beş özellik var: ef’ali, akvali, ahvali, etvarı, ahlakı. Bunun içinde 
Kelam var. Ağzında sigara ile “oğlum sigara içme” diyor. Bu şekilde tesir etmez. 
Kelamıyla içme diyor, Üslubuyla iç. En tesirli olan Üslubdur. 

9) Ve tasallub etmeyeni fehvanın eline verir.  

10) Ve tahassül etmeyeni, işaret ve keyfiyeti kelama yükler 

11) Ve takattur etmeyeni kelâmın müstetbeatına havale eder 

12) Ve tebahhur etmeyeni üslubun ihtizazatına ve kelâm ile  

       refakat eden mütekellimin etvarıyla rabteder.  

à  E f ’ a l i  

à  E t v a r ı  

à  A h v a l i  

à  A h l a k  

Üslub bunların  

cem-ül 

ceminden  

çıkar 

KELAM ise tebahhur eden kısım (Ekval) 
bunlar Üslubun içine giriyor  

Kelam hariç diğer dördüyle eşleştirilir 
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Yukarıdaki şekilde mahbubun yerine çiçek koy, elma koy, dünya vs. koyabilirsin. 
Dünya aleminde değişiyor. Dünyayı koyarsan, alemin de değişiyor. Ne anlatılmaya 
çalışılıyor? Kâinatı, alem-i gaybın üzerinden kaldırmak! 
 
Bu mahbubun, (dünya veya çiçek)à şua ve berk-i hüsnünü içeriye soktu (bunları tek 
tek konuştuk), vicdana geliyor. Vicdanı yakıyor. Burası çok önemli. Hep atlamışız, 
bilmiyoruz. “Vicdanı yaktı” ne demek? Vicdanda İrade, Zihin, His, Latife-i Rabbaniye 
var. Üstad Muhakemat 97’de üç tane ifade kullanmış: Hissiyat, Amal, Müyulat. İrade, 
Zihin ve Hissin içini tanımlamış ama açıkça dememiş: His à Hissiyat, Zihin à Amal = 
Emeller, İrade à Müyulat = Meyiller 
 
Allah bende nasıl Rab oluyor, kadın erkek para nasıl put oluyor? ona giriyorum 
şimdi. Hissiyat, Amal, Müyulat à vicdanı yakıyor. Putlaşma vicdanda oluyor. Bil-kuvve 
mana okyanusu nasıl dibinde bir çözelti oluyor, katılaşıyor? Yani niye bir kaptaki 
nihayetsiz manaların bir kısmı katılaşıyor? Bir kısmı buharlaşıyor, o bir kısmı dediğimiz 
nedir? Vicdanın gösterdiği kısım buharlaşıyor, hepsi değil. Fark vicdanda oluyor. His 
à hissiyatı iltihaba. 
 
Amal, emellerdi. Emeller zihinsiz olmaz, hayvanların emelleri yok, düşünseldir. 
Dimağın bütünselidir Zihin. Dimağın vicdandaki karşılığı Zihindir. Amal (emeller) 
insanı geleceği tanımlayan à Zihindir. Müyulat, meyillerdir à İradedir 
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Latife-i Rabbaniye var mı? Muhakemat 97 tablosunda üçüncü ve dördüncü maddede 
sırası ile şöyle geçiyor: 3) hissiyat iltihaba başlamakla, 4) âmâl ve müyûlât dahi 
heyecana gelip birden o âmâller, üst kattaki hayalin tabanını deler. Yani Zihin Dimağda 
hayalin tabanını deliyor. Bu üçü bir araya gelirse senin Latife-i Rabbaniyene bir şey 
konmamış... Rabbin o oluyor! Üçünün bütünselliği senin Rabbindir! Yani iltihaplandıran 
bir şey senin Rabbin olmaya başlıyor o yüzden “el hubbu fillah, el buğzu fillah”. 
 
Hissiyatın iltihaba, amalin, müyulatın aktif olunca tekrar bir âmâl ile bütünsellik, o âmâl 
dimağına vurarak senin Rabbin (İtikadda Rab, Kalbinde Allah vardı) oluyor. Bir senin 
Rabbin var bir de Rabb-ül Alemin var. Ama herkesin kalbinde Allah bir. Dimağındaki 
Allah değil à Rab. İtikad bütünsellik. İtikadımızda olanlar Rab edindiklerimiz. 
“Rabbin kim” diye sorulsa “Allah” diyecek diyor. Rab netice olsa Allah demeyecek. Ama 
“Rabbin kim” diye sorulsa para diyor, kadın diyor, şöhret diyor... Rabler à Dimağın 
yedinci mertebesi olan itikadda. Kalbde bütünsel olarak Allah var. 
 
Latife-i Rabbaniye’de Allah yok yine. Rablerini müşahede ediyorlar, çünkü Latife-i 
Rabbaniye kalbin bütünselliği değildir. Kalbin bütünselliğinden Allah olur. “Allah’tan 
başka Rab mı edindiniz” diyor, demek menfi yönden de çalışıyor. Kadın, para vs. Rab 
olunca yani, vicdan böyle çalışınca Latife-i Rabbaniye çöküyor, bitiyor. Vicdanı 
tefessüh ediyor ama ehl-i fetretin tefessüh etmez. Böyle olduğu için tefessüh ediyor, 
devre dışı oluyor. Latife-i Rabbaniye onlarda çalışmıyor, çünkü Rableri kadın... İlahını 
buldu işte, daha nasıl çalışacak. Aradığımı bulunca, arar mıyım daha? Latife-i 
Rabbaniye çöküyor. Bu çökme süreci. Latife-i İlahiye demiyor, Latife-i Rabbaniye diyor! 
Rab! Rabbini müşahede ediyor. 
 
“...İsm-i Vedud’a mazhar olan bir kısım evliyalar, mevcudatın pencereleriyle Vacib-ül 
Vücuda bakıyorlar”. Kendisi Vedud ismi seviyesi kadar. 
 
Rabbimizi; hissiyat, amal ve müyulatımız oluşturuyor. Putlaşınca, mana okyanusu 
o cinsten aktif oluyor. Mahbubtan bize malzeme geldi. Gelenler mana-yı ismi ve mana-
yı harfidir. Kötü değil ki sevgiliyi sevmek. Anneyi, babayı, kadını, parayı, dünyayı 
sevmek. Bu geldi, bu giriş. Bu giriş herkeste aynı, fark etmiyor. Mana-yı ismi ve mana-
yı harfi vicdanda değişiyor. Yani gelenleri mana-yı harfine mi, mana-yı ismine mi o 
dönüştürüyor. Hissiyat, amal ve müyulat değiştiriyor. Yani manaları buharlaştıranlar 
irade, zihin ve his. Mecazi mahbubları reddeden Ayine-i Samed. Geliş herkeste aynı, 
mana-yı ismi manayı harfi. Mana-yı harfi olunca Rabbi oluyor... Mana-yı harfi mana-yı 
ismiyle olunca; Hissiyatım değişiyor, amalim değişiyor, müyulatım değişiyor. Bu sefer 
içerde musaddık bulunca, o gelen efkarından ve sıfatlarından ve organından içeriye 
gelen marifet-i İlahiye şualarını mana-yı harfiye hissiyat, amal, müyulat değiştiriyor. Bu 
bana oluyor berzah, burak. Allah’a geçmeye, Allah’ı bununla seyrediyorsun. 
Mevcudatın pencereleriyle yani bu (çiçek) bana pencere oluyor, artık çiçeği 
görmüyorum, bunun gösterdiği yeri görüyorum. Gözlük gözümde değilken, gözlüğü 
gördüğüm ve gözlük gözümde iken gözlüğü değil gözlük vasıtasıyla gördüğüm gibi. 
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Hissiyat, amal, müyulat çalıştı, bunun üzerine Latife-i Rabbaniye mana okyanusundan 
alacağını alıyor, buharlaştırıyor. Bil-kuvve mana okyanusunda hiçbir şey 
muayyenleşmemiş. Bil-kuvve mana okyanusunu “Rabb-ül Alemin”. Çünkü orası 
ruzname, harita, hulasa. Kalbdeki mana denizi ise “benim Rabbim”. Buharlaşanda 
buharlaşmayan da ifade edebildiğim, ifade edemediğim...hepsi benim Rabbim. İşte put 
burada. 
 
Peki bu ne işimize yarayacak? Bu teknik bilgiydi. Şimdi uygulayalım: Hissiyatım, amal 
ve müyulatım Rabbimi oluşturuyorsa, ona dikkat edeceğim. Yani 1) His: hissiyat, 
mekânı gösterir. Doğru mekânda doğru insanlarla olacağım. 2) Zihin: doğru şeyleri 
konuşacağım, doğru kitaplar okuyacağım (okuduklarım, duyduklarım, bu şekilde 
muhatab olduklarım benim amalimi oluşturuyor). Bu nedenle her kitabı 
okumayacağım, her yere gitmeyeceğim, her sohbete gitmeyeceksin, çünkü amalini 
oluşturuyor. “Ya bu da dindir demeyeceksin”. 3) Müyulat-İrade: doğru yaşamak, 
“kemoşta, kematoşta, iyonoşta.” Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. 
Böylelikle üçünü eyleme dönüştürdük. Yani doğru insanlarla, doğru konuşup, 
doğru şeyi yaparsak, bizim Rabbimiz oluşuyor. 
 
Üslubun, İslam’ın şartlarıyla eşleştirilmesi: 

• Kelam (ekval)  à Kelime-i şehadet 
• Etvar    à Namaz 
• Ahval    à Oruç 
• Ahlak    à Zekât 
• Ef’al    à Hac 

 
İslamiyet à Üslûb! İslamiyet, Eylem.  
 

 
Üslubun içeriğini Muhakemat 97’deki on iki maddeli yukarıdaki tabloya uygulanması 
(Şekil ve tablonun karşılaştırması): 
1. Kısım: Tabloda birden dokuzuncu maddeye kadar olanlar tasallub eden kısım. 
(2. Kısım à Dokuzuncu maddeden sonrakiler kelama dönüşmeyenler anlatılıyor) 
1) “Tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı ihtizaza gelmekle müyûlât tevellüt 
eder” (Bu bütünselliği anlatıyor, komple bir muhatabiyet, şimdi içeriye girecek. Tesirat-
ı hariciye (dışarıdan gelenler) direk aşağıya vurmuyor, önce dimağın meratiblerine 
vuruyor (aklın nazarına ilişiyor). Sarih ifade ama tesirat-ı hariciye nar-ı mukade yakar 
diyor.) Senin mahbubun, vaktâ gözünüzün penceresinden şua ve berk-i hüsnünü 
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vicdanınıza ilka ederse (tesirat-ı hariciyeni muayyenleştirdi. Bu paragraftan tesirat-ı 
hariciyenin vicdana indiği anlaşılıyor) o aşk denilen nâr-ı mûkade birden yandırmaya 
başladığından, 
 
2) “Ondan hevaî manalar bir derece aklın nazarına (Zihin) ilişmekle aklı kendine 
müteveccih eder” (Buradaki akıldan maksat vicdandaki zihin. Zihin dimağın 
bütünselliğidir. Akıl iki tanedir: Kalbin aklı var, bu enfüs alemin aklıdır, taakkuldeki 
dış alemin aklıdır. Dimağdaki iz’an dış dünyanın kalbidir. İz’an dimağın kalbidir. 
Vicdan iç dünyanın kalbidir. Vicdanın dimağdaki karşılığı veya kalb ile dimağ ilişkisi 
zihinle yapılıyor. Kalble dimağ arasındaki kalbi veri iz’anla yapılıyor. O zaman batın-ı 
kalbde akıl var, dimağdaki aklın aslı, bütünselliği, zihin. Kalbin aklı zihindir. 
 
3) “Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekâsüf etmekle” (anlatılan bir konuyu 
dinleyen iki kişi neden farklı anlıyor? Çünkü bütünlük içinde hissettiklerimiz & 
zihnimizde ve meylimizde olanlar mana denizinden tekasüf eder. Yani tekasüf edenler 
irade, zihin ve hissin dışında olmaz. Alemimizde tekasüf edenleri bu üç şey belirliyor. 
Bil-kuvve mana okyanusu ve mana deniz diye tabir edilenleri sıvı olarak 
düşünmeyeceğiz, onlar bunlar buhar halinde... Oradaki buhar halindeki manalar dışarı 
çıkacağı zaman tekasüf ediyor ve takattur ediyor (sıvıya dönüşüyor). Tebahhur 
kelimesindeki buhar sırf suya denilmez. Mesela insanın dalga boyu da buhardır. Enerji 
de buhardır. Eşya niçin eskiyor? Buharlaşıyor. Oysa sıvı değil. Yani elektronlarını 
yayması.) 
 
Latife-i İnsaniye: “Ondan hevaî manalar bir derece aklın nazarına” Hevaî manalar 
kalbde ama nerde? Heva, Latife-i insaniyenin içinde gibi geliyor. En tehlikelisi heva. 
Aklı bile yönlendiriyor. Şuradan çıkardım: Latife-i insaniye bozulunca, baki yerine fani 
alıyor, elması şişelere, şişeleri elmasa çeviriyor. Demek heva bozulduğu anda Latife-i 
insaniye bozuluyor (K.L: 110). Heva nefis değil. Heva idealist bir şey değil. Heva nefse 
çok nazar ediyor. Latife-i insaniye bütünseldir, içinde heva vardır. Burada olduğuna 
Barla 273 de ve Kastamonu 110 da gerekçem var. Bir Latife var ki diyor, insanlığın 
sultanıdır, o bozulduğu zaman insan faniye baki fiyatı veriyor. Faniyi baki zannediyor. 
Faniye ezeliyet veriyor. Eylemsel: Hissi, nefsi, cismi galebe ettiği için artık güzel 
yaşamak, lüks yaşamak ister. 
 
“Nasıl bir uzv-u insani hastalansa, yaralansa sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun 
imdadına koşar; öyle de  

• hırs-ı hayat ve hıfzı 
• zevk-i hayat ve aşkı 

taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede dercedilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbab ile yaralanmış 
(Barla 273 de o cihazat-ı insaniyeye Latife-i İnsaniye diyor) sair letaifi kendiyle meşgul 
edip sukut ettirmeye başlamış;…Evet insaniyetin yaşamak damarı (Heva) ve hıfz-ı 
hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisadsızlık ve hırs yüzünden…” (Kastamonu 104-
105) 
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“İşte küfür bir divaneliktir, dalalet bir sarhoşluktur, gaflet bir sersemliktir ki, baki meta 
yerine fani meta’ı alır. İşte şu sırdandır ki, ehl-i dalaletin hissiyatları şiddetlidir. İnadı, 
hırsı, hasedi gibi her şeyi şediddir.” (Barla L. 273) (Bir Müslüman basit bir yanlışa inad 
edip barışmıyorsa, yanlışı bildiği halde; kimdir bu? Baki meta yerine fani metaı alır ve 
bu adamın hissiyatları ehl-i dalalettir. Dalalet hissiyatı galib. Ehl-i dalaletin hisleri 
şiddetlidir. Senin de şu hislerin şiddetliyse sende de aynı vasıf var. “İnadı, hırsı, hasedi 
gibi her şeyi şediddir.” “Bir dakika meraka değmeyen bir şeye bir sene inad eder.”) 
 
Şimdi Latifeye geliyor: “Evet küfrün divaneliğiyle, dalaletin sekriyle, gafletin 
şaşkınlığıyla fıtraten ebedi ve ebed müşterisi olan bir latife-i insaniye sukut eder; 
(sukut edince heva à) ebedi şeyler yerine fani şeyler alır, yüksek fiyat verir. Fakat 
müminde (Latife-i insaniye bunda bozulursa à) dahi bir maraz-ı asabi bulunuyor (İfrata 
varmış asabilik cünunluk; Latife-i insaniyede oluyormuş!) veya maraz-ı kalbi var. O 
dahi ehl-i dalalet gibi, ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir. Lakin çabuk 
kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez.” (İstiğfar Latife-i insaniyeyi tamir ediyor. 
İstiğfar buradadır! Nasıl anlar Müslüman? Üç hastalıkla: 1) İnad, 2) Hırs, 3) Hased à 
Latife-i insaniyenin bozulması. Üçü birleşirse öfke olur. 
 
1) Küfrün divaneliğiyle, 2) Dalaletin sekriyle, 3) Gafletin şaşkınlığıyla 
à bu üçü şu üçe bakıyor: 1) İnad, 2) Hırs, 3) Hased 
 
Latife-i insaniye bozulunca, bu üçü hasta. Bu maraz-ı asabi ama yani Latife-i 
insaniyede ama maraz-ı kalbi de olur yani kalbe sirayet eder. Latife-i insaniyesi 
bozulduğundan, o dahi ehl-i dalalet gibi ehemmiyetsiz şeylere ziyade ehemmiyet verir. 
Fakat Müslüman kusurunu çabuk anlar, anladığını istiğfar ederek gösterir. İstiğfar eden 
şeytanın şerrinden kurtulur. Sırayla gidersek: İnsan kusurunu anlarsa, istiğfar eder. 
İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Yani istiğfar şart! 
Latife-i insaniyeyi istiğfar temizliyor. Tövbe değildir! Hepsi ayrı bir tanımlamadır. 
Heva Latife-i insaniyededir demiyorum ama düşünüyoruz. Hiçbir şey doğru değildir, 
doğruya yakındır. Akıl ile kalb arasında: Fehim, heva, Latife-i insaniye var. 
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Yukarıdaki şeklin açıklaması: 
1) Tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı (yani hassas olduğu) ihtizaza 
(deprenmeye) gelmekle müyûlât tevellüt eder (Müyulattan hevaî manalar çıkıyor) à 
dışarıdan içeriye vicdana giren yol 
 
Senin mahbubun, vaktâ gözünüzün penceresinden şua ve berk-i hüsnünü vicdanınıza 
ilka ederse (yani ilk vicdana attı) o aşk denilen nâr-ı mûkade (yani içeriye giren) birden 
yandırmaya başladığından (Vicdana attı demek “Müyulat, Amal, Hissiyat” aktif oldu) à 
Vicdan 
 
2) Ondan hevaî manalar bir derece aklın (zihin) nazarına ilişmekle aklı kendine 
(dimağdaki) müteveccih eder (Dimağın vicdandaki aktifliği Zihin yoluyla yapılıyor. 
Dimağı kalb aktif ederse, iz’an yoluyla yapıyor. Kalbin dimağdaki iz düşümü iz’an. 
Dimağın vicdandaki iz düşümü zihin. Vicdandaki irade, zihin ve hissin aktifliği 
bütünselliğe geldi). à İrade, Zihin, His, Latife-i Rabbaniye bütünselliği. 
 
Dışardan girene emr-i nisbi, vicdandan çıkana emr-i itibari de denilir. Yani hevaî 
manalar emr-i itibari olur. Bir aklın nazarı var bir de aklı kendine müteveccih eder var. 
Müteveccih eden, hevaî manalar. His sadece vicdanda mı var? Dimağda da his var. 
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Hissiyat güç demektir. Tahayyülde de hissiyat var. Vicdandaki hissiyat, kalbî. İltizam, 
tarafgirlik, histir. Hissiyatlandım, güçlendim. His-Duygu-Kuva. Kuva, enerjiye 
dönüşmüş hali. Vicdandaki His, hissiyat-ı vicdaniyedir. Orda akli his değil. His, yapıdır, 
enerji paketidir, yönü belli değil. Ondaki hevaî manalar, yani vicdandaki bütünsel 
manalar, mana adamı, temsilcisi Zihindir. 
 
His, vicdanın temsilcisidir. Amalin vicdandaki temsilcisi İradedir. Ötelerin 
temsilcisi Latife-i Rabbaniyedir. Eğer vicdanda ilmi manalar düşünüyorsan, hemen 
baş temsilcisi var, o da zihin. Vicdana geldi, yaktı yıktı, bu zihne ilişti. İlişmekle Zihinde 
olan her şey otomatik Dimağa aktarılıyor. Çünkü dimağ Zihnin dışa vuruşu. Zihin ise 
vicdandaki enfüsisi. Zihin haberdar olunca, hemen otomatik dimağa verir. Zaten iki 
tane akıl kullanıyor. Bir zihni bir taakkulü. Taakkula müteveccih etti, alakadar etti. 
Taakkul dört oldu. Taakkul ve zihin… 
 
Dimağ devreye girmeden, kalbde buharlaşma olmuyor, çünkü katkı sağlayacak. Tek 
dimağ veya tek vicdan manaları tekasüf ettirmiyor. Bunları evlendirdik mi şimdi? 
Bunların çocuğu olacak. Hevaî manalar müyulattan tevellüd etti. Akla müteveccih 
etmeyen manalar boşta kaldı. Onlar hevaî mana! Çünkü aklın çerçevesine girmemiş. 
 
3) “Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekâsüf etmekle” (Bil-kuvve mana 
okyanusu). Buhar halindeki mana à hevaî mana. Hevaî mana à Müyulattaki mana. 
Müyulattaki mana à tesirat-ı hariciyeden gelen mana (bizim içerde hassas olduğumuz 
mana yalnız, çünkü dışarısı herkese gelir, mesela sevgilin senin alemini değiştirir ama 
benim alemimi hiç değiştirmez. Çünkü senin ihtisasatın hangi tarafta ise hariçten gelen 
senin ihtisasatını harekete getirir. Senin hassas noktalarını.) O hassas noktalarım 
harekete gelince meyillerim ortaya çıkıyor. Meyillerden hevaî manalar çıkıyor. Hevaî 
manalardan da buhar olanlar var, buhara dönüşen var, kendisinde kalan var. 
 
Tekrar baştan özetleyelim: 1) Tesirat-ı hariciyeden kalbin bir kısım ihtisasatı ihtizaza 
gelmekle müyûlât tevellüt eder. 2) Senin mahbubun, vaktâ gözünüzün penceresinden 
şua ve berk-i hüsnünü vicdanınıza ilka ederse, 3) o aşk denilen nâr-ı mûkade birden 
yandırmaya başladığından... 
 
Tesirat-ı hariciye içeriye yani vicdana girdi. Vicdanda herkesi aktif etmez. Senin 
ihtisasatın var. Hassas olduğun bam telleri var. Onu oynattı, yani ihtizaza getirdi. 
Kimisinin vicdanı yok. Hiç etkilenmedi. Ne vicdansız adam diyoruz. Hiç mi vicdanınız 
aktif olmadı. Hiç mi senin vicdanın rahatsız olmadı. Vicdaniyatın hassasiyeti var ya, 
ihtisasatın, ihtizaza geldi, oynadı. Vicdan oynayınca otomatik meyilleri çıkarttı. Meyli 
doğurdu. Meyillerden de hevaî manalar ortaya çıktı. Hevaî manaların da bir kısmı aklı 
(taakkul) alakadar etti. Meyiller herkeste farklı. Bizi farklı farklı yapan meyillerimiz. O 
meyillerimizin kaynağı iradedir. Meyiller iradedir. 
 
Dışardan gelenler ilk senin ihtisasatını histe oynattı ve oradan iradeni aktif etti ve ondan 
yani müyulattan hevaî manalar çıktı. Hevaî manalar amalleri (Zihin) aktif etti. Âmâl 
(yani emeller) hevaî şeylerdir. Hevaî mana diyor! Zihne geldi. “Hevaî manalar bir 
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derece aklın nazarına ilişmekle” diyor. Yani aklın nazarına ilişti. Yani dışarıdan gelenler 
sırasıyla şöyle aktif eder. 1) His, 2) İrade 3) Zihin. Bu üçünün bütünü, yani İrade, Zihin, 
His à senin Rabbini oluşturdu. Sonra ikinci bir aklı yani taakkulü alakadar etti, kendine 
müteveccih etti. Sonra buhar halindeki mana, yani müyulattan çıkan hevaî mananın 
buhar halindeki manalar. 
 
Tekrar: Hissiyatımız ihtizaza geldi. Hislerimizden meyillerimiz çıktı. Demek ki o buhar 
haindeki manalar hissiyattır. His buhardır, muayyen değildir, yönü yoktur, kıblesi 
yoktur. Hisler hem mana hem güçtür kendisi. Mana ama nerede kullanacaksın, batılda 
mı hakta mı? Buhar halindeki manaların karşısında zaten hissiyat iltihaba başladı 
vardı! Hayat penceresinde ne diyor?’ “Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç 
nakışlar”. Nakışlar manalar demek. “Pek çok esma ve şuunatı barındırır.” O kaynayan 
manalar sudur, Histir. 
 
Bazılarında manalar kaynamıyor, sadece ısınıyor. Bazılarında kaynıyor hemen 
buharlaşıyor. Bak: 1-Kaynıyor ama buharlaşmıyor, 2) kaynamıyor yani sadece ısındı, 
3) kaynıyor ve buharlaşıyor. Hissiyatın içinde böyle meratib var çünkü bak hissiyatın 
içinde pek çok esma ve şuunat varmış. O zaman histe bir kısım manalar buharlaştı. 
Bazıları ısındı, bazıları da hiç kaynamadı bile. Dolayısıyla hissiyatın bazıları buharlaştı 
bazıları buharlaşmadı. 
 
Hatta 31. Pencerede: “Hayat dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. O hakikatteki 
sıfatlardan bir kısmı, duygular vasıtasıyla inbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. Kısm-ı 
ekseri ise “hissiyat” suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde 
kendilerini bildirirler.” à hevaî mana hissiyatta 
 
Cümlemize dönelim: 3) “Sonra o buhar halindeki mana bir kısmı tekâsüf etmekle” Yani 
hissiyatın bir kısmı netleşti, gözükmeye başladı. Hissiyatın bir kısmı gözükmeye 
başlayınca, otomatik bizde temayülat ve tasavvuratın bir kısmı aktif oluyor, bir kısmı 
ise muallakta kalıyor. Demek hissiyatın bir kısmı kaynadı, bir kısmı buharlaştı, bir kısmı 
sıcak, bir kısmına hiçbir şey olmadı. Dışardan basma devam edince, hissiyatın bir 
kısmı buharlaştı, bir kısmı tekasüf etti. Etmeyen de var. Buhar halindeki mana da 
mana, çünkü esma ve şuunattan kaynar diyor hissiyat. Tekasüf eden bulut haline geldi. 
Tekasüf eden (bulut) kısımdan temayülat, tasavvurat ve takattur ayrılıyor. Takattur 
edenden kelam çıkacak (yağmur olan kısım). Hevaî mana hissiyatta. Bu hissiyatın 
tekasüf edenin içinde temayülat, tasavvurat ve takattur var.  
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Hissiyattan tebahhur edenleri gösteren şekil: 

 
4) temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallâk kalıp,  
5) bir kısım dahi takattur ettiğinden, akıl ona rağbet gösterir. 
 

• Temayülat   à Tahayyülde 
• Tasavvurat  à Tasavvurda 

 
İradedeki, müyulatın tahayyülde işlevi temayülat. İrade vicdanîdir. İhtiyar aklidir. 
Zahirde aynı gibi gözüküyor ama bir mazi ve müstakbele biri hazır zamanda. Hazır 
olunca, temayülat oluyor. İnsanın en çok ihtiyarını aktif eden hayaldir. Zaten dimağın 
ilk mertebesi tahayyül. Tahayyül ister istemez hemen ihtiyarını aktif ediyor. 
İhtiyarın aktif olunca ona uygun düşünmeye başlarsın, o da tasavvurat. Eğer 
katreleşirse taakkula geçer. Her şey taakkula geçmiyor. Çünkü düşünceler çöp 
tenekesi ya. Zanlar var, vehimler var, bir sürü resimler var. Hariçten gelen sevgilinin 
veya çiçeğin bir sürü ona benzer malumatlar var. Ama bizimkisine odaklaşınca o 
takattur ediyor. Taakkulden sonra libas giydirecek. “Takattur ettiğinden, akıl ona rağbet 
gösterir” à Taakkule girdi. 
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6) Sonra mayi halindeki kısımdan (taakkul) bir kısım tasallub ve tahassül ettiğinden, 
akıl onu kelâm içine alıyor. 
 
Tasallub ve Tahassül: 

• Tasallub à sertleşen 
• Tahassül  à hasıl olan yani sertleşip ortaya çıkan 

 
Mayi halindeki kısım, takattur eden! Bunun bir kısmı tasallub ve tahassül ettiğinden, 
yani elimize geçti. Takattur edenin tasallub olduğu benim için kesinleşti: bir tanesi iç 
bir tanesi dış. Tahassül ise bundan verdiğim. Tahassül dışarıya verdiğin. 
 
“Kimyaya aşina olanlara malumdur. Bir maddeyi, mesela altın gibi bir unsuru istihsal 
edildiği vakit, makine ve fabrika ile müteaddid borular ile muhtelif teressübatıyla, 
mütenevvi teşekkülat ile tabakat-ı mütefavitede geçer. En-nihayet ondan bir kısım 
Tahassül eder. Kelam denilen maani-i mütefavitenin fotoğrafıyla alınmış muhtasar bir 
haritanın istiab ettiği gibi...” (Muhakemat 97) 
 
En-nihayet ondan bir kısım tahassül eder. Yani tasallub edenden tahassül çıkar, çünkü 
en nihayet dedi. 
 

• Tasallub à komple fotoğraf  
• Tahassül  à harita 
• Tasallub  à bütünlük 
• Tahassül  à altın olarak çıktı  

 
Topraktan madeni çıkardık, onlardan bir tanesi tasallub etti. Buluttan takattur etti dediği 
sadece yağmur değil, kar da var. Bunların hepsi tek bir şeye dönüşüyor. Kar da olsa 
yağmur da olsa, sudur. Su à Tahassül. 
 
Muhakemat 99’dan yardım alıyoruz: “başkasının mehasini ile işba olunmuş olan 
hayalât ise o amalin imdadına koşarlar” (sevgilinin sana bir tesiri var ama sevgilinin 
dışında başka kafana giren sevgililer de var. Onların güzelliklerini de senin sevgiline 
bitiştiriyor. Misal: Şu çiçek ne kadar hoş duruyor veya şu pembedir diyebilmen için 
sarıyı da bilmen lazım. Başkasının mehasini zenginlik, yani o çiçekler de var. Çiçeklerin 
bir sürü çeşitleri var ama benim masamda Tahassül etmiş bir tanesi. Ama komple çiçek 
çeşitliliği yani zenginlik tasallubtur. Seninkisi amal ve hayalatınla ayrışıyor, çünkü 
sevgiline veya çiçeğine ait) 
 

• Tahassülü à Senin hayalatın ve amallerin oluşturuyor. 
• Tahassül  à namus  
• Tasallub  à kanun 

Fotoğrafı uydudan çekti, bunu çekme şunu çekme diyemezsin ama çektiğin fotoğraftan 
göstermek istediklerini seçerek harita yapıyorsun. O artık haritaya hasıl oldu diyor. 

Tahassül 

Tasallub 
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Uygulayalım: Bir sürü çiçeğimiz var ama bir tanesi bizim hayalimizdir. Bu hayalimizde 
olanda meylimiz var. 
 
7) “Sonra o mütesallibden bir resm-i mahsus ile temessül ve tecellî ettiğinden, akıl 
onun kametine göre, bir kelâm-ı mahsus ile onu gösterir.” 
 
Mütesallib à tasallub etmiş olan. Resm-i mahsus à benim hayalât ve amallerim, yani 
benim zaaflarım, özendiklerim Misal: Fotoğraf çektin, her şeyi çeker. Fotoğrafın 
içerisinde harita yapmak. Fotoğraf, tasallub olandır. Bunun içerisindeki resm-i mahsus 
ise haritamdır. O haritamdan temessül ve tecelli ettiğinden, akıl onun kametine göre 
bir kelam-ı mahsus ile onu gösterir. Yani yukarıdakini bir düzene getirdi. 
 
8) “Demek, müteşahhıs olanı, kelâmın suret-i mahsusası içine alıyor” 
Kelam-ı mahsus à müteşahhıs olandır. Suret-i mahsus à zahiridir 
 
Tasallub, taakkulde oldu. Taakkulün içeriğini otuz küsur saymıştık. Tasallub, 
bütünlüktür. O bütünlük içinden tahassül edecek. Bizim için şüphesiz ve net olanlar, 
yani bilgilerimiz. Ayrışıp, bizim istediğimizi, bizim söylemek istediğimizi temessül ve 
tecelli ediyor. Temessül karşıya ve dışarıya ediyor. Ve tecelli ettiğinden, kelamın şeklini 
oluşturuyor. Yani bulut olmadan önce bir bulut çekirdeği var (toz duman kalktığı zaman 
bulut çekirdeğini oluşturuyor) sonra gelen buharlar oraya takılarak, bulutu oluşturuyor. 
Takattur etmiş kısmı taakkuldür. Taakkulde bütünsel bakarsan tasallub. Bütünlük 
içerisinde hasıl olan netice tahassül. Tek tek bakarsan tahassül. Sevgiliye ait tahassül 
oldu. Sonra tasallub eden (o taakkulun bütünlüğünü oluşturduğu) bunu da resm-i 
mahsus, kendine uygun üslûb ve kelam kullanacaksın. 
 
Resm-i mahsus şu: Aynı bilgiyi sen başka ifade edersin, o başka ifade eder. O 
tasallub edenin, yani hepimizin bilgisi aynı ama sen o tasallub edeni resm-i mahsus ile 
yani sana uygun bir ifade ve üslûb ile sen dışarıya temessül ve tecelli ettireceksin. 
Temessül à çekirdekten ağacın olması. İçimizdekini, taakkul bütünlüğü içerisindeki 
temessül ağaca dönüşecek. Ağacın konuşması, kelamı onun meyvesidir. Harfi ise 
çekirdeğidir. Temessül demek, çekirdek olmuş taakkulun bütünlüğü ağaca 
dönüşmesiyle meyve tecelli ettiğinden, ondan sonra akıl onun kelam-ı mahsus ile… 
 

• Çekirdek  à taakkul/ mütesallib.  
• Temessül  à çekirdek ağaç oldu.  
• Tecelli   à meyve. 

 
Misal: Uydudan çekilen fotoğraf ile yapılan harita var. Bu harita tasallubtur. Sana harita 
mühendisi olarak burada ev noktasında imal vereceksin. Sen o noktadan bakıyorsun. 
Aynı yere bir başka mühendis bakıyor ama kanalizasyona bakıyor. Elektrik mühendisi 
ise ben buraya elektriği nasıl veririm diye bakıyor. Başka bir mühendis yolu nasıl 
yaparım diye bakar: “sen buraya imar veriyorsun ama ben buradan yol geçiremem, 
çünkü batak var” diyor. Bu haritayı komple görmek tasallubtur. İhtisasa göre oradaki 
bazı şeyler öne çıkması tahassüldür. Ama daha duruyor.  
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Sonra o tasallub eden haritadan yani aklı doyuran o bütünsel manadan senin ilgini 
çekenleri dışarıya çıkartacağız. Herkesin kültürü farklı, üslubu farklı, veciz mi 
söyleyecek, detay mı söyleyecek, izahlı mı yapacak. Bu sefer resm-i mahsus, sana ait 
ses tonu, tonlama, ifade, vurgulama, etvar vs. Resm-i mahsus ile sende tecelli eder. 
Resm-i mahsus sana has bir özellikle yani kametine göre boyanır. Temessül eder. 
 
Temessül à çekirdeğin ağaç olma yönüne denir. Ağacın meyveye dönüşmesine 
tereşşuh denir. Meyve olmuşsa şahıslanmış. O tasallub etmiş mana kelama 
dönüşebilmesi için temessül eder. Yani kelamı sana ekerim. Sen bir topraksın veya 
hava alemi, o bendeki tasallub etmiş mana, aklımı boyayan mana ise bütünsel. Ben 
hepsini vermiyorum. Tahassül etmiş olan var yani içindeki meratibleri. Tasallub bir 
bütünlüğü bildirir. Tahassül meratibleri bildirir. Tahassül tasallübün içinden 
seçilmiş olanıdır. Tahassül à muhataba bakar. Tasallub à kişinin kendisine bakar. 
 
Etvarın, ahvalin, ahlakın, kültürün vs senin resm-i mahsusun, resmindir. Onun 
içerisine monta edip tecelli ediyor. Ben senin Rabbini kelamınla seyreder miyim? Evet, 
çünkü Hz Ali ra bir sözü var: “Kişi dilinin altındadır.” Üstad da: “Kelam kişinin karakterini 
gösterir” yani nerede nasıl terbiye olmuşsa. 
 
İrade, zihin, his, Latife-i Rabbaniye taakkulun en son şeklini aldı, oradan tasallub etti, 
bütüne geldi ama o bütünselin içerisinde kelama veya muhataba göre olacağı tahassül 
eder. Taakkulun bütünsel manası olan tasallub olandan vereceğin tahassül edecek. 
Benim tasallübümü şekillendiren dış dünyadır. Tahassül de taakkuldedir. Tahassül 
edeni nasıl dışarıya çıkaracağım? çünkü herkesin bir etvarı var, ef’ali, ahvali, ahlakı 
var, kültürü var. Bunların bütünselliğine resm-i mahsus denir. Resm-i mahsus ile 
dışarıya tecelli eder. Temessül demek, senin iç alemin çekirdektir, karşıya ekiyorsun, 
o diriliyor. Üstad “ekilen kelamın hava aleminde ağaç olur” diyor. 
 
Buraya kadar kelamın zahirisi oldu. Bundan kaçış yok, artık kelam olmuş. Şimdi bu 
kelamın, müstetbeat dedikleri yan mana var. Ama bakışa göre, alışa göre, kültüre göre, 
seviyeye göre oradan yan mana çıkartıyorsun. Evet bu kelam sarih ama burada bir şey 
var. Yani bu kelam yetmiyor. Şimdi bu kelamı kişinin ef’aline koyacağız, ahvaline, 
etvarına ve ahlakına koyalım. Bunları bir tencereye koy ve karıştır. Bu 
bütünselliğim üslubumdur. Konuşurken yaptığım hareket, mimiklerim, 
samimiyetlerim veya gözdekiler. Bunlar benim fiiliyatım, halim, ahlaken sergilediğim. 
Bunlar zahir değil, mesela ahlakım zahir mi? 
 

• Resm-i mahsus à benim üslubum, yani ef’alim, etvarım, ahvalim, ahlakım. 
• Üslûb: Ef’al & Etvar & Ahval & Ekval à bunlardan müteşekkil.  

 
“Kelâmın elsine-i fahiresi veyahut cemali ve sureti, üslûb iledir. Yani kalıb-ı kelâm iledir. 
Şöyle ki: Ya dikkat-i nazar veya tevaggul veya mübaşeret veya san'atın telakkuhuyla 
hayalde tevellüd eden temayülatın hususiyatından teşekkül eden suretlerden terekküb 
eden istiare-i temsiliyenin parçaları telahuk ettiklerinden tenevvür ve teşerrüb ve 
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teşekkül eden üslûb, kelâmın kalıbı olduğu gibi, cemalin madeni ve hulel-i fahirenin 
destgâhıdır. Güya aklın borazanı denilmeye şâyan olan irade ses etmekle, kalbin 
karanlık köşelerinde yatan manalar çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarından 
mahall-i suver olan hayale girerler”. (Muhakemat 90) 
 
Adamın üslubundan ef’alini, etvarını, ahvalini, ekvalini bulursun. Bu artık dışarıya 
çıkmış. En kesif üslubdur. Konuşmadan konuşursun veya konuştuğuna ters olur, 
gözler mesela: gözüme baka baka yalan söyledi diyoruz. Yani üslubun başka, kelamın 
başka. Kelam üslubun içinde. Üslûb bütünlük demek, kişinin fotoğrafıdır, dışa 
vuruşudur. 
 
Dokuzuncu maddeden devam ediyoruz: 
9) “Ve tasallub etmeyeni fehvanın eline verir.” 
Taakkulde tasallub vardı. Aklımdaki otuz küsur bütünlük tasallub. Bunu bütünlüğe 
getirmemiş yani tasallub etmemiş, yani taakkulde var ama tasallub değil, tasallub 
etmemiş. Kelama dönüşmemiş. “ifade edemiyorum, hissediyorum, haletim, dedim ama 
vicdanım rahatsız” gibi... Fehvanın (mana) eline verir, yani mana olarak kalıyor, resm-
i mahsusu yoktur bunun. 
 
Demek istediklerim yok mu dediklerimin içerisinde? Tasallub etmeyen; ifade etmek 
istemediğin veya etmediğin veya edemediğin. Aklımda olanların bir kısmı tasallub 
etmiş, bir kısmı etmemiş. Tasallub etmeyeni yani kelama dönüşecek seviyesi olmayanı 
ya incedir kelama girmiyor veya kelamla ifade edilmeyecek kadar zor. Mesela sirayet. 
Misal beni görenlerin tepkisi üç tip olur: 1- aşırı nefret 2- aşırı sevgi 3- hiçbir şey olmaz. 
Hiçbir şey olmayan beşeriyet seviyesindedir. Aşırı sevgi olan ruhuma yakındır. Aşırı 
nefret olanın şeytanı aktiftir. Bende oluyorsa benim ona karşı şeytanım aktiftir. 
Taakkulun içerisindeki tasallub etmeyeni fehvanın eline verir. Fehva à bize mal 
olmuş hususi hevalarımız. 
 
Taakkulü konuşurken alt seviyelerini de kullanacağız, tahayyül ve tasavvuru. Ama 
taakkul kelama dönüştürme şeklini veriyor. Tasavvurda düşünceler kelama 
dönüşmüyor. Tahayyüller kelama dönüşmüyor. Kelama dönüştüren mekanizma 
taakkuldür. Kelam sağda yani geçmişte. Geçmiş kazanımları vs. koyduk. Tasallub 
etmeyen artık geleceğe ait düşünceler. Üstad boşuna sağ sol demedi. Tasallub eden 
demek geçmişi gösterir. Etmeyen geleceği gösterir. (bk. Muhakemat 97 tablosu “ve 
firaktan olan teellümü sağda” & “ve tâzim ve tedip ve iştiyakı sola” maddeleri) 
  
Niçin bazıları tasallub etmedi? Çünkü o soldur yani geleceği ifade ediyor. Geleceği 
ancak tahayyül ve tasavvur ederiz. “Temayülat ve tasavvuratın bir kısmı muallak kalıp” 
(Muhakemat 98). Tasallub iki yönlüdür: geçmişi sağdır. Kelama girer. Geçmişinizi ifade 
edersiniz, tasallub etmiş. Tasallub etmeyen ise soldadır, geleceğe ait. Kelama 
girmiyor. Kelamda ifade edeceğiz ama net olacak, çünkü netlere tasallub deniliyor. 
Tasallub etmeyen Tahassül eder mi? Dimağımda tasallub etmeyen dışarıya da 
Tahassül etmez. Geçmişe ait tasallublar varsa tahassüle gelir çünkü geçmiş kesindir. 
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Geleceğe ait tasallub kısmı kesin değildir. Bir sürü tahayyül ve tasavvurun var, senin 
için net olsa bile hakikatte net değil. 
 
Veyahut şu misal: Tasallub bizi gösteriyor. Tahassül bizim dışımızda karşı tarafı 
gösteriyor. Bir profesör aynı konuyu hem üniversitede hem lisede hem de ortaokula, 
ilkokula anlattı. Hepsine eşit mi anlatır? Hayır, bendekine tasallub, o bütünlük 
içerisinde sana vereceğim miktar tahassül! 
 
10) “Ve tahassül etmeyeni, işaret ve keyfiyeti kelama yükler” 
Tahassül etmeyen yani akla girmemiş; tasavvurat ve temayülattır. Tasallub taakkulun 
bütünlüğü. Tahassül dışarıya vereceğinin bütünlüğü. Tasalluba kadar ben vardım! 
Şimdi sistemin geleceği olan öne geldim: 
 
“Terahhum ve lütfu iktiza eden mahbubun mehasinini önlerine” (Muhakemat 99) 
Gelmiş geçmiş bana aittir ama ön taraf bana ait değildir. Benim ön tarafım ama 
sistemin bana yaptığı. Benim bu davranışımı kim belirliyor? Oralar belirliyor. Sevgilime 
terahhum ve lütfu iktiza eder çünkü kabir hayatında arkadaş olacağız onunla, eşim 
olacak yine. Tahassül, sistemin geleceği. Tasallub, kişinin geleceği. Arkalarına diyor... 
yani Ezeliyet tarafımız. Kelama dönüşebilmesi için arkası olması lazım. 
 
Sağ, sol, geçmiş ve gelecek kişiye bakıyor. Ön, arka, alt, üst, sisteme bakıyor. 

• Ön   à ebediyet, kabir, ahirete iman   
• Arka à ezeliyet, Allah’a iman  
• Sol ve sağ benim. 

 
• Üst  à semavat ciheti, vahiy yönü 
• Alt  à küre-i arz, yaşadığın hayat  
• Sağ à benim geçmişim.  
• Sol à benim geleceğim.  

 
• Ön taraf;  àAhirete bakışım.  
• Arka taraf;  àAllah’a bakışım.  
• Üst taraf;  àVahye muhatabiyetim.  
• Alt taraf;  àDünyadaki hayatım, fiiliyatım. 

 
• Tasallub etmeyen à benim geleceğim, sistemin değil. 
• Tahassül etmeyen à sistemin geleceği, yani ebediyet. 
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11) “Ve takattur etmeyeni kelâmın müstetbeatına havale eder” 
Takattur etmeyen à temayülat ve tasavvurat (katılaşmayan) Müstetbeat manalar, 
sarih olmayan manalardır. Maksut ama gözükmüyor. 
 

 

 
12) “Ve tebahhur etmeyeni üslubun ihtizazatına ve kelâm ile refakat eden mütekellimin 
etvarıyla rabteder.”  
Buluttan çıktık, vicdana geldik yine. Tebahhur etmeyen (Histe), üslubun ihtizazatına 
yani vicdanımızda hassasiyetlerimiz vardı, onları oynattı. O zaman bu histe bulunan 
tebahhur etmeyeni kelamın dışına koymuş, dâllünleri, yani üslubun etvarına, ahvaline, 
ef’aline. 
 
Üslûb kalıp, bütünlüktür. Üslûb à Kelam à dimağ à vicdan vs. Üslûb kelamı ifade 
etmekle beraber, davranışı da ifade edecek, mimiklerim vs. “histe kaynayan esma ve 
şuunat vardı, onların bir kısmını anlattın. Anlatamadığını çıkaracağım” diyor. Fıtrat öyle 
kalmasını istemiyor. Onu da müstetbeatı dediğimiz yani kelamın sarih ifadesi değil de, 
anlaşılabilir yani emare, ima, remiz, işaret, delalet. Histe tebahhur etmeyeni de 

• SAĞ: geçmiş 

• SOL: gelecek 

• ÖN: Kabir, gidiş yönü (ebediyet yönü) 

• ARKA: geriden gelenler (ezeliyet yönü) 

• ÜST: Semavat ciheti 

• ALT: Küre-i arz 

Şahsın kendisi 

Sistem 

(Şualar,  

29. Lem’a-i   
Arabiye) 

Müstetbeat:  (DALLUNLAR) 

     à Emare  

     à İma 

     à Remiz 

     à İşaret 

     à Delalet 

Cem-ül cemi 
 à Telvihat 
 à Telmihat 

• 9. Madde à   hem de «Hem de «Dâllün bil-ibare»nin maksudu ve 

• 10. Madde à  «Dâllün bil-işaret»in medlülü ve 

• 11. Madde à  «Dâllün bil-fehva»nın mefhum-u kıyasi 

• 12. Madde à «Dâllün bil-iktiza»nın manayı zarurisi 
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müstetbeatına vermiyor. Tebahhur etmeyeni üslubun etvarına, ahvaline, ef’aline 
veriyor. Kelam olarak ifade edilen (ekval) ile tebahhur etmeyene (ef’al, etvar, ahval) 
katarsan, komplesine üslûb dersin. 
 

 
Dersin özeti, Kelam ve Üslubun oluşması: 
Mahbubum içeriye girdi. Vicdanımızı yaktı. Vicdanımızda uyuyan ihtisas, hassas 
noktalarımızı ihtizaza getirdi. Buradan müyulat çıktı, meyillerimiz aktif oldu. 
Meyillerimiz aktif olunca âmâlimizi oynattı. Âmâlimiz ise hissiyatlarımızı oynattı ve 
bizim (o ne idi ise) Rabbimizi oluşturmaya kalktı. 
 
Fakat bu hissiyatın bir tebahhur edeni var, tebahhur etmeyeni de var. Çünkü his, esma 
ve şuunatın hayatta kaynayan memzuç nakışlardır. His de kaynadı ve buharlaştı. Bu 
buharlaşanın bir temayülat bir de tasavvuratı var. Bizim bildiğimiz üslubla, 
geçmişimizdeki tahayyülat ve tasavvuratımız. Biz biliyoruz ki tahayyül ve 
tasavvurumuz zengindir. Her şey var ama akla hemen mal olmaz. Bunların 
bütünlüğünden takattur eden akla giriyor. Akla girince bu akılda bütünlük sağlıyor. 
Bütünlük sağladığına tasallub diyoruz. Ama bu bütünlüğün, “her söylediğin doğru 
olmalı, her doğruyu her yerde deme”, “muhataba göre kılıç çekilir”, yani muhataba göre 
vereceğim tahassül oluyor. Fakat çıkarmadığım da var. Yani bu bulutun içinde 
takattura dönüşmeyen de var. Takattura dönüşmeyen israf edilmez. Bunlar Kelamın 
müstetbeatına takılır. Müstetbeat zahir kelama takılan ama zahir kelamda 
gözükmeyen yan manalardır. Onlar emare, ima, remiz, işaret, delalet gibi. Yani 
kısacası telvihat ve telmihat. Bunlar hissiyattan buharlaşandır. 
 
Şimdi hissiyattan buharlaşmayan var, yani dokuzuncu maddeden on ikinci maddeye 
kadar olan ikinci kısım: Tebahhur etmeyen kısım sistemi çalıştırıyor. Şimdiye kadar 
benim sağ ve sol. 
 
Tebahhur etmeyen 1) ona verdiğim beka (orda putlaştırıyorum), ahiret inancım 2) Allah 
anlayışım 3) vahye, Kur’an’a muhatabiyetim 4) hayattaki etvarım, ef’alime, ahvalime 
takıldı. Zahirde yok. Tavırlarımda, mimiklerimde, hareketlerimde. Histe tebahhur 
etmeyeni kişi konuşurken etvar, ef’al ve ahvaliyle gösteriyor. Tebahhur eden ise 
kelamın içinde. Histe tebahhur etmeyen davranışımın içinde. İki tane tebahhur 
etmeyen var: Kelamla tebahhur etmeyen, yani müstetbeatımla gösterir. Histe tebahhur 
etmeyen, yani davranışlarımla (ef’alim, etvarım, ahvalim) gösterir. Vicdandan 
tebahhur eden, takattur etti, kelam oldu. Takattur etmeyen müstetbeat oldu. Bu 

• Ef’al 

• Etvar 

• Ahval 

• Ekval Tebahhur ve  
takattur eden 

Tebahhur  
etmeyen ÜSLUB 
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manaları kelamın içinde ara, davranışında arama. Demek biri kelamımın müstetbeatı 
diğeri davranışımın müstetbeatı. 
 
1) Kelam sıfatından gelen Kur’an-ı Kerimin müstetbeatı var 
2) İrade sıfatından gelen kâinat ayetlerinin sarihin dışındakiler (bunlarla Rabbim bize 
kendini tanıttırmak istiyor) à buharlaşmayan Allah’ın isimleri: Sani, Musavvir, 
Mukaddir, Hakim gibi... Davranışımın müstetbeatı, Kelamımın müstetbeatı. 
 
Histe tebahhur eden var, tebahhur etmeyen var. Taakkulde ise takattur eden var, 
takattur etmeyen var. Histe tebahhur eden buluta geliyor, yani dimağa geliyor. 
Dimağda takattur eden var, takattur etmeyen var. Takattur etmeyen kelamın 
müstetbeatı olarak geliyor. Histe tebahhur eden, kelama dönüştü. Tebahhur etmeyen 
kişinin etvarına, ef’aline, ahvaline dönüştü. Üslubdaki ekval; kelam, tebahhur eden. 
  

• Kelam Sıfatının Aynası  à Dimağdır. 
• İrade Sıfatının Aynası  à Vicdandır 

 
• Dimağın, yani kelamın müstetbeatı à Emare, ima, remiz, işaret, delalet 
• Vicdanın, yani eylemin müstetbeatı à Etvar, ahval, ef’al.  

 
Allah’ın subuti sıfatındaki Kelama ayna dimağdır. İrade sıfatına en cami ayna Allah’ın 
kainattaki tekvini ayetlerini okuyan vicdan, yani irade sıfatına en cami ayinedarlığımız 
vicdandır. Vicdan tarafına tebahhur demiştik. Dimağ tarafına takattur demiştik. 
 
Netice: 

• Dimağ à Kelama  
• Vicdan  à İradeye 

 
“Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.” (Hutbe-i Şamiye 77) 
 

 

en cami’ aynadır 
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DİMAĞ 22 

Vahyin Mertebeleri 
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Şualar 124’te vahyin beş mertebesinden bahsediyor. Hemen altında iki mertebe 
ilhamdan bahsediyor. Dimağın yedi mertebesi vardı. Vahye ilk muhatap neresiydi? 
Nereden giriyor? Taakkulden giriyor, vahyin muhatap olduğu yer burası. İlham: 
Sana özel yapılan muamele. Mesela Dimağın yedi mertebesini bilmezsen (vahyin beş 
meratibi ifadesi, niçin demiş? çünkü vahiy taakkulden giriyor) hepsini akla 
yükleyecektin. Akıl dediğin felsefede us, öz, töz, farklı farklı öğretilerde öyle geçiyor. 
Şimdi dimağın yedi mertebesini bilmeyen; vahyin beş mertebesini de bilemez. 
 

 
Her şeyin à Sureti & Kanuniyeti & Hakikatı & Mahiyeti vardır. 
 
Vahiy “Tenezzülat-ı İlahiye, Taarruf-u Rabbani, Mukabele-i Rahmani, Mukaleme-i 
Sübhani, İş’ar-i Samedani (à cem’ül cemine) hakikatlarını tazammun eden umumi 
semavi vahiyler” Vahyin hakikatı budur. 
 

 
Dimağın beş mertebesi var, iki mertebe sana aittir. Vahyin beş hakikatının hemen 
altında ilhamın iki mertebesi diyor. (Ş:124) Zaten ilhamların kaynağı bu iki mertebe, 
kişiye özel yapı sistemi budur. Stres denilen şeyler, tasavvurdadır, senin özel 
dünyandır. 

à İ t i k a d  

à İ l t i z a m  

à İ z ’ a n  

à T a s d i k  

à T a a k k u l  

 

à T a s a v v u r  

à T a h a y y ü l  

Vahyin beş meratibi 

Bu iki mertebe için  

ilhamın meratibi diyor  
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Vahyin beş hakikatı ile dimağın beş mertebesinin uyumu: 
 
1-Tenezzülat-ı İlahiye: “Beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir 
tenezzülat-ı İlahidir. Evet bütün zîruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen, 
elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi Rububiyetin 
muktezasıdır.”  
 
Tenezzülat insana inmiş. İnsanı muhatap etmiş. Yani insanların seviyesinde 
konuşmasıdır. Taakkule bakıyor. 
 
2-Taarruf-u Rabbani: “Kendini tanıttırmak için kâinatı, bu kadar hadsiz masraflarla, 
baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemalatını söylettiren elbette 
kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak.” Bu tasdik. 
 
Birincisinde seni, aklı muhatap aldı. İkincisinde -Taarrüf: Tanımak, tanıttırmak. -vahyin 
hakikatını kâinatta gördüğü zaman âleminde tasdik ediyor. Gelen vahiy ile berzah olan 
insan tekvini ayetlerin arasında kelam sıfatından gelen ayetler burada dönüşüm oluyor. 
Kâinattan gelen ayetleri tasdik ediyor. Bu da kemalat. 
 
3-Mukabele-i Rahmani: İlk önce muhatap oldu insan vahye. Vahiydeki maksad neydi? 
Allah(cc) kendini tanıttırdı. Buna muhatap olan insan tasdik etti. Tasdik edince kemalat 
kazandı. Tasdik etmeyince kemâlâtı yok, peki ne oluyor kemalatı kazandıktan sonra; 
 
“Mevcudatın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakiki 
insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi, kelamıyla da 
mukabele etmek, halıkıyetin şe’nidir.” Burada kalbe baktığı için İz’an. 
  
Sual: Dimağın mertebeleri ile vicdan mertebeleri arasında nasıl bir ilişki var? 
Elcevab: Dimağdan sonra sırayla vicdandaki mertebeler geliyor ve sonra iman mı 
oluyor? Yoksa yedi mertebe, vicdanın dört mertebesi ile iç içe mi çalışıyor? 
 
Cevap: Bütün mertebeler birbiriyle alakadardır, bir bütünselliktir. Dimağın bütününü 
kalbe taşıma yolu zihinle oluyor. Dimağdaki imana bakacak, maneviyata bakacak; 

İmanın: 

Sureti    à Eylemde gözükendir (davranışlar vs) 

Kanuniyetià İnsandadır. Nurdur, kuvvettir: kuvvet maziyi tamir eder, ondan meded alır, nokta-i istinaddır  

                        İmanın nuru da geleceğe bakar, geleceği nurlandırır. Kanuniyet mahluktur. Azalıp çoğalır. 

Hakikatı.  à Arş ve Levh-i Mahfuz, kalb ve akıl bütünlüğüdür. 

Mahiyeti. à Allah’ın zatındadır. 
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iz’an ile oluyor. İman ise itikad ile oluyor (öyle taşınıyor). Mesela; fazla taakkulü yok 
ama iz’anı fazla. Kalbin bir ayağı vicdan bir ayağı da dimağ. Dimağdaki aktarımlar 
şununla gidiyor, bir tanesini buldun mu, diğerini buldun demektir. Zihnin dimağdaki veri 
aktarımı taakkuldür. İtikad burada vicdanda yok. Çünkü itikadın karşılığı olmaz, itikad 
imana dönüşüyor. Taakkulün zihin olduğunu söylüyor, bu eylemdir; marifetullah, irade 
eylemdir. İtikad imana bakıyor, bütünselliğin neticesi. 
 

 
Vahiy ilk önce taakkule geliyor, aklı muhatap aldı. Aklı muhatap alması Tenezzülat-ı 
İlahidir. Tenezzülat-ı İlahi’deki gaye kendini tanıttırmak. Taarrüf-ü Rabbani’de, insan 
bu sefer tasdik ediyor, taakkule geleni. Taarrüf-ü Rabbani ayrıştırıyor, yani Allah’ı 
aleminde mevcudatla tanıyarak tasdik ediyor. Tasdik iradeye bakıyor. İrade 
kullanılması lazım ki tasdik olsun. İltizam kendine lazım kılma, İslamiyet iltizamdır. 
İman ise iz’andır diyor (Mektubat 36) 
 
Sanki iltizam his gibi, iz’an da Latife-i Rabbaniye. Çünkü Latife-i Rabbaniyenin vazifesi 
Allah’ı görmek. İltizam İslamiyet’tir, iz’an ise imandır. Burada hangisi eylemdir? Yani 
dışa vuruş eylemdir, iç kaynamalar histir. Latife-i Rabbaniye sırf Allah’ı seyretmek 
değil, ilahlar da var. Sen neyi iz’an edersen, iltizamın odur. Kalbin neye meyl ederse, 
fiil o çıkar. “İnsanın fiilleri kalbin ve hissin temayülatından çıkar”. (Hutbe-i Şamiye 77) 
İltizam, iz’anın neticesidir. 
 

• İzan  à His 
• İltizam  à Latife-i Rabbaniye 

 
Yani iz’an kalbidir, eylem değildir. İz’anı nerede kullanıyorsak, dimağın kalbi yönü 
anlatılıyordur. Eğer zihni anlatıyorsa dimağ yönüdür vesair… 
 
İman edenler iman edecek kadar kesin delilleri olduğu için iman etmiş olmadığı gibi, 
iman etmeyenler de iman edecek kadar sarih açık delilleri olmadığından iman etmemiş 
değillerdir. İman edenler, imana niyet ettikleri için küçük bir emare işaret, sarih bir delil 
oldu. İman etmemeye niyet ettikleri için sarih bir delil de zayıf bir emare oldu. Mesela 
Müslümanda dahi olur. Siyasi bir şeye meyl et, meyl ettikten sonra Risale-i Nur’dan ve 

àİtikad 

àİltizam 

àİz’an 

àTasdik 

àTaakkul 

àTasavvur 

àTahayyül 

DİMAĞ 
VİCDAN: 

àİrade 

àZihin 

àHis 

àLatife-i Rabbaniye 

bakıyor 

Kalbe bakıyor 
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Kur’an’dan ve Hadis’ten delil bulursun. Kalbi niyeti bozuk olanlar müteşabih ayetlere 
yapışırlar (bil-mana Al-i İmran). İlk önce müteşabihleri görüp kalbleri karışmamış; 
kalbleri bozuk olduğu için müteşabih ayetleri görmüşler. O zaman insan bir şeye niyet 
ettiği zaman Allah açıyor önünü, yoksa kör oluyor. İlk önce iz’an eder, kalbi bir şeye 
meyl eder. Sonra bunu eyleme dönüştürür. İnsanın filleri kalbin ve hissin 
temayülatından çıkar (H.Ş:77) Fiilin arka tarafı odur. Latife-i Rabbaniye eylemdir. 
Mesela kadını ilahları müşahede eder, parayı tapar tapınır. Tapındıkları ayağımın 
altındadır diyor. Şahid oldukları şey budur; ilahlar, aliheler buradan çıkıyor. Bu da 
iltizamdır. İltizam neticedir. Latife-i Rabbaniye de neticedir. Latife-i Rabbaniye denince 
Allah değildir, rab edindiklerimizdir. Birbirinizi ilah edinmeyin diyor. 
 
Önermeleri tehir ettik konumuza dönelim: 
Mukabele-i Rahmani devam: Burada direk iz’anı anlatıyor. İz’an kalbidir, hissidir. 
“Mevcudatın en müntehabı ve en muhtacı ve en nazenini ve en müştakı olan hakiki 
insanların münacatlarına ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi, kelamıyla da 
mukabele etmek, halıkıyetin şe’nidir.” Münacat kalbidir, dimağ değildir. İz’an münacat-
ı kalbi diyor. Şükürlerine ki teyit etti, fiilen mukabele ettiği gibi, kelamıyla da mukabele 
etmek halıkıyetin şe’nidir. Buradaki münacat ve şükürler kalbidir. Lisanen zikrime, 
kalben ubudiyetime. Bu şükür ve münacat iz’ana bakıyor. Şükür ve hamd ettiği için 
Allah cc da insana fiilen mukabele ettiği gibi kelamıyla da mukabele ediyor. İnsanın 
münacatlarına ve şükürlerine Cenab-ı Hak fiilen mukabele ediyor. Fiilen mukabele 
ettiği gibi kelamıyla da edecek. Vahiy kelama bakar ama kelam içerisindeki insanın 
münacat ve şükürlerine, kalbî hali ki iz’an bu... Kalb tarafı dimağ da iz’an. 
 
Sual: Vahyin hakikatleriyle, dimağın mertebelerini birleştirmenin bize 
sağlayacağı fayda nedir? 
Elcevab: 
1- Risale-i Nur’da benim hayretimi mûcib yapan, Risalede vahyin beş mertebesi 
denilince başka yerde dimağın yedi mertebesinin beş mertebesiyle birbirine örülmüş. 
2- Vahiy devam ediyor. Aşağıda diyecek ki; vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlarıyla 
(Ş:125) Evet öyle bir ilham ki vahiy değil. Ama onun vazifesini yapıyor. İlham yapıyor 
onu, vahiy değil. Vahiy Allah’ın kelam sıfatıdır. Kelam sıfatı Efendimiz (ASM)’da bitti 
mi tecelli etmiyor mu? Kelam sıfatına nakiselik gelmez mi? Peki kelam tecelli ediyor 
mu? ediyor. Ama peygamber yok, neye benzer? Şu anda radyo ve tv dalgaları yok 
mu? var. Niye çalmıyor? Çünkü onu burada ifade edecek radyo yok. Yani o ruh lazım. 
Burada ne anlatılıyor? Vahyin bu beş mertebesi devamlı sende çalışıyor. Her şeyde 
olduğu gibi vahyinde sureti kanuniyeti hakikatı mahiyeti var. Bunun yani vahyin cem’ini 
Cebrail yapıyor. Cebrail’in yaverleri var. Onlarda vahyin meratiblerinin işlerini yapıyor. 
Nedir o? Vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlar. (Ş:125) 
 
Vahyi kaldırırsanız ilham olmaz. Örneğin: Elektrik sırf ışık mı verir? soğuk da yapar, 
sıcak da yapar vs. Bir kablodan geçiyor. Vahiy tecelli etmezse bizde ilham gözükmez. 
Vahyin hakikatı bu, sistemi ilhama dönüştürüyor. Vahyin hizmetini gören şümullü 
ilhamlar, bir de şümulsüz ilhamlar var. Normal bir insana gelen, bir de asrın imamlarına 
gelen, şümullü ilham, bütün insanları içine alıyor. Vahyin hakikatını taşıyor, ama vahiy 
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denmiyor. Örneğin: Nüfus cüzdanı sureti. Vahiy denmiyor ama onun hizmetini görüyor. 
Ad kavminin, Semud kavminin helak olmasına sebep olan pislikler bu asırda var. Peki 
o asrı tenvir etmek için irşad etmek için peygamber lazımdı. Şimdi peygamber yok. 
Peki bu asırda o pislik nasıl temizlenecek? Halbuki o kavimler üç bin, beş bin nüfuslu 
kavimlerdi. 
 
Şimdi yedi buçuk milyar insan var, peygamber yok. O zaman Ad kavmine, Semud 
kavmine tamirle vekil olan peygamberin mazhar olduğu esmaya, asrın imamının 
mazhar olması lazım. O esmaya mazhar olunca ancak o işlemin tamiri oluyor. 
“Ümmetimin alimleri beni İsrail’in Peygamberleri gibidir.” diyor. Aynı kanun; vahiy değil, 
vahiy olmaz. Ama vahiysiz vahiy O kablonun içinden geçiyor. Bir kablo düşünün 
içinden elektrik geçiyor, resimler geçiyor, sesler geçiyor… Demek ki vahiy kablosunda 
tahayyül tasavvur da var. Meratibleri var yani. Vahyin beş mertebesine tüm 
peygamberler mazhardır. En cami Efendimiz (ASM)’dır. Diğer insanlarda “Vahyin 
vazifesini gören şümullü ilhamlar” devrededir. 
 
4 -Mükaleme-i Sübhani: Allah(cc) Allah iken insanı yarattı, insana tenezzül etti (insanı 
değerli kılması). Kendisini tanıttırmak için. Tanıyan insan kâmil oldu. Kâmil olunca 
münacat ve şükretti. Şükreden insana Allah (cc) da insanın o fiili şükrüne münacatına 
cevap verir. “İlim ile hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahürü olan mükaleme sıfatı, 
elbette ihatalı bir ilmi ve sermedi bir hayatı taşıyan zatta, ihatalı ve sermedi bir surette 
bulunur” (Şualar 124) 
 
Kelam daha önce: “ilim, irade ve kudreti” tazammun ediyordu... şimdi ona “hayatı” da 
ekledi. “Elbette ihatalı bir ilmi ve sermedi bir hayatı taşıyan zatta, ihatalı ve sermedi bir 
surette bulunur” (Şualar 124) Bu da iltizamdır. İltizam edenlerde ortaya çıkar bu. Sen 
beni kale almazsan seninle nasıl konuşabilirim? Mükaleme edemem. İltizam 
etmedikten sonra mükaleme olmaz, sahiplenmezsen. Tek yönlü değil, kendisine 
muhatap alması lazımdır -yani iltizam etmesi-. Allah(cc) seni muhatap aldı. Sen onu 
kendine lazım kıldıktan sonra kelamla da muhatap oluyorsun, ama o seni kelamla 
muhatap alınca sen de şu oluyor; 
 
“İlim ile hayatın zaruri bir lazımı ve ışıklı bir tezahürü olan mükaleme sıfatı, elbette 
ihatalı bir ilmi sermedi bir hayatı taşıyan zatta, ihatalı ve sermedi bir surette bulunur” 
(Şualar 124) 
 

• Tenezzülat-ı İlahiye à Tenezzül etti, kendisini tanıttı à Taakkul 
• Taarruf-u Rabbani  à Tanıtınca sen de tasdik ettin, tasdik etmekle kemalat  

kazandın à Tasdik 
• Mukabele-İ Rahmani à Kemalat kazanan bir insanın kalbinde münacat ve  

şükür oldu à İz’an 
• Mukaleme-İ Sübhani à Sonra bu halleri kendi aleminde eyleme  

dönüştürecek à İltizam 
• Mukaleme-İ Sübhani  à İltizam à Sermediyet 
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Sermediyet böyle ortaya çıktı; Mükaleme-i Sübhani’ye karşı mükaleme etti insan. 
Onaylayınca sermediyet hakikatı çıktı insanda. Ne zaman oluyor? Sen onu iltizam 
edip, kendine muhatap alırsan onaylarsan fiilde tezahür ediyor. Fiile dönüşmüş̧, fiildir. 
 
5- İs ̧’ar-i Samedani: “En sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en 
muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak, (itikadı anlatıyor, itikada ne kadar 
muhtaç, nokta-i istimdat değil, nokta-i istinad itikada bakıyor) hem fakir ve âciz bulunan 
mahlûkatlarına, acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve 
perestişi veren bir Zât, elbette Kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş'ar etmek, 
ulûhiyetin muktezasıdır.” (Şualar 124) 
 
İş’ar-ı Samedani à İtikad à Uluhiyet 
İlmi ve hayatı tazammun eden Allah’ın kelamı, sana muhatap oldu, Mükaleme-i 
Sübhani’ye etti, sebebi neydi? Şimdi Allah (cc) tenezzül etti, adam yerine koydu seni. 
Muhatap aldı. Rububiyeti sana tecelli etti. Niçin yaptı? Kendisini tanıttırmak istedi, 
senin de onaylaman gerekiyor. Tasdik ettin, tasdik edince sende ortaya çıkan kemalat 
oldu, o kemalatla sen mukabele ve şükürde bulundun. Yani kalb bir hal fiil değil henüz 
sen buna mukabil münacat ettin şükür ettin. Şükür ve münacat kalbidir. Bunu yapan 
bir insanın nesi kalır? Allah’ın ilmi ve hayatı, hayat eylemdir. Fiilen gözükmüş̧. 
Rububiyetiyle, Kemalatıyla, Halıkıyetiyle, Sermediyetiyle, Uluhiyetiyle mukabele 
edince insana, insandan da bir şey istiyor. Fiilen tasdik istiyor. Fiilin karşılığı da 
iltizamdır. 
 
Çünkü iltizam İslam’dır, iz’an imandır. İslamiyet inanç değildir, fiildir. İltizam eden insan 
da sermediyeti göstermeye başlıyor. Böyle bir insanın ihtiyacını tanımlıyor: “En sevimli 
ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya 
en müştak, hem fakir ve âciz bulunan mahlûkatlarına, acz ve iştiyakı, fakr ve ihtiyacı 
ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir Zât, elbette Kendi vücudunu 
onlara tekellümüyle iş'ar etmek, ulûhiyetin muktezasıdır.” (Şualar 124) Bu itikadın tam 
kendisi. Böylece Vahyin beş̧ mertebesi, dimağın beş̧ mertebesiyle tamamlandı. 
 

 
Vahy-i sarih ve vahy-i zimnî: Dimağında; Rububiyetin, Kemalatın, Halıkıyetin, 
Sermediyetin, Uluhiyetin bütünselliğinin aktif olması nisbetinde sende vahiy tecelli 
ediyor. Buna vahy-i zimnî deniliyor. Vahy-i sarih; Peygamberlere gelmiş sarih ayet-i 
kerimeler. Allah’ın Kur’an’ında söylediği manalar, sarih ifadeler; Vahy-i sarih. 

RUBUBİYET  ----------------------   TENEZZULAT-I İLAHİYE à    TAAKKUL 

KEMALAT     ----------------------    TAARRUF-U RABBANİ  à    TASDİK 

HALIKIYET   ----------------------     MUKABELE-İ RAHMANİ à    İZ’AN 

SERMEDİYET ----------------------  MUKALEME-İ SÜBHANİ à    İLTİZAM 

ULUHİYET    ----------------------    İŞ’ARİ SAMEDANİ  à    İTİKAD 

muktezası 

muktezası 

muktezası 

muktezası 

muktezası 
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Söylediklerinin içinde söylemek istedikleri ise nihayetsizdir ve Vahy-i sarih içindekilere 
ise vahy-i zimnî (nihayetsiz manalar) denir. 
 
Bu zahir vahiy herkeste eşit iken; Rububiyet, Kemalat, Halıkıyet, Sermediyet, Uluhiyet 
kişide değişiyor. Herkeste farklıdır. Bu vahy-i sarih Peygamberimize (ASM) olmuş 
diyeceklerini, dediklerini burada vahiyde dedi. Şu anda Kelam sıfatı tecelli etmiyor 
dersek nakıs olur. Vahiy tecelli ediyor ama vahy-i zımnî olarak tecelli ediyor. Vahy-i 
Sarih de tecelli ediyor ama Muhammed (ASM) ruhu yok ki onu tutsun. Mesela çanak 
antene film geliyor, televizyon kapalıysa televizyonda gözükmüyor ama çanağa 
gelmiyor değil. 
 
Uluhiyet: Allah’ın (cc) Rububiyetine karşı, insan ubudiyetiyle mukabele ederse (adım 
atarsa) Allah (cc) onun ubudiyetine ubudiyet aynasında Allah taayyün ve teşahhus 
ediyor. Bu taayyün ve teşahhusun bütünselliği uluhiyettir. O taayyün ve teşahhus 
insandadır ama Allah’ın taayyün ve teşahhusudur. O da: Ondaki ben’dir. Yani 
semadaki güneşin aynadaki güneşidir. Aynadaki güneş uluhiyet... Namazda aynadaki 
uluhiyetimiz diyor güneşe, Aynadaki güneş semadaki güneşe diyor “İyyake na’bûdu ve 
iyyake nestain” Aynadaki güneş: O’ndaki ben, Bendeki O. Eğer Allah’ı düşünürsen 
O’ndaki ben. Allah taayyün ve teşahhus edince insan Sermediyeti kazandı. “Kul 
hüvella hü Ehad Allah-üs Samed” 
 
İnsan kelam-ı ilahiye mazhar olduktan sonra Vahy-i zımnîyi ve Kur’an’ın açık ifadeleri 
içindeki mana mertebelerini nasıl anlayacak? İrade sıfatından gelen ve evamir-i 
tekviniyeyi tazammun eden elma, armut, kedi, köpek, dağ, taş vs. hepsi Allah’ın Tekvini 
ayeti. “vemin âyâtinâ” O ayetleri okumaya çıkıyor bu sistemle. Mevcudatta adam 
elmaya elma diyor da ötekisi Allah’ı anlıyor. Bir muallim gibi görüyor elmayı, tefsir 
ediyor. Bu hale gelen insan için elma, elma değil. O zaman o vahy-i sarih olan Kelam-
ı İlahi’deki vahy-i zımnî mertebelerini mevcudattan alıyor. Mevcudatla Kur’an tefsir 
ediliyor. Çünkü mevcudat Kur’an’ın donmuş halidir. Peki mevcudat ayetlerini nasıl 
okuyacağız? Dimağ ̆vahye böyle muhatab olacak ki mevcudat ayetleri senin aleminde 
ayet olsun. Elma elma iken, elma ayet oluyor. Ayet makamına nasıl çıkılıyor? Vahy-i 
sarih ile (anlatılan bu beş mertebe ile) bu sisteme gelen dimağ,̆ vahy-i zımnîyi 
mevcudattan alıyor. Yani ayetlerin içerisini mevcudatla fark ediyorsun. 
 
“Bir de göğe bakın! Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki Biz onu genişletmeye 
de malikiz.” 
 
Semaya bakmadan, ilmini yapmadan bu ayeti nasıl anlayacaksın? Teleskopla baktılar 
kâinat genişliyor. Onlar tesadüfe verdi. Biz bu ayeti tefsir etti diye bakıyoruz.  
 
“Sâdık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbaniyedir; 
fakat iki fark vardır. Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melâike 
vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır” (Şualar 124) 
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Vahiy geneldir, ilham kişiye özeldir. Yani vahiy ile ilham arasında iki fark var. 
Peygamberler olmayınca vahiy kendisini ilhama dönüştürdü. İlham mertebesini 
anlatıyor. Örnek: Mesela profesör kuantum fiziğini elektronun fiziksel boyutunu 
anlatırken, sınıftan çıkıyor karşı sınıfta “a-b-c” anlatıyor. Yani vahiy peygamberlerle 
muhatap görmediği zaman ilhama dönüşmüş̧. Vahyin meratibinde içinde ilham da var. 
Onu imtizaç etmis.̧ Gömlek de libastır, deri de libastır ama deri imtizaç etmiş. 
  
Dimağın bu şekilde boyalanmazsa sen mevcudat ayetlerini okuyamazsın. Elmaya 
baktığın zaman, bunun içindeki Esma-yı İlahiyeyi bir kitap gibi bir alim gibi Allah’ı 
burada görmek, okumak nasıl okuyacaksın? 
 
Vahyin beş ̧mertebesiyle boyalanıp, şekil alan bir insan; mevcudat ayetlerinde 
bulunan vahy-i zımnîleri (yani Kur’an’ın anlatmak istediklerini) görmek hakkına 
sahip oluyor. 
 

 
 
 
 
 
 

SURETİ à  mushaftır  

KANUNİYETİ à insandadır (berzah) 

HAKİKATIà bulunduğu mekan Arş ve Levh-i Mahfuzdur 

MAHİYETİà Subuti sıfatta Kelam-ı İlahi’dir 
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DİMAĞ 23 

İlhamın Mertebeleri, Şümullü 
İlham 
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“Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki: Sâdık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye 
benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbâniyedir; fakat iki fark vardır”. (Şualar 124) 
Demek Vahiy de ilham da mevcudat da Allah’ın konuşmasıdır. 
 
Üç çeşit konuşma vardır: 

1- Kelam 
2- Tekvin-i Ayetler 
3- İlham 

 
Vahiy ve İlham: Ama müstakil düşünmeyeceksin. İlham vahyin içinde. Vahiy de 
kelamın içinde. Vahiy, kelam, tekvin-i ayet Allah’ın konuşması; İlham ise bunların 
arasındaki bağdır. Kelam sıfatından gelen vahiy, Allah’ın konuşmasıdır. Elma armut 
vs. Allah’ın tekvini konuşmasıdır. Bu ikisi arasındakini bağlayan ise ilhamdır. Çünkü 
vahyin insandaki inkişafı, insanın ilhamlarına vesile olur. Yani kelam sıfatına ne kadar 
muhatab olursan, ilham-ı İlahi’ye mazhar olursun. Vahiy herkese aynıdır, o vahyin 
sende oluşturduğu muhatabiyet-i İlahiye ilhamdır. Vahyin bizatihi kendisi değil ama 
sendeki uyananların bütünlüğü. Vahyin sana vurması sonucu sende uyananlar, 
kazanımlar, mertebeler, anlayışın, ferasetin yani ilham. Peygamberlerde buna 
bitamamiha oluyor çünkü bütün isimler hüşyar, en canlı. Peygamberlere gelen vahyin 
kendisi. Vahiy geliyor, dönüştüğü zaman ayet oluyor. Mushafa ayet geliyor. Mushafta 
gözüken ayettir. Peygamberin ağzı aynı ağız, bu ağızdan ayet söylüyor. Bu ağızla 
hadis-i kudsi söylüyor. Bu ağızla hadis-i şerif söylüyor. Yani çekirdekten gövde çıkıyor, 
yaprak çıkıyor, çiçek çıkıyor, meyve çıkıyor, renk çıkıyor, koku çıkıyor gibi. 
 
“Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melâike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri 
vasıtasız olmasıdır”. (Şualar 124) Mesela: Peygamberimiz Amenerrasulü’yü kendisi 
almış, Cebrailsiz almış. Mesela: Hadis-i Kudsi’ler manası Allah’tan ifade tarzı 
Resulullah’tan. Hadis-i Şerif’ler ise manası ve ifadesi de Resulullah’tan. Cebrail (AS) 
yirmi dört bin defa gelmiştir. 
 
“Mesela, nasıl ki, bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var. Birisi: Haşmet-i 
saltanat ve hakimiyet-i umumiye haysiyetiyle bir yaverini, bir valiye gönderir. O 
hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için, bazen, vasıta ile beraber 
bir içtima yapar, sonra ferman tebliğ edilir. İkincisi: Sultanlık ünvanıyla ve padişahlık 
umumî ismiyle değil, belki kendi şahsıyla hususî bir münasebeti ve cüz'î bir muamelesi 
bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir âmi raiyetiyle ve hususî telefonuyla hususî 
konuşmasıdır. Öyle de Padişah-ı Ezelînin, umum âlemlerin Rabbi ismiyle ve kâinat 
Hâlıkı ünvanıyla, vahiyle ve vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlarıyla mükâlemesi 
olduğu gibi; her bir ferdin, her bir zîhayatın Rabbi ve Hâlıkı olmak haysiyetiyle, hususi 
bir surette, fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarz-ı mükâlemesi var. 
(Şualar 125) 
 
İlham ve şümullü ilham: İlham kendi ihtiyacına göre müteveccihen verilendir. Şümullü 
ilham ise toplumsal vazifedarlarda olur, asrın müceddidlerinde olur, toplumun ihtiyacını 
bir şahsa yükler, hissettirir. Yine orda da hissettirir ama kendi şahsı için hissetmez. 
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Sual: Bütün insanlığın ihtiyacı olan bazı keşiflerde şümullü ilham olabilir mi? 
Elcevab: Tabii ki şümullü ilhamdır o da maddede gözüken şümullü ilham. Toplumun 
ihtiyacına göre verilen icadlardır. Mucid: buldum diyor, buldum demek kayıp olan bir 
şeyi buldum demek, bulmanın altında olan bir şey var. Ne bulunur? çorabım kayıp, 
buldum! Olmayan bir şey bulunmaz. Var olan şey bulunur. O zaman seninle alakası 
yok, ümmetle alakası var. Demek ki ilham; şahsın merakı ve ihtiyacına göre verilen 
cevaptır. 
 
Şümullü ilham; Toplumsaldır, vazifedarlıktır. Üstad Bediüzzaman Hz. gibi, İmam-ı 
Rabbani gibi. Toplumun, ümmetin ihtiyacına göre verilen cevaptır. Şümullü ilham onu 
(kişiyi) mazhar ediyor. Sadık ilhamların temeli şümullü. 
 
“İkinci fark: Vahiy gölgesizdir, sâfidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler 
karışır, umumîdir. Melâike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi, çeşit 
çeşit, hem pek çok envâlarıyla, denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbâniyenin 
teksirine medar bir zemin teşkil ediyor. 
 

ّىِبَر ُتاَمِلَك َدَفَْنت َْنا َلْبَق ُرَْحبْلا َدِفَنَل ّىِبَر ِتاَمِلَكِل اًداَدِم ُرَْحبْلا َناَك ْوَ◌  (De ki: “Denizler, Rabbimin kelimeleri 
için (kelimelerini yazmak için) mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada 
(yardıma) getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden, denizler mutlaka 
tükenirdi).» 
 
Allah her şeyi ayette izah etmeye kalksa belki binlerce Kur’an olması lazım. Bu asra 
has Kur’an olsa, kaldırmaz mı? Her asra bir Kur’an olsa, ama bütün asırlara bir Kur’an 
yetti. Peki aradaki boşluk ne olacak? Bütün asırlara Kur’an, her asra bir Kur’an lazım. 
Kur’an içinde binler Kur’an var. Bunları nasıl çıkartıyorlar? Kelam-ı İlahi’de vahy-i sarihi 
vahy-i zımnîyi ne ile çıkartıyorlar? ilhamla çıkıyor. Kelamla, vahiyle inşa olup döllenen 
insan, vahy-i sarihe mazhar oldu. Vahy-i sarih bize ne katacak? Vahy-i zımnîyi yani 
ilhama vesile olacak. Vahy-i zımnînin neticesidir ilham. Vahy-i zımnîden de 
şümullü ilham çıkar. Allah sarih söyledi ama söylemek istedikleri de ayettir. Allah’ın 
sarih söylediği ayetler var, söylemek istedikleri de ayettir. Ama usul bakamından 
dışarıda ayet değil, içeride gizli. Ama Allah (cc) katında ayettir, söylemek istedikleri de.  
 
Mesela:  Ama nelerden felah bulacakları .(İşte felah bulanlar onlardır 7/157) َنوُحِلْفُمْلا 
belirtilmemiş. Bu herkese göre değişti mi? değişti. Felah kim bulacak? Kimisi şöyle 
anladı: Ben cehenneme gitmeyeyim felahım kurtuluşum budur. Kimisi: Beni cennetine 
koyması, benim felahım budur. Kimisi: Hayır beni Adn cenneti, Firdevs, Selam 
cennetine koysun dedi. Kimisi de: Benim felahım Allah’ın Rüyeti. Kur’an şurada veya 
burada felah bulacaklar demedi. Neden demedi? Ta ki herkes kendisine göre felahı 
çıkarsın. Kendini inşa etsin. Şimdi sarih ayetlerin içinde, sarih olmayan ayetler var. 
Usul bakımından peygamber yoluyla gelmediği için ayet denmiyor, içinde duruyor. O 
içinde duran bütünlüğe vahy-i zımnî diyoruz. Allah (cc) peygamber olmayıp, -
peygamber olsa vahy-i sarih çıkardı- asrın imamlarına şümullü ilham dediğimiz, o 
vahy-i sarihin içinde vahy-i zımnînin dışarı çıkmasına şümullü ilham deniyor. 
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Şümullü ilham Levh-i Mahfuz’suz olmaz. Bazı insanlar giriyor diyor Üstad. Peygamber 
yapsaydı çıkarsaydı Hadis-i Kudsi olurdu. Herkesi bağlardı. 
 
“Gayet nadir olarak Levh-i Ezelîye kadar keşif çıkar”. (Lem’alar 104) Ne yapıyor? 
Şümullü ilhamlara mazhariyet yetkisini alıyor. Levh-i Mahfuz’a girdin, ne kârın var? Bir 
tanesi, vahy-i zımnîye mazhar olup alem-i şehadete geldiği zaman şümullü ilhamla 
ifade ediyor. Ben vahy-i zımnîye mazhar oldum diyemez. Ondandır ki sözleri bir 
ateşpare olur. Kelamları tesir etmiş. Sözleri, davranışları bizim için esas olmuş. Levh-
i Ezeli’ye girince vahy-i zımnî, vahy-i sarih de orada. Fakat Levh-i Ezeli’ye (Levh-i 
Mahfuz) girdiklerinde orada ayeti görmüyorlar. Orada vahy-i zımnî meratiblerine 
mazharlar. Öyle olsaydı peygamberler gibi olurdu mi’racları. Dünyadayken alemlerinde 
vahy-i sarihe muhatap oldular, inşa oldular. Levh-i Mahfuz’a giriyorlar. Levh-i 
Mahfuz’da vahy-i sarih ile inşa olan dimağlarında vahy-i zımnîye mazhar oluyorlar. 
Ondan sonra geliyorlar dünyaya, konuşuyorlar veya teveccüh ediyorlar Allah’a. 
sonrasında cevabı budur buda budur diye tek tek cevap veriyorlar. Asrın ihtiyacını 
gideriyorlar. Vahy-i zımnîyi şümullü ilhama dönüştüren kendileri oluyor. 
 
Merhum Mehmet Akif'in “Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı, Asrın idrakine 
söyletmeliyiz İslam’ı” 
 
Vahy-i sarihle inşa olan bir dimağ, vahy-i zımnîye mazhar olur; vahy-i zımnîye 
mazhar olan o asrın imamı şümullü ilhamlarla o vahy-i zımnîdeki manaları dışarıya 
verir. 
 
“Her bir ayetin  

1- Müteaddid manası vardır.  
2- Hem her bir mana küllidir.  
3- Her asırda efradı bulunur”. (Şualar 268) 

 
Her asırdaki efradını, asrın imamı, şümullü ilhamla izhar eder. Her bir ayetin müteaddit 
manaları vardır, hem her bir mana da küllidir yani Ahmet’i Mehmet’i içine alıyor yani 
küllidir Osman’a da hitap ediyor bana da. Örnek: Navigasyonu verebiliriz. Navigasyon 
herkeste aynı ama herkeste farklı ifade ediyor. Niçin? meyl, ihtiyaç, merak 
nisbetinde sana cevap geliyor. Her bir ayetin müteaddid manası vardır, buna uydu 
misalini giydirebiliriz. Her bir ayetin çok çeşitli manası vardır. Yani; sarihin dışında 
zımnî manaları vardır. Her bir mana zımnîde küllidir. Yani uyduya bağlananlar çoktur. 
Her biriyle ayrı ayrı konuşur navigasyon. Bir milyar insan navigasyonla bağlansa 
navigasyon yorulur mu? Yorulmaz. Uydunun çok vazifesi vardır. Tv yayını yapar, yol 
gösterir, uzay verilerini taşır vesair. Uygulayalım her bir manada müteaddid mana var. 
Uydu ayettir. Her bir uydunun müteaddid vazifesi vardır: 1- Askeri verileri çeker. 2- Yol 
gösterir. 3- Televizyon, Radyo 4- İletişim 5- Hava tahminleri verir 6- Uzay verilerini 
taşır. Uydunun müteaddid vazifesinden bir tanesini al, küllidir. Askeri verileri ele alalım. 
Havacıya gösterdiği var, karacıya gösterir, keşifçiye, eylemciye gösterir. Her uydunun 
müteaddid vazifesi vardır. Her bir vazife de külli, ihatalıdır. (Ankara, Trabzon, Hatay 
vs) Her muhatapla da hususi konuşur. Her bir asırda da efradı bulunur. 
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Diğer bir örnek: Güneşin müteaddid vazifesi vardır. 1- Gezegenleri tutar, 2- Ağaçları 
büyütür, 3- Aydınlatır vs. çok çeşitli vazifeleri vardır. Her bir çeşitli vazifesinden olan 
ağaçları büyütmek vazifesi, hangi çeşit ağaç? Efradları çok çeşitli. (Erik, elma, armut 
vs. çıktı) Güneşin efradı; elma donmuş güneştir, balık donmuş güneştir, odun donmuş 
güneştir örnekleri çoğaltabiliriz. Ferdler değişik olarak kendini gösterdi; kimisi balık, 
kimisi de insan. İnsan da donmuş enerjidir aynı zamanda. Şimdi vahiy-i sarih ile dimağ 
inşa olursa iksirlenip, kalbi de ihya olup mayelenir. Sonra bu insan vahy-i sarih ile 
Kur’an’ın açık metniyle öyle bir manaya çıkar ki Allah’ın açık söylemediği ayetler olan 
vahy-i zımnîyi mevcudattan, mevcudatın pencereleriyle Levh-i Mahfuz’dakini okuma 
makamına çıkar. Allah’ın Kur’an’da söylediği vahy-i sarih ayettir. Söylemek istedikleri 
de ayettir ama vahy-i sarih değil vahy-i zımnîdir. Onu hangi kanalla dışarı çıkartıyor 
Allah? Şümullü ilhamlarla ortaya çıkartıyor. Üç yüz elli bin tefsir vahy-i zımnîdir. 
 
“Bir zâtın vücudunu bildiren en zâhir alâmet, konuşmasıdır”. (Şualar 147) 
 
Sual: Niye vücudu bildiren en zahir alamet konuşma demiş? kudret dememiş 
hayat dememiş? 
Elcevab: Abi buldum. Demek ki vardı da buldun. Olmayan şey bulunur mu? “aa geldi, 
ilham geldi” Allah’ın “Hey Murat” demesinden daha kesindir, sana bir mana doğması. 
Allah böyle konuşuyor. Onun vücuduna en kesin delil konuşmasıdır. Ama kör olası 
cehalet konuşmayı sese indirdi. Mevcudatla konuşmayı, vahiyle, ilhamla konuşmayı 
bilmiyor. Kur’an okumak Allah ile konuşmak değil midir? Hadiste geçiyor Allah ile 
konuşmaktır diyor ama insanın seviyesinde... 
 
Şümullü ilhamlar ne işe yararlar? Vahy-i zımnîyi dışarı taşırlar. Dışarıya taşıyan 
kişilere de insani berzah denilir. Levh-i Ezeli’ye girenler, vahy-i zımnî içerisindeki 
delalet, işarat, sunuhat, tuluat tarzındaki zımnî manaları alırlar ve ümmete getirirler. 
Bunu getiren kişilere insani berzah denir. O kendine has olana ilham; ümmeti alakadar 
eden ilhama da şümullü ilham denilir. Şümullü ilham, yaptığı sohbeti Risale-i Nur gibi 
doğuyu batıyı, kuzeyi güneyi, kadını erkeği, profesörü çocuğu tenvir ediyor; ihya ve 
inşa ediyor. Şümullü ilhamın özelliği budur. Peki nasıl anlarız Şümullü İlham tarikat mı? 
Tasavvuf mu? Nurculuk mu? Eğer o mevzu, aynı mevzu profesörü de doyuruyor, 
çocuğu da doyuruyor, kadını da erkeği de köydeki cahili şehirdeki okumuşu da 
doyuruyorsa onun adı şümullü ilhamdır. 
 
“Sonra, ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı, gördü ki: Mahiyeti ile 
hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor Birincisi: Teveddüd-ü İlâhî denilen 
kendini mahlûkatına fiilen sevdirdiği gibi, kavlen ve huzuren ve sohbeten dahi 
sevdirmek, vedûdiyetin ve rahmâniyetin muktezasıdır”. (Şualar 125) 
 
Teveddüd-ü İlahi: Elmayı mandalinayı yapması kendini fiilen sevdirmesidir. Lezzetli 
şeyler olmasa Allah’tan lezzet alınmaz. Sevdiği şeyleri yaratması. Allah’ım bizi severek 
sevmeyi öğretti. Vererek vermeyi öğretti. Lezzet alarak lezzetlendirmeyi öğretti. 
Örneğin: Mandalinayı yedik. Mandalinadaki lezzet sevgiye dönüştü. Mandalinayı yedik 
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enerji ortaya çıktı. Sanatına maşallah hikmetine barekallah, hayret fesübhanallah 
diyerek o çıkan enerjiyi adresledik. Allah’a döndürdük onu. O zaman Allah sevgisi ne 
kadar oldu? Mandalinadan aldığın lezzet kadar oldu. Bak şimdi Allah sevgisini 
mandalinadaki lezzetle dönüştürdük. Lezzet sevgiye dönüştü. Allah yoktu alemimizde. 
Mandalinayı yedik. Allah Allah maşallah barekallah bunu gübreden çıkarttın 
fesübhanallah! Bir hayret ve muhabbet oldu mu? Bir sevgi coşar oldu mu? 
Mandalinanın aktif ettiği o iltifat-ı ilahiye, Muhabbet-i Rabbaniye’ye dönüştü. 
Mandalinanın kılıfı Allah’a muhabbete dönüştü. Buna da manayı harfi deniyor. 
Mandalinanın lezzeti mana-yı ismidir. Mandalinadaki lezzetin Allah’a taşınması 
mana-yı harfi oldu. 
 
“Sonra ilhamlar cihetine baktı, gördü ki: Sadık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye 
benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbaniyedir, fakat iki fark vardır: 
Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melaike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri 
vasıtasız olmasıdır. 
İkinci fark: Vahiy gölgesizdir, safidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, 
umumîdir. 
Sonra; ilhamın mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine baktı, gördü ki: Mahiyeti ile 
hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküb ediyor. 
Birincisi: Teveddüd-ü İlahî denilen, kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi, kavlen ve 
huzuran ve sohbeten dahi sevdirmek, vedûdiyetin ve rahmâniyetin muktezasıdır.  
İkincisi: İbadının dualarına fiilen cevab verdiği gibi, kavlen dahi perdeler arkasında 
icabet etmesi, rahîmiyetin şe'nidir.  
Üçüncüsü: Ağır beliyyelere ve şiddetli hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve 
feryadlarına ve tazarruatlarına fiilen imdad ettiği gibi, bir nevi konuşması hükmünde 
olan ilhamî kaviller ile de imdada yetişmesi, rububiyetin lâzımıdır.  
Dördüncüsü: Çok âciz ve çok zaîf ve çok fakir ve çok ihtiyaçlı ve kendi mâlikini ve 
hâmisini ve müdebbirini ve hâfızını bulmağa pek çok muhtaç ve müştak olan zîşuur 
masnularına, vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi, bir nevi 
mükâleme-i Rabbaniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve 
mahsus ve bir mahluka bakan has ve bir vecihte, onun kabiliyetine göre onun kalb 
telefonuyla, kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i uluhiyetin 
ve rahmet-i rububiyetin zarurî ve vâcib bir muktezasıdır diye anladı”. Şualar (124 -125 
- 126) 
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Umumi ve hususi dünya, dimağ mertebeleri, vahiy, ilham ilişkisini gösteren şekil  

 
İlhamın mahiyet, hikmet, şehadet ve neticeden terekküb eden dört nurunun vicdandaki 
birleşmesi:  

• İrade    à 2. Rahîmiyetin şe’ni 
• Zihin    à 3. Rububiyetin şe’ni 
• His     à 1. Rahmâniyetin şe’ni 
• Latife-İ Rabbaniye  à 4. Vacib bir muktezası 

 
İlhamın hulasası;  
1- İlham ile vahiy arasındaki iki fark anlatılıyor. 2- İlhamı anlatıyor dört kategoride… 
 
Vahiy dimağidir. İlham kalbidir. Çünkü; ilham kalbe aktığına göre vicdansız kalbe giriş 
yoktur. Kalbin giriş kapısı vicdandır. Vicdanın hakikatı dört, ilhamın hakikatı dört; iki 
fark olması dimağdaki iki mertebeden (tahayyül, tasavvur) geliyor. Vahyin beş 
mertebesi, ilhamın beş mertebesine. Vahiy ile ilham arasındaki iki fark kişiye özel olan 
ve kişinin özel dünyasını oluşturan tasavvurları ve tahayyülleridir. İki farktan bir tanesi 
tahayyül bir tanesi tasavvurdur. Tahayyül ve tasavvur kişinin kendi özel dünyasıdır. 
Suretler iki tanedir gölgeli ve gölgesiz suretler. Gölgeliler heykeller, gölgesizler 
resimler. İlhamın ekserisi vasıtasızdır. 
 
Vahiyle itikad, iltizam, iz’an, tasdik, taakkul, inşa oldu. Senin tasavvurun tahayyülün 
değişmeyecek mi? Vahye muhatap olan bir dimağ tasavvurları, zanları düşünceleri 
değişecektir. Ama sana gelen o düşünceler, ilhamlar vahy-i zımnîdir. Vahy-i Sarih 
değildir. Sana gelenler ayet değil. Vahyin hizmetini gören şümullü ilham. Vahiyde 
vasıta var, vahyin hizmetini gören şümullü ilhamda vasıta yok. İlham olduğu için. 
 
Herkesle alakalı bir ilhama örnek vereyim. Dedim ki Ya Rabbi! Bu ölüm ve kabir 
korkusu ve imansızlık, cehennem korkusu neden var? Neden tehdit unsuru? 
Namazdayken gelen mana; eğer ölüm korkusu, cehennem korkusu vb. gibi tehdit 
unsuru olmasaydı, hayatın ifrat ve tefritten kurtulup haddi vasata giremezdi. İnsanı 
insan yapan istikametine koyan bu korkulardır. Bu seni inşa etmek içindir. Hamuru 
yaparsın ama pişmesi lazım. Bu korkular insanı pişirmek içindir. Ölüm korkusunu ölüm 
anında Allah (cc) Müslümandan kaldırıyor. Ölümü sevdiriyor. Örneğin Üstad Hz. ben 
cidden ölümü sevdim diyor. Almanya’da yaşlı hasta ziyaretinde bulundum. Çok zor 
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nefes alıyordu kendisinden geçmiş bir vaziyette bir anda sekeratta iken doğrularak bir 
noktaya bakıp gülerek “niçin zahmet buyurdunuz” diyor gülerek bir şey görmese bunu 
söyler mi? 
 
Korkuyla sevinç arasında fark var değil mi? Demek ki korku ondan kaldırıldı. Gideceği 
yer ona gösterildi. Hadiste diyor ki Müslüman’a gideceği yer gösterilir, ölüm korkusu 
hissettirilmez. Mesela kadınlar ellerini kestiler hissetmediler, Yusuf (as)’ı görünce. Acı 
var ama Yusuf’un güzelliği onlara o kadar lezzet verdi ki ellerinin acısını hissetmediler. 
Peki niçin anlattım soruyorum bu ilham zatıma mı has, genellendi mi? Genellendi. 
Soruyorum genel mi? hususi midir? Şümullü ilham herkesi içine alıyor. Çünkü herkes 
ölecek mi ölecek. Müslümanlara neden geliyor diye sormam şümullendirdi, ihtiyaç 
olduğu için. 
 
Gelen bazı ilhamlar bazen herkesi kapsar, bazen sırf sana cevaptır. Mesela yol 
ayrımında sağa mı, sola mı gideyim? Bu aradığım dairenin zili bu muydu? vb. içine 
gelen doğmayla, ilhamlarla sünuhatlarla ne yaparsın? Zile basarsın, bu sünuhattır. 
İlham genellenirse ve muhatabiyet-i ilahiyeden gelen o cevapta biraz önceki verdiğim 
örnek gibi herkesin hoşuna gidecekse Müslümandan sekeratta ölüm korkusunun 
kaldırılmasını öğrenmen ve seninle ve umumla alakalanması bu şümullü ilhamdır. 
 
Soru: Levh-i Mahfuz’dan mı geldi? 
Elcevab: Levh-i Mahfuz’dan gelmeyen bir şey yok. 
 
Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde 
olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir 
tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, 
Levh-i Mahfuz’da) olmasın. (En’am 59) 
 
Risale-i Nuru Kur’an’a dayandırıyorsunuz Kur’an’da var diyorsunuz şirk 
yapmıyor musunuz? dedi şirkte şirk var dedim. Kur’an’da senin böyle diyeceğin yok 
mu? İbn-i Abbas r.a; Kaybolan devemi Kur’an ile buluyorum. Kur’an’da Ebu Cehil var. 
Şeytan’ın duası var. Kimisi sarahaten, remzen, işareten. Kur’an kâinatın hulasa-i 
haritası değil midir? Kâinatta olan küfür bile var. Kur’an’da yok demek nakıseliktir. İlm-
i İhata etmemiş demektir Kur’an da Risale-i Nur neden olmasın? hemen hemen tecdid-
i iman et dedim. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 24 

Vahiy İlham Ayet 
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Güvenilir insan kimdir? hata yapmayan değil; hatasını anladığı zaman, hatasını 
hangi yol ve yöntemle yapmışsa aynı yol ve yöntemleri kullanarak hatasından geri 
dönüp telafi edebilendir. Bu bize harika bir güven verir. Tövbe de böyledir. İslam 
hukukunda tek başına işlenen günahların tövbesi de hususidir başkasına anlatma şahit 
yapma. Beraberce işlenen günahların tövbesi de beraber olduğun kimselere tövbeni 
söylemen gerekir. Yani gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikâr işlenen 
günahların tövbesi aşikardır. 
 
Vahiy: Lügat manası: Bir fikrin veya mananın, bir hakikatın veya emrin Allah (cc) 
tarafından peygamberlere bildirilmesi. Kitap, kelam, işaret, irsal, ilham, emir, tesir bir 
şeyi harfiyen i’lam (bildirmek), bazı hususi maksatları tebliğ gibi manalara gelir.  
İlham: Allah (cc) tarafından kalbe gelen hususi manalar. Veya geleni yutkunmak. 
 
Dimağ nasıl çalışıyor diye öğrenmeye çalışıyoruz. Dimağı çözemiyorsak, onu 
çalıştıran malzemeleri çözerek, onunla içine gireceğiz. Yöntem: Bir şey nedir? 
Sorusuna cevap ararken çözemediğimiz zaman, ne değildire bakarız. Dimağı 
çalıştıran vahiydir, kalbi çalıştıran ilhamdır. Vahyi çözersek, dimağı o çalıştırdığı için 
dimağı da keşfetmiş oluruz. İlhamı bitirdikten sonra bugün planımız Allah nasib ederse; 
Ayet nedir? Nerede teşekkül ediyor? Levh-i Mahfuz’a kelam indiği zaman mı ayete 
dönüşüyor veya Peygambere Levh-i Mahfuzdan vahiy geldiği zaman, o vahiy 
peygamberin ruhunda ayete dönüşüp mü bize geliyor? onu çözeceğiz. Sübut-i sıfattan 
Levh-i Mahfuza indirildi, sonra Kadir gecesinden başlayarak peyderpey Kur’an 
Peygamberimize vahy edildi. Acaba Levh-i Mahfuz’daki ayetleri mi getirerek vahiy 
dendi, yoksa vahiy gelip, vahiy peygamberin ruhunda ayete dönüşüp mü bize geldi 
bilmiyoruz. Ayet için sekiz dokuz ay uğraştım. Göreceğiz ki Ayet-el Kürsi nedir, Ayet-i 
Kübra nedir? 
 
“İnsan şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi,  
Ve hakikat-ı Muhammediye aleyhissalâtü vesselâm cihetiyle çekirdek-i aslîsi, 
Ve kâinat Kur’an’ının âyet-i kübrası ve İsm-i Âzamı taşıyan âyet-ül-kürsîsi,” (Şualar 
218) 
 
Şecere-i Hilkat = Kur’an-ı Kebir-i Kâinat = İnsan-ı Ekber = İslamiyet. Bunlar aynıdır. 
Birbirine geçişlidir (Muhakemat’ta eklemiş. “Medeniyet-i Kübra olan İslamiyet”) Bu 
dördü birbirine geçişlidir. Aynı şeyler, hakikatları farklı. Birini çözemezsen, onun 
özdeşini çözersen, bunu da çözmüş olursun. 
 
“Gayet kuvvetli bir tezahüratla, vahiylerin hakikati, âlem-i gaybın her tarafında, her 
zamanda hükmediyor.” (Şualar 123) Bu dersler ile kendimize, Allah’a ve en büyük 
meselemiz olan kabire ve ahirete öyle bir ünsiyet, tanışıklık oluyor ki ayrılık 
gayrılık olmadığını görüyoruz. İnsan dünyada rahat ediyor. Tanıştığımız bir alem 
olduğunu, korkulacak bir alem olmadığını. Korkulacak kişi olmadığımızı... Hep 
kendimizden kaçmışız, uzaklaşmışız her şeyle (cep telefonu, televizyon vs. ile). İnsan 
en çok kimden korkmuş? kendisinden korkmuş. Hep kendisinden kaçmış. 
Birazda haklıydı. Çünkü dipsiz bir dehliz insan! Bu dersler Ahiretin, Allah’ın, 
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kendimizin korkulacak şeyler olmadığını gösteriyor, öyle bize ünsiyet ve tanışıklık 
veriyor ki, oraya gitmenin ya da orayı burada yaşamanın, onunla meşgul olmanın 
hakiki hürriyet olduğunu, korkunun kalktığını görüyor insan. Ölüm gelmeden evvel 
ölümün gelmesini bekleyenler de insan. Buralardan oraları konuşuyorlar. Bir yerlere 
gitme gelme yokmuş yani! Bu dersler bize alışkanlık getiriyor, insan oraların yabancı 
olmadığını anlıyor. 
 
“Sâdık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbâniyedir; 
fakat iki fark vardır… ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır.” (Şualar 124)  
 
Vahiy ve ilhamla ilgili tablolar: 

 

 
 

«Vahiy Haşmet-i Saltanat ve  

hakimiyet-i umumiye  

V 
A 
H  
İ 
Y 

haysiyetiyle »  

O hakimiyetin ihtişamını ve  

 emrin ehemmiyetini göstermek için       

bazen, vasıta ile beraber bir içtima 

yapar» (Ş:124) 

İLHAM 
«Hususi münasebeti ve 

  cüz’i bir muamelesi 

bulunan has bir hizmetçisiyle veya         

bir ami raiyetiyle ve  

hususi telefonuyla                  

hususi bir  

konuşmasıdır» 

«Umum âlemlerin Rabbi ismiyle 

ve kâinat Hâlıkının unvanıyla,  

V 
A 
H  
İ 
Y 

mükalemesi  

olduğu gibi» 

vahiyle ve  

vahyin hizmetini gören 

şümullü ilhamlarıyla 

İLHAM 
herbir ferdin,  

herbir zîhayatın 
Rabbi ve Hâlık’ı  

olmak haysiyetiyle 

hususi bir surette,  fakat perdeler 

arkasında  onların kàbiliyetine göre 

bir tarz-ı mükâlemesi vardır» 
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Yazmakla şu oluyor: Görselle akıl çalışıyor ama yazmakla şunu fark ettim dikkat latifesi 
aktif oluyormuş. Yoksa dikkat olmuyor: “Nazlanan ve istiğna gösteren nazeninlerin 
mehirleri dikkattir” (Muhakemat 84) 
 
Soru: Vahiy, Cebrail’den başka bir melek vasıtasıyla geldi mi? 
Elcevab: Gelmez fakat Cebrail’siz aldığı olmuştur. Örneğin: Amenerresulü. Vasıtalı 
Cebrail ile aldı. Vasıtasız aldığı da ayet olmuş, bazen de vasıtasız aldığı ilham. İlhamın 
manası Allah’tan ifadesi Resulullah’tan olursa hadis-i kudsi. Manası Resulullah’tan 
ifadesi de kendisinden olursa Hadis-i şerif olur. İlhamın mantığı vasıtasız almasıdır. 
İlhamın vasıtasız aldığı var, ilhamda da ayet özelliği var şümullü ilham deniyor ona da. 
Ünvan nedir? Kim o sıfatlara haiz ise taşıyorsa O odur o zaman. O sıfatların cem’ine 
ünvan denir. Mesela, Zülkarneyn bir ünvandır. Mehdi bir ünvandır. 

VAHİY 

İLHAM 

gölgelidir 

renkler karışır, 

umumidir 

melâike ilhamları ve  

insan ilhamları ve  

hayvanat ilhamları gibi, 

çeşit çeşit, hem pek çok envâlarıyla,  

denizlerin katreleri kadar  

kelimat-ı Rabbâniyenin teksirine  

medar bir zemin teşkil ediyor.» 

Gölgesizdir  

Safidir,  

Havassa hastır. 

“İlhamın; 

à mahiyeti 

à hikmeti 

à neticesi 

dört nurdan   

terekküb ediyor. 

Birincisi: Teveddüd-ü ilahi denilen kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi 

İkincisi: İbadının dualarına fiilen cevab verdiği gibi 

Üçüncüsü: Ağır beliyyelere ve şiddeti hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve  

                    feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdat ettiği gibi. 

Dördüncüsü: 

Çok aciz ve  

çok zaif  ve  

çok fakir ve  

çok ihtiyaçlı 

kendi malikini ve  

hamisini ve  

müdebbirini ve  

hafızını 

bulmağa pek çok muhtaç ve  

müştak olan zişuur masnularına  

vücudunu ve huzurunu ve  

himayetini fiilen ihsan ettiği” 
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Şimdi diyelim ki; sen bir asrın mebususun, sana vahiy gelmiyor çünkü peygamber yok. 
Fakat asrın imamı öyle bir iş yapıyor ki; geçmişlerdeki Ad kavmi, Semud kavmi, Lut 
kavmi gibi şehirlere çokluğundan değil, o insanların irşadının zorluğundan kaba ve 
bedevi olmalarından dolayı kuvvetli bir irşad edici lazım bu yüzden peygamber 
gönderilmiş. Bu asırda insanlar bozulmuş ama anlayışları yüksek, kabiliyetler gelişmiş. 
Mesela: İbn-i Sina’yı İbn-i Sina yapanı şu anda ilkokul çocuğu biliyor. İbn-i Sina niçin 
hala büyük gözüküyor? Zamanın İbn-i Sina’sı olduğu için. Şimdi anlayışlar, kavrayışlar 
yüksek olduğu için peygambere gerek yok. İlimle uğraşmak çok kolay. Doğruyu bulmak 
çok kolay. Cennete gitmek çok kolay bu asırda ama çok zor. 
 
Eskiden insan Arapçayı ilm-i usul-ü dini vs. on beş sene okuyorlardı ki onuncu sözde 
anlatılan haşir meselesini anlayabilsinler. Onuncu söz ortaya çıktıktan sonra artık on 
beş seneye ihtiyaç yok. On beş sene eğitim yapan hocana da gerek yok. Çünkü vasıta 
ilmi bu. Ama bu neslin devam etmesi için o kanunun silsilenin bazı pirleri devam etmeli. 
O ilim ortadan kalkmaması için bazı yapıların kursların devam etmesi lazım, o 
unutulmamalı. Bunları şümullü ilhamı anlatmak için anlattım. Demek ki peygamber yok, 
vahiyde yok ama iki bin üç bin kişilik bir topluma peygamber gelmiş. Şimdi yedi milyar 
insan var. Şimdi asır eski asır da olsaydı belki yetmiş bin peygamber olurdu. Brezilya 
devletine yetmiş tarz peygamber lazım olurdu. Ulaşım yok, haberleşme yok, muhabere 
yok, anlayışları tamamen bedevi. Asrın imamı peygamber değil, vahiy almıyor. 

à Saltanatlı uzma unvanıyla 

à Hilafet-i kübra  namıyla 

à Hakimiyet-i amme haysiyetiyle         

V 
A 
H  
İ 
Y 

evamirlerini etrafa  

neşir ve teşhir   

İLHAM 

à Ami bir raiyetiyle 

à Cüz’i bir iş için 

à Hususi bir hacete dair, 

has bir telefonla  

sohbet etmektir      (S:561) 

maksadıyla 

(S:561) 

Şu kainat  

à Halıkının ve 

à Malik’ül Mülk ve 

à Vel melekütün ve 

à Hakim-i Ezel ve Ebedin                   

iki tarzda mükalemesi, 

sohbeti , iltifatı vardır       

Birisi: à cüz’i  ve  

           à has  

Diğeri: à Külli ve  

             à amm      (S:561) 
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Vahiyle ilham arasında bir berzah var o da şümullü ilham: Ama asrın yetkilisi, 
irşadıyla vazifeli. “Ümmetimin alimleri beni İsrail’in peygamberleri gibidir.” Unvan aynı, 
peki irşad edecek vahiy almıyor, ilham da has olacak. İlham has ve hususidir o zata, 
senin zatınadır beni bağlamaz. O zaman vahiyle ilham arasında bir berzah var o da 
şümullü ilham. Vahiy değil vahye benzer. İlham değil, ilhama benzer. Vahiy görevini 
görüyor. İlham her ferdin, her zihayatın Rabbi, Peki Rab, Rab… Rableri toplayınca ne 
olur? Rabb-ül alemin olur. Yani şümullü ilhamdan Allah-u Ehad çıkıyor. Şümullü 
ilham hatem (en son meyvedeki çekirdeği toplayan); ilham ise batın oluyor. Vahiy ve 
ilhamın berzahı şümullü ilhamdır. Neden şümullü ilham, vahiy ve ilhamdan farklı? 
Çünkü peygamber değil ki, vahiy gelsin. Normal bir insana, hayvana da ilham geliyor. 
Bu ümmete irşad ile vazifelisin ama yetkin yok! Olmaz. Cenab-ı Hak vahiyle ilham 
arasında bir sistem getirmiş. 
 
Molla Resul abi demiş; Seyda sen ceddimizin dinini mi bozuyorsun? “Niye?” demiş 
Üstad. Molla Resul abi: Metine bakıyoruz senin dediğinle hiç alakası yok. Kelime-i 
Şehadetin manası nedir? Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed (asm) onun kulu ve 
peygamberidir. Üçüncü Söz’de: “Halık ve Rezzak, ondan başka yoktur. Zarar ve 
menfaat onun elindedir.” demiş. Molla Resul abi: Ne alakası var Seyda? demiş. Üstad: 
Oradaki Allah, İsm-i Azamdır. İsm-i tafdildir, zatîdir. Bütün isim ve manalara camidir. 
Hangisi işine yarıyorsa onu ortaya çıkarıyorsun. 
 
İkinci bir örnek: İmam-i Bakir Hz. Hüseyin’in oğludur. İmam-ı Azam için dediler ki dini 
bozuyor. İmam-ı Bakır gelmiş, İmam-ı Azam’a. İmam-ı Azam efendimiz tabiin imamıdır. 
İbn-i Mesud’dan ders almıştır (sahabeden). İmam-ı Bakır seslenmiş; “Ey Numan-ı bin 
sabit (İmam-ı Azamın ismi), sen ceddimizin dinini bozuyorsun, akılla gidiyorsun” demiş. 
İmam-ı Azam: “Ben ceddinin dinini bozsam, akılla hareket etsem; mestte ayağımın 
altını mest ederim kiri temizlemek için üstüne mest etmezdim. Büyük abdeste taharet 
getirdim, meniye gusül getirdim, akılla gitsem mantıken olsa tersini yapardım. Çünkü 
büyük abdest meniden pistir.” İmam-ı Bakır: “Tamam zira ben babamdan da aynısını 
duydum” demiş. 
 
Yani insan alıştığı bir yerden çıkmak istemiyor. Kendini tanımaktan çok korkuyor. 
Keşfetmekten çok korkuyor. Yöntem geliştirmekten çok korkuyor. Yöntem geliştirenler 
tarih boyunca hep itham edilmişler. Hapsedilmişler, zulmedilmişler. Örneğin: İmam-ı 
Azam hapse atılmış, Ahmed bin Hanbel hapse atılmış. Yöntem, mevcud içinde 
geliştiriyorsun. Üstad’a da sen hiçbir şark ulemasının gittiği yoldan gitmiyorsun denmiş, 
zaten gitmediği için müceddidliktir. 
 
Üstad, Muhakemat’ı ulema için yazmıştır. Ulemanın eline vermiş, bunu anlayın 
çözün demiş. Sonra münazaraya kalkın demiş. Ulema Muhakemat’ı görünce, Üstad’a 
Bediüzzaman lakabı vermişler. Risale-i Nur çıkınca hiçbir ulema, Risale-i Nur’un 
karşısına çıkamamış. Öncesinde Muhakemat’ı gördükleri için ağızlarının fermuarları 
kapalı idi. Mehdi yetmiş tane şarklı ulemayı kesecek diyor, Muhakemat kılıcıyla. Siyasi 
Mehdi de Manevi Mehdi de yapacak onu. Efendimize Muhammed-ül Emin lakabını 
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düşmanları koydukları gibi, Bediüzzaman’a da Bediüzzaman lakabını talebeleri değil, 
muhalif ulema koymuştur. Efendimizin lakabı İslam’dan önce konmuştur. 
Bediüzzaman lakabı da Risale-i Nurdan sonra değil Risale-i Nurdan öncedir. Üstad 
Muhakemat’ta, dolaştığı alemleri ifade edecek; rumuz, simge, sembol kullanarak 
buraya kaydetti. Sizde çözün, yürüyün dedi ben taş koydum. Biz çok bozulduk, bizim 
seviyemize ilim inmeyecek, biz çıkacağız. İlim bizim seviyemize inerse, çıkacak bir 
hedefimiz kalmaz, hedef ortadan kalkar. 
 
Sual: Mesela; Niçin zenginler bütün dertleri ve ihtiyaçları giderilenler intihar 
ediyorlar, psikolojik sorun yaşıyorlar da fakir fukarada, Afrika’da, doğuda veya 
bizim anne babalarımız eskilerde psikolojik sorun yok?  
Elcevab: Çünkü insanın ihtiyacı var oldukça, tam giderilmedikçe; o insanları canlı tutan 
bir hedef olmuş o ihtiyaçlar. Ama zenginlerin ihtiyacı olmadığından her istediği yerine 
geldiğinden artık hedefi kalmamıştır. Savaşı kendisine dönmüştür. Ondandır ki 
rahatsız olanlara çalış diyorum. Bir daha İnsan ne kadar ihtiyaçlıysa ne kadar talep 
ediyorsa o kadar huzurludur. Ne kadar fakirse o kadar mutludur. Ne kadar eline 
geçmişse o kadar mutsuzdur. Çünkü hedef kalmadı. İnsanı aktif eden, canlı tutan 
hedefin varlığıdır. 
 
Şümullü ilhamlar, hususi ilhamlardan farklıdır. Din içinde olur, cemaat içindeki bazı 
ferdlerde olur. Şahsi ilhamlar hepimizde olur. İslam içinde, asrın imamları şümullü 
ilhama mazhardırlar. Vahiy değiller, ilham da değiller; vasıtalı şümullü ilham çünkü o 
toplumu irşad etmeyle vazifelidir. Cemaat içerisinde, cemaat ülfet belasına duçar 
olduğu zaman, bazı şahısları şümullü ilhama mazhar edip, cemaatin ülfetini kırarlar. 
Ve ne yaptığınızı bilmeniz adına söylüyorum: Üstad gelecek zaman için diyor: 
 
“Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle, Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle derim 
ki: Ben, Nokta, Katre ve Katre'nin Zeyli, Zerre, Şemme, Habbe ve sair risalelerimde 
müteferrik hadsiyatı ve parça parça aynaları dercetmişim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle 
bir zaman gelir, birisi bütün bu müteferrik hadsleri ve parça parça aynaları tahrir ve 
tasvir edip birleştirirse; öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynelyakînin nuru o aynada 
zahir ve nümayan olacaktır. Hem onlardan öyle bir hads tahassül edebilir ki, 
hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler açacaktır inşâallah Neden olmasın! Çünkü (bütün 
bu risalelerdeki mes'eleler, hadsler) yalnız Kur'an-ı Mübin'in feyzinden mülhemdirler.” 
(B. Mesnevi-i Nuriye 256-257) 
 
Ayna dediği kendini seyredeceksin oradan. Ne yaptığımızı bilerek yapmak lazım. 
Üstad diyor ki “Ben bilmeyerek istihdam edildim, siz bilerek istihdam ediliyorsunuz.” 
Ayağımızı denk atmak. Endişe etmemek. Sağdan soldan gelen parazitlere kulak 
asmamak, yolumuza devam etmek, hata kusurlarımızı külliyatın içinde bulmak, ne 
derler diye yaşamamak.  
 
Vahiyde vasıta Cebrail. İlhamda vasıta yok. Şümullü ilham: Risale-i Nur’la muhatab 
olana geliyor, vasıta ise Üstad Hazretleri. Üstada yazdırılması şümullü ilham. Üstad ile 
vasıta ne oldu? Vahiyde Cebrail var, ilhamda vasıta yok; şümullü ilhamda vasıta kim? 
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1- “Aradığımızı aradığımız zattan sormalıyız” (Şualar 259) 
2- “...orada bulunan bir keşf-el kubur velisini güldürdü ve Rahmet-i İlahiye’yi tebessüme 
getirdi.” (Şualar 259) 
 
Bu şümullü ilhamdır. Direk Allah sana veriyor. Fakat keyfiyeti kalitesi vahiy değildir. 
Şümullü ilham da Allah (cc) var. Şümullü ilhamlar vasıtalı ilhamlardır. 
 
Vahiy: “Haşmet-i Saltanat ve Hakimiyet-i umumiye haysiyetiyle” Demek ferdden ferde 
değil o yüzden vasıtalı, saltanatı ilgilendiriyor vahiy. Küçük idrar belirli bir yerden geliyor 
belirli bir yerin atığıdır; meni ise bütün vücuddan süzüldüğü için bütün vücuttan geliyor, 
onun için bütün vücudu yıkaman gerekiyor. İdrar ise belirli bir organı yıkaman 
gerekiyor. Çünkü belirli bir yerden geliyor. Bunları niye anlatıyorsun? Bütün saltanatı 
anlamlandırdığı için vahiy, saltanat bütünlüğünden geliyor. Vahiy bütün varlık 
düzeylerini ifade ediyor. On beşinci Şua’ da Peygamberimiz (asm) için “Alem-i gaybı 
alem-i şehadete taşıdı.” diyor. Yani ezeli ebede bağlayan bir koridor oldu. 
 
“O hakimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için bazen vasıta ile 
beraber içtima yapar, sonra ferman tebliğ edilir.” (Ş: 125). Vahiy inerken tüm melaikeler 
(nereye müekkel melaike varsa) hepsini alakadar ettiği için, başlarında dört melek, 
vahiy anında koridor oluyorlar. Cebrail ve avenesiyle vahiy indiriliyor, koridordan 
indiriyor. Vahyin ilk dönemlerinde yıldız kayması çok oluyordu. Fizikteki adı yıldız 
kayması, dindeki adı recm-i şeytan. O vahyin geleceği zamanlar çok sık oluyormuş. 
Vahye şüphe iras etmemek için, vahiy inerken meleklerin şeytanlara attığı mancınıklar 
imiş. Milyonlarcası yok ediliyorlarmış. Sonrasında koridor açılıyor vahiy iniyor. Bu, 
saltanatın ve hakimiyetin ihtişamını göstermek için. Bununla insanlığın ehemmiyeti 
gösteriliyor. Esbablı tecellisinde vasıta kullanılıyor. Haşmet-i saltanatı göstermesi, 
bütünselliktir. Bütünselliği anlamlandırdığı için vahiy, o zaman vahye Cebrail gerekiyor. 
Yani mümessili gerekiyor. 
 
“Ve o memurlar, o vasıtalar; kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar içindir.” 
(Sözler 293) Dimağ koridor açıyor, vahiy dimağı muhatap alıyor, burayı malzeme 
yapıyor. Tefekkürde koridor açıldığı için şeytan vesair tarumar oluyor. “Esbab, izzet ve 
azamet-i kudretin perdesidir.” (Mesnevi -i Nuriye 254) (El azamet-ü izaru ve kibria-i 
ridau) 
 
Hayal edin; Kab-ı Kavseyn’den beri tüm mümessiller dizilmiş. Arkalarında tüm 
yaverleri, herkes selama durmuş. Cebrail ayet indiriyor. Koridordan iniyor. Kime iniyor? 
Senin için ona iniyor. Fena fir resul olursan sana iniyor. İbrahimî meşreb olursan 
İbrahim benim diyebilirsin. Ne zaman İsevi meşrebinde inkişaf edersen İsa (as) benim 
diyebilirsin. Aleyhissalâtü vesselam “Musa benim, İsa benim, İbrahim benim…” demiş. 
Levh-i Mahfuz’a kelam indiği zaman orada ayete dönüşüyor birinci kavlimiz, ayeti 
vahiyle getiriyor. Veya Levh-i Mahfuz’dan vahiy getiriyor. Peygamberimizde vahiy 
ayete dönüşüyor dönüştürme santrali gibi. 
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Bilemiyorum ama kanaatim şu; Levh-i Mahfuza kelam tecelli ediyor, Cebrail de bilmiyor 
sonra oradakini alıyor, bu alış ve iniş sürecinin cem’ine vahiy deniyor. Levh-i Mahfuz’da 
ayete dönüşüyor. Levh-i Mahfuz’a kadar kelam, Levh-i Mahfuz’dan Peygamberimize 
kadar vahiy. Şümullü ilhamlar da Levh-i Mahfuz’dan alınıyor. Şümullü ilhamlarda 
kesinlikle vasıta var. 
 
Sadece ilhamda vasıta yok. “İlhamların ekserisi vasıtasız,” öyleyse mefhum-u muhalifi 
ekseri vasıtalı olur. 
 
1- Kur’an’ın söyledikleri var. 
2- Mefhum-u muhalifi var. (zıtları) 
3- Söylemek istedikleri var.  
Bunlar Kur’an’ın yöntemi. 
 
Şu anda hepimiz Kitab-ı Mübin’iz. Hal-i hazırda bulunmak Kitab-ı Mübin’dir. Mazi ve 
müstakbeli cem’etmek İmam-ı Mübin’liktir. Kitab-ı Mübin gözükürken aynı zaman da 
hem İmam-ı Mübin’im ben hem Kitab-ı Mübin’im ben. Kişi mazi ve müstakbeli kuşatıp, 
asrın insanlarını irşadla vazifeliysem, Kitab-ı Mübin’likten çıkmışım İmam-ı Mübin’im. 
Ama Kitab-ı Mübin gözüküyorum, aslında İmam-ı Mübin’im. Şümullü ilhamlarda mazi 
ile müstakbeli cem ettiği için İmam-ı Mübin’liktir. 
 

• İmam-ı Mübin  à Şümullü ilham  
• Kitab-ı Mübin  à İlham 

 
Şümullü ilham ikisinin cem’idir. Halde bulunmak Kitab-ı Mübin’liktir. Kitab-ı Mübin ve 
İmam-ı Mübin ünvandır. O sıfatlar haiz oluyorsa, Kitab-ı Mübin veya İmam-ı Mübin 
oluyorsun. 
 
Kafa, Levh-i Mahfuzdur. Bunun kuvvelerinin toplamı ceberut alemi, Cebrail’dir. Hali 
yaşama, halde bulunma haletlerinin cem’i Kitab-ı Mübin’im. Ben asrın imamıyım 
diyelim, ezel ve ebedi ki; ezel vahyi gösteriyor, ebed, ilhamı gösteriyor. Bunu berzaha 
dönüştüren insandır. Maziyle, Ezelle, istikbali, ebedi yorumlayıp halde yaşamak 
durumuma, halime, konumuma İmam-ı Mübin denir. Şu anda ben İmam-ı Mübin’im, 
oturduğum zaman Kitab-ı Mübin olacağım. Maziyle istikbali yorumlayıp halde 
yaşama bütünlüğü ki; hem aynı zamanda İmam-ı Mübin’im ve Kitab-ı Mübin’im 
bu haletin cem’ine Şümullü ilham denir. İnsani berzah bu oluyor. Vahiy dimağa 
bakıyor. Vahiy vasıtalıdır. Eğer imansa netice, imana giden yerde dimağ vasıta oluyor. 
Şümullü ilham da dimağa bakıyor. O da vasıta. Dimağ ile ancak kalbe iman iniyor, 
kaliteli oluyor. Yani vasıta arada dimağ. İlham direk kalbe gidiyor, dimağa girmeye 
gerek yok. Levh-i Mahfuz’dan direk alınca, Levh-i Mahfuz da vasıta değil midir? bizdeki 
karşılığı dimağ. Şecere-i Hilkatte Levh-i Mahfuz. Yani Allah’tan alsaydı o zaman ilham 
olurdu ama Levh-i Mahfuz’dan alması zaten şümullü ilhamdır. Bediüzzaman Hazretleri 
direk Allah’tan değil, Levh-i Mahfuz’dan, dimağdan alıyor. Peygamberin (ASM) 
vasıtasız aldığı yer neresiydi? Cebrailsiz Arş-ı A’zam’dan aldı. (Amenerresulü) 
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Diğerlerini Levh-i Mahfuz’dan aldı, Cebrail getirdi. Bediüzzaman da Levh-i Mahfuz’dan 
aldı.  
 
Cebrail buraya inerse o zaman peygamber olurdu. Lütfedip sen geleceksin. Müdürün 
yanına başkanın gitmesi değil, başkanın yanına müdürün gitmesi gibi (alt birim- üst 
birim) Cebrail (AS) Resulullah (ASM)’a getiriyor, makamı büyük olduğu için. İmam-ı 
Rabbani ve Bediüzzaman gibiler Levh-i Mahfuz’dan direk kendileri alıyorlar. Ama 
Levh-i Mahfuz da bir berzah, vasıta; onun için şümullü ilham oluyor. Levh-i Mahfuz’dan 
direk aldığı için… Eğer dünyada olsa, dünyada yaşasa Bediüzzaman, Levh-i 
Mahfuz’suz alsa ilham olur. Levh-i Mahfuz’dan olduğu için şümullü ilham oluyor. 
Peygamber Efendimiz (ASM) Allah’tan direk alması hadis oluyor. Yani; 
Peygamberimizin (ASM) kendi konuşması hadis oluyor; Allah (CC)’ın Efendimizi 
konuşturması hadis-i kudsi oluyor. Levh-i Mahfuz’dan gelene de ayet-i kerime deniyor. 
O da bir vasıta. 
 

 
Umum alemler deyince Kab-ı Kavseyn bir alem, Arş-ı Azam bir alem, Levh-i Mahfuz’a 
kadar. Sonra Kâinat Arş’tan aşağıdır diye ayırıyor. Cismaniyete Halık ve ünvan 
kullandı. Alemlere Rabb ve isim kullandı. Şümullü ilham umum alemlerin Rabbi ismiyle 
geleni de kâinat Halik’ının ünvanıyla geleni de alıyor. Çünkü vahyin hizmetini görecek 
(diğer peygamberlerin zamanında olan pislikler bu asırda da olduğu için onların tamiri 
için vazifeli) 

«Vahiy Haşmet-i Saltanat ve  

hakimiyet-i umumiye  

V 
A 
H  
İ 
Y 

haysiyetiyle »  

O hakimiyetin ihtişamını ve  

 emrin ehemmiyetini göstermek için       

bazan, vasıta ile beraber bir 

içtima yapar» (Ş:124) 

İLHAM 
«Hususi münasebeti ve 

  cüz’i bir muamelesi 

bulunan has bir hizmetçisiyle veya         

bir ami raiyetiyle ve  

hususi telefonuyla                  

hususi bir  

konuşmasıdır» 
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Umum alemlerin Rabbi ismiyle à Vahiy à Kab-ı Kavseyn à Arş-ı Azam à Kâinat 
Hâlıkı ünvanıyla à Şümullü İlham à Arştan aşağıya à 
 
Ünvan sıfattır kim bu sıfata girerse şümullü ilhama mazhar olur. İsmine mazhar olsa 
peygamber olur. Şecere-i Hilkat Mec’ul’den aşağıdır. Buraya isim ve peygamber, 
vahiy. Kâinat ise arştan aşağıdır. Buraya ise unvan ve şümullü ilham var. Mehdi-i 
Azam, bütün şümullü ilhamlara da mazhar çünkü Kitab-ı Mübin’in ayetlerinin 
ayetleridir, tüm Furkan’lar var onun içinde. Bu derslerle ünvana giriyorsun. Şu anda 
şümullü ilhama mazhar oluyoruz. Hepimiz kendimizi işliyoruz nakış nakış. Levh-i 
Mahfuz’dan alıyorsun direk, tabii meratibleri var. İnsan eliyle yapılan bir şeyde insanın 
gözükmemesi mümkün değil. Allah yaptığı şeyde hemen gözükmüyor. Çiçeği yapan 
Allah için kendi kendine oldu diyebiliyor. O yol açık. İnsanın sanatında insanın 
gözükmesi acizliktendir. Ustalık bundadır. 
 
Sual: Hayvanata gelen ilhamda mı Kelamdan geliyor? İlham deyince biz hep ferde 
gelen ilham anlıyoruz, mesela hayvanata gelen ilhamat da var. O da irade, tekvini 
ayetten geliyor, onlara gelen şey. O da mı kelamdan geliyor? 
Elcevab: Evamir-i tekviniyenin illet-i tammelisi var illet-i tammesizi var. Yani tekvini 
ayetler, evamir-i tekviniyenin illet-i tammelisidir. Kâinat irade sıfatından vücud-u 
hariciye gelmiş ayetlerdir. Bu ayetlerdeki müekkeller hayvanata ilham veriyor. Cinler 
var ruhaniler var vs. Usulümüzde hayvanların da hareketlerini melekler ilham ediyor 
diye var. Şunu yap bunu yapma diye. Ağaçta şunu al bunu alma, bu kadar demir al 
kalsiyum al vesair bunu ağaca müekkel melaike yapıyor. Mesela kör kediye şu ota git, 
gözüne sür bu ilhamdır, melek yapıyor bunu. Bir zata, çiçeği dalından kopar denildiği 
zaman; çiçeğin müekkel melaikesini bundan ayırmak istemem demiş. Burada sığır 
gözüküyor ama arka tarafı bilmiyoruz ki! Biz sığırlaştığımız için, arka tarafı sığır 
görüyoruz. İlkokul ikinci sınıfa giden çocuk diyor ki; Taşın içinde müekkel melaike var, 
ağacın içinde onun müekkeli var, kıyamet koptu demek; taşın içindeki melek çekip 
gidiyor ağacın, güneşin ve denizin içindeki melek çekip gidiyor demektir. O zaman 
melekler gidince hepsi birbirine karışıyor diyor. Kıyamet bu demek değil midir? 

«Umum âlemlerin Rabbi ismiyle 

ve kâinat Hâlıkının unvanıyla,  

V 
A 
H  
İ 
Y 

mükalemesi  

olduğu gibi» 

vahiyle ve  

vahyin hizmetini gören 

şümullü ilhamlarıyla 

İLHAM 
herbir ferdin,  

herbir zîhayatın 
Rabbi ve Hâlık’ı  

olmak haysiyetiyle 

hususi bir surette,  fakat perdeler 

arkasında  onların kàbiliyetine göre 

bir tarz-ı mükâlemesi vardır» 
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Sual: Vahiy havassa hastır diyor. Acaba havas sadece Peygamberler midir? 
Elcevab: Kur’an’da kime vahy edildiğini söylüyor Allah.  

1- Peygamberlere 
2- Meryem validemize, Musa’nın annesine  
3- Meleklere 
4- Semavata,  
5- Arıya,  
6- Bitkilere, çekirdeklere 
7- Cinlere, şeytanlara 

 

 
1. Sevdirmek   à Vedudiyet, Rahmaniyet hakikatları  à His 
2. İcabet etmek   à Rahimiyet         à İrade 
3. İmdada yetişmek  à Rububiyet         à Zihin 
4. Vücudunu, huzurunu, himayetini ihsan à Şefkat-i Uluhiyet, Rahmet-i Rububiyet à 
Latife-i Rabbaniye 

VAHİY 

İLHAM 

gölgelidir 

renkler karışır, 

umumidir 

melâike ilhamları ve  

insan ilhamları ve  

hayvanat ilhamları gibi, 

çeşit çeşit, hem pek çok envâlarıyla,  

denizlerin katreleri kadar  

kelimat-ı Rabbâniyenin teksirine  

medar bir zemin teşkil ediyor.» 

Gölgesizdir  

Safidir,  

Havassa hastır. 

«İlhamın; 

à mahiyeti 

à hikmeti 

à neticesi 

dört nurdan   

terekküb ediyor. 

Birincisi: Teveddüd-ü ilahi denilen kendini mahlukatına fiilen sevdirdiği gibi 

İkincisi: İbadının dualarına fiilen cevab verdiği gibi 

Üçüncüsü: Ağır beliyyelere ve şiddeti hallere düşen mahlukatlarının istimdatlarına ve  

                    feryatlarına ve tazarruatlarına fiilen imdat ettiği gibi. 

Dördüncüsü: 

Çok aciz ve  

çok zaif  ve  

çok fakir ve  

çok ihtiyaçlı 

kendi malikini ve  

hamisini ve  

müdebbirini ve  

hafızını 

bulmağa pek çok muhtaç ve  

müştak olan zişuur masnularına  

vücudunu ve huzurunu ve  

himayetini fiilen ihsan ettiği « 
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Unvan olunca peygamber değil ama peygamber gibi icraat yapıyor. Vahiy 
peygamberlere has değildir. Vahiy has ve hususi olarak vermiş. Musa (as) da vahy etti 
Allah, annesine de vahy etti. Annesine dedi ki “o sepeti çocuğu nehire bırak” Ama Musa 
(as)’a “Ben Allah’ım” dedi. Ne kadar değişiyor. Şümullü ilhamı düşünürken vahyin 
hizmetini görme noktasında ona yakın düşüneceğiz. Şümullü ilham vahy-i zımnînin 
kendisidir. Şeytana, semaya, cinlere vahyettik diyor. İmam-ı Rabbani’ye Bediüzzaman 
hazretlerine niye vahyin hizmetini gören şümullü ilhamı vermesin mümkün mü? Vahyin 
hizmetini görüyorsa ünvan olur. Vahye normalde insanlar muhatap olamıyor. 
Peygamberimiz (asm) zamanında da olsa aslında sahabelerin vahiyden süzülüp 
peygamberden aldığı ders şümullü ilhamdı. Ama Kur’an’ın sarih ifadeleriyle yazılanlar 
vahye mazhar olmuş. Anlaşılan şu ki vahyin meratibi var. Kelam sıfatı olduğu için. 
Mesela bir meratibi peygambere has konuşuyor, peygamber ifade ediyor onu bu 
Hadis-i Kudsi. Hadis-i Kudsi de vahyin vazifesini yapıyor. Birde sarahaten söylüyor, 
vahyin vazifesini gören şümullü ilhamlar var. Peki sen nasıl vahyin vazifesini görür 
dersin denilirse Kur’an’la cevap vereceğiz. 
 
Kur’an’da vahy edilenler; 

1- Peygamberlere 
2- Meryem validemize, Musa’nın annesine  
3- Meleklere 

à Saltanatlı uzma unvanıyla 

à Hilafet-i kübra namıyla 

à Hakimiyet-i amme haysiyetiyle         

V 
A 
H  
İ 
Y 

evamirlerini etrafa  

neşir ve teşhir   
maksadıyla 

(S:561) 

İLHAM 

à Ami bir raiyetiyle 

à Cüz’i bir iş için 

à Hususi bir hacete dair, 

has bir telefonla  

sohbet etmektir      (S:561) 

Şu kainat  

à Halıkının ve 

à Malik’ül Mülk ve 

à Vel melekütün ve 

à Hakim-i Ezel ve Ebedin                   

iki tarzda mükalemesi, 

sohbeti , iltifatı vardır       

Birisi: à cüz’i  ve  

           à has  

Diğeri: à Külli ve  

             à amm      (S:561) 
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4- Semavata,  
5- Arıya,  
6- Bitkilere, çekirdeklere 
7- Cinlere şeytanlara 

 
Demek ki vahyin meratibi yedi. Peki şümullü ilham bunun içinde mi? Değil. Şümullü 
ilhamı vahyin içine sokamayız sarahata aykırı. Kâinat arştan aşağıdır. Levh-i Mahfuz’u 
alırken Levh-i Mahfuz’dan aşağısını almıyor ki. Levh-i Mahfuz’a geleni alıyor. Vahiy 
Levh-i Mahfuz’a gelene kadar yapılanıyor. Mesela bir çeşmeden su dolduruyorsun, 
aslında çeşmeye gelene kadar geçtiği toprak ve elementleri de geçirmiş oluyorsun 
oradan da almış oluyorsun. Levh-i Mahfuz’dan şümullü ilhamı alırken diğer alemleri de 
hülasalandırmış halini alıyor, tabi seviyesine göre. Levh-i Mahfuz’dan sonra gidip, gelip 
kapıyı açık bıraktı. Ama oradan alamıyor. Yani Cebrailsiz olmuyor. Peygamber hem 
Cebrailli hem Cebrailsiz alıyor. Vahiy sırf peygamberlere gelmiyor. Yukarıda sayılan 
yedi meratibe gelmiş. Bu yedi mertebenin hepsinde Cebrail getiriyor. Vahiy denince 
Cebrail’siz düşünemezsiniz. Şümullü ilham, vahyin hizmetini görüyor. Aynadaki güneş, 
güneş değildir ama güneşin haysiyetine sahiptir. Ne ayndır ne gayrdır denir. Onun için 
şümullü ilham vahiy değildir, vahyin hizmetini görüyor. Meryem’e direk Cebrail (as) 
geldi erkek suretinde. Senden Allah’a sığınırım dedi, Cebrail de ben Allah’ın meleğiyim 
dedi. Meryem’e direk Cebrail geldi. 
 
Şimdi ayet kısmına geçiyoruz (14. defterin 142. Sayfası) 

• Ayet, varlığın hudutlarını çizip belirliyor. (S:255-256) 
• Silsile-i mevcudata ayet deniyor. (S:548) 
• Ayetlerin pencere olduğu (S:657, M:19) 
• Ayetin müteaddid tabakaları var. (Ş: 693) 

 
Ayet derken Levh-i Mahfuz’dan aşağısını kast ediyor. Ayet Levh-i Mahfuz’dan geldiği 
için altındaki alemleri taşıyor. Her ayette bu mertebeler var. Ayetin içerisine girebilirsin. 
Levh-i Mahfuz’un aşağısındaki alemler donmuş ayettir. Kur’an donmuş kainattır. 
Şecere-i Hilkat = İnsan-ı Ekber = İslamiyet = İnsan Bunlar aynıdır. “Hasbu-n allahi 
veni’mel vekil” ayeti bana dedi ki; diyor Üstad. Teşbihle hiç alakası yok. Bizzat demiştir. 
Çünkü ayet canlıdır, ruhludur, şuurludur. Sen ayeti kitaplığındaki mushaf mı 
zannediyorsun? O suretidir. Vahyin sureti mushaftır. 
 
Bu alemler donmuş Kur’an’dır. Eğer sen alemin içine girebilirsen onun mana mertebesi 
donmuş. Mimarın kafasındaki proje donmuş bina olmuş. Ayetlerin içerisine girebilirsen 
bast-ı zaman ve tayy-ı mekân yaşarsın. (L:18) Bast-ı zaman, tayy-ı mekân; ayetin içine 
girmekle mümkün. Çünkü Ayet kendisi zamansız ve mekansızdan gelmiş. Alemler 
pencerelermiş, direk Vacib-ül Vücud’a bakıyorlar. Mevcudatın pencereleriyle Vacib-ül 
Vücud’a bakılıyorsa; bu mevcudat pencereyse, pencereye dışarısı ne kadar yakın? 
cam kadar. Ahiret buradaymış. Pencere ise kendi zanlarım. Çıkar kendini aradan zahir 
olsun yaradan. Dün dersten sonra elma yedim. Öyle bir lezzet çoğu tarihlerde 
almamıştım. Sonra anladım ki elmadan lezzet almak, insanın direkt kendisiyle alakalı. 
Dersten sonra yiyince zirve yaptı. 
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Fesübhanallah dedim ahiret buradaymış! Elmanın neresinde lezzet varsa, ahiret de 
dünyanın orasındadır. Ayete ve kendime girdim. Çocuklar yaş ilerledikçe lezzet 
alamaz. Zan çoğaldıkça lezzet aşağıya iner. Mesela bir adam aynı elmayı yesin 
kafasında çek, senet, çocuk vs. bu adam elmadan değil lezzet almak, elma seni yer. 
Bitirirsin ona yutmak denir. Elmadan lezzet almak kendinden sıyrılma mertebesiyle 
mümkün. O lezzet buralı değildi. O o zamandı. Hz. Ali’ye demişler ya bu kalenin 
kapısını söküp aldın bir rivayete göre sekiz kişi bir rivayete göre kırk kişi makul olanı 
sekiz kişi kaldıramamışlar. Hz. Ali’ye sen kaldır demişler. Hz. Ali de “O, o zamandı.” 
demiş. Mesela sporda, konsantre oluyorsun mermeri kırıyorsun. Konsantre olmazsan 
elini kırarsın. O ders psikolojisi ile içeriye girdi, içeriye girince o haletle elmayı yiyince 
zanlarım yoktu zanlarım olmayınca öyle bir lezzet buralı değildi ahiret buradaymış 
dedim. Meğer bende uyanmış. 
 
Ne ararsın Şam, Buhara’da hakikatı kendinde ara! Ahiret bendeymiş gördüm. 
Çünkü burada öyle bir lezzet olamazdı. Bazen sizde de olmuyor mu? Çocuğunuzu 
koklarken, severken o dünyanın hangi cinsine benziyor? Dünyalı değil. Zanları oldukça 
nuraniyeti gidiyor çocuğun. İnternet televizyonlarla muhatap oldukça masumiyetleri 
vardır ama nuraniyetleri yoktur. Büyük adamlar gibi soluk yüzleri var. 
 
Kelam Levh-i Mahfuzda ayete dönüşüyor: Ayetin içine nasıl gireceksin? Elma ayet 
değil mi? Dil ile girdim işte. Kelam sıfatı aşağıya gelirken, esmayı yapılandırıyor, 
mec’ulü yapılandırıyor, Arş-ı Azamı yapılandırıyor en son Levh-i Mahfuz’a 
gelince orayı da yapılandırıyor ve ayete dönüşüyor. Levh-i Mahfuzdan aşağıya ise 
o alemlerde Kur’an’ın donmuş ayetleridir artık. Kimisi amadır diliyle inkişaf eder 
esması. Kimisi âmi tabakadır, gözlü tabakadır. Dolayısıyla herkesin bir duygusuyla 
hissiyle mi’rac olur. Sizi sizden çıkarıp, sizi siz yapan; sizi bir yere taşıyorsa o 
nisbette o miktarda o kalitede mi’racınızdır o şey. Balık Yunus (as)’a mi’rac oldu. 
Elma bana mi’rac oldu biraz. Mi’racın cüz’isi küllisi var tabi ki. Seni senden ederek, 
seni sen etmiş, yapmış Kendinden sıyrılıp, o anda huzur olmuşsa Allah dediğin o an, 
o meratibde mi’racın oldu senin. 
 
Kur’an’da Ayet-ül Kübra Fatiha’dır. Ayet-el Kürsi de var malum (Bakara Suresinin 255. 
Ayeti). Şeytanın sözleri bize namazda ayet oldu. Şeytanın da sözleri var sen bana 
kıyamete kadar ömür ver dedi. Onu namazda okusam namazım oluyor. Yaş kuru her 
şey Kur’an’da vardır. Kur’an hariçte bir şey bırakmış olsa nakıstır (haşa). Ayet 
imdadıma geldi. (Ş: 61) Ayet canlı ve ruhludur, şümullüdür. Benimle konuşuyor, yol 
gösteriyor, doğru düşünme ve bakma usulünü öğretiyor. 
 
Evamir-i Tekviniye ikiye ayrılır: 
1- İllet-i tammesiz (Allah’a bakan yönüdür. Vücud-u haricisi yoktur. Mana tarafında) 
2- İllet-i tammeli (Vücud-u hariciye dönmüş halidir. Şecere-i Hilkat. Mec’ul alemindedir. 
Nur tarafındadır) 
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Risale-i Nur’da İllet-i tamme olabilmesi için: vücub, zaruret, lüzum. İlm-i Kelamda İllet-
i tamme olabilmesi için: ille-i gaiye, ille-i failiye, ille-i suriye, ille-i maddiye. 
 
Her fen kendi lisanıyla doğar. Kimyada atom var. Sen ona minnacık diyemezsin. O 
mesleği öğrenmek istiyorsan onun lisanıyla onu anlayacaksın. Sen de kendini tanımak 
istiyorsan Risale-i Nur’un lisanı kendine hastır, onunla doğacaksın. 
 
“Kâinat Kur’an’ın Hikmet sahifesinin, mizan satırının, nizam ayeti” (B. Mesnevi-i Nuriye 
376) Hikmet sahifedir, mizan satırdır, nizam ayettir. Ayetin: hakikatı, mahiyet, sureti, 
mana tabakaları, belagatı, düsturu, ibaresi, nüktesi, definesi, zemmi, kaydı var. (Barla 
L. 355) “Kur'an-ı Azîm-i Kâinat'ın her bir âyet-i tekviniyesi, o âyetin noktaları ve hurufu 
adedince mucizeler gösterdiklerinden...” (Lem’alar 312) 
 
Kur’an-ı Azim-i Kâinat’ın her bir ayet-i tekviniyesi, (çiçek, armut vs.) kainattaki her eşya, 
Kur’an-ı Azim-i Kâinatın o ayetin noktaları ve o ayetin hurufu denir (arşa kadar olan 
tüm alemlerin ayet olduğunun delilidir) O zaman Evamir-i Tekviniyenin illet-i 
tammelisine ayat-ı tekviniye deniyor. Evamir-i tekviniyenin vücud-u haricisi olan 
mahluk yönü. Arşa kadar ayetlerin mana mertebeleridir, Arş hakikatıdır, Levh-i Mahfuz 
mahiyetidir. 
 

• Vahyin mahiyeti  à Levh-i Mahfuz 
• Vahyin hakikatı: à Arş 
• Vahyin sureti  à Mushaf Alem-i Şehadet 
• Vahyin mana mertebeleri: Arştan aşağısı. 
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Şecere-i Hilkat haritasında Ayetin suret, hakikat ve mahiyeti: 

 
Yaratılan her şey ayettir. Nasıl ki Nur-u Muhammedi’nin nur ve mana yönü var. Allah 
canibinden bakan yöne manadır. Nur tarafı “Allah-u nur-us semavat-ı vel ard” mahluk 
yönüdür, vücud-u haricisidir. Her şeyde bu böyledir. Mahluk olan yönümüz var olmayan 
var, her şeyde bir suret var bir hakikat var. Çekirdekte olan her şey vücuda gelmiyor. 
Nur-u Muhammedi’de olan hepsi vücuda gelmemiş. Vücuda gelenlere mahluk ve nur 
denilir. İllet-i tammeliler mevcudattır. Allah’ın ilminde olup da vücuda gelmeyen 
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vücudlar var, onlar evamir-i tekviniyenin illet-i tammesizidir. Nasıl ki Şecere-i 
hilkat vücud-u haricisidir. Onun mümessilleri Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil ya birisi nur 
birisi mana. Levh-i Mahfuz’dan aşağı tecelli eden donmuş hal, “ve min âyâtinâ” mahluk 
yönü ayettir. Mevcudata ayet diyor. Nur tarafına, mahluka dönüşmüş kısmına ayet 
deniyor. Mahluka dönüşmüş zemin ayet. Mana da vahiy. Kâinat donmuş Kur’an’dır. 
Vahyin vücud-u harici tarafı, mahluk tarafı ayettir. Onun manası, madde olmayan 
illet-i tammesiz olanı vahiydir. 
 
Kelam yapılanarak Levh-i Mahfuz’a geldi ve burada ayetlere dönüştü. Kelamın vücud-
u haricisi nur tarafı; vahyin donmuş hali alemlerdir yani ayetlerdir. Kur’an’da mevcudata 
ayet diyor. Donmuş tarafına ayet denilir, donmamış tarafı var yani onu tanımlayan 
mana o da vahiydir. Alemlerin bir vücud-u haricisi var bir de yazılımı. Çekirdekten 
ağaç çıktı diye, çekirdekteki yazılım yok olmadı. Arştan aşağı vücud-u haricidir, 
ayetlerin meratibleridir. Vücudda olan her şeyin bir programı var. Bu vücudun manası 
vahiydir. Levh-i Mahfuz’dan aşağı, nur vücud-u harici. Levh-i Mahfuz’da kelam sıfatı 
tahakkuk etti. Allah tecelli etti. Cebrail vahiy getirdi. Bu alemler arştan aşağıya, biz 
biliyoruz ki usul bakımından donmuş Kur’an’dır. Donmuş insandır, insan küçük 
kainattır; kâinat ise büyük insandır. Kâinat Kur’an-ı Kebir-i Kanat’tır. Aynı zamanda 
insan Kur’an-ı Suğradır. Kâinat Kur’an’dır. Bu varlığın vücudu ayetlerdir. Ayet olduğunu 
Allah söylüyor “ve min âyâtinâ” ayetlerimizdir diyor. Üstad da mevcudatın pencereleri 
diyor. 
 
Kur’an’ın ekser ayetleri  à hazine-i kemalatın  à anahtarıdır, 

à define-i ilmin   à miftahıdır. (S:264) 
 

• Hazine à Kemalat  à Anahtar  
• Define à İlim    à Miftah  

 
İnsan… kâinat Kur’an’ının âyet-i kübrası ve ism-i a'zamı taşıyan Âyet-ül kürsisi (Ş:218) 
 

• Kâinat Kur’an’ının âyet-i kübrası   à İnsandır  
• İsm-i a'zamı taşıyan âyet-ül kürsisi  à İnsandır 

 
• Kâinat büyük bir pencere à bu tarafı  à İnsan 
• Kâinat büyük bir pencere à öbür tarafı  à Vacib-ül vücud (S:682) 

 
“Nun-u Na’bûdu gibi bazı harflerin dahi mühim hakikatların nurlu anahtarlarıdır.” 
Kur’an’ın harfleri à nurlu anahtardır (M:395) 
 

• Sema ve arz       à sahife 
• Her bir mahluk ve masnuat ise  à ayetler 

 
“Sema sahifesinin ayetleri ise à Şimşekler, her bir yağmur taneleri, yıldızlar, 
gezegenler, ra’adları görmediğimiz ervah-ı habiseler ve tayyibeler” (Lem’alar 128) 
Arz sahife ise ayetleri à arz sahifesindeki mahlukat ve masnuat  
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Kâinat kitabının sahifeleri ve ayetleri var. Kâinat kitaptır, her bir alem sahifedir, içindeki 
mahlukat ayetlerdir. Sema sahife. Bulut ayet. Yağmur tanesi harf. Bu harflerin 
Adana’ya Sibirya’ya Japonya’ya yağdırılmasıyla farklı farklı mahlukatın ve masnuatın 
çıkması, bazı yerlerde barajlar için. Her harfin herkeste farklı karşılık bulmasına misaldi 
ki, o yağmur tanesinden elektrik, kavun, karpuz vesairlerin çıkması gibi. (Ayetler 
herkeste farklı nasıl tesir ediyor ona misaldir bu) Tanelerin tekrar be tekrar yağdırılması 
usanç vermiyor, ihtiyacın tekerrüründendir. Kur’an’ın harfleri de böyle. Her insana bir 
başka şey için yağıyor. Nasıl ki su vücuda her bir azaya faideleri haricinde, idrar ve 
gaitanın çıkması, yine o sudan kaynaklanması da kafirlere benzer. 
 
“(Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak 
fasıkları saptırır.” (Bakara 26) Kur’an gelmemiş olsaydı kafir denilen bir sistem olmazdı. 
Kur’an geldi bazı insanların kafir olmasına sebep oldu, küfür ve iman oldu. Kur’an 
gelmese kafir olmazdı ama o zaman Müslüman da olmazdı. Su misali veriyoruz. Su 
vücuda girdi. Bazı şeyler vücudda kaldı, göz tırnak saç parmak oldu. Bazıları da idrar 
oldu gaita oldu. Ayetler gelince bazılarının gaita olması, pisliklerin vücuddan varlıktan 
atılması gaita gibidir. Su gelmeseydi, küçük ve büyük abdestim olmayacaktı dolayısıyla 
su zararlıdır denilmez. Su vücudu besliyor, devam ettiriyor. Kendi vazifesini idrak 
etmezse gaita gibi dışarı atılıyor. 
 
Kâinat ayetleri (tekvini ayetler) = nizam & mizan & intizam & tasvir & tezyin & imtiyaz 
(B.M.N: 414) 
 
Risale-i Nur, Kitab-ı Mübin’deki ayetlerin ayetleridir. (Ş:709) 

• Ayetlerin à intizamından ve  
• Cümlelerin à nizamından ve  
• Her cümlenin à heyetinin nazmından lema-i icaz göstermesidir. (E.L-2: 86) 

 
Ayet-ı tekviniye: Kâinatın kanuniyeti: evamir-i tekviniye. Evamir-i tekviniyenin illet-i 
tammeli tarafına ayet-ı tekviniye denilir. Ayet-ı tekviniye, Kainattır. Vücud-u haricinin 
tümüdür ki zemin, mahluk. Bu zeminde insan bulunuyor. İnsanda kâinatın haritası var. 
Ayrıca insanın zata, şuunat-ı zatiyeye bakan tarafı da var. İnsanda ehadiyet-i zatiye ve 
de ferdiyet-i zatiye de mevcud. Bu tarafla insanın kâinattan imtiyazı olmuş. İnsanda 
var, kâinatta yoktur. Mesela insanda Zat-ı Ehadiyet enesinde var fakat kâinatta bu yok. 
Kâinata sığmamış insana sığmış. Bu insanın sırrıdır. “İnsan benim sırrımdır, ben de 
insanın” hadis-i kudsisini, bil-manayı hatırla. İnsanın sırrı bu. Mesela sırrına vakıf 
olması, sırrına şuuru olması, sırrının farkına varması. İnsanda kâinat arkası da var. Bu 
sırdan dolayı kâinattan sıyrılabiliyor. 
 
“Zat-ı Ahmediye (asm)’ın verasetiyle Hakikat-ı Muhammediye’sinde (asm) kendini 
gördüğü gibi, fena-yı mutlak ile Cenab-ı Hakk’ın tecelli-i zatisine mazhariyeti 
noktasında,” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 149) 
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Fena-yı mutlak: Varlık adına, mahluk adına, ayinedarlık adına hiçbir şeyi kalmaması 
demektir. O zaman Haşa Halık mı oluyor? Hayır. İşte burada da zaruri olarak “ene” 
berzahiyeti ortaya çıkıyor. Madem mahlukiyetin tamamen fena buluyorsa mahlukiyet 
adına bir şey kalmamışsa; berzahı inkâr edenlerin zaruri kabul edecekleri berzah 
olduğu çıkıyor. Enenin zaruri berzah olduğunu en bariz delillerindendir. 
 
Ayetin kaynağı, menbaı Ayet-ı tekviniye à Sıfat-ı Subutiye’deki kelam sıfatıdır. Ayet, 
kâinat olarak vücud-u harici olarak zuhuratı olduktan sonra bir dalını da yani o kâinatın 
uçlarını insana koymuş ve insanı kainatla bağlamış. Fena-yı mutlak mahlukiyet 
sıfatından insan tamamen sıyrılmış. Peki ne oldu? Nur-u Muhammedi’de kendini 
gördü, kâinatın çekirdeğine girdi. (L: 257) 
 
Hakikat-ı Muhammediye, Hakikat-ı Ahmediye: Zat-ı Ahmediye asm Peygamberdir. 
Ahmed deyince, Peygamberdir, komutandır, babadır, resuldür, kuldur. Terakki ederek 
Zat-ı Ahmediyenin yöntemiyle Hakikat-ı Muhammediye girmiş. Girince orada 
kendisini görmüş. Cenab-ı Hakk’ın Tecelli-i Zatisine mazhar olduğu için fena-yı 
mutlak olmuş. Allah’ın tecelli-i zatisi fena-yı mutlak ile oluyor. Fena-yı mutlak, Hakikat-
ı Muhammedi’ye girince oluyor. Hakikat-ı Muhammedi’ye ise Hakikat-ı Ahmediye 
yöntemiyle, O’nun getirdiği risaletle, edeple, sünnetle. Toprağın altındaki çekirdek 
Muhammed, meyve Ahmed. Meyvenin içindeki çekirdek, kökteki çekirdeğin ne 
aynısıdır ne gayrısıdır. Dolayısıyla meyvenin içindeki çekirdeğe Hakikat-ı 
Muhammediye denilir. Ama meyve onu taşıdığı için Hakikat-ı Ahmediye denilir. Meyve 
sondur. Ahmed; peygamber, kul, sondur. Meyvede bir çekirdek var ki onun itibariyle 
ağacın başıdır. Biz insanlar kâinatın sonuyuz, taşıdığımız Hakikat-ı Muhammediye’nin 
yani meyvenin içindeki çekirdek itibariyle biz kâinattan önceyiz. Ben Peygamber 
asm’ın sünnetini ve Kur’an’ı yaşarsam Hakikat-ı Muhammediye meşrebi oluyorum, 
Ahmed oluyorum. Hakikat-ı Muhammediye’de terakki ederek Hakikat-ı 
Muhammediye’ye meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdeğe terakki ediyor -mi’rac 
demektir- tomurcuk, yaprak, dal, gövde, kök çekirdeğe girdi.  
 
Çekirdeğin adı Hakikat-ı Muhammediye, meyvenin adı Hakikat-ı Ahmediye. Meyvenin 
içindeki çekirdek, Hakikat-ı Muhammediye. Bu zat (Geylani) meyve iken Hakikat-ı 
Muhammediyesini fark etti, terakki ederek Hakikat-ı Muhammediyesiyle Hakikat-ı 
Muhammediye’ye girdi. Meyvedeki çekirdekle ağacın köküne girdi. Girmesinin adı 
fena-yı mutlaktır. Fena-yı mutlak demek; meyve, geri gel tomurcuk, yaprak, dal, 
gövde, kök, tohuma girdi. Onun adı fena-yı mutlak. Artık sana giydirilen her şeyden 
çıktın. Hiçbir şeyin kalmadı, giydirilenden çıktın. Oraya girince tecelli-i zata mazhar 
oldun. Kasidesinde söylediği sözler, oradayken söylediği sözlerdir. Onun için mesul 
değildir. Orada beşeriyet yok ki. Geylani çıkmış fakat inememiş kutb-ul azam kalmış, 
Mehdi Al-i Resul olamamış. O hakikatını Hakikat-ı Muhammediye’de kendini gördüğü 
için fena-yı mutlaka mazhar oldu o zaman dedi ki; kâinat benim ayağımın altındadır, 
zatım ne kadar kudsi, zatımı tenzih ederim. Beşeriyeti yok ki. Hakikat-ı 
Muhammediye’den konuşuyor. 
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İmam-ı Rabbani asrın müceddidir. Geylani müceddid değildir. Mehdi misal deniyor 
Risalede. İmam-ı Rabbani hazretleri diyor ki; çıkmak o kadar mühim değil, sıyrıla sıyrıla 
kazandığın sıfatları halleri insaniyete doğru beşeriyete doğru alem-i şehadete 
gelebiliyor musun? Beşeriyetini yapabiliyor musun? Karıştırmadan orasıyla burayı 
bulunduğun alemlerin kanunlarına adetullah bundan razı. Geldin, o alemi yaşıyorsan, 
inemedin demektir. Muhyiddin-i Arabi inemedi. Geylani inemedi. Hallac-ı Mansur 
inemedi. İmam-ı Rabbani hazretleri ve Bediüzzaman İlm-i Usul-ü Din le gidiyor. Bunlar 
(kaside) ölçü değildir. Ona hastır. Üstad diyor ki görevli olabilmesi için karşısında 
deccal olacak. Deccal olsaydı Mehdi olacaktı. 
 
Meleklerin Ademe secde etmesi Allah’ın esmasına secde etmek demek: Allah 
meleklere ve şeytana secde edin dedi. Allah’tan başkasına secde edilmez. Âdemde o 
zaman daha beşeriyet yok. Allah’ın esmasına secde etmek demektir. Sana desem ki 
şu çocuğun elini öp, elini öpmek benim emrimi öpmek demektir. Beşeriyet kürste takıldı 
Âdem Arş-ı Azamdaydı. Âdem varlığın simgesiydi topraktır, Esma-i Hüsnanın 
bütünselliğiydi, buna secde etmedi şeytan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 25 

Kâinatın Ruhu, Hayatı, Aklı, 
Şuuru, Nefsi  
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“Evet nasıl ki hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır... ve şuur ve his dahi hayattan 
süzülmüş, hayatın bir hülâsasıdır... akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş, şuurun bir 
hülâsasıdır... ve ruh dahi, hayatın hâlis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zâtıdır; 
öyle de maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi, hayat ve ruh-u 
kâinattan süzülmüş hülâsat-ül hülâsadır... ve Risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), 
kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülâsasıdır, belki maddî ve manevî 
hayat-ı Muhammediye (A.S.M.), âsârının şehadetiyle hayat-ı kâinatın hayatıdır... ve 
Risalet-i Muhammediye (A.S.M.), şuur-u kâinatın şuurudur ve nurudur... ve vahy-i 
Kur'an dahi, hayatdar hakaikının şehadetiyle hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u 
kâinatın aklıdır. Evet, evet, evet... Eğer kâinattan Risalet-i Muhammediye’nin (A.S.M.) 
nuru çıksa, gitse; kâinat vefat edecek... eğer Kur'an gitse, kâinat divane olacak ve 
Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye 
çarpacak, bir kıyameti koparacak.” (Lem'alar 336) 
 
Bu ders vahyin zeminidir. Haritayı meydana getiren malzemeler: 

 

« Evet nasıl ki hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülâsadır ve 

                                                                                 şuur ve his dahi 
hayattan süzülmüş, 

hayatın bir hülasasıdır 

akıl dahi à şuurdan ve  

                à histen  

ruh dahi, hayatın à halis ve  

                                 à safi bir cevheri ve 

                                 à sabit ve müstakil  
zatıdır 

maddî ve  

manevî 

hayat ve ruh-u kâinattan süzülmüş 

hülâsat-ül hülâsadır. Ve 

Risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.), kâinatın à his ve 

                                                                                       à şuur ve 

                                                                                       à aklından 
süzülmüş en safi hülâsasıdır 

belki (diyerek bundan sonra mevzu değişiyor) 

maddi  ve 

manevi 
hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) hayat-ı 

kainatın hayatıdır. Ve 

süzülmüş, şuurun bir hülâsasıdır. Ve 

hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi 
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Mevzuya başlarken; temel bilgimizi tazeleyelim. Kâinat, Kur’an ve insan, üçü aynıdır. 
Yani birdir. Şimdi metin tahlilimizi yapmaya başlayalım. Hülasayı anlamak için bir misal 
verelim. Elimizde öyle bir cihazımız olsun ki meyve sıkacağı gibi mesela; onun içine 
kâinatı koyuyoruz. Makinayı çalıştırınca içinden çıkan hayattır. Mevzuyu anlamamıza 
yardım edecek olan haritamıza dönüp şecere-i hilkate kâinatın yerine bakalım. Şecere-
i hilkat deyince, Arş-ı Azamdan aşağısını; Kâinat deyince Arş’tan aşağısını 
düşüneceğiz.  
 

Risalet-i Muhammediye dahi (A.S.M.),  

                 şuur-u kainatınà şuurudur ve 

                                              à nurudur. Ve 

Vahy-i Kur’an dahi, hayattar  

hakaikinin şehadetiyle 
hayat-ı kainatın à ruhudur ve 

şuur-u kainatın à aklıdır 

Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (A.S.M.) nuru à çıksa,  

                                                                                                        à gitse 

Evet, evet, evet... (diyerek bundan sonra mevzu değişiyor)  

kâinat vefat edecek. 

Kur'an gitse à kâinat divane olacak ve 

                      à Küre-i Arz à kafasını,  

                                               à aklını  

EĞER 

kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını  

bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak. 

(L:336) 
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Haritada görüldüğü üzere: Şimdi bir tencere alalım; içine cennet, cehennem, daire-i 
ilim, daire-i hayat, kürs, levh-i mahv ispat, emri kün feyekün tezgâhı, alem-i berzah, 
yedi kat sema, alem-i şehadeti koyalım ve karıştıralım. Ne çıkar? Kitab-ı Kâinat, Kur’ 
an-ı Kebir-i kâinat, İnsan-ı Ekber çıkar. İşte bu büyük insandır. İkinci Şua’da büyük 
insana İsrafil misal diyor. Yani İsrafil (A.S)’in vücud-u haricisidir. Şimdi bunu tefekkür 
edelim; Vücudumu boşaltalım. İnce kontrplakla kaplayalım. Şimdi “ben olan beni” 
karınca kadar küçültelim. Hatta ondan daha da küçük toz gibi bir böcek olsun. O böcek, 
vücudumda dolaşmaya başlasın. O diz kapağıma geldiğinde burada olduğunu bilir mi? 
Bilmez, göz kuyusuna gelince veya kulağa geldiğinde ya da saça, nerede olduğunu 
bilir mi o küçücük böcek? Bilmez, altmış senede bu vücudu ancak dolaşabilir. Sonra o 
böcek dese ki; ben ben değilim. Doğru demiş olmaz mı? Muhyiddin-i Arabi’nin (R.A)’ 
in meşhur bir sözünü hatırlayalım. “Biz bizdeydik biz bize geldik. Bizi bizden mi 
sorarlar” demiş sorgu melaikelerine. Sima temsilimize tekrar dönelim. O karıncayı ben 
kadar büyütelim. O kontrplak kaplı cesedi kâinat kadar büyültsek. Farkı yok. Aynı şu 
ceset İsrafil (A.S) misal. Yani biz bizdeyiz, bir yere gittiğimiz yok.  
 
Peki, bizi aldatan nedir? İnsanın aldanışı şu noktadan geliyor. Dimağın yedi mertebesi 
var; tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikad. Tahayyül ve tasavvur 
mertebeleri hususi dünyamızı oluşturuyor. Mesnevî-i Nuriye’de Üstad şöyle diyor: 
“insanın en büyük aldanışı, hususi dünyasını umumi dünyası zannetmesidir.” Peki, 



25. KÂİNATIN RUHU, HAYATI, AKLI, ŞUURU, NEFSİ ________________________ 

 380 

hususi dünya nedir? Hususi dünya, tahayyül ve tasavvurlarımızdır. Umumi dünya ise 
vahyin yapılandırdığı dünyadır. Mektubat 409’da dünyayı on sekiz bin âlemin cem’i 
olarak tabir etmiş. Biz hususi dünyamızda hapisiz. Peki, umumi dünyaya ne zaman 
gireriz? Ne zaman vahiy dimağını yapılandırırsa o zaman umumi dünyaya 
girersin, umumi dünya sana açılır. Artık burada o âlemleri seyretmeye başlarsın. 
İmam-ı Rabbani (r.a.)’nin tabiri ile avamın beklediği, arzuladığı cenneti, havassın 
burada yaşamasına benzer. Umumi dünyaya, vahye muhataplığın kadar girersin. 
Ceylan abi (r.h) şöyle bir misal veriyor: Dışarıdan bakarsan, araba şoförü götürüyor. 
İçeriye girersen, şoför arabayı götürüyor. Velhasıl-ı kelam, bir yere gittiğimiz yok. 
Kendimizde seyahat ediyoruz. 
 
Harita ışığında bu kadar teknik bilgi verdikten sonra tekrar Lem’alar 336’a dönüp, 
hayatı tekrar tarif edelim. Hayat neydi? -Kâinattan süzülmüş bir hülasaydı. “Şuur ve 
his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır.” Kâinatı makinaya koyduk, 
çalıştırdık. Çıkan öz hayattır. Hayatı daha hassas bir makinaya koyup, çalıştıralım. 
Çıkan nedir? Şuur ve his. Daha hassas bir cihaz alalım. İçine şuur ve hissi koyduk, 
çalıştır. Çıkan nedir? Akıl. 
 
Sual: Şuur (1. Şuur, 2.Şuur) ve his haritada nerede?  
Elcevab: 1. Şuur à daire-i hayatta. 2. Şuur à daire-i ilimdedir. 
 

• Taakkul  à Akıl   à 1.Şuur  
• Vicdan   à Zihin  à 2.Şuur 

 
Sual: Dimağın vicdana aktarımı hangi yolla oluyor? 
Elcevab: Dimağdaki aklî veriler, vicdandaki “zihin” sistemiyle yürüyor. Zihin, dimağın 
bütünlüğünün taşındığı yerdir. Dimağdaki kalbî veriler, hassalar, iz’anla vicdandaki 
“his” e taşınıyor. İz’an neydi? Hakkı kabul ve tasdiktir. İltizam neydi? Hakk’a teslim, 
tarafgirlik ve inkıyaddır. Dimağdaki iz’an, vicdanın konsolosluğu vazifesini yapıyor 
adeta! Şunu da söylemekte fayda var. Diğer derslerimizde, dimağ deyince Levh-i 
Mahfuzu; kalb deyince Arşı düşünüyorduk. Aslında bunların yerleri Arşın altındaki 
dairelerdir. Yani; Daire-i ilim, Levh-i Mahfuzun dairesidir. Daire-i Hayat, Arşın dairesidir. 
Levh-i Mahv-u-İspat, Levh-i Mahfuz’un yazar bozar tahtasıdır. Kürs, nefsin, şeytanın, 
beşeriyetin takıldığı yerdir. Buraya kadar insan, insan değildir. İnsaniyet burada 
takılmıştır burada sana, Vücut, Hayat, İnsaniyet, İslamiyet, Tahkiki iman, Marifetullah, 
Muhabbetullah, İlm-i Kur’anî ve Hikmet-i İmanî sadece asrın imamı ve cemaatine 
verildi. Buraya kadar toplarsak, özetlersek, Kâinatın özünü alınca hayat çıkıyor. Yani 
kâinatta ne varsa, bende var. Kâinatta gezmek demek, “bende” gezmek demek. 
 
Sual: Kâinat, bende nasıl var? 
Elcevab: Ağaçtaki bilfiil, çekirdekteki bil kuvve çekirdekte, ağaç bil kuvve nasıl varsa; 
insanda, kâinat işte öyle bil kuvve var. Kâinatta cennet ve cehennem var, bizde de var. 
Kâinatta berzah var, bizde de var. Biz bizdeyiz. Metne dönelim; Akıl, şuur ve histen 
süzülmüş şuurun bir hülasasıdır. Buradaki his, vicdandaki “his”tir. İki tane his var. 
Dimağdaki his, vicdandaki his. Dimağdaki his, iz’andadır. Ruha kadar süzülüyor. Ruhta 
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süzülme yok. Ruh cevherdir. Ruh süzülmüş ene diyemeyiz bu yüzden. Haritaya 
baktığımızda, Arşa kadar olan kısım süzülmüştür. Buradan yukarı süzülme yok. Hay 
isminin en azam tecelli ettiği yer Arş’dır. Cennet ve Cehennem; ayn-ı hayattır. Arş 
hayatın zatıdır. Dünyadaki de maddi hayattır. Akıl şemsiye gibi. Akılda şuur da vardır. 
En son ruhta kalmıştık. Ruhun haritada yeri Arş-ı Azam’dır. 
 

 
Buraya kadar enfüsî kısmı anlatıldı. Kâinat süzülmüş senin, hayat süzülmüş senin, 
şuur ve his süzülmüş senin, akıl süzülmüş senin. Sana safi, halis ruh cevheri verilmiş. 
Nihayetinde (Yani, tanık olduğu enfüsî kısmı.) Haritadan takip edelim, 
 

• Maddi Hayat-ı Muhammediye (A.S.M)  à Kitab-ı Mübin 
• Manevî Hayat-ı Muhammediye (A.S.M)  à İmam-ı Mübin 

 
Sual: Maddi ve Manevî Hayat-ı Muhammediye (A.S.M) deyince ne anlayacağız? 
Elcevab: Hayat ve Ruh-u kâinattan süzülmüş hülâsat-ül hülasa. Hayat Kâinatın 
süzülmüş hülasaydı. Yani, Arş’ın altı komple aklımıza gelmeli. Peki ruh-u kâinat neydi? 
O’da Arş-ı Azamdan aşağısına bakıyor. Şöyle diyebiliriz: 
  

• Hayat-ı Kâinat  à Mülk 
• Ruh-u Kâinat  à Melekut 

 
İşte bunların hülasası bizde. Bu hülasanın hülasası maddi ve manevî Hayat-ı 
Muhammediye (A.S.M). Maddi ve Manevî Hayat-ı Muhammediye (A.S.M) güneşe 
misal kabul etsek. Ona mukabil tutulan yerdeki ayineler biziz. O ayineler bizim 

Ruh dahi, hayatın à halis ve  

                                 à safi bir cevheri ve 

                                 à sabit ve müstakil  
zatıdır 

Ruhun kaynağı  à Arş-ı Azam 

Hayatın kaynağı  à Arş 

Dimağın kaynağı  à Levh-i Mahfuz 

Nefsin/Beşeriyetin kaynağı à Kürs maddî ve  

manevî 
hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) dahi 

hayat ve ruh-u kâinattan süzülmüş 

hülâsat-ül hülâsadır. 

KAİNAT 

HAYAT 

ŞUUR & HİS 

AKIL 

à
 

à
 

à
 

RUH 
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sistemimiz. Ayinede görünen güneş, semadaki güneşin temessülü. Biz cilvesiyiz. Yani 
biz, cilve-i nur-u Muhammediyeyiz. Kitabı Mübin ve imam-ı Mübin Levh-i Mahfuzun 
defterleridir. Aslında şecere-i kâinatı konuşuyor gibiyiz. Ama bizi konuşuyoruz. Bizde 
seyahat ediyoruz. Lem’alar’daki metni hülasalandıracak bazı başlıklarla bir şekil 
çizersek; 
 
Arştan aşağısı kâinattır. Peki, kâinattan hariç, bir de “kâinatın ruhu” tabiri var. Kâinatın 
ruhu haritada nerede? Arş-ı Azam’dır diyebiliriz.  Kâinat, büyük insandır. Bu büyük 
insanın ruhu yok mu? O büyük ruhtan, ruhum gelmiş. Bu büyük insanın hayatı yok mu? 
İşte hayatım oradan gelmiş. O büyük insanın nefsi yok mu? Kâinat da bir nefistir, o da 
ölecektir diyor. Nefsim ondan gelmiş. İnsanı ve kâinatı tanımlamamıza yardım eden 
şecere-i hilkat haritasında; her bir daireyi birbirinden ayıran çizgiler her birisi bir 
berzahtır ve her birisinin bir anlamı vardır.  
 
Mesela; Daire-i İlim ve daire-i hayat arasındaki çizginin manası, 

• Kanun-u ilmidir. 
• İlhamı fıtridir. 
• Fıtrattır. 
• Sevk-i kaderidir. 
• Dest-i kudrettir. 
• Vicdandır.  
• İncizab; iştiyak, ihtiyaç ve meyildir.  

 
Yani evamir-i tekviniye mec’uldedir. Ama bunun dairesi; daire-i ilim ve daire-i hayatı 
birbirinden ayıran çizgidir. İşte bunun gibi her bir çizgi, bir berzahtır. Alemler arasındaki 
geçişlerdir. Levh-i mahfuz ile Arş arasındaki geçişler İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübindir. 
Yoksa Levh-i Mahfuzun kendisi İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin değildir. Dışa vuruşudur, 
geçiştir o. Kürs ile Levh-i Mahv İsbat arasındaki berzah ecel-i muallak ile ecel-i 
müsemmadır. 
 
Aynen böylede; mesela dimağda yedi mertebe var. Dimağ bir sistemdir. Taakkul akıl 
değildir. Taakkul bir sistemdir, içinde akılda vardır. Sistem sistem içinde, dibi yok. 
Maddede de aynı kanuniyet işliyor. Meselimize dönelim:  
 
Kâinatın ruhu, aklı, kalbi, hayatı, şuurunun şecere-i hilkatte yeri: 

• Kâinat    à Büyük İnsandır. 
• Kâinatın Ruhu  à Arş-ı Azam 
• Kâinatın Aklı  à Levh-i Mahfuz 
• Kâinatın Kalbi  à Arş 
• Kâinatın Hayatı à Arş 
• Kâinatın Şuuru  à 1. ve 2. Şuuru birlikte düşünerek tesbit edebiliriz 

1. Şuur à Daire-i Hayat 
2. Şuur à Daire-i İlim. 1 ve 2. Şuurun cem’i Kâinatın Şuuru. 
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Bu sıralama âlem-i şehadetten baktığımız tarafa göre yapılmıştır. Bu durumda daire-i 
hayat daha dışarıda, daire-i İlim daha içerde gözüküyor. Vahye muhatap olan dimağ. 
1.şuur inşa oluyor. Sonra 2.şuur ihya oluyor. Her niyet ettiğimizi yapmadığımıza göre, 
vazgeçişlerimiz nasıl oluyor? 2.şuur, 1.şuuru iptal ediyor. Yani 2.şuur daha içerde 
oluyor. 
 

 
Başka bir nokta-i nazarla düşünürsek; Daire-i ilim, Levh-i Mahfuzun dairesi ise ve 
dimağa bakıyorsa, 1.şuurda dimağın taakkul mertebesindeydi o zaman daha yukarıda, 
Daire-i hayat, Arşın dairesi ise ve kalbe bakıyorsa, vicdanda kalbin diğer ayağıydı, 
2.şuur, vicdandaki zihne baktığından daha aşağıda olur. 
 

 
Neticede; bakışımıza göre 1.şuur ve 2.şuurun alt ve üst sıralar yer değiştirebilir. Ama 
nasıl bakarsak bakalım, kâinatın şuuru deyince; 2 şuurun cem’ini düşünmeliyiz. 
 
Kâinatın vicdanı, hissi, nefsinin şecere-i hilkatte yeri: 

• Kâinatın vicdanı  à Daire-i ilim ve daire-i hayatın cem’idir.  
• Kâinatın hissi   à Daire-i hayat’tır.  
• Kâinatın nefsi   à Kürs’tür.  

 
Kâinatın şuuru, Kâinatın vicdanının içidir. Şuur, vicdanda ki zihnin içerisindedir. Ama 
kâinatı düşünürken tek düşünemeyiz. Dimağdaki; 1.şuur, taakkuldedir. Vicdandaki; 
2.şuur, zihindedir. İkisini cem’ ederse; şuur olmuş oluyor. O yüzden vicdanla dimağı 
beraber düşünmek gerekiyor. İkisi de kalbin şubesidir. ُھَھْجَو َِّالا ٌكِلاَھ ٍءْيَش ُّلُك  Mektubat (59) 
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Her şey helak olup gidicidir, ona bakan yüzü müstesna derken, haritada 
Mec’ulden aşağısının tamamına bakıyor. 
 
Haritaya dönersek;  
Maddi ve manevî hayat-ı Muhammedîye (A.S.M); 1.kâinatın dışındaki, kâinatın ruhu 
ve (Arş-ı Azam) ile 2. kâinatın hayatından süzülmüş hülasasıdır (Arş). Risale-i 
Muhammedîye (A.S.M) (Muhammedîn Risâlet tarafı) Muhammed, insan değildi, 
çekirdekti. Ahmed, beşerdi.  
 

• Ağaç      à Şecere-i Hilkat  
• Kökteki çekirdek   à Nur-u Muhammedî  
• Meyve      à Ahmed (A.S.M)  
• Meyvedeki çekirdek  à kökteki çekirdeğin kopyası. (Nur-u Muhammedî’nin 

bir cilvesi) 
 
Meyvenin içinde olduğundan dolayı, o meyveye hitap ederken: Ey meyve! Sende 
çekirdek var denilince, o zaman o çekirdeği kastedip konuşuyorsan Muhammed 
konuşacaksın. (Muhammed’in Risâleti yani çekirdeği) eğer, beşeriyeti konuşuyorsam; 
Risâlet-i Ahmediye. 
 
Sual: Meyvenin içindeki çekirdekten asıl çekirdeğe geçiş var mı? 
Elcevab: Eğer var dersek, o zaman iki çekirdeği birbirinden ayrı düşünmüş oluruz. 
Öyleyse bu soruya verilecek cevap şöyledir: “Vardır ama yoktur.” Yani, meyvedeki 
çekirdekten, asıl çekirdeğe geçiş varsa, o zaman meyvedeki çekirdek ayrı, asıl 
çekirdek ayrı gibi olur. Kim kime geçecek. Lafza gelmiyor. Mesela; Semadaki güneşle 
aynadaki güneş arasında fark var mı? Ne ayrıdır ne gayrıdır diyoruz. Muhyiddin-i Arabi 
(R.A.) Hazretleri bu manayı hissettiği için demiş ki: “Arş benim. kürs benim. cennet 
benim. Cehennem benim. Cebrail (A.S.) benim İsrafil (A.S.) benim. Azrail (A.S.) benim. 
Mikail (A.S.) benim. İsa (A.S.) benim. Musa (A.S.) benim. Muhammed (A.S.) benim. 
İbrahim ( A.S.) benim.” Bu sözü meyvenin içindeki çekirdek makamında söylemiş. 
Meyve yok artık. Çünkü meyvenin içinde: Meyvenin içindeki çekirdeğe geçmiş. Orda 
konuşuyor. Onların kokusunu kendisinde hissetmiş! 
 
Aynı manayı; Geylani (R.A.) hazretleri de meşhur kasidesinde şu ifadeyle dile getirmiş. 
“Zatım ne yücedir. Zatımı tenzih ve tesbih ederim.” Bu zatlar meyvenin içindeki 
çekirdekte konuşuyorlar artık. Meyvenin içindeki çekirdek diyor ki: Ağaç benim, kök 
benim, gövde benim, yaprak benim, çiçek benim. O çekirdeğe deseler ki sen bu ağacın 
sonucuydun. Çekirdek gülerek cevap verir. Çünkü meyve kalmadı ki artık. Meyve 
ağacın sonucudur. Çekirdek ağacın sonucu değildir, başıdır. Parmağını meyvenin 
içindeki çekirdeğe koyarsak, biz şecere-i hilkatin başında oluruz. Orada ki tefekkürün; 
cüz’i nazarını cüz’i şeylerden kaldırdığı için nazarın küllîleşiyor. Ama eğer meyve 
olarak konuşuyorsan, ağacın sonucusun. Meyveyi de ağaçsız düşünemezsin. Meyve; 
yaprağın da, dalın da, budağın da, kökünde sonucudur. O yüzden kendisini ağaçsız 
tanımlayamaz, ben varım diyemez. Ama o meyve terakki etti, çekirdeğe girdi. Çekirdek 



25. KÂİNATIN RUHU, HAYATI, AKLI, ŞUURU, NEFSİ ________________________ 

 385 

der ki: “Dal da benim, budak da benim, yaprak da benim, kök de benim”, çünkü o, 
çekirdek itibariyle ağacın başıdır. 
 
Biz meyve itibariyle, beşeriyet itibariyle, kulluk itibariyle kâinatın sonucuyuz. Haritadaki 
âlem-i şehadetteki ben. Ama, burada, öyle bir ben var ki benden içerû. Yani mec’uldeki 
Nur-u Muhammedinin bir cilvesi var bende. Bunu düşünürsen, o zaman kâinatın 
arkasısın. Meselimize dönersek. Ne demiştik? Risâlet-i Muhammediye (A.S.M) dahi, 
kâinatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hülasasıdır. Asıl meselemiz bu zaten. 
Buraya kadar bu neticeye ulaşmak için anlattık. Çünkü Lem’alar’daki metnin başında: 
“ve bilhassa Risâlet-i Muhammediye (A.S.M) ve Vahy-i Kur’anî hayatın ruhu ve aklı 
hükmün olduğundan…” demişti. Haritaya dönüp baktığımızda; kâinatın aklından, 
kâinatın şuurundan, kâinatın hissinden, süzülmüş en sâfi hülasası, insanda 
toplandığında Risâlet zemini oluyor. 
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Şecere-i Hilkat haritasında kâinatın ruhu, aklı, kalbi, hayatı, vicdanı, hissi, nefsi: 

 
Kur’an levh-i Mahfuzdan başladığı için;  

• Kâinatın Ayet-el kürsisi, à Kürs’tür.  
• Kâinatın Ayet-el kübrası  à Arş’dır.  

 
Fakat Kur’an kaynağı “sıfat” tır. O cihetten baktığımızda;  

• Kâinatın Ayet-el kübrası,  à Arş-ı Azamdır.  
• Kâinatın Ayet-el Kûrsisi,  à Kürstür.  

 
Konu burada değişiyor; Maddi ve Manevî Hayat-ı Muhammediye (A.S.M) asarının 
şehadeti ile Hayat-ı kâinatın hayatıdır. “Ve belki” diyerek bundan sonra konu değişiyor. 
Buraya kadar sistemi anlattı. Buradan sonra konu değişiyor. Buraya kadar teknik 
bilgiydi, malzemeydi. Bundan sonra esas mevzuyu anlatacak. Öncekilerin üzerine bina 
edecek. Çünkü zaten bir yukarı da Maddi ve Manevî Hayat-ı Muhammediye (A.S.M) 
anlatmıştı. Demek ki konu değişiyor ki tekrar anlattı. Yoksa birbirine karışır. Yoksa niye 
tekrar anlatsın. Şimdi meyvenin çekirdeğinden bahsedecek. Buraya kadar 
çekirdeği ve ağacı anlattı. Bir meyve var, birde meyvenin içindeki çekirdek var. 
Burada, maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M.) kâinat hayatının, hayatıdır. 
Yani meyvenin içinde bir çekirdek var, o başıdır. Burada Peygamber Efendimiz 
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(A.S.M.)’ın Manevi Hayat-ı Muhammediye’yi anlatıyor ki hayat-ı kâinatın hayatıdır. 
Şimdi; burada biraz daha açacak. 
 
Risâlet’in zemini nedir? Risâlet-i Muhammediye (A.S.M.)’ı anlatacak ki bu da Risâlet’in 
zeminidir.  
Şuur-u Kâinatın  à Şuuru’dur ve   

à Nurudur 
Haritaya bakarsak; şuur-u kâinat à Daire-i ilim ve Daire-i hayat. 
 
Bundan önce anlatılanlar çekirdek ağaçtı. Bundan sonra meyve ve çekirdeği 
konuşuyor. Meyvedeki çekirdek, ağacın sonu değil midir? Dolayısıyla bu hayatın 
hayatı. Öyle ama! Öyle değil! Bu çekirdek ağacın sonudur ama taşıdığı, tanımladığı 
mana kökteki çekirdeğin aynasıdır. O zaman bu, hayat yani ağacın hayatının hayatı 
olmuş oluyor ki bu cihetten başı. Sonuyken başı oluyor. Nurudur derken, yani vücud-u 
haricisidir. Esmaya bakar.  
 

 
Haritaya dönelim; Kâinat neydi? Arş’tan aşağısıydı. Bunun bir hayatı var ve şuuru var. 
Bu kâinatın hayatının da bir yerden gelen hayatı var. Ve bu kâinatın şuurunun da bir 
yerden gelen şuuru var. Yani; Hayatının hayatı maddi ve manevî hayat-ı 
Muhammediye (A.S.M)’dır ki; kâinatın ruhu ve kâinatın hayatından besleniyor. Ve 
şuurun şuuru Risâlet-i Muhammediye (A.S.M.)’dır ki kâinatın aklı, kâinatın şuuru ve 
kâinatın hissinden besleniyor. Maddi ve Manevî Hayat-ı Muhammediye (A.S.M) ile 
Risâlet-i Muhammediye (A.S.M.) hülasa edersek ikisini cem edersek vahy-i 
Kur’anînin zemini oluyor. 
 
Kâinattan, Risâlet-i Muhammediye (A.S.M.) nuru çıksa, gitse kâinat vefat edecek. 
Kâinattan Kur’an gitse, kâinat divane olacak. Şecere-i Hilkatin Risâleti yoktur. Kâinatın 
Risâleti vardır. Bu tanımın teknik olarak haritayla tarifi şöyledir: Risâlet’in yapısı; 
kâinatın aklından başlıyor ve aşağıya iniyor (yani Levh-i Mahfuz’dan başlıyor.) Risâlet, 
Levh-i Mahfuz’suz, vahiysiz olmaz. Vahiyde Levh-i Mahfuz’dan başlıyor ve aşağıya 
iniyor. Risâlet deyince parmağımızı Levh-i Mahfuzda koyacağız. Daha ileri 
gidemezsin. Burada önemli bir ayrıntı var. Peygamberimiz (A.S.M.) Levh-i Mahfuza 
kadar Risâlet’iyle geldi. Buradan sonra Risâlet’iyle mi gitti? (Kav-ı Kavseyn’e kadar) 
Otuz birinci Sözde ne diyor? Velayetiyle gitti. Risâlet’iyle döndü diyor. Yani âlem-i 

Maddî ve Manevî hayat-ı  

Muhammediye (A.S.M.) dahi 
Hayat-ı Kâinatın à Hayatıdır  

Risalet-i Muhammediye (A.S.M.) Şuur-u Kâinatın à Şuurudur & Nurudur 

Vahy-i Kur’an à 
Hayat-ı Kâinatın à Ruhudur 

Şuur-u Kâinatın à Aklıdır 
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şehadetten Levh-i mahfuza kadar velayetiyle gitti. Risâlet’iyle döndü: Çünkü Kur’an’ı 
aldı. 
 
Sual: Mi’rac risalesinde neden velayetiyle gitti, Risâlet’iyle döndü dendi? Diğer 
peygamber mi’raclarını kalben ve ruhen yaptılar. Peygamber Efendimiz (A.S.M.) ise 
cismen ve ruhen yaptı. Öyleyse ne için Peygamberimize (A.S.M.) Risâlet’iyle gitti 
denmedi de, velayetiyle gitti, Risâlet’iyle döndü dendi?  
Elcevab: Risâlet Allah yönüdür. Velayet kişinin yönüdür. Eğer Risâlet’iyle gitmiş 
olsaydı, her resul cismen gidecekti. Ama velayetleri Peygamberimiz (A.S.M.) gibi 
olmadığından o yol onlara cismen açılmıyor. Peygamberimizin (A.S.M.) istisna 
olmasının sebebi; Velayetine yetişilemediğindendir. Ama Risâlet Peygamberimizin 
(A.S.M.) kazanımı değildir. Risâlet Hakikatı ne ise; Peygamberimiz (A.S.M.) de de 
aynı, Musa (A.S.)’da aynıdır. Risâlet aynı şeydir. Yani Allah (C.C) canibinden 
Peygambere karşı açılan koridordur. Velayet ise, Allah (C.C) yönü değil. İnsanın 
Allah’a (C.C) karşı yönüdür. Pergeli Allah (C.C)’a koyarsak; dışarıya doğru çıkış yönü 
“Risâlet’tir.” Pergeli insana koyarsak, Allah’a doğru çıkış yönü “velayettir”. Dolayısıyla 
her resul Risâlet sahibidir. Allah (C.C) tarafından koridordur. O yöntemi Allah (C.C) 
kullandırmıyor. Çünkü diğer resuller de buraya çıkardı. 
 
Çıksa ne olur? Allah (C.C) tesadüfen iş yapmaz. Cennet ve Cehennem damına kadar 
hepsi cismen geliyorlar. Arş-ı Azam’a kadar zaten bütün Peygamberler geliyor. Ama 
Peygamberimiz (A.S.M) cismen ve ruhen gitmiş. Cisim, Cennet ve Cehennemin 
damına kadarken Mec’ule kadar gitmiş. Diğer Peygamberler (A.S) ve 
Peygamberimizin (A.S.M) takipçileri, asrın imamları da kalben ve ruhen gitmiş, cismen 
gitmemiş. Cismen gidilebilmesi için velayet gerekiyor. Şimdi burada (Arş-ı Azam da) 
Risâlet yok. Risâlet Levh-i Mahfuz’a kadar var. Cismaniyet, Cennet ve Cehennemin 
damına Arşa kadar var. Risâlet deyince elinizi Kur’an’ın indiği yere (Levh-i Mahfuz’a) 
koyun. Bundan Mec’ule kadar olan kısım velayettir. Buraya kadar toplarsak; Arş’ın altı 
kâinat. Kâinatın Risâleti; Levh-i mahfuzdur. Pergeli Levh-i Mahfuza koyup, 
Peygamberimize (A.S.M) doğru bakan yolu Risâlet’tir. Halık’tan mahluka bakan yön 
Risalet, Mahluktan Halık’a bakan yön velayet. Arş’ın altına kadar olan kısmı kâinat 
demiştik. 
 
Kâinatın;  Hayatı  à Arş’tır.   

Aklı  à Risâletià Levh-i mahfuzdur 
Ruhu  à Arş-ı Azamdır 

 
O zaman kâinattan ne çıksa gitse kâinat vefat edecek. Nur, vücud-u haricidir. Kâinatın 
şuuru kaynak olarak Levh-i Mahfuzda. (Çünkü daire-i ilim, Levh-i Mahfuzun dairesi.) 
Arş’tan aşağısı kâinat ise; kâinatın Risâleti gitse, kâinatın aklı gitse, kâinatın ruhu gitse, 
kâinat vefat edecek diyor. Yani Arş’tan aşağısı vefat edecek. 
 
Sual: Şecere-i Hilkat haritasına göre nereye kadar kıyamet kopacak? 
Elcevab: Kıyamette zıtlar birbirinden ayrışacak. Öyleyse kıyamet zıtların olduğu yere 
kadardır. Peki, zıtlar nereye kadardır? Zıtların takıldığı yer Kürs’tür. Kürsün altındaki 
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levh-i mahv ispat levh-i mahfuzun (16. Lema’ya göre levh-i ezelinin) yazan bozan 
tahtasıdır, dairesi değil. Yani kürsten aşağısı dağılacak, kıyamette. Buradaki mantık 
şu: Kıyamet; hak-batıl, doğru-yanlış, iman- küfür, aydınlık-karanlık vb. ayrılmasıdır. 
Demek ki bunların karma olduğu yerde kıyamet kopacak. Haşir meydanı kurulduktan 
sonra, “külli şeyin halikün ille vecheh” komple olacak. Ama bu bir anda olacak. Sonra 
tekrar iade edilecek. Demek ki kâinatın kıyameti ayrı. Şecere-i hilkatin kıyameti ayrı. 
 
Bir nokta-i nazar verirsek;   
Kâinatın  à Sureti   à Kürs’e kadar 

à Hakikati  à Şecere-i hilkate kadar 
à Mahiyeti  à Adem (diyebiliriz. Allah-u âlem) 

 
Meseleyi toplarsak: Kıyamet Kürs’e kadar. Arşa kadar değil. Cennet ve Cehennemin 
kıyameti kopamaz. Çünkü Cennet ve Cehennem zıt değil. Zaten ayrışmış hali. 
Beşeriyet Kürs’te takıldı. Kıyamette beşeriyet bizden ayrılacak. Nefsin Mertebeleri de 
Kürs’te yani bunlarda kıyamette ayrışacak. 
 

• Maddi ve Manevi hayat-ı Muhammediye (A.S.M)  à Meyve 
• Risalet-i Muhammediye (A.S.M)     à Meyvenin içindeki çekirdek 
• Vahy-i Kur’anî          à Muhatabiyet  

 
Meyvedeki çekirdeğin, kökteki çekirdekle bir bağı var. Şöyle diyebiliriz: Dalda meyve 
sallanıyor. Dalda meyve var mı? Var. Meyvenin içinde çekirdek var mı? Var. Kökteki 
çekirdekle, meyvedeki çekirdek aynı mı? hayır. Ama bir bağ var. Bu bağ, bağsız bir 
bağ. Nasıl besleniyor bilmiyoruz. Ama bu iki çekirdeğin arasında ki bağ “vahiy.” Bu iki 
çekirdekteki program aynı. Ama aralarında bir bağ olmalı. (Ukde-i hayatiye) Kökteki 
çekirdek. İlk çekirdek. O yüzden Allah’ın esmasına bakıyor. Bu çekirdek mazi ve 
müstakbele bir bütün bakar. Kıyamete kadar gelecek çekirdeklerin silsilesinin 
toplamıdır, burada yazılıdır.  
 
Metne dönerek; başka bir nokta-i nazar verebiliriz: 
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Hayat-ı kâinatın bir hayatı var, bir de ruhu var. En başta demiştik ki: “Ruh, hayatın hâlis 
ve sâfi bir cevheri ve sabit ve müstakil bir zatıydı.” O zaman yukarıdaki şekle göre: ruh, 

Bu eşlemeye göre düzenlenirse yukarıdaki ilk bilgilerde eşlenerek eklenirse;  

Maddî ve Manevî hayat-ı  

Muhammediye (A.S.M.) dahi 
Hayat-ı Kâinatın à Hayatıdır  

Risalet-i Muhammediye (A.S.M.) 
Şuur-u Kâinatın à Şuurudur & Nurudur 

VAHY-İ KUR’ANà 
Hayat-ı Kâinatın à Ruhudur 

Şuur-u Kainatın à Aklıdır 

HAYAT  à bir hülasadır 
Kâinattan 

süzülmüş 

ŞUUR & HİS dahià hayatın bir hülasadır 
Hayattan 

süzülmüş 

AKIL dahià süzülmüş, Şuurun bir hülasasıdır 
Şuurdan ve 

Histen 

RUH dahi hayatınà Halis ve 

                                à Safi cevheri 

                               à Sabit ve müstakil 

zatıdır 

VAHY-İ KUR’ANİà 
Maddi ve Manevi Hayat-ı 

Muhammediyenin (A.S.M)        

à Halis ve 

à Safi cevheri ve 

à Sabit ve müstakil 
zatıdır  

(ruh-hayat ilişkisi) 

VAHY-İ KUR’ANİà Risalet-i Muhammediye (A.S.M) à süzülmüş bir hülasadır     (akıl-hayat ilişkisi)  

Maddi Hayat-ı Muhammediye (A.S.M)   à  KİTAB-I MÜBİN  

Manevî Hayat-ı Muhammediye (A.S.M) à  İMAM-I MÜBİN 
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hayatın neyi ise, Vahy-i Kur’anî de maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye’nin (A.S.M) 
o sudur. Yani, halis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil bir zatıdır. Aynı kanuniyeti 
şuur-u kâinat için de uyguladığımızda. Şuur-u kâinatın bir şuuru var, bir de aklı var. 
Şuur-akıl arasındaki ilişkiyi en başta söylemiştik. “Akıl, şuur ve histen süzülmüş şuurun 
bir hülasasıdır.” 
 
O zaman yukarıdaki şekle göre; akıl bunun neyi ise, Vahy-i Kur’anî de Risalet-i 
Muhammediye’nin (A.S.M) o sudur.  
 
Buraya göre; Vahy-i Kur’anînin iki tarifi çıktı.  
Birisi maddî ve manevî hayat-ı Muhammediye (A.S.M) cihetiyle bir tarif.  
Diğeri, Risalet-i Muhammedî (A.S.M) cihetiyle olan başka bir tarif.  
 
Bunların arasında nasıl bir irtibat var, şimdi ona bakalım. Kâinat kurulurken Vahy-i 
Kur’an’la kuruldu (Kur’an İnsan- kâinat aynı) İlk kurulurken ki Vahy-i Kur’anî; maddi ve 
manevi hayat-ı Muhammediye’ye (A.S.M) bakıyor. Sonra; Meyvedeki çekirdekteki, 
Vahy-i Kur’anî de Risalet-i Muhammediye’ye (A.S.M) bakıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 26 

Risalet ve Vahiy Bitmedi, 
Meratibleriyle Devam Ediyor  
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Mevzuya girmeden bir nokta-i nazar verelim: 
 
Hakikatler niçin insanı mutlu ediyor? Çünkü kendisini öğreniyor başka bir şey 
öğrenmiyor. Kendisini keşfediyor. Dünyada en lezzetli şey, kendini keşfetmektir, 
kendinden lezzet almaktır. Dünyevi lezzetlerle (hariçle) bizdekiler uyanıyor. Eğer 
batında o sistemler çalışmasa, hangi lezzeti tadarsan tat, lezzet alamazsın. Aslında o 
lezzet sendedir, hariçte değildir. Hariçte sende uyanıyor. Mesela, elmayı yedim, 
çiğnedim, sinir uçlarıyla dalga boyu beyne gönderiyor. Orda, aslına dönüştürülüyor. 
Hangi aslına? Elmanın bizdeki numunesi olan, ayat-ı tekviniyeler uyanıyor. Elma, 
elmanın bizdeki karşılığı olan uyandırmaya sebeptir. Elmadan lezzet almıyoruz. Bütün 
lezzetleri böyle düşünebiliriz. İnsan kâinatın çekirdeğidir. Lezzetlerin de, korkularında 
da, tatları da her şeyin çekirdeğiyiz. Bunların hepsi bizde var. Şimdi, hariçtekiler 
kendimize ulaşmamıza vesile oluyor. Kendimizle tanışmamıza vesile oluyor. Bunlar 
netice değildir, vesiledir. Netice; kendindekilerin uyanmasıdır. Örneği tekrarlayalım. 
Elmayı yedim, dilim elmaya temas etti. Sinir uçları uyandırıldı. Artık bu noktada elma 
yok. Ondan sonra artık, elektrik dalga boylarına dönüştürülüyor. Beyne gönderiliyor. 
Elma hangi isim sıfatla yapılmışsa ki, bu bil fiildir; hafızada bil-kuvve olan da aynı isim 
ve sıfatla yapılmıştır. Bil-fiil bil-kuvveyi uyandırıyor. 
 
Yani hariçteki ayat-ı tekviniyedir, bizdeki evamir-i tekviniyedir. Ayat-ı 
tekviniyeler, evamir-i tekviniyeyi uyandırıyor. Her şeyin evamir-i tekviniyesi vardır. 
Bütün evamir-i tekviniyenin cem-ül cemi insandır. Evamir-i tekviniyenin illet-i tammesi 
ayat-ı tekviniyedir, illet-i tammesizi insandır. Bu anlatacağımız mesele çok önemlidir. 
Felsefenin temelidir. “Hakikat nedir?” sorusunun temelidir. Bunu bilmediği için, 
felsefede hakikat yoktur. Hakikat: Son söylenecek söz demektir. Eşyanın hakikati 
Esma-i Hüsna’dır. İslam’dan kopuk felsefeci kafir olduğundan onun için hakikat yoktur. 
Onun için zan vardır. Zan, şüpheyi barındırır. Hiçbir insan, vahyin dışında zandan ve 
şüpheden kurtulamaz. Bu söylediklerimizi tablo ile ifade edersek: 
 
Evamir-i tekviniye ve ayat-ı tekviniye: 

EVAMİR-İ TEKVİNİYE 

Kainattaki kanuniyetin  

İllet-i tammesiz tarafı 

NİZAM 

İLİM & EMİR 

İMAM-I MÜBİN 

AYAT-I TEKVİNİYE 

Kainattaki kanuniyetin  

İllet-i tammeli tarafı 

MİZAN 

KUDRET & İRADE 

KİTAB-I MÜBİN 

LEVH-i MAHFUZ 
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İnsan, şecere-i hilkatin Levh-i Mahfuz’udur. Allah (C.C.)’dan başka hiçbir şey yok. 
Her şey O’nun esma ve sıfatının zuhuratıdır.  En cami, yani cem-ül cem; hülâsat-ül 
hülasa insandır. Bu yüzden mahlûkat içinde en kıymetli insandır. Çünkü her şey onda 
cem olmuştur. En büyüğü en küçüğe koymak Allah (C.C.)’ın adetidir. Allah Halık’tır. 
Halık iken, mahlûku yaratması yani zıddını yapması mucizedir. Allah (C.C.)’ın mahlûku 
yaratması demek, mahlûkun mahlûk olmayanı yaratması gibidir. Mucizeliği anlamak 
adına… 
 
Allah (C.C.)’ın Allah olduğuna en büyük delil, kendisine zıd olan mahlûku yaratmasıdır. 
Allah (C.C.) yarattı cümlesini ne kadarda kolay kullanıyoruz gündelik hayatta. Oysa 
içini doldurduğumuzda ağzımızdan mucizevari bir cümle çıkıyor da farkında değiliz. 
Çünkü Allah (C.C.) en büyük mucizesi, kendine taban tabana zıd olan mahlûku 
yaratmasıdır. Bunu idrak etmek adına şöyle diyebiliriz. Mahlûk olan senin, mahlûk 
olmayan bir şeyi yaratman gibidir. İşte bu ne kadar imkânsızsa, Allah (C.C.) için bu 
mahlûkatı yaratması o kadar imkânsızdır. Ama yaratıyor. O zaman mucizedir işte! 
 
Felsefe zaten bu noktayı idrak edemediği için boğuluyor. O yüzden kâinatı tanrı 
yaratmamıştır demeğe mecbur olmuşlar. Yani, mahlûk olan insanın mahlûk olmayan 
bir tanrıyı yaratması ne kadar imkânsızsa, Halık olanın da mahlûku yaratması işte o 
kadar imkânsız olduğundan, bu mevcudat haşa “tanrıdan sudur etmiş” demeğe 
mecbur olmuşlar. Bu panteistlerin iddiasıdır. Bu noktada İslami feylesofların çar-ı naçar 
kıldıkları bir felsefedir panteizm. Bunu biraz enfüse dönüştürenler vahdet-ül 
vücudculardır. 
 
Sual: Allah’ın en büyük mucizesi, varlıktır. Bu mevcudat o kadar harika değil ki 
Allah’ın mucizesi olsun? 
Elcevab: Mevcudat benim gördüğüm gibi değil o zaman. Bunu Allah (C.C.) seyrediyor. 
Öyleyse bu mahlûkat ne? Mahlûk olan benim, mahlûk olmayan Halık’ı yaratmam kadar 
imkansızdır, Vacib-ül Vücud’un mahlûku yaratması. Eee yapmış… O zaman bu varlık 
mucizesidir işte. Felsefe dünyasında “Hak” diye bir şey yoktur. Hakaik-i eşya-yı 
sabitetun olduğundan Esma-i ilahiyedir. Esma-i İlahiyesiz hak, yoktur. O zaman bir 
feylesof “Hak”tır diyemez. Derse, karşısındaki felsefeci şaşırıp kalır. Çünkü “Hak” 
derken aslında, söylediğimden sonra artık başka bir şey söylenemez, demektir ki bu 
da felsefeye zıd. Buradan felsefede “hak” ne demektir lügatini şöyle çıkarabiliriz. 
Felsefe de Hak: Söylediğimden sonra, başka ileri bir şey söylenemez. Peki felsefe de 
bu mümkün mü? Hayır. Çünkü bugün söylediği yarın değişecek. Ama “hak” 
değişmeyendir. Çünkü varılacak son noktadır. Mahlûkun sona varması demek, Halık 
olmak demektir. Felsefe de mahlûkun sona varması diye bir düşünce olamaz. Aynı 
cihetten Halık’ın da mahlûk olması imkânsız. İşte Allah (C.C.) imkânsızı yaptığı için 
Allah (C.C.)’dır. 
 
Sual: İmkânsız nedir? 
Elcevab: Mahlûkun mahlûk olmayan bir şeyi yapması ve bir şeyin nihayetini bulması. 
Yani bir şeyin nihayetini bulması demek, Halık olması demektir. Bu da imkânsızdır. 
Ondan dolayı, Halık’ın nihayeti yoktur. 
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Mahlûkatta gözüken hakikatin sonunu ihata etmek, sonunun arkasına geçmek 
demektir ki bu ne mantıksızsa, Halikı bizatihi ihata etmek de bunun gibi mantıksızdır. 
Çünkü Hak Esmadır. Esmanın hakikatının ötesine varırsın. Ama arkasına geçip de 
hakikatı önüne koyamazsın. Çünkü Esmayı önüne koymak demek, Hakk olmak 
demektir ki, buda olmaz. Böylece Allah’ı (C.C.) vahidiyeti cihetiyle göremeyiz... 
göremeyiz meselesi de anlaşılır. Aslında ehadiyetiyle de ihata etmiş değiliz. Ehadiyet 
bir mertebedir. Buna bir delil kendimizden getirebiliriz. Ben kendimi ne kadar ihata 
edebiliyorum ki? Edebildiğim kadardır, ehadiyetim. Herkesin Rabbi’nin farklı olması da 
bu sebeptendir. Çünkü herkes, kendisini ihata ettiği kadarındaki bir Rabbi 
görüyor. 
 
Sual: Elmayı yedikten sonra bende neler uyanıyor?  
Elcevab: Mesela elmayı aldım. Bu mahlûktur ve ayat-ı tekviniyedir, illet-i tammelidir. 
Şimdi bu ayeti okuyacağım. Elmayı ısırdım, çiğniyorum, lezzet aldım. Lezzeti elmadan 
aldığımı zannediyorum. Şu lezzeti elmadan alıyorum demek neyse, bu mevcudat 
gördüğüm gibidir demenin aynısıdır. Öyle olmadığını göstereceğiz şimdi… 
 
Elmayı çiğneyelim, dil onu çözdü ve tükürük salgılamaya başladı. Dildeki delikler sinir 
uçlarına dokundu. Sinir uçlarından beynin lezzet merkezine elmanın partikülleri, 
parçalarımı gidiyor? Sinirde uyandırılan elektrikler mi gidiyor? Elbette elma gitmiyor, 
elektrik gidiyor. Aslında biz elektrik alıyoruz. Elmadan mı aldık? Hayır. Elmadaki 
elektrik, bendekini uyandırdı. Ondan sonra, beyinde lezzet alma ekranına elektrik indi. 
Orada aslıyla mukayese edilip dokunduruldu. Ekranda lezzet alan kendisi değil, 
ruhudur. Dimağda ekrana dönüşüyor ama ekranın dışında birisi seyrediyor. İşte 
ekranın dışındaki ruhtur. O zaman elmadan lezzet almıyoruz. Elmanın yaratılmasında 
kullanılan Esma bil-fiildir. Bu elmayı meydana getiren Esma bil-kuvve bende var. Bu 
bil-fiil elma esması, bil-kuvve elma esmasını uyandırıyor. Yani evamir-i 
tekviniyelerim uyanıyor. Ayat-ı tekviniyeler, evamir-i tekviniyelerimi uyandırıyor. 
İnsan bu ikisinin vazifesini yapan bir köprüdür. Yani irade sıfatından gelen ve evamir-i 
tekviniyeyi tazammun eden ayat-ı tekviniye olarak ifade edilen şu mevcudatı ki illet-i 
tammelidir bu. İllet-i tammesiz evamir-i tekviniyenin yazılımı olan insan denilen şu 
harika mabeddir insan. (Çünkü hayret bir secdedir. Ruhun secdesidir.) İnsan bir 
koridordur, berzahtır. 
 
Burada bir noktayı nazar getirebiliriz; Evamir-i tekviniye, ayat-ı tekviniye ve insan; 
Cemal, Celal ve Kemal’e bakar. Ve bir başka nokta-i nazar; İnsan, ayat-ı 
tekviniyesiyle evamir-i tekviniyesini okuma makamına çıkma nisbetinde kâinatın 
ayet-el kübrası oluyor. 
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Ayat-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyeyi buluşturan koridor, insandır. Yani Allah 
(C.C.)’tan, Allah’a oluyor. 
 
İnsan, terk edebildikleri kadar insandır. Dimağda terklerle çalışıyor. Ve dimağ Levh-i 
Mahfuza baktığına göre; tablomuzda Levh-i Mahfuza kadar getirdik ve insana 
bağladık. Şimdi geçen dersimizde kaldığımız yerden mevzumuza devam edelim. En 
son demiştik. “Vahy-i Kur’anî hayat-ı kâinatın ruhudur ve şuur-u kâinatın aklıdır.” 
 

 

 
1.şuur, 2.şuur ve 1.niyet, 2.niyet ve 1.his, 2.hissin karşılıkları: 

Evamir-i Tekviniye à Donmuş kâinatın sistemi 

                                  à Vücud-u haricisinin yazılımı 

Ayat-ı Tekviniye à Donmuş kâinat 

                              à Kâinatın vücud-u haricisi 

Cem-ül Cem = İNSAN 

Risalet-i Muhammediye (A.S.M.) 

à Şuur-u Kâinatın à Şuurudur ve  

                                   à  Nurudur 

VAHY-İ KUR’AN dahi, 

Hayattar hakaikının şehadetiyle 

hayat-ı kainatın à ruhudur  ve 

                              à  şuur-u kainatın aklıdır (L:336) 

İnsandaki  à Vicdandaki à HİS (ki histen)                   

                    à Vicdandaki à ŞUUR (ki zihinden)  

Cem olma nisbetinde risaletin gölgesine girmiş olur. Sanki 

risalet sende de açılıyor; mazhar oluyorsun ki onun bir 

gölgesine, bir cilvesine mazhar olmak nihayetsiz saadettir. Akıl 

da bundan etkilenirse bu sefer Vahy-i Kur’an’ın vahy-i 

zımnîlerine mazhar olur akıl... 

Kâinattan à Hayat süzülmüş à His ve Şuur süzülmüş à Akıl süzülmüş  

Risalet à şuura nisbet ediliyor.       

Vahiy à  ruh ve akla nisbet ediliyor 

Yani, Kâinatın à şuuru ve  

                           à nuru  
Cem olmuş Risale-i 
Ahmediye (asm) denmiş 

(Taakkul & İltizamda) 

1. Şuur, 1.Niyet 

(Zihin & İradede) 

2. Şuur, 2.Niyet 

MALUM 
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Şuur da aklın alt zemini. Akıl şuurdan ve histen süzülmüş. Akıl da dimağda. Vahiy 
Risalet’ten daha camii. Hem vahyin kaynağı Kelam-ı Ezeli’de olduğu için... Akılda 
bundan etkilenirse, bu sefer Vahy-i Kur’an’ın vahy-i zımnîlerine mazhar olur. Nur: İlmi 
vücudların vücud-u haricileridir. Nur tabirini görünce mahlûkiyet yönünü mahlûk 
tarafı hatırına gelsin. Bunlardan Risale-i Muhammediye (A.S.M) 1. Şuur & 2.Şuur 
ceminden. 
 

 

 
Muhammed ve Ahmed: Eğer bir Mümin ve Müslim; kalbini ve aklını ne kadar 
bütünlüğe getirebilirse, o nisbette Risalet hakikatinin cilvesine mazhar olur ki 
vahy-i zımnîye mazhar olur. Vahy-i sarihe mazhar olabilmek için Resul olmak lazım 
ki; Dimağı- Vicdanı- Kalbi ve Ruhu en azam derecede bütüne gelirsin. Vahiy; “hayat-ı 
kâinatın ruhudur” denince otomatik ruh tabiri bizi Arş-ı Azama taşıyor. Demek vahiy 
yukarıdan yapılandıra yapılandıra inmiş... Hayat denince Arş’a götürür bizi... Mevzuya 
başlamadan önce bildiğimiz bazı tabirlerin lügatini vererek hatırlatma yapalım. Nur-u 
Muhammedî çekirdeğin adıdır. Alem-i şehadetteki beşeriyeti, onun vücud-u hariciyesi 
Ahmed’dir. Yani; kökteki çekirdek Muhammed, meyvenin içindeki çekirdek 

• 1. HİSà İz’anda   (dimağ) 

2. HİSà Vicdanda (vicdandaki his) 

 

• NUR à ilmi vücutların vücud-u haricileridir.  

Nur tabirini görünce mahlukiyet yönü ki  

mahluk tarafı hatırına gelsin.. 

 

• Bunlardan Risalet-i Muhammediye (asm)  à  1. Şuur & 2. Şuur 

ceminden 

Risale-i 
Ahmediye 

(asm) 

Velayet-i Ahmediye (asm) 

• Yani: taakkuldeki à akıldaki à 1. Şuur  

          vicdandaki à zihindekià 2. Şuur 

 

• 1. Niyet à Dimağda à İltizamdaà Cüz-i ihtiyarimizde 

2. Niyet à Vicdandaà İradede 

VİCDANDA 

à İrade  à İbadetullah   à Basiret 

à Zihin  à Marifetullah  à Dirayet 

à His  à Muhabettullah  à Feraset 

à Lat.Rab. à Müşahedetullah à Kemalat 

bunlarla nuraniyet kesb 

edince bu nuraniyetle bakar 

Risalet-i Muhammediye (A.S.M.) à Şuur-u Kâinatın à Şuurudur ve  

                                                                                               à Nurudur 

Vicdanı ve aklı en azam derecede bütüne gelmiş...  
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Muhammed, meyve ise Ahmed’dir. Ağaç; şecere-i hilkattir. Muhammed (A.S.M.) 
konuşulunca meyvedeki çekirdek kastediliyor. Ahmed denilince ağacın hülasa-i 
camiası olan meyve kast ediliyor. 
 
Risalet ve vahiy: Risalet-i Muhammedî (A.S.M.); Muhammed (A.S.M.) mahlûk 
olmadığı için, Risalet Ahmed’indir. Muhammed’in (A.S.M.) Risalet’idir. Ahmed’dir 
yani... Ama niçin meselemize başlarken Risalet-i Ahmediye (A.S.M.) denmemiş de 
Risalet-i Muhammediye (A.S.M.) denmiş diye akla bir soru gelebilir. Çünkü burada 
konuşulan mevzu, vahiyde ortaya çıkan değil, vahyin kaynağı olan konudur. O 
noktadan bakılıyor. Kaynak itibariyle yani Allah (C.C) canibinden bakılınca Risalet-i 
Muhammedîye kullanılır. Şehadetten bakılınca Risalet-i Ahmediye kullanılır. Allah 
(C.C.) canibi Risalet, mahlûkat canibi nübüvvet ve velayet yönüdür. Muhammed 
(A.S.M.) ve Ahmed (A.S.M.) arasındaki sistem bütünlüğüne “Risalet” denir. O 
sistemden akana da “Vahiy” denir. 
 
Mi’rac Risalesinde şu tabir geçiyor. “Mebde-i evvel olan çekirdekten, ta münteha olan 
meyveye kadar bir hayt-ı ittisal hükmünde olan bir mi’rac ile…” (S:573) İşte o Mi’racın 
hakikati “Risalet”, orada akan ise “Vahiy” dir. Sistemin adı Risalet’tir, sistemi 
işlettiren Vahiy’dir. Risalet diye Allah’ın (C.C.) bir sıfatı yoktur. Ama Kelam Allah 
(C.C.) bir sıfatıdır ve Kelam Risalet’ten üstündür. Çünkü Kelam-ı Ezeli’dir. Sıfat-ı 
Sübutiyeye bakıyor. Esmanın bil-kuvve ve bil-fiil yani Muhammed (A.S.M.) ve Ahmed 
(A.S.M.) arasındaki hayat-ı ittisal dediğimiz sistem Esma ile kuruluyor. Bu Esmanın 
koridorunun hakikati yine Esma’dır. Yani Risalet’tir. Dolayısıyla Risalet’in hakikati 
Esma’dır. Bu sistemin koridoru kurulduktan sonra subuti sıfatlardan (İlim, İrade, 
Kudret, Sem, Basar, Hayat, Kelam) olan Kelam bu Esmanın arkasında olduğu için 
Vahiy Risalet’ten daha camidir, daha arkadadır. Esma süzülmüştür ama Kelam subuti 
sıfattır, kendisidir. Mesela ses benden çıkan bir sıfattır. Bende içerde, sessizlik sesi 
var. İçerde ses yoktur. Dışarda ses vardır. İşte Risalet de böyledir. Yani konuştuğumda 
dışarı çıkan Kelam Risalet’e bakıyor. Kelam’ın içindeki ben “Vahye” bakıyor. Şecere-i 
hilkat haritamıza dönersek; Arş’ın altı kâinattır. Kab-ı Kavseyn’den aşağısı şecere-i 
hilkattir. Kâinatın nefsi “Kürs” tür. Kâinatın kalbi ve hayatı Arş’tır. (Hadiste böyle geçiyor 
zaten) Kâinatın aklı Levh-i Mahfuz’dur. Kâinatın ruhu, Arş-ı Azam’dır. Sırayla gidersek 
Kâinatın hayatı (Arş), Kâinatın aklı (Levh-i Mahfuz) kâinatın ruhu (Arş-ı Azam). 
 
Lem’alar-336’ daki metne tatbik edersek kâinatı tabiri caizse meyve sıkacağı vazifesini 
gören gibi bir makinaya koyalım, özünü alalım. Ne çıktı, Hayat. Hayat haritada 
neredeydi. Kâinatın hayatı Arş’dır. Hayatı makineye koyalım, özünü alalım. Ne çıktı? 
Şuur ve His. Yani cem’i akıl. Şuur ve His, haritada Arş’ı ve Levh-i mahfuzu ayıran çizgi. 
Şuur ve hissi koyalım makinaya, özünü alalım. Ne çıktı? Akıl. Haritada Kâinatın aklı 
Levh-i mahfuzdu. Bunun özünü alalım. Ne çıktı? Ruh. Arş-ı Azam. Buradan sonrası 
artık cevher. Böylece metinle haritanın sağlamasını yapmış olduk. Kâinatın ruhu ve 
aklı, ikisinin cem’i vahye muhatap oluyor. Haritada Sıfat-ı Subutiye makamı Sıfat-ı 
Subutiye Mec’ulü yapılandırıyor. Ruh akıl, kalb muhatap oluyor. Yani Vahy-i Kur’an’ın 
muhatabı kim? (Yukarıdan aşağı doğru indiğimizde, akıl ve ruh, haritada Arş-ı Azam 
ve Levh-i Mahfuz’a karşılık geliyordu. 
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Sual: Vahiy ve Kelam-ı İlahî farklı mıdır? 
Elcevab: Farklıdır. Kelam, Allah (C.C.)’ın Subuti sıfatlarındandır. Kelam-ı İlahi subuti 
sıfattan Levh-i Mahfuza kadar süreci tazammun ediyor. Vahiy ise Levh-i Mahfuzdan 
Resul-ü Ekrem asm a kadar olan süreci tazammun ediyor. Bize vahiy olarak gelen, 
Allah’ın (C.C.) kelamının tamamı mıdır? Hayır. Kâinattan hayat süzülmüş. Hayattan 
his ve şuur süzülmüş. His ve şuurdan akıl süzülmüş. Risalet de şuura nisbet ediliyor. 
Ne demiştik yukarıda; “Risalet -i Muhammediye (A.S.M.) şuur-u kâinatın şuurudur ve 
nurudur.” Risalet şuur seviyesinde, vahiy akıl seviyesinde... oradan vahyin üstün 
olduğu çıkartılıyor… Risalet’i şuurla anlatmış, vahyi akılla anlatmış. Yani vahiy; 
Risalet’ten süzülmüş. Daha hülasa, şuurun nisbetinde risalet cihetin yönün açılıyor. 
Yani; İbrahimî meşreb, Musevî meşreb, İsevî Meşreb, Muhammedî Meşreb... 
 
Sual: Bu Risalet benden bana olan Risalet mi? 
Elcevab: Risalet Ondan sana olandır. Yani “Ondaki Benden, Bendeki O’na” olan bağ. 
Yani “İyyake na’bûdu, iyyake nestain”. Risalet o kanaldan geliyor. Risalet şuura nisbet 
edilmiş. Vahiy, ruh ve akla nisbet edilmiş. İkisi cem olunca yani kâinatın şuur ve nuru: 
Risalet-i Ahmediye denmiş. 
 
Nur à İlmi vücudların vücud-u haricilerine denir. Nur tabiri görünce mahlukiyet 
yönü ki mahluk tarafı hatırına gelsin. Mec’ulde mana; Vacib-ül vücud yönü. Mec’ulde 
nur; Mahlûk yönü, Şuur da aklın alt zemini. Çünkü Kâinat-hayat- his ve şuur akıl, 
sıralaması var. Vahiy 1 ve 2. şuuru da içine alıyor. Risalet, Muhammed (A.S.M) ve 
Ahmet (A.S.M) arasındaki sistemin adıydı. Sende de dimağ ve kalb arasındaki sistemin 
adıdır Risalet, sendeki yansıması. O sistemin kalitesi nisbetinde, o sistemde vahiy 
akıyor. Vicdandaki his ve şuurun yani his ve zihnin cem olma nisbetinde Risalet’in 
gölgesine girmiş olursun. Yukarıda Risalet için dimağ ve kalb arasındaki bağdır 
sistemdir demiştik. Burada zihnin müstakil düşünemeyiz zihin dimağda ki taakkulden 
besleniyor his ise dimağın iz’anından besleniyor. Şema ile gösterirsek: 
 

 
 
İman, iz’andır. Hakkı kabul ve tasdiktir. İslamiyet, iltizamdır. Hakka tarafgirlik ve 
teslimiyet ve inkıyaddır. Eylem var (ibadetullaha bakar irade) dimağdaki iltizam 

DİMAĞ 

à İtikad 

à İltizam 

à İz’an 

à Tasdik 

à Taakkul 

à Tasavvur 

à Tahayyül 
Hususi küçük dünyamız ki  

Küre-i Arz 

VİCDAN 

à İradeà 2. Niyet 

à Zihinà 2. Şuur 

à Hisà 2. his 

à Lat.Rab. 

Umumi  
dünya 

1. Şuur 

1. Niyet 

1. His 
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vicdandaki iradeyi besler. İnsanda ibadet oldukça iradesi artıyor. İradesi arttıkça 
iltizamı artıyor dimağda. Dimağdaki iz’an ise hakkı kabul ve tasdiktir. Bizim 
vicdanımızdaki hisse bakıyor. Dimağdaki itikat da vicdanda ki Latife-i Rabbaniyeyi 
besler. Tahayyül ve tasavvurumuz hususi dünyamızı oluşturur. Taakkul ve itikad arası 
ise umumi dünyayı oluşturur. Vahye mazhariyetin nispetinde umumi dünya olur. 
Meselemize dönelim. Risalet deyince parmağımızı Esma’ya, vahiy deyince Kelam-ı 
Ezeli subuti sıfata koymalıyız. Risaleti anlamak için, şuuru anlamak lazım. Öyleyse 
şuuru kullanmamız gerekir. Şuuru bilirsek onunla tanımlanıyor Risalet. Şuur neydi? 
Kâinat süzülmüş hayat, hayat süzülmüş şuur ve his, şuur ve his den süzülmüş akıl. 
Vahiy akla bakıyorsa yukarıda Risalet şuura baktığı için mertebe olarak aşağıda olmuş 
oluyor. O zaman Risalet Muhammed (A.S.M) ve Ahmet (A.S.M) arasında ki hayt-ı 
ittisaldir. O koridorun adı Risalet’tir, yani sistemdir. O sistemden akan da 
vahiydir. Vahiyde ruh ve akla nispet ediliyor. Yani kâinatın şuuru ve nuru cem olmuş 
Risalet-i Ahmediye denmiş, Nur için mahlûkatın vücudu vücud-u haricisi demiştik 
şuurda onun hülasasıydı. Şuurda aklın alt zemini, çünkü akıl şuurdan süzülmüştü. 
Akılda dimağdadır. Vahiy Kelam-ı Ezeli’den geldiği için Risalet’ten üstündür. Kelam-ı 
Ezeli subuti sıfattandır. Subuti sıfatların içinde Risalet diye bir sıfat yok ama risalet diye 
Esma var. 
 
Şimdi insana geçiyoruz zaten en son burada kalmıştık. Vicdanda zihin vardı. Dimağın 
taakkul mertebesinden besleniyor, taakkulde vahiyden besleniyor, vicdanda ki his, 
dimağdaki iz’andan besleniyor, his Muhabbetullah’a bakıyordu. Yani Allah için sevmek 
Allah için buğz etmek tarafgirliklerimiz. O zaman his ve zihin berzahtır. Risalet’imizi 
oluşturuyor. Vicdanda ki irade ibadetullaha bakıyor ve dış dünyayı temsil eder. 
Vicdandaki Latife-i Rabbaniye Müşahadetullah’a bakıyor ve bizim insan-ı ekber 
tarafımızdır. Demek ki birisi dış dünya (İrade), diğeri öteki dünya (Latife-i Rabbaniye, 
insan-ı ekber). Bunların arasında ki (irade ve Latife-i Rabbaniye arasındaki) bağı zihin 
ve his yapıyor ki buda Risalet’tir. Böylece sende Risalet açılıyor. Mazhar oluyorsun ki 
onun bir gölgesine bir cilvesine mazhar olmak nihayetsiz saadettir. Vicdanın içinde ki 
irade ve Latife-i Rabbaniyeyi birbirine bağlıyor zihin ve his. Risalet, vahiyden küçüktür. 
Vahiy kalbe bakar, Risalet vicdana bakar, irade dış dünyadan beslenir. Latife-i 
Rabbaniye iç dünyamızdan beslenir. İç dünya insan ötesi demektir yani yönsüz, 
yönümüz alem-i gayb da diyebiliriz şimdilik. Zihin his ne oldu? Bir koridor oldu. Zihin 
neydi? Dimağdır, Vahiy. His ise bunu eyleme. İman neydi? İbadeti de İslamiyet’i de 
cem ediyordu. İtikad ettiği şeyi yaşarsa iman olur. İman eğer amel varsa iman olur. 
İman içinde amel yoksa itikaddır.  
 
Zihin – his bütünlüğü Risalet yönümüzdür. Akıl da Risalet’ten etkilenirse, bu sefer 
Vahy-i Kur’an’ın, vahy-i zımnîlerine mazhar olur akıl. Bunun üzerine biraz konuşalım. 
Sırayla gidersek: Akıl dimağdaydı Vahiy, geldiği zaman taakkulden başlayarak yukarı 
gider, dimağın beş mertebesine bakar. Yani Vahiy, dimağın bütününe vurmaz. Küçük 
dünyamız olan dimağın iki mertebesi (tahayyül, tasavvur) dışarda kalır. Vahyin beş 
mertebesi vardır. Dimağın hususi dünyamıza bakan tarafı, mertebesine göre şümullü 
ilham, vahy-i zimnî, ilhama bakar. Hususi dünyamızı umumi dünya zannetmekle, 
düşündüğümü akl ettik zannediyoruz. Ama değil! Onun için Allah (C.C.) diyor ki; “akl 



26. RİSALET VE VAHİY BİTMEDİ MERATİBLERİYLE DEVAM EDİYOR __________ 

 401 

etmezler mi?” Hâlbuki insan her zaman düşünüyor. Zaten muhatap, düşüncelerdir. 
Allah (C.C.) düşündüklerine diyor “akl etmez misin?” diye. Yani düşünceler akıl değildir. 
Bu çok büyük bir aldanıştır. “Aklını başına al” hitabı akla değildir. Demek akıl başta 
değil ki aklını başına al, deniyor. Bu hitap tasavvuradır. Yani taakkul içindeki 
zekâvetedir. Akıl kadar büyük bir nimet yok aslında. Akıl vahye ilk muhatap. Peki ne 
kadar akıllısın? Vahye muhataplığın kadar, akıllısın. Peki vahye ne kadar 
muhatabız? Zihnim ne kadar çalışıyor ise! Vahye muhataplık taakkulle başlıyor. 
 
Nokta-i Nazar: İntizam à Lezzettir.  

 Nizam à Zevktir.  
 
His kuvvadır. Enerjidir. Yani bağdır. Dimağda da his vardır, kalbde de vardır. His 
derken Allah (C.C.)’a gayba bakan cihetini kast ediyorsam bu vicdani histir. Eğer ayat-
ı tekviniyeye dışarı doğru bakan cihetini kastediyorsam dimağdaki histir. Vahye bakan 
dimağdaki histir. 
 
1.Şuur taakkuldedir. Taakkul vicdanın zihnini beslediğine göre, 2. Şuur ordadır. 1.Şuur 
ve 2. Şuurun cem’inin koridoru da Risalet tarafımız oluyor. Dimağ ve vicdan 
bütünlüğe getiren sistemin adı Risalet’tir. Yani taakkul sistemindeki akıl içinde 
1.şuur vardır. Vicdan sistemindeki zihin içinde 2.şuur vardır. 2.niyet, vicdandaki 
iradededir. 1.Niyetin yerini beraber tesbit edelim.  
 
Eğer A=B ise ve A’yı bilmiyorsak, B vasıtasıyla A’yı çözebiliriz. Yani, dimağ ve 
vicdandaki karşılıkları yardımıyla (birbirine geçişlerle) bilinmeyenleri tesbit edebiliriz. 
Dimağdaki taakkul, vicdandaki zihni besliyor. Dimağdaki İz’an, kalbdeki (dolayısıyla 
vicdandaki) hissi besliyor. Dimağdaki iltizam, vicdandaki iradeyi besliyor. İltizamı 
tanımlayalım; Acaba niyet, iltizam tanımına giriyor mu? bakalım. 
 
İltizam: Hakka tarafgirlik, teslimdir, inkıyaddır ki eylemdir. İltizam, İslamiyet’tir. İslamiyet 
te eylemdir zaten, inanç değildir. Lem’alar: Fihriste şöyle bir ifade var. “Sünnet-i 
Seniyenin her bir nev'ine tamamen bilfiil ittiba etmek, ehass-ı havassa mahsus olduğu 
halde; herkes niyeti ile ve kasd ile ve tarafdarane ve iltizamkârane ve takdirkârane talib 
olmakla, o ittiba-ı tâmmeden tam hissedar olabilir.” (Lem'alar 382) Vicdandaki irade, 
ibadetlerle besleniyor ki, kıblesi İbadetullah’tır. İrade vicdana bakıyor demiştik. 
Dimağdaki karşılığı da cüz-i ihtiyardır ki iltizama bakar. Öyleyse 1. Niyetin yeri 
iltizamdır. Eylem hazır zamandadır. Hazır zaman cüz-i ihtiyara bakar. Zaten Üstad 
hazretleri cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Neyle vazgeçiyor? İradesiyle. 
 
Sual: His ile niyet arasındaki sıralama nasıldı? 
Elcevab: His ve niyet arasındaki ilişkiye bakalım; Hissin aklı yoktur. Bir şeyi yaparken 
önce meylederiz. Sonra niyet ederiz. Sonra his olur. Niyet öncedir yani. His ve niyetin 
sıralamasında aklımıza bir soru gelebilir. Hangisi önce hangisi sonra? Ya da aşağıda, 
yukarıda gibi! Sisteme ve içeriğe göre cevap farklılık arz edebilir. Sistemde iltizam 
İz’anın yukarısına koymuştuk. Ama içerik bakımından iltizam niyete, İz’an hisse 
bakınca sıralama da değişiyor. Gerçi dimağdaki mertebeler bakarken altüst 
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sıralamasını yapmak pek de sağlıklı değil. Çünkü farklı fonksiyonlara bakıyor. Bu 
meseleye ışık tutacak bir noktayı nazar verelim; Şuur ve his hayattan süzüldüğü için 
daha hülasa ve camidir. Hayat bize daha yakın olduğu için daha kesif. Ama toprakta 
bize daha yakın ve daha kesif olduğu halde daha camidir. Dolayısıyla şuur ve his & 
hayat arasındaki ilişkiye; toprak ve diğer unsurlar arasındaki ilişki gibi bakılınca 
yukarıdaki tesbitimiz sırasında his ve niyet arasındaki alt-üst ilişkisinde birbirine ters 
düşen gibi görünen iki nokta-i nazarın (yani sistem ve içerik canibinden) aslında 
birbirine ters düşmediğine bir delil olabilir.  
 
Şuur - niyet arasındaki irtibata dair bir nokta-i nazar daha verelim. 1.Şuur ve 2. Şuur 
Risalet’e bakıyor demiştik. 1. ve 2. Niyetlerde Nübüvvet tarafına bakıyor diyebilir miyiz? 
1. Şuur ve 2. Şuuru cem edersek, Risalet-i Ahmediye (A.S.M.) çıkar. Peygamber 
efendimiz (A.S.M.) Mi’rac’a velayeti ile gitti, Risaleti ile döndü. O zaman şuurlar 
Risalet’e bakıyorsa, niyetler de dolayısıyla velayete bakıyor diyebiliriz. Nübüvvet 
demedik. Çünkü bizde nübüvvet yok, o yüzden velayet demek gerekir. Metin tahlilimize 
dönelim... 
 
Risalet-i Muhammediye (A.S.M) à “1. Şuur & 2.Şuur” ceminden. Eğer bir Mü’min ve 
Müslim (yani itikadcı ve eylemci) kalbini ve aklını ne kadar bütünlüğe getirebilirse, o 
nisbette Risalet hakikatinin bir cilvesine bir gölgesine mazhariyet olur ki bizde vahy-i 
zımnîye mazhar oluruz. Vahy-i sarihe mazhar olabilmek için resul olmak lazım ki; 
Dimağı- Vicdanı- Kalbi ve Ruhu en azam derecede bütüne gelirsin. 
 

 
Vahiy; “hayat-ı kâinatın ruhudur” denince otomatik ruh tabiri bizi Arş-ı Azama taşıyor. 
Demek vahiy yukarıdan yapılandıra yapılandıra inmiş. Hayat denince Arş’a götürür 
bizi. Eski bilgilerimizi tazeleyelim. Vahy-i zimnî neydi? Kur’an’ın anlattıklarından 
fazladır anlatmak istedikleri. Mesela, üç yüz elli bin tefsir nasıl çıkmış? Şualar-268’de 
derki; “Her bir ayetin müteaddit manaları vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı 
bulunur.” “İşte her asırda efradı bulunur” Vahyin hizmetini gören, şümullü ilhamdır. 
“Müteaddit manası vardır” Vahy-i zımnîye bakar. Şimdi dimağla kalbini yani vicdanını 
bütüne en azam derecede mazhar olan Resul oluyor. Bu sefer ona o koridordan vahiy 
akar. Peygamber efendimiz (a.s.m) Mi’raca Velayetiyle gitti, Risalet’iyle döndü. Niçin 
Risalet’iyle gitmedi? Cismen ve ruhen mi’rac Peygamberimize (A.S.M. ) hastır. O da 
bir kere olmuştur. Otuz üç tane mi’rac olmuş. Sadece bir tanesi Mi’rac-ı Ekberdir. 

DİMAĞ 

 

 Taakkul              Tasdik                    İz’an 

Vicdan 

Zihin His 
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Mi’rac-ı Ekber ve Mi’rac-ı Asgar: Mi’rac-ı Ekber: Cismen ve ruhen yapılan mi’rac. 
Mi’rac -ı Asgar: Kalben ve ruhen yapılan mi’rac. Diğer peygamberlerin velayeti 
Peygamberimizin (A.S.M.) velayeti kadar olmadığı için, peygamberimizin velayeti 
(A.S.M.) Risalet’e inkılab etmiş. Bu ne demek? Peygamber efendimiz (A.S.M.) 
velayetiyle dönse ise idi, kimse gidemezdi. Çünkü gidiş sebebi velayet. O velayeti 
yetişilemez. O zaman Risalet biterdi, yol kapanırdı. Risalet’iyle dönmesi demek 
aslında, bize o şeyi getiriyor ki, sizde binin gidin manasında. O zaman Risalet’in bir 
cilvesine mazhariyetler oluyor ki, Vahy-i zimnî veya şümullü ilhamlar oluyor. 
 
Sual: Niçin veraset-i Risalet denmiyor da veraset-i nübüvvet deniyor? 
Elcevab: Çünkü velayetle oluyor Risalet’le olmaz ki! Mevzuyu anlamamızı 
kolaylaştıracak bir temsil getirelim. Mesela, iki nokta olsun. Bu iki nokta arasında en 
kestirme yol, en doğru olan yoldur. Yani düz olan, çapraşık olmayan. Peygamberlerin 
velayeti var ama velayet-i kübra değil. Ama Peygamberimizin velayeti gibi değil. Çünkü 
Peygamberimiz (A.S.M.), İsmi Azam’a ve her ismin mertebe-i azamına mazhar olmuş. 
Bu O’nun velayetini oluşturmuş. Bu mi’racın cismen sebebidir. Ruhen sebebi o değildir. 
Cisim daha camidir. 
 

• Cismen à Mi’rac-ı Ekber (Mi’rac-ı ekberi yapan velayettir en kesif olan en 
camidir) 

• Kalben ve ruhen à Mi’rac-ı  Asgar  
 
Risalet devam ediyor. Eğer Risalet bitmişse, vahiy bitmişse, Kelam sıfatı hudutlanır. 
Çünkü Allah (C.C.)’ın nihayetsizliğine nihayet vermiş oluyorsun. Bu ne manaya 
geliyor? Risale-i Nur şümullü ilhama girer. Bu da vahyin mertebelerindendir. Öyleyse 
vahiy devam ediyor. Vahyin akması için boru lazım. Risalet de o boru yani koridordur. 
Dolayısıyla Risalet devam ediyor. Yoksa subuti sıfatlardan olan, “Kelam” sıfatına 
nakise gelir. Vahyin mertebelerini görmemizi kolaylaştıracak bir şekil çizersek: 
 

 
Kelam-ı Ezeli à Vahy-i sarih à Vahy-i zimnî à Şümullü ilham à İlham. Şeklimiz 
üzerinde bir misal verelim. İç içe geçmiş ve giderek darlaşan bir boru sistemi 
düşünelim. Yirmi debilik bir su verdiğimizde, en baştan sona doğru darlaşan her 
borudan su aşağıya düşerse, gide gide en son boru yirminci asrı temsil eden boru 

VAHİY  

à Vahy-i sarih 

à Vahy-i zımnî 

à Vahyin vazifesini gören şumullü ilham 

à İlham 

à Sarahat 

à Delalet, İşaret, Rumuzat, ima 

K E L A M   

S I F A T I  
V A H İ Y  Şümullü İlham 
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olsun. O zaman, en baştaki vahyin kendisi (vahy-i sarih), sonra sırasıyla (vahy-i zimnî) 
vs. diye gidiyor. En son boruya kadar (yani en son asra bakıyor) suyu atabilmesi için 
borunun giderek incelmesi gerekiyor ki aynı debiyi en ileriye atabilsin. Yani Vahiy 
devam ediyor, Vahy-i zimnî devam ediyor, şümullü ilham devam ediyor.  
 
Nokta-i Nazar: Kâinattan Risalet çıksa, kâinat vefat edecek diyor. Eee vefat 
etmediğine göre henüz. O zaman Risalet devam ediyor demektir.  
 
Metnimize kaldığımız yerden devam edelim. Vahy-i sarihe mazhar olabilmek için resul 
olmak lazım ki, dimağ, vicdan, kalb ve ruh en azam derecede bütüne gelsin. 
Derecesine göre düşüyor. Vahiy-ı Kur’an: “hayat-ı kâinatın ruhudur” denince otomatik 
ruh tabiri bizi Arş-ı Azama taşıyor. Demek vahiy yukarıdan yapılandıra yapılandıra 
inmiş. Hayat denince Arş’a götürür bizi. Şecere-i Hilkat haritamızda metni takip edelim. 
Cennet & Cehennemin damından (Arş) aşağısı kâinattı. Kâinatın ruhu, Arş-ı Azam’dı. 
Vahy-i Kur’anî dahi, hayatdar hakaikın şehadetiyle Hayat-ı kâinatın ruhudur. Ruh, tabiri 
bizi ruhlar âlemine götürür ki o da Arş-ı Azam’dır. Metnimizi yazıp sonra üzerinde 
konuşalım;  
 

• Hayat- Kâinat à Arş’tır. 
• Hayat- Kâinatın Ruhudur denildiğinde à Arş-ı Azam akla gelecek.   
• Şuur-u Kâinat denince à Kâinatın vicdanı ki à Daire-i Hayat hatıra gelecek. 

 
Levh-i Mahfuz’un dairesi, Daire-i İlim. Arş’ın Dairesi, Daire-i Hayat. Levh-i Mahfuz’un 
yazar- bozar tahtası Levh-i Mahv İspattır. Kâinatın hayatı Arş’tır. Kâinatın aklı Levh-i 
Mahfuz’dur. Şuur neydi? Kâinattan süzülmüş hayat, hayattan süzülmüş his ve şuur. 
Kâinatın hissi, daire-i hayat. O zaman şuur deyince daire-i hayatı düşüneceğiz. His ve 
şuur vicdandaydı. Öyleyse kâinatın vicdanı daire-i hayattır. “Şuur-u kâinatın aklıdır.” 
denince à Daire-i ilim akla gelecek. Vahy-i Kur’an Arş-ı Azam’dan gele gele Levh-i 
Mahfuz’da karar kılıyor. Eğer bir insanın Mi’racı olursa, vahye mazhar olur. Bunun 
misalleri: Musa (A.S.)’ın annesi, Meryem (R.A.)’a Ruh-ul Kudüs’ün gelmesi, semalara, 
cinlere & şeytanlara, tohumlara ve çekirdeklere Meleklere. Bunlara vahy edilmiş. 
 
Şecere-i hilkat haritasında kâinatın ruhu, aklı, şuuru, kalbi, hayatı, vicdanı, hissi, 
nefsi, Ayet-el kürsisi, Ayet-el kübrası: 
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Vah-i Kur’anî  dahi à Aklın ve 

                                  à Ruhun 

Vahy-i Sarih geliyor 

Aklın à Vicdanın à Kalbin à Ruhun bütünlüğüne 

=   NETİCE   = 

Risalet-i Muhammediye (a.s.m) à Vicdan ve 

                                                           à Aklın 
Cem-ül Ceminden 

Cem-ül Ceminden 

Tabirde şuur denince hemen şunu sor:  

1. Şuur mu, 2. Şuur mu yoksa cemleri mi? 

1. Şuur olursa à Dimağ à Akıl 

2. Şuur olursa àVicdanàZihin 

 
Risaletinde meratibleri  

devam ediyor 
Vahyin meratiblerine  

mazhariyet devam ediyor 
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Lamba ve ampul misalleriyle Risalet ve Vahiy: 

Risale-i Nurun à İmanî dersleri à İman à İz’an à Risalet à Risalet-ün Nur 

                          à Lahika dersleri à İslamà İltizamà Velayetà Resail-ün Nur 

Vahy-i sarih àVahy-i zimnî à Şümullü ilham à İlham à Sarahat àDelalet àİşaret à Remiz àİma à 
Emare  

Sirac-ün Nur 
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Risale-i Nur, Kur’an’ın ayetlerinin ayetleridir. Vahiy tarafı. Risalet’ten akıyor. İmandır. 
Velayet ise Peygamberin beşeriyet tarafıdır, kazanımlarıdır, eylemdir. İslam’dır. 
Dersimizin hulasası olması adına yukarıdaki iki şekille misal getirebiliriz. 
 
Vahy-i Kur’anî devam ediyor. Risalet devam ediyor. Etmese ne olacak? Kâinat 
vefat edecek. Vahiy devam etmezse ne olacak? Divane olacak. Eee peki ikisi var mı? 
Şu anda? Yok. Devam ediyor demek ki! Vahiy Peygamber (A.S.M.) vefat ettikten 
sonra, bitti mi? Hayır. Kur’an gitse Kâinattan, divane olacak. Risalet gitse kâinattan, 
vefat edecek. Hayat devam ediyor mu? Ediyor. Vahiy devam ediyor. Ampul yanıyor. 
Ampulün aynı oranda yanması için Vahyin devam etmesi lazım. Nasıl devam ediyor? 
Peygamber (A.S.M.)’in Risaleti ve vahyi neyi netice vermişse; netice veren varsa o 
ampul yanmaya devam ediyor. Vahy-i sarih de devam ediyor, yoksa lamba söner. Gaz 
lambasında da aynı kanuniyet işliyor. Gaz yağı (Vahye) bakıyor, fitil (Risalet’e) bakıyor. 
Ampulün yanmaya devam etmesi için; Vahiy ve Risalet’in devam etmesi lazım. Vahy-
i Sarih devam ediyor ki ampul yanıyor. Vahy-i Sarih çoğalmıyor. Ayet gelmiyor. Ama 
kendisini devamlı motive ediyor. Aynı miktar akıyor. 
 

• Risalet-i Ahmediye (A.S.M.) 
• Velayet-i Ahmediye (A.S.M.) 
• Veraset-i Muhammediye (A.S.M.) 
• Şahsiyet-i Muhammediye (A.S.M.) 
• Hakikat-i Muhammediye (A.S.M.) 

 
Bunların hepsi devam ediyor. Bunlar beşeriyetiyle değil ki! Bunların içinde en camisi 
Şahsiyet-i Muhammediye (A.S.M.) Şecere-i Hilkatti. Maddi ve Manevi Hayat-ı 
Muhammediye’nin cem’i ise Hakikat-ı Muhammediyeydi. Şahsiyet-i Muhammediye 
(A.S.M.) devam ediyor. 
 
Mesela; Risale-i Nur cemaatinin sevk ve idaresini yapan kim? Sebep noktasında? 
Şahs-ı manevidir. Misaldeki hiçlikten ortaya konan elektrik ise vahye misal. Komple 
düzenek; Risalet tarafı. 
 
“Evet Resail-in Nur’un yüz yirmi dokuz risaleleri, yüz yirmi dokuz elektrik lambalarının 
şişeleri misillü Kur’an Nur’u A’zamından uzanan tellerin başlarına takılıp o nuru 
neşrettikleri meydandadır.” (Şualar 718) 
 
Vahiy devam ediyor. Ettiğine delil; ampul yanıyor, lamba aynı şiddette ışık veriyor. 
Vahy-i sarih bitti vahy-i zımnî devam ediyor zannedilirdi. Hayır. Vahy-i sarih aynen yine 
vuruyor aynı tecelli ediyor. Geliyor yine ama çoğalmıyor. Şu an çanak antene radyo 
televizyon dalgaları vuruyor mu? Vuruyor. Niye çalmıyor? Çünkü aleti yok. Vahiy 
devam ediyor Peygamberimizin beşeriyeti olmayınca ortaya çıkmıyor. Ama o devam 
ediyor. Şu anda burada ses gözükmüyor diye radyo televizyon dalgaları tecelli etmiyor 
mu? Ediyor. Radyo koysam da koymasam da radyo tecellisi devam ediyor. Yani vahiy 
devam ediyor bu çok önemli...



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 
 
 

DİMAĞ 27 

Dimağın Mertebelerinden 
Tasdik  
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à İtikad 
à İltizam 
à İz’an 
à TASDİK 
à Taakkul 
à Tasavvur 
à Tahayyül 

 
Tasdik konusuyla alakalı çok ders var ama tatmin etmedi, çünkü bu gelecek şeylere 
cevap bulamazsanız, hiçbir şeyde hiçbir zaman doyamayacaksınız. Bu tasdik; “umumi 
vekil tasdik etti. Evrakı tasdik etti, sen bunu tasdik ediyor musun…” efkâr-ı ammedeki, 
örf-i nastaki tasdik değil bu! Bu bir sistemdir. Mesela tenkide benziyor: tenkid toplumda; 
karşıyı ortadan çıkartmak, devre dışı yapmak, susturmak. Tenkid ama aslında 
nakşetmek. Ben seni eleştirirken, sendeki gizli bilgiyi çıkartmak için yapıyorum. “Ben 
sana bunu diyorum ama yanlış anlama abi, yani bunun şu mertebesi de olabilir mi...” 
gibi. Bunu bilmeyene ders yaparsan, “beni tenkid ediyor” der.  
 
Tasdik à Evveli, Ahiri, Zahiri Batını. Evvel: Tasdikin çekirdeği nedir? Ahiri: Tasdikin 
meyvesi nedir? Zahiri: Tasdikin görüntüsü nedir? Batını: Tasdikin içindeki sistemi 
nedir? 
 
Bu soruları sorabilme nispetinde sende açılıyor. “Sual sorabilmek, ilmin yarısıdır.” Suali 
sorabilmek için, alıyorsun içeriye, bütünlüğün süzgecinden geçiriyorsun, sistem sana 
arıza veriyor. O bilgiyi almıyor yani. Hemen soru soruyorsun o an. Sistemin entegre 
olmamış, bütünleşmemiş yerden bir sinyal vermiş. Sinyal sual sormaktır. Sual sormak 
demek temelini oluşturmuşsun ama oturtamamışsın. Çünkü sual sormak insanlara 
mahsustur. Hiç sığır sığıra soru sorduğunu gördünüz mü? 
 
Tasdik à Tefriti, Vasatı, İfratı. Bu üç mertebe her şeyde var. Bunlar çalışma metodu. 
Bunları soracaksın. Tasdik à Cüz, Cüzî, Küll, Küllî. Eğer bu soruları Tasdik’e sorarsan, 
cevabı gelir. Hemen bulamazsın. Gelir o. Gelmek zorundadır. Allah salıyor, çünkü ilmi 
isteyene veririm diyor. İsteme yöntemi bu, adetullah. 
 
Karşılıklarını yazalım: Biz tasdikin suretini biliyoruz yani noterdeki onaylamayı 
biliyoruz. Fiile geçmiş yani ortaya çıkmış hali. Tasdik denilen ilim. Bizim bildiğimiz 
tasdik değil yani. 
 
Tasdikin sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti: 

TASDİK 

Suretià Fiilde, Kelamda, Etvar, Ahval 

Kanuniyeti à Sadakat, içsel bütünlükte karalı olmak 

Hakikatı à Dimağda 

Mahiyeti à İlim 
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Defterdeki tasdik’in hulasası: 
Aklı olmadığı için, karşısına akılla çıkılmayan. Tasdik, akıl değildir. Olaylara ilk 
muhatab olduğumuzda, tahayyül, tasavvur, taakkul. Akıl taakkulde. Tasdik aklın 
sonucu. Akıl yok orda. Tasdik’in karşısına akılla çıkılmaz, çünkü akıl yok. Aklın 
işini bitirmiş. 
 
İtikaddan Salabet çıkıyor. Salabet ehli, itikad ehlidir. İltizamdan, taassub çıkıyor. 
İz’andan, imtisal çıkıyor. Tasdikten iltizam çıkıyor. Bütünlüğü topladı demektir, çünkü 
tasdik; ayat-ı tekviniyeleri evamir-i tekviniyeye, evamir-i tekviniyeleri ayat-ı 
tekviniyeye dönüştüren bir sistemin adıdır. Bu nedenle dimağın mertebesinden 
olan iltizam eylemdir. Tasdik ise dimağın eylemidir, ortada. Bu nedenle tasdik aynı 
zamanda iltizamdır. Çünkü iltizam; hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyad. Fiiliyat, yani 
sadakattir, İslamiyet’tir.  
 
Ayat-ı tekviniyeleri (dış dünya), evamir-i tekviniyeye (kelam sıfatı), yani kelam 
sıfatından gelen Kur’an-ı Kerim’le inşa olan insanın, kainattaki ayetler, irade sıfatından 
gelip evamir-i tekviniyeyi tazammun eden ayat-ı tekviniyeleri. Bu ikisinin yani bu iki 
kaynağın girerken çıkarken formatını değiştiriyor. Onu ona, onu da ona değiştirecek. 
Vahiy, evamir-i tekviniye ilk taakkule geliyor ama tasdik bunu eyleme 
dönüştürüyor. Bu ilim değil. Bunu yaptıktan sonra fiilde, kelamda, etvar, ef’al, ahvalde 
gösteriyor. Taakkulde duruyor. Birbirine dönüştürüyor ama fiilde, kelamda, etvarda, 
ef’alde, ahvalde gözüküyor. Sureti noktasında iltizam deniliyor. Tasdik denilen ilim 
deyince, mahiyetini konuşuyor. 
 
İltizam: Hakka karşı tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. İltizam eylemdir. Vahiy akla 
muhatap ama oradan çıkmıyor. Vahyin muhatabı Taakkul. Tasavvur ve Tahayyül ise 
kişilerin özel dünyaları. Umumi dünyayı yaşadığımızı zannediyoruz. Herkes 90% 
(harice götürmeyin bu sözü) hususi dünyasında yaşıyor. Çoğu -sokaktakinden 
bahsetmiyorum, nurculardan bahsediyorum- yüzde doksanı umumi dünyada değil 
hususi dünyasında yaşıyor. Hususi dünyasında yaşadığına delil nedir? 
Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun, istifadeye taraftar olmaktır ama 
bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar; nefsin ve 
şeytanın bir hilesidir. Taassub yapıyorsa, itip kakıyorsa, o bizden değil, 
kucaklamıyorsa, ihlas ve sadakat göstermiyorsa, hele sadakati yoksa hususi 
dünyasını yaşıyor kesin, adınız gibi bilin. Kucaklamıyorsa, rengine, ırkına, 
nesebine, cemaatine göre, bulunduğu abisine göre yargılıyorsa, değerlendiriyorsa, 
kesinlikle hususi dünyasında yaşıyor. Tavuğun hususi dünyası var. Civciv kadar, çapı 
o kadar. Başka taraftan haberi yok. Varsa da yanlıştır onlar. Hususi dünyada iken 
umumi dünyadan haberi yok. Ben başkasından bahsetmiyorum. Ben kendimden 
bahsediyorum. Merak ettim, niye ben böyleyim, itici kakıcıyım, niye onu bunu 
öteliyorum, atıp kırıyorum. Ne diyor? Ne dediği önemli değil. Kim bu? Bizden değilse, 
gönder. Allame-i cihan olsa hiçbir değeri yok. Ne anlatırsa anlatsın. Ama gider bir 
zındık doktordan ilaç alıp içer. Zındık bir doktorun, zındık bir fizikçinin, zındık bir 
kimyacının veya bir mühendisin şurada ev yap, burada ev yapma dediğine uyar fakat 
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bir dava arkadaşının istifadesinden istifade etmez. Hususi dünyaya dikkati çekmek 
istiyorum.  
 
Hususi dünyamızda yaşıyoruz. Ne zaman çıkarız? Ne zaman ne kadar enfüse 
geçersek. Oradan baktığınız zaman; herkesin yeri varmış. Baktım ki, firavunda varmış 
orda. İnsanî berzahta da öyleydi ya, müstakim ve münevver akıllar, selim kalblerin 
berzahına girdi, alem-i gayba girdi. (Ayet-ül Kübra Şualar 121-122) Aslında berzah 
dediğimiz yer orası, şimdi çıkıyor. Tasdik iltizammış, iltizam ama dimağın bir mertebesi 
idi. Ayat-ı tekviniyeleri (dış dünya), tasdikte daha çok evamir-i tekviniye. Sözler 538: 
İnsanın efkarı ve hissiyatı ve duyguları kâinattan envar-ı marifeti getirdiği zaman, 
içerde bir musaddık göremediği zaman abesiyet-i mutlakaya inkılab ediyor: “Çünkü 
duyguları, efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik 
edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her 
şey, nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka 
suretini alır.” (Sözler 538) İşte burası tasdik mertebesinde. 
 
Bir daha: İnsanın efkarı ve hissiyatı ve duyguları kâinattan (ayat-ı tekviniyeden) envar-
ı marifeti getirdiği zaman, içeriye soktuğu zaman, içerde bir musaddık göremeyince, 
yani tasdik edip onaylayacak – ondan sonra dimağda tevzi ediliyor, tasdik mertebesinin 
yukarısına tevzi ediliyor veya aşağısına tevzi ediliyor – bir şey bulamadığı zaman, 
abesiyet-i mutlakaya gidiyor. Şak diye çarpı vuruyor o gelen manaya. Atıyor çöpe. 
Tasdik ilk önce meyle bakıyor. Allame-i cihan ol, peygamber ol, iman etmeye – ilim 
değil, ilimde harikaları demiyorum- her şeyin mucize olsun, peygamber öyle olur, ama 
iman etmemeye niyet etmedin mi, o ilim cehaletine, mucize ise sıradanlığa yani sihrine 
sebeb olur. İmana niyet ettikten sonra ima, emare, remiz, işaret sarahat olur. Meyl, 
meyl… aklı konuşmuyoruz. Akıl bitaraf zaten. Ne aklı. Akıl bir alettir. Koyduk esasa, 
felsefenin tesiri işte, perişan etmiş bizi. Mekteblerde de bu hâkim kılınmış. Akıl bitaraf, 
iki tarafı da alıyor.  
 
Babaannemin aklı mı vardı ama öyle bir takvalıydı ki, alimde yoktu o takva. Yaşlı idi, 
yüz altı yaşında. Bir gün bana: “Oğlum gece çamaşırınla gündüz kalkıp namaz mı 
kılıyorsun?” evet, bir şey yok ki dedim. “Oğlum, gündüz çamaşırınla gündüz çamaşırını 
değiştir” dedi. “Bir şey olmasa da sen beni dinle” dedi. Bunu alime desen, bırak ya 
der... Şimdi ben bunun dışında kalabilir miyim? Öyle tesir etmiş ki, istersen yapma, 
mümkün değil. Tesir etmesinin sebebi, ihlaslı olmasından. Peki akıl mıdır onun 
söylediği, ilim midir? İlim değil ki zaten akıl. İlim tasdiktir. Hani ilmi akıl biliyorduk! 
Vahiy akla geliyor, musaddık görmeyince içerde, vahiy abesiyet oluyor. Vahyi çöpe 
atıyor. Tasdik olmadığı için. Vahye abesiyet-i mutlaka mührünü basıyor, at çöpe. Vahiy 
abes oluyor. Sistemi tanımadan, sisteme nasıl hükmedeceksin. Niçin “men arefe nefse 
hu faka arafe rabbe hu” Allah bile tanınması için, kendini tanımak şart konmuş. Çünkü: 
neyi? Allah’ı, ne ile? Kendimle, tanıyacaksın. Neyi ne ile tanıyacaksın ki, kendini 
tanımıyorsun. 
 
Tasdik à iltizam à ilim denilen tasdik. 
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“Belki ilm-i Mantıkta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve 
bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir.” (Şualar 154) Mevcudatın İslamiyet’i 
tasdik. Kâinatın ibadeti, ibadetine mal oluyor. Salat bu, namaz değil. Salat tasdiktir. 
Mevcudatın, ayat-ı tekviniyelerinin ibadeti onaylanınca bütün kâinatın ibadetine 
ortak oluyorsun. Ve ortak değil, “senindir gör”. Büyük insana inkılab etme yeri! 
 
Sual: Bil-kuvve ile bil-fiilin birleşmesiyle ortaya çıkan nedir? 
Elcevab: Canlı Kur’an oluyorsun. İmam-ı Ali ra “Ene natık-ul Kur’an”. 
 
Tasdik: ص د ق  kök harflerinden doğruluğunu kabul etmek. Tasdik; sad, dal, kaf; 
sıdk. Tasdik’in tersi, tekzibdir. Kizb. Harf buhar tabiatlı mı, toprak mı, ateş mi su 
mu? Bizdeki dört tabiat gibi. Toprak, ateş, su, buhar. Her harfin bir karakteri var, 
örneğin Kur’an’da cehennemi konuşan ayetin kullandığı harf, ateş tabiatlı harflerdir. 
Onun için cehennem ayetleri zor okunur Kur’an’da. Bazı ayetler mesela Rahman 
suresi, kolay okunur. Ya toprak harf kullanıyor ya da su kullanıyor. Yer yer, “febi eyyi 
ala irabbikuma tu kezziban” da havayı kullanıyor, ateş pek kullanmıyor. Tıkandığın 
yerlere bakın, ateş harfleri kullanılıyor. Tasdik’te bu harfleri niye kullandı? Durdurdu, 
sakın elini sokma dedi bıraktım. Girersem, alacaktı beni içeriye, anafor yapacaktı. 
Kendini kontrol edeceksin. Üstad’da harflerin karakterlerini kullanmış. Risalede 
manada, her kelimede. İstersem çıkartırım. Bana on gün müsaade et, döktüreyim 
harflerden. Sad, göğüstür. Sadr. Sad yazdırdım tabloya. Yazan kadına Allah selamet 
versin. “Sad, vel- Kur’an-iz zikr” ayetini kendi eliyle yazdı. Her bir sad harfin içerisine 
komple sad suresini yazmış. Yedi tane sad var. Her bir sad da sad suresini yüklemiş. 
Niçin yaptın deyince: “o kadar dersten etkilendim ki” dedi, sad suresi benim surem ya, 
Rahman ve Sad. Sadr sad’dır. Sıdkta budur zaten. Allah Resulünün sıdkıyyetine bak. 
 
“Muhammed” diye seslendiklerinde, ne oldu demez, dönermiş, sadrını çevirirmiş, 
“buyur ne oldu” dermiş. Namazda da “elhamdülillahi rabbil alemin” kafayı çevirirsen 
mekruhtur, namazı bozmaz. Fakat göğsünü çevirsen namaz bozulur. Namazda 
abdestin bozuldu ise, göğsünü kıbleden çevirme, geri geri git şadırvana, göğsünü 
kıbleden çevirmeden hemen otur orda abdestini al, git – kaç tane kılmıştı namazı, iki, 
bir taneyi kaçırdın abdest alırken- dördüncüde tekrar girdin, bir eksiğin var. Namazın 
bozulmuyor böyle. Bu nedenle şadırvan koymuşlar mescidin içine Bursa’da. Ne 
alakası var deme. Sadrı anlatıyorum. Yani tasdik, göğüslüyor. Üstad hepsini kullanmış. 
Tabiatları kullanmış. Sakın siz bakmayın. Ben bile çekindim. Anafor yapar. Ben iki şeye 
baktım şimdiye kadar. Bir: zel-zel-e ye, diğeri: ves-ves-e ye. Vav ve sin. Şeytanın 
karakterinden geliyor diye tesbit ettim. Vehmin de öyle. Nefsin karakterini tesbit ettim. 
Vehmin kök harflerin karakterinden. Şeytanın karakterini anladım. Nasıl karaktersiz 
olduğunu. İlmen tabi, papağan gibi nakli değil. Ves-ves-e. Vav ve sin kök harfleri. 
Zelzel-e. Sıfatlarını tanımak için iblisin kök harflerine baktım. Bu beni anafor ediyor, bu 
da bir tuzak, oradan çıktım. Baktım ki iblis, hannasın da kök harflerine baktım. Niye 
anlatıyorum? Gönderme yapıyorum, uzmanlık isteyen varsa, şeytanın elli beş tane 
isminin hepsinin kök harflerine git, dibi yok. Asla tavsiye etmem ama. Anafordur, 
çıkamazsın. Bazı cazip derslerde öyle. Anafor yapar, alır seni içeriye, çok caziptir. 
Bütünlüğü kaybedersin. 
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1-Tahayyülden safsata hasıl olur. Bibehre nasipsizlik, tasavvurdan çıkıyormuş. 
Taakkulden de bitaraf çıkıyor. Tasdik’ten iltizam ki tarafsız değil, yeri belli demektir. 
İltizam tarafını fiilen kesinlikle göstermiş. İnsanın fiilleri nerden çıkıyordu? 
 
Fiillerin iki tane kaynağı olduğunu göreceğiz. Birisi kalb, birisi his. His vicdanda. His 
dimağın neresini çalıştırıyor? His à iltizam ise à burası aynı zamanda tasdiktir, A=B 
ise B=A sırrınca. İltizam fiil olduğu için, yani fiilin kaynağı, kalbin ve hissin 
temayülatından çıkıyor. Kalb malum, His de yeri belli. His vicdanda. Nereden 
besleniyor? 

 
Ayat-ı tekviniyeleri evamir-i tekviniyeye dönüştürme fiil yeridir tasdik. Taakkul 
bitaraftı, tasdik eylemdi. İlim denilen tasdik, taakkulde değil. Fiile dönüşüm tasdikte. 
İltizam hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyattır. Aklı olmadığı için tasdikin karşısına akılla 
çıkılmaz. Mesela bir adam karar verdi mi, eşiniz aşınız, işiniz, ne anlatırsan anlat, 
dinlemez. Taakkul bitaraf, orayı geçmiş. Tasdik tarafsız değil artık. Ben ne yapsam 
diye soran kişi taakkulde daha. Onu değiştirebilirsin. Ama karar vermiş ise, zararın ne 
kadar azından dönse kardır, onu gösteriyorum. Tasdikin karşısına akıl yetmiyor. Keşf, 
zevk, şuhudla bilinenler içseldir. Mucizeler öyle değil. Bu tasdikte. Realitesi var. İnkâr 
ve reddedilemezler. Bunun zıddına akıl yürütülemez. Ancak sihir denmiş. Yoktur 
dememiş. Mesela ahiret var diyorum, kendisini bağlamıyor. Ama elimden su çıktı, 
gözüküyor. Olmadı demiyor. Oldu diyor ama sihirdir. Tekzib. Tasdikin tersi tekzibdi. 
Keşf, zevk, şuhud gibi şeyle sana aittir, karşıki tarafa aktaramazsınız ama mucizeler 
tasdiktir. Ellerinde nişane-i tasdik olan mucizelerle, diyor (Sözler 143). Mucizelere 
tasdik diyor. “Yüz yirmi dört bin muhbir-i sadık, ellerinde nişane-i tasdik olan mu'cizeler 
bulunan enbiyalar” (Sözler 143). Aklı ikna eden malzeme demiyor, direk kafadan girdi. 
Direk tasdikten girdi, göbekten soktu. “Ve o enbiyaların haber verdikleri aynı haberleri, 
keşf ve zevk ve şuhud ile tasdik eden ve imza basan yüz yirmi dört milyon evliyanın” 
(Sözler 143). Yani kendi aleminde tasdik edip imza basan. Bunlar keşfen, zevken, 
şuhuden tasdik ediyorlar. Bu kendi aleminde. Mucize ise dışardadır, nişane-i tasdik. 
 
2- “Cenab-ı Hakk'ın âhirette hârika ef'allerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye 
hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için” (Sözler 424) Zihne hazırlık yapılıyor 
daha. Tasdik öyle acayip sistem ki, zihni müheyya, zihni hazırlıyor, çünkü zihin akıldan 

Vicdan   à Latife-i Rab. à İtikad 

                à His à İltizam à Tasdik 

                à Zihinà İz’an 

               à İrade à Tasdik à İltizam  

İnsanın Fiileri à Kalbin ve 

                         à Hissin temayülatından çıkar 
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daha öteyedir, çünkü zihin vicdanda. Akıl dimağda, zihin vicdanda. “Cenab-ı Hakk'ın 
âhirette hârika ef'allerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde”, kalbe ihzariye 
hükmünde, yani ona götürebilmesi için, ihzariye hükmünde olan. “Zihni tasdike 
müheyya etmek için”. 
 
Tekrar ediyorum metni: “Cenab-ı Hakk'ın âhirette hârika ef'allerini kalbe kabul ettirmek 
için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için”: Tasdik denilince, 
dimağdaki ayat-ı tekviniyelerin karşılığı. Fiilde gözükünce, akıldan çıkmış, tasdik 
olmuş. Fiilse tasdiktir, değilse taakkuldür. Bunun karşısına akılla çıkılmaz, artık fiil. 
Ulvi fiillerde (namazlarda, niyazlarda) ilk önce irade, yani vicdan. İrade tasdiki aktif 
ediyor, fiile çıkıyor. Süfli işlerde vicdan olmadığı için, tasdik edip fiile çıkıyor. Vicdansız 
tasdik, burada ihtiyar. Ulvi fiillerde, İrade tasdiki aktif edip fiile çıkarıyor. Ulvi fiillerin 
kaynağı 1. İrade 2. Tasdik. 
 
Süfli fiillerde, vicdan devre dışı olup, tasdikle fiile çıkıyor. Süfli işleri vicdan 
onaylamıyor. Günahlarımızdan vicdanımız rahatsız olur. Ulvi fiillerde, vicdani olan 
İrade, dimağî olan tasdiki aktif edip, fiile çıkıyor. Süfli fiillerde, irade yani vicdan devre 
dışı kalıp, dimağdaki tasdikle fiile çıkıyor. Yani süfli işlerin kaynağı, dimağdaki tasdiktir. 
Ulvi fiillerin kaynağı vicdandaki irade, dimağdaki tasdiki aktif edip dışarıya çıkıyor. 
Taakkule müdahale ediliyor, çünkü bitaraf daha. Şeytan bozabiliyor orayı, yani aklı. 
Akla girmiş şeytandır diyor  
 
Üstad Beyazıd camisinde şeytana karşı tasdiki kullandı, taakkulü değil: Üstad 
hafızları dinlerken şeytan “sen Allah kelamı deme, bak” diyor. Dedi ki: olmaz, çünkü 
Kur’an benimdir diyen Allah’tan başka kimse var mı? Yok. Bir tane adam çıkıp Kur’an 
benimdir dedi mi? Yok. O zaman onun değilse kimin eline verip isbat edeceğiz? Kim 
benim diyorsa onun elinde olsun, onun olmadığına öyle bakalım. Şeytan baktı ki 
yemedi. Dedi ki: Allah kelamı deme, beşer kelamı deme, ortadan bak. Bitaraf, tarafsız 
bir yer de bir taraftır! Allah, beşer bir de ortası çıktı. Tarafsız yer de taraftır, çünkü bir 
tarafın değil. Bir taraftır yine. Üstadla uğraşılmaz dedi şeytan çekip gitti. Bana uyan çok 
ahmaklar var, seninle uğraşamam dedi. Üstad burada şeytana ilk önce aklı 
kullanmadı. Tasdiki kullandı. Çünkü bitaraf bak demek aklidir. Üstad tasdiki 
kullandı. Kur’an’ın sahib-ul yedi kim? Allah. Allah’ın dışında benimdir diyen var mı 
Kur’an için? Yok. O zaman sen onun elinden niye alıyorsun diyor. Tamam, onun 
elinden aldın, benimdir Kur’an diyenin eline ver o zaman. Kim diyor? Kimse yok. 
Şeytan taakkule sokmak istedi. Bitaraf bak diyor ama o da bir taraftır çünkü olması 
gereken olmayan yerde onun zıddıdır. Allah canibinde değil, beşer canibine de 
koymadın. Ortaya koydun. Ortaya koymakla beşerin eline vermekle aynı şeydir. 
Allah’ın yanında değil. Nereye koyarsan koy. Allah’ın elinde değilse, istersen beşerin 
eline ver, istersen ortaya ver. Allah’ın elinde olmadığı zaman Allah’ın dışındadır diyor. 
Şeytan taakkule sokmaya çalıştı, yani akla, çünkü akıl bir alettir. Bitaraf bak diyor. 
Üstad tasdik yöntemini kullandı. Tasdik; eylemdir, iltizamdır, eline (yerine) 
koymaktır, eylem, sadakat. Kur’an onun elinde olsun. Orda durması demek akli değildir 
tasdiktir. Fiile dönüştürdün, orda dursun. Dursun mu durmasın mı, bu tasdik değil. 
Dursun, tasdiktir. Üstad şeytana karşı tasdiki kullandı.  
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Eskilerde misal babaanneler tasdiki kullanıyor sonra biz bir şeyler söylüyoruz ama o 
tasdikte. Şeytan sükût ederek tasdik ediyor. Sükût ikrardır. Tamam doğru söylüyorsun, 
Allah’ın dışında benimdir diyen kimse yok demiyor ama susuyor. Susmak ikrar olduğu 
için tasdiktir. Tasdik ediyor fakat sonra aşağıdaki vicdanı yok. Niye vicdanı yok? Zihni 
ve iradesi yok. Mesela bir meselede şüphelendik. Kesin bildiğiniz bir şeyden sizi 
şüphelendiriyor. Hemen tasdikinize sarılın, sonra taakkulü kullanırsın. Yoksa 
dostunuzu ikide bir sorgularsınız. O zaman o dost değil. Her an değişen bir şey dost 
değildir. O demişse doğrudur. Ebu Bekir Sıddık aklını kullanmadı, tasdikini kullandı. 
Mescid-i Aksaya kaç ayda gidilir diye soruldu ona. Bir ayda gidilir, bir ayda gelinir dedi. 
Tabi akıllı adamın diyeceği budur denildi. Ebu Cehil aklını kullandı. Akıl bu mesafeyi 
bir anda almayı kabul etmiyor. Ebu Bekir dedi ki: peki bunu kim söylüyor? Senin 
arkadaşın söylüyor denildi. Senin arkadaşın deyince hemen aklını bıraktı, tasdikini 
kullandı: o diyorsa doğrudur dedi.  
 
Mesela öyle dostlarım var ki beni her fırsatta benimle cebelleşiyor, benim dostluğumu 
sorguluyor. Ona dedim ki: Dostunu ikide bir sorgulama, o dost değildir. Sakın 
dostlarınızın dostluğunu denemeyin. Acaba bana dost mu diye borç para isteme 
mesela deme, yapma... Yanlış denenmez. Hz. Ali diyor ki: “dostun dostluğu gıyaben 
aleyhinde bulundukları zaman ona sahiplenip, savunmaktır.” Ebu Bekir’in yaptığı gibi. 
Dostumuzun dostluğunun devam etmesi için aklı değil tasdiki kullanacaksın. 
Sorgulama. Sorguladığın dost değil arkadaştır, kardeştir. Dostunun dostluğunu 
ikide bir sorgulayan dost olamaz. Benim hakkımda şaibeli bir şey duyup da karar veren 
benim dostum değildir. Hz. Ali diyor ki: dostun şe’ni odur ki, gıyaben aleyhinde bir şey 
duysa, onu savunur, gider yüzüne der ki: böyle duydum, bu nedir, diye sorar. Yoksa 
yutkunmaz, gider sorar. Ama ‘öyle mi yapmış, vay be, ben de dost biliyordum ya, vay 
zalim öyle mi yaptı bize’ deyip de onda sonra hikmetini gelip bana sorma. Ebu Bekir 
gibi ol. İlk önce dostuna sahip ol, gel sor. Mi’racınız mübarek olsun ya Resulullah, dedi. 
Acaba doğru mu dememiş. Çünkü dostunun doğruluğunu, dürüstlüğünü, işini 
düşmanından öğrenmiş. Şimdi senin adına duysam bir şey, inanacak mıyım ben ona? 
Yazıklar olsun bana inanırsam. Dostumun dostunu da sorgulamıyorum. Sizin 
dostluğunuzu ikide bir sorgulayan, sizin dostluğunu sorguladığınız, o sizin dostunuz 
değildir. Tasdikiniz yok çünkü. Taakkulünüz var. Tasdik denilince, dimağdakilerin ayat-
ı tekviniyedeki karşılıkları... Tasdik eylem demek. Mesela fiilde gözükünce akıldan 
çıkmış tasdik olmuş. Bunun karşısına akılla çıkmayın, çünkü artık realitedir. Ancak 
tasdikin zıddı olan tekzib ile çıkılabilir. Tasdiki ortadan kaldırmak için tekzibi çıkarman 
lazım. Çünkü tasdikin zıddı tekzibdir. 
 
3- “Hem de usûl-i mukarreredendir: Sıdk ve kizb yahut tasdik ve tekzib”. (Muhakemat 
15) Burada direk zıddını söylemiş. Sonra: “Münafıkların azabları, mezkûr cinayetleri 
arasında yalnız “kizb” ile alâkalandırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. 
Bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb 
küfrün esasıdır. Kizb nifakın birinci alâmetidir. Kizb kudret-i İlahiyeye bir iftiradır. Kizb 
hikmet-i Rabbaniyeye zıddır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrib eden kizbdir. Âlem-i İslam’ı 
zehirlendiren ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvalini fesada veren kizbdir. Nev'-i beşerî 
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kemalâttan geri bırakan kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ü rüsva 
eden kizbdir. İşte bu sebeblerden dolayıdır ki; bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide 
tahsis edilen kizbdir.” (İşarat-ül İ'caz 82) Sonra: “Yol ikidir: Ya sükût etmektir. Çünkü 
söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. Veya sıdktır. Çünkü İslamiyet’in esası, 
sıdktır. İmanın hâssası, sıdktır. Bütün kemalâta îsal edici, sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin 
hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslâm'ın nizamı, sıdktır. Nev'-i beşerî 
kâ'be-i kemalâta îsal eden, sıdktır. Ashab-ı Kiram'ı bütün insanlara tefevvuk ettiren 
sıdktır. Muhammed-i Hâşimî Aleyhissalâtü Vesselâm'ı meratib-i beşeriyenin en 
yükseğine çıkaran, sıdktır.” (İşarat-ül İ'caz 82)  
 
Buralardan da anlaşıldığı üzere nasıl ki kizb sıdkın zıddı ise tekzib de tasdikin 
zıddıdır. Mesela karanlık aydınlığın zıddı mıdır karşıtı mıdır? Başka bir şeyle ortadan 
kalkıyorsa, bu zıddıdır. Karşıtı ise onu kendi âleminde ifade edip hakikatini 
genişlendiriyorsa, o karşıtıdır. Mesela imanın zıddı küfürdür. İmanın karşıtı 
mahlûktur. Gözün karşıtı yani çiçeklerdir. Yani imanı neşvünemalandırıyor, 
genişlendiriyor. Zıd ile karşıt farklıdır. Evamir-i tekviniyeler kalbe akıldan, yani kelam 
sıfatı geliyor taakkulden girerek – yapılandırmaya – orda çiçek gibi ayat-ı tekviniyeden 
gelenler ilk önce akla geliyor. Fotoğrafını çekiyor, düşünüyoruz. Vahyin girdiği tam yer 
taakkul, tasdik değil daha. Evamir-i tekviniyeler, yani vahiy taakkulden geçtikten sonra 
kalbe iner, ayat-ı tekviniyeler ise (çiçek gibi) tasdikten giriyorlar. Bugünkü dersin püf 
noktası! Kelam sıfatından gelen Kur’an bizi yapılandırıyor. Girince taakkulden giriyor. 
Vahyin girdiği yer burası. İlk muhatab bu. İrade sıfatından gelen şu çiçek; ayat-ı 
tekviniyedir. “Elhamdülillahi Rabbil Alemin” à evamir-i tekviniye. 
 
Evamir-i tekviniye dimağa taakkulden, ayat-ı tekviniye tasdikten giriyor: Çiçek, 
ayat-ı tekviniye. Evamir-i tekviniye taakkulden giriyor. Bu ayat-ı tekviniye dimağa 
tasdikten giriyor. Taakkulden girmiyor. Çünkü 538 Sözlerde: “Çünkü duyguları, 
efkârları kâinatın envâr-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, 
ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey, 
nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka 
suretini alır.” Ayat-ı tekviniyeden geleni çöpe atıyor. Akılda mutlaka bir karşılığı var 
ama hiçbir manası yok. Yani on ikinci Sözdeki gibi: bir padişah iki mühendise dedi ki: 
bu kitab hakkında bana dosya yapın, malumat verin. O bir tane mühendis onun 
nakışlarından, sanatından, süslerinden, ne işe yaradığını yazdı. Kafasına vurdu. 
Ötekisi bunu kim yapmış, kime yapmış ne makam ne maksad. Birincisi aptal değil. 
Aklını kullandı, taakkul ve orda bitirdi. Ötekisi taakkulü kullandı ama tasdike geçti. Şu 
mevcudat hakkında bana malumat verin dedi ya. İlk önce çiçeğe baktığı zaman 
Müslüman âlim tasdike giriyor. Sebebi şu: bakışı bu Allah’ın kelamıdır, Allah bize 
bununla ne diyor diyerek taakkule giriyor. Aklı sonra çalıştırıyor. Önce tasdik. On 
beşinci Sözde: bu Allah’ın kelamıdır, olmadığını isbat et. Bu Allah’ın kelamıdır tasdik. 
Olmadığını isbat et akli. Sen isbat et. Yok Allah’ın kelamı deme, tasdik yani fiil koyma, 
taakkule koy, olmaz. Dinsiz bir insan önce taakkulle Allah’ı buluyor sonra tasdik edince 
iman oluyor. Ondan sonra bir mevzu gelse, aklı iman ettiği için, önce tasdik sonra aklı 
kullanıyor. 
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On beşinci Sözde: tasdik Allah’ın eline bırakacaksın diyor. Olmadığını isbat edeceksin. 
Önce tasdikledi sonra hikmetini araştırdı. Buradaki püf noktayı anladınız mı yani tasdik 
ve taakkulun işlevini? Ayat-ı tekviniyeden gelen, misal çiçek. Bu Allah’ındır ama niye 
bu renkte ve niye bu şekil mesela diye sorunca taakkuldür. Yani bununla ne anlatmak 
istemiş diye sorar. Münafığı şöyle anlarsınız: münafık önce sizin aklınızı aktif eder, 
tasdikinizi unutturur. Bu Allah’ın mıdır diye sorguluyor. Hatta Allah’ın da demiyor. 
Münafık tasdiklettirmeden taakkulüne sokuyor. Diyor ki: bu çiçek gözümüzün önünde, 
topraktan çıkıyor, başka neyi araştırıyorsun. Misal: akla uymuyorsa, o hadis değildir. 
Taakkule hadisi soktu. Senin aklın malumatın kadar. Ne kadar bilgin varsa, malzemen 
varsa, o terazine uydu mu taakkulde, o hadistir diye hükmedersin. Uymadı mı, değildir 
diye hükmedersin. Oysa ehl-i sünnet der ki: bu Allah’ın sözüdür, hikmeti nedir? Bu 
Peygamberin sözüdür, hikmeti nedir. Ötekisi: kafama uymuyor, hadis değildir. Bunu 
diyen taakkuldedir. İllet olan emr-i İlahi “mesela seferde” tasdikte yani bu Allah’ın 
emridir der biter. 
 
Sual: Dimağda önce tasdik sonra taakkul hangi meselelerde uygulanır?  
Elcevab: Evamir-i tekviniye meselelerinde, İslami fiillerde. Mesela yaptığımız 
ibadetlerin hikmetinin hepsini biliyor muyuz? Hepsini bilmiyoruz. O zaman yaptığın 
ibadet tasdiktir, hikmetini bilmesek de olur. Çünkü aklın arkasına geçmiş. Aklın neticesi 
olan tasdiki aklı kullanmadan yaptık, neticeye vardık. Misal domuz etinin zararını 
faydasını araştırmadan zararlı olduğunu tasdikledik, araştırmaya gerek kalmadı. O 
zaman rahat ediyorum çünkü aklın dibi yok. Tasdikin dibi tek. Allah dedi mi, Peygamber 
dedi mi, Üstad dedi mi, bitti. Hikmetini araştır, ilimdir. Nakile giriyor. Tasdik bundan 
dolayı sadakat. Hz. Ebubekir (R.A) Peygamberimiz Mi’raca gittiğini söylüyor, denilince, 
doğru söylüyor dedi. Ya Resulullah, öyle bir şey oldu mu, nasıl yaptın ya, nasıl gittin 
ya, bir aylık mesafeyi nasıl uçtun gittin demedi. Bana izah et demiyor. Ya Resulullah, 
Mi’racın mübarek olsun dedi. Eğer sen sadakatli olursan ayat-ı tekviniyeye sana 
dostluğunu gösteriyor, sen sende mi’rac yapıyorsun. Senin Mi’racın basamakları 
oluyor o çiçek. Şu çiçek seni nihayetsiz terakkine nihayetsiz tedennine, tasdikle 
bakarsan nihayetsiz terakkine, taakkulle bakarsan nihayetsiz dibe gidiyorsun. On ikinci 
ve on beşinci Sözler en güzel misaller. Üstad şeytana tasdiki karşısına koyuyor, 
unutmayın. Sonra araştıralım diyor ki patinaj yapsın. Herkesin tasdiki vardır ama 
herkesin akli ilmi yoktur. Eğer Allah tasdiki aktif etmemizi istemeseydi, çöldeki, 
Afrika’daki niye namaz kıldığını bilmiyor? mi’rac olduğunu, ruhun terakkisi olduğunu, 
inbisat olduğunu, detayları bilmiyor? Bilmese de olur? Mesela on altıncı Sözü 
bilmeyebilirsin. Mi’racı iyi anlamamış olabilirsin ama Kastamonu Lahikasını iyi 
anlamadıysan, hissen azdır belki de hissen yok nurculukta. Sebebi tasdik. 
 
Yani neyi, nasıl yapacaksın, nerde, nasıl duracaksın, dostu düşmanı nasıl ayıracaksın. 
Gittin o kadar namaz kıldın, ibadetler yaptın, gece namazlarına kalktın, zekât sadaka 
verdin, küfre taraftar oldun. Ne oldu? Çarpı sıfır. Mehdi-i Azamın cemaatindeki 
sadakat imtihanı buydu işte. Sahabelerin en büyük imtihanı mi’ractı. Beni çok 
sarstı senelerce. Üç gün bir defa karnım doymadı diyor, uykuları olmamış, yokluğun 
kol gezdiği, işkence yapılmış bir kadını, dört atla parçalamışlar. Her bir koluna ve her 
bir bacağına at bağlayıp, atları ters yöne yürütmüşler. Kızım olursa adını Sümeyye 
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koyacağım, bu şekilde şehit edilen ilk şehit sahabi hanımın adı. Parçalanmak, ölümün 
can alıcılığı tarafı imtihan değildi. Sahabelerin en acımasız imtihanı mi’ractır. 
Mekke’den Mescid-i Aksaya bir anda gidişine inanamamışlar. Ruhen yaptım dese, 
kimse itiraz etmeyecek. Bunu niye anlattım bak: Mehdi cemaatinde imtihan sadakat 
olacak hadisi var. 1-Sana zina yapmayın, içki içmeyin diye kaç defa der. Ama haberlere 
girmeyin dediği halde hiç kale almıyorsun. 2- sana ehven-üş şerre faydanız dokunsun, 
zararınız dokunmasın, ehven-üş şer deyiniz. Şer ama ehven, azami şerre göre. Azami 
şer kolunu götürüyor, ehven-üş şer parmağını götürüyor.  
 
Emniyete dokunmayınız diyor, biz manevi emniyetçileriz diyor. Buna uymak sadakat 
değil mi. Ama uymuyoruz, yani tasdikimiz yok ama Sözleri çok iyi biliyoruz. Lemaları 
çok iyi biliyoruz. Şuaları biliyoruz, Mektubatı çok iyi biliyoruz fakat Kastamonu, 
Emirdağını bilsek bile uygulamıyoruz. Kabul ederek okuyamıyoruz. Oysa Üstad ne 
diyor: anlayarak ve kabul ederek. Kabul etmek; hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. 
Mehdi cemaatinin imtihanı da sadakat olacaktır. Üstad da zaten on kişiden iki kişiye 
meyve risalesinde on birinci Şua da pasaport vermiyor. Nur cemaatin içinde halis 
olanlara vermiyor. Halis olanlardan on kişiden iki kişiye pasaport vermiyor. Hakiki nur 
talebeleri diye başlıyor. Hakiki olmayan talebeleri de var. Resulullah’a itikadı vardı, 
imanları yoktu. Onun için mi’racta tek tek döküldüler veya vefatından sonra döküldüler. 
Onlara sahabe denilmez, çünkü imanı yoktu, itikadı vardı. Üstad mesela mümin-i gayri 
müslim, müslim-i gayrı mümin diyor. Gayr-i müslim değil ama mümin. Bir Müslüman 
namaz kılıyor, oruç tutuyor ama mümin değil. Nasıl olur? Sahabeyle savaşan kâfir var. 
Sahabeler bu cennetliktir diyorlar, şehit olacak. Peygamber, hayır o kâfirdir diyor. Nasıl 
olur, o bizden daha iyi savaşıyor diyorlar. Peygamber ise, o hurmalıklar için savaşıyor 
diyor. 
 
Sözler 538 uygulaması: misal hastalık iyi değildir, “kanser nereden çıktı ya derler. 
Benim çocuğum niye on beş yaşında öldü. On beş yaşındaki çocuk alınır mı” diye 
Allah’a itiraz ederler. Bu kişilerin tasdiki yok. Allah’ın hikmetine, adaletine, inayetine, 
rahmetine, rububiyetine itiraz ediyor. Müslümanların uluhiyet sorunu yok, 
rububiyet sorunu var. Bula bula benim çocuğumu mu buldun derler. Kadere itiraz 
ediyor. İşte tasdiki yok. Allah niye aldı? O hikmet. İlk önce kim yaptı bunu? Allah yaptı. 
Misal deprem ehline öyle yaptım. Adama uyguladım. Depremde her şeyini kaybetmiş. 
Adam duruyor, öyle oturuyor. Bana Beyoğlu Müftüsü dedi ki: bu adam şok oldu, biz 
muvaffak olamadık, böyle oturuyor, bitmiş, duymuyor, ona bakar mısın? Adam çoluk 
çocuğunu, binasını her şeyini kaybetmiş. Baktım ki adam kıpırdamıyor, şok olmuş. Şok 
olanları taakkul ile getiremezsiniz. Tasdikle getirirsin. Birini bana tembihledim bana 
seslenip itiraz etmesi için: Hasan hoca! Ben de o şok olan adamın yanından 
geçiyorum. Buyur! Dedim. Bu deprem biraz fazla olmadı mı? Dedi. Bana da öyle 
geliyor. Kardeşim bu depremi kim yaptıysa, nasıl tanımlayacağım, nasıl diyeceğim bu 
nasıl olur, nasıl yapar böyle depremi. Kim yaptı bunu kardeşim. Böyle bir şey nasıl 
oluyor, dedim. Adamın imanı aktif olunca: ne diyorsunuz siz kardeşim ya dedi sinirli bir 
şekilde. Ne oldu? dedim bende. Ne gevezelik edip bağırıyorsunuz siz dedi. Bu binayı 
kim yıktı dedim, sanki ben çoluk çocuğumu kaybetmişim gibi. Bilmiyor musun dedi. 
Bilmiyorum, kim yıktıysa böyle yıkılır mı? Kalktı ve Allah yıktı dedi. Dedim Allah 
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yaptıysa o zaman o fazla yapmaz az yapmaz doğru yapmış. Allah en doğruyu yapar, 
öyle mi. Kafasını eğerek evet öyle dedi ama açıldı. Kalktı cevap verdi, sıyrıldı işte. 
Önce tasdikini aktif ettik sonra Allah fazla yapmaz az yapmaz da taakkul, hikmet. 
Mesela çocuğa örtün diyorsun, niye örtüneyim diyor. Allah öyle diyor dersen, hemen 
tasdik. Çünkü den başlama. İlk önce Allah öyle diyor de sonra sebebini anlat. 
Örtünmeyi kim söylüyor? Allah söylüyor. Bitti. Niçin diyor? O taakkul. 
 
İlham: sunuhat, tuluat, işarat, rumuzat, hepsi hususi dünyada; tahayyül ve tasavvurda. 
Ayat-ı tekviniyenin ve evamir-i tekviniyenin koridoru, güzergahı. İlk önce ayat-ı 
tekviniyeyi -evet önce vahye muhatab olmuş akıl ama- Allah’ın hükümleri geldiği 
zaman ilk önce tasdik sonra taakkul. Ey Allah’ım, öyle dedin ama namazı biz de bir 
bakalım, araştıralım, eğer hikmeti kafama uyarsa, ilmen doyayım, ondan sonra namaz 
kılarım demiyoruz. Allah dedi mi tamam. Ondan sonra hikmetini araştırıyoruz. İlk önce 
tasdik sonra taakkul. Yani ilk önce ayat-ı tekviniye. 
 
4- “Bütün kuvvetiyle Kur’an’ın her bir hükmünü öyle iman ve tasdik edip hiçbir şey onu 
sarsmaması dahi” (Sözler 448) Çıkarım; iman ettiğini yaparsa insan, tasdik etmiş olur. 
Çünkü aklen à isbat, fiilen à tasdik denir. İradenin olabilmesi için taakkul ve tasdik 
lazım. Tasdik ve iz’anı varsa zihin oluyor diyor kardeşimizin sunduğu sistemde. İz’an 
ve iltizam oluyorsa his oluyor. İltizam ve itikad olursa Latife-i Rabbaniyesi oluyor. Çok 
uyuyor. Latife-i Rabbaniye Allah değil. Rabbike senin Latife-i Rabbaniyen. Rabbin o. 
İtikad ettiğin şey Rabbindir. Mesela hevasını Rab ittihaz etti. Latife-i Rabbaniyesi o. 
 
Fiillerin ulvisi ve süflisi diye ayırırsak, şöyle sıralayabiliriz: Vicdan sadece ulvi 
şeyleri müşahede etmiyor. Süfli şeyleri de müşahede ediyor. Latife-i Rabbaniyesi 
Rableridir. Kadın rab olmuş, para rab olmuş. Tefessüh etmiş vicdan demek ki 
çalışmıyor değilde, batılı netice veriyor. Müslümanın itikad ettiği her şey Allah değil. 
Şirkler var ya, mesela heva-i nefsini mabud yaptı. Şirkler yok mu? rabdir o. Batıla 
çalışan vicdan Müslümanda olur, kâfirde değil yani umumu kapsamıyor. Kâfirin vicdanı 
tefessüh edince, vicdanı çalışmaz. Latife-i Rabbaniyede bir sürü rabler var, yani Ehad. 
Mesela ayat-ı tekviniye bana girdiği zaman, bende karşılığını bulduğu zaman, bunun 
müşahedesi olmuyor mu orda? Oluyor. Müşahede ettiğin bütün Rableri toplarsan, 
Allah-u Ehad oluyor, bütün kâinatla beraber. 
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Süfli işleri Müslüman, vicdanı yaka yaka yapıyor, vicdansızlık yapıyor. Hani deniliyor 
ya: hiç mi vicdanın yok, hiç mi vicdanın yanmadı, hiç mi vicdanın engel olmadı. Yaptım 
ama vicdanım rahatsız diyor. Vicdan yakıyor ama elini tutmuyor. O zaman cebir olur. 
Ama yakıyor. Öyle fiillerimiz oluyor ki, yapma diyoruz. Yaparken acı çekiyoruz. İnad, 
nefret, yine yapıyoruz. Sonra arkaya bakınca rahatsız oluyoruz, çünkü vicdan rahatsız 
oluyor. Rahatsız ola ola yine yaptık. Namaz kılıyor ama göstermelik. Namaz fiili ulvidir, 
irade lazım namaza. 
 
5- “İlm-i Kelâm'ın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir 
ulemanın tasdiki ve nass-ı kat'î ile dalalet üzerine icma'ları” (Sözler 589) Meslekleri 
birbirinden uzak ama aynı şeyi tasdik ediyorlar, yani icma’ ediyorlar. Çıkarımım: Aynı 
mevzuda ehl-i ihtisasın icmalarına tasdik deniliyor, yani akılların cem’ine tasdik. Ehl-i 
sünnet vel-cemaatin yöntemi dört: “Kitab, Sünnet, İcma, Kıyas” tasdikte oluyor. 
Akılda değil, çünkü akılda bir sürü hikmetler var, doğru şeyler var. Akılda tam 
ittifakımız mümkün değil ama tasdikte mümkün. Şöyle: namaz kılmak hepimizde 
tasdikimizdir ama aynı sureyi okumayız. Aynı sureleri okumak bilgiye ait. Namaz 
kılmak ise bilgiye ait değil. Namazı tasdik eden namazı kılar. Namaza aklen inanır ama 
tasdiki olmadığı için namazı yoktur. Tasdik varsa namaz var. 
 
6- “Fakat sırr-ı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla, elbette bedahet 
derecesinde ve ister istemez tasdike mecbur kalacak derecede mu'cize olmazdı.” 
(Mektubat 93) Çıkarımım: Tasdik demek; seni onaylamaya mecbur eden. Kabul 
etmeye değil, onaylamaya seni mecbur eden. 
 

• Aklen à İsbat  à Kelam sıfatı  
• Fiilen à Tasdik  à İrade sıfatı 

 
Vahiy, kelam sıfatı, akla geliyor. Akıldan başlıyor ama kâinattaki mevcudat akıldan 
gitmiyor ilk önce. Çok konuştuk bunu. Tasdikten giriyor ondan sonra fiile dökülüyor. 
Yani insanın dimağına ikisi geliyor. Evamir-i tekviniye akıldan girer, ayat-ı tekviniye 
tasdikten girer. Tasdik vicdanda bir bütünlük yapıyor. Mesela ayat-ı tekviniye şu 
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mevcudat ya, kalb vs. fakat evamir-i tekviniye ilk muhatab olduğu zaman mesela aklı 
yok, misal babaannelerimiz, yani ilmi yok. Bunlar hemen tasdik ediyor. Bu tasdik 
birebir kalble beraber çalışıyor. Dimağdan girmedikçe nasıl kalb olsun. Direk tasdike 
giriyor, kalbe nasıl iniyor şaşırıyordum. Uygulama: çiçek. Kâinattan fikirleri, hisleri, 
duyguları envar-ı marifeti getirdiği zaman, kendinde bir musaddık bulamadıkları için, 
sönerler ve abesiyet-i mutlakaya döner. Aynı şeyde neticeyi görmek; tasdik. Ayn-ı zahir 
içinde hakikati görmek. Zahirdir ama hakikattir. Hakikati ayn-ı zahirde görmek, zahiri 
hakikatte görmek, hakikati zahirde görmek. Bunlar tasdik. Ayat-ı tekviniyeler 
tasdiklenip... kalbe direk bakıyor tasdik. Mesela “Kur’an Allah’ın kelamıdır”; kalbidir bu. 
Sistem olarak dimağda. Şeytanın karşısına kalb koymuyorsun. Tasdik var, kabul 
ediyorsun. Onu aktif ediyorsun direk çalışıyor tasdik.  
 
Marifetullah nedir? Gördüğümüz ayat-ı tekviniyeleri direk kabul etmek, 
marifetullah değil. Direk kabul etmek tasdiktir. Tasdikte marifetullah yok. Tepeden 
giriyor. “Bu Allah’ındır” diyor sonra hikmetini araştırıyor. Hikmeti, marifetullah. 
Marifetullah taakkuldür diyebiliriz. Vicdandaki dimağ yöntemi Zihin yapıyor. 
Babaannelerde de marifet var ama bizim gibi tefekkürleri yok. Resulullah sahabesine 
dedi ki: İlim yapmadan ilim isteyen var mı? Babaannelerimizde marifetullah bak nasıl 
varmış. Takvaları olunca, Allah onlara onlar öğrenmeden öğretti. Kalbinde marifetullah 
oldu. İşarat-ül İcazda şeytanın marifeti yoktur deniliyor. Şeytan taakkule ilişebiliyor ama 
tasdike ilişemiyor. Timsah avını nereye çekiyor? Suya çeker. Aslan ise karaya çeker. 
Üstad şeytanı nereye çekiyor? Tasdike çekiyor. Şeytan Müslümanı nereye 
çekiyor? Taakkule çekiyor. Allah var mı yok mu? Allah’ın varlığını zor şer anladın, 
Allah’ın Allah olduğuna ispat olunca, Allah’a iman ettin. İman ettikten sonra, her 
hükmün doğru olup olmadığını araştırmazsın. Bir kere iman ettin, bitti. Sen bunu 
baştan yaptın. Baştan yapmadan hâsıl olan tasdiktir. İman ettikten sonra, her hükmü 
sorgulanır mı, akli seviyesi var mı diye araştırılması şart mı yapmak için? Dur ben bir 
anlayayım ondan sonra yaparım. Allah ile dost olduktan sonra, her bir hükmünü 
sorgularsan, dost değilsin.  
 
Mesela münafıklar anlaşılmayacak antika hadisleri insanların akılsız akılların önüne 
koydu. Bakın akla uyuyor mu? dedi. Tasdiklerini yok etti kişilerin. Şeytan ne için 
varsa, bu da onun için var. Şeytanın işini gören insan suretinde ruhu şeytan insanlar 
olacak ki, bunları anlasın. Bunlar bilerek yapıyor. Bu nedenle şeytandır. Misal Kur’an 
şakirdi ile felsefe tilmizi. Felsefe tilmizi sürekli akıl yoluyla gidiyor, Kur’an şakirdi de 
sürekli tasdik noktasıyla cevap veriyor. Buna benzer ene risalesinde nübüvvet ve 
felsefe var. Hep aynı yöntemi anlatıyor. Müslümanların en çok yaptıkları hata şu: 
İmanda yapmıyor, fiillerde yapıyor. Kurban kesiminde, oruçta, hacda. Taakkule 
indirmedikçe, şeytan bir Müslümana yanlış yaptıramaz. Mesela hayvanda anlaşıyorlar. 
Sığıra anlaşıyorlar. Kaç kilo belli değil. Kilosu on liradan. Sonra tartalım, keselim 
hayvanı, doğrayalım, eti tartalım, kaç para ise, fiyat belirleyip sana parayı veririm. 
Kurbanı böyle kesiyorlar. Kilo fiyatı belli ama kilo belli değil. Ne kadar gelirse. Böyle 
yapınca düşün, kan kimin adına döküldü? Kurban benim abi. Kaça aldın? Kesildikten 
sonra belli olacak. Akid olması için, satan belli, alan belli, mal belli, cins belli, miktar 
belli, vade belli. Altı tane şart. Hacim belli, kütle belli, uyguladım. Hayvanı aldı, kan 
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döktü, kaça aldı? Kesildikten sonra belli abi. Fiyat belli değil. Arsa, daire alıyorsun. 
Alan belli, satan belli, mal olacak. Daha olmamış çocuğa don dikmek gibi derler ya. 
Yani Müslüman taakkule indirildiği zaman, rububiyette, eylemlerde, İslamiyet’te böyle 
sorunlar yaşıyor. Sırat köprüsü kıldan ince oluyor. Müslümanın en büyük sorunu 
itikadda değil. Allah’ın Rububiyetinde Allah ile sorun yaşıyor. Allah’ın emirlerini 
hazmedemiyor yapamıyor. 
 
7- “Şeytanların en tehlikeli ve kesretli bir desisesi olan “tasavvur-u küfrî”yi “tasdik-i 
küfür” suretinde, “tasavvur-u dalalet”i “tasdik-i dalalet” tarzında göstermesiyle, hassas 
ve safi-kalb insanları” (Lem’alar 385) Şeytanların en tehlikeli ve kesretli bir desisesi 
olan “tasavvur-u küfrî”yi, yani tasavvurda. Bu bibehre, nasipsiz yani, çöplük, her şeyin 
bulunduğu yer, ne ararsan orda. Hiç alakasız şeyleri alakalandırdığı yer burası. Mesela 
bir çöpçü düşün. Bakırköy’den malzeme topladı, gitti, Esenyurt daki hurdacıya verdi. 
Kadıköy’de de bir hurdacı düşün. O da Esenyurt’a çöpleri topladı mı? Toplanan yer tek 
ama malın mekânı, kullananı, malın cinsi, özelliği, maddesi hep farklı. Toplandığı yer; 
tasavvur. Bakırköy’deki buzdolabı veya klima, Kadıköy’deki ıslak çorap bu klimayla 
kurutulur mu? Ama ikisini Esenyurt’a getirirsen, kurutursun. Tasavvur; alakasız 
mekânda, alakasız malzemeleri alakalandırılan yerdir. Sanki aklîymiş gibi 
gösterir. Burada cirit atıyor şeytan. Tasavvur demek hurdacıymış. Nihayetsiz 
mana denizine muhatab olmamız için, tasavvur ve tahayyül gerekiyor. Yoksa nasıl 
buharlaştıracaksın. O okyanusta her şey var. Hep tasavvura çekiyor. Kimi? 
Sokaktakini. Tasavvurda mıyım taakkulde miyim, nasıl anlarsın. O kadar yakın ki. 
Düşünüyor musunuz, akl ediyor musunuz? Akılla tasavvur birbirine karışmış, bizde de. 
Onu ayırt edecek ölçü verecek.  
 
Şeytan tasavvuru tasdik olarak gösteriyor: Tasavvur nerde, tasdik nerde. Şeytan 
insanın imanını yiyor. Şeytanın gıdası imandır, onunla besleniyor. İmansızlık yapmak 
için. Başka doymuyor. Eylem itibariyle, faizmiş, kumarmış, içkiymiş, tatmin olmuyor. 
Ona en çok keyif veren, imansızlık ve karı kocayı ayırmak. Karı kocayı ayırdın mı 
ondan sonra zina gelir. Faizde gelir. İçki de gelir. 1.Bütün kötülüklerin başı, anası 
içkidir. 2.Evlilikde en kötü şey boşanmadır. 3.Bütün itikadların anası da imansızlıktır. 
Şeytanların en tehlikeli ve kesretli bir desisesi olan “tasavvur-u küfrî”yi” Esenyurt daki 
çöplüğü- “tasdik-i küfür” suretinde, tasavvur-u küfriyi “tasdik-i küfrî” zannettirdi. Aklı da 
devre dışı yapmış. Taakkulü şeytana teslim edince, vahyi kullanamıyorsun. Şeytanın 
sistemine giriyor. “Tasavvur-u dalalet, tasdik-i dalalet tarzında göstermesiyle, hassas 
ve safi kalb insanlara” diye devam ediyor. Burada çok şeyler var ama bizim tasdik ile 
alakalı çıkarım yapacağız. Sırf şeytanla alakalı değil. 
 
Çıkarımım: tasavvurda olanlardan akl edilirse yani tasavvurda iken seçmece yapılıyor. 
Tasavvurdakilerin taakkula geçmesi için, vahiy yapıyor. Buradaki pisliklerden, çöplük 
ya. Misal çöplüğe araba atılmış, hurdahaş olmuş ama motoru sağlam. Tasavvurdaki 
her şeyin her yerde olduğundan ayıklayıp akla getiren vahiydir. Tasavvurda olanlardan 
vahiy ile akl edilirse ve tasdik edilip fiile dökülürse, insan hatırına gelenlerden o zaman 
mesul olur. Bu manada Peygamberimiz asm efendimiz bil-mana da şöyle demiş: “Size 
geleni, içinize doğanı veya içinizden geçeni (tasavvur), konuşmadıkça (taakkul) ve 
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onunla amel etmedikçe (tasdik), mesuliyet yoktur.”, çünkü tasavvurdadır. Ömer Nasuhi 
Bilmenin 86. Maddesinde bu hadis var. Timsah aslanı suya çekerse bir-sıfır galip 
başlar maç. Aslan ise timsahı karaya yani kendi sahasına çekerse, aslan bir-sıfır galip 
başlar maç. Sen televizyonu açtıktan sonra şeytanla mücadele edemezsin. Veya kötü 
arkadaşlarla arkadaşlık edersen, bir gün idare edersin ama sonunda pes edersin. İyilik 
yapma şansın yok. Düşmanına galip olmak istiyorsan, kendi sahana çekeceksin. 
Onu sahana çekmenin yolu; terktir. Onu boğmanın yolu; ibadettir. Timsah aslanı 
terklerle suya çekmiş, suda ise ibadetle yani eylemiyle boğmuş. Hem düşmanın 
sahasında olacaksın hem düşmana galip geleceksin. Böyle bir şey mümkün değil. 
Hem tasavvurda olacaksın hem sorusuna cevap vereceksin, sonra bir soru bir soru bir 
soru daha. 
 
Dinsiz birinin sorduğu soruları cevaplarken nasıl davranmalı? Üstad diyor ki: 
yaban arılarla uğraşma. Şeytana cevap, cevap değildir. Sebebi: Allah’a karşı cevap 
üreten bir mahluktur. Onu cevapla ilzam edemezsin, çünkü sistemi öyle çalışmıyor. 
İlzam denen bir şey yok onda. Eğer psikolojik soru sorduysa sana, tam cevap verirken, 
kuş gibi daldan dala atlatıyor. Sorunun cevabını biliyor, öğrenmek için sormuyor. Baktı 
ki sen cevap veriyorsun, ama diye dala atlıyor. Onun için komünistlerle veya zındıklarla 
konuşurken sakın cevap vermeyin. On dakika sen konuş ben susacağım sonra on 
dakika ben konuşayım sen susacaksın de. Komünistlerin en büyük tuzağı soruyu 
sorduktan sonra, baktı cevap veriyor, hemen ama diye soruyor. Ona da cevap gelince 
yine ama diyerek diğer dosyalar hep açık kaldı. Hiç birisine tam cevap veremediğin 
için, etrafında dinleyen bütün safların kafasında bir sürü dosya açık bıraktın ve zararla 
kaldın. Misal: kâinatta adalet var mı, bir sürü zulümler oluyor, diyor. Sen ise: boş ver 
adaleti, Allah var mı yok mu. Tek dosya. Zübeyir abi demiş ki: bütün otlara, bütün 
bitkilere tek tek güneş olmaz. Tek bir güneş yeter. On dakika sen konuş ben susacağım 
de. On dakika arasında soruların varsa yazacaksın. Ben konuşunca da sen 
susacaksın. Araya girmeyeceksin. Zındıkların tuzağı, şeytanın aynısıdır. Eğer bu saha 
kaidesini getirmezsen, kesinlikle galip de olsan mağlup olursun. Etrafındakiler 
insanlara bir sürü izahsız sorular ortaya çıka çıka enkaz bırakıp gidersin. 
 
Çıkarıma devam: hatırına gelen ile menfi yapmışsa, bunu akılla değil, zekâsıyla 
yapıyor. Akıl menfi yapmıyormuş. Menfilerin kaynağı akıl değildir, zekiliktir. İyi bir 
doktordur, para için adamı kesiyor. İyi bir mühendistir, para için koca devletin, 
ammenin, bütün hukukun köprüsünü az çimentoyla yapan müteahhidi onaylıyor. 
Devletin müfettişi olan mühendis. Küçük bir menfaati için, seksen milyonun hukukuna 
tecavüz ediyor. Kul hakkıdır. Bunu aklıyla yapmıyor. Menfilerin kaynağı akıl değil, 
zekâdır. Hayırlıyı aklıyla yapar. Çünkü tasdik hayırlı şeyde akılla çalışır. Menfi ise, 
zekâvetiyle çalışıyor. Ademe gidiyor. Vücud gibi gözükürken, ademe gidiyor. Eğer 
hatırımıza gelen bir emareden gelmiyor ise hem titremesi hem korkması hem ademi 
rıza göstermesi, gösteriyor ki, tasdik değil. Biz tasdikle mesulüz. Yani tasavvura Allah 
ve Peygamber hakkında küfrî sözler geliyor, bunlardan titriyor, korkuyor, adem-i rızası 
varsa tasavvurdadır, tasdikte değildir. Böylelikle şeytanın sözü olduğunu gösteriyor. 
Taakkulden gelse, bürhan ve delili olur. Tasdik, bürhan ve delille çalışıyor. Akıldan 
tasdike aktarırken, bürhan ve delille çalışır.  
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Hatırınıza gelen kötü sözler, akıldan mı geliyor diye şuna bakın: Delili ve bürhanı 
var mı? Misal ben abdestsiz yemem ve içmem elimden geldiği kadar. Hele bu derste 
abdestli olurum. Şu anda bana dese: abdestin var mı, kaç saat geçti. Olduğuna pergeli 
koymuyor. Olmadığına dair delilin, bürhanın var mı? Ben olduğuna dair delil bürhan 
aramıyorum. Çünkü eşya zatında mubahtır. Ademi isbat edilmedikçe, zatında iyidir. 
Mesela bir şey yenilir mi yenilmez mi emrine bakmayın. Allah yiyebilirsinizi saymadı, 
yiyemeyeceğimizi saydı Kur’an’da. Çünkü yiyeceklerimiz “la tuhsua”, adetsiz. 
Yiyemeyeceğimiz, tek tüktür. Hukukta da aynı. Masum olduğunu isbat etmeyeceksin. 
Çünkü eşya zatında mubahtır, masumdur. İsbat edilene kadar o masumdur. Yani 
abdestim olduğunu isbat etmem, olmadığına dair isbat istiyorum. Zatisi isbattır. 
Yokluğunu iddia eden bir delil ve bürhan getirecek. Delil ve bürhan getiremiyorsa, 
tasavvurdadır. Eğer tasdike gelen delil ve bürhanı varsa, taakkulden geliyor. Delil 
ve bürhanı yoksa tasavvurdan geliyor. 
 
2.Çıkarım: tasavvurda olanı, kavlen ve fiilen, konuşmadıkça ve yapmadıkça, 
tasavvurda olanda mesuliyet yoktur. Niye var bu tür şeyler bende diye denilirse; 
ağacın çekirdeğinde ağacın komplesi olmaması mümkün müdür. Değildir. Nasıl ki 
ağacın bütünü çekirdeğinde var, Allah’ın dışında şecere-i hilkatte şeytan, melek, 
Cebrail, cehennem, cennet, arş, kürs, İsa, Musa, Muhammed, hepsi bende var. Sen 
niye bende şeytanlık var diyorsan, o zaman insan değilsin. Çekirdek dese ki, bende 
niye dal var, budak var, sırf gövde olsa olmaz mı? O zaman çekirdek değilsin. Çekirdek 
demek, soğuğun, sıcağın, batılın, hakkın, kurumuş dalın, kurumamış yaş dalın, acının, 
tatlının, kokunun, her şeyin cem olduğu yani hiçbir şeyi istisna etmeyendir çekirdek. 
Onu al, bunu alma, kafama yattı yatmadı değil. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor 23. 
Sözde. Çekirdeğin böyle bir lüksü var mı? Dal sokmayın bana. Yok. Çekirdeksen, 
sende vardır. İkinci çıkarım: Konuşmadıkça yapmadıkça tasavvurdadır. 
 
3.Çıkarım: hem sen ondan rahatsız olup, titriyorsun, korkuyorsun. Allah hakkında ben 
nasıl böyle bir şey düşünürüm diye korkuyorsun, titriyorsun. Bu kesinlikle senin değil. 
Sebebi: insan emanet paradan sıkılır, çünkü ya kaybolursa. Ama kendi parasıysa 
ısındırır. Kalorifere gerek yok. Demek ki korkma ve titreme, acaba imanım gitti mi diye. 
Altında şeytan tasdikli imanın var demektir. Korkman gösteriyor ki vardır. İmanı 
olmayan, imansızlıktan korksaydı, gider iman ederdi. İmanlılar imansızlıktan korkar. 
İmansızlar imansızlıktan korkmazlar, çünkü imansız oldukları için. Eğer Alman, 
Hollandalı, gâvur dese ki, imansızlık çok kötü bir şeydi ya. Bunu demek bile imandır. 
İmana gel denilmez, imanda zaten. 
 
4. Çıkarım: soru: akıldan mı geldi, tasavvurdan mı geldi. Ölçü şu: senin rızan var mı 
yok mu? Rıza dairesi tasdikte. Bu gelen malzeme adem-i rızası var mı yok mu? 
Adem-i rızası gösteriyor ki, senin değil. Tasavvurdadır. Sana ait olanlar taakkulden 
başlıyor. Adem-i rıza, razı değilsin. Misal: “Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er rahman-ir 
rahim.” Selam verdin. Namazda kadın para vardı. Razı olsan keyif verirdi. Nerden çıktı 
bunlar ya dersen, rahatsız olmuşsun yani adem-i rızan var. Bu senin değil diye 
gösteriyor. Birisi getirdi, gelen yer tasavvur. Zihnini tasavvura götürdü. Namazı böyle 
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kılmana razı mısın, çok kaliteli bir namaz oldu der misin, diyorsan razısın. Ya olur mu, 
tövbe estağfurullah böyle namaz mı olur dersen, adem-i rıza gösterdiğinden dolayı 
tasavvurdadır, taakkulde değildir. Yani: abdest almamakla abdest alıyorsun. 
 
Tasavvur mu taakkul mu? Nasıl ayırırız? Eğer gelen, bir emareden gelmiyor, 
titremesi, korkması, adem-i rızası gösteriyor ki, tasdik değil. Biz tasdiklerimizle 
mesulüz. Tasavvur mu taakkul mu? Nasıl ayırırız? Tasavvurda bürhan yok hem 
sen ondan rahatsız olmuyorsun hem kavlen ve fiilen tasdik etmiyorsun hem 
adem-i rıza gösteriyorsun; bu dördü bir araya gelirse; taakkuldür, tasavvur 
değildir. 
 
Taakkulde de mesuliyet yok ama aklı fâsık olur diyor. Mesul olmadığımız mertebe 
ikidir. Akılda zekâ da var. Aklınızı niye kullanmıyorsunuz diyor ya Kur’an’da. Akl 
etmiyor musunuz? Akıl ile zekâyı anlattık. Batıl, süfli, haram yolları, yöntemleri, 
incelikleri kullanan aklın zekâsıdır. Mesela hırsızlık yapmanın yolu, içkiyi satmak, 
uyuşturucu saklamak vs. bunlar incelik değil mi? Bu akıl değil, zekâdır. Zekâlar akılları 
kullanamazlar. Akıllar zekâlarını kullanır. Zekâlar akıllarını kullansalardı, tövbe 
ederlerdi. Eğer zekiler akla çıkarlarsa, tövbe ederler. Bir günahı geçemiyorsanız, o 
günahın kaynağı zekâvetimizdir. O melun şeyi akla çıkartırsa, o ondan vazgeçer. 
 
Sual: Bürhan aklî mi vicdanî mi? 
Elcevab: Delil, bürhan, hüccet dersini yapmıştık. Delil aklidir. Bürhan ise tasdiktir. 
Hüccet ise müttefekun aleyh ise artık vicdana inmiştir. Taakkul delille çalışır, tasdik 
bürhanla çalışır, vicdandaki zihin hüccetle çalışır. Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazali 
mesela. Tasdik aynı zamanda icma’ yapıyordu. Mütebahhir ulema demiştik yukarda. 
Meslekleri, meşrebleri farklı ama aynı konuda ittifak ettiler. Buna hüccet deniliyor. 
Ulema kendi aklından vazgeçip tasdike geldi. Ulemanın ittifakı, icmaı tasdik. Edille-i 
şer’iyede kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu icma tasdikte olur. Akıl delille çalışır, tasdik 
bürhanla çalışır, onların cem’i olan vicdandaki Zihin ise hüccetle çalışır. Misal: ateş 
yakar, bu delildir. Elini soksan, bürhan olur. Herkesçe de böyle ise, hüccet olur. Hüccet-
ül İslam olabilmesi için en az üç yüz bin hadisin metnini, ravilerini, ananesini, siyak ve 
sibakını ezberden bilmesi gerekir. Eğer yüz bin hadisi biliyorsa üç yüz bine kadar, Hafız 
denilir. Ama hadisin metnini, ravisini, ananesini bilecek. Öyle sadece mealini değil. üç 
yüz bin ve ziyadesini bilene Hüccet denilir. O zaman Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazali 
kimdir anladınız mı? Ahmed bin Hanbel bir milyon hadisin metnini, ravisini, ananesini 
biliyor. Çıplak gözle onun nerde olduğunu görebilir misin? Her hadis söz değildir, fiildir. 
Misal bir olayın karşısında bir şey söylemedi. Veya gülümsedi. Bunlar hep hadistir. 
Sükût ikrardandır. Ya söylediği yahut gördüğü ve söylemediği veya müdahale ettiği 
etmediği… 
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Dimağın Mertebelerinden 
Tasdik-2  
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Fiillerin kaynağı: aynı ben ulvi işleri yapıyorum mesela namaz kılıyorum, Kur’an 
okuyorum. Aynı ben, kötü bir fiili yapabiliyorum. İkisi de benim. Hangi sistemden 
kaynaklanıyor? 
 
“Birbirinizi İlah edinmeyin, Rab ittihaz etmeyin (Menitte haze ilahe hu heva hu)” o heva-
i nefsi rab edinmek, heva ile. O da bir rabdir. İnsanın hisleri veya Latife-i Rabbaniyede 
rab ittihaz edindiği /hislendiği onun itikadı oluyor. Süfli hisler sol sütundaki gibi çıkıyor. 
Ulvi hisler sağ sütundaki gibi çıkıyor. İltizam; İslamiyet ile itikad cem olursa Latife-i 
Rabbaniyesi işliyor.  
 
Dimağın beş mertebesinin, vicdanın dört mertebesi ile münasebeti: 

 
Aşağıdan yukarı gidersek: Taakkul ile tasdik işlerse, yani birbirine uyumlu olursa, 
insanın vicdaniyatında iradesi aktif oluyor. İrade à ibadetullah. İnsanın fıtratına nihayet 
konulmamış. Nihayet verilse ne olurdu? à İlah olurdu! Nihayetsizin nihayeti 
olmadığından, o cami oluyor, amm oluyor. Nihayetsiz fıtrata nihayet verildiği anda ona 
İlah denilir. İntihar sebebi oluyor bu. 
 
Tekrar aşağıdan alıyorum: Dimağda taakkul ile tasdik bir araya gelirse, vicdanın 
iradesini aktif ediyor. Dimağdaki tasdik -ilim- ile iz’an ikisi ittifak ederse, zihni aktif 
ediyor. İz’an ile iltizam beraber aktif olursa, his aktif oluyor. İz’an; imandı, hakkı kabul 
ve tasdikti. İltizam eylemdi, hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkıyaddı; İslamiyet ile 
itikad bir araya gelirse, senin Rabbindir, neyse o. Senin Rabbin bu. Zaten his ile 
itikad ettiğin o rab bir araya gelirse, süfli hislerin çıkıyor. 
 
“Hem Kur'an kâh oluyor ki; Cenab-ı Hakk'ın âhirette hârika ef'allerini kalbe kabul 
ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir i'dadiye 
suretinde, dünyadaki acaib ef'alini zikreder.” (Sözler 114) 
 
Zihni tasdike müheyya yani hazırlıyor. Kur’an vicdana hitab ettiği için, zihin à tasdike 
malzeme veriyor. Ulvi fiiller kalben onaylanmış, çünkü Hutbe-i Şamiye de bak ne diyor: 
“Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.” (Hutbe-i Şamiye 77). Kalbin 
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onayı ile ulvi fiili yapar, süfliyi yapmaz. Yapıyorsa, kalbin onayı ile yapmıyor. “Yoksa 
“Bir Allah var” deyip, bütün mülkünü esbaba ve tabiata taksim etmek ve onlara isnad 
etmek, hâşâ hadsiz şerikleri hükmünde esbabı merci' tanımak ve her şeyin yanında 
hazır irade ve ilmini bilmemek ve şiddetli emirlerini tanımamak ve sıfatlarını ve 
gönderdiği elçilerini, peygamberlerini bilmemek, elbette hiçbir cihette Allah'a iman 
hakikatı onda yoktur.” (Emirdağ Lahikası-1 203) Bir Allah var diyerek tasdik ediyor. 
Dimağ ile tasdik etti. Bu ilim... Zihin ile yani kalben beraber tasdik etmesi de gerek. 
 
Yukarıdaki şekilde sağ sütuna şöyle de gidebiliriz: Aklın ile iraden birleşirse à tasdikin 
olur. Tasdikin ile zihin birleşirse à İz’anın olur. İz’an ile his birleşirse à İltizam olur. 
İltizam ile Latife-i Rabbaniye birleşirse à İtikad olur. Sol sütuna geçiyoruz: İrade 
ulvilerin kaynağı ama burada irade gibi gözükürken aslında ihtiyardır. İrade süfli fiillerin 
kaynağı değil, çalışmaz o yöne. İradenin içinde ihtiyarı da cem etmiş. İrade camidir. 
İhtiyar öyle değil. İrade; mazi ile istikbale bakıp, halde tercih edendir. İhtiyar; 
mazisiz ve istikbalsiz halde tercih edendir. Dolayısıyla irade camidir. Üstad, “cüz’i 
ihtiyarımdan vazgeçtim” diyor. Demek bir ulvi üst tabaka var. İrade cami olduğu için 
üniversite diploması gibidir. 
 
Taakkulde bibehre iken, ihtiyarı kullanarak batıla, ademe yöneliyor. İradesine 
ihtiyarıyla tasdik ettiriyor. “Hem bazen tasavvur ettiği bir şübheyi, tasdik-ı aklîye girmiş 
bir şübhe zanneder.” (Sözler 277) Taakkulun içinde de bir tasdik de var. Bu dimağın 
mertebesindeki tasdik değil. Adamın itikadı var ama imanı yok. Neye itikad ettiyse, o 
onun Latife-i Rabbaniyesidir, çünkü İtikad, Latife-i Rabbaniyenin karşılığıdır. Mesela 
heva-i nefsini rab ittihaz etti. Bu itikaddır. Kafirin iltizamı da çalışıyor. Tarafgirliği var. 
İtikadda da kendini rab edinmiş. Lezzet ve zevklerin peşinde koşuyor. Vahiy geldiği 
zaman taakkulümüze hitap ediyor. Ayat-ı tekviniye tasdike geliyor. İrade; camidir, 
kalbidir, vicdanidir. Otomatik olarak zaten aklı da damenindedir. İhtiyar zaten içindedir. 
Fakat ihtiyar hayvanlarda da var, kafirlerde de var, gafillerde de var. Bunda şüphe yok. 
Süfli işlerin, günahların kaynağı ihtiyar. Allah cc süflilere, haramlara iradeyi 
karıştırmıyor. Ulvi işlerin kaynağı da iradedir, İrade sıfatından geliyor. Bu kesin. 
 
Tasdikin özeti: Aklı olmadığı için, karşısına akılla çıkılamıyor, mesela keşf, zevkler, 
şuhudlar bilinirler fakat mucizeler öyle değil. Mucizelerin realitesi var. Keşiflerin, 
zevklerin, bal lezzeti gibi şuhudî şeylerin karşısına akılla çıkılamaz. Ben bilmiyorum, 
dolayısıyla yoktur diyemez. Fakat mucizeler böyle değil. Realitesi var. Parmaklarından 
su akmış, ay ikiye bölünmüş. Bu nedenle inkâr ve reddedilemezler. Allah cc bu nedenle 
peygamberlerde bu yöntemi kullanıyor. Keşif, zevk, şuhud: “bana öyle geliyor ki…vs” 
gibi herkesi bağlamaz. Dolayısıyla keşfin karşısına akılla çıkılmaz fakat realitesi olan 
fiiller, mucizelerdir. İnkâr ve reddedilemezler. Buna akıl yürütülemez. Tasdik denilince 
anlayacağımız şudur: Dimağdakilerin, ayat-ı tekviniyedeki karşılıklarıdır. Fiilde 
gözükünce, akıldan çıkmış, tasdik olmuş demektir. Bunun karşısına akılla çıkılmaz, 
çünkü tasdik realitedir. Ancak tasdikin zıddı olan tekzib ile çıkılabilir. Akıl zaten bitaraf. 
Tasdikte iltizam var. Bu iltizam yukarıdaki iltizam değil. Aynı zamanda taakkulun içinde 
de tasdik var, tasdikte iltizam olduğu gibi. 
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Aklen tasdik; ihtiyardır... Kalben tasdik; iradedir. Tasdik, ilimdir. Taakkulde ise 
bitaraflık var, bürhan ve hüccet var. Tasavvurda ise delil var. Bunların neticesi Tasdikte 
ilim var. Yani: Tasavvurdaki delillerin, taakkuldeki bürhan ve hüccetlerin 
cem’inden tasdikte ilim çıkıyor. Şeytan akıl sahasına yani taakkule çekiyor, çünkü 
o bitaraf. Bak 15. Söze. Üstad’a Bayezid camisinde şeytan “Allah kelamı olarak bakma. 
Ortadan bak.” diyor. İnsaflı gibi gözüküyor alçak. Üstad ise tasdike çekiyor. Diyor ki: 
“Kur’an’a Allah’tan başka benim diyen var mı? Yok. Kimse böyle bir iddiada 
bulunmuyor. O zaman Onun olsun. Onun olmadığını ispat et.” diyor. Önce tasdiki 
kullandı sonra taakkulde ilim yapabilirsin. Şeytan ise tasdiki iptal ettiriyor, ortadan 
baktırıp, onun olduğunu ispat et diyor. Üstad ise böyle paha biçilmez bir eser ortada 
olamayacağını söylüyor. Ve ilaveten: “Allah’ın yanında olmayan bir şey ister ortada 
olsun ister karşıda olsun, Allah’ın dışındadır” diyor.  
 
İkinci örnek Ebu Bekir (ra)’a “Mescid-i Aksa’ya şu kadar zamanda gidilir fakat senin 
arkadaşın dün akşam Mescid-i Aksa’ya gittiğini, semaya çıktığını söylüyor,” diyorlar. 
Ebu Bekir ra ise: “O mu söylüyor?” diyor. İlminden vazgeçiyor, taakkulden tasdike 
geçiyor. “O diyorsa, doğru diyordur” diyor. Resulullah’a gidip: “Böyle böyle diyorlar, 
nasıl oldu, anlatsana” demedi, izah istemedi. Tasdikini kullanarak: “Mi’racın mübarek 
olsun” dedi. 
 
Evamir-i tekviniyeler kalbe akıldan, Ayat-ı tekviniyeler ise tasdikten giriyorlar. Kişilerin 
özel dünyası: tasavvur ve tahayyül. Milletin yüzde doksanı özel dünyada yaşıyor, 
umumi dünyadan haberi yoktur. Nurcuların onda sekizi haberi var, fakat onda iki özel 
dünyadalar, sadakatları olmadığı için. Evamir-i tekviniye dediğimiz Kur’an taakkulde 
dimağımıza muhatab oluyor. İrade sıfatından gelen ayat-ı tekviniyelerin muhatabı 
makamı da tasdiktir. Buradan geliyor, çünkü tasdikte irade eyleme dönüşmüş. Tasdik 
de eyleme dönüştürme mekanizmasıdır. Orda tutamazsınız artık. Taakkulde olanlar 
tasdike gelmişse, eylemdedir artık. Eyleme dönüşüm mekanizması. Eylemden 
gelenleri ilme dönüştürme mekanizmasıdır. İlk önce eylemden bakıyoruz: bu çiçektir, 
oldu tasdik. Tasdikimize geliyor. Ayat-ı tekviniye denilen kainattaki ayetleri, efkarları, 
fikirleri, duyguları, hasseleri, envar-ı marifeti getirdiği zaman içerde bir musaddık, bir 
tasdikçi buldukları zaman, içeriye aktarılıyor. Eğer burada bir tasdikçi bulamadığı 
zaman, abesiyet-i mutlakaya inkılab ediyor. Aklı var. Dolayısıyla ayat-ı tekviniyeleri 
dışardan, mevcudattan, elma, armut, köpekten gelen, çiçekten gelen ayat-ı tekviniye 
ayetleri, efkârımız, duygularımız envar-ı marifeti getirdiği zaman içerde bir musaddık 
buluyor. Tasdik buluyor. Direk buraya geliyor, buradan sonra akla geliyor. Mesela fiilde 
Resulullah’ın Mi’racı. Hemen tasdike girmiş. İlim sonra. O zaman biz mevcudattaki 
ayetleri tefekkür ile direk tasdikten alıyoruz. Tasdik, seni onaylamaya mecbur eden, 
aklen isbat, kelam sıfatına işaret eder. Fiilen tasdik, İrade sıfatına işaret eder. 
 

• Aklen  à İsbat  à Kelam sıfatına  
• Fiilen à Tasdik  à İrade sıfatına 

 
Aklın reddedebilir, fikir üretebilir. Akla karşı aklımız olabilir. Fakat fiilde gözükeni tekzib 
edemedikleri için, tasdik ediyorlar. Tekzib edilemeyenler tasdiktir. Çünkü tasdikin zıddı 



28. DİMAĞIN MERTEBELERİNDEN TASDİK-2 _____________________________ 

 430 

tekzibdir. Sihirdir der geçer, Şakk-ı kamer mucizesinde kâfirlerin dedikleri gibi. 
Tasavvurda olanlardan akl edilirse ve tasdik edilip fiile dökülürse, insan hatırına 
gelenlerden o zaman mesul olur. Bu manada Peygamberimiz asm bil-mana: “İçinizden 
geçeni konuşmadıkça, onunla amel etmedikçe bir mesuliyet yoktur.” Hak ve batıl, 
doğru ve yanlış, siyah ve beyaz, aynı dükkânda aynı insanda satılıyor. Münafığın 
dokuz iyiliği var, bir tane itikattan sokar, hepsini duman eder. Münafık içimizdedir. 
Kâfirin on fiilinde onu da yanlıştır ve karşımızdadır. Bu bizi güçlü kılar.  
 
Bir şey tasavvur mudur, düşünce midir, akıl mıdır? Nasıl ayırt ederiz?  
Elcevab: Dört tane sebeple! (Vesvese Risalesinden çıkarılmış) Tasavvurun hafif delili 
var, bürhanı ve hücceti yok. Mesela bir tasavvur geldi. Tasavvur mu taakkul mu? 
Tasavvurda mesuliyet yoktur. Hatırımıza gelen olduğu için. Eğer bürhanı, hücceti 
yoksa bu tasavvurdur. İçinden geleni, zahiri şeriata zıt ve fiilen ve söz ile yapmıyorsa, 
yine tasavvurdadır ve mesuliyet yoktur. Tasavvurda iyi şeylerde var, karmadır. 
Taakkulde karma yok. Tasavvurda batılın da delili var ama hakkın da delili var. Fakat 
taakkulde bürhan ve hüccet var. 
 
Hüccet: büyük zatların ittifaklarına kanaat etmek. Bu seni tam tasdike götürüyor. 
Seni vesveseden kurtarıyor. (Telvihat-ı Tis’ada) mesela “İmam-ı Gazali dedi ki, İmam-
ı Rabbani dedi ki, Üstad Bediüzzaman dedi ki.” Mesela Hadiste: “İçinizden geçeni 
konuşmadıkça ve yapmadıkça bir mesuliyet yok.” Üç İmam aynı şeyi söylüyor. 
Bunların ittifaklarına, icmalarına tasdik et, o kadar rahatsın. Büyük zatların icmalarına, 
sonra şu vs zatların ittifaklarına tasdik ettin mi, çok rahatlıyorsun. Bu nedenle o büyük 
zatların varlıkları bizim için şiddetli fırtınada sığınılan liman gibidirler. 
 
“Âlem-i berzah ve âhiret seferinde, tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip ve o 
kafile-i nuraniye ile ebed-ül âbâd yolunda arkadaş olmak ve (bir cemaate dahil oldu) 

• yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve 
• onlarla, dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve  
• evham ve şübehatın hücumlarına karşı,  

1.onların icmaına ve ittifakına istinad edip,  
2.herbir üstadını kavî bir sened ve kuvvetli bir bürhan derecesinde görüp,  
3.onlarla o hatıra gelen dalalet ve şübehatı def etmektir.” (Mektubat 456)  
 
“Öyle ise bunların nokta-i imaniyede ve vücub ve tevhidde icma'ları, hiç kopmaz bir 
zincir-i nuranidir ve hakikata açılan ışıklı bir penceredir.” (Şualar 122) 
 
Tasavvur ve taakkulü ayırt edebilme: Hem sen onlardan rahatsız olup titriyorsan, 
taakkuldesin. Eğer gelen “acaba imanıma zarar mı oldu, kafir mi oldum” diye korkuyor, 
titriyorsan, taakkuldesin. Eyleme dönüştürmedik ve konuşmadıkça, tasdiktesin. Sen 
ona adem-i rıza gösteriyorsan, taakkuldesin.  
 
Dimağ ve vicdanın çarklar şeklinde çalışması misali: İlk etapta dimağın vicdansız 
tek başına çalıştığını düşünelim. En alttaki çark saat yönüne dönerse, bir üstteki çarkın 
dişleri o çarkın hareketiyle ters yöne hareket eder. Onun bir üst çarkı da tekrar saat 
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yönünde döner. Dimağ böyle birbirinden farklı hareket eden yedi tane çark düşün. 
Çarklar farklı yönlere hareket ettiklerinden bir bütünlük olmuyor. Eğer biz bir bütünlük 
ve tek bir hareket çıkmasını istiyorsak, başka bir mekanizmayı getiriyoruz. Bu ikinci 
sistem vicdan. Dimağ çarklarının her iki çarkın arasına bir vicdan çarkı yerleştirince, o 
iki dimağ çarkların aynı yöne dönmesini sağlıyor. Vicdan dahi dimağdan kopuk kalınca, 
aynen dimağdaki çarkların birbirine zıd dönmesi gibi, vicdanın da çarkları birbirine zıd 
döner.  Fakat dimağ ile vicdan sisteminin çarklarını birbirine geçirince, her iki sistemin 
çarkları birbirine uyumlu çalışır.  
 

 
Yeni çıkarımlar: “sağında hadsiz ukûl-ü müstakimenin delillerle tasdikleri…” (Şualar 
136) Çıkarım: aklın taakkulün içinde de tasdik var fakat eylemsiz tasdik. Dimağın 
tasdiki denilebilmesi için, eylemdedir. Eyleme geçmiş olanlar dimağın tasdik 
mertebesindedir. Fakat eyleme geçmemiş olanlar, taakkuldedir. Yani düşündüklerimiz, 
eylem üzerinde ise, o zaman dimağımız tasdiktedir. Yirmi dört tane aklın sıfatında 
Tasdik-i akli yazılmış zaten.  
 
Taakkuldeki tasdik ile dimağdaki tasdiki nasıl anlarız? Fiile dönüşmüşse dimağın 
tasdikinde, fiile dönüşmemişse taakkulun tasdikidir. Eyleme geçmişse, dimağın tasdiki. 
Eylem olmamış ve aklın içinde bulunan, kişinin kendisini bağlayan tasdiktir. Yani 
taakkuldeki tasdik, kişiyi bağlayan tasdiktir. Kendi içsel aleminde tasdik ama eyleme 
dönüştürmemiş. Dimağdaki tasdik artık eylem üzerindedir, bunun şer’i bedeli vardır. 
Mesela namaz tasdiktir, yani dimağdaki tasdik. Taakkuldeki tasdikte ise, namaz eylemi 
yoktur. Namazı kabul ediyor, tasdik de ediyor ama eylem yok. Kılınması gerektiğini 
tasdik ediyor ama kılmıyor, bu taakkuldeki tasdiktir. 

Dimağ 

Vicdan 
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(İlerleyen derslerde (Dimağ 67 dersinde) aşağıdaki yapılan tesbit konunun daha iyi 
anlaşılması için buraya da eklenmiştir) 
Tasdikin 

• Sureti à Taakkulde. Tasdik-i aklîdir ki, zıtlarıyla, karşıtlarıyla beraber var. 
Eylem yok. 

• Kanuniyeti à Tasdikteki fikrî, ilmî tasdik ise ademî vücudlarıyla beraber tasdik 
ki, eylem var, başladı. Meleke haline gelmemiş. Hikmetine bakar. Dışarıdan belli 
olmaz. 

• Hakikatı à İltizamdaki tasdik ise; eylemlerin, fiillerin alt veri tabanları olan örf, 
anane, kültür, gelenek ve Şeair-i İslamiyeyi tazammun ederek fiile dönüşmüş 
tasdik ki; taassub şeklinde eylem var ki İslamiyet. Meleke haline gelmiş eylemler 
var. Hikmetine artık bakmaz. Dışarıdan belli olur. 

• Mahiyeti à Dimağdakilerin ve vicdandakilerin bütünlüğünden gelen kalben 
tasdik. 

 
Sağ, geçmişe bakıyor. Tasdik, geçmişle çalışıyor. Yani tasdiki aktif eden sağdır. Bir 
mazisi var. “Solunda selim kalblerin ve temiz vicdanların ciddî itminanları ve samimî 
incizabları ve teslimleri…” (Sözler 448) Solda teslim var. İltizama bakıyor. İncizab, 
evamir-i tekviniyenin içinde. 
 
“Belki İlm-i Mantıkta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve 
bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir.” (Şualar 154) Çıkarım: Tasavvur değil. 
Bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Akli olanların tasdikte ilme dönüşüyor. 
Yani taakkulde aklı olanlar tasdikte ilim kisvesini alıyorlar. Yani genele bağlıyor, hüccet 
oluyor. Tasdik dimağın mertebelerinde ortada yer alıyor, yani berzah gibi. İnsan 
herhalde tasdikiyle insan oluyor. Herkeste akıl olmasına rağmen “aklınız yok mu? 
düşünemiyor musunuz?” diye Kur’an’da geçiyor. Demek ki bu hitab ettiği kişilerde 
tasdik sistemi çalışmıyor. Tasavvur değil. Bürhanın neticesi olan ve ilim denilen 
tasdiktir. 
 
Delil à tasavvurda. Bürhan à taakkulde à bunun neticesi olan à tasdikte ilim. Akli 
olanların tasdikte ilme dönüşüyor. Yani tasavvurda her türlü düşüncelerin kol gezdiği 
deliller var. Her çeşit delillerin olduğu yer. Hakkın da batılın da. Taakkulde ise bürhan 
ve hüccet var ve bitaraf bir özelliği var. Akıl alettir, netice değil. Neticeye tasdik ile 
varıyorsun. Akılda dev kütüphane var. İlmiyle dalalete giden yok mu? Tasdiki yok. 
Sadakatla dalalete giden yoktur. Yani o bilgi ilim olabilmesi için, tasdik etmesi 
lazım. Yani sadakate dönüşürse, ilim oluyor. Mesela tasdik iltizamdı. İltizam denilen 
tasdik, tarafını fiilen kesinlikle göstermektir. Eyleme dönüşmüş iltizam; hakka 
tarafgirlik, teslim ve inkıyad. Adam artık bir yere fiilen tarafgir. Ben onlardan değilim 
ama öyle düşünüyorum, denilmez. Ben onlardan değilim, onlar gibi düşünmüyorum 
ama onların onayladığını onaylıyorum da denilmez. Hakka tarafgirliğin yoksa iltizamın 
yok. İltizam üçü birdir. 1-hakka tarafgirlik 2-teslim 3- inkıyad. Allah, değil tarafgir 
olmak, meyl edeni bile cehennemle tehdit ediyor. “vela terkenu ilallezine zalemu 
fetemesse kümunnar”. Tarafgirliğin batıl ise, sen batılsın ne kadarda velinimet gibi 
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gözüksen de. Tarafgirlik + teslim + inkıyad tek tek düşünme, tencereye koy, karıştır à 
iltizam. 
 
Tasdikte olan bir insana artık su-i zan edemezsin, hüsn-ü zan da edemezsin. Adam 
batıla tarafgir ise, hüsn-ü zan edemezsin. Adam hakka tarafgir ise, su-i zan edemezsin. 
İnsan kendini fiillerle anlamlandırır. Tercihlerle imanımızı oluştururuz. Hayatta 
eylemlerle İslamiyet’imizi inşa ederiz. Hem ayet hem hadis var: “Sizin ne olduğunuzu 
ben biliyorum ama sizin ne olduğunuzu hem size hem de ayan etmedikçe 
ölmeyeceksiniz” diyor. Bir şekilde çıkıyor. Bu asırda sadakat çok ciddi iş yapıyor. Hiç 
kafanı karıştırmadan ne demiş bak, bitti. İstikamet, sadakattir. Fatiha’da “ihdinas 
sıratel müstakim” yani istikametimizi artır. Sırat-ı müstakim, hidayettir. Hidayet, 
Buraktır. 
 
Tekrar sıralarsak: Sadakat, istikamettir. İstikamet, hidayettir. Hidayet, Buraktır. 
Burak da Mi’rac’tır. Tarafgirliği batıl olanın iltizamı bozuktur. İltizamı bozuk olan da 
hüsn-ü zan edemez. Kafirin iltizamı, tasdiki ve diğer mertebeleri hep batıla çalışıyor. 
Hakka tarafgirlik anlayış değildir. İtikad değildir. Hakka tarafgirlik fiildir. Tarafgirlik 
itikad değil, fikir değil, eylemdir. Bir insan eylemde, fiilde batılda ise, o insana hüsn-
ü zan etmek, ahmaklıktır. Eylemde Hak’tadır, ona su-i zan etmek de ahmaklıktır, 
cehalettir. O zaman “kişinin işidir, aynadır, lafa bakılmaz” sırrıdır. Müslümanları idlâl 
edenleri serişte etmek, İslam’ın ve İmanın hamiyetindendir. Müslümanlara sevgidendir. 
Müslümanları korumak adınadır. Konu tasdik olduğu için, tekrar tekrar giriyoruz. 
Tasdik, iltizam yani tarafgirlik, teslim, inkıyad. Yani fiilden bahsediyoruz. 
 
Tekrar edelim: Tasavvurda her çeşit düşünceler var, deliller var. Taakkulde ise 
bürhanlar ve hüccetler var. Tasdik ise; delilleri, bürhanları, hüccetleri almış, ilme 
dönüştürmüş. Bunların bütünselliği ilimdir. İlim denilen tasdik. Bürhanın neticesi 
olan tasdik. Delilin, bürhanın ve hüccetin neticesi olan tasdik, ilimdir. İlim o zaman 
hakikat oluyor. İmam-ı Gazali diyor ki: Bir zanaat var, bir sanat var. Fizik bilmek, araba 
tamir etmek, insan tamir etmek, zanaattır, marifettir. Buna Allah için, mana-yı harfiyle, 
Allah hesabına bakarsan, zanaatlıktan çıkıyor, sanat oluyor. Meslekten çıkıyor, 
marifetullah oluyor. Meslek, marifet demek. Marifet Allah’a mal olunca, marifetullah 
oluyor. Çok iyi bir böbrek nakli yapanın ilmi, zanaattır, marifettir. Eğer o ilmi, iman nuru, 
mana-yı harfiyle bakmasına sebebiyet verirse, zanaat sanat olur, marifet marifetullah 
olur.  
 
Demek ki tasdik, ilme dönüşüm yeri. Eylemsiz olmuyor, o zaman bilgidir. Donmuş 
enerjidir. Misal: kelam-ı İlahinin içinde üç tane sıfat var: ilim, irade, kudret. Üstad diyor 
ki: kelam aynı kudrettir, kudret aynı kelamdır. Sesimle açılan kapı sistemi gibi. Şu 
mevcudat, çiçek donmuş ilimdir. Tasdik ilmidir bu. İlmin tasdik hali. İlmin içinde hayat 
var, irade var, kudret de var. Yani bu mevcudat ilim midir? Evet, donmuş ilimdir. 
Donmuş ilim demek, tasdik olmuş. Kudret olmuş. Yani tasdiklenmiş. Dimağdaki tasdik 
makamı. “Başta ellerinde nişane-i tasdik olan hadsiz mu'cizeler bulunan yüz yirmi dört 
bin peygamberler” (Şualar 196) Tasdike mucize deniliyor. Mucizelere anlayış, ilim 
demiyor. Nişane-i tasdik olan mucizeler diyor. Tasdikte mucize kullanıyor. Mucizede 
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tasdiki kullanıyor hep. Başka bir yer: “Hâlıkımız tarafından her biri birer nişane-i tasdik 
olan bin mu'cizatıyla,” (Şualar 220) Mucizelere tasdik diyor, fikirlere tasdik demiyor. 
Fikrin karşısına fikirle çıkabilirsin ama tasdik’in karşısına fikirle çıkamazsın, realitedir. 
Şu çiçek varken sanatlıdır, yok diyemezsin. Mucizede elinden su akıyor, bu olmamıştır, 
yoktur diyemezsin. Tasdik’in karşısına tek şeyle çıkılır, o da tekzible! 
 
Çıkarım: burada da fiilde gözükene tasdik diyor. Şualar 220 de de fiil dünyasına tasdik 
diyor. “Kavlen ve fiilen tasdiklerinin şehadetiyle” (Şualar 449) Kavlen de tasdik var. 
Etvar, ahval, ekval ile tasdik olur demiştik. Misal: Peygamberimiz asm bakışıyla olayı 
tasdik edip etmediğini bildiriyor, bu ahval. Veya etvar ile tavır gösteriyor. Veya ekval ile 
söz söylüyor. Bunların hepsi tasdik. Hiçbir şey dememekle de diyor. 
 
Çıkarım: Kavlen de fiilen de tasdik oluyor. Kelamla: budur, diyorsun. Demek tasdik ilim 
meclisi değil, onaylama makamıdır. Misal bir arsaya bina yapılacağı zaman ilk önce 
birçok makamlardan geçer, ilim adamları, mühendisler araştırır vs. en son başkan 
mühürle tasdikler ve buna binaen bina yapılır. Tasdikin birçok alt veri tabanı var. O 
zaman adamın tasdiki iltizamsa, tarafgirlikse, teslim ve inkıyadsa, adamın batıla veya 
hakka tarafgirse, altının da fâsık olduğunu gösteriyor. Altı da çürük yani, çünkü tasdiki 
bu. 
 
“Sual: Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalbde o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar 
bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür 
hasıl olsun? 
Elcevab: Gizli olan umûra, şeriat emarelere göre hükmeder.” (İşarat-ül İ'caz 67)  
 
Demek dolayısıyla küfrü işmam eden fiil varsa, imana gidilmez. Küfre gidecek bir fiilleri 
yoksa adam küfürle itham edilmez. Osmanlıda kılıçlarını taktıkları bellerindeki 
palaskaların daha kalını olan zünnar, rükua mâni oluyor. Bir de Peygamberimiz asm 
namazı getirdiği zaman Ebu Cehil Yahudi hahamların, din adamlarının sembolleri olan 
şapkalarını getirmiş, secdeye mâni olsun diye. Masonluk nizamiye duruşu da sağ elini 
gömleğinin içine saklamak. Kuzey Kore devlet başkanın duruşu da böyledir. Gizli olan 
umur, iman ve küfürdür.  
 
“Hattâ illet olmayan esbab-ı zahirîyi, illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rükûa 
mâni olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mâni olan bazı 
şapkaların giyilmesi, ubudiyetten istiğna ve küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Gizli 
olan o sıfat-ı küfriyenin yok olduğuna kat'iyyetle hükmedilemediğinden, bu gibi 
emarelere göre hükmedilir.” (İşarat-ül İ'caz 67) 
 
Aynen şurada da: “insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.” (Hutbe-i Şamiye 
77) İman ve küfür olduğunu bilmiyoruz. Münafık mı, dost mu bilmiyoruz. Bu gibi gizli 
umurun dışarıdaki emareleriyle varırsın diyor. İnsanın fiilleri, kalbin ve hissin 
temayülatından çıkar. Fiilin kaynağı bak kalbmiş. Münafık mı, kâfir mi, şimdi belli 
olacak bak. İltizam ettiği şeyin, nereye tarafgir, nereye teslim ve inkıyaddır. “Emret 
komutanım” inkıyaddır. Tarafgir; onun gibi düşünmek ve orda olmak. Teslim de zaten 
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“seleme” den geliyor, yani İslam, eyleme dönüşmüş hali. Bütün fiil var ve fiil, kalbin ve 
hissin temayülatından çıkar. Ama diyor ki: “ben sizdenim.”  
 
“İman, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen 
ve zaruriyatın gayrisini icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur.” (İşarat-ül İ'caz 
41) Akl etmekten hâsıl olan bir nurdur demiyor. Tasdik etmekten diyor. Demek ki iman, 
tasdikten başlıyor. Çıkarım: İman, iz’andır. İz’an; hakkı kabul ve tasdik idi. Burada ise 
iman, tasdik oldu. İmanda tasdik şarttır. Mektubat 34 de: iman, iz’andır. İslamiyet, 
iltizamdır. İman, iz’an ise, iz’an ne demek? Hakkı kabul ve tasdik. İslamiyet ise, 
iltizamdır. O ise, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır. Yani aklın üst seviyesi, 
taakkulun üst seviyesi. Bunun da üst seviyesi iltizamdır ki -iz’an, iman ve bunun üst 
seviyesi- iltizamdır ki, o da fiili İslamiyet’tir. Yani iltizam; hakka tarafgirlik ve teslim ve 
inkıyaddır. Peygamberi asm fiilen tasdik edilirse, o zaman tasdik olur. Fiilen tasdik 
edeceksin, imanın nuru olması için. Çünkü ikisi gayr-ı münfektir, ayrılamaz. İmanla 
İslam. İslamiyet’siz iman, imansız İslamiyet çare-i necat değildir.  
 

• İman  à İz’andır. İz’an; hakkı kabul ve tasdik 
• İslamiyet  à İltizamdır. İltizam; hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyad 

 
Tasdik’in bozuksa, iz’an ne oldu? Gitti. Tasdikin batıl, iz’anın yok. İz’anın yoksa, iman 
nuru yok. “Tasdiki var, lâkin vicdanî iz'anı yoktur.” (İşarat-ül İ'caz :67) Çıkarım: burada 
dimağda tasdik etmiş, yapıyor, fakat münafık gibi yapıyor. Vicdanına inmemiş. Münafık 
senin gibi yapabiliyor, kandırmak için. Fakat mesela öğle namazını senin gibi kılıyor. 
Tasdiki var yani eylemi var. Öğle namazını fiilen tasdik ediyor. Fakat vicdani iz’anı yok. 
Allah için yok. Çıkarımın devamı: eğer kalbi ve vicdanı mühürlenmişse, dimağın 
tasdikinden fiile geçiyor. Yani vicdaniyatından fiile geçmiyor, tasdikinden fiile geçiyor. 
Alim ilmiyle amil olmaması, yani ilmini yaşamaması, tasdikinin işlememesindendir. 
Eğer ilim netice olsaydı, hiçbir alim hata yapmazdı. İlim netice değildir. 
 
Tasdik’in batılı da var, hayrı da var. Hayra çalışması için vicdan mekanizması da 
çalışması lazım. Dimağdaki tasdik ile iz’an, vicdandaki zihni aktif ediyordu. (Bak 
Müslümanın ulvi fiilleri sütununa) eğer vicdaniyat katılmadan dimağda uygulanırsa, bu 
küfrî bir fiil, yani haram olan bir şey. O da tasdiktir. Menfi tasdik. Yani vicdansız tasdik. 
Dinsiz tasdik. Kendisi tasdik ediyor. Neyi tasdik ediyor? Hakka değil, batıla tarafgirlik 
yapıyor. Dinsiz Müslüman da denilir. İlim de yok. Batıla ilim denilmiyor. Bilgi deniliyor. 
Taakkuldeki akılda delil ve bürhanlar var. Mevzun-u kâinattan yani ayat-ı tekviniyeden 
misallemekle, akıldan tasdik makamına geçiriyorsun. Misal biri ders yapıyor veya 
Risale okuyor, aklen okuyor. Aklın içinde tefekkür var. Okuduğun mevzuyu tefekkür 
edince, Allah’ın irade sıfatından gelen şu mevcudattaki ayat-ı tekviniyeleri tefekkür 
edince, otomatik ilim oluyor, tasdik oluyor. İnsanların efkarları, hissiyatları, duyguları 
kâinattan tefekkürle envar-ı marifeti getirdiği zaman, içerde bir tasdiki varsa o marifet 
bürhanları, delilleri, balları oluyor. Tasdiki varsa tabi. Risale-i Nur kelam sıfatından 
gelen Kur’an-ı Kerim’in tefsiridir. Risale-i Nur okurken, kelam sıfatını telemmu ediyoruz. 
Risale-i Nur okurken, kâinatı da tefekkür edersen, okuduğun mevzuyu düşünürsen, bu 
sefer senin tasdikin ilme dönüşüyor. İlim oluyor, tefekkürden sonra, tefekkür anında. 



28. DİMAĞIN MERTEBELERİNDEN TASDİK-2 _____________________________ 

 436 

Ne ile? Ayat-ı tekviniyelerle. Tefekküründe ayat-ı tekviniyeyi barındırdığın için, karşı 
tarafın tasdik etmesine sebeb oluyor, çünkü misalleri reddedemiyor. Buna delil mesela: 
Bu el yapılırken, bu el kullanılmadı. Bu realitedir. 
 
Bunun karşısına fikir çıkartamazsın. Ancak kabul etmem der. Tekzib edebilir. Üstad bu 
mana şöyle diyor: “Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir.” yani ayat-ı tekviniyeleri 
kullanıyorum diyor. “Teslim değil, imandır” yani tasdikteki iltizamın teslimi değil, 
iz’andır, çünkü iz’an imandır. Risale-i Nur tasavvur değil, taakkul değil tasdiktir, sonra 
iz’andır, sonra itikaddır. Bizi merhale merhale taşıyor. Risale-i Nur kâinatı 
dinsizlerinden elinden alıyor ve Kur’an hesabına kullanıyor. Şimdiye kadar bu yöntem 
yoktu. Hep kâinatın ilmi fenlerini dinsizler kullanırdı. Risale-i Nur geldi diyor Ayet-ül 
Kübra’da, kâinatı ellerinden aldı, kafalarına vurdu, hakka kullandı diyor. Aynı yerden 
marifet bürhanlarını isbat etti. Risale-i Nurun mevzusu, ayat-ı tekviniyedir. 
Okuduğumuz, evamir-i tekviniye. Gördüğümüz, ayat-ı tekviniye. Evamir-i 
tekviniyelerle, ayat-ı tekviniyeleri görünce, bizde tasdik oluyor. Tasdik olunca, 
iltizam oluyor. Sonra tasdik değil, iz’andır diyor tekrar, sırf orada durmuyor yani. Yani 
imtisal ile eyleme dönüştürüyor, sonra iltizam yaptırıyor, itikad yaptırıyor, imana 
götürüyor. Misallendirelim: “dağlara bakar görür ki” okudun. Kafayı kaldır ve dağlara, 
çiçeklere bak. Okuduğunu orada görüyorsun, okuduğunu böylece anlamlandırıyorsun. 
Kelam sıfatından gelen evamir-i tekviniyeler karşılığını görünce, ayat-ı 
tekviniyeye dönüşüyor. Tefekkür ile ayat-ı tekviniyeye dönünce bizde, bir haz 
oluyor, zevk oluyor. Bir huzur oluyor insanda. Bu tasdik makamıdır. O kadar haz 
veriyor ki, bu sefer eyleme dönüştürüyor. Ezan okuyunca, namaza duruyor. Bu da 
tasdikteki iltizam oluyor. 
 
Mesela biri Risale-i Nuru takdir ediyor, hatta onun hakkında kitaplar yazıyor, arab kök 
harflerinden giderek araştırmalı kitap yazıyor, ama hakka tarafgirliği yok, yani 
tasdikteki iltizam yok. Bu taakkulde kalmış. Taakkule kadar gelene bakınca, yani kitabı 
var, Risale-i Nuru medh ediyor, acayip bir kitaptır diyor, asrın müceddididir diyor. Sonra 
konferanslar veriyor, eyleme dönüşüyor, seninle namaz kılıyor, öğle namazını, ikindi 
namazını kılıyor. Tasdiki var. Fakat tasdikin iltizamında sorun var; hakka tarafgirliği, 
teslim ve inkıyadı yok. Orada fiyasko veriyor, sıyrılıyor. Siyasetçi ile dindarın yolu 
burada ayrılıyor. Münafığı, tasdikin iltizamında yakalıyorsun! Tasdiki var, iltizamı 
yok. Münafık tasdike kadar gelir. Oraya kadar onu tanıyamazsınız. Hayırhah gibi 
gözüküyor fakat tasdikte kendini ele veriyor. Tasdikin iltizamında kendini ele veriyor, 
çünkü burada sadakat devreye giriyor. Bu iltizamda kendini saklayamaz. Allah 
merhameten bir eylem çıkartıyor ve böylece münafıklar açığa çıkıyor. “Kişinin işidir 
aynası, lafa bakılmaz.” Tercihleriyle hemen belli oluyor.  
 
Çıkarımın devamı: Çünkü kâinatı, ayat-ı tekviniyeyi kullanıyor Risaleler. Kâinatı delil, 
bürhan ve hüccet gösterdiği için, tasdiktir. Tasdik, mühür makamında yani ağacın 
zahirisidir. “Mühr-ü tasdik” (Barla Lahikası 282) kâinatı mühür olarak gösteriyor. 
Mühür; Zahir esmasına bakıyor yani ağacın zahiri. “Fiilen tasdik etmişler.” (Kastamonu 
Lahikası 7)  
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“Kardeşlerim, bu zelzele benim itikadımda Şakk-ı Kamer gibi bir mu'cize-i Kur’an’dır. 
En mütemerridi dahi tasdike mecbur eder bir vaziyete girdi.” (Kastamonu Lahikası 12) 
Çıkarım: Muannid, aklına, fikirlerine muannidlik edebilir. Fakat mesela depreme- 
Kur’an’ı yere attıkları anda Adapazarı’nda ve Üstadın zamanında çıplak kızı tiyatro 
meydanında gezdirdiklerinde, orası yerle bir olmuş. Realiteyi tasdike muhalefet 
edemezler, kabul etmeyebilirler ama tasdike mecburdurlar. “Sihir deyin” dedikleri gibi. 
Demek tasdik öyle bir makamdadır.  
 
“İman-ı bil-gayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir tarzda, akıl ve 
kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet 
derecesine gelen bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir.” (Kastamonu 
Lahikası 18) “Ve tevhid-i hakikî öyle bir hüküm ve tasdik ve iz'an ve kabuldür ki; her bir 
şeyle Rabbini bulabilir” (Şualar 154) Çıkarım: Tasdik dimağda akıl gibi bir sistemdir. 
Ulvi işlerin kaynağı, kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Süfli fiillerin kaynağı ise 
tasdiktir. Ulvilerin Rablerine, Latife-i Rabbaniye bakıyor. Tasdikte ulvi bir fiil 
olabilmesi için, vicdandaki Latife-i Rabbaniyenin onayı gerekiyor. Süflilere itikad 
edilirse de onun Rabbi, kendi Rabbidir. Bu da dimağdan itikada bakar, çünkü batıl 
itikadlar onun Rabbi olur. Demek süflileri fiile dönüştürmek tasdikte oluyor. Çünkü 
adamın tasdiki var ama iltizamı, tarafgirliği batıl. Bu da tasdiktir. Batıl itikadlardan da 
onların Latife-i Rabbaniyeleri yerine onların Rableri oluyor. Latife-i Rabbaniyesinde var 
ama Latife-i Rabbaniyesi değil, kendi itikad ettiği şey oluyor. “Elhasıl, itikad-ı küfriye iki 
kısımdır: Birisi: Hakaik-i İslamiye’ye bakmıyor. Kendine mahsus yanlış bir tasdik ve 
bâtıl bir itikad ve hata bir kabuldür ve zalim bir hükümdür.” (Şualar 102) 
  
İtikad, vicdanın Latife-i Rabbaniyesine bakıyor. İltizam, İslamiyet’tir. İslamiyet ise 
ulvidir. Ulvi fiillerin kaynağı ihtiyar değil, iradedir. Tasdik ise iltizamdı. İltizam; hakka 
tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır. Fakat yukardaki iltizam direk İslamiyet’tir. Süfli işlerin, 
hayvani fiillerin kaynağı ihtiyardır. Dolayısıyla İslamiyet, iradedir. Tasdik ise; hakka 
tarafgirlik, teslim, inkıyad; insanın fiiliyatı, kalbin ve hissin temayülatından çıkar. O 
temayülat, hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. Bu his, fiil olduğu için, batıl dahi olsa 
fiildir. Bu nedenle vicdandaki his tasdike bakıyor. İslamiyet ise iradeye bakıyor. 
Hissin subuti sıfatı yoktur. İrade subuti sıfattır, üstündür. Taakkul ise zaten zihinden 
besleniyor. 
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Fiillerin iki ayağı var. Bir tanesi dimağdır, bir tanesi vicdandır, vicdan ve kalb. Zaten 
Hutbe-i Şamiye’de diyor: İnsanın fiilleri, kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Adamın 
kalbi hatmedilmiş  İşarat-ül İ'caz (70) His vicdanda. Bu adamın vicdaniyatı ْمِِھبوُلُق ىََلعُ kَّٰ َمتَخ 
yok. Fiiller, kalbin ve hissin temayülatından çıkar ama kalbi ve vicdanı olmayınca, 
oradan çıkmıyor onun fiili. Nerden çıkıyor o zaman? kalbsiz ve vicdansız olarak 
dimağdan çıkıyor. Yani ikinci ayağı yok. Müslümanın ise, ikisinin cem’inden çıkar. Buna 
delil vicdan azabıdır. Kâfirde vicdan olmadığı için, vicdan azabı yok. Onların lezzetleri 
tahriptedir diyor. “O şahıs bütün lezzetini, zevkini tahribatta, fenalıkta bulur.” (İşarat-ül 
İ'caz 174). “Böyleler, yılan gibi zehirden lezzet alıyorlar.” (Mektubat 362) Senin yanlış 
fiillerini ve düşüncelerini ve tasdiklerini kontrol eden kimdir? à Vicdanın ve kalbindir. 
Kâfir ise sırf dimağıyla yani aklıyla hareket ediyor. Müslümanın fiilleri iki kaynaktan 
çıkıyor; birinci ayak ve ikinci ayak. Kafirin fiilleri tek ayaktan çıkıyor. Zaten Üstad 
diyor: kalbsiz dimağ, kalbsiz akıl, dinsizliktir. Kafirin fiilleri, dimağın tasdikinden çıkıyor. 
Batıl şeylere itikad etmiştir. Latife-i Rabbaniyesinde, Latife-i Rabbaniye yerine Rableri 
var. Nefislerini, hevalarını rab edinmişler. İltizamın yerinde irade yoktur. 
 
Kafirlerin dimağı   à itikadları  à batıl Rabler, İlahlar, Putlar 

à iltizamları  à ihtiyarla. Şirk, küfür, bid’at, haramlar  
à tasdik   à batıla tarafgirlik ve teslim ve inkıyad 
à taakkul 
à iz’an 
à tasavvur  
à tahayyül  

 

DİMAĞ 

à İtikad        à  

à İltizam      à  

à Tasdik       à  

à Taakkul    à  

à İz’an          à  

àTasavvur   à  

àTahayyül   à  

VİCDAN 

Latife-i Rabbaniye ß 

İradeß 

Hisß 

Zihinß 

Kalbe bakıyor   

Kişilerin hususi dünyaları 

Fiillerin iki ayağı var:  1.ayağı à Dimağ 

                                        2.ayağı à Vicdan ve Kalb   

Müslümanın fiillerinin iki ayağı var.  

Yani iki kaynaktan besleniyor 

Kafirin ikinci ayağı yok,  

birinci ayağı var 
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İradenin içinde ihtiyar da var. İrade iki yönlü çalışıyor. Fakat ihtiyarda irade yok.  Kafirin 
iz’anı, kalbi iz’an değil. Tek taraflı çalışıyor.  Taakkulünde, hüccetler var, bürhanlar var 
ama ilme dönüşmemiş. İzah: “İnsanın fiilleri, kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor.” 
Demek ulvi fiillerin kaynağı, his ve kalbdir. Kafirin vicdani bir hissi yok bu nedenle. O 
zaman süfli işlerin kaynağı da bu hissin dimağdaki karşılığını bulmalı. O da tasdiktir, 
çünkü insan dimağıyla tasdik edince fiile çıkıyor. İltizam ise; teslim, kabul ve inkıyaddır, 
eyleme dönüştürmektir. İltizam eylemdir. Bu da vicdandaki iradeye bakıyor. İrade, 
ibadetullahtır. İltizam, tasdiki eyleme dönüştürüyor. Tasdik aynı zamanda ilimdir. Aynı 
zamanda hüccettir. “Belki ilm-i Mantıkta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden 
çok kıymettar ve bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir.” (Şualar 154) Alt 
mertebelerdeki bütün kuvvetlerin cem’i olduğu yerdir tasdik. 
 
“Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz.” (Kastamonu Lahikası 39) Kuvaları 
okumuştuk. Kuvaların cem’i tasdik oluyor. Tahayyül &Tasavvur & Taakkul à bu 
kuvaların cem’idir tasdik. 
 
Tahayyülün, tasavvurun, taakkulun icma ettikleri yerdir tasdik. Bu artık senin 
icmaındır. Artık hüccetin bu. “Tâ bir nevi icma' o hükmü tasdik etsin.” (Emirdağ 
Lahikası-2 :89) Edille-i şer’iyede dört şey var ya: Kitap, Sünnet, İcma’, Kıyas. İnsanda 
da icma’, tasdikte oluyor. Biraz iz’anı anlatayım: Tasdikte icma olunca, kalb da bu 
dimağın icmaını onayladığı zaman, iz’an hem akli hem kalbi iz’an oluyor. Tasdik, kalb 
ile onaylanması gerekiyor. Bunu onaylayan iz’an. Tasdikte icma var. Kalbin iz’anı yani 
şu: tasdik’in icmaını kalb onaylarsa, iz’ana geliyor. İz’anda kalbe atıyor, yani iz’an, 
kalbe atma yeridir. Kalbi iz’an şu demek: dimağdaki iz’anı kendisine dönüştürüyor, 
kendisi oluyor. Adeta dimağımızda küçük bir kalb iz’anda. Kalbdeki iz’an, müstakil bir 
birim değil, kalbin dimağı onaylama merkezi. İz’an dimağda. 
 
İz’an, dimağdan kalbe giriş ve çıkış yeri. Kalb ve dimağ arasındaki koridordur. 
İkisinin arasındaki hortum, iz’andır. Eğer hortum kesikse, dimağa ait bir iz’an. Eğer 
hortum çalışıyorsa, iki birimi bağladığı için, kalbi iz’an deniliyor ama dimağa ait bir 
iz’andır. Kalbde böyle bir birim yok. Kalb dimağdaki icmaı, bütünlüğü onaylıyor. Bazen 
söyleyeceğin veya yapacağın bir şey kalbin hoşuna gitmiyor mu veya kalbin rahatsız 
olmuyor mu? dimağda düşündüklerini kalbinle onaylama sistemin adına iz’an denilir. 
İz’an dersinde daha iyi anlaşılır. 
 
“Düşmanlar da tasdik ediyorlar.” (Emirdağ Lahikası-2 244) Keramet ve mucizeleri 
gözleriyle gördükleri için, inkâr edemiyorlar. Tasdik etmek zorunda kalıyorlar. Demek 
keramet ve mucizeler gözleriyle gördükleri için inkâr edemez ancak tekzib edebilir. 
Keramet ve mucizeler inkâr edilemezler. Tasdiki inkâr edemezler. “Ben bunu kabul 
etmiyorum” der sadece, tekzib eder. “Sihirdir” derler. Fikir yürütemiyor. Misal 
parmağından su akmasına kimyasal ve esbab dairesinde bir sebeb gösteremiyor. Şu 
an fizik, ayda altı metre genişlikte yarık olduğunu, daha önce ikiye bölünmüş olduğunu 
söylüyor. Fiilde tasdik ettiler diyor. Fiil de ayat-ı tekviniye. İçinin dışa dönüşme 
sistemidir tasdik. 
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“Gavs-ı A'zam Şah-ı Geylanî (K.S.), İmam-ı Gazalî (K.S.), İmam-ı Rabbanî (K.S.) gibi 
hem şahsen hem vazifeten büyük ve hârika zâtlar bu hadisi, kıymettar irşadlarıyla ve 
eserleriyle fiilen tasdik etmişler.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 187) Fiil; keramet ve 
mucizedir. Ayat-ı tekviniyedir. Geylaniler, Gazaliler, Peygamberimizin asm bu hadisini 
fiilen tasdik ettiler. Fiilen demek; ayat-ı tekviniye demektir. İlmen demek; evamir-i 
tekviniye demektir. Yani Geylani, Gazali hazretleri fiile dönüştüler kendileri yani 
peygamberlik gibi iş yaptılar. Misal Geylani ölüyü diriltti İsa as gibi. Ölüyü diriltmek, 
ayat-ı tekviniye. Papazlar, “biz İslamiyet’i kabul etmiyoruz ama Geylani’yi inkâr 
edemiyoruz.” demişler. 
 
O zaman içinin dışa dönüşmesidir tasdik. 
 
“Sıdk ve kizb yahut tasdik ve tekzib” (Muhakemat 15 ) 
 
Sıdk  à Kizb 
Tasdik  à Tekzib 
 
Tasdikin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti: 
Tasdik’in à Sureti   à ekval, etvar, ef’al, ahval (Dimağ) 

à Kanuniyeti  à sadakat, içsel bütünlükle kararlı olmak 
à Hakikatı  à dimağda (Vicdan) 
à Mahiyeti  à ilim (Kalb) 

 
(İlerleyen derslerde (Dimağ 67 dersinde) aşağıdaki yapılan tesbit konunun daha iyi 
anlaşılması için buraya da eklenmiştir) 
Tasdikin 

• Sureti à Taakkulde. Tasdik-i aklîdir ki, zıtlarıyla, karşıtlarıyla beraber var. 
Eylem yok. 

• Kanuniyeti à Tasdikteki fikrî, ilmî tasdik ise ademî vücudlarıyla beraber tasdik 
ki, eylem var, başladı. Meleke haline gelmemiş. Hikmetine bakar. Dışarıdan belli 
olmaz. 

• Hakikatı à İltizamdaki tasdik ise; eylemlerin, fiillerin alt veri tabanları olan örf, 
anane, kültür, gelenek ve Şeair-i İslamiyeyi tazammun ederek fiile dönüşmüş 
tasdik ki; taassub şeklinde eylem var ki İslamiyet. Meleke haline gelmiş eylemler 
var. Hikmetine artık bakmaz. Dışarıdan belli olur. 

• Mahiyeti à Dimağdakilerin ve vicdandakilerin bütünlüğünden gelen kalben 
tasdik. 

 
 

birbirine zıddırlar 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 29 

Dimağın Mertebelerinden İz’an 
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Senelerce tahayyül ve tasavvuru konuştuk. Taakkula da girdik. Büyük bir cesaretle iki 
hafta tasdik mertebesini işledik.  
 
Tasdik; iltizamdır ama dimağın iltizamı değil. Eyleme dönüştürme yeri, ayat-ı 
tekviniyelerin burada onaylanıp dönüşüme uğradığı yer.  
 
Taakkul; vahyin teklif edildiği makam. Tasavvur ve Tahayyül; kişinin özel dünyasıdır, 
ilhamlar burada oluyor, şümullü ilham, ilham ve diğer meratibleri: sarahat, delalet, 
işaret, ima ve remiz. Ehl-i tahkik olmayan herkes hep hususi dünyadadır, tahayyül ve 
tasavvurda, kişinin kurguladığı dünya. Umumi dünya, vahyin kurduğu dünya, taakkul 
mertebesinde başlıyor. Teklif burada yapılıyor. Taakkul bitaraf, tarafsızdır, her iki tarafa 
uygundur. 
 
Sekeratta taakkul tehlikeli. İman akıl seviyesinde ise, bitaraf olduğu için, her iki tarafa 
açıktır. Tasdike geldiği zaman iman ilim oluyor. İlim denilen tasdik oluyor. İlim denilen 
tasdik tarafını fiilen gösterme halidir. Vahiy geldiği zaman taakkulde muhatab oluyor 
yani evamir-i tekviniyeler, yazılımlar. Kur’an-ı Kerim, evamir-i tekviniyeleri tazammun 
ediyor. 
 
Mevcudat, ayat-ı tekviniyelerdir, donmuş ayetlerdir. Evamir-i tekviniyeler taakkulden 
giriyor. Ayat-ı tekviniyeler tasdikten giriyor. Evamir-i tekviniyeleri, ayat-ı 
tekviniyelerle okuma makamına gelince, tasdike geçiyorsun. Tasdikte ayat-ı 
tekviniyeler olduğu için tasdik oluyor ve ilim oluyor. İlim bize neyi gösteriyor? Niçin ilim 
tasdikte oluyor da taakkulde olmuyor.? Evamir-i tekviniye ile ayat-ı tekviniyelerinin 
birbirine imtizaç etme nisbetinde ilim oluyor. İlim denilen tasdik denilince, tasdikte ayat-
ı tekviniyeler var, taakkulde ise evamir-i tekviniyeler var. İkisi cem olunca ilim ve iz’ana 
geçiyoruz. İz’anda büyük insan oluyor. Büyük insana dönüşüm burada sağlanıyor, 
yani küçük kâinat, insan kâinat-ı sûğra. Kâinat ise insan-ı ekber. Dönüşüm burada 
sağlanıyor. Taakkulde akıl sistemi var ve aklın içinde meratibler var. İz’an da bir 
sistemdir, içinde imtisal var, yani sıfatıdır imtisal. Balık İz’andır, kokusu imtisaldir. İz’an 
kalbi yönümüz, yani iz’an-ı kalbi tarafımızdır. İz’an aynı zamanda imanı simgeler, onu 
hatırlatır bize. İz’an imandır, iman iz’andır. İz’an; hakkı kabul ve tasdiktir. İslamiyet; 
iltizamdır. İltizam; hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. Eyleme dönüşünce, taassub 
oluyor. İtikad hakkında bilgimiz yok. 
 
İmtisal sırrı: Allah nihayetsiz işi bir anda, model yok, misal yok, patent yok, numune 
yok, mukayese yok, yapma-bozma yok. Bunu altı tane sırla yapıyor. Bir tanesi imtisal. 
İmtisali çözmeden o altı tane sırrı gel çöz bakalım. Her şey her şeyle bağlı. İmtisal 
sırrında kumandan örneğini kullandı. Hem korkunç bir sır ama o kadar da sade. İnsan 
nevinden bir adam, mütemasil değil mütemayiz... ama insan, arş diyor. Bunun Arşıyla 
bir kişi ile bin kişi eşit oluyor. Bu arş emriyle, imtiyaz sırrıyla, bin tane insan yok. Tek 
bir kişi var, o. Bütün beyinler ona bağlı. Bağlı değil, bütün beyin o. Kişilerin kimliğini 
ortadan kaldırıp komutan olmuş. Adam diyor, ben yapıyorum. Ben yokum çünkü. 
Sureti sensin, kanuniyetin o. O kadar basit sadelik içinde anlattı ki, bir komutan arş 
diyor, bin kişi ile bir kişi bir. Bu nasıl oluyor. Burada “imtisal sırrı” var. İmtisal, imtiyazdan 
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geliyor. İkiliği ortadan kaldırandır imtisal. Allah eşyaya ne kadar yakın? Su buza ne 
kadar yakınsa. 
 
Risale-i Nurun kullandığı yöntem sureten çok basit. Bir kumandan arş emriyle bir neferi 
yürüttüğü gibi, bir orduyu da yürütüyor. İmtisal sırrı ile. Ne kadar basit görünüyor oysa 
imtisal sırrı; suretler olmakla beraber kanuniyet de var. 
 
İz’an: 

•  Suret   à asker. 
•  Kanuniyet  à kumandan.  
•  Hakikat   à esma (donmuş)  
•  Mahiyet  à sıfat. 

 
Misal: bir program sayesinde Almanya’daki bilgisayardan Türkiye’deki bilgisayarda 
işlem yapabiliyor. İki bilgisayar hatta daha çok bilgisayar tek oluyor. Orda icraat 
yaparken, burada yapıyor. İki memlekette farklı yönlere de bakıldığı halde aynı ekran 
görünüyor. Tasdikin yönü sağdı, İz’anın yönü soldur. Sağ geçmiştir. Sol gelecektir. 
 
İz’anda, sen à ben oluyor, fena fil ihvan oluyoruz, ikilik kalkıyor: İz’an; yön, 
mekân, ikiliği ortadan kaldıran bir sistemdir. Ben seni iz’an ettim mi, dostluğumun da 
kaynağı budur. İkide bir beni sorguluyorsun, dostluğumu. Ben dostumu sorgulamam. 
Dost hata yapar ama o hata ile dostluğunu sorgulamam. Allah dostları kusur 
yapmadılar mı? İkide bir sorguluyorsan, sen taakkuldesin. Tasdik edersen dostsun. 
Tasdik= dost. Sorgularsan, bîtaraftasın. İz’anda sen, ben oluyor, fena fil ihvan 
oluyoruz, ikilik kalkıyor. Taakkulde kardeşiz. Tasdikte dostuz. İz’anda fena fil 
ihvanız. Hiç sorgulamayacaksın. Hata yaptıysa ne yapalım. Dostluğumu sorgulama, 
ben buyum. Fena fil ihvan olunca artık ben yokum. Havuza atmışsan buzunu, artık 
iz’ansın, delisin artık. Sen nefes almıyorsun, o alıyor. Onun zevki değil, ben alıyorum. 
O ben, ben o. Aynı şey. Muhyiddin-i Arabi buraya gelmiş, “O - Ben ne demek?” demiş. 
Her şey Ben’im, demiş. Her şey O’dur. Önce her şey ben demiş, sonra bitirmiş her şeyi 
ve demiş ki: hayır, ben de yokum, her şey O’dur. 
 
İman eden, iz’anda diyebiliriz, çünkü; İman etmek, emin olmaktır. Yani kendini ortadan 
kaldırmaktır. Sahabe kendisini yaşamıyor, bu nedenle sahabe olmuş. Peygamberi 
yaşadığı için sahabedir. Kendisi yok. Senin yapmak istediğine Allah yapma diyor. Sen 
ne kadar kendini ortadan kaldırırsan o kadar iz’andasın ve o kadar tahkik-i 
imandasın. İz’anın elbette meratibleri var. İz’anın suretinde olur, kanuniyetinde olur, 
hakikatinde veya mahiyetinde olur. Adam İz’anın hakikatinde ama Vedud ismiyle 
kâinata bakıyor, meczub. Allah’a âşık olmuş. Adam Hâkim ismiyle bakıyor, bütünlüğü 
görüyor, her şey O’dur diyor. Adam Hakîm ismiyle bakınca her şey O’nu tanımlıyor, 
gösteriyor diyor. Rahim ismiyle, burada orayı yaşıyor. Rahmana mazhar olunca, rızık 
ve hayat endişesi yok. 
 
İz’anın lügati: İz’an; basiret, anlayış, teslim olup itaat etmek. İz’andan imtisal çıkıyor. 
İmtisalin lügati: Numune kabul etmek, taklit etmek için onu önde kabul etmek, 
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ayrılmamak üzere inkıyad etme, bir şeyin suretine girme, muvafakat ve mutabakat 
etme. Kendi suretini ortadan kaldırarak onun suretine girmek. Yani sahabe misal 
kendi suretini ortadan kaldırarak onun suretine girmek. Yani sahabe misal, kendini 
yaşamamak, peygamberi yaşamak. Bir şeyin suretine girmeye misal: doktoruma 
giriyorum, artık onun ağzı benim ağzım, gözü benim gözüm oluyor. Sureti ortadan 
kaldırmayarak ve kanuniyeti ben olmak. Maneviyat olunca, hakikate geçiyor. Burada 
şu anda hakikatimiz bir oluyor, onun için biz birbirimizi canımız gibi seviyoruz. 
 
“Dar akıl ise…” (Sözler 112) Aklın sahası dardır, aklı hâkim yaparsan, akıl sana 
mezarlık olur, varlıktan çıkamazsınız, aklı esas alan, sebeb-sonucuna mahkûm olan 
insan, şu mevcudatın ilişki ve çelişkilerinde meşgul olup ölür gider. İlişki çelişki şudur; 
çiçek-göz ilişkidir. Soğuk-sıcak, karanlık-aydınlık çelişkidir. Sebebi yaratan da Allah’tır. 
Sebeb; bahanedir, hiçtir, perdedir, zahiridir. Fakat aklın öyle bir özelliği var ki, bitaraf. 
Bu aklı mütehakkim yapınca tasdik makamına geçip sebeb varsa mutlaka netice 
vardır. Sebepsiz netice düşünülemez hale geliyor. Misal: 470’e kadar şekeri çıkıyor, 
benden fazla baklava yiyor. Nasıl oluyor? Sebeb var, sonuç yok. Peygamberin 
parmaklarından su akıyor. Sebeb sonuç ilişkisi midir? Dua ediyor, sıkıntın kalkıyor. 
Sebeb sonuç ilişkisi midir? Keramet, sebeb sonuç ilişkisi midir? 
 
Tekrar edelim: Surette hepsi farklı ama arş emriyle bin kişi bir... bu kanuniyet. 
Hakikat manevi birlik oluyor, esma birliğimiz. Surette herkes nefer. Komutana bağlı 
bir birliğimiz var, bu kanuniyetimiz bir. Böyle ilim meclisleri varsa, hakikatımız bir. Eğer 
terakki ettinse artık Allah ile kendi aranda hiç kimse yok. İz’anın hakikatı fena fil 
ihvandır. Fena fil ihvan, kendini ortadan kaldıran demek. Sahabenin en büyük hasleti 
i’sar hasleti idi. İ’sar, kendini ortadan kaldırıp, o olmak. 
 
Metin: “Dar akıl ise, bu hadsiz derece hârika ve emsalsiz olan mes'eleyi iz'an ile kabul 
etmesine medar olacak meşhud bir misal ister.” (Sözler 112) Dar akıl, harika ve 
emsalsiz olan meseleyi çözemez, ancak iz’an ile kabul edebilir. Akıl, iz’an ile ancak 
kabul edebiliyor yoksa tek başına edemiyor. İz’an ile kabul ediyor. İz’an devreye giriyor. 
 
Allah’ı kaybetmek, ademin de ademidir. O da eneye bakar: Cehennem taşoren 
şirkettir. Esas yer ademdir. Cehennem ademe çalışıyor. Cehennem bizim kalbimize, 
hislerimize, latifelerimize ateşi vurur, yani rahatsızlığı. Cehennem bizim kalbi 
hayatımızın seviyesini rencide eder. Adem ise ruha. Benlik ise Allah’ın yokluğuna. 
Günah hiçbir şey değil. Cehenneme gitmek bir şey değil insana. Allah’ı kaybetmek, 
ademin de ademidir. O da eneye bakar. Allah’ı kaybetmek, eneye bakar. Adem 
ruha bakar. Cehennem kalbe bakar. Azab dimağa bakar. 
 

• Ene à Allah’ı cc kaybetmekle müteessir olur 
• Ruh à Ademle müteessir olur à batını yaşayanlar (kabul-ü ademi yaşayanlar) 
• Kalb à Cehennemle müteessir olur à Müslüman (adem-i kabuller yaşar) 
• Dimağ à Azablarla müteessir olur à kafir 
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Ademe düşenin imtisali bitiyor, ikilik oluyor, çünkü imtisal ikiliği kaldırandı. Dünyada 
azablar var; vicdan azabları, sıkıntılar, kanserdir, ihanettir; bunlar surettir. Cehennem 
malumdur, Kur’an ve hadislerde bahsedilen. Adem; cehennem adem alemleri 
hesabına çalışıyor. Bizim cehennemimiz cehennem değildir. Cehennemde imtisal var, 
çünkü esma var. Bizim cehennemimiz, cehennemin sahibini kaybetmektir. Bizim 
cennetimiz, cennetin sahibini bulmaktır. Bunu yapan, “Ene” dir. Ama avamın 
eneden haberi olmadığı için, avamın cehennemi cehennemdir ve adem de yok, çünkü 
ruhu hiç yaşamadığı için. Kalbi yaşıyor, Müslümandan bahsediyorum. Kâfir ise, kalb 
de olmadığı için, azabları vardır. Kâfir, Allah’ı kaybetme azabını yaşayacak ama şu an 
sadece dünyevi azabların farkındalığında. Adem’i; münafıklar ve idealist kafirler, yani 
kabul-ü adem. Lakayt Müslüman, cehennemi yaşayacak. Enedekilerin derdi günah, 
cehennem değil. Onların öyle derdi yok artık. Allah onlar için neyi ifade ediyorsa, onu 
kaybetmek endişesi ya meczub etmiş ya da aşık etmiş (İmam-ı Rabbani Hz gibi). 
 
Ademi tanımlamayan akıl, ademi ölüm korkusu olarak ifade ediyor: Akıl dardır. 
Aklın iki kanadı var: 1-tasdik, 2- iz’an. Akıl ayağı var der Üstad. Akıl diyor ki: benim 
kanadım yok, uçamam. Ayağım var diyor. Akıldan daha kudsi bir cevher yaratmadım 
diyor Allah. İz’anı bir de düşün. Aklın iz’anını kaldır, ahiret yoktur. Kalb azab çekiyor. 
Cehennemin celalini kısmen yaşıyor. Sonra kalb ruha müracaat ediyor. “Ben zor 
durumdayım” diyor. O da yanıyor, adem vuruyor. Adem vücudsuz vücud da, azab-
mazab yok ademde, öyle bir şey yok. Tanımlamak için anlatıyorum. Adem ruha, tavana 
vuruyor. Ruh çok zor durumda. Bakıyor üst katta cehennem var. Cehennem celal 
ülkesi var, fark etmiş ama üstten ruhu ezen, cehennemdir. Alttan rahatsız eden adem. 
Ruh, bu nedir diyor. Cehennem var. Cehennem üstümden pompalıyor, alttan başka bir 
şey. Cehennem bir şey değil. Sonra ruh çarnaçar kendi aletleri var. Akılla bunu hemen 
bilemezsin. Sıcaklığı hemen bilemez ama akılla yaptığın cihazla bilirsin. Akılla şu anda 
basıncı bilemezsiniz ama akılla yaptığınız bir aletle bilirsiniz. İnsanın ruhu ahireti 
bilemez, Allah’ı bilemez. Ruhun yaptığı alet olan imanla bilirsin. Gelelim konumuza. 
Ruh çok zor durumda. Bakıyor bu konuda kim casus, kim tanımlama yapar, kim ilişki-
çelişkiyi çözüyor, bu konuda bana en yakın kim. Ruh bakıyor sisteme, akla gel diyor. 
Akıl, emret komutanım. Beni rahatsız edene bak. Aklın, emr-i nisbileri ve emr-i 
itibarileri, içsel donanımlarıyla bakıyor ve ruhtan müsaade istiyor araştırmak için. 
Benim sistemimde böyle bir şey yok ama araştırayım. Akıl alttan alıyor, üstten alıyor. 
 
Emr-i nisbi, dış dünya ile kıyaslama ile alınanlar. Emr-i itibariler, alınanla; kültür, eğitim, 
anne-babanın nikâhı, anne-babanın helal yedirmesi, anne-babanın eğitimi, yaşın, 
cinsiyetin, konumunla ortaya çıkan ve dışarıdan alınan malzemelerle yeni kurguladığın 
dünya: emr-i itibaridir. Emr-i nisbi dış dünyadır. Onu da kullanıyor. Akıl ruha rapor 
verecek. Alttan, üstten, sağdan, soldan, önden, arkadan alıyor, altı yöne gidiyor. Altı 
tane zaman var, altı yön. Hepsine gidiyor, dosya verecek ama akılda enaniyet olduğu 
için, akılda yok yok. Bilmiyorum yok, mutlaka bir şey der. Gidiyor ruha. Azabı 
tanımlayamadı ama azaba en yakın nedir, sisteme en yakın nedir onu ruha bildiriyor: 
Efendim, bu ölüm korkusudur. Oysa ruh ölümden korkmaz, öyle bir şeyi yok çünkü. 
Aklın ruha ölüm korkusu diye sunduğu, ademi tanımlayamamanın acizliğinin 
ifadesidir. Ademi tanımlayamayan akıl, çarnaçar ona en yakın ölüm korkusu olarak 
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takdim etti. Hiçliğe en yakın ölüm korkusudur. Müslümanlar ve bizler ölümden 
korkuyoruz, ölüm korkusu yok bizde. Ölüm korkusu olsaydı bir adım atamazdın. An be 
an ahirete çalışırdın. Ölüm korkusu suretini değiştirmiş, geçmiş günahların korkusudur. 
Ademi tanımlayamamaktan ama ona en yakın olan ölüm korkusunu rapor vermiş. Bu 
aklın iflası, aklın acziyetidir. Oysa adem akli değildir. Cehennem aklidir. Adem 
ruhsaldır. Ruhsal hissedilen ademdir. 
 
Enede misin, yani eneyi fark etmiş misin, ölçüsü şudur: Cehennem korkusu değil 
bu! Allah’ı kaybetme veya bulma ne kadar endişen varsa, o nisbette enedesin. 
Eneyi fark etmişsin. Eneyi fark edenlerde Allah’ı kaybetme veya kazanma endişesi 
olur. Ruhda yaşayan insanlar ademle boğuşur. Kalbde yaşayan insanlar cehennem 
azabıyla meşgul olurlar. Cennetten ümitli olanlar, cehennemden endişeleri olur. 
Cehennem endişesi, cennetten ümitliliği kadardır. Aklı yaşayanların cehennem 
endişesi yoktur, dimağdadır, burayı yaşıyor. Burada burayı yaşıyor. Herkes kendi 
konumunu durduğu yeri görür. Cehennem endişen varsa, sen kalbdesin. Adem 
acayip bir şey diyorsan, sen ruhtasın. Adem, vücud-u ilmiyeye perde olmuş 
unvandır. Allah ne ise, ene onu fark ediyor. Allah’ın Zatı ruhla alakası yok. Ruh 
mahluktur. Allah’ın Zatı “Ene” ile alakalı. Ruh Allah’ın zati sıfatı ve subuti sıfatıyla 
alakadardır. Ölüm korkusunu ruh soruyor. Eğer ene uyanırsa sende, ruh nefes alıyor. 
Ruha hükmeden birisi var. “Ene” liler Allah’ın zatıyla meşgul olurlar. Camilerde 
vaazlarda hep cehennemden bahsediyorlar. Hiç ademden bahsedeni gördünüz mü? 
Ene uyanınca: bana seni gerek seni, isteyene ver onu (cenneti). Allah’ı bulmak, 
cenneti. Allah’ı kaybetmek cehennemi. O insanın nazarında ölmek, cehennem böyle 
bir şey yok. O nisbette insanların imanını kurtarmak adına çalışır. Başka alametleri: 
taassubları olmaz, Müslümanlar nerden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar, 
bana gelsinler benden ders alsınlar, bana sevap kazandırsınlar, nefsi, enaniyeti gibi 
dertleri yok. Onların tek derdi, Allah’ı kazanmak veya kaybetmek. Bu kişi dimağa 
geldiği zaman, bu insanların imanını nasıl kurtaracağım, bütün işi gücü bu. Çocuğuma 
daire nasıl yapacağım, nerde okutacağım, parayı nasıl biriktireceğim, nasıl 
değerlendireceğim, arsa mı vs böyle bir dertleri yok. Onların derdi, insanların imanını 
nasıl kurtaracağım. O nisbette “Ene” desin. Kafir dünyada ademi yaşıyor ama 
tanımlayamıyor. Bir de iptal-i his olunca, azabları yaşıyor ama fark etmiyor. Yütm, yeis, 
dehşet, vahşet, kalak, ra’şet, havf. 
 
“Cehennemden 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.” (Sözler 741) 
 
Mezkûr metinden çıkarım: Akıl ve tasdik, iz’anın altyapısıdır. Bunlar göçünce, 
iz’anda göçüyor. Akıl dar ve hazır zamana mübtela oluyor. Aynı zamanda iz’an dönüp 
aklı -ki bir alettir- kıblesine koyan. İstikametli akıl, iz’an varsa oluyor. İz’an aklı 
kıblesine koyar, çünkü iz’an sol cenahtır, yani geleceği yorumlar. Dünyada akıl niye 
kıblesindedir? Çünkü burada oranın kanuniyetlerini ve hakikatlarını yaşar. Niye 
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yapmıyorsun, haramdır. Niye vurmuyorsun, günahtır. Olmaz, bana yakışmaz, Allah 
kızar, Peygamber asm gücenir. Bu davranışları sana gösteren iz’andır. 
 
Dimağı kudsileştiren iz’andır: Burada sana haram ve helal kavramlarını getiren 
iz’andır. Dolayısıyla aklı istikametine koyuyor. O zaman akıl işe yarıyor. İz’anı nasıl 
çıkartırım dedim, çok zordur, doktorların işidir. Despot, zalim, gaddar, hain, 
merhametsiz, alçak vs bir insan hasta olunca birden değişiyor. O adam değil. Adam 
tasavvurundan direk iz’ana geliyor. Herkesi iz’ana taşıyan bir yöntemde, hastalık ve 
musibettir, nasibin varsa! İz’anda kudsiyet var. Dimağı kudsileştiriyor. Dimağı 
kudsileştiren iz’andır. 
 
İstikamet; iki nokta arasındaki en kısa yoldur (Mektubat). İz’an, aklı istikamete 
koyarak, sonsuz ihtimallerden kurtarıyor. Aklın cehennemi; ihtimalatlardır, 
nihayetsizliklerdir, keşkelerdir. Nihayetsizlikten bir nihayet verip seni istikamete koyan 
iz’andır. Sünnet-i Seniye meselesinde geçtiği gibi. Kesretten vahdete geliyor. “Ukûlü 
boğmamak için…” (Sözler:9) Aklı, nihayetsiz ihtimaliyatlar ve keşkeler içinde, seni 
istikametine koyması, iz’an iledir. Sünnet-i Seniye kendisi imtisaldir. İstikametsizlik 
insanı boğuyor. Ortalık karıştığı, fitne olduğu zaman, tercih yaparken, İmam-ı Şafi’ye 
ne yapalım diye sormuşlar. “Düşmanın okunu takip edin, o sizi dostunuza götürür.” 
Telvihat-ı Tis’a da geçiyor. O büyük Zatların ittifaklarına ve icmalarına istinad edip 
hadsiz vahşi evhamın iz’acatından ve dehşetinden kurtulmak, vehim ve vesveselerden 
kurtulmak. Büyük zatları tezyif ederek, -dinsizliklerini- mezhebsizlikle ilan 
ediyorlar ve imtisalimizi kırıyorlar. İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Azamı ortadan 
kaldırmaya çalışıyorlar. Böylelikle iz’anı kaldırarak imtisali kırıyorlar. Avam-ı müminin 
şeyhine karşı teslimiyetlerini, hüsn-ü zanlarını kırmamakla imanını (onun) muhafaza 
ediyorsun. İmtisali aktif eden iz’an sistemi. İhtimalât ve keşkelerden seni kurtarıyor. 
 
İz’anı kıran başka unsur ise à tenkid. Kıtmir duası iz’anı kırıyor. Sihirdir. Aklı devre 
dışı yapıyor. Akıl var ama akıl sergerdan oluyor, şapşal, aptal oluyor. Sihir tasavvurda 
oluyor. Aklı iz’ansız devre dışı yapıyor. Sihir ve büyü farklı. Bir tanesi emr-i nisbileri yok 
ediyor, diğeri emr-i itibarileri yok ediyor. Sihir hafif, büyü daha dehşetli. Allah-u a’lem 
büyü; emr-i itibarilere benziyor, içsel muvazeneyi bozuyor. Sihir ise dış bağları 
bozuyor. 
 
2. metin: “Hem de Âdem'e secde olan hâdise, sırf bir emr-i gaybîdir. Akıl ona yol 
bulamaz. Kavî bir imandan sonra teslim ve iz'an edilebilir.” (Sözler 245) Secde; 
hakikatine tabi olmak. Secde anında Rabbine en yakın olduğun an değil mi? 
Hakikatinle bütünleşmektir. Adem as meleklerin secde meselesi: bu mevcudatın ekser 
eşyası insanın fıtratını ihya ve inşa etmek için, insana itaat ediyor. Bu mevcudat insana 
secde ediyor. İbadeti bu. Ağaç bize meyve veriyor, sığır bize secde ediyor süt vererek. 
Secde; hakikatine uymak. Sığır ve ağaç secde ediyorlar, çünkü hakikatine uyuyorlar. 
Ama bizi bununla inşa ve ihya ediyor. Bu malzemelerin olmazsa, secde meselesini 
çözemezsin. Melekler secde ediyor demek, meleklerin müekkel olduğu eşya insana 
inkıyad ve itaat ediyor. Ama insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevadd-
ı şerire ve bazı maddeler insana secde etmedikleri gibi, Adem’e de secde etmemişler. 
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Yılan, akrep ve ervah-ı habise gibi. Secde; insanın fıtratına münkad olan mevcudat 
demek. İnsanın fıtratını bozan üç tane şey: ervah-ı habise, mevadd-ı şerire, yılan ve 
akrep. 
 
Aklı, aklın arkasına taşıyan iz’andır. Aklın arkasına taşındın mı ne derdin kalır ne de 
psikoloji sorunun kalır. Psikoloji sorunu olan bizler tasavvur ve taakkul arasında gidip 
geliyoruz. Tasdike geçmek için: 1- büyük zatların icma ve ittifaklarına, 2- Sünnet-i 
Seniyeye uyarsak tasdikteyiz. Eğer iz’ana geçersek ne tasavvur kalır ne taakkul kalır. 
Hepsinin arkasına geçersin. İz’ana geçmenin alameti: burada orayı yaşıyorsun. Bu 
şu demek: buradaki her şeye orayla bakıyorsun, yorumluyorsun. 
 
Kâinatın, dünyanın hakikatini, insanın mahiyetini keşfeden, hiçbir hadise onu 
ezemez. Ben kimim, burası neresi, burada ne yapacağım derken keşfediyor. Bu sefer 
iz’an ediyor. İz’an edince, büyük zatların icma ve ittifaklarına ittifak ederek, vehim ve 
evhamdan kurtuluyor. Aklı keşkelerden, acabalardan, kararsızlıklarından kurtarıp, aklı 
kıblesine koyuyor. Büyük zatlarda Allah’ın inayet-i hassası ve hususi muamelesi var. 
Gece Resulullah’ı görmeden içtihadını çıkartmazlar. İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafii’ler 
yaptıkları içtihadları çalışıyorlar bitmiyor. Allah Resulünün kesinlikle bugün yarın 
görmedikçe, o içtihadı onaylanmadıkça çıkartmıyorlar. İnsani berzahtırlar. Sureten 
insana benziyor, ruhen hiç alakası yok. İmam-ı Buhari’den işitmek, sahabeden işitmek 
gibidir demiş Üstad. İmam-ı Buhari hazretleri hacamat meselesinde üçüncü raviyi 
bulamadığı için, canıyla kendisi üçüncü ravi olmak istemiş. Zira hadiste “cumartesi 
günü hacamat olan ölür” deniliyor. Talebelerini tembihliyor, ben ölünce benim adımı 
“İmam-ı Muhammed el Buhari hayatıyla üçüncü ravi olmuştur” diye yazın. Cumartesi 
günü hacamat oluyor ve ölüm döşeğinde, Resulullah geliyor yanına. “Ya Buhari, sen 
hadisimi biliyorsun, neden yaptın bunu?” O da: “Ya Resulullah, üçüncü raviyi 
bulamadığım için” deyince, Resulullah: tamam bu hadis doğrudur diyor ve İmam-ı 
Buhari’yi sıvazlayarak ölüm döşeğinden kurtarıyor. Üçüncü ravi olarak ağlayarak 
“Resulullah dedi bana” diye yazıyor. 
 
Aklı, aklın arkasına taşıyan iz’andır. Lütfen, aklın alet olduğunu unutmayalım. Şimdiye 
kadar zındıka komitesi hep aklı esas yaptırmış bize. Çünkü insanda iz’an nisbetinde 
maneviyat olur. Akla mahkûmiyetin nisbetinde esbabperest olur. İz’an ötelere 
baktırıyor, taşıyor, akla kabul ettiriyor. Bir Müslüman bid’atı, haramı yapabilir ama kabul 
edemez. İz’anı bozulmadıkça. Misal babaannelerimiz, dedelerimizin aklî malzemesi 
yok ama iz’anı çalışıyor. Neticeyi yaşıyorlardı. Doğruluk malzemesi yok ama doğruları 
yaşıyorlardı, çünkü iz’anları vardı. Akılları da tatmindi. Sen aklına baktığın için, bunun 
akli malzemesi olmadan nasıl memnun oluyor diye düşünüyorsun. Onda olan iz’an 
sende yok. Deccalın en büyük desisesi, geçmişten bizi koparmasının sebebi iz’anla 
alakamızı kesmekti. Şeair, iz’anı ihya eder, aklı değil. Şeair demek; İslamî örf ve 
ananeyi tevarüsen fıtratlara nakleden sembol ve simgelerdir. Akıl, vahidiyeti kabul 
edemiyor ama iz’an kabul ediyor. Deniz yüzündeki her bir damla ehadiyettir. Denizin 
yüzü komple vahidiyettir. Akıl, vahidiyeti kabul edemez. Şu anda sizin huzurunuza 
sebeb, iz’anınızın çalışmasıdır. Bu huzur o nisbettedir. Sebeb sonuç ilişkisiyle bu hal 
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olmaz. Aklı, aklın arkasına taşıyan iz’andır. Kabri ve sonrasını ve ahireti burada 
yaşıyor, burayı orayla yorumladığı için. Bu kişinin haramı helali kuvvetli olur. 
 
Çıkarımın devamı: Kabir ve sonrasını akılla izah edemezsiniz. Çünkü akıl ilişki-çelişki 
aletidir. Termometre ile basıncı ölçemezsiniz, termometre matkap değildir, 
delemezsiniz. Akla malzeme verip, oraları tefekkür etmesini, iz’an yapıyor. Bazen 
aklen karşıya bir şey diyemiyor fakat hani kalben tatmin olmadım deriz ya, işte o 
iz’andır. Aklın tatmin olması için tasdik lazım, bu dünyalık, ilim. Ahiretlik olursa, iz’an 
olur. Kâfirin iz’anı yok, tasdiki var. Gafillerin kısmen tasdiki var, çünkü iz’an dimağın 
ahiretidir. İz’an; dimağı kalbe bağlar. İnsan o zaman aklî değil kalbi düşünmeye başlar. 
Akla gözlük takan iz’an. İman varsa kesinlikle iz’anı var. İz’anı nisbetinde, İmanı 
nisbetinde iltizamı olur yani “hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyad”, eylemdir. 
Dokuzuncu Sözü okuyup teheccüde kalkmayan suretini okumuştur, Dokuzuncu 
Sözü anlamamıştır. İz’anın kuvveti nisbetinde iltizam oluyor. İz’anın dışa vuruşudur 
iltizam. “Kavi bir imandan sonra, teslim ve iz’an edilebilir”. İlk önce vahye muhatab 
olduk, taakkulde. Dimağı iksirledi, inşa etti. Neticesi itikad. Bütünsel oldu. Bütünselliği 
kalbe iniyor, iz’an kalbe veriyor. Kalbde iman olduktan sonra bu iman dışarıya çıkıyor. 
İmanın ziyasıyla bu dimağı nurlandırıyor. Dimağı nurlandırınca bütün bu sistem 
aşağıdaki verilerle hepsi farklılaşmaya başlıyor. 
 
Vahiy geldi, dimağda taakkule teklif etti, kabul etti, tasdik etti, iz’an etti, eyleme 
dönüştürdüm (iltizam), itikad ettim. Bunların neticesinde imanın ziyası oldu vicdanda. 
Bu sefer bu imanın ziyası (imanın gözlüğü), yukarıya, tavana yani dimağa (Kalbin bir 
ayağı dimağ diğer ayağı vicdan idi) tahayyüle vuruyor. İman vurunca tahayyülümüz 
değişiyor. Hayallerimiz Ayşe Fatma para Hasan Hüseyin olmuyor, başka şeyler olmaya 
başlıyor. İmanımız nisbetinde tasavvurlarımız değişiyor. İmanımız nisbetinde 
taakkulümüz değişiyor. İmanımız nisbetinde birinci tasdiki ikinci tasdikle değiştiriyor. 
Birinci iz’anımızı, girişlerimizi iman değiştiriyor. İman iltizamımızı değiştiriyor, 
itikadımızı da değiştiriyor. Birbirine geçişler var devamlı, sarmalamalar var. Aynen 
ihlasın birincisi var ikincisi de var. Niyetin de birincisi var ikincisi var. Şuurun birincisi 
var ikincisi var. İz’anın niye birincisi var ikincisi olmasın? 
 
1.İz’an ve 2.İz’an: 

• 1. İz’an à Aklî iz’an,  
• 2. İz’an à Kalbî iz’an.  

 
Dimağda iltizam var ama tasdikin de iltizamı var. Muhatabiyetten sonra içerde oluşu, 
ondan sonra çıkarken iltizam edişimiz farklıdır. 
 
3.Metin: “Çünkü hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür; tasdik-ı 
aklîden ve iz'an-ı kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz'-i 
ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar.” (Sözler 278) 
Tevehhüm, tasavvurun içinde. Tefekkür, taakkulun içinde. Tasdik-ı akli; ya akıldaki 
tasdik veya akılda da bir tasdik mertebesi var. Nasıl ki tasdik de iltizam var ama 
sistemde de iltizam var. İkisi farklı. Cüz’i ihtiyari à iltizamın içinde. “Tasdik ve iz'an, 
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öyle değiller. Bir mizana tâbidirler.” “Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nasıl 
ki tasdik ve iz'an değiller. Öyle de şübhe ve tereddüd sayılmazlar.” Cüz’i ihtiyari; 
tarafgirlik, teslim ve inkıyadı hazır zamana ve mekâna bakarak tercih ediyor, dimağa 
aittir. İrade ise vicdanidir. 
 
Akıl bir alettir, bitaraftır. Tasdik ise ilimdir, iltizamdır. Akıl tasdikten, tasdik akıldan 
ayrılmazlar. İz’an de kalbden ayrılamaz. Dimağ iz’an mertebesinin sonrasından sonra 
dimağın batın tarafı başlıyor. İz’ana kadar dimağın zahiridir. Dimağın batını iz’andan 
sonra başlıyor. Aklı kıblesine koyan; tasdikin iltizamı. Acabalardan, keşkelerden 
kurtaran iz’an. Tasdikte sadakat var ama batıl da var orda, aynı zamanda ilimdir ama 
batıl da var orda. Fakat iz’andaki sadakat; iz’an dimağın batın tarafı, doğru istikametli 
sadakat. Dimağın ulvi hazları, ulvi lezzetleri tefekkürle alınır, bu ise iz’an ile oluyor. 
İz’anı olanda olur bunlar. Alem-i gaybı alem-i şehadette iz’an dimağ mertebesinde 
yaşatıyor. 
 
Dimağın iz’an mertebesine gelememişse, enfüse geçemez. Bu kişi enfüsü 
konuşunca, sıkılır, kalkıp gider. Bu cemaatten sıkılan, sıkılma nisbetinde iz’anı azdır. 
Ulvi şeylerden sıkılır. Taassubu olan adam hasr-ı fikr etmiş. Kendi kanaatine, kendi 
fikrine hasr-ı fikr etmiş, kanaat etmiş, herkesi oraya davet ediyor, onun dışındaki 
hepsini kâzib görüyor. “İnhisar-ı zihniyet hubb-u nefisten gelir” (Sözler 719, Sunuhat 
34). İz’anı çalışmadığı için. 
 
Doğru sadakat: Sen zannedersin ki, Nur’a sadakati var. Ortalığı velveleye verirler. 
Bunlar rezil yaşayanlar, güya vicdanını tatmin etmek için Risale-i Nur’a sadakat namı 
altında şeytan aldatıyor, sadakat ne olduğunu bilmiyor. Sadakat folyosu yaparak, vitrin 
yaparak, artistliğini yaparak, kendi vicdanını tatmin ediyor, rezilliğini örtmeye çalışıyor. 
Doğru olmadığını nerden biliyorsun? Doğru sadakat à kırıp dökmez, kucaklar, onu 
bunu kırmaz. Kırarak dökerek kimse düzelmiyor. Nura sadakat namı altında alıyor 
senin bir kusurunu, senin on tane iyiliğin hiç önemli değil, umurunda değil. Sebebi: 
kafasında bir şeyi koymuş, o varsa nurculuktur, o yoksa zulümdür. Zalimdir. Ölçü 
kendisi: inhisar-ı zihniyet; benim anladığım gibidir der, hubb-u nefisten gelir. Kendi 
meratibine, Risale-i Nur’daki anlayışa davet edebilirsin ama inhisar-ı zihniyet etmek, 
onu mutlaka esas kabul etmek, herkesin bu olması lazım, bu doğru demesi, hubb-u 
nefisten geliyor. Bunlar enfüse geçemeyen, iz’an-ı kalbi olmayanlardır. Hem iz’an-
ı aklî hem de iz’an-ı kalbî var: 
 
“Tasdik-ı aklîden ve iz'an-ı kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar.” (Sözler 278) “hads-i 
kalbînin ve iz'an-ı aklînin pek çok menbalarından…” (Sözler 516)  
 
İz’anı aklî ve iz’anı kalbî: 

• Kalble dimağa bakarsanız  à iz’an-ı kalbîdir. 
• Akılla dimağa bakarsanız  à iz’an-ı aklîdir. 

 
İkisini bağlama fonksiyonudur. Kalbin dimağla ilişkisini yapan. Kalbin içerisinde yoksa 
iz’an yok. İz’an hortumdur, imtisal içinden akandır. İltizam olan İslamiyet’i, münafık 
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da yaşar. O fiilin kalbi bağı, koridoru iz’andır. İz’an olursa, samimi Müslüman denir. 
Misal: öğle namazını herkes kılar, ikindiyi herkes kılar, akşamı herkes kılar, sabah ve 
yatsıyı münafık kılmaz. İz’an olursa, Müslüman kâfirden ayrılıyor aynı fiille, samimi 
Müslüman oluyor. Kâfirde iz’an olmadığı için o fiilini burası için yaşıyor. Müslümanda 
hem iz’an-ı akli hem de iz’an-ı kalbi var ama kâfirde sadece iz’an-ı akli var. Öğleni kılar 
sen de kılarsın. Sende iz’an-ı kalbi olduğu için, Allah için kılıyorsun. Onun sadece iz’an-
ı akli olduğu için, senin benim için kılıyor. Tasdik ve iz’an bir mizana tabidirler. Cüz’i 
ihtiyarı dinlemeyenler; tahayyül, tasavvur, tevehhüm, tefekkür. 
 
Sual: Kâfirin vicdanı tefessüh etmiş fakat yetimlere yardım etmesi, hayırlar 
yapması nereden geliyor?  
Elcevab: Bizim konuştuğumuz dimağ ve vicdan bütünlüğünden gelen imana sebeb 
olan vicdan. Fakat kâfir Rahman esmasına mazhardır. O his o esmadan geliyor. Allah 
ile bağı olmadığı için, Rahim esmasına mazhar değil. 
 
Mizan ve Nizam: Mizan; tevzin, adalet, ilim, Adl sıfatına bakıyor. Mizan; intizam ve 
muvazeneyi cem eder. Dışardan mizan olarak gözükür. İntizam ve muvazeneyi cem 
ettiği için, mizan olur. Mizan; Kitab-ı Mübine bakar... Nizam; İmam-ı Mübine bakar. 
Mizan; kudret ve iradeyi tazammun eder, ayat-ı tekviniyeleri tazammun eder. Nizam; 
ilim ve hikmeti tazammun eder, evamir-i tekviniyeyi tazammun eder. Tasdik ve iz’an 
bir mizana tabidirler diyor. Mizanı bilmezsen, anlamazsın. Bunların vücud-u haricileri 
var. Fakat nizama tabi olanların vücud-u haricileri yoktur. Nizamı olanlar: tahayyül, 
tevehhüm, tasavvur, tefekkür; bir mizana tabi değiller. Bundan dolayı vehim ve 
vesvesenin bir kıymeti yoktur. Emr-i nisbileri, emr-i itibarileri var, yani kökeni var, bunlar 
nizamı gösterir veya cinselliği tahayyül etmen, para makam tahayyül etmen, nizamı 
var gösteriyor. Mizanı oturtmak için farklı yerlere de bakalım: Mizan; tasvir ve tedvir, 
Nizam; takdir ve tedbir. Mizan; rahmet, Nizam; şefkat. Mizan; in’am ve ihsan, Nizam; 
ikram ve it’am. Mizan; rabıtalara, kökenine bakar. Nizam; hayata bakar. Nizam; 
programdır. Tasdik ve iz’anın bir kökeni var. 
 
4. Metin: “Sağı, bit-tecrübe teslim-i kalb ve vicdan... solu, bi-aynelyakîn teshir-i akıl ve 
iz'an...” (Sözler 367) Sağ; geçmiş, yaşanmış, tecrübe edilmiş fakat solu; gelecek, 
yaşanmamış, tecrübe edilmemiş, ama kısmen tasdik görmüş, tasdik; ilimdi. Solu; bi-
aynelyakîn. İlmelyakin tasdik, iz’ana gelince; bi-aynelyakîn Sağı; bit-tecrübe teslim-i 
kalb ve vicdan. Solu; bi-aynelyakîn teshir-i akıl ve iz’an. Sağ; yaşanmış, sol; 
yaşanacak. Teslim-i kalb ve tesir-i akıl, vicdan yerine de iz’an koymuş. Üniversite 
diploması olana ilkokul diploması sorulmadığı gibi, iz’an vicdan yoluyla yani vicdanı 
aşarak kalbe giriyor, direk kalbe girmiyor. Yani memurluğa geçmeden müdürlüğe 
çıkamıyor belediyede. En cami, kalbdir. İz’an vicdana gidiyor ondan sonra kalbe 
geçiyor. 
 
Çıkarım: İz’an; gelecek yönümüz. Kur’an insanın geleceğini yani sol tarafını inşa ve 
ihya ederken, teshir-i akıl ve iz’an, insanın geleceği, ahireti, inancı ne kadar güçlü 
olursa o nisbette iz’anı güçlü olur. Ahirete iman ne kadar güçlü olursa, insanın iz’anı o 
kadar güçlü olur. Çünkü iz’an gelecekle besleniyor. Veya iz’anı nisbetinde, imanı 
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güçlüdür. Misal: korku ve endişe; gelecektir, elem; geçmiştir. İz’an gelecekle 
besleniyor. İnsanın İz’anı ne zaman güçlü oluyor? Geleceğe, yani iman-ı bil ahirete 
bakıyor. Tasdik ise daha çok Allah ile. Bir tanesi nokta-i istinad, diğeri nokta-i istimdad 
diyebiliriz. 
 
Sağ; geçmiş, tasdik, nokta-i istinad. Sol; gelecek, iz’an, nokta-i istimdad: 
 

• Sağ à Tasdik. Geçmiş. Ezel. Nokta-i istinad. Kuvvet. Allah’a imanla beslenir. 
• Sol à İz’an. Gelecek. Ebed. Nokta-i istimdad. Nur. Ahirete imanla beslenir. 
• Sağ ve solun cem’i à Tılsım. 

 
5.Metin: “Ey arkadaş! Şuraya kadar beyanatımız, kalbi kabule ihzar etmek ve nefsi 
teslime mecbur etmek ve aklı iz'ana getirmek için bir mukaddeme idi.” (Sözler 514) 
İzah: Akıl iz’ana göre daha düşüktür. İz’an akıldan daha güçlü kılar insanı. İnsanı güçlü 
kılan akıldır ama çok güçlü değil, çok güçlü kılan iz’andır. 
 
6. Metin: “Fakat şu zamanda maddiyyun fikri herkesi sersem ettiğinden, en bedihî bir 
şeyde zihinlere vesvese vermiş. İşte şöyle vesveseleri izale için; hads-i kalbînin ve 
iz'an-ı aklînin pek çok menbalarından,” (Sözler 516) Sersem nedir? Her şey birbirine 
girmiş, hiçbir şey yerinde değil. Hiçbir şey yerine oturmamış. Serseri sersem olunca, 
dimağı hastalanmış, çünkü zehirliyor. En bedihi şeyde vesvese geliyor. Bu böyledir 
diyorsun, acaba diyor. Kur’an demiş mi bitti, Peygamber asm demiş mi bitti, 
Bediüzzaman demiş mi bitti. En bedihi şeylerde vesvese gelmişse, o dimağ 
zehirlenmiş. Dimağı niye zehirlenmiş? Ser-sem olduğu için. Maddiyyun fikri, kanaat 
etmemek... Vehhabilerde öyledir. Vehhabilerin sonu intihardır veya cihad namı altında 
savaşlarda ölümü istemektir. Cihad için değil, ölmek için yapıyor, cihad süsü vermek 
istiyor. Cihada gitmeseydi intihar edecekti zaten, çünkü en bedihi şeyden şüphe ediyor. 
 
İzah: Aklın anlayışı dardır. Alem-i şehadet kadardır. Akla ufuk açan, geleceği ona 
aralayan, iz’andır. İz’an; insanı aslıyla tanıştıran, orayı sana gösteren ve seni 
oraya taşıyandır. İkizinle tanışmak gibi. İkizin şecere-i hilkat. Şecere-i hilkat senin 
aslındır. Ama Ene değil. Senin sende dolaşman gibi. İz’an kapısıyla geçiyorsun aslına, 
ondan sonra iz’anla işin bitti, başka şeyler var. Alem-i şehadetin öteki ucuna çıkartıyor. 
 
İki şey verilmiş: Biri elektrik, diğeri alet. “Gitgide baktım ki benim elime iki şey verildi. 
Biri, bir elektrik; o taht-el arz tabiatın zulümatını dağıtır. Diğeri, bir âlet ile dahi azîm 
kayalar, dağ-misal taşlar parçalanıp bana yol açılıyor. Kulağıma denildi ki: “Bu elektrik 
ile o âlet, Kur’an’ın hazinesinden size verilmiştir.” (Sözler 545) 
 

• Elektrik  à Kuvvet. Allah’a iman. Geçmiş. Tasdik. İlim 
• Alet   à Nur. Ahirete iman. Gelecek. İz’an. Hikmet 

 
Biri aydınlatıyor, diğeri delip geçiyor. Alet ile delip geçiyorum, elektrik ile geleceği 
aydınlatıyorum. Elektrik; kuvvet. Alet; nur. İman iki şey veriyor. İmanın kuvvetiyle ve 
imanın nuruyla. İmanın kuvveti; mazi. İmanın nuru; gelecek. Ahireti delip geçiyor alet. 
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İlm-i Kur’anî ve hikmet-i imanî. İlim, geçmiştir, hikmet gelecektir. Tasdik, ilimdi. İlim 
denilen tasdik. Kur’an ilimdir. Realitede vardır, bizi maziye taşır. Bizi onunla istikbale 
götürür. Ama herkeste hikmet olmaz. Herkeste ilim vardır, normal Müslümanda. Fakat 
tefekkürle hikmet sahibi olmak, herkese hastır. Suretten hakikate geçmek yöntemi. 
İmtisal sırrı ile komutan arş diyor, bütün ordu tek oluyor. Suretten hakikate geçmekti 
bu. Suret adam, asker nefer aynı. Ama içi komutan. İçini boşaltmış adam girmiş içeriye. 
Kanuniyete geçiyor. Hakikatin içi. Seni ortadan kaldırıyor. Musa as şeriatçıdır, 
zahircidir, ilimcidir. İsa as ve Hızır as. Biri teşbihçi, diğeri tenzihçi. Hızır as hikmetçidir. 
Teşbih; Hızır as. Tenzih; Musa as. 
 
Evamir-i tekviniye dimağa teklif edilmiş. Ona bir gözlük vermiş, alet. Çiçek ise ayat-ı 
tekviniye. Çiçeğe bakıyor ama arkasını seyrediyor. Misal: güneşe daima 
bakamazsın. Sen önüne bakıyorsun ama güneş yukarda. Güneşi daima görebilmen 
için önünde ayna olması lazım. Ona bakarak yürüyebilirsin. Şimdi, bu mevcudat 
aynadır. Öteler güneştir, aynada gözüküyor, kabiliyetine göre. Çok nadir insanlar 
kafayı kaldırıp yukarı bakarlar, Geylani gibi, doksan sene terakkiden sonra kendisini 
orda görüyor. Senin önünde ayna var. Yukardaki güneş aynada ama kabiliyetine göre. 
Bu çiçek gibi gözüküyor. Dünya da çiçektir. Ötelerde çiçek gözükmüyor. Mevcudatın 
pencereleriyle Vacib-ül Vücuda bakıyor. Dimağ da Kur’an’ın gözlüğü olan evamir-i 
tekviniye ile çiçeğe bakıyor, çiçek çiçeklikten çıkıyor. Aynadaki güneşe baktığı zaman 
ayna yok ki. Aynayı sarmalayan bir güneş, ayna güneşe vurduğu zaman kim aynayı 
görüyor ki, hiç kimse aynayı görmez. Nuru kaplamış, nurun şuaı gözünü de kör etmiş. 
Çok parlayan aynaya bakamıyoruz, stüdyoda fotoğraf çekilirken ışığa bakamıyoruz. 
On saniye sabredemiyoruz. Ondan daha şiddetlidir güneş. Kimse camı görmüyor, nur 
görüyor. 
 
7. Metin: “İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve iz'an eden…” “ ve ona göre hareket eden” 
(Sözler 537) Suret, Kanuniyet, Hakikat, Mahiyet. Mahiyetini şu tarzda bilen ona göre 
hareket eder. Pergeli mahiyete koyacağız.  
 

• Bilgi, malumat, düşünce  à Tasavvurda 
• Tefekkür     à Taakkulde 
• İlim       à Tasdikte 

 
Taakkulde tefekkürle ilim oluyor. İlimden sonra İz’an oluyor. İz’an da zaten enfüse 
götürüyor. 
 
Sual: Tasdikte iman var mı?  
Elcevab: Evet var, İz’an-ı kalbi varsa, aşağıya iniyor. Kafirin de imanı var, onun iz’an-
ı aklisi var, çünkü puta iman ediyor, inkârcılıkta imandır; put, kadın, para, erkek, zevk; 
bunların ilah olması iz’anda (iz’an-ı akliyle) oluyor. Müslümanda ama iz’an-ı kalbi var; 
yani put ve Allah’ı ayırıyor, yani la ilahe ile Allah oluyor. 
 
8.Metin: İmam-ı Şafi demiş ki: “Bütün Kur’an inmeseydi, sırf Asr suresi yeterdi.” Aynen 
onun gibi, Bütün Risalede dimağı anlatmasaydı, sırf bu sayfadaki metin dimağ 
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hakkında yeterliydi. “Salabet itikaddan, Taassub iltizamdan, İmtisal iz'andan, Tasdikten 
iltizam, Taakkulde bîtaraf, Bîbehre tasavvurda.” (Sözler 706) İmtisal, iz’andan çıkıyor. 
 
9. Metin: “Yazılan Sözler tasavvur değil tasdiktir; teslim değil, imandır; Marifet değil, 
şehadettir, şuhuddur; taklid değil tahkiktir; iltizam değil, iz'andır; tasavvuf değil 
hakikattir; dava değil, dava içinde bürhandır.” (Mektubat 376) Teslim, iltizamdı, salabet, 
İslamiyet’tir. Teslim değil, imandır. Marifet, yani kişinin özeli değil, içsel halet değil 
Risale-i Nur. Şehadettir, şuhuddur. Taklid değil, yani birilerini taklid etmiyor. Taklid, 
başkasından nakletmek. Risale-i Nur nakletmiyor. Tahkiktir. İltizam değil. Hangi 
iltizam? Tasdikteki iltizam değil, iz’andır! Tasavvuf değil, hakikattir. Yani hakaik-ı eşya-
yı sabitetun. Ne demek hakikat? Esmanın cilve, cemal, nakşı ve sanatıdır. İçsel 
sezişler, doğuşlar, farkındalıklar değildir. Esma yoluyla müsemmaya gidiş yoludur. 
Hakikat nefs-ül emirdir. Tasavvuf ise nefs-i insaniyedir. İçsel sezişler, doğuşlar, 
ilhamatlardır. Risale-i nur dava değildir. Dava, İslamiyet’tir. Risale-i nur dava içinde 
yani İslamiyet içinde bürhandır, yani İslamiyet’i doğrulayan, ispatlayandır. İltizam değil, 
iz’andır yani bütünsel kabul, bütünsel tasdik, fiilin üstü. 
 
10.Metin: “İlimde iz'an-ı kalb olmazsa, cehildir. İltizam başka, itikad başkadır.” 
(Mektubat 471) İlim tasdikte. İz’an-ı kalb olmazsa, yani tasdikte kalırsa. Kâfirin, zındığın 
ilmi yok mu? Karun ilmimle yaptım diyor, doğru. Ebu Cehile neden ebu cehil denilmiş? 
Çok ilmi hakikatleri ve mucizeleri gördü, ilimleri reddettiği için, cahillerin babası denildi. 
Küfrün de ilmi var. Onlarda ilimle gidiyor zahirde. İlimde iz’an-ı kalb olmazsa, 
cehildir, yani kalb onu onaylamazsa, yani kalbden geçmezse. İltizam başkadır, itikad 
başkadır. İzahı: İz’an insanda şöyle çalışır: insan hakkı, doğruyu görünce, aklı 
anlamasa da, izah edemese de, daha önce yanlış bilse de, hakkı görünce, kabul ve 
tasdik eder. Bunu yaparken rahatlar, yani içsel alemi rahatlar. Bazen aklı doğru bildiği 
şeyden kalbi rahatsız oluyor. Misal: tamam doğrusun bu böyledir, ama kalbim rahat 
değil. İz’an olmayınca, rahatsız oluyorsun. Zekânın aklın önüne geçmesi; iz’an-ı kalbin 
olmamasından. Psikoloji sorunu yaşayanlar, sahtekârlık yapanlar, kendiyle sorun 
yaşayanlar, kendini intihar edenler, zekâveti aklını geçmiş. Akıl aşağıda, zekâ 
yukarıda. Sebebi, iz’anı zayıf olduğu için. 
 
Eğer iz’anı taakkulüne, aklına müdahale edebilseydi, o nisbette her şeyi yerine 
oturtan, aklı kıblesine koyan, iz’an olduğu için, zekaya der ki: sen akla hizmet et, aklın 
önüne geçip terbiyesizlik yapma. Sitem eder: ey zekâ, haddini bil, akla yani efendine 
hizmet et, der. Üslubu böyle kullanır. Bunu akıl yapamaz. İz’an yapıyor. İz’an olunca, 
şeytani akıl oluyor. Zekâyı akla tabi kılan, çünkü zekâ aklın sıfatıdır. Balık akıldır, balık 
kokusu zekâdır, zekiliktir. Eylemsel ise: ben kendi kendime muktedirim, kendi kendimi 
idare ederim diyen ve yapan zekâdır. Yok, benim dünkü doğrularım bugün değişiyor. 
Bugünkü doğrularım yarın değişmeyeceğini nereden biliyorum? Bilemediğim için, en 
iyisi hiç değişmeyen hakikat olan vahye tabi olayım diyen, akıldır. Ben bana yetemem 
diyerek Kur’an’a tabi olan akıldır. Kur’an’a değilde, felsefe ve kendi anlayışına tabiyse, 
o nisbette o adam zekidir. Ben bana yeterim zannından seni çekip çıkaran, vahye tabi 
kılan, sen sana yetemezsin, çünkü diyor iz’an – tasdikteki ilmi kullanıyor- geçen seneki 
doğruların şimdi değişti, şimdide kesinlerin var, yarın değişmeyeceğini nereden 
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biliyorsun? En iyisi değişmeyecek bir sistem bul, diyor iz’an. İz’an diyor ki: ben seni 
ilme davet etmiyorum. İlim tasdikte. Akıl taakkulde. İz’an diyor ki: senin birçok 
düşüncelerin var tasavvurda. Düşüncesini akıl zannetmiş. Aklını ilim zannetmiş. Ortalık 
birbirine girmiş. Ondan sonra maneviyat diyor, ben Allah yolundayım diyor, iz’an 
zannediyor. Tasavvurunu iz’an zannetmiş. İz’anı darmadağınık olmuş, tasavvurundan 
konuşuyor. Kalbi önermeler, kalbi destekler olunca, ilim iz’ana dönüşüyor. Oysa 
bu adam tasavvuru akıl, aklı ilim, ilmi iz’an zannediyor. Aklı çok doğru ama dozu kadar 
veriyorsun. Dozunu aştıran, zekâyı hâkim kılmaktan kaynaklanıyor. İlim verirken misal 
çocuğa çocukça konuşmuyor. Doğrudan kim zarar görür, kim yanlış anlar banane 
diyor. Doğru şudur: o kişinin evveline, ahirine, zahirine, batınına, siyakına, sibakına, 
kim, kime, neyi, ne zaman, niçin, makam, maksat, üslûb, ortama göre verilmesi 
gerekeni vermektir. Bu iz’andır. İz’anı çalışmıyorsa; vaaz ediyor, ilmi var, tasdik, aklına 
da hitab ediyor: peygamber böyle dedi, Allah böyle dedi ama ne zaman dedi 
peygamber, Allah o ayeti ne zaman indirdi diyor musun? Daha yeni gelmiş camiye 
adam, yirmi üç senede söyleneni on beş sene sonra söylenmesi gerekeni şimdi 
söylüyorsun, çünkü iz’an yok. İz’an-ı kalbi, kalbde şefkat var.  
 
İfrat ve tefritten azade edip kıblesine koyan iz’an: Benim heyecanlandığımın sebebi 
şu: aklı kıblesine koymak yetmiyor, miktarını ayarlayan, ifrat tefritten kurtaran iz’andır. 
Malum, bilgi, düşünce; tasavvurda. Tefekkür; taakkulde. İlim; tasdikte. Yöntem; bütün 
bunları ifrat ve tefritinden azade olarak kıblesine koyan iz’andır. Kuvve-i gadabiye, 
kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye: kıblesinde ama ifratta. Yani ifrat ve tefritten azade 
edip kıblesine koyan. 
Neyin? 

• düşüncelerinin 
• bilgilerinin 
• zanların 
• tefekkürlerin 
• ilmin 

 
Bazı ilim verirsin çocuğa, zehirlersin. Misal: yirmi üç sene peygamberlik sürecinde 
günde bir saatlik sohbetinde belki üç beş dakika Allah’ın gazabından bahsediyor 
Peygamberimiz sav. Diğer dakikalarda Allah’ın rahmetinden bahsediyor. Yemekteki 
lazım olan tuz miktarına bakın. Allah Resulü yirmi üç senede pişirdiği yemeğin içine 
koyduğu tuzu – yani kıyamet ve ahiret adlı kitabı adam bir gecede hepsini yemiş. Kitabı 
okuyan sabaha karşı acile gitmiş kalb krizinden. Tuz tek başına zehirdir, adamı öldürür. 
Ama yemeğin içinde şifadır. Bütünsel içinde çok şifadır. Böyle kitabı okuyarak adama 
yirmi üç senelik yemeğin içindeki tuzu tek yedirdi. Bazı vaazlarda böyledir. İz’an 
olmayınca o ilmi pat diye yedirdi, sonuç kalb krizi. 
 
Bazen da iz’anı var ama devre dışı oluyor. Misal çocukta iz’an devre dışı olduğundan, 
ilmi kullanmayı biliyor ama tasavvurunda oyalanıyor. İlmi netice zannediyordum. 
Firavun, Carl Max, Darwin... ilimle yapmadılar mı? İlimle kandırmıyorlar mı insanları? 
Şeytanî ilim. Şeytanda da ilim var ama şöyle: İz’an onaylamamış o bilgileri, malumatları 
ama ilim sahibi idi deniliyor. Belam bin Bahura’nın ilmi yok muydu? Batılın da ilmi var. 
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İz’an-ı kalb olmayınca o ilim batıla hizmet ediyor. Misal doktorlar biliyor ki bu tahliller 
gereksiz veya bu ameliyat gereksiz ama yapıyorlar. Sebebi ilmi var ama iz’an-ı kalbi 
yok. Rahmeti var, Rahimiyeti yok, şefkati yok. İz’an seni durdurması lazım. Bilsen bile 
bilmeyeceksin. Görsen bile kör olacaksın. Allah ayetinde diyor ki: zina yapan adamı 
gördün, dört tane şahidin var mı? Yoksa demeyeceksin. Sen inanmayacaksın demiyor. 
Sen inan ve gör ama dört şahidin yoksa diyemezsin. Bunu iz’an yapıyor. Dememek 
iz’andır. Bildiğin halde cahil olacaksın. Gördüğün halde kör olacaksın. Duyduğun halde 
sağır olacaksın. Söylediğin doğru olmalı ama her yerde her doğruyu söylememek 
iz’an yapıyor. İlm-i siyaset iz’anda. İlm-i siyaseti Lahikalar veriyor, bilhassa 
Kastamonu ve Emirdağ. Muhakeme-i akliyeyi yani külli düşünmeyi ve bakmayı ise 
Muhakemat yapar. İlm-i siyaset; ata ot, ite et verdirir. 
 
İzahtaki cümle: Bazen aklı doğru bir şeyden kalbi rahat olmuyor ve deriz ki: vallahi bir 
tarafım rahat değil ya, kabul edemiyorum, doğru söyledi ama. Veya doğru söylüyor 
ama bu adamı gözüm tutmadı, beni rahatsız ediyor. Kıblesinde bu ilim ama ifrat veya 
tefritte olduğu için iz’an hemen tespit ediyor. İki yanlış olur. 1- kıblesinde olmamak 2- 
kıblesinde ama ifrat ve tefritinde. 
 
Cümlenin devamı: İşte o taraf yani iz’anımız adeta emniyet sigortamız. İz’an, dimağın 
emniyet sigortası. 
 
11. Metin: “Ve tevhid-i hakikî öyle bir hüküm ve tasdik ve iz'an ve kabuldür ki; her bir 
şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde Hâlıkına giden bir yolu görür ve hiçbir şey 
huzuruna mâni olmaz.” (Şualar 154) Tevhid-i hakiki dedi, demek sahtesi de var, kelime 
israfı etmez Üstad. Tevhid-i hakiki, karma değil yani. Tevhid-i hakiki öyle bir hüküm 
dedi, hüküm nereden çıkıyordu? Hüküm tasdikte çıkıyordu, ilim. Taakkul tarafsız, 
mahkeme tarafsız ama hüküm verince tasdik. Tevhid-i hakiki demek tasdiktir. Zaten 
sonra ekledi, tasdik. Sonra iz’an. Yani önce akli malzemeler, sonra tasdik ve iz’an. 
Sonra kabuldür ki, kabul iz’andı; hakkı kabul ve tasdik. Dört tane diyor ama aslında iki 
tane diyor. Hüküm ve tasdik, iz’an ve kabul. Eğer tasdikinle iz’an aktif olursa, Her şeyde 
Rabbini bulabilir. Her şeyde Halikına giden bir yolu görür. 
 
Rab; İslam’dır, eylemdir. İlah; putlaştırdıklarımız. Halık; yaptığımız şirkler. Tevhid-i 
hakiki öyle bir hüküm ve tasdik, iz’an ve kabuldür ki; her bir şeyde Rabbini bulabilir ve 
her şeyde Halikına giden bir yolu görür… Halik yaratmakta olur. “Kul euzu bi rabbin 
nas, melikin nas, ilahin nas…” Rablerimiz kim? Eylemlerimiz Rabbimizi oluşturuyor 
yaşarken. “Melikin nas” Maliklerimiz, Haliklarımız; yaptıklarımızın tesirleri. “İlahin nas” 
putlaştırdıklarımız. Nefsimizi, kadını, parayı, telefonu, televizyonu ilah ettik. Nefsini ilah 
edinen telefonu da ilah edinmiş. Nefsini ilah edinmenin tezahürüdür o. Onu ilah 
edinmemiş, kendisini ilah edindiği için onda tezahür ediyor. İlah olduğunu nasıl 
anlarsınız? Namazınızı ortadan kaldıran, orucunuzu ortadan kaldıran. Fiiliyatımızı ne 
ortadan kaldırıyorsa, o bizim ilahımızdır. Tesiri Allah’a verirse, burada Allah Hâlık’tır. 
Tesir vereni unutup tesiri eşyaya verirse, o Hâlık’tır. Başkasının hatırına riyakarlık 
yapmak, başkasını yaşamak nispetinde, Rabbimiz de odur. İzah: Burada iz’an, 
tasdikten ve kabulden çıkan hükümdür. Bu tevhid-i hakiki oluyor. 
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12. Metin: “Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farîza-i zimmeti, marifetullah ve iman-ı billahtır 
ve iz'an ve yakîn ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir.” “Ve insanın vazife-i fıtratı 
marifetullah ve iz’an ve vücudunu ve tasdik farîza-i zimmeti iman-ı billahtır yakin ile 
vahdetini etmektir.” Vazife-i fıtrat, yani fıtratımın vazifesi. Fariza-i zimmet yani üzerime 
verilmiş emanet. 1. “İnsanı, ahsen-i takvimde yaratmış.” 2- “Emaneti dağlara verdi, 
kabul etmedi, insan aldı.” (Şualar 100) 
 

• Vazife-i Fıtrat   à Marifetullah  à İz’an  à Vücud tasdik  
• Fariza-i Zimmet  à İman-ı Billah  à Yakin  à Vahdet etmektir.  

 
Nazm-ı maani: Vücudunu tasdik etmek, iz’andır. Vücudunu iz’an eden 
marifetullah ile vazife-i fıtratını yapmıştır. Vahdetini tasdik ederse, yakin olur. Yakin 
ederse, Allah’a iman etmiş olur. Allah’a iman ederek, fariza-i zimmeti yerine getirmiş 
olur. Vazife-i fıtratımızdan beklenilen, marifetullahtır. Marifetullah bizim iz’anımızı 
oluşturuyor. İz’anın kalitesi, marifetullah miktarı kadardır. Marifetullah ile varlığını 
fark eder, vücudunu tasdik eder. Yoksa yaşadığının farkında değildir. Bu vazife-i fıtrat. 
Fakat bir de yüklendiği bir vazife var, bu da fariza-i zimmeti.  
 
Vazife-i fıtrat, sistemdi. Fariza-i zimmet ise sisteme yüklenilen vazifedir. O da 
iman-ı billahtır. Allah’a iman etmeyi yüklenmişiz. Bunu seviyesine götürerek yakîniyet 
kazanmak lazım. İlmelyakin, aynelyakîn, hakkalyakîn. O zaman o iman ettiğini kâinatta 
bütünsel olarak görüyorsun, vahdet sistemini görüyorsun ve tasdik ediyorsun. 
Böylelikle fariza-i zimmeti yerine getirmiş oluyorsun. 20. Mektubun başında var: 
“Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en 
âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billah içindeki marifetullahtır.” 
(Mektubat 222) Allah seni yaratmış. Sonra bir vazife yüklemiş fıtrata. Senin vazife-i 
fıtratın, marifetullahtır. Yani sistem bu. Sen vazife-i fıtratını yaşarsan, marifetullah 
verir. Marifetullahta terakki ettikçe, iz’anın artar. İz’anın arttıkça, varlığı fark eder; yani 
kendi varlığını varlık içinde fark eder. İmtiyazlı olduğunu anlar, vücudunun. Kendini 
böyle tanımlayınca, üzerine vazifeyi alıyor. Ben kimim oldu mu, artık ben ne yapacağım 
der. Ben kimimi tanımlama nisbetinde, vazifeyi üzerine alıyor. Ben ne yapmam 
lazım deyince, fariza-i zimmeti oluyor. Yani bu fıtratın gereğini yaşamak. O da 
Allah’a iman etmektir. İmanı ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn seviyesine 
getirdikten sonra kendini bütünlük içinde kendi vücudunu fark eder. 
 
Bir yaradılış gerçeği var, bir de bu gerçeğe yüklenen vazife var. Senin vazifeşinaslığın, 
yaradılış gerçeğini yani kendi hakikatini, kendi mahiyetini yani vazife-i fıtratını, sistemi 
bilirsen, başlar. Termometre olduğunu bilirsen, ondan basınç istemezsin. Akıl anlama 
aleti. Kalb sevme aleti. Kulak işitme, göz görme. Kulaktan yemeğin tadına bak, koku al 
denilir mi? Bunu iddia etmek, vazife-i fıtratını bilmiyorsun. İlk önce sistemi öğretti. Bu 
sisteme ne gerekiyor ki, bu sistem çalışsın. Mazotlu arabaya benzin koyarsan, fariza-i 
zimmeti bilmiyorsun. Sistem ve sisteme uygun malzeme. Sistemi ne kadar bilirsen, 
vazifeşinaslık olur, vazife yüklenirsin. Kendine değer vermemiş, kendini sevmemiş, 
kendisiyle barışık değil, kendisiyle kavgalı, seninle barışık olur mu? Allah ile barışık 
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olur mu? Namaz kılmayanın doğru söz söylemesini bekleme, çünkü o en büyük yalanı 
fıtratına söylüyor. Vazife-i fıtratına yalan söylememek ancak fariza-i zimmeti 
üzerine almakla olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 30 

Dimağın Mertebelerinden 
İz’an-2 İmtisal-1 
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En son dersin izahsız tekrarı: (Defter sayfa 358)  
 
İz’an ve imtisalin hulasası: İz’an: basiret, anlayış, teslim olup itaat etmek, hakkı kabul 
ve tasdiktir (Risaledeki manası) İmtisal: İz’anın sıfatıdır, dışa vuruşudur yani balık İz’an 
ise balık kokusu imtisaldir. İmtisalin en ilginç tarafı: bir komutanın arş demesiyle bin 
tane nefere, adama hâkim olması yetmiyor, bini de bir ediyor, birbirlerine bağlıyor. 
Komutanın arş demesiyle, adam kendinden çıkıyor. Suret adam (Ahmet, Mehmet…) 
Cüz’î iken Küllî oluyor. Ondandır ki bir iki asker iken mensubiyetten dolayı bir 
padişahı esir edebiliyor diyor Üstad. İtaatten aldığı sıfatla, itaat ettiriyor. Bunu imtisal 
ile yapıyor. İtaatle aldığı kuvvetle itaat ettiriyor. (İtaat ederek, kuvvet kazanıyor. Bu 
kuvvet ile karşıyı kendine itaat ettirebiliyor.) 
 
Üstadın imtisale dair verdiği misal çok ilginçtir. Çok basit ve sade ve sıradan gibi 
gözüküyorken, çok hayati bir özelliğe sahip. Bir komutanın bir nefere arş emri verdiği 
gibi, bir alaya yani bin kişiye verdiği arş emri aynıdır. Komutan için ister bir kişi ister bin 
kişi olsun fark etmiyor; imtisal sırrı. Surette Ahmed, Mehmet, Hasan, Hüseyin olurken, 
kanuniyetleri tek oluyor. Bütün neferleri birbirine bağlıyor. İmtisal emriyle hepsini bir 
yapınca, o neferler tek değil, bin kişi içinde olan bir nefer bin kişi kuvvetinde 
oluyor. İmtisalle bir vücud olan neferler başka yerlere gittiği zaman her bir nefer bin 
kişi kuvvetindedir. Çünkü itaatten aldığı güçle, itaat ettiriyor. 
 
İmtisal: numune kabul etmek, yani önüne birisini koymak, uymak, ayrılmak üzere 
inkıyad etme, bir şeyin suretine yani suretin içine girme, muvafakat ve mutabakat etme, 
kendi kanuniyetini ortadan kaldırarak onun suretine girmek, yani sahabe misal: kendini 
yaşamamak, Peygamberi asm yaşamak. İtaat; fiilidir. İmtisal ise; kafadaki bir anlayıştır. 
İmtisalden itaat oluyor. “Rahat ol” diyor, rahat oluyor. Sebebi: itaat. İtaat ettiği için onun 
namına hareket ediyor. İkilik var. İmtisalde ikilik yok, tek bir şey. Misal Almanya’dan 
biri benim Türkiye’deki bilgisayarımı tamir ediyor. Mekânı, zamanı ve sıfatı ortadan 
kaldırıyor. Bilgisayarımın suretini, yani cismini görmüyor. Kanuniyetine girmiş. Tek 
olmuş. 
 
İz’an: Akıl ve tasdik, iz’anın altyapısıdır. Bunlar göçünce, iz’an da göçüyor. Aynı 
zamanda iz’an dönüp aklı kıblesine koyuyor. Akıldan beslenmiş ama onu kıblesine 
koyuyor. Aklı, aklın arkasına taşıyan, iz’andır. Buna uygulamalı misal şu: oturduğun 
yerde önüne baktığın halde ve aynı o anda kendine tepeden kuşbakışıyla bakmak. Bu 
bize çok şey katıyor. Bir örneği şu: hastalığının arkasına geçiyorsun. O hastalığın 
dayattığı psikolojik varsayımlardan, zanlarından sıyrılıp arkasına geçip bakıyorsun. 
Bunu yapan İz’an. 
 
İz’an, (üniversite diploması gibi) tahayyülü, tasavvuru, taakkulü kullanıyor. Mehazdaki 
kutsiyet, imtisale sevk eder. İz’anın altyapısı kudsiyettir zaten. Dimağın 
maneviyatıdır. Tasdik, ilim altyapılarını yapıyor. İlimde de kutsiyet var ama bu şekilde 
yok. Kabir ve sonrasını akılla izah edemezsiniz. Akla malzeme verip oraları tefekkür 
etmesini aklın eline iz’an veriyor, tefekkür ettiriyor. Bazen aklen karşıya “tamam” 
diyorum ama bir şey diyemiyorum fakat “kalben tatmin olmadım” deriz ya. Bu doğru 
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ama tatmin değilim. Doğru söylediğini tasdikliyorsun fakat şüpheleniyorsun yine de. 
Yani ilmi veriler doğru, akıl kabul ediyor fakat kalben tatmin olmamaklık iz’andan... 
Zaten basiret ve anlayışın zemini deniliyor lügatte iz’an için. İz’an, dimağı kalbe 
bağlar. Ve o zaman insan aklî değil, kalbî düşünmeye başlar. Akla gözlük takar. 
Akıl bir alettir; Bitaraf. Bunu bildikten sonra biraz hissetsek, ekseriya ile yüzde doksan 
dünyevi tazyikattan sıyrılırız.  
 
Misal: Arabada termometre dışarıyı eksi elli dereceyi gösteriyor. Ama arabada artı iki 
yüz otuz derece. Şimdi o onu gösterdi diye içerisi eksi elli dereceyi midir? O alet olan 
termometre orayı gösteriyor ya, peki sen orda mısın ki üşüyorum diyorsun? Arabanın 
içindeyken üşümeye sebeb yok. Akıl; dışarıyı içeriye, içeriyi dışarıya taşıyan bir 
alettir. Akla bağlı olunca, güzel yaşama şansın yok. Akıl bir alettir; bîtaraftır. Tasdik 
ise ilimdir, iltizam olarak gözüküyor. Akıl tasdikten, tasdik akıldan ayrılmaz. İz’an da 
kalbden ayrılmaz. Dimağın iz’an mertebesi ve sonrasında dimağın batın tarafı 
başlıyor. Dimağın İz’an mertebesine gelmemişse, enfüse geçemez. 
 
Enfüsçüler, iz’an mertebesindedirler: Dimağın iz’an mertebesine gelince, enfüse 
geçmiş olur. İz’ana kadar afak denilmez, hani tasdikte hem afaki hem batıni ilim var 
ama iz’an dolaşma şansı veriyor. İz’ana gelmemişse, enfüsçü değildir. Enfüsçüler, 
iz’ancılar, yani iz’an mertebesindedirler. Enfüsle meşgul isen o iz’anla olur. İltizam olan 
İslamiyet’i münafık da yaşar. O fiilin kalbi bağı, koridoru; İz’andır. İz’an olursa, samimi 
Müslüman denir. Ama iltizamdan aşağıdadır. Bundan şunu anlıyoruz: dimağın 
mertebeleri müstakil de çalışıyormuş. “Her birinden çıkar bir halet…” (Sözler 706) 
 
Mesela namaz kılar. Namaz iltizamdandır. İltizam iz’anın üstündedir. Fakat mertebeler 
birbirini besleyerek çalışınca, küllî adam oluyor. Cüz’îyetten küllîyete geçiyor, 
yani cüz’î nazarını cüz’î hadiseden – eğer bütünsel sıraları aktif etmişse- küllî bakıyor. 
O cüz’î hadise küllî oluyor. Olayın önünü arkasını bilememek; bunun adı cüz’îdir. Cüz’î 
hadisedir. Evveli ve ahiri ile düşününce o cüz’î olay, küllî oluyor. Bir karınca cüz’îdir 
ama Allah cc ve ahiret ile düşününce- evveli ve ahiri ile – küllîdir. Sana bunu veren, 
dimağın bütün mertebelerinin birbirine bağlı olması, birbirini aktif etme nisbetinde 
oluyor. Dimağın bütün mertebeleri mutlaka müstakil çalışıyor- münafık misal öğle 
namazını kılıyor, namaz kılmak; iltizamından. Ama iz’anı yok. İşarat-ül İ’cazda buna 
misal olarak şöyle diyor: “Küfür, iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, 
bildiği halde inkâr eder. Bu da birkaç şubedir. Birincisi; bilir lâkin kabul etmez. İkincisi; 
yakîni var, lâkin itikadı yoktur. Üçüncüsü; tasdiki var, lâkin vicdanî iz'anı yoktur.” (İşarat-
ül İ'caz 67) Burası dimağın mertebelerinin müstakil çalıştığına delildir. 
 
Vicdanda da mertebeler tek tek çalışabiliyor. Misal; kâfirdir ama vicdanı tamamen 
gitmemiş. Kalbdeki Latife-i İnsaniye kısmen çalışıyor. Dimağın yedi tane mertebesi 
hepsi müstakil çalışmakla beraber -ki eserleri var- fakat onu kalbe taşıyan, bütüne 
getiren; iz’andır. Hem tek tek çalışıyor hem de birbirine bağlanıp bütünlüğü taşıyan bir 
şeye çalışıyor. Mesela iltizam; tahayyülü, tasavvuru, taakkulü vs. hepsini aktif ederek 
iz’an olmuş. Tek tek çalışınca pek fazla bir şey ifade etmiyor, küllî olmuyor. Biz hep 
sırayla birbirine bağlı çalıştığını zannettiğimiz için işin içinden çıkamıyorduk. 
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Demek müstakil de çalışabiliyormuş! Ama altsız çalışınca bir şey ifade etmiyor. 
Bütünlük içerisinde çalışırsa, cüz’î nazarın küllî oluyor. Eşyanın/nesnenin 
bütünleşmesi yani küllî olması için, aslıyla ve nesliyle beraber düşünmek gerek. Her 
şey evveli ve ahiriyle, Allah ve ahiret ile aslıyla ve nesliyle düşününce küllî oluyor. 
Dimağdan tek tek bakarsan, cüz’î nazar oluyor. Dimağın bütünselliği ile bakarsan, küllî 
nazar oluyor. Dimağın mertebelerinin tek tek çalışması, mana-yı ismi oluyor. 
Bütünsel olarak, mana-yı harfi oluyor. İltizam olan İslamiyet’i münafık da yaşar. 
İltizam iz’ansız da çalışabiliyormuş, çünkü buna delil münafık namaz kılıyor. Fiili kalbe 
bağlayan, iz’andır. Koridor İz’andır. İz’an olursa, samimi Müslümandır. Namaz yoksa 
o seni samimi Müslüman yapmaz. Tasdik ve iz’an bir mizana tabidirler. İz’an, gelecek 
yönümüz. Kur’an insanın geleceğini, sol tarafını inşa ve ihya ederken, tesir-i akıl ve 
iz’an yapıyor. İnsanın geleceği ahiret inancı ne kadar güçlü olursa, o nisbette iz’anı 
güçlü olur. İnsanı güçlü kılan, iz’andır. Çoğu zaman iz’ansız akıl insanı zavallı kılar. 
İz’an, ahirete imanıyla doğru orantılıdır. Çünkü gelecektir, sol taraftır iz’an. 
Tasdik geçmişti, sağ taraf. 
 
Aklın anlayışı dardır. Akla ufuk açan, geleceği ona aralayan iz’andır. İz’an insanı 
aslına tanıştırır, gösterir ve oraya götürür. Taassub, iltizamdan. İmtisal, iz’andan. 
Tasdikten iltizam, taakkulden bitaraf. Bibehre tasavvurdan. Tahayyülden safsata. 
İslamiyet iltizamdır. İman ise iz’andır. İltizam yani İslamiyet; hakka tarafgirlik, teslim ve 
inkıyaddır. İz’an ise yani iman –aklın imanı- İz’an insanda şöyle çalışır: insan hakkı, 
doğruyu görünce, aklı anlamasa da, izah edemese de, daha önce yanlış bile de olsa, 
hakkı görünce, kabul ve tasdik eder. Kusuru bilmemek kusurdan beterdir diyor Üstad. 
Kusuru kusurluktan çıkaran da, kusuru kabul etmektir. Misal: önceden doğru bildiği bir 
şeyin zıddı delillerle sunulunca, hemen kabul eder, ifade edemese de. İşte iz’anı 
çalışıyor. Ve bunu yaparken de yani doğruyu tasdik ederken, insan rahatlar. Mesela 
hata yaptın, özür diledin, bu çok zordur ama bundan beterdir özür dileyememek. 
 
Bazen aklı doğru bildiği şeyden kalbi rahat olmuyor. Aklı doğru, kalbi rahatsız. 
Doğrudur ama bir tarafım kabul etmiyor der, işte o tarafımız iz’andır. İnsan vazife-i 
fıtratını ve fariza-i zimmetini omuzuna alıp eyleme dönüştüren, iz’andır. İnsanı 
marifetullah iklimine sokan, iz’andır. Bu alemini, hususi dünyasını umumi dünyaya 
dönüştürüp sokan, iz’andır. Yani fıtrat-ı asliyesine taşıyıp tanıyan, iz’andır. “Ve insanın 
vazife-i fıtratı ve marifetullah ve iz’an ve vücudunu ve tasdik etmektir. Fariza-i zimmeti 
iman-ı billahtır ve yakîn ile vahdetini” (Şualar 100) Yakîn nerde duruyor bilmiyorum, 
sadece kanaatimi söylüyorum. Yakîn de imtisal gibi iz’anın sıfatı gibi bir şey sanki. 
Henüz delilim yok. Öyle gibi. 
 
Vazife-i fıtrat à marifetullah à iz’an à vücudunu à tasdik etmek çıkıyor. Yani alt yapı 
fıtrat. Fıtratın aslı, özelliği marifetullahtır.  
Fariza-i zimmeti à iman-ı billah à yakîn à vahdetini à tasdik etmek çıkıyor. 
 
Vücudunu tasdik eden, iz’an etmiş olur. İz’anla marifetullaha erişir ve böylece vazife-i 
fıtratını yapmış olur. Vahdetini tasdik etmek, yakîndir. Bununla İman-ı Billah’a erişir. 
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Fariza-i zimmeti, yani ona yüklenmiş olan vazifeyi yerine getirmiş olur. Fariza-i zimmeti 
dağlar yüklenmedi, insan yüklendi. Vazife-i fıtrat, yazılımdır. 
 
Son dersin tekrarı bitti, yeni ders başlıyor: 
 
Tasdik ve kabulden çıkandır iz’an. İz’an; hakkı kabul ve tasdikti. Dimağın, imanı 
kullanma sistemidir iz’an, çünkü iz’an seni aslına taşıyor ve tanıştırıyor. Kabul; vahyi 
kabul etmektir, çünkü insana teklif taakkulden sonra yapılmış. Tahayyül ve tasavvur 
insanın hususi dünyasıdır. Taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikad mertebeleri ise 
vahye muhatabiyet mertebeleridir. Yani vahyi kabul ediyor. Tasdikte ilim yapıyor. 
Taakkul bitaraf olduğundan orda kabul etmiyor henüz. İlmen tasdik ediyor. İz’an; hakkı 
kabul ve tasdik ediyor. Emanet taakkulden alınıyor, muhatabiyet başlıyor.  
 

• İz’an = hakkı kabul ve tasdiktir.  
• İltizam = hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkıyaddır.  

 

 
Bazı insanların hayali çok galip... bazıların da tasavvuru çok galip. Bu hususi dünyanın 
zararı, gaye-i hayali yıkmasıdır. Gaye-i hayali yıkıyor, yok, hedef yok. Vahiy bizim 
umumi dünyamızı oluşturuyor. Buraya girmedikçe yani vahye muhatab olmadıkça, 
umumi dünyan yok. Hususi dünyada akıl yok. Kur’an hep “düşünmüyor musunuz, akl 
etmiyor musunuz” diyor. Akıl yok orda, zekâvet var. Aklın sıfatından bir tanesi zekâdır. 
Aşağı mertebelerde işleyebiliyor bu sıfatı ama akıl yok. Madem akıllıdır, niye Kur’an 
onları akla davet ediyor? Aklınızı başınıza alın diyor. 
 
Allah’ın Rububiyetini tenkid etmek: Hususi dünyada yaşayanın iltizamı var ama put 
olmuş. İltizamı put olmuş. İtikadı Allah’sız olmuş mesela. İnkâr da bir itikaddır. Dinsiz 
kimse yok, dini var. Dinsizlik de bir dindir. Ona iman ediyor. Üst mertebeler var ama 
vahyin ürettiği sistem yok. İtikad ettikleri, rableri olmuş. Ya para ya makam veya 
kendisidir veya zevk tuzaklarıdır, televizyon dizisi olabilir. Misal dizi kaçmasın diye 
akşam namazını kaçırıyor, işte bu dizi rabdir. İkindi ile yatsı namazı arası rabbin o. 
Seni ortadan kaldırdı, namazı bilerek kıldırtmadığı için, o onun rabbidir. Onsuz 
yaşayamıyorsan ilah oluyor. “Menitte haze ilahe hu heva hu…” hevasını ilah edinenleri 
görmedin mi? Birbirinizi ilah edinmeyin. Rab seni terbiye edendir, ona uyuyorsun. 

İLTİZAM 
İTİKAD 

İZ’AN 

TASDİK  

TAAKKUL  

TASAVVUR 
TAHAYYÜL 

Kişilerin hususi dünyaları à insanların 90% ı burada 

hayallerinde ve tasavvurlarında yaşıyorlar ve orayı 

umumi zannetmekle en büyük hatayı yapıyorlar. Kendi 

hayalleri ve düşünceleri ile oluşturduğu dünyada 

gömülüp gidiyor ve orda ölüyor. 

Vahyin oluşturduğu umumi dünya 

à  Vahye muhatabiyet buradan başlıyor 
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Allah’ın Rububiyeti... Rab rububiyetten geliyor. Yani Allah’ın kainattaki icraatını 
beğenmiyor, çünkü Allah’ın kendine ayırmış olduğu rızkı, sağlığı, makamı, saltanatı, 
parası vs. cinsiyeti, cinselliği, tipi vs. Allah’ın icraatı bu. Adam bunu beğenmiyor. Bu 
Rab’dır, Rububiyettir. Allah’ın Rububiyetini tenkid ediyor, yani icraatını tenkid ediyor. 
Bunu “Rabbiyle” yapıyor. Rabb-ül Alemini ortadan kaldırıyor. Rabbiyle, Rabb-ül 
Alemini kaldırıyor. İlah ise tenkid değil, seni yapılandırmış, tapındığın şey. Ubudiyet 
ettiğin şey. İçseldir.  
 
Adeta dimağın vicdanı, iz’andır. Her şeyde olduğu gibi dimağın ilmelyakîn, 
aynelyakîn, hakkalyakîn mertebesi olduğu gibi, vicdanın da var, ruhun da var. Dimağ 
tamamen maneviyatsız değil ki. Gavurlarda bu da var. Gavurun itikadı da var, Rableri. 
Adamın itikadı var da iz’anı mı yok? O gâvurun merhamet gibi hisleri var ya, iz’andan 
geliyor. Bu sebeple insancıl tarafları var. “Kafirin her sıfatı kafir olmadığı gibi, 
Müslümanın her sıfatı Müslüman değil” (Münazarat 32). Öyle Müslüman var ki, onun 
yaptığını gâvur yapmaz.  
 
İz’an; dimağın vicdanı! Vicdanda his var, merhamet var. Demek birinci vicdan à 
İz’an. Ama kudsiyet olmamış, Allah ile alakası olmayan fakat fıtratta bulunan, 
hayvanlarda da acımak olduğu gibi. Gavurcuklarda merhamet gibi olan his – şefkat 
kutsidir, merhamet aşağıdadır, çok düşüktür. Şuunat-ı Zatiyenin merkezinde şefkat 
var, çık dışarıya, muhabbet var, şevk, sürur, lezzet, memnuniyet ve iftihar var. Burada 
merhamet yok. Merhamet, Esmada var. Şuunatta yok. Şuunat-ı Zatiyede şefkat var.  
 
Kafirde merhamet ve şefkat iz’andan geliyor ama kudsi değil: Kafirde merhamet 
var, şefkat değil o. Bu nedenle çocuğunu kucağına almaz. Altını temizledim, karnını 
doyurdum, ağlarsa ağlasın der almaz çocuğu kucağına. Merhametteki şefkat var ama 
Allah ile alakalı olan şefkat-i mukaddese yok. Bu şefkat-ı mukaddese Şuunatta. Hususi 
dünyasında yaşayanda da dimağın diğer mertebeleri çalışıyor mesela itikadı var, 
merhameti var ama kalbdeki o kudsilik yok. Peygamber Efendimizin asm amcası Ebu 
Talib gibi misal yeğenine merhameti var. “Eğer beni Mekke’nin kadınları ayıplamasa 
sana iman ederdim” diyor. Kadınları ölçü yapmış. Rablerim, putlarım demedi. Mekke 
kadınları dedi. Zaafı o noktada. Dimağın vicdanı iz’an olması bize şunu öğretti: 
gâvurlardaki merhamet ve şefkat iz’andan geliyor ama kutsi olmayan. Kalbsiz İz’an 
ama dimağın iz’anı. Dimağın maneviyatı. İz’anın bir vazifesi, aklın düşünce çapını 
genişletiyor. İz’anı kaldırırsan, akıl ahireti düşünemez. İstikbalsiz akıl, geleceksiz akıl. 
Tasdiki kaldırırsan, geçmişsiz akıl. Gavurun iz’anı sadece dünyevi istikbalini düşünür. 
Bu süfliyet. Ahireti düşünen kişide vicdani iz’an var. Bu kudsiyet. Ateistlerde de iz’an 
var, çünkü onlar da dünyevi geleceği düşünüyor. Dünyanın geleceğini bile düşünerek 
endişeleniyorlar. Fıtrata konulanları dünyada yani burada bulamıyoruz. Madem 
bulamayacaktık, niye fıtratımıza konuldu? Allah cc, ahiretine yani aslına sahip çıkasın 
diye vermiş onları. Fıtratına uygun bir yer olsaydı burası, ahireti hiç aramazdın. 
Fıtratına uygun olmayan bir yerde orayı unutuyorsun da fıtratına uygun bir yer olsaydı 
burası, hiç kalır mıydı orası dünyanda? Misal eşini huri gibi yapsa, ahireti taleb eder 
miydin? 
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Fenafillah ve Bekabillah: Kelam sıfatından gelen vahiy dimağımıza muhatab oluyor, 
giriyor.  Sonra vicdana iniyor, oldu iman. Bu gelişe fenafillah. İmanla nurlanan kalb, 
vicdan, o imanın ziyasıyla dimağı nurlandırıyor. Nurlanan bir dimağla mevcudattaki 
ayat-ı tekviniyeyi okuyor. Buna da bekabillah deniliyor! Çıkış, vahye muhatabiyet. O 
vahiyle mevcudata bakış, iniş. Bu çıkış iniş iz’anda oluyor. Tasavvufta İmam-ı Rabbani 
hazretleri bunu çok zikreder, diyor ki: fenafillah o kadar mühim değil. Umumi mana 
olarak. Zikirle, evrad ezkarla çıkarsın. Ama çıktıktan sonra hala bulunduğun mevkide 
yani alem-i şehadette adetullaha yani Allah’ın emirlerine şatahat, muvazenesizlik 
yapmadan uyabilmek. Orda iken, alemin o iken, burada burayı yaşıyorsun. Bu 
bekabillahtır. Muhyiddin-i Arabi gitti, burada şatahata başladı. Her şey O’dur dedi. 
Ondandır diyemedi. Burada iken hala orada o. Çıktı, o hali kesb etti. Mesela Habib-i 
Acem Hz ile Hasan-ı Basri Hz nehirdeki münazarası. “Fırtına var. Karşıda çocuk 
okutacağız. Fırtınanın dinmesini beklemeyelim. Birbirimizi biliyoruz” dedi Habib-i 
Acem. “Suya basıp geçelim.” Hasan-ı Basri Hz ise şöyle dedi: “Allah’ın rızası, Allah’ın 
adetullahındadır.” Allah bizi nerede yaratmışsa, oradaki Allah’ın kurallarına yani 
Allah’ın rızası Allah’ın adetine, adetullaha, sünnetullaha uymaktadır. Resulullah 
Mi’raca gitti ama geldi zırh giydi. Yemek yedi, yattı. Her şeye uydu. Allah’ın rızası 
nerededir? Adetullahtadır, sünnetullahtadır. En güzel örneği sünnet-i Resulullah’tadır 
asm. Vahiy geldi, muhatab olduk ve tutunduk. Vahiy ile çıktık yukarıya, bu fenafillah. 
Vahiy geldi, dimağımızı bütünleştirdi. Vahyi kabul ettik, tasdik ettik, iz’an ettik, itikad 
ettik, iltizam ettik. Aşağıya indi yani kalbe ve iman oldu. İmanın ziyasıdır. Kalbdeki iman 
aşağıdan dimağa geliyor yukarıya... Bu nurlanmış dimağla kelam sıfatından gelen 
ayetlere, evamir-i tekviniye deniliyor. Allah’ın irade sıfatından gelen -çiçeklere, 
kedilere, köpeklere- bunlara ayat-ı tekviniye denilir. O imanla nurlanmış dimağ ile ayat-
ı tekviniyeleri okuyor. Kelam sıfatından gelen Kur’an’la imanlanıyoruz. Bu gelişe 
fenafillah... İmanla nurlanan bir gönülle, dimağla mevcudatı okuma makamına çıkılıyor. 
Bunun adı da bekabillah… Tekrar iz’ana dönüyoruz: 
 
Sağ taraf geçmiş zaman, imanın kuvveti demektir. Sol taraf gelecek zaman, imanın 
nuru demektir. Sağ taraf, tasdikti. Sol taraf, iz’andı. Dimağı sol tarafla yani gelecekle 
inşa edip iksirleyen, iz’andır. Dimağı gelecekle boyayan, mayalayan, iksirleyendir. 
Hem insanın aklen yanlış yapmasına mâni olur iz’an. İz’anı olan akla “yapma” der. 
Aklın yanlışını kontrol eden sibop, iz’andır. İz’anı çalışmıyorsa o akıl, zekâvet 
gerekmeyen ameliyatı menfaati için yapar, küçük bir menfaati için yanlışları 
onaylayarak seksen milyon insanın hakkına girer. Bunu aklıyla yapar. Sebebi de iz’anı 
olmadığı için. İz’anı olan bu zulümleri yapamaz. Rüşvet yiyenin iz’anı çalışmıyor. 
 
İz’an, aynelyakîn bilmek mertebesi. İlmelyakin ise tasdikle oluyor. Aslına yakın 
olma nisbetinde içsel huzurdur. Vicdani iz’an şu demek: Vicdanla besleniyorsa dimağ 
yani vicdana bağı varsa, huzur var. Vicdanla kopuk bir dimağın varsa, ne kadar 
doğruların dahi doğru olsa olmuyor. İnsan aslına yakın olma nisbetinde rahat olur, 
huzurlu olur, mutlu olur. İfade edemez ama cennet atmosferini yaşar dimağında yani 
dimağın harici baskılardan kurtulur iz’anla. Dimağımı, kafamı harici baskılardan 
kurtaran, vicdandır. Vicdan da dimağın iz’an bağıyla oluyor. Faiz yiyip de vicdanım 
rahat diyenin vicdanı dediği aslında yani dimağın iz’anı! Kendisi bu iz’ana vicdan ismini 
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vermiş ama asıl vicdanı değil o rahat olan. Bizim bahsettiğimiz vicdan, aşağıdaki 
vicdan. Kâfirin vicdanım dediği dimağın iz’anıdır. Müslümanın vicdanı dimağda 
değil, aşağıdadır. “Kat'î ve şuhudî ve iz'anî bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfât 
ve esmayı tasdik eder.” (Emirdağ Lahikası-1 146) 
 

• Vicdan ile  à kat’i  
• İtminan ile à şuhudî  
• İman ile  à iz’ani 

 
Esma ve Sıfat netice olduğundan kat’i oluyor, şuhudî oluyor yani şahit oluyor ve iz’an 
ediyor. Şuhud kendi yüksek gibi gözüküyor aslında değil. Şahid olduğu ama seviyesi 
kadar. İmanın ise gördüğü iz’andır. İtminanın gördüğü şuhuddur. Vicdanın gördüğü 
kat’idir. Görünen Esma mertebeleri. Vicdan nerede biliyoruz. İtminan nerede 
bilmiyorum. İmanın seninle alakası yok. Üç tane iman vardı. İman; canlıdır, ruhludur, 
şuurludur. Topraktan, ölüden hayat çıkacak, Allah’ın Zatından gelen iman, Allah’sız 
olacak ve cansız olacak ve şuursuz olacak? Allah’tan gelen iman Allah’sız olacak. 
İmanın içinde Allah var. 1- iman seni boyaladı, imana sahip oluyorsun 2-imanın biraz 
yükseliyor, imanının içine giriyorsun. İmanî yani “ ^ “, takkeli -i- çekerse, imanın içine 
giriyorsun. İman sana girdiyse, bazı şeyleri yapmıyorsun. Yapamam, edemem, 
olmazdır, haramdır, günahtır vs. imanın sana girdiğine delildir. Bir iman da var ki imanî, 
sen içine giriyorsun, seni oraya taşıyor. Burak gibi, balonun içine girer gibi. Alıyor seni, 
içine giriyorsun. İmanın içine giriyorsun. İman yardım etmese diyor, iman yardım 
ederse diyor. Risalede geçiyor ya böyle! İmanın içine bakın. İman büyür küçülür, azalır 
çoğalır, gider gelir. Bu vacib değil.  
 
İmanın sureti var, kanuniyeti var, hakikatı var, mahiyeti var: 
 
İmanın:  

• Sureti   à Eylemlerimiz, fiillerimiz (mahluk iman) 
• Kanuniyeti à Kişinin içsel bütünlüğü (Ruh+Kalb+Dimağ+Vicdan) (mahluk  

iman) 
• Hakikatı  à Esma yönü: eğer iman hakikatine bağlılık nisbetinde şirklerden  

kurtulur. 
• Mahiyeti  à Şuunat-ı Zatiye 

 
İmanın kimde olduğu belli değildir sözü, Yahudilerindir. İmanın tezahürleri var. 
Risalede geçiyor: 
 
Sual: Küfür, kalbe ait bir sıfattır. Kalbde o sıfat bulunmadığı takdirde, zünnar 
bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür 
hâsıl olsun? Elcevab: Gizli olan umûra, şeriat emarelere göre hükmeder. Hattâ illet 
olmayan esbab-ı zahirîyi, illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rükûa mâni olan 
bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mâni olan bazı şapkaların 
giyilmesi, ubudiyetten istiğna ve küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Gizli olan o sıfat-

sıfat ve esmayı tasdik eder. 
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ı küfriyenin yok olduğuna kat'iyyetle hükmedilemediğinden, bu gibi emarelere göre 
hükmedilir. (İşarat-ül İ'caz 67) 
 
Zünnar, bellerine bağladıkları bıçak kuşakları; rükua manidir. Şapka da secdeye 
manidir. Küfre alamet olmuş, küfrün simgesidir. Madem alamet değil, bulgara sarık sar 
yoksa öldüreceğim dersen o da milletime ihanet etmem, ölürüm sarmam der. Alman, 
bulgar sarık sarmaz, benim Müslümanım hutbede kravat takar, mecbur olmadığı 
halde. İmanın sureti belli. Kimde iman var belli. Kur’an’da da “simahum fi vucuhihim 
min eseris sucud - el sinetikum ve elvanikum” diyor yani secde edip etmediğiniz 
simanızdan belli diyor. Kanuniyeti; içsel doyumluluk, yani iç alemindeki bütünlük. 
Hakikatı denilince, Esma düşüneceksiniz. Esma yönüdür. Mahiyeti ise, sıfat yönü. 
İman var ama esmaya bağlı değil. O imanı hakikatine bağlı ise, imandır, şirk değil. 
 
İmanı var, namazı var, orucu var vs ama zındıkla beraber aynı safta. Demek ki imanını 
hakikatine yani ereğine bağlayamamış. Felsefedeki tabir erek, bizce hakikat. Eğer 
iman hakikatine bağlı olursa, şirkten kurtulur. Kanuniyeti; kişinin içsel bütünlüğüdür 
yani ruh, kalb, dimağ, vicdan bütünlüğü. Eğer imanımız hakikatine yani ereğine bağlı 
ise…yani bendeki esmanın numuneleri aktif olmuş, bütünlüğe getirdim, bu içsel 
bütünlük. Yani ruh, kalb, vicdan, dimağ bütünlüğü olursa, imanın içsel bütünlüğü fiile 
dökülürse, sureti olur. Hakikati ise: o bendeki iman zanlarıma veya şahıslara bağlı 
kalmadan Edille-i Şer’iyyeye; Kitap, Sünnet, İcma, Kıyasa bağlı olursa, iman hakikatine 
bağlı olur, seni şirklerden kurtarır. İmanın hakikati bu. İmanın sıfatı, kaynağı ise, 
Allah’taki tarafımız. Bu mahluk değil. Demek ki imanın mahiyeti mahluk değil. Bu Allah 
cc canibindeki iman. İmanın hakikatı da mahluk değil. İmanın sureti ve kanuniyeti 
mahluktur. Mahiyeti sıfat yönü derken subuti sıfat değil. Allah’ın dışa vuruşu 
manasında. Karışmaması için isterseniz Zat diyelim, çünkü iman, Zatının bir nurudur. 
İman, Sa'd-ı Taftazanî'nin tefsirine göre: “Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine, 
cüz'-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur.” denilmiştir. “Öyle ise iman, 
Şems-i Ezelî'den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır ki…” (İşarat-ül İ'caz 
42) Şefkat, Muhabbet, Şevk, Sürur, Lezzet, Memnuniyet, İftihar; Şuunat-ı Zatiye. Bunu 
kıblesine koyan imandır. O zaman iman, zata bakıyor. Şuhud göz ile görmektir ama 
yetmiyor. Ebu Cehil gözüyle mucize görmedi mi? Niye iman etmiyor? Şuhudu var ama 
iz’anı yok. Yukarıdan aşağıya doğru gidersen: iman ile, itminan ile, vicdan ile à esmayı 
ve sıfatı tasdik eder. Dördüncü Şua’da mahiyeti à Şuunat-ı Zatiyedir deniliyor. Şuunat-
ı Zatiyede sırf şefkat, muhabbet…vs bunlar yok ki. Bak Şecere-i hilkate. İman da var 
burada. 
 
Şuunat-ı Zatiyenin iki yönü var à Vacib-ül Vücud ve mahluk yönü. Şuunat üçe 
ayrılır: Şuunat-ı Zatiye, Şuunat-ı İlahiye ve Şuunat-ı Subutiye. 
 
İlim tasdiktedir. Bu ilmi kalb onaylamazsa à cehil olur. “İlimde iz'an-ı kalb olmazsa, 
cehildir. İltizam başka, itikad başkadır.” (Mektubat 471 hem Hutbe-i Şamiye 115) İlim, 
tasdikteki ilim. İz’an-ı kalb yani iz’an ile kalb onaylamazsa, cehil olur. Malumat 
tasavvurda. İlim tasdikte. Kalb ile dimağ arasındaki koridorumuz, borumuz iz’an. 
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Borunun içinden akan imtisaldir. İlimde iz’an-ı kalb olmazsa, kalb desteklemezse à 
cehil olur.  
 
Misal: belediyeci, bilgisayarcı ve doktor var, memur var. Yaptığınız iş, zanaattır, 
marifettir. Bu işleri Allah adına yaparsanız yani mana-yı harfiyle, marifetullah olur. İz’an 
yolu kapanırsa ki iz’an kalbe açılan yol olduğuna göre - tasdikteki ilim kalbsiz ilim olur. 
Allah’sız ilim, mana-yı ismi yani dimağ, felsefe. Ne kadar bilirsen, o kadar dibe inmişsin. 
En büyük psikolojik sorun yaşayan doktorlardır. Gafil doktorlar. Kanserin veya 
mikrobun nasıl oluştuğunu, her şeyin hemen olabileceğini çok iyi bildiğinden ve buna 
ilave teslimiyeti yok, Allah’ı yok, her şeyi tesadüfe vermiş, dizgin kimsenin elinde değil, 
daha beter sıkıntı çeker. Ebu Cehil çok bildiği için aşağıya indi. Cahillerin babası 
denilmiş, cehaletle mi oldu? Hayır, ilimle oldu! Nurculara uygularsak, bildiği kadar 
taassub ediyor, bildiği kadar onu bunu tenkid ediyor. Böyle yapacağına keşke 
bilmeseydi. Tasavvurda bilgi var. Taakkul şunu yapıyor: bilmediğini biliyor, tefekkürle 
hemen ilme dönüşüyor. Bilmediğini bilmeyen tasavvurda kalıyor. Bilmediğini 
bildiği anda taakkulde tefekkürle tasdike geçiyor. Bilmiyorum à tasdik. 
Tasdikteki ilim orda durmuyor, onay istiyor, iz’ana malzeme veriyor. İz’an koridoru ile 
kalb onaylarsa, o marifetullah oluyor. İz’anda marifetullah vardı. 
 
Vazife-i fıtrat à marifetullah à iz’an à vücud à tasdik etmek çıkıyor. 
 
Misal doktorluk ilimdir. Allah ile yaparsa doktorluğu yani mana-yı harfiyle olursa, bu ilim 
marifetullah oluyor. İz’an ile marifetullah oluyor. İlim, marifetullah olabilmesi için, kalb 
tasdiklemesi gerekiyor. Kalb onaylamazsa, o ilim başına bela oluyor. 
 
Tasavvurda:   Bilgi   à Vehime 

Malumat à Şüpheye 
Düşünce  à Zan’a dönüşüyor.  

 
İlim dediğimiz zaman geneldir, her şey var. Biz şimdiye kadar hep Allah için olan bilgiye 
İlim dediğimiz için burada bocalıyoruz. Halbuki Risalede “batılı tasdik” de diyor. Bu 
nedenle ilme de çalışmak lazım. Batılda olan şeye de ilim denilirse! “Fakat onun o bâtılı 
kabul ve tasdiki…” (İşarat-ül İ'caz 89) İlim tasdiktedir. Bu ilmi kalb onaylamazsa à cehil 
olur. Tabiatperestler gibi, esbaba tesir verenler gibi, kalbin onaylamadığı ilim kadar, 
cehl-i mürekkeb olur bilgisiyle. Bitaraf malumatlar, bilgiler hatta ilimler à akılda. Bu 
akıldaki ilimleri, dimağın bütünsel ilim haline getirip, seni temsil eden ilim ise à 
tasdikte. Dimağın bütünsel ilmi olan tasdikini vicdani ilme dönüştürene de à 
İz’an denilir. 
 
Bazı şeyler var, söylüyorsun, naklediyorsun ama seni temsil etmiyor.  
İman à hem tasdiktir, 

à hem iz’andır, 
à hem iltizamdır, 
à hem teslimdir, 
à manevi bir imtisaldir (Hutbe-i Şamiye 140) 
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İman tasdikle başlıyor. İman hem iz’an, hem iltizam, hem teslim hem manevi imtisal. 
İmtisal deyince, vicdana, aşağıya bağladı. Teslimiyet ise iltizamın vicdan ile bağıdır. 
İltizam; hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. Nasıl ki iz’an sistemdir, imtisal o sistemin 
sıfatıdır. İltizam dahi sistemdir, teslim de onun sıfatıdır. 
 
İz’andan à imtisal 
İltizamdan  à teslim 

à tarafgirlik 
à inkıyad 

 

 

 
 
İmanın:  

• Sureti   à Eylemlerimiz, fiillerimiz (mahluk iman) 
• Kanuniyetià Kişinin içsel bütünlüğü (Ruh+Kalb+Dimağ+Vicdan) (mahluk  

    iman) 
• Hakikatı  à Esma yönü: eğer iman hakikatine bağlılık nisbetinde şirklerden  

kurtulur. 

İZ’AN = hakkı kabul ve tasdiktir.   

İLTİZAM = hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkıyaddır.  

 

İtikad  

İltizam  

İz’an               à aynel yakin (dimağın vicdanı) 

Tasdik            à ilmel yakin 

Taakkul         

 

Tasavvur  

Tahayyül 
Kişilerin hususi dünyaları 

Vahyin oluşturduğu umumi dünya ŞUUNAT-I 

ZATİYE 

Vacib-ül vücud yönü 

Mahluk yönü 

« ve o imanın à  vazife-i fıtratı ve 

                         à  fariza-i zimmeti  

marifetullah ve 

iman-ı billahtır ve 

vücudunu ve 

vahdetini  
tasdik etmek 

vazife-i fıtratı   à marifetullah  à İz’an  à vücudunu 

fariza-i zimmeti  à iman-ı billah  à yakin à Vahdet 
tasdik etmektir 

Vicdan ile à katî 

İtminan ile à şuhudî 

İman ile à İz’anî 

Sıfat ve 

Esmayı tasdik eder 
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• Mahiyeti  à Mahiyet-i Zatiye 
 
Taassub iltizamdan çıkıyor, imtisal da iz’andan çıkıyor, tasdikten iltizam çıkıyor bu 
dimağın iltizamı değil. Taakkulden bitaraf çıkıyor, bibehre de tasavvurdan çıkıyor.  Yani 
iltizamdan à taassub, iz’andan à imtisal, tasdikten à iltizam, taakkulden à bitaraf, 
tasavvurdan à bibehre, tahayyülden à safsata çıkar. Surette iken hakikati yaşamak, 
imtisaldir.  

 
Sözler 32 de asker misali var veya Dıhye suretinde Cebrail var veya hocası kılığında 
Münker - Nekir var. Ayna suretinde güneş var. Ahmed, Mehmet’in lisanında Üstad var. 
Çiçek suretinde rahmet-i İlahiye var, esma var. Sureti bu ama bak çiçeğe. Bunun 
müekkel melaikesinin tipi bu. Müekkeli elinde sopalı bekleyen melek değil. Aynen bu 
çiçeğin suretinde. Donmuş melaike.  
 
Melaikeyi ikiye ayırıyor: 1)melaike ve 2)sekene-i habise ve ervah-ı habise. Mikrop da 
öyle. Mikrop donmuş ervah-ı habisedir. Bir de onu temsil eden ervah-ı habise 
donmamış ama bekçilik yapıyor. “Mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri ve sekene-i 
habiseleri” (Sözler 246). Bu çiçek aslında çiçek değil, melaikedir.  
 
Sual: Meleklere iman neden imana girmiş, bilmesem ne olur ki?  
Elcevab: Çünkü o zaman bunu çözemezsin. Çiçek donmuş enerjidir. Donmuş enerji 
donmuş esirdir. Donmuş esir donmuş madde-i hayattır. Donmuş madde-i hayat ayn-ı 
hayattır. Donmuş ayn-ı hayat melektir. Kendisi melektir bu. Gömlek, atlet, cesed, 
hayat, his, şuur, akıl, ruh. Eğer bu melek değilse, haşa bu Allah olurdu. Bu nedenle 
Allah ile bizim aramızda berzahlık yaptığı için imana girmiş. Bu donmuş melektir. Libas 
giymiş. Libası bu. Bizim libasımız bu cesed biz miyiz, değiliz. Bu cesede ben demek 
ne ise, bu çiçeğe de bu çiçektir demek öyledir. Bu çiçeğin suretidir bu. Bunun 
kanuniyeti sistemidir. Hakikatı hayatı, mahiyeti sıfat olan – uygularsak melaikedir. Bu 
melaikenin suretidir, kanuniyetidir, hakikatıdır, mahiyetidir. Melaikenin libas giymiş hali. 
Her bir kar tanesinin şekli ayrı olmasının sebebi, melaikenin farklı olmasıdır.  
 
Namaz kılanın kılmayanın siması değişiyor. Oruç tutanın tutmayanın değişiyor mu? 
Neden simaları değişik, bu değişiklik nerden geliyor. Şualar 76 de diyor ki: suret, 
hakikata istinad eder, ondan meded alır. İnsan niye nurani? Cevap: “Elsinetikum ve 
elvanikum”, “simahum fi vucuhihim min eserissucud”. Simalarından ne işledikleri belli. 
Benim simam benim batınımı dışarıya gösteriyor mu? Bu çiçek de simadır. İleri 
tarihlerde bunu isbat edecekler. Bunun müekkeli onu sevdiğimi hissediyor. Odaya 

İltizamdan  à Taassub 

İz’andan   à İmtisal 

Tasdikten  à İltizam 

Taakkulden  à Bitaraf 

Tasavvurdan à Bibehre 

Tahayyülden  à Safsata 

S:706/348 

çıkar 



30. DİMAĞIN MERTEBELERİNDEN İZ’AN-2, İMTİSAL-1______________________ 

 471 

çocuk girince, çiçek ileri geri hareket edermiş, çocuk beni koparacak diye korktuğu için. 
Kadın odaya girince sağdan sola dönerek hareket edermiş, beni sulayacak diye 
sevindiği için. Bu çiçeğe çiçek diye bakarsan bir şey duymuyor derdin. Ama öteleri 
ifade ediyor dersen, duyuyor. Bu hoparlördür, gözdür, penceredir. Üstad diyor ya: 
mevcudatın pencereleriyle Vacib-ul Vücuda bakıyorlar. Eğer bunlar bana Vacib-ul 
Vücuda baktırıyorlarsa bu melek olması lazım, çünkü Cebrail, Mikail direk orayı 
gösteriyor. Borunun içindeki akıma imtisal dedik. Mesela “arş - rahat...vs” diyen 
komutan bir kişiyle bin kişi farkı var mı? Yok. Onlar kalktı ortadan. Sureti duruyor. Ben 
kanuniyetine girince ben oldum, tek oldu hepsi, teke geldi. Hem birbirleriyle 
bağlandılar. O asker bir kişi değil artık, kendisini bin kişi gibi hisseder. Bu sebeple bir 
yere gider, iki kişi koca şehri, ahaliyi esir eder. Bu İmtisal sırrıyla bütüne geliyor, 
bütünlükle harekete geliyor. Şimdi biz konuşurken, bu çiçek ile imtisal ediyoruz. Ben 
bununla bağlanıyorum, bu devre dışı oluyor, o zaman bir oluyoruz.  
 
Surette iken, hakikatini yaşamak. Misal adam, adam gibi dolaşıyor ama öteleri yaşıyor. 
Üveysî makam gibi. “Zâten Üveysî bir surette doğrudan doğruya hakikat dersimi Gavs-
ı A'zam'dan (K.S.) ve Zeynel âbidîn (R.A.) ve Hasan Hüseyin (R.A.) vasıtasıyla İmam-
ı Ali'den (R.A.) almışım.” (Emirdağ Lahikası-1 67-68) Bu kablodaki elektrik. Buradan 
elektriği alıyor gibi görünüyorum ama aslında Keban’dan alıyorum. Ve Keban direk 
ampulümü yakıyor. Kablolar iz’andır. Akan elektrik imtisaldir. 
 
“Nurdan elinize geçen hangi risaleyi okusanız veya dinleseniz, benim âdi şahsım 
yerine Kur’an’ın bir hâdimi haysiyetiyle beni o risale içerisinde görüp sohbet edersiniz.” 
(Şualar 489) Bunlar gibi manalar hep imtisaldir. Mehazdaki kutsiyet, seni aslına 
dönüştürüyor. Kur’an’a dönüştürüyor, canlı Kur’an oluyor. “Ene natikul Kur’an” diyor Hz 
Ali ra. Komutanın arş demesiyle o olman gibi. Arş emri imtisaldir. Komple sistem 
iz’andır. Askerlerin komple birbiriyle bağlanması da imtisaldir. 
 
İmtisal sırdır. (Sözler 90) İz’an sırdır demedi. İz’an sistemdir. İmtisal sırrı diyor Üstad. 
İmtisal, dimağın sırrıdır. Bir kumandanın arş emriyle koca orduyu hareketlendiriyor. 
İmtisal sırrıyla. Dimağda kişi yok. Kumandan oraya giriyor. Nasıl ki menfisi de – küçük 
şeytan dimağına saklanmış diyor Üstad. Sözler, Mektubat ve Hutbe-i Şamiye’de 
geçiyor. Dimağın kontrol mekanizması iz’an, iz’anında kontrol mekanizması olan 
imtisal. Allah-u alem dimağın sihirlendiği sistemdir imtisal. Nasıl ki bilgisayarda 
teamviewer programı ile mekânı, zamanı bilgisayar suretlerini yani kalitesini, şeklini, 
büyüğünü küçüğünü, çokluğunu azlığını ortadan kaldırdığı gibi, teamviewer gibi 
sistemle, bir programla, Almanya’da benim bilgisayarıma giriyor. Almanya’dan benim 
bilgisayarıma kadar mekân var, zaman var, bilgisayarların suretleri var, adetler var. 
Bunların hepsini kaldırmış, tek seyrediyor. Teamviewer programı o zaman nedir? 
Uzağı, zamanı, bilgisayarların cinsi, markası, suretleri hepsini ortadan kaldırmış, tek 
kendi ekranında seyrediyor. Tırların sahibi, bütün arabalarını seyrediyor. Ekranında on 
tane kamyonu seyrediyor. Hem uydudan kamyonu seyredebiliyor hem kamyonun 
içinden şoförü seyrediyor, sigara içtiğini bile görüyor. Teamviewer ile -güneşle 
nuraniyet sırrıyla yerdeki camlar tek olduğu gibi- arş emriyle bütün askerler tek. Bu 
sırdır. Aynı kanun, dünyadakiler de ahirettekiler de böyledir. İmtisalimiz oldukça, ister 
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sen burada İmam-ı Rabbanisin ister ben ahiretteyim, aynı şeyiz. Hem dünyada hem 
ahirette ister kuzeyde ister batıda fark etmez. Tasavvufta buna fena-fir-resul deniliyor. 
Muhyiddin-i Arabi biraz daha ileri gitmiş, “Arş benim, kürs benim, cennet benim, Musa 
benim, İsa benim, Muhammed benim” demiş. Ne kadar fena-fillah olursan, konuşunca, 
Allah konuşuyor gibi. Allah Resulünün ağzı insan ağzı değil mi. Bir konuşuyor, Allah 
konuşuyor: Ayet. Bir konuşuyor, Hadis-i Kudsi konuşuyor, onu Allah konuşturuyor. Bir 
konuşuyor, hadis-i şerif oluyor. Aynı ağız. Allah ayetinde “o ne diyorsa, ben diyorum” 
diyor. 
 
Başka misal: öyle bir imtisal etmiş ki hakikate, öldü demeyiniz diyor. Cenazesini 
kılıyoruz ama. Şehidin cenazesi de yıkanmaz. İmtisal sırrıyla ölüm yok. Dünya ve 
ahiret yok imtisal sırrıyla, kalkıyor. Dünyada asker kesif komutan kesif tek vücud 
oluyorsa, nurani olursa, iz’anın sırrına imtisal olursa, Üstad’a, Resulullah’a ve Allah’a 
imtisal olursa, fena-fiş şeyh, fena-fir resul, fena-fillah olmuyor mu? Aynısı oluyorsun. 
Aynı kanun dünyadakilerle ahirettekilerle aynı oluyor. Ahirettekilerde dünyadakilerin 
sistemine giriyorlar ki, evliyaların çoğu dünyaya geri geliyorlar. Adı Ahmed, Mehmet, 
Zafer belki Zafer değil. İnsan suretinde şeytanlar dolaşıyor, hiç gördünüz mü? İnsandır 
da şeytanlık yapıyor demiyorum. Şeytanın ta kendisi. İnsan libasını giymiş. Çiçeğin 
meleği çiçek libası giymiş. Ahirettekiler dünyadakilerin sistemine giriyor. Mesela rüya. 
Allah sana nasıl giriyor? Zaten hiç çıkmamış da. Mesela yaptığım iş hayır mı şer mi? 
Yapayım mı yapmayayım mı? İstihare namazı kıl. Allah renklerle konuşuyor. Kırmızı, 
siyah yapma, yeşil beyaz yap. Peygamber girmiyor mu? Benim yüzümü gören, benim 
demiyor mu? Peki sen mi gittin Resulullah’a? Nasıl gideceksin onun makamına? O 
geldi! O geldi işte sana. Bu örnekler “dünyadakilerle ahirettekiler” içindi. Peki dünyalılar 
dünyalılar oluyor mu? Geliyorum sana rüyana, şuurlu ve şuursuz. “Ali yapma onu!”. 
Sen de vay be diyorsun. Halbuki ben yatıyorum. Biri “rüyamda Hasan abi beni derse 
çağırdı. Ben de onun için geldim.” diyor mesela. Kaldığımız cümleden devam: 
Ahirettekiler de dünyadakilerin sistemine giriyor. Buradan amel-i sâlih ile, dua ile, 
hasenat ile onlara biz giriyoruz. Onlar da feyizleriyle, himmetleriyle bizim alemimize 
giriyorlar. Bu girme-sistemi imtisal sırrıyla olur. “Velilerin himmetleri, imdadları, manevî 
fiilleriyle feyiz vermeleri hâlî veya fiilî bir duadır.” (Mesnevi-i Nuriye 240) “o hizmetkârın 
hiç haberi ve medhali olmadan, onlara meded versin ve himmet ederek feyizdar etsin.” 
(Mektubat 355) Aynı zamanda haşrin isbatıdır imtisal, çünkü ahireti buraya burayı 
ahiret yaptı. Ahiret dersini yapmak için, imtisal dersini yapmak gerek. 
 
Misal sende Beka var. Nerden geldi bu? Fasulyeden, domatesten mi? Nerenin 
yansıması? Bendeki bakilik, bakiyi mi faniyi mi gösteriyor? Demek ki bendeki sistem 
ister istemez baki alemin olması gerekiyor. Bende bakilik yok dersen tamam. Bakilik 
etin, cesedin özelliği midir? Vücudun fonksiyonu mudur? Peki nedir? Ya yokluğunu 
inkâr edeceksin ya da bedenin fonksiyonudur diyeceksin. Maddenin fonksiyonu beka 
ise, bu bardak da beka olması lazım. Var mı bunda beka? 
 
Nuraniyetin imtisali var ama zulmetin, küfrün ve günahın imtisali yok, çünkü 
imtisal sırrıyla şahs-ı manevi oluşuyor. Günahlar sirayet etmez. Yani günahın şahs-ı 
maneviye aktarılmıyor. Üstadın misali: güneş aynada yansır. Aynada gözüken yılan 
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ise ısırmaz. Necis bir şey yansısa kirletmez. Günahlar ve seyyiat da böyledir diyor. 
Sirayet etmez. Senin günahın bu nedenle senindir. Babanın dedenin günahı sana 
yüklenmez. ىَرُْخا َرْزِوٌ ةَرِزاَو ُرَِزت َالَو  (Mektubat 264) Bu ayetin sırrınca, birisinin günahıyla 
babası, kardeşi vs. olsa da mesul olmaz. Serveti vs. nuraniyete dahildir. Zulmetler 
sirayet etmez. Bunun zıddına inanmanın bedeli: Kendi günahının psikolojisine 
tahammül edemeyen, dedemin ve babamın günahları psikolojisi altında tost olurum. 
Dedemin günahını bana yükleme, Allah’ın demediğini deme, Allah adına konuşma. 
Böyle diyen “cehennemde yerini hazırlasın”, diye hem ayet var hem hadis var. 
 

• Kudretin nuranî tecelliyatı 
• Melekutiyet-i eşyanın şeffafiyeti 
• Hikmet ve kaderin intizamatı 
• Eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali 
• Mümkinatın vücud ve ademinin müsavatından ibaret olan imkanındaki 

muvazenesi 

 
1. Kudretinin nuranî tecelliyatı 
2. Melekutiyet-i eşyanın şeffafiyeti yani eşyanın melekutiyeti şeffaftır, Kudretinin 
tecelliyatı nuranîdir. Nuranî de -î- çekiyor yani nurani olmasının sebebi kudretin kendisi. 
Donmuş maddedir, bak çiçeğe.  
3. Hikmet ve kaderin intizamatı 
4. Eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali, 
5. Mümkinatın vücud ve ademinin müsavatından ibaret olan imkânındaki muvazenesi 
sırrıyla;… (Sözler 91)  
 
Evamir-i tekviniye, Kanun, Namus: Muvazene sırmış. Ne oluyormuş bu sırla? “Az 
çok, büyük küçük ona müsavi olduğu gibi, bütün insanları bir tek insan gibi bir sayha 
ile haşre getirebilir.” (Sözler 91) Az çok, büyük küçük ne zaman müsavi oluyor? Beş 
tane sırla! Eşyanın suretine göre değil, eşyanın hakikati olan evamir-i tekviniyesine 
göre hareket etmesini, sırr-ı imtisal ile. Mekânı kaldırıyor burada. Esma à Evamir-i 
tekviniye à Kanun à Namus à Hasan sıralamadaki evamir-i tekviniyenin yeri. İmtisal, 
evamir-i tekviniyeye göre hareket edince, aktif oluyor 
 
Mesela uygulayayım; rüya görüyorsun. Artık namustan çıktı, yani kişiye has dünya. 
Bahçemdeki elma namustur. Ama Amasya elması deyince kanundur. Onun yazılımı 
da evamir-i tekviniyedir. Kanun geneldir, namus sensin. Rüya gördüğümde de ben 
kendimden çıkıyorum. Evamir-i tekviniye... iman potasında Resulullah da rüyada. 
Herkes evamir-i tekvinisiyle hareket edince orda herkes tek. Esmaların cem-ül cemi 
olan yani her bir esmayı bir yerde düşün, yani Rahman, Rahim, Kerim, Adl… hepsini 
bir tencereye koy, karıştır, çıkan Evamir-i tekviniye. Esmaların cem-ül cemi olan 

Sırrıyla à az çok, 

             à büyük küçük 
ona müsavi olduğu gibi 

(Sözler 91) 
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evamir-i tekviniyeye göre hareket etmesine imtisal deniliyor. İmtisal sistemi ve 
iz’an sistemi ile dönüştürüyorlar seni. Sen iz’an ediyorsun, imtisal Allah’tan oluyor. 
Esmalar karar veriyorlar, çiçeği yapacağız. Bütün Esma var, kimisi zahirde, kimisi 
batında, kimisi evvelinde, kimisi ahirinde var. Kimisi suretinde, kimisi kanuniyetinde, 
kimisi hakikatinde var… cilve, cemal, nakış ve sanat olduğundan. Bu esmalar karar 
verdiği an, o kararın adı evamir-i tekviniye. Yazılımı yaptılar; kanun. Ortaya çıktı; 
namus. Namusta şekil artık değişemez, ben artık kadın değilim. Ben artık on yaşında 
olamam, geri gidemem yani. Kader de evamir-i tekviniyeye bakıyor. Hikmet ve kaderin 
intizamatı dedi yukarda. Hikmet insanın kendisidir, intizam hariçtir. Evamir-i 
tekviniyeye müdahale edilemez. 
 
İmtisal ile 1) az çok, büyük küçük müsavi oluyor. 2) dar aleminden çıkarıp 
hakikatini ifade edecek aleme dönüştürüyor, yani toprağın altında dururken aynı 
zamanda toprağın üstünde meyvedar hakikat-ı küllîye suretini alacaktır bu imtisal sırrı 
ile. Topraktasın, çıkmadın. Çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdeğin içi boşaldı mı? 
Boşalmıyor, yine aynı. Burada iken ordasın şu anda. Biz ahirete gitmeyeceğiz, oluyor 
şu anda. İnsan bir çekirdeğe benzer. 1-imanın ziyasıyla 2- İslamiyet suyuyla 3- 
ubudiyet toprağı altında 4- Evamir-i Kur’aniyeye imtisal ederse à dar alem-i arzîde 
olan insan çekirdeği alem-i gayba yani ötelere, toprağın üstüne neşv-ü nema buluyor. 
Kökteki çekirdekten ağaç çıkınca kökteki çekirdeğin içi boşalmıyor. Biz çekirdeğiz. 
Çekirdek ağaç oluyor. Çekirdek toprağın altında. Her birimiz ayrı bir şeyin çekirdeği 
olsak, hepimiz toprağın altında olduğumuzu farz edelim. Sırtımızdan kök, filiz çıkmış 
yukarıya doğru ama haberimiz yok. Biz sohbet ediyoruz. Hepimizde şu an nurani sütun 
var. Nasıl mı? Şu an koku çıkmıyor mu senden? Çıkıyor. Haberin var mı? Yani senden 
o koku çıkarken bir ağırlık bir kopukluk hissediyor musun? Çıkarken farkında oluyor 
musun? Isı çıkıyor, dalga boyları çıkıyor. Haberin var mı? Haberin olmuyor. Aynı bunun 
gibi çekirdekten ağaç çıkmış, sırtından çıkmış. Çekirdeğin sırtından çıkmış. Allah 
Resul’ünün Peygamberliğinin mührü, mühr-ü Muhammediyi niçin sırtına koymuş? 
 
Namazda kafamı çevirince namaz bozulmuyor ama göğsümü çevirince namaz 
bozuluyor, çünkü kıbleden gidiyor. Kafam kıbleyi teşkil etmiyor. Kıbleyi kalbim teşkil 
ediyor. Sağı solu düşününce, kıblemden çıkmıyorum. Ama kalbimi Ahmet’e, Mehmet’e 
verince, çıkıyorsun kıblenden. Sadrını, kalbini de kıblesinde tutan sırtındır, yani nokta-
i istinadın, yani Allah’a iman. Kalbin nokta-i istimdad, yani ahirete iman. Kafan, dünya 
ve beşeriyet. Peygamberimize asm seslendiklerinde göğsünü, sadrını ona çevirirmiş. 
Kıblesini ona yöneltirmiş, yoksa tesir etmezmiş. Ondan gurur duy, onun gibi olursun. 
Onun gibi olmana gerek yok. Onun hakikatını aynen kopyala yapıştır. Fena-fir-resul. 
Muhabbet. İmtisal sırrı ile ben Muhammedim, İsrafil’im diyebilirsin. Fesubhanallah. 
 
Allah insana çok değer vermiş. Kendisiyle aramıza hiçbir şey koymamış. Cebrail as’ı 
bile koymamış. Bunu fiilen mi’racta göstermiş. Sen Levh-i mahfuzda dur demiş. Bir 
hadis-i kudside şöyle buyuruyor Allah cc: “Herkesin bir sırrı var. Benim sırrım insandır 
ben de insanın.” Yani insanın sırrı Allah’tır, Allah’ın sırrı da biziz. Kafanı cep 
telefonu farz et. Cep telefonundaki kamera sendeki göz. Ses kaydı kulak. Konuşma 
var, bu da dil. Bu cep telefonun gps’i imtisal. Dimağın gps’i imtisal. 
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İltizamda fiil var, diğerleri alt zemin. Alt zeminde fiil yok. Alt zeminden beslenmeyerek 
fiili varsa, münafıktır. Alt zeminden beslenmeyen bir iltizam; öğleni, ikindiyi, akşamı 
kılar, sabah ve yatsıyı kılmaz. Çarpıcı bir örnek olsun. Hiç namaz kılmayan münafık 
olmaz. Sadece bazı namazların kılan münafık olabiliyor. Hiç namaz kılmayanda iman 
tehlikesi var. Ama sabah ile yatsıyı kasten kılmadığı için, öğleni de kasten kıldığı için 
yani Allah için kılmadığı için, münafık oluyor. İltizam fiil fakat alt zeminden beslenirse, 
küllî oluyorsun. Alt zeminden beslenmezse, cüz’î oluyorsun. 
 
Tekrar Sözler 321: İmtisal ile az çok, büyük küçük müsavi oluyor. Dar aleminden 
çıkarıp hakikatini ifade edecek aleme dönüştürüyor, yani toprağın altında dururken 
aynı zamanda toprağın üstünde meyvedar hakikat-ı küllîye suretini alacaktır bu imtisal 
sırrı ile. Burada iken yani surette tenteneli perde olan dünyada iken oraların 
ahiretin hakikatini burada şimdi yaşattıran imtisal sırrıdır. Burayı ora yapıyor 
mesela adam dinden kopuk, Allah’a düşman, cehennemi burada yaşıyor. “Hattâ 
cehennem-i cismanî, ârif olan mü'min için, âsiye kâfirin cehennem-i manevîsine 
nisbeten cennet gibidir.” (Mesnevi-i Nuriye 226) Müslümanın ahiretteki cismani yani 
maddi cehennemi, kafirin dünyada çektiği manevi cehenneminden daha hafiftir. Niye 
hissetmiyor, çünkü iptal-i his. İmtisal sırrı orayı bura ediyor. Bak adama cehennemi 
getirdi. Ya da orayı bura yapıyor, huzur-u ilahi yaşıyoruz. Burayı da ora ediyor, eşitliyor. 
Bu sırrımız imtisal. Vahdaniyette ehadiyeti yaşatan imtisal sırrı da olabilir, itikad da 
olabilir. Vahidiyeti ehadiyete dönüştüren... deniz yüzünde bütün o güneşe ayna olması, 
vahidiyet. O suyun damlaların her birinde güneşi göstermesi ise ehadiyet. Yani damlayı 
okyanus yapan. Güneşten gelen beyaz olan renk, öyle bir renk yok. Yedi renkler aynı 
oranda birleşirse beyaz olur. Herkes aynı gibi gözüküyor ama imanda nur oluyor 
beyaz. İmanın rengi yok, beyazın da rengi olmadığı gibi. Beyaz rengin rengi yoktur. 
Siyah da yok. Yedi tane farklı renkte lambayı birleştirince beyaz görünür ama boya 
olarak pigmentte koyu görünür. Veya bir karton eşit renklerle boyanmış olsa ve bu 
kartonu hızlıca çevir. Görünen renk beyaz. Yani prizmada ışık renkler birleşince 
beyaza dönüşüyor. Kesifte yapsak, siyaha dönüşüyor. Aynı şey ama nurani olunca 
beyaza dönüşüyor, madde de ise siyaha dönüşüyor. 
 

 
Bir şeyin aslıyla hareket edilmesi için, evamir-i tekviniyesiyle imtisal sırrıyla hareket 
eder. Demek bir şeyin suretinin hakikat mecmuası olan evamir-i tekviniyesine 
girebilmesi için iz’an imtisal sırrıyla olur. Esmaların cem-ül cemi olan ve bil-kuvve 
olarak bulunan sisteme evamir-i tekviniye deniliyor. İz’an: suretlerin aslı 
yazılımları. Suretiyle iz’an arasındaki devamlı bağın adı imtisal. Suretiyle aslı 

Burada iken orada dal budak salmak  

imtisal sırrı ile à alem-i misal ve  

                            à berzahda  

 

                           à alem-i ahiret ve  

                            à cennette  

dal budak verecek 

hadsiz kemalat ve  

nimetlere mazhar olacak.  
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yazılımın adı imtisal. Yani suret hakikatına istinad edip oradan kuvvet alır sırrı, 
imtisal sırrıdır. Çiçek suret. Aslı yazılımı çekirdek. Yazılım iz’an, bağ imtisal. 
İz’anın bize bakan tarafı da var, kalbe bakan tarafı da var. Tek yönlü çalışmıyor hiçbir 
şey. Esma mahlukata bakıyor ama yukarıya sıfata bakıyor. Sıfat bize bakıyor ama 
yukarı Şuunata bakıyor. Şuunat bize bakıyor ama yukarı Zata bakıyor. Demek bir şeyin 
suretinin hakikat mecmuası olan evamir-i tekviniyesine girebilmesi için iz’an imtisal sırrı 
ile olur. 
 

• Suret  à Namus à Kanun  à Evamir-i tekviniye  à Esmalar  
• Mahluk  à       à Ayat-ı tekviniye  à Sıfatlar 

 
Bu mevcudat aynadır. Gözüken esmalar. Aynada ben gözükürsem ayna benden 
farklıdır. Bu mevcudat ayna ise, bu aynada da esma gözüküyorsa, ayna ile aynadaki 
gözüken farklıdır. O zaman ayna sıfata bakar. 26. Lem’ada “Kudretin bir cilvesi olan 
kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir; göze gösterir, nukuş-
u hikmetini okutturur” (Lem'alar 240) 
 
Esmalar o zaman gözükür. Yazılım iz’andır derken ne kasd ediliyor? Suret kablo. 
Elektrik iz’an. İçindeki ses imtisal.  
 

• Kablo  à Suret  
• Elektrik à İz’an 
• Ses  à İmtisal 

 
Eğer kablo iz’an olursa, elektrik imtisal olur. Eğer kablo suret, kablo iz’an desen, 
içinden akan ses yani daha arkası imtisal olur. Sese iz’an de, sesin içindeki Hasan 
imtisal olur. Dimağ ile vicdan arasında bir boru yap, bu iz’andır. O borunun içinde 
gidip gelmeler var. Aşağı yukarı akış. Bu imtisal işte. Yazılım derken bu borudan 
kasıttır. Borunun bir ucunu dimağa tak, diğer ucunu vicdana tak. Bu zordur ama 
taktıktan sonra içindeki akış kolay olur. Misal bir askerin eğitimi de çok zordur. 
Eğittikten sonra ama arş diyor, hemen yapıyor. Bu imtisal. İmtisali daha ince 
zannediyoruz ama onu oraya getiren iz’andır. Askere bütün emirleri öğretmen gerek. 
Öyle hemen gelir gelmez emirleri yapamaz ki. Eğitimi işte onun yazılımıdır. Sonra 
bunun üzerine sistemi kuracaksın ve emirler vereceksin. Emir veriyorsun, tek oluyor. 
Ama bunlardan önce bir yazmak var, eğitmek var, program var yani. Askere emredileni 
asker yapana kadar olan süreç nedir ya başka. Yapmak imtisalin sırrıdır. Ama sırra 
gelene kadar eğitmeni neler çekmiştir. Aslına bağlılığı fıtratıyla hareket etmesine 
imtisal sırrı deniliyor. “Evamir-i tekviniyeye imtisal edip fıtratlarındaki gayeleri güzel 
bir vecihle…” (Sözler 356) 
 
Evamir-i tekviniyeye imtisal ediliyor. Edilince fıtratlarındaki gayeleri güzel bir vecihle 
gösteriyor. İz’an ve imtisal olmazsa fıtratlarına zıd oluyorlar. Aslına bağlılığı fıtratıyla 
hareket etmeyi imtisal sırrı ile oluyor. İmtisal varsa oluyor. Delilimiz: “Kâinat sarayında 
hizmet eden hayvanat, kemal-i itaatle evamir-i tekviniyeye imtisal edip, fıtratlarındaki 
gayeleri güzel bir vecihle ve Cenab-ı Hakk'ın namıyla izhar ederek hayatlarının 
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vazifelerini…” (Sözler 356) “İmtisal iz’andandır.” (Sözler 706) “Kutsi şeyler seni hep 
aslına taşıyor…” (Sözler 704) 
 
Mesela bir mevlid okunuyor, insanın hoşuna gidiyor. Hoşuna gitmeyenler de var. 
Hoşunuza giden şey aslınıza götürüyor. Hoşunuza gitmeyen de aslınızdan 
uzaklaştırıyor. Kudsi şeyler seni hep aslına taşıyor. Dimağına mehazlarıyla bir şey 
gelirse senin kudsiyetin aktif olup iz’anın devreye giriyor, seni hem kalbe hem vicdana 
bağlıyor. 
 
“Mehazdaki kudsiyet şevk-i itaat verir, sevk eder imtisale.” (Sözler 704) Mehazdaki 
kudsiyet à şevk-i itaat verir à sevk eder imtisale. İtaatten sonra imtisal geliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 31 

Dimağın Mertebelerinden 
İmtisal-2 
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Daha önceki derslerimizde iz’an ve imtisalin sisteminden bahsetmiştik. Bu derste ise 
işlevine ve neticelerine değineceğiz. Yani imtisal bize ne yapar; bunu anlamaya 
çalışacağız. Üstadın da verdiği bildiğimiz bir misalle başlayalım: 
 
Askeriyede bir kumandanın bin kişiye verdiği “rahat, hazır ol, sağa dön, sola dön…” 
gibi emirleri imtisal sırrına bakar. Verilen tek bir emirle, bin kişi aynı şeyi yapıyor. Ben, 
taburda asker olduğum için, benlikten çıktım ve imtisal sırrıyla ikilik kalkmış oldu. Ve 
bütün aynı şeyi yaptığı için kesret de kalktı. Yani imtisal sırrıyla à 1. İkilik kalktı, 2. 
Kesret kalktı. Görüldüğü üzere imtisal sırrıyla sen benlikten tecerrüt etmiş oldun.  
 
İmtisalin bizdeki on sekiz adet neticelerini başlıklar halinde sıralayalım. 
1- Seni benlikten tecerrüd ettirir. 
2- Eşyadan tecerrüd ettirir. (Yani, kendinden tecerrüd eden, eşyadan hayli hayli 
tecerrüd eder. İmtisal sende çalışmazsa ne televizyondan ne telefondan vb. tecerrüd 
edemezsin)  
3- Cüz’î nazarını cüziyetten tecerrüd ettirir. 
4- Kesretle alakadan tecerrüd ettirir. 
5- Kendini külli alakaya hasretmek. 
6- Külli olmaya vesile.  
7- Nihayetsiz vücud bulmaya vesile.  
8- Bir şeyi her şey, her şeyi bir şey yapmaya vesile.  
9- Kalben, kesret-i alakadan tecerrüd ettiriyor imtisal.  
10- Kesret-i tefekkürden tecerrüd, kendine dönmeye imtisal. Yani afaktan, enfüse 
dönmeye vesile. 
11- Hadsiz camii, nuranî, küllî ve küll insaniyet-i kübra olmaya, ayine-i kübra olmaya 
vesile. 
12- Yalnız ve yalnız vahdet dairesinde teneffüs etmeye vesile. 
13- Nazarını hep aslına tutmaya vesile imtisal. 
14- Benlikten kurtaran imtisal.  
15- Dağınıklıklardan seni kurtaran imtisal.  
16- İsm-i Âzama mazhar eden imtisal. 
17- Sırr-ı Ehadiyetin mukaddemesidir imtisal. (Sırr-ı Ehadiyete vesile oluyor)  
18- Arş’ı Azam’a gözünü diktiren imtisal. 
 
İmtisal; İz’anın içinde çalışan, şemsiyesi altında bir sıfattır. Bir önceki dersimizi hülasa 
ederek devam edelim: İltizamdan, taassup çıkıyor, Tasdikten, iltizam çıkıyor, 
Taakkulden, bîtaraf çıkıyor, Tasavvurdan, bîbehre çıkıyor demiştik. İmtisal sırdır, 
dimağın sırrıdır. Dimağda artık kişi yok, kumandan oraya giriyor. Daha önce verdiğimiz 
kumandan-asker misalindeki gibi. Menfisine örnek verirsek; Üstad Lemaatte diyor ki 
“Küçük şeytan dimağımda saklanmış.” Hannas olan şeytan. Nasıl ki teamviewer 
denilen bir programla uzaktan bilgisayarımıza bağlanarak sanki içindeymiş gibi 
bilgisayarımızı tamir ediyor, bilgisayarımıza müdahale ediyor. İki bilgisayar adeta bir 
bilgisayar oluyor. Bu programla mekânı, zamanı, bilgisayarın suretlerini, bilgisayarın 
azlığını-çokluğunu kaldırıyorsun. Aynen bunun gibi aralarında nihayetsiz mesafe olan 
dünya ve ahiret arasındaki mesafe kalkar. Aynı kanun işliyor. Mesela bir Fatiha ile 
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dünyadan ahirete bağ kuruyorsun. Ahiretten de dünyaya feyiz himmet geliyor. 
Bilgisayar programı misal, teamviewer ile ahirete, ötelere bağlanıyoruz. Amel-i Salih 
ile dua ile hasenat ile onların sistemine giriyoruz. İşte bu imtisal sırrıyla oluyor. Kim 
daha galip ise o gidiyor oraya. Dünya-ahiret arası sistemlerin geçişlerine bir misal 
verebiliriz. Bizdeki vehim- vesvese bir sistem. (Dünyaya bakan vecih) Ahiretteki 
Münker - Nekir de bir sistem. (Ahirette - ötelere bakan vecih) 
 

• Münker  à Vehim 
• Nekir   à Vesveseye bakıyor. 

 
Vehim ve vesvese adeta buradayken amelimizi sorgulama sistemi vazifesini 
yapıyor. Yani Münker ve Nekir’in vazifesi, dünyadayken vehim-vesvese ile yapılıyor. 
Eşyanın, suretine göre değil hakikati olan evamir-i tekviniyesine göre hareket 
etmesini sırr-ı imtisal iktiza ediyor. Esmaların cem-ül cem’i olan evamir-i 
tekviniyesine göre hareket etmesine imtisal diyoruz. İmtisal, toprağın altında 
dururken, aynı zamanda toprağın üstünde meyvedar hakikat-i külliye suretinde 
olmaktır. Yani, toprağın altında çekirdek dururken, aynı zamanda, yukarıda ağaçtır. 
Seni ötelerde ağaç yapandır, imtisal. 
 
İz’an; her şeyin, suretinin, hakikat mecmuası olan evamir-i tekviniyesine girebilmesini, 
imtisal sırrıyla yapıyor. Yani; esmaların cem-ül cem’i olan ve bil-kuvve olarak bulunan 
sisteme evamir-i tekviniye denir. İz’an suretlerin aslî yazılımlarıdır. İmtisal, suretleri 
ile iz’anı arasındaki devamlı bağın adıdır. Suret, hakikate istinad eder, oradan 
kuvvet alır. İşte bu sırr-ı imtisal ile olur: “Kâinat sarayında hizmet eden hayvanat, 
kemal-i itaatle evamir-i tekviniyeye imtisal edip, fıtratlarındaki gayeleri güzel bir vecihle 
ve Cenab-ı Hakk'ın namıyla izhar ederek hayatlarının vazifelerini bedî' bir tarz ile 
Cenab-ı Hakk'ın kuvvetiyle işlemekle ettikleri tesbihat ve ibâdât, onların hedâya ve 
tahiyyatlarıdır ki; Fâtır-ı Zülcelal ve Vâhib-i Hayat dergâhına takdim ediyorlar.” (Sözler 
356) 
 
Yukarıdaki metne istinaden; imtisal sırr-ı ile aslına bağlanıyorsun ve fıtratın ile hareket 
ediyorsun. Yani; sen ve kâinat sarayında hizmet eden bütün hayvanat, kendi 
evamir-i tekvîniyelerine imtisal sırrıyla bağlanıyor. Böylece sen küçük insanda 
büyük insana bağlanmış oluyorsun. Yani, cüz’î nazarını küllî yapıp o nazar ile 
bağlandığından cüzî iken, küllî oluyorsun. İmtisal cüzî nazarını cüzîyette 
hapsettirmiyor. Cüzî şeye küllî bakabiliyorsun. Yoksa cüzîyette boğulursun. İmtisal 
seni bütünselliğe götürüyor. Sırr-ı ehadiyeti görüyorsun. Dolayısıyla imtisalle sen, 
hadiselere de küllî bir nazarla bakabiliyorsun. Bu da sana imtisalin kazandırdıklarından 
biridir. Kudsî şeyler seni hep aslına taşıyor. Günah, hata, yalan vb. gibi şeyler ise 
seni aslından koparıyor. Dimağına mehazıyla bir şey gelirse, senin kudsiyetin aktif 
olup, iz’an devreye giriyor, seni hem kalbe hem vicdana bağlıyor. 
 
Ehadiyet imtisal sırrıyla çalışıyor: Bir tefekkür; Kumandan bir askere emir veriyor. 
Tek bir emirle bin asker itaat ediyor. Sonra o kumandan askerlerden birine emir-
komutayı devrediyor. O devirle, asker emrediyor, o bin asker kumandanın emriymiş 
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gibi itaat ediyor. Aynen öyle de Allah c.c Peygamberine; insanlara tasarruf etme yetkisi 
vermiş. Peygamberin emri, Allah (c.c) ın emrinin ne aynısı ne de gayrısı. Bu sırr-ı 
Ehadiyete bakıyor. Allah diyor ki; “Ey insanlar! Peygamberine işareten, emir-komutayı 
bu kuluma verdim.” İşte o zaman Peygamber, emir veriyor parmağından su akıyor. 
Emir veriyor, kamer ikiye ayrılıyor. Emir veriyor yemek çoğalıyor. Bunu bir insan 
yapamaz. Ama imtisal sırrıyla; olmayan şey oluyor. İmtisal sırrı, olmayanı olduruyor. 
Allah (c.c.) mevcudata “Habibime itaat et, emrettiğim gibi emrine itaat et.” diyor. O 
zaman o emir, doğrudan Allah’ın emri oluyor. İmtisal aynı yapıyor. Misalimizdeki, 
komutanın askere emir-komuta yetkisini verdikten sonraki vaziyeti gibi aynı. Yani asker 
hem komutan hem değil. Yani Ehadiyet imtisal sırrıyla çalışıyor. 
 
İmtisal ayrıdır, sırr-ı imtisal ayrıdır: Birinci Söz’de “O zatın ismini alırsan” diyor. O 
zatın ismini almakta imtisal sırrıdır. O ismi alınca, sanki sen “O” imiş gibi onun adına 
hareket ediyorsun. Kameri ikiye ayıracak olan ancak Allah (cc)’tır. Ama Geylanî (r.a) 
diriltiyor, Hz. İsa (a.s) diriltiyor. Nasıl oluyor? Çünkü mazhariyet var. Allah (cc) ölüye 
diyor ki; “Bana itaat ediyormuş gibi İsa’ya itaat et” İşte artık, Hz. İsa (a.s) O Zat’ın ismini 
aldığı için, İsa değil, İsa suretinde. Başka bir sır. İmtisalle, kendinden çıkıyorsun, 
cüz’îyetten çıkıyorsun, mazhar-ı etemm oluyorsun, küllî oluyorsun. Tam mazhar 
oluyorsun. Temsilde hata olmasın, Allah (cc) gibi icraat yapıyorsun. Namaz, sırr-ı 
imtisaldir. İmtisal ayrıdır, sırr-ı imtisal ayrıdır. İmtisal, sistemdir. Seni mazhar 
olduğun yerlere taşıması, sırr-ı imtisaldir. İmtisal sistem ise, sırr-ı imtisal ise, 
sistemin neticesidir. Değiştirmeden dönüştürmektir, sırr-ı imtisal! Eğer icraat 
yapmak istiyorsan, sırr-ı imtisalini genişlet. Allah’ın (cc) sırr-ı imtisal ile ehadiyetini 
çalıştırmaktaki marziyatı; seni, o isme İsm-i A’zamlık noktasında mazhar etmek istiyor. 
Her mertebede esmasını tezahür ettirmek istiyor. Allah’lık hakikatinde bu var. Yani 
ihtiyacından değil… 
 
Sözler 356’daki metinde hayvanatın evâmir-i tekvîniyeye imtisallerinden bahsedilmişti. 
Burada akla, “hayvanatta iz’an ve imtisal nasıl var?” gibi bir sual gelebilir. Nasıl ki, 
hayatın meratibi var ve insanınki diğer mevcudatınkinden daha ince. Aynen öylede, 
imtisal sisteminin de meratibi var. Yani hayvanatta imtisal sistemi işliyor. Ama 
insandaki sistem daha ince. Yani, hayvanattaki imtisal sistemi daha basit çalışıyor. 
 
İmtisalin, güneş ve ayna misali ile izahı: Diğer bir başlığa geçelim: Surette sensin, 
imtisal ile bir başkasını yaşıyorsun. Bu kanun müsbette de, menfide de caridir. Yani; 
güneş-ayna misaline tatbik edersek, Zahirde aynasın, hakikatte semada ki Güneşsin. 
Onu yaşayıp, onu gösteriyorsun. Ayna, güneşin vasfıyla vasıflanıyor. İmtisalle, güneş 
aynaya iş yaptırıyor. Güneşin aynada bulunması timsalidir. Güneşin, aynada bu 
timsalle icraat yapması imtisalle olur. Güneşin aynada bulunabilmesi; yani en büyüğün 
en küçükte, en uzağın en yakında bulunabilmesi, timsaldir. Aynanın kendine ait bir 
yapısı vardı. Güneş, aynaya girince, o yapı ortadan kalktı, başka bir şeye dönüştü. “Bu 
fakir kardeşinize numune-i imtisal ediniz” Fakir olunca, kudret-i ilahiye tecelli ediyor. 
Fakir, benliği ortadan kaldırır. Ayine ne kadar fakir olursa o kadar güneşi gösterir. Yani; 
ne kadar fakir olursan sıfatlarından, vasıflarından, yüklenmiş olduğun arızi 
özelliklerinden çıkıp arınırsan, hiç olursan, o kadar Güneşi gösterirsin. Ayine 
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niçin gösterir seni? Kendini göstermediği için. Kendisini devre dışı olduğu için gösterir. 
Güneşi gösterdiğin nispette zengin olursun. Yani fakirliğin kadar zenginsin. Bıraktığın 
kadar alacaksın. Verdiğin kadar verilecek. Gittiğin kadar taşınacaksın. Terk ettiğin 
kadar arkandan gelecek. 
 
Hakikatine seyahat demek olan fenafillah da imtisalle olur. Fenafillah çıkış ise, 
Beka billah da iniştir. Bir çiçekte Esmaların cilve, cemal, nakış ve san’atı var. Çiçekteki 
cemil ile Cemil-i zül-Cemal arasında nihayetsiz hakikat meratibi var. Bu mertebelerde 
seni gezdiren imtisaldir.  
 
İmtisali tasdik ile izah eden ağaç misali ile anlatan bir tefekkür: Ağacın sureten 
görüşüne tasdik edersek, bu suret bir hakikate dayanacaktır ki, ağacın kökü olan 
iz’andır. İz’anın arkasına çalışan sistem yani iz’anı besleyen sistem imtisal sırrı. İmtisal 
de, topraktaki elementlere misal olan evamir-i tekviniyeden besleniyor. Kökten yani 
iz’anda ve arkasındaki imtisalden ve onun arkasındaki evamir-i tekviniyeden teşekkül 
eden melekûttan başlayıp tasdike doğru –ki bu da mülk cihetidir- bakabilmemiz imtisal 
yönüdür. 
 

 
İz’anı aktif eden imtisal, imtisali aktif eden de evamir-i tekviniye: Ayat-ı tekviniye 
olan ağacın sureten görünüşü olarak ifade ettiğimiz tasdikten başlayarak, yani mülkten 
başlayarak, evamir-i tekviniye olan melekut, yani kaynak, beslendiği cihete doğru da 
bakılabilir. Velhasıl-ı kelam, bu tefekkürden şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. İmtisal, 
evamir-i tekviniyeden; iz’an imtisalden, tasdik iz’andan besleniyor. Ya da iz’anı aktif 
eden imtisal, imtisali aktif eden de evamir-i tekviniye de diyebiliriz. 
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Mehazlarımıza dönersek: “Cumhur-u avamı, bürhandan ziyade, mehazdaki kudsiyet 
imtisale sevk eder.” (Mektubat 470) Yani: “Kur’an’ın beyan ettiği mehasini ahlakın 
misali Muhammed (a.s.m) dir. Ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o 
mehasin üstünde yaratılan o’dur.” (Lem’alar 60) “Festakim keme ümirt emrini 
tamamıyla imtisal ettiği için, bütün ef’al ve akval ve ahvalinde istikamet kat’i bir surette 
görünüyor” (Lem’alar 60) 
 
Sual: Niçin imtisal ilginçtir? 
Elcevab: Seni fıtratına, götürdüğü için ilginçtir. İmtisali, imtisal olduğu için tanımıyoruz. 
İmtisali, onunla tanıyacağımızı tanımak için tanıyoruz. İmtisalin göstereceği, 
tanımlayacağı şeyler var. İşte, onun için imtisali tanımlamaya çalışıyoruz. İmtisale 
gelebilirsek; o bizi bir yere götürecek. 
 

 
Yani; taakkul, bürhanla çalışır. Tasdik, ilim ile çalışır. İz’an da kudsiyet, fıtrîyet, 
asliyet gibi şeylerle çalışır. Fıtratını, asliyetini ne kadar yaşıyorsan, o nisbette 
iz’an sistemindesin. Fıtratına yakınlık nisbetinde, istikametin işte o kadardır. Eğer, 
emr olunduğun gibi olursan, bütün ef’alin, akvalin, ahvalinle tam istikamette olursun. 
Lem’alar 60’daki metinde: emre imtisalle istikamet olduğunu söylüyor. İlmini arttırırsan 
demiyor. İlim, istikamet içindir, kullanırsın, netice değildir. Mesela; İlim sahibi 
olmak için, Risale-i Nur okuyoruz. İlimle, sadakat sahibi oluyoruz. Sadakat sahibi 
olursak, istikamette oluruz. İstikamette olursak, Burak’a bineriz. Burak’a binmek de 
evc-i alaya gitmek için ruhun cennetidir. 
 
İlim à sadakat à istikamet  à burak à ruhun cenneti à Kurbiyete bakıyor. 
 

• İlim  à Kurbiyet 
• İmtisal  à Akrebiyete sebep olacak olan 

 
İmtisali tanımak, kurbiyettir. İmtisalin bize yaptıracağı şey, akrebiyet olacak. Elbette 
ilimsiz olmaz. Ama ilim netice değildir. Buraya kadar olan süreçte, imtisalden 
bahsedişimiz, ilmin olmaması manasına gelmiyor. İlim, vasıtadır. “İlimde durma!” 
demek için diyoruz. Yoksa iz’an tasdiksiz olmaz, yani ilimsiz olmaz. Hatta daha ileri 
götürecek olursak, iz’an da netice değil. Orda da durma, devam et. Çünkü iz’an, iz’an 
ettirecek. 
 
“İşte bu sır içindir ki, mevcudat, hatta bir nokta-i nazarda camidat dahi, evamir-i 
tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde, kemal-i şevk ile ve bir çeşit lezzet ile evamir-
i Rabbaniyeyi imtisal ederler.” (Lem’alar 123) 
 
Çıkarımlar: İnsanın dimağı ile asli fıtratı arasındaki bağın kuvvetine göre dimağ, lezzet 
alır. Ruhani ve kudsi bağ, iz’anın nisbetinde oluyor. Yoksa dimağında küçük bir şeytan 

BÜRHAN à taakkule bakar  

İLİM à tasdike bakar 

KUDSİYET 

ASLİYET  
olan şeyler de à iz’ana bakar 
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gizlenir. Bu da imtisaline göredir. İnsanda fena madenler de var diyor 13.Lem’ada. İşte 
o küçük şeytan onu oraya götürüyor. Tarihi bir yapıyı gören birisi, “bu Osmanlıya ait” 
demekle yetinmesi; ilimdir. Ama orada Osmanlının kokusunu alması, hissetmesi; 
iz’andır. Okuduğun bir şeyden lezzet alamıyorsan, demek ki iz’ana 
geçememişsin. Tasdiktesin. İz’an; kudsi şeylerle, ulvi şeylerle, mehazlarla çalışır. 
Mesela: yaptığın ilim ile eşyayı anlıyorsun. Kazandığın bu ilimle arkeolojik bir kazıya 
katılıp, kazıda da bir tablet bulsan, o tablete bakarak bin dört yüz yıl önceki toplum 
hakkında konuşsan, bu senin iz’an sisteminin çalıştığına delildir. Bir cihette feraset à 
iz’andır. İz’an à ilmi kullanıyor. Yani ilimsiz de olmuyor. 
 
“O vazife-i fıtriyelerinin imtisalinde, Nur-ul Envar’ın isimlerine birer ma’kes, birer ayine 
hükmüne geçtiğinden tenevvür eder, terakki eder.” (Lem’alar 123) 
 
Çıkarımlar: Evamir-i tekvîniyelerine geçince, isimlerine birer ma’kes oluyorsun. İz’an 
ile vicdan arasındaki imtisal bağının kıymeti nisbetinde esmaya mazhariyet 
şuurlanıyor. Mesela: Esmaya mazharsın. Tasdiken bunu anladın. Sem’ dedin, Basar 
dedin; bunu anladın. Bu bilgi, ilim olmuş oluyor. His seviyesine geçince, vicdani olunca; 
iz’an oluyor. Diyelim ki, elinde bir bardak su var. Bunu su diye bildin. Bu ilimdir. Sudan 
bir yudum içtin, tattın ve “bu su” dedin. İşte bu da iz’an oluyor. İz’an; ilmi, 
hakikatine taşıyor. İz’an; ilim ile esma arasındaki berzahtır. Bu benim ne işime 
yarayacak? Esmaya mazhariyetim şuurlanacak. Esmanın bizdeki yansımaları olan 
cilve, cemal, nakış, sanatın ilimlerini hakikatine bağlayan; imtisaldir. İmtisalin, iz’ana 
verdiği, kazandırdığı şey, senin esmaya mazhariyetini şuurlandırmasıdır. İnsanın 
cami ayine olması, imtisal sırrının kalitesi nisbetindedir. Yani imtisalin kalitesi 
nisbetinde, cami ayine olduğunu anlıyorsun. 
 
“Nebatat ve eşcar, bir şevk u lezzeti ihsas eden bir tavır ile Fâtır-ı Zülcelal’in emirlerini 
imtisal ediyorlar.” (Lem’alar 124) 
 
Çıkarımlar: Ulvi bağlar, imtisalle oluyor. Nasıl ki günahları ihtiyarla yapıyoruz; ubudiyeti 
ise iradeyle yapıyoruz. Fâtır-ı Zülcelal’in emirlerine imtisalin nisbetinde insan lezzet-i 
ruhani, lahuti lezzetler, kemali feyizler alır. Taakkuldeki tefekkürle alınanlar, iz’an 
sisteminin imtisaliyle ulvileşip, ruhanileşiyor, feyizleşiyor. Bu anlattıklarımız dimağdaki 
mertebeleri gösteren şemamızla ifade edersek: 
 

 

İZ’AN  à İmtisal 

TASDİK à  İlim 

TAAKKUL à Tefekkür 

TASAVVUR à bilgiler, cüz’i ihtiyari (Emr-i itibaridir) 

TAHAYYÜL à 

ulvileşir, kudsileşir, ruhanileşir 

Kişinin hususi dünyası 

Bunun üss-ül esası  
meyelan & tasarrufdur  -------> Emr-i nisbidir 
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Cüz’i ihtiyari, emr-i nisbi ve emr-i itibari: Tasavvurumuzda bulunan cüz’i ihtiyari 
hakkında malumat vermek gerekirse; Kainattaki mukayeseleri yapıp içeriye alan 
sistemimiz, emr-i nisbilerimizdir. (Emr-i nisbinin konusu à ayat-ı tekviniyedir). Emr-i 
itibari ise; evamir-i tekviniyedir ve içsele bakar. Alt tabaka itibari olacak, üst tabaka 
nisbi olacak. Akla zıd gibi geliyor. Bunun halli şudur: Evamir-i tekviniye ile emr-i 
itibariler inşa olur. Emr-i itibariler, evamir-i tekviniye ile besleniyor. Yani Kur’an 
ile. Emr-i nisbiler, ayat-ı tekviniyeden besleniyor. Yani bunların mevzusu ayat-ı 
tekviniyedir. (Not: Dimağda cüz-i ihtiyarinin yeri, ilerleyen derslerde “İltizam” da olduğu 
tesbit edilmiştir. Cüz-i ihtiyarinin sureti tahayyül ve tasavvurdadır.) 
 
Eğer cüz’i ihtiyari, emr-i nisbi olsaydı, her cüz’i ihtiyariler hemen vücud-u hariciye 
çıkardı. Ama görüyoruz ki, her cüz’i ihtiyarlarımız hemen vücuda gelmiyor. Emr-i 
nisbiler, ayat-ı tekviniyeye bakıyor. Elmayı armut olarak değiştiremiyoruz. Emri 
nisbilerin içinde ayat-ı tekviniyeler olduğu gibi; büyük küçük, az çok gibi kıyaslar da 
var. Az çok, büyük küçük gibi kıyaslar değişirken, mevzusu olan ayat-ı tekviniyeler 
değişmiyor. Bu durumda malzemeler emr-i nisbi değil, o malzemelerden oluşan 
kıyaslar emr-i nisbi. Netice olarak eğer cüz’i ihtiyari, emr-i nisbi olsaydı, cüz’i 
ihtiyarlarımız hemen vücuda çıkardı. Ama emri nisbi değil, emr-i itibaridir. Bu sayede 
karar değiştirme, dönme imkânı bulabiliyoruz. Matürîdî ve Eş’arî, meyelan ve tasarrufa: 
emr-i nisbi dediler. Üstad ikisini de tashih ediyor.  
 

• Matürîdî diyor ki: meyelanlar  à Emr-i itibaridir. 
• Eş’arî diyor ki: o meyelanlar  à Mahluktur. Onun tasarrufu da emr-i itibaridir. 

 
Üstad da diyor ki: “Ey Matürîdî’ye göre meyelan, Ey Eş’arî’ye göre tasarruf; siz bunlara 
emr-i itibari dediniz. Hayır, bunlar emr-i nisbidir.” Çünkü meyelanlarımızı, 
tasarruflarımızı, an’anemiz, kültürümüz, bilgilerimiz etkiliyor. Yani beslendiği, 
etkilendiği kaynak var. Realitesiz, hadisesiz, olaysız, vücudsuz, nisbisizlerden o 
meyelan ve tasarruflar çıkamaz. Yani nisbiler, meyelanları ortaya çıkarıyor. Nisbi 
edilecek şeyler olmazsa, insan neye meyledecek? Meyillerin konusu hariçtir. 
 
Dışarıdan aldığımız ayat-ı tekviniyeler ile içerimizi inşa ediyoruz. Bu alınan 
malzemelerin komplesini emr-i nisbilerden yaptım. Bunlar bizim meyelanlarımızı yaptı. 
Sonra bu aldığımız nisbiler, iç alemimizde itibari yaptık, karıştırdık. Bunların vücudları 
yok. Emr-i nisbiler içeriye girince, meyelanlar aktif oluyor. Nasıl ki kalb daha 
içeride olmasına rağmen vahye ilk muhatab akıldır. Öyle de meyelan ve tasarruf, emr-
i itibari olan cüz’i ihtiyarinin üss-ül esası olması hasebiyle daha içerde iken, emr-i itibari 
olduğundan, sistem buradan yani dışarıdan çalışmaya başlıyor. 
 
Cüz’i ihtiyari müstakil çalışmıyor. Meyelanlara bakıyor. Meyelanlar da nisbi hakikatleri 
almaya vesiledir. Zaten nisbisiz, meyelan ve tasarruflardan bahsedemeyiz. 
Nisbilerimiz dışarıda gözüküyor ama ayat-ı tekviniyedir. Kitab-ı Mübin’dir. Emr-i 
itibarilerimiz ise İmam-ı Mübin’dir. Meselemizi toparlarsak: emr-i nisbiler, 
meyelanlarımı etkiliyor. Etkilenen meyelanlarımı itibarlaştırıyorum. 
İtibarlaşdıktan sonra benim ihtiyarım şekilleniyor ve söz ya da davranış olarak 
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ihtiyarlarım dışarı çıkıyor. Cüz’i ihtiyari itibaridir, çünkü nisbi olsaydı, 
değiştiremezdim. Ama itibari olduğu için, değiştirip dönüştürebiliyorum. 
 
Mu’tezile ve Cebriye diyor ki: iki eşit eşya arasında birbirine üstünlük olmadığından, 
benim tercih hakkım yoktur. İşte cüz’i ihtiyari emr-i nisbi olursa, benim tercihim ona 
bağlı olacağından, elim kolum bağlı kalırdı. Çünkü ortada bir üstünlük yok. Ama cüz’i 
ihtiyari itibari olursa, istediğimi seçebilirim. İtibar yapabilirim yani. 
 
Cüz’i ihtiyarın itibari olmasıyla; 
1-İtibariler ile üstün olmaksızın, üstün yaptırabilirsin 
2-Senin, iki eşit eşya arasında, elini kolunu bağlattırmaz (tercih bila-müreccih caiz 
olur). 
 

 

 
Mesela bir şeye meylediyoruz. Meylettiğimiz her şey olmuyor. Meylettiğimiz şeyde 
sabit değiliz, değiştiriyoruz. Eğer cüz’i ihtiyari, emr-i itibari olmasaydı, meyl 

AYNAà İLİM’dir  
(içindekilerle beraber)  

E Ş Y A  

EŞYANIN GÖRÜNTÜSÜ 

Aynada gözükenler MALUMDUR. 
 Aynanın içini boşalırsan ilim olur mu? Olmaz..  
İlmi ilim yapan içindeki malumatlardır. «İlim maluma tabidir.»  

Emr-i nisbiler, ayat-ı tekviniye menşe’li, dış dünyadan 

besleniyor. Emr-i itibariler, evamir-i tekviniye menşe’li, 

içseldir. Sistem olarak ikiside mahluk değil, vücud-u 

ilmileri var. İlim, aynadır. Aynada gözükenlere malum 

denilir. Aynanın içindekileri boşaltırsan, ilim de kalkar. 

İlmi, ilim yapan, içindeki malumatlardır 

Üstad ise;  

O meyelan                   

O tasarruf  

 

Cüz-i İhtiyarî à Emr-i itibaridir diyor 

Maturidi à Meyelana à Emr-i itibari 

Eş’ari      à Taarrufa    à Emr-i itibari   diyorlar 

Emr-i nisbidir diyor        (S 467) 
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ettiğimiz şey anında vücuda gelecekti ve ihtiyarımız ortadan kalkacaktı. Cüz’i 
ihtiyari, emr-i itibari olduğu için, verdiğimiz karardan dönebiliyoruz. Yani 
beslendiği kaynak, mecbur kaldığı bir kaynak değil. İçsel yorumlara ait. Cüz’i ihtiyari, 
vücud-u hariciyeye çıkma şartlarından biridir. O olmazsa, vücuda çıkmıyor. 
 
Bizi sorumlu yapan cüz’i ihtiyari değil. Cüz’i ihtiyariden çıkanlardan sorumluyuz. Cüz’i 
ihtiyarinin içeride vücud-u haricisi olmadığından, zaruret yok. Cüz’i ihtiyarların eğer 
vücud bulmuşsa, yani yaratılmışsa, işte o zaman mesulsün. Eğer cüz’i ihtiyarinin 
vücud-u haricisi olsaydı, neyi ihtiyar ettin, anında vücud bulacaktı, mahluk olacaktı. 
Mesela katilliği hayal ettin, ihtiyar ettin. Anında vücud bulacağı için, katil olacaktın. 
Çünkü vücuda geliyor. 
 
İrade-i külliye à Allah (cc)’ındır. Onun bir cüz’isi bizde var. İhtiyar, esmadır. Allah (cc) 
o sistemi sana verdiği için, o küllinin bir cüzüsün. Bu sebeble ona cüz’î denilmiş. Küllî 
iradenin sana bıraktığı bir numune olarak düşünmeliyiz, cüz-i ihtiyariyi. Yani eşya 
kaynaklı değil. 
 
Metnimize dönelim: Tefekkürle alınanlar, ilime dönüşüyor. İlimle de iz’ana dönüşür. 
İz’an ile de ulvileşiyor, kudsileşir, ruhanileşir. Eğer fıtrat-ı asliyen olmazsa, 
ulvileşemezsin, kudsileşemezsin, ruhanileşemezsin. 
 
İmtisalin kaynağı “şeairdir, örftür, an’anedir, ilhamdır, vahiydir.” Bunlar imtisali aktif 
ediyor. Ama sistemi takip edersek; tefekkür ilme, ilim iz’ana dönüşüyor. Ulvileşir, 
kudsileşir, ruhanileşirse à imtisal çalışıyor demektir. Yani sistemden gittiğimiz zaman, 
“ilim” var. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 32 

İz’andaki İmtisal-3 
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Sual: Kur’an bazı ayetleriyle “düşünmezler mi, akl etmezler mi?” diye hitab 
ediyor. Bu hitab kimedir? 
Elcevab: Birinci derecede insanın hususi dünyasına hitabdır. İnsanın hususi dünyasını 
da dimağındaki tahayyül ve tasavvur mertebeleri oluşturuyor. Tıp ilminde aklında 
çözdüğünü zannettiğin şey aslında tasavvurdadır. Tasavvur akıl zannediliyor. Bunu 
Dimağ şemamızda gösterirsek, 
 

 
Kur’an, “akl etmezler mi” derken, taakkul ve yukarı mertebeleri kastediyor. Düşünceler 
tasavvura ait ama taakkul mertebesinde biri tasavvuru da kullanır. Lakin tasavvurda 
bulunan biri taakkulü kullanamaz. Aslında burada tasavvurun ne kadar önemli olduğu 
da ortaya çıkıyor. Nihayetinde hususi dünyamızı oluşturuyor. Zaten Üstad Hazretleri 
“hususi dünyasını umumi dünya zanneder” diyerek hususi dünyaya dikkat çekmiştir. 
Biz de dahil olmak üzere çoğu zaman tasavvurdayız. Yer yer taakkule çıkabiliyoruz. 
Vahye muhatabiyetimiz nisbetinde taakkuldeyiz. Günahlar da tasavvurdayken 
işleniyor. Orada akıl yok. Taakkule çıktığın an, irade başlar. Cüz’i ihtiyar à 
tasavvurda. (Sureti tasavvurda, kanuniyeti taakkulde, hakikati tasdikte, mahiyeti 
iltizamda) İhtiyarınla günahı tercih ediyorsun. İradenle günahı terk ediyorsun. 
 
İşte burada “akıl ne zaman kullanılıyor?” diye bir soru sorduğumuzda; Dış dünyadan 
güneş, çiçek, ağaç vb eşya à tahayyül ve tasavvurumuzdan girmesiyle, sistem 
çalışmaya başlıyor. Bu sırada tasavvurumuzdaki cüz’i ihtiyar, düşünceler, emr-i nisbi 
ve emr-i itibariler, zanlar aktif. Dışarıdakileri içeri alma özelliğimiz; emr-i nisbimiz. Emr-
i itibarimiz ise; emr-i nisbi ile dışarıdan alınanlarla à geleneğimizi, kültürümüzü, 
nesebimizi, tecrübelerimizi bir araya getirip, harmanlayan tarafımız. Buna vahid-i kıyasi 
diyebiliriz. Bu harmanlananlar vicdanın zihin aynasına atılıyor. Üstad, Kızıl İcaz gibi 
bazı eserlerde; ilmi malum meselesinde, bu zihin ayinesinden bahsediyor. Buraya 
kadar anlattıklarımızın şeması: 
 
 
 
 
 
 
 
 

İLTİZAM 
İTİKAD 

İZ’AN 

TASDİK  

TAAKKUL  

TASAVVUR 

TAHAYYÜL 
Kişilerin hususi 

dünyaları  

à  Salabet 
à  Taassub 

à  İmtisal à Basiret 

à  İltizam à İlim 
à  Bîtaraf à Bilgi 

à  Düşünceler, cüz-i ihtiyar, zan, emr-i 

nisbiler, emr-i itibariler à Vahid-i kıyasi 
à  Safsata 
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Zihin aynası temsili / İlim Maluma tabidir şeması: 
 

 
Zihin aynası ve ilim-malum şeklinin izahatı: Hariçten dimağın tahayyülüne ve 
tasavvuruna malzemeler girer. Bunları içeriye alma sistemimize emr-i nisbi denir. 
İçeriye alınan emr-i nisbiler ve içsel alemimizdeki latifeler, duygular ve meyillerimizi 
tasavvurda bulunan emr-i itibari bütünleştirip buradan da vicdan aynasında bulunan 
zihin aynasına atar. 
 
Zihin aynasında bulunanlara “malûm” denir. Bu malûmlar dimağın tasdik aynasına 
aktarılır. Tasdik aynasına aktarılana da “ilim” denir. Dolayısıyla tasdikteki “ilim” zihin 
aynasında bulunan “malûma” dayanıyor. O zaman “ilim malûma tabi” sırrı. Kısacası: 
dış dünya & içsel dünya tasavvurda, emr-i nisbi ve emr-i itibarilerden geçip, vicdandaki 
zihin aynasına atar. Zihin aynasında bulunanlara “malûm” denir. Bu malûmları Dimağın 
tasdik aynasına atar. Burada ilim olur. Bu ilmin menşei zihin aynasıdır. Yani zihnin dışa 
vuruşu ve sıfatı oluş olduğundan: “ilim maluma tabidir” Bu sistemin bütünlüğünü 
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yukarıdan tutan ayna Kader-i Ezelî aynası. Bunu ihata eden de İlm-i Ezelî aynası 
(Esma-i Hüsnaların bütünlüğü). 
 
Akla şöyle bir soru gelebilir: “Neden tasavvurdan zihin ayinesine aktarılıyor?” ve “Niye 
zihin ayinesinden tasdike geçilip, sistem işliyor?” Bir nokta-i nazarla cevap verebiliriz: 
çünkü mana-yı ismi ve mana-yı harfi zihinde. Bu imbiklerden geçtikten sonra tasdike 
gelip, ilim oluyor. Mana-yı harfi ve mana-yı ismiler, taakkuldeki “Edille-i Şer’iyeye” 
gönderilerek onaylanıyor. Onaylandıktan sonra artık “ilim” oluyor. 
 
Netice olarak: tasdikteki ilim à Edille-i Şer’iyye tarafından onaylanmış son halidir. 
Taakkul ile alakalı bir nokta-i nazar vermek gerekirse: taakkul, zihin ayinesi ile tasdik 
ayinesi arasında süzgeçlik vazifesini gören bir mertebedir. Zihin ayinesinde 
görünenlere à malum denilir. Zihin ayinesinden tasdike gelip, Edille-i Şer’iyye 
ile onaylananlar da à ilimdir. 
 
Böylece Kader bahsinde geçen; “İlim maluma tabidir” ne demek ve nasıl oluyor 
meseleleri de izah edilmiş oldu. Zaten beşer canibinden bakışta, akıl bir çelişki 
yaşamıyor. Ama Allah cc canibinden bakıldığında “İlim maluma nasıl tabi olur?” diye 
akıl kabul etmekte zorlanıyor. Burada yapılan hata, ilmi Allah (cc)’ın zati sıfatı 
zannetmek. Halbuki ilim, subuti sıfattandır. Böyle düşündüğümüz zaman, Allah cc için 
de “İlim maluma tabidir” ifadesi gayet muvafık düşüyor. Buraya kadar beyanatımız, 
imtisalin hulasasını yapmak adına tasavvur, taakkul, tasdik… mertebelerine 
uğrayarak, sistemi gözden geçirmek oldu. 
 
Sual: Sistem, kafir ve mü’minde fark etmeden aynı şekilde mi işliyor? 
Elcevab: İki tane sistem var. Kudsi, ulvi, manevi şeyler “irade” ile yapılıyor. İrade de 
vicdandadır. َمتَخ َkّٰ ُْمِھِراَصَْبا ىَٰٓلعَو ْۜمِھِعَْمس ىَٰلعَو ْمِِھبوُلُق ىَٰلع  Ayetiyle, vicdanları hatmedilenlere 
işaret ediliyor. Kur’an bunlara “Vicdansız” diyor. Üstad Hazretleri münafığa, “vicdansız” 
diyor. Peygamber Efendimiz sav münafığın sıfatlarını şöyle sıralıyor: “yalan söyler, 
sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.” Üstad Hazretleri de münafığın şu iki sıfatına 
dikkati çekiyor: 1-Peygamber Efendimiz asm’ın çok şiddetli aleyhindedir. 2-
Vicdansızdır. Vicdan olmayınca, vicdanın içindeki “irade” de devre dışı. Bu durumda 
vicdan hatmedilince, münafık, tasavvurdaki cüz’i ihtiyarı ile hareket ediyor, çünkü 
iradesi çalışmıyor. 
 
Sual: Fetret ehli nasıl Müslüman oluyor? 
Elcevab: Allah cc o vicdanı kapatmıyor. Münafığın kalbleri artık yalan, çıyan olduğu 
için, komple ilahları o oldu. Ama ehl-i fetret öyle değil. O yüzden Müslüman olabiliyor. 
Çünkü vicdanları ve kalbleri hatmedilmiyor. Onlarda kasd yok. Ama münafık, kasd 
edileni kasd ettiği için; değil sadece Latife-i Rabbaniye, vicdanın bütün birimleri artık o 
oluyor. İşte o da ilahları olmuş oluyor. Onu putlaştırıyor çünkü. Cenab-ı Hakk da 
arzusunu ilah edinenlerden bahsediyor. Hatmedilenin yerine bir şey koyuyor (para, 
arzu, dünya vb). Vicdanın devre dışı olması demek, vicdanı sıfırlamak değil. Vicdanı 
ortadan kaldıran kendisi. Ne kaldırdıysa, ilahı o oluyor. Mesela: hevasını, nefsini, 
kişileri ilah ediniyor. Latife-i Rabbaniyesi, ilah edindiği şey yönünde çalışıyor. Bunu 
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yapan da, tasavvur mertebesindeki cüz’i ihtiyari. Ulvi ve kudsi şeylerde, yani 
vicdaniyatla alakalı şeylerde sistem, cüz’i ihtiyarın devreye girmesiyle işlemeye 
başlıyor. İrade sonra devreye giriyor. Yani tasavvurdan sonra zihin ayinesine giriyor. 
Zihin ayinesine girince, irade de aktif oluyor. Ondan sonra mana-yı harfi ve mana-yı 
ismi imbiklerinden geçiriliyor ve ilim ortaya çıkıyor. Küfür de de ilim var yani kafirde 
de taakkulden sonraki sistem çalışıyor, devre dışı değil. Tasavvurdan sonra 
taakkuldeki pek çok birimden, mesela zekayı, kullanıyor. 
 
Sual: Kafirin tasdikindeki ilmi (kudsi olmayan) ilim nev’inden sayılır mı? Eğer 
sayılırsa, taakkuldeki bilgiden farkı nedir?  
Elcevab: Kudsi ilim; tasavvurdaki süreçten sonra, Edille-i Şer’iyye, mana-yı harfi, 
mana-yı ismi imbiklerinden geçirilen ilimdir. Küfür de ilimdir. Üstad Hazretleri, küfrü, 
kabul-ü adem ve adem-i kabul diye ikiye ayırıyor. Kafirin ilim zannettiği, ilim değil. Ama 
ilim zannettiğini tasdik ediyor. Sistem çalışıyor. Netice olarak kafirin de tasavvurdan 
sonraki mertebeleri aktif, yani iz’anı, itikadı, iltizamı çalışıyor. Fakat taakkuldeki bütün 
birimler (aklın bütünlüğü); Edille-i Şer’iyye, mana-yı harfi, mana-yı ismi imbiklerinden 
geçmediği için, o akıl, akıl olmuyor. Akıl, külli akla bağlanınca, ilim, ilim oluyor. Ama 
onların da bir itikad ettikleri, bir iltizam ettikleri var. Bu nasıl oluyor diye akla soru 
gelebilir: Sistem kuru olarak herkeste var. Biz dersimizde, sistemin tam manasıyla 
çalışmasıyla kemalini bulan, zirveye ulaşan halinden bahsediyoruz. 
 
İki tane küfür var demiştik: 

1. Benim problemim değil, böyle bir ihtiyacım yok diyen, lakayt olan kafirin küfrüdür 
ki; adem-i kabuldür. 

2. Yoktur deyip, iddia eden, isbata mecbur olan kafirin küfrüdür ki; bu da kabul-ü 
ademdir. 

 
• Adem-i Kabul  à Tasavvurun içindeki düşüncelerdedir. (Lakaytlık) 
• Kabul-u adem  à Taakkuldedir. (İddia, dava) 

 
“Latif, nazik su incimad emrini aldığı vakit, öyle şiddetli bir şevk ile o emre imtisal eder 
ki, demiri şak eder, parçalar.” (Lem’alar 125) Çıkarım: İmtisal sırrıyla; en küçük, en 
büyük oluyor. En zayıf, en güçlü oluyor. En uzak, en yakın oluyor. En cüz’i, en külli 
oluyor. 
 
İmtisal:  à en küçük en büyük oluyor.  à Asker 

à en uzak en yakın oluyor.  à (Mazi, müstakbel, zaman, mekân) insan  
kul olursa 

à en cüz’î en küllî oluyor.  à On sekiz bin alem olması 
à en zayıf en güçlü oluyor.  à Güneşe karşı kökler, yapraklar, çocuklar 

 
• Cüz’î ve Küllî  à soyut kavramlar için kullanılır 
• Cüz ve Küll  à somut kavramlar için kullanılır 
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Evamir-i Rabbaniye emrediyor. O da evamir-i tekviniyesini imtisal ediyor. O zaman 
insanda şevk ve lezzet ortaya çıkıyor. Evamir-i Rabbaniye emredince, insanda 
evamir-i tekviniye aktif oluyor. 
 
Sual: Evamir-i tekviniyenin içinde ne vardı?  
Elcevab: Evamir-i tekviniye  à ihtiyaç 

à iştiyak 
à incizab 
à meyil 

 
Allah’ın evamir-i Rabbaniyesini devre dışı yapan, bizdeki o irade ve ihtiyar. İmtisal 
ettiğin anda otomatikman evamir-i tekviniye devreye giriyor. Allah cc ağaca, çiçeğe 
değil, evamir-i tekviniyelerine müdahale ediyor. İşte taşların da lezzeti var, suların da 
lezzeti var. 
 
Nokta-i Nazar: İmtisalin kadar intisabın var. İntisabın kadar da yoksun. Bütün 
mevcudat imtisalde (şu an). 
 
“Her şey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaç ile amel etse, o Kitab-ı Mübin’in 
düsturlarını bilmeyerek imtisal ediyor.” (Lem’alar 126) Çıkarım: Yani, bilmesen de 
oluyor. Mesela; asker, kök, yaprak imtisal ediyor. Ne işe yarıyor? Ne işe yarayacak 
biliyor mu? Bilmiyor… Evamir-i tekviniyesine (ihtiyaç, iştiyak, incizab, meyil) 
imtisal edince, Kitab-ı Mübin’i okuyor. Kitab-ı Mübin’in düsturlarına imtisal etmiş 
oluyor. İnsan imtisal ile fıtrat-ı asliyesine bağlanıyor. Bu da insanın İmam-ı Mübin’i yani 
mazi ve müstakbelini halde yaşamasına vesile oluyor. 
 
Sual: Evamir-i tekviniyesine imtisal edince Kitab-ı Mübin’i okuması ne demektir? 
Elcevab: Kitab-ı Mübin’in düsturlarına imtisal etmiş oluyorsun. Yani fıtrat-ı asliyeni 
yaşadın mı; -ki aslında ihtiyaç, iştiyak, incizab, meyil var- (mesela göz görmek ister, 
kalb iman etmek ister) Kitab-ı Mübin’in düsturlarını yaşamış oluyorsun. Kitab-ı Mübine 
imtisal edince insan, fıtrat-ı asliyesine bağlanmış oluyor. Bu da insanın İmam-ı 
Mübin’i yani mazi ve müstakbelini halde yaşamasına vesile oluyor. İşte o vakit 
orası-burası diye bir şey kalmıyor. Orası, burası oluyor. İmtisal sırrıyla, insanın seviyesi 
kadar, zaman-mekân kalkıyor. Uzak-yakın, büyük-küçük, zayıf-kuvvetli bir şey oluyor. 
Emre mukabil imtisal oluyor. Yani Allah cc emrediyor (emir=ilim), İmam-ı Mübin aktif 
oluyor. Kitab-ı Mübin ortaya çıkıyor. Evamir-i tekviniye her şeyin yazılımı demektir. 
 
Sual: Evamir-i tekviniyenin kanundan farkı nedir? 
Elcevab: Yazılım, kanundan daha cami, daha içerde. Sıralama: Yazılım à Kanun à 
İnsan. Kanun, yazılıma göre işliyor. Sıralama: Allah cc à İlim & Emir à Yazılım 
(Evamir-i tekviniye) à Kanun à İnsan. 
 
Evamir-i tekviniye demek, yazılım demektir. Oraya (yazılıma) emrediliyor. O da imtisal 
ediyor. Ordudaki askerin “emredin komutanım” demesi gibi. Sonra Kitab-ı Mübin 
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düsturlarına imtisal etmiş oluyor. Böylece insan imtisal ile fıtrat-ı asliyesine bağlanıyor. 
İmtisalimiz kadar hayatımızda fıtrat-ı asliyemiz var. 
 
İntisab, Neseb ve İmtisal ilişkisi: İntisab, nesebten geliyor. Nesebi aktif edince, 
imtisal oluyor. Mesela asker komutana itaat ediyor. Babaya da itaat ediyor. Babaya 
itaat à hürmetten ileri geliyor. Yani intisabtan geliyor. Komutana itaat ise, à imtisalden 
geliyor. 
 

• İntisab à Nesebten (nesebi, evamir-i tekviniyedir)  à Yazılım 
• İmtisal à Emre verilen cevap        à Kanun 

 
• İman   à intisabdır 
• İslamiyet  à bir imtisaldir 

 
Mevcudat, Allah’a cc imtisal eder, intisab etmez. İnsan intisab eder, yani intisab insana, 
şuura mahsus. 
 

• İman, İz’andır. İz’an  à Hakkı tasdik ve kabul. 
• İslamiyet ise    à Hakka tarafgirlik, teslimiyet ve inkıyaddır.  

 
İnsan, Allah’a cc intisab eder. İslamiyet’e, imtisal eder. İnsan, imtisal ile fıtrat-ı 
asliyesine bağlanıyor. Aslı, kökenidir. Niye bağlanıyor? Çünkü henüz nesebi yok. 
 

• İnsan, imtisal ile à intisabını yaptı.  
• Nesebini belirleyenà intisabdır. 
• Nesebini ortaya çıkaran à bizdeki imtisaldir.  

 
Sual: İnsan Kitab-ı Mübine nasıl uyuyor? 
Elcevab: Evamir-i tekviniyesine imtisal ederse, yaşarsa, Kitab-ı Mübin’i oluyor (İrade 
ve Kudret) 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 321 deki metinde diyor ki: “Eğer o çekirdek, o manevî cihazatını 

ِبَحْلا ُقِلاَف ىَوَّنلاَو ّ   nın emr-i tekvinîsini imtisal edip hüsn-ü istimal etse; o dar âlemden 
çıkacak, meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'î hakikatı ve ruh-u manevîsi, 
büyük bir hakikat-ı külliye suretini alacaktır.” Çekirdek, imtisal ile ağaç oluyor. Ama 
ağacın da çekirdekte bir intisabı var. Emr-i tekviniyesine imtisal edip, o dar alemden 
çıkarsa, ağaç oluyor. Ağaç olduğu zaman da teşahhuslanan meyvenin intisabını 
bilmesi gerekiyor. Meyve, meyve haline geldi ama kökenindeki intisabı, bağı bilmezse, 
ağaçtan düşer, yalnızlaşır, tek başına kalır yani ademe düşer. Diyelim ki, ağaç meyve 
verdi. Meyve tak diye yere düştü. Niye düştü? Bu meyve aslını unutursa (ki aslına 
bağlayan intisabtır ve bu meyveyi dala takan imtisaldir) tabiri caiz ise, nankörlük 
ederse, daldan kopar, aşağı düşer, çürür. Ama tam tersi, meyvedeki çekirdek 
nankörlük yapmayıp, kökenini unutmazsa, bütünlükte kalır, daldan düşmez. İmtisalde 
olunca (durunca) à otomatik olarak intisabı da oluyor. 
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 “İsm-i Hafizin tecellisi altında kemal-i imtisal ile hatasız olarak…...Ve öyle tevfik-i 
hareket ediyorlar ki: onların hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kasd, bir irade, bir 
ilim, bir kemal, bir hikmet parladığı görünüyor.” (Lem’alar 137) Çıkarımlar: Kişi iz’anla 
evamir-i tekviniyesine imtisal ederse, bağlanırsa; bir şuur, bir basiret, bir kasd, bir irade, 
bir ilim, bir kemal, bir hikmet ortaya çıkıyor. Bu sıfatlar kişide, iz’an ile evamir-i 
tekviniyesine imtisal etme nisbetinde ortaya çıkıyor. Yani herkes için hususi. Bir 
insanda, evamir-i tekviniye (asıl) yoksa şuur, basiret, kasd, irade, ilim, kemal, hikmet 
de yoktur. Daha önce bahsi geçen: “Onların ilim dedikleri, ilim değildir. Düşüncelerini, 
ilim zannediyorlar.” İfadesi buraya bakıyor, yani ilim yok. Buraya kadar bahsimiz 
kâinatta cari olan tarafıydı. Dimağ ile ilişkisine gelelim: İz’an, dimağın maneviyatı idi. 
Bir insanda iz’an varsa, imtisali vardır. İmtisali varsa, o nisbette şuur, basiret, kasd, 
irade, ilim, kemal, hikmet vardır. Yani dimağındaki iz’an çalıştı. Çalışması demek, 
imtisal çalışıyor demek. İmtisal de evamir-i tekviniyesine bakıyor. İşin ucu buraya 
dayanıyor. Yani imtisalin tek bir gözü var. O da evamir-i tekviniyeye bağlı. 
 
İmtisalin kıblesi à Evamir-i tekviniye. İnsanın dimağı var, dimağda iz’anı var, 
iz’anda imtisal var, imtisal ise evamir-i tekviniyeye bakıyor. 
 

 
Sağlamasını yaptığımızda, kafirin iradesinin çalışmadığı, cüz’i ihtiyarisiyle hareket 
ettiği isbat edilmiş oldu. Nasıl ki: akıl, taakkulun sıfatı idi. Aynen öyle de: imtisal de 
iz’anın sıfatıdır. İmtisal, evamir-i tekviniyeye (yazılıma) bağlanınca; ihtiyaç, iştiyak, 
incizab, meyil oluyor. İmtisalinde sorunu olanın; ihtiyaç, iştiyak, incizab, meyli olmuyor. 
Mesela: kafirin iz’anı var, imtisali de var. Ama daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz 
üzere iki türlü fıtrat var. Biri fıtrat-ı selime, diğeri fıtrat-ı seniye. Bu daha sonra 
kazanılan fıtrattır. İşte kafirin fıtratı daha sonra kazanılan fıtrat-ı seniyedir; ki asli 
yazılım (fıtrat-ı selime) değil. Adem hesabına çalışıyor. 
 
Sözler 321 de: “Eğer insan, şu dar alem-i arzîde, hayat-ı dünyeviye toprağı altında o 
cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse…” Nefsin hevesatına sarf etmek, 
evamir-i tekviniyesine uygun hareket etmiyor, ademe kullanıyor demek. Metnin 
devamında: “…cüz’i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde 
çürüyüp tefessüh ederek, mesuliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu 
dünyadan göçüp gidecektir.” diyor. Yani kafir, evamir-i tekviniyesine imtisal yapamıyor. 
Yapamayınca, iltizamı, itikadı yanlış yere gidiyor. İşte mevzu burada aslında değişiyor. 
Evamir-i tekviniyesine uygun hareket etmemekle sistem batıla doğru çalışıyor. 
Kafirden ağaç çıkmıyor diyebiliriz bu durumda. Halbuki evamir-i tekviniyesine imtisal 
etse, o çekirdek ağaç olacak. 

à ihtiyaç  
à iştiyak 
à incizab 
à meyil Kafir evamir-i tekviniyesine  

imtisal etmiyor  

Dimağ à İz’an à İmtisal à Evamir-i tekviniye     à bir şuur 
à bir basiret 
à bir kasd 
à bir irade 
à bir ilim 
à bir kemal 
à bir hikmet 

bizde tezahür ediyor 
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Sual: Şecere-i Zakkum nedir? 
Elcevab: “Şecere-i Zakkum”, ağacın çıkmamasının adıdır. Çünkü günahlar ademidir. 
Vücudu yok ki ağaç olsun. 
 

• Zakkum à ademin bütünlüğüdür 
• Zakkum à yokluğun vücududur 
• Zakkum à tubanın ortaya çıktığı zeminsiz zemindir 

 
Konumuza dönelim: Dimağ çalıştı, iz’an çalıştı, imtisal çalıştı, evamir-i tekviniye çalıştı 
à insanda: ilim, hikmet, basiret, kemalat, kasd, irade, şuur ortaya çıktı. Basiret à 
İmtisalde. Yukarıda geçtiği üzere, günah ile alakalı olarak şunları ilave edersek: 
Günahın vücudu yoktur, ademîdir. Yani bir vücud mertebesinden çıkmanın adı 
ademdir ve günahtır. Mesela namaz kılmamak haramdır. Kılmamakla, yapmamakla 
günaha girmiş oluyorsun. Aynen dümenci neferin vazifesini yapmamakla gemiyi 
batırması gibi. 
 
Sual: Ademin vücudu yoksa, nasıl vücuda çıkıyor? Yani vücuddan adem nasıl 
çıkıyor?  
Elcevab: Vücuda çıkmayan her şey, ademdir. 
 
Nokta-i Nazar: bir Müslüman evamir-i tekviniyesine imtisal ederse; dimağı à hikmet, 
kemalat, ilim, irade, kasd, basiret, şuur gibi tezahürler çıkartır. Bu tezahürler çıkınca, 
dimağı bütünlüğe gelir. Dimağın bütünlüğe gelmesi için an şart à evamir-i 
tekviniyeye imtisal etmektir. Tarihçe-i Hayatta Üstad Hazretleri için, hayalini bile israf 
etmemiştir, hayalini hikmetlerde kullanmıştır diyor. Hayali şerde kullanırsan à safsata, 
hayırda kullanırsan à hikmet ortaya çıkıyor. 
 
“Hem nasıl ki itaat ve imtisal ve emir dinlemek sırrıyla; bir kumandan bir arş emriyle bir 
neferi hücuma sevk ettiği gibi…” (Şualar 659) Çıkarım: Emir, imtisalin arkası 
 

• Emirden   à imtisal 
• İmtisalden   à evamir-i tekviniye çıkıyor.  
• İtaat    à iltizamla 
• İmtisal    à iz’anla 
• Emir dinlemek à tasdik ile oluyor. 

 
İnsan bu üç sıfatla “aynı” hükmüne geliyor. İnsan, aynı düzeye geliyor. İmtisal 
olabilmesi için, insanın dimağında iz’an olması lazım. Bir asker ordu içinde; itaat, 
imtisal, emir dinlemek sıfatlarının üçüyle à tek vücud oluyor. Tek vücud olursa, illet-i 
tamme oluyor, vücud oluyor, mahlûk oluyor. İllet-i tamme olmazsa, vücuda çıkmaz. 
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Neferlerin ortaya çıkması için, vücud olması için à illet-i tamme lazım. İllet-i tamme 
için deà ilim, irade, kudret lazım. 
 
“Biz de hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennem-
i cehl ile muazzeb olduk.” (Muhakemat 30)  
 
Sual: Fıtrat ile hilkat arasındaki fark nedir? 
Elcevab: Yirminci Mektub’da “hilkatin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi” tabiri 
geçiyor. Hilkat; yoktan her şeyi Allah’ın cc yaratması. Fıtrat ise; her yaratılanların farklı 
farklı olmaları. Şeriat-ı fıtriye à kadın-erkek aynı. Ama fıtratta farklı, kanun ve namus 
arasındaki ilişki gibi. Hilkat denilen şeriat-ı fıtriye, herkes eşit.  
 
Cehennem-i cehl: ahiretteki cehennemin karşılığı. Cehil denilen bu, dünyadaki cehl-i 
cehennem, işte bunun içine atıldık. Cehl-i cehennemin içindeki azap çeşitleri: “dehşet, 
vahşet, yütm, ye’is, kalak…” (Sözler 741). İşte bu cehennemin adıdır à cehl-i 
cehennem. 
 
Çıkarım: Şeriat-ı fıtriye: fıtratımızın dışa vuruşları olan adetullah kanunlarıdır. 
Yaradılışımızla hareket edersek, bu da fıtrat oluyor. Yani hilkat à fıtrata dönüşüyor. 
Metinde “hilkatin en yüksek bir gayesi” diye geçiyor, netice yok yani. Şeriat-ı fıtriyede 
yani yaradılışta; kadın, erkek, toprak, taş, ağaç, hepimiz aynıyız. à Allah’a bakan 
yönü. “Fıtratın en yüce neticesi” derken, artık burada bir belirleniş var. Kadın, erkek, 
taş, ağaç vb. diye ayrılıyor. 
 

EVAMİR-İ TEKVİNİYE 

İLLET-İ TAMMELİ 

• Vücud-u hariciye dönmüş halidir. 

• Şecere-i Hilkat 

• Mec’ulun Nur tarafında 

İLLET-İ TAMMESİZ 

• Allah’a bakan yönüdür 

• Vücud-u haricisi yoktur  

• Mec’ulun Mana tarafında 

bakar 

İLLET-İ TAMME olabilmesi için  

à  vücub   à ilim 

à  zaruret à irade 

à  lüzum   à kudret 

v 

 

İTAAT ve   à KUDRET 

İMTİSAL ve  à İRADE 

 

EMİR dinlemekà İLİM 

Kitab-ı Mübin 

İmam-ı Mübin 
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• Hilkat à Şeriat-ı fıtriye (Allah’a cc bakan yönü), Kanun. Vücud çıkma. 
• Fıtrat à Mahluka bakan yönü, Namus. Mevcuda çıkma. 

 
“Hilkat” denilince, bizimle alakası yoktur, Şeriat-ı fıtriyedir. Sen bunu kullanacaksın. 
Senden beklenen ise “fıtrat”. Hilkat à geliş yönü Fıtrat à gidiş yönü 
(kazanımlarımız) 
 
“Zira iman hem tasdik, hem iz’an, hem iltizam, hem teslim, hem manevi imtisaldir. Şu 
tenkid; imtisali, iltizamı, iz’anı kırar.” (Hutbe-i Şamiye 140) Çıkarım: Tenkid, imanın 
yapısını bozuyor. 
 

 
Maddi ve manevi imtisal: Nokta-i Nazar: metinde imana, manevi imtisal diyor. Eğer 
imandaki imtisali konuşuyorsak, bu manevi imtisaldir. Ama mevcudatın evamir-
i tekviniyesine itaatini konuşuyorsak, bu da maddi imtisal. Mesela: suyun incimad 
etmesi veya ipek gibi yumuşak kök ve damarların sert taş ve toprağı delip geçmesi 
gibi). 
 
Nokta-i Nazar: 

• İman  à Manevi imtisale bakıyor 
• İslamiyet  à Maddi imtisale bakıyor 

 
“Hususi kemali, istidadatını bil-fiile çıkaran has vücuddur. Bütün kâinatın (Kün) emrine 
itaati, bir zerre neferin itaati gibidir. (Kün) emr-i ezelisine mümkinin itaat ve imtisalinde, 
meyil ve ihtiyaç ve şevk ve incizab mümteziç, mündemiçtir.” (Sünuhat -Tuluat- İşarat 
22) Çıkarım: Kün emr-i ezelisine itaat ve imtisalinden; meyil, ihtiyaç, şevk, incizab 
ortaya çıkıyor. 

 
Sual: “Kün” emri ne demek? 
Elcevab: Emrettiği zaman; eşyanın meylini, ihtiyacını, şevkini, incizabını aktif edendir. 
Sözler 528 de şu şekilde geçiyor: “İrade-i Ezeliyeden gelen “Kün” emr-i ezelisine 

İMAN      à hem tasdik      (ilim) 

                 à hem iz’an        (imtisal) 

                 à hem iltizam    (taassub) 

                 à hem teslim                    ? 

                 à hem manevi imtisal    ? 

TENKİD à  imtisali 

               à  iltizamı 

               à  iz’anı 

kırıyor 
İntisab  
Hakkı kabul  
Hakkı tasdik 

Kün emr-i ezelisine itaat à meyil 

                                             à  ihtiyaç 

                                             à  şevk   

                                             à  incizab 

mümteziç 

mündemicdir 
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mümkinatın itaati ve imtisalinde yine iradenin tecellisi olan meyil ve ihtiyaç ve şevk ve 
incizab; birden beraber mündemiçtir.” 
 

 
Sual: “Kün” emr-i ezelisinin şecere-i hilkatteki yeri nerede? 
Elcevab: (Batın esmaları ifade eden Kader-i Ezeli, İlm-i Ezeli’de) Emr-i kün feyekün 
tezgâhı ise, Levh-i Mahv-İsbatın altında. 
 

 
Sual: Ne yaparsak yapalım, veren ile verilen eşit. Altında cebir kokuyor. Bunun 
hallini isterim:  
Elcevab: Mec’ul’deki irade meseleyi çözüyor. Çünkü mec’uldeki irade, mahluk değil, 
vacib de değil. Peki ne? à Taayyün ve teşahhus olmasıyla berzahtır. (Şualar 9) İşte 
mutlak hürriyet de buradan çıkıyor. Mec’ul, meyvedeki çekirdek; mahluk da değil, 
vacibde değil. Mec’ulde; ilim, irade, kudret-i ilahiyeler var. Mahluk değil, vacib değil. 
İşte mutlak hürriyet buradan geliyor.  
 
İnsan, suretinde iken, hakikatını burada yaşamaya, hakikatine gitmeye, bu dört sıfatın 
ve özelliğin (meyil, ihtiyaç, şevk, incizab) mümteziç ve mündemiciyledir. İnsanı sureti 
burada, hakikatı orada olsun. İşte Allah cc hakikatımızı burada yaşayalım diye bize bir 
yöntem vermiş. Yani meyil, ihtiyaç, şevk ve incizabla à suretindeyken, hakikatını 
yaşıyorsun. Mesela simaların farklı olması, ruhların farklı olmasından kaynaklanıyor 
yani simalar ruhun dışa vuruşu. Şu anda sima, orayı yaşıyor, oraların dışa vuruşlarıdır 
sima. Beden-ruh ilişkisinde cari olan kanun, dünya-ahiret ilişkisi için de geçerli. 
 

İrade-i 

Ezeliyeden 

gelen  

à Meyil 

à  İhtiyaç 

à  Şevk   

à  İncizab 

birden 

beraber  

mündemicdir 

İRADE’nin tecellisi  

à Kün emr-i ezelisine  à mümkinatın à itaati ve 

                            à imtisalinde 
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“Cumhuru, bürhandan ziyade mehazdaki kudsiyet imtisale sevk eder.” (Sünuhat-
Tuluat-İşarat 30) “Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur’an gösterilse idi, 
zihin tabii olarak müşevvik-i imtisal ve mukız-ı vicdan ve lazım-ı zatı olan ‘kudsiyete’ 
intikal ederdi. Ve bu suretle kalbe meleke-i hassasiyet gelerek, imanın ihtaratına karşı 
asam kalmazdı.” (Sünuhat-Tuluat-İşarat 30) 
 
Çıkarımlar: İz’andan imtisal çıkıyor. İz’anı da kudsiyet ve mehaz çalıştırıyor. Yani 
imtisali mehazdaki kudsiyet aktif ediyor. Öyle ise imtisali iki şey çalıştırıyor: 1-kudsiyet, 
2-me’haz. Bu nedenle doğruyu kimin dediği önemli. 
 
Bir insanda kudsiyet olabilmesi için; 

• Kuvve-i kudsiye 
• Kuvve-i ulviye 
• Kuvve-i maneviye   lazım. 

 
Zihni aktif eden üç şey: 

• Müşevvik-i imtisal 
• Mukız-ı vicdan 
• Lazım-ı zati 

 
à Bu üçü olunca da kudsiyete giriyorsun.  
à Ve böylece kalbinde hassasiyet melekeleri gelişiyor. 
à Sonra, insan kalbinde hassasiyet melekelerinin gelişmesi nisbetinde emirlere 

sağır (kapalı) olmuyor. 
 

• İtikadların cem’i à senin “İlahın” 
• Amellerin cem’i à senin “Rabbin” 

 

Bir şeyin kudsiyeti olabilmesi için, altyapısında; 
à Müşevvik-i imtisal 
à Mûkız-ı vicdan 
à Lazım-ı zati     

 
Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan doğruya Kur’an gösterilseydi, zihnimiz (müşevvik-i 
imtisal, mukız-ı vicdan, lazım-ı zati) ile kudsiyete intikal ederdi. (Eğer bunları içinde 
barındırıyorsa, kudsiyet olur). Yani eğer iz’anımızı, yani imtisalimizi, yani evamir-i 
tekviniyemizi (fıtrat-ı şeriatımızı) ki içinde; 
 

Eğer zaruriyat-ı diniyede doğrudan  

doğruya Kur’an gösterilseydi  

zihin tabii olarak à  müşevvik-i imtisal  

                                à mukız-ı vicdan 

                                à lazım-ı zati  

“kudsiyet”e  

intikal ederdi. 

lazım ve zihnimizi aktif edip aslına bağlıyor.  
Zihin, kudsiyetin derecesi nisbetinde aktif.  
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Bu üç tabirin içini doldurarak kudsiyet tarifi yaparsak: 

1. Hilkatin gayesini (müşevvik-i imtisal) 
• Yaradılışımız 
• Şeriat-ı fıtriyemiz 
• Evamir-i tekviniyemiz 

2. Fıtratın neticesini (lazım-ı zati) 
3. Vicdanımızı (mukız-ı vicdan) 

aktif ediyorsa, bunun adı “Kudsiyettir”. Öyleyse zihin à kudsiyetle çalışıyor. 
 

 
Dışarıdan göz, kulak, ağız vasıtasıyla alınanlar, dimağımızın tasavvuruna geldi. 
Gelenleri alabilme özelliğimiz emr-i nisbilerimiz idi. Emr-i itibarilerimiz olan kültürümüz, 
nesebimiz, bilgilerimiz, düşüncelerimiz tasavvurda duruyor. Vahid-i kıyasi; emr-i 
nisbilerimizi ve emr-i itibarilerimizi harmanlayıp, bir bütün yaptı. Yaptıktan sonra zihin 
ayinesine atıyor. Atılanlara “malum” deniliyor. Bir şeyin kudsi olabilmesi için; müşevvik-
i imtisal, mukız-ı vicdan, lazım-ı zati gerekli. İşte sistemde bunu yapan; mana-yı harfi 
ve mana-yı ismiler. Mana-yı harfiyle kudsiyet uyanıyor. Uyanınca, bu malumu 
tasdike atıyor. Atma işlemi sırasında, Edille-i Şer’iyeler devrede. Neticede, tasdikte 
“ilim” oluyor. Bu ilim de zihin ayinesindeki “maluma” tabi. Ondan sonra bu ilim, dimağın 
tahayyülünde elbise giyiyor, yani kelama dönüşüyor. Son olarak da ağızdan 
“kelam” olarak çıkıyor. 
 
Herkesin zihni çalışıyor vaziyette ama kudsiyete intikal edebilmesi için; müşevvik-i 
imtisal, mukız-ı vicdan ve lazım-ı zati lazım. İşte bu üçünü de aktif eden, sistemdeki 
“mana-yı harfi” dir. Velhasıl-ı kelam: zihin, kudsiyetle çalışıyor. Demek ki meleke-i 
hassasiyet, vicdandaki zihnin kudsiyetinden geliyormuş. Bir şeyin meleke kazanması 
için, o şeyin kudsileşmesi lazım. Burada bahsi geçen melekeler, kalbi manadaki 

• müşevvik-i imtisal dediğimiz  à  hilkat 

• mukız-ı vicdan dediğimiz        à  vicdan 

• lazım-ı zati dediğimiz              à   fıtrat 

varsa – aktif ediyorsa; o şey kudsidir.  

Ve zihni aktif ediyor. 

malum Zihin 
aynası 

(ilim -maluma tabi) 
TASDİK 

Tasavvur 

Tahayyül 

(ilmin elbise 

giydiği yer) 

ilmin elbise giydikten 
sonra ağızdan Kelam 

çıkıyor 
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melekeler. Yoksa zanaatlardaki (marangozluk vb gibi) melekeler değil. Zihnin 
kudsilenmesi nisbetinde kalbe meleke-i hassasiyet gelir. Kur’an’daki ayetler, 
namaz ve ibadetlerdeki hareketler zihinle alakalı: Zihin tekrar ile temizleniyor ve 
çalışıyor ve istikamete giriyor. Kur’an ayetlerinin kudsiliği, zihin aynasını tekrar ile 
parlatıyor. 
 
Hulasa notlar: Nasıl ki taakkulde akıl var, akılda zekavet var, zekâ aklın sıfatıdır. Öyle 
de iz’anda imtisal var. İmtisal, iz’anın sıfatıdır. Zahir, iz’andır. Batın, imtisal sırrıdır. 
İz’anın işlevi, çalışması imtisaldir. 
 
Meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab à daha ilerisine, iki katına ziyadeleşerek gidiyor. Yani 
meylin iki katı ihtiyaçtır. İhtiyacın iki katı iştiyaktır. İştiyakın iki katı incizabdır. Bu dörtler 
vicdanın içindeki dörtlerle örtüşüyor. Vicdanın içinde; irade, zihin, his, latife-i 
Rabbaniye var. Meyil à ihtiyaç à iştiyak à incizab à evamir-i tekviniye. “Meyil 
muzaaf olsa ihtiyaç olur. İhtiyaç muzaaf olsa, iştiyak olur. İştiyak muzaaf olsa, incizab 
olur.” (Sözler 528) 
 
Vicdan; 

• İrade à İbadetullah (İbadetullahın muzaafı à Marifetullaha dönüşüyor) 
• Zihin à Marifetullah (Marifetullahın muzaafı à Muhabbetullaha dönüşüyor) 
• His à Muhabbetullah (Muhabbetullahın muzaafı à Müşahedetullaha dönüşüyor) 
• Latife-i Rabbaniye à Müşahedetullah 

 
Katlanarak gidiyor. İnsandaki iradeyi arttıran, ibadetlerin artmasıdır. İbadeti artarsa, 
iradesi artar.  Bu bir kanundur. A = B ise B = A dır. Ne kadar marifet varsa, o kadar 
zihni var. Zihin ne kadar artarsa, marifet o cihette artar ki bu da kudsiyetle olur. Diğerleri 
için de kanuniyet geçerlidir. 
 

 

Latife-i Rabbaniyede, incizab ve cezb olur. Bu incizab ve cezbden,  

iştiyak olur. Bu iştiyak, ihtiyaç olur. Bu da nokta-i istinad ve  

nokta-i istimdad olur. Bu ihtiyaç da insana meyil verir.  

İşte iradenin meylin altyapıları.  

Bu kişi cüz’i ihtiyarisiyle aklını kullanır. Hidayet ve istikamete yürür.  
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“Hidayet-i İlahiyeye mazhar akıl sahibi onlardır.” (Şualar 509). “Çünkü onların cüz’i 
ihtiyarileriyle hasıl-ı bil-masdar olan hidayete yürümeleri üzerine, Cenab-ı Hak o sıfat-
ı sabite hidayeti halk ve ihsan etmiştir.” (İşarat-ül İ’caz 61) 
 
Bizde kudsiyet çalışınca, zihin çalışır. Zihin çalışınca, irade çalışır. İrade çalışınca, 
ihtiyaç hissedersin. İhtiyaç da şiddetlenirse, iştiyak olur. İştiyak da şiddetlenirse, 
incizab olur. Bu kişi böylelikle cüz’i ihtiyarisiyle aklını kullanır. Bu malzemelerle hidayet 
ve istikamete yürür. Aklı istikametine koyan; meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizabdır. İşte o da 
kudsiyettir. 
 
Netice: Emr-i nisbilerimizle dışarıdan aldık. İçerde, emr-i itibarilerimiz olan; 
duygularımız, düşüncelerimiz, kültürümüz, nesebimiz vb. vahid-i kıyasi ile 
harmanlandı. Harmanlananlar vicdandaki zihin ayinesine atıldı. Zihin ayinesinde 
mana-yı harfiyle kudsiyet kazandı. Kudsiyeti, vicdanda; insandaki müşevvik-i imtisal, 
mukız-ı vicdan, lazım-ı zati ile kazandı. Sonra bu kudsiyet kazananlar Edille-i 
Şer’iyeden geçip, dimağın tasdik ayinesine atıldı. Artık tasdik ayinesine atılanlar bu 
imbiklerden geçtiği için, seni tanımladığı için, kudsi olduğu için, “ilim” dir. Vicdandaki 
zihin ayinesindekiler ise “malum” dur. Sonra dimağın tasdikindeki ilim, meylimizi 
arttırıyor. Meylimiz artınca, ihtiyacımız artıyor. İhtiyacımız şiddetlenince, iştiyakımız 
artıyor. İştiyakımız artarsa, incizabımız artar. Ve kendimizi kelamla ifade edeceğimiz 
zaman tahayyüle gelir. Orada elbise giyer, kelam olarak çıkar veya ehval, etvar, ahval 
olarak çıkar. 
 
İnsan içsel alemini 
1. ekvali ile  
2. ehvali ile dışarıda kendini gösterip,  
3. ahvali ifade eder  
4. etvarı ile 
 
 

dışarıda kendini gösterip, 

ifade eder  
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Hayatın bir sahife, ömrün bir kalem, meylin, iraden, cüz’i ihtiyarın; kalemi tutan el. 
Hadiseler istikbalden hale uğruyor, halden maziye dökülüyor. Sen bunlara dua ile iman 
ile şuur ile rıza ile niyet ile arzu ile sahip olabilirsin. Tövbe ve istiğfar da senin silgindir. 
Yekünü ise, senin kaderindir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayatın à Bir Sahife 

Ömrün à Bir Kalem 

Meylin & iraden & cüz’i İhtiyarın à Kalemi Tutan El 

Hadisat à İstikbalden Hale Geliyor 

Halden à Maziye Dökülüyor 

Sen à Dua İle 

        à Şuur İle  

       à İman İle 

       à Rıza 

      à Niyet İle 

      à Arzu İle 

 

Tevbe Ve İstiğfar à Senin Silgin 

İstikbalden hale uğrayıp 

maziye dökülenlere 

sahip olabilirsin. 

Yekünün  

senin  

KADERİN 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 33 

İltizam 
 



33. İLTİZAM__________________________________________________________ 

 506 

 
İltizamın lügati: Kendine lazım kılma, icrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vacib 
kılma, tarafgirlik etme, gerekli kılma… 
 
“O zalim eşhasın harekâtına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla 
manen iştirak eder…” (Sözler 172) İzah: Fiilen, iltizamen, iltihaken taraftar olmak diyor. 
Burada iltizam aynı fiili yapmıyor. Kendini terk edip bütün bütün o olmuyor, bunların 
ortası tarafı oluyor. Mesela: “Zalim eşhasın harekâtına fiilen…” ama onun gibi 
düşünmüyor, onun gibi yaşıyor. Aldatmak için veya zaaf veya mağlup olmuş ama 
itikadı iyi. Fakat onlar gibi yaşıyor. Bu fiilen. Üç tane kategori zikrediyor. Sonra bunu 
yaşaya yaşaya düşüncesi de hani “inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi 
inanmaya başlarsınız” gibi. Onun gibi düşünmüyorsun ama onu yaşıyorsun fiilen. 
Sonra iltizamen onun gibi düşünüyorsun. Onun gibi yaşıyorsun ve onun gibi 
düşünmeye başladın. Gerekçeler sıralamaya başlar. Bu fiilden sonra yaşaya yaşaya o 
ehl-i dalaleti, o zındıka yaşantısını kendine lazım kılma müdafaasını yapmaya 
başlıyorsun. Sende iltizam çalışmaya başladı. 1-Fiilen yaşadın ama öyle inanmadın, 
2- Sonra inandın ve öyle yaşadın. 3-Üçüncü kategoride iltihak ediyorsun. Tamamen o 
zındık oluyorsun. Fiilen, iltizamen, iltihaken: iltizam berzahtır. İman iz’andır, İslamiyet 
iltizamdır, eylemdir. 
 
Hz. Ömer (RA): “inandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya 
başlarsınız”. Niçin? C: vicdanın azab vermesin diye. Onun gibi yaşıyor, onun gibi 
giyiniyor, onun gibi yiyip içiyor, onun gibi işler yapıyor ama onlardan değilim diyor. 
Sebebi: kâh onları aldatıyorum, kâh onların baskısından kurtulayım, kâh toplum için, 
vs. birçok gerekçeler var. Ama onlar gibi düşünmüyor. Üstad buna fiilen küfre taraftar 
oluyor diyor. Sonra iltizam ediyor. Lazım kılmak. Lügate bak yukarıda. Fiilini müdafaa 
etmeye kalkar. Bu iltizam makamına düştü. Bu da berzah. Yani fiilin bir üstü. İnanmaya 
başladı. Sonra yaşadığına da inanırsa; iltihaken, iltihak etmiş oluyor. Allah selamet 
versin! İltihak edince artık senin aleyhinde bulunuyor. Mesela kurs hocasıdır, imam 
hatiplidir, Müslümandır, belirli bir seviyesi var ama nasıl düşüyor? Bir anda bir insan 
öyle paldır küldür zındıkaya düşmez. Allah cc müsaade etmez. Peki nasıl düşüyor? 
İltizam ettiği için düştü. Fiilen iltihak olmuyor. Mutlaka iltizam olacak. İltizamın “LAM” ı 
bağdır: 25. sözde (Sözler 393) “veşşemsü tecri li müstakarrilleha” daki Lam alime şöyle 
ifade eder, arife böyle ifade eder, coğrafyacıya şöyle ifade eder diye anlatıyor ya, işte 
“Lam” ın bağ olduğunu, dimağla alakalı yorumlama melekesi olduğunu anlatıyor. 
 
Her bir harfin tabiatı ya topraktır, ya ateştir, ya sudur, ya havadır. Mesela 
Kur’an’da cehennemi anlatan ayetlerde kullanılan harfler ateş ve toprak harfleridir. Bu 
nedenle cehennemle alakalı ayetleri ve sureleri zor okunuyor. Hangi manayı ifade 
ediyorsa ona uygun elbise giydiriyor Kur’an. Lam için bağdır diyor, akıl içinde bağdır. 
İkaldir akıl. İkal bağ demektir. Devenin kuyruğu misal: çölde develeri birbirine 
bağlamazlar ve kumda sağlam bağlanacak yer olmaz. Tek çare boğazındaki ipi 
kuyruğuna bağlamaktır. Çektikçe deve döner. Kuyruğunun farkında olmadığı için 
başka yere bağlandığını zanneder. Kurtulmaya çalışırken başı dönüyor ve artık 
oturuyor. Demek lam bağ vazifesi yapar. Demek ki iltizamda sadece aynı fiili yapmıyor, 
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kendini terk edip bütün bütün o oluyor. İltihakta ise o oluyor. Yani bitaraflık değil, o 
oluyor. Müslüman böyle zındık olabiliyor. 
 
“Hâlbuki hem senin, hem insandaki senin şakirdlerin, dediğiniz bîtarafane muhakeme 
ise; taraf-ı muhalifi iltizamdır. Bitaraflık değildir, muvakkaten bir dinsizliktir.” (Sözler 
184) İzah: Bitarafane kalmak taakkuldedir. İltizamda, Hz. Ebubekir-is Sıddık (RA), Hz 
Ömer (RA) gibi. Yani kullandıkları İslam malzemeleri aynı. Peygamber ASM ne 
malzeme kullanmışsa, Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Osman da (RA) aynı malzemeyi 
kullanmış. 
 
Kişiliğimizi oluşturan, iltizamdır: Misal Villada da gecekonduda da çimento kullanılır 
ve tuğla kullanılır. Fark projede ve mekânda vs. Şimdi iltizamda Hz. Ömer, Hz. 
Ebubekir gibi yani kullandıkları İslam malzemesi aynı ama birisi Ali birisi Osman. 
Kendilerini terk etmemişler. Yani: “Ya Ömer, kendini terk et, Peygamber gibi ol!” olur 
mu? Olmaz! “Benim yaptığım gibi yapın” diyor. “Benim gibi olun” demiyor. Sen sen ol, 
sende kal ama bunu kullan. Hz. Ebubekir Peygamberin malzemesini yani sünnetini 
kullanmış. Ortaya Ebubekir meyvesi çıkmış. Hz. Osman’a Peygamber dememiş:” 
ya Osman, Ömer gibi sert ol” veya “ya Ömer, Osman gibi yumuşak ol”. Kendilerini terk 
etmeden onu yaşamışlar. O malzemeyi yaşamışlar. Kimlikleri ayrı, kişilikleri ise 
ortalama aynı. Kişilik: dürüst, sıdk, sadakat, vefa. Fakat kimlikleri ayrı. Bizimde 
kimliklerimiz farklı ama kişiliklerimiz: Nur talebesi, ehl-i tarikat vs. Nurcuların kişilikleri 
böyledir. Tarikatçıların kişiliği de böyle diyoruz. Demek ki kişiliğimizi oluşturan, 
iltizamdır. Yani iltizamımız kişiliğimizi belirliyor. “Hâlbuki hem senin, hem insandaki 
senin şakirdlerin, dediğiniz bîtarafane muhakeme ise; taraf-ı muhalifi iltizamdır. 
Bitaraflık değildir, muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur’an’a kelam-ı beşer diye 
bakmak ve öyle muhakeme etmek, şıkk-ı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır, 
bîtarafane muhakeme değildir. Belki, batıla tarafgirliktir.” (Sözler 184) İltizam, 
tarafgirliktir. Mesela adam yaşadığını düşünmüyor ama yaşamaya başlayınca alışıyor, 
o fiile tarafgir oluyor düşünce itibariyle. Yani tasdikin iltizamı tarafgirlik. Dimağın 
iltizamı ise İslamiyet’tir yani fiil. 
 
“Hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür; tasdik-i akliden ve iz’an-
ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar.” (Sözler 278) 
 

hem tahayyül 

hem tevehhüm 

hem tasavvur 

hem tefekkür  

tasdik-i akliden ve  

iz’an-ı kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar 

à Onlar bir derece serbesttirler 

à Cüz’i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar 

à Teklif-i din altına çok giremiyorlar 
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“Tasdik ve iz’an, öyle değiller. Bir mizana tabidirler.” à Kim? à Tasdik ve iz’an… “Hem 
tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nasıl ki tasdik ve iz’an değiller. Öyle de şüphe 
ve tereddüt sayılmazlar.” 
 
Çıkarım: Cüz’i ihtiyari mahlûk değil. Bu nedenle istediğin tarafa meyl ettirebilirsin. Cüz’i 
ihtiyari mahlûk olsa, bir yere meylettiği zaman, irade zaruri olur onu yapmak. Cüz’i 
ihtiyari tasavvurda... (sureti tasavvurda, kanuniyeti taakkulde, hakikati tasdikte, 
mahiyeti iltizamda) Sabit olsa, bir yere meyletse, vacib olur o işi yapmak. Cüz’i ihtiyari 
ama dönebiliyor yani oynak. “Fakat eğer lüzumsuz tekrar ede ede müstekar bir hale 
gelse, o vakit hakiki bir nevi şüphe, ondan tevellüd edebilir. Hem bîtarafane muhakeme 
namıyla veya insaf namına deyip, şıkk-ı muhalifi iltizam ede ede, ta öyle bir hale gelir 
ki, ihtiyarsız taraf-ı muhalifi iltizam eder.” Buradaki iltizam tasdikteki iltizam, yani tasdik 
etmiyor ama iltizam ediyor. Demek buradaki iltizam ihtiyarsız taraf-ı muhalife geçme 
hali. 
 
İhtiyarı ortadan kaldırma hali ki ihtiyar tasavvurda. İltizam edince, cüz’i ihtiyar kalkıyor.  
“Ona vacib olan hakkın iltizamı kırılır. O da tehlikeye düşer. Hasmın veya şeytanın bir 
vekil-i fuzulisi olacak bir halet, zihninde takarrur eder. Şu nevi vesvesenin en mühimi 
budur ki: Vesveseli adam, imkân-ı zati ile imkân-ı zihniyi birbiriyle iltibas eder. Yani: Bir 
şeyi zatında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen meşkûk tevehhüm 
eder. Hâlbuki İlm-i Kelam’ın kaidelerindendir ki: İmkân-ı zati ise, yakin-i ilmiye münafî 
değil ve zaruret-i zihniyeye zıddiyeti yoktur.” (Sözler 278) Tasdik ve iz’an bir mizana 
tabidirler dedi.  
 

• Tasdik’in mizanı  à İlim.  
• İz’anın mizanı   à İmtisal. 

 
Tasavvura kadar hariçteki şeytan, ondan sonra batındaki yani bendeki şeytan 
uyanıyor: Tasavvurdaki bilgi, tasdikte ilme dönüşüyor. Şeytan tasavvura kadar 
gelebiliyor. Taakkul bitaraf yani berzah. Buradan sonra sen şeytanlık yapıyorsan, 
sen şeytansın zaten. Şeytanın fuzuli vekili oluyorsun. Artık iç dayatmalar değil, 
içsel şeytan. Şeytan mahlûk mu? Şecere-i hilkatte var mı? Onların hepsi bir çekirdekte, 
bizde var mı? Cebrail benim, arş benim, kürs benim, cennet benim, şeytan da benim. 

• İtikat              à         Salabet 

• İltizam           à        Taassub 

• İz’an               à         İmtisal 

• Tasdik            à         İltizam 

• Taakkul         à         Bitaraf 

• Tasavvur       à         Bibehre 

• Tahayyül       à         Safsata 

Dimağın Meratibleri Dimağın Ahkamları 

Zanlar, şübheler, vehim, tereddütler, bilgiler, 

örfler, cüz-i ihtiyariler, hususiler, E.itibariler, 

meyelanlar ve tasarruflar 
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Hepsi bende var. Tasavvura kadar hariçteki şeytan, ondan sonra batındaki yani 
bendeki şeytan uyanıyor. Ondan sonra Hannas. Nefs-i emmare, vücud-u hariciye gibi 
çalışıyor artık, takarrur ediyor, kendisi o oluyor. Yani insandaki şakirdi biz oluyoruz. 
İnsan şeytanlaşırsa, şeytandan daha beter şeytan olur. 
 
İzah: İltizam; bir şeyi çokça, sıkça tekrar ede ede gelişiyor. İltizam sistemi böyle aktif 
oluyor. Yöntemi anlatıyor. Bir anda olmuyor. Çokça ve sıkça tekrar ede ede. Bu 
nedenle “Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah” tekrarın bir hikmeti, iltizamımızın 
gelişmesi içindir. İltizamımızı geliştirirsek à tasdikimiz artar. İltizam nasıl gelişir? à 
Bir şeyi çokça, sıkça tekrar ede ede. İltizam olunca à ihtiyar kalkıyor.  
 
Zikirlerin çokça söylenmesi, tavafta dönmek: hep ihtiyardan çıkmak içindir... Bir şeye 
iltizam etmek nispetinde ihtiyar yoktur. İhtiyar bak tasavvurda. Aynen öyle de: İltizamın 
olması nisbetinde à zanların, şüphelerin, vehimlerin vs. kalkıyor. Kalkıyor derken 
imtihan bitmiyor, çünkü tamamen ortadan kalkmıyor, vasata geliyorlar. Mesela zanların 
vasata geliyor veya şüphelerin vasata geliyor. Şüphelerin olmazsa, terakki olmaz. 
Meleklerde bunlar yok. İltizam olunca, ihtiyar kalkıyor yani vasata geliyor. (Cüz’i 
ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar) ve o iltizamla (tasdikteki iltizam), vicdanda bulunan 
zihnine de tesir ediyor. İltizam, zihnini etkiliyor. İltizamdakiler yerleşiyor. Buna misal: 
araba kullanmak. Öğrenirken vitese, debraja bakıyorsun ama yapa yapa meleke sahibi 
oluyorsun. Bu iltizam... 
 
Kızıl İcaz (Badıllı Mesnevi 703): 
Lafız  à fikrin kaymağı,  

à tasavvurun sureti,  
à teemmülün bekası,  
à zihnin remzidir. 

 
Lafız; ruhun âlem-i şehadetteki vücud-u haricisidir. Ötelerden ruha giydirilen 
beden-i misalileri gibi. 
 
Allah’ın kelamı olan şu mevcudata, libas giydirilmiş ama aslında kelamdır. Kelam üç 
sıfatı tazammun eder: ilim, irade, kudret. Bunun donmuş hali âlem-i şehadet. Âlem-i 
şehadet; Allah’ın lafzına vücud-u harici giydirilmiş. Mevcudatın bende uyandırdıkları 
bir ilham oluyor bir vahiy oluyor. Zahirde Azrail geliyor ruhu alıyor. Yani bizde Azrail 
yok. Fakat çekirdekten ağaç çıkınca, ağaç çekirdekten bitamamiha kopmuyor. Ağaç, 
bilfiil. Çekirdek, bil-kuvve. Ağaç çekirdeğin dışa vuruşu. Biz Nur-u Muhammedinin 
cilvesiyiz. O zaman Cebrail de var bende, İsrafil de var, Mikail ve hepsi. Zaten Şualar 
13 de “İsrafil misali” diyor kâinata. Bu manada Azrail gelip canımızı almıyor. Zaten 
bizde var. Canımızın çıkması demek, Azrail gidiyor demek. Mevcudatın beden-i 
misalileri meleklerdir. Melekler, maliklerimizi uyandırıyor yani melekelerimizi. 
Melekelerimizi uyandırınca maliklerimiz ortaya çıkıyor. Melekelerimiz: Kuvve-i akliye, 
kuvve-i gadabiye ve kuvve-i şeheviye. Zaten Levh-i mahfuza ceberut deniliyor. Onun 
karşılığı dimağdır, Cebrail’dir. Ceberut, Cebrail. Levh-i mahfuzdan Cebrail peyder 
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peyder indiriyor. Peki Levh-i Mahfuza nasıl indirildi? Amenerrasulü’yü direk Kab-ı 
Kavseyn’den aldı Resulullah, yani Cebrail’siz. 
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Lügat: Kendine lazım kılma, icrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vacip kılma, 
tarafgirlik etme, gerekli kılma. Bu iltizamın yapısı itibariyle kendi üzerine cereyan 
ediyor. Lazım kılma karşıya değil, kendine lazım kılma. Yani dışarıdakini içeriye alma 
özelliği. Dimağın mertebelerinin her bir mertebesinde dışarıdan alma özelliği var, bir 
de içerdekini dışarıya verme var. Misal: Emr-i nisbi ve Emr-i itibaridir. Emr-i nisbi; 
dışarıdakileri içeri alma. Alınanla içerde yoğurarak kendini inşa etme, gerektiğinde 
dışarıya verme ise; Emr-i itibaridir. Birisi dışarıdan içeriye almaya çalışıyor. Biriside 
dışarıdan alınan ve kendisinde mevcut bulunanı işlettirerek yeni bir kurgulama, yeni bir 
dünya oluşturarak içine giriyor, yani emr-i itibari. 
 
Tekrar: İltizam harice lazım kıldırma değil, kendine dönük bir sistem. Tasdikteki 
iltizam, ahkamdaki iltizam. Dimağın mertebesindeki iltizam farklıdır. Külliyatta çok 
geçen ama farkı fark etmezsek mana ıskalar geçer. 
 

 
Emr-i itibari ve emr-i nisbi gibi. Emr-i nisbi: Somut kavramlar için, dış dünyada kullanılır. 
Cüz ve küll tabirler de somutlarda kullanılır. Cüz - küll denilince, dış dünya. Emr-i itibari: 
Emr-i nisbilerden içeriye aldıklarımızla -nereden alıyoruz bak; gözden, kulaktan, burun, 
dil, dokunma, saika ve şaika (sevk ve şevk). Yedi duygu. Sözler 538: Bunların 
getirdikleri, insanın efkârı ve duyguları, marifet-i İlahiyeyi getirdikleri zaman, içerde bir 
musaddık bulamadıkları zaman, o mahz-ı hakikat abesiyete inkılab ediyor. Abesiyet 
oluyor. Sebebi: emr-i itibarisi çalışmıyor. Bu çalışmayınca, emr-i nisbilerle geleni, 
dışarıdan geleni, içerde bir musaddık göremiyor. 
 
Dışarıdan alınan & içerde senin tasavvurlarınla, diğer sistemlerinle imal ettiklerinle 
harmanlıyorsun, yeni bir inşa yapıyorsun. Yeni bir dünya kurguluyorsun. Umumi 
dünyanın içinde herkesin bir dünyasını bu oluşturuyor. Hususi dünyan oluyor. Bu ya 
cehennemdir ya da cennettir. Sen oluşturuyorsun. “Fedhuli ibadi vedhuli cenneti”. 
Cennete gireceksin demiyor. Gir cennete deniliyor. Burada o oluşturuluyor. Mesnevi-i 
Nuriye 220: cehennem-i cismani arif olan mümin için, kâfirin cehennem-i manevisinden 
daha hafiftir. Yani yedi tabakası bulunan cehennemin en üst tabakasında cehennem 
var. Merhameten yedi tabakaya komple cehennem denilmiş. Yoksa cehennem ismi 
sırf günahkâr Müslümanların gireceği cehennemin birinci tabakasının ismidir. Genele 
denildiği gibi insanın içsel âlemini, herkesin dünyası ayrı oluyor, giriyor cehennemine. 
Cehennemini oluşturan insanın yedi tane madde var (Sözler 740). Dehşet, vahşet, 

• İtikat              à         Salabet 

• İltizam           à        Taassub 

• İz’an               à         İmtisal 

• Tasdik            à         İltizam  (İlim) 

• Taakkul         à         Bitaraf  (Bilgi) 

• Tasavvur       à         Bibehre 

• Tahayyül       à         Safsata 

Dimağın Meratibleri Dimağın Ahkamları 

Zanlar, şübheler, vehim, tereddütler, bilgiler, 

örfler, cüz-i ihtiyariler, hususiler, E.itibariler, 

meyelanlar ve tasarruflar 
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kalak, vs. onlar nerden çıkıyor? à Ye’sin zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, 
ervah-ı habisenin iz’acatından. Bu bütünlüğü bu vahşetin dehşetinden. Sonu intihar! 
 
İç âlemimizi emr-i itibarilerle oluşturuyoruz. Emr-i nisbi, dış dünya. Cüz ve küll 
konuşulur. İçerde cüzî ve küllî, soyut kavramlar için kullanılıyor külliyatta. Cüzî ve küllî 
söyleyince, dâhil olduğu mensubiyeti gösteriyor o takkeli î. Tanımladığının inşa’ ettiği 
kişi, ben yani. İç âlemimizi inşa ediyor. 
 

• Kimliğini   à Tasdikteki iltizam 
• Maneviyatını  à İz’andaki imtisal 
• Kişiliğini   à Dimağdaki iltizam oluşturuyor. 

 
Dış dünyanın komplesi birbirine nisbet edilerek tanımlanır, bilinir. Tek boyutlu olsa 
karanlık yok aydınlık bilinmez. Şeftaliden başka bir şey olmazsa şeftali bilinmez. Onu 
elma tanımlıyor, kayıtladığı için. Hududunu kayıtlıyor. Elma, şeftalinin nihayetsizliğine 
nihayet veriyor. Armut da gelirse, ona da nihayet veriyor. Ve şeftaliyi iyice duvara 
sıkıştırıyor. Erik de gelirse, daha da sıkıştı. Maydanoz da gelince, kıyas başlıyor, 
dereceleniyor. Renkler, koku, tat gibi farklılıkların yekününe ne dersen, emr-i 
nisbilerimizi oluşturuyor. Bu insan yönünden. Allah yönünden de hikmeti şu: 
mertebesiz mertebe olarak Allah biliyor. Esma eşyanın hakikatıdır. Eşya sabit bir 
hakikate dayanıyor. Bu Allah’ça malum zaten ama Allah bir de bizim emr-i 
nisbilerimizle, emr-i itibarilerimizi cemedip bizde oluşan gözümüzle kâinata 
bakıyor. İnsanın gözüyle bakıyor. Allah mertebeli bakmak istiyor. Çünkü Allah 
mertebeli değil, evveli ahiri zahiri ve batını -ism-i azam dört ismi cem ettiği için ism-i 
azamdı- bütünsel bakıyor. Allah bir de sebebli bakmak istiyor. Onlar onda da var ama 
mertebelilerin mertebesiyle bakmak istiyor. Bir kendi dekaik-i aşinasıyla bakıyor, bir de 
benim gördüğüme bakıyor. Benle bakıyor. 
 
Bütün bunlar Risale-i Nur’da yazıyor. Batına geçmeyen tahrif zannediyor. Zahir ismini 
alıp zahire kanaat ederek batına geçmemek dine en büyük ihanettir. Batın mana 
mertebeleri dini bozmuyor. Ama insanlar hep itiraz ediyor çünkü alışmış olduğunun 
dışına çıkmak istemiyor. Oysa insan sabit değil, Allah bile kendisini seyrediyor. Siz 
Allah’ı ve ahireti külliyatla seyrediyorsunuz bir de bu derslerle seyrediyorsunuz. Allah 
da bunu yapıyor. Bir kendisi seyrediyor bir de benim gözümle yani nazarımla 
seyrediyor. Allah benim nazarımla bakmak istemesi, esmanın iktizasındandır. Bir 
esma kendi nazarıyla bakmak istiyor diğer esma benimle de bak diyor Cenab-ı 
Hakka. Biz ona en cami ayinedarlık yapıyoruz. 
 
Emr-i nisbi ve Emr-i itibari hülasa: Emr-i nisbi; dış dünyadaki varlığın ve hadisenin 
birbirine karşı ilişkileri ve çelişkileri oluşturuyor. Varlık düzeyinde ve birbiriyle gelişen 
hadiseler ile. Emr-i itibari; dış dünya ile geleni hadiseler ve varlıkla, varlık içerisinde 
hadiselerle, içeriye aldık, gözden, kulaktan, burundan, dokunmayla. İçerde benim 
mazim var, inancım var, itikadım var, bir sürü malzemem var. Dışarıdan alınanla 
içerdeki farklılıklar harmanlanıyor, evirip çevriliyor. Yeni bir şey yapıyor. Buna tahayyül 
yardım ediyor, denizleri dağ, dağları deniz yapabiliyor. Tasavvur, ahkâmı bibehredir. 



34. İLTİZAM-2________________________________________________________ 

 514 

Eylem olarak: zanlar, şüpheler, vehimler, bilgiler, örfler, tereddütler, cüz’i ihtiyariler, 
hususiler, kişiseller, emr-i itibariler, meyelanlar ve tasarruflar olarak gözüküyor. Emr-i 
itibariler içerde kurguladığın dünya. Uygulayalım: iç dünyayı düşünürken cüz’î ve küllî 
(ikisi de takkeli î). İç dünyadaki küllî: hakikata esmasına yakın olanlar küllîdir. Kendi 
tasarladıklarımız da cüz’îlerimiz. Daha iyi anlamak için: dışarıdan içeriye aldık. Soyut 
kavram içsel düşünürken cüz’î ve küllî kullanılır. 
 

 
Tasdikteki iltizam kimliğini, dimağın mertebesindeki iltizam ise kişiliğini 
oluşturuyor: Tasdikteki iltizam kimliğini oluşturuyor, kişiliğini değil. Nüfuz cüzdanı, 
senin kimliğindir. Böyle bir adam var, doktordur şudur budur, anne, baba, memleket 
vs. diye böyle bir varlık var. Dimağın mertebesindeki iltizam ise kişiliğini oluşturuyor. 
İçsel yapın, sistem. Nüfuz cüzdanı senin gölgendir, tasdikteki iltizam yani ahkam. 
Üstad diyor, dimağın mertebesi şu bu, ahkâmları ayrı. Ahkâm hüküm. Misal 
mahkemede hâkim ceza vermiş. Dışa vurmuş. Sual: Bir elma yediniz. Lezzeti siz 
elmadan mı aldınız? Yoksa elma sadece sizde olanı mı uyandırdı? Cevap: Lem’alarda 
İsm-i Hakim kısmında: “İnsanda şuur, rızıkta zevk vasıtasıyla İsm-i Hakim’in cilvesi 
parlak bir surette görünür.” Elmayı herkes yer, hayvan da yer, çocuk da yer, sen de 
yersin. İlk defa yiyende uyanan mesela. Bu şuur. Rızıkta zevk var, insanda lezzet var. 
Baklava yerken veya cinsellik. Oradan lezzet aldığımızı zannediyoruz. Oysa o bizi 
aslımıza götürüyor. Lezzet demek, Rahman isminden meratib kazanmak. Kadın 
bize lezzet vermesi, aslımıza hareket ettirdiği için. Dikkat edersen, lezzet doğum 
yerimizde oluyor. Sanki geldiğimiz yolla geri gidiyoruz, işte cenneti düşün! Varlığın 
kendisi: elma, ağaç, taş, toprak vs. onların arasındaki gelişen hadiseler. Toplamı 
yekünü emr-i nisbileri oluşturuyor. Bunları oluştururken şu tabir kullanılır külliyatta: Küll, 
Cüz. Somut kavramlarda kullanılır, dış dünya. Bu kavramları iki iltizamın arasındaki 
farkı anlatmak için kullanıyorum. 
 

 
• Küllî  à Vahye, Hadis-i Kudsiler ve Hadis-i Şerifler 
• Cüz’î  à İlham, Şümullü İlham, Tefekkür, Marifetullah 

 

Emr-i nisbiler à  Varlığın kendileri 

                         à  Hadiseler bütünlüğünden à Kitab-ı Mübinimizi  
                                  oluşturuyor 

--------> Kimliğimiz 

Küll 

Cüz 
--------> Hariç Dünya (Somut Kavramlar) 

Emr-i itibariler à  Duyguların 

                           à  Efkarların bütünlüğünden à İmam-ı Mübinimizi  

                                  oluşturuyor 
à Dimağdaki 

İltizam 

Küllî 

Cüzî 
--------> İç Dünya (Soyut Kavramlar) 

Kişiliğimiz à 
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Emr-i itibarilerimizin hangisi cüz’î hangisi küllî diye anlamak için yazdım. Demek vahye 
dayanıyorsa, o küllîdir. İç dünyamızı oluşturan. Emri nisbilerde hadiselerle oluşanlar 
cüzdür. Varlığın kendisinden oluşursa, o külldür. Külliyattaki küllî ve cüz’î yani soyut iç 
dünya. Dışarıdan cüz ve külleri içeri alıp cüz’î ve küllî hale getirip, teke getiriyoruz; 
tevhid. Nisbiler yok olmuyor mesela çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek yok olmuyor, 
duruyor. İnsan böylelikle tek ayna oluyor, Ayine-i Ahmediye’de (ASM) görülür ve 
gösterilir. Emr-i nisbiler, evamir-i tekviniye ayetleri, esbab dairesinde Allah’ın 
konuşması. Emr-i itibariler ise esbabsız konuşmaları. İkisinin karması Levh-i 
mahfuzdur. 
 

• Emr-i nisbi  à Kitab-ı Mübin...  
• Emr-i itibari à İmam-ı Mübin... 

 
Senin Levh-i mahfuzun, arşın nerde ise ahiretin orda. Bunlar ahiretin üzerindeki 
tenteneli perdedir. Emr-i nisbiler, Vahid-i kıyasilerimizi oluşturuyor. Vahid-i kıyasiler, 
ahiretin üstünü örten perdelerdir. Perdeleri aça aça adamlar bizim itikad ettiğimizi 
yaşıyor. İman gaybadır. Hz. Ali diyor ki: “Görmediğim Allah’a ben ibadet etmem.” 
Şuhudda şuhudu yaşıyorlar. İmam-ı Rabbani Hz: “Havassın yaşadığına avam itikad 
eder.” Bunu dünyada yaşıyorlar zaten, çünkü üstünü açmışlar. Allah’ın inayeti 
adetullahın üzerine olduğu için, adetullaha uyuyorlar. Elbise giyiyorlar, yürüyorlar. 
Bazen da yiyorlar indelhace. “Alem-i gayb açılsa, yakînim ziyadeleşmez” demiş Hz. Ali 
ra. Seni gördüğümde seni hayal ettiğimden farklılık olmayacak, bunun gibi. Ahireti biz 
ötelere koyduğumuz için, ötelerde kaldı. Dünya nerde ise ahiret ordadır. Âlem-i 
şehadet, âlem-i gaybın üzerinde tenteneli bir perdedir diyor Üstad. Örtü nerde ise 
örtülen de ordadır. Bir şeyi örtüyorsa, bir şeyi altında saklıyor demektir. Güzeli 
saklamayana örtü örtmezler. Kadınlar örtünür, güzel oldukları için. 
 
“Bütün alemlerin Rabbi kesret tabakatında vahdaniyetini ilan etmek istemesine 
mukabil...” Kesret tabakası; emr-i nisbiler. “Vahdaniyetini ilan etmek istemesine 
mukabil, tevhidin en azami derecede bütün meratib-i tevhidiyeyi ilan eden yine 
bizzarure o Zattır.” Peygamber efendimiz (ASM) en mükemmel bir şekilde bütün 
emr-i nisbileri almış, küllî ve cüz’î olarak hepsini tevhid etmiş, en azami 
mertebede vahdaniyeti görmüş. Kesret bunun için var. Kesretteki külleri, küllî 
yapmak ve cüzleri cüz’îlere dönüştürmek. 
 
İz’an; dimağın maneviyatıdır. Dimağ maneviyatsız değil. Emr-i itibariler, vahye 
dayanırsa, o zaman dimağındaki küllîler: vahiy, semavi, hadis-i kudsi gibi. Cüz’îler ise 
beşeridir: şümullü ilham, ilham (bizim ilhamımızdır). Kendi âlemimde bir hakikati 
yakaladım, o benim cüz’îmdir, esma meratibidir. Aslına doğru uruc yöntemi, küllîdir. 
Esmaya yakın olma nisbetinde küllî olursun. Cüz’îlerin küllîleşir. Misal otuz üç adet 
yaptığımız dimağ derslerimiz cüz’îlerimizdir. Bugünkü dersimiz küllîdir. Haftaya 
yaşarsak inşallah, o zaman bu küllî, cüz’î olacak. Çiçek ile kaynağı olan esma 
arasındaki meratib bir derece, bir numara aldıktan sonra yani çiçekteki şekille Sani 
veya Cemil ismi, arasındaki nihayetsiz mertebede derece ve numara aldıktan sonra 
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onu gönderen Sani-i Zül-celale dönecekler, diyor. En küllî Peygamberimizdir (ASM) 
ama hala küllîleşmesi bitmemiştir, bitmeyecektir. Ahirette de terakki var çünkü. 
 
Sual: Ahmed (ASM), Adem (AS)’ı “Muhammed” ayinesinde gördü mü görecek 
mi? 
Elcevab: Muhammed ayinesi dediğimiz, çekirdeğin adı olan Nur-u Muhammedîdir 
(ASM). Ve bu ayinede gözükmeyen hiçbir şey yoktur. Allah (CC) dışında bütün varlık 
düzeyi Nur-u Muhammedîde (ASM) vardır. Çekirdeğin “nur ve mana” olarak iki yönü 
vardı. Nur tarafı olan ve bütün varlık düzeyini ifade eden cihetini görmüştür. (Mümküne 
bakan) İşte bu mümkün vücudun dışında iki vücud mertebesi daha vardır. Birisi Vacib-
ül Vücud’dur ki Nur-u Muhammedî (ASM)’nin mana cihetine bakan. Diğer vücud da 
mümteni vücud dediğimiz ademî vücudlardır. Bu üçüncü vücudu biliyor muydu? O 
noktada kesin bir şey söylemek zor. Ama zannımca ademî vücudların nihayeti 
olmadığı için bilmiyordu diyebiliriz. Benim sekiz kafalı, on ayaklı olabilme, bir sürü 
ihtimaller var. Bunlara da mümteni vücud denilir. Onun nihayeti yok, ademe bakıyor ve 
tekvin sıfatına bakıyor. Esmanın nihayetsiz meratibi var. Nihayetsiz terakki edebilir, 
gidebilir ama nihayetsiz olamaz, çünkü o zaman esmalaşmış olur, mahlukiyetten çıkar, 
vacib olur, haşa.  
 

 
Küll’leri küllî yapmak, cüz’leri cüz’î yapmak à Tevhid 
Bu makamda tevhid:  Küll’leri à küllî  

Cüz’leri à cüz’î’lere dönüştürmektir 
 
“Kendini akıl zanneden ehl-i dalaletin, nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam 
ettiklerini gör, ibret al.” (Sözler 300) İzah: İnsanın iltizamı bozulunca, saçma sapan 
konuşmaları olur. Aklın muhakemesini bozuyor ve düzeltiyor iltizam. Adeta iltizam fiilde 
olduğu için, muvazene veriyor insana. Tasdikteki iltizam ise muhakeme veriyor, 
çünkü bunda fiil yok, ilmi iltizam var. Dimağdaki iltizam ise muvazene veriyor. 
Adalet; hak sahibine hakkını vermek, muhakeme ve muvazeneyi sağlattırmak. Biri bir 
eline ölçü diğeri diğer eline kantar veriyor. Tasdikteki iltizam; metre. Dimağdaki 
iltizam ise; muvazene, vezin, yani ölçü, kantar. 
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Kişiliğimiz daha merkez. Rahman suresinde dört defa “mizan” kelimesi geçiyor. 
Mizan bizde muvazene olarak gözüküyor. Bu kişiliğimizi oluşturuyor. Nüfus kâğıdımız, 
dışa vuruşumuz, tasdikimizi ibraz ediyoruz. Bu da kimliğimizi oluşturuyor. 
“Kendini akıl zanneden ehl-i dalaletin, nasıl nihayetsiz hezeyanlı bir akılsızlık iltizam 
ettiklerini gör, ibret al.” Kişiliği bozuk ki, kimliği bozuk. Eşya ne ise, gölgesi de o cinsten 
olur. 
 
“Şiddetli iltizam etmek” (Sözler 477) İzah: Aklı devre dışı bırakan veya daha iyiye 
kilitleyen, gösteren iltizamdır. İltizam ettiğini düşünürsün. Tasdikten şiddetli iltizam 
edince, taakkul bir basamak altta olduğu için, aklı devre dışı bırakıyor. Aklı devre dışı 
bırakmak illa kötü olması gerekmiyor mesela aklı çalışmıyor, bu mevzuyu anlamıyor 
ama iltizamı güçlüyse, aklın kem-kümlerini değil, Peygamberi (ASM), alimlerini, asrın 
müceddidini dinler. Bu senin kimliğini oluşturuyor. Bu ahkâmdaki iltizamın kuvvetli 
olursa, aklın devre dışı oluyor. Bu menfi veya müsbet, fark etmez. Şiddetli iltizam 
etmek, kişinin kendi gayretine bağlı olan iltizam olduğu için ahkâmdaki iltizamdır. 
İltizam, akıl üstü bir şeydir. 
 
Ahkâmdaki iltizam, eylemsiz tarafgirlik. Dimağdaki iltizam ise eylemli tarafgirlik: 
“İslami hükümetlerin ekserisi, o mezhebi iltizam etmesiyle, medeniyete şehirliliğe daha 
yakın...” (Sözler 486) İzah: İnsanı eyleme çeviren, safını belirlediği gibi suretini, 
simasını da belirleyip kimliğini oluşturan iltizamdır. Ahkâmdaki iltizam, eylemsiz 
tarafgirlik. Dimağdaki iltizam ise eylemli tarafgirlik, bu nedenle bu İslamiyet’tir. Taakkul 
ettiklerini tasdik edince, iradeye dönüşüyor. Tasdik ettiğine iz’an edince, zihne 
dönüşüyor. İnsanın fiiliyatı, kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor Hutbe-i 
Şamiye’de. Demek ki iz’anda iman ettiğine iltizamı varsa, vicdanda his çalışıyor. İltizam 
ettiğine itikad ederse, insanın Latife-i Rabbaniyesini besliyor. (Henüz bir teori). 
Cüz’îlerimiz devamlı küllîleşecek. Peki ölünce namaz bitecek, oruç bitecek ama 
küllîleşmek devam edecek, çünkü ahirette terakki var. İbadet; namaz, niyaz, oruç vs. 
ubudiyet ise; eylemlerimiz (namaz, oruç vs.) + terk ettiklerimiz (içki içmemek, zina 
yapmamak vs.) + terk edemeyip kabul ettiklerimiz. Ubudiyet daha cami. Demek ölünce 
ibadet biter ama ubudiyet kıyamete kadar devam eder. Yani kul oluşumuz; 
ubudiyettir. Dünyadaki eylem ise ibadettir. Ahirette de terakkiyatımızın devamı ile 

• İtikat           à       Salabet 

• İltizam         à      Taassub 

• İz’an             à       İmtisal 

• Tasdik          à       İltizam  

• Taakkul       à       Bitaraf  

• Tasavvur     à       Bibehre 

• Tahayyül     à       Safsata 

Dimağın Meratibleri Dimağın Ahkamları 

Emr-i nisbi ve emr-i itibarilerimizin 
sistemlerinin olduğu yer. Bu sistemler 
burada çalışıyor.  Verileri iltizamlara 
gönderiyor; orda ortaya çıkıp görünüyor.  

L. Rabbaniye 

His 

Zihin 

İrade 
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cüz’ilerimiz küllîleşecek. Madem ibadet bitiyor, ubudiyet bitmiyor, o zaman vicdandaki 
iradenin ibadeti bitiyor fakat dimağdaki ubudiyet bitmiyor. 
 
İman, iz’andır, İslamiyet, iltizamdır: “İslamiyet, iltizamdır.” (Mektubat 34) Ahkâmdaki 
mi yoksa dimağın meratibindeki iltizam mı? Bunu bulmaya çalışıyoruz. “İman, iz’andır. 
Tabir-i diğerle İslamiyet; hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır. İman ise; hakkı kabul 
ve tasdiktir.” Tasdik’ten iltizam çıkmakla beraber, çıkan çıktığı yeri besliyor. Misal: Akü 
ile arabayı çalıştırıyoruz, akü biraz bitti. Fakat biten akü çalışan motorun ederek 
akünün kendisini tekrar dolduruyor. Aynen öyle de: Tasdik ile iltizam (ahkâmdaki) 
çalışıyor. Bu iltizam çalıştıkça, tasdikimiz artıyor. 
 

 

 
İltizam ettikçe, taassub oluyor veya tasdik ettikçe, iltizamın oluyor. İltizamın oldukça, 
tasdiki besliyor. İslamiyet à taassub değildir. Hangi taassub değildir? à Cehilden ve 
adem-i muhakemeden neşet eden taassub değildir. Yoksa İslamiyet, taassubdur. 
Yani eylemsiz bir tarafgirlik değildir. İslamiyet; metanet ve sebat ve iltizam-ı hak olan 
salabet-i diniyedir. Eylemle olan bir taassub var İslamiyet’te. Misal Galatasaray 
taraftarı, taassubu var ama hiç eylemi yok veya İslamiyet’e taassubu var, şeriat 
getireceğim diye yürüyüş yapıyor ama evine şeriat getirememiş. Sana şeriatı anlatır 
ama kendisi yaşamıyor. Veya baba sigara içerken oğluna sigaranın zararlı olduğunu 
ve içmemesi gerektiğini söylüyor. Küfürde de taassub var, imanda da. İfrat, tefrit, vasat 
gibi üç mertebeleriyle. İşte İslamiyet taassub değil ama hangi taassub değildir. 
Cehilden ve adem-i muhakemeden. Muhakemenin içinde muvazene de var. İslamiyet; 
metanet ve sebat ve iltizam-ı hak olan salabet-i diniyeden çıkan taassubdur. 
Taassub kafirde de var, Müslümanda da var. İslamiyet’i yaşayanda da var, 
yaşamayanda da var. 

İslamiyet à İltizamdır. Tabir-i diğerle à hakka tarafgirliktir 

                                                                    à hakka teslimiyettir  

                                                                    à hakka inkıyaddır 

İman iseà İz’andır à hakkı kabuldür  

                                   à hakkı tasdiktir 

 

(birinin dini var ama İslamiyet’i yok. Bir de Müslüman var ama dini yok)  

(Münazarat 89) 

“İslamiyetin şe’nià  metanet ve 

                                à sebat ve 

                                àiltizam-ı hak olan salabet-i diniyedir 
taassubdur 

Yoksa à cehilden  

             à adem-i muhakemeden  neşet eden  
taassub değildir 
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Dinsiz Müslüman, gayr-i müslim mü’min: Metinden devam ediyoruz: “Eskide bazı 
dinsizleri gördüm ki: Ahkam-ı Kur’aniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı. Demek o 
dinsiz, bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyet’e mazhardı; “dinsiz bir Müslüman” 
denilirdi.” Allah’a inanmıyor ama Müslüman. “Sonra bazı mü’minleri gördüm ki; ahkam-
ı Kur’aniyeye tarafgirlik göstermiyorlar.” (Mektubat 34) Misal: adam mü’min, belki de 
namaz kılıyor ama kafirle beraber kol kola beraber ve bu imanına zarar olmayacağını 
zannediyor. Oysa iman eden; Allah’ın dostuna dost, düşmanına düşman olur. 
Kur’an’da: “Benim dostlarımı düşman edinme, düşmanlarımı da dost edinme.” diyor. 
“Vela terkenu ilallezine zalemu fetemesse kümunnar.” Bu insan namaz kılıyor, oruç 
tutuyor yani Müslüman ama Allah düşmanlarının safında olduğu için dinsiz. 
Müslüman dinsiz. 
 
“Sonra bazı mü’minleri gördüm ki, ahkam-ı Kur’aniyeye tarafgirlik göstermiyorlar, 
iltizam etmiyorlar... “gayr-ı müslim bir mü’min” tabirine mazhar oluyorlar.” (Mektubat 
34) İzah: İslamiyet, iltizamdır diyor. Sonra da tabir-i diğerle İslamiyet; hakka tarafgirlik 
ve teslim ve inkıyaddır diyor. O zaman iltizam; tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. Aynı 
zamanda bunların cem’inden de taassub çıkıyor ama müsbet taassub. Yoksa taassub-
u menfisi ise: cehalet ve adem-i muhakeme çıkıyor. Elimizi dimağın meratibindeki 
iltizamın ahkamı olan taassuba götürdü. A=B ise B=C ise, A=C dir. Yani İslamiyet 
iltizamdır diyor sonra tabir-i diğerle: hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır diyor. O 
zaman iltizamın içi: tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. Bu tarafgirlik, teslim ve inkıyad 
İslam’da olur, gayrisinde olmaz demektir. Vicdandaki zihin, fikrin kaynağı. Adam irade 
ile ibadet edebilir, zina da yapmaz. Mesela münafık sabahı ve yatsıyı kılmaz. Adam 
namaz kılıyor, oruç tutuyor, dini müdafaa ediyor. (Bu zihin seviyesinde.) Fakat hissi ve 
cibilli bir tarafgirliği yok (ahkâmın taassub seviyesinde). Kendisine göre dostu düşman 
edinmiş. Adam Kabe’yi yapsa, beş vakti de orda kılsa, kafire taraftar olsa, onu dost 
edinse, Kur’an’a göre, onun imanı yoktur. Bu dinsiz bir Müslüman olur. 
 
Dinsiz ikidir: 1) İslamiyet’e ve imana düşman 2) İslamiyet’i var, tarafgirliği var, ibadeti 
de var ama Allah düşmanına dost oluyor. Tarafgirliği acayip, taassub fakat eylemde bir 
şey yok. Buna dinsiz denilmiyor. Dinsiz, sadece itikadsıza deniliyor. Eylemsizliğe dinsiz 
denilmez. Bunlar sabit. Adam yapmıyor, tembel, oruç tutmuyor, namaz kılmıyor. Bunun 
İslamiyet’i yok denilir. Mü’mindir ama Müslümanlığı yok. Çünkü İslamiyet eylemdir, 
itikad değildir. Namaza inanmak değil, namazı kılmak. Oruca inanmak değil, 
orucu tutmak. Eylemi olmayanın İslamiyet’i yoktur. O zaman İslamiyet’i yok ama 
Allah ve ahireti tasdik ediyor. Tasdik etmesiyle mü’mindir ama Müslüman değildir. 
Çare-i necat olmaz. Hz. Ömer ra ilk önce iman etti sonra İslamiyet yaptı. İlk önce 
İslamiyet olmuyor. İlk önce iman oluyor. İman etmeyen namaz kılmaya ihtiyaç duymaz. 
Çünkü kafire namaz farz değil. İman farz. İman olduktan sonra gerekenleri yapacak. 
Usul böyledir. Kalb aşağıda, kafa yukardadır. Bu dış dünyada çalışma sistemine göre 
kurulmuş. Kafa alıyor, kalbi besliyor. Şecere-i hilkatte de Arş kalbdir. Levh-i mahfuz 
dimağdır. Levh-i mahfuz Arş’dan yukarda. Aynen bizdeki karşılığı gibi. İman ettikten 
sonra iman, İslamiyet’e ihtiyaç duyar, duymaz. İslamiyet’e, yani ibadetlere ihtiyaç 
duyunca eyleme dönüşüyor. Bu mü’min + müslimdir. İz’anda iman etti, eylem ile bir üst 
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mertebe olan iltizama çıktı. Eylem, imandan sonra olduğu için, eylem çok mühimdir. 
Üst mertebededir ondan. Yoksa bir mana ifade etmez üstte olması. İltizamda eylem 
var ama iz’anda imanı yok. Bu ibadet yapıp kafire dost olandır. 
 
İz’anda imanı var ama eylemi yok. Buna kafir denilmez. Hem iz’anda imanı var hem 
de iltizamda eylemi var. Mü’min ve müslimdir. Orucu, namazı inkâr etmedikçe, ona 
dinsiz denilmez. Dinsizler dediği anda, itikadı bozuk demektir. İltizam edip taassub 
eder, eylemi vardır. Dinsiz denilmesinin sebebi, itikadının bozuk olmasından, yani 
eylem ile alakası yok. Bu asırda itikadı-imanı bozan: en önemlisi sebeb! à Kafire 
taraftar oluşundan. Kırıldığı yer: tasdik. 
 
Peygamber zamanında sahabe iken, vefatından sonra mürted oluyor tabiri yanlıştır. 
Sahabe denilmez. Çünkü Peygamberi (ASM) Ebu cehil de gördü, sahabe mi oldu? 
Hayır. Demek ki Resulullah’ı (ASM) görüp iman edene sahabe denilir. Resulullah’ı 
(ASM) görüp itikad etmiş fakat iman etmemiş ise, buna sahabe denilmez. Sahabe 
Peygamber (ASM) vefatından sonra mürted oldu diyorlar, hayır ona sahabe denilmez! 
Onlar itikadlı kişilerdi, imanlı değillerdi. Sahabe hiçbir zaman mürted olamaz. Ebu Bekir 
ra demiş ki: “Ya Rab, cehennemde vücudumu o kadar büyüt ki, Müslümana yer 
kalmasın.” Allah’tan daha mı merhametli imiş ki, kafir için yarattığı cehenneme kafiri 
koydu diye Ebu Bekir ra meczublukla itham ediyorlar. Oysa ki cehennemin yedi 
tabakası var. En üst tabakasına kâfirler, münafıklar, arab müşrikleri, İsa as inkâr 
edenler, Musa as inkâr edenler girmeyecektir. Muhammed (ASM)’ın imanlı fakat 
günahı çok Müslümanların günahlarını temizleme makamı olan ki, sonradan bir 
Müslüman dahi kalmadan o kapanmayacak. Bütün Müslümanlar temizlendikten sonra 
orası kapanacak. En üst tabaka olan yedinci tabaka kapanacak. Ebu Bekir ra: “Ya Rab, 
cesedimi o kadar büyük yap ki, cehennemdeki Müslümanlara yer kalmasın” derken 
burada kafir yok. Çaktırmadan kafirin orda zaten olmadığını söylemiş oluyor. Kafire yer 
kalmasın demiyor. Bir Müslümana yer kalmasın diyor. Merhameten yedi tabakaya 
komple en üst tabakanın adı verilmiş yoksa Saim var, Hutame var vs. Cehennem, en 
üst tabakanın adıdır. Genellemiş. O zaman komple hepsine cehennem denilir ama 
Müslümanların gireceği yer en üst tabakadır. Günahkâr Müslümanların gireceği yer. 
 
Üstad: “bazı dinsizleri görüyordum” demesinden, yani ibadeti var, dev adamdır, hacı 
hocadır, televizyona çıkar, çok insanların cehaletini naklederek kaldırır, namaza 
başlatır ama imanı yoktur. Bu nasıl dinsiz? Allah dostlarına düşman, Allah 
düşmanlarına dost oluyor à imanı gidiyor. Dinsiz denilince budur. İtikadı bozuk! 
“Eskide bazı dinsizleri görürdüm ki” à demek itikadı bozuk, amelinden bahsetmiyor. 
“Ahkam-ı Kur’aniyeye şiddetli tarafgirlik gösteriyorlardı” à televizyonlarda namazı, 
orucu anlatıyorlar, kendileri de kılıyor. Demek o dinsiz yani itikadı bozuk: Allah 
düşmanlarına dost oluyor. Nasıl dost oluyor? à Kendince tevil ediyor. Demek bu Allah 
düşmanlarına dost olan dinsiz, “bir cihette hakkın iltizamıyla, İslamiyet’e mazhardı.” 
Sakalı, cübbesi, vaazı, konuşması tam yerinde yani İslamiyet’e mazhar. Haza Müslim. 
Kaza namazı dahi yok, çok acayip. “Ama dinsiz bir Müslüman denilirdi.” 
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“Sonra bazı mü’minleri gördüm ki”, burada da eylemden bahsetmiyor. “Ahkam-ı 
Kur’aniyeye tarafgirlik göstermiyorlar. İltizam etmiyorlar.” Misal: bu zamanda bu olur 
mu, bu denilir mi, o eskidendi vs. cümleleri söylerler. Yani mü’min fakat ahkam-ı 
Kur’aniyeye tarafgirlik göstermiyor, misal faizin haram olduğunu kabul etmiyor. Allah 
Resulü diyor ki: “ben “mülbisine, mülevvisine” yani rezil, kepaze, faiz ehli yani günah 
ehli ümmetime şefaatim olacaktır fakat ehl-i bid’aya şefaatim olmayacaktır. Ehl-i bid’a 
cehennemin köpekleridirler.” Ehl-i bid’ayı şöyle tanımlıyor: “dinde olmayanı vasl eden, 
koyan, dinde varmış gibi gösteren ve varı da yok eden, çıkartan.” Demek ki bid’a ehli 
dini bozar, günahkâr ise kendisini bozar. Mesela biri televizyona çıksa, dinde 
olmayanı dinde varmış gibi gösterse ve olanı da çıkartsa mı yoksa karısını çırıl çıplak 
gezdirse mi daha şerdir. Karısını çıplak dolaştırması, içki içmesi, zina yapması: bu 
adamı dinsiz yapmaz, günahkâr yapar- inkâr etmedikçe- çünkü kendisini bozuyor. 
Günah, kişiyi bozar. Bid’at, dini bozar. 
 
Metinde şunu demek istiyor: 1) Ahkâmdaki iltizam, dimağın meratibi olan iz’an 
olmadan kurtarmadığı gibi 2) tasdiki olup fakat dimağın meratibinden olan 
iltizam olmayınca da kurtarmıyor. Ahkamda hâkim hüküm vermiş, sen ben 
veremeyiz. Meratibler ise sistemdir. İslamiyet, hüküm değildir, sistemdir. 
 
Şecere-i hilkat  à İnsan-ı ekber 

à İslamiyet 
à Büyük medeniyettir 

 
İslamiyet, ahkâm değildir. İslamiyet, sistemdir. O zaman ahkâmdaki iltizam, 
İslamiyet değildir. İslamiyet, fıtratımızdır. İslamiyet’i yaşamayan, fıtratına ihanet eder. 
Namaz fıtridir. Oruç fıtridir. İbadet fıtridir. Sistemdir, sistemden çıkan değildir. 
Ahkâmlar, sistemden çıkanlardır. O zaman İslamiyet, dimağın meratibinden olan 
İltizamdır. Fıtratının gereğini yapınca, taassubdur. Gözün çalışması taassub olması 
gibi. Taassubun ifrat, tefrit ve vasatı vardı. Ahkâmlar, yani hükümler, sistemlerin dışa 
vuruşlarıdır. 
 
Dinsiz biri dese ki: “Bu milleti anarşilikten kurtarmak için İslamiyet lazım” à bu ahkam 
olan iltizamı etti ama imanı yok. İz’an da ederse o zaman hakiki İslamiyet’e geliyor. 
Tarafgirliğinden çıkıyor, eyleme dönüşüyor yani İltizam sistemine giriyor. Sistemi 
çalıştırınca, taassub oluyor. Yaparak aslımızı oluşturmuyoruz, aslımızı yaşıyoruz. 
Yaşayarak asıllar oluşmaz, asıllar yaşanır. Yani tasdik eden iltizam eder. İltizam eden 
tasdik etmez. Tasdik, sistem olduğundan asıldır. Bazıları İslam’ın ahkâmını görerek 
yani İslamiyet’in güzelliğini görerek iman ediyor ve sonra da kendisi yaşıyor. Bazılarına 
da imanı anlattığın için iman ediyor. Şaşırmamızın sebebi bu. Bazen ahkâmdaki 
iltizamdan geliyor iman yönü bazen da ahkâmdaki taassubdan aşağı geliyor iman 
yönü. İslamiyet; sistemin kendisidir, yoksa sistemin dışa vuruşları, ahkâmları, 
şe’nleri değildir. Sistemin ta kendisidir ki dimağın meratiblerindeki iltizamdır. 
Yoksa ahkâmlardan olan iltizam değildir. Sistem olan iltizam, ahkâmların cem’i olan 
İslamiyet’tir. Ahkâm olan iltizam ise: namaz, oruç, zekât, hac ve kelime-i şehadettir. 
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Namaz kılıyor diye, İslamiyet’i var zannediyorduk. Yani eylemi var diye. İki iltizamı 
karıştırmamızın sebebi, eylemi İslamiyet ile eşitlediğimizdendi. Namazı var adamın 
ama münafık yani İslamiyet’i yok. İltizam var deyince, sistem olan iltizam var 
zannediyoruz. 

• İtikat           à       Salabet 

• İltizam         à      Taassub 

• İz’an             à       İmtisal 

• Tasdik          à       İltizam  

• Taakkul       à       Bitaraf  

• Tasavvur     à       Bibehre 

• Tahayyül     à       Safsata 

Dimağın Meratibleri Dimağın Ahkamları 

Emr-i nisbi ve emr-i itibarilerimizin 
sistemlerinin olduğu yer. Bu sistemler 
burada çalışıyor.  Verileri iltizamlara 
gönderiyor; orda ortaya çıkıp görünüyor.  

L. Rabbaniye 

His 

Zihin 

İrade 

• İltizam  à         Taassub  à 

• Tasdik  à         İltizam  à 

Dimağın Meratibleri Dimağın Ahkamları 

Kişiliğimiz, Muvazenelerimiz, Emr-i itibarilerimizin oluşturdukları 

Kimliğimiz, Muhakemelerimiz, Emr-i nisbilerimizin oluşturdukları 

SİSTEM   à             DIŞAVURUŞLARI    (oklar imanın geliş yönünü gösteriyor) 

İslamiyet  à             Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet 

Kişiliği   à             Kimliği 

(Kastamonu 199):    Hakikat-ı İslamiyetà İmanın 6 rüknü                                          6 

                                                                        à İslamiyet’in 5 hükmünün cem’i             1 

                                                                                                                                                  7 

“Hakikat-ı İslamiyet yedidir.”  Dimağın yedi mertebesi gibi.  

 + 
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İslamiyet iltizamdır, sistemin kendisidir yoksa sistemin dışa vuruşları olan ahkâmları 
(tasdikteki iltizam) değildir. İman gaybadır. Gayb ile hemhal olduğu için gözükmüyor. 
Oysa mahlûktur. Kendimizden Allah’ı o kadar uzaklaştırmışız ki; Allah ulaşılmaz, 
anlaşılmaz, bilinmez demişiz. İman tasdikte başlıyor fakat iz’anda tahkiki iman 
başlıyor. 
 

 

 
İz’an ve imtisalin tanımları: İmtisal; ikiliği kaldırıp tek vücud yapan. Misal: Arş emriyle 
bir kumandanın bütün neferleri tek vücud yaptığı gibi ve imtisal; dimağı ve vicdanı 
bütünleyen, tek vücud haline getiren bir sistemdir. İmtisal dimağın sırrıdır. İz’an; 
dimağın maneviyatıdır. Tasdikte tenkid çalışmıyor. Burada artık ilim var. Tek burada 
ifade edilse de aslında hepsinden besleniyor. Tenkid, taakkulde olan bîtarafanede 
çalışıyor. İltizamı güçlendiren; manevi sıcak kalblerden çıkan;  

• Müsbet efkar 
• Müşevvik-i beyanat 
• Hüsn-ü zan ile temaşa etmek 

 
• Tereddüd à iz’anla ortadan kalkar. İz’anın kuvvetine göre değişir. 
• Evham ise à iltizamla ortadan kalkar. 

 
İltizamda netlik var, kararsızlık yok. Bu budur, bu da budur der. İkiliği kaldırıp tek vücud 
yapan bir imtisali aktifse, anlıyoruz ki böyle bir iz’anı var. Ahkâmı aktif ise, sistemin 
kendisi aktif demektir. Mesela İslamiyet iltizamdır, ahkâmı ise: namaz, oruç, zekât vs. 
dir. Dimağın meratibleri kısmı sistem; yapı veya istidat da diyebiliriz. Ahkâm ise; 
kabiliyet veya dışa vuruşudur. Herkes mühendis olmak, doktor olmak istidadındadır. 

• İtikat           à       Salabet 

• İltizam         à      Taassub 

• İz’an             à       İmtisal 

• Tasdik          à       İltizam  

• Taakkul       à       Bitaraf  

• Tasavvur     à       Bibehre 

• Tahayyül     à       Safsata 

Dimağın Meratibleri Dimağın Ahkamları 

Emr-i nisbi ve emr-i itibarilerimizin 
sistemlerinin olduğu yer. Bu sistemler 
burada çalışıyor.  Verileri iltizamlara 
gönderiyor; orda ortaya çıkıp görünüyor.  

L. Rabbaniye 

His 

Zihin 

İrade 

İslamiyet à İltizamdır. Tabir-i diğerle à hakka tarafgirliktir 

                                                                    à hakka teslimiyettir  

                                                                    à hakka inkıyaddır 

İman iseà İz’andır à hakkı kabuldür  

                                   à hakkı tasdiktir 
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Ama herkes bu kabiliyette değildir. Sistem kendisini bir şekilde ifade edecek. İslamiyet; 
iltizamdır ama ahkâmı ise; oruçtur, namazdır, zekâttır. İmtisal ikiliği ortadan kaldırıyor. 
İz’an o zaman tevhid oluyor, iman oluyor. “İman ise iz’andır” dedi. Adamın imanı olup 
olmadığı, dimağından da anlaşılır. İşarat-ul İcaz’da: kişinin imanı olup olmadığı sual ile 
anlaşılır diyor. “Bu kâinatı yapan birisi var mı?” 
 
İslamiyet’in şe’ni  à metanet ve 

à sebat ve   
à iltizam-ı hak olan salabet-i diniyedir.  (Münazarat 89) 

 
Metanet, sebat ve iltizam-ı hak olan salabet-i diniyesi varsa, İslamiyet’i ve iltizamı 
olduğu hükmedilir. Biz namaz ve orucu olana İslamiyet’i var diyorduk çünkü iltizam 
çıkıyor fakat bu iltizam tasdik sisteminden çıkan, ahkam olan iltizamdır. Bu nedenle 
tasdiki var diye hükmedebiliriz. Ne zaman metanet, sebat ve iltizam-ı hak olan 
salabet-i diniyesi olursa, İslamiyet’i var diye hükmedebiliriz, çünkü bu, sistem 
olan iltizamdır. Tasdikteki iltizamda; İnşa var. İksirlenmek var. İz’andaki imtisal de; 
ikilik yok. İltizamda; kişilik kazanımı oluyor. İslamiyet’in aynı malzemelerini 
kullanıyorsun ama bir Hz. Ebu Bekir ra, bir Hz. Ömer ra vs.ler. Ahkâm olan iltizam ile 
sistem olan iltizamın arasında iz’an berzahtır. 
 

 
Hülasaların izahı: İmtisal; ikiliği kaldırıp tek vücud yapan. Arş emriyle neferleri tek tek 
iken bir vücud, sanki bir nefer varmış gibi. Nefisler yok, nefs var, teklik. Her bir nefer 
herkesin aslı olduğu gibi misal hiç kimse yok, tek ben varım, bütün insanlar benim dışa 
vuruşum. Her biriniz benim sistemimin ifadesi oluyorsunuz. Mesela Ebu Bekir (RA) 
daki sıddıkiyet, Resulullah’taki sıddıkiyet. Sırf onu yaşıyor. 
 
Sual: İmtisal, neferlerin kendi arasındaki ayrılığı mı ortadan kaldırıyor? Yoksa 
emir veren ile o bir neferi tek mi vücud yapıyor? 
Elcevap: İkisini de bir arada yapıyor. Aslında o bir nefer, kendisi o oluyor. Nefer 
kalkıyor, aynı oluyor. Yani imtisal ile basit bir nefer kumandan hükmünde vazife 
görüyor. Yani nefer ortadan kalkıyor, kendisi o kumandan oluyor. Sonra imtisal, dimağı 
ve vicdanı bütünleyen, tek vücud haline getiren dimağın sırrı. Şirkteki ayrılıkları, tevhid 
yapan... İmtisal edemeyen imtisal edene ittiba eder. İmtisalin şe’ni ittiba etmektir. İz’an 
dimağın maneviyatı ve tasdik tenkid ile çalışmıyor. Tasdikte artık ilim var. Tenkid, 
taakkulde bîtarafane çalışıyor. Burada bilgiler var, ilim değil.  
 
Bizim Müslüman olarak en büyük iki sorunumuz var: 1- Bilgi ile ilmi karıştırıyoruz. 
2- İlmi putlaştırıyoruz. İlim netice olsaydı, ilimle dalalete giden olmazdı. “Kitap yüklü 
merkebe” benzetiyor Kur’an. İlmi kıblesine koyan 1-içsel dengedir 2-adalettir, hak 

Kimliğini   à Tasdikteki iltizamla. Fıtrat-ı selime.  

Kişiliğini   à İltizamla kazanılır. Fıtrat-ı seniyye. Namus.  

Maneviyatın  à İz’andaki İmtisalle  

Bunların cem-ül cem’inden   

itikadın oluşur 
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sahibine hakkını vermek 3-sadakattır. İlim 4. Sırada. Hz. Ali (RA) ilmin temsilcisidir. 
İlmin kapısıdır kendisi ama Hz. Osman (RA) ondan üstün, içsel denge ile. Hz. Ömer 
(RA) ondan da üstün, hak sahibine hakkını vermek. İçi ile dışı beraber. Dikkat 
ederseniz Hz. Osman’da içte hâkimiyet var ama dışta değil. Sorun olmuş. İçsel dengeyi 
getirmiş ama dış adetullaha Ömer (RA) gibi fazla hâkim olamamış. Ömer (RA) da 
adalet, yani hak sahibine hakkını vermek yani Hak ismi galib olduğu için, Hak ve Adl 
İmam-ı Azamın İsm-i Azamıdır. Hak sahibine hakkını vermek, muvazene ve 
muhakeme etmek, dimağ ile kalbi bütünlemektir. Bunları saymamın sebebi şu: bunlar 
ilmi kıblesine koyanlardır. Adaleti kaldırırsan, ilim batıla hizmet eder. İlmiyle dalalete 
gitti. ٍمْلِع َىلَعُ ُھتیِتُوا اَمَّنِا    yani: “Ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım” (Sözler 327) 
dedi. 
 
Peygambere en yakın yapılandırma, sadakattir. Bu da Ebu Bekir’de ra görünüyor. 
Salabettir. Yani ilim netice değildir. İlim, sebeb-sonuç bütünlüğü sisteminin 
işlevidir. İşlevinin ifadesidir. Sistemi söylüyorsun. Bu ilim doğru ama bu ilmi kimisi 
tabiata kimisi Allah’a veriyor. Aklı her şey yaptılar, aklı hâkim kıldılar. Bu nedenle iki 
haftadır bunun üzerinde duruyorum. Kârımız ne biliyor musunuz? Felsefede; Freud ve 
tıptaki ifade ile akıl “us” olduğu için, akıl esastır, temeldir, özdür, tözdür. Âlemimizde 
bunu oturtmak zor oluyor şimdi, çünkü senelerdir bu ninni ile büyütüldük. Akıl denilince 
kafa, kafa denilince akıl geliyor. Kafasız, yani akılsız diyoruz. Bunun bedeli, faturası 
çok ağır. Fakat Risalede akıl, meratiblerden bir meratibdir. Daha önce de bahsettim: 
orta çağda da olduğu gibi zararı şu: akıl bozulursa, tamir edecek başka bir sistem 
yoktur. Bu sefer aklı bedenden koparmak, hâkimiyetini ortadan kaldırmak için, 
uyuşturuluyor yani devre dışı yapılmaya çalışılıyor. Psikolojik hastalar ilaçla 
uyutuluyor. Sistemi bilmediği için aktif edemiyor. Bizde şu kârı olacak: misal doktora 
hasta geldi, aklı bozuk. Onun tasdikini aktif edersen, yani bir üst birimi, o zaman 
aklın arkasına geçersin. Bize tamir etme imkanını veriyor. Misal en zirve itikad 
bozulursa, dimağda tamir edecek başka birim yok ama İslam’da çare tükenmiyor, 
vicdan devreye giriyor. Misal ayaklı kütüphanedir, İlahiyat mezunudur, dini tamir 
davasında din tahripçileridir. Ama babaannelerimiz, nenelerimizin ilmi yoktur ama 
salabeti çok sağlam olduğu için, itikadı sağlam. Zerresine kadar adaba uyuyor. Adam 
teheccüd namazını, evvabin namazını inkâr ederken, o elli senedir evvabin kılıyor. 
İnkâr eden ilahiyatçı. Sebebi: aklı hâkim kılmaktan. Aklı hâkim kıldığında, edebe ait 
hadis-i şerifi inkâr eder. Olsa da olur olmasa da der. Oysa Fahr-i kâinat Resul-i Ekrem 
(ASM) her şeyin mimarı. İmam-ı Şafi, Resulullah’ın nasıl karpuz yediğini görmediği ve 
duymadığı için, ömründe karpuz yememiş. Bunu tezyif ediyorlar. Sebebi: taakkulü var 
ama tasdiki, iltizamı ve salabet-i diniyesi yok. Bunları tezyif ederek, alay ederek, 
kendi sistemini çökertiyor. 
 
Taakkulun içindeki bir akıldır. Sana ne zararı olur, aklın üst mertebelerini kabul etsen, 
akla veriler versen, istikametine koysan, aklı dengeye getirmek bilgisini elde etsen? 
Başka bir felsefede, akıl ruhtan da üstün. Yani akıl her şeydir diyen var. Akıl bitince, 
her şey bitiyor. Toplumda para her şeydir diyen, parayla her şey yapan tiplerdir. 
Parayla ben her şeyi satın alırım diyen, parayla her şeyini satan tiplerdir. Akıl her şeydir 
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diyen, aklını kaybedince, her şeyini kaybeden tiplerdir, her şeyi bitmiştir. Ondan diyor 
zaten. 
 
Akıl bir birimdir, bir sistemdir. Üstad, ruhun mimarı, aklın mühendisi, Sözler- 27 de “Akıl 
alettir” diyor. Ruha da alettir diyor. Bu sistem (dimağ sistemi) bu asrın insanın 
psikolojisini tamir ediyor. Tasdikteki iltizam ise; hak taraftarlığı değil. Tahayyül, 
tasavvur ve taakkulden çıkan ve tasdike mal olan ilmi bir taraftarlık ve iltizamdır. Bunu 
fiile çıkarmayabilirsin. İçinde de tutabilirsin bu iltizamı. Namazı var iyidir der ama 
kazaya bırakabiliyor. Dimağın ana sisteminde olan iltizamı içeride tutamazsınız. 
Kendini ef’aliyle, ahvaliyle, etvarıyla, ekvaliyle dışarda ifade eder yani “Kişinin 
işidir aynası, lafa bakılmaz” sırrı buradan kaynaklanıyor. Buradaki iltizam eylemsiz 
olamıyor. Tasdikteki iltizam ise eylemsiz de olabilir. Bu iltizam (ana sistemdeki) o kadar 
ileri sahiplenmeye gider ki, ta sahabetkarane yani sahiplenmek, salabetkarane 
vazifeye koşturur. “Kimin himmeti milleti ise, o tek başına büyük bir millettir.” 
 
Misal Peygamber (ASM) vefat etti ama sahabeler davaya sahip çıktı, salabete dönüştü. 
Veya Üstad vefat etti talebeleri sahip çıktı, salabete dönüştü. Onun davası olsaydı 
onunla beraber ölürdü dava. Demek dava onun bunun davası değil. Herkesin davası. 
Eğer elma fidesini dikersen, Allah’ın elma inayetini alırsın, yoksa ağaç elmayı 
yapmıyor. O inayet orda gözüküyor. 
 
Tasdikteki iltizamda fiil olabilir de olmayabilir de. Fakat ana sistemdeki iltizam 
fiilsiz olamaz. Mesela Tasdikteki iltizam ile kişi okulda, işyerinde diye evinde namazını 
kaza kılar. Fakat sistem olan iltizam ile kişi gider işyerinde de olsa bodrumda kartonun 
üstünde namazını kılar. Yani bu duramaz. Ampulü yak ama ışık vermesin, mümkün 
değil. Akıl, tatil-i eşkâl etse de yani dimağ sistemi, vicdan Sânî’ni unutmaz. Vicdanda 
unutmak yoktur. Tasdikteki iltizama taklid-i iman, diğerine de tahkiki iman denilebilinir. 
İslamiyet, sistemin kendisidir yani dimağın meratibleri olan sütun. Sistemin dışa 
vuruşları olan ahkâmlar değil. Sistemin ta kendisidir. Dolayısıyla İslamiyet, iman 
meratiblerinden olan ve iz’andan sonra gelen iltizamdır. Ahkâmlardan ki tasdik’in 
iltizamı değildir. Yani biz ahkâmdaki iltizamla dimağın sistemindeki iltizamı karıştırmak, 
namaz, oruç gibi ahkâmları İslamiyet zannetmemiz gibi. 
 
Her namaz kılanı Müslüman zannediyoruz. Oysa münafık öğle, ikindi, akşamı kılar. 
Sistem ile ahkâm bir olsa, her namaz kılan Müslüman olurdu. Oysa her namaz kılan 
Müslüman değildir. Ama Müslüman da namaz kılar. Her namazı olanın İslamiyet’i var 
değildir ama her İslamiyet’i olanın namazı, orucu vardır. Çünkü İslamiyet esasları 
inanmak değildir, eylemin kendisidir. Namaza inanmak değil, namazı kılmaktır. Oruca 
inanmak değil, orucu tutmaktır. Eylemsiz eyleme dönüşmemiş İslamiyet ise tasdikteki 
İltizamdır. Dimağın meratiblerindeki iltizam ise fiile dönüşmüş İslamiyet’tir. Eğer 
namazı kıldığı halde küfre taraftar olabiliyorsa, o imanın hiçbir anlamı kalmıyor. Maun 
suresinde geçiyor: “O namaz kılanlara yazıklar olsun.” Mektubat 361 de: ىَلِا اوُنَكَْرت َالَو 

راَّنلاُ مُكَّسََمتَف اوُمَلَظ َنیِذَّلا  Sonra Nisa suresinde geçiyor: “Ey iman edenler! Allah’a iman edin”. 
Başka bir ayette: “Siz İslam olduk deyiniz, iman olduk demeyiniz”. 
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Tekrar bitti. Yeni ders: 
 
“İslâmî hükûmetlerin ekserisi, o mezhebi iltizam etmesiyle medeniyete, şehirliliğe daha 
yakın…” (Sözler 486) Hanefi mezhebinden bahsediyor. Hulasa: İnsanı eyleme 
çeviren, safını belirlediği gibi, suretini, simasını da belirleyip, kimliğini oluşturan 
iltizamdır. 
 
“İnayet-i ezeliyenin timsali olan hikmet-i İlahiye, kâinatın umumunda gösterdiği 
maslahatların riayeti ve hikmetlerin iltizamı lisanı ile, saadet-i ebediyeyi ilân eder.” 
(Sözler 519) Hulasa: Güneşin aynadaki görüntüsüne timsali deniliyor. İnayet-i ezeliye, 
timsali olan hikmet-i İlahiye. Allah’ın hikmetinin içerisinde inayetler gözüküyor. Bu şu 
demek: Allah’ın inayetini istiyorsan, mevcudat aynalarındaki hikmet-i İlahiyeyi 
anlamakla mümkün. Aynen öyle de içsel âlemini, ruhunu, fiilinde ve simanda ve 
suretinde gösteren iltizamdır. Allah’ın rızası adet-i ilahiyededir. Allah’ın âdetindedir. 
Allah’ın rahmeti, bereketi, inayeti; hikmet-i İlahiyenin içerisindedir. Yani Allah’ın 
inayetini mi istiyorsun? Allah’ın yardımını mı istiyorsun? O zaman hikmet-i İlahiyeye 
tevfik-i hareket edeceksin. Hikmet-i İlahiye Allah’ın cc üslubudur da diyebiliriz belki. 
İnayet ve tevfik-i hareketi bütüne getiren, iltizamdır. Timsali oluyor yani taayyün ve 
teşahhus oluyor, ortaya çıkıyor. En büyük inayet, Rıza-yı İlahi. Rıza-yı İlahi mevcudatın 
arkasındaki bir sistemi aktif ediyor. Bu Rıza-yı İlahi Kab-ı Kavseyn makamıdır. Kab-
ı Kavseyn’e gözünü diken, Rıza-yı İlahi ile meşgul olur. Rıza-yı İlahiyi isteyen, Kab-
ı Kavseyni iddia etmiş oluyor. Cennette bu yoktur. Cenneti isteyen, Allah’ın rahmetini 
istiyor, merhametini istiyor. Bu Allah değildir, Allah’tandır. Rıza-yı İlahi ise Allah’ın 
kendisidir. Allah’ın şefaatini, ihsanını, adaletini vs istiyoruz. Bu Allah değildir, 
Allah’tandır. Allah’ın esması ve sıfatı Allah’tandır ama haşa Allah değildir. Bunun gibi. 
Rıza-yı İlahiden daha ileri bir makam olmadığı için, ondan sonrası yoktur, sonrası 
Allah’tır. Rahmet, merhamet, afv, cennet; Allah’tandır, Allah’ın kendisi değildir. O da 
cennettir. “İsteyene ver onu diyor” bu makamda. 
 
Üstad: “Uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak hizmet-i imaniyemi maddî ve manevî 
kemalât ve terakkiyatıma ve azabdan ve Cehennemden kurtulmama ve hattâ saadet-
i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada âlet yapmaklığıma 
manevî gayet kuvvetli manialar beni men ediyordu. Bu derunî hisler ve ilhamlar beni 
hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevî makamatı ve uhrevî 
saadetleri, a'mal-i sâliha ile kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakkı 
olduğu hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde ben ruhen ve kalben men' 
ediliyordum. Rıza-yı İlahîden başka fıtrî vazife-i ilmiyenin sevkiyle, yalnız ve yalnız 
imana hizmet hususu bana gösterildi.” (Emirdağ Lahikası-2 79) İhlas-ı tam, Rıza-yı 
İlahidir. İhlas-ı etemm, rıza-yı İlahidir. Rıza-yı İlahiden daha ileri bir makam olmadığı 
için, Rıza-yı İlahi Kab-ı Kavseyndir. Rahmet, inayet, nimet; cennettir. İnayet, Allah’ın 
kendisi değil, Allah’ın yardımı. Mevcudatın silsilelerinde yayılmış. Mesela: Allah’ın 
elma inayetini görmek istiyoruz. Kâinatın nizamı, elma ağacının fidesini dikmektir. Eğer 
elma fidesini dikersen, Allah’ın elma inayetini alırsın, yoksa ağaç elmayı yapmıyor. O 
inayet orda gözüküyor.  
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Mevzumuza dönüyoruz: 
“Hilkat-i kâinatta bir hikmet-i tâmme görünüyor. Evet inayet-i ezeliyenin timsali olan 
hikmet-i İlahiye, kâinatın umumunda gösterdiği maslahatların riayeti ve hikmetlerin 
iltizamı lisanı ile, saadet-i ebediyeyi ilân eder.” (Sözler 519) Saadet-i ebediyeyi yani 
bizim bu iltizam sistemine temessük etmek nisbetinde, saadet-i ebediye arzusu 
şiddetleniyor, çıkıyor. İçsel âlemin yani nisbetlerinin, ki saadet-i ebediyeyi söylüyor, 
iltizamla saadet-i ebediye gözüküyor. Saadet-i ebediye, insanın fıtratında bulunan aşk-
ı beka, aşk-ı ebediye, sonsuzluk, nimet-i İlahiyenin her çeşidini isteme, taleb etme, 
inayet-i İlahiyedir ama bu inayet-i İlahiyeyi aktif edip insanda ortaya çıkaran İltizam. 
Yani bizdeki aşk-ı beka ve aşk-ı ebediye gibi istekleri kıblesine koyan, aslına 
bağlayan, bizdeki iltizamın aktifliğiyle olur. Mesela saadet-i ebediye arzusunun 
cevabı ahiret olduğu için, ahirete iman nisbetinde veya ona uyma nisbetinde insan 
dünyadaki günahlarından ve sıkıntılarından kurtulur. Aile saadetinin sebebi diyor Üstad 
yani evde kavga ve gürültünün kalkması, iman-ı bil ahireti kişinin kendisine ve ailesine 
hâkim kılmasıyla mümkündür. Saadet-i ebediyeyi bizde hâkim kılan, bizdeki iltizam 
sistemimizdir. Bu iltizam peki hangisi? Hangisi olursa olsun fark etmez çünkü sistem 
olan iltizamda ahkam olan iltizam dahi var. Fakat ahkam olan iltizamın içinde sistem 
olan iltizam yoktur. Sistem olan iltizam camidir. En cami’ şeylerde bu iltizamı kullanıyor. 
 
Sistemin iltizamı olduğunu, kişide taassub olunca anlıyoruz. Taassub, sistem olan 
iltizamın göstergesidir. Taassub yoksa ahkâm olan iltizamdır. Herkeste saadet-i 
ebediye arzusu var. Bazılarında uyanmamış. Nasıl uyanacak? İnsanın fıtratında, 
doğasında bulunan saadet-i ebediye, aşk-ı ebed, ebed, sonsuzluk gibi arzuların 
uyanması nisbetinde, o alem bizde hâkim olur. Bu şu demek: İman ettiğimiz şeyle 
besleniyoruz. Allah’a iman etmenin ücreti, kârı, Allah ile doyuyoruz. Kabak tatlısı, 
meyve, ekmek yedik yani onaylıyoruz bu kabaktır, tatlıdır. Diktiğimiz için, dikmenin 
bedelidir yemek. 
 
Ahirete iman etmek, ahirette işe yaramıyor ki, orada ücretini almak başkadır, onu 
kastetmiyorum. Ahirette, haşir meydanında öldükten sonra dirilmeye inanmak orda 
artık gayb değil. İman gaybadır. Öldükten sonra dirilmeye inan dedikleri haşir 
meydanında inanmak mı olur? Orda iman yok artık, hesap var. Meleklere iman, kabirde 
soru sorarken olmaz. Önceden iman edilir. Öldükten sonra meleklere iman kalkıyor. 
Haşir meydanına gelince, haşre iman kalkıyor. Allah haşir meydanında hesap 
sorduğunda, Allah’a iman kalkıyor. Kitabın da hükmü bitiyor. Yani iman ettiğinle bu 
dünyada besleniyorsun. Saadet-i ebediye sistemi bizde var. Saadet-i ebediye de 
orda var. Bendeki bil-kuvve ile orda bil-fiil ile arasındaki bağ, iltizam. Artması 
nisbetinde yani iltizam artarsa, bağ artıyor ve bağ artarsa, iltizamımız artıyor. 
 
Şecere-i hilkat à İnsan-ı ekber 

à İslamiyet 
à Büyük medeniyettir 

 
Bunların dördü aynı. Geçişleri ayrı. Bu nedenle İslamiyet, ahkâmdaki iltizam olamaz, 
sistemdir.  
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İltizam nisbetinde bil-kuvveler bil-fiilini görüyor veya bil-fiillerin yakınlığı 
nisbetinde bizde iltizamımız artıyor. Allah’ın inayeti, kâinatın nizamındaki hikmet-i 
İlahiyeye, maslahat-ı İlahiyeye riayet ile mümkündür. Böylelikle Allah’ın inayeti 
gözüküyor. Nizam ve intizamda, hikmet-i İlahiye ve inayet-i İlahiye gözüküyor. “Abdin 
intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle, hikmetin sırrı tahakkuk eder.” 
(İşarat-ül İ'caz-84) Şimdi ahirete iman etti. Ahiret var zaten ama benim için gayb. Gaybı 
gayblıktan kaldıran, bendeki iltizamın aktifliği kadardır. Şuhud gibi ama fıtratın 
şuhudu ayrı, kulağın şuhudu ayrı, gözün şuhudu ayrı. Aynen bu dersi burada izlemek 
ile videoda izlemek gibi ne aynıdır ne de gayrıdır. Demek ki, bil-kuvve ile bil-fiilin 
bağı; iltizamdır. 
 
Kişinin, dimağın hangi mertebesinde problemi olduğunu nasıl anlarız? “Taassub 
iltizamdan, imtisal iz'andan, tasdikten iltizam, taakkulde bîtaraf, bîbehre tasavvurda.” 
(Sözler 706) İzah: İtikaddan salabet, iltizamdan taassub, iz’andan imtisal, tasdikten 
iltizam, taakkulden bitaraf, tasavvurdan bibehre, tahayyülden safsata çıkar. Çıkan 
haletler... Taassub iltizamdan çıkıyor. Şiddetli arzu, taassubu doğurur. Bu çıkanları 
bilince neyin ne kadar galib geldiğini, çalıştığını anlarsın: adamın İslam’a taassubu 
yoksa iltizamı devre dışı olduğunu gösteriyor. Bu alametlerle nereyi, nasıl tamir 
edeceğimizi anlıyoruz. Mesela adam abuk subuk konuşuyor, adamın tahayyülü bozuk. 
Bibehre; habersiz, nasipsiz demek lügat manasıyla. Leylim ley konuşan adamın 
tasavvuru bozuk. Adam hep ihtimallerde dolaşıyor, emr-i nisbilerde. Bu adam hep 
taakkulde. İlim değil bu. Gördüklerinin, duyduklarının hep nakledendir. Taakkulü 
bozuk, bitaraftır. Hiçbir tarafı yok. Adam konuşuyor, konuşuyor, gelişi ile gidişi aynı, 
değişen bir şey yok. Bunun taakkulü bozuk. Tahayyülü çalışıyor, tasavvuru çalışıyor, 
taakkulü da çalışıyor ama bitaraf. Zeki adam ama evirip çeviriyor. Bunun tasdiki yok.  
 

 
Tahayyül, tasavvur, taakkulü istikametine koyabilmek için, üst birimler aktif 
olması lazım. Safsatalarla meşgul olan: kim ne yapmış, kiminle evlenmiş vs. ile 
meşgul olur. Bibehre: haberi yok. Bitaraf: bir şey üretmediği için, ilim değil. 
 
Tekrar izaha dönelim: Taassub iltizamdan çıkıyor. Şiddetli arzu, taassubu doğurur. Bu 
çıkanları bilince neyin ne kadar galib geldiğini, çalıştığını anlarsın. Adamın İslam’a 

• İtikat’dan  à       Salabet 

• İltizam’dan  à      Taassub 

• İz’an’dan   à       İmtisal 

• Tasdik’den  à       İltizam  

• Taakkul’de  à       Bitaraf  

• Tasavvur’da  à       Bibehre 

• Tahayyül’de  à       Safsata 

Dimağın Meratibleri Dimağın Ahkamları 

‘dan ekiyle çıkan haletler  

çıkanlar var. Vücudiler 

da ekiyle çıkan yok. 

Ademî durum var. 

Çıkan yok. 
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taassubu yoksa, iltizamı devre dışı olduğunu gösteriyor. Bu alametlerle nereyi, nasıl 
tamir edeceğimizi anlıyoruz. Bunları bilmek, bize hâkimiyet kazandırıyor. En büyük 
derdimiz, kendimizi tanımamak. Bunlara çalışarak, kendimizi tanımaya 
çalışıyoruz hem de kendimizle. Allah nasıl bir sistem yapmış. Ben tanımaya 
çalışıyorum. Kimi? Beni... Benimle beni tanımaya çalışıyorum. Kalemi değil. Bu çok 
ilginçtir. Kaleme kendim için bakıyorum ve bununla ben içime giriyorum. Hariçle içeriye 
giriyorsun. Hepsi, seni tanımak için. Demek bu kâinattan en büyük maksad, insanın 
kendisini tanıması ve Cenab-ı Hakkı tanıyıp ibadet etmesi için yaratılmıştır. Her şey 
seni ayan etmek için. O dağın tepesinde iki taşın arasından çıkan ot, senin gizli bir 
hissiyatından haber veriyor. İki duygu arasındaki bir hissiyat, çiçek... 
 
“Veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar.” (Mektubat 425)  
 
“Fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam 
etmek, nefs-i emmarenin muktezasıdır.” (Mektubat 459)  
 
“Evet Âl-i Beytin efradı ise, itikad ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da 
yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler. Çünkü İslamiyet’e fıtraten, neslen 
ve cibilliyeten tarafdardırlar… Başkası ise, kuvvetli bir bürhan ile sonra iltizam eder.” 
(Lem’alar 22) 
 
İzah: Fıtratlarının muktezasına mecra vermek, yol göstermek, önünü açmak. Fıtratların 
kendilerini ortaya koymak şiddetli meyilleri var. Bu ilim ile değil, fıtratın üstünü açmaktır, 
karşılıklarını göstererek uyandırmaktır. Tasdikteki iltizam, ilimle kazanılandır ki, ilmi 
putlaştırıyoruz. İlim bakın tasdikte. İlim, sübut-i sıfattandır; sem, basar, kelam, ilim, 
irade, kudret ve hayat. Taakkuldeki bilgidir. Tasdikteki ilimdir. Bu ilmi kıbleye koyan üst 
birimlerdir yani dimağın diğer üst mertebeleri. Hz. Ali ra üstünde üç tane makam var: 
Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir radiyallahü anhum ecmain. 
 
Dört halifenin dimağın dört mertebesi ile eşleşmesi: 

• İtikad à Hz Ebu Bekir,  
• İltizam à Hz. Ömer,  
• İz’an à Hz Osman,  
• Tasdik à Hz Ali.  

 
İlim, sebeb ve sonuç bütünlüğünü bilmektir, eylemin kendisi değildir. Bu bilmekle yani 
ilimle dalalete giden çoktur. Yani ilimle hidayeti bulmak azdır. İnsanlığın beşte dördü 
çukura gitmiş, beşte biri bulmuş. İlim kendi başına yaramıyor! Onun iki elini birileri 
tutması lazım istikamette gitmesi için. İfrat ve tefritten kurtulması için, üst 
mertebeler lazım. İz’an tefritten, itikad ifrattan kurtaracak. İltizamda da kendi 
karşılığını görecek. Fıtratlarının muktezasına mecra vermek, yol göstermek, önünü 
açmak. Mesela beka istiyorum, ebed istiyorum. Fıtratların kendilerini ortaya koymak 
şiddetli meyilleri var. Göz görmek ister, kulak işitmek ister, fıtrat kendisini ortaya 
koymak istiyor. 
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Tasdikteki iltizam ile sistem olan iltizamın farkları: Bu ilimle değildir. Gözümü 
açmak istiyorum, göz görmek istiyor. Yani görmem lazımdır diye bendeki meylimden 
değil, gözün iktizasıdır. İlimle çıkartmıyorsun bunu. Bu fıtratın gereğidir. Bu ilim ile 
değil, fıtratın üstünü açmaktır, karşılıklarını göstererek uyandırmaktır. Tasdikteki 
iltizam, ilimle kazanılandır ki, daha çok karşılıklarını göstererek, yani mesela tasdikteki 
ilimde karşılıklarını görmesi lazım. Karanlık denilebilmesi için aydınlık lazım, aydınlık 
denilebilmesi için karanlık lazım. Tasdikte karşılıklarıyla beraber olan bir ilim var. 
Buradaki iltizama bu ilim lazım. Sistem olan İltizam ise fıtratın doğasındandır. 
 

 
İlimle, marifetle, gayretle kazanılan iltizam; fıtratların üstünü açmak, fıtratlarına hedef 
göstermek, karşılıklarıyla inşa’ etmek, yani fıtratında kalıp, fıtratını yaşamaktır. 
Tasdikteki iltizam, ilimle kazanılandır ki bu fıtratın üstünü açmak değil, ona 
sahiplenmeyi getiriyor, ilim oluyor. Mesela karanlık, aydınlıkta vardır. Zıdları 
kaldırırsanız, meratib de olmaz. Meratiblerin anlaşılması, ilimle olur. Tasdikteki ilim. 
Karanlığın müdahalesiyle aydınlığın derecesi çıkıyor. Batılı kaldırırsanız, hak denilen 
bir şey kalmaz, mutlak olur. Burada karşıtları var. “Küfür imana hizmet eder” deniliyor. 
İman küfre hizmet ediyor demiyor. Tam metin şu: “Meselâ hidayetin tekâmülüne dalalet 
yardım ettiği gibi, imanın tekâmülüne de küfür yardım eder.” (İşarat-ül İ'caz-164) 
Dimağdaki iltizam ise, bil-kuvve hakikatını bilfiil ağaç yapmaktır. Çekirdek tezahür etti, 
ağaç oldu. Ağaç çekirdekten kazanılmadı, fıtratını dışarıda ifade etti. Buradaki iltizam, 
fıtratının gereği olan iltizam. Tasdikteki iltizam ise kazanılan iltizam. 
 
Mesela bizdeki aşk-ı beka, ahirete âşıktır. İlimle kazanılan bir şey değil bu, fıtratın 
iktizasıdır. “Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse “Ebed! Ebed!” sesini işitecektir.” 
(Sözler 522) deniliyor. Tasdikteki iltizamın emr-i nisbi ile, dimağdaki iltizam da emr-i 
itibari ile olduğu burada da teyid edildi. Dimağdaki iltizam karşılıklarını bulmaktır. 
Tasdikteki iltizamda ise, karşıtını bulmaktır, karşıtlarıyla ortaya çıkar. Tasdikteki 
iltizamı ilimle kazanıyoruz. Dimağdaki iltizamı ise fıtratını, aslını yaşayarak 
kazanıyorsun. İmam-ı Gazali diyor ki: İlim, bilinmeyenden başlar. Öyle bir ilim var ki, 
bilmediğimi biliyorum, bilmem gerekenden çok üstündür. İlim, bilmediğini bilmektir. 
Bilmiyorum yani bizdeki acz-fakr-şefkat-tefekkür tarikindendir, kusurunu 
deruhte etmektir. Adem as babamız kusurunu deruhte etti, peygamber oldu. 
Cennette peygamber değildi. Bilmediğini bildiği zaman peygamber oldu. Sen ve ben 

Dimağdaki iltizam iseà karşılıklarıyla bil-kuvve hakikatını bil-fiil ağaç yapmak  

                                             Yani à göz  à çiçek,  

                                                     à cesaret  à cihad  

                                                     à fıtrat   à İslamiyet 

Tasdik’teki iltizam à ilimle kazanılandır ki, daha çok karşılıklarını göstererek, 

                                       Yani à karanlık  à aydınlık, 

                                               à batıl   à  hak    Karşıtlarıyla vardır.  

  Karşılıklarıyla vardır.  
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de bilirsek, peygamberin varisi oluyoruz. Kusuru deruhte ettin: “Ya Rabbi, ben kusur 
işledim, ben hata yaptım” diye özür dilemek, kusuru deruhte etmektir. Kusuru deruhte 
etmeyen şeytan oldu. “Beni sen azdırdın” dedi Kur’an’ın ifadesiyle. Adem as ise “ben 
nefsime zulmettim” dedi, üzerine aldı yani deruhte etti. Şeytan deruhte etmedi, suçu 
Allah’a verdi. Kusuru deruhte etmek, Peygamberlik mesleğidir. 
 
Cennetten çıkmak, çekirdekten çıkmak gibidir. Çiçek çekirdekte iken nerde olduğunu 
bilmiyordu. Çekirdekten çıktıktan sonra güneşi gördü, havayı ve toprağı bildi. Yaprak, 
çiçek, dal, budak çekirdekte iken birbirlerini bilirler ama bunları inşa’ eden 
güneşi bilmezler. Çünkü çekirdeğin dışında olan bir şey bu. Dünyaya gelince, 
hakikatiyle muttali oldular. Cennette Adem as da bir çekirdekti. İnsan bir çekirdeğe 
benzer diyor 23. Sözde. Biz de bir çekirdeğiz. Bizim de bir cennet-i dünyamız var diyor 
ya Üstad. Yani alıştığımız dünyadan çıkmak istemiyoruz. Hep kendimizi inşa’ eden 
yeniliklere karşı çıkmışız. 
 
Şeytan ademidir, cehenneme çalışıyor. Cehennem de taşoren şirkettir, adem 
alemlerine çalışıyor. İnsanın yeknesak hayatı ademe gidiyor. Seni ademden kurtarıp 
vücutta tutan, hastalıklardır, musibetlerdir. Nimetler değil. Nimetler, ömrünü 
uçuruyor, yaşadığımızın farkında olmuyoruz. Yaşadığını farkına getiren, farkındalık 
yapan; hürriyeti gösteren hapistir, zenginliği gösteren fakirliktir, sıhhati gösteren 
hastalıktır. Hastalığı kaldır, sıhhat ademe gider. Adem değildi ama adem oldu. Vücud 
ne kadar nimetse, adem belki ondan daha büyük bir nimettir. Hayat ne kadar 
büyük bir nimet ise, mevt ondan daha büyük bir nimettir. Çünkü hayat buraya 
doğmaktır, mevt ile bekaya doğmaktır. Cenneti gaye edinenler, cehennemden 
endişe edeceklerdir. Cennet ile cehennem arasında Araf denilen bir yer, bir alem var, 
Dar-üs Selam. İkisine baktıran, ikisini gösteren bir yer, ikisini anlamlandıran bir makam. 
Araf dünyada olmasın? Cennet ehli oraya çıkarılacak, cehenneme bakacak. 
Cehennem ehli dahi o yerde cennete bakacak, kaçırdıkları makamları görecekler. 
Üstad: “Cennet olmazsa cehennem tazib etmez” diyor. O zaman cehennem orada 
olmakla beraber seni tazib eden kafadır. Kafada aktif ediyorsun dış cehennemi. Sen 
kıyas ettiğin için cehennem tazib ediyor. Cennet olmazsa, cehennem tazib etmez. 
Demek cennet ile kıyas ediyorsun, azabını artırmaya ölçü veriyorsun. 
 
“Ona bilfiil olmasa da, bin-niyet, bil-kasd tarafdarane ve iltizamkârane talib olmak, 
herkesin elinden gelir.” (Lem’alar 56) 
 
“Ben bilfiil o muhabbeti etmezsem de bil-istidad, bil-iman, bin-niyye, bil-kabul, bit-takdir, 
bil-iştiyak, bil-iltizam, bil-irade suretinde ediyorum, diyecek ve hâkeza…” (Lem’alar 58)  
 
“Ya insaniyetten tecerrüd edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi 
taşıyacak ki” (Lem’alar 116) Bu üç yerin izahı yukarıda yapıldı! 
 
“İkincisi: Kabul-ü ademdir. Kalben, ademini tasdik etmektir. Bu kısım ise bir hükümdür, 
bir itikaddır, bir iltizamdır. Hem iltizamı için nefyini isbat etmeğe mecburdur.” (Şualar 
103) İzah: Kazanılan ikinci fıtrat olan fıtrat-ı seniye (fıtrat-ı selime öncedir, asıl 
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fıtrattır) tasdikteki iltizam, aslı olan aslı olan fıtrat-ı selime olan iltizam. Tasdikteki 
iltizama paralel yaşarsan, dimağdaki meratib olan iltizam olur yani fıtrat-ı seniyeye 
paralel yaşarsan, fıtrat-ı selime ortaya çıkar. Aslı fıtratı-ı selime olan iltizam: fıtrat-ı 
selime olan iltizamda isbata, bürhana ihtiyaç duymaz. Dimağdaki iltizam; isbata, 
delile, hüccete, bürhana ihtiyaç duymaz. Tasdikteki iltizam ise ihtiyaç duyar. 
Kabul-ü adem; kalben ademi tasdik etmektir, demekà kabul-ü ademin yeri tasdik. 
Tasdik ise hükümdür. Tasdik hüküm makamıdır. Kabul-ü adem başkadır, adem-i kabul 
başkadır. Adem-i kabul eden adam, din ile benim işim yok der. Ne dinsiz ne dindar 
gibi, otomatik dinsiz. Kabul-ü adem ise bir hükümdür, karardır, zıddına gitmektir. Yani 
Allah’ın yokluğunu kabul ediyor, ispata kalkıyor. Bu tasdik ediyor. 
 
Kabul-ü adem; tasdiktir, hükümdür, itikaddır, iltizamdır. Hem iltizamı (tasdikteki) için 
nefyini isbat etmeye mecburdur. Mecburdur, çünkü sistemdeki iltizam değil, çünkü 
orda delil ve bürhana ihtiyaç yok. Tasdikteki iltizam ise delil, bürhana ihtiyaç var. 
İspat etmeye mecbur olduğundan, tasdikteki iltizamdır. Demek isbat tasdikteki 
iltizam oluyor. Yukarıdaki iltizamda isbat yok. Artık orda fıtrat var. İsbatı taakkulde, 
tasdikte ise o isbatı tasdik edip, iltizam etmesidir. 
 

• İsbatı   à Taakkulde 
• Tasdikteki ise à O isbatı tasdik edip iltizam etmektir 

 
 
Kabul-ü adem  à kalben ademini tasdik etmektir 

à bir hükümdür 
à bir itikaddır 
à bir iltizamdır 

 
Delil, bürhan, hüccet malzemeleri à taakkulde toplanıyor. Tasdik bunu kullanıyor ve 
kendince bir ilim yapıyor, batıl bir ilim (kabul-ü ademden bakıyoruz). Adem-i kabul, 
şeytanın Kur’an için “ne beşer kelamı ne de Allah kelamı de, ortadan bak” dediği gibidir. 
Allah kelamı değildir denildiği an dinsizliktir, ister beşer kelamı de ister tabiat de, ne 
dersen de. Kabul-ü adem ise “Allah kelamı değil, ortada da değil, beşer kelamıdır de” 
dediği gibidir. Bu iddia ediyor. Bu inkârı isbat etmeye kalkıyor. Bu taakkuldeki, akıldaki 
delili, bürhanı, hücceti kullanıyor. Bu malzemeleri tasdike taşıyıp kendisinde bir ilim 
yapıyor, batıl ilim. İlmin meratibleri arasında adem-i vücud ki, batıldır. İlim mutlak ve 
muhit değil, meratibleri var. Meratiblendiren aralarındaki ademlerdir. Ademler de inkara 
yol açan yolsuz yollardır. Allah’ın ilmi mutlak ve muhittir, meratib yok çünkü zıddı yok. 
Bizim ilmimiz ise meratiblidir ve sonsuz değildir. Bizim ilmimizi belirli bir yerde tutan ve 
ilim meratibleri arasındaki mertebeyi mertebelendiren cehalettir. Cehalet ademe 
çalışıyor. Taakkuldeki delil, bürhan, hücceti tasdikte kabul-ü ademe dönüştürüyor. 
 
Kabul-ü adem, tasdikteki iltizamdır. Çünkü “kalben ademini tasdik etmektir, bir 
hükümdür, bir itikaddır, bir iltizamdır”. Küfür de bir itikaddır ama senin itikadından 
değil. Küfür dahi bir inançtır, dinsizlik de bir dindir. Fıtratta inkarcılık olmadığından, 
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kabul-ü adem sistemdeki iltizam değildir. Fıtratımızda ademî vücudlar yoktur. Kabul-ü 
adem, tasdikteki iltizamdır. Fıtratta adem yok, adem tasdik mertebesinde var. 
 
“La ilahe” olmadan “illallah” olmuyor. İlk önce bir şeyi nefyediyorsun sonra var 
oluyorsun. “La ilahe” yani putlar yok, Allah’a zıd olacak, Allah’ı ortadan kaldıracak bir 
şey yok. 
 
Beni yapan benden kaliteli olması lazım. Gözümü verecek kör olmaması lazım, bu 
doğru mantıktır. Kabul-ü ademin müsbeti bu. Bana gözü veren kör dersen, bu kabul-ü 
ademdir, menfi yönü. Şualarda anlatıyor müsbet yönünü. Küfrün vücudu yoktur. Küfrü 
isbat etmek için vücudu kullandığından küfrü isbat edemez. Var’ı yoka nasıl delil 
yapacaksın? Ahiret yoktura sebeb dünyanın varlığını gösteriyor. Biz ise ahireti isbat 
etmek için mevcudata ihtiyacımız yoktur, fıtratımızda vardır diyoruz. Bunun zıddını 
ispat etmek için, fıtratında ahirete meyli ve isteği olmadığını isbat etmesi gerek. İmanın 
menfi meselesi bu kabul-ü ademin müsbetini kullanmaktır. Misal: Allah’ın şirki yoktur, 
zıddı yoktur. 
 
“Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayat-
ı içtimaiyeyi esasıyla temin eden bu rabıtaları inkâr etmekle” (Şualar 392) 
İzah: Ta’lik edildi… 
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Kur'an hakikatlarına ve naşirlerine sarsılmaz bir rabıta ve iltizam ve bağlılık gibi hayat-
ı içtimaiyeyi esasıyla temin eden bu rabıtaları inkâr etmekle…” (Şualar 392)  
 

 
İzah: Tasdikteki iltizam; kendine lazım kılma, kendisi tatmin olmuş. Dimağ sistemindeki 
iltizam ise, o tatmin olmuş olan ferdlerin biri birisiz olamaz. Kendisi tatmin olmuş 
ferdlerin cem’i, dimağdaki iltizam. Hüküm olan tasdikteki iltizam herkese göre 
değişiyor. Sistem olan iltizam değişmiyor. Senin iltizam ettiğin mesele sistemin 
kendisi değildir. Ama genel iltizam ferdlere bakıyor. Tasdikteki iltizam à kendine lazım 
kılma. Kişinin, ferdin kendini tatmin etmesi. (Bu ferd) Dimağ sistemindeki iltizam à o 
tatmin olmuş olan ferdlerin biri birisiz olamaz. 
 

 
İnsanın en çok yabancı ve yabani olduğu ve en çok korktuğu şey kendisidir. 
Cehennem falan değil o dışa vuruştur. Hep kaçmıştır kendisinden. Kendisiyle alakalı 
ders yapıldığında çekip gitmiştir. Hariç veya siyaset konuşulduğunda hemen gözümüz 
açılıyor. Tarih boyu insanı keşif ile alakalı sohbetlere hep insan düşman olmuştur. 
Cehennem, Cennet insanın gölgeleridir. Yani mahiyetinin dışa vuruşudur. Cehennem 
korkusu değil o. İnsan kendisinden korkuyor! Çünkü bakın keşfedecek benim, 
keşfedilecek de benim. Seyahat edecek benim, seyahat edilecek yerde benim. 
Anlayacak benim, anlaşılacak de benim. Gidilecek yer benim, giden de benim. İnsanda 
en korkunç dehliz kendisinde... Allah’ın sırrı nedir diye sordum? Allah diyor ya “her 
şeyin ve herkesin bir sırrı vardır. İnsan benim sırrımdır bende insanın sırrıyım...” 
Hadis-i Kudsi. Madem Allah’ın sırrıysak ya biz Allah’ı anlamamışız ya kendimizden çok 
uzağız. Çünkü Allah insan için benim sırrımdır diyor. Ama ben yeme içmeden başka 
bir şey bilmiyorum. Kendini tanıt desem ne diyeceğim? Cilt no, sayfa no, memleket 
diyeceğim yani. O kadar mı, o kadar mı, o kadar mı zalim olmuşuz kendimize. Hep 
dışarıda yaşamışız, hep dışarıda... Allah’ın sırrı olmak ne demek ya! Bu mu yani, bu 

• İtikat                     à       Salabet 

• İltizam                  à      Taassub 

• İz’an                      à       İmtisal 

• Tasdik                   à       İltizam  

• Taakkul                à       Bitaraf  

• Tasavvur              à       Bibehre 

• Tahayyül              à       Safsata  

Dimağın Meratibleri: 
Kanun - Sistem 

Dimağın Ahkamları: 
Dışa vuruşlar – Namus - Haletler 

“Kur'an hakikatlarına ve  

                        naşirlerine  

à sarsılmaz bir rabıta ve  

à iltizam ve  

à bağlılık gibi 

hayat-ı içtimaiyeyi esasıyla  

temin eden bu rabıtaları  

inkâr etmekle…” 
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mu olacaktık! İnsan benim sırrımdır diyor Cennet, Arş, Arş-ı Azam sırrımdır demiyor. 
Arş-ı Azamı dolaşan bir zatın ümmetiyiz. O’nun hakikatı, cilve-i timsali bizde var. 
Cilve-i Muhammediye (SAV) değil miyiz? O kapıyı açık bırakmamış mı? Arşı 
geçmemiş mi? Arş-ı Azamı geçmemiş mi? Kab-ı Kavseyn’e girmemiş mi? Sonra imkân 
ve vücuddan çıkıp her şeyin her yerde olduğu makama girmemiş mi? 
 
Büyük Mesnevi 641 de her şeyin her yerde olduğu makam-ı aliyeye gidersen şöyle 
şöyle olursun diyor. İnsan kadar zalim “İnnehu kene zalumen cehula” ama “velekad 
kerremne beni adem” iken insan en çok kendinden korkar. Cehennem gibi gözükürken 
korkusu değildir kendisidir o. İnsanı ancak intibaha getirecek, kendisine 
döndürecek (Cehennem değil söylüyorsun hiç umursamıyor) ademi vücudlardır. 
Ademi vücudlar ne demektir? Elinden alınıyor. Sıhhatlerin alınması ademidir. 
İmkanların alınması ademidir. O zaman vayyy diye bağırıyorsun. 
 
“Zira Cenab-ı Hak cc nasıl ki senin yanında hazırdır. Aynı zamanda bütün her şeyin 
yanındadır. Öyle ise sen, kendi cihetinden onun yanında olman için; ancak her 
şeyin yanında olabildiğin vakit, (yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin 
zaman) onun yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da, imkân ile vücub 
arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar ki; sen şu acib bu’diyeti kat’edip de, 
ulaşmak ve onun kurbüne vusül bulmak nasıl mümkün olabilir. Daha bundan başka 
da, yani imkân ve vücub arasındaki hadsiz mesafeden sonra da, sonsuz seradikat-ı 
tecelliyat vardır. Ve bunların ötesi ise, ölüm ve helakettir. İşte madem hakikat 
böyledir; Kendinden ve baidlik cihetinden taraf fani ol. Ta ki onunla beka bulup kurbuyla 
bi yakınlık peyda edebilesin.” (B. Mesnevi Nuriye 641) 
 
Cesedî hayattan çıkınca, aslına dönüyorsun. Bu sefer Allah’ın rahmeti, inayeti, 
merhameti adet-i ilahiyesinin üzerinde olduğu için, adet-i ilahiyesi de; 
 

• İnsan kendisini terk ettikçe, kendisini buluyor. 
• İnsan kendisinden uzaklaştıkça, kendisine yakın oluyor.  
• Kendisini reddettikçe, kendisini kabul ediyor.  

 
Ruh, şecere-i hilkatin çekirdeği ve sen onun da arkasındasın. En dehliz, en korkunç, 
en ürkütücü yer sensin. Kime? Sana. Aslında bunun kadar zevkli bir şey yoktur. En 
korkunç şey aynı zamanda en lezzetli şeyi barındırır. İman küfrü barındırdığı için. 
Küfür yoksa iman da yoktur. İnsan kendisinden lezzet almaya başladı mı, hiçbir şey 
yoktur. Buna delilim, insanın eli kesilince çaresi var, ayağı kesilince çaresi var. 
Düşüncelerini kontrol edemediğinde intihar ediyor. Tersini düşün. Düşüncelerini 
kontrol edince, arkasına geçince, o lezzet-i ruhaniyeyi düşün. Allah Resulü bu 
meclislere: “Cennet bahçelerinden bir yerdir” buyurmuş. En dehliz insanın kendisidir. 
En açık, en gayb, en zahir, en bedihi, en gizli yine kendisidir. Kendisi kendisinedir. En 
korkunç insan kendisi olduğu gibi, en büyük lezzet de kendini keşfetmektir. 
Keşfedilecek de keşfeden de yine kendisidir. Beden cihetiyle fena ol ki, beka bulasın 
(ruhsal cihetiyle). İnsan-ı Ekber olacağız, yoksa Kâinat-ı Sûğra oluyoruz. İnsan-ı 
Ekber olmaktan başka çaremiz yok! Bir şey dayatılmıyor en azından böyle bir şeyin 
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varlığını duymamız gerekiyor. Duy yani bunu... Diyor ki; Şahsiyet-i İlahiyenin ortaya 
çıktığı o büyük İnsan-ı Ekber’de insan hedef ittihaz ederse fikren Allah ona bile 
karşılıksız kalmıyor cevap veriyor. Öyle bir talebiniz olmazsa, sabah sabah burada 
olmazdınız. Evet, İnsan-ı Ekber olamadık ama olunması gerektiğini biliyoruz veya iddia 
ediyoruz. Ona da Allah cevap veriyor ki; size eylemsel itibariyle toplumdan farklı fiiller 
nasib etmiş bak pazar sabahı buradasınız. İnsan demek bazı şeyleri terk edebiliyor. 
Ne kadar terk edebiliyor kendisini? İnsan ne kadar büyük insan olmuşsa, küçük 
insana o kadar tesir edip, küçük insan itibariyle bazı şeyleri terk edebiliyoruz. 
Kısacası, büyük insan olacağız. Ürküten de odur. Büyük insanın ölçüsü, büyük insana 
girmenin sebebi terklerdir. Dimağ, terklerle çalışıyor. Kalbi, eylemler çalıştırıyor. 
Evradlar, namazlar… Büyük insan olmak bizi ürkütüyor oysa kalbin ve ruhun derece-i 
hayatı oralar. Oraya varmak için İslam cemiyetini terk edip, büyükler mağaraya girmiş. 
İslam cemiyetinde günah yoktu, orayı terk etmiş. Kesretten kaçmışlar. Vahdeti bulmak, 
teneffüs etmek için. Biz de bu yaşadığımız yeri, dünyayı, mağara yapacağız. İşte bu 
ders mağaramızdır. 
 
Dimağ sistemindeki iltizam à O tatmin olmuş olan ferdlerin biri birisiz olamaz. Demiri, 
mıknatısı çöpe at, kâğıdı, naylonu çekmez, demiri çeker. Tatmin olmuş ferdler var. 
Kendisini keşfetmiş. Bununla alakalı bunlar insansız yaşayamazlar. Ben sizsiz, siz de 
bensiz yaşayamazsınız. Biri ferdlerin kemalatı, diğeri de şahs-ı manevi olacak. 
Allah’ın İsm-i Azamının zuhur ettiği şey, şahs-ı manevidir. Şahıslara isim tecelli 
eder. Ferdlere İsm-i Azam tecelli etmesi için, o ferd şahs-ı manevinin temsilcileri 
olması lazım. Şahs-ı maneviye, isimlerin cem’i olduğu için İsm-i Azamdır. Ferdler, 
vasıflar ise, isimdir. Bazı şahıslara İsm-i Azamın açılmasının sebebi, mümessil 
olduklarındandır, mütemayiz ve mümeyyiz olduklarından küllîleşmişler. 
 
Sual: Bir insanda İsm-i Azam açıldığı nasıl anlaşılır? 
Elcevab: Bir çınar ağacı düşün, çekirdeğini hayalen gör. Meyveyi de gör hayalen. 
Ağacın bir de zahirisi var, haşmetli. Bir de ağacın arkasında makine sistemi var, 
görmüyoruz. Çekirdek, evvel. Meyve, ahir ismi. Ağacın zahir haşmeti, zahir ismi. 
Makinası, batın. Bu dört tane isimle zerre kadar bakabilen, zerre kadar İsm-i 
Azama mazhar oluyor demektir. Bu da Sır. İnsan her an, her dakika ihlaslı olamaz, 
çünkü tek boyutlu değil insan. Bir an, birkaç dakika, bir yerde bugün, dün ihlaslı olur 
ama başka bir gün, başka bir dakikada, başka bir an olamadı. Sebebi; başka ismin 
tesiri altında yaşadığından o an, o dakika, o gün öyle oldun. Gazali der: “bazı insan 
uyandığı zaman: vay ben bunu nasıl dedim, nasıl yaptım” demesinin sebebi, Allah cc 
aklını örter, bunu sana yaptırır, sonra döner: acz, kusur, naks, noksanını idrak edip, 
kulluğunun şuuruna erdirir. Günahlar insanı iki büklüm eder çünkü. 
 

• Tasdikteki iltizam à Kendine lazım kılma. Kişinin, ferdin kendini tatmin etmesi. 
(Bu ferd) 

• Dimağ sistemindeki iltizam  à O tatmin olmuş olan ferdlerin biri birisiz 
olamaz. 

à Bunlar arasında sarsılmaz bir rabıta var. 
à Bunlar arasında bağlılık var. 
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à Bunlar arasında iltizam var. 
 
Üstad iki ferd-i aherleri anlatıyor. Bir tek tekleri, bir de bütünsel hali. Bağlılık, iltizam 
bütünlüğümüzden geliyor. Üstad iki tane iltizamı eylemsel olarak uyguluyor. Ben 
kardeşime niye bağlılık hissederim, niye sarsılmaz rabıta hissederim, niye bir 
kardeşimi gördüğüm zaman ciddi içsel ihtiyacımı gideriyor? Birbirimize sarsılmaz 
bağlılığımız var, tatminkarlığımız var, rabıtamız var. Birbirimizi doyuruyoruz. Bundan 
çıkan bir şahs-ı manevi oluyor. Üstad bunu uyguluyor, diyor ki: terklerde olursa. Mesela 
sende bu sıfatlar yok. Şahs-ı manevidesin ama hissedar olursun ama bağlılık nasıl 
olacak, yani kendimi nasıl mecbur hissedeceğim? Bağ olabilmesi için, ya sen beni 
kuvvetli çekeceksin ya kuvvetli ben sana sahipleneceğim veya ikimiz de uyanıklık, 
bağlılık, tatminkarlık, iltizam olacak ki hadi beraber olalım diyeceğiz. Ya sen beni 
çekeceksin ya ben seni çekeceğim ama bu asırda bu yok. O zaman iltizam uyanmalı. 
Uyanan ferdlerdeki iltizam yani ferdlerin hakikatteki iltizamı, sistemin iltizamını 
doğuruyor. Dimağ et parçası değil. Elektrikli ocağı getirin, fişi takın. Isı çıkar. Volfram 
teli bağlayın, ışık çıkar. Kafa elektrik ocağıdır. Dimağdan kasıt bu kafa değil, mazhar-
ı efkâr. Allah’ın isimlerinin dimağla alakalı meratiblerinin ayan olduğu, ortaya 
çıktığı zemindir. Dimağ et parçası değil. İnsan, zamansız ve mekansız, vasıfsız ve 
sıfatsız hakikati olan kısacası basit, tek şey, kimyasal bir çöplük değil. Elektrikli ocak 
ısının kaynağı değil, ısının ortaya çıktığı yer. Volfram teli ışığın kaynağı değil, ışığın 
ayan olduğu, ortaya çıktığı zemin. Dimağ, bu mertebedeki esmaların ortaya çıktığı 
ayna. Kısacası 11. Şua’da: tereşşuhatlarıdır diyor, Levh-i Mahfuzun yansıdığı yer. 
Dimağ, Levh-i Mahfuza ayna. Dimağda gözükenden orayı konuşuyoruz. Dimağdan 
bahsederken, dimağı değil, dimağda gözükenden oraya gidiyoruz. Bu nedenle 
konuştuğumuz yer burası değil. Tasdikteki iltizam, cemaat iltizamını iktiza ediyor. Bunu 
yapacak vesile ise, tek tek bireyler değil, bir gaye ve maksad etrafında o gayenin iktiza 
ettiğinde fena ve feda olmaktır. 
 
Mesela bir cemaat faize helal diyor. Onunla bir olamazsın. Onunla bir olursan, sen de 
gittin. Bunda da müsbet taassub çıkar, taassub lazım. Taassub kötü değildir, çok büyük 
bir nimettir. Hakta taassub. Cemaatine, ehl-i sünnet vel cemaat olana taassub 
edersen, korunursun. Seni cemaat içinde tutandır bu taassub. Tasdikteki iltizam ile 
kendimi şekillendirdim. Bu sefer İslamiyet’teki iltizamım, sistemim çalışıyor. Bundan 
taassub çıkacak. Taassub kalksa, seni cemaatte tutacak, cemaat efradını gayeye, 
ereğine bağlayacak bir şey kalmaz. Taassubu kaldırırsanız, İslamiyet’e bağlılığımız 
kalmaz. “İslamiyet; iltizamdır, tabir-i diğerle hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır.”, 
“İz’an ise hakkı kabul ve tasdiktir.” Cem olursa: hakta taassub olur. Tasdikteki iltizam 
ahkâmdır, ferddir. Dimağın meratibindeki iltizam sistemdir, cemaattir. Sistemin 
aktif olması için ahkâm şart, çünkü ferdin İslamiyet’i iltizamdır, hakka tarafgirlik ve 
teslim ve inkıyaddır. Ferdin kendisi cemaati oluşturuyor. Ferddeki bu halet, dimağın 
maneviyatı olan iz’andan imtisali doğuruyor. İmtisal, ikiliği ortadan kaldırandı. Asker 
misalimiz vardı. Komutan arş diyor, herkes yürüyor, çünkü ferdler ortadan kalktığı gibi, 
komutan ile asker arasındaki şeyde kalktı. Tek vücud oluyor. İmtisal İslamiyet’i 
getiriyor. Müsbet taassubu ortaya çıkarıyor. 
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Cemaate düşman olan kendisine düşmandır. Cemaati sevmiyor, çünkü kendisini 
sevmiyor. “İnsanlar helak olmuştur diyen kendisi helak olmuştur” bil-mana Hadis-
i Şerifteki gibi. Kendisi helak olmuş ki, herkesi öyle görüyor. Onun zannettiği gibi 
olsaydı, Allah bu dünyayı hala döndürerek israf yapmazdı. Şu an dünya dönüyorsa, 
sistem çalışıyorsa, insanlar helak olmadı. İnsanlar helak oldu diyen helak oldu diyor 
Peygamberimiz. 
 
Birinci dersin özeti: 

• Tasdikteki iltizam; ferdin kendisi.  
• Dimağdaki yani sistemdeki iltizam; sistemin kendisi.  
• Tasdikteki iltizam olmadıkça, sistemdeki iltizama giremiyorsun. Kendisiyle 

kavgalı, gürültülü, kendisini sevmeyen bir iltizam sahibi, sistemin iltizamına 
giremediğinden, hakka taassub edemiyor. 

 
İkinci ders: 
“O noktada Müslüman, yani iltizam-ı hak ve hak tarafdarı oldukları halde mü'min 
değildiler.” (Barla 349) 
 
“Ümidimin yüz derece fevkinde öyle sahabetkârane ve iltizamperverane o vazifeye 
koşup, başkaları da ve muallim ve âlimleri koşturdular ki; beni hayret hayret içinde 
bıraktılar.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybiye 68) 
 
İkisinden çıkan hüküm, izah: 
İltizam à Hak ismine bakıyor. Cenab-ı Hak’taki à Hak.  
İltizam bu noktadan hakperestliktir. Hakperestlik buradan yani Tasdikteki iltizamdan 
kaynaklanıyor. Müslüman insandır, İslamiyet insan değildir. Ahkâm olan iltizam; İsm-i 
fail. Sistem olan iltizam; masdar. 
 

• İtikat                     à       Salabet 

• İltizam                  à      Taassub 

• İz’an                      à       İmtisal 

• Tasdik                   à       İltizam  

• Taakkul                à       Bitaraf  

• Tasavvur              à       Bibehre 

• Tahayyül              à       Safsata  

Dimağın Meratibleri: 
Kanun - Sistem 

Dimağın Ahkamları: 
Dışa vuruşlar – Namus - Haletler 

cemaat 

ikiliği ortadan kaldıran 

ferdin kendisi 
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• İtikad  à Salabet 
• İltizam  à Taassub à İslamiyet. Fıtrat-ı seniye. Cenab-ı Hak’tan Hak ismine 

mazhar oluyorsun. İnsan-ı ekber. Biri birisiz olamaz (esmaların bütünlüğü). 
Rabb-ül alemin. 

 
• İz’an  àİmtisal 
• Tasdik  à İltizam à Müslüman. Hak ismine bakar. Hakperestlik. Hakka 

tarafgirlik. Fıtrat-ı selime. Fıtratını yaşamak. İnsan-ı sûğra. Her biri. Rab. 
 

• Taakkul  à Bitaraf 
• Tasavvur  à Bibehre 
• Tahayyül  à Safsata 

 
İltizam à Hak ismine bakıyor. Cenab-ı Hak’taki à Hak. İltizam bu noktadan 
hakperestliktir. Fıtratın iktizasını hak ettiği gibi davranmasında Hak ismine ayinedarlık 
etmiş oluyor. Fıtratın iktiza ettiği gibi davranırsa, Hak ismine mazhar oluyor. Fıtratın 
iktiza ettiği gibi davranmazsa, fıtratına yalan söylüyor. Selime’ye uymuyor (fıtrat-ı 
selime). Kizb, yani kendisini ortadan kaldırıyor. Tasdikteki iltizamın arttıkça, sistemdeki 
iltizamın artıyor. Tasdikteki iltizamda: Hakperestlik oluyor. Sistemdeki iltizamda ise: 
Cenab-ı Hak-perestlik oluyor. Cenab-ı hak yönü. Hakka mazhar olursan, hak yönün 
ortaya çıkar. Cenab-ı Hakka mazhar oluyorsun. Kazanılan ikinci fıtrat olan fıtrat-ı 
seniye (fıtrat-ı selime öncedir, asıl fıtrattır) sistem olan iltizamdır. Tasdikteki iltizam, aslı 
olan fıtrat-ı selimedir. Ferd kendisine iltizam ederse, dimağın maneviyatı çalışmaya 
başlar. Dimağın maneviyatı çalışmaya başlayınca, içsel dağınıklar ortadan kalkar, 
ikilikler kalkar. Bu kalkınca sisteme girer. Sistemde karar kılar, sadakat olur yani 
vasatta olan taassub olur. Burada sebat edince, itikada çıkar ve salabet olur. O zaman 
iltizam Hak isminden geliyor. Hakperestlikle çalışan bir dimağın hükmüdür. 
 
Sual: Hakperestlik fıtrat mıdır?  
Elcevab: Hakperestlik fıtrat-ı asliyedir. 
 
Sual: Peki niye bazı Müslümanda hakperestliklik gözükmüyor? 
Elcevab: Üst mertebeler her daim alt mertebelerden besleniyor. Birden iltizama 
çıkmıyor. Tasdikteki iltizam niye çalışmıyor, çünkü tahayyülü, tasavvuru, taakkulü ve 
tasdiki dumura uğramış. İltizamı nasıl olsun? Nasıl Müslüman olacak, nasıl hakperest 
olacak? Her bir mertebe alttaki mertebelerden besleniyor. 
 
Sual: Cenab-ı Hak ne demektir neden çok kullanılıyor?  
Elcevab: İltizam (Tasdikteki), hak ve hakikatın hulasa-i camiasıdır. Dimağdaki iltizam, 
hak ve hakikat tarafımızı aktif ediyor. Hak, Cenab-ı Hakkın her bir isminden biridir. 
Zuhuratları ise (Hak ismin zuhuratları): Her bir esmanın cilve, cemal, nakış ve 
sanatlarının hulasa-i camiasına zuhuratlarının cemidir Hak ismi. Cenab-ı Hak 
Haktır ama beslendiği her ismin cilve, cemal, nakış ve sanatının hulasasının 
zuhuratlarına denilir. Bu zuhuratta ta asılları olan esmalara kadar olan meratiblere 
de hakikat meratibleri denilir. Mesela çiçek Cemil isminin cilve, cemal, nakış ve 
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sanatıdır. O aslı Cemil ile çiçek arasındaki meratibe hakikat meratibleri denilir. Hakaik-
i eşya sabitetun. Peki Cemil ismi çiçekte gözüktü ama o çiçekte gözükebilmesi için, 
çiçeğin sanatı olması lazım. Yani yaprak ile kök ile gövde ile uyumlu olması lazım yani 
Cemil isminin zeminleri lazım, Cemil gözükmesi için. Cemil olabilmesi için, o çiçeğin 
sanatı olması lazım, hâkimiyet, adalet lazım yani o alt veriler var. Hak isminin tecelli 
edebilmesi için, her ismin cilve, cemal, nakış, sanatından beslenip ortaya hakperestlik 
çıkıyor. Hak derken hangi Hakkı kasd ediyoruz. Mesela Hakîm ismi, takkeli î, i çekiyor. 
Bu Hikmet. Bir de takkeli a olan Hâkim var, bu ise Hâkimiyet. Allah’ın inayetini istiyoruz. 
Allah’ın inayeti, hikmet-i İlahiyesinin içindedir. Hikmet-i İlahiyeye tevfik-i hareket eden 
inayet-i İlahiyeye mazhar olur. Çiçekte Hakîm olabilmesi için yani hikmet, bir sürü 
isimler var. Sani gerekiyor, çiçeğin dirilmesi gerekiyor. Adalet, muvazene, ahenk 
gerekiyor. Burun deliğimizi öküzünki gibi büyük yapsa, adalet değil. İşte Hak isminin 
de bir insanda tecelli edebilmesi için diğer isimlerinin zemininde tecelli ediyor. 
Beslendiği esmalar kadar hakperestlik oluyor. 
 
Fıtraten aslında hepsi bizde var. Bizde bütün isimler bil-kuvve var. Biz ne kadar o 
isimleri ona cilve, cemal, nakış, sanat yaparsak, o kadar Hak gözükür, o kadar 
hakperest oluruz. Bizim zahirimizde yetmişten ziyade esma gözüküyor. Bil-kuvve 
olarak ağacın çekirdeği mesela nar sıcak bölgelerde yetişir, Adana, Kırıkhan gibi 
yerlerde. Narın fidanını Rize’ye getirdim ve oraya diktim. Nar ağacı oldu ve meyve 
verdi ama küçücük orada beş yüz gramlık nar burada çok ufak kaldı. Fıtrat-ı 
çekirdeğinde aslı var ama kendisini ibraz edemedi. Zemin yoktu. Ama Hak var. Ne 
kadar gösterdi? Ağacın kendisi oldu, hakikati o kadar oldu. Ama meyveyi vererek 
hakikati tamamlaması gerekirken, hakikati ağaç olacak kadar hakikattir. Cenab-ı Hak 
denilen cenab yön demektir, hak yönüdür. Esmaların yüzü. Ona dönerse, Cenab-ı Hak 
mazhariyeti, Hak ismi sende zahir olur. Hak ismin gözükebilmesi için bil-kuvve 
esmalarına ne kadar mazhar olmuşsan, Hakka yönelmesi gerekiyor. Mesela adamın 
hakperestliği sekiz tane esmanın üzerine kurulmuş, hakperestliği o kadar. Başka biri 
on sekiz tane esmanın üzerine hakkı kurarsa yani fıtratını ne kadar yaşarsan o kadar 
hakperestlik olur. Ne kadar doğru yaşarsan, o kadar esmaya mazhar olursun. Bütün 
esmaların toplamına Cenab-ı Hak denir, Cenab yön. Ama Tasdikteki iltizamda, Hak 
ismi olur. Tasdikteki iltizamda isimler var, sistem olan iltizamda ise cem’i var yani 
cem’inden ortaya çıkıyor. Mesela İslamiyet, oruç tutmak namaz kılmak vs bütünseldir. 
Tasdikteki iltizamda ise ferdlerin kendi mazhariyeti var. Mesela Tasdikteki iltizam ile 
öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını kılar. Ama sistem olan iltizam 
çalışmıyor henüz, çünkü münafık yatsı ve sabah namazını kılmaz. Veyahut mesela 
başka biri oruç tutuyor ama namaz kılmıyor. 29. Mektub’da kısaca şöyle diyor: Tek 
başına bir esma icraat yapamaz, tecelli etmez. Mesela Sani, sanatlı yapan Allah... 
Çiçek sanatlıdır. Madde gerekiyor, renk, şekil, muvazene, ölçü, ilim vs. gerekiyor. 
Demek Sani gözükebilmesi için hepsi gerekiyor. Hak gözükebilmesi için bütün isimler 
lazım. Bütün isimler yok ise sende, sende gözüken isimler kadar hakperestsin. Hak bir 
isimdir ama hepsini cem etmiş. Bundan dolayı Allah adına Cenab-ı Hak çok 
kullanılır. Belki “Allah” tan fazla kullanılıyordur. Sebebi: Hak ismi hepsini kullanıyor. 
Cenab-ı Rahman denilmiyor. Cenab-ı Adl denilmiyor. Cenab-ı Hak = Allah oluyor. Öyle 
bir İsm-i Has olmuş, öyle Zata bakıyor, öyle esmaları ve esmaların bütünselliğini iktiza 
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ediyor ki, bu ancak orda gözüküyor. Tek tek isimlere mazhariyetin kadar sende 
Cenab-ı Hak’lık gözüküyor. Kesifin en zirvesinde. Cenab-ı Hakkın her bir isminden 
biri, birinin cilve, cemal, nakış, sanatını bütünlük içine getirilirse, o bütünlükten Hak 
çıkıyor.  
 

 
Her bir esmanın cilve, cemal, nakış, sanatlarının hulasa-i camiasına zuhuratları denir. 
Bu zuhuratta asılları olan esmalara kadar olan meratiblere de hakikat meratibleri 
denilir. Derece ve numara aldıktan sonra Sani-i Zülcelallerine geri dönecekler (15. 
Şua). Bunun bütünlüğüne baktığın zaman, bunun yaratılmasına gerek var mıydı? Bu 
gülün yaratılmasının gereği var mıydı? Vardı diye cevap veren “Hak” tır, çünkü bu 
gülün olabilmesi için burada bir çekirdeğin yazılımı lazım, ağacın, dalın, yapraklarının 
çıkması lazım, güneş lazım. Bu isimler bu çekirdeğe gelince, bu gülün çıkması 
zaruridir. Hak, bu isimlerin hulasa-i camiasının dışa vuruşunda gözüken müstakil 
bir isimdir, bunları cem ediyor veya daha doğrusu: zeminlerinde ortaya çıkar. 
Zeminin kaliteliği kadar Hak esması görünür. Mesela bu gülü Rize’ye diktim, ağaç çıktı, 
gül çıkmadı, hakkı o kadardı. Biz ne kadar isimlere mazhar olursak o nisbette 
hakperest oluruz. Cemil esması bu gülde gözüküyor, kabiliyetine göre. Çocukta, elde 
cemil esması farklı gözüküyor. Aynadaki gülde gözüken Cemil ile bu Cemilin aslı olan 
Cemil esması arasındaki meratiblere hakikat meratibleri denilir. Biz ne kadar 
farkındalığa gelip kendimizi keşfedersek, bu mertebe kısalıyor. O zaman esmaya 
azami derecedeki en zirveye kadar gelebilirsek ki Kab-ı Kavseyndir, o zaman kudsi 
oluyorsun. Hangi isimde? Birkaç isimde. Bütünlükte Resulullah’tır asm. Geylani Hay 
isminde kudsidir. Zahirden hakikata geçmek. Şuaların sonunda 29. Lem’a’nın arabi 
tercümesi var. Bu farkındalığı fark ederek numara alıyor. Onları gönderen Zata 
dönecekler diyor. “Fakat nur-u iman gözlüğüyle bakarsa, insanların kâinat sergisinde 
teşhir edilen garib acib kudretin mucizelerini görmek ve mütalaa etmek için Sultan-ı 
Ezelî tarafından gönderilmiş mütalaacı olduklarını anlar. Ve bunlar o mucizelerin 
derece-i kıymet ve azametine ve Sultan-ı Ezelî'nin azametine derece-i delaletlerine 
kesb-i vukuf ettikleri nisbetinde derece ve numara aldıktan sonra yine Sultan-ı Ezelî'nin 
memleketine dönüp gideceklerini anlar. Ve bu anlayış nimetini kendisine îras eden 
iman nimetine “Elhamdülillah” diyecektir.” (Şualar 755) 
 
“Bu anlayış nimetini”; (bu kısmı yukarıdaki metne ilave ediyorum) bu dersi size vereni, 
bu derse bizi muhatab eden Allah’a, kendisiyle meşgul ettiren Allah’a hamdolsun. 
“Elhamdülillah diyecektir.” 
 

• Allah bir kulunu severse, kendisiyle meşgul ettirir. 
• Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. 
• Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. 
• Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. 

HAK ismi her bir ismin à cilve 

                                        à cemal 

                                        à nakış 

                                        à sanat 

‘ından ortaya çıkar, 

gözükür. 
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• Allah bir kulunu severse hayırlı işleri ona nasib eder. 
 
“Derece ve numara” mevcudatta gözüken esma ile o esmanın azami zuhuratı 
arasındaki meratib farkındalığıdır.  
 
Sual: Hızır as hayatta mıdır? (Hızır as kimdir? Alametleri nelerdir?) 
Elcevab: Hızır hayattadır tabi. Belki de sen Hızır’sın. Hızır as vücud-u hariciyesi 
olmakla beraber aynı zamanda Zülkarneyn gibi bir ünvandır. Herkes Hızır’dır. Hızır’ın 
en büyük özelliği şudur: gittiği çorak ve kuru yerler canlanır ve yeşillenir. Her bir mümin 
bir insanın kalbini, aklını nuraniyetle yeşillendirirse, manevi hayat verirse, o o 
makamda o kadar Hızır’dır. 
 
Sistemdeki iltizam Hızır’dır. Ama her bir ferdin tebliğ etmesi, Hızır’lık yapması, 
unvandır. Hızır’ı Hızır’da ararsanız, önünüzdekini kaybedersiniz, göremezsiniz. Hızır 
ne yapacaktı? Size hayat verecekti, iman ettiğinize kanaatınızı, yakinliğinizi 
arttıracaktı. Ne ile? Alışılmışın dışında bir şey yaparak. Bu dersler Hızır’dır işte. 
 
Kur’an’da da Hızır as tarif ediliyor: gittiği yerlerde yakîniyeti arttıran, ölü kalbleri, 
kurumuş dimağları diye ve Barla’da “kimsesiz çöller, susuz vadiler” diye geçiyor. 
Susuz vadileri ab-ı hayat ile müjdeleyen yani kurumuş dimağları, ölmüş kalbleri 
sizde dirilten, uyandıran ve uyanmasından ve dirilmesinden yakîniyetinizi 
arttıran her ne varsa, sizin Hızır’ınızdır. Bir adam Hızır as çok merak ediyormuş, çok 
dua etmiş onu görmek için. Karşısına çıkartmış Allah Hızır’ı ama Hızır olduğunu 
bilmiyor. “Sen Hızır’ı görünce nasıl anlarsın” diye sormuş adama. Adam, “bilmiyorum” 
demiş. Bak demiş Hızır as, “Hızır’ı gördüğün zaman şöyle anlarsın. Eline taşı alır ve 
eliyle toz haline getirir. O zaman anlarsın Hızır olduğunu.” Bunu derken de Hızır as 
aynen yaparak gösterir adama. Adam, “Allah razı olsun” dedi gitti. Sonra anladı ki, o 
Hızır idi. Biz işte Hızır’ımızı bulduk da Hızır arıyoruz. Bak bu dersler senin yakîniyetini 
arttırıyor. Hızır ve Zülkarneyn ünvandır. Kurumuş dimağları ve ölmüş kalbleri ihya 
edip neşv-ü nemalandıran Hızır’dır. 
 
19.Mektubta Peygamberimizin iki çeşit mucizesi var: bir bizatihi kendisi yapıyor, yani 
parmağından su akıyor, ayı ikiye bölüyor. Bu mucize diğer Peygamberlerde de var 
ama ayı bölmek değil, harikalar kendinden zuhur etmiş. Resulullah’ın (SAV) mucizesi 
olan ikinci mucize daha harikadır. Kendi mucizesi başkasının üzerinde cereyan ediyor. 
Bilal’e diyor, git ağaçlara söyle, settar olsunlar, def-i hacet yapacağım. Resulullah 
kendisi demiyor ağaca. Bilal-ı Habeşi gidiyor ağaçların yanına ve Resulullah için bir 
araya gelin diyor. Bu mucize diğer peygamberlerde gözükmüyor, bu mucize zordur. 
Haber göndererek. Bazen de zaman aşımı olarak yapıyor, Veysel Karani’ye hırkasını 
göndererek. Hidayete vesile olmak noktasındaki sıfatımız, Hızır’lıktır. Hızır’ı 
uzakta arama, hazırda ara. Senin dimağının, Levh-i mahfuzun vücud-u haricisi 
burada. Onu aktif eden Cebrail sıfatıdır. O zaman her bir ders veya her bir hakikat 
senin Cebrail’in olmasın? Kadir gecesinde melekler ve ruh iniyor deniliyor. İndiği 
zaman sende aktif olursa, İsa da geliyor. Kadir ismine azami derecede mazhar olursan, 
her gece Kadir gecesi olur. O zaman da İsa’yı doğurursun. Doğum şeklinde (ağzından) 
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İsa çıkar. Simge ve sembol kullanılıyor. Yusuf simgedir, semboldür Eyüb öyledir, Musa 
öyledir. Muhammed (SAV) da öyledir ki, ona baktığımız zaman, kendimizi seyrederdik 
demişler. Hatta “Ayinedir bu alem, her şey Hak ile kaim, Mir’at-ı Muhammed’den Allah 
görünür daim.” Muhammed’e bakıyorsun Allah gözüküyor. 
 
Devam ediyoruz: 
İnsanın hakkı iltizam etmesi, bu sistemin sağlığına bağlı. Hakkı iltizam etmek yani 
Tasdikteki iltizam, bu sistemin yani tahayyül, tasavvur, taakkul ve tasdik sistemin 
sıhhatine bağlı. Batılı da hak zanneder, koynuna da koyar. Bunun ifratı ise taassub 
oluyor yani bunun aksini düşünemez hale gelir, hedefine kilitlenir. Taassubun vasatı: 
aksini düşünemez hale gelmek. İltizamı çalışmasıyla, Hak ismine mazhar oluyor. 
Tasdikteki iltizam, hak taraftarlığı değil, tahayyül, tasavvur ve tasdikten çıkan ve 
tasdike mâl olan ilmi bir tarafgirlik ve iltizamdır. Bunu fiile çıkarmayabilirsin, içinde de 
tutabilirsin. Sistemdeki iltizamı içinde tutamazsın. Tasdikteki iltizamı tutabilirsin. 
 

• İtikad  à Salabet 
• İltizam  à Taassub à İslamiyet. Fıtrat-ı selime. Cenab-ı Hak’tan Hak ismine 

mazhar oluyorsun. İnsan-ı Ekber. Biri birisiz olamaz (Esmaların bütünlüğü). 
Rabb-ül alemin. İltizam ettiğini içinde tutamazsın. İltizam ettiğini; Ef’aliyle, 
ahvaliyle, etvarıyla ve ekvaliyle kendini ifade eder. İslamiyet’i dava edinmiştir. 
Şahs-ı manevi. 

• İz’an  à İmtisal 
• Tasdik  à İltizam à Müslüman. Hak ismine bakar. Hakperestlik. Hakka 

tarafgirlik. Fıtrat-ı seniye. Fıtratını yaşamak. İnsan-ı sûğra. Her biri. Rab. İltizam 
ettiğini içinde tutabilirsin. İslamiyet’i yaşadığı halde, İslamiyet davası değildir. 
Ferd. 

• Taakkul  à Bitaraf 
• Tasavvur  à Bibehre 
• Tahayyül  à Safsata 

 
Dimağın ana sisteminde olan iltizamı içeride tutamazsın, kendisini ef’alleriyle, 
ahvalleriyle, etvarlarıyla, akvalleriyle dışarıda kendini ifade eder yani kişinin 
işidir aynası, lafa bakılmaz sırrı bundan kaynaklanıyor. Bu iltizam (sistemdeki) o 
kadar ileri sahiplenmeye gider ki, ta sahabetkarane vazifeye koşturur. Tasdikteki 
iltizamda olan İslamiyet’i yaşar. Meratiblerdeki iltizamda olan; İslamiyet bana geldi, der. 
Ben yayıyorum der. Dava adamı yapar. 
 
“Evet İslamiyet’in şe'ni metanet, sebat, iltizam-ı hak olan salabet-i diniyedir. Yoksa 
cehilden, adem-i muhakemeden neş'et eden taassub değildir.” (Münazarat 89) 
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Taassubun tefriti  à cehil 

à adem-i muhakemedir 
 
Taassubun vasatı à ilim 

à muhakemeden çıkar. 
Taassubu henüz okumadığımız için ifratını bilmiyoruz. 
 
İzah: Zulmet karanlık değil. Zulmet kalbîdir. Karanlık aklîdir. Karanlık örtendir. 
Zulmet geleni yutandır.  
 

• Üstünü örten à karanlık.  
• Geleni yutan à zulmet. 

 
İltizam, salabet-i diniyedir ve İslamiyet’in şe’nidir. İltizam, içeride tutamadığın kadardır. 
Ya etvarın, ya ahvalin, ya ef’alin ya da ekvalini dışarıya çıkartır yani Hak bildiğine 
dönüşmesidir kişinin. Sanki Hak ile Hak olmuş, haklanmış. Kişi neyi hayatının 
gayesi yapıyorsa, bu iltizam sistemiyle oluyor. Bu çalışırsa, salabet-i diniye ve 
İslamiyet’in şe’nlerini yani fiil, ahval, etvar ve ekvalini göstermek zorunda kalıyor. 
 

• Adem-i kabul  à Tefrit. Lakaydlık. Deve kuşu gibi. 
• Kabul-ü adem  à İfrat. Batılı dava etmek. Güneşi gizler. 
• Adem    à Vücudun meratiblerindeki ara boşlukları. 

 
“Zira iman hem tasdik, hem iz'an, hem iltizam, hem teslim, hem manevî imtisaldir. Şu 
tenkid; imtisali, iltizamı, iz'anı kırar. Tasdikte de bîtaraf kalır. Şu zaman-ı tereddüd ve 
evhamda, iz'an ve iltizamı tenmiye ve takviye eden nuranî sıcak kalblerden çıkan 
müsbet efkârı ve müşevvik beyanatı, hüsn-ü zan ile temaşa etmek gerektir. “Bîtarafane 
muhakeme” dedikleri şey, muvakkat bir dinsizliktir. Yeniden mühtedi ve müşteri olan 
yapar.” (Hutbe-i Şamiye 140) 
 
İzah: Teslim, iltizamdan. İmtisal iz’andan çıkıyor. İman bitaraf değil. Akıl bitaraf ama 
iman akılda değildir. İman akılda olsaydı diyor muhakematta, çoğu zaman dinsiz 
olurduk. Akıl çünkü her zaman ereğine bağlı değil. Akıldan bitaraf çıkıyor. Demek iman 
buradan ballarını yapıyor, başlıyor. Tenkid, iz’andaki imtisali, Tasdikteki iltizamı ve 

İslamiyetin şe’ni à metanet 

                              à sebat  

                              à iltizam-ı hak 

olan salabet-i diniyedir 

Yoksa à cehilden  

            à adem-i muhakemeden 
neş’et eden taassub değildir. 
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iz’anı kırıyormuş. Tenkid akılda, bîtarafanede. Tarafsız olması, her tarafa açıktır. Eğer 
muayyen bir şey olsaydı, akla cebir getirmiş olurdu.  
 
İman à tasdik + iz’an + iltizam + teslim (taassubda) + manevi imtisal (iz’anda) à itikad 
oluyor. İlk önce sistemleri sonra ahkâmları sıralıyor:  
 
İslamiyet à hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyad ise à teslim à taassubda. 
İman bunlardan besleniyor. Demek iman tasdikten başlıyor, önceki derslerde de 
demiştik.  
 

 
İmanın dimağ tarafı = tasdik + iz’an + iltizam + teslim + imtisalin, hulasa-i camiasından 
olur. 

 
Bu tenkitçi adam hem şahs-ı maneviyi hem de ferdi de kaybediyor yani sistemdeki 
iltizamı ve tasdikteki iltizamı kaybederek taakkul mertebesine düşüyor ve bitaraf oluyor 
tabir-i diğerle duman oluyorsun. Şahs-ı maneviyi kaybedince, ferdin şahsiyeti de 
kalmıyor. Güya muhakeme ve insaf namına tenkid ediyor, taakkule düşüyor. 
Muvakkaten bir dinsizlik oluyor. “Şu zaman-ı tereddüd ve evhamda, iz'an ve iltizamı 
tenmiye ve takviye eden nuranî sıcak kalblerden çıkan müsbet efkârı ve müşevvik 
beyanatı, hüsn-ü zan ile temaşa etmek gerektir.” İz’an ve iltizama kuvvet veren şeyleri 
hüsn-ü zan ile temaşa etmek gerekmiş. Temaşa, yani seyretmek gerekiyor. Anlamak 
yetmiyor. 
 
Hülasa: Dimağın mertebelerinde bir sistem var, bir de hüküm. Yani şer’i kanunlar ve 
şer’i kanunlarla ferdlerde ortaya çıkan ahkâmlar var. Bu sistemde bir tasdikteki iltizam 
var bir de sistemin iltizamı var. Tasdikten iltizam çıkarken, sistemin iltizamından 

• İtikat                     à       Salabet 

• İltizam                  à      Taassub 

• İz’an                      à       İmtisal 

 

• Tasdik                   à       İltizam  

• Taakkul                à       Bitaraf  

• Tasavvur              à       Bibehre 

• Tahayyül              à       Safsata  

Dimağın Meratibleri: 
Kanun - Sistem 

Dimağın Ahkamları: 
Dışa vuruşlar – Namus - Haletler 

Buraları iman kullanıyor…  

Buraları da buradaki  
iltizam kullanıyor. 

Tenkid      à imtisali 

                  à iltizamı 

                  à iz’anı  
kırar. Tasdik de bitaraf kalır. 
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taassub çıkıyor. Bizi bu iki iltizam şaşırtıyor, hangi iltizamdan bahsediliyor acaba diye. 
Beraber işleyerek arasındaki fark anlaşılıyor. 
 
Sistemin iltizamı ve tasdikteki iltizamın farkı hülasa: 
 
Sistemin iltizamı: İslamiyet’tir. Yani büyük insandır, fıtrat-ı seniyedir, Cenab-ı Hak’tan 
Hak ismine mazhar olmak. İnsan-ı Ekberdir. İslamiyet’i dava edinmiştir ve şahs-ı 
manevidir, cemaattir, biri birisiz olamaz, esmaların bütünlüğüdür. Rabb-ül âlemindir. 
İltizam ettiğini içinde tutamaz. Kişilik. Emr-i itibari sisteminin kazanımları. İslamiyet’i 
yaşar ve dava edinir, adeta fena-fil din olur. Bil-fiildir. 
 
Tasdikteki iltizam ise: Ferdin kendisidir, Müslümandır. Müslüman hata yapar, 
İslamiyet hata yapmaz, çünkü Müslüman insandır, İslamiyet insan değildir. Hak ile 
Cenaba bakmak, Hak ismine mazhariyete bakar, bu Hak ismine mazhar olmak 
nisbetinde – ki Hak ismi; bütün isimlerin hulasa-i camiasından, zeminlerinden çıkan bir 
isimdir, kendisini ifade eden bir isimdir – hakperestlik ve tarafgirlik olur. Fıtrat-ı 
selimedir, fıtratını yaşamaktır. İnsan-ı suğradır. Ferdlerin her biridir. Rab. İltizam ettiğini 
içinde tutabilir. Kimlik. Emr-i nisbilerin kazandırdıkları mahsulatlar. İslamiyet’i yaşadığı 
halde İslamiyet davası değildir. Bil-kuvvedir. 
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Dimağın mertebelerindeki iltizam ile tasdikteki iltizamın farkları tablosu:

Sistem olan İltizam Tasdikteki ahkam olan İltizam 

Dimağın mertebelerindendir Tasdik’in dışa vuruşudur 

İslamiyet  Namaz, Oruç, Zekât, Hac, Kelime-i Şehadet 

Kişiliğimiz Kimliğimiz 

Muvazenelerimiz Muhakemelerimiz 

Emr-i İtibarilerimizin oluşturdukları   Emr-i Nisbilerimizin oluşturdukları 

Duygular ve efkarlar bütünlüğünden 
Varlığın kendilerinden ve hadiselerin 

bütünlüğünden 

İmam-ı Mübin’imizi oluşturuyor Kitab-ı Mübin’imizi oluşturuyor 

Cüzî, Küllî Cüz, Küll 

Kanun Namus 

İsbata ihtiyaç duymaz İsbata ihtiyaç duyar 

Fıtrat İsbat 

Fıtrat-ı Selime Fıtrat-ı Seniye 

İslamiyet Müslüman, Ferdin kendisi 

Karşılıklarıyla bil-kuvve hakikatını bilfiil ağaç 
yapmak 

İlimle kazanılandır ki, daha çok karşıtlarını 
gösterir 

Karşılıklarıyla vardır Karşıtlarıyla vardır 

Hak ismine mahzar oluyorsun 
Hak ismine bakar. Hakperestlik. Hakka 

tarafgirliktir 

İslamiyet’i dava edinmiştir. 
İslamiyet’i yaşadığı halde, İslamiyet davası 

değildir. 

Şahs-ı Manevi Ferd 

İltizam ettiğini içinde tutamazsın. İltizam ettiğini içinde tutabilirsin. 

Rabb-ül Alemin Rab 

İnsan-ı Ekber İnsan-ı Sûğra 

Meleke haline gelmiş eylemler var Eylemleri meleke haline gelmemiştir. 

Dini emirleri artık hikmetine bakmadan 
uygular 

Dini emirleri hikmetine bakarak uygular 

Dışarıdan belli olur Dışarıdan belli olmaz 
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İnanmak, inanç, sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak, gönülden tasdik ederek 
inanmak. 
 
“O âlemin rengini, o insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor.” (Lem’alar 190) Kalbin 
iki ayağı var. Bir ayağı dimağ, diğer ayağı vicdan. Dimağ ma’kes-i efkarı, yani kalbe 
gelen manaları fikre dönüştürüyor, fikir formatıdır. Aynı şeyin irade boyutu, ibadet ve 
his boyutu vicdanda gözüküyor. Dolayısıyla itikad-ı kalbisine denilince illa bizim 
bildiğimiz kalb değil. 
 
“Meselâ; gayet me'yus ve matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve me'yus 
suretinde görür; gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemal-i neşesinden gülen bir adam, 
kâinatı neşeli, güler gördüğü gibi; mütefekkirane ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih 
eden adam, mevcudatın hakikaten mevcud ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını 
bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkârla ibadeti terk eden adam; mevcudatı, 
hakikat-ı kemalâtına tamamıyla zıd ve muhalif ve hata bir surette tevehhüm eder ve 
manen onların hukukuna tecavüz eder.” (Lem’alar 190) 
 
İzah: Kâinatı görme şekli, anlamlandırma şekli, itikada göre oluyor. Levh-i 
mahfuzun bizdeki karşılığı dimağ, Arş’ın bizdeki karşılığı kalb. İnsanın bizdeki karşılığı 
nedir (çünkü insan daha insan değildir) insan, insan olmaya gelmiş. Gündelik hayatta 
hep denilir: insanlığını mı kaybettin vs. gibi şeyler. Demek biz insan değilmişiz, insanlık 
bir makamdır. Ayette insanın hayvandan daha aşağı olabildiğini söylüyor. Bab-ı 
insaniyet, İsm-i Hakkın bir cilvesidir. Hak ismine mazhariyet nisbetinde insan 
oluyoruz. Biz insanın daha arkasındayız, insan bile değiliz. Kürs insanlık 
makamıdır. Adem as’a nefis takılmamıştı, beşeriyeti olmadığı için secde meselesi 
Adem değil. Adem as Esma-i Hüsnaların hulasa-i camiasının temerküz ettiği yerdi. 
Adem’e secde et denilince, insana ettirilmedi. İnsanlığın kıymetini bil, öldükten sonra 
insan olamayacaksın. Cennete giden insanüstü sıfatla girecek. Nefis denilince hemen 
nefs-i emmare anlıyoruz oysa en düşük mertebesidir. Diğer üst mertebeler Nefs-i 
levvame, nefs-i mardiye, nefs-i mutmainne, nefs-i mülhime, nefs-i radiye, nefs-i natıka 
ve nefs-i safiyye diye gidiyor. Bunları kaldırırsan insanlığın bitti. Adem as dünyaya 
gelmesiyle Kürs ona takıldı ve insan olduğunu Arafat’ta anladı. Farkındalık, şuur orda 
başladı.  
 
Günahların Kabe’de değilde Arafat’ta affedilmesinin sebebi: Arafat, beşerin 
temerküz ettiği, ortaya çıktığı, Adem’in insan olduğunu anladığı makamdır ki; acz ve 
fakr devreye giriyor, tazarru orda oldu. Beşeriyet orda oldu. Bütün şuurdanlık, 
farkındalıklar orda olduğu için, günahlar orada affediliyor.  
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Kâinatın şeklini dedi, kâinat Arştan aşağısıdır. İtikad ise dimağda. Dimağın karşılığı 
Levh-i mahfuz. Dimağ Arş’tan bir üsttedir, yani kâinatın arkasında. Oradan aşağısını 
anlamlandırmak, itikadına göre oluyor. Bir şey bir şeyi oluşturuyorsa, onun aslı, 
aslına dönüp kazanmaktır. Yani: toprak, çekirdek, ağaç, dal budak, meyve ve çekirdek. 
Ağacın kökündeki çekirdekten ağaç oldu, meyve oldu. Meyvenin içindeki çekirdeğin 
en nihayet kemalatı asıl çekirdek olmaktır, bu onun Mi’racıdır. Ahmed’in 
Muhammed olması. Ağacın kökündeki çekirdek Muhammed’dir, meyvedeki 
Ahmed’dir. 
 
İtikadı kim oluşturmuşsa itikadın en son nihayet mertebesi de odur. Önemli olan, itikadı 
kim oluşturmuş. Kim derken Vacib-ül Vücud’dan hangi sistem oluşturmuş. Dimağın 
komple sistemi Levh-i mahfuzdadır sırf itikad değil. İtikadı Vacib-ül Vücud’dan hangisi 
oluşturmuş ise, yani kaynağı esma mıdır, sıfat mıdır, şuunat mıdır, zat mıdır? O zaman 
bu itikadın nihayet kemalatı ona gitmektir. Mesela kaynağı esma olan itikadın kemalatı 
esmaya kadardır. “İman, Sa'd-ı Taftazanî'nin tefsirine göre: “Cenab-ı Hakk'ın istediği 
kulunun kalbine, cüz'-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur.” denilmiştir. Öyle 
ise iman, Şems-i Ezelî'den vicdan-ı beşere ihsan edilen bir nur ve bir şuadır…” (İşarat-
ül İ'caz 42) Bu nur Zatının nurudur. İman esmadan yapılmamış ama esma da içinde 
var. Üst makam olduğu için hepsini içine almış. Mesela Arş’da Cennet ve Cehennem 
ve diğer aşağıdakiler var fakat Kürsün içinde Arş yoktur. 
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İtikadı kim oluşturmuşsa, o itikadın kemali oraya varmaktır veya ona en cami ayna 
olmaktır. Şu ana kadar okuduğumdan anladığımı söyleyeyim, çünkü daha itikadın 
yarısına kadar işleyebildim: İtikadı oluşturan à Sıfat-ı Subutiye ve Esma-i 
Hüsnalar. Demek itikadın en nihayet meratibi bunlara ayna olmaktır. Bir tefekkürüm: 
İtikad dimağda ya, bak sübut-i sıfatlar da kafada: basar kafada, sem kafada, kelam 
kafada, vs. hepsi kafada. 
 
İman veriliyor, itikad kazanılıyor: Tekrar izaha dönelim: Kâinatı görme şekli, 
anlamlandırma şekli, itikada göre oluyor. Kâinatı her türlü gösteren itikadımızdır. 
İtikadı da dimağımızı oluşturuyor, dimağ meratibleri. Yani dimağımızın meratibleri. Hiç 
birisi birbirinden kopuk değil, birbirine geçişlidir ve bütünseldir. Bütün meratiblerin 
kendilerine göre özel özellikleri var. Hiçbiri diğerinin işlemini yapamaz. En üst 
mertebede itikad olsa dahi, itikad tasavvurun işlemini yapamaz. İman ise kaliteli, 
kalitesiz, büyüyor, küçülüyor olması, Allah cc insanın liyakatine, hak etmesine mukabil 
veriyor. İman veriliyor, itikad kazanılıyor! İmanın kalitesini sen yapmıyorsun. İmanı 
Allah cc veriyor, itikadı sen oluşturuyorsun. Kabiliyet-İstidad gibi. Kabiliyetler bize 
bağlıdır, istidadlar Allah’a bağlıdır. Herkes alim olma istidadındadır ama herkes alim 
olma kabiliyetinde değildir. Herkes marangoz olma istidadındadır ama herkeste 
marangoz olma kabiliyeti yoktur. Kabiliyet bizim meyelanlarımızla, arzularımızla ve 
isteklerimizle, doğamızla, tabiatımızla, kültürümüzle etkilenen şeylerdir. İman 
veriliyor, itikadı biz oluşturuyoruz. Vacib olan bir şey değişmez, ölmez, vacib 
vacibdir. Ezelisiyle, ebedisiyle, dört ismiyle nihayet meratibindedir. İman ise küçülüyor, 
büyüyor, ölüyor, gidip geliyor, zayıflıyor olduğuna göre vacib değildir. İman sabit değil. 
Sabit olmayan vacib olamaz. İman bu nedenle mahlûktur. İmanı biz oluşturmuyoruz. 
Biz imanı alıyoruz. Âdem as imanında sorun yoktu, fakat itikadı Arafat’ta zirve yaptı, 
insan olduğunu fark ederek. İnsan olduğunu fark etme nisbetinde itikadın artıyor. 
Arafat- İtikad. İtikadı olabilmesi için, beşeriyeti olması lazım. Hayvanların itikadı yoktur, 
imanı vardır. Fıtrat-ı asliye imandır. Cennete girmek sebebi imandır deniliyor. 
Çocuğun, hayvanın imanı bizim bildiğimiz gibi yok ama büluğ çağına girmeden ölen 
çocuklar cennete girecek. Demek ki fıtrat-ı asliye imandır yani fıtrat-ı selime imandır. 
Fıtratına emin olmaktır. İtikad ise büluğ çağına bakar ve beşeriyetimizin levazımatıdır. 
 

• Fıtrat-ı selime à İman 
• Fıtrat-ı seniye à İtikad 

 
İstidad kabiliyete dönüştüğü gibi iman itikada dönüşüyor. Dönüşünce aslını 
kaybetmiyor. Çekirdekten ağaç oldu diye çekirdeğin içi boşalmadığı gibi. Risale-i Nur 
bizi değiştirmeden dönüştürüyor. Dönüşüyor derken: bendeki istidat, kabiliyet olarak 
gözüktüğü gibi, bendeki iman, itikad olarak gözüküyor. Ahirden evvelimize 
dönüyoruz. Meyve olan insan ahir, Mec’ul evvel. Sistem tersine çalışıyor. Haşirde 
ruhların gelmesi var. Cesedin ihyası var. Sonra cesedin inşası var. Oysa dünyaya 
gelirken ilk önce inşa, ihya sonra ruhlanma olur. Anne karnında cesed oluyor, sonra 
hayat geliyor, sonra ruh üfleniyor. Cennette öyle değil: orda ilk önce ruh geliyor, sonra 
cesedin ihyası var, sonra cesedin inşası var. Ters işliyor sistem. 
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Ruhumu itikad ile suretlendiriyorum. “Ey Millet-i İbrahim! İbrahimvari olunuz. Tâ maddî 
ve manevî gömlekleriniz, en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir 
zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip, cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi;… Şu 
âyet ise, ona mukabil bak ne kadar ulvî, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak 
“Hanifen Müslimen” tezgâhında dokunacak bir hulleyi gösteriyor.” (Sözler 261-262) 
 
Dünyada yanıyorum, psikolojim bozuk diyenin psikolojisinde sorunu yok, imanında 
sorunu var. İmandaki sorun psikolojik olarak yansıyor. Ruh mutlak ve muayyendir. 
Cesetsiz kendisini ifade edemediği için, cesette duruyor. Yoksa mekân ittihaz edemez 
ruh. “Meselâ; gayet me'yus ve matemli olarak ağlayan bir insan, mevcudatı ağlar ve 
me'yus suretinde görür; gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemal-i neşesinden gülen 
bir adam, kâinatı neşeli, güler gördüğü gibi;”. (Lem’alar 190) 
 

ى۪تَّنَج ى۪لُخْداَو ۙى۪دَابِع ى۪ف ى۪لُخْدَاف   : gir cennete deniliyor, gireceksin demiyor. İtikadın iki yönü 
var, biri mazi, diğeri müstakbel, şu ana kadar olan tesbitim. Aklıma sorsan, komple 
külliyat kafasıyla dört yönü var derim: ön, arka, sağ ve sol. İmanın ise altı yönü var. 
Zamanın da altı yönü var. İmanın bir de alt ve üst yönü var. İmanın esası bu nedenle 
altıdır. “Hüvel evvelu hu, ahiru hu, zahiru  hu ve batınu hu” esmaları itikad tazammun 
ediyor. İmanı biz oluşturmuyoruz, alıyoruz. İtikadı biz oluşturuyoruz ki, itikad imanın 
habercisi veya reddedicisi. 
 
İman veriliyor. Şöyle: güneşten foton geliyor. Foton ziya. Maddeye çarptığı zaman ısı, 
ışık ve renk gözükür yani nur gözüküyor. Nur ziya değildir ama o da var. Yani güneşten 
çıkan pakette ısı, ışık, renk, her renk var. Nur da o renklerden biridir. O zaman ziya nur 
değildir ama nur da vardır. Pencereden gelen ziya ile camı açtığında odan ısınır, 
meyve büyür, çiçekler gözükür. Güneş haşa haşa Allah’a misal, ziya hidayete misal, 
kapıyı, pencereyi açtık araladık ise kadere misal, güneşin içeriye girmesi bizim 
ihtiyarımıza misal. İman ziyasını pencereyi aralayarak girmesine sebeb olan à 
itikaddır. İmanın habercisidir. İtikadsız hiçbir insan yoktur. Kâfir de itikadlıdır, 
Müslüman da ama kâfir batıla itikad ediyor. İtikad aynadır, güneşi değiştiriyor. İtikada 
göre imanı değiştiriyor yani hidayeti değiştiriyor. Kâbe’nin içi neden boştur sorusuna 
verdiğim cevap: her şeyi belirleyenin belirlenişi olmaması lazım, her rengin sahibinin 
bir rengi olmaması lazım. Her sesin sahibinin sesi olmaması lazım. Aynada her şeyin 
gözükmesinin sebebi, aynanın hiçbir belirlenişinin olmaması, kendisi yok da ondan 
aynadır. Bu nedenle aczimi, fakrımı, hiçliğimi bilmek demek, içini boşaltma 
nisbetinde karşıyı gösteriyorum. Kâbe boştur ki, herkes kendisini seyretsin. İçi dolu 
olan, belirlenmiş, renklenmiş olan bir şey, başka bir şeyi kendinde göstermez. Aynanın 
renkleri yoktur ki, renkleri göstersin. Şeklen bir belirlenişi yok ki, her şeyi belirlesin diye. 
Ayinedir aslında bu alem, insan da Allah’a ayinedir. Ne kadar içini boşaltırsan, o kadar 
O var oluyor. İçi boş demek: Hiçbir renk, hiçbir belirleniş, hiçbir sıfatı yoktur. Ne 
olmaması lazım peki? Arkasında Ene siyah bir nokta olması lazım. Çünkü aynayı ayna 
yapan arkasındaki siyahlıktır, ademdir o ama kimse ademi görmez.  
 
İmanın kalitesini itikadın yapıyor. Mesela duvarda çerçeveli pencere yaptırdığında 
aldığın güneş ile duvarı komple cam yaptırdığında aldığın güneş aynı olmaz. Veya 



37. İTİKAD-1_________________________________________________________ 

 556 

kaliteli cam koyarsan farklı aydınlık olur, uyduruk cam ile farklı olur. İmanın kalitesini 
belirleyen, yani alıcılarımız bizim itikadımızdır. Gelen iman dahi itikadı güçlendiriyor. 
Mesela elma benim dışımdadır, yediğim zaman enerji veriyor. Onu yemek için önce 
enerji harcadım ama harcadığımdan fazlasını aldım, geri dönüş oldu. Yani emr-i 
itibariler ve emr-i nisbiler gibi çalışıyor. İtikad çift yönlüdür. Vahiy ilk önce akla indiriliyor, 
yani vahyin ilk muhatabı akıldır. İman ise kalbdedir yani bu aşamada henüz iman yok. 
Akılda dimağın bütünü var ama ilk muhatabiyette esas olan itikaddır. Ağacın kök 
çekirdeği her şeyin kaynağı olan imandır, meyvedeki itikaddır. İkisi birbirini inşa’ 
ediyor. 
 

Kalbe giren iman tekrar dimağı da yapılandırıyor, kalitesini yükseltiyor: Mesela 
imansız itikad var. Batıla, putlara, ineğe tapıyor, paraya, kadına tapıyor. “Dini kum 
dinari kum, kıbleti kum nisai kum”. Gelen hidayet direk itikada vuruyor. İtikadımızı 
düzeltince, iman denilen aziz misafiri ağırlıyoruz. Kalbe giriyor. Kalbe giren iman 
tekrar dimağı da yapılandırıyor, kalitesini yükseltiyor. Kalitesi yükselince, 
alıcılığa da artıyor. Şuna benziyor: arabada ilk hareketi veren aküdür. Marş motoru 
aküden yiyor. Araba çalışınca elde edilen enerji ile akü tekrar doluyor. Hatta geri dönen 
enerji çok olunca, yanmasın diye topraklama var. O topraklanma fazla olunca, bizde 
şatahat oluyor, deli gibi gözüküyorsun. Vahyin en ilk muhatabı taakkul ve itikad. Bu 
sistem beraber çalışınca, İtikadın rengine göre yani yapısı sistemi ki hidayeti alma, 
çanak anteni gibi oluyor. İtikad İsm-i Azamla çalışır; evvel, ahir, zahir, batın olan dört 
esma ile. 
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İman itikad olmadan giremiyor ama girdikten sonra söz onun oluyor artık. Girdiği yeri 
tamir ediyor, her şeyin ilacı oluyor. Musibet ve bela, acz ve fakrını artırıyor, acz ve fakr 
dahi Kadir ve Rahim’i aktif ediyor. Kadir ve Rahim başka aktif olmuyor. İman bunlarla 
besleniyor. Acz ile aynanı boşaltıyorsun. İman maddedir, kuvvettir, güçtür, nurdur 
diyor. Mahlûk olan bir şey nur ve kuvvet oluyor. Sonra “her derdinizin dermanı olan 
imanınızı arttırın” yani iman enerjinizi arttırın. Onu arttırınca bela, dert, ölüm vs. 
kalkıyor. Ölüm korkusu, psikolojik sorunlar hep iman zayıflığından. İman zayıfladıkça, 
psikoloji sorunlar çoğalır. Gördüğün her şey itikadındır. Bu mevcudat ayinedir. 
“Ayinedir bu alem, her şey Hak ile kaim” niye Hak ismiyle kaim? Çünkü 
insanlığımız Hak ismiyle inkişaf eder. Bab-ı insaniyet, İsm-i Hakkın cilvesidir. Şu 
kâinatta gördüğün senin itikadındır. Sebebi: itikadına göre şekil alıyor. 
 
Bu alem itikadımızın vücud-u haricisidir ki onu görüyoruz: “O âlemin rengini, o 
insanın itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor.” (Lem’alar 190) Şu anda mevcudatta 
gördüğümüz itikadımızdır. İtikadımızın à vücud-u haricisidir. Bu alem itikadımızın 
vücud-u haricisidir, ki onu görüyoruz. Aynı kâinatı ağlar veya güler gösteren itikaddır. 
Adeta şimdilik anlayışım ki: itikad mülk alemini, iman melekut alemini temsil 
ediyor, gösteriyor. İmanına göre melekutu görüyorsun, itikadına göre mülk 
alemini görüyorsun. Nereye iman ettiysen, onunla besleniyorsun. İman seni iman 
ettiğinle besletiyor. Orayı burada yaşattıran imandır. Veya burayı oraya mâl eden 
imandır. Allah’a mı iman ettin, haşire mi iman ettin, meleklere mi iman ettin, fiziksel 
boyutu onlarla beslenmektir. Yani Allah’a iman ettim ise, onunla burada beslenmek 
istiyorum. Çocuk anasını emer gibi insan Allah’ı emiyor, yani feyz alıyor. İmanın özelliği 
budur. İman ettiğin şeyle besleniyorsun. Ahirete iman ile ahiretin halet-i ruhiyesi 
oluyor sende. Her şey ona mâl oluyor. Mevcudatın muayyen manası ve şekli yok. Kim, 
ne ile nasıl bakarsa à ona böyle, buna böyle yapan itikaddır (bakılan yer kâinatın şekli 
ve manası). Bazıların itikadı esbablara bağlı bazıların esbabsız. Esbablı bakarsan 
burası dünya, esbabsız bakarsan aynı yer ahirettir. Esbabsız tecelli ahirette çünkü. 
İtikad, insanın bu dünyadaki hususi dünyasının bütünlüğünden çıkar. Ameli ve dimağın 
bütünlüğü onun küçük dünyasını, bu küçük dünyanın hülasa-i camiası da itikadını 
gösterir. 
 
Dersin ikinci kısmı: Mevcudatın muayyen manası ve şekli yok. Mevcudat muayyen 
gibi gözükürken, kişinin itikadına göre değiştiğine göre muayyen değildir. Biz ağacı 
sabit zannediyoruz ama değildir. Mesela Üstad 17. Sözde diyor ki: “müekkel 
melaikeleri içine girmiş, ağacın raksı o müekkel melaikelerle yapıyor”. Bilim adamların 
tesbiti: ağaca iltifat edince, teşekkür edince meyve vermesi. Kötü sözler söyleyince 
meyve vermemesi. Bu doğru tesbittir, çünkü içerisinde müekkel melaikesi var. O 
içerisindeki melaike senden gelen şuaya göre, libası olan ağacı -ağaç müekkel 
melaikenin vücud-u haricisidir- şekillendiriyor, değiştiriyor. Ben nasıl ki halet-i 
ruhiyeme göre kıyafetimi değiştiriyor isem, aynen bunun gibi. Müekkel melaike 
değişmiyor, o ağacın içinde. Ağacı değiştiriyor. Herkese ayrı. Ben bakarken ağacın 
arkasındaki melek arasındaki iletişimimizin şekli, ağacın senin gördüğün 
şeklidir. Bunu yapan itikaddır. “Kişinin ayakkabı bağı kişiyle konuşmadıkça, kıyamet 
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kopmaz” bil-mana hadis-i şerifi bilim adamların nesnelerin insanlarla ilişki kurdurmaya 
çalışmalarına bakıyor, bir nevi haber veriyor. Zanlarımız, şüphelerimiz hep itikadı 
besliyor. Yani itikadımızın dışa vuruşu hüsn-ü zan, su-i zan. “Ben de o kardeşlerimin 
pek ziyade hüsn-ü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve Nur talebelerinin kemal-i 
itikadlarının bir tereşşuhu gördüğümden onlara çok ilişmezdim.” (Emirdağ Lahikası-1 
/267) Çekirdekten ağacın olması temessül, ağacın çekirdekte hülasalandırılması ise 
tereşşuh. İtikadımızın tereşşuhu zanlarımız. Zanlar tasavvurdadır ve itikadımızın 
dışa vuruşudur. Zanlar ve itikad birbirini besliyor, hem sebeb hem sonuçturlar. Bir şey 
sırf sebeb veya sırf sonuç olmak zorunda değil. Hem sebeb hem aynı zamanda netice 
de olabilir.  
 
Mesela itikad imanın hem sebebidir hem sonucudur. Çünkü imanın girmesine 
itikad, iman girdikten sonra imanın dışa vuruşu itikad olarak gözüküyor. İtikadı da iman 
değiştiriyor yani iman diyor ki: beni bir içeriye al. İçeride yapılandırıyor ve itikadın 
kalitesini yükseltiyor. Bu nedenle imanın sebebi de itikad aynı zamanda imanın 
sonucudur itikad. Mevcudatın muayyen manası ve şekli yok. Kim, ne ile nasıl bakarsa 
à ona böyle, buna böyle yapan itikaddır. İtikad, insanın bu dünyadaki hususi 
dünyasının bütünlüğünden çıkar. Fiilinin ve dimağın bütünlüğü onun küçük 
dünyasını oluşturur. Bu küçük dünyanın hülasa-i camiası da itikadın oluyor. Nasıl 
yaşarsan öyle fikirlerin olur. İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanırsınız 
sözü gibi. İnsanı zaman, zemin, taam ve libas etkiliyor. Zaman yaş, zemin yaşadığın 
çevre, taam yediklerin ve içtiklerin ve libas giydiklerin insanın mizacını değiştiriyor. Bu 
da itikadı besliyor. Küçük dünyanı oluşturuyor. Hususi alemin zembereği itikaddır. 
İtikad senin hususi alemindir. Bir Rabb-ül Alemin var, bir de Rab. Alemlerin Rabbi 
ve benim Rabbim. Benim Rabbimi oluşturan itikaddır. 
 

• Rububiyet  à İtikada,  
• Uluhiyet  à İmana bakar.  

 
Peygamber efendimizin asm itikadı ile imanı eşitti. “Göz gördüğüne şaşırmadı, kalb 
yalanlamadı” demiş Resulullah. Aleme, itikad penceresinin camından bakıyorsun. 
İtikadsız bakış camidat, nebatat, hayvanat ve delilerde var. Yani camidatın, nebatatın, 
hayvanatın ve delilerin itikadı yoktur. Kâfirlerin bile itikadı var, batıl itikad. Ayna seni 
gösterir, Mir’at ise seni inşa’ eder. Toprağın çekirdeği inşa’ ettiği gibi. Hava, su ve 
bildiğimiz ayna sadece seni gösterir. İtikad seni hem gösterir hem inşa’ eder. İlla 
itikadınla bakarsın. İtikad, iman ettiklerin değil, fiili yaşantından dimağını 
oluşturuyorsun. Mesela: vahye ilk muhatab dimağ olduğundan iman yok iken itikad 
teklif ediliyor. Bu itikadın kalitesi dimağın kalitesine bağlı, yani yedi mertebesine bağlı. 
Yaşantısı bozuk olanın itikadı da bozuk olur. Yaşantımız dimağımızı, dimağımız 
itikadımızı oluşturuyor. Dimağımız ve itikadımız da yaşantımızı kurguluyor. İtikada 
göre dünyamızı kuruyoruz. Dünyamıza göre itikadımız şekilleniyor. Demek ki kişinin 
yaşantısı itikadına göredir. İtikadı bilfiil gösteren yaşantılardır. Nasıl yaşarsan öyle 
inanırsın, nasıl inanırsan öyle yaşarsın. 
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Kur’an’a muhatab olduğu zaman, vahiy geldiği zaman taakkul muhatab. Cüz-i 
ihtiyarımız aktif oluyor. Bunun aktif olması, itikadımıza göredir. Cüz-i ihtiyarımız 
müstakil çalışıyor gibi görünürken aslında itikad da devreye giriyor, sistem birbirine 
girift. Dimağın bütünlüğü itikadını oluşturuyor. İtikad dahi müstakil çalışmıyor, 
dimağdan besleniyor. İtikadının dışına çıkamazsın. Herkes itikadını yaşıyor kesinlikle. 
İtikadın müsbeti veya menfisi vardır. İmanın menfisi yoktur ama itikadın menfisi 
vardır. Çünkü iman Allah’ın Zatının bir nurudur. Küfür örtmek olduğundan vücudu 
yoktur. Kafir küfre iman değil, itikad ediyor. İman olmayan yerde itikad olabiliyor. Sığıra, 
paraya itikad ediyor. “İman, cüz-i ihtiyarın sarfından sonra irade-i külliyenin mümin 
kulunun kalbine koyduğu nurdur.” Dersin başında dediğimiz gibi, imanı biz 
oluşturmuyoruz. İman veriliyor. Yani Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. 
Vehim ve vesvese varsa şeytan ve nefs-i emmare ile alakalıdır. Küfür olumsuz 
olduğundan, sirayet etmez. Küfrün kaynağı Allah değildir. Dolayısıyla itikadın menfisi 
vardır, sığıra taparlar. İman Zatının bir nurudur. Çünkü iman Zatının nurudur. Oradan 
zulmet gelmez. Allah’tan zulmet gelmez. Allah’tan gelen imandır, Zatının nuru. İmanın 
kaynağı Allah’tır. İtikadın kaynağı sensin. 
 
“İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman.” (Sözler 732) İmanın yeri 
kalbdir, vicdan değil. İmanın nuru dimağda gözüküyor, onun adı itikaddır. İmanın 
manası vicdanda gözüküyor, o da nurdur. İman ziya ise, o ziya dimağda gözüktüğü 
zaman, dimağ nurlanır yani İman dimağda gözükünce, nur olur. İtikadda ziya yoktur. 
Nur itikaddır da diyebiliriz bu cihetten bakınca. 
 
“Bazen da mücahiddir, bazen süpürgecidir. Dimağda vesveseler, hem pek çok 
ihtimaller kalb içine girmese, sarsılmaz iman, vicdan. Yoksa bazıların zannınca iman 
dimağda olsa; ruh-u iman olan hakkalyakîne, ihtimalât-ı kesîre olur birer hasm-i 
bîeman. Kalb ile vicdan, mahall-i iman. Hads ile ilham, delil-i iman. Bir hiss-i sâdis; 
tarîk-ı iman... Fikr ile dimağ, bekçi-i iman.” (Sözler 732) 
 
İlham ve hads: İmanın nuru kalbde, manası vicdanda. Kalb ile vicdan, mahall-i iman. 
Dimağda yok iman. Güneş iman olsa, ayna dimağ olsa, aynada gözüken güneş de 
itikad olur. İlham beklenilir ve sonra verilir. Hads ise beklemeden verilir. Hiç alakası 
olmayan bir şey olabiliyor. Bir soruya aniden cevap oluyor. İlham; yönelerek taleb 
edene verilen cevaptır. Hads ise; taleb olmadan çoğu zaman seninle alakası da az 
olabilen aniden doğmalardır. 
 
“Hem imanda, öyle fevkalâde bir kuvvet ve hârika bir yakîn ve mu'cizane bir inkişaf ve 
cihanı ışıklandıran bir ulvî itikad taşımış ki;” (Şualar 129) 
 

“Hem imanda,  

à öyle fevkalâde bir kuvvet ve  

à hârika bir yakîn ve  

à mu'cizane bir inkişaf ve  

à cihanı ışıklandıran bir ulvî itikad 

taşımış ki;” 
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Kuvvet maziye bakar. İmanın kuvveti. Yakin gelecektir yani imanın nuru. İnkişaf 
vicdana, itikad da dimağa bakıyor.  
 

• Kuvvet à Ruh tarafımız 
• Nur  à Kalb tarafımız 
• İnkişaf à Vicdan tarafımız 
• İtikad à Dimağ tarafımız 

İzah: Bunlar imanda var. Kişinin imanı bunları tazammun ediyor.  
 
“Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahete atılıyorsun, 
kat'iyyen bil ki: Senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zaman-ı mazi ölmüş ve 
madumdur ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet 
alâkadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine, o 
hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedî ölümlerinden gelen elemler, senin 
şimdiki sarhoşça, pek kısa bir zamandaki cüz'î lezzetini imha ettiği gibi; gelecek istikbal 
zamanı dahi itikadsızlığın cihetiyle yine madum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir 
vahşetgâhtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zaman-ı hazıra uğrayan 
bîçarelerin başları, ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen 
akıl alâkadarlığıyla senin imansız başına hadsiz elîm endişeler yağdırıyor. Senin 
sefihane cüz'î lezzetini zîr ü zeber eder. 
 
Eğer dalaleti ve sefaheti bırakıp iman-ı tahkikî ve istikamet dairesine girsen iman 
nuruyla göreceksin ki; o geçmiş zaman-ı mazi madum ve her şeyi çürüten bir 
mezaristan değil, belki mevcud ve istikbale inkılab eden nurani bir âlem ve bâki ruhların 
istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle 
değil elem, belki imanın kuvvetine göre Cennet'in bir nevi manevî lezzetini dünyada 
dahi tattırdığı gibi; gelecek istikbal zamanı, değil vahşetgâh ve karanlık, belki iman 
gözüyle görünür ki; saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan 
ve her bahar ve yazı birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahman-ı Rahîm-i 
Zülcelal-i Ve'l-ikram'ın ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış, oraya 
sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğinden, derecesine göre bâki âlemin 
bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakikî ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman 
ile olabilir.” (Şualar 198) 
 
İtikadın olmazsa istikbalin à madumdur 

à ölüdür 
à dehşetlidir 
à vahşetgâhtır 
à karanlıklıdır 
à başlarının ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıyor 
à elim endişeler yağdırıyor 
à sefihane cüzi lezzetini zir ü zeber ediyor 

 
İtikadlılığınla geçmiş zaman-ı mazi  
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à madum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil 
à belki mevcud 
à istikbale inkılab eden nurani bir alem ve  
à baki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına  girmelerine 
bir intizar salonu görünmesi 
à imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini 

dünyada dahi tattırdığı  
 
İtikadın istikbal  à saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan 

à Rahman-ı Rahim-i Zülcelal-i ve'l-ikram'ın ziyafetleri kurulmuş  
à ihsanlarının sergileri açılmış, oraya sevkiyat var 
à derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir 

 
“İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma'kes-i nur-u iman.” (Sözler 732) İmanın içinde 
itikad var. İmanın yeri kalbdir. Kalbin bir ayağı dimağ, diğer ayağı vicdandır. Bu nedenle 
kalb denilince bazen dimağ bazen de vicdan kasd ediliyor. İman kesin kalbdedir. 
İmanın da iki sıfatı var temelde. Biri nur diğeri kuvvet, sarih ifadelerde. Nur mahlûktur: 
“veş şemse ziyae vel kamere nura”. Ziyanın içerisinde yedi tane renk var, ısı, ışık ve 
dalga boyutları var ve bunlardan bir tanesi de nurdur. Nur, ziyanın sıfatıdır. İmanın 
yeri kalbdir ama imanın nuru kendini dimağda gösteriyor. İman manasını da 
vicdanda gösteriyor. Dimağ ayna ise, aynada gözüken güneş nur ise bunun ikisine 
itikad denilir. Gökteki güneş haşa Allah’a misal, güneşten gelen ziyadır. İmanın iki 
temel sıfatı var: biri nur, diğeri kuvvet. İmanın nuru dimağda, imanın manası 
(ziyası) vicdanda tezahür ediyor. İman kalbde. İman güneş ise, ziyası vicdanda, nuru 
ise dimağda ve dimağın bütünselliği de itikad olarak gözüküyor. 
 
Sual: Ziya olmadan nur olur mu? Yani imanın ziyası yokken imanın nuru olur 
mu? Asr-ı saadette itikad etmiş ama iman etmemiş, ayet-i kerimede de geçtiği gibi: 
“iman ettik demeyiniz, müslim olduk deyiniz”. Bunlar iman etmemiş ama onlar gibi 
yaşıyorlar. 
Elcevab: İman, itikad boyutunda geldi. Buna zaten iman denilmiyor. Onun gibi 
davrandığı için, imanın nuru değil zaten. İtikadı öyle gösteriyor, münafık olduğu için. 
Batıla da itikad var; sığıra puta tapıyor. İtikadı illa iman çalıştırmıyor. İmanın menfisi 
yok, itikadın ama menfisi var.  
 
İtikadınla maziye ve istikbale bakış: İtikadın olmazsa, istikbale bakışın şöyle olur: 
madumdur, ölüdür, dehşetlidir, vahşetgâhtır, karanlıklıdır, başları ecel celladın satırıyla 
kesilip hiçliğe atıldığını, elim endişeler yağdırıyor ve sefihane cüzi lezzetini zir ü zeber 
ediyor. 
 
İtikadınla geçmiş zaman-ı maziye bakışın: madum ve her şeyi çürüten bir 
mezaristan değil, belki mevcuddur, istikbale inkılab eden nurani bir alemdir, baki 
ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonudur, imanın 
kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırıyor. İtikadınla 
geçmiş tamir oluyor. Geçmişe dereler, geleceğe de dağ diyor Üstad. Dereler akarak 
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denizleri oluşturuyorlar, denizleri de tutan, istiladan muhafaza eden dağlardır. 
Derelerin kaynağı dağlardır. İtikadınla dünyan ya cennet veya cehennem olur. 
 
İtikadınla istikbale bakışın: saadet-i ebediye saraylarında hadsiz rahmet ve keremi 
bulunan, Rahman-ı Rahim-i Zülcelal-i ve'l-ikram'ın ziyafetleri kurulmuş, ihsanlarının 
sergileri açılmış, oraya sevkiyat var ve derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini 
hissedebilir. Zaman-ı maziye itikadsızlığınla bakışın yukarıdakinin mefhum-u 
muhalifiyle olur. İtikadı olmayanın geleceği de yok, geçmişi de yok. Ahireti yok. Bunlar 
nasıl yaşıyor, hayret ediyorum. Bu akıl işi değil, çünkü akılla çözemiyoruz. Zekâ işi bu. 
Biz dert ve musibetlere geçmişteki hatalarımıza kefaret olarak bakıyoruz. Bir şeyimiz 
kaybolsa, sadaka oldu diyoruz. Ömrümüzü Allah’a sattık diyoruz bu derslerle. Geçmişi 
madum olan ne diyecek? Geçmişini ve geleceğini hiçbir şey ile yorumlayamayan insan 
nasıl insandır? Geçmişi Allah, geleceği ahiret yoksa şu anı ne ile 
yorumlayacaksın? Ancak ademi yaşar.  
 
Mesela bir adamın gözü kapatılmış sonra okyanusta dehşetli fırtınada kendisini bir 
gemide bulmuş. Buraya nereden geldim, bilmiyorum. Nereye gidiyorum, bilmiyorum. 
Burası neresi, bilmiyorum. Ben burada ne yapacağım, bilmiyorum. Kimse benimle 
ilgilenmiyor. Rehberini, rotasını, kıblesini kaybedenler için hiçbir rüzgâr doğru rüzgâr 
değildir. Bu dört suale itikadın cevap veriyor. Geçmiş yok, gelecek yok. Fizikte iki 
hiçlik arasında varlık olamaz. İntihar seçenek oluyor. Dünyayı kıyaslayabileceğin bir 
şey olmazsa yani ahiret, dünyayı tanımlayamazsın. Ne nereye göredir? İtikad 
eylemdir. Eylemlerimiz itikadımızı, itikadımız eylemlerimizi oluşturuyor. Hem 
sebeb hem sonuç. Hz Ömer ra: “İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya 
başlarsın.” 
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“Ehl-i şuhud dediğimizden maksad, evliyaullahtır. Zira velayet sahibi, avamın itikad 
ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor. Kur'an yolu ile gidenlerin silâh ve zahîreleri ise; 
Kadîr-i Mutlak'a, Ganiyy-i Kerim'e olan tevekkül onları temin eder. Zira tevekkül, istinad 
ve istimdad noktalarını tazammun ediyor. Bu noktalar da kelime-i tevhidi istilzam 
ediyor. Kelime-i tevhid de namazı iktiza ediyor. Namaz dahi ubudiyetin esas bir 
rüknüdür. Ubudiyeti emreden tekliftir.” “Ehl-i şuhud dediğimizden maksad, 
evliyaullahtır. Zira velayet sahibi, avamın itikad ettiği şeyleri gözle müşahede ediyor.” 
(Mesnevi-i Nuriye 223) 
 
Buna ait Risale-i Nur ile çatışmayan bir hatıra: Üstad Sungur abiye dedi: “Senin 
kalbinde olan Hasan Feyzinin gözünün önündedir.”  “Ben ben diye, yazdımsa da 
sensin yine ol ben. Hiçten ne çıkar, hem bana benlik yine senden” (Sikke-i Tasdik-i 
Gaybi 227) diye yazan Hasan Feyzi abi. Dersimi Kab-ı Kavseyn’den aldım el aman 
diyor. Üstad’da onaylıyor. Avamın itikad ettiğini evliyaullah gözle müşahede ediyor. 
Velayet yolu tasavvufta daha çok hal ile müşahede ediyorlar. Kur’an yolu başka yol. 
Üç yol var: bir kalb yolu, bir dimağ yolu, bir de Sahabe yolu var. Cadde-i sûğra, -vusta 
ve -kübra. “Kur'an yolu ile gidenlerin silâh ve zahîreleri ise; Kadîr-i Mutlak'a, Ganiyy-i 
Kerim'e olan tevekkül onları temin eder.” (Mesnevi-i Nuriye 223) 
 
İtikad, sebeb-sonuç arasındaki bir berzahtır: Avamın itikadı, ehl-i velayetin şuhudu. 
Velayet-i kübra sahibi ise, Allah’a tevekkül ile elde ediyor. Tevekkül imanın zaruri 
özelliğidir. İtikad sahibinin değil. Yani tevekkül ve teslim ehli, iman ehilleridirler. İtikad 
ehilleri değildir. Sebebi: “Zira tevekkül, istinad ve istimdad noktalarını tazammun 
ediyor.” (Mesnevi-i Nuriye 223) Bunu itikad yapamaz. İman yapar. Çünkü itikad, sebeb-
sonuç arasındaki bir berzahtır. Mesela: sonuç meyve, sebeb toprak. Eğer sonucu Allah 
ile özdeşleştirirse, ona taşırsa, ona bağlarsa, bunun itikadı düzgündür. Eğer sonuç olan 
meyveyi sebeble özdeş yapar, ona bağlar, ona götürürse, bunun itikadı bozuktur. İkisi 
de itikaddır. Sebeb-sonuç yani toprak ile meyve arasındaki bağların arkasında Allah 
var derse, Allah da bu itikada verdiği cevabın adı da imandır. İman cevaptır. Bu 
noktada itikad kurbiyettir diyebilirsiniz. İman ise akrebiyettir. Kurbiyet, kişinin 
Allah’a yakınlığıdır. Sen Allah’a çok yakın olabilirsin ama Allah onayladı mı bilmiyoruz. 
Kurbiyetini onaylarsa, akrebiyet manasında olan imanla cevap alıyorsun. 
 
Demek ki tevekkül; nokta-i istinad à Allah’ı ve nokta-i istimdad à ahireti tazammun 
ediyor. Yani ikisine şuuru olanda tevekkül olur. Tevekkül seviyesi bu iki noktaya şuuru 
nisbetindedir. Yani tevekkülün hakikatı, nokta-i istinad ve nokta-i istimdattan meded 
alır. Nokta-i istinad à Allah’a iman, nokta-i istimdad à ahirete iman. Bunların 
farkındalığı ve şuuru kadar senin tevekkülün olur. Tevekkülün olunca da teslimin olur. 
İtikad; sebeb-sonuç arasındaki ilişkidir. İman ise sebeb sonucun daha da 
arkasındadır. Mesela güneşe haşa Allah desek, oradan gelen fotona, ziyaya hidayet, 
camı açtın içeriye girdi, çiçek büyüdü, oda ısındı, aydınlandın yani hidayeti onayladın 
ise, onun adı imandır. Hidayet Allah canibidir, Allah canibinden kula karşı durumudur. 
O hidayeti onaylayan kulda ortaya çıkan imandır, adeta mükafatı oluyor ve Allah’ın 
akrebiyetidir. İman, doğru bir itikaddan sonra olur. Kur’an insanın itikadını 
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oluşturuyor çünkü ilk akla hitab ediyor, kalbe değil. Vahiy ilk önce dimağa iner. Sebebi: 
vahyin çıktığı yer Levh-i mahfuzdur ve onun karşılığı bizde dimağdır, kalb değildir. 

 
Vahiy, itikadımızı oluşturuyor. Vahiy imanımızı oluşturmuyor. Vahiy, sebeb-sonuç 
ilişkisini anlatıyor yani sistemi anlatıyor. Vahiy Allah’ın kendisi değildir, Allah’tandır. 
İman ise Allah’ın kendisidir. Çünkü irade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin 
mümin kulunun kalbine koyduğu Zatının bir nurudur. Vahiy ise Subuti sıfatın Kelamdan 
geliyor. Kelam; ilim, irade, kudreti tazammun ediyor. Levh-i mahfuzun bizdeki karşılığı 
dimağdır. O zaman vahiy, sıfattan aşağısına bakıyor. Üstten yani Mahiyet-i Zatiye ve 
Şuunattan sadece haber veriyor. İman vahyin üstü. Mahiyet-i Zatiyede iman yoktur, 
yani imanın kaynağı orası değil. İmanın karşılığı Kab-ı Kavseyn’dedir. İmanın yeri 
Şuunattır. Peygamber asm mi’racta ilk önce kelamına Levh-i Mahfuzda sonra 
rü’yetine Mec’ulde mazhar oldu. İman ise gaybadır. Bizim bildiğimiz iman kâinatı 
kapsıyor, gerisi şuhud. Gayb, varlığın arkasıdır. Mec’ulde gayb yok, orda bu nedenle 
iman yok çünkü iman gaybadır. Orda eminlik bitmiş. Fakat başka bir şey başlıyor. O 
zaman demiş: “kendini en iyi bilen yine sensin.” Mahiyet-i Zatiye imanın kaynağı değil. 
Mahiyet-i Zatiyenin bizdeki karşılı ene, Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılığı ruhtur. Ene, 
Allah’ın Zatının taayyün ve teşahhus ettiği yer. Burada kim kime iman edecek? 
İtikadın kaynağı Subuti sıfattır. 
 
Bir bebek vefat edince cennetliktir, hesabı yok. Cennete giriş şartı imandır ama onun 
bizim bildiğimiz imanı yok. Bir tane farzı yok, orucu yok, kelime-i şehadeti yok, hiçbir 
şeyi yok ama cennete gidiyor, çünkü onda imanın kanuniyeti var, sureti yok. Surete 
inmemiş, yani câmî imanı yok. En kesif en câmîdir. Toprak, su, hava, nur: bunlardan 
Allah’ı en iyi gösteren topraktır. Sebebi: en kesif, en cami olanıdır. İmanın en kalitesi 
surette olandır. Çünkü Cebrail as Levh-i mahfuzdan bir adım daha atarsam yanarım 
dedi. Cebrail’e göre (çıkabileceği yerin üstü olan) Arş-ı Azamdaki imanın hakikatı, ona 
gaybdır. Dolayısıyla bebeğin imanı vardır fakat suretteki iman değil yani kanuniyet 
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şeklindedir. Çocuğun hiç günahı olmadığından, terkleri en zirvede. Bu nedenle 
nuraniyet sahibidirler. Benim namazım, orucum ve terkim var ama çocuğun simasına 
yetişemem. Nuranilik; eylem yaparak, Kur’an okuyarak, zikir çekerek, namaz kılarak 
olmuyor. Nuranilik; terklerle oluyor. Bunun en güzel delili bebektir. Hayvanlarda da 
terkler var. Fıtrat, terklerle olur. Bebeğin imanı terklere, ubudiyete dayanıyor. İbadeti 
yok ama ubudiyeti var. İmanın sureti kadar kaliteli iman olamaz, çünkü en kesiftir ve 
en camidir. En kesif olduğu için en camîdir. İmanın yönü; Rububiyetten à Uluhiyete 
doğrudur. 
 
Seradikat-ı tecelliyat (B. Mesnevi 642): Peygamber asm varlık sürecindeki ve 
esmaların suretteki cilve, cemal, nakış ve sanatını bitirmiş, seyr-ü sülûkunu bitirmiş. 
Ne kaldı? Seradikat-ı tecelliyat... Bu nedenle: “kendini yine en iyi bilen sensin” dedi. 
Dünyadaki cennet à çekirdekteki meyvedir. Ahiretteki cennet à ağaçtaki meyvedir. 
Cennetin dünyadan üstünlüğü zuhuratıdır, vücud-u harici bakımından üstündür. 
Kanuniyet bakımından dünya üstündür, çünkü Adem as kemal bulmak için buraya 
gelmiş... 
 
İmanın  à Sureti  à Fiillerimiz, Esmaya bakar. 

à Kanuniyeti à Fıtratın yazılımı, fıtrat-ı asliyemiz 
à Hakikatı à İtikad seviyesi, Sıfatı Sübutiyeye bakar. 
à Mahiyeti à Mahiyet-i Zatiyeye bakar. 

 
İkan: İmanın mahiyeti Zat’tan besleniyor yani kaynağı burası ama Şuunattan çıkıyor. 
Kab-ı Kavseyn’e kadar bildiğimiz gayb var, ondan sonrası seradikat-ı tecelliyat, farklı 
bir boyutta olan gayb. Avamın imanı var ama şuuru yok. İmanı var olup şuurunda 
olana, imanın şuuru olana, imanın farkındalığında olana, imanın içerisindeki o 
meratibe yani sıfata, o yakîniyete, o şuhuda, o farkındalığa, imanın o mertebesine 
“ikan” denir. Şuur-u iman bize bakıyor, ikan olmuş. İkan; imanın şuurudur, imanın 
farkındalığıdır, yakin hasıl etmek, yakinen bilmek. 
 
On madde de itikad: Metnin İzahı: 
1- “Avamın itikad ettiğini…”: İtikad ettiğini diyor, iman ettiği demiyor. İmandakiler 
gözükmez. İtikaddakiler gözüküyor. İtikad ettiğini gören göz değil, basar sıfatıdır. 
 
2- İtikad, berzah gibi duruyor. Sonuç ile sebeb arasındaki tevhidi sağlıyor. Yani 
toprak ile meyve arasındaki ilişkiyi kıblesine koyuyor nazarımızda. 
 
3- Tevekkül, istinad ve istimdad noktalarını tazammun ettiği için, bu da itikad ile 
değil imanla oluyor. Zira nokta-i istinad ve nokta-i istimdad iman iktiza ediyor, itikad 
değil. Çünkü itikad zahiridir, iman batınidir. İtikad, zahirlere iman etmek mesela Allah’a 
iman şu, şirk şu, farz şu. Zahirdekilere iman etmek, itikad etmektir. O zahirin 
arkasındaki sisteme iman etmek, imandır. 
 
4-İman hem sebebdir hem sonuçtur. İtikad; sebeb ile sonuç arasındaki sistemi analiz 
eden, tahlil eden, tevhidliyen, kıblesine koyandır. “Bu meyve Allah’ındır” diyendir. 
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İtikad; Allah’ın ve Edille-i Şer’iyyenin bize sunduğu zahiri şeriatı aynen kabul etmek ve 
esas almaktan ortaya çıkan bir anlayıştır. Bu akıl sahibine bakıyor. Aklı olmayanın dini 
yoktur deniliyor. İtikad: “Allah birdir, Ehaddir, doğrulmaz, doğurmaz vs.” gibi zahiri 
şeriatadır. Yani iman esası altıdır, İslam’ın beştir, oruç imsakla başlar, şurada biter vs. 
bu sistemi bilmek itikaddır. İtikadımızı oluşturur. Çocuğu camiye göndererek 
itikadını düzeltiyoruz. Bu doğru itikad üzerine Allah’ın verdiği cevaptır iman. 
İtikad; sebeb-sonucun bütünlüğüdür. İtikad; hem sebeb hem sonuçtur. İman ise bu 
sistemin arkasındaki yazılım veya sistem sahibinin sana verdiği cevaptır. İtikad 
arayıştır, iman cevaptır. 
 
5- İman da itikadı güçlendirir, oluşturur. Doğru itikadın cevabı iman oldu. İmanın 
artması nisbetinde, iman itikadın kalitesini yükseltiyor. Geri dönüp aslını düzeltebiliyor. 
Bu nedenle iman ile mazi ve müstakbele geçilebiliyor. 
 
En büyük fark şu: itikad aklidir. İman kalbidir. İman kalbdedir, şuurludur, akıllıdır. 
Allah’ın Zatının nuru cansız, hayatsız, şuursuz, akılsız olur mu? Maden suyu nerden 
çıkmışsa, önünde olan madeni kendine lazım olduğu kadar katmış. Yedi yüz metreden 
çıkan maden suyu beş yüz metreden çıkan maden suyundan daha zengindir. Maden 
suyunun ilk çıktığı yerde maden suyu değildir ama sıcaktır, çünkü magmaya yakındır. 
Bizim içtiğimiz normal su gibi değildir. Öyle olsaydı, madeni eritemezdi. Erittiği ilk 
maden ile ikinci madeni eritme özelliğine sahip oluyor. Birinci maddeyi eritmeden 
ikinciyi eritemiyor. En kesifi en dışarda olduğu için, bu vasıfları alarak sonuncusunu da 
eritebiliyor. İlk çıkan su en sonuncu maddeye gelseydi, eritemezdi. Nasıl ki önüne 
gelen madeni kendine katarak zenginleşmiş, aynen öylede: İman, Zatının nuru ise, 
önünde Şuunat-ı Zatiye var, Sıfat-ı Zatiye var, Esma var. İman hepsini katarak 
zenginleşmiş. İman dahi önündekini kendine lazım olduğu kadar alıyor, kendisine 
zenginlik katıyor. 
 
İman, iz’an yoluyla geri dönüp itikadı düzeltiyor. Çünkü dimağ ile kalb arasındaki 
yol iz’andır. İman akıllıdır dolayısıyla dimağ var içinde. İman ruhludur, ruh da var içinde. 
İman hayatlıdır, çünkü iman dört melaikenin cem’idir derler. 
 

• İman ruhludur   à Azrail as.  
• İman akıllıdır   à Cebrail as.  
• İman hayatlıdır   à İsrafil as. 
• İman şuurludur  à Mikail as.  

 
İman gelir, gider, azalır. Vacib olan bir şey değişmez. Vacib gidip gelmez. Eksilmez 
azalmaz. Değişmeyen şey imanın usulüdür. Altı imanın esası elbette değişmez. 
İmanın sureti mahluktur. Mahlukun en büyük özelliği değişken olmasıdır. Gidiyor 
geliyor. Vacibde mertebe yoktur, çünkü zıd yoktur. Allah’ın ilmi ve kudreti sonsuzdur. 
Sebebi: zıddı yoktur. İmanda ise mertebe vardır, demek ki içinde zıd var. Zıd varsa, 
mahluktur. Hz. Ebubekir’in imanı ile ümmetin imanını kıyas etmiş Resulullah. 
Hangimizin imanı Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali’ye yetişir? Onların imanı üstündür. 
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Vacib-ül Vücudda ise mertebe yoktur. Bir şeyi mertebelendiren, zıddının müdahalesi 
ile olur. Nuru mertebelendiren karanlık ve zulmettir. Harareti mertebelendiren 
bürudettir. Mahluk hiçbir zaman sonsuz kemal, sonsuz hüsün vs. olamaz, çünkü içinde 
adem var. Doğru düşüncenin yolu, usulü bilmektir. Usul: mahlukta mertebe var, çünkü 
zıd var. İmanın mertebesi olduğuna göre, içinde imanın zıddı var. Misal: sekiz derece 
iman var ise, sekiz derece adem, küfür ihtimali var. 
 
İmanın  à Sureti  à Fiillerimizdedir   à mahluktur. 

à Kanuniyeti à Fıtratın yazılımı  à 
à Hakikatı à İtikad seviyesi  à 
à Mahiyeti à Mahiyet-i Zatiye  à mahluk değildir. 

 
Avamın itikad ettiğini evliyaullah görüyor dedi. İman ettiğini görmek, Allah’ı görmektir, 
çünkü Allah’ın nurudur. Peki itikad nedir? İman esaslarını, usulü, kaideyi, sistemi 
bilmektir. Mesela iman esası altıdır, İslamiyet’in esası beştir, abdestin farzı dörttür, 
namazın farzı on ikidir vs. bunlar iman değil, itikaddır. Doğru bir itikada verilen 
cevap imandır, akrebiyetin taallukuna sebebiyet veriyor. İtikadımız kurbiyetimizi, 
Allah’a yakınlığımızı oluşturuyor. Bu yakınlık da Allah’ça verilen akrebiyetimizi yani 
halkça bilinen imanı oluşturuyor. İtikadımız bozuk olunca, imanımızı alıyor. İmanımızın 
ayakları, itikadlarımızdır. Günahlar itikadı bozar. Bozuk itikad da imanı yok eder. 
Hidayet güneşi bütün şehre vuruyor. Herkesin penceresi, perdesi itikadıdır. 
Pencerenin maksadı güneşin içeriye girmesini sağlamak olduğundan, usuldür: Tahta 
değil cam koydu, kuzeye değil güneye koydu, küçük değil büyük yaptı pencereyi. 
Bunun kalitesine göre içeriye güneş girer. İçeriye giren güneş icraat yaptı, çiçek 
büyüdü, içerisi ısındı; bu da imandır. Taklidi iman, itikadda olandır. Tahkiki iman, 
kalbde olandır. 
 
6-İtikad akıl gibi yere basıyor, basmak istiyor. Akıl, benim kanatlarım yok, ayaklarım 
var, ona göre konuş, diyor. “Kalb ve hayal, o Nun-u Na'büdü'den çıktıktan sonra, akıl 
karşılarına çıktı, dedi: “Ben de hisse isterim. Sizin gibi uçamam. Ayaklarım delildir, 
hüccettir.” (Mektubat 395) İtikad dahi akıl gibi emin olmak istiyor. 
 
7-İman, sebeb ve sonuçların arkasıdır. İtikad ise sebeb-sonuç ilişkisinin 
bütünlüğüdür. Bu noktalardan itikad, berzahı oluşturuyor. 
 
8- İtikada cevaptır iman. İtikad, imanımızın delilleridir. 
 
9-Sebeb-sonuç arasındaki doğru veya yanlış itikadın ya seni esbabperest yapar 
veya sebebin arkasına intikal ettirir yani sebebin arkasındaki Allah’ı sana 
göstererek Allah’ın verdiği cevab imandır. 
 
10-İman, doğru itikadın sonucudur. Akrebiyete bakar. İtikadı imanın sonucudur. 
İtikad, kurbiyete bakar. Esbab ile müsebbebat arasındaki ilişkiyi kuramayanın itikadı 
çöküyor. Temelsiz bir sisteme de iman gelmiyor, peteksiz bir yere arının gelmediği gibi. 
İtikad bu açıdan çok mühim. İmanın gelmesinin hem şartıdır hem hükmüdür. Yani hem 
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sebebi hem sonucu. İtikad olmadan iman olmuyor. İtikadımızı da Kur’an oluşturuyor. 
İmanımızı da Allah yani Zatı oluşturuyor. İtikadımızı Allah’ın subuti sıfatı oluşturuyor. 
Yani itikadımızın kaynağı sıfatlardır. İmanımızın kaynağı Allah’tır. Allah ile sıfat 
arasındaki fark şunun gibi: “Leh-ül esma-ül hüsna” bütün isimler Allah’ındır ama isimler 
Allah değildir. Masadakiler hep Hasan’ındır ama Hasan değildir. İsimler Allah’tan 
kopuk değildir. Ne ayndır, ne gayrdır. 
 

• İtikad  à Rububiyete 
• İman  à Uluhiyete bakıyor. 

 
Esbab konuşurken hemen Rububiyet mührü koyacaksın. Müslümanların zaten şimdi 
hep itikad sorunu var, çünkü Allah’ın rububiyetinde sorun yaşıyor. Mesela: Allah 
vardır diyor ama benim hayatıma karışamaz diyor pantolon giyiyor kadın, başını açıyor 
vs. Böyle kişilerin Allah ile rububiyet sorunu olanlardır. Rububiyet sorunu olunca 
Uluhiyet olmuyor. 
 
Rububiyet ve Uluhiyetin izahı: Allah var iken hiçbir şey yok idi. Allah Nur-u 
Muhammediyi yaratarak, kâinatı ve şecere-i hilkati yarattı. Bu ağacı bir noktada 
görmek istedi. Ağacı çekirdeğe hülasalandırdı. O çekirdek à İnsan. Kâinatın 
yaratılmasında adet-i ilahiyeleri koydu. Kaide ve usulleri koydu. Bunlar arasında doğru 
ilişki kurulsun diye Rububiyetini getirdi yani yap-yapma, helal-haram gibi. İnsan bu 
Allah’ın adetullah kanunlarının bütünlüğü olan, Rububiyetle ifade edilen Esma-i 
Fiiliyeye uyarak, ayinedarlık yaparak, mükemmel bir ayna oluyor insan. Rububiyette ki 
esmalara ayna oluyoruz. Mesela: “Dere kenarında da olsanız, suyu israf etmeyin.” 
İsraf, suyu akıtmak değil, suya bakışımızdır. O suyun Allah ile ilişkisini kurduruyor bize 
böyle düşünerek. Bu bizim Rububiyetimizi inşa’ ediyor. Dolayısıyla Allah’ın yaratmış 
olduğu mevcudat arasında fıtri bir ilişki kuruyor. Bizde bu ilişkiden ortaya çıkan ruhda 
bir ayinedarlık oluyor. Allah’ın Rububiyetine ayinedarlık oluyor ruhtaki inkişaflar istidat 
ve kabiliyetlerimiz. Allah’ın bu Rububiyetine karşı, emirlerine karşı takındığımız doğru 
mukabelelerimizle oluşan aynaya Allah mukabele ediyor. Allah orada taayyün ve 
teşahhus ediyor. O aynada Allah’ın taayyün ve teşahhus ettiği bütünlüğe de Uluhiyet 
deniliyor. Bu da imandır. Uluhiyet bizde iman olarak gözüküyor. Davranışlarımız 
Rububiyettir, itikaddır. Rububiyetten sonra uluhiyet oluşuyor. İtikad olmadan iman 
olmaz. İtikadımızı Kur’an oluşturuyor. Kur’an ilk akla hitab ediyor, kalbe değil. Aklımızı 
inşa’ (inşaat) ediyor. İnşaattan sonra binanın içerisinde insanlar oturunca, onun adı da: 
ihya oluyor. İnşa’ ve ihya. Kur’an önce dimağımızı düzeltiyor, çünkü aklı olmayanın dini 
yoktur. Kur’an’ın muhatabı akıldır, kalb değildir. Kur’an itikadımızı inşa’ ediyor. Bu 
itikada Allah’ın verdiği cevabtır iman. İhya. O iman oluştuktan sonra, geri dönüyor, 
vefasını ödemek için. Gidiyor itikadı da düzeltiyor. Sebeb-sonuç arasındaki bütünlüğü 
sağlayan, tevhide yani kıblesine koyan itikaddır. İman ise bu sistemin arkasındadır. 
 
Dersin ikinci kısmı: 
 
“Eğer iman kulağıyla Kur’an’ın sadâsını dinleyecek olursan o ecel arslanı bir burak 
olur.” (Mesnevi-i Nuriye 219) İmanın kulağı da var, itikadın da kulağı var. Dinlemek 
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dimağa hitab ediyor demektir. İtikadı sıfatlar oluşturduğuna dair delillerimizden bir 
tanesi bu. Kur’an dimağı inşa’ ettiği için, itikad sıfata bakıyor. Burak aslında hidayetti. 
“Sanki hidayet-i İlahî, bir burak olup mü'minlere gönderilmiştir. Mü'minler tarîk-i 
müstakimde ona binerek arş-ı kemalâta yürürler.” (İşarat-ül İ'caz 61) Mürşid hidayet 
olur, kitap hidayet olur. Hidayet, seni doğru yola taşıyandır. Sekizinci Söz’de bir arslan 
vardı. Bizi parçalamak istiyordu. Parçalamasın diye kuyuya attık kendimizi. Korktuk. 
Aşağıda ejderha vardı. Bir incir ağacına tutunduk. Aşağıda ejderha ağzı, yukarıda 
arslan. Bizi parçalamak isteyen, hayatımıza son vermek isteyen bu arslan kanser olur, 
hastalık olur, trafik kazası olur, kalb krizi olur. Bunlar bizim burakımızdır. S: Kime 
burak olur? C: Kur’an’ı dinleyen bir kulağımız olursa. Kur’an’ın sadâsını dinleyecek 
olursa, o arslan, o kanser, o kalb krizi, o trafik kazası onun burakı olur, maksadına 
götürür, Rıza-yı İlahiyeye. 
 
Metnin devamı: 
“Bizleri rahmet-i Rahmana ulaştıracaktır. Ve illâ o ecel, yırtıcı bir hayvan gibi bizleri 
parçalar. Bâtıl itikadınız gibi, ebedî bir firak ile dağıtacaktır. Ve keza önümüzde i'dam 
sehpaları kurulmuştur. Eğer iman îkanla Kur’an’ın irşadını dinlersen, o sehba 
ağaçlarından, sefine-i Nuh gibi sahil-i selâmete, yani âlem-i âhirete ulaştırıcı bir sefine 
yapılacaktır.” 
 
Düşünceler dimağı parçalar, her bir mertebesi müstakil çalışır: Kur’an’ı dinleyen 
bir kulak olmazsa, batıl itikad oluyor. Kafamızdaki arslan, kötü düşüncelerdir, 
kanserdir, hayatımızı ortadan kaldıran, hayatımıza son verdirmeğe çalışan, aklımızın 
belası aklımızdır. Düşüncelerin en büyük belası düşüncelerimizdir. Seni par-ça-lar. 
Yani dimağı ayrı, tahayyülü ayrı, tasavvuru ayrı, taakkulü ayrı, tasdiki ayrı, iz'anı ayrı, 
iltizamı ayrı, itikadı ayrı olur. Nereye itikad edeceğini bilemez. Tahayyüle itikad eder. 
Dimağı parçalayınca her bir mertebesi müstakil çalışıyor. Tahayyüle de iz'an eder. 
Tasavvura da iz'an eder. Taakkule, tasdike de iz'an eder. İltizama da iz'an eder. İtikada 
da iz'an eder. Tahayyüle de itikad eder. Tasavvura da itikad eder. Taakkula da itikad 
eder. Tasdik'e de itikad eder. İz'ana da itikad eder. İltizama da itikad eder. Tahayyüle 
de, tasavvura da, taakkula da, iz'ana da, itikada da iltizam eder. Yani parçalar... 
Dimağa batıl itikad girince, mertebeleri parçalıyor yani müstakil yapıyor. O zaman 
aklın belası akıl olur. Batıl itikad, ebedi firaklaştırıyor. Batıl itikadın zaruri neticesi: 
mazin yok, istikbal de yok. Mazi ve müstakbeli olmadan yaşıyor. Küfrün de mazisi yok, 
maziden kopuktur, çünkü geçmiş madumdur ve gelecek de madumdur diyor. Anda 
yaşıyor, hazırda yaşıyor. Tabut gibi. İman à ikanla yani şuur-u iman gibi farkındalık. 
İkan: imanına şuurundur, farkındalığındır, yakin hasıl etmektir, yakinen bilmektir. İkan, 
imanda bir sistem ama henüz çözmedik, bilmiyoruz. İman ikanla diyor, yani imandaki 
ikan olunca, Kur’an’ı o zaman dinliyor. Bazıların imanı var ama konuştuğun zaman 
dinlemiyor, çünkü ikanı yok. İmanı var, ikanı yok. Bazısının itikadı var, imanı yok. 
Bazısının itikadı var, imanı da var ama ikanı yok. Bazısının da küllümen itikadı yok. 
 

• İtikad; esbabdaki tecellilerdeki bütünlük  à Biz 
• İman ise; esbabsız tecelliler     à Ben. 
• İkan; imanda         à Allah. 
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İman amelle, ikan ise terklerle gelişir: İkanı kadar imanın farkındalığı, şuuru olur. 
İkan berzah gibi, insani berzahlar gibi. Orayı buraya, burayı oraya taşıyan. İmanın 
berzahı. Terklerin kadar sende imanın şuuru ve farkındalığı yani ikanın olur. İman 
amelle, ikan ise terklerle gelişir. İkan takvaya bakıyor. İman ikanla Kur’an’ı dinler 
diyor. İman ancak terkleri kadar Kur’an’ı dinleyebilir. Terk olmayınca 
dinleyemeyeceğini çıkardığım yer: Lem’alar “Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan 
hasıl olan vesveseler (İman), şüpheler (Dimağ, Tasavvurda), neuzubillah mahall-i iman 
olan batın-ı kalbe işleyip imanı zedeler.” Nasıl anlar zedelendiğini? “İmanın tercümanı 
olan lisanın zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefretkarane uzaklaştırarak susturuyorlar.” 
Günahlarla bozulmuş bir insan – devamlı televizyon seyreden, youtubedan inmeyen, 
Kur’an okuyamaz. Lisanın zevk-i ruhanisi olmayınca okuduğundan zevk alamaz. 
Sebebi: günahlar. Zikrin manası namaz, oruç vs. bunlardan zevk alamaz. “Evet günah 
kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra ta nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor.” 
Demek: Terklerle imanın nuru artıyor. Amellerle iman artıyor. Takvalı adam, dikkat 
eden adam burada Mekke’yi yaşıyor. Mekke’ye gidince Mekke’yi değil oranın 
hakikatını yaşar. Mekke’ye gidip Mekke haletini orda yaşayan adam, burada Mekke’yi 
yaşamayan adamdır. 
 
Metnin izahı: 
1-Ölümün şekli ve vesilesi senin Burak’ındır. Kanser, trafik kazası, kalb krizi 
senin ecel arslanın senin Burak’ın olur. Seni maksad-ı maksuda ulaştırandır 
Burak’ın. Herkesin Burak’ı farklı olmasının sebebi ulaşmak istediği şeye bağlı. Arslan 
Burak’a dönebilir. Ne ile? à İtikadınla. İtikad, tılsım oluyor. İtikadın, sureti 
değiştirendir. İtikadınla itikadın sureti değişiyor ve alemini bu dünyada “Fedhuli ibadi 
fi vedhuli cenneti” cennet veya cehenneme döndürendir. Alem-i şehadeti, alem-i 
ahirete döndürüyor. 
 
2-İtikadın batılı da var. İmanın yoktur. Batıl iman diye bazen geçse de, şu kasd edilir: 
Ahmed asm hitab ederken Muhammed asm demek gibi yani Muhammed Ahmed’in 
içinde olduğu gibi. İmanın batılı olmamasının sebebi: iman dediğimiz şey, Allah’ın 
nurudur. Allah’ın Zatından zulmet gelmez. Bu nedenle herkesin günahı kendisine aittir, 
başkasına sirayet etmez, çünkü günahta sirayet yoktur. Nurlar sirayet eder fakat 
günahlar sirayet etmez, çünkü zulmettirler. Ayna ile güneşi bir yere yansıtabilirsin fakat 
ayna ile karanlığı bir yere yansıtamazsın. Aşk karşılıklıdır, muhabbette karşılık yoktur. 
Aşk itikada, muhabbet de imana bakıyor diyebiliriz. 
 
3-İtikadla imanı, sonra da imanla itikadını değiştirebilirsin. Maziyi tamir etmek 
böyle oluyor. 
 
Vicdan  à İrade     à İbadetullah 
               à Zihin     à Marifetullah 
                à His       à Muhabbetullah 
               à Latife-i Rabbaniye  à Müşahedetullah 
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Kalbin iki ayağı var. Bir ma’kes-i efkarı olan dimağ, diğeri mazhar-ı hissiyatı olan 
vicdan. İtikadın tek ayağı varken, iman çift ayakla gidiyor. Sırf itikadının yani dimağın 
iyi olmasıyla iman olmuyor. İmanın lazımı var; fiil. Birbirine geçişlidir. Fiille iman, imanla 
fiil değişiyor. İman kalbde. Düşünce, fikir noktasını dimağdan alıyor. İmanın fiilde de 
tezahürü ise vicdan yoluyla çıkıyor. Hutbe-i Şamiye 77 de diyor ki: “Evet insanın fiilleri 
kalbin, hissin temayülatından çıkar. …Ruh ise, iman nuru ile harekete gelir.” 
 
Kişiyi eyleme dönüştüren histir, bilgi değil: Bir şey bir yere gidebiliyorsa, aynı yolla 
geri gelebilir demektir. Dağda yol açtın. Kamyon o yoldan gidebildiyse, geri de aynı 
yoldan gelebilir. Doğru bir itikad ile imanı oluşturduk. İman vefa borcunu ödemek için 
geri döndü ve itikadımızı düzeltti, kalitelileştirdi. Bu iman realitedir, mahluktur, nurdur, 
enerjidir, kuvvettir. Kuvvet ile maziye, nur ile geleceğe. Kalbde iman olursa ve bir his 
varsa, mutlaka fiilde gözükür. Mesela namaz hissi varsa, fiilde gözükür. Namaz fikri 
yani “doğrudur, kılmak lazım” var ama namaz hissi yoksa onun namazı olmaz. Kişiyi 
eyleme dönüştüren histir, bilgi değildir. Eğer bilgi netice, eylem olsaydı, alimler hata 
yapmazdı, çünkü doğruları biliyor. Bazıların itikadı var, imanı yok. Tek ayak. Bazıların 
imanı var, itikadı kaliteli değil, dağdaki ninelerimiz gibi. Bunlar da tek ayaklı, vicdaniyatı 
var. Bunlar imanını tanımlayamıyor. İşarat-ül İcaz’da: inandığını tanımlayamaması, 
ifade edememesi yani dik-i lisandan veya belagat ehli olmadığından onun olmadığına 
delalet etmez. Zira hepimiz şahidiz ki, çok şeyi ifade edemeyiz. Otuz iki farzın on 
tanesini sayamaz ama gusül abdesti alır. İfade edememesi kusur değildir. İlmi 
malzemesi yok, imanı tek ayaklı. Ya da itikadı var, imanı var ama vicdaniyatı yok. Bu 
da tek ayaklı. Vicdaniyatı varsa fiiliyatı var, vicdaniyatı yoksa fiiliyatı da yok. Sebebi: 
vicdan fiilin kaynağıdır, dimağ ise fikrin kaynağıdır. Eğer iman vicdanı aktif 
etmişse, onda ibadet olur. İbadet yaptıkça, iradesi artar. İradesi arttıkça ibadet yapar. 
Geçişlidir. İbadet eylemdir: oruç ve namaz gibi. Ubudiyet ise haramları da kapsar 
yani haramlardan kaçar. İbadet ile irademiz artar, irade vicdanımızı güçlü kılar. 
Vicdan kalbin bir birimidir. İman kalbde olduğu için dolayısıyla iman artar. 
 
“…amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz imanın da kafi gelmediğine delalet ettiği 
gibi…” yani amel, imandan bir cüz değildir, çünkü itikadı var ama amelsiz iman sağlam 
kalmıyor, diyor. (İşarat-ül İcaz 149) “Akaidi ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla 
meleke haline getiren ancak ibadettir.” (İşarat-ül İcaz 83) 
 
Eğer şuur-u iman varsa yani ikan varsa ki ikan amelle olur. İman amelsiz de olur. 
Terklerin nisbetinde amel yapabilirsin. Namazsızlığı terk etmekle namaz kılabilirsin. 
Harama bakmamakla maneviyat alabiliyorsun. Amellerle imanın à ikanı inkişaf 
ettirebiliyorsun. Fikirle imanın à itikadını, dimağını inşa’ ediyorsun Şuur-u iman 
amelsiz olmaz. Terksiz de amel yok. İkanın olmazsa olmazıà Terklerdir. İman ilk 
önce terklerle var olur. “La İlahe” den sonra “İllallah” olur. Küfrü, şirki terk 
etmedikçe, iman olmaz. Terklerle bir şey var olur. Eylemlerle onun kalitesi yükselir 
veya büyür. Küfrü, şirki terk etmekle iman var olur. Amellerle bu iman kalitesi, keyfiyeti 
yükselir, büyür yani inbisat ve inkişaf eder. Her şeyde öyledir. Huzur mu istiyorsun, 
huzurun zıddını terk edeceksin. Kur’an küfür ve şirki terk et diyor. Kalbe demiyor. Akla 
diyor.  
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Yirmi maddede enfüsi tavsiyeler: 
1- “İlim istiyorsan, takvanı artır.” Bir şey yapmıyorsun. Kurslara git demiyor. Deseydi, 
dağdakilere zulüm olurdu. 
2- “İhlas istiyorsan, riyayı terk et”. Eğitim alma. 
3- “Muhabbet etmek istiyorsan, adaveti terk et.” 
4- “Şefkat istiyorsan, şefkat et.” 
5- “Rıza-yı İlahiyi istiyorsan, kusurları deruhte et.”  
6- “Hizmete devam etmek istiyorsan, işinle meşgul ol ve kimseyle mücadeleye 
sakın girme.” 
7- “Yol arkadaşların seninle devam etmesini, seni terk etmemesini istiyorsan, 
eline geçen imkanları onlarla bölüşmeyi bil.” 
8- “Şöhret istiyorsan, çok görünüp adileşme çok konuşup basitleşme.” 
9- “Vicdanlara hükmetmek istiyorsan, vicdan dünyanda ol, medyalara çıkma.” 
10- “Sakın maddi ve manevi mücadelelere girme. Zor olacak ama yüz çevir git, 
sahaya inme.” 
11- “İçsel enfüsi yapılanmak istiyorsan, istihraç-ı esrarla meşgul ol ve tefekkür 
mesleğinde terakki et.” 
12- “Hür olmak istiyorsan, istiğnayı esas tut.” 
13- “Kendini ortadan kaldırma nisbetinde “isâr” hasletin olur, unutma.” 
14- “Vahye tabi olursan, aklın arkasına geçersin, aklın belasından kurtulursun.” 
15- “Düşünceler senin başının belası olmasını istemiyorsan, tefekkür mesleğinde 
ilerle.” 
16- “Belirlenişlerden kurtulma nispetinde, ayna olursun.” Zira mesela kitap beni 
göstermez çünkü belirlenişi var, yazı var, renk var. Ayna olmak istiyorsan, 
belirlenişlerden, sıfatlardan, yakıştırmalardan sıyrıl. Ne kadar boş olursan, o kadar 
karşındaki var olur. 
17- “Zengin yaşamak istiyorsan, kanata alış ve kanatın çapını yükselt.” 
18- “Ömrünün uzun ve bereketli olmasını istiyorsan, sıla-yı rahimi terk etme.”  
19- “Hastalıklarını sadakalarla tedavi et.” 
20- “Ye’islikten kurtulmak istiyorsan, Ye’is à mâni-yi her kemaldir. Yeis, 
işlediğimiz günahlardan şeytanın eline verilen kozdur. “Seni Allah affetmeyecek” 
gibi. O zaman o günahlardan kurtulman gerekiyor ki, yeisten kurtulasın. Günahlardan 
kurtulmanın yolu, varsa yoksa, niyetinle hacca git. Hayatın anlamsızsa veya anlamını 
yitirmişse, umre yap. Hayatı anlamlı kılan, anlamlandıran süte konulan bir kaşık yoğurt 
gibidir, maya gibidir. Hayatın mayası à umredir. Ye’isin ilacı à hacdır, ki İslam 
esasına girmiş. Çünkü anadan doğmuş gibi oluyor insan eğer haccı kabul olmuşsa... 
Müslümanın hacdan döndükten sonra işlediği ilk günahı: “Acaba affedildim mi?” 
demek. Bununla şeytanın burnu yere sürtülüyor. Günahlardan sıyrıldığın için, yeis 
olmuyor. Bunlar ya risaleden çıkarımlar ya ayetten ya da hadis mealindendirler. Mesela 
“Hürriyet istiyorsan, istiğnayı esas yap” à 2. Mektubun hulasasıdır. 
 
5-Eğer imanla, ikanla Kur’an’ı dinlersen, tabut olur sana sefine-i Nuh. Yani 
tabutun, sefine-i Nuh olur. İkanla yani şuur-u imanla, farkındalıkla hayata yani Allah’ın 
murad-ı İlahisi bu kâinatı yaratması senin ölüm korkusu, psikoloji sıkıntı çekmen için 
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değildir. Maksad-ı ala, Allah’ın maksadını ve gayesini Allah canibinden, kudretin 
azameti altından (İşarat-ül İcaz 161) bakarsan, Allah’ın muradı ne olduğunu ve onu 
zevk edersen, bunların yük olmadığını, tam tersine bir iltifat olduğunu, çünkü Allah seni 
adam yerine koydu yani seninle ilgileniyor, seninle meşgul. 
 
6-Öteleri burada yaşattıran iman, buraları cennet veya cehenneme dönüştüren 
itikad. Nereye iman ettinse, o senin gıdandır, onunla besleniyorsun, çocuk anasını 
emer gibi emiyorsun. Süt imandır, ana haşa o Zattır, çocuk ise ben. Kürse geldiğinde 
beşeriyetin biter. Peygamberliğin vazifesi, insanları insanlık makamına çıkarmaktır. 
Bab-ı insaniyet, on birinci hakikat. İnsaniyet makamına İsm-i Hakkın cilvesiyle 
mazhariyeti nisbetinde çıkarsın, insan oluyorsun. Arş-ı Azama geldiğinde insaniyetin 
bitiyor. Oradan sonra insan değilsin. Gündelik hayatta diyoruz: “hiç insanlığından 
utanmadın mı?”  
 
Ben ayrı, insan ayrı. İnsanlık bize verilmiş ama insan değiliz. İnsan olmaya 
geldik. Ben insan değilim, arkasıyım. Mec’ul makamı. Şecere-i hilkatin 
çekirdeğiyim. İnsanlık bir makamdır, bir yapıdır, sistemdir. Bana verilmiş. “İnsanlığını 
mı kaybettin” diyoruz. Kaybettiğim bir şey ben değilim demek. “Kalemini düşürdün” 
diyor alıyorum demek kalem insanlıktır, giyiyorum. “İman libastır” diyor 20.sözde “Ey 
Millet-i İbrahim! İbrahimvari olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz, en büyük 
düşmanınız olan ateşe hem burada, hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip, 
cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi; …” (Sözler 261) 
 
İmanın öyle bir mertebesi var ki, -imansız-lığa taşıyor seni. İmansızlıktan iman 
ettik, şimdi imansızlığa taşıyor. İman gayba olduğu için gayblık kısmen kalkıyor. Nasıl? 
Ben nurcu olmadan önce ağaca bakıyordum, ağaç ağaçtı, kuş kuştu. Nurcu oldum, 
baktım ki ağaç ağaç değil, deniz deniz değil, kuş kuş değil. Terakki edince baktım ki 
ağaç ağaçmış, deniz denizmiş, kuş kuşmuş. Başa geldik yine, ne fark etti? İşte bunun 
gibi: küfür ve iman Kürse kadar. İman ederek Kürsün arkasına geçtik. Beşeriyetten 
çıktık. Arş-ı Azama gelince de insanlıktan çıktık. Çıkınca mec’ule geldik. Orda 
artık iman yok ki. Mec’ul olduk. Adem Safiyullah, aslına dönmek. Anadan doğmuş 
gibi. Asl-ı fıtrat. İmanın nihayet mertebesi Mec’ulde à seradikat-ı tecelliyat. İmanın 
lügat manası: emin olmak. Seni gördüğüm zaman senin varlığından eminim. Gayb 
değilsin. İman ise gaybadır. Gayb bitince nereye iman olacak? Seradikat-ı tecelliyatta 
gayb bitiyor (B. Mesnevi-i Nuriye. 641). Şuhuda iman denmez. İmanın nihayet 
mertebesinde ne beşeriyet kaldı ne insaniyet. Çekirdekte iken ben: “zatım ne yücedir, 
zatımı tesbih ederim, tenzih ederim, bütün mahlukat ayağımın altındadır.” Dersem 
doğru mudur? doğrudur. O makama gelmeyen, o makamda olmayan bu sözleri 
diyemez. Derse haddini aşar. Sikke-i Tasdik-i Gaybi 149 da Geylani için deniliyor. Bu 
makamda olduğu için, Mi’racında olduğu için demiş. Avama ve topluma denilmemesi 
lazım. İmam-ı Rabbani Hz. bunlar için diyor ki: bunlar fenafillah olmuşlar yani alem-i 
şehadetten Arş-ı Azama doğru terakkiyatın adı: fenafillah (tasavvuftaki tabir). Çıkmak 
o kadar mühim değil. Uçağı kaldırmak yetmiyor. İrtifayı korumak lazım ve bekabillah 
olacak. Arş-ı Azamdan şehadet alemine dönebiliyorsan, bekabillahtır. 
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Çekirdekten mec’ulden bakarak “Zatım ne kadar yücedir, kendimi tesbih ederim” diyor 
yani kusursuzum. Kusursuzum demek; mevcudatın meratibleri, ademleri yok bende 
demek istiyor. Kab-ı Kavseyn’e çıkan büyüktür, oradan inebilen çok büyüktür. İmam-ı 
Rabbani inmiştir. Geylani Hazretleri sonra inmiş. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri inmiş, 
oturmuş. Asrın imamları, İmam-ı Gazali, Mevlâna Hâlid-i Bağdadi gibi zatların 
Bekabillahı da olmuş. Bu konuda en çok ihatası olan ve bu çizgileri olan İmam-ı 
Rabbani Hazretleridir. Vahdet-ül Vücudun da ufkunu açan, Kırıkhan’da makamı olan 
Beyazıd-i Bestamî Hazretleridir. Beyazıd-i Bestamî Hazretlerinden beslenmiş 
Muhyiddin-i Arabi. İmam-ı Rabbani Hazretleri beni çok etkiliyor. Çünkü alem-i 
şehadetten Kab-ı Kavseyn’e bütün Şecere-i hilkati geçmiş, gelmiş ve bize ölçüler 
getirmiş. Risale-i Nur dahi bambaşka ufuk ve anlayış getirmiş. Her gelen asrın 
müceddidi eklemiş. Hepsi ben’im. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Mevlâna Hâlid-i 
Bağdadi, Muhyiddin-i Arabi ben’imdir. Hepsi ben’im. İmam-ı Rabbani 534. Mektubunda 
(en son mektubu): “keşke o ahirzamanda gelecek o zat ben olsaydım. O zatın halka-i 
dersinde olanlar, berzaha, vesileye ihtiyacı olmayacak. Allah’ı direk Allah’tan, Kur’an’ı 
direk Kur’an’dan, peygamberi peygamberden alacaklar.” Yani bir derse, bir muallime, 
bir öğretmene ihtiyacı olmadan hakikatı ateşsiz, kibritsiz nurlananlar. 
 
“Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa kâinattan zihnine akıp gelen afaki 
malumatı kendi malumatı ile tasarrufat ve sıfat-ı İlahiyeyi de kendi sıfatıyla tasdik eder.” 
(Mesnevi-i Nuriye 200) Mizan, lügatte tartı demek. Nizam ise, ölçü. Birisi kantar, 
birisi metre. Gelen demiyor, -akıp gelen- yani takvan nisbetinde, terklerin nisbetinde 
zihnine yani vicdanına geliyor. Kendi malumatı ile: 538 sözlere intikal edin: “efkarları 
ve duyguları mevcudattan marifet-i İlahiyeyi getirdikleri zaman” kendi aleminde onu 
tasdik edecek ve onaylayacak bir musaddık bulursa, o marifetullah olur. Yoksa 
manasız bir şey gibi girer çıkar. Gelen malumatı kendi malumatı ile yani emr-i 
nisbilerle emr-i itibarileri birleşirse, Allah’ın kainattaki tasarrufatını kendi 
sıfatıyla tasdik eder. Ben nasıl şu defterin sayfalarını çeviriyorsam, Allah’ta yaz ve kış 
sahifelerini böyle çeviriyor. Allah’ın tasarrufatını kendi tasarrufatınla anlıyorsun. 
Allah’ın sıfatını derken hangi sıfatı diye ayırmamış, sonra sen ayıracaksın. Kâinattan 
gelen malumat dimağa geliyor. İşte burada sıfatı ayırabilirsin. Dimağda ayrılıyor. 
Tasdik eder dedi çünkü. 
 
“Yine merciine iade eder.” (Mesnevi-i Nuriye 200) Bak hem sebeb hem sonuçtur. 
Gidişli gelişlidir. Yani kâinattan ben bir şey alıyorum, kâinatın makamını yine ben 
yüceltiyorum. Elma, armudu tefekkür ederek kâinat beni inşa’ ediyor, makamımı 
yükseltiyor. Yükselen makam ile onun yüksekliğini görüyorum. “Ve bu sayede ْنَم ََحلَْفا َْدق  

اَھیَّكَز  daki ْنَم  şümulüne dâhil olarak bihakkın emaneti îfa etmiş olur.” (Mesnevi-i 
Nuriye 200) Yani beşeriyetini olayın arkasına taşımış oluyor. Allah’ın rızası 
adetullahtadır, sünnete uyandadır. “Fakat kendisine müstakil nazarıyla bakmakla 
kendisini mâlik itikad ederse اَھیََّسد ْنَم َباَخ َْدق  nın şümulüne dâhil olmakla emanette 
hıyanet etmiş olur.”  (Mesnevi-i Nuriye 200) Yukarıda metnin başında kendini malik 
itikad etmedi, yukarıdaki metnin zıddı olursa, nefsi onu yutuyor ve emanete hıyanet 
etmiş oluyor. Burası kalb makamı değil. Şu ana kadar hep dimağdan konuşuyor. 
Kur’an akla hitab ediyor. “Zira semavat ve arzın, hamlinden korkarak imtina’ ettikleri 
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cihet Ene’nin bu cihetidir.” (Mesnevi-i Nuriye 200) Mevcudat kısmen üzerine bir vazife 
yüklemiş. Aklı olmadığı için genelini yükleyememiş. İnsanın meziyeti aklındandır. 
Yoksa sırf fıtratından değildir. 23.sözde dediği gibi: insanın istidad ve kabiliyetlerine, 
mazi ve müstakbeline kanat açan akıldır, akıl melekesi. “Çünkü dalaletler, şirkler, şerler 
bu cihetten doğarlar. Eğer vaktiyle o Ene’nin şiddetli bir terbiye ile başı kırılmaz ise 
büyür, insanın vücudunu yutar.” (Mesnevi-i Nuriye 200) İzah:  
 
Dimağ, sıfat-ı İlahiyenin insana aktarılmasında mizan vazifesini yapıyor. Dimağ, 
mizandır. Aynı zamanda nizamdır. Dimağa sıfat-ı İlahiyenin aktarılmasıyla dimağ, 
mizan vazifesine geçiyor, tartıyor, ölçüyor. Bu nedenle akla muhakeme ve muvazene 
verilmiş. Birisi metre, birisi kantar. Aklı inşa eden sıfatlardır ki aklın gıdası kelam-ı 
İlahidir. O da sıfattır. Mesela Allah’ın subuti sıfatından olan göz. Göz sırf gören değildir 
dedik, basar sıfatının işlevini yapıyor. Sem’ sırf işitmek değildir. Bu cihazdır, ruha da 
cihaz diyor. Sem’ sıfatı sırf kulak değildir. Kulakta ortaya çıkıyor işitmek. Yedi sıfatı 
kafanın dışına koyamazsınız. Dokunma eldedir ama beyinde anlaşılıyor. Algılanmıyor, 
anlaşılıyor, idrak ediliyor. Subuti sıfatla dimağ mizana ve nizama geliyor. Ölçü ve 
kantar oluyor. 
 
Sıfat-ı Subutiye ile Dimağ  à Mizan ve 

à Nizama geliyor. 
 
Dimağ subuti sıfatla inşa’ edildiği sarihan kesindir. İmanın kaynağı ya şuunat-ı zatiye 
ya da sıfat-ı zatiye. Subuti sıfat dimağı inşa’ edince, muhakeme ve muvazene 
oluşturuyor yani dimağın eline mizan ve nizam veriyor. Mizan kantar, nizam metre. 
Sebeb ve sonuca bakalım: sıfat ile dimağ inşa’ ediliyor. O inşa’ ile alemi de inşa’ ediyor 
insan. Alemi o mizan ve nizamla tartıp biçiyor. Vahid-i kıyasi yapabiliyorsun. Hariçten 
gelmiş olan emr-i nisbiler + benim eskiden olan bir sürü bilgilerim var, onlara da emr-i 
itibari deniliyor. Bunları harmanlıyorum, bende mizan çıkıyor. İmanda lezzet olduğu 
için, şuunata işaret ediyor ama sarih bir şey bulalım. Merkezinde şefkat-i mukaddese, 
çık dışarıya muhabbet-i münezzehe, sürur, şevk, lezzet-i mukaddese. İman lezzettir. 
Gavur kadında da şefkat var ama hedefi yok, kendisini yiyor. İfrat-ı şefkat ile kendisini 
yer. Şefkatin ifratı şeytandandır, tefriti nefistendir. Şefkati kıblesine koyan 
imandır. Buna göre en azından şuunattadır veya bir yukarıdadır diye gibi geliyor. 
Şefkat hayvanda da var. Onun çapını ve hedefini belirleyen imandır. Dimağa sıfatların 
mizan ve nizam vermesi çok önemli bir tesbit. Bu dimağ merkezinden dalaletler, şirkler, 
şerler doğar. Ya bu merkezde temize çıkacak, insan. Ya da hüsrana uğrayıp 
gömülecektir, insan. Aliheler, putlar, şirkler, bid’atlar ve şerlerin her türevi bu 
merkezden çıkıyor. Sıfat-ı subutiye itikad ile dimağımıza mizan ve nizamı da ediyor. 
Sıfat-ı zatiye vicdanı inşa’ ediyor. 
 

• Esma-i Hüsna   à Eşyanın; cilve, cemal, nakşı ve sanatı olarak tebarüz edip 
görünür à bedenimiz 

• Sıfat-ı Subutiyeler à İtikadımızı inşa’ ve 
• Sıfat-ı Zatiyeler  à Vicdanımızı ihya ediyor 
• Şuunat-ı Zatiyeler à Latifelerimizi ki Ruhumuzu 
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• Mahiyet-i Zatiye  à Ene. İmanımızın kaynağı. 
 
Ene’nin neresinde bu iman? Şuunat-ı Zatiyenin arkasında olduğu kesindir çünkü 
ruhu bozan küfür olduğu gibi, ruha inbisat ve inkişaf veren imandır. İman ruhun da 
arkasındadır. Ruh mahluktur. Kanuniyetleri, mevcud kanunlar gibidir. Mevcud 
kanunlar, Esma-i İlahiyeden geliyor. Sıfat ve Şuunattan besleniyor. İman, Şuunatın 
da arkasındadır. Zatının bir nurudur. Şualar sayfa 9 da: “İyyake na’bûdu ve iyya 
ke nestain” diyebilen kişide, Cenab-ı Hakkın Zatı taayyün ve teşahhus ediyor. O 
taayyün ve teşahhus ettiğinin dışarıda biz gösterme nisbetinde, bizim iman 
mertebemiz -Şualarda denildiği gibi- derece ve numara alıyor. Derece ve numara 
aldıktan sonra, herkesin ruhunun ruhu olan enesine Allah taayyün ve teşahhus ediyor. 
Onu dışarıda gösterebilme nisbetinin adı: derece ve numara aldıktan sonra yine onları 
gönderen Rabb-i Zülcelal’lerine dönecekler diyor. 
 
Sual: Taayyün ve Teşahhus nedir? 
Elcevab: Bunu kelimelerle ifade etmek çok zor, yanlış anlaşılır ama bir tanesini 
söyleyeyim. Herkesin bir sırrı var diyor Allah’ın sırrı söylediği değil yani. O zaman sır 
denmez o haberdir. Allah’ın sırrı Esma değil, Sıfat değil, Şuunat-ı Zatiye değil söylemiş 
zaten haber vermiş. İnsan için diyor ki “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın...” Bu 
makamda size diyebileceğim taayyün ve teşahhus ikisinin cem’i; Allah’ın o insan için 
dediği sırrı. Bizim bildiğimiz imanın sırrı değil Allah’ın sırrı. Allah, Allah olduğunu 
bilmekten ve Allah olmaktan ona mahsus aldığı lezzet-i mukaddesesini düşün. Bu 
tereşşuh. “Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın...” bu da 
taayyün. 
 
Çekirdekten ağacın olmasına temessül. Ağaçtan çekirdeğe hülasalanmasına 
Tereşşuh, damlalanmak, sperma gibi. Geçmişi geleceğe taşımasından tereşşuh. 
Ağaçtan meyveye hülasalanmasına teşahhus. Allah insanın enesine taayyün ve 
teşahhus ediyor. 
 

 
Şualar 9.sayfada: “iyyake na’bûdu ve iyyake nestain” diyebilenin ruhunda Taayyün ve 
Teşahhus à ediyor. Kim? à Vacib-ul Vücud, Zat. Nereye? à Ene’ye, çünkü: 
 

Çekirdekten ağacın olmasınaà TEMESSÜL 

Geçmişin geleceğe taşınması à TEREŞŞUH 

Ağaçtan meyveye  
hülasalanmasınaà TEŞAHHUS 
meyve  
Tohum 
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• “Elhamdülillahi Rabbil alemin”, alemlerin Rabbine hamdolsun. à Ben - O. 
• “Errahmanirrahim”, O Rahman ve Rahim’dir. à Ben - O. 
• “Maliki yevmiddin”, O din günü, ahretin sahibidir. à Ben - O. 
• “İyyake na’bûdu ve iyyake nestain”, yalnız “Sana” ibadet ederiz ve yalnız 

“Senden” yardım isteriz. à “Ben-Sen” olduk. 
 
Buraya kadar gaibane iman, Ayet-el Kübra’nın birinci makamı. Hâzırâne ve 
şuurane iman ise “iyyake na’bûdu” dan başlıyor. 
 
Sual: Taayyünün ne farkı var? Teşahhus yukarıdaki şekilde biraz anlaşılıyor. 
Elcevab: Alemimizde bazı haller olur. Taayyün eder ama tanımlayamayız. Lezzet-i 
ruhani, lezzet-i lahuti taayyünden geliyor. Taayyünün kendisi değil tereşşuhatıdır, dışa 
vuruşudur. İnsan Allah’tan lezzet alır. Namazda alıyoruz o lezzeti. Kur’an okurken veya 
derste iken aldığımız lezzet işte bu. Taayyünün tereşşuhatları, ipuçları. Allah’tan lezzet 
aldığın an, Allah aralamış ve “ben şu an senden razıyım” diyor. Zaten razıydı ama ayan 
ediyor o mertebeyi, aralıyor kendisini. “İyyake na’bûdu” ya kadar duadır, ondan sonrası 
artık münacattır. Taayyün ve teşahhusta artık sıfatlardan, vasıflardan, renklerden, 
varoluşlardan sıyrılmanın makamıdır ki; sıyrılmanın an şartı: kusurunu deruhte 
etmekle olur. Kusuru deruhte edebilmek, terklerin nisbetinde olur. Herkesin bir sırrı 
var. “Benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın” enede oluyor. 
Taayyün ediyor sır. Bilinse sır olmaz. Şuunat sır değildir. Gaybdır ama haber verilmiş. 
Melekler sormuşlar: “bu kadar fesad yapan bir topluluğu yaratmanın hikmeti nedir?” 
Cevaben: “insanda bir şey takip ediyorum ki, o sırdır. O sır için muvakkaten günahına, 
kusuruna, küfrüne, şirkine müdahale etmiyorum.” Sırr-ı tevhid ile imanla müşahede 
olunur. “Ve bilhassa zihayattan insanın mahlukiyeti arkasında gayet aşikâr bir tarzda 
o manevi teşahhus, o kudsi taayyün sırr-ı tevhid ile imanla müşahede olunur.” (Şualar 
10) Allah’ın takip ettiği gaye, o taayyünü, kafirin hayatın devamına sebeb oluyor, o bu 
sırrı bilmese de, hissesi olmasa da. Mesela babamın tarlasındaki meyvelerden kuşlar 
yiyor, lezzet alıyor. Benim haberim yok. İkinci misal: o kuşların veya hırsızların lezzetini 
ben de alsam, bana da taksalar, bütün kuşları çağırırım. 
 
Sual: Taayyünün izahı sadece lezzet temelli midir? 
Elcevab: Hayır, değildir. Bizim dünyamızda lezzet var genelde. Taayyün şu; bir 
tencereye şefkat-i mukaddeseyi, muhabbet-i münezzeheyi, şevk-i mukaddeseyi, 
sürur-u mukaddeseyi, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddeseyi ve iftihar-
ı mukaddeseyi koy, karıştır. Toplamının cem’i Taayyün. Bu, bu taraf... Bu aynı 
şeyin Allah tarafı: Sır. Biz et ve kemiğe büründük diye et ve kemik miyiz? Kendini et ve 
kemik diye tanımlarsan, et ve kemiğe taalluk eden şartlar ile onların lezzetini ve elemini 
alacaksın. Ölüm de bedenedir. Beden ölecek. Maksad-ı alayı fark edip ona göre 
terklerimizi sıraya koymak. Her sene bir tane terke muvaffak olsan yeter. Terkler 
olmadıkça olmuyor. Yeri gelmişken kaderi de bu makamda izah edelim. 
 
Allah taayyün ve teşahhus edince, onun içerisinde de Allah’ın Zatı ve subuti sıfatları 
belki kanuniyet şeklinde bulunuyor. Orda irade var, mutlak hürriyet oradan geliyor. Ama 



38. İTİKAD-2_________________________________________________________ 

 579 

bunu bilende mutlak hürriyet olur. Maddi ve manevi istiğnan ne kadar olursa, o kadar 
hür olursun. İhtiyar aklidir, arza bakar. “ 
 
“Elestü bi Rabbiküm, kalu bela” meselesinde irade var. O iradenin hürriyeti o enedeki 
Allah’ın taayyün ve teşahhus etmesinde bulunuyor. İşte mutlak hürriyetimiz, 
mutlak irade sahib oluşumuz oradan geliyor. Ondan dolayı kaderin arkasındayız, 
çünkü subuti sıfatlarda kadere iman yok. Esmada var, miktar. Kaderin kaynağı subuti 
sıfatta kudrettir. Matematik kudrete dayanır. İlim, kudretten eammdır, daha geniştir, 
çünkü kudret mevcudata taalluk eder. İlim ise, madumatı da içine alıyor. Tekvin de 
ilimden daha eammdır, çünkü o mevcud, madum ve mümteniye de şamildir. Kaderden 
daha arkadadır o irade. Arkadadır derken: kader kudrete dayanır, irade iradede. Aynı 
makamda. Ama farkındalığın olursa, Zati sıfata da geçersin, tekvini de geçersin, 
şuunattan da geçersin. İnsan bir alem... Bunları konuşan ve tefekkür eden için “Kader 
bağlamış” gibi şeyler demez. Onları aleminde bitirmiştir. Belki ifade edemez. 
 
Dua, bir düşüncenin eseridir. Münacat, haldir. Halimiz münacat olsun inşallah. 
Âmin... Geçmişlerimizi haberdar etsin. Âmin... Dava kardeşlerimize, Müslümanlara 
hassaten Nur talebelerine, bu işlerle meşgul olanlara veya merak edenlere Rabbim 
katından, fazlından onlara ve bizlere bu hakikatla haklanmayı, bunları merak etmeyi, 
bunlarla meşgul olup hayatını ve alemlerini inşa’ edip ihya etmeyi nasip etsin. Âmin... 
Bununla meşgul olurken Rabbim hepimizin canını almasını yani terhis olmayı nasip 
eylesin. Âmin... Ya Rabbi, Allahlığın hatırına! El- Fatiha… 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 39 

İtikad-3 
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“…Sani’in vücub-u vücuduna şehadetle avalim-i gaybiyenin enmuzeci olan latife-i 
Rabbaniyeden ilan-ı Sani’ eden itikadın misbahını ışıklandırıyorlar.” (Muhakemat 118) 
Dizelim: 
1- Sani’in vücub-u vücuduna şehadetle 
2- Avalim-i gaybiyenin enmuzeci olan 
3- Latife-i Rabbaniyeden 
4- İlan-ı Sani’ eden itikadın 
5- Misbahını ışıklandırıyorlar.” 
 
Sual: O kim? Hem Sani’in vücub-u vücuduna şehadet ediyor hem avalim-i gaybiyenin 
enmuzeci oluyor?  
Elcevab: Latife-i Rabbaniye! Dimağın en kemal mertebesi, itikadı aktif olan dimağdır. 
İtikad, buluğ çağında aktif olan bir sistemdir. İman ise, fıtratta var olan bir 
sistemdir. Geçmişte, gelecekte ve halde çalışan sistemdir iman. İman, fıtrat-ı asliyedir. 
İman çekirdek dersek, onu ağaç yapan itikaddır. 
 

• Çekirdek   à Fıtri İman 
• Ağaç olması  à İtikad 
• Meyve vermesi à yine İman 

Kökteki çekirdek ile meyvedeki çekirdek imandır. Ağaç itikaddır. 
 
Sual: Niçin çocuk Cennete gider? 
Elcevab: Buluğ çağına varmadan vefat eden çocuk cennete gider, çünkü her şey 
aslına bağlıdır. Ayet-i kerimede: “her şey aslına rücu’ eder” diyor. Bir şeye hesap 
sorabilmen için, sorumluluk vermen gerekiyor. Buluğ çağı veya sinn-i rüşd (fetret ehli 
değilse) à itikad sistemini aktif ediyor. Buluğ çağından önce dimağın bütün mertebeleri 
müstakil çalışıyor. Tahayyül müstakil çalışıyor, tasavvur müstakil çalışıyor vs. bu 
nedenle çocukta kin ve nefret olmuyor. Bu şekilde olmaz diyerek dimağın mertebeleri 
meşveret ettiler. Ahkâmımızı ve malzemelerimizi bir potaya koyalım. Birbirimizin 
hükmünü cerh etmeyecek, kaldırmayacak, birbirimize hem sebeb hem sonuç olalım, 
böyle bir sistem geliştirelim. Hepimiz ayrı hava vurmayalım. Bu geliştirdikleri sistem 
itikaddır. İtikadı bozuk demek: sistem birbirinden kopuk çalışıyor. 
 
İmanınız korunsun diye Allah önceden payandalarla koruyor. O payandaların adı 
itikaddır. Gelen soru, şüphe, vehim, vesvese direk itikada geliyor, imana gelmiyor. 
“Dimağ, bekçi-i imandır” diyor zaten Sözler’de. İmanını korumak için yapılmış bunlar. 
Allah –haşa- kendisini garanti altına alıyor. Çünkü iman kendi Zatının bir nurudur. 
Buluğ çağından önce de itikad yazılım olarak var fakat tek bu müstakil çalışmıyor. 
Tahayyül müstakil çalışır, tasavvur müstakil çalışır fakat itikad müstakil çalışmıyor. 
 

• Ruhun anti-virüsü  à İmandır 
• Dimağın anti-virüsü  à İtikaddır 

 
İman, ruhla alakalı. İtikad, alem-i şehadetle alakalı, çünkü usulle, prensiple gider, 
delil, bürhan, hüccetle çalışır. Alem-i şehadet, İsm-i azamla yapılıyor. İsm-i azamdan 
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bir tanesi Hayat. Her şey hayattan yapılmış. Her şey, İsm-i azamın tecellisidir. Bu 
Cennette olamaz. Bu nedenle buranın kıymetini bilin. Uçağı kaldırdın. Kaldırırken bir 
şeye karşı direndin. Fakat inerken karşında kimse yok. Karşı koyacağın bir şey yok. 
Bu nedenle inmek çok zordur. İmam-ı Rabbani Hazretleri çıkmak yani fenafillah 
kolaydır diyor. Zor olan bekabillah. 
 
İtikadın yaptığı bu tahlilleri imbiklerden geçirip iz’an ile kalbe özünü veriyor. İtikad, 
dimağın bütünsel hale gelip aktif olan bir şeydir ki; bir manaya göre sinn-i rüşddür, bir 
manaya göre sinn-i buluğdur. Yapıya göre değişir. Hakkı batıldan temyiz edebilme 
yaşına sinn-i rüşd denilir. Çocuk yapabilme yaşına sinn-i buluğ denilir. 
Hayvanlarda buluğ çağıdır ama rüşd çağı değildir. Bazı insanların çocukları vardır, 
sinn-i buluğdur ama hala sinn-i rüşd değildir. Osmanlıda rüşd çağında olmayanları 
evlendirmezlerdi. Buluğ; cesede bakıyor, biyolojiktir. Rüşd; dimağ ve kalb 
bütünlüğüdür. Dimağ; Levh-i mahfuzdan yapılıyor. Dimağın son mertebesi İtikaddır. 
İtikadın son mertebesi Levh-i mahfuzdur, Cebrail’dir, ceberut alemidir. Bizim 
itikadımız ceberuttur ve oraya kadar gider. Arş-ı Azam ve Kab-ı Kavseyn’e, iman gider. 
İman, Levh-i Mahfuzdan sonra itikadsız aktiftir. 
 
İtikad, nübüvvete bakar. İman, resullere bakar. Batıla iman yoktur. İmanın karşıtı 
küfürdür. Hidayetin karşıtı dalalettir. Putlara tapmak iman değildir, itikaddır. Batıl 
ilahlara itikad ederler. İman gaybadır. Batıl gayb değil ki, alenidir. Putlar gayb mıdır? 
 
Mezkûr metnin izahı: İmanı dışarıya ilan edip ifade eden, dimağın sözcüsü olan 
itikaddır. -Tövbe, tövbe- itikad sanki senin peygamberin, iman da -Zatının nuru olmak 
hasebiyle- …sükut…  
 

• İtikad  à Nübüvvete 
• İman  à Allah’a bakar. 

 
Allah sana imanı vererek, imanla Allah’ı taşıyorsun. İman otobüs ise, itikad 
direksiyondur, yolcular ise imanın içinde olanlar. İman; dört esmanın bütünlüğüyle -
evvel, ahir, zahir, batın- Ondan Ona taşıyor. İtikad - haşa “la teşbih vela temsil” - bize 
rehber, bize önümüze konulanı irdeleyen, tahlil eden, tahkik eden, diğerlerle kıyas edip 
anlamlandıran ve olmayan bir anlamı ortaya çıkaran nübüvvet gibi. Resul gibi 
itikadımız. Aynı zahirde hakikati görmek: zahir, itikaddır. İman ise onun hakikatı. 
İtikadın gördüğünü iman otomatik görüyor ama imanın her gördüğünü itikad görmüyor. 
Dimağ, kalbin bir şubesi olduğundan – mazhar-ı efkarı – imanın her şeyden haberi var. 
Fakat imanın her şeyinden itikadın haberi yok. İmanı dışarıya ilan edip ifade eden, 
dimağın sözcüsü olan itikaddır. Yani gaybı şehadete dönüştürüp burayı buraya 
uygun, burayı tercüme eden itikaddır. Gaybı, şehadete tercümanlık yapıyor 
itikad. Bu vazifeyi Nebiler yapar. Allah zatıyla bende var da, Resulullah bende zatıyla 
niye olmasın! Allah kâinatta sıfatlarıyla vardır, zatıyla insanda vardır. Kâinat gayb 
değildir, şehadettir, şuhudur. Sıfatlarıyla zahirdir. İman-ı bil-gayb, iman-ı şehadetten 
üstündür. İman gaybadır. Gayb, üstündür. Şehadet bunun yanında hiçbir şey değil. 
İman-ı şuhud: senin şahid olduklarına iman ettin. İman-ı bil-gayb: Allah senin 
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şahid olmadıklarınla sana haber veriyor. O haber, Allah’ın haberi, iman-ı bil-gaybdır. 
İman-ı şuhuddaki şahid olduklarından üstündür. Allah’ın bildikleriyle, söyledikleriyle, 
gördükleriyle senin bildiklerin, gördüklerin aynı mı? Risalet, Levh-i Mahfuzdan geldi. 
Suhuflar, kitap Kelam sıfatından, Levh-i Mahfuzdan geldi şehadet alemine. Resullük, 
Levh-i Mahfuza azami derecede mazhariyetten kaynaklanıyor. Resullük Levh-i 
Mahfuzdan aşağısı ise, ondan yukarısı nedir? İlk önce Levh-i Mahfuzdan Resullük aldı. 
Kur’an indi. Önce Resul oldu. 
 
Sual: Peygamberimiz asm Mi’raca neden Resul iken Risaletiyle gitmedi, 
velayetiyle gitti? 
Elcevab: Sebebi; o kapıyı açık bırakmak için, çünkü herkes Resul olamaz. Velayetiyle 
ise herkese kapı açık. Risâlet’iyle gitseydi, o kapı kapalı kalırdı. Risâlet’iyle sadece 
Levh-i Mahfuza kadar gidebilirdi. Velayetiyle daha yukarıya çıkıyor. Orasını boş 
bırakmıyor. Mi’racta ayet vererek, velayetini Risalete dönüştürüyor. Mi’raca giden 
ümmet dahi bu Risaletin gölgesiyle dönüyor. Oraya giderek vazife alıyorlar. Eğer bir 
ruh namazda Mi’raca çıksa, o adamın bedeni arzda namaz kılabiliyor. “Bir nevi huzura 
kabulün olan namaz ile...” diyor. Bir nevi huzura à kabul ile à namaz kılıyor. Önce 
kabul, sonra namaz. 
 
Akaid; itikadın malzemeleridir. Usulü, prensipleri, düsturları, ilim, usul, füruğ. Kim 
itikadın misbahını ışıklandırıyor? Elcevab: “Cem’i zerrat-ı kâinat.” Nasıl itikadın 
misbahını ışıklandırıyor? Elcevab: “Birer birer zat ve sıfat ve sair vücuh ile gayr-i 
mahdude olan imkanat mabeyninde mütereddid iken, bir ciheti takip, hayretbahşa 
mesalihi intaç etmekle Sani’in vücub-u vücuduna şehadetle” yapıyor. (Cevaplar 
Muhakemat 118’den alındı) 
 
O zaman itikad, bürhan, delil ve hüccetlerle çalışıyor ve imana malzeme yapıyor. 
Yaptığını, ürettiğini imana gönderiyor. İtikad; zahirle kaynaklanıyor, besleniyor, kuvvet 
buluyor, çünkü itikad; mülkte olan zahirdir. Batını olan, melekutu olan ise imandır. Birisi 
mülkte diğeri melekuttadır. 
 

• İman à Melekuta 
• İtikad à Mülke 

 
İtikad: 

• Latife-i Rabbaniyenin sözcüsü, 
• Yani içindekilerin dışarıya, mülk cihetindeki ilancısı, 
• Batını ilan eden, ifade eden, 
• Batının ölçülerini, yollarını, usullerini ibraz eden,  
• Usullerle donatılan, güçlenen ve yürüyendir. 

 
İtikadda; 
 

• Mutezile  à tefrittir 
• Cebriye  à ifrattır 



39. İTİKAD-3_________________________________________________________ 

 584 

• Ehl-i Sünnet à vasattır 
 
İmanda ifrat veya tefrit yapan, kâfir oluyor, şirk oluyor. İtikada ifrat veya tefrit yapınca, 
ehl-i bid’a oluyor. Birazdan bunları işleyeceğiz. İtikad iki yönlü çalışıyor. “Sani’in 
vücub-u vücuduna şehadetle” à alem-i şehadet. “avalim-i gaybiyenin enmuzeci olan” 
à alem-i gayb. İtikad, Sani’in vücub-u vücuduna şehadet eden mevcudatı arı gibi 
topluyor, alıyor, imanı besliyor. Bu noktadan imanın sebebidir. İman balını yaptıktan 
sonra itikadı da düzeltiyor. Yani itikad imanın hem sebebidir hem sonucudur. Bu 
mevcudatta şahid olduğum, delil, bürhan ve hüccetlerle içeriye taşıyor, sonra “avalim-
i gaybiyenin enmuzeci olan”, haritası olan Latife-i Rabbaniyeyi burada, batını da 
burada ifade eden, ışıklandıran itikaddır. 
 
İtikad iki yönlü çalışıyor, yani zahirdekileri alıyor (elma, eşya, armut), dimağın 
imbiklerinden geçiriyor, imana dönüştürüyor onları. İman da buna karşılık vefasını 
şöyle gösteriyor: imandaki yapı itikadı besliyor, çapını yükseltiyor ki daha fazla 
mevcudattan alsın. Eskide nurları tanımadan evvel dağa bakıyordum, dağ dağdı, deniz 
denizdi. à (Ağacın çekirdeğine misal). Sonra nurları tanıdım. Dağ dağ değilmiş, deniz 
deniz değilmiş. à (Ağaca misal). Biraz terakki edince baktım ki, dağ dağmış, deniz de 
denizmiş. à (Meyvedeki çekirdeğe misal) değişen ne oldu, başa geldik? Ben 
değiştim. Birisi fenafillaha diğeri de bekabillaha bakıyor.  
 

 
Şâhid olması için şehid olması lazım. Şehid şu demek: İnsanın aslını ortaya 
koyup daha değerli bir şey yani Allah’ın Zatının nuru olan aslını bize imanı 
vererek şehid oluyor. Biz de ona şâhid oluyoruz. “Subhaneke ya Şehid tealeyte ya 
Şâhid ecirna minennari bi afvike ya Rahman”. Şehid olan asker azami derecede Şehid 
esmasına mazhar. Bu başka. Bu “kürs” ün şehidi. Biz Levh-i Mahfuzun şehidinden 
bahsediyoruz. Arş-ı Azamın şehidi de: Alimin mürekkebidir. O askerdeki çocuğu 
yetiştiren o alimdir. O ruhu veren odur. Dolayısıyla onun mürekkebi çocuğu vatan ve 
millet için şehid ediyor. Bunun için Allah onun şehidliğini kabul ediyor. “Ey kendini 
ortadan kaldıran, vatan, din, namus için. Sen başkalarının yaşaması için, kendi 
yaşamını bıraktın ise, ben de sana adım atıyorum. Sen de nihayet yaşamak hakkını 
elde ettin.” İnsanın en büyük derdi yaşamıdır. Yaşamak için yaşamını yitirdinse, 
yaşama hakkını kazandın. Kendisini en ulvi değerleriyle ortaya koyan Şehid. Şâhid 

İMAN 

İMAN 

İTİKAD 

Ağacın çekirdeği  à İman 
Ağaç     à İtikad 
Meyve     à Beşer 
Meyvedeki çekirdek à İman 
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olsunlar diye. İlk önce kendisi şâhid. Yani mahiyet-i zatiyesi şehid oluyor, şuunat-ı 
zatiye ortaya çıkıyor. Şuunat-ı zatiye, mahiyet-i zatiyenin şehidliğine şâhid oluyor. 
Şehidliğine şâhid olan şehid oluyor. Sonra şuunat-ı zatiye sıfata şehid oluyor. Sıfat, 
esmaya şehid oluyor. Ama geri dönüyor. Esma, sıfata şâhid oluyor. Sıfat, şuunata 
şâhid oluyor. Kalben şehid oluyorsun, itikaden şâhid oluyorsun her daim. Şehidliğine 
şâhid oluyor. 
 
Sual: “Cüz’i ihtiyarımdan vazgeçtim” denilince, imana direk bağlanma mı 
oluyor? itikad ortadan kalkmış mı oluyor? 
Elcevab: İrade kalbidir, ihtiyar aklidir. İrade şerri tercih edemez, cüz’i ihtiyari tercih 
eder. İrade, vicdana ait bir sıfattır. Vicdanda: İrade, Zihin, His, Latife-i Rabbaniye var. 
Bu subuti sıfattan olan iradenin inikâsıdır. Şerre vasıta olmaz. Şerre vasıta olan, -buna 
da payandadır-, kafamızdaki (taakkuldeki veya tasavvurdaki) cüz’i ihtiyardır. 
Dolayısıyla itikad hiçbir zaman ortadan kalkmıyor, yalnız tamamen bir kapı gibi geçit 
oluyor, çünkü itikad kalkmaz. Sebeb: iman seviyesine yükseliyor. Kabirde muhatab 
itikaddır. 
 

• İrade  à İmana  
• İhtiyar  à İtikada bakar. 

 
İtikad: 

• Latife-i Rabbaniyenin sözcüsü, 
• Yani içindekilerin dışarıya, mülk cihetindeki ilancısı, 
• Batını ilan eden, ifade eden, 
• Batının ölçülerini, yollarını, usullerini ibraz eden,  
• Usullerle donatılan, güçlenen ve yürüyendir. 
• İhtiyar ve İradeyi kullanarak kazanılandır. 

 
İman ise: 

• İtikadın verileriyle oluşup meydana çıkan 
• Fakat iman aynı zamanda iman ettiği şeylerle beslenen misal: Allah’a cc 

imandan sonra, Allah ile beslenen, feyz ve kemal alan 
• Maddi yani usullerle, melekûtlarla, amellerle, zikirlerle, evradlarla beslenendir 

iman. 
• Doğru itikada Allah’ça cc verilen cevabtır. 
• İtikad gibi kazanılan değil verilendir. 

 
Allah’a iman etmek sırf cennete gitmek için değil. Eğer sırf onun için olsaydı, zaten 
cennette idik. Allah’a iman etmenin bu dünyadaki kârı, çocuk anasını emer gibi, iman 
ettiği şeyle ruhu ve kalbi beslenir. İman ettiği şey onun malzemesidir, kaynağıdır. 
Çünkü iman seni aslına götürüyor. İman; Allah ile ahiret ile zikirle, evradla 
beslenirken, itikad ise; hem dışarıdan besleniyor. İtikad, alem-i şehadetten, 
mevcudatı tefsir ederek, kazanımlarını, imana dönüştürüyor. Elmayı alıyor, 
imana dönüştürüyor. Misal: şamdanlıktaki mumun ışığını pense veya tornavida ile 
alamazsınız dışarıya. Mumun nurunu ancak kibritle alırsınız. İtikadla alırsınız. İtikad, 
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ceberuttur. Kibrit itikad gibidir. Bu mevcudattır. İman balını yani imana dönüşecek 
şeylerin hepsini itikad alıyor, dimağın yedi tane imbiklerinden geçirtiyor. Dimağın 
bir mertebesi olan iz’an ile kalbe gönderiyor. Dışarıdan alıp batını inşa’ ediyor. İnşa’ 
olan batın dönüp onun kalitesini yüceltiyor.  
 
Kur’an’a ilk muhatab dimağdır, itikaddır. İtikad, itikad ettiği zaman imana dönüşüyor. 
İman itikaddan beslendikçe, o da geri dönüşüm yapıyor, itikadın kalitesini yükseltiyor. 
Yani Latife-i Rabbaniyenin gördüğünü itikada veriyor. İtikada verince, itikad şaşırıyor. 
İtikad, Latife-i Rabbaniyeden aldığıyla kâinata bakıyor. Latife-i Rabbaniye itikada 
elmanın hakikatını veriyor. Elma surettir. Cilve, cemal, nakış, sanattır. Bu suretle itikad 
zorlanıyordu. Latife-i Rabbaniye yardımına yetişiyor. Latife-i Rabbaniye seyrettiğini 
yani elmayı meydana getiren esmanın hakikatını itikada atıyor. İtikad da bu şekilde 
mevcudatın arkasını seyrediyor. İtikad, Kur’an ile yani Vahiy ile besleniyor. Kur’an’da 
da her bir ayet “evvel, ahir, zahir ve batındır.” Doğru itikad, imanı doğurur. Yanlış 
bir itikad, küfrü doğurur. Çocukların itikadı olmadığı için, kafir olmaz. İtikadı olanın 
ya imanı vardır ya küfrü vardır. İtikadı olmayan -çocuk, sığır- ne kafir ne Müslümandır. 
Hz. Ali’nin ra sözü: “Eğer perde-i gayb açılsa yakînim ziyadeleşmeyecek” diyerek 
itikadı imanı ile eşit yani itikad ettiğini imanı görüyor. Üstad dahi Sungur abiye: “senin 
kalbinde olan Hasan Feyzi’nin gözünün önündedir.” Çünkü o demiş: “dersimi aldım 
Kab-ı Kavseyn’den el aman”. 
 
“Yani evvela temenni... sonra arzu... sonra mülahaza eder. Sonra da Malikin ademini 
itikad ederek maazallah dinden çıkar.” (B. Mesnevi Nuriye 178) Burada sıralama 
gözüküyor. Evvela temenni, sonra arzu, sonra mülahaza, sonra da itikad eder. İtikad 
bakın nelerden sonra çıkıyor. İtikad; temenni, arzu, mülahazadan sonra çıkar.  
 
Metnin devamında: (sayfa 189) “İşte şöyle bir itikad ise, duaya icabet eden zatın kendi 
ilmiyle her şeyi bildiğine ve her şeyi yapabilecek ve verebilecek bir kudrete malik 
bulunduğuna bir inancı istilzam eder.” İtikadın doğurduğu inanç. İtikadı oluşturanlar: 
temenni, arzu, mülahaza. Bu itikad da böyle bir inancı doğuruyor. İzah: İtikad; Cenab-
ı Hakkın cc ilmi ve kudret sıfatlarına yakınlık nisbetinde aktif ve güçlü oluyor. 
İtikadı besleyen, Allah’ın iki tane sıfatıà İlim ve Kudret. İlim ve kudret nisbetinde itikad 
güçlü oluyor. İtikadı inşa’ eden, güçlendiren subuti sıfattan olan İlim ve Kudret. İtikad 
bu iki sıfata yakınlığını istilzam ediyor. “İşte şöyle bir itikad ise...” yani kaliteli itikad, 
temenni, arzu, mülahazadan çıkan itikad imanı yapıyor. Bu itikadla “duaya icabet eden 
zatın kendi ilmiyle her şeyi bildiğine ve her şeyi yapabilecek ve verebilecek bir kudrete 
malik bulunduğuna bir inancı istilzam” ediyor. 
 
A=B ise B=A olduğuna göre, itikadı güçlü kılan ve oluşturan İlim ve Kudrettir. İlim ve 
Kudret sıfatlarına yakınlık nisbetinde aktif ve güçlü oluyor. İtikad bu iki sıfata yakınlığını 
istilzam ediyor. İtikad mutlaka bu iki sıfatla terakki ve inbisat ediyor. Adeta itikadın 
elindeki malzeme. Biri terk, diğeri acziyet. Biri İmam-ı Mübin’in diğeri de Kitab-ı 
Mübin’in sıfatı. “Cenab-ı Hakkın şeriki yoktur ki, ta senin itikadınla kuvvetlenip Allah-ü 
Teala’nın nihayet kemalde olan mülkünde bir tesir icra edebilsin. Belki o itikad, yalnız 
senin zihninde ve senin aleminde olup, senin evini başına yıkıyor.” (B. Mesnevi Nuriye 
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285) İtikadsızlığın vücud-u haricisi yoktur. Allah’a bakan itikadın vücud-u haricisi 
var. Bundan şu çıkıyor. Küfre itikadın vücud-u haricisi yoktur, ademidir, kendi 
alemindedir. İtikadsızlık dahi bir itikaddır. Müsbet itikad ise vücud-u hariciye dayanıyor. 
İzah: Harice dayanan itikad güçlü oluyor. Dahile dayanınca vehimler müdahale ediyor, 
kişinin aleminde oluşturan itikad. Vehimler, harice bakmayan kişinin kendi hususi 
dünyasında olan itikadlardan besleniyor. Harice bakmayan itikadlar: Aliheler, putlar, 
şirk, bid’at, haramlar à bunların vücud-u haricisi yoktur. Ama adamın itikadında var. 
Allah’ın koyduğu sistem: eğer hariçte olanın mutlaka insanda karşılığı olmuş olsa idi, 
itikadımız olmazdı. 
 
Hariçte olan bir şey, -elma, armut- onun tersine itikad edebiliyoruz. İlim diyor ki: şeftaliyi 
boyayan kör olmaması lazım. Ama adam şeftaliyi boyayan kör diyebiliyor. Ama hariçte 
böyle bir körlük yoktur. Basar olması lazım. Harice rağmen farklı bir dünya 
oluşturabiliyor kişi. Mevcudatın bize yansımalarıyla ister istemez oluşan bir itikad 
oluyor. Bu itikadın çalışma sistemi zaten böyle. Mevcudatın aynalarıyla bizde oluşan 
bir resim var. Mevcudattan gelen hakikatlarla oluşan bir yapı var; bu itikad, 
müsbet itikad. Onlardan gelmesine rağmen bu gelenleri abesiyete 
dönüştürebiliyor. Yani gözü iktiza eden yeri köre verebiliyor. “Çünkü duyguları, 
efkarları kâinatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu tasdik edecek, 
ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Gelen her şey, 
nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-i mutlaka 
suretini alır.” (Sözler 538) Yani kişi mevcudata rağmen ters yapı kurabiliyor. 
Mevcudattan gelen envar-ı marifeti aleminde abesiyete dönüştüren itikadıdır. 
‘Bana gözlüğü veren adam nasıl kör olur’ diyen ‘bana bu gözü yapan kör’ diyebiliyor. 
Bunu yapan iman değildir. İmanın zıddı değil çünkü. İmanın zıddı küfürdür. Küfür dahi 
imansızlık anlamına gelmez. Küfür, fıtratını örten demektir. Ortadan kaldıran ise 
mürted oluyor. Fıtratını örtene kâfir, tamamen sistemi bozana mürted denilir. 
İtikadın böyle bir işlevi de var. Kâinattan gelen envar-ı marifeti abesiyet-i mutlakaya 
dönüştürebiliyor. Ademe incirar ettirebiliyor. Bu çok ilginç. 
 
Harice ilk muhatab iman değil itikaddır. Adeta tamponluk yapıyor, koridorluk 
yapıyor. Misal: “Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i imaniyenin 
inkarındaki ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan!” (B. Mesnevi 
Nuriye 352) İmanını bozan değil. Tampon vazifesini görüyor itikad. Allah cc 
merhameten gelen şeylerle iman zorlanmasın, ezilmesin, yorulmasın diye imandan 
önce bir tampon bölgesi koymuş. Ona uygun, ona yakın itikad koymuş. Sarsıntıları, 
şüpheleri, vesveseleri, vehimleri ilk karşılayan itikaddır. İman mahfuz kalıyor. İmanı 
korumak, yormamak, şüphe içinde sendelememesi için tampondur itikad. İman, itikad 
tamponundan dolayı mahfuz kalıyor. 
 
Bu yazının devamında (B. Mesnevi Nuriye 355) sarsılan itikadı ilmi malzemelerle, delil, 
bürhan ve hüccetlerle tamir ediyor. Demek itikad iniş çıkışlar yaşıyor. Allah’ın bir 
azameti bir de kibriyası var. Biri rida diğeri izar. Bizim de kendimizi gizlememiz gereken 
bir tarafımız var. Bu manada itikad bizim ridamız oluyor. İman, sarsıntılardan, 
şüphelerden, vehimlerden yorulmasın diye dış dünyadaki muhatabiyetini kesiyor ve 
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itikada yüklüyor. Her gelen benimle muhatab olmasın diye bekçi var. Bu bizim ne 
işimize yarar? Ey vesveseli, vehimli kardeşim! İmanım gitti diye endişeleniyorsun. 
İmanınla değil itikadınla alakası var. İtikadın bozulsa bile imansız olmuyorsun. İşte 
sana Cebriye ve Mu’tezile. İtikadı bozuk, imanı var. İtikadın bozuk olunca, ehl-i bid’a 
oluyorsun ama kâfir olmuyorsun. İtikadın ifrat mertebesi Cebriyedir. Tefrit mertebesi 
Mu’teziledir. Bunlar ehl-i sünnet değildir çünkü ehl-i sünnet vasattır. Ama ehl-i bid’adır, 
ehl-i küfür değildir. Vehim ve vesveseler aklidir, vehmidir, ilmidir, dimağa aittir. O 
zaman itikada aittir. Çünkü ilim dimağa aittir. İlim subuti sıfattır. Onun vücud-u haricisi 
Levh-i Mahfuzdur. Onu yazan Kelamdır. Onun hulasa-i camiası dimağdır. O zaman 
vehim, vesvese, şüpheler imanla alakası yoktur, dimağa aittir. Vehim ve şüpheler 
tasavvura aittir. Oraları tarumar bile etse, itikad tamponunda dururlar. Şialar ehl-i 
bid’attır. Allah ile sorunları yok. Bir kişide iman yoksa onu itikadı idare ediyor ya menfi 
ya müsbet. İman varsa, itikadımız imanı ortaya çıkartıyor. Yani itikad olmadan iman 
ortaya çıkmıyor. İmanı oluşturan itikaddır. 
 
İtikadın maddeye yansıması: Amerika iki Koreli asker ile deney yapıyor. İkisinin gözü 
açık iken birine kızgın demir koluna basıyor ve yanıyor. Bunu izleyen diğer askerin 
gözünü bağlıyorlar. Bu askere soğuk demir basıyorlar. Fakat bu asker aynı diğer asker 
gibi bağırıyor ve kolu yanıyor. 
 

• İtikadın maddeye yansımasından  à Keramet  
• İmanın maddeye yansımasından  à Mucize olur 

 
Abdülkadir-i Geylani mucize değil, keramet göstermiş à itikadın zirvesindedir. 
Peygamber asm ölü çocuğu diriltti à imanın zirvesindendir. İtikad, keramet olduğu gibi, 
istidraçta itikaddır. 
 

• İstidraç  à bozuk, yanlış itikaddan 
• Keramet  à doğru itikaddan 

 
İzahın devamı: Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş yüz fasıkın idaresi ve onlar 
içinde asayişin temini binler ehl-i salahatin idaresinden daha müşküldür. Demek 
dimağdaki ölçü, malzemeleri ve ölçü birimlerini istikametine koyan itikaddır. İtikad 
sarsılınca, ahlak bozuluyor. İtikadı olmayınca ahlak da yoktur. Ahlak itikada bağlı. Bir 
dimağ sistemin kendisi var- tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikad - bir 
de bu sistemin işlediği hammadde var, malzeme. Sistemin malzemeleriyle istikametine 
koyan, tahayyülü istikametine koyan, tasavvuru istikametine koyan vs à itikaddır. 
 
Ahlak; dimağın yedi mertebesinin bütünlüğünden beslenir. Aynı zamanda itikadın 
sıfatıdır. İtikad kendisi ahlak değildir ama ahlakı da oluşturuyor. Deliye, buluğ çağına 
gelmemiş çocuğa, itikadı olmayana, hayvana, ahlaksız diyemezsin. Ahlakın sureti 
kelamında ve ef’alinde, kanuniyeti kemal-i aklında ve hakikatı kalb de, mahiyeti ise ruh 
dadır. 
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Dimağın alt tabakaları itikadı oluşturuyorlar fakat o itikad da dönüp onları 
kıblesine koyuyor. Evet, tahayyül müstakil çalışır, tasavvur, taakkul, iz’anlar ayrı ayrı 
çalışıyorlar. Doğru dahi çalışsalar diğer birimin ahengini bozabiliyor. O zaman altı birim 
kafa kafaya verdiler –tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam – biz 
ayrışmayalım, bir olalım dediler. Bizden hariç bizi bir bütün yapsın diye meşveret edip 
itikad sistemini kurdular. Mesela tahayyül ifratta, iltizam tefritte vs. bunları vasata 
getiren itikad. Bütün o altı veri tabanları malzemelerini itikada gönderiyorlar hepsi. 
İtikad da onları Edille-i Şer’iyye ile veya batıl malzeme ve ölçüleriyle o altı tabakalarının 
verilerini cem edip bütünsel yaparak insanın hak veya şer istikametini oluşturur. 
 
İtikad; ölçüleri vahiyden, malzemeleri dimağın diğer mertebelerinden alıp kıblesine 
koyandır, oluşturandır. Ölçüleri à Vahiyden Malzemeleri (mevcudat) à dimağın diğer 
mertebelerinden. Vahiydeki ölçüler ile mevcudattan polenlerle aldığı malzemeleri 
harmanlayıp ballar balını yapan itikaddır. 
 
İtikadın arkasında niyet ve nazar var, mana-yı ismi ve mana-yı harfi. Nasıl ki yedi 
rengin bütünseli beyaz renktir. Aynen bunun gibi itikad dahi altı mertebenin 
bütünselliğidir, tek yani müstakil değildir. Dimağın bütünselliği olan beyaz renk gibidir. 
Çünkü itikad olmayabilir. Bazıları hakkı bulmak niyetindeler ama dalal düşer 
başlarına çünkü yöntemi yanlış. Yani ihlası var ama sadakati yok. Sözler 704: 
“Hakikatı kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına; hakikattir zanneder, kafasına 
geçirir.” Sebebi: sadakati yok. İhlas ile sadakat bir araya gelirse itikad olur. Allah 
dediği için yapmak, ihlastır. Allah’ın dediği gibi yapmak, sadakattir. Mesela adam sağa 
sola hareket ediyor. Ne yapıyorsun diye sorunca, namaz kılıyorum diyor. Evet ihlası 
var, fakat Allah’ın dediği gibi kılmadığı için sadakati yok. Vahiysiz hakikat olmaz. İtikad 
ölçülerini vahiyden alıyor dedik. Malzemeleri de mevcudattan alıyor. Bunları bütünsel 
haline getiren bir sistemdir itikad.  
 
Aklın belası akıldır. Aklınla aklına hâkim olmak için, aklını vahye bağlayacaksın. O 
zaman itikadı vahye bağlarsan, aklın zekavetin önüne geçer. Hayat gül gülistan olur. 
Aklını vahye bağlamazsan, otomatik zekâ aklın önüne geçer. Hayat anlamsız olur, 
intihar seçenek olur. İntihar edenlerden hiç kimse meczub veya aptal değil. Zeki 
insanlar, aşamadıkları için intihar ediyorlar. Zekâ, aklın sıfatıdır. Vahye bağlıysan, 
akıllısın. Kendine bağlıysan, zekisin ama beladan kurtulamayacaksın. Aklı vahye 
bağlayan itikaddır. Akıl üçüncü mertebede, taakkul. İtikad geri dönüyor, aklı vahye 
bağlıyor. Hem sebeb hem sonuç oluyor. Misal: Arabanın motorunu akü çalıştırıyor, 
sonra çalışan motor ile tekrar akü doluyor. 
 
“Madem sizlerle itikadınızca ve bana edilen muameleye nazaran, külli bir 
muhalefetimiz var.” (Mektubat 431) İzah: İtikadın menfisi var, imanın menfisi yoktur. 
Varsa ki itikad manasına kullanılmıştır. Çünkü iman Zatının nurudur. İtikad ise dimağ 
bütünlüğüdür. Dimağ bütünlüğü olduğu için itikadın menfisi de vardır. İmanın menfisi 
ademidir, o da küfürdür. Küfür, imana hizmet eder. 
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“…kıymetli olan Ayet-i Feth Risalesi namındaki küçük bir risaleyi ima belki işaret eder, 
itikadındayım. Böyle itikada iştirak edilmezse de itiraz edilmemeli.” (Şualar 742) İzah: 
Kişilerin itikadına; itikada, itikad ettiğine itiraz olunur, mesuliyet olunmaz. İtikadı 
beşeriyetimiz işletebilir. İlla itikadın karşısı ilahi şeyler olmayabilir. İman için, iştirak 
edilmezse de itiraz edilmemeli denilemez. Adeta itikad berzahtır. İman ettiğine itiraz 
edilemez fakat itikadımızın içerisi hepsi müsbet değildir. İmanın içerisinde hiçbir katık 
yoktur, karışıklık yoktur. Mahza lübdür. İtikadda karışımdır. İmanda karışıklık yoktur, 
mahza lübdür. İtikad da ise karmadır, ondan itiraz şer’i bir mesuliyet getirmez. 
Zira itiraz içindeki yanlışlaradır. İtikadda: hurafeler, bid’atlar, vehimler, vesveseler, 
şüpheler var. İmanda bunlar yoktur. Çünkü itikad dimağdan besleniyor. İman ise direk 
dimağdan beslenmiyor. 
 
İman, dimağın bozukluklarını elinden geldiği kadar en hayra dönüştürüp ondan sonra 
veriyor. Bu nedenle imanın ortası yoktur. Bir insanın ya imanı vardır ya da imanı yoktur. 
Vücud – Adem gibidir. İtikad öyle değil. Hem doğru itikadı var hem yanlış itikadı var. 
İtikad bozulunca à Vicdan devreye giriyor. İtikadın bir üstü vicdandır, ilk tamir etme 
vazifesi vicdanındır. 
 

• Vicdan da bozulunca à Kalb devreye giriyor. 
• Kalb de bozulursa  à Ruh devreye giriyor. 
• Ruh bozulursa   à İmana giriyor, imanı tarumar oluyor, gidiyor. 

 
İman, Allah’ın Zatının nuru olduğu için, Allah dört tane payanda ile korumuş. 
İtikad bozuldu demek, dimağ bozuldu demektir, yani alt birimleri bozuldu. Ya 
ifrattadırlar ya tefrittedirler. Feylesoftur ama itikadı bozuk olabiliyor. Cahil diye 
bozulmuyor. Cebriye mezhebi: “kişinin hiçbir meziyeti, tercihi, müdahalesi, isteği 
yoktur. Sadece Allah yapıyor.” à İtikadı ifratta Mu’tezile mezhebi: “kişi fiilinin Halıkıdır. 
Allah yapmıyor, kendisi yapıyor.” à İtikadı tefritte 
 
İmanın à Evveli à Ruh 

à Ahiri  à Kalb 
à Batını à Vicdan 
à Zahiri à Dimağ (itikad) 

 
• Evveluhu  à Çekirdek 
• Ahiruhu  à Meyve 
• Zahiruhu  à Ağaç 
• Batinuhu  à Ağacın fabrikası 

 
Delinin, çocuğun, hayvanın itikadı yok ama imanı var. Fıtrat-ı selime olan imanı var. 
Bu fıtratın yazılımı ruh, kanun-u emr. İmanımız zahirde à dimağda itikad olarak 
gözüküyor. İmanın meyvesi kalb. Kabe-Arş-Kalb aynıdır. Kalbin çekirdeği de vicdandır. 
Kalbin penceredir, nezzarı yani bakan vicdandır à batınısı. 
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İmanın à Evveli à Ruh    à Sikke 
à Ahiri  à Kalb    à Hatem 
à Batını  à Vicdan    à Turra 
à Zahiri à Dimağ (itikad)  à Mühür 

 
Fenafillahta beşeriyet yoktur. Kemalat: Kişinin varması gereken yerde varması 
gerektiği gibi bir imanı olmaz. İman bir bağdır ama artık orda bağ değildir, çünkü orda 
artık kendine dönüşmüştür. İman gaybadır. Fenafillah gayb değil artık. Emin olmuş, 
kudsi olmuş o zat. Kudsi olmasının sebebi: iman ettiğini görüyor. 
 

• Ruh  à Arş-ı Azam 
• Kalb  à Arş 
• Vicdan à Daire-i ilmin cem’i 
• Dimağ à Levh-i mahfuz 

 
“Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı elime kalb eder.” (Mesnevi-i 
Nuriye 226) İzah: Kâfir için itikad diyor. Kâfir fetret ehli değil. Kâfir imanını örtmüş 
demektir. Kâfirin imanı yok değil, üstü örtülmüş, kapalı. Çünkü iman, doğru itikada 
verilen cevaptır. Levh-i Mahfuzun bizdeki karşılığı dimağ. İtikad da dimağın meratibi 
olduğundan, itikad da Levh-i Mahfuzda bir meratibdir. O zaman Levh-i Mahfuzdan 
gelen Kelam-ı Ezeli dimağımızı, dimağımız itikadımızı inşa’ ettiği nisbetinde verilen 
cevap; imandır. İman hem mülkü, hem melekûtu tazammun ediyor. İtikad ise mülk 
alemindeki düsturlar, ölçüler, mizanlarla ve nizamlarla zahiri şeriatla sistemlenir ve 
ortaya çıkar. İtikadın işi, zahiri tanzim etmektir. Metinde de kâfirin zan ve itikadını diyor. 
Yani itikadının vücud-u haricisidir çektiği azap. 
 
Bu adamın sadece psikolojisi bozuk değil, zanlarıyla hareket ediyor, zanlarıyla 
düşünüyor, zanlarını kendinden zannediyor. Şeytanın en büyük silahı: kendi sözünü 
senin sözün zannettiriyor. Psikolojik hastalıklar; yanlış zanlarımızın oluşturduğu 
itikadımızın neticesidir. Elemin kaynağı: yanlış zanlar ve yanlış itikadlar. Zanların 
vasatı nimettir, ilime sebebdir, üretkendir. Fakat ifratı cehennemdir. Tefriti ise 
hareketsizliktir, çökmektir. Cenab-ı Hakk ceza vermiyor. Kişinin itikadına vücud-u harici 
veriyor. İmanın vücud-u haricisi à İtikaddır. İtikadın batını da à İmandır. 
 
Çünkü itikad, imanımızı oluşturuyor. Oluşan iman, itikadı düzeltiyor. Allah azab 
vermiyor. Azab; yanlış itikad ve zanlarımızın zaruri neticesidir. Allah, vesvese ve 
vehmi, kulları azap çeksin diye vermez. Vehim ve vesvese, Allah ve meleklerinden 
değildir. Vehim ve vesvese ve zanlarımızın vücud-u haricisidir à azab.  
 
O zaman zanlarını ve itikadını düzelt, çık düzlüğe. Elem ise bunların bütünlüğünün 
vücud-u haricisidir. Psikolojik sorunun kökeni; yanlış zanlar ve yanlış itikadların 
zaruri neticesidir. Müslümanın da itikadına vücud-u harici verince Allah ortaya 
“fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti” à “gir cennetime” iman çıkıyor ki; Müslüman iman 
etmek ile iman ettiği şeyle besleniyor, dünyası cennet oluyor. 
 

Sırr-ı İman. Kab-ı Kavseyn... 
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İnsanın Allah’a iman etmenin dünyadaki kârı: iman ettiği Allah’ı -haşa ana çocuğunu 
emer gibi- imanla emiyor. Emince aldıklarımız: Kemalat, erdemlik, fazilet, nur, kuvvet. 
İman ettiğimiz şeyle beslenince dünyamız cennet oluyorsa, yanlış itikadlarımızın da 
neticesinde dünyamız cehennem oluyor. Evdeki sıkıntıların, içsel sıkıntılarımızın, 
toplumdaki sorunlarımızın à hepsinin sorunu à yanlış zanlarımız ve yanlış 
itikadlarımızın zaruri neticeleridir à Elem… 
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İtikad-4 
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“Ve daire-i itikadın, daire-i esbaba galebe edeceği bir gündür.” (İşarat-ül İ’caz 20) “Evet, 
bilmiş olasın ki; sebebler dairesiyle, itikad dairesinin, her birisinin kendine mahsus 
muayyen makamları ve mahsus hükümleri vardır. Öyle ise, her birisinin kendine ait 
olan haklarının verilmesi gerekir.” (B. İşarat-ül İ’caz 47) 
 
İzah: İtikad, daire-i esbab içerisinde işlevi olandır. Yani itikad, zıdların olduğu her yerde 
vardır. Haşir meydanına kadardır. Oraya kadar zıdlar vardır, karmadır, ayrışacağı güne 
kadar. İmanın içerisinde zıdlar yoktur. İtikad karmadır, zıdları barındırır. İman ise zıddı 
olan küfrü barındırmaz. İtikadda batıl itikadlar, batıl ilaheler olabiliyor. İtikadda batıl var, 
imanda batıl yok. İtikad, zıdların olduğu yere kadardır; ki o da haşir meydanı dahil. 
Orada son buluyor itikad. İman, ezeli ve ebedi devam ediyor, çünkü iman 
gaybadır. Allah’ın rü’yeti, bir sonraki hal daima bize gayb olacak. Cennette Allah’ı her 
görüşte farklı olacak. Gördüm, bir sonraki gaybdır. 
 

• İtikad esbablı olduğu için   à Biz,  
• İman ise esbabsız olduğu için  à Ben deniliyor, Kur’an’da... 

 
İtikad, esbab alemindeki sistemdir. Esbab sisteminin bizdeki karşılığı. O zaman 
esbab bitince, daire-i itikad, daire-i esbaba galebe geldi veya gelmedi. İtikad ölünce 
bitiyor. Fakat iman ölsende bitmiyor. İtikad esbabda çalıştığı için, ölünce bitiyor. İtikad 
mülk, iman melekût. Ölünce imana teklif bitiyor. Ahirete iman orda olunca bitiyor. 
Rabbini görünce, Allah’a iman da kalkıyor. Yani teklif kalkıyor ama iman, meratibleri 
olarak devam ediyor. İtikadda ise usul, sistem gidiyor. Ölünce ibadet bitiyor; namaz, 
oruç gibi. Ubudiyet ise yani kul olmak, devam ediyor. Kulluk devam ettiği için, gayb da 
devam ediyor. Gayb dediğimiz şey aslında meratibdir. Birisine gayb olan bir başkasına 
şuhuddur; mesela cinler bazılarına gaybdır, bazılarına şuhuddur. Veya İmam-ı Ali ra 
iman ettiği ona gayb değil veya Üstadın dediği gibi, Sungur abinin kalbinin 
derinliklerinde olan Hasan Feyzi’nin gözü önündedir meseleleri gibi. İman, ölsende 
bitmiyor, çünkü Allah her daim bizde gayb olacak. Daire-i esbab bitince, itikad 
sistemimiz de bitiyor. Vazifesi olan, esbab içerisinde Sani’i görmek teklifi bitiyor. 
Çocukların ve delilerin ve teklif altına girmeyenlerin itikadları yok fakat fıtri imanları var. 
Aynen şuna benziyor: cüz’i ihtiyar esbab aleminde, irade ise hem esbaba hem de 
esbab arkasına taallukları var. İtikad, esbab aleminde olduğu için, gayba değil yani 
zahiri ilimlerle istikameti oluyor. İman, ilmin de arkası. İtikad, ilme bakıyor. İman ilmin 
arkasına bakıyor. İman, Allah’ın zatının bir nurudur. İtikad ise, ilimdir, düsturdur, 
prensiptir, kaidedir, ölçüdür, yöntem adıdır, edille-i şer’iyye ile yürür. Zaten dediğimiz 
gibi, itikad; kudret ve ilim sıfatından besleniyor demiştik yani bunlara dayanıyor. İman 
ise bunların çok arkasında. İtikadın sahası sıfatlardır, zati ve subuti sıfatlar. Kıdem, 
Beka, Muhalefetün lil havadis vs. bunlar da hep itikadımızı oluşturanlardır. Sıfatlar + 
Esmalar à cem’inden bizim itikadımız besleniyor, kaynaklanıyor. İman ise, bunların 
arkası. İman mahiyet-i zatiyeden de veya şuunat-ı zatiyeden de çıkıyor diyebiliriz, 
çünkü imanın hem sureti var, hem kanuniyeti var, hem hakikatı hem mahiyeti var. 
 
İmanın à Zahir  à Sureti   à Fiillerimiz, esmaya bakar. Dimağ (İtikad) 

à Batın à Kanuniyeti à Fıtratın yazılımı, Vicdanda 
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à Ahir  à Hakikatı  à Kalbde 
à Evvel à Mahiyeti à Mahluk değil. Ruhta. 

 
İzahın devamında: Birisi bedensel hayat (daire-i esbab), diğeri içsel alem (daire-i 
itikad). Her birisinin kendine mahsus muayyen makamları ve mahsus hükümleri vardır. 
İtikad dairesi perdesizdir, esbab dairesi perdelidir. İtikad; zıdlar ile, mülk ile, edille-i 
şer’iyye, usul ile besleniyor yani esbab alemindeki delil, bürhan, hüccet ile besleniyor. 
İman ise, iman ettiği şeyle besleniyor. İtikad dairesi, esbab dairesinden besleniyor. O 
olmazsa olmaz. Sıralarsak: esbab à itikad à iman. Esbaba göre itikad nedir dersek: 
esbab mülk, itikad da melekut denilir. Şu an bedensel hayatlarla itikad yani akaid 
nazarı ve bakışı arasındayız. Mesela bir adam ağaca bakıyor, tabiat diyor. Başkası 
Allah diyor. İtikad berzah oluyor. 
 
İtikad, faili unutmadan esbab aleminde icraat yapıyor. Dağdaki ninelerimizin o 
kadar itikadı yok, usulü, yöntemi, kuralı yok. Bunları hep Allah yaptı diyor. Yaptırdı bile 
demiyor. “Uçağı Allah ne güzel yapmış” diyen hafız gibi. Kişinin fiilinin faili Allah’tır ama 
o fiilin yapılması için şart-ı adi insanın cüz’i ihtiyarisi ve cüz’i ilmidir.  
 
Cebriye, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnetin itikaddaki vaziyeti ve ifrat, tefrit, vasatı: 
Hasan-ı Basri’nin bir talebesi olan Vasıl İbn-i Ata, Hasan-ı Basri’yi terk etmiş, i’tizal 
etmiş, ayrılmış ve bir mezhep kurmuş. Bu mezhebin adı Mu’tezile. Vehhabiler 
bunlardır. Bunu İbn-i Teymiye sistemleştirdi. Mutezilelerin babası Vasıl İbn-i Ata’nın 
i’tizal ettiği mesele şu idi: Günahları Allah halk etmez demiş. Günahların halikı kişinin 
kendisidir. Allah’ı tenzih etmek için böyle demiş. Vasıl İbn-i Ata Cebriyeyi bilen bir 
insan. Cebriye diyor ki: İnsanın fiillerini sadece Allah yapıyor. Vasıl İbn-i Ata da buna 
mukabil, Allah’ı tenzih etmek için “şerleri günahları Allah yapmaz, kişi kendisi yapar” 
dedi. Ehl-i Sünnet ise dedi ki: fiilin faili olabilmesi için ilim, irade, kudret vs. gibi sıfatlar 
gerekiyor. Allah yapmadan önce şart-ı adi koymuş. İrade-i cüz’iyenin sarfından sonra 
irade-i külliye devreye giriyor. İrade-i külliye devreye girdikten sonra ilim, irade, kudret 
devreye girip, o şeyi vücud-u hariciyeye Allah çıkartıyor, yaratıyor. 
 

• Cebriye itikadda   à İfrattır. 
• Mu’tezile itikadda   à Tefrittir. 
• Ehl-i sünnet ise   à Vasattır. 

 
Mu’tezile esbabı esas alıyor, esbab faildir diyor. İnsan fiilin halikıdır diyor. Mu’tezile 
mezhebin adıdır, i’tizal ayrılmak demektir. Vasıl İbn-i Ata, Hasan-ı Basri’den bu konuda 
i’tizal etti, yani ayrıldı. Ehl-i sünnet diyor ki, Cebriye istikbalde hatadır ama mazide 
doğrudur. Ehl-i sünnet ise maziye kader, istikbale teklif diyor. Ne Cebriyeyi atıp veya 
bütün bütün almamış ne de Mu’tezileyi atıp veya bütün bütün almamış. İkisini beraber 
almış. Cebriye: İnsanın hiçbir ihtiyarı yoktur. Allah ne yapıyorsa, o yapıyor. Biz rüzgârın 
önünde kuru yaprak gibiyiz, diyor. Mu’tezile diyor ki: Kişi fiilinin halikıdır. İnsana kudret 
vermiş oluyor. Allah’ın yaratma sıfatını insana vermiş oluyor. Ehl-i İ’tizal yani Mu’tezile 
daire-i esbabda iken vehmiyle, hayaliyle, tabiatıyla itikada baktığı için hata yaptı. (Bak 
B. İşarat-ül İ’caz 47). Daire-i esbabda iken üç şeyle baktı: 1. Kendi tabiatıyla yani huy, 
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meşrebi gibi. 2. Vehmiyle ve 3. Hayaliyle. Bu üç şey ile daire-i esbabda iken daire-i 
itikada baktı, yakıştırmadığı şeylerden Allah’ı tenzih etti. Misal: güneş gübreye vursa, 
güneş pis olur mu? Vursa, nakısıyet değil, tam aksine vurmasa nakıs olur. Mu’tezilenin 
hata yapmasının sebebi: daire-i esbabda iken daire-i itikada (Allah canibine) baktı, 
tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle orayı (Allah canibini) tenzih etti. Cebriye ise: İtikad 
dairesindedir fakat 1.kalbiyle ve 2. ruhuyla esbaba bakıyor. Kalb ve ruhun derece-i 
hayatına geçmiş. Oradan bakınca böyle demeye mecbursun. Hasan-ı Basri ile Habib-
i Acem’in arasında yaşanan, fırtınada hizmet için su üstünde yürümek mi yürümemek 
mi meselesinde, Hasan-ı Basri “Allah’ın rızası, Allah’ın adeti üzerinedir” diyor ve 
karşıya geçmek için su üstünde yürümeyi değil, kayık beklemeyi tercih ediyor. Habib-i 
Acem ise “Bismillah ya Hay” diyerek suyun üstünden geçmeyi tercih etti ve ders 
vermeye başladı. Hasan-ı Basri ise hayli zaman sonra geçip ders verebildi. İmam-ı 
Rabbani Hazretleri Hasan-ı Basri’nin daha üstün olduğunu söyledi, çünkü o itikad 
dairesinde iken itikadı, esbab dairesinde iken esbaba müraat etti. Hükümleri 
karıştırmadı. 
 
Bu olay Hasan-ı Basri’nin hem fenafillah hem de bekabillah olduğunu gösteriyor. 
Fenafillah, Allah’a gidiş. Bekabillah dönüş. Eğer gittin orda kaldın ise, esbab bitti. 
Kalb ve ruhunla oradan bakıyorsun. Her şey odur, diyorsun. Heme ost... Cebriye 
gitmiş, gelememiş. Bekabillahı olmamış. Dönemeyince oradan bakınca, Hakim-i 
Mutlak Allah’tır diyor ve esbabı reddediyor. Mu’tezile ise fenafillah olmadığı için, esbab 
aleminin kaidelerini biliyor, Allah’ı da tenzih etmek makamından bakıyor. Biri Allah 
canibinden esbaba diğeri esbab canibinden Allah’a bakınca, farklı görüşler 
oluyor. Ehl-i sünnet ise iki makamdan bakıp makamlara ayrı hükümler verdi. Daire-i 
esbabda iken esbaba müraat etmekte Allah’ın rızasıdır. Daire-i itikadda iken itikada 
müraat edilsin. Bu bakış ancak iman-ı bil-gayb yolunda sadakatla devam ettikten sonra 
insanda ortaya çıkan bir halet-i ruhiyedir. Cebriye ise itikad dairesi ve makamında iken 
kalbiyle, ruhuyla esbab alemine bakıyor. 
 
Mu’tezile zahirci, zahir esmasıyla batına bakıyor. Cebriye ise batıncı, batın 
esmasıyla zahire bakıyor. Ehl-i sünnet ise evvel, ahir, zahir, batın esmalarını cem 
ederek baktığı için, her şeyi makamında görüyor. Yani dört isimle bütünsel 
bakamazsan ya zahirci-Mu’tezileci ya da batıncı-Cebriyeci oluyorsun. 
 
Nurculukta Cebriyeci, Mu’tezileci, Ehl-i sünnetçiler: Nurculukta da aynısı var. 
Nurculukta Mu’tezileciler var. Nurculukta Cebriyeciler var. Nurculukta Ehl-i Sünnetçiler 
var. Nurculukta Cebriyeciler: Düz oku derler. Anladınsa anladın, anlamak 
zorundasın. Çünkü sen yoksun, hakikat var. Seni hiç kale almıyor. Senin istifade edip 
etmemen önemli değil. Hakikatı ifade et, kim alırsa alsın. Bu batıncı. Nurculukta 
Mu’tezileciler: Hakikat kişiler içindir. Mutlaka kişiler esas alınıp hakikatı ona göre 
takdim edeceksin. Bu zahirci. Nurculukta Ehl-i Sünnetçiler: İnsan bir çekirdeğe 
benzer. Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu ve batinuhu yani dördüyle beraber bakıyor ve 
diyor ki: hakikatı incitme (çekirdek), bu insana da değer ver (meyve). Ne kökteki 
çekirdeğe zarar veriyorsun ne de meyvedeki çekirdeğe. Böylelikle ağacı 
oluşturuyorsun. Kökteki çekirdek hakikat, meyve derse gelen kişi yani muhatabımız. 
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Şahsiyetini devre dışı yapmıyorsun. Şahsiyetini inşa’ etmek ve hakikatı incitmemek 
adına ona ağaç oluyorsun. Demek ki Ehl-i Sünnet gibi: Yani dört isimle bütünsel 
bakamazsan ya zahirci/Mu’tezileci ya da batıncı/Cebriyeci oluyorsun. Haşirde esbab 
bitecek. Kıyamette zıtlar ayrışıyor, cennet ve cehenneme. 
 
Metnin devamında: 
“Ahirette akaidin hakikatları perdesiz tecelli edecek ve esbab dairesine galebe 
çalacaktır.” (B. İşarat-ül İ’caz 47) İzah: Ahirette akaidin hakikatleri açıkta olacak, imanın 
ki ise ezel ve ebed devam edecek. Adeta esbab dairesinin melekutu itikad dairesi, 
itikad dairesinin mülk tarafı ise esbab dairesidir. İtikad usulle gittiği için, usul haşir 
meydanında bitiyor. Esbab dairesinin hakikatı itikad dairesi ise (alemimizde), itikad 
dairesi Esma-i Hüsnaları ve Sıfat-ı Zatiyeyi ve Sübutiyeyi içine alıyor demektir. Esbab 
dairesinin hakikatleri sıfat ve esmalardır. Eşyanın cilve, cemal, nakış, sanatı esmadır 
ama madde sıfata dayanıyor. Esma eşyanın üzerindeki işlemedir: renktir, şekildir vs. 
eşya aynadır, eşyada gözüken esmadır. Eşyanın kendisi sıfatın donmuş halidir. 
Dolayısıyla itikad sıfatların karşılığıdır. Bu aynada yani eşyada gözüken. Sıfat ise 
eşyanın mahiyeti, eşyayı oluşturan. 
 
Esmalar sıfatların zuhuratları: 

• Cilve 
• Cemal 
• Nakış 
• Sanat 

 
• Eşyanın maddesi  à Hayata 
• Eşyanın görüntüsü à İradeye 
• Eşyanın varlığı   à Kudrete 

 
Dolayısıyla eşyanın kaynağı, yapısı sıfata dayanıyor. Eşyada gözükenler esmaya 
dayanıyor. Esbab alemi, suretler alemi, mülk alemi. İtikad ise esbab aleminin 
arkasında işlevi var. İtikad usulle, yöntemle gidiyor. O zaman itikad sıfata, esbab alemi 
esmalara bakıyor yani oradan besleniyor. İman ise Zattan besleniyor. 
 

• İtikad         à Sıfatlardan beslenir 
• (Esbab alemi) Duygu ve hislerimiz  à Esmalardan beslenir 
• İman         à Zattan besleniyor 

 
Esbab alemi hem esmaların hem sıfatların cem’idir. İtikad dahi hem sıfatları hem 
esmaları tazammun ediyor. Esbab madde değil. Bir insanda zahirde en az yetmiş 
esma gözükür, bir nebatta en az yirmi esma gözükür diyor külliyatta. Bu mevcudat 
aynadır, esmalara aynadır. Aynada esmalar gözüküyorsa, aynanın kendisi nedir? à 
Sıfattır. Çünkü esmalar sıfattan tezahür ederler. Esbabın alt veri tabanı sıfattır: hayattır, 
kudrettir, iradedir vs. dolayısıyla esbab alemi sırf esmaya dayanmıyor. 
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• Ayna    à Sıfattır 
• Aynada gözüken à Esmadır 

 
Esbab alemi derken: insanın fikirleri, duyguları, hisleri, latifeleri yani marifet-i ilahiyenin 
geldiği yer, beslendiği yer. Bir tefekkür: Helikopterin pervaneleri esma ve sıfat dersek, 
helikopterin kendisi itikad. Pervaneler dönünce artık tek gözüken helikopter oluyor. 
 
İzahın devamı: Esbab dairesinin hakikatı itikad dairesi ise, itikad dairesi Esma-i 
Hüsnaları ve Sıfat-ı Zatiye ve Sübutiyeleri içine alıyor. O zaman itikad dairesinde iken 
esbab dairesine bakma! Hem esbab dairesinde iken de itikad dairesine bakma! Ne 
yapacağız? à ikisini cem ederek bak ki; Cebriye ve Mu’tezile olmayasın! 
 
İmanın yeri kalbdir. İtikadın yeri ise dimağdır. Dimağ, kalbin ma’kes-i efkarı idi, kalbe 
bağlı. Esbab dairesinde iken itikada bakarken, Mu’tezile olmamak için, usulü elinden 
bırakmayacaksın. Hayatında şatahat olmaması için, kalbin ve ruhun derece-i 
hayatında değilsen de, oradan konuşuyorsan, esbabı da nazara alarak konuşacaksın. 
Misal ders yaparken, kalbin ve ruhunla daire-i itikaddasın, esbaba bakmıyorsun. Diğer 
adamın durumu umurunda değil. Böylelikle Cebriyeci oluyorsun. Daire-i itikadda olan 
bir insan, kalbiyle ruhuyla esbaba bakarken, esbabı kale almaz. Cebriye mezhebi olur. 
Esbabı yırtar atar. Belki mesul değildir, meczubdur ama uyanık olanlar mesuldür. 
Sonra tembel oluyorlar. Cebriyeciler tembel adamdırlar. Bunları hayatına uygula. Ders 
yaparken ya Cebriyeyiz ya Mu’tezileyiz. Evde ya Cebriyeyiz ya Mu’tezileyiz. Ehl-i 
Sünnet ol! İkisine beraber bak! Derste sürekli izah yapıyor, esbabı nazara alıyor, 
hakikatı unutuyor: Mu’tezilesin. Tamamen düz okuyorsun, esbabı hiç kâle almadın: 
Cebriyesin. 
 

• Cebriye  à kalbiyle ve ruhuyla bakar 
• Mu’tezile à hayaliyle ve vehmiyle ve tabiatıyla bakar 

 
“Evet, dünya hayatında, sebepler dairesi itikad dairesine galip ise de, Ahirette akaidin 
hakikatleri perdesiz tecelli edecek ve esbab dairesine galebe çalacaktır.” (B. İşarat-ül 
İ’caz 47) 
 
İzah: İtikad, sebebler dairesinde aktif işliyor ve onlarla yapılanıyor. Ondandır ki, ölünce 
itikad bitiyor, yakîniyet başlıyor. Yani hakikatlar perdesiz tecelli ediyor ama iman yani 
eminlik ise sonsuza kadar devam ediyor. Orda hakikat galip, burada esbablar galip. 
İşte bunları Cebriye ve Mu’tezile ayıramadıklarından –cahil olduklarından değil, 
haletlerine mağlub olduklarından, usul ve prensiple yürümediklerinden – biri ifrata biri 
de tefrite girdiler. 
 
Sual: Bunlar nasıl çıktılar? Nerede hata yaptılar?  
Elcevab: (Metnin devamından) “Daire-i esbabda iken; tabiatı, vehmi ve hayali ile ve 
sebebler dünyasının ölçüleri ile itikad dairesine bakan adam, i’tizale girmeye muztar 
kaldığı gibi;” 
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1-Tabiatını: (fıtrat, meşreb), 2-Vehmini: (dimağ), 3-Hayalini, merkeze kendini koyarsan 
Mu’tezilesin: ailede, işyerinde, hizmette... Hizmette kavga ve gürültünün sebebi ya 
Mu’tezile olmaktan kaynaklanıyor ya da Cebriye olmaktan kaynaklanıyor. “İtikad 
makamı ve düsturları içinde iken de, ruhuyla ve kalbiyle esbab dairesine nazar eden 
adam da, her şeyi taht-ı nizamına almış olan – inhisar-ı zihniyet bundan çıkıyor- 
Meşiet-i İlahiyeye karşı tembelane bir tevekküle ve temerrüdü netice veren bir atalete 
girmeye namzettir.” 
 
Ben Cebriye tarafımla karşının Mu’tezile tarafını uyandırıyorum. Mu’tezile 
tarafımla da karşının Cebriye tarafını uyandırıyorum. Sorumlusu ben oluyorum, 
günahı bana ait. “İfrat tefrite sebeb olduğu için, ifrat daha muzır” deniliyor Muhakemat 
sayfa 22 de. İlla böyle olmak zorunda değil. Karşı taraf bana ister Cebriye ister 
Mu’tezile olsun, ben eğer usta isem, Ehl-i Sünnetçe karşılık verebilirim. 
 
İstikbalde Mu’tezile gibi, mazide Cebriye gibi davranmalı: 
 

• Mu’tezile istikbalde doğru ama mazide yanlış, çünkü maziyi nazara almamış. 
• Cebriye ise mazide doğru ama istikbalde yanlış, çünkü istikbali görmemiş. 

 
Uygulama: Mesela hanımının veya kocanın o sözü veya davranışı çok yanlış. Gözünü 
kapat, geç onun ailesine. Doğmadan önce annesinin babasının, bölgesi, soyu sopu, 
mezhepleri vs. ile boyalan ve hayalen dünyaya gel. O ortamda büyüdüm. O eğitimi 
aldım veya o dünyevi eğitimi aldım, büyüdüm. Cinsiyetimi de al ve bunlarla o tarafa 
bak yani ona bak. Bu Cebriyedir, çünkü maziyi aldık, doğrudur. Bunları yapması ve 
demesi normal diye kanaate varırız, geçmişini düşündüğüm için. İstikbal için de maziye 
takılmadan, sebeblere riayet ederek yatırım yapacağız. Maziyi unutarak geleceğe 
bakmaktır bu, bu da Mu’teziledir, doğrudur. 
 

• İhtiyarımız   à İtikadımızı 
• İrademiz de  à İmanımızı inşa eder. 

 
Sonra ihtiyarından vazgeçince, bu itikadı imana devrediyor. Çekirdekten ağaç çıktı 
diye, çekirdeğin içi boşalmıyor. İman o kadar değerli ki Allah imana zarar gelmesin diye 
itikadı imanın önüne payanda olarak koymuş. Vesvese ve vehim itikada vurur imana 
vurmaz. İmanım gitti mi imanıma zeval geldi mi diye düşünme hiç alakası yok ey 
vesveseli insan. çünkü bu şey zarar verse de itikadına zarar verir imanına değil. 
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İzahın devamı: Daire-i esbabda iken tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada 
bakan Mu’tezile olur ki, tesiri esbaba verir. Ve keza daire-i itikadda iken ruhuyla, 
imanıyla daire-i esbaba bakan esbaba kıymet vermeyerek, Cebriye mezhebi gibi 

Daire-i esbabda iken; 

 

daire-i itikada à tabiatıyla  

                           à vehmiyle 

                           à hayaliyle 

bakan adam  

Mu’tezile olur 
esbaba tesir-i 

hakiki  verir.  

Daire-i itikada iken;  

 

daire-i esbabaà ruhuyla 

                           à kalbiyle 

                               (imaniyle) 

                            

bakan adam  

Cebriye olur 
esbaba kıymet 

vermez 

Tembelcesine 

bir tevekkül İle 

nizam-ı aleme 

muhalefet eder 

istikbalde 

doğrudur 

mazide 

doğrudur 

Ehl-i sünnet mazide Cebriyeyi, istikbalde Mu’tezile yi cem’ ederek                            

hadd-i vasat olan istikameti göstermiş. İstikbale Mu’tezile gibi davranmamalı.  

Maziyi düşünürken Cebriye gibi olmalı. Böylelikle sırr-ı imnı ortaya çıkarıyor.  

İtikadın à İfratı    à  Ta’til   (halıksızlığı) 

               à Vasatı à Tevhid  

               à Tefriti à Teşbih 

Ehl-i Sünnetà mazi          à  Cebriyeyi   

                     à İstikbalde à Mu’tezileyi 
Cemedip halde 

yaşamaktır. 

İmanın kuvveti mazide. İmanın nuru İstikbale bakar.  

Ehl-i Sünnet beyne beynedir.  

Yani fillerin bidayetini ( irade-i cüz’iyeye  

                      nihayetini( irade-i külliyeye veriyor 

İhtiyarımız à  itikadımızı 

İrademiz   à  imanımızı 
inşa eder 

Ehl-i sünnet maziye ( Kader der, yeisin zulümatından ve keşkelerden kurtarır, istikbale ( cüz’i ihtiyar der, sebeblere 

riayet eder, tembellikten kurtarır.  
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tembelcesine bir tevekkül ile nizam-ı aleme muhalefet eder. Burada biri ifrattır ki 
Cebriye, tefrit ise i’tizaldir, Mu’tezile. İtikad, daire-i esbab alemi olan alem-i şehadeti 
tanzim etmeye, istikamet bulmaya, Müsebbeb-ül Esbabı bulmaya. Bundan sonra 
itikadı bitiriyor, imanına giriyorsun. Yukarıdakinin vasatı da Ehl-i Sünnettir. Tevhid 
vasattır der İ.İ.24’de. 
 
İtikadın  à ifratı  à ta’til (halıksızlığı) 

à vasatı  à tevhid  
à tefriti  à teşbih 

 
Ehl-i sünnet beyne beynedir, yani fiillerin bidayetinde irade-i cüz’iyyeye, 
nihayetinde irade-i külliyeye veriyor. Yani itikadın vasatı bidayetinde irade-i 
cüz’iyye, nihayetinde irade-i külliye. Ehl-i Sünnet à beyne beynedir. Yani fiillerin 
bidayetini à irade-i cüz’iyyeye, nihayetini à irade-i külliyeye veriyor. 
 
Sual: İnsanın hayırlarda medhali yok mu? Şer ciheti böyle ama hayır ciheti nasıl 
oluyor? 
Elcevab: Baş harfleri olan “D i ş r”. Yani “Dua ile, İman ile, Şuur ile, Rıza ile” à 
irade-i cüz’iyendir. İhtiyar değil. Hayırlarda mercii irademizdir, şerlerde mercii 
ihtiyarımızdır. Hayır yaratılırken irademizle kabul ediyoruz, kabul var, medhali yok. 
Hayrı isteyen Allah, yaratan Allah ama biz bunu kudsi bir şeyle celb ediyoruz. O da 
iradedir. Kafirin iradesi yok, hayvanın iradesi yok, çünkü irade vicdanın bir sıfatıdır. 
Kafirin vicdanı tefessüh etmiş. Vicdanı hatmedilmişin iradesi olmaz. Şerri cüz’i 
ihtiyarıyla yapıyor. Hayırlar nehir gibi akıyor, var zaten, biz sadece kabul ediyoruz: 
“Dişr” ile. Dua ile, İman ile, Şuur ile, Rıza ile. Bunu da cüz-i ihtiyari yapmıyor, irade 
yapıyor. “Yani fail ve masdar değilsiniz, belki münfail ve mahalsiniz. Yalnız bir tesiriniz 
var: O da hayr-ı mutlaktan gelen hayrı, güzel bir surette kabul etmemenizden şerre 
sebeb olmanızdır.” (Sözler 231) İmana zarar gelmesin diye nasıl ki itikad payandadır 
dedik, yani itikad imana perdedir. Aynen öyle de; cüz’i ihtiyar da iradeye perdedir, 
çünkü irade kudsidir. 
 
Sual: “Cüz'-i ihtiyarî denilen şey nedir? Ne kadar etrafı kazılırsa, altından cebr 
çıkıyor!” Cebr çıkmasının sebebi nedir? İşarat-ül İ'caz (74) 
Elcevab: Enedeki iradenin taayyünü ve teşahhusu anlaşılmadığı için. Enede 
Allah’ın subuti sıfatları tecelli etmez, cilve, cemal, nakış, sanat olmaz. Enedeki Allah’ın 
sıfatları taayyün ve teşahhus eder, onun için kudsidir. Ondandır cebir çıkmıyor. Çünkü 
Enedeki irade mahluk değil, vacibde değil, Zat-ı İlahiyenin taayyün ve teşahhus 
etmiş olduğu şeydir. Şecere-i Hilkat haritamızda ifade edersek Mec’ul olan kısımda 
(ki burası mahluk değil) Allah’ın subuti sıfatları taayyün ve teşahhus ediyor, cilve, 
cemal, nakış, sanat değil. Yani buradaki Allah’ın sıfatları mahluk değil, vacib de değil. 
Taayyün ve teşahhus demek mahluk değildir. Mahluk Kab-ı Kavseyn’den aşağısıdır, 
vacib de Mec’ulün üstüdür. Mec’ul berzahtır. Buradaki irade “Elestü bi Rabbiküm kalü 
bela” diyen iradedir ihtiyar değildir. İhtiyar Kürs’ten beşeriyetten sonra başlamıştır. 
Mec’uldeki bu irade şerri tercih edemez, etmiyor. Buradaki irade mahluk değil, vacibde 
değil. O zaman onun tercihi ne kadar kazarsan kaz cebriye çıkmıyor. Çünkü benim 
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iradem mahluk olsa Cebriye olur. Yaratılmış bir irade ne kadar kaliteli olursa olsun 
Yaratana karşı cebriyedir, diptedir, hür olamaz. 
 
Ne zaman ancak hür olabilir? Mec’ulde Enede yaratılmış irade yok burada. Burada 
taayyün ve teşahhus etmiş bir irade var o zaman onun tercihinde cebir yoktur. Niçin 
yoktur? Çünkü irade mahluk değil. Peki her tercihi kudsi midir Zata göre? Değildir 
çünkü vacib değildir. Kader gururdan enaniyetten seni kurtarmak için “yapan sen 
değilsin” dedi. Gel buraya kaderdir dedi. Yapan ben değilsem günahları da ben 
yapmadım diyor. Bu sefer cüz-i ihtiyarı karşısına çıkıyor. Diyor ki şerre mercisin. Nasıl 
mercisin? hayırları yapmamakla şer yapıyorsun. O zaman yapılan iyiliklerde tefahür 
etmemesi, gururlanıp kibirlenip de çukura düşmemesi için karşısına cüz-i ihtiyari 
çıkıyor. Yapınca da gurur olur diye karşısına kader çıkıyor. O zaman çoban bir taş 
atıyor gelme bu tarafa diyor öbür taraf gidince gelme buraya diyor bana bir hat çiziyor. 
İstikamet... Bu yolumun bir tarafında cüz-i ihtiyari bir tarafında kader. Kaderi 
kullanıyorum, kadere iman ederek kullanarak yolumu buluyorum. Kader yolunu 
bulmaya vasıta oluyor. Mec’uldeki irade mahluk olmadığı için, tercihinde cebir yoktur. 
O zaman tercihinde kudsi olması lazım! Hayır vacibde değildir. Neye benziyor kabir 
gibi dünya mıdır? değildir ahiret midir? değildir. Berzahtır; anne karnındaki çocuk veya 
çekirdekteki ağaç mahluk değil ağaç değil hiçlikte değil. 
 
Aklınıza; aklınızla hâkim olamazsınız. Aklınıza; aklınızla hâkim olmak 
istiyorsanız, ancak vahye ve onun dersine tabi olarak hâkim olursunuz. Akıl alet 
olur, binek olur. İstediğin yere gidersin. Yoksa akıl sana biner, dünyanı cehenneme 
döndürür. 
 
“Mesela: “halk-ı ef’al” meselesinde; (Yani insanın ve hayvanın fiil ve hareketlerinin 
kimin icad ve yaratmasıdır” diye olan, kader ve cüz’-i ihtiyari meselesinde) Ehl-i Sünnet 
mezhebi, cebr ile i’tizalin vasatıdır, ortasıdır. Keza, “İtikad” da; “Tevhid” mezhebi, 
“Ta’til” ve “Teşbih” in vasatıdır. İşte buna göre, ehl-i Tevhid ve ehl-i hak mezhebi, 
itikada “Sırat-ı müstakim” olan vasat mezhebidir.” (B. İşarat-ül İ’caz 53-54) 
 
İzah: Halk-ı ef’al meselesinde yani “insan fiilinde faildir” demekle… Yani insan iradede 
fail-i muhtardır, bu Mu’teziledir, ifrattır, çünkü insanın iradesini hâkim-i mutlak yapmış. 
Şimdiye kadar konuştuklarımıza ters gibi geliyor ama bakış açısı farklı burada. Cebriye 
niye ifrattı, bak: “Allah mutlaka halk-ı ef’alde ihtiyar ve irade sahibidir, diğerlerinde yani 
insanın hiç yoktur.” dediği için. Mu’tezile ise, insana, mutlak irade ve ihtiyarı verdiği 
için, böyle bir ifrat yapıyor. Ehl-i Sünnet vel-cemaat vasattır. Cebriye, insanın hiçbir 
tesiri yoktur demiş, Mu’tezile ise, fiilinin halikiyetini insana vermiş. Halk-ı ef’al 
meselesinde Mu’tezile insana tesir-i hakiki vermiş. Halk-ı ef’al meselesinde Cebriye ise 
insana hiçbir tesir vermemiş. 
 
Mu’tezile; insan günahının halikıdır, demiş. Cebriye; insan günahından mesul değil, 
çünkü haşa Cenab-ı Hak yapıyor, demiş. Ehl-i sünnet; kişinin ve her şeyin halikı 
Allah’tır cc, insanın ihtiyarisi ise şart-ı cüz’idir, demiş. 
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İtikadda tesir-i hakikiyi à insana vererek à ifrat etmiş Mu’tezile. İnsanı öne çıkartmış; 
ifrat etmişe Mu’tezile deniliyor. Allah’ı öne çıkartmış, insanı devre dışı yapmış; ifrat 
etmişe Cebriye deniliyor. İnsanı fiillerinde öne çıkarıp, Allah’ı devre dışı yaptığı için 
Mu’tezile ifrat etmiş. Cebriye ise, insana hiçbir değer vermeyerek tefrit etmiş. Ehl-i 
sünnet beyne beyne vermiş, yani bidayetinde insanı şart-ı adi yapmış, nihayetinde 
Allah’a vermiş. O zaman fiillerimizin bidayetinde Mu’tezile doğrudur. Gelecek tekliftir. 
Geçmiş kaderdir. Fiillerimizde mutlaka sebeblere uymak adetullahtır. Allah’ın rızası, 
Allah’ın sünnetullahındadır, adetinin içerisindedir. 
 
İtikadda:  Teşbih  à ifrattır.  

Tevhid  à vasattır.  
Ta’til   à tefrittir. 

 
Teşbih: tarikatta İsevi meşreb denilir. Her şey teşbihtir der. Mesela tarikatta namazı 
resmi kılar, odasına gider zikrini ihtimamkarane abarta abarta yapar ve anlatır. O 
sünneti, o zikri anlatırken verdiği heyecanı, namazı anlatırken onda biri kadar 
heyecanla anlatmaz. Çünkü namaz surettir, tarikat hakikattir, der. Şeriat surettir, 
namaz surettir, der. Evrad, ezkar hakikattir der. Bunlar teşbihçidirler. Ta’til: her şey 
göründüğü gibi der. Lügatta, her şeyi inkâr manasındadır. Buz buzdur, sudan 
bahsetme der. Ehl-i sünnet mülk ve melekutu beraber almış. Bu buzdur, bu da sudur 
demiş. İkisinin hükmü ayrıdır demiş. Buz sudan olmuştur diye, buza su gibi bakmadığı 
gibi, suya da buz nazarıyla bakmamış. Yani buzun bidayetinde su demiş, suyun 
nihayetinde buz demiş. Teşbihçi, her şey sudur demiş. Ta’tilcide batını inkâr ederek, 
her şey buzdur demiş. Ehl-i sünnet vel cemaat demiş ki: bidayetinde sudur, nihayetinde 
buzdur. İlm-i kelam: sırf aklı alır, ölçüler getirir, itikadı inşa eder, kaideleri, usulleri, 
prensipleri var. Aklı esas alıp kalbi bıraktığı için, kafa kabak gibi, kalbi fındık gibi olmuş. 
Tasavvuf ise: sırf kalbi alır, kalbi inbisat ettirir, aklı bırakır. Aklı bıraktığı için, kafası 
fındık gibi, kalbi kabak gibi. Risale-i Nur ve asrın müceddidlerin eserleri ise – İmam-ı 
Rabbani, İmam-ı Gazali, Mevlâna Hâlid-i Bağdadi, vs- akıl ve kalb bütünlüğüyle 
gidiyorlar. “Akıldan kalbe, kalbden akıla inip çıkmaktan bizar olmuştum” diyor Üstad 
(Mesnevi-i Nuriye 75). 
 
Netice: 

• Mu’tezile; mazide yanlıştır, istikbalde doğrudur. 
• Cebriye; mazide doğrudur, istikbalde yanlıştır. 
• Ehl-i Sünnet ise, ikisinin doğrularının cem’idir. 

 
 
 

Ehl-i Sünnet à Mazide        à  Cebriyeyi   

                      à İstikbalde    à Mu’tezileyi 
Cemedip halde yaşamaktır. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 41 

İtikad-5 
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Allah cc, iman bozulmasın diye, tampon olarak itikadı koymuş. İtikad da bozulmasın 
diye, salabeti koymuş. Salabet itikadın dışa vuruşu. Bu konuyu sonra işleyeceğiz. 
 
“İlmelyakin ve aynelyakîn derecesinde bulunan itikadlarına ve imanlarına …” (Sözler 
100) 
İmanın ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn mertebeleri: 
 

 
• İlmelyakîn  à İtikadlarına 
• Aynelyakîn  à İmanlarına 

 
Aynelyakîn, his seviyesinde. Hakkalyakîn, ruh seviyesindedir, şuhuddur. His 
vicdandadır: Vicdanın içeriği: “İrade, Zihin, His, Latife-i Rabbaniye” den meydana gelir. 
İman kalbdedir. His seviyesinde bir iman. İlmelyakin, vahye bakıyor, dimağa ait. 
İlmelyakin seviyesinde bir itikadım olunca, aynelyakîn seviyesinde imanım olur mu? 
Olur. Çünkü aynelyakîn seviyesinde bir ilmelyakîn oluyor. Öyle bir ilim ki, aynelyakîn 
seviyesinde. Ayet-ül Kübra sayfa 64: “aynelyakîne yakın bir ilmelyakîn ile bildi”. 
Kastamonu Lahikası Sayfa 18: “hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret 
bedahet derecesine gelen bir ilmelyakîn ile…” İlim, subuti sıfattan. Toprak cansız, 
hayat ondan çıkıyor. Allah’ın cc subuti sıfatında: ilim, sem’, basar, kudret… var. Allah’ın 
cc subuti sıfatındaki ilim cansız olur mu? Ruhsuz olur mu? Hayatsız olur mu? İlim; 
canlıdır, ruhludur, şuurludur. İlmelyakine yükseldiğin zaman, o ilmelyakînde 
aynelyakîni de, hakkalyakîni de var. O ilmelyakîn ama, seni öyle bir yere taşıyor ki! 
ilmelyakînin içinde aynelyakîn, ilmelyakînin içinde hakkalyakîn var. O ilmelyakînin bu 
üç mertebesi biterse, aynelyakîne taşınıyorsun. 
 

 
Bu meratib bitince, kalbe geçiyor. Kalbde aynelyakîn var. Aynelyakîn, his 
seviyesindedir, vicdanidir.  
 
İmanın  à İlmelyakîni  à Dimağdadır 

à Aynelyakîni  à Vicdandadır 
à Hakkalyakîni  à Kalbdedir 

 
“Gelecek zamanlar ise, itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur.” (Sözler 145) Çıkarım: 
Geleceği var edip ortadan da kaldıran; itikaddır. İtikadı bozuksa, geleceği yok. Kabirde 
yaşıyor. Ona mezar-ı müteharrik deniliyor. 
 

İlmelyakîn ve          

Aynelyakîn 
derecesinde bulunan   à  itikadlarına ve  

                                        à imanlarına 

İlimin   à İlmelyakin  

             à Aynelyakîn 

             à Hakkalyakîn 

bu meratib bitince  

kalbdeki aynelyakîne inkılab eder 
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“…-haşa yüz bin defa haşa – Allah’a iftira ettiği ve Allah’ı bilmediği ve azaba 
inanmadığı için itikadsız, esfel-i safiline sukut etmiş…” (Sözler 189) Çıkarım: İtikadın 
içerisinde mefhum-u muhalifi itibariyle: Allah’a iftira etmez, Allah’ı bilir, azabına inanır 
�olduğu için, itikadı var demektir. İtikad sahibinde bunlar olur. Azabına inanmak bile 
Allah’ı bilmek kadar önemli. Sadece Rahman ve Rahim ile bilmek eksik oluyor. Azabını 
bilmek bile bir seviyedir. 
 
Allah cc ilim sahibidir, bize ilim verdi. Allah cc Basir, bize göz verdi. Allah cc Semi’, bize 
kulak verdi. Allah cc aciz değil, acizlik vermiş. Nerden hatırına geldi, haşa. Allah’ın 
cinselliği yok, bize vermiş. Allah’ın cc kendisinde olanı vermesi, düz mantıktır. 
Allah’ta olmayanı vermesi, ters mantık. Onu nasıl yaptı diye şaşırıyorum. Allah 
iradesi olduğundan, kâinatı sonra yapmış. Kendisiyle beraber mevcudat var olmuş 
olsaydı, irade olmazdı. Bir şeyi var edip ortadan kaldırmak, irade iledir. Bu 
mevcudatın ezeli ve ebedi olmaması, iradesinden kaynaklanıyor. Tercih edilmiş, 
tercih etme sistemini gösteriyor. Bu anlatacağım hissidir; Allah cc var iken, bu 
mevcudat yoktu. İkinci örnek: bu Küçükçekmece’de kimse yok, Türkiye’de kimse yok, 
dünyada kimse yok, teksin. Daha öncede insanlarla yaşamamışsın yani yok şu anda 
ama insani bilgiler var. Çocuk yok burada ama çocuk bilgisi var. Araba yok burada ama 
araba bilgisi var. Hiç maziden gelen bir bilginiz yok düşünün, teksiniz ve kim olduğunu 
da bilmiyorsun. İnsanın, insan olduğu insanla anlaşılır. İnsan insanlığını bilmiyor. Allah 
var iken hiçbir şey yoktu. Tek başına -tövbe, anlamak için- nasıl bulunabiliyor? Tövbe, 
eşi, aşı, işi yok. Bizi biz eden, bizi bizden eden arkadaştır. Bizi biz eden, bizi bizden 
eden, karşılığımızdır. Hem karşılığımız hem karşı. Bu his tek olunca oluyor. Allah cc 
tek. Ne kadar büyük bir Allah cc. Nasıl yapabiliyor? Tek. Bizim tabirle: sohbet edecek, 
oturup kalkacak, bir yere gidecek. Bu ilimlerin ve her şeyin sahibi. Biz üç-dört saat ders 
yapıyoruz, akşam bir yere gidiyorum kafamı dağıtmak için. Yoksa bu halden 
çıkamıyorum, kesinlikle çıkamıyorum. 
 
Allah ise bu ilimlerin sahibi. O nasıl yapıyor? Yani İlmin zirvesindeyken esbabı kurmuş. 
Kendisinin eşi yokken, eş nereden hatırına gelmiş? Kendisi yalnız iken, beraber olmak 
nasıl hatırına gelmiş? Allah tek başına, nasıl yapıyor? 11. Sözün sonunda şöyle dedi: 
“la tefekkeru: Zatımı tefekkür etmeyiniz.” Mesnevi-i Nuriye’nin sonunda da: “sanatımı 
tefekkür edin ama zatımı tefekkür etmeyin, zira “la tefekkeru” edemezsiniz.” (Mesnevi-
i Nuriye sayfa 257) “tefekkeru fi ala ilahi vela tefekkeru fi zatihi fe inneküm len tekdiru”. 
Çünkü muktedir olamazsınız. Yani: “Cenab-ı Hakkın eserlerini, nimetlerini 
düşününüz, tefekkür ediniz, fakat onun Zatını düşünmeye çalışmayınız. Zira siz 
buna güç yettiremezsiniz. Buna muktedir olamazsınız.” İlimden ilim çıkması 
normal, Semi’den kulak çıkması normal, Basar’dan göz çıkması normal ama sonsuz 
kudretten acizlik çıkması, anormal. Sonsuz gani, sonsuz zenginden, sonsuz fakirlik 
çıkması. Nasıl ki “şeyi zıddından in’ikas ettirmek” (Muhakemat 93). Zıddı, zıddından 
çıkarıyorsun. Şifa hastalığın içindedir. Zıd, müstakil bulunamaz. Zıddındadır. Acizlik 
kudrettedir. Çünkü kudretten acizliği kaldırırsanız, kudret sonsuz olur. O zaman kudreti 
belirli seviyede tutan, acizliktir. Kudretin içindedir. Karanlığı nurdan çıkartmak. Mahlûk 
olmak çok acayip bir şey. Allah, Halık zıddı mahlûk. 
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“Hayale gelen bir şübheyi, akla girmiş bir şübhe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş 
zanneder.” (Sözler 277) Çıkarım: Akla gelen şübhe ile itikada halel gelmez, çünkü 
itikad çok daha yukarıda. Bak dimağın meratiblerine! 
 

 
Hayale gelmiş bir şübheyi akla girmiş tevehhüm ettiren à Şeytan. İnsan onun sözünü 
kendi sözü zannediyor. 13. Lem’a çok önemli bu nedenle. Bu sistemde sırf ben 
oturuyorum zannediyor. Şeytan tasavvura kadar girebiliyor, çünkü oralar serbest 
bölge. Tahayyül zaten safsata, tasavvur bibehre, taakkul bitaraf. Tahayyül ve 
tasavvurda şeytanın hakimiyeti var ama taakkulde yok. Sadece oraya hakimiyeti olana 
girebiliyor. 
 
Buna Risaleden misal: Üstad à Talebesi (Süleyman abi) à Talebesinin damadı 
(berber) à Damadın arkadaşı (münafık). Adam Üstada varamıyor. Cennette şeytan 
bulunamıyor, çünkü iman şart. Arkadaşı münafık, berberlik münasebeti ile damada 
giriyor, işliyor. Damadı, Süleyman abiye işliyor, kayınpederine. Kayınpederi Üstada 
tesir ediyor, etmeye çalışıyor ama Üstad yakalıyor. Bu sistemi de Üstad söylüyor. Gerçi 
bu talebem saf temizdir ama berberlik münasebetiyle damadıyla münafık arkadaşıyla 
tesir almış diyor. Bak, münafık kaç tane yol kullanıyor. Dört yöntem kullanıyor. 
Herkesin etrafında, daire etrafında daire var. Herkes öyle kolunu sallayarak varamıyor, 
varabilen çok az insan vardır. Yukardaki sistem şeytanın sistemidir, şeytan kendisi 
sistemdir. Mudil esmasındandır. Adem as da ve bizde bütün esmalar mevcud. Mudil 
esması dahi mevcud. Nefs-i emmare de Mudil esmasından. Mudil esmasının vücud-u 
haricisi şeytandır, o da var bizde. Şeytan sisteme giriyor, taakkule giremiyor, girene 
giriyor. Mesela adam bana zehir iğnesi yapamıyor, elmaya zehri yapıyor. İçime girene 
sokuyor zehri. Elma da benim içime giriyor. 
 
Sual: Emsalimi niye ortadan kaldırıyorum? 
Elcevab: Çünkü o beni ortadan kaldıracak diye endişeleniyorum. Allah’ın cc kendisiyle 
endişesi yok. 
 
Kim kendisinden emindir? Kendisinden emin olan, ne yaptığının şuurunda olan 
adam, müşteri aramaz, yalvarmaz, şirklerinden yani emsallerinde hiç endişe etmez. 
Çünkü kendisinden emin. Kim kendisinden emindir? İçte doyuma ulaşmış olandır, 
doyumu hariçte aramamıştır. İçerde işi bitiren adam, dışarıdakini ancak gözlemler 
ve ibadet diye bakar. Sen dinlesen ne olur dinlemesen ne olur. Ben tatmin olmuşum. 

İtikad        à   İtikadına halel gelmiş zanneder 

İltizam      à 

İz’an          à 

Tasdik       à 

Taakkul    à  burada zannediyor 

 

Tasavvur  à 

Tahayyül  à  Şüphe gelmiş 

Şeytan buraya  

kadar girebiliyor 
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Ben bende olmaya çalışıyorum, sende olmaya çalışmıyorum ki senin talebin olayım. 
Benim gayem, talebim benim. Sen değilsin ki senin peşinden koşayım. Sen ister dinle, 
ister dinleme. Böyle bir problem yok Allah cc kendisini ortadan kaldıracak bir endişesi 
olmadığı için, fırsat vermiş kâfirin küfrüne. Ve senin gibi görmediği için, Allah cc öyle 
muamele ediyor. Biz portreyi, resmi bütün göremiyoruz. Esbaba tesiri veren, kâinatı 
bütünsel göremeyen verir. Tek tek görenler, esbaba tesiri verir. Hizmete zarar 
verecek gibi sözleri bırak, hizmeti kurtarmayı bırak, İslamiyet’i kurtarmayı bırak, 
İslamiyet’le kurtulmaya çalış! Nurculuk gidiyor değil! ağabeyciliğim gidiyor, 
şahsiyetim gidiyor, hakimiyetim gidiyor endişesidir. Nurculuğu hiç kimse 
götürememiştir, kimse endişe etmesin. Endişede “ben” varım. Kendini kattığın için, 
endişe var. Kendini katmadığın yerde halisiyet var. Halisiyet zaten kanundur, kimse 
dokunamaz. Rahat ol, rahat değilsen, başka bir yerde rahatsızlık var sende. 
 
“İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, ‘Eyvah! Kalbim bozulmuş, 
itikadıma halel gelmiş’ der. O haller…” (Sözler 277) Bak, neymiş! Hal! Fuzuli bir kelam 
değil. Hangi haller? Telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan à zanlar! Zanlar à haletlerini 
oluşturuyor. “O haller galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz’-i ihtiyarisiyle ıslah 
edemediğinden ye’se düşer.” Şeytan taakkule giremediği için, tasavvurda olduğundan, 
cüz’-i ihtiyarisiyle ıslah edemiyor. Çıkarım: Zanlar, şübheler tasavvurda idi. İhtimalatlar 
hep tasavvurda idi. İtikad nerde bak. Zanlarla, itikadı bozuldu zanneder. Sen 
tasavvuruna itikad diyorsan, “veled dallin, âmin”. İtikadını da tasavvura indiremezsin. 
Sistemi değiştiremezsin yani kuruluşunu bozamazsın ama çalışması sana ait. Zanlar 
da insanın itikadına zarar verebilir. Hem itikad bozulursa, insan ye’se düşer. Tahayyül 
tasavvuru, tasavvur taakkulü, taakkul tasdiki vs. besliyor. Bu o yol değil. İtikad en üstte 
olduğu için ve diğer alt mertebelerin bütünlüğü olduğu için, bütün alt mertebelerden 
kendisi de alabiliyor. Müdür ile memur misali gibi.  
 
Gündelik hayatta çoğunlukla ya tasavvurda ya da -televizyon izliyorsan- 
tahayyüldeyiz. Dimağın diğer mertebeleri aktif değil. Düşünce bile yok. Hiçbir şey 
yok. Donuk donuk durur. Aklına bir şübhe geldi zannıyla, itikadım bozuldu, imanım gitti 
diye korkuyor kişi. Hâlbuki imanı gitmesi için önce dimağı komple bozacak, sonra 
vicdana girecek, orayı da bozacak sonra kalbe girip imanı bozacak. Vehimler, 
vesveseler, şübheler, psikoloji sorunlar vs hepsi tasavvurda. Bunu bilse, imanım 
gidecek, aklım gidecek diye korkmaz. İtikad bozulursa, insan ye’se düşer. İtikadı 
bozulmazsa, ye’se düşmez. Fakat ye’se düştüğünü zanneden, tasavvurdadır. Ye’is; 
Allah’tan tamamen ümidini kesmenin halet-i ruhiyesidir. Bir Müslümanda bu 
olamaz. İstese de yapamaz. En alçak bir insan bile asla Allah’tan ümidini kesmiyor. 
Hadis-i şerif: “Kul tövbe etmekten usanmadıkça, Allah cc affetmekten yorulmaz.” 
Tövbeye mâni olan her şey şeytandır. Allah cc bir insanı bir nimetten mahrum edeceği 
zaman, nimeti vermemek değil, nimeti nimet bilmemek verir ona. Yani Allah cc bir 
nimeti layık olmadığı için vermemesinin alameti; nimeti onun nimet olarak 
görmemesidir. Hani vermeyecekti? Vermiş ama nimet olduğunu göstermiyor. Cenneti 
orda bekleyenler, orda girecekler diyor İmam-ı Rabbani Hz. (Hadis-i kudsi) “Allah cc 
kulun zannı üzerinde” olması hasebiyle “fedhuli fi ibadi…” fi = zarf, içinde mektup var. 
“…vedhuli fi cenneti” (Ayet). Yani cenneti orda zannedenler, orda girecek cennete. 
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Cenneti burada zannedenler, burada girecek. Çünkü zannetmesi bile kendisi 
nimettir, girmiştir. 
 
Üstad: Hizmetin ücreti, hizmetin kendisidir, diyor. Şimdi şu an ki bu dersin ücretini 
almayacağız, çünkü şu an kendisi ücrettir. Çünkü bak bu kadar kuyulardan çıktın, 
pazar günü tatilde piknikte mangal yapmaktan, orayı burayı gezmekten, o kuyulardan 
çıktın buraya kadar geldin. Bu nimettir işte! Bu nimetten başka bir nimette verirse, bu 
ihsandır. “Nimeti nimet bilirsen, ihsan olur.”  
 
Allah cenneti neden gaye olarak gösteriyor, amacı nedir? Baba oğluna diyor ki: 
“Oğlum, hafızlık yaparsan sana bisiklet alacağım.” Çocuğun gayesi bisiklet, vesile 
Kur’an ezberlemek. Babanın gayesi Kur’an ezberlettirmek, vesile bisiklet vermek. 
Babanın vesilesi çocuğun gayesi olmuş. Allah cc diyor ki: “Şunu şunu yaparsanız, 
cennetime koyacağım.” Cenneti vaad ediyor, babanın bisiklet vaad ettiği gibi. Niçin 
vaad ediyor? Cennete girmek için değil. Cenneti vaad etmesinin asıl gayesi, insanın 
kendini inşa’ etmesini istiyor. Allah’ın cc gayesi, benim kendimi inşa etmek. Vesilesi 
ise Cennet. Allah cc nazarında Cennet gaye değil. Onun dindeki ifadesi Rıza-yı İlahiye. 
Kulun gayesi cennete gitmek, aracı ibadet yapmak. Allah’ın cc gayesi ibadetle kendini 
inşa etmek, araçta cennet. Bunu fark eden araçlıktan çıkarak, Rıza-yı İlahiye vasıl 
oluyor. Bu manayı bilen, Rıza-yı İlahiye vasıl olur. Yani kendinden lezzet alan, Rıza-yı 
İlahi olmuş olur. Baba çocuğunun hafız olmasını istiyor. Çocuk ama bunu idrak 
edemiyor. Onun idrakine uygun bir teklif yapıyor. Babanın bir idraki var, bir değeri var 
kafasında. Ama çocuk o değeri bilmiyor. Baba diyor ki: hafız olsun. Çocuk ise: hafızlık 
ne, olsa ne olur olmasa ne olur. Onu idrak etmediği için, onun idrak ettiği seviyede 
konuşuyor. Babanın idrakin olmayan veya değersiz olan bir şey, bisiklet. Baba için 
bisiklet bir şey değil, arabaya biniyor zaten. Babanın amacı, hafız yapmak. Aracı, 
bisiklet vermek. Adamın amacı: hafızlık. Aracı: bisiklet. Çocuğun amacı bisiklet, aracı 
hafızlık yapmak. Çocuk bisiklete varmak istiyor. Ona varmak için araç, hafızlık yapmak. 
Baba diyor ki: hafız ol. Ona vardırmak için bisikleti kullanıyor.  
 
Allah cc diyor ki: seni Cennetime koyacağım, bunu yaparsan. Biz Allah’ın cc yaptırmak 
istediğini yapamıyoruz, idrak edemiyoruz. İbadet, ubudiyet; kendini yapılandırmak 
için bir sistemdir. Allah’ın cc bir kârı yok. Çocuk hafız olursa, babaya bir kâr yok. 
Kendini ibadetlerle ve bu derslerle inşa ediyorsun. Allah cc nazarında bil-kuvve 
istidadları bilfiil yapmak, ama insan bunu bilmiyor, idrak edemiyor. Bu sefer “insanın 
fehmine uygun konuşmaya tenezzül etmek” ayetin sırrınca, insanın idrak seviyesinde 
teklif yapıyor. Allah’ın amacı, kendini inşa etmek. Diyor ki: seni Cennetime koyacağım. 
Bunu yap. Araç Cennet, amaç insanın kendisini inşa etmesi. Allah’ın cc teşvik için 
kullandığı bisiklet gibidir. Baba bisikleti hafızlığa vesile yaptığı gibi, insanın kendisini 
inşa etmesi adına Allah cc Cenneti vesile olarak kullanıyor. O zaman Allah’ın cc esas 
gayesinde, amacında kulları Cennete koymak değil. Zaten Cennetteydi insan. Ama 
Cennette kendini inşa edemezdi, çünkü zıdlar yoktu. Allah cc nazarında Cennette 
olmak önemli değil. Allah cc bizi Cennete koymak için getirmemiş buraya. Zaten 
oradaydık. Cennetten çıkarıp, çalış, tekrar oraya koyacağım demek mantıklı değil. 
Allah cc böyle yapmaz, Allah cc oyun oynamaz. Geldiğin yere seni götüreceğim 
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demesi gaye değil ki, cazip de değil, çünkü zaten oradaydım. Baklava yemekten 
kalkana sana baklava vereceğim demek cazip gelmediği gibi. O zaman Cennetten 
çıkmışsa, Cennet bir araçtır. Cennetten üstün bir gayesi olması lazım ki bu insanın, 
Cennetten çıksın. Çünkü üstün bir gayesinin olmasının sebebi, Allah’ın Cenneti araç 
olarak kullanmasıdır. Cennet hakikat ve dünya suret ise, hakikat ve sureti 
birleştirerek mahiyete ulaşmak asıl amaç. Allah’ın gayesi bu olduğu için “fedhuli fi 
ibadi vedhuli fi cenneti”. Rıza-yı İlahi ise: araç ile amacı bilip ona göre davranmaktır. 
 

• Cennet        à Araç 
• İnsanın kendisini inşa etmesi  à Amaç 
• Bu ikisini cem edip davranmak  à Rıza-yı İlahi 
• Rıza-yı İlahi seviyemiz    à Kendini inşa ve ihya ettiğin kadardır.  

 
“İşte şu niyet ve itikad, pek geniş bir şükr-ü küllidir.” (Sözler 361) Çıkarım: Niyet ve 
itikadà şükr-ü küllîdir.  
 
Küll, cüz, küllî, cüzî: Küllî denilince soyuttur ve enfüsidir.  
 

• Küll ve cüz;   à somutlar  
• Küllî ve cüz’î ise;  à soyutlar için kullanılır.  

 
Örnek: İnsanın vücudu külldür. Böbrek, dalak, beyin vs. gibi parçalardan oluşmuş. Her 
bir organ ise cüzdür. Her bir hücrenin içindeki dna cüz değil cüz’îdir. Bu dna bütün 
hücrelerde bulunması, insanı komple büyük bir hücre gibi yapar. Bu da küllîdir. Yani 
cüzîlerin toplamı. Bu nedenle batın meselelerde cüz’î ve küllî kullanılır. Zahir için cüz 
ve küll kullanılır. Yani tabir-i diğerle somut için à cüz ve küll, soyut için à cüz’î ve küllî 
kullanılır. 
 
“Veyahut: Kâinatı abes ve gayesiz itikad eden felasife-i abesiyyun gibi kendilerini 
başıboş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, Halıksız mı zannediyorlar.” (Sözler 386) 
Çıkarım: 
 
İtikadı ne bozar, ne inşa eder?  

• Abes 
• Başıboş 
• Hikmetsiz           
• Gayesiz             
• Vazifesiz 
• Halıksız 

 
Bunların tersi de à itikadı inşa ediyor. Yani itikadı ne bozar diye sorarsak: başıboş, 
hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, Halıksız yani yaratıcısız gibi düşünmek, itikadı 
bozabiliyor. Tersi ise inşa ediyor. 
 

zannetmek itikadı bozuyor. 
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İnce bir manası şu: Kâinatı abes ve gayesiz görürse, itikadı kalmıyor. Tersi olursa, 
yani kâinatın abes olmadığını ve gayesiz olmadığını itikad ederse, itikadı artar. Bir 
insanın itikadı bozulursa, kendini başıboş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, Halıksız 
zannetmeye başlar, kâinatı abes ve gayesiz görür. İtikadı bozuk mu değil mi diye bir 
ölçüdür bu. Böyle görme nisbetinde, itikadı bozuk. Başıboş bir şey yok, hikmetsiz, 
gayesiz, vazifesiz, Halıksız değil, Halık var diye görme nisbetinde, itikadı artar. Cay-ı 
dikkattir ki; itikadı bozan da yapan da aynı şey! Bir şeyi ortadan kaldıran yine kendisidir.  
 
İtikad bozulunca alt meratibleri de bozuyor. Aklı istikamete koyamaz mesela. Psikolojik 
sorunu olan bir inansa ki, tasavvurda bütün her türlü düşünceler var. “Bende niye var?” 
demeyip, çünkü orası serbest saha, serbest bölge, vergi yok orada. Burada herkes cirit 
atıyor. Bunu bilse, bende niye var diye sormazdı. Niye var, çünkü insansın. 
Hayvanlarda tasavvur olmadığı için, onlarda yoktur. Onlar tek boyut yaşarlar. Biz her 
boyutu yaşayabilelim diye her boyutun düşünce boyutları var. İlk etapta kendisi 
düşüncelerini istikamete koyamaz. Aklın belası akıl olduğu gibi, düşüncelerin 
belası da düşüncelerdir. Bir Peygamber veya bir Hızır’ı lazım. Fatih’in Akşemseddin’i 
vardı. Yavuz’un Hasan Can’ı vardı. Behlül Dana’nın Harun Reşid. Yani herkesin biri 
var. Ne yapmak lazım o zaman? Telvihat-ı Tisa’dan söylüyorum: “… onların icmaına 
ve ittifakına istinad edip…” yani kendisinden önceki o insanlar icma etmiş, ittifak etmiş. 
Onların icmaına ve ittifakına istinad ederse, rahatlar. “Evet benim kafam basmıyor ama 
onlar doğru” der. Aklından çıkıp, tasdike geçiyor. Akıl karışıktır ama onların tasdik 
ettiklerini tasdik ederse, işte o zaman akla hükmediyorsun. “O dediyse, doğrudur”, Ebu 
Bekir ra sözü. Bu aynı zamanda sıddıkiyettir. Felsefenin geldiği en son mertebe akıldır. 
İnsanın o “Ben olan Ben’e” akıl demişler. Onların tabirince: us, öz, töz. İnsan akılla 
vardır demişler. Akıl varsa insandır, akıl yoksa değildir. Bu dersler değil sadece Risale-
i Nuru, fizik ve kimyayı da anlamak için, yani tıpta bu haritalama yöntemi gelecekte 
kullanılacak. Bu sefer kavrama çok kolay olacak. Nerde, ne olduğu kendisi seyredecek 
ve kendisi kendisine hâkim olacak. 
 
“Eğer o ene, hikmet-i hilkatini unutup, vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine mana-yı 
ismiyle baksa, kendini malik itikad etse; o vakit emanette hıyanet eder…” (Sözler 537) 
 
Hilkat ile fıtrat: Bu arada hilkat ile fıtrat arasındaki farkı anlatayım, çok sorulduğu için. 
“Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billahtır.” (Mektubat 222) 
Bir tanesi gaye, diğeri netice. Hilkat, Halık - mahlûk gibi düşüneceksiniz. Yaradılış ile 
alakalı. Yaratılmışız. Yaradılışın en yüksek gayesi. O yaradılış, sığırdır, köpektir, 
çiçektir, insandır, kadındır, erkektir hepsinin yazılımı var. Ağaçta hilkattir, sığır da. Bir 
de ayrı bir yazılım daha var. İnsanın ayrı bir sistemi, nebatatın ayrı sistemi vs. var. Ben 
yaratıldım, mahlûkum à hilkat à Halık. Fıtrat ise bu hilkate koyduğu yazılımın 
en yüce neticesi. Yani fıtratını doğru kullanabilmek. İman-ı billah. Fark; kanun ve 
namus gibidir. Örnek: bilgisayarın kutusu, mekaniği, elektriği à hilkat gibi. Yoktum 
vücud buldum bu hilkattir. Ben ben olmama yani diğerlerinden imtiyazlı olmam ise 
fıtrattır. “Eğer o ene, hikmet-i hilkatini unutup” dedi, fıtratını değil, hilkatini. “Vazife-i 
fıtriyesini terk ederek” yani fıtratını. “Kendine mana-yı ismiyle baksa” yani kürs, nefis. 
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“Kendini malik etse” yani eylemde, zekât vermez çünkü benimdir der, kendisinin 
zanneder. 
 
Çıkarım: Emanete hıyanet bu sayılan dört şey ile olurmuş. Yer, gök ve dağlar bu 
emaneti almadı, içi çok ağır dedi ama insan hiç içeriğine bakmadan hemen kabul etti. 
Emanete hıyanet edebilmesi için, şu dört tanesi kısmen bozulması lazım. Zarar görme 
nisbetinde emanete hıyanet ediyoruz hepimiz, derecesine göre. 
 
Emanete hıyanet eden kişi: 

1. Hikmet-i hilkatini unutmak 
2. Vazife-i fıtriyesini terk etmek 
3. Kendine mana-yı ismiyle bakmak 
4. Kendini malik itikad etmek 

Böylece emanete hıyanet etmiş oluyor. 
 
“Vücudu, tebeidir. Yani başka birisinin vücudu ile kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder.” 
(Sözler 539) Çıkarım: İtikad; vücuduna asıl olarak bakmazsa, tebeidir görürse, yani 
başkasının vücuduyla kaim ve icadıyla sabit görürse, oluşuyor. (Müsbet itikad) İtikad; 
vücud anlayışına bakışından ortaya çıkıyor. (Kâinatın ve kendi vücuduna) 
 
Kendi vücudu: 

1. Başka birisinin vücudu ile kaim (mevcud olan, ayakta duran, kendi vücuduna 
yani varlığına bakışı) Kendi vücudu: 

2. Başka birisinin icadıyla sabit (yani hayal olmayıp gerçek olması) 
 
Bu iki anlayış ile bakışından mana-yı harfi oluşuyor. Mana-yı harfi de kişide itikadını 
oluşturuyor. 
 
Tencereye koy: 

1. Benim hilkatim bir Haliktan geliyor 
2. Başka birisinin fıtratıyla, yazılımıyla bende benlik çıkıyor. Hilkat ve fıtratı 

karıştırmaktan à itikad çıkıyor. 
 
Yani hilkat ve fıtrattan anlayışıma göre itikadım oluşuyor. O zaman itikadımızın 
zemini, bakışımızla – mana-yı ismi ve mana-yı harfiler – oluşuyor. Bu nedenle “kırk 
sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelam öğrendim. 
Kelimelerden maksad: Mana-yı harfi, mana-yı ismi, niyet, nazardır.” (Mesnevi-i Nuriye 
51) demiş Üstad. Bunlar itikadı oluşturan şeyler. O zaman hilkatin en yüksek gayesi, 
fıtratın en yüce neticesi à itikad, Allah’a iman. Hilkat ile fıtratın cem’inden à itikad. 
Kendimize ne kadar hilkat, yaratılmış olduğumuzu ve fıtratımız, bize ait olmadığını 
anlayış nisbetinde, itikad seviyemizi oluşturuyor. Yani Allah’ı o seviyede anlıyorsun. 
İtikad, Allah’ı anlamak demektir. Allah’ı anlama seviyemizdir. 
 
Mesela : 

• Öyle bir Allah ki, sebeblere mahkûm ediyor.  à Mu’tezile. 
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• Öyle bir Allah ki, sebeblere değer vermiyor  à Cebriye. 
• Öyle bir Allah ki; sebeblere de değer veriyor ama neticeyi kendisi yapıyor à Eh-

i Sünnet. 
 
Yaratıldığımız için, hilkatimiz. Ama bana vazife yüklenmiş, fıtrat bu. Sığıra ayrı, ağaca 
ayrı vazife verilmiş yani yazılımı var, kadının ayrı yazılımı var, erkeğin ayrı. Bu sistem 
olan yazılımın adı fıtrattır. İmandan sonra en en en en büyük nimet; “var olduğunu 
bilmektir.” Felç olsa, kör dahi olsa, ‘Ben varım’ diyebilmek, varlığının farkındalığı 
olması. Fıtratta muayyenlik yoktur, tasavvurdur. Dimağ meratiblerin komplesi olan 
sistem, hilkattir. Sistemi yani beni yapmak, mahluku yapmak bir Halık’ı gerektiriyor, 
diyebilmek. Ama beni yaptı da, niçin yaptı sorusunu sormak, fıtrat cevap veriyor. 
Fıtratta yani yazılımda her şey yapabiliyorsun, düşünebiliyorsun, sabit 
düşünemiyorsun (tasavvur meratibi). Sebebi: zengin olasın diye, düşünce zenginliği 
insana zenginlik katar. Bu fıtratında her şey olabilme üzerine yaratılmışsın. Her şey 
olabilirsin. Karl Max da olabilirsin, Peygamber de olabilirsin, süfyan da olabilirsin, Said 
Nursi de olabilirsin. Bu fıtratın zenginliğindendir. Dolayısıyla bu fıtrattaki her şey 
olabilme istidadı, o fıtrat, itikadımızın şeklini oluşturuyor. Batıl itikad, hak itikad. 
İtikadımızı oluşturuyor denilince, menfi ve müsbete gider. Ama hilkatini fark edersen! 
farklı noktadan izah: bu niçin tahtadır? Tahta olduğunu bilmediği için. Kendisi canlı 
olmadığı için. Hayvan niye tahta değildir? Kendisini hissettiği için. ‘Hayvan niye insan 
değildir?’ Kendisini fark etmediği için. İnsan niye insandır? Kendisini fark edip 
farkındalığı kazandığı için. Yani itikadın her şekli olabilmesi insana zenginlik katıyor. 
Tahayyülümüzden ve tasavvurumuzdan her şey olabiliyoruz. Taakkul zaten bitaraftır. 
Tahayyül safsata, tasavvur bibehre, taakkul bitaraf, tasdik iltizam. O zaman bitaraf olan 
taakkul, tasdikte taraf olmuş oluyor. Bir tarafa taraf oluyor, iltizam ediyor. Tarafsızlığını 
kaybediyor. 
 
Tasdikteki iltizam: Akıldaki bîtaraflığı kaldırarak, yani aklın bir tarafını kaldırıp bir 
tarafını belirleyen à senin tasdikinle iltizama gelmendir. 
 

Tasdik   à Bir tarafını ifade ederek tarafsızlığın kalkmış haline iltizam 
Taakkul  à Bîtaraflığını kaldırarak  
Tasavvur  à 
Tahayyül  à 

 
Tasdikte tarafsızlık yok. 15. Sözdeki misal: şeytan dedi ki: “Sen Kur’an’ı Allah kelamı 
zannettiğin için âli görüyorsun. Beşer kelamı kabul et öyle bak.” Üstad diyor ki: 
“Allah’tan başka kimse Kur’an’a -benimdir- demiyor. (Peygamber asm dahil). Eğer bir 
münazaralı bir mal bulunsa ve iki kişi -benimdir- diye iddia etse, o zaman diyebilirsin 
ki, isbat edenin eline verelim. Ama Allah’tan başka bunu iddia eden yok. O zaman 
insanın eline niye veriyorsun? hiçbir insan ‘Kur’an benimdir’ demedi ki. Madem 
Allah’tan başka kimse benimdir demiyor, o zaman Allah’ın elinde dursun, Onun 
olmadığını sen isbat edebilirsen, elinden düşürürsün.” Şeytan buna bir şey 
diyemeyince diyor ki: “Allah kelamı da deme, beşer kelamı da deme, ortada bir şey 
olsun”. Üstad: “münazaralı bir mal bulunsa, ortada olamaz,” ya bunundur, ya onundur. 
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Hem bunun yanında değilse (yani Allah’ın), neyin yanına koyarsan koy, ister ortaya 
ister karşıya koy, bunun (yani Allah’ın) yanında değildir. O zaman bunun (yani Allah’ın) 
elinden almış oluyorsun. Ama Allah’ın elinden alamazsın, çünkü -benimdir- diyen 
kimse yok. Ortası yani tarafsızlık da fail olmadığı için, Kur’an benimdir diyemez. Tasdik 
bölgesi tarafsız olmadığı için, Üstad buradan mağlub ediyor şeytanı. Tarafsızlık ise 
tasavvurdadır. Rüştü abi derdi ki: “İnsanlık dünyasında biz “bir-tarafız,” İslam’ın 
tarafındayız, tarafımız bellidir. Müslümanlar içerisinde “bî-tarafız.” Tarafımız yok, 
hepsini severiz.” İnsanlığın hepsini sevmeyiz, hümanist değiliz, biz kafiri sevmeyiz. 
Allah cc sevme dediği için. El hubbu fillah, vel buğzu fillah. Allah’ın sevme dediğini 
seven, Allah düşmanıdır. Bu kişiler cehennemde yerini hazırlasın. Dostunu düşmanını 
Allah cc belirleyecek. Sen belirlemeyeceksin. Çünkü sen hilkatsin ve fıtratsın. 
 
“Salabet itikaddan…” (Sözler 706) Salabet (lügat manası): metanet, doyma, sağlam, 
mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet, sebat gibi sıfatlarla muttasıf 
olmak. Bunun zıddı: laubalilik. Çıkarım: İtikaddan salabet. İtikadı sağlam olduğu için, 
salabeti var. 
 
“Hakaik-i imaniyeyi sağlam bir surette itikad etmek” (Mektubat 22) Çıkarım: Hakaikte 
itikad kullanıyor yani esmaların meratiblerindeki; hakaiktir. 

• İtikad; esmaların meratibinde cevelan etmektir. 
• İtikad; hakikatlarla oluşur. 

 
İmanın mahiyeti var, imanın hakikatı, imanın kanuniyeti, imanın sureti var. 
 

• İmanın mahiyeti  à Allah’a cc bakar 
• İmanın hakikatı  à Esmaya bakıyor 
• İmanın kanuniyeti  à Mukannen tecellisidir (varlık, kanun şeklinde)  
• İmanın sureti   à Cilve, cemal, nakşı ve sanatıdır. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 42 

İtikad-6 
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“Dalalet vadilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım.” 
(Mektubat 23) Çıkarım: İtikad insanın kişiliğini oluşturur veya kişiliğini oluşturan onun 
itikadlarıdır. İtikad, insanın kişiliğini oluşturuyormuş. Batıl veya hak itikad. İnsana kişilik 
verir veya kişiliğini ortadan kaldırır veya kişiliğini oluşturan itikadlarıdır. Dimağın diğer 
meratiblerine kişilik kazandırıyor. 
 
İtikad; tahayyülüne, tasavvuruna, taakkulüne, tasdikine, iz’anına ve iltizamına kişilik 
kazandırıyor. Dimağda meratibler müstakil gibi gözükürken, hepsi hepsiyle alakadar 
ve hepsi bir üstünü de inşa ediyor. Aynı zamanda o kaliteli üst alttakini inşa ediyor. 
Mesela kaliteli tasdik dönüyor, taakkulü inşa ediyor, yapılandırıyor. Mesela itikadın 
sağlam ve kaliteli ise, tahayyülünü de kaliteli yapıyor. Gaye-i hayali oluyor. Üstad: 
“Gaye-i hayali olmazsa, zihinler enelere döner” diyor. Bir gayesi, bir hedefi yoksa ben 
merkezli hayaller olur. Ya cinsellik, ya mide, ya şöhret olur. Hayalleri bu merkezde olur. 
Gaye-i hayalin bir seviyesi olmayınca, önüne gelen bir şey gaye olur, gayesi de hayali 
olur. Kimin gayesi ne ise, hayali de o cinsten olur. Kaliteli itikad tahayyülü de değiştirir, 
ona hedef tayin eder. Biz bu dünyaya sahiplenmek için, sahip olmaya gelmedik. Şâhid 
olup, gerek manevi gerek zahiri şehîd olmaya geldik. Biz bu dünyaya sahip olmaya 
değil, şâhid olup şehîd olmaya geldik. Mevcudata şâhid olacağız, aynalardaki 
Cenab-ı Hakka. Cenab-ı Hakkın zatına da yani kainattakine değil, kendimizdekine de 
şâhid olacağız sonra bu şâhid olmanın mertebesinin akıbeti de şehîdliktir. Hakikat 
şehîdi… 
 
Senin kim olduğunu belirleyen bir tanesi de, sen seni görmen için: Evde hiç kimse yok, 
tek başınasın ve her şeyi seyretme imkanın varken misal televizyon varsa evde, o 
sensin. O evde namazı nasıl kılıyorsan, sen o’sun. Sen sanasın! Sokakta yürürken, 
tahayyülüm ve tasavvurum hangi cinsten ise – doktorluk, tüccar gibi mesleki 
düşünceler hariç yani beşerî levazımatın dışında – boş kaldığımız zaman bizi hayal 
nereye çekiyor? Üç tane şahsiyetinizi sakın kaçırmayın. İnsanda üç tane şahsiyetin 
olduğunu bilemeyen, kendisini asla ve kat’a psikolojiden kurtulamaz. Asla ve kat’a 
evde huzur bulamaz, asla ve kat’a Allah’a karşı ümitli veya ye’is girdabından, 
anaforundan kurtulamaz. 

 (vs böyle devam ediyor…) 
(meydana gelen itikad tek tek geri dönüyor) 

İHYA’DIR 

İNŞA’DIR 

Sistemin  

kendisindeki  

yapılanma 
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Tahayyül à tasavvuru yapılandırıyor. Aynı zamanda taakkulü yapılandırıyor, tasdiki 
de yapılandırıyor, iz’anı da yapılandırıyor, iltizamı da yapılandırıyor, itikadı da 
yapılandırıyor, besliyor. Tasavvur à taakkulü yapılandırıyor. Taakkul à tasdiki 
yapılandırıyor. Tasdik de iz’anı, vs. böyle devam ediyor. Tasavvur dahi tahayyül gibi 
üst mertebeleri yapılandırıyor. Aynen diğer mertebeler de öyle. Hem üst hem alt 
mertebeleri yapılandırıyorlar. 
 
Şimdi bu şekilde itikad meydana geldi, batıl veya hak. İtikad iki yönlüdür: batıl ve hak. 
Batıla da itikad var, hakka da itikad var. Fakat batıla iman yoktur. İman tektir çünkü 
iman, Allah’ın nurudur. “İrade-i cüz’iyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin 
kulunun kalbine koyduğu zatının nurudur” (İşarat-ül İ’caz 42). Zaten itikad, iman 
korunsun diye payandadır. İtikad derslerimizdeki en güzel tesbitlerimizden bir tanesi 
bu: Allah cc imanı o kadar koruyor ki, vehim ve vesveseler yani darbeler, 
imandan önce itikada geliyor. İtikadı bozuk olunca, kâfir olmuyor, ehl-i bid’a oluyor. 
Meydana gelen itikad geri dönüyor ve tahayyülü yapılandırıyor yani inşa ediyor. 
Tasavvuru, tasdiki, iz’anı ve iltizamı da inşa ediyor. 
 
Bu sistemi bilmeyen bir insan veya bilen insan, vesvese ve vehmini öyle bir terakkiye 
basamak yapar ki, akıl ve hayalin durur. Değil vesvese ve vehmin seni hasta etmesi. 
Mesela tahayyül ve tasavvurda düşünce bozukluğu var dersek, bilirsin ki, bu birimler 
müstakildir. Ben çok kötüyüm, aklım gidecek gibi sözleri aklı söylüyor, taakkulde. 
Ruhunu ruhuyla inkâr edenler gibi. Oysa “aklım gidecek” düşüncesi, düşündüğüne 
göre, aklı gitmemiş daha. Aklı gitse, eli gibi aklının gittiğini bilmez. Bilmediği için delidir. 
Deli olduğu için, aklının gittiğini bilmiyor. Hala aklım gidecek diye endişeleniyorsan, 
aklın taakkulde. Senin bu düşüncen ise tasavvur birimindedir. Tasavvurun bozuk diye 
taakkulun da bozuk denilmez veya tasdik’in de veya iz’anın da. Bütün bu birimlerinin 
bozulduğunu zannettiği için ilaç içiyor. 
 

• Her şeyi seyretmekle à Tahayyül bozulur 
• Her şeyi okumakla à Tasavvur bozulur 

 
Her şeyi seyretmek; tahayyülü, her şeyi okumak; tasavvuru bozar: Taakkul ise 
endişe eder, aklım gitti mi der. Aklın gitmediğine delil à endişe etmesidir. Oysa bütün 
bu dimağdaki meratib birimlerinin ayrı ayrı birimler olduğunu bilse, bir birim bozulunca, 
peynirin ucundan keser gibi kes at onu yani bloke et. Aynen şu misal gibi: eline diken 
batınca, vücud o batan yerin etrafını çeviriyor, bloke ediyor. Sarı irin olarak kurutup 
orayı dışarı atıyor. Sen de bozuk olan birimi bloke et, çünkü sistemde hepsi müstakil 
birimlerdir. Birbirine geçişler olduğunu unutma. Psikolojik sorunun tasavvurda 
olduğunu unutma. Bunu bilmediği için komple bütün sistem bozuldu zannıyla ilaç 
kullanıyor. Fakat bilse ki, tasavvurda darbe yemiş yani düşünce bozukluğu geliyor, o 
zaman çaresi à her şeyi dinleme ve her şeyi okuma! 
 
Rüyalarım bozuk, kâbuslar basıyor, zihnime türlü türlü şekiller geliyor dersen, 
çaresi à film seyretme, internetlere girme, çünkü bunlar tahayyülü bozuyor. 
Bunlar maddi organ değil ki, tahayyül hapı, tasavvur hapı, taakkul hapı, itikad hapı 
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verilsin, ta ki düzeltmek için. Var mı böyle bir hap? Tasdikim bozuk doktor bey, bana 
tasdik hapı ver! Bütün birimlerin hapı à Risale-i Nur. Bu sistemi bilmeyen, ilaçtan 
kurtulamaz. 
 
Dikkat Latifesi: Bu nedenle Nur talebelerin kafasında bir “dikkat” latifesi var. Nur 
talebelerine bu sebepten dolayı her şeyi okutturamazsın, her şeyi seyrettiremezsin. 
Çünkü onun o sistemi aktif, “dikkat latifesi sistemi.” Dikkat öyle kuru laf değil, latifedir. 
O canlı olursa hem dersleri canlı dinlersin, hem dersleri canlı okursun, hem de bu 
meseleyi canlı çözersin. Dikkat, her şeyi makamına koyuyor. Misal bir memura 
çeşitli mevzulara ait dosyalar veriyorsunuz ve bunların hepsi bir depoya yığılsa, lazım 
olan dosyayı onların arasından bulmak zor olur. Dikkat latifesi her dosyayı ayrı ayrı 
tasnif ediyor yani mevzulara, kişilere göre ayırıp istif ediyor. İşte bu dikkat latifesi 
nurcuya diyor ki: Her şeyi seyretme, her şeyi okuma. Her şeyi seyredenin tahayyülü, 
her şeyi okuyanın tasavvuru bozuk olur. Ondan sonra genellemeye başlar, “ben hep 
bozuğum” der. Bozuk değilsin. Demek nasıl ki dimağın alt birimleri her bir üst 
birimleri inşa ediyor, aynen öyle de üst birimler her bir alt birimleri ihya ediyor. 
 

• Aşağıdan yukarıya à İnşa 
• Yukarıdan aşağıya à İhya 

 
Çünkü bir ağaç aşağıdan yukarıya doğru inşa olur, aşağıya da Allah’tan ihya eder, 
hayat verir. Kaliteli bir itikadın kaliteli tahayyülü olur. İş dünyası hariç, doktorluk, 
esnaflık vs. çünkü elbette aklımız onlara da çalışacak. Onun dışında boş kaldığı 
zaman, bir insanın tahayyülü ve tasavvuru nereye çalışıyorsa, o insanın kendisini 
belirleme, tanıma adına güzel bir kimliktir. Yani evde tek başına kaldığın zaman 
namazı nasıl kılıyorsun, televizyonda nerelere giriyorsun, o sensin, seni sana gösterir. 
İtikad, tahayyülü düzeltiyor, tasavvuru düzeltiyor, vs. İhya ve inşa bütünlüğüne à 
yapılanma denir. 
 
İtikadın ne kadar sağlam olursa, tahayyül o kadar sağlam çalışır. Çünkü Üstad: “Gaye-
i hayal olmazsa, zihinler enelere döner” diyor. Yani beşerî levazımatın dışında hayalin, 
gayen, zihnin nereye çalışıyor? Ene’nin altyapısı uçkurluk, mide, kariyer vs.’dır 
kısacası. Bir gayesi olan, yatakta dahi gayesini düşünür, hayali gayesine çalışır. 
 
İtikadın sağlamlığı; tahayyül ve tasavvurunu -kontrolsüz çalışırken- kontrol edebilir. 
Kontrol seviyesi ancak yüzde elli olur. İlla ki ara sıra gelir bir şeyler, çünkü şeytanın 
çalıştığı, cirit attığı bölgedir. O bölgeye günah yazılmıyor. Çünkü şübhe, vehim ve 
vesvese à tasavvura gelir, günah yok burada. Zaten tahayyülden safsata, 
tasavvurdan bibehre (nasipsiz yani) ve taakkulden bitaraf çıkıyor. Tasavvur İstanbul 
çöplüğü gibidir demiştik. Senin kontrolün dışındadır, yangından ne kadar mal 
kurtarırsan o kârdır. Tasavvurun bozuk olmaması çok istisnadır. Ne okudun, 
tasavvurda. Ne seyrettin, tasavvurda. İtikada zor gider. Bitaraf olan taakkula dahi 
giremiyor. Tasdik mihenge vuruyor taakkula geleni, ilim oluyor. Oraya kadar hep bilgi. 
Hem müsbeti hem menfisi var. Bu nedenle itikadın menfisi de olabiliyor. 
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• Her şeyi seyretme  à Tahayyülün kaliteli olsun. 
• Her şeyi okuma   à Tasavvurun kaliteli olsun. 

 
Tahayyülünü ve tasavvurunu kontrol etmek istiyorsan, her şeyi seyretme ve her şeyi 
okuma! Bunu yapamıyorsan, herkesle arkadaş olma à ikisinin cem’i. Herkesle aynı 
yerde olma. 
 
“Şu mukavele ve mükâlemeden anlaşılıyor ki; iblisin enaniyeti, kibri melaikeye sirayet 
etmiştir ve yaptıkları istifsara, bir taifenin itirazı da karışmıştır.” (İşarat-ül İ’caz 210) 
Şeytanın pisliği, şeytanın şüphesi, şeytanın vesvesesi meleklere bile sirayet etmiş! 
Sen melek misin ki, sana sirayet etmeyecek. “Ya Rabbi, kan ve fitne çıkaracak 
insanoğlunu mu yaratacaksın?” diye sormuşlar. Allah cc: “Sizin bilmediğinizi ben 
bilirim. İnsanoğlundan takip ettim bir gaye var ki, onun şerlerini nazara almam.” Cenab-
ı Hak öyle bir gaye takip ediyor ki, şerlerini, fitnelerini, günahlarını bir derece nazara 
almıyor. Allah cc ihmal etmez, mühlet verir. Melek şeytana tesir edemedi, şeytan 
meleğe tesir etti. O zaman dinimizde, ehl-i sünnet vel cemaatteki kaide: eğer hayır 
yaparken şerle karşılaşacaksan, farzı da terk et. Yeter ki, haram işleme! Def-i 
mefasid, celb-i nefaya rüçhaniyet kesbetmiş. Bilhassa bu asırda üss-ül esas olmuş. 
Bak: melekle şeytan bir araya gelmiş. Melek şeytana tesir edememiş ama şeytan 
meleğe tesir etmiş, sirayet etmiş. Sonra melekler: “Subhaneke la ilme lena illa ma 
allem tena inneke entel Alim-ül Hakim. Sen subhansın, biz bilmiyoruz. Bizde var olan 
bilgi de sendedir. Özür diliyoruz, ya Rabbi” dediler. 
 
Sirayet, in’ikas ve insibağ kanunları: Bunlar bize şunu anlatıyor: Sirayet, in’ikas ve 
insibağ kanunu var. Bana bir şey olmaz deme! Kimliksiz ve kişiliksiz insanlarla 
oturup kalkacağım ve bana bir şey olmayacak! İlk önce sirayet eder, sonra 
in’ikas eder, sonra da insibağ eder. İnsibağ yani seni boyalar. Sahabe ile 
Resulullah’ın arasındaki ilişki à insibağdır. İman ettiğimiz şeyler de bizi besliyor. 
Allah’a cc iman ediyoruz, meleklere iman ediyoruz à bunlar da bize in’ikas ediyor. 
Beraber bulunduğumuz kişilerden ve bulunduğumuz mekânlardan da à bize sirayet 
eder. 
 

 
Kelam; sefirdir. Mesela: Suudi Arabistan’ın kendi devleti var, kendisinindir. Ama 
Türkiye’ye konsolosluk kurmuş. Türkiye toprağı içindeyken Suudi Arabistan’ın 
tapusudur. Ve Cidde’deki Türk konsolosluğu da öyledir. Konsolosluklar; kelamdır. 
Yani ruhlar arasında sefirlik var. O devlet, bu devlet. O devlette iken, ben onun 

İnsibağ  à Ruhunu 

İn’ikas   à Kalbini                 

Sirayet  à Dimağını 

bozar  

veya  

yapar 

Sirayet à bir arada bulunmakla       (Sözler 433) 

İn’ikas à göze bakmakla 

İnsibağ à konuşmakla, çünkü kelam; ruhun, vücud-u haricisidir.   

Sirayet à Dimağa                        à şeytanın meleklere sirayeti 

İn’ikas  à Kalbe (yani vicdana) à gözle 

İnsibağ à Ruha                          à kelamla (ilim & irade & kudret)     
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içindeyim. Kelam ile. Karşının içini yapılandıran, içeriyi değiştiren. İtikad iltizama ayrı 
tesir ediyor, iz’ana ayrı, tasdike ayrı, taakkula ayrı, tasavvura ve tahayyüle ayrı tesir 
ediyor. Her mertebeye yaptığı tesirler farklı olduğundan farklı anlam taşmış. Bütün alt 
mertebelerin bütünselliği ile itikadı inşa etti. İnşa olunan itikad, ihya oldu. İtikadını fiilen 
yani eylemsel gösteren; kişinin salabetidir. Tahayyül ve tasavvur à ortak alandır. 
Burada kontrol yok. Niye vehim ve vesvese geliyor diye hayret etme. Az olsun 
istiyorum diyorsan, seyrettiklerine ve okuduklarına dikkat et. 
 

• İnşa’da yukarıya doğru söz konusu  à kesbiyet. 
• İhya’da aşağıya doğru söz konusu  à vehbiyet, yani ilham, mazhariyet. 

 
Sebebi: “Ey ashabım, ilim yapmadan ilim ister misiniz?” diye sorar Resulullah asm. 
Ashabı bu nasıl olur diye hayret ederler. “Takvanızı artırın” diye cevap verir Resulullah 
asm. Takvayı arttırınca, ilham yağar. Takva nedir? Sabaha kadar namaz kılmak, 
gündüz akşama kadar oruç tutmak, hayatını vakfetmek, sadaka vermek değil! Takva; 
1. Def-i mefasid. 2. Terk-i kebair. Kafa, terklerle çalışır. Kalb, evrad, ezkar, ibadet 
ve ubudiyetle yani eylemle çalışır. Kafa; yapmamakla çalışır. Günahları terk 
edersek, ilhama mazhar oluruz. İbadetleri yaparsak, “kalb ancak Allah’ın zikriyle 
mutmain olur”, kalbimiz uyanır. 
 

• Günahlardan uzak durursak à Tasavvurumuz kıblesine koyulur. 
• Evrad ve ezkarları yaparsak à Tahayyülümüz de kıblesine koyulur. 

 
Gaye-i hayal olmazsa, zihinler enelere döner. Mana-yı muhalifiyle: Gaye-i hayali 
olursa, zihinler hakikate döner. 
 
“Ben görüyorum ve itikad ediyorum ki…” (Mektubat 215) İtikadına yaptığı malzemeleri 
cümlenin devamında sayıyor Üstad. Çıkarım: İtikad; dimağın bütünlüğüdür. Dimağın 
her bir mertebesi diğerini etkiler, katkı sağlar. Fakat itikad ise; onların bütünlüğünün 
ifadesidir. Dimağın mertebelerinden birinin eksikliğini kabul etmez itikad. (Hakiki 
kemaldeki itikad). Batıla itikad; dimağın bir veya birkaç tane mertebesinin 
eksikliğinden geliyor. Bütünlük olunca, hakka itikad oluyor. Bu bütünlükten 
hakikat meratiblerine mazhar olur. Bu mazhariyetten de ehl-i hakikat unvanına sahip 
olur. 
 
İnsanın üç şahsiyeti: İtikadınıza her şeyi koymayın çünkü insanın üç şahsiyeti var. 
Bunları karıştırırsak hem içsel dengemiz bozulur hem birbirimizle olan münasebetlerde 
zulüm olur. 
 
1-Beşeriyeti var: çok hadiselerle etkilenir, kusurları var, bunu diğer şahsiyetlere mal 
etme. 
2-Ubudiyeti: Allah’a karşı tefekkürü, Allah’a karşı orucu, Allah’a karşı namaz kılışı, 
içteki tefekkürü. 
3-Vazifedarlık: bu şahsiyetin diğer ikisiyle hiç alakası yok, Allah’ın vazifelendirdiği. 
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Hulusi abi diyor: “Ders anında bende garip haller oluyor.” Üstad da diyor ki: “Velayet-i 
kübra olan veraset-i nübüvvetteki makam-ı tebliğin envârı altına girdiğin içindir. O vakit 
sen, dellâl-ı Kur'an Said'in vekili belki manen aynı hükmüne geçtiğin içindir.’’ (Barla 
Lahikası 253) 
 
Eğer bu dimağ sistemindeki meratibler ve sistem düzgün çalışırsa, hakka itikad olur. 
Ve birbirimizi ilah edinmeyiz. Eğer bu sistemde bir veya birkaç yerinde sorun varsa, 
Allah’ın dediği gibi “Birbirinizi ilah edinmeyin” demez, yanlış dahi olsa “bir bildiği var” 
der. Allah’ın cc yanlış dediğine yanlış diyemiyor! Veya Allah’ın cc hak dediğine hak 
diyemiyor! 
 
“Ben itikad ediyorum ki…” (Mektubat 215) İtikadına yaptığı malzemeleri cümlenin 
başında sayıyor Üstad. Çıkarım: Burada da aynı. İtikad denilen sistem tek değil. 
Altyapısında diğer meratibleri barındırır ve onlardan beslenir. 
 
“Hem imanda öyle 
1- fevkalade bir kuvvet, 
2- harika bir yakin, 
3- mucizane bir inkişaf, 
4- cihanı ışıklandıran bir ulvi itikad taşımış ki…” (Mektubat 218)  
Taşıyan; İman. Taşınan; ulvi itikad, mucizane bir inkişaf, harika bir yakin, fevkalade 
bir kuvvet. Çıkarım: İtikad; imanın içindedir. Bunu tekrar etmek, değerindendir: Allah 
cc imana o kadar değer veriyor ki –zatının nuru olduğundan– Allah cc imanı çıplak 
koymamış. Mukaddes emanet olan imanı her vehim ve vesvese ve şüpheden 
korumak ve yormamak için, imana gelecek içsel ve dışsal tazibler, zanlar, 
şüpheler, vehimler, vesveseler à itikad payandasına geliyor. İtikad adeta; imanı 
korumak adına bir bariyerdir. 
 

• İtikadı da korumak  à Salabet. 
• Salabeti korumak  à Amal. 
• Amali korumak   à Fiil. 
• Dışa doğru sayalım: İman à İtikad à Salabet à Amal à Fiil 

 
Fiilleri bozulacak ki, âmâlleri yani emelleri bozulsun. Emelleri bozulunca, salabeti 
bozulacak. Salabeti bozulunca, itikadı bozulacak. İtikadı bozulunca, vicdanı bozulacak. 
Vicdan bozulunca, Latife-i İnsaniyesi bozulacak. Latife-i İnsaniyesi bozulunca, imanı 
bozulacak. Bu kadar bozulduğu yerde senin bir katkın yoksa bozul sen canım artık. 
 
İmanın içinde: Fevkalade bir kuvvet: Kuvvet maziye bakar. Tövbelerle temizler. Tövbe, 
ruhun gusül abdestidir. İmanın bir kuvveti bir de nuru var. Kuvvet maziye, nur 
istikbale.  
 

• İmanda nur denilince  à dağ.  
• İmandaki kuvvet   à dere. “Mazinin dereleri, istikbalin dağları” diyor Üstad.  
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Eğer okunan kitabı hayal ile okursak, kalıcı oluyor.  
 
Risale-i nuru: 

• Dimağ ile okursa   à Fikir olur 
• Vicdan ile okursak  à His olur 
• Kalble okursak   à Duygu olur 
• Vicdanen okursak  à Latife olur. 

 
Kur’an’ı: 

• Dimağla okursak   à İtikad olur 
• Vicdan ile okursak  à Tarafın ve tarafgirliğin olur 
• Kalble okursak   à İman olur 
• Ruhla okursak   à Sen olursun, bütünselliktir.  

 
İmanın içerisinde: 

• Fevkalade bir kuvvet var.    à Kuvvet maziye bakar. 
• Harika bir yakin var.     à Nur, geleceğe bakar. 
• Mucizane bir inkişaf var.    à İçsel yapılanma ve bütünlenme 
• Cihanı ışıklandıran ulvi itikad var. à Kişiliktir. Kişiye kişilik kazandırır.  

 
İman bu dört taneyi taşımış. 

• Kuvvet  à Ruh 
• Yakin  à Kalb 
• İnkişaf  à Vicdan 
• İtikad  à Dimağ 

 
İtikada ışıklandırma varmış. İtikad ışıklandırır. Üstadın misaliyle: ışıklı panolar gibidir 
itikad.  
 
İmanın içerisinde: 

• Fevkalade bir kuvvet var.    à Ruhta 
• Harika bir yakin var.     à Kalbte 
• Mucizane bir inkişaf var.    à Vicdanda 
• Cihanı ışıklandıran ulvi itikad var. à Dimağda 

 
Bunların hepsi imanın içerisinde ama ene imanın içerisinde değil. İmanı olan ve imanı 
olmayan. İmana sahip çıkan, imanın kendisi değil. Ene; imanın arkasındadır. 
İmanın bittiği yerde, eminlik başlıyor. İman yok orda. İman gaybadır. Gayb kalktığı 
yerde, iman kalkar. Mi’racında Arş-ı Azamı bitirende iman yoktur. Sidret-ül müntehada 
gayb bitiyor. Arş’da esmanın perdesiz tecellisi var. Kelamına mazhar oldu. Rü’yetine 
mazhar oldu. Kab-ı Kavseynde artık iman bitiyor. Fena-yı mutlak makamı. 
 
Sual: Neden Adem as secde et denildi? 
Elcevab: Ruh Arş-ı Azam’dan verildi, akıl Levh-i Mahfuzdan verildi, kalb Arş’dan 
verildi, celal ve cemal tecellileri Cennet ve Cehennemden verildi, insanlık Kürs’ten 
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verildi. Buradan önce insan değiliz. Adem as secde et denildiğinde – ki Allah cc 
kendisinden başkasına secde ettirmez – Adem’in beşeriyeti yoktu henüz insan 
değildi. Esma ve sıfatın bütünlük bir hamuru idi. Biz secde ederken toprağa secde 
ediyoruz. Hani Allah’a secde edecektik? Toprağın beşeriyeti olmadığından şirk 
olmuyor. Nefis yok, kudsidir. Bize ne zaman süflilik yani beşeriyet takıldı ise, o zaman 
insan olduk. Terakkide Kürsü geçersen, insan mısın sen? Oralarda değilsin! Kudsîsin! 
İnsanlık Kürs’ten veriliyor. O zaman sen insan değilsin, insanlık sana verildi. Sen 
insanın arkasındasın. İnsanlığı kullanansın. Kimsin o zaman? Bilmiyorum. İnsan, 
insan olma yolunda insanlığı kullanandır. 
 
Cihanı, dünyayı, kâinatı, alemleri ışıklandıran ulvi ve yüksek itikad diyor. Bunun tersini 
düşünün: bütün alemleri, dünyayı ve kâinatı karanlığa girer. Bu aydınlık hususi 
dünyasındadır. Hem karanlık, ışık ve nur à dimağa bakıyordu. Zulümat ise à kalbe 
bakıyor. Sanki itikad; kendisi ayrı bir birim olmakla beraber, dimağın diğer 
mertebelerinden de besleniyor ve besliyor. 
 
“Umumunu nur-u imanla ya ilmelyakîn veya aynelyakîn veya hakkalyakîn suretinde 
itikad ve tasdik etmeleri…” (Mektubat 218) Biraz önceki metin parçası imanın kuvvet 
yönüne, şimdi ise imanın nur yönüne bakıyor. 
 
İmanın iki yönü var: biri mazi diğeri müstakbel: 

• İmanın mazi yönü    à kuvvetle ve dere ile tanımlanırken 
• İmanın müstakbel yönü ise à nur ile ve dağlar ile tanımlanır. 

 
Gelecekteki karanlık, kabir ve berzah yolları nurlanır. Nurla anlamlandırırsın, imanın 
nuruyla. Mazi à nokta-i istinad, Allah’a bakıyor, kuvvet (bağlılık seviyene göre imanın 
kuvveti oluyor) İman esaslarının en büyük iki rüknü var iki kutbu var: 1-İman-ı Billah ve 
2-İman-ı Bil Yevm-il Ahiret. Diğer esaslar aralarıdır. 
 

• Allah’a iman  à nokta-i istinada bakar à mazi, imanın kuvvetini belirler, 
Allah’a iman seviyen kadar 

• Ahirete iman à nokta-i istimdada bakar à gelecek, ahirete yakinliğin 
nisbetinde imanın nuru olur 

 
Metnin bu parçasında nur-u imanla dedi, yani dimağa bakıyor. İmanın ziyası denilince 
kalbe bakıyor. Şemsten ziya, kamerden nur gelir. Kalbin iki ayağı var: vicdan ve dimağ. 
Dimağ nura, geleceğe bakar. Vicdan kuvvete, maziye bakar. Mazinin hesap makinesi, 
haşir meydanın küçük bir provasıdır; vicdan. 

• İmanın nuru denilince     à Dimağ ve Gelecek. 
• İmanın kuvveti veya ziyası denilince à Kalb ve Mazi. 

 
Ziya, nurdan öncedir. Bütünlük olduğu için, kuvvettir. Nur à vahyeà dimağa à ahirete 
bakar. 
 
Sual: Ziya ile kuvvetin ne farkı var? 
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Elcevab: Ziyanın içinde yedi tane renk var, bütünsel olarak değil, tek tek. O bütünsel 
eyleme dönüşmüş hali; kuvvettir. Ziya cevherdir, kuvvet ortaya çıkmış. Misal bu çiçek. 
Daha aslı madde, enerji. Quantum fizikte mesela kalem maddedir. Maddenin aslı 
enerjidir. Türkçesi enerji, Arapçası kuvvettir.  
 
Kesafetten letafete doğru; Madde à Kuvvet/Enerji à Esir à Madde-i Hayat à Ayn-ı 
Hayat. Ayn-ı Hayat à Cennet. Hayatın kendisi à Arş.  
 
Arş à Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Maddenin arkası kuvvet. Madde değil 
ama maddede gözüken. Mülk tarafı madde, melekût tarafı kuvvet. Bu nedenle iman 
kuvvettir yani vücud-u haricisi vardır, mahlûktur. İmanın sureti var, kanuniyeti var, 
hakikatı var, mahiyeti var. Mahiyeti mahlûk değil. Kökteki çekirdek geleceği inşa 
etmiyor. Meyvedeki çekirdek geleceği inşa ediyor. Dolayısıyla o meyve; insandır. O 
meyvenin içindeki çekirdek; itikaddır. Ağacın kökündeki çekirdek; imandır. Ne ayn ne 
gayr sırrı. 
 

• Meyvedeki çekirdek    à İtikada bakar. 
• Ağacın kökündeki çekirdek  à İmana bakar. 

 
İnsan; insansız insanlaşamaz. Yani sen bana muhtaçsın ben sana muhtacım. İnsan 
olmak için… 
 
Metne dönüyoruz: İlmelyakin: uzaktan dağın arkasından duman çıktığını görünce, 
orda ateş olacağını ilmen biliyoruz. Aynelyakîn: dağın arkasına geçtik ve ateşi 
gözümüzle gördük. Hakkalyakîn: ateşe elimizi soktuk. 
 
İtikadın üç mertebesi var:  1-İlmelyakin 

2-Aynelyakîn 
3-Hakkalyakîn 

 
“İman-ı bil-gayb cihetinde sırr-ı vahyin feyziyle bürhanî ve Kur'anî bir tarzda, akıl ve 
kalbin imtizacıyla hakkalyakîn derecesinde bir kuvvet ile, zaruret ve bedahet 
derecesine gelen bir ilmelyakîn ile hakaik-i imaniyeyi tasdik etmektir.” (Kastamonu 
Lahikası 18) 
 
Öyle bir ilmelyakîn ki; ilmelyakîn gibi gözükürken aslında hakkalyakîn dedi. Yani 
ilmelyakîn içerisindeki hakkalyakîn. Allah cc bu kâinatı yaptı. Gözüken şey kudret ama 
aynı kudretin içinde ilimdir. İlim donmuş çiçek olmuş. Kudret ilim aynı şeyler. Donmuş 
hali kudret, donmamış hali ilim. İlim donmuş kudret olmuş diye ilim ortadan kalkmıyor. 
Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boşalmıyor. 
 
“Nur-u İmanla” dedi yani dimağ demektir. İmanın ziyasıyla olsaydı, kalb diyecektik. 
Nur-u imanla dimağ ile dışa vuruşu itikad ve tasdik. Dimağ ve itikad illa dışa vuruyor. 
Dışa vuruşu olmadan olmaz ama imanın her şeyi dışa vurmaz. Zaten zihin aynasında 
tasdike gönderilenlere ilim deniliyordu. 
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Bir şeyin haricinden bakarsanız, evham ve vesveseden kurtulamazsınız. Felsefe 
(her şeye hariçten baktırıyor). Bir şeyin içine girmedikçe dışından bakarak vehim ve 
vesveseden kurtulamazsın. Şeytan bunu yapıyor. Seni dışarıdan baktırıyor. Bu 
nedenle dini cemaatler büyük nimet oluyor. Seni içeriye alıyor. Dini cemaatler saray 
değildir. Saray; İslam’dır. Üstad, İslamiyet sarayı der. Dini cemaatler kapıcıdırlar. 
İçerde ne dersen de, içeride ol da. Dışarıda ama kapısındayken “acaba saray var mı?” 
diye şüphe edersin, çünkü bir sis geldi, duman geldi, kapattı. Göz gözü görmüyor. 
Saray gözükmez. Ama içerde iken elinle sarayın duvarlarına dokunarak sarayın 
varlığını bulursun. Sen bir içeriye gir. 
 
Şeytanın en büyük tuzaklarından bir tanesi de: sarayın doksan dokuz kapısı açık, biri 
kapalı. Şeytan gider o kapalı olan kapıyı gösterir. Bunu her yerde kullanın: bir insanı 
keşfetmekte, eşinizle geçiminizde. “Geçinemiyorum” deme yani doksan dokuz kapısı 
kapalı, hakikaten anlattığın gibi öyledir. Bir tane açık kapı yok mu? Oradan gir, içeriye 
girdikten sonra diğer kapıları da açarsın. Yeter ki usta ol. Geçinilemeyen insan 
yoktur. Geçinmeyen insan vardır. 
 
Şeytan olmazsa, sistem çalışmaz. Aküde artı ve eksi kutup var. Birbirine çok yakın. 
Birbirine tamamen zıd ama birbiri içinde yapılandırıyor. Artı yoksa eksi zaten yoktur. 
Eksi yoksa zaten artı yoktur. Duman yoksa odunda, nur yoktur. İmanla küfür birbirine 
sonsuz gözükürken, aynı yerdeler. Melekle şeytan aynı yerde. Aküdeki artı ve eksi 
kutup gibi. Artı kutbu kaldır, eksi olmaz ve elektrik akmaz. Şeytan eksi kutuptur, 
melek artı kutuptur. İçinden akan enerji de insandır. İnsan elektriği aktı. Onunla 
meyhanedeki cihazı çalıştırırsın, bununla camideki mihrabı çalıştırırsın. O cereyanla 
Kur’an basarsın matbaada, bununla küfür kitabı basarsın. Akan elektrik ne artı kutba 
ne de eksi kutba benzemez. İnsan o akma yoludur. Oradan aktı ve o akan cereyanla 
ister Kur’an basarsın matbaada istersen inkâr fikrini basarsın. İstersen güzel bir kanal 
seyredersin (ahireti), istersen müstehcen şeyi seyredersin.  
 
Bu düzeneğin bütünselliği: artı ve eksi kutup, şeytan ve melek, kablo, akan insan, 
yaptığı fiillerin tamamı ise à Kader. Ömrünü, sistemi; kader yapar. Onu nasıl 
kullanacağını sen yaparsın. Ömür, hayat, doğman, büyümen, anne, baba bu 
sistemlerin komplesi à  Kaderdir. O sistemin içine girip nasıl kullanacağını à senin 
iradendir. Sistemin içerisinde yön vermek sana ait. Mesela parayı nerede 
kullanacaksın, ömrünü nerede kullanacaksın. Kader; bu sistemin bütünlüğü. Kader 
büyük nimettir, iman teklif edilmesi. Neden nimettir? Çünkü sebebi: ye’sin ilacıdır ve 
gelecek karamsarlığın nurudur; Kadere iman etmek. Seni hadiselerden sıyırıp 
çıkartandır. Kader olmazsa, geçmişindeki bir sürü günahlar seni ye’is-i mutlaka atar. 
Kader seni orda gömülmekten kurtarıyor. 
 
Çekirdek-i aslimiz olan Mec’ulün bir nur tarafı var bir de mana tarafı var. Nur tarafından 
kâinat yaratılmış ama mana tarafı da olmazsa -eksi kutbu oluşturandır dersek- her 
ikisinin birleşmesi ile imanın kuvveti ve ziyası gelirken, ademiyle birlikte geliyor aslında. 
Adem eksidir, vücud artı kutup. İkisinin gelmesiyle birlikte, insana, o meyveye ulaştığı 
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zaman: nur oluyor. Aküdeki artı ve eksi kutuplarının arasındaki farkı hayal et. Zahirde 
artı ve eksi gibi görünürken, aslında bütünsel tekdirler. Niçin ayırt edilmiş? İçindeki 
hakikatın akma zeminidirler; O Emr-i nisbi, emr-i itibari, artı ve eksi kutup. O aküdeki 
enerjiyi bu yolla dışarıya alırsınız. Bir şey bir yolla dışarıya çıkıyorsa, aynı yolla onun 
içerisine girebilirsiniz. Artı ve eksi kutupla çıkıyorsa, bir şeyler yapıyorsa, o yaptıklarınla 
da inşa edebiliyorsun. Oradan buraya bakan, buradan oraya bakma hakkını da elde 
ediyor sırrınca. Verilene verilecektir. Kutupları kaldırırsan, sadece bir siyah kutu kalır. 
İçerdekini dışarıya alamazsınız. İçerdekini dışarıya almak için, size bir yol lazım. Onun 
adı iman-küfür, melek-şeytan, artı-eksi kutup. Aslında aküde böyle bir şey yok. Ben 
sana varmam için, yani fırın mı çalıştıracağım, bilgisayar mı çalıştıracağım, o zaman 
bana bir yol yap diyor akü. Yolun adıdır aslında kutuplar, yoldaki sağ ve sol bariyerler 
gibi. 
 
Bu sistemin adı kaderdir. Sistemi nasıl kullanacaksın à İradedir. Sistemi düşünmek à 
ihtiyardır. Anı yaşayan ihtiyardadır, iradesi yoktur. Ama mazi ile geleceğe bakıp halde 
tercih yapıyorsa, yaşıyorsa à iradedir. Kâfirin iradesi yoktur, ihtiyarı vardır aynen 
hayvanların da böyledir. İrade; vicdanın sıfatıdır. Vicdanın dört sıfatından en dış 
kabuğunda irade sonra zihin, his ve Latife-i Rabbaniye. Kafirin vicdanı bitmiş çünkü 
bilerek kafir. Ama Kutuplarda yaşamış, dini bilmiyor, onlar fetret ehli, iradeleri kısmen 
var, çünkü iman edebiliyorlar, iman edebilsin diye. 
 
Demek ki bedensel hayatı yaşayanlar, itikadlarını yaşarlar ve ihtiyarı yaşarlar. 
Kendilerini inşa edenler yani içselleriyle yaşayanlar, iradeleri vardır, mazileri vardır. 
Mazisi olanın istikbali olma hakkı olur, o da iradedir. Artı ile eksiyi birleştiren nefistir. 
Olmazsa olmaz. Sahabeler nefsini öldürmemiş, nefislerini tezkiye etmişler. Yani 
yerinde kullanmışlar. Aküden daima enerji üretmişler. Peygamber asm insan gibi 
gözükürken, insanlığını kullanandır. Çünkü “Ayinedir bu alem, her şey Hak ile kaim, 
Mir’at-ı Muhammed’den asm Allah görünür daim.” Kendisi görünür daim değil, Allah cc 
görünür daim. Niye Allah gözüküyor? Çünkü her Esma azami derecede yaşanıyor. 
Kur’an ahlakı, Huluk-ul Kur’an. 
 
“Fakat sırr-ı Kur’an ve nur-u iman ile, ezelden ebede kadar bir nur-u vücud görünür” 
(Mektubat 296) Nur-u vücud olunca, kendisi oluyor. İmanın ziyasıyla görürse, 
kendisinin dışında bir şey. Nur, ziyanın oluşturduğu. Kendisini görüyor, ezelden ebede 
kadar hayat nurundan meded alır. İnsan, kendisini insan olarak bilirse, kendisinin bir 
başlangıcı ve bir sonu vardır. İnsanlık sana verilmişse, insanlığın arkasında isen sen, 
Şualarda “ezel ve ebed nurundan meded alır.” O zaman insanın ömrü yoktur. İnsanlık 
bize verildi. Midelerden bahsediyor, kalb midesi, İslamiyet midesi, insaniyet midesi vs. 
diye sayıyor. Eğer sen insan olduğunu bilirsen, başlangıcın ve sonun vardır. Eğer 
insanlık sana verildi, “ben insan değilim, insanlığın da arkasındayım, insanlığı 
kullanıyorum” diyorsan, ezel ve ebed nurundan meded alır, insanın başlangıcı olmaz. 
Başın yoksa sonun da yok. Sana vücud verildi, hayat verildi, marifet verildi, İslamiyet 
verildi. 
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“Binaenaleyh... ayet-i kerimesinin sırrıyla, cihat-ı siteden herhangi bir cihetle olursa 
insan tenevvür eder. Hatta mü’min olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna 
kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebede 
uzanan bir hayatın nurundan meded ve yardım alır. Ve keza cihat-ı siteyi tenvir eden 
iman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekânı geniş ve rahat bir aleme inkılab eder. 
Ve bu büyük alem, bir insanın hanesi gibi olur. Ve mazi, müstakbel zamanları, insanın 
ruhuna, kalbine bir zaman-ı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor.” (Şualar 
756) 
 
Mü’min insan; ben insan değilim, insaniyet bana verildi diyendir. Cennet bile insana 
nefes aldıramaz. Aldıramadığı için Ruyetullah var. Şecere-i hilkat hanesi gibi olur. 
Zaten zihin aynasında tasdike gönderilenlere ilim deniliyordu. Dimağ vicdanı beslediği 
gibi, vicdan dahi dimağı besliyor. Biz aldıklarımızla itikad besleniyor yani inşa oluyor. 
Sonra itikad geri dönüp ihya ediyor. İtikad; bütünselliğin inşasıdır yani binanın çatısı 
gibi. 
 
Vicdandaki zihin aynasından à Dimağdaki tasdike gönderiliyor à İlim denilen tasdik. 
Taakkuldeki akılda bilgi var. O bilgi onaylanırsa bütünsellikle, ilim olur. İlim denilen 
tasdik (Şualarda). Hepsi hepsiyle alakadar, gül goncası gibi. Bilgiler vicdana iniyor, 
zihin aynasında onaylanınca, tasdike geliyor ve orda ilim oluyor. Dimağda bulunan 
nur-u iman kendini ilmelyakîn ile tasdik ile yapar. 
 

• İlmelyakin  à Tasdik mi? 
• Aynelyakîn  à İz’an mı? 
• Hakkalyakîn à İtikad mı? Şu an bilmiyorum… 

 
Dimağdakilerle kalbi besleyen sistem; iz’andır. İz’an; dimağın kalbi olduğunu tesbit 
etmiştik. Maneviyat merkezimiz iz’an, itikad değil. İtikad; Edille-i Şer’iyye ile çalışır, 
yani burada sistem çalışır. İz’anda ise maneviyat çalışır. Dimağın manevi kapısıdır 
iz’an. Vicdana atıyor, vicdanı besliyor. Edille-i Şer’iyye: Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas. 
Bunlar itikadın yazılımıdır. Yani buna göre itikad eder. Kurallarla kurulur, malzemelerle 
aktif olur; itikad. İlmelyakin, aynelyakîn, hakkalyakîn: bunlar dimağda olduğu gibi 
kalbde de bu üç mertebe vardır. 
 
Tevhidde iman, vahdette itikad: “Evet tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulübü ister. Ve 
vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.” (Mektubat 263) Vahdet-i 
içtimaiyemiz yoksa vahdet-i itikadımız yok demektir. Vahdet-i itikadımız yoksa tevhid-i 
kulübümüz yoktur. Tevhid-i kulübümüz sıkıntılıysa, tevhid-i imanımızda sorun vardır. 
Çıkarım: İmanda tevhidi kullanıyor. İtikadda ise, vahdeti yani sistemi kullanıyor. İman 
à tevhid-i kulüb, itikadà vahdet-i içtimaiye diyor. İmanà kalb diyor, itikadà dimağ 
diyor. 
 

• İman à tevhidi  à kalbi 
• İtikad à vahdeti à içtimaiyatı 
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“Aradığımız hakikî Tevhid; yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değil. Belki ilm-i 
mantıkta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve bürhanın 
neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir.” (Şualar 154) 
 
Tevhid à dimağın tasdik makamında. Burada ortaya çıkıyor. Vahdet; Allah’a cc 
yakınlık demek yani gönlünü, kalbini tamamen Allah ile meşgul etme halidir. Tevhidde 
iman kullanılıyor, Vahdette itikad kullanılıyor. Tevhid; ilim denilen tasdiktir. İlim de 
sıfattır, asıl değil. Tasdik aynasında gözükene; ilim. Bu ilim; vicdandaki zihinden gelen 
malumdur. Bu zihindeki malumları oluşturan ise; tasavvurdaki emr-i itibari ve emr-i 
nisbilerdir. 
 

• İmanda  à tevhidi kullanıyor    Yani:  İman  à kalbde 
• İtikada   à vahdeti kullanıyor     İtikad  à dimağda 

 

 
Marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar diyor. Çok demeden kıymettar deseydi, bir üst 
mertebe olduğunu kastederdi. Çok kelimesini ilave ederek, arada en az bir mertebe 
daha olduğunu vurgulamış oluyor. Tasavvurdan bir sonraki mertebeyi kastetse idi, 
sadece yüksek yani kıymettar derdi. Eğer tasavvurdan çok yüksek ise, arada en az bir 
mertebe daha var. O da taakkul mertebesi. Tasavvurda her şey var, marifet de var 
ama kendisi değil, tasavvurî marifet var. Burada sadece küfür tasavvur edilmiyor ki. 
Ondan çok yüksek; demek arada bir berzah var. Nedir o? Bürhanın neticesi olan 
derken taakkul mertebesidir, çünkü burada bürhan var. Bürhan; taakkulun 
içindeki aklın bir sıfatıdır. 
 
Cüz-küll, cüz’î-küllî, vahdet- ehad, vahidiyet- ehadiyet, vahdaniyet: 

• Küll ve Cüz  à somut şeylerde, insanın dışında  à Vahdet - Ehad 
• Küllî ve Cüz’î  à soyut şeylerde, insanın içinde   à Vahidiyet - Ehadiyet 

 
Bunların bütünlüğü ise Vahdaniyet. Karaciğer, böbrek: cüzdür. Kol, bacak: bir bütünün 
parçasıdır yani cüz. Bütün parçaların bir araya gelmesiyle insan: külldür. Her bir 
hücrede ben varım, dna ile: bu cüz’î dir. Bütün hücrelerin toplamıyla insan: küllî oluyor. 
Biri dış dünyada, biri iç dünyada. Biri mülk, diğeri melekût. Biri zahir, diğeri batın. 
Vahdet ve Ehad; zahirdir. Sistem ve sistemin bütünlüğü. Küllî ve cüz’î; düşünseldir, 
içseldir. Bütünlüğü Vahidiyet, her bir şeyde olması Ehadiyet. Her batının zahirisi yok. 
Levh-i Mahfuz’daki her şey vücuda çıkmaz, çünkü Levh-i Mahv-İsbat onaylamamış. 

İtikad 

İltizam 

İz’an 

Tasdik 

Taakkul ----------------> Bürhan 

Tasavvur --------------> Tevhid, tasavvurdan ibaret değil         

Tahayyül  

İlim denilen tasdik 

Burası serbest saha,  
şeytanın da meleklerin de  
cevelan ettiği yerdir 
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Her gaybda olan zahirde yoktur ama her zahirde olan gaybda vardır. Her mülkte olan, 
mahlûk olan melekûtta vardır. Her şey mülktür, bunun enerjisi melekûttur. Her mülkte 
olan melekûtta vardır, ama her melekûtta olan mülkte yoktur. Örneğin: Allah’ta cc olan 
her şey vücuda gelmemiştir ama vücuda gelen hepsi Allah’ta vardır. Başka: Levh-i 
Mahfuz’da olan her şey vücuda gelmemiştir ama vücuda gelen her şey Levh-i 
Mahfuz’da vardır. Kitab-ı Mübin; vücudda olan, anda olan. İmam-ı Mübin ise; mazi ve 
müstakbelin cem’idir. 
 
Sünuhat:  

• İtikad   à kişilik ve kimliktir 
• İman ise  à şahsiyettir 

 
Vahdet: Allah’a cc olan yakınlık. Gönlünü, kalbini tamamen Allah ile meşgul olma hali. 
Tevhid de imanı kullanıyor. Vahdet de itikadı kullanıyor. Tevhid = ilim denilen tasdiktir. 
İlim asıl değil, sıfattır. Tasdik aynasında gözükene; ilim. Bu ilim; vicdandaki zihinden 
gelen malumdur. Bu zihindeki malumları oluşturan ise; tasavvurdaki Emr-i itibari ve 
Emr-i nisbilerdir. 
 
Şahs-ı maneviden sünuhatlar: 

• Suret à itikad 
• Siret à iman           cem’i? 

 
• Vahdet - Ehad & Vahidiyet – Ehadiyet à Rabbime                      
• Vahdaniyet        à Allah’a (Rabb-ül alemine) 

 
• İtikad  à hakikata 
• İman ise à mahiyete bakar. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 43 

İtikad-7 
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İtikadda şirkler olursa, itikad bozulur. İmanda şirkler olursa, iman bozulur. Mesela 
Mu’tezile: “Kişi fiilinin halikıdır” der. Bu şirktir. İtikadın şirki olunca, ehl-i bid’a oluyor. 
İtikad dimağdadır. İmandaki şirk ise; ineğe veya puta vs. tapmak. Kabul-ü ademdir bu. 
Dimağdaki şirk, iyi niyetle yapılıyor. Yoksa kâfir olur. Aynı şeyi Allah’ı tenzih etmek 
adına değil de, Allah’ı inkâr adına derse, bunun imanı yok olur. Niyet kurtarıyor. 
Mu’tezile: “Allah cc şerri yaratmaz” diyor, Allah’ı tenzih etmek noktasında dediği 
için, ehl-i bid’a oluyor. Eğer tabiat hesabına, Allah’ı cc inkâr hesabına denilirse, 
bu imansızlık oluyor. 
 
“İkinci kısım ise, ameli ve fer’i olmayıp, belki itikadî ve fikri bir hükümdür. Yalnız imanın 
nefyini değil, belki imanın zıddına gidip bir yol açmaktır. Bu ise, batılı kabuldür, hakkın 
aksini isbattır.” (Lem’alar 78) Metnin üst kısmı şöyle: “Küfür ve dalalet iki kısımdır. Bir 
kısmı ameli ve fer’i olmakla beraber, iman hükümlerini nefyetmek ve inkâr etmektir ki, 
bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir, bir terktir, bir ademdir, bir adem-i 
kabuldür.” Bu lakaytlıktır. Allah’ı inkâr etmiyor, kabul de etmiyor. İkincisi öyle değil. Bu 
kabul-ü ademdir. 
 
Dimağda kabul-ü adem ve adem-i kabul: Çıkarım: İtikad, kabul-ü ademdir. İtikadî 
ve fikri bir hükümdür ki, kabul-ü ademdir zıddı. İtikad, dimağın bütünlüğünün 
hükmüdür. İtikad, dimağın yoludur. Dimağdan yol açmaktır. İtikad, isbatla beslenir. 
Adem-i kabulde kişi alakasız, yani itikad ve imanla bir alakası yok. Fok balığı gibi. 
Bu kolaydır. Kabul-ü adem ise yaşantıya bakmıyor, fikir gidiyor batıla. Bu terk değil, 
dava edinmiş. Küfre yol açıyor, imal ediyor. Küfrî itikadını isbat etmeye kalkıyor. İmanın 
zıddı bu. İmansızlık + onun zıddına gitmek. Kabul-ü adem yani kabul diyor, iman 
demiyor. Kabul etmek veya reddetmek, bu dimağa ait. İtikaddır bu. Adem-i kabul 
kısmındakiler tahayyül ve tasavvurda kalmışlar. Taakkule bile çıkamamışlar. Orda 
itikad yok. Kabul-ü adem ise; batıl itikaddır. İmanın zıddı yoktur, itikadın zıddı vardır 
diye önceki derslerde işlemiştik. İman, Allah’ın cc zatının nurudur. Allah’ın zıddı 
olmadığı için, zıd iman yok. İtikad ise, zıddı vardır. Batıl ilahlar, putlar vs kabul-ü 
ademle alakalı. 
 

 
Kabul-ü adem; bir iddiadır, bir davadır, bir yol açmaktır, bir iz sürmektir. Adem-i kabul 
ise; lakaytlık, fok balığı gibi, alakasız. Alimlerce böyle bir insan yaşamamış kabul 
ediliyor. İnsan değil deniliyor. Bu adama ateist gelse, komünist ol, deist ol, ateist ol 

İtikad 

İltizam 

İz’an 

Tasdik 

Taakkul  

Tasavvur --------> Adem-i Kabul 

Tahayyül --------> Dalalet  
şeytanın  
cevelangahı 

Kabul-u Adem à Batıl İtikad à Küfür à Şirk 

Salabet-i Diniyeà Hak İtikad 
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dese, umurunda değil. Bu kabul-ü ademden beterdir. Kabul-ü adem bir cihette daha 
hayırlıdır, çünkü bu adam olur ama diğeri adam olmaz. Metinde “dalalet ve küfür iki 
kısımdır” deniliyor. Buna binaen kabul-ü ademe küfür, adem-i kabule dalalet 
diyebiliriz. Küfür örtmektir. Küfürde terk yoktur. Araplar çiftçiye kâfir derler, tohumu 
örttüğü için. Küfür, örten demektir. Dalalete bir misal: askerlikte binayı havaya 
uçurmanın sebebi ikidir. Biri: binayı uyuduğun için havaya uçurdular, iki: hainlik 
yaparak sen uçurdun. İkisi eşittir. Gafletle ve şuurlu düşmanlık aynıdır. 
 
“Hatta silsile-i felsefenin en mükemmel ferdleri ve o silsilenin dâhileri olan Eflatun ve 
Aristo, İbn-i Sina ve Farabi gibi adamlar; “İnsaniyetin gayetü’l- gayatı, “Teşebbüh-ü bil 
Vacib” dir…yani Vâcib-ül Vücud’a benzemektir.” Deyip firavunane bir hüküm vermişler 
ve enaniyeti kamçılayıp şirk derelerinde serbest koşturarak; esbabperest, 
sanemperest, tabiatperest, nücumperest gibi çok enva’-ı şirk taifelerine meydan 
açmışlar.” (Sözler 540) 
 
Teşebbüh-ü bil vacib ve panteizm: Panteistler de bunlardan çıkmış. “Teşebbüh-ü bil 
Vacib” şu demek: insan terakki ede ede, Vacib’le aynı olur. Mantıkları güya şu: insan 
geldiğine benzer. Biz Allah’tan geldik, haşa tanrılaşır. Eflatun ve Farabi gibi kişiler 
panteizmi doğurmuş. Panteizm: insan önce namaz kılar, terakki eder, terakki ede ede 
nihayeti bulur, nihayeti bulunca tanrılaşır. Kim kime namaz kılacak şimdi? Resulullah’ın 
asm bulamadığını haşa bunlar buldu! Böyle demiyor ama şöyle diyor: Resulullah 
bulamayanlara örnek olmak için namazı terk etmedi, yoksa o da terk ederdi. Biz 
ilerlemiş, tanrılaşmışlara örnek oluyoruz, o ise yeni İslam’a gireceklere örnek olsun 
diye, namaza devam etmiş. 
 
Kullandıkları ayetin meali: “Sana yakîniyet gelene kadar salata, namaza devam et.” 
Yakin güya Allah bana yakın. Öyle değil işte. Ahirettir o. Ayetin düz mealiyle bir şey 
söylenmez. Mesela onuncu ayet ilk dokuz ayetin bütünüyle beslenir. On ikinci ayet ilk 
on bir ayetin bütünlüğüyle beslenir. “Sana yakin gelene kadar namaz kıl” demek, 
ahirete kadar demektir, çünkü yakîniyetimiz haşir ile kalkar. Dolayısıyla burada 
yakîniyetimiz bitmez. Haşirde başlayıp Cennet’te devam ediyor, çünkü ru’yet orda 
oluyor. 
 
 “Ey kafirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i imaniyenin inkarındaki 
ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan!” (Lem’alar 120) Çıkarım: 
İtikad; ittifaktan ve şeairden beslenir, hakaik-i imaniyeden beslenir. Yani itikadın en 
büyük malzemesi; şeairdir yani beraber olmaktır, Müslümanların varlığıdır. Bu 
nedenle şeairi bozmaya çalışıyor düşmanlar. Vahiy dimağa geliyor, dimağ imanı 
oluşturuyor sonra o oluşan iman da itikadı güçlendiriyor. Hakaik-i imaniye à Allah’a, 
hakaik-i İslamiye à Rab’a bakıyor. İtikadı bozmak için, örf, ananeyi vs. bozuyorlar. 
Şapka ve zünnar à batıl şeairdir, çünkü batıl geleneği taşıyor. Bunlar mazide küfrün 
alametiydi, simge oldular. 
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Fâsık, fâsık-ı mütecahir ve ehl-i bid’a: “Çünkü itikadı sarsılmış, ahlakı bozulmuş yüz 
fâsıkın idaresi ve onlar içinde asayiş temini…” (Lem’alar 123) Çıkarım: İtikadın 
bozulmasının alameti; kişi fâsık oluyormuş. 
 

• İtikadı sarsılmış  
• Ahlakı bozulmuş  

 
• Fâsık  à adem-i kabul gibi, kendisini bozuyor. 
• Ehl-i bid’a  à kabul-ü adem gibi, dini bozuyor. 

 
Şuurlu ehl-i bid’a var, bir de şuursuz. Mesela kafir de namaz kılmaz, Müslüman da. Biri 
inkarından diğeri tembelliğinden. Bid’a ehli de böyle ikiye ayrılır. Cebriye ve Mu’tezile 
mezhepleri şuursuz ehl-i bid’adırlar, çünkü niyetleri dini bozmak değil. Şuurlu ehl-i bid’a 
bilerek dine ya ekleme yapar ya çıkartma yapar. 
 
Fâsık da ikiye ayrılır. Fâsık ve fâsık-ı mütecahir. Fâsık-ı mütecahir, ehl-i bid’adır. 
Alenen işleyerek iştah açıyor ki yayılsın diye. Bu nedenle ehl-i bid’a oluyor. Adem-i 
kabul à ilan etmiyor, yaşıyor, fok balığı gibi alenen günahı yaşıyor ve belki de 
yaşadığını söylüyor. Ötekisi de yaşıyor ama bozmak niyetiyle genellemeye çalışıyor. 
Lemaatte: “ağız suyu da akıtır.” Fâsık-ı mütecahir bozmak niyetiyle yapıyor, yapısında 
şuurludur. Fâsık günahı işleyerek itikadı bozuluyor. Fâsık-ı mütecahir artık itikaddan 
çıkıyor, imana vuruyor, çünkü dinin aleyhinde bulunuyor. “Bu zamanda bu haram olur 
mu, böyle bir hüküm olur mu” vs. gibi şeyler diyor. Fâsık-ı mütecahiri göstermek gıybet 
olmuyor, onları açığa vurmak hatta farzdır. 
 
Fâsık; günah işleyen. Fâsık-ı mütecahir; aynı günahı işliyor fakat iftihar ediyor. 
Ehl-i bid’a; fikre dönüştürmüş artık dini bozuyor. Müslüman fâsık olur ama fâsık-ı 
mütecahir olamaz, günahıyla iftihar edemez. İftihar ettiği anda imansız olur. Ehl-i bid’a; 

olana fâsık denir 

 Şeair; geçmişin à fikriyat,                                                  à simge 

                            à hissiyat ve          geleceğe taşıyan     à sembol         durlar. 

                            à duyguları                                                à şablon 

  

İttihad-ı İslam à büyük insanın itikadıdır.  

  

İtikad à Örf 

            à An’ane 

            à Kültür                                

            à Gelenek                                    besleniyor. 

           à Birarada olmak 

           à Hakaik-i İmaniyeden 

           à Hakaik-i İslamiyeden 
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dinde olmayana bu dindir diyor, olanı da din değildir diyor. Bu dini biliyor, aptal değil. 
Fâsık-ı mütecahir ise aptal. Fâsık: gaflet. Ehl-i bid’ada şuur var, fikriyat var, kabul-ü 
adem var. Fâsıkta ise adem-i kabul var. Fâsık-ı mütecahirde ise ahmaklık var, pisliğini 
yayıyor. Misal: Günah işledi, fâsık oldu. Meleklerin olmamasını temenni edince, fâsık-
ı mütecahir oldu. Meleklerin olmadığını isbat etmeğe kalkınca, ehl-i bid’a oluyor. Fâsık: 
kendini bozan. Fâsık-ı mütecahir: milleti bozan. Ehl-i bid’a: dini bozan. 
 

• Fâsık    à kendini bozan 
• Fâsık-ı mütecahir  à karşıyı bozan 
• Ehl-i bid’a    à dini bozan, batıl itikad sahibi 
• İmansız   à kendi Rabbini bozan 

 
Fâsıkın itikadı sarsılıyor, ehl-i bid’anın itikadı bozuluyor. İtikadı bozuk olanın imanı fazla 
dayanmıyor. İtikad sistemdir, itikad bozulmadan iman bozulmaz. Müslüman günah 
işleyerek fâsıktır ama günahını gizlediği için fâsık-ı mütecahir değil. Dolayısıyla 
batıl itikad sahibi değil. İmanı da var. 
 
Sual: Su bozulmadan buz bozulur mu? Adamın imanı bozulmadan itikadı bozulur 
mu? İmanında nasıl bir sıkıntı var ki ehl-i bid’a oluyor? 
Elcevab: Olur tepeden de olur. Eğer bir Müslümansa direk imanı bozulmaz. Sen veya 
ben direk imansız olamam. Çünkü 15.Sözde denildiği gibi, Kur’an’ın Allah cc kelamı 
olduğuna dair bütün mıhları tek tek sökeceksin ki, yere düşsün. Aynen bunun gibi; bir 
Müslümanın itikadıyla oluşturduğu Rabbi var. İtikadına dair mıhları tek tek sökeceksin 
ki, imanı gitsin. İmanın gitmeyeceğine dair, itikad bozukluğundan yaptığı günahlardan 
dolayı hep vicdan azabı çekmesidir. Yani günah işler ve yanlış şeyde söyler ama eve 
gidince pişman olur. 
 
Sual: O zaman ölesiye kadar kimseye imansız diyemeyiz? 
Elcevab: İmansıza imansız denir. Hiç kimseye denilmez lafı yanlış. Adam inkâr 
ediyorsa imansız denir. Allah daha gebermeden Ebu Cehile, Velid İbn-i Mugireye, Ebu 
Lehebe diyor. İşarat-ül İcaz 42 de “Maahaza imanın var olup olmadığı sorgu ile 
anlaşılır.” diyor. Bu kâinatı yaratan bir var mı? Sorulsa kendi kendine oldu derse 
imansızdır. İmansıza imansız denir. Ama itham etmemek için diyaloğunuzu bozmamak 
için imansıza imansız demeyiniz diyor Münazaratta. İmansıza “Hey imansız” deseniz 
rahatsız olur. Allah’ı inkâr eder ama imansızım demez. Ama sonuna kadar dönme 
ihtimali tabii ki var. 
 
“S- Bir kısım Jön Türk der: “Demeyiniz Hristiyanlara hey kâfir. Zira ehl-i kitabdırlar.” 
Neden kâfir olana kâfir demeyeceğiz? C- Kör adama, hey kör demediğiniz gibi... Çünkü 
eziyettir. Eziyetten nehiy var ا�یِّمِذ ىٰذٰا ْنَم  ilh...” (Münazarat 33) 
 
“İmanın yeri kalbdir; dimağ ise oluyor ma’kes-i nur-u iman.” (Sözler 732) Dimağ; iman 
nurunun aksettiği yerdir. İmanın nuru ve ziyası var. İman kalbdedir, ziyası vicdandadır, 
nuru dimağdadır.  
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İmanın à Kendisi à Kalbde 
à Ziyası  à Vicdanda 
à Nuru  à Dimağda 

 
Çıkarım: 

• İmanın nurunun aksettiği yer      à Dimağ 
• İmanın manasının yani ziyasının aksettiği yer  à Vicdan 
• Cem’ül cem          à Kalb 

 
“…geçmiş ecdadımızın itikadlarına iktidaen tefsir eden bir adamı…” (Lem’alar 195) 
Çıkarım: Tefsirler kişinin itikadlarının seviyesini, dimağ seviyesini gösteren 
göstergelerdir. Mesela ders yapmak, bir şeyi tefsir etmek, izah yapmak à dimağını 
gösteriyor. 
 
“İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz 
hastalıklarına kat’i ilaç ve kat’i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını 
düzeltmek gerektir ki, …” (Lem’alar 210) Hadsiz büyük manevi vücud à büyük insan 
demek. Sen kendini küçük zannetme. 
 
Çıkarım: İtikadını, imanınla düzeltmek senin elinde. İman zaten var bizde. 
Çocuklarda, hayvanlarda, ağaçlarda ve fıtratında var olan eminlik; fıtrat-ı asliye = fıtrat-
ı selime. Buluğ çağına gelmeden ölen bir çocuk, Cennet’e gider. Ama bizim bildiğimiz 
imanı yok. Fıtrat-ı selime; yaradılışın sistemi, imandır. Sonra fıtrat-ı seniye buluğ 
çağından sonrakisi, aslı fıtratına koşmak. Dolayısıyla bu insan küçük gibi 
gözükürken, bütün alemleri cem etmiştir. “Cism-i sağirun…” Hz. Ali’nin sözü (İşarat-ül 
İ’caz 187): “İnsan küçük bir cisim ise de, büyük alemi içine alacak kadar büyüktür.” 
Dimağa vahiy geliyor, itikadımızı inşa ediyor, yapılandırıyor. Bu da kalbde, vicdanda 
imanı ortaya çıkarıyor. Kaliteli bir iman olunca, dönüyor itikadın alıcılığını, kapasitesini, 
kalitesini genişletiyor, arttırıyor. Hadsiz manevi hastalıkların ilacı; iman. 
 
Metnin devamında: 
“…bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın 
penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal’in kudretini ve rahmetini tanımaktır.” Çıkarım: İmanın 
tesiri bu iki sıfatla aktif oluyor ve bil-kuvveden bil-fiile geçiyor. Demek ki iman nasıl tesir 
edecek? Allah’ın kudret ve rahmet eserlerini tefekkürle iman aktif oluyor. Bu iki sıfat 
imanı aktif ediyor. Acizlik kudretine, zafiyette rahmetine, gınasına aynadır. Nasıl aktif 
oluyor bakalım: “maddi hastalığın yırtığı gaflet perdesinin altında”. Gaflet perdesini 
yırtmanın birinci yolu à şiddetli tefekkür ile. Böyle gaflet yırtılır ve ülfet kalkar. 
Hastalıklar, gaflet perdesini yırtar. Tefekkür ise, ülfet perdesini kaldırır. İman ya 
gafleti yırtarak ya da ülfeti kaldırarak, artar. Şiddetli bir tefekkürle ülfeti kaldıramazsan, 
merhamet-i İlahiyenin umumi bir yolu olan hastalık perdeyi yırtıyor. Tefekkürü herkes 
yapamaz ama hastalık herkeste olabilendir. Metinde “ilacı bulmakta en kısa yol” dedi. 
Ya gaflet perdesi yırtılacak ya da ülfet perdesi kalkacak. Gafleti hastalıklarla, ülfeti 
tefekkürle. Hastalıklar umumi yol, tefekkür biraz has. Aczini ve zaafını böylelikle sana 
pencere yapar. 



43. İTİKAD-7_________________________________________________________ 

 636 

 
• Acz  à Kudrete 
• Zaaf à Rahmete ayna oluyor. 

 
Kudret ve Rahmet; bu iki sıfat imanı aktif ediyor. Şu mevcudat kudretin eserleri ve 
rahmetin cilveleri. Gaflet ile Kudrete, ülfet ile de Rahmete ayna oluyorsun. Hastalıklar 
aczini gösteriyor. Tefekkür de zaafını gösteriyor. Ne kadar kendisinin zayıf olduğunu 
bilirse, o kadar Allah’ı tefekkürle rahmetine ayna olur. Dolayısıyla iman bu ikisi ile 
besleniyor: kudret ve rahmetle. Dışarıda kudret ve rahmet, insanda acz ve zaaf. 
 
“Kötü hasletler, batıl itikadlar, günahlar, bid’alar; manevi kirlerden olduklarını 
unutmamalıyız.” (Lem’alar 307) Çıkarım: Batıl itikadların olduğunu buradan da 
öğrendik. Ayrıca batıl itikadlar manevi kirlerdendir. Kastamonu L. 66 da “buharat-ı 
müzahrefe” den bahsediyor. Dimağın yedi mertebesinin bütünlüğü itikaddır. 
Eylemsel bütünlüğünü salabet gösterir.  
 
Sirayet, in’ikas ve insibağ: Bu dimağda var olan her şeyin mutlaka vücud-u haricisi 
vardır ve mahlûktur, dalga yayar, elektronik dalga gibi, sirayet. Kalb ve vicdan olursa 
in’ikas. Ruh olursa insibağ. Bu üçü tesir etme kanunudur: sirayet, in’ikas, 
insibağ. Sirayet: sigara içmediğin halde sigara kokusu sana siner. Yani batıl itikadları 
olan, dimağda fikirleri bozuksa, yanında bulunursan, mutlaka sana sirayet eder. 
Etmez deme, sen melek değilsin. Meleğe bile şeytanın enaniyeti sirayet etti de Allah’a 
sordu: “Allah’ım, biz ibadet edenler olarak sana yetmedik mi ki, Sen kan dökecek ve 
fitne çıkaracak insan denilen mahluku yaratacaksın?” Allah cc: “Benim bildiğimi siz 
bilmiyorsunuz.” dedikten sonra güzel bir şekilde onların seviyesine inerek ikna ediyor. 
Ondan sonra melekler: “Subhaneke la ilme lena illa maallem tena inneke entel alimül 
hakim” dediler ve Allah cc bu sözün içine ilim, irade ve kudreti koyarak ayet yapmış. 
Şeytanın da, beşerin de sözünü ayet yaptığı gibi. 
 
Şeytanın vesvesesi, şüphesi meleklere sirayet etmiş, sana etmez mi? Sen diyorsun ki: 
onun fikri bana dokunmaz. Bürhanlar, bilgiler taakkuldedir. İlim tasdiktedir. Vehimler, 
vesveseler, şüpheler tasavvurdadır. Sen kendini sırf akıl zannederek, aklını kilitlersin 
ama tasdiki, iz’anı, iltizamı, itikadı nasıl kilitleyeceksin. Tasavvur ve tahayyül tamamen 
serbest sahadır, şeytan cevelan eder orada. Psikolojik hastalıkların temeli zaten bu iki 
mertebeyi kendisi zannetmesindendir. Sana gelen hayali, sana gelen şüpheyi 
kendinden zannediyorsun. 13. Lem’ada sayfa 74 ve 75 de dediği gibi: şeytandan 
olanı benden zannediyorsun. 
 
Sirayet, dimağın bütün mertebelerine vuruyor. Üst beş mertebeyi bloke ettiğini farz 
edelim, tahayyül ve tasavvuru nasıl bloke edeceksin, orası serbest saha. Hiçbir 
mertebeye etmezse dahi buraya mutlaka sirayet eder. Melek bile olsan eder. 
Melek olmadığına göre, yüzde yüz eder. 
 

• Sirayet 
• İn’ikas 
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• İnsibağ 
 
İnsibağa örnek: Cebrail as’ın Resulullah’ı asm sıkması gibi. “İkra” dedi, “bilmiyorum” 
dedi. Sıktı ve bir daha “İkra” dedi, “bilmiyorum” dedi. Tekrar sıktı ve tekrar oku deyince, 
okudu. Toprağın çekirdeği sıkması gibi, birden çekirdekten ağaç çıktı. Cebrail bir 
sıkıyor, insibağ oluyor. Mesela telefonu telefonun yanına getirdiğinde yaptıkları 
sistemle bilgiler nasıl aktarılıyor? bu insibağdır… 
 
İn’ikasa örnek: Peygamber asm’ın sahabesine sohbetiyle yaptığı gibi. 
Sirayete örnek: Bediüzzaman gibi asrın imamlarının ümmet-i Muhammed’e dersleri 
gibi. 
 
Bu sirayet Fena fir Resul, yani Peygambere taşıyor yani in’ikasa. Bu da fena fillah, yani 
Allah’a taşıyınca, insibağ oluyor. 
 

• Fena fil imam, fena fil sadakat, fena fiş şeyh  à sirayet ile oluyor. 
• Fena fir resul          à in’ikas ile oluyor. 
• Fenafillah ise         à insibağ ile oluyor. 

 
Başka delil: Azrail as’ın üç tarzda ruhları kabzetmesi var Mektubat’ta...Temelde güneş, 
ayna ve kayıt var. 
 

• Güneşin aynaya  à İnsibağ 
• Aynadaki çıkana à İn’ikas 
• Aynadaki de   à Sirayet 

 
• Sirayet   à Dimağla olur. 
• İn’ikas   à Kalble olur. 
• İnsibağ  à Ruhen olur. 

 
Sual: İn’ikas ve insibağın menfisi var mıdır? 
Elcevab: Sirayetin menfisi var. Şerrin in’ikası yoktur. Batıl itikadlar ve günahlar ve 
şerler; ademî olduklarından kesiftirler, in’ikas etmez ama sirayet eder. Nurani olan 
iman ise in’ikas eder. Mevadd-ı şerirenin pisliği, kokusu güzel olmaz. Balık kokusu gül 
kokusu olmadığı gibi. Madde ne ise kokusu da o cinstendir. Mesela içki içenin teri de 
necistir ama namaz kılan kişilerin teri mübarektir. Mevadd-ı şerirenin kokusu da rayiha-
i habisedir. Nasıl ki büyük abdestin kokusu pis ve kendisi necistir. Aynen öyle de: 
itikadı bozuk bir ehl-i bid’a veya fâsık-ı mütecahir olan insanlar büyük abdestten 
daha berbat olurlar, sirayet ile… 
 
“Evet kalblerde, perde-i gaybda ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatırat-ı gaybiye; ve 
ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka; ve hakkalyakîn suretinde sıfat-ı 
kudsiye ve esma-i hüsnanı keşfeden hiçbir itikad-ı yakine; ve enbiya ve evliyada bir 
Vâcib-ül-Vücud’un envarını aynelyakîn ile müşahede eden hiçbir nurani kalb; ve asfiya 
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ve sıddıkinde, bir Halık-ı Külli Şey’in ayat-ı vücubunu ve berahin-i vahdetini ilmelyakîn 
ile tasdik eden, isbat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki…” (Lem’alar 371) 
 

 
Çıkarım: Allah-u alem: itikadımızı; Sıfat-ı kudsiye ve Esma-i Hüsnalar oluşturuyor. 
İtikadın öyle bir meratibi var ki, hakkalyakîn. Bir şey bir şeyi oluşturuyorsa, onun ters 
dönüşümü de onu oluşturan olur. Yani iman zatının bir nurudur, bu da zata bakar, zata 
dönüşümü denir. Mesela Allah cc imanı oluşturuyor, itikadımıza göre Allah cc imanı 
veriyor. İman bizim değil, Onun emaneti. İtikad ama bizim. İtikadımıza verilen cevaptır; 
iman. Bir şey bir şeyi oluşturuyorsa yani bir yere bir yerden gidiliyorsa aynı yolla geri 
gelebilirsiniz. Ters dönüşümü de onu oluşturan olur. İman, zata dönüşme mekanizması 
yani mevcudattan malzeme alarak itikadımızı oluşturuyoruz sonra imanımız oluşuyor. 
İman madem Allah’ın cc nuru ise – içeriği Allah cc – o imanla da oraya 
gidebiliyorsun.  
 
Misal: toprak, çekirdek, ağaç, meyve, çekirdek. Kökteki çekirdekten meyvedeki 
çekirdeğe bir yol açıldı. Geri dönüyoruz: meyvedeki çekirdek, meyve, çiçek, tomurcuk, 
yaprak, dal, gövde, kök, çekirdeğe geri gelebiliyor. Yani bir şeyi oluşturan bir yöntem 
aynı zamanda tekrar aslına dönüştürendir. Allah cc imanımızı oluşturduysa, 
imanımızla da Allah’a cc dönüştürebilir.  
 
İtikadı; Sıfat-ı Kudsiye ve Esma-i Hüsnalar keşfeder. Geri dönüşümü bunlarsa, itikadı 
da bunlar oluşturur. Sıfat-ı Kudsiyeler yani Sem, Basar, Kelam, İlim, İrade, Kudret, 

Evet kalblerde, perde-i gaybda à ihtar edici bir zata bakan hiçbir à hatırat-ı gaybiye 

keşfeden hiçbirà itikad-ı yakine 

bir Vacib-ül- Vücud’un envarınıàaynelyakîn ile müşahede eden hiçbirà nurani kalb 
ve Enbiya 

ve Evliya 

Senin à vücub-u vücuduna   

à sıfat-ı kudsiyene  

à vahdetine 

à ehadiyetine 

à Esma-i hüsnana 

ve ilham edici à  bir zata baktıran hiçbir à ilhamat-ı sadıka 

ve hakkalyakîn suretinde à Sıfat-ı kudsiye 

à Esma-i Hüsnanı 

ve Asfiya ve 

Sıddıkine 

hiçbir münevver à akıl yoktur ki, 

bir Halık-ı Külli Şey’in à ayat-ı vücubunu 

à berahin-i vahdetini 
İlmelyakin ile à tasdik eden 

à isbat eden 

à şehadet 

 

à delalet 

 

à işaret 

à etmesin 

 

à bulunmasın 

 

à olmasın 
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Hayat à bunlar + Esma-i Hüsnalar (kâinatta) à bunlar bizim itikadımızı 
oluşturuyorlarsa, itikad da bunları keşfettikten sonra Zata geçiyor yani imana geçiyor.  
Dimağın meratiblerinden olan tahayyül ve tasavvur serbest saha demiştik. Diğer üst 
meratibler serbest saha değil. Burası üst meratibler tamamen seni belirleyen bir şey, 
burada kişilik ve kimlik oluyor. İtikadımızı biz oluşturuyoruz ve bu oluşan 
itikadımıza verilen cevaptır iman. Yani doğru itikada verilen cevap; imandır. 
Allah’ın cc cevabıdır. İman; bizim oluşturduğumuz değil, Zatın nurudur, bizimle 
alakası yok. Fakat bu iman tekrar geri dönüp itikadı yapılandırıyor, düzeltiyor. Bir 
yere hangi yolla gidebiliyorsanız aynı yolla geri dönebilirsiniz. Allah’a cc bir yol açıldı, 
çünkü itikadımıza Allah, zatı ile cevap verdi. Gelişti iman. İtikad ve imanın cem’i à 
Hidayet, Burak. 
 
Gılaf-ı latif ve beden-i misal: Beden-i misal; buradan gidiştir, gılaf-ı latif; geliştir. 
Buna misal rulo kâğıdı: her bir rulo kâğıt andaki bedendir, bütün kâğıtları rulo şeklinde 
sarınca oluyor beden-i misali. Veya gül goncasının her bir gül yaprağı andaki beden, 
gül yapraklarının bütünü gül goncası gibi bir beden-i misali oluyor. Yani andaki bütün 
bedenlerin toplamına beden-i misali deniliyor. Vefat anında beden-i misaliye 
dönüşüyoruz. Bu gidiş. Oradan gelişimiz ise; gılaf-ı latif. Yani insana 
giydirilenler.  
 
Mesela ekranda film oynuyor ama arkada ses ile renk ile vs. alakalı birçok program 
çalışıyor. Şimdi ruh bu bedende duruyor ama aslında burada duramaz. Çünkü aynı 
odundaki nur gibi, ısı gibi ve duman gibi, yaktığında tutamazsın bir yerde. Ruh dahi 
böyledir. Ama bir yerde tutmak için sistemler çalışmış. Her yerde olabilen ısı, ışık odun 
olarak gösterebilmek zordur. Beden bu cihette Cennet’ten zordur. Cennet tek 
boyuttur, güzellikler memleketi. Cehennem de tek boyuttur, çirkinlikler boyutu. 
Bu dünya ise ikisin cem’idir, bu zordur. Cenab-ı Hak zoru yapmış. Yani her yerde 
olan nuru, ısıyı, ışığı à odun olarak tutmak zordur. Nurdan daha zordur odun yapmak. 
Odunun en büyük düşmanını oduna koyacaksın, ateş. Ateşte nur var, odunun içi 
karanlık. Karanlıkta nuru saklıyor, bu zordur. Şimdi bu bedende alemleri cem 
edeceksiniz, zordur. On sekiz bin alemi cem edeceksiniz, bu bedene 
toplayacaksınız à bu toplaması gılaf-ı latiftir. Anlatacağım şu: bu beden gözüküyor 
ama arkada iki sistem çalışıyor. Yoksa bu beden yok olur. Odundan nuru kaldırdığında 
odun kalmayacağı gibi. Beden-i misali; letafet tarafımız. Cesed-i necmî; nuraniyet 
tarafımız. Arkada bu iki sistem çalışıyor, beden olarak gözüküyor. Beden öne çıkmış, 
arkadaki sistemler gözükmüyor. Allah Resulünde bu beden geri gitmiş. Beden-i 
misalisi ve cesed-i necmisi öne gelmiş ama tipi, görünüşü aynı.  
 
Mesela defter de atomdur, cam da atomdur. Defterin ama gölgesi düşer, camın gölgesi 
düşmez. Şimdi Resulullah da atomdan, biz de atomdanız. Resulullah insan olarak 
gözüküyor. Bizim beden-i misali letafetimiz, cesed-i necmî nuraniyetimiz arkadan 
bedeni tutar. Odundaki nur ve duman odunu tuttuğu gibi. Öne gelirse bu sistemler, 
beden yok olur. Allah Resulü cam oluyor yani beden-i misalisi ve cesed-i necmisi öne 
gelmiş ama tipi, şekli, görünüşü insan, atom. Beden bu sefer bu iki sistemin emrine 
giriyor ve kanuniyetiyle iş yapıyor.  Beden-i misali à letafet, cesed-i necmî à nuraniyet 
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ile semavatta bulunması, atom iken bu sıfatlarla öne çıkıyor. Atom ama hızı, bulunuşu 
vs. bu sıfatlarla oluyor. Buna misal güneş: o da atomdur ama her yerdedir. Ben de 
atomum ama her yerde değilim.   
 
Yani nurani olmakla atomluktan çıkmıyorsun. Resulullah’ın Mi’raca gitmesi için insan 
atomundan, cesedinden illa çıkartmaya çalışıyoruz, bu nedenle Mi’racı anlamıyoruz.  
Güneş nuranidir ama aynı zamanda mahlûktur, atomdur, kesiftir, maddedir. Bir şeyin 
bir yerde gözükmesi alem-i şehadettedir. Fakat beni meydana getiren esmalar burada 
bil-fiil öne çıkmış ama beni meydana getiren esmalar şurada da yok mu? Var ama bil-
kuvve. Bende bil-fiil var. Ben burada gözükürken aslında ben her yerdeyim. Fakat 
oradaki benler bil-kuvve, ben bil-fiil. Çekirdekteki program bil-kuvve, ağaca dönüşmüş 
olana bil-fiil. Çekirdekten bil-fiil ağaç çıktı, bil-kuvve de meyvelerin içerisindeki 
çekirdeklerdedir. Çekirdek; her yerdedir, bil-kuvve. Ağaç; bil-fiil, bir yerdedir. 
Resulullah asm bil-kuvvelerle ama bil-fiil olarak bulunmuş.  
 

• İlmelyakin  à dağın arkasında dumanı görerek ateş olduğunu bilmek  
• Aynelyakîn à sonra dağın arkasına geçip ateşi göz ile görmek    
• Hakkalyakîn à sonra da elini ateşe sokmak      

 
İlmelyakînin de üç mertebesi var: ilmelyakînin içerisindeki ilmelyakîn, aynelyakîn ve 
hakkalyakîn. Öyle bir ilmelyakîn ki à hakkalyakîn derecesinde deniliyor Kastamonu 
18 de.  
 
Mesela güneş dahi üç şekilde bulunabiliyor:  

• Odun olarak, çünkü odun; donmuş güneştir, yakınca güneş çıkıyor.  
• Aynada vasıtasıyla bir yerde bulunabiliyor. 
• Bir de seni inşa etmesiyle bulunabiliyor.  

 
Yani biz bir şeyi bir şeye dönüştürmeden, başka bir şekilde düşünemiyoruz. Allah 
Resulünün asm cesedi, cismani olmakla beraber nuranidir. Güneş gibidir. Kesiftir, 
maddedir, atomdur, kilosu vardır ama nurun kilosu yoktur, ısının kilosu yoktur, şeklinin 
kilosu yoktur. Güneş bir yerdedir ama sıfatıyla her yerdedir ve çeşit de bulunabiliyor: 
odun olarak, çiçek olarak, gezegenleri kuva olarak tutuyor, mevcudatı merkez-kaç 
kuvvetiyle tutuyor. Nim-nurani olan güneş farklı farklı icraat yaparsa, nurani olan bir zat 
ne yapmaz? Bu nedenle onun cesedini oluşturan iki sıfat öne gelince: beden-i misali 
gidiş, gılaf-ı latifi geliş, o zaman gittiği halde gelmiştir, geldiği halde gitmiştir. 
Güneş à Allah’tır. Ev à biziz, Güneşten gelen ziya à hidayettir. Camı yani itikadı 
açtık à içeriyi ısıttı, ışıklanırdı vs. yani güneş icraat yapıyor. İtikadımızla hidayeti 
onaylayınca à bizde iman oluyor. İman; bize mal olandır. Güneş evimizde à Allah cc 
bizde, imanla.  
 
İtikad ettiğin şeyle beslenmenin adıdır iman. Bu da başka bir manada. Beslenme 
yolu ikidir. Birincisi: ağız ile kulak ile göz ile. İkincisi: anne karnındaki çocuğun göbek 
kordonuyla. Çocuk annenin karnında ağzı var iken, göbek bağından besleniyor. Gözü 
olduğu halde, annenin gördüğüyle inşa oluyor. Anne haram yese, çocuk yemiş gibi 
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oluyor. Sanki çocuğun gözü, annenin gözü, çocuğun kulağı, annenin kulağı. Çocuk, 
annenin vücuduyla besleniyor. Anne Kur’an ya da şarkı türkü dinleyince, çocuk da 
etkileniyor. Biz de şu an göbekle besleniyoruz. Göbek altı organ direk dimağ ile bağlı.  
 
Yukardaki metinde (Lem’alar 371) “itikad-ı yakine” den sonraki kısım, önceki kısmı 
açıyor, çözüyor. Üst kısım: Kalb, vicdan ve dimağı almış. İman kalbdedir, imanın ziyası 
vicdanda, imanın nuru dimağdadır. Hatırat-ı gaybiye; kalbdedir çünkü kalb için gayb 
deniliyor. İlhamat-ı sadıka; vicdandadır. İtikad-ı yakine; dimağdadır. Alt kısım: Nurani 
kalb & Akıl diye ayırmış. Aklın temsilciler, asfiya ve sıddıkinlerdir. Kalbin temsilcileri 
enbiya ve evliyalardır.  
 
“Ve ilmelyakîn itikadlarıyla” (Lem’alar 372) Çıkarım: İlmelyakin à itikad 
boyutundadır. 
 
Umumi dünyayı à İmanımız, hususi dünyayı à İtikadımız oluşturur: “Ben 
görmüyorum, benim yanımda ve itikadımda yoktur” diyebilir. Yoksa “Vakide yoktur” 
diyemez.” (Şualar 101) Çıkarım: Herkesin hususi dünyasını itikadlar oluşturur. Ya 
yanımda ve nazarımda veya itikadımda gibi kayıtların herkese göre taaddüdü ile 
neticeler dahi taaddüt eder. Yanında, nazarında, itikadında à üçü de farklı. Nazar da 
itikad da ayrıdırlar. Çok önemli bir tesbit: herkesin hususi dünyasını yani Rabbini 
itikadı oluşturuyor. O zaman; 
 

• İtikad à Rububiyete,  
• İman à Uluhiyete bakar.  

 
Hususi dünyamızı itikadımız oluşturuyor, umumi dünyayı kimse görmüyor. Ancak kalb 
ve ruhun derece-i hayatına giren, mazi ve müstakbeli beraber hal gibi gören, imanının 
gereği gibi yaşayan kişi à umumi dünyaya şahid oluyor.  
 

• İmanımızın derecesine göre à Umumi dünyaya,  
• İtikadımıza göre de   à Hususi dünyamıza şahid oluyoruz.  

 
İtikad boyutu iman boyutuna yani iman arttıkça kalb ve ruhun derece-i hayatına 
geçiliyor. Şu an umumi dünyaya bakarken herkes umumi dünyayı görmez, kendi küçük 
dünyasında yaşar. Mesela çocuğunu kaybetmiş bir kadın, bütün dünyayı ağlar görür. 
İflas eden adam için kâinat anlamını yitirmiş, her şey zulmete dönmüş, ye’sin 
zulümatına, kimsesizliğin vahşetine, ervah-ı habisenin iz’acatına mübtela olmuş; bu 
vahşetin dehşetindenà hususi dünyası oluşmuş.  
 

• Umumi dünyayı à İmanımız 
• Hususi dünyayı  à İtikadımız oluşturur. 

 
“Bu kısım ise bir hükümdür, bir itikaddır, bir iltizamdır.” (Şualar 103) Çıkarım: Bu üçü 
ayrıdırlar. Risale-i Nur yüzer mizan ve muvazenelerle bu hakikati à itikadımızı 
oluşturuyor. 
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İtikadımızı  à Mizan ve    (metre) 
                    à Muvazenelerimiz  (kantar) oluşturur. 
 
Bir elinde metre bir elinde kantar à itikadımız. Doğru bir itikad à Edille-i Şer’iyye ile 
geçer.  
 
Edille-i Şer’iyye dörttür. Edille-i Nuriye de dörttür: 

1- Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. 
2- Hakikatı tanımayan hayalâta sapar. 
3- Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. 
4- Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. (Muhakemat 49) 

 
Lübbü bulamayan, kışır ile meşgul olur: böyle baktı, öyle baktı, şöyle ders yaptı, böyle 
izah yaptı, lügat verdi, vermedi, çizdi hatta sarı kâğıttan (yani kitaptan) okumadı, beyaz 
kâğıttan (defterde yazılandan) okudu. Hakikati tanımayan hayalâta sapar: gaye-i hayali 
olmayınca, zihinler enelere dönmesinin sebebi hakikati olmayınca, hakikat kendisi 
oluyor. Allah’a cc tapmazsa, kendisine tapıyor. Ortası olmaz. İman ve küfrün ortası 
olmadığı gibi. Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer: Muvazenesiz ve 
mizansız olan çok aldanır, aldatır: elinde metre ve kantarı olmayan aldanır ve aldatır. 
Ölçüsü yok.  
 
Düşmanın okunu takip et, dostunu bulursun. Umumi hukuka kasten veya şuursuz 
olarak yanlışlık yapan: kasten olursa, onun dışına çıkar. Edille-i Şer’iyye Müslümanları 
bağlar. Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas à Edille-i Şer’iyye. Harama haram, helale helal 
demesi lazım. Kumara, zinaya veya faize helal dese, otomatik olarak Edille-i 
Şer’iyeden düşer. Yani Şeriattan düşer. Fakat bürhan olan tarikatçılıktan, nurculuktan 
düşse, yine de şeriatta kalır. Çünkü dini cemaatler dava değil, dava içinde 
bürhandır.  
 
Lahikaların enfüs alemimizdeki karşılıkları: Edille-i Nuriye’yi: 
1-Kastamonu Lahikası ile dış dünyamızı (yap-yapma, de-deme, git-gitme, taraftar ol-
olma) belirler. 
2-Emirdağ Lahikası, içsel alemimizde ilişkili ve çelişkili olan duygularımızı, hislerimizi, 
fikirlerimizi rayına oturtur. 
3-Barla Lahikası, idealist dava adamın ruhunu inşa eden malzemeler deposudur. 
4-Tarihçe-i Hayat ise, “Kale Musa, Kale Firavun” diye Kur’an’da geçtiği gibi “Musa 
dedi, Firavun dedi” ile yani iman ve Küfür mücadelesinin sahasıdır, sahasına seni 
yetiştiriyor. 
 
Dolayısıyla Lahikaları okumayan ve onları okuyup da amel etmeyen kendisinin nereye 
ait olduğunu bilemez. Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şualar olan iman kitaplarını okuyan 
ama Lahikaları okumayan, kendisinin nereye ait olduğunu bilemez. Nereye çalıştığını 
bilemez. Yani cemaat şuurunu ve ruhunu Lahikalar verir. İman şuurunu, imanî 
mevzular verir.  



43. İTİKAD-7_________________________________________________________ 

 643 

 
“Hem imanda, öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakin ve mucizane bir inkişaf ve 
cihanı ışıklandıran bir ulvi itikad taşımış ki…” (Şualar 129) İman ve itikadın ayrı şeyler 
olduğu burada isbat ediliyor. Çıkarım: 
 
İmanın içinde à fevkalade bir kuvvet 

à harika bir yakin 
à mucizane bir inkişaf 
à cihanı ışıklandıran bir ulvi itikad 

 
Bunlar imanda var. İman bunları tazammun ediyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 44 

İtikad-8 
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“…kâinatı bütün mevcudatıyla delil gösterip hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn itikad 
ettikleri ve…” (Şualar 617) Çıkarım: İmanın ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn 
itikadda da oluyormuş. İtikadın içinde meratib var. Her şeyde ifrat, tefrit, vasat olduğu 
gibi, imanın içerisinde de ilmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn var ve itikadda da öyle. 
 
Sual: İlmelyakin, aynelyakîn, hakkalyakîn mertebeleri imana ait değil mi? 
Elcevab: Hayır, her şeyde öyle. Misal ben seni tanıyorum ve gıyabında bir şey 
duydum: ilmelyakîn. Seni gördüm ve biraz oturdum: aynelyakîn. Seninle ticaret yaptım, 
akrabalık yaptım: hakkalyakîn. Bu meratibler tanımlama yöntemidir. İmana has değil. 
Kastamonu 18: öyle bir ilmelyakîn ki hakkalyakîn derecesinde deniliyor. Dimağın 
mertebelerinde ilim, tasdik makamında. “Tasdik denilen ilim” yani taakkulun üstünde 
ilim. 
 
Enfüsçüler; Bütün mertebelerden bakabilen, ama hiçbir mertebeye mahkûm 
olmadan, insanların farklılıklarının kendisine zenginlik kattığına inanan kişidir. 
Kesinlikle münakaşaya girmez çünkü ona zenginlik kattığını bilir. 
  

 
Bu dersler bakın ne işimize yarıyor: Serbest bölgeye birçok zanlar ve şüpheler gelir, 
vehim ve vesveseler gelir. “Hatırıma geldi ki”, “bu haleti hissettim ki”, “beni o duygular 
ezdi ki”, “şöyle düşünce beni sürükledi ki” dedirten bu serbest bölge. Bu sistem senin 
kontrolünde değil! Eğer bu sistemi bilmezsen, tasavvuruna geleni itikadına geldi 
zannedersin. Oysa gelmediğine delil; itikad meratibinden salabet çıkması. Yani 
tasavvur ve tahayyülüne gelenden sıkılman, o gelenlerin tasavvur ve tahayyülüne 
geldiğine delildir. Rahatsız olursun, endişe duyarsın. Bunları bilmek, seni 
hastanelerden kurtarır, çünkü vesveseler ve vehimler maddi hastalıkların temelini 
oluşturmuş. Vehhabiler, tasavvurda olan zanlar, şüpheler, tereddütleri itikad 
zannedip sana ehl-i şirk diyor. 
 
Sual: Allah’ın Rububiyetinin hususi icraatını insandan geldiğine inanmam şirk 
mi oluyor? Surette bana kızan, bağıran bir insan ama hakikatte bir kusuruma 
binaen Allah’tan geliyor. Allah’tan geldiğine intikal etmeden önceki suretteki 
halimi sadece tasavvur mu ettim yoksa tasdik edip iz’an ettim mi?  

İtikad  à Salabet (İtikadın bozulsa bile kafir olmuyorsun, ehl-i bid’a oluyorsun) 

İltizam à Taassub 

İz’an  à İmtisal 

Tasdik à İlim denilen tasdik. İltizam. 

Taakkul  à Bilgiler, malumatlar, akıl. Bitaraf. 

Tasavvur à zanlar, şüpheler, bilgiler, vehimler, vesveseler,  

şeytanlar, cinler, ervah-ı habiseler hep burdalar Bibehre 

Tahayyül à Safsata 

Serbest  
Bölge 

Vicdanını yani kalbini 

bilmeyerek veya bilerek 

bozarsa; kafir.  

Şuurlu yaparsa 

(tahribden lezzet 

alıyorsa); münafık olur. 
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Elcevab: İnsanda her an üç sistem aktiftir. 1-beşeriyetimiz, 2-ubudiyetimiz ve 3-
vazifedarlığımız var. Yani dimağ, kalb, ruh. Bu üç şahsiyetlerin fikriyatı, hissiyatı ve 
latifeleri var. Fikriyatı dimağ, hissiyatı kalb, latifesi ruh. Hadiselerin suretinde kaldığında 
tasavvurundaki zanlarını, şüphelerini, vehimlerini akıl zannettin, tasdik ettin, itikada 
taşıdın ve itikad zannedip şirk ehli oldun. Oysa itikad bile bozulsa şirk olmaz, ehl-i bid’a 
olur. 
 
Sual: Ehl-i şirk ne zaman olur? 
Elcevab: Bütün bu dimağ sistemini komple bilerek bozacak, sonra bilerek vicdaniyatını 
bozacak. Şuursuz bozarsa; şirk ehli oluyor. Şuurlu bozarsa; münafık oluyor. Münafığın 
üç özelliği var “münafık itikadsızdır, kalbsizdir ve vicdansızdır, Peygamber (A.S.M.) 
aleyhindedir.” (Emirdağ Lahikası-1 79) Peygamberimizin asm başka hadislerinde de: 
1-konuştuğu zaman yalan söyler, 2- sözünde durmaz, 3- emanete hıyanet eder. Biri 
namaz kılmıyor veya namaza kalkamadı, “Namaz kılmak imanın esasındandır. Namaz 
kılmazsan kafirsin” der Vehhabi. Veya vaaz edene “sen bunları söylüyorsun ama 
kendin yapmıyorsun, bu nedenle münafıksın” der Vehhabi. Sebebi şu: tasavvur 
sistemindekilerini taakkula taşıyorsun, yani olan hadisedeki zanlarını, 
vehimlerini, şeytanın sözünü kendi sözün zannediyorsun. Hatta tasdik etmişsin 
gibi, hatta itikad etmişsin gibi seni korkunç çökertiyor. Mesela ben sana fırça 
atıyorum, sen etkileniyorsun. Bir tarafın der ki: “hemen bir sözle etkilendin. Allah’tan 
geldiği halde insandan geldi zannediyorsun” diye sana ehl-i şirk oldun diyebiliyor. Oysa 
bak, bu düşüncelerin itikaddan ne kadar uzak, tasavvurdadır. Tasavvurdaki 
sistemi bilgiye yani taakkulde akla dönüştürdün. Taakkul sistemin dışa vuruşu 
bitaraftır. 
 
Toparlayalım: “Beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi ef’alinde kadere fetva verdin 
ki Allah cc onun eliyle sana ceza verdi”. Ben sana fırça attım. Sen düşünüyorsun ki: 
nasıl der, niye der vs. ama sonra başka bir tarafın gelir ve der ki: sen şirk ehli oldun. 
Bunları aslında Allah cc yaptırdı. Allah o kişiye söylettirdi. Bu nedenle senin itirazın 
Allah’adır. İki seçenek veriyor yani 1- Allah yaptıysa, sen şirk ehli oldun, 2- o kişi 
yaptıysa yani sebebi asıl yaptın; yine şirk oldu. İki üç gün sonra kendine geldin. O üç 
gün şirk ehli miydin, hayır! Tasavvurdaydın. Hislerimiz ve ev kavgaları bizi hep 
tasavvura hapsediyor. Bazı söz küfürdür ama bununla kâfir olmaz. Kelam küfür ama 
sahibi kâfir değil, çünkü tasavvurda. Muhakematta tasavvur için şöyle deniliyor: senin 
hakkında sarih bir ifade bile çıksa, “sen adam değilsin” gibi, her konuştuğumuzu her 
yaptığımızı düşünerek yapmıyoruz. Bazen bir hissin tesiriyle söylüyorsun. Veya örf, 
anane, kültüre göre kelamın manası değişir. Mesela İstanbul’da incir dersin ama 
Hatay’da diyemezsin. Orda incir galiz bir tabirdir diye yemiş diyeceksin. Muhakematta: 
bir kelam söyledin veya bunu yaptın, bu kelam, bu fiil bunu gösteriyor. Sen bunu mu 
kastettin, diye sor deniliyor. Hatta Müslümanlar arasındaki uhuvveti bozan fasıkın 
haberi için Hucürat suresi 6.ayette: “Fâsık size bir haber getirdiği zaman araştırmanız 
gerekmiyor muydu? Hemen niçin inanıyorsunuz.” Ben sana fırça attım, üç gün bu abi 
bana nasıl bunu dedi diye kıvranıyorsun. Bunu yaptıran şeytan. Sonra başka cihetten 
de şöyle der şeytan: sen şirk ehlisin, çünkü Allah’ın yaptırdığını abi yaptı diyerek abiye 
itiraz ediyorsun gibi ama aslında Allah’a itiraz oluyor. Oysa bunların hiçbirisi şirk 
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değil, hepsi tasavvurdadır. Burası serbest bölgedir. Burada ne sevap vardır ne de 
günah vardır. Tahayyülden safsata çıkıyor. Tasavvurdan bibehre. Bibehre; nasipsiz 
demek. Sokaktaki tabir değil bu. Mesela sokakta “tenkit” karşı çıkmak demek olurken 
ilim dünyasında Hz. Ali’ye göre “fikir alışverişi, nakşetmektir”. Bibehre yani sana henüz 
isabet etmemiş demek. Nasipsiz. Yani sana daha mal olmamış. Senin değil henüz. 
Taakkul ise bitaraf yani tarafsızsın. Bu düşüncelerini tasdik edince bitaraflıktan çıkıyor. 
Tasdik makamına çıkınca adı ilimdir. 
 
Sual: Bu üç gün içerisindeki düşüncelerimle şirk ehli değilim, gafletteyim ama 
bu düşüncelerimden dolayı başkasını kırmak, incitmek de kusur değil midir? Kul 
hakkı değil midir? 
Elcevab: Evet, kul hakkıdır o. Bu derslerden kârımız bu gibi hallerin üstesinden 
gelebilmektir. Ömer Nasuhi Bilmen İlmihalin 86. Sayfasında: Resulullah’a sormuşlar: 
“İçimizden geçenlerle mesul muyuz?” mesela içimizden geçen vesveseler, Allah 
hakkında küfürler, en mahremine hissedilen acib şeyler vs. Resulullah şöyle 
buyuruyor: “O içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur.” Hatta 
kâmil bir imanın ifadesidir. Tek boyutlu olmadığını gösteriyor. Yani iman-küfür beraber. 
Kâfirde iman olmadığı için, tek boyutlu yaşar. Onda ikilem olmaz. Müslümanda ikilem 
olur. 
 
Dolayısıyla içinden geçen tasavvurlarınla, zanlarınla, vehimlerinle amel etme! Bunun 
adı da büyük cihaddır. Küçük cihad savaşmak, ölmek. İçeride bu adamla (nefis) 
savaşmak büyük cihaddır. İçinden geçenle amel etmeyeceksin, konuşmayacaksın. 
Hatta bunlar üç gün içimizde yandığı halde fiile veya söze döndürmemenin adı da 
büyük cihaddır. Sevap kazanıyorsun. Mücadele edebilmen gerek. Mücadele 
edebilmen için, sisteme hâkim olman gerekiyor. Sisteme hâkim olabilmek için, sistemi 
bilmek gerekiyor. Mücadele ederek tahayyül ve tasavvurdan çıkmaya çalışıyoruz. 
Hâkim olmadığınız her şey size hâkimdir demektir. Bilmediğin sisteme hâkim 
olamazsın. Tezkiye-i nefs etmek bu işte. Biz on sekiz bin alemin kavşağıyız, bunlar 
kendisini bizde gösterecek mecburen. 
 
Sual: Sahabe mesleği ile velayetin arasındaki fark sanki burası? 
Elcevab: Velayet mesleğinde tahayyül ve tasavvurundakileri öldürmeye çalışmış. 
Sahabe öldürmüyor. Çünkü öldürürsen terakki durur. Velayeti durur. Buraları bilince 
şahid oluyor ve ölünce şehid oluyor. 
 
Gelen hangi soru olursa olsun, şu sekiz yöntemi takip ederseniz, cevap 
veremeyeceğiniz bir şey kalmaz. Ama ne kadar ona hakimsen. 
 

• Güneş – mevcudat ilişkisi (mesela bir anda birçok iş nasıl olur gibi benzer 
sorularda) 

• Çekirdek – Ağaç ilişkisi 
• Küll/Cüz – Küllî/Cüzî mi yani soyut mu somut. 
• Beden – Ruh ilişkisi 
• Dimağdaki bu mertebelere götür. 
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• Allah – Kul ilişkisi 
• Mana-yı harfi – Mana-yı ismi 
• Esmaların iktizalarıyla çözmeye çalış. Mesela bu celal tecellisidir, bu cemal 

tecellisidir gibi. Kabz ve bast halleri gibi. 
 
Bütün soruların cevabı bu yöntemlerle çok rahat bulunur. Bakın, dimağ sistemi ile şirk 
ehli mi değil mi diye çözebiliyorsunuz. İtikadı bozulsa bile kafir olmuyorsun, ehl-i bid’a 
oluyorsun. Zira itikad, iman değildir. 
 
Sual: Kâfir ne zaman oluyor? 
Elcevab: Kişi ehl-i bid’a olunca, bozulunca, vicdanını bozuyor. Bütün dimağ sistemi 
İtikad meratibinden doğru vicdanını yani kalbini bozuyor. Bilmeyerek veya bilerek 
bozarsa; kâfir. Şuurlu yaparsa; (tahripten lezzet alıyorsa) münafık olur. Tahripten 
lezzet alan yılan gibi zehirlemekten lezzet alıyor. Münafık da kâfir de kâfirdir ama 
münafık tahripten lezzet alıyor. 
 
Toparlıyoruz: tasavvurdaki zanlarımızı itikadda zannedip Mu’tezile oluyoruz yani gelen 
zanlar, vehimler ve şüpheler ile itikadı bozuldu zanneder. Hâlbuki tasavvur meratibi ile 
itikad meratibi arasında kaç tane berzah meratibler var.  
 
Üstadın yaşadığı psikolojik sıkıntıların hikmeti nedir?  
Elcevab: Üstad da insan, o da psikolojik sıkıntılar yaşamış, günah işledim demiş fakat 
bunların hikmeti şunlar: İnsanda üç tane şahsiyet var: beşeriyeti, ubudiyeti ve 
vazifedarlığı. Her bir makamın iktizası var. O tür haletler avcı gibidir. Bir şeyi, ilmi 
kavramak için o haletlere duçar ediyor ki onların hakikatine, ilmine mazhar olsun, 
o cinsten olanlara deva olsun. Asrın imamı olduğu için, asrın dertleriyle dertlendiği 
için, asrın dertlerini fikren, hissen ve latife olarak yaşayacak ki, dermanlar gelsin, çünkü 
dertsiz derman yoktur. Dermanlar derdin içindedir. “Dertler bana derman imiş.” Örtü 
nerde ise örtünende ordadır sırrınca o dertle dertlenecek ki o dermanlar insanlara 
sunulsun. Dolayısıyla o tür haletlere esmaların iktizası olduğundan onları o 
haletlere duçar ediyor ki esmadan da hakikat gelsin diye. Bunlar esmaların celali 
veya cemali tecellisi insanın ruhundaki inkişafına sebebiyet versinler diye. 
Kastamonu Lahikası 8.sayfada Hulusi abi diyor ki: Bende niye bunlar oluyor? Üstad 
cevaben: Terakki edecek ruhların cemali ve celali esmalara ve sıfatlara mazhariyet 
noktasından insanda kabz ve bast haletleri oluyor. Serbest bölge olan tahayyül ve 
tasavvurundakilerine anlamlandırınca taakkula geçiyorsun. Onaylarsan ilim oluyor ki, 
mesuliyet burada başlıyor. 
 
“Yahu sen divane olmuşsun. Batınındaki çirkinlikler, zahirine aksetmiş olmalı ki, 
gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına 
al, kalbini temizle. Ta, şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikatı 
görebilesin.” (Sözler 16-17) 
 
Tevehhüm etmişsin à vehimler tasavvurda. Aklını başına al à yani tasavvurdasın 
diyor, çünkü akıl tasavvurun bir üst mertebesi olan taakkulde.  



44. İTİKAD-8_________________________________________________________ 

 649 

 
Nokta-i Nazar: Tasavvur aynı zamanda dimağın ademî bölgesi, yani olmayanları 
burada oluşturuyoruz. Aynı zamanda kafa feneri tahayyül ve tasavvurdadır. Bu 
meratiblerle bakıyor. 
 
Zan; ilmin menşei oluyor. Zanlar olmazsa, insan zengin düşünemez. Zanlar, zengin 
düşünmemize vesile oluyor. Fakat tasavvurdaki zannın daha kötürümü, daha ademi 
tahayyüldedir. Ne olduğunu yani ne isim verildiğini bilmiyoruz. Yani en kesif olanı. 
Tahayyül ve tasavvuru çıkarırsan, insan insan olmaz aynen şeytan olmazsa, 
insan insan olamayacağı gibi. Adem as vazifedarlık verilmeden önce tahayyül ve 
tasavvuru yoktu, çünkü bu meratibler olmazsa meleksin. Tahayyül ve tasavvuru ile 
beraber vazifedarlığı da verildi. Cennette olduğunu bilmedi, çünkü insan olduğunu 
bilmiyordu. Tahayyül ve tasavvur üst mertebelere secde etmesi gerekiyor, biat etmesi 
gerekiyor. Bu meratibler şeytanın bölgesi olduğundan, Adem as’a secde etmesi 
gerektiği gibi. Tahayyül ve tasavvur üst birimlere secde etmezse, şeytanlaşır, çünkü 
şeytan da Adem as’a secde etmedi.  
 
Kâfir, tahayyül ve tasavvurundakilerini yani zanlarını vs. itikadlaştırıyor, aslında 
tasavvurdadır. Zanlarını itikad zannettiği için, çıkamıyor. Ademi itikad ediyor. 
Batıl itikadın kaynağı tasavvur diyebiliriz. Kendi ürettiği ademinde kalıyor. Kafir için 
veya tasavvurda hapsolmuşların kendi dünyasındakilerin (tahayyül ve tasavvurunda) 
hakikatı yok, ademi bir vücudu var. Ehl-i hakikat için böyle değil. Toplumun yüzde 
doksanı yaşadığını bilmiyor, başkalarını veya başkaları için yaşadıklarından. Kendi 
küçük dünyalarını (tahayyül ve tasavvurlarını) büyük dünya zannediyorlar. Tahayyül 
ve tasavvur meratibleri insanın hususi dünyasını oluşturur diye önceki derslerde 
denilmişti. Diğer meratiblerle birlikte ise umumi dünya. Eğer tasavvurdaki zanlarını 
tasdik ederse, ilmi dalalet, imtisali dalalet, taassubu dalalet olur. İtikadı dahi batıl olur 
ve buna kâfir denilir. 
 
Müslümanın art niyeti olmadan, iyi niyetle yani mesela Mu’tezile ve Cebriye gibi Allah’ı 
tenzih maksadıyla, kusurları, yanlışlıkları Allah’a vermemek için, insan yapıyor diyerek 
yine müsbet itikadı olduğundan kâfir değil, ehl-i bid’a oluyor. İtikadın menfisine kâfir, 
itikadın müsbetine ise ehl-i bid’a denir. Müsbetine misal: kişi fiilinin halikıdır. İnsan 
günahını kendisi yapar. Mu’tezile bunu niçin demiş? Allah’ı tenzih ediyor. Oysa kişinin 

İtikad ------> Salabet  (Hakka ve Batıla itikad var: İtikadın menfisine kafir, 

müsbetine ise ehl-i bid’a denir) 

İltizam  

İz’an  

Tasdik ----> İlim denilen tasdik. İltizam. 

Taakkul --> Bilgiler, malumatlar, akıl. Bitaraf. 

Tasavvur ----> (zanlar, şüpheler, bilgiler, vehimler, vesveseler, şeytanlar, cinler, 

ervah-ı habiseler hep burdalar) Nazarında. Perde. Ademler. Kafa feneri 

Tahayyül  

Serbest  
Bölge 

Umumi  
Dünya 

Hususi 
Dünya 
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fiilini Allah cc yaratıyor ama bunu insan istiyor. Ehl-i Mu’tezile ve ehl-i Cebriye 
itikadında niçin ehl-i bid’a oluyor da kâfir olmuyordu? Çünkü Allah’ı tenzih etmek, tebrie 
etmek niyetiyle, güya Allah’ı korumak adına, pergeli Allah’a koymuş ama itikadı yanlış. 
Allah’ı inkâr etmiyorlar. Allah’ı tenzih etmek istiyorlar, âli etmek adına böyle yapıyorlar. 
Bu nedenle ehl-i bid’a oluyorlar. Fakat dimağın bütün meratiblerini tek tek boza boza 
artık batıla itikad etmiş kişi ise kâfirdir. Çünkü şirk yapıyor, esbabı hâkim yapıyor, 
Allah’ı reddediyor. İtikad batıla da olur, Allah’a da olur. İman ise kalbdedir, batıla iman 
yoktur. Müslümanların vesvesesi, hastalıkları, psikoloji sorunları, sıkıntısı; tahayyül ve 
tasavvurunda iken itikadı bozuldu zannediyor. 
 
Metni tekrar alıyoruz: “…kâinatı bütün mevcudatıyla delil gösterip hakkalyakîn, 
aynelyakîn, ilmelyakîn itikad ettikleri ve…” (Şualar 617) Çıkarım: İmanın ilmelyakîn, 
aynelyakîn, hakkalyakîn itikadda da oluyormuş. Buna teyid makamında Şualar 627 de: 
“… gibi aktablar imamlar ittifakla, hakkalyakîn bir itikadla ve keşfiyat ve müşahedatla 
ümmete gösterdikleri harika irşadatla ve kerametlerle, risalet ve hakkaniyet ve 
sadıkıyet-i Muhammediyeye (asm) imanları ve şehadetleriyle imza basıyorlar.” 
İtikadın üç mertebesi var: ilmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakîn. Bu vasıflanmaları 
sırf imanda olduğunu biliyorduk ama itikadda da varmış diye delilleniyor. 
 
Keşfiyat (lügat): Ferd-i Ferid-i azam makamının zirve-i alisine yükselen büyük hâdinin 
vâkıf oldukları maziye, hale, istikbale müteallik, kevni, manevi sırlar, keşifler. Çıkarım: 
Allah-u alem –şimdiki anladığım– hakkalyakîn bir itikad, dimağdadır. Keşfiyat, 
vicdandadır. Müşahedat, kalbdedir. Yani dimağ, kalb, ruh demek. “Hakkalyakîn bir 
itikad, hakkalyakîn bir keşfiyat, hakkalyakîn bir müşahedat.” İtikad dimağ ile oluyor, 
keşfiyat vicdan ile ve müşahedat kalb ile oluyor.  
 

 
İrşadatla hakkaniyet çıkıyor. Hakkaniyet dimağda tezahür ediyor. Kerametle sıddıkiyet-
i Muhammediyeye asm iman çıkıyor. İman kalbde gözüküyor. Müşahedatla şehadet 
çıkıyor. Kendisi şahid olarak ruhda yaşanıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Yakin sanki itikad ile iman arasındaki bir derecelendirme gibi. Mesela 
öyle bir itikad ediyor ki, iman olmuş. 
 

Hakkalyakîn bir itikadla       à dimağla          dimağla 

                              keşfiyat      à vicdanla          kalble 

                              müşahedatà kalble              ruhla 

  

İtikadla           à ümmete gösterdikleri harika irşadatla            à hakkaniyet 

Keşfiyat          à kerametleà sıddıkiyet-i Muhammediye asmà imanları 

Müşahedatlaà risaletle                                                                   à şehadetleriyle 



44. İTİKAD-8_________________________________________________________ 

 651 

“Amma ehl-i hidayet ise, geçen basamaklardaki kuvvetli hakikatlar ve sarsılmaz 
hüccetler, selim kalblerine ve müstakim akıllarına gayet kat’i kanaat ve kuvvetli iman 
ve aynelyakîn bir tasdik vermiş ki, şüphesiz ve vesvesesiz itminan-ı kalb ile itikad 
ederler ki…” (Şualar 667) 
 
Çıkarım: 
Kuvvetli hakikatlar selim kalblerine gayet kat’i kanaat ve kuvvetli iman à vesvesesiz. 
Sarsılmaz hüccetler müstakim akıllarına aynelyakîn bir tasdik vermiş ki à şüphesiz. 
 

 
Şüphe tasavvurda, vesvese de kalbdedir. Hakikat; Esma-i İlahiyedir. Hakikatlar 
kalbdedir. Vesvese de orada olur. Vesvese hakikata musallat olur. Geçmişimize 
dokunuyor, çünkü “kuvvetli iman” deniliyor. İmanın iki ayağı var: imanın nuru ve 
kuvveti. İmanın kuvveti geçmişe bakıyor. Bu tabirlerle cümleyi doldur, içinde dolaş. 
İstersen vesveseyi ele alarak aç, istersen imanın kuvvetini ele alarak aç, istersen 
“hakaik-i eşya-i sabitetun” ile esmaların hakikata bağlılığı açısından aç cümleyi. Bu 
şekilde ülfetimiz kalkar ve ünsiyetimiz artar. Ünsiyet yakınlık, ülfet örtüdür. 
 

Kuvvetli hakikatlar à selim kalblerine à gayet kat’i kanaat ve kuvvetli imanà vesvesesiz à  İtminan-ı kalb ile 

 

Sarsılmaz hüccetler à müstakim akıllarına à aynelyakîn bir tasdikà şüphesiz à İtikad ederler 

Vahiy ile değil,  
Kalbdeki imandan à dimağdaki itikada  

bakış yönü. 

Vahiy itikadı oluşturdu 
İtikad 

Kalb 
iman 

İmanda itikadın çapını 
ve kalitesini yükseltti. 

İtikad imanı oluşturdu. 



44. İTİKAD-8_________________________________________________________ 

 652 

İtminan-ı kalb; itikaddan kalbe gidiş yönü değil, kalbdeki imanla itikadı güçlendiren 
yönü. Vesvesesiz ve şüphesiz yönü à kalbden itikada bakmaktır. Çünkü dimağa 
vahiy geliyor, itikadımızı düzeltiyor. Doğru bir itikada verilen cevap imandır. İtikadla 
imanı oluşturuyoruz. Sonra imanın çapı büyüdükçe, kalitesi arttıkça, iman geliyor, 
itikadın çapını büyütüyor. Mezkûr cümledeki ifade itikaddan kalbe gidiş yönü değil, 
kalbdeki imanla itikadın çapını, kalitesini yükseltme yönüdür. İtminan-ı kalb ile itikad 
ederlerà vahiy ile değil! 

 
Hidayet: Güneş à (haşa) Allah. Ziya (foton) à Allah’ın dimağa bakması. 
1. Allah cc herkese hidayet veriyor yani vahiy herkesin itikadına vuruyor. Kâfir – mü’min 
fark etmez, herkesin itikadı var. Bu itikad, vahyi onaylarsa, imanı oluşturur. 
2. Vahyi onaylamazsa, batıl itikad olur, kalbi devre dışı bırakır. Kalbini örttüğü için kâfir 
olur. 
 

• İtikaddan à Kalb yönü: Rububiyet, İnşa yönü, Kurbiyet 
• Kalbden  à İtikad yönü: Uluhiyet, ihya yönü, Akrebiyet 

 
Sual: İslam cemiyeti içinde büyümüş ama çevresi rezil, anne babası rezil yani 
İslamiyet’i hep gerici, terörist gibi tanımış kişiye de hidayet vurmuş mu yoksa 
fetret ehli midir? 
Elcevab: Vahiy itikada istisnasız geliyor ama nasıl geliyor, bak. İmam-ı Gazali diyor ki: 
“Safi ve arı, duru gelmiyor.” Hidayet ancak Peygamberden safi ve tam gelir mesela 
Sahabeye tam gelmiş. Bize ise o netin net olan yolları ile: İmam-ı Azam, Bediüzzaman, 
Geylani, Şah-ı Nakşibendi hazretleri, İmam-ı Rabbani hazretleri yani dolayısıyla karma 
olmamış. O dediğin kişilere hidayet gelmiş ama Allah cc hidayeti direk Peygamber yolu 
ile veriyor. Peygamber de bin dört yüz sene önce olduğu için trafo ile geliyor. Keban 
barajına elektrik indüklendi, beş yüz bin volt cereyan var. Kablolardan gelecek ve 
mahallede trafo olacak. Trafodan senin seviyene inmesi lazım ki evinde iki yüz yirmi 
volt olsun. Ehl-i fetrete vahiy gelmiyor değil. Geliyor ama vahyinin arı durusu değil. 
Nakleden, televizyondan, kitaplardan dinini öğreniyor. Televizyona çıkan adamların 
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unvanına aldanıyor. İlahiyatta profesördür diyor. Avrupa’nın felsefecilerine dinsiz 
deniliyor oysa dinsiz demeyin çünkü onun bildiği din Hıristiyan dinidir. O dine hücum 
ediyor, o dini reddediyor ama İslamiyet’i bilmiyor ki! İslamiyet’i reddetmediğini 
kitaplarından anlıyoruz çünkü istedikleri aynen İslamiyet’tir. Ahlak istiyor, erdemlik 
istiyor, fedakârlık istiyor, sömürülmek istemiyor, insanları istismar etmeyin diyor, din 
namı altında aforoz ediyorsunuz vs. onun reddettiği din, kafasındaki din, bildiği din. 
Dolayısıyla vahiy geliyor, ama arı duru gelmiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Vahyin kafir-mü’mine gelmesi à Rahman esmasından. Kalbe indikten 
sonra à Rahim esması aktif oluyor. Bu sefer şefkat itikadı besliyor. Bu itikaddan sonra 
sıfata mı geçiliyor? Böyle bir sistem mi alışıyor? Sebebli alem itikaddır ve Rahmandır. 
Allah cc elmayı ağaçla veriyor. 
 
Allah, Rahman, Rahim isimleri ile vahiy, itikad, iman arasındaki ilişki: 

• Vahiy    à Allah 
• İtikada gelmesi  à Rahman 
• İman oluşması   à Rahim 

 
Bu sefer bu kalbdeki Rahim ile yani iman ettiğin şeyle besleniyorsun. Bu şefkat ve 
Rahim ile itikad beslenince à Sıfata çıktık. İlk önce esma idi: Allah, Rahman, Rahim. 
Sonra Şuunat-ı Zatiyeden olan şefkat ile itikada doğru döngü yaparsa ve bu döngü 
yani itikad à iman à itikad à iman à itikad à iman vs. devam edince, Zata doğru 
uruc ediyor. Hortum gibi merkeze doğru çekiyor. Hortum çok hızlı dönünce kendisi de 
gözükmüyor. Sanki adam var da yok. Pervane durunca gözükür ama çevirince 
gözükmediği gibi… Bu sistem esmadır. Aktif olunca sıfat oluyor. Dönünce de şuunat 
oluyor.  

Şemanın izahı: Vahiy dimağa geldi onayladı onaylayınca “Rahman” aktif oldu. 
Rububiyet kalbe geldi. İmanı oluşturdu. Kalbde iman oluşunca o da geldi dimağın 
çapını ve kalitesini yükseltti. Kalbde “rahim” olduğu için sıfat yönü oldu bu yön. Allah, 

İTİKAD 

DİMAĞ 

İMAN 

KALB 

Risalet Yönü. İslamiyet. Esbablı. 

Kurbiyet. Esma Yönü. Rububiyet. İnşa 

Sıfat Yönü. Akrebiyet. İman. 

İhya. Esbabsız. Velayet Yönü. 

Allah CC vahyi vurdu 

Rahim Rahman 

(Sözler:13 

« Evet o….Rahmetin….görünür.») 

«BE» harfi çanağı 

Komplesi «BE» harfinin noktası (.) 

1 

2 

3  Şuunat yönü 

4  Zat yönü 



44. İTİKAD-8_________________________________________________________ 

 654 

rahman, rahim ile dimağ ve kalb bütünlüğe geldi mi bu sefer bu çalışmasından sıfata 
dönüştü. Dimağa gelince sıfata dönüştü. Dimağ sebebli çalışıyor Kalb sebebsiz 
çalışıyor. İlk döngüde kalbe geldikten sonra kalb de dimağa sebebsiz bakmayı 
öğretiyor. Artık dimağda sebebsiz çalışmayı öğreniyor, fena-fil olmuş. Dimağdan tekrar 
kalbe şuunat yönü oldu. Kalbden tekrar dimağa yön ise zat yönü oldu. Bu sistem döne 
döne pervane gibi tek noktaya dönüşüyor. Esma sıfata dönüşüyor yani İşarat-ül İ’caz 
da dediği gibi: Rahman Rahim öyle bir şey ki sanki sıfattır. Şuunat yönü; latifelerdir: 
şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe... Zat yönü: kalbden dimağa, artık kendisi 
Zata şahid oluyor. Bu döngüler sanki Allah-ü ekber, Allah-ü ekber, Allah-ü ekberler ile 
pervanenin aşağı yukarı, aşağı yukarı dönerek enerji üretmesi gibi. Bu sistemin 
komplesi “be” harfinin noktasıdır. 
 
“Evet o rahmetin kuvvetidir ki, zişuurun nazarlarını celb eder, kendine çeker ve 
ehadiyet sikkesine isal eder ve Zat-ı Ehadiyeyi mülahaza ettirir ve ondan “İyyake 
na’bûdu ve iyyake nestain” deki hakiki hitaba mazhar eder. İşte 
“Bismillahirrahmanirrahim” Fatiha’nın fihristesi ve Kur’an’ın mücmel bir hülasası olduğu 
cihetle bu mezkûr sırr-ı azimin unvanı ve tercümanı olmuş. Bu unvanı eline alan, 
rahmetin tabakatında gezebilir. Ve bu tercümanı konuşturan, esrar-ı rahmeti öğrenir 
ve envar-ı rahimiyeti ve şefkati görür.” (Dördüncü Sır) (Sözler 13) 
 
Sual: Bu şekilde “be” harfinde noktadan, aşağıdan yukarıya çıkış velayet, 
yukarıdan aşağıya geliş Risalet mi oluyor? 
Elcevab: Risalet à Vahiy, Velayet à Kalbi inkişaftır. Vahiy, dimağa bakıyor. Risaleti 
kişi alıyor; Zühre, Katre, Reşha ve kendi aleminde hallere, velayet meratiblerine 
dönüştürüyor. Velayeti kendi çapında, direk vahiy değil. Kalbde olan vahiy değil, 
dönüşmüş. İmanın kalitesi büyür, küçülür, azalır, çoğalır. Risaletin ta kendisi değil, 
Risalet velayete dönüşmüş.  
 

• Dimağ - Kalb yönü  à Risalet 
• Kalb - Dimağ yönü  à Velayet 

 
İtikad zahirdir, vahiyle ve risaletle ve yöntemle çalışır. Orda anlayış veya ilham yok. 
İman ise gaybîdir. İtikad zahirdir. İtikadın zemini Edille-i Şer’iyedir; Kitap, Sünnet, İcma, 
Kıyas. İtikad vahiy ile muhatab olduğu için, vahyi alıyor ama aleminde katre oluyor, 
reşha oluyor, zühre oluyor yani imana dönüştürüyor. İmanda ise farklılıklar var. 
Velayetin kendi mertebeleri var. Vahye muhatablık herkeste aynıdır, herkeste eşittir. 
Fakat geleni kalbde dönüştürmesi kişiye has oluyor: kimisinin tafsilli imanı oluyor, 
kimisinin icmalli imanı oluyor yani kimisi sadece kabul ederek iman ediyor, kimisi tafsil 
ederek iman ediyor. 
 
Velayet; Risaletin sende dönüşmüş halidir. Bu şekle Besmele düzeneği de 
diyebiliriz… Bu şekle Kâinat siması, Arz siması, İnsan siması ifadeleri de 
uygulanabilir.
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Tahayyül ve tasavvur serbest bölge. Şeytan buradaki madenleri işlettiriyor: 
Kendini kötü hissetmeler, iyi hissetmeler burada malzeme buluyor, çatışma burada 
oluyor. Zanlar, şüpheler, bilgiler, vehimler, vesveseler, şeytanlar, cinler, ervah-ı 
habiseler veya ervah-ı aliyeler hep buradalar. Nazarında yani 2.sözdeki gibi “nazarında 
fena bir memlekete düştü”. Hodbin, hodendiş, hodgam olduğundan, yani herkes kendi 
dünyasını yaşıyor, hariçte yaşadığını zannediyor. Perdeler de burada -yüz çeşit 
perdeler var (bak sitedeki derslere)- iyi veya kötü. Yani tasavvurda iyi veya kötü bir 
sistem oluşuyor. Eğer kötü ise serbest bölgeden yukarı çıkamıyor ve o kişinin 
tahayyül ve tasavvuru onun itikadı oluyor: hususi dünyasında kalmış ve 
olumsuzluğa mahkûm, ademi bir itikad sahibi oluyor. Hep sorgulamak, yargılamak, her 
şeyi kötü görmek, kusur bulmak gibi şeyler. İyi bir sistem oluşmuşsa, diğer 
meratiblerden beslenerek itikadını oluşturuyor. Hariçten kendisine bakamayanın 
başkasının gönlüne bakmaya hakkı yoktur. Hariçten kendilerine bakanlar enfüste 
yaşayanlardır. Enfüsçüler; her mertebeden bakıp hiçbir mertebeye mahkûm 
olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan tiplerdir. 
Diğer insan ise hususi dünyasını umumi dünya zannediyor. Dimağın bütün 
meratiblerin komplesi umumi dünyadır. Tahayyül ve tasavvur yani serbest bölge 
hususi dünyadır. 
 
Yaşanmış ve tecrübe edilmiş bir bilgi: Bazen okuyamıyorsun, her yerin titriyor. Tıptaki 
adı panikatak, biz saldırı diyoruz. Bu erkeklerde eyyam-ı biz günlerinde, kadınlarda ise 
özürlü günlerinde daha çok olur. Ve hasta olunca, zayıf düştüğünde de çok olur. Böyle 
durumda evdeki birisi eliyle başına koyup bir İhlas okusa hemen geçer. Demek ki panik 
atağa geçmiş. Panik duruyor, uyuyan bir volkan gibi. Bir depremle aktif oldu. Bu ervah-
ı habiselerin hücumudur. 13. Lem’ada “fena madenleri işlettirmekten” dediği gibi, 
şeytan serbest bölgedeki madenleri işlettiriyor, vehmi işlettiriyor. Ben niye 
kötüyüm deme. Burası babanın malı değil. Serbest. Her daim teklif-i din yok burada. 
 

 
“Hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür; tasdik-ı aklîden ve 
iz'an-ı kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz'-i 
ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar.” (Sözler 278) 
 
Üstadın gaflet gibi gözüken hâletlerinin sırrı; serbest bölge. Günlük hayatta 
düştüğümüz gaflet anlarında esbabı merci tanıdık, şirke düştük. Bir süre sonra 

İtikad ------> Salabet 

İltizam  
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Tasdik ----> İlim denilen tasdik. İltizam. 
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gafletten uyandık. O gaflet müddetinde aslında zanlardayız, yani aslında şirke 
girmiyoruz. İtikadımız olmadı, zandaydık. Üstadında gafleti hakiki gaflet değil. Bu 
haletler geçici olmasından dolayı tasavvurdayız aslında. Zaten Üstad hep 
“tasavvur etmişsin”, “tevehhüm etmişsin” diyor, “itikad etmişsin” demiyor. Lem’alar 250: 
“O yerler boş, harab, hali kalmış diye ağlamaların, Malik-i Hakiki’sinden gaflet ve 
insanları misafir tasavvur etmemekten ve malik tevehhüm etmek yanlışından ileri 
geliyor. Fakat o yanlışlıktan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı.” Yani öyle 
haletlerimiz şirk haleti değil, çünkü itikad etmiyoruz, zannederek tasavvur 
ediyoruz. 
 
Mesela hastasın zannediyorsun, doktora gitsen panikatak der. Hâlbuki ervah-ı 
habiselerin hücumudur. Kendini kötü hissetmeler hep buradadır. İtikadın bozulsa bile 
kâfir olmuyorsun, ehl-i bid’a oluyorsun. Hakka ve batıla itikad var. İtikadın menfisine 
kâfir, itikadın müsbetine ise ehl-i bid’a denir. Vicdanını yani kalbini bilmeyerek veya 
bilerek bozarsa; kafir. Şuurlu yaparsa (tahribden lezzet alıyorsa); münafık olur. İnsanın 
en büyük endişesi, serbest bölgeye hâkim olamamasıdır. Burası babamızın 
tapusu değil, hâkim olamayız. Bunları bilmek, tahliye sibobu oluyor, yoksa doktora 
gidersin. 
 
Sual: Ehl-i bid’ayı nasıl ayırt ederiz? 
Elcevab: Müslümandır, dindardır, din adına, Allah adına, Allah’ı tenzih etmek 
makamında diyor ki Mu’tezile: “Allah şerleri yaratmamıştır”. Bunu dinsizlik olsun diye 
demiyor. Kişi fiilinin halikıdır, yani şerri kendisi yapar, iyiliği Allah yapar demesi, iyilik 
adına yapıyor. Sebebi: itikaddan esbaba bakıyor, itikadı gibi düşünüyor. Bu nedenle 
ehl-i bid’a oluyor. Fakat diğer ehl-i bid’a Allah’ı inkâr hesabına söylüyor. 
 

 
Allah, Rahman, Rahim isimleri ile vahiy, itikad, iman arasındaki ilişkiyi gösteren 
şeklin hulasası: Bismillahirrahmanirrahim: Allah, Rahman ve Rahim diye üç tane isim 
var. Kur’an’da hep esmadaki Allah’tan bahsediyor. Allah’ın zatı değildir. Buna misal: 
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bir yerde misafir iken sabah namazından önce kalktım ve açık camın önünde namaz 
kıldım. Dışarıda kiraz ağacı vardı. “Ben, toprak, ağaç, kiraz.” Bu dördü birbirinden 
farklı. Ben toprağa benzemiyorum. Toprak ağaca hiç benzemiyor. Ağaçtan çıkan 
kiraz ağaca benzemiyor. 
 

• Mahiyet-i Zatiyeden à Şuunat-ı Zatiye çıkıyor: toprak. 
• Şuunat-ı Zatiyeden à Sıfat çıkıyor: topraktan ağaç çıkıyor. 
• Sıfattan    à Esma çıkıyor: ağaçtan meyve çıkıyor. 

 
Hiçbiri birbirine benzemiyor. Biz niçin ezeli ve ebedi Zatı bilmeyeceğiz? Meyve bir 
derece ağaca intikal edebilir içindeki yazılım ve programla. Ağaç dahi elementleriyle 
ve programıyla bir derece toprağa intikal edebilir, toprağa hiç benzemediği halde. 
Şimdi topraktan bana intikal et. Madde itibariyle, elementleriyle toprak bana 
benzeyebilir ama ruhum itibariyle, vefa, haya, edep, şehvet, gadab, muhabbet, aşk, 
sevgi, nefret, adavet, kin, öfke itibariyle kesinlikle bana benzemez. Mahiyet-i Zatiye bu 
nedenle ulaşılmaz. 
 
Misaldeki;  

• Ben   à Mahiyet-i Zatiye, 
• Toprak  à Şuunat-ı Zatiye 
• Ağaç  à Sıfat-ı İlahiye 
• Meyve  à Esma-i İlahiye 

 
İşarat-ül İ’caz 210 da İmam-ı Ali: “Sen kendini küçük görme, bütün alem sende 
dürülmüştür”. Sen çekirdeksin yani. Kur’an Yasin’de, Yasin Fatiha’da, Fatiha 
Besmelede, Besmele “be” nin noktasında. 
 
Bu noktada üç tane isim işliyor. Allah, Rahman ve Rahim. Bismillah’daki Allah vahiy. 
Rahman kafir-mü’min fark etmeden işleyen sistemin adı. Rahim ise iman edenleri iman 
ettiği şeyle besleyendir. Yani insan Allah’a iman etmekle haşa çocuk anasını emer gibi 
ruhu Allah ile besleniyor. Ahirete iman etmekle, kadere iman etmekle ruhu ondan 
besleniyor. 
 
İtikadın imana dönüşmesi, imanın itikadı besleme süreci: 
Birinci yol: Vahiy dimağa geldi, çünkü vahye muhatab odur, kalb değildir. Vahiy subuti 
sıfatın kelam sıfatından geliyor. Dimağın yedi mertebesi vahiy ile boyalanmaya 
başlıyor. Vahyi kabul ettiğini kabul edersek: doğru bir itikadı oluştu. Vahiy, dimağa 
esmaları bırakıyor. Henüz sıfata muhatab bulamadığı için sıfatı bırakmıyor. İtikadı 
kalbe inince, iman oldu. Vahiy, dimağda itikadı yapar, kalbde imanı yapar. Bu sefer 
sıfata dönüştü. Esma değil artık çünkü cilve, cemal, nakış, sanat; esmadır. Kelam sıfatı 
bitamamiha kalbde ortaya çıktı. Mesela su yukarıdan aşağıya akıyor ve önüne geleni 
erite erite geliyor. Yani dolayısıyla vahiy esmaları dimağa bıraktı. 
 
Bu esmalar dimağımızı oluşturdu, itikadımızı oluşturdu. Sonra kalbe inince iman oldu. 
Önceki derslerde de şöyle ifade etmiştik: vahiy dimağa geliyor, itikadı oluşturuyor, 
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itikad imanı oluşturuyor ve bu iman vefasını ödemek için itikadın çapını ve kalitesini 
yükseltiyor. Yani iman dimağı sıfatla boyalıyor ve şuunata dönüştürüyor. Vahiy dimağa 
esmayı bıraktı, kalbe sıfat girdi. Kalbdeki sıfat dimağı yapılandırınca, şuunata dönüştü. 
Kalitesini yükseltti. Yani şuunata ayinedarlık oluyor, Şuunat-ı Zatiye oluşturuyor. 
Şuunata muhatab olan bir dimağ, kalbi beslemeye başlıyor. à bu da Zat. Zat; kalbde 
olur. “Sığmadım kâinata, sığdım beni seven mü’minin kalbine”. 
 

 
İkinci yol: Kelam sıfatından vahiy dimağa geldi. Direk kelam sıfatı vurdu dimağa, yani 
esmayı bırakmadı. Direk kelam kendisi, sıfat. Sonra kalbe taşıdı. Şuunatta Şefkat-i 
mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, Şevk-i mukaddese, Sürur-u mukaddese, Lezzet-
i mukaddese, İftihar-ı mukaddese ve Memnuniyet-i mukaddese var. Bu kalbe aittir, 
dimağda ne işi var dedi bana ve çok yorucu bir tevil yaptın dedi. Şimdi Kelam geldi, 
dimağ kelama muhatab oldu. Mevcudattaki esmalar ve Kelam sıfatı (Vahiy) ile itikadı 
oluştu. Bu kalbe gelince, kalbde Şuunat oldu. Şuunatta muhabbet-i münezzehe var, 
Allah’a muhabbet. Allah’a muhabbet çıkınca buna iman deniliyor. Yani imanı şuunatın 
bütünseli oluşturuyor. 
 
Subuti sıfatlara herkes muhatab, kafir, mü’min fark etmiyor ama herkeste kalbe 
taşınmıyor. İtikadı güzel olunca, kalbe taşınıyor. İşarat-ül İ’caz 71 de sayılan yedi 
tanesi kalbdeki şuunata denk geliyor. Delil, bürhan, ibret, fikret, ünsiyet, usare, şira. 
Kalbdeki Şuunat da dimağda Zatı oluşturdu. Aklı olmayanın dini yoktur. Misalimizi 
kullanalım: benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim 
ruhum. Bunlar hep ben diyen o benlik, ben diyebilen akli melekeleri, ta ruhunun ruhu. 
Ben diyebilen Zat, yani şuur ruhtadır ama dimağda tezahür ediyor. 
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Nokta- i nazar: vahiy dimağa geldi, yani Sıfat. Kalbi onayladı, Şuunat ve muhabbet 
oldu. Bundan sonra dimağ ve kalb bütünlüğe geliyor. Bu ikisinin bütünlüğü Zata 
yöneltti. Akıl ve kalb bütünlüğünden ruhda “ben” oluyor. Akıl ve kalb bütüne gelince à 
ruha geçiyor. Akıl ve kalbin cem’i à ruh. İkisi ruhtaki “ben” i oluşturdu. 
Bu döngü an be an devam ediyor. 
1.Şuur  à Dimağda (bunu değiştirebiliyor. 
2.Şuur  à Kalbde (Mesnevi-i Nuriye’de).  
İkisi ceme geldi à Şuur-u imanî. Bu da ruhu besliyor.  
 
Vahiy yönü Allah esması. Kafir-mü’min fark etmeden hepsine manasını vermesi 
Rahman. Kendisini imal eden kişinin iman ettiği şeyle besleyen Rahim. Bu bütünlükte 
insan canlı Kur’an oluyor. “Ena natikul Kur’an”. Kalbin iki ayağı var: ma’kes-i efkarı ve 
mazhar-ı hissiyatı yani dimağ ve vicdan. Bu ikisinin cem’i; kalb. Ruh zaten şemsiye 
gibi, akıl ve kalbin cemi de ruhtur. Vahy-i sarihin vazifesini yapan şu an şümullü 
ilhamlar var; Vahy-i zımnîdir. Vahyin içerisinden alimler mana çıkarttılar, çekirdekten 
çiçek, yaprak çıkar gibi. Ayetten çıkartılan mana, ayet değildir, ama ayetin 
tereşşuhatları var yani kokuları var. Mesela yukarıdan su sızınca kimse yatak odasında 
musluk açık unutulmuş demez, ya mutfak veya tuvalette der. Vahy-i zımnî demek; 
vahiy değil fakat zımnında vahyi tazammun ediyor. Alim vahyi sıkıyor ve mana çıkıyor. 
O mana vahiy değildir. Ama vahyi tazammun ediyor. Bunun adı şümullü ilham.  
 

• Eğer ümmete ait bir mana ise   à Şümullü ilham. 
• Eğer kendine has bir mana ise  à İlham. (sırf kendi tarikat veya cemaatine 

ait) 
 
Bu nedenle asrın imamları şümullü ilhamlara mazhardırlar. Ayetten tereşşuh, temessül 
ve teşahhus eden manaları alıyor. 
 

Şu
u

n
a

t 

Dimağ 
İtikad 

Kalb 
iman 

Vahiy 

Sıfat 

2. Şuur 

1. Şuur ALLAH  
(kainat siması) 

RAHMAN 
(arz siması) 

RAHİM 
(insan siması) 

Akıl&kalb 
bütünlüğünden 
ruhta “ben” oluyor 

Şuur-u imanî 
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Bu ikinci yol daha mantıklı duruyor... Esbablı tecelliye Allah biz diyor, esbabsız tecelliye 
ben diyor.  
 

• Yani kalbe hitap ettiğinde  à Ben,       
• Dimağa hitap ettiğinde   à Biz diyor 

  
Sual: Mi’racımda Rabbimi buluyorum ama bulduğum esmadaki Rab mi yoksa, 
Zat olan Rab mi? 
Elcevab: Emirdağ 2 sayfa 97 de: Bir fiili esmalar var, bir de zati esmalar var. Mesela 
Allah, Ehad, Samed gibi esmalar zati esmadır. O esmaların bütünlüğü; Rabbimizdir 
ama Zat değil. Fakat o esmaların içerisindeki Allah ismin, Samed, Ehad ismine 
mazhariyeti nisbetinde Zatı buluyorsun. Çünkü bu isimler Zatı tanımlar. Yani direk zata 
baktırıyor. Bu isimler fiili esmalar değildir ve diğer esmaları da içine almışlar. Mesela 
3.sözde: “Eşhedü enle ilahe illallah” manası malum. “Ben şehadet ederim ki, ondan 
başka İlah yoktur.” Üstad ama meali vermiyor. Rezzak O’dur, Şafi O’dur diyor. Sebebi: 
Allah zati esma olduğu için, zati esmalar fiili esmaları da tazammun ediyor. Mesela 
Rahman zatı göstermiyor, fiili esmadır. Fiili esmalar sanki rububiyet esması gibi. 
 

• Esmaların bütünlüğüyle à Rabbim. 
• Zati esma ile de    à Zatı. 

 
Kimseye zati isimleri koyamazsınız ama fiili esmalar konuluyor. Allah ismi kimseye 
konulmaz ama mesela Rahman konuluyor, Abdurrahman. Esmaların bütünlüğüyle 
dimağda Rab bulunuyor. Zati esmalarla kalbde Zatı bulabilmek için, yani zati esmaların 
inkişaf etmesi için, ölmeden önce ölmek gerek. “Mutu kalbe ente mutu”, “ölmeden önce 
ölünüz.” Orada ben denmesi için sen olmaman gerekiyor. “İyyake na’bûdu”, çünkü 
bendeki ‘O’ ile à Ondaki ‘Ben’ e. 
 
Fatihada: 

• “Elhamdülillahi rabbil alemin” à Alemlerin Rabbine hamdolsunà O 
• “Errahmanirrahim” à Rahman ve Rahim olan à O    
• “Maliki yevmiddin” à Din günün sahibi à O buraya kadar hep 3. şahıs 
• “İyya kene’budu ve iyya kenestain” à ben – O oldu, muhatab oldu.  

 
Bunu diyebilmesi için: Bende “O” var. “İyyake na’bûdu” yu ben diyorum zannediliyor. 
Aslında bendeki à O ile, Ondaki “ben” muhatab oluyor, çünkü bendeki esmalar 
onda da var. Bu da mi’rac oluyor. Bu nedenle namaz mü’minin Mi’racıdır. Gaibaneden 
hâzırâne oluyor. Bütün cihanı bir nokta yap ve bütün cihana hâkim ol, o noktaya hakim 
olarak. Yukarıda ifade ettiğimiz dimağ ve kalb ve esmalar sisteminin bütünü “be” harfin 
noktasıdır demiştik. Bu nokta bakın Şecere-i hilkat haritasına nerede. 
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Mahiyet-i Zatiye, Şuunat-ı Zatiye, Sıfat-ı Zatiye ve Esma-i Zatiye à Vacib-ul Vücud 
tarafı. “Be” bitiyor. Ters “be” nin aşağısı mevcudat yani Arş-ı Azam, Levh-i mahfuz vs 
diye devam ediyor. Bu iki “be” nin ortası à berzah. 
 
Vacib-ul Vücud karar verdi, mevcudat yaratacağım diye. İlk önce çekirdek olarak 
yarattı, bunun adı Nur-u Muhammedidir. Sistemin adı ise Mec’uldür. Koca bir çınar 
ağacın çekirdeği ne ise ve insan bir çekirdeğe benzer ne ise, budur. Kab-ı kavseyn 
“ters be” dedir. Bu “be” nin aşağısı komple bir noktadır. Nokta, Kab-ı Kavseyndir, 
burada Allah oluyor. Burada genel herkes yaratılıyor, Rahman oluyor. Alem-i 
şehadetten tekrar geri dönüşü de Rahim oluyor. Meyvedeki çekirdeğin kökteki 
çekirdekte buluşması gerçekleşiyor. Meyvedeki çekirdek kökteki çekirdeğin ne aynıdır 
ne de gayrıdır. Bu kadar konuştuklarımız à kalb ve ruhun derece-i hayatına girmekti. 
Bir önceki dersin hülasası bitti… 
 
Tahayyül ve Tasavvur à Serbest bölge, malzeme deposu, ervah-ı habiseler, ervah-ı 
aliyeler, vehimler, vesveseler, şüpheler, zanlar, perdeler, müsbeti, menfisi hepsi 
burada ve sen burada hâkim olamazsın. Endişe ve problem burada oluyor. Burada 
olanları kendinde zannediyor. 13.Lem’ada, insanın en büyük problemi, onun yani 
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şeytanın sözünü kendi sözü zannetmesidir. Kendisi Allah’tan ümitsiz, sana da ümitsiz 
gösteriyor. Kendisi imansız, sen imansızsın diyor. Serbest bölge böyle kaynıyor. 
Celal ve Cemal kazanı da diyebiliriz. Taakkul à bitaraf olduğundan, berzahtır. 
Tarafını hariç belirliyor. Bunu da ene belirliyor.  
 
Bu Eneyi  à nübüvvet veya 

à felsefe elini tutmuş hükmediyor. 
 
Malzeme deposu taakkulun tarafını belirlemiyor, hariç belirliyor.  

• Felsefe yönü   à menfi itikad yönüdür. 
• Nübüvvet yönü  à müsbet itikad yönüdür.  

 
Müsbet itikad  à kalbi ihya edip imanı netice veriyor. Vücudî alemleri netice veriyor.  
Menfi itikad  à kalbi öldürüyor. Ademi alemleri netice veriyor. 
 
Vahiy  à Aklı inşa eder. 
            à Kalbi ihya eder.  
 

 
Sual: Kabre giden üç yol (Sözler 142) dimağda nasıl yerleştirilebilir? 

MENFİ İTİKAD                                  MÜSBET İTİKAD 

(Kalbi öldürüyor.  
Ademî alemleri  

netice veriyor) 

(Kalbi ihya edip İmanı  
netice veriyor. Vücudî   

alemleri netice veriyor) 

İltizam  

İzan 

Tasdik 

                              Taakkul 

İltizam 

İzan 

Tasdik 
Felsefe  

yönü 

Temel veri tabanı,  
zemini ve deposu. 

Celal & Cemal kazanı 
Tahayyül Tasavvur 

Serbest Bölge 
 

S: 142’deki 2. yol. Berzah. Vahiysiz kendine has itikadı var. 
Adem-i kabul İnsanın menfi veya müsbet hususi dünyası. 

Vesveseli ve şüpheli itikad. Taklidî itikad.  

Nübüvv
et

  

yö
nü 

Bitaraf. Tarafını hariç belirliyor.  
Bunu da Ene belirliyor 
Bu Eneyi à nübüvvet veya  
                à Felsefe elini tutmuş  
                                     hükmediyor 

3. Yol 
• Küfür 
• İman yok 

1. Yol 
• İman 
• Vesvesesiz ve  

şübhesiz iman 

- İlim. Vahyin onayladığı  

  itikad malzemesi 
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Birinci yol: ehl-i iman à müsbet itikad. Üçüncü yol: ahrete inanmayan, öyle bildiği için 
aynen öyle cezasını gören à menfi itikad. Bir de ikinci yol var: itikad ettiği gibi 
yaşamayan, haps-i ebedide olan. Bu nereye giriyor şemada? 
 
Elcevab: İkinci yol à serbest bölgedir! Burada olmasına rağmen itikad zannediyor. 
“Ahireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalalette gidenlere, bir haps-i ebedi ve bütün 
dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle 
gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek.” 
(Sözler 142) Metindeki mevzubahis olan ikinci yol; tahayyül ve tasavvurunu itikad 
yapanın, zannedenin yoludur. Üçüncü yol olan küfür yolu ise; küfrü itikad edenin 
yoludur. Tahayyül ve tasavvurda sırf müsbet olmadığından, buradakilere itikad 
ettiğinden, eyleme dönüşmüyor. Adamın itikadı oldu burası. Menfi ve müsbet vehimler, 
menfi ve müsbet zanlar, celal ve cemal olanlar hepsi bu bölgede (tahayyül ve 
tasavvurda). Adam buraya itikad etti. Fiile dönüşmemesinin sebebi: burada fiil yok; 
ilham da var, vesvese de var, vehim var à bunlar fiil değil ve bunları itikad zannediyor. 
 
Müsbet itikad ise birinci yol olan iman yoludur. Küfrü de imanı da besleyen serbest 
bölge, burası berzahtır. İman ve küfür yolu ise berzahtır. İmanın karşıtı küfürdür. 
İmanın karşısında küfür var, küfrün karşısında iman var. İtikad ise hiçbirisinin 
karşısında değildir. Fok balığıdır, adem-i kabul kategorisidir. Bu iman da etmiyor, küfür 
de etmiyor à itikad ediyor. Vahiysiz kendine has bir itikadı var. Vahye muhatab 
olmadığı için kendi zanlarını, kuruntularını itikad zannediyor. Eğer vahye muhatab 
olsaydı, bizim bildiğimiz, dinin tarif ettiği bir itikadı olurdu. İtikad ettiğin ve inandığın gibi 
yaşamazsan, itikadın tam olmuyor. Ehl-i bid’a oluyorsun. 
 
 “…Yedinci Şua’ı bitirdiğim aynı vakitte – itikadımca bana acele bir mükâfat ve bir ücret 
olarak – geceleyin Celcelutiye’yi okudum.” (Şualar 728) Çıkarım: Buradaki itikad; 
anlayış, tahmin, feraset veya basiret, kanaat-ı kat’iye, şüphesiz tatminim, bağlandırma, 
bağlılık seviyesidir. 
 
“Evet bu asrın dehşetine karşı, taklidi olan itikadın istinad kal’aları sarsılmış ve 
uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan; her mü’min, tek başıyla dalaletin cemaatle 
hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkiki lazımdır ki 
dayanabilsin.” (Şualar 748) Taklid-i iman; serbest bölge, yani tahayyül ve tasavvur. 
Metindeki mevzubahis olan yer burası. Taakkul tarafsız. Serbest bölgedekilerini 
anlamlandırıp, vahye muhatab olması için, şeair lazım, vahiy lazım, örf, anane, 
gelenek, kültür lazım. Bunlar iman yönüne yardım eden malzemeler. Bu nedenle 
burada Şeair çok ciddi bir iş yapıyor. Serbest bölge: adamın menfi veya müsbet 
hususi dünyasıdır. Çıkarım: İtikadın taklidisi de var. Taklid edilenler şeair-i İslamiye 
veya toplum, gelenekler, alametler ve geçmişin işaretleri. Bunlar yönlenmesine 
sebebiyet veriyorlar ya menfi ya da müsbet itikad yönüne doğru. Bak şemada taakkula, 
berzahtır, kavşaktır. Burada şeair, örf, anane, gelenek, kültür, eğitim yön veriyor. 
Bunlara vahiy ruh üfürünce, müsbet itikad yön veriyor. Vahiy üfürmeyince, menfi itikada 
yöneliyor. 
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Sual: Müsbet itikaddan direk menfi itikada düşülür mü? 
Elcevab: Direk oradan oraya düşmez, illa berzaha taakkula önce düşer. Berzahta 
ilhamlar da var. Allah cc ilhamlarla merhamet ediyor, küfre geçmesin diye. Müsbet 
itikad yönü yani iman yönü; vesvesesiz ve şüphesiz imandır. Serbest bölge ise; 
vesveseli ve şüpheli itikadın yeridir. Menfi itikadda zaten iman yok. Metinden de 
anlaşıldığı üzere, ikinci yoldaki kişiden bahsettiği için, ikinci yol à taklidi itikaddır. 
İtikad; “Akd” kökünden geldiği için bir bağ ile bağlanmak, düğümlenmek olduğundan, 
o şeylere o şeyler sarsılmış, uzaklaşmış ve perdelenmiş. Bağlanılan şeyler ya 
sarsılmış ya uzaklaşmış, bizden oraya berzahlar girmiş ya da perdelenmiş ya da bu 
üçünün bütünlüğü. Bunları ortadan kaldıran iman-ı tahkikidir. İman-ı tahkiki; sarsılmaz, 
aslından uzaklaşmaz, perdelenmez. “Akd”; sözleşmedir, protokoldür. 
 
İtikad “akd” kökünden 
O şeylere  à sarsılmış 

à uzaklaşmış 
à perdelenmiş 

 
Bağlanılan şey  à ya sarsılmış 

à ya uzaklaşmış. Bizden oraya berzahlar girmiş. 
à ya perdelenmiş 
à ya da bu üçünün bütünlüğü 

 
Bu dördünü ortadan kaldıran iman-ı tahkiki. O zaman mefhum-u muhalifiyle:  
 
İman-ı tahkiki  à sarsılmaz 

à aslından uzaklaşmaz 
à aslından perdelenmez 

 
Metnin devamında: “Risale-i Nur bu vazifeyi; en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu 
ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaik-i Kur’âniye ve imaniyenin 
en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlar ile isbat ederek, o iman-ı tahkikiyi 
taşıyan halis ve sadık şakirdleri dahi, bulundukları kasaba, karye ve şehirlerde – 
hizmet-i imaniye itibariyle – adeta birer gizli kutub gibi, mü’minlerin manevi birer nokta-
i istinadı olarak, bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i 
maneviye-i itikadları cesur birer zabit gibi, kuvve-i maneviyeyi ehl-i imanın kalblerine 
verip, mü’minlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar.” 
 
Aslından kopunca yani nesebten intisab kopunca, aslına seni götürecek canlı şeairler 
koymuş Allah cc. Mesela tesettürlü kadın, ezanlar, âlimler, bunları yaşayanlar. 
Görünmedikleri, görüşülmedikleri halde nasıl oluyor? Elcevab: Radyondan çalanları 
duyuyorsun. Verici istasyonu görüyor musun, yerini biliyor musun? Yok, ama 
alıyorsun. Madde bu ise… Mesela Osmanlı döneminde yapılan camiler bizi 
ecdadımızla bağlıyor, sirayet ile. O caminin taşları bize şeair oldu. İntisab oldu, 
nesebledi bizi, nesebimize götürdü. O camiyi yıkıp yerine altın taşlarla yeni bir cami 
yapsak, o ruh olmaz. Osmanlı ruhunu taşımış bize. 
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“Bu itikad, Allah’ın her şeyi bilir ve her şeye kadir olduğunu istilzam eder.” (Mesnevi-i 
Nuriye 87) Çıkarım: İtikad; Cenab-ı Hakkın sıfatlarının insana taşınmasında bir ara 
format gibidir. İnsanın kişiliği, kimliği, şahsiyeti, namusu; tenasül organında, 
merkezinde olur (affınıza sığınarak). O da en korunaklı, en ulaşılması zor olan 
yerdedir. İman da böyle (la teşbih vela temsil). İman pat diye gitmesin diye, Allah 
onu itikadla etrafını sur gibi çevirdi. İtikad bozulunca kâfir olmuyorsun. İtikadın 
bozulsa bile (vesveselerle vs.), iyi niyetli olduğundan imanın gitmiyor. Olsan olsan ehl-
i bid’a oluyorsun (müsbet ehl-i bid’a), yine imanın gitmiyor. Kur’an itikadımızı 
oluşturuyor. Kur’an, Kelam sıfatındandır. O zaman itikadımızı oluşturan Kur’an’dır. O 
itikad da imanı oluşturur. 
 
“Ey kâfirlerin çokluklarından ve onların bazı hakaik-i imaniyenin inkârındaki 
ittifaklarından telaşa düşen ve itikadını bozan biçare insan.” (Mesnevi-i Nuriye 158) 
Çıkarım: İmana ulaşmadan itikada ara berzah vazifesini ve sigortasını yüklenmiş. 
İmanı korumak adına gelebileceklere ilk sur. Bunu teyid makamında Mesnevi-i Nuriye 
200.sayfada söylüyor. Bozulan ilk şey iman değil, itikaddır. 
 
“Eğer insan benliğine mizan nazarıyla bakarsa, kâinattan zihnine gelen afaki malumatı 
kendi malumatı ile, tasarrufat ve sıfat-ı İlahiyeyi de kendi sıfatıyla tasdik eder.” 
(Mesnevi-i Nuriye 200) Çıkarım: Dimağ, sıfat-ı İlahiyenin insana aktarılmasında 
mizan vazifesini yapıyor. Bu dimağ merkezinden dalaletler, şirkler, şerler doğarlar. 
Ya bu merkezle temize çıkacak ya da hüsrana uğrayıp gömülecektir. Aliheler, putlar, 
şirkler, bid’atlar ve şerlerin her türlü nev’i bu merkezden çıkıyor. 
 
Şimdiki anladığım: 

• Sıfat-ı subutiye à itikadla mizan etmek 
• Sıfat-ı zatiye  à vicdanla 

 
Dimağa Kur’an Kelam sıfatından geldiğinden, itikadımızı sıfat-ı subutiye oluşturuyor. 
Sonra vicdanımıza iniyor, bu da sıfat-ı zatiye (Kıdem, Beka, Muhalefet-un havadis, 
Kıyam-ı binefsihi, Vahdaniyet, Vücud gibi).  
 

• Şuunat-ı zatiyeye   à ruhumuzla ayinedar oluyoruz. 
• Mahiyet-i zatiyeye   à meşhudumuz olan “Ene” ile oluyor. 
• Esma-i Hüsnalara da à cilve, cemal, nakış, sanat itibariyle de bedenimiz. 

 
• Esma-i Hüsnalara   à Cilve & Cemal & Nakış & Sanat itibariyle bedenimizle 
• Sıfat-ı Sübutiyeleri   à İtikadla 
• Sıfat-ı Zatiyelere   à Vicdanla 
• Şuunat-ı Zatiyelere  à Ruhla 
• Mahiyet-i zatiyeye   à Ene & Sırr-ı insanî 

kalb 
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İtikad ve iman ipleriyle kaderimizi oluşturuyoruz: Nokta-i Nazar: Risale-i Nuru düz 
okuyarak değil de inceden inceye işleyerek okuyarak à kaderimizi oluşturuyoruz. 
Kumaş olması için sadece yatay ipler yetmiyor, dikey ipler de lazım. Biri itikad, diğeri 
iman. İtikad ve iman ipleriyle kaderimizi oluşturuyoruz. Bu kumaşla istersen şalvar 
dikersin, istersen Lut kavminin diktiği düşük pantolon dikersin, istersen gömlek, 
istersen kazak yaparsın. Bu kumaştır. Kumaşı itikad ve imanla dokuyorsun. Ondan 
sonra senin kaderin oluyor. Kaderin; o şekillendirdiğin gömlek veya pantolon. Kumaşı 
kesmek: İslamiyet. Nasıl bir şekil çıkarıyorsun, yani şalvar mı düşük pantolon mu: bu 
da senin ihtiyar ve iraden. 
 

• Düşüncelerinize dikkat edin, hislerinizi oluşturur. 
• Hislerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. 
• Duygularınızı kontrol edin, latifeleriniz oluşur. 
• Latifelerinize dikkat edin, karakteriniz olur. 
• Karakterinize dikkat edin, o sizin kaderiniz olur. 

 
Çıkarımdan devam ediyoruz: Zaten dimağın bütünlüğü olan itikad à dimağda. Dimağ, 
sıfatların ortaya çıktığı zemin. Delilim: “Kâinattan zihnine akıp gelen afaki malumatı 
kendi malumatı ile tasarrufat ve sıfat-ı İlahiyeyi de kendi sıfatıyla tasdik eder. Yine 
merciine iade eder.” Dimağa gelenleri ne ile tasdik ediyor bak: dimağdaki tasdiki ile! 
Sıfatları burada onaylıyorsun. Yine merciine iade eder: bunu da dimağın ya iz’anı yapar 
ya da itikadı yapıyor. İade edilmezse, etmezse, yutuluyor. Karadelik gibi. Eğer dimağa 
gelen vahyi onaylayıp naklederse, imana dönüşüyor. 
 
“Çünkü duyguları, efkarları kâinatın envar-ı marifetini getirdiği vakit, nefsinde onu 
tasdik edecek, ışıklandıracak ve idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. 
Gelen her şey, nefsindeki renkler ile boyalanır. Mahz-ı hikmet gelse, nefsinde abesiyet-
i mutlaka suretini alır.” (Sözler 538) İtikada malumat geliyor. Eğer dimağdaki iz’an 
yoluyla vicdana aktarmışsa, imanı oluşturuyor. Allah-u alem merciine iade etmenin 
bedeli; imanla şerefleniyor, ferah buluyor. Bu da hidayet ahdine vefa oluyor. Bakarsa, 
bakmazsa: bunu taakkul yapıyor. Fakat kendisine müstakil nazarla bakmakla, 
kendisini malik itikad ederse; itikadını ta bakmaktaki taakkulden, tasdikten ve iz’andan 
meded alıyor. İtikad; taakkulden, tasdikten, iz’andan meded alıyor. Dolayısıyla Allah’ın 
sıfatlarını onaylayan ve onaylamayan zemin à dimağ. (Teklif dimağa) Dimağ sistemin, 
yani itikad sistemin hükmü à salabettir. 
 
Kendi torbasında kusur, naks, fakr, aczden başka bir şey görmeme nisbetinde 
müsbet itikad oluşuyor: “Kendi nefsinde, torbasında, kusur, naks, acz, fakrdan 

Kumaş yapmak için dikey ipler à İtikad, 

Yatay ipler à İman. 

Meydana gelen kumaşa à Kader   

Kumaşa şekil, desen verip onunla her çeşit libas 

ve gömlek yapmana daà İrade. 
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maada bir şeyi bırakmamalıdır. Bütün mehasin, iyilikler, Fâtır-ı Hakim tarafından in’am 
edilen nimetler olup Hamdi iktiza eder. Fahrı istilzam etmediklerini itikad ve telakki 
edilmelidir. Bu mertebede onun tezkiyesi; kemalini adem-i kemalinde, kudretinin 
aczinde, gınasının fakrında olduğunu bilmekten ibarettir.” (Mesnevi-i Nuriye 208) 
Çıkarım: Allah-u alem itikadın müsbet tarafının işlemesi, çalışması bu sıfatların aktifliği 
nisbetindedir. İnsanın itikadı nasıl çalışır? Dimağa vahiy geldi, muhatab olacak mı 
olmayacak mı, nasıl belirleniyor bak: kendi torbasında kusur, naks, fakr, aczden 
başka bir şey görmeme nisbetinde müsbet itikad oluşuyor, yani kemalini adem-
i kemalinde, kudretini aczinde, gınasını fakrında olduğunu bilmek nisbetinde 
kaliteli itikadı oluyor. Bu sıfatların aktifliği nisbetinde yani adem-i kemalini, aczini, 
fakrını, naksını bilmekle itikadın müsbeti aktif oluyor. 
 
İtikadın herkeste farklı olmasının sebebi: Kur’an Müslümana da geliyor, kâfire de 
geliyor. Kur’an’a muhatab olan bir dimağda müsbet itikad, muhatab olmayınca batıl 
itikad oluyor. Bunun sebebi:  
 

• Torbasında 1-Kusur, 2-Acz, 3- Naks, 4-Fakr.  
• Kodlaması Na Fa K A à Nafaka. Na: naks, Fa: fakr, K: kusur, A: acz.  
• Yada Kaf - Nun tezgahı; K (kusur), A (acz), F (fakr), N (naks)... 

 

 

 
Toparlayalım: 
Herkesin bir itikad sistemi yani vahye muhatab olacak sistemi var. Kâfirde de var, 
Müslümanda da var. Bazıları Kur’an’dan gelen teklifi kabul etmiş. Vahiy kalbe değil 
akla hitab ediyor ilk önce. Bazıların dimağında itikadı oluşmuş bazılarında oluşuyor. 
İtikadın Kur’an’a muhatab olabilmesi için, bu adam kendinde, torbasında dört tane şey 
olması lazım. “Kaf-nun tezgâhı” gibi. “K: kusur, A: acz, F: fakr, Nun: Noksan.” Kusur, 
acizlik, fakirlik, noksanını Allah’a karşı bilme nisbetinde senin dimağındaki 
bütün mertebeler aktif oluyor ve itikad oluşuyor. Böylelikle itikad sistemi çalıştı. 
Arabayı yaptık, şimdi benzin lazım. Kemalini kemalsizlikte, kudretini acizlikte, gınasını 
fakirlikte bilme nisbetinde bu itikad Kur’an’a muhatab oluyor. Tersini düşün: gururlu, 

dan maada bir şey 

bırakmama nisbetinde 

itikadı aktif olur. 

tezgah 

Kendi nefsinde, torbasında à kusur   

à acz  

à fakr 

à noksan 

olduğunu bilmekle aktif 

olur. 

Bunu da çalıştıran à kemalini  à ademi kemalinde  

à kudretini  à aczinde  

à gınasını  à fakrinde 
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kibirli, enaniyetli, ben merkezli, hasetçi. Bunlarla itikadı batıla dönüyor, çünkü bunlarla 
Kur’an’a muhatab olamıyor. 
 

• Bilmek       à Taakkule ait... 
• Bilip iz’an edip görürse  à İtikada ait… 
• Görmek      à İz’ana ait, çünkü dimağın sistemini kalbe taşıyan 

kanal iz’andır.  
• İlim        à Tasdike ait 
• Eylem       à İltizama ait 
• Kur’an’a muhatabiyetin, uyduya çanak antenin à İtikad 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 46 

İtikad-10 
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Vacib-ul vücud ve (bu makamda) insandaki karşılığı: 
 

• Esma-i Hüsnalara   à Cilve & Cemal & Nakış & Sanat itibariyle bedenimizle 
• Sıfat-ı Sübutiyeleri   à İtikadla 
• Sıfat-ı Zatiyelere   à Vicdanla 
• Şuunat-ı Zatiyelere  à Ruhla 
• Mahiyet-i zatiyeye   à Eneyle & Sırr-ı İnsanîyla 

 
Mahiyet-i zatiye hakkında bir bilgimiz yok. Bizim bildiğimiz ene idi zaten ve eneyi de 
bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, ene ile bilmektir. Eneden haberimiz var ama kendisini 
bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Kendisini bilmiyoruz. Kendinden kendine haber olur. 
Kendinden kendine açılınca, kendisini ortadan kaldırır. Mahiyet-i Zatiyenin bizdeki 
karşılı à Ene. Yani varlık süreci olursa, Mec’uldür, Nur-u Muhammedî. Ferde 
indirgenmesi bizdeki ene. 
 
Şuunat-ı Zatiyenin bizdeki karşılığı à Ruha denk geliyor. Sıfat-ı Zatiye à Vicdana. 
Sıfat-ı Subutiye à İtikad ile alakalı: ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat. 
Kuvveler: Kuvve-i şeheviye, gadabiye, akliye onlara denk geliyor. Esma-i Hüsnaların 
bizdeki karşılığı à cilve, cemal, nakış, sanat itibariyle bedenimizle. 
 

 
Kumaş olması için sadece yatay ipler yetmiyor, dikey ipler de lazım. Biri itikad, diğeri 
iman. İtikad ve iman ipleriyle kaderimizi oluşturuyoruz. Bu kumaşla istersen şalvar 
dikersin, istersen Lut kavminin diktiği düşük pantolon dikersin, istersen gömlek, 
istersen kazak yaparsın. Bu kumaştır. Kumaşı itikad ve imanla dokuyorsun. Ondan 
sonra senin kaderin oluyor. Kaderin; o şekillendirdiğin gömlek veya pantolon. 
Kumaşlar bir yatay ipliklerle bir de dikey ipliklerle dokunur. Biri itikad ipi diğeri iman ipi 
olunca, bu kumaş, kader kumaşı olur. Bu kumaşı kadının veya erkeğin giyinmesi, 
şalvarın veya gömleğin olması, başörtü veya ceket olması, pantolon olması vs. yani 
libası istediğiniz gibi biçmek, sizin ihtiyarınızı gösteriyor. Kumaş kendisi kaderdir. Bu 
misal çok meselemizi halledeceğine inanıyorum. Kumaş à kaderdir. Senin ona şekil 
vermen à ihtiyardır. 
 
Kodlama: kaf-nun tezgahından ezberleyelim: K: kusur, A: acz, F: fakr, Nun: Noksan. 
Kendi torbasında bunları görme nisbetinde itikadı aktif olur. Ortaya çıkan: kemalini 
kemalsizlikte, kudretini aczinde, gınasını fakrında olduğunu bilmekle, müsbet itikad 
aktif oluyor. 

kalb 
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Çok psikolojik ve ailevi sorunlar, insani ilişkiler, zan, vesvese, şüphe, vehimleri 
halledecek Allah’ın ikramıdır bu tesbit.  Dimağda malum yedi mertebe var: Tahayyül 
ve tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikad. İkram olan mevzu: tahayyül ve 
tasavvurun serbest bölge olduğunu bilmektir. Zanlar, vehimler, şüpheler hep bu 
serbest bölgedeler. “Niye bende bunlar oluyor? Niye bunlar benim hatırıma geliyor?” 
gibi sorulara cevap şu: buraya biz hâkim değiliz. Burası serbest bölge. Şeytanın, 
cinlerin, ervah-ı habiselerin vs. cirit attıkları yer burası. Dolayısıyla “Kendimi kötü 
hissediyorum, iyi hissetmiyorum, aklım gidecek, sen bana böyle demek istedin, Allah 
hakikaten var mı, Muhammed asm belki peygamber değildi” gibi bütün varsayımlar bu 
serbest bölgede oluyor. Burasının seninle hiçbir alakası yok. Senin olmadığına delil, 
rahatsız olmandır (vesvese risalesinde denildiği gibi). Bunu bilince, her şey halloluyor, 
düze çıkıyorsun ama bunu şuur edersen, öyle sadece duymakla değil! Tasavvur; 
düşünce çeşitliliği. Tahayyül; şekil çeşitliliği.  
 

Kendi nefsinde, torbasında à kusur           maada bir şey bırakmama      à kemalini  à adem-i kemalinde 

                                                    à acz               nispetinde itikadı aktif                  à kudretini  à aczinde 

                                                     à fakr             olur. Bunu da çalıştıran                à gınasını   à fakrında 

                                                     à naks 

                                                                                                                                                olduğunu bilmekle aktif olur. 

                                                         tezgah 

MENFİ İTİKAD                                  MÜSBET İTİKAD 

(Kalbi öldürüyor.  

Ademî alemleri  

netice veriyor) 

(Kalbi ihya edip İmanı  

netice veriyor. Vücudî   

alemleri netice veriyor) 

İltizam  

İzan 

Tasdik 

                              Taakkul 

İltizam 

İzan 

Tasdik 
Felsefe  

yönü 

Temel veri tabanı,  
zemini ve deposu. 

Celal & Cemal kazanı 
Tahayyül Tasavvur 

Serbest Bölge 
 

S: 142’deki 2. yol. Berzah. Vahiysiz kendine has itikadı var. 
Adem-i kabul İnsanın menfi veya müsbet hususi dünyası. 

Vesveseli ve şüpheli itikad. Taklidî itikad.  

Nübüvv
et

  

yö
nü 

Bitaraf. Tarafını hariç belirliyor.  
Bunu da Ene belirliyor 
Bu Eneyi à nübüvvet veya  
                à Felsefe elini tutmuş  
                                     hükmediyor 

3. Yol 
• Küfür 
• İman yok 

1. Yol 
• İman 

• Vesvesesiz ve  

şübhesiz iman 

- İlim. Vahyin onayladığı  
  itikad malzemesi 



46. İTİKAD-10________________________________________________________ 

 673 

Bu serbest bölge komple dimağ sistemin temel veri tabanı ve malzeme deposudur. 
Aynı zamanda celal & cemal kazanıdır, kaynıyor. Bu kazanı kullanabilirsen kemal olur. 
“Çünkü emn ve ye’sin vartasına düşmemek hikmetiyle havf ve reca muvazenesinde, 
sabır ve şükürde bulunmak için kabz-bast halleri, celal ve cemal tecellisinden intibah 
ehline gelmesi; ehl-i hakikatçe medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.” (Kastamonu 8) 
Bazen insanı kabz basar. Canı sıkılır, bütün olumsuzlukları düşünür. Bunlar hep celal 
tecellisidir. Durup dururken neden oluyor? Celal tecellisini anlamak için, Allah cc aktif 
ediyor. Celal ülkesi; cehennem. Burada da insanda tecellisi var. Buhran, bunalım, 
panikatak, depresyon, can sıkıntısı à celal tecellisinin aktif olmasıdır. Cemal ise; 
bast’tır. Bu da açmaktır, gülü açmak gibi. O da sürur, neşe, saadet, sevinç vs. 
 
İşte serbest bölge böyle bir alem. Vesvese risalesini yeni adlandıracak olursak: 
Tahayyül ve Tasavvur Risalesi denilir. Aynen ben Kader Risalesini kendi kitabımda 
-daksille silip- insan risalesi yazdığım gibi. Taakkul ise bitaraftır, yönü yok. Mesela 
derse gitmeyi niyet edersen taakkul hemen derse gitme sebeblerini getiriyor. Ama 
gitmemem lazım çünkü dediğinde ise taakkul gitmeme sebeblerini getiriyor. Neyi 
istesen onun malzemelerini getirir taakkul. Tarafı olmadığı için, tarafını hariç belirliyor. 
Bunu da ene belirliyor. Ene’nin elini ya nübüvvet tutmuş ya da felsefe tutmuş. 
Taakkulun bir tarafı yok ama serbest bölgeden besleniyor. Serbest bölgeden gelen 
verilerin hangisi nedir dersek ya elini felsefe tutmuş ya da nübüvvet tutmuş. Eğer elini 
nübüvvet tutmuş ise, tasdikte ilim oluyor. Serbest bölgeden taakkule geçerken à 
tefekkür oluyor. Tasavvurda emr-i nisbiler var. Bunlar hariçtir. 
 

 
Doğan çocuk sıfırdan başlıyor dışarıdan emr-i nisbileri almaya yani kıyas edilerek 
içeriye alınanlar. Bunlar içeride depolanıyor. Artık emr-i itibari oluyor. Vücudları sende 
var ama kendileri yok artık. Yirmi sene önceki buralar yok, insanlar yok, konuşmalar 
yok ama sende duruyor. Sende duran, depolanan; emr-i itibarilerdir. Dışarıdan 
gelmeye devam ediyor. Gelenler içerdeki depolarla birleşiyor. Bu sefer malzemelerle 
bilgiler birleşip tefekkür edince taakkule çıkıyorsun. Tefekkür, taakkulün içindeki bir 
sistemdir. Serbest bölgeden her şey taakkule çıkıyor. Eğer vahiy gelirse, bunları 
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tefekküre sebebiyet veriyor, ulvileştiriyor ve böylelikle yön ayrılıyor. Eğer vahiy elini 
tutmamışsa, felsefe ile yönü ayrılıyor. Allah inkârın yolunu bütün bütün kapatmamış. 
İnkârın yolu da vardır. Her kafaya taktığın şey, gözükmüyor, duymuyorum, istediğim 
gibi olmuyor à hepsi küfre sebebdir. Yüzde yüz kapatmamış. O yol kapalı değil. 
Felsefenin elinden tuttuğu yol dahi serbest bölgedeki malzemelerle beslenmiş ve 
bunları düşünerek tasdike gelmiş. Burada iman yok bunda. Küfrü tasdik etmiş. Bu yol 
(Sözler 142) “kabre giden üç yoldan” üçüncü yol. İman ettiği gibi yaşayan à birinci yol 
yani nübüvvetin elinden tutarak gittiği müsbet itikad yolu. İtikad edip itikad ettiği gibi 
yaşamayan kabre ikinci yoldan gidiyor. Bu da serbest bölgede yani tahayyül ve 
tasavvurda kalmış. 
 
Sual: Birisine İslam’ı anlatırken birinci yolda olanın sözü ikinci yolda olanın sözünden 
daha mı tesirli oluyor? 
Elcevab: Bir şeyin tesir etmesi için beş tane şart lazım deniliyor 25.Sözde 
(Sözler:406) “Hem Kur’an, gösterdiği o hakaik-i İlahiye ve o hakaik-i kevniyeyi 
beyandan sonra ve safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ruhun terakkiyatından ve 
aklın tekemmülünden sonra beşerin ukûlü “Sadakte” deyip o hakaiki kabul eder.”  
 
Beş şartın biri konuşana ait, dördü karşıya ait. Bu nedenle o kadar kendini 
suçlama!  

• Kur’an beyan etmesi lazım  (konuşan) 
• Safa-yı kalb      (karşıda) 
• Tezkiye-i nefis      (karşıda) 
• Ruhun terakkiyâtı     (karşıda) 
• Aklın tekemmülü     (karşıda) 

 
Tekrar hülasaya dönüyoruz: 
Sözler 142 de dediği gibi, kabre üç yol ile gidilir. Birisi iman etti ve iman ettiği gibi 
yaşıyor. Bu nübüvvet yolu olan müsbet itikad yoludur. İkinci yol ise itikad ediyor ve 
itikad ettiği gibi yaşamıyor. Onun itikadı menfi itikad değil, serbest bölgedir. Yani 
tahayyül ve tasavvurunu itikad zannediyor, çünkü onun itikadı hakikaten itikad 
olsaydı, eyleme dönerdi. Oysa burası berzahtır, vahiysiz kendine has bir itikadı var, 
adem-i kabuldür, adamın menfi veya müsbet hususi dünyasıdır, vesveseli ve şüpheli 
itikaddır ve taklidi bir itikaddır. Üçüncüsü de kâfirdir. İnandığı gibi yaşıyor. İmanın 
karşısında küfür vardır. İman yolu; iman ettiği gibi yaşayan. Küfür yolu; itikad ettiği küfrü 
yaşayan. İkisi karşı karşıyadır. İkinci yoldan ise ikisi de besleniyor. İman ve küfür 
ağacının köküdür bu ikinci yol. 
 
Sual: Taakkul sadece tahayyül ve tasavvurdan mı besleniyor? Üst mertebelerden 
ihya cihetinde bir şey gelmiyor mu? Sürekli bir döngü yok mu? Hep sanki alttan üste 
geliyor gibi konuşuyoruz? 
Elcevab: Vahiy, taakkulun içindeki akla geliyor, akla muhatab. Herkes vahyi 
onaylamamış. Kimisi sihir demiş, peygamberin sözü demiş. İnsanlığın beşte dördü 
onaylamamış. Beşte biri onaylamış. Taakkule vahiy geldi. Burası bîtaraf. Peki 
reddeden ve kabul eden neresi? Akıl alt veri tabanını kullanıyor. Aklın benzini yok, 
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araba gibi sadece bir cihaz. Vahiy taakkule geldiği zaman tahayyül ve tasavvuru 
sarmalıyor. Sonra isterse menfi yöne isterse müsbet itikad yönüne gidiyor. (Taakkulun 
benzini, malzemesi tahayyül ve tasavvur. Bu benzin ile ister menfi ister müsbet itikad 
eder yani ister küfür ister iman eder.) Vahiy an be an tecelli ediyor şu anda da. Kelam 
sıfatından olduğu için, aktifliği kalkmaz yani Allah cc bir defa vahiy gönderdi, bitti, kelam 
sıfatı aktifliğini kaybetti değil. Devamlı vahiy devam ediyor şu anda. Oluşan müsbet 
itikad, vicdaniyata iniyor. Oradan da kalbe iniyor. Kalbden sonra da ruha iniyor. Ruh 
ise eneye götürüyor bu yapıyı. 
 
Yeni ders: “Bir adamın kemal-i imanı kazandığına, avam-ı nasın akıllarının tavrı 
haricindeki yüksek hallerini mecnunluk, divanelik saymaları, onun kemal-i imanına ve 
tam itikadına delalet eder.” (Şualar 345) 
 
Bir adam kemal-i imanı kazandı ve bu adam mecnun ve divane deniliyor. Sebebi: onun 
için her şeyi feda ettiği şey, kemal-i imanı kazananın hiç ilgisini çekmiyor. O itikad ettiği 
bir şeyi, mesela parayı ve kadını putlaştırdı. Kemal-i iman sahibinin nazarında böyle 
bir şey yok. Pergeli adam kendisine koymuş, kendi ölçüsüyle bakıyor. Benim için çok 
mukaddes olan – kadın veya para – onun için hiçbir şey, elinin tersiyle itiyor. Şimdi 
hangisi deli? Bunlar reddedilecek bir şey değil. Ama reddetti yani hayatta esas 
yapmadı, putlaştırmadı. Bu sefer insan cibilliyeti itibariyle, avam olduğu için, “o delidir” 
demeye mecbur olmuş. Ben deliyim demez. Bir insanın dostuna ve düşmanına 
bakarsınız o insanın ne olduğunu bilirsiniz. Kaliteli insanın kaliteli düşmanı olur. 
 
Avam, o adamın yüksek hallerine yetişemiyor. Bu nedenle mecnun ve divane diyor. 
Peki bu adamın bu hali kemal-i imanına delil olduğunu kim diyecek? Bir insanın 
dostuna ve düşmanına bakarak o avam mıdır veya kemal-i iman sahibi midir, 
anlarsınız. Mesela toprak, arsa gibi basit şeylerle yıllarca düşmanlık yapıyor, kan 
davasıyla bu kini sürdürüyor. Diğeri ise, kendisine bunca şeyler yapılmasına rağmen, 
hedefine sadece küfrü koymuş, şahıslarla meşgul değil. 
 
İmam-ı Şafi Hz eğitim yapıyor. Talebelerinden bir tanesi çok muzır bir şeymiş. İtiraz 
ediyor İmam-ı Şafi’ye. O da güzelce cevap veriyor. İkna ediyor. Talebesi ise gurur 
yapıyor ve ders halkasını terk edip gidiyor. Derse gelmiyor. İmam-ı Şafi ertesi gün 
kapısına gidiyor! Senelerdir yetiştirdiği talebesinin kapısına gidiyor. Bu mesele hususi 
hukuka dayanıyor. İmam-ı Şafi hazretleri o talebesine şunları söylüyor: “1-Ey filane! 
Bizi birleştiren binlerce meselenin varlığından haberin olsun. 2-Ya filane! Yaptığın ve 
üzerinden geçtiğin köprüleri yıkma. Bir gün dönmek için sana lazım olur. 3-Ya filane! 
Hatadan nefret et ama hataya düşenden nefret etme. 4-Ya filane! Sözü eleştir ama 
sözü söyleyene saygı göster. 5-Görevimiz hastalığı tedavi etmektir, hastayı yok etmek 
değildir.” Umumi hukuka taalluk ederse hata, kişiyi kaldırıyorsun, yani ilişkiyi 
kesiyorsun. Şahsi hukuksa, tedbirini alıyorsun. Birbirimize papaz olmamamız 
lazım. (Dinden çıkarmak gibi) 
 
Çıkarım: Demek itikadın eylemde gözükür, tezahür eder. İtikad mutlaka tezahür eder. 
Hutbe-i Şamiye 77 binaen: insanın fiillerin kaynağı aklı değildir, kalbin ve hissin 
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temayülatından çıkar. Mesela namaz bilgisi var, hafızdır ama namaz hissi yoktur. Eğer 
namaz hissi ve duygusu kalbde varsa, mutlaka namazı olur. Çünkü insanın fiiliyatı, 
kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Metinde: “yüksek hallerini” mecnunluk sayıyorlar 
deniliyor. “Halleri”! “Mecnunun” hiç değer vermediği şeyi o (avam-ı nas) hayatının 
gayesi yapmış. Putlaştırdığı şeyi mecnun dediği kişi hiç kale almamış. Avam diyor ki: 
ya o deli ya ben deliyim. Ben deliyim diyemeyeceğine göre, o delidir diyor. 
 
Şualar 345’deki hadis: “Ve küllün nasi mecnunun velakin ala kaderil heva ihtelafel 
cünun.” Meali: bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir. Allah’a ve ahirete 
inanacaksın, hesaba çekileceğine inanacaksın ve buna rağmen çok rahat o günahı 
işleyeceksin. Bu günahı işleme nisbetinde mağlubiyeti gösteriyor. O anda itikadsızlık 
ve imansızlıktan o kişi o günahı işlemiyor, mağlubiyetten dolayı işliyor, diyor itikad 
imamları. Hatta 13. Lem’ada bu konu geçiyor. Dolayısıyla akılsızlıktır. Günah işleme 
anında akıl yoktur, zekâvet vardır. Günah işlerken irade yoktur, ihtiyar vardır. 
Çünkü günahları irade ile değil, ihtiyar ile işliyoruz. İhtiyar her zaman hazıra bakar. 
İrade ise; mazi ile istikbale bakıp halde tercih eder. Günahlar irade ile yapılamaz. 
Günahlar ihtiyarla yapılır, çünkü günahlar ademidir, hazır zamana bakar, ademe vücud 
rengini vermekle olur. Hazır zamandaki tercihleri yapan; ihtiyardır. Ayetlerde: 
düşünmüyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz, akl etmiyor musunuz, diye geçiyor. 
Yani akılsızlık anlamına geliyor. Akıllılık; aklı, aklı yapana bağlamaktır. O da vahiydir. 
Eğer vahye bağlı ise, akıllılıktır. Vahye bağlı değilse, akıl yoktur, zekâvet vardır. İhtiyar; 
mazi ile istikbale bakıp halde tercih yapan iradeye fırsat vermiyor, devre dışı yapıyor. 
İtikad kendini yüksek halleriyle gösterir. İmanın ve itikadın kendilerini fiilde gösterip 
ifade etme özelliklerine sahiptirler. Çünkü yaşadıklarımızı ya imanımızla ya da 
itikadımızla yaşıyoruz. “İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya 
başlarsın.” demiş büyük bir Zat. Sözler 142 de: iman edip, iman ettiği gibi yaşayan 
diyor. Yani iman olup da yaşamamak olmaz. Varsa, o itikaddır. İtikad etti ve itikad ettiği 
gibi yaşamamış. İmanı yok değil, zayıf. İtikadı galip gelmiş. 
 
Sual: Bir insanın itikadı mı fazla, imanı mı? 
Elcevab: Fiiline bakacaksın! Sözler 142 de: 1-iman etti, iman ettiği gibi yaşayan. 2- 
itikad etti, itikad ettiği gibi yaşamıyor. İtikad imana galib olursa, eylemde olmaz, fiili 
olmaz. 
 
Sual: Sahabe mürted olur mu? 
Elcevab: Asla olmaz. Peygamberimizin asm vefatından sonra dinden çıkan sahabeler, 
iman etmemişlerdi, itikad etmişlerdi. İtikadı imanın önünde ise, ameli gözükmez. Eğer 
imanı itikadın önüne geçmişse, ameli olur. 
 
“…her bir zerre de sair zerrat ile vasıtasız muhabere ettiğini itikad edersen, belki nefsini 
kandırıp o muhali de itikad edebilirsin.” (Mesnevi-i Nuriye 248) Çıkarım: Yanlış 
malzemelerle doğru netice çıkmaz. Mesela formülün yanlış ama niyetin çok doğru. Bu 
şekilde niyetin hiçbir işe yaramıyor. Veya doğru formül ama yanlış malzeme. Yani 
Mercedes gibi kaliteli araban var, benzinli ama sen mazot koydun yani malzemen 
yanlış. Demek ki hem sen doğru olman lazım, hem yöntemin doğru olması lazım, hem 
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malzeme doğru olması lazım. Bu da yetmiyor. Bir de doğru hedefin olması lazım. Bu 
dördü bir arada olması lazım. 
 
İtikadı à iman yapan à ameldir. Bu cümle biraz nakıs kalıyor diye yazmamıştık 
önceki derslerde. Sebebi: Amel, imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam 
kalmıyor. 
 
Sual: İtikad, imana nasıl geçiyor peki? 
Elcevab: Terklerle, amel ile değil. Mesela Allah’a itikad ediyor ama içki içiyor. O içki 
anında iman kalmıyor ki. Ayrıca vicdanın dört hassası işleyince, imana iniyor yani 
marifetullah, ibadetullah, muhabbetullah, müşahedetullah. Mesela: el hubbu fillah vel 
buğzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olacak. Allah’ın dostunu düşman, 
düşmanını dost yaparsa, iman olmaz ki. 
 

 
İtikad vicdana indi. İman olabilmesi için şunları geçmesi lazım: irade, zihin, his, latife-i 
rabbaniye. Bunları geçtiğini şunlardan anlarız: ibadetullah, marifetullah, 
muhabbetullah, müşahedetullah. Bunlar olursa, imana dönüşür. İtikadın vicdana 
dönüşmesinin zemini ve sebebi: terklerdir. Önce terkler sonra amele dönüşüyor. 
İlk önce “La ilahe”, amel yok. Sonra “illallah”. Terk olmadan, amel olmaz. Mesela 
düşman olduktan sonra onun zıddına dost oluyorsun. 
 

• Terkler    à def-i mefasid.  
• Eylemde ise  à terk-i kebair.  
• İkisinin cem’i  à takva. 

 
Toparlayalım: İtikadı imana galib olursa, ameli olmaz. İtikad imanı oluşturuyor. İman 
da dönüyor itikadını düzeltiyor (önceki derslerdeki inşa ve ihya döngüsünü hatırla). 
Tahayyül ve tasavvur yani serbest bölgedeki bilgi ve malzemeleri taakkul tefekkür ile 
tasdikte ilim yaptı vs. son neticede itikad oluştu. İtikad yetmiyor çünkü Sözler 142’de: 
itikadı var ama ameli yok. Bu çare-i necat değil. O haps-i münferid, haps-i ebedi. 
Üçüncü yol kâfirdir, kâfirliğini yaşıyor. Haps-i ebedi değil, idam-ı ebedi. İtikad ettiği 
şeyden terkleri olursa yani def-i mefasid, otomatik olarak terk-i kebair oluyor. Mesela 
zinayı terk ediyor. Def-i mefasid eylem değildir. Hurafeleri, bid’atları, şirkleri, putları à 
terk etmek. Def-i mefasid; seni ifsad eden şeylerdir. Eylemsel değil, itikadî şeylerdir. 
Terk-i kebair ise; eylemlerdir yani mesela içkiyi, zinayı terk etmek. Bu ikisinin cem’i 
takva. Takva; ruhun dört havassı ve vicdanın anasır-ı erbaası. Terklerimiz olursa, 
otomatik olarak vicdan aktif olur. Vicdanın aktif olması demek, irade ibadetullaha 
dönüşür. İrade insanda galib olduğunu, ibadeti varsa anlarız. Çünkü ibadeti yapan 

İtikad    à                        vicdana  à irade                        à ibadetullah 

                                                          à zihin                         à marifetullah 

                                                          à his     à muhabbetullah 

                                                          à latife-i rabbaniye  à müşahedetullah 

bütünlüğünden 
iman 

İtikadın vicdana dönüşmesinin 

zemini ve sebebi: terklerdir. Yani 

def-i mefasid. Eylemde ise, terk-

i kebair. İkisinin cem’ine de 

takva... 
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ihtiyar değildir, itikad değildir à iradedir. İbadeti arttıkça, iradesi artar. Aynen itikad ile 
iman gibi. 
 
Sual: Namazda zorlanmıyorum ama kaza namazı zorluyor, neden? Sorun nerde? 
Elcevab: Terkleri eksik! 
 

• Kaza namazı à geçmişin enkazı. 
 

• İmanın kuvveti  à maziyi 
• İmanın nuru   à istikbali         

 
• Mazi   à Nokta-i istinad 
• İstikbal  à Nokta-i istimdad 

 
İmanın kuvveti maziye bakıyor. Mazi, nokta-i istinaddır yani Allah’a imandır. Ama 
Allah’a iman sorunu yok yani Ulûhiyette sorunu yok, Allah’ın Rububiyetinde sorunu var. 
Bu kişi Allah ile meselesini halledecek. Ahiret sorunu yok. 
 
Yanlış malzemelerle doğru netice çıkmaz. Mezkûr çıkarımın devamı: Yanlış itikad 
ile yanlış itikad oluşur. Malzeme yanlış. Birinci itikad, malzeme seviyesinde. İkinci 
itikad, dimağ bütünlüğünde oluyor. Misal: “yemek yemek” gibi. Birisi malzeme, yemeğin 
kendisi, diğeri yemeğin neticesi. Tahayyül ve tasavvura doğru malzeme girmeli. Sonra 
öyle bir malzeme getirmelisin ki, dimağın bütünlüğünü sağlayacak ki, tepedeki itikad 
oluşsun. Kısacası: kişi sağlıklı olacak, arabası kaliteli olacak, doğru benzin veya 
mazotu doğru koyacak ve hepsini bütüne getiren doğru bir hedefe gitmeli. O zaman 
netice olur. Yani itikadın sağlam olabilmesi için sırf doğru malzeme yetmiyor. 
 

• Tahayyül ve tasavvurumuza doğru malzeme vereceğiz.  
• Doğru hedefimiz olacak.  
• Doğru yerden besleneceğiz. 
• Doğru insanlarla beraber olacağız.  
• Doğru kişilerle, doğru yerde, doğru zamanda, doğru işi yapmak.  

 
Doğru bir itikad için   à doğru yerde 

à doğru zamanda  
à doğru kişilerle  
à doğru iş yapmakla 

doğru, doğru olur. Yanlış bir itikad içinde bunların tersiyle yanlış yanlış olur. 
 
Mesela camidesin, doğru yerdesin. Öğle vaktinde sabah namazını kılıyorsun. Ancak 
kaza namaz ise olur. Demek doğru yerdesin ama şarkı türkü söylüyorsun, yanlış iş 
yapıyorsun camide. 
 
 
Uygulamak için: 

tamir eder. 
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• doğru yer    à cami düşün  
• doğru zamanda  à belirli namazın vaktinde          
• doğru kişilerle   à cami cemaatiyle 
• doğru iş    à ibadet yapmak 

 
Fetret ehlinin yanlışı yanlış değildir. İçki içiyor, namaz kılmıyor. Din gitmemiş. Veya 
İmam-ı Gazali’ye göre yanlış gitmiş, yani bid’atlarla, televizyonla. Bir şeyin doğru 
olabilmesi için: kişinin kendisi; doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle, doğru işi 
yaparsa. Bu dört sıfat yani doğru yer, doğru zaman, doğru kişiler ve doğru iş; hepsi 
benim dışımda. 
 
Bu dördün dışında beşincisi ben oluyorum. Sözler 406’daki: 1-Kur’an (konuşan/kişinin 
kendisi), 2-safa-yı kalb (benim dışımda), 3-tezkiye-i nefis (benim dışımda), 4-ruhun 
terakkiyâtı (benim dışımda),5- aklın tekemmülü (benim dışımda). Yani konuşana bir, 
muhataba dört bakıyor. Bir şeyin kabul edilmesi için bu beşi olacak. 
 

• Kur’an beyan edecek 
• Safa-yı kalb  
• Tezkiye-i nefis 
• Ruhun terakkiyâtı 
• Aklın tekemmülünden sonra 

 
“Her halde beşerin bu umumi itikadı, mebadi-i zaruriyeden neş’et eden ve müşahedat 
vakıalarından hasıl olan ve muhtelif emarelerden tevellüd eden hadsî bir hükmün 
neticesidir. Evet bu itikad-ı umuminin sebebi; kat’i bir surette manevi bir tevatür 
kuvvetini veren, pek çok defalar vukua gelen melaikenin müşahedelerinden hasıl olan 
zaruri ve kat’i delil ve emarelerdir.” (İşarat-ül İ’caz 198) 
 
Çıkarım: Bir umumi itikad var, bir de hususi itikad var. Aynen umumi dünya ve hususi 
dünya olduğu gibi. Dimağın tahayyül ve tasavvur bölgesi à hususi dünya. Dimağın 
bütünlüğü ise à umumi dünyadır. Bu asrın insanların beşte dördü hususi dünyasını 
umumi dünya zannediyor. Kendi âleminde, tahayyül ve tasavvurunu itikad zannediyor. 
 

bu şekilde doğru, 
doğru olur. 

beşerin ukûlü “sadakte” deyip 
o hakaiki kabul eder. 

İtikad  

İltizam  

İz’an  

Tasdik  

Taakkul - 

Tasavvur 

Tahayyül  

Umumi Dünya 
beşte biri 
Umumi İtikad 

Kişilerin Hususi Dünyası 
beşte dördü hususi İtikad 
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Umumi dünyaya geçen, orayı burada yaşıyor. Umumi itikad, umumi dünyadaki şeriatın 
tarif ettiği itikaddır. Hususi dünyadaki hususi itikad ise, kendi anladığı itikaddır. Bir 
umumi itikad var, bir husus itikad var. Umumi itikadın dışına ferd zor çıkar.  
 
Hususi itikaddan umumi itikada çıkartan 15 madde ve açıklamaları:  
Umumi itikadı oluşturan  à icma 

à ittifakla 
à bir ferdin muhaverenin sübutuna  
à bir ferdin dahi olsa müşahedeleri 
à onlardan edilen rivayetlerin nakline hükmettikleri 
à birinin hissetmesinden 
à mutlaka bir hakikate dayanması 
à bir asla dayanmasından 
à mebadi-i zaruriyeden tevellüd etmesi 
à müşahedat vakıalarından hasıl olması 
à muhtelif emarelerden tevellüd etmesi 
à hadsî bir hükmün neticesidir 
à manevi tevatür kuvveti  
à zaruri ve kat’i delil ve emareler 
à beşerin malumat-ı yakîniyesinden 

(İşarat-ül İ’caz, Muhakemat, Mektubat’tan vs. harmanlanarak çıkartıldı) 
 
Kişinin kendi hususi dünyası var. Umumi itikada dönüşebilmesi için, vahye muhatab 
olması lazım. Çünkü vahiy; mekân içinde mekânı, zaman içinde zaman sana çıkartıyor, 
kalbin ve ruhun derece-i hayatına geçiyorsun. O da edile-i şer’iyede: icma ve ittifak.  
 
Mektubat 456 da psikolojik sorunlardan kurtulmanın yani ölüm korkusu, cehennem 
korkusu, imansızlık korkusunun çaresini şöyle gösteriyor: “Alem-i berzah ve ahiret 
seferinde, tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip ve o kafile-i nuraniye ile ebed-
ül âbâd yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla, dünyada 
ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evham ve şübehatın hücumlarına karşı, onların 
icmaına ve ittifakına istinad edip, her bir üstadını kavi bir sened ve kuvvetli bir bürhan 
derecesinde görüp, onlarla o hatıra gelen dalalet ve şübehatı def etmektir.” 
 
İcma ve ittifak ile hususî itikaddan umumî itikada geçmek: Metnin kısa açıklaması: 
Berzah, kabirdir. Tarikat silsilesinden kasıt bizim bildiğimiz tarikat değil; yol, yöntemdir. 
Tek olmayacaksın. Silsilelerin bir tanesine dahil olacaksın, yaşayamazsın, cemaatsiz 
olmaz. Yalnızlık vahşetinden kurtuluyorsun, çünkü orada- kabirde ve ahirette- İmam-ı 
Rabbani var, Resulullah var, Üstad var. Ünsiyet ederek yakınlığımızı arttırıyoruz, ülfet 
etmiyoruz. Evham ve şübehat olunca yani mesela “acaba nurculuk doğru mu, veya 
İslamiyet doğru mu, benim doğru olduğumu kim söylüyor…” bunlardan kurtulmanın 
çaresi “onların icmaına ve ittifakına istinad” etmektir. 
 
Maddelerin açıklaması: İcma ve ittifak, yani hususi itikaddan umumi itikada 
taşınmanın yolu onların yani vahye muhatab olmuşların icmaına ve ittifakına istinad 
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etmekledir. Bir ferdin muhaverenin sübutuna: yani o vahye muhatab olmuş 
silsilelerden birisi söylüyor, onlardan biri söylüyor demek. Bir ferdin dahi olsa 
müşahedeleri: yani mutemed ve bu konuda ihtisas olduğu zatın müşahedesi var. 
Mesela “Higgs bozonunu” ben gördüm dedi. Higgs bozonunu, diğer namıyla tanrı 
parçacığı, fizik dünyasında usta biri söylüyor, hiçbir fizikçi karşı çıkmıyor, onun gördüğü 
yanlıştır, çünkü ben görmedim demiyor. Ve hiçbiri muteber değildir. Emarelerini, 
delillerini, ipuçlarını söylerse, bizim için yetiyor, çünkü ehl-i ihtisastır. Bu nedenle bir 
ferdin dahi olsa, ehl-i ihtisas olduğundan, müşahede etmişse, yetiyor. “Onlardan 
edilen rivayetlerin nakline hükmettikleri:” “birinin hissetmesinden:” mutlaka bir 
hakikate dayanması: yani mutlaka bir hakikate dayandırıyorlar. Hakikat yani esmaya. 
İlm-i kelam alimleri isbat ediyor. Bir asla dayanmasından: yani mutlaka bir aslı var 
söylediklerinde. 
 
Mebadi-i zaruriyeden tevellüd etmesi: yani zaruri olması lazım mesela melaike 
denilen bir şey. Yani mukaddemeler onu gösteriyor. Yani zaruri bir neticenin 
başlangıçları, malzemeleri. Mesela ben konuşuyorum ve düşünüyorum. Diyorsunuz ki: 
bu adam zaruridir ki et ve kemikten sırf değildir, çünkü et ve kemik konuşmaz ve 
düşünmez. Vicdaniyatımız var, vefa borcumuz var. Bunlar vefa gibi maddenin özelliği 
değil yani kilonun, hacmin vs. Yani ruhu vardır. Müşahedat vakıalarından hasıl 
olması: yani bir iki kişiye münhasır kalmamış, genellenmiş. Üstad bunları melaikeye 
itikadın nasıl oluşunu anlatıyor. Yani melaikeye olan itikad hususi dünyadan umumi 
dünyaya nasıl dönüşmüş, onu anlatıyor. Muhtelif emarelerden tevellüd eder: yani 
çeşitli konulardan, sahalardan, fizikten, kimyadan toplamış. Hadsî bir hükmün 
neticesidir: yani kişi kendisi de yaşıyor. Durup dururken içinden doğmalar var. Hiç 
teveccüh etmeden.  
 
İlham ve hadsin tanımı ve farkları: İlham; bir şeye yönelerek ve onu tefekkür ederek 
gelir. Tefekküre verilen cevap; ilhamdır. Tefekkürsüz, aniden doğma; hadsîdir. Emr-i 
nisbi ve emr-itibarileri kullanarak düşünce tefekküre dönüşünce -tefekkür adrestir, bir 
talebdir- o tefekkür anında verilen cevap; ilhamdır. Hadsî ise (“ î ” çekiyor yani kişinin 
içsel alemi); zamanı, mekânı, esbabı yok – ama daha önceden olabilir – pat diye 
doğuyor. Tefekkür esbablı, hadsî esbabsız. Tefekkürde ilham kalbe gelir ama yöntemi 
dimağ yapıyor. Tefekkür çünkü dimağa ait. O zaman cevabı kalbe geliyor. Ama “hads” 
ondan daha ince. Daha önce göndermişsin, tefekkür etmişsin ama cevabı o anda yok. 
Badehu diğer zamanlarda, mekânlarda, alakasız durumlarda geliyor ve bu da kalbe 
geliyor. İlhamda dimağ karışıyor ama hadsde dimağ karışmadan direk kalbe doğuyor. 
“Hads ile ilham, delil-i iman” diye Lemaatte geçiyor. 
 
Manevi tevatür kuvveti: yani yalan karışması mümkün olmayan, mutemed ve sadık 
insanlar, hayatlarında doğru yaşamış insanların ittifak etmesinden ortaya çıkan manevi 
tevatür. Zaruri ve kat’i delil ve emarelerden: yani hem kalbi hem akli delilleri 
getirmişler. Beşerin malumat-ı yakîniyesinden: yani bizatihi eyleme dönüşmüş. 
 
Sual: Dimağda tanımladığımız umumi itikad ile hariçteki İslam’a bakan umumi 
itikad aynı şeyler mi? 
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Elcevab: Evet aynıdır, eylemsel halidir o. Umumi itikada başka türlü dönüşemez. 
Hususi dünyandan çıkabilmen için vahiy lazım, büyük zatların ittifakları lazım. Bunlar 
olmayınca hep zanda kalırsın. Toplumda yani cemiyette de olduğu gibi şahısta da aynı 
kanuniyet var. Şerde de aynı kanun var. İttifak edenlere tabi oluyorlar. Hususi 
dünyandan umumi dünyaya geçebilmen için biri elinden tutması lazım. Geçen derste 
çizmiştik. Ya nübüvvet tutuyor ya felsefe tutuyor. Doğrunun doğru olduğunu birisi 
söylemesi lazım. Doğruyu doğrulayacak birisi yoksa şübhededir. Umumi itikadda batıl 
da var, Cebriye de var, Mu’tezile de var, ehl-i sünnet de var. Ne kadar ehl-i sünnete 
yakın olursak, o kadar umumi dünyamız doğru oluyor. Batılda da umumi itikad oluyor. 
Onlar da ittifak etmiş, icma etmiş. Allah batılın yolunu yani küfrün yolunu tamamen 
kapatmamış ki! Hususi itikadında doğrular değişkendir. Bir zaman doğru iken başka 
bir zaman yanlış oluyor. Fakat umumi itikadda doğrular her daim her zaman doğrudur, 
doğrular sabittir, değişken değildir. Dışardan doğrulayıcı, destekleyici ve onaylanmış 
ve yaşanmış deliller, hadsî, ilhamî, bürhanî, hüccetî deliller lazım. Böylece aklı 
istikamete koyuyor. Yukarıdaki 15 madde ile hususi itikaddan ehl-i sünnetin umumi 
itikadına girmiş oluyor. 
 
“Bütün nizam-ı alemden eser-i gaflet olarak tevehhüm ettikleri ezeliyet-i madde ve 
hareket ve şu bütün akılları hayrette bırakan nakş ve sanat-ı bediada tahayyül ettikleri 
tesadüf-ü amya ve bütün hikemin şehadatına rağmen esbab-ı camideden itikad 
ettikleri tesir-i hakiki ve nefislerine mugalata edip vehmin – istimrara istinaden – 
iğvasıyla tecessüm ve tahayyül olunan tabiat-ı mevhumeyi merci yapmakla teselli 
ettikleri; elbette fıtratları reddeder. Fakat yalnız hakka teveccüh ve hakikata kasd 
ettikleri için şu evham-ı batıla davetsiz olarak yolun canibinden taarruz ettikleri için, 
elbette hedef-i garazına nazarını dikmiş olan adam o evhama tebai ve sathi bir nazar 
ile bakıyor. Onun için, muzahref olan içine nüfuz edemez. Fakat ne vakit rağbet ve 
kasd ve satın almak nazarıyla baksa; almaya değil, belki iltifat etmeye ve bakmaya 
tenezzül etmez.” (Muhakemat 124) 
 
Çıkarım: İnsan bazen kasten ve bizzat hakkı arıyor. Batıl eline geçiyor. Batılı misk-i 
amber gibi eline alıyor. Bu konuda ne kadar mesul olduğunu bu metinde söylüyor. 
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İtikadımızı bozan, mefhum-u muhalifiyle kuvvetlendiren 11 madde:  

 
Lem’alarda: kâfirler geberdiği zaman sema ağlamaz, deniliyor. Mefhum-u muhalifiyle: 
Müslümanlar öldüğü zaman sema ağlar, deniliyor. Yağmur yağdırılır. Aynen bunun gibi 
bu metinde söylenilen itikadı bozan maddelerdir. Dolayısıyla aynı zamanda mefhum-u 
muhalifiyle itikadımızı kuvvetlendiren maddelerdir. 
 
1-Hakikatı bulma nazarıyla bakmazsan, itikadın bozulur. 
Tersi: Hakikati bulma nazarıyla bakacak. Dediğim doğru olsun diye meşgul olmayacak. 
Biri bir şey söyleyince, acaba bilmediğim bir şey söyleyecek mi diye kulak kabartmalı. 
Bunun dinde adı: insaftır. İnsaf Arapçada nısıftan gelir, yarılamak. Yarısını biliyorum, 
yarısını bilmiyorum. Dur bakayım ne diyor, demek. Hakikati bulma nazarıyla bakarsan, 
itikadın kuvvetlenir. 
 
2-Ezeliyet-i madde dediklerinden 
Maddeye dayanan komünizm yani inkârcılık fikri, Kuantum fiziği ile çöktü. Sebebi: 
inkârcılık maddeye dayanıyordu. Atom, maddenin bölünebilir en küçük parçasıydı. 
Artık böyle tabir yok. Kuarklara, nötronlara inmiş vs. madde ezeli demişler oysa madde 
ezeli değildir. Madde asıl değil. 
 
3-Nizam-ı alemdeki sâni’ine eser-i gaflet ile baksan -vehmetsen- 
Yani Sânî bulmak niyetiyle bakmazsa, ağaca bakarak Allah gözükmez. Bazıları da 
Sânî bulmak niyetiyle baktıkları için, ağaç Allah’ı tefsir eder. Mesela esmaları okursun. 
Ölüden diri çıktı yani topraktan ağaç çıktı; ya Hay. Renklerine bakarsan; ya Mülevvin. 
Aynı yerde iki ciheti bulabilirsin. Hem itikadı bozan hem de kuvvetlendiren maddeler 
aynı yerde. Risaleleri anlamanın bir yöntemi şu: ne diyor yerine ne demiyor. Ne 
olduğunu anlamak istiyorsan ne değildire bak. Veya birisinin sorusuna soru ile cevap 
verin. Mesela Allah niye ezelidir? Elcevab: Niye ezeli olmasın? Nurculuk niye 
doğrudur? Elcevab: Sence niçin doğru değil? 

1

à Hakikatı bulma nazarıyla bakmazsan 
2

à Ezeliyet-i madde dediklerinden 
3

à Nizam-ı alemdeki saniine eser-i gaflet ile baksan- vehmetsen 
4

à Bütün akılları hayrette bırakan nakş ve sanat-ı bediada tahayyül ettikleri tesadüf-ü amya 
5

à  Bütün hikemin şehadatına rağmen esbab-ı camideden itikad ettikleri tesir-i hakiki 
6

à  Nefislerine mugalata edip vehmin – istimrara istinaden – iğvasıyla tecessüm ve  

tahayyül olunan tabiat-ı mevhumeyi merci yapmakla teselli ettikleri 
7

à Fıtratların şehadetlerine kulak vermemekle 
8

à  Yalnız hakka teveccüh ve hakikata kasd etmediklerinden 
9

à Evham-ı batılanın davetsiz olarak yolun canibinden taarruz ettikleri için 
10

à Hedef-i garazına nazarını dikmiş olan adam o evhama tebai ve sathi nazar ile bakıyor 
11

à  Rağbet ve kasd ve satın almak nazarıyla bakamazsa 

İtikadı 
bozulur. 
Eğer 
bunların 
tersiyle 
baksa, 
itikadı 
tahkiki 
ve güçlü 
olur 
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4-Bütün akılları hayrette bırakan nakş ve sanat-ı bediada tahayyül ettikleri 
tesadüf-ü amya 
Tesadüf-ü amya yani kör tesadüf. Tesadüfte hedef yok, kasd yok. Tesadüf diye 
bakarsan, itikadın bozulur. Burada tahayyül var. İtikadın alt veri tabanı. İtikadı bozuyor. 
 
Sual: “Şu ağaca bak, ne kadar çok kiraz vermiş.” demek vehim midir itikadımız 
mıdır? Şuurlu olarak değil de sadece ifade etmek makamında desek.  
Elcevab: Evet, tasavvur ile vehmediyor. Ama ona gerçekten öyle inanıp inanmadığını 
sorsan “estağfurullah, tövbe, ne alaka, elbette Allah veriyor” der. O an tasavvurdadır, 
serbest bölgededir, onun ifadesidir. Ama “öyle mi itikad ediyorsun” diye sorduğun 
zaman hemen yukarı çıkıyor ve “tövbe” diyor. O kelam ise diptedir. Her daim huzurda 
Resulullah oluyor ve asrın imamları oluyor. Her an huzurda olmak; suret ile hakikatı 
aynı anda görebilmektir. Sözlerine ve kelamlarına kaynağı ile bakmaktır. Suret ile 
hakikatı beraber görmektir. Bu da ancak mahiyette olmakla olur. Çünkü bu ikisine aynı 
anda bakmak ancak ikisinde dışında bir yerden bakarak olur, o da mahiyettedir. 
 
5-Bütün hikemin şehadatına rağmen esbab-ı camideden itikad ettikleri tesir-i 
hakiki, 
6-Nefislerine mugalata edip vehmin – istimrara istinaden – iğvasıyla tecessüm 
ve tahayyül olunan tabiat-ı mevhumeyi merci yapmakla teselli ettikleri, 
7-Fıtratlarının şehadetlerine kulak vermemekle, 
 
8-Yalnız hakka teveccüh ve hakikate kasd etmediklerinden 
Eline batıl düşmesinin sebebi bunlar. Hakkı aramak niyeti yetmiyor. Niyet tamam ama 
eylem istiyor. İtikad istiyor. Niyet, kalbidir. Niyetin iyi ama itikadın yanlış. 
 
9-Evham-ı batılanın davetsiz olarak yolun canibinden taarruz ettikleri için 
Nübüvvet yolu da felsefe yolu da serbest bölge olan tahayyül ve tasavvurdan 
besleniyor demiştik. Taarruz buraya oluyor. Bilgi aktarımı, şekil aktarımı devamlı 
tavana vuruyor. 
 
10- Hedef-i garazına nazarını dikmiş olan adam o evhama tebai ve sathi nazar ile 
bakıyor 
Yok arabada bana makas yaptı, yok hanım böyle dedi, yok yanlış hizmet ediyorsunuz, 
umumi caddede gitmiyorsunuz. Mûzam-ı ümmet değilsin, derler. Mûzam-ı ümmet; 
cadde-i kübradan gider. Yani cemaatin çoğu böyle gitmiyor, der. Dolayısıyla bu yanlış, 
derler. Allah Resulü de mûzam-ı ümmet değildi, tekti. Üstad da mûzam-ı ümmet 
değildi, tekti. Hep böyle oluyor. Mesela bedeninde bir ağrı oluyor. Onunla meşgul olma. 
Yani taarruzlarla meşgul olma. 
 
11- Rağbet ve kasd ve satın almak nazarıyla bakamazsa 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 47 

İtikad-11 
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• Tahayyül ve Tasavvur ettiğin 
• Uyku 
• Gece alemi 
• Senin hususi dünyan 
• Serbest Bölge 
• Yalnız, karanlık, kimsesiz, soğuk 
• Ejderha batını ve ağzı gibi, dar 

 

 
Bu tespit ile nice psikolojik rahatsızlıklarımız ama hastalık seviyesinde olmayan, bizi 
rahatsız eden: “olmaz ya, bu kadar pespayelik olmaz, bu kadar alçaklık olmaz, bu 
kadar ders dinliyorum, niçin olmak istediğim yerde değilim, bu kadar bu ilimlerle meşgul 
olduğum halde, niye istediğim yerde hala değilim, bazı şeyleri neden haşa 
aşamıyorum…” gibi bize sıkıntı veren düşüncelere çözümdür. 
 
İnsanın sorunu dimağa ait! İnsanın kurtuluşu bu anlayışta olacak. Maddi hastalıklar 
dahi vehmi düzelterek düzeliyor. Barla’da “bir mütedeyyin hekim-i hazıkın nasihati bin 
nâfi ilaçtan daha tesirlidir.” İlaç maddedir. Çok iyi bir ilacın faydasızlığına inanırsan, 
fayda vermez, esbab noktasında, çünkü vücud öyle salgılıyor. Allah cc kulun zannına 
göre tecelli ettiği için, böyle oluyor. İnsanın dimağında tahayyül ve tasavvur var. Her 
çeşit resimlerin, gerek hariçte realitesi olsun, bakıp da içeriye aldığımız resimler bir de 
kendimiz kurguladığımız resimler var. Yani dışarıdan olan artı ürettiğin resimler. 
 
Bunlar hep tahayyülde. Dışarıdan olan ve senin ürettiğin fikirler de tasavvurda. 
Teheccüd namazı dahi psikolojik sıkıntı yapan mahlûklara Kur’an’dan daha tesirli. 
Namaz, tahayyül ve tasavvuru düzeltiyor. Cüz’i ihtiyarı dinlemiyorlar deniliyor ya, 
demek ki ancak irade ile düzelir. İradenin vazifesi ise ibadetullahtır. İşlediğimiz her bir 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik à İlim 

İz’an à İmtisal 

İltizam à Taassub 

İtikad à Salabet 

3.  
YOL 

1.  
YOL 

Taakkul à Bitaraf (berzah) 

Tahayyül Tasavvur 
Birbirlerine zıt her şeyin bulunduğu ve  

kontrol edilmediği 
 Serbest Bölge 

2. YOL à (S:142) 

Cüz-i İhtiyar 
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günah, kalbi karartıyor. İtikadda değil, fiilde. Her bir günahtan küfre gidecek bir yol 
vardır deniliyor.  
 
İbadet yaptıkça, vicdanımız artıyor, yani irade artıyor. İrade, ibadet ile artar. Aynen 
marifeti arttıkça, zihni gelişiyor, muhabbeti arttıkça, hissi gelişiyor. İbadet, iradeyi aktif 
edince, irade tahayyül ve tasavvura geliyor ve orada ıslah edemediğin ihtiyarı ıslah 
ediyor. Sözler 277: “İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, 
“Eyvah! Kalbim bozulmuş, itikadıma halel gelmiş” der. O haller, galiben ihtiyarsız 
olduğundan, cüz’-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden ye’se düşer.” 
 
Sual: Taakkul de serbest bölgeye girmiyor mu? Çünkü: “Çünkü hem tahayyül, hem 
tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür; tasdik-i akliden ve iz’an-ı kalbiden ayrıdırlar, 
başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz’-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i 
dini altına çok giremiyorlar. Tasdik ve İz’an, öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem 
tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nasıl ki tasdik ve iz’an değiller. Öyle de şüphe 
ve tereddüd sayılmazlar.” diyor  
Elcevab: Taakkul da serbesttir fakat tahayyül ve tasavvur gibi değil. O bitaraftır ve 
berzahtır. 
 
“Baktı ki; onlar, alem-i gayb ve alem-i şehadet ortasında insani berzahlardır ve iki 
alemin birbiriyle temasları ve muameleleri, insana nisbeten o noktalarda oluyor 
gördüğünden; kendi akıl ve kalbine dedi…” (Şualar 121-122) Tahayyül ve tasavvura 
âlem-i şehadet dersek, taakkul berzah ise, diğer meratibler de kendi âlemimde âlem-i 
gayb. Akıl, insanî berzah. O iki âlemin birbiriyle teması bu noktada oluyor. 
 
Dimağını kontrol eden hatta hayalini kontrol eden à dinini kontrol eder, kendini 
kontrol eder. İyi olmanın yolu hemen senin elindedir. Bilim insanların da söyledikleri 
gibi, akla dışarıdan gelen veri ile senin hayalinden gelen veri akıl için aynıdır. Bu 
hayaldir demez, etkilenir. Mesela dışarıda açık saçık birini gördüğünde etkilendiği gibi, 
açık saçık birini hayal etse yine etkilenir. Tahayyülümüzde bizim çektiğimiz ve 
ürettiğimiz resimler var ve tasavvurda bizim düşüncelerimiz ve zanlarımız var. Burası 
serbest bölge. Hastalıklar, sıhhat burada. Bunlar teklif-i dini altına girmiyorlar. Kontrol 
edemezsin. “Niye bunlar benim hayalime geliyor, niye böyle şeyler aklıma geliyor” vs. 
gibi sıkıntılarımıza cevap oluyor: çünkü insansın. 
 
Bu serbest bölgede bütün şekiller ve düşünceler var: vehimler, zanlar, malumatlar, 
bilgiler vs. her şey var. Her şey karışık. Burada karar yok. Burada karar kılmış bir dünya 
aramak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Olmayacak bir şeyi taleb 
etmek, kendine kötülük yapmaktır (Münazarat 17). Böyle bir şey yok iken, niye taleb 
ediyorsun? Bu serbest bölge herkeste eşit değil. Kimisinin gemisi sağlam. Dalga bile 
pişman oluyor o gemiye vurunca. Ama sandal olursa, okyanusta çok sallanır, batıra da 
bilir. Okyanusta sandal olmayacaksın. Havamızın değişmesi, bir anımızın diğer 
anımızla aynı olmaması, garip garip ve istemediğimiz şeylerin aklımıza gelmesi 
bunların sebebi à insan olmamızdan kaynaklanıyor. İnsanız, elbette gelecek. Dağda 
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niye sis var deme, başka ne olacaktı? Sis de dimağımıza gelenler. Serbest bölgenin 
sınırı dağdır.  
 
Terklerim kadar serbest bölgeye hakimim: Serbest bölge kontrol dışıdır dedik. Orayı 
kontrol etmenin tek bir yöntemi var, yani bu kararsız âlemi karara dönüştürmenin bir 
yolu var: terklerin kadar. Ne kadar günahı terk edersen, o kadar bu serbest bölge 
kontrol ediliyor. Ben dahi terklerim kadar bu bölgeye hâkimim. Terklerim olmazsa, 
tasavvur beni kemirir, öldürür. Terklerle rahat ediyorum. Terklerin olmayınca, tahayyül 
ve tasavvur allak bullak oluyor ve ilham gelmiyor. İlhamın bu dünyadaki vekilleri var, 
yani ilham gelmiyorsa, Üstad’da gelmiyor sana. Serbest bölgede: birbirlerine zıt her 
şey var, yani iman-küfür, iyi resim-kötü resim, iyi düşünce- kötü düşünce, iyiyim-
kötüyüm. Bunların bulunduğu ve kontrol edilmediği yerdir serbest bölge. Burası senin 
dünyan, kabrin. Kabir denilince mezarlık değil. 
 
Bu serbest bölgenin tanımlamaları şunlardır: 

• tahayyülüm à aslan à musahhar at 
• tasavvurum à ejderha à cennetine giriş kapısı 
• jimnastik sehpası gibi (darağacı) 
• melek ilhamlarıyla şeytani vesveselerin ve vehimlerin cirit attıkları yer 
• dalgalı dünyan 
• tahayyül ve tasavvur ettiğin 
• uyku (uyku âlemi, her şeyle alakadar ama oturmamış. Resulullah: “insanlar 

uykudadır, ölünce uyanırlar” demiş.) Rüyamızı kontrol edemiyoruz. 
• gece âlemi (her şeyin üstü örtülmüş, ancak lamba yakarak görürsün) 
• senin hususi dünyan (nazarında) 
• serbest bölge 
• yalnız, karanlık, kimsesiz, soğuk 
• Tahayyül à zamana  
• Tasavvur à mekâna 
• birbirine zıd her şeyin bulunabildiği ve kontrol edilemediği ve her şeyin her 

şekilde bulunabileceği  
 
Nokta-i Nazar: Taakkul, istasyon. Ne bileti aldıysan, ona göre binersin. 
 
Kabre giriş üç yol: Sözler 142 
1.İman eden ve iman ettiği gibi yaşayan 
2.İtikad eden ama itikad ettiği gibi yaşamayan, her iki tarafa da kapısı açık yani hem 
birinci yola hem ikinci yola. 
3.İman etmemiş, küfretmiş ve onu yaşıyor. 
 
Yeni ders: “İtikad ve amelde, usul ve ahkam-ı esasiyede peygamberlerin hepsi 
daimdirler, sabittirler, müttehiddirler. İhtilaf ve tefavütleri, ancak füruattadır.” (İşarat-ül 
İ’caz 26) Çıkarım: Peygamberler aynı olmaları usul itibariyledir ki, itikad da usulün 
ifadesidir. Yani kökler, asıllar ve temel ölçülerin ve kaidelerin yumağıdır; itikad. İtikadı 
ne oluşturuyor denilirse: 1-kökler, 2-asıllar, 3-temel ölçüler ve 4-kaideler à bunların 
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toplandığı yer. Yani bunlar senin itikadını oluşturuyor. Gelenek, örf, anane, kültür gibi 
saymıştık önceki derslerde. “Size farz olunduğu gibi geçmiş ümmetlere de farzdı” 
denilerek, itikad ve ameli kastediyor. Çünkü bak yukardaki metinde: itikad ve amelde, 
usul ve ahkâm-ı esasiyede peygamberlerin hepsi aynı idi deniliyor. 
 

 
İtikad ve amel insan menşelidir. Usul ve ahkâm-ı esasiye insan menşeli değil. 
İtikadımızı à usul, amelimizi à ahkâm oluşturuyor. Niye bu itikada sahipsin 
sorusuna, usul böyle diye cevap verilir. Niye amelin böyle sorusuna, ahkâm böyle diye 
cevap verilir. Doğru itikad, usule uyarak olur. Doğru amel, ahkâm-ı esasiyeye uyarak 
olur. İhtilaf ve tefavüt ancak füruatta olur. Mesela bazı kavimler ayakta değil rükûda 
namaz kıldı, elini şöyle değil de böyle bağladı vs. ama esas ve usul aynı. Mezhepler 
de füruattır. Esasatta ayrı değiller. Füruatta, Allah Resulünün söylemlerindeki veya 
fiillerindeki farklılıklardan tercihini yapıyorlar. Mesela Resulullah bazen çorap ile namaz 
kılmış bazen kılmamış. Mezhep imamları topluma bakarak Allah Resulünün yaptığı bu 
ikisinden birisini seçiyor, öyle içtihad ediyor. Kendi kafasından uydurmuyor. İtikadda 
à ihtilaf, amelde à tefavüt à füruattadır. 
 
Nokta-i Nazar: Peygamberler, vicdanı temsil ediyor. Peygamberlerin yönlendirmesiyle 
itikad ve amellerimiz oluşuyor. Biz vicdan ile dimağ geçişi nerede oluyor diye 
düşünürsek, Allah-u a’lem Peygamberler üzerinden oluyor. Peygamberler insanî 
berzah olmalarından, peygamberlik vazifesi taakkulde rol oynuyor. Vahiy ile 
taakkulümüze yani aklımıza veriler veriyorlar ve vicdana inmemizi sağlıyorlar. 
Mucizeleriyle, tahayyül ve tasavvur kuyusundan çıkarıyorlar. Vahiy ile bizi bitaraflıktan 
kurtarıyorlar ve vicdana ve aslımıza taşıyorlar. Mucizeleri ve eylemleriyle (doğru 
yaşamaları) bizi tasavvur ve tahayyülümüzden çekip çıkarıyorlar. Mucize şekildir à 
tahayyül. Ameli yani doğru yaşantısı à tasavvur. Yani peygamberler yaşantılarıyla 
bizi tahayyül ve tasavvurumuzu kıblesine koyuyor, ellerindeki vahiy ile de 
taakkulümüzü kıblesine koyuyor. Bitaraflıktan bir tarafa götürüyor. Peygamberlerin 
mucizeleri göze hitab ediyor, tahayyülümüzü, peygamberlerin fiilleri bizim düşünce 
çapraşıklıklarımızı (hangisi doğru, hangisini yapsam gibi), tasavvurumuzu 
istikametine, kıblesine koyuyor. 
 

İtikad ve        usul ve                               peygamberlerin  

 amelde         ahkam-ı esasiyede          hepsi 

       

İhtilaf ve  

tefavütleri         

  

à daimidirler 

à sabittirler 

à müttehiddirler 

Peygamberlerin mucizeleri  à tahayyülümüzü          istikametine, 

                         fiili hayatları  à tasavvurumuzu          kıblesine koyuyor 

ancak füruattadır. 
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Sual: Peygamberlerin mucizeleri farklı karakterlere, farklı çare mi oluyor? Yani 
herkes aynı şekilde tahayyül ve tasavvurundan çıkamaz. Hava karakteri olan var, su 
karakteri olan var vs. karaktere göre çıkış yolu olması lazım? 
Elcevab: Toprak unsuru karakteri olan insan var, su unsuru, ateş ve hava. En 
tehlikelisi hava. Hava cini var, toprak ve ateş cini var. Herkesin bir şeytanı var ya, 
bizdeki şeytan (nefis) aslında o cindir. Cin-net, cin-sellik hep ondan geliyor. Allah resulü 
“benim şeytanım iman etti” derken genel şeytanı kastetmiyor, benim şeytanımı 
kastediyor. Hava dimağını etkiliyor. Havaya hükmeden Süleyman as ve İsa as idi. 
Ateşe hükmeden İbrahim as idi. Mesela adamı ateş basıyor, “yanıyorum abi, 
yatamıyorum” diyor à İbrahimî meşreb senin çözümün. İbrahimî meşreb: şefkat ve 
tevhid, muhabbet. Peygamberimiz asm toprağa hükmeden. Suya da Nuh as ve Musa 
as hükmediyor. Ateş mi bastı? İbrahimî meşreb olacaksın à şefkatli ol ve muhabbetli 
ol. Muhabbet gözü kusur görmez. O zaman ateşlerden kurtulursun. 
 
Üstad inada Nemrud diyor, yani “Nemrudane inadı” diyor. Gurur, kibir ise firavun. Su 
unsurunu etkiliyor yani su ile alakalı olan cinsellik veya kan ile alakalı hastalıklar bu 
meşreb ile çözülür yani Musevi meşreb ile. Toprak unsuru ile alakalı sıkıntılar yani 
organlarla olan sıkıntılar Muhammedî meşreb ile çözülür. Hava unsurunun sıkıntıları 
ise Süleyman as ve İsa as meşrebleri ile çözülür. Hayal ve düşünce sorunun varsa, 
televizyonu mutlaka terk edeceksin, başka şansın yok, yok. 
 
Dabbet-ül arzın cevelan ettiği sıkıntı, stresin kaynağı tahayyül ve tasavvur: 
Nokta-i Nazar: Üstad bu dimağı anlatarak, asrın Dabbet-ül arzına çare sunmuş. 
İnsanlar buna lakayd kalamayacaklar. Bu konu bizim bildiğimiz din değil, insanı 
anlatıyor. İleride üniversitelerde ders yapılacaktır. Çünkü Dabbet-ül arzın cevelan ettiği 
yer tahayyül ve tasavvur. Sıkıntı ve stresin kaynağı, çözülemeyen yapı burası. Bunlara 
çözüm ancak asrın imamın getirdiği çözümdür. Asrın imamı denilmesinin sebebi, asra 
çözüm getirmiş. Bu nedenle asrın belalarına maruz kalan hiç kimse bunlara kayıtsız 
kalamaz. Eğer bir zatın sözü her asra hitab etseydi, peygamber olurdu zaten, imama 
gerek kalmazdı. Peygamber asm’ın sözü her asra hitab etmesine rağmen niçin asrın 
imamları geliyor? Çünkü esasatta, usulde, ahkam-ı esasiyede aynı, füruatta 
değişeceği için. Dünyanın her tarafında bulunan Müslümanlara uygun konuşmak, 
imamlara aittir. Ama genel yani prensip bakımından peygambere aittir. Herkese uygun 
ama Kur’an’dan alınmış ilhamı asrın idrakine sunulması asrın imamlarına ait. 
 
Küfrün kısımları, küfür dimağda nerelerde mertebeleniyor? “Küfür, iki kısımdır. Bir 
kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde inkâr eder. Bu da, birkaç şubedir. 
Birincisi; bilir lakin kabul etmez. İkincisi; yakîni var, lakin itikadı yoktur. Üçüncüsü; 
tasdiki var, lakin vicdani iz’anı yoktur.” (İşarat-ül İ’caz 66) Burası kabre giden yollardan 
(Sözler 142) Üçüncü yolu anlatıyor. Küfür iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkâr 
eder. 
 
İkincisi, bildiği halde inkâr eder.  

• Birincisi: Bilir lakin kabul etmez.      à Kişinin kendisi 
• İkincisi: Yakîni var, lakin itikadı yoktur.     à Peygamberi 
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• Üçüncüsü: Tasdiki var, lakin vicdani iz’anı yoktur.”  à Allah’ı cc 
 
Küfür iki kısımdır. Bir kısmı bilmediği için inkâr eder deniliyor. Bu kısım fetret ehli. Bizi 
alakadar etmiyor. İkinci kısım ise bildiği halde inkâr ediyor. Bunun da çeşitleri var. 
 
Birincisi: Bilir lakin kabul etmez. Mesela Yahudiler Kur’an’ın doğru ve hak olduğunu 
bilmiyorlar mı? Kur’an’da onların seciyeleri, özellikleri bu olduğunu söylüyor yani 
bildikleri halde inkâr ederler. 
 
İkincisi: Yakîni var yani “bu Allah kelamıdır” diyor, ilmi var yani. Lakin itikadı yok. 
 
Üçüncüsü: Tasdik’e gelmiş. Tasdik à ilim. Lakin vicdani iz’anı yok yani aşağıya, 
vicdana inmemiş. Burası küfrün dimağda nerelerde mertebelendiğini öğretiyor. 
 
Tekrar: 
1.Bilir kabul etmez: Peygamberimize uygulayalım: “Ya Muhammed. Sen 
peygambersen, peygamberlerin mucizeleri vardır.” “Gösterirsem iman eder misin?” 
soruyor Resulullah. O da “göster” diyor. Mucizeyi gösterdi, bildi ama “ben kabul 
etmiyorum” dedi. “Sen hakikaten peygambersin ama ben kabul etmiyorum” diyor. 
 
2.Yakîni var, lakin itikadı yok: yakîni var yani tereddütleri kısmen kalkmış. Onun 
hakkında birçok bilgi, malzeme, ilmi vardı. Lakin itikadı yok. İtikad etmiyor. 
 
3.Tasdiki var, lakin vicdani iz’anı yok: “tamam sen peygambersin” diyor fakat 
vicdaniyatı hala yılan gibi zehir akıtıyor. 
 
Nokta-i Nazar: 
1.Kendini inkâr eder: kendisi biliyor ama kabul etmiyor kendisi. Adem-i kabul. 
 
2.Peygamberi inkâr eder: Peygamber olduğuna dair yakîni var, hem peygamber hep 
doğru söyler bilir ama itikad etmiyor. Peygambere düşmandır. 
 
3.Allah’ı inkâr eder: bir Allah olması lazım diye tasdik ediyor fakat vicdani bir hayatta, 
içsel âleminde böyle bir şey yok, Allah’ı inkâr ediyor. Mevcudatta tekvini ayetleri okuyor 
ama Allah’a vermiyor. Tekvini ayetleri okumaya ilim (tasdik), vicdaniyatı ona vermiyor. 
Tesadüf diyor, kendi kendine oldu diyor, tabiattır diyor; işte bu iddialar bu yoldur. Kabul-
ü adem. 
 
Serbest bölgenin vasıfları, özellikleri: (Dersin hatimesi) 

• Tahayyülüm à  arslan à musahhar at à zamana  
• Tasavvurum à ejderha à cennetine giriş kapısı à mekâna 
• Jimnastik sehpası gibi (darağacı) 
• Melek ilhamlarıyla  
• Şeytan-î vesveselerin ve vehimlerin cirit attıkları yer 
• Dalgalı dünyan 
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• Tahayyül ve tasavvur ettiğin 
• Uyku 
• Gece âlemi  
• Senin hususi dünyan (nazarında) 
• Serbest bölge 
• Yalnız, karanlık, kimsesiz, soğuk 
• Tahayyül à zamana  
• Tasavvur à mekâna 

 

 
Bu şekil kâğıda çizilip bir mutfağa ve bir de salona asılmalı. Sıkıldığında buna baktığı 
an- okumasına gerek yok- hemen tasavvuru aktif olacak ve hemen iyi moduna 
dönecek. İnsanın elindedir her an hemen iyi olabilir, çünkü kötü olduğu andan 
çıkabilmesi, hayal ve tasavvur ile olur. 
 
Hayal ettiği iyi şey veya düşündüğü iyi şey, hayal ettiği an ordadır. O sıkıntı anında 
hayalimizi ve tasavvurumuzu yapabilmek zordur ama o anda bu şekli görürsek hemen 
o mod devreye giriyor. Sırf göz ilişse bile yeter. Sensör gibi hemen kapını açacak. 
Kendini keşfettiğin için zevk alacaksın. Bu senin keşfin… 
 
 
 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik à ilim 

İz’an à imtisal 

İltizam à Taassub 

İtikad à Salabet 

3.
 Y

O
L 

1.
 Y

O
L 

Taakkul à Bitaraf (berzah) 

Tahayyül Tasavvur 
Birbirlerine zıt her şeyin bulunduğu ve  

kontrol edilmediği 
 Serbest Bölge 

2. YOL à (S:142) Cüz-i İhtiyar 

Peygamberlerin 
ellerindeki 
vahiylerle bitaraf 
(tarafsız) olan 
aklımızı bir tarafa 
taraf ediyor 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 48 

İtikad-12 
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Biz hep yukarıdan aşağıya doğru itikad ile başlardık tahayyül ile bitirirdik dimağın 
meratiblerini yazarken. Üstad ise tersini; yani kesifi, en dış daire yukarıda olacağını, 
aşağı geleceğini ve oradan vicdana ineceğini söylüyor. Tahayyül ve tasavvuru yan 
yana dizmek gerektiğini söyledi. Bunların üstü şemada çizdiğimiz gibi serbest bölge 
olduğunu rüyada Üstad dahi söyledi. 
 

 
Serbest bölgeye yüzde yüz hâkim olmak mümkün değil: Serbest bölgeye hâkim 
olamayacağını bilememekten hâkim olmaya çalışmaktan psikolojimiz bozuluyor. Bu 
nedenle on sene, yirmi sene ilaç kullanıyoruz. Olmayacak bir şeyi taleb ediyoruz. 
Kendimize kötülük yapıyoruz. Serbest bölgede hâkimiyet yüzde ellidir.  
 
Serbest bölge; Üstadın tabiriyle “birbirine zıt her şeyin bulunabileceği ve kontrol edilen 
ve edilemeyen de bulunabileceği yani her şeyin her şekilde bulunabileceği” bir alandır 
burası. Burayı tesbit ve teşhis etmek seni müthiş girdaptan kurtarır. En basitinden şu: 
‘niye bunlar benim hatırıma geliyor, niye ben böyleyim, niye böyle garip şeyler 
yapıyorum’ gibi durumlarda serbest bölge kısmen hâkim olunca kişinin itikadı oluyor 
ve yanlış fiiller yapıyoruz. Buradan kaynaklanıyor. Biz olmayacak bir şeyin talebinde 
bulunuyoruz yani serbest bölgeye yüzde yüz hâkim olmaya çalışıyoruz. Ancak yüzde 
elli atmış hâkim olursun. Serbest bölgeyi tamamen kontrol altına almak istemekten 
gelen bir gayretinle, hedefinle, arzunla berbat ediyorsun kendini. Oysa burası 
tamamen kontrol edilemez. Bu mümkün değil. Sebebi: insanı insan yapan, serbest 
bölge. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak ne ise, buraya tamamen 
hâkim olmak isteği de öyledir. “Bana niye vehim geliyor, niye vesvese geliyor, akşam 
verdiğimiz kararı niye bugün değiştiriyorum” vs. gibi şeyler serbest bölgeden 
kaynaklanıyor. Serbest bölgede sorunun var, psikolojin bozuk değil. Hiçbir 
Müslümanın psikolojisi bozuk değildir. Zanları bozuk! Müslümanın sıkıntısı, olmayan 
bir şeyi taleb ettiğinden kaynaklanıyor. Psikolojisi bozuk zannıyla ilaç kullananların 
psikolojileri o kadar sağlam ki, o kadar uğraştığı halde yine de psikolojisini bozamıyor. 
Rahatsız oluyor, o kadar. Olmayacak şeyi dayatıyor. Fıtrat reddediyor. “Bu kadar kitap 
okuyorum, o kadar derse katılıyorum yine olmuyor” diyor. Hayır, hepsi oluyor, hepsi 
olmuş. Bir şey var sadece. O da: olmayacak bir şeyi, her şeyin her şekilde 
bulunabileceği bir alanın, istediğim gibi olsun demekten kaynaklanıyor bütün sıkıntı. 
 

Şimdiye kadar sıralayışımız: 

İtikad 

İltizam 

İz’an 

Tasdik 

Taakkul 

Tasavvur 

Tahayyül  

Üstadın tashihi: 

Serbest bölge 

Tahayyül        Tasavvur 

-----------------> Berzah Taakkul 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 



48. İTİKAD-12________________________________________________________ 

 695 

• Her şeyin à biz bir şeyi 
• Her şekilde bulunabileceği à bir şey istediğim gibi bulunsun burada, istiyoruz.  

 
Dönüştürmekten, değiştirmek arzusundan kaynaklanıyor psikolojik sorunu. Uçakla 
giderken hiç türbülans olmasın, olur mu? Böyle bir şey istenilir mi? O zaman sen 
atmosferi bilmiyorsun. Hava akımını bilmiyorsun. Uçağın sallanması rüzgârın 
hareketindendir. Türbülans ise havanın yoğunluk farklılığındandır. Uçakta sorun yok. 
Basınçlı hava ile duran hava arasındaki fark ile gider uçak. Misal: balonu şişir ve bırak. 
Balonda on bar basınç var diyelim. Atmosferdeki yoğunluk beş bar diyelim. Aradaki 
fark beş bar. Balonu beş derece ileri iter. Yani duran havaya balonun içindeki basınçlı 
hava vurunca, balonu ileriye iter. Uçak dahi aynı kanunu kullanıyor. Gelelim hakikate: 
Balon à dimağdır. Şişirmek, gaz à elde edilen ilimlerdir, malzemelerdir.  
 
Tahayyül çalıştım: kimse atomu görmüyor. Sureti görüyoruz. Suretler dimağı besliyor, 
kesinlikle baktığın yeri görmüyorsun. Hep buradayız (dimağda). Kafamızdaki sureti 
görüyoruz. Gelenler kafada aktif ediyor. Varlık timsal-i suret, küçük dünya... Serbest 
bölge hem kâfirin hem Müslümanın küçük dünyası, hususi dünyası... Onun aşağısı 
yani taakkulden sonraki mertebelerin bütünlüğü; büyük insan, geçersen umumi dünya. 
Üstad: “hususi dünyanı geniş zannediyorsun, büyük zannediyorsun” gibi çok tabirler 
var. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvur ism-i azam ile kontrol altına alınabilir mi? Tahayyül 
ve tasavvur en kesif dedik. Kesif en camidir?  
Elcevab: Kontrol altına alına bilinir. Peygamberler kontrol altına almışlar, asrın 
imamları almış. Yani hiç kontrol altına alınamaz değil. Biz, bizim için konuştuk kontrol 
altına alamazsın diye. Peygamberler yüzde yüz hâkim. Bunu zaten tamamen hâkim 
olmanın alameti olarak şöyle ifade etmiş Peygamberimiz asm: “Benim şeytanım iman 
etti.” 
 
İnsanlar geceyi karanlık zannediyor. Oysa Lem’alarda “Gece âlemini karanlık istila etti” 
diyor. Gece âlemi ayrı, karanlık ayrı. Gece karanlık değildir. Gece âlemi başka, gündüz 
âlemi başka. Karanlık başka, aydınlık başka. Tefrik edebilelim diye Allah bir ikisini farklı 
boyadı. Gece hep karanlık ile beraber olduğu için geceyi karanlık zannediyoruz. En 
büyük aldanma buradan geliyor zaten. Resulullah asm “ölmeden önce ölünüz” derken 
yani bu zanlarından çıkarsan, diriliyorsun. Üstad rüyamda taakkulün altını aynı bizim 
şemamızdaki gibi çizdi ve taakkula berzahtır, tarafsızdır dedi. 
  
Risalede çok ilginç şu: bina yapılırken ilk önce inşaat olur. Sonra insanlar içerisinde 
oturur, ihya olur, hayatlanır. İlk önce inşaat olur, sonra ihya olur. Ahirette tam tersi. 
Haşir risalesinin zeylinde: İlk önce ruhların gelmesi var sonra ihya var sonra inşa var. 
Böyle düşündürerek standartlıktan çıkarıyor. “Haşirde, ruhların cesedlere gelmesi var. 
Hem cesedlerin ihyası var. Hem cesedlerin inşası var.” (Sözler 112) 
 
Sözler 142’deki kabre giden üç yolun dimağdaki izahı: Üstad bizim şemamızı ters 
olarak tashih etmesinin bir manası şu: Ahiret düşüncesiyle düşündürüyor bize. Ahiret 
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anlayışımızı, ezeli ve ebedi hayatımıza göre burada şekillendirmek için egzersiz 
yaptırıyor. Oradaki sistemle burada düşündürüyor. Sözler 142 de üç yol var diyor. 
Birincisi: iman edip iman ettiği gibi yaşayan. Gidişata göre ikinci yol, iman edip iman 
ettiği gibi yaşamayan demesi gerekirken, itikad edip itikad ettiği gibi yaşamayan diyor. 
Niye itikada dönüştürüyor? Üçüncüsü de zaten kâfirin yolu. İman bir enerji paketidir. 
Kendisini gizleyemez. Bir şekilde ifade eder. Etmiyorsa, iman yoktur. Her itikad 
edenin imanı yoktur. Çünkü batıla da itikad oluna biliniyor ama batıla iman yoktur. 
İmanın zıddı yoktur. Batıl iman yoktur. Çünkü iman, Allah’ın zatının bir nurudur. İrade-
i cüz’iyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulun kalbine koyduğu bir nurdur. 
İman gaybadır. İtikad zahiridir. 
 

 
İşarat-ül İ’caz 67 de şapka ve zünnarın küfür ile ne alakası var diye sorusuna şöyle 
cevap veriliyor: iman gayba olduğundan, gayba hayattaki dışa vuruşları olan fiil ve 
söylemleriyle intikal edilir. Yani dışa tezahür eder. Hatta Hutbe-i Şamiye 77 “Evet 
insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.” Dolayısıyla iman edip imanına göre 
amel etmeyen, yaşamayan demiyor. Yaşamayanın boyutu à namaz yok, oruç yok, 
imandan bir şey var diyemiyoruz. İşarat-ül İ’caz da: amel imandan değildir ama amelsiz 
de iman sağlam kalmıyor, diyor. İşarat-ül İ’caz 149: “…amelin imana dâhil olmadığına 
ve amelsiz imanın da kâfi gelmediğine delalet ettiği gibi…” İşarat-ül İ’caz 83: “Akaidi 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik à İlim 

İz’an à İmtisal 

İltizam à Taassub 

İtikad à Salabet 
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Taakkul à Bitaraf (berzah) 

Tahayyül Tasavvur 

SERBEST BÖLGE 
2. YOL (S:142) 

Peygamberlerin 
ellerindeki vahiylerle 
bitaraf (tarafsız) olan 
aklımızı bir tarafa taraf 
ediyor 

• Tahayyülüm àarslan à musahhar at à zamana 

• Tasavvurum à ejderha à cennetine giriş kapısı à mekâna 

• Jimnastik sehpası gibi (darağacı) 

• Melek ilhamlarıyla şeytan-î vesveselerin ve vehimlerin cirit attıkları yer 

• Dalgalı dünyan 

• Tahayyül ve tasavvur ettiğin 

• Uyku 

• Gece âlemi    

• Senin hususi dünyan (nazarında) 

• Serbest bölge 

• Yalnız, karanlık, kimsesiz, soğuk 

• Birbirlerine zıt her şeyin bulunabildiği ve  

kontrol edilmediği ve her şeyin her şekilde bulunabileceği 

à hususi dünyası ki;à hodbin 
                                     à hodgam 
                                     à hodendiş 
                                     à bedbin 

olduğundan, kendi nazarında 
bir aleme, bir memlekete düştü 
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ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir.” 
meleke haline getiren ve devam ettiren... Namazı orucu olan düşe kalka gidiyor. Ameli 
olmayanın nasıl imanı olacak ki. İnanmak itikad, iman eylemdedir. Zaten Sözler 142 
de “itikad ettiği ve inandığı gibi” deniliyor. İman ettiği gibi denilmiyor. İnanıyor sadece. 
 
Üçüncü yoldaki batıla itikad ediyor. Bu kâfir. Kendi zanları var. Putları ilah edindi. 
İnsanları ilah edindi. Küfre rahatça taraftar olanın; itikadı var, imanı yok. Çünkü “El 
hubbu fillah vel buğzu fillah” olmalı. Bu nedenle bu asra ulema-i İslam “kayıp asır” 
demişler. Bu asırda insanların yaşamadığını kabul ediyorlar. Bu asrın adı kayıp asır. 
 
Birinci yolda ilimden imtisal, taassub ve salabet oldu. İtikaddan kalbe indi. İndiğinin 
alameti şudur: kalbin ve hissin temayülatının dışa vuruşu. İman kendisini gösterir. 
Yahudilerin ve kâfirlerin sözü: “paranın ve imanın kimde olduğu belli değil.” Paranın ve 
imanın dışa tezahürü olur. Adamın yürüyüşünden bile anlarsın parası var mı yok mu 
diye. Simasına bak, anlamadın ise yürüyüşüne bak, yine anlamadın ise bir iki kelam 
et, itikadını kesin anlarsın. 
 
İkinci yoldakilerine serbest bölge kendilerine din olmuş. Bunlarda ibadet yok. İbadet 
yoksa meleke haline gelmemiş, bak yukarıya. Namaz yok, oruç yok, zekât yok. İslam 
eylemdir. Namaza iman değil, namazı kılmak. İslam’ı yok sadece itikadı var. İslam ile 
iman aynıdır. 
 
“İslamiyet, iltizamdır; iman, İz’andır. Tabir-i diğerle: İslamiyet, hakka tarafgirlik ve teslim 
ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir.” “İmansız İslamiyet, sebeb-i necat 
olmadığı gibi; İslamiyet’siz iman da medar-ı necat olamaz.” (Mektubat 34) 
 

 
İman ve küfrün ortası itikad: İman ve küfür vardır, aslında ortası yoktur. Üstad ama 
orta yolu bulmuş. Bütün bütün küfür tarafına geçirmemiş. Haps-i münferid demiş. İdam-
ı ebedi değil. Ulema-i İslam der ki: iman ve küfrün ortası yoktur. Asrın imamı bir şey 
getiriyor à itikad. İman ve küfrün ortası itikad. Yani kâfir değil ama Müslüman da değil. 
Ona bir tanımlama getiriyor. Bir cihette merhamet ama kurtarmaz. Kâfire yapılan 
muameleyi de görmez. Cennete de gitmez. Cehennemin yedi mertebesi, cennetin 
sekiz mertebesi var. Cehennemin birinci tabakası ‘Cehennem’ dir. Oraya kâfir 
girmeyecek. Buraya günahkâr Müslümanlar giriyor. İkinci tabakadan sonra kâfirlerin 
cehennemidir. 
 
Üstadın yaşadığı hâletler gaflet mi? Nokta-i Nazar: Üstad dahi tahayyül ve 
tasavvurunda olup onu terakkiye dönüştürmüş. Bu fıtri bir durum. Van kalasındaki 
haleti buraya işaret ediyor. Ayet imdadına geliyor. Üstadın yaşadığı o halet 

Serbest bölge: hususi dünyası ki; à hodbin 

                                        à hodgam 

                                        à hodendiş 

                                        à bedbin 

olduğundan, kendi nazarında 

bir aleme, bir memlekete düştü 



48. İTİKAD-12________________________________________________________ 

 698 

tasavvurunda ve zannında o fıtri kanunu yaşıyor. Gaflete mi girdi, boşluğuna mı geldi? 
O haletleri yaşıyor. Serbest bölgesinde kontrol edilemeyen sahaya girdi, ayet ama 
imdada geldi ve oradan terakki ederek çıktı. 26. Lem’a komple bu sistemi anlatıyor. 
Mesela Lem’alar 249 da: “O şiddetli teessürden (teessür tasavvurda) gelen gaflet bana 
dünyayı korkunç, boş, hali, başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. (Hususi dünyasını 
böyle göstermiş) Ruhum ise, düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir nokta-i 
istinad ararken ve ruhta ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir nokta-i 
istimdad taharri ederken (hususi dünyasında umumi dünyayı arıyor, serbest bölgeden 
çıkmak istiyor, balondan çıkmak istiyor) ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrib ve 
vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli beklerken, birden Kur’an-ı Mu’ciz-ül 
Beyan’ın... ayetinin hakikatı tecelli etti. O rikkatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden 
beni kurtardı, gözümü açtırdı.” 
 
Hava dış etkenlerdir. Basıncı değiştiremezsiniz. Rüzgârı değiştiremezsiniz. Uçak iki 
şey ile hareket eder. 1)motor çalışarak 2) basıncı bırakarak durgun havadan istifade 
ediyor. Bana niye bunlar oluyor sorusu, uçak niye sallanıyor sorusu gibidir. Ne kadar 
ne yaparsan yap dış etkenler mevcut. İçerde buna ait nesi var? Her cihaza iki tane var. 
Rüzgâr gelse, kıvrılabiliyor. Uçak gibi düşün. Kalkıyorsun, irtifayı kuruyorsun sonra 
sahil-i selamete iniyorsun. O hadiseler bizi nasıl çalkalıyor, uçak da böyle. Sabitiyet 
yok. Serbest bölge; vehmin, vesvesenin, zanların, gafletin, kötü düşüncelerin, bizi 
rahatsız eden her türlü düşüncelerin bölgesidir. Bu bölge deredeki girdap gibidir. Usta 
yüzücü kurtuluyor. Bu dünyaya bunun için geldik. Yüzmeyi öğreneceksin. Bu bölgede 
olanların olması normaldir ama dışarıya çıkartmayacaksın. Yapıp yapmaman, demen 
dememen büyük cihadındır işte. Yani benim içimden niye geçiyor deme, “içinizden 
geçeni konuşmadıkça yapmadıkça mesuliyet yoktur” (Hadis-i bil-mana, Ömer Nasuhi 
Bilmen 84). 
 
Nokta-i Nazar: Cüz’i ihtiyarımızdan vazgeçme nisbetinde oraya hâkim olabiliriz. 
Günahlar irade ile işlenmez, ihtiyarla işlenir. Subuti sıfattan olan irade ile günah 
işlenemez. Neyle işliyoruz? İrade devre dışı, ihtiyar ile işliyoruz, çünkü ihtiyar 
hayvanlıktır. Bedenseldir, andaki durumdur. 
 
Nokta-i Nazar: Hep denilirdi ki ya ademdir ya vücuddur. Mesela aynada gözüken ben, 
aslında ademdir. Aynanın karşısında duran vücuddur. Bu da değildir dedim. Sonra 
şöyle bir şey açıldı: adem yok demek yani böyle bir şey yok. Yokun zıddı olamaz. Ene 
farazi bir hattır yani benim tahayyül ve tasavvurum. Başka bir şey değil yani yukarısı 
değil. Ene, benim tahayyülüm ve tasavvurum. Aslı yok. Mesela: 0 x 10 =0 aslına 
döndürüyor. Tahayyül ve tasavvurum 0’ın yanındaki virgüldür. Ademe zıd yapabilme 
kabiliyetini bize veriyor. 0,1 x à karşılık verdiriyor. Mutlak adem yoktur dediğimiz bu 
adem. Tahayyül ve tasavvur vücud rengini veriyor. Ondan sonra taakkul bunu 
onaylıyor. Ondan sonra vücuda geliyor ve tasdik denilen ilim oluyor. Tahayyül ve 
tasavvuru, berzah olan taakkul araştırıyor. Onaylayınca tasdikte ilim oluyor. Batıl ilim 
de var elbet. 
 
Yeni ders: 
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İtikadı bozan vehm-i mahz, hata, hududundan tecavüz etmek: “Ehl-i tabiat, esbaba 
hakiki bir tesir veriyor. Mecusiler; biri şerre, diğeri hayra olmak üzere iki halıka itikad 
ediyorlar. Ehl-i İ’tizal de, “Ef’al-i ihtiyariyenin halıkı abddir” diyor. Bu üç mezhebin esası; 
batıl bir vehm-i mahz, bir hata ve hududdan tecavüzdür.” (İşarat-ül İ’caz 75), 
(Muhakemat 128) 
 
Bunlardan biri madde ve hareketi adına esbaba tesir veriyor. Madde ve maddenin 
hareketinden çıkan şey kaçınılmaz oluyor. Sebeb ile sonuç beraber olunca, sebebe 
tesir veriliyor. Aldatan yer orası. Esbabperest ve tabiatperestleri aldatan ince çizgi 
şu: sebeb ile sonuç aynı yaratıldığı için, yani sonuç sebeble beraber yaratıldığı için, 
sonuca sebebin tesiri vardır zannediyor. Elmadan lezzeti alıyorum zannediyor. Elmayı 
ağzına koydu ve lezzet aldı. Aynı anda olduğu için lezzeti elmadan zannediyor. Lazım 
olan huzurdur. Sağlık, iyi ortam, para: lazımın lazımıdır. Bu asrın insanı ama lazımın 
lazımını lazım yapmış. Diğer ikisi ise güya din adına tenzih adına söylüyorlar. Ehl-i 
tabiat; esbaba hakiki tesir veriyor. Mecusiler ise güya Allah’ı kurtarmak adına, mesela 
insan içki içiyor… Vehhabi der ki: “Allah içirir mi ya, Allah içki içmemi istemiyor.” Oysa 
kişinin ef’alinin halikı Allah’tır. O fiil vücuda çıkması için insanın ihtiyarı şart-ı adidir. 
İhtiyar ve meyil. O fiil vücuda gelmesi için Allah bunları şart-ı adi yapmış. Şart derken 
Allah şart koşmuş ama yaratan O’dur. Suyu da kaldırtan Allah’tır, şarap da olsa 
kaldırtan, kol kaslarını harekete getiren Allah’tır. Bunu kaldırmak için meyl ettim. 
Allah’ın İrade-i Külliyesi ve Kudret-i Rabbaniyesi benim ihtiyarıma bakıyor adeta. Neye 
meylettim, Allah cc yaratıyor. Meyletmemden dolayı olması ben yaptığımı 
zannettiriyor. Biri tabiat adına Allah’ı inkâr ediyor. Diğer ikisi Allah’ı tenzih etmek, Allah’ı 
kurtarmak adına tabiata tesir veriyor. Birisi küfür adına tesiri veriyor, diğerleri Allah’ı 
tenzih etmek adına maddeye, sebebe tesir veriyor. 
 
Peygamberimizin asm bir hadisinde “ümmetim yetmiş üç fırka olacak. Bunlardan bir 
tanesi çare-i necat olacak, o da ehl-i sünnetimdir” diyor bil-mana... Mektubat 106: 
“ümmeti yetmiş üç fırkaya inkısam edeceğini ve içinde fırka-i naciye-i kamile, Ehl-i 
Sünnet ve Cemaat olduğunu haber veriyor.”, “Al ve ashabımın yolunda giden, 
sünnetimi yaşayandır” bil-mana hadis. Yani sünneti yaşayanlar. Ehli... Neyin? 
Sünnetin...  
 
Sual: Peki niye düşmüşler bunlar?  
Elcevab: 1-batıl bir vehm-i mahz à tasavvurda vehim. 2-hata. 3-hududdan tecavüz à 
insan haddini bilmeyince, hududu belli değil. Hududu belli olmayınca, haddini bilmez 
oluyor. İnsan kendisini terbiye etmedikçe, terbiyenin içinde kanaat edemez. Haddini 
bilen hududunu bilir. Kendini bilen haddini bilir. Haddini bil kötü bir laf değil. Kuvve-i 
akliye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye: bunları ifrat ve tefritten kurtarıp hâdde 
getirmek. İstikamet böyle bulunur. 
 

• Vehm-i mahz    à haza katıksız bir vehim 
• Hata      à hat-a yani ölçüsüz 
• Hududundan tecavüz  à haddini bilmeyen hududunda kalamaz 
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Hudud; fıtrat-ı selimedir. Aslıdır. Kendi hududunu bilmezsen, asl-ı hududunda 
kalmıyorsun. Sokak tabiri değil bu. İtikadın bozuk olmasına bunlar sebebiyet veriyor. 
Yani itikad, batıl bir vehm-i mahz, bir hata ve hududundan tecavüz etmek ile bozuluyor. 
Batıl bir vehm-i mahz: Allah-u alem bu tasavvurda, çünkü vehim tasavvurda. Vehm-i 
mahz demesinin sebebi, vehminden de vehmetmiyor artık demek. Bizim bir cümlemiz 
var: vesveseden vesvese et. Aynen bunun gibi: vehminden vehmetsen ya. Vehim 
yüzde elli. Vehm-i mahz; artık onun âleminde vehim hakikat olmuş, vehim yok. Bir hata: 
Allah-u alem bu hata taakkulde. Hata taakkulde olur. Hududundan tecavüz etmek: 
tasdiktedir. Çünkü fiile buradan geçiriliyor, iltizam oluyor. Yukarıdan aşağıya sıralamış.  
 
İtikadı bozan şeylerden: 

à batıl bir vehm-i mahz (tasavvur) 
à bir hata (taakkul) 
à hududundan tecavüz etmek (tasdik) 

 
Batıl bir vehm-i mahz: Allah-u alem tasavvurda. Çünkü vehim tasavvurdaydı.  
Bir hata: Allah-u alem bu da taakkulde. 
Hududundan tecavüz ettiklerinden: Tasdikte. Çünkü fiile buradan geçiliyor. İltizam 
ediyor. 
 
Dikkat ederseniz, biri tasavvurda, biri taakkulde, biri de tasdikte. Bunların 
bozulmasıyla, kalbe açılan kapı olan iz’an, iltizam da fiil, ta itikadı bozuluyor. Batıl bir 
vehm-i mahz tasavvurda, hata taakkulde, hududundan tecavüz tasdikte. Burada fiile 
geçiyor artık çünkü tasdik ilimdi. Sonra itikad bozuluyor. Hududundan tecavüz etmiş 
yani etmiş artık, fiil.  
 
Ehl-i Sünnet, Mu’tezile, Cebriyenin görüşleri geçmiş ve gelecekte hangisi doğru? 
Ehl-i Sünnet başlangıçta esbaba riayet etmesiyle Mu’tezile oluyor. Mu’tezile esbabı 
şart kılıyor. Dolayısıyla Allah’ın âdetine uymak, Allah’a uymaktır. Allah’ın rızası, Allah’ın 
fiiliyatındadır yani istediğindedir. Allah’ın rızası, Allah’ın isteği içindedir. Allah’ın istediği 
de adetullaha riayet etmektir. Rıza-yı İlahiye, adet-i İlahiyeye riayet etmektedir. 
Muvaffakiyet de bundadır yoksa redd-i cevap alacaksın. Üşümek istemiyorsan 
giyineceksin. Islanmak istemiyorsan şemsiye kullanacaksın vs. Ehl-i Sünnet 
başlangıçta esbaba riayet etmesiyle Mu’tezileye benzer, çünkü esbabı şart-ı adi olarak 
görür. Nihayetinde yani sebeblerin içtimaından sonraki neticeye tevekkül ve teslim 
olarak da mutlak hâkimiyeti Allah’a verdiği için Cebriye olur. Ehl-i Sünnet olmasının 
sebebi ikisini bir görüyor. Cebriye geçmişte doğrudur. Mu’tezile gelecekte 
doğrudur. Çünkü geçmiş kaderdir gelecek tekliftir. Mu’tezile her şeyi esbaba bağlıyor. 
Kişi fiilinin halikıdır diyor. Mu’tezilenin bu sözü istikbalde doğrudur. Ehl-i Sünnet, 
Cebriyeye diyor ki: geçmişin doğrudur, Mu’tezileye de geleceğin doğrudur diyor. Ehl-i 
Sünnet böylece ikisini alıp ikisine bakabilendir. Çünkü bunu diyebilmesi için ikisini 
bir görür. Yani Cebriye bidayeti görmüyor. Mu’tezile ise nihayeti görmüyor, tesiri 
esbaba verip Allah’a vermiyor. Esbabperest gibi oluyor. Ehl-i Sünnet ise ikisini birden 
gördüğü için esbabı bütün bütün kaldırmıyor ve esbabı müessir-i hakiki görmüyor. 
Cüz’i ihtiyarisini irade-i külliyenin taalluku için şart-ı adi görüyor. Faili yani Halikı ona 
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veriyor. Ve esbabın içtimaı dua-yı fiili olarak görüyor. Mesela tarlayı ekiyor, gerekeni 
yapıyor. Bu fiili duadır. Şartları bir araya getirmek dua-yı fiilidir. En kesif dua budur. 
Ehl-i Sünnet esbabın içtimaını dua-yı fiili gördüğü için, iki kanadı altında onları aldığı 
için tevhid olup vasatı oluşturuyor. İstikbalde esbab şart olduğundan Mu’tezile doğru, 
neticeyi O yarattığından Cebriye doğru. İstikbalde Mu’tezile doğru, mazide Cebriye 
doğru. 
 

• İstikbal  à Esbab şart olduğundan  à Mu’tezile doğru 
• Mazi   à Neticeyi “O” yarattığından  à Cebriye doğru 

 
• Mu’tezile  à Mazide yanlış 

à İstikbalde doğru 
 

• Cebriye  à Mazide doğru 
à İstikbalde yanlış 

 
• Ehl-i Sünnet  à İkisinin doğrularının cem’i olan 

à Mazide Cebriye 
      à İstikbalde Mu’tezile cem’inden Ehl-i Sünnet 
 
İstikbal: ilim istiyoruz, yolu belli. Çocuk istiyoruz, yolu belli. Para kazanmak istiyoruz, 
yolu belli. Buğday istiyorsun, tarla var, yolu belli. İstikbalde esbab şart. Bu adet-i 
ilahiyesidir. Mu’tezile bu konuda doğru, çünkü Mu’tezile esbabı şart koşar. Mazi: olaylar 
bitmiş, eyleme dönüşmüş. Fiilin halikı ve her şeyin halikı Allah’tır. Ama Allah yarattı 
diye hepsi hayır değil. Birçok günahlarımız var. O günahlarımızı da yaratan Allah’tır 
ama onu isteyen, Allah’ın adeta kudretini aktif eden – üzümden şerbet de içer, şarab 
da içer – sensin. Neticeyi Allah yarattığı için, Cebriye doğrudur. Cebriyenin mantığı; 
her şeyi Allah yapıyor, insanın hiçbir ihtiyarı, iradesi yoktur. Kurumuş yaprak gibi 
rüzgâra oyuncak olmuş der. Mu’tezile; kader yoktur der. Kaderi inkâr edenler 
Mu’teziledirler. Sebeb varsa, mutlaka netice de vardır der. Mu’tezile bu nedenle mazide 
yanlıştır. Kişinin fiilinin halikı Allah değil, insandır diyor. Allah’ı tenzih etmek için demiş. 
İnsan kendisi yapar, der. İstikbalde doğrudur. Cebriye ise mazide doğrudur, çünkü 
Allah’a vermiştir ama istikbalde yanlıştır. Ehl-i Sünnet bu ikisini bir arada görüyor. 
Cebriyeye diyor ki: mazide sen doğrusun. Mu’tezileye diyor ki: istikbalde sen doğrusun. 
Ehl-i Sünnet halde ikisini bir anda görebiliyor. Bunun kârı şu: ikisini bir arada görüp 
halde tercihler yapabiliyor, güzel adım atabiliyor. Cebriyeyi düşün. Kendi içsel 
âleminde, aile hayatında ve toplumda. Benim hiçbir medhalim yoktur. Günah işlemiş, 
sana tokat atmış, evlenmiş evlenmemiş, yanlış tercih yapmış yapmamış, benim hiçbir 
sorunum yok. Benim tek yapacağım şey, Allah’a iman etmek, tamam. 
 
Cebriye zihniyetli insanın evde ve hizmette uygulaması: Evde fok balığı gibi. Çocuk 
mu terbiye edecek. Ailede sorumluluk mu var. Odasına geçer, kitabını okur veya 
televizyonda kumanda elinde kanaldan kanala bakar. Bu adam Cebriye, hiçbir şeye 
karışmıyor. İtikadı Cebriye değil, haleti Cebriye. Sorumluluk almıyor, sorumluluk 
bilinci inkişaf etmemiş. Mesuliyeti yüklenmiyor, kaçıyor. Bu adam Cebriye haletini 
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yaşıyor. Hizmette hizmet mi varmış. Dershanenin elektriği mi yatacak, suyu mu 
yatacak. Dershanede neler olacakmış. Hiç ilgilenmez. Gelir dersini dinler, çayı da içer. 
Ramazan’da iftar verilmişse yer, ağzını siler gider. Yirmi sene devam eder, bir 
sorumluluk almaz, düşünmez. Devamlı tenkit üzerine kurulmuştur kafası. Niye böyle 
oluyor, niye böyle yapmıyor? Dikkat ederseniz tenkit edenler, sorumluluk 
almayanlardır. 
 
Tenkid eden iki tip insan var: 1-hiçbir sorumluluk almayıp, her şeyin de güzel 
olmasını isteyen tip 2-çok sorumluluk alıp, esbaba tesir verip “ben yapıyorum sen niye 
yapmıyorsun” dan kaynaklanan tenkid. Yaptıklarını Allah için yapsaydı, tenkid 
etmeyecekti. 
 
Mu’tezile zihniyetli insanın evde ve hizmette uygulaması:  
Evde: her şeye karışır, kızar, bağırır. Her şeyle kendisi alakadar olmaya mecburmuş 
gibi. Çorap giyinişlerinden, oturuşlarından tut ta sağdan mı arabaya biniyor soldan mı 
ya kadar.  
Hizmette: beş kuruş para verir, beş sene konuşur. “Biz veriyoruz, siz niye 
vermiyorsunuz, ne biçim adamsınız” der. Her şeyi dert edinir. Her şeyle alakadar. Her 
şeyin altında kendisi olduğunu zanneder. Niye böyle ders yapıyorsunuz vs. gibi her 
şeye karışıyor. 
 
İç âleminde Cebriye ve Mu’tezile zihniyetli insanın uygulaması:  
Cebriye à Kendi eğitimini hiç düşünmez. Eğitilmem lazım diye düşünmez, köpeği bile 
eğitiyorlar. Ama kendi için “beni olduğum gibi kabul edin, ben asabiyim, ben böyleyim, 
ben buyum, değişemem.” Hiç kendisine yatırım yapmaz. Hep karşıda, kabul görmek 
ister, beni müsamahalı görün der. Yapamayacağın bir şeyi Allah sana teklif etmez. 
Öfkenizi yutun, gayzınızı yutun diyor Allah. Ben böyleyim diyerek kenara çekilemezsin, 
kendini eğitmen gerek.  
Mu’tezile à ben niye böyleyim, niye bunlar oluyor bende. Ona karışıyor buna 
karışıyor. 
 
Ehl-i sünnetin iç aleminde, evde ve hizmette uygulaması: Ehl-i sünnet à bu ikisini 
birleştiriyor. Cebriye de Mu’tezile de mutlak doğru değil, mutlak yanlış da değil. Üstad 
diyor ki: ‘Her batıl mezhebin dahi bir dane-i hakikatı vardır.’ Mutlaka onu aldatan bir 
mihengi bir noktası vardır. Ehl-i sünnet Cebriyenin dane-i hakikatini mazide gösteriyor. 
Mesela mazide evlilik kaderdir. Gelecekte tekliftir. Eğer evlilik kader olsaydı, Allah 
evlilik için ölçüler, kriterler getirmezdi. Sen ölçülere dikkat ettin, evlendin, bundan 
sonrası artık kaderdir. Eyleme dönüşmüş kaderdir, dönüşmemiş ise kader değil, 
tekliftir. Ehl-i sünnet à mazide Cebriyeyi, istikbalde Mu’tezileyi, ikisini beraber halde 
görür. Mazi; nokta-i istinad, Allah’a iman. İstikbal ise; nokta-i istimdad, ahirete iman. 
Ehl-i sünnet; nokta-i istinad ile nokta-i istimdadı cem etmiş. Bu iki mezhebin kaderde 
yanlışları var. Birisi kaderi mutlak hâkim yapmış, diğeri kadere hiç inanmıyor. Birisi 
kaderin ifratı, diğeri tefriti. Cebriye kaderde ifrattır. Mu’tezile kaderde tefrittir. Ehl-i 
sünnet vasattır, tevhiddir.  
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Evde ehl-i sünnet nasıl olunur? Ev işlerini hanıma (ehline) bırakmak, gerektiğinde 
yardımcı olmak. Çocuk eğitiminde alakadar olmak.  
Hizmette ehl-i sünnet nasıl olunur? İmanî esaslarda, tevhidçi esbabsız. (Sözler, 
Lem’alar, Mektubat, Şualar, İ. İ’caz, Mesnevi) à Cebriye ol. Lahikalarda, esbablı. 
(Kastamonu, Barla, Emirdağ, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Tarihçe)à Mu’tezile ol.  
 
“Binaenaleyh o gibi şeyler daire-i imkândadırlar. Öyle ise onlara itikad ve onlar ile 
itminan peyda etmek mümkündür.” (İşarat-ül İ’caz 117, Muhakemat 161) İmkân ve 
vücub daireleri var. Vacib-ül Vücud, mümkün ve mümteni. Şecere-i hilkat à imkân 
dairesi. Olabilenler ve olamayabilenler ama olmuşlar burada. Vücudu başkasının 
vücuduna muhtaç. Vacib-ül Vücud ise vücudu kendinden. Vücudu mümteni ise küfür 
şirk gibi olması muhal olan. Olabilecekler içerisinden ben bu şekilde olmuşum birisinin 
tercihiyle, ben daire-i imkândayım bu nedenle. İşte bu daire-i imkânda olanlara itikad 
etmek ve onlarla itminan peyda etmek mümkündür. Daire-i imkâna da itikad 
edilebiliyor, çünkü mümteni değil, olmuş. 
 
Olmuşlara à mümkün denilir. Olmamışlara à madum denilir. Vücudu kendinden 
demek şu: mesela su kendinden ıslaktır, dâhildendir, hariçten değil ıslaklığı. Niye ıslak 
denilmez. İmkân ihtimaliyata kapı açar yani dünü yapan yarını da yapabilir. Dünyayı 
yapan değişikliğiyle beraber ahireti de yapabilir, dönüştürebilir. Çünkü ahiret dünyanın 
benzeridir. İhtimaliyat dairesinden çıkıp mümteniyata girmemiş. Ahiret olabilir de 
olmayabilir de. Bu dünya da olabilir de olmayabilirdi de. O zaman dünyayı yaptığına 
göre – olmayabilirdi ama olmuş-. Yapmak zor olduğu halde zoru yapmışsa, zor olanı 
da yapar. Dünü yapan yarını da yapabilir (10. Sözde geçiyor). Yarını yapamaz 
denilemez bu nedenle, çünkü yapılmış var. Ahiretin gerçi müştemilatı dünyadan biraz 
farklı ama orası da bir âlem burası da bir âlem. Dünyayı yaptığına göre ahireti de 
yapabilir. Mümteni değildir. İmkân dairesindedir. Yani abuk subuk akıl ve itikadı 
reddedecek, havsalasına girmeyecek mümteniler değiller bunlar. Ahiret abuk subuk 
değil yani havsalaya girmeyecek değil ki. Biz bir anda bir yerdeyiz, birkaç yerde 
olamıyoruz. Ama metafizik bize imkânı gösteriyor. Diyor ki: bir şey olması gereken her 
yerdedir. Metafizikte bir şeyi bir yerde tutamazsınız. Dünyada ise bir şeyi her yerde 
yapamazsınız. Metafiziğin dediği zaten cennette var, olması gereken her yerdesin. 
Bunlar gayet makul şeyler. 
 
Sual: Kalem kalem olabilmesi için önce bir kanun, bir ruh olması lazım. O zaman 
mana esastır değil mi? 
Elcevab: Evet, mana olmadan o şekli alamaz. Bir kalem kalem şeklini alabilmesi için, 
mana lazım. Kalemin manası düşüncedir. Kalemden öncedir düşünce. Kalemin burası 
kırmızı burası şöyle vs. gibi düşünceler kalemden öncedir. O kalemin ruhu, kanunu 
ondan öncedir. Kalem olmadan önce kalem düşüncesi vardı. Düşüncesi onun 
kanunudur. Üstad 10.sözde şöyle diyor: “Ağacın çekirdeği ağacın kanuniyeti, onun 
ruhudur.” Yani abuk subuk akıl ve itikadı reddedecek, havsalasına girmeyecek 
mümteniler değiller bunlar. Çünkü kendi fıtratlarında numuneleri var ve şahid kendisi. 
Yani ahiretin numuneleri burada var. Bir anda her yerde olma istidadında ve meylinde, 
emelinde ve arzusunda olan insana böyle bir yerden bahsetmek niye mümteni olsun. 



48. İTİKAD-12________________________________________________________ 

 704 

Mesela: Allah din teklif ediyor. Dünyada bir yerdesiniz. Diyor ki “siz cennette bir anda 
her yerde olabileceksiniz, istediğiniz yerde.” bu söz doğru mu değil mi diye hemen 
fıtratına dön. Fıtratımızda numunesi var, bir anda her yerde olma istidadımız var. 
Çünkü meylinde var, emelindeyiz, arzusundayız. “Böyle bir şey teklif edilir mi?” 
demiyoruz, fıtratımızda var zaten. Fıtratımızda bir anda her yerde olmak var ki, bizi bir 
yerde sıkılıyor. Boğazımız sıkılır gibi. “Her istediğimiz olacak, bir anda her istediğin 
yerde olacaksın” denildiğinde, niye böyle garip bir şey veriliyor ki demiyoruz. Tam 
aksine. “Niye bunlar burada da olmuyor” diyoruz. Cennette olsak ve bize deseler ki: 
“sizi dünyaya göndereceğiz. Orada bir anda sadece bir yerde olacaksınız. Her 
istediğiniz olmayacak ve istemedikleriniz de olacak.” Hadi canım deriz. Çünkü bunların 
fıtratta delili yok, fıtrata ters.  
 
Kafirin Allah düşmanı olmasının sebebi dünyayı fıtratına ve istediklerine uygun 
yaratmamasındandır: 10. sözde kâfirin Allah düşmanı olmasının sebebi, fıtratına 
uygun dünyayı yaratmamasındandır deniliyor. Niye fıtratımın iktiza ettiği yerde değilim, 
niye fıtratıma zıd bir yerdeyim, niye istediğimi vermiyor, niye istemediklerim başıma 
geliyor, diyor kâfir. Allah düşmanı olmasının sebebi, Allah sorunu olduğundan değil, 
Allah’ın rububiyetinden dolayı kâfir ona düşman. Aslında biz fıtratımıza zıd bir 
yerdeyiz. Bu nedenle müminin ruhu, insanın ruhu dünyaya alışamadı. Beş yüz sene 
de yaşasan, alışamazsın. Boşuna uğraşma. Çünkü fıtratına ters bir yerdesin. Sen ne 
zaman fıtratında bir anda her yerde olma arzusu yok olup da bir yerde olma arzusuna 
dönüşürse, o zaman fıtratın buraya uygundur. Dönüşebilir mi? Olmaz ki, nasıl 
dönüştüreceksin. Fıtratın asla dünyaya uygun olamayacak. Herkesin her istediğini 
yapabildiği, hiç kimseye bir kural işlemediği bir dünyada mı çoluk çocuk ve hanımınla 
yaşamak istersin, yoksa kuralların olduğu, herkesin her istediğini yapamadığı bir 
dünyada mı çoluk çocuk ve hanımınla yaşamak istersin? Elbette nizama tabi olmak 
ister. O zaman bu dünyada böyle bir nizam kurulması gerekiyor ki, nizam da Şeriat. 
Şeriata taraftar olmak kâfire de lazım. Çünkü kâfirin istemediğini de ben ona yaparsam, 
beni kim durduracak. 
 
Kâfirin Allah düşmanlığı dünya cihetinde -haşa- doğru ama cenneti 
anlamlandırabilmek için dünya süreci gerekiyor. Bir anda her yerde olduğunu 
bilemezdin. Karanlık yok, aydınlığı bilebilir misin? Hastalık yok, sıhhati bilebilir misin? 
Bu nimeti bilemezsin. Hiç dünyaya gelmeden cennette olsaydık, Adem as gibi- 
cennette beka var, fanilik olmamasına rağmen şeytan onu kandırdı. Bu meyveden yiyin 
yoksa fani olacaksınız, beka o zaman olur dedi. Eğer cennet beka olduğunu, fani 
olmadığını hakikaten iz’an etseydi Adem as o yasak meyveyi yemezdi. Adem as’a talim 
edilmiş olan Esmaların dünyayı iktiza eden meratibleri var. Çekirdek bir anda ağaç 
olmuyor. Eğer ahirette olsak, baba evlat olmaz. Cennette dün, bugün, yarın eşit. 
Doğmak ve ölmek yok. Anne baba yok. Anne babalıkla alakalı duygular, evlat sevme, 
sevilme yok. Dünyada doğdum, çocuktum, büyüdüm, evlendim, baba oldum. Cennette 
baba evlatlık yok. O yoksa onunla alakalı his de yok. Onunla alakalı zevk yok. 
 
Muvaffak olmak yani bil-kuvve çekirdeğin bilfiil olma lezzeti yok. Cennet cennet değildi, 
inanın, enkaz olacaktı. Ana baba sevgisini ancak burada anlıyoruz, orası tenasül yeri 
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değil ki. Düşün: anne çocuğundan lezzet alıyor. Eğer o ana cennette olsaydı, evlat 
sevgisinden gelen zevk, lezzet, şefkat-i mukaddesesi ezeli ve ebedi olmazdı. Çocuğun 
altını temizlemekten, sevmekten, doğurmaktan, emzirmekten, okşamaktan, ona ana 
demesinden, ana olmaktan, baba olmaktan bir lezzet-i mukaddese var. Niye 
mukaddes? Çünkü karşılığı yok. Karşılığı olmayan sevgiye mukaddes denilir. Anne 
çocuğunu bedelsiz seviyor. Mukaddestir, kudsidir. Cennette tenasül yok, çoğalmak 
yok. Çoğalmayınca kadının analığı olmayacak. O zaman o kadın şefkat-i 
mukaddeseden gelen lezzet-i ruhanisini ezeli ve ebedi bilmeyecek ama fıtratta var. 
Fıtratta bu hakikat var. O zaman patlardı orda. Mukaddeste karşılık yok. Şefkat-i 
mukaddesenin dibi yok, karşılığı yok. Mesela muhabbette karşılık var. Şefkatte yok. 
Allah kâinatı yaratmanın bir sebeb-i vücudu muhabbettir, şefkat değil. “Ben seni 
sevdim yarattım, ibadet et” dedi. Ama şefkatte karşılık yok. Anne ne yaparsa yapsın 
karşılık beklemez. 
 
Nokta-i Nazar: Şuunatın merkezinde şefkat var. Ve bu şefkat mukaddes. Bu çok 
büyük bir müjde. Çünkü bir çocuk anneye ne yaparsa yapsın, anne onu affeder! 
 
Nokta-i Nazar: Anne seni alnından öptüğü zaman aldığı lezzet onun lezzeti ona lezzet 
zaten. Asıl bizim şu an burada yani âlem-i şehadette Allah’ı zevk etmemiz oluyor, 
mi’rac yani huzurda hissediyoruz kendimizi. Allah orda, cennette, zevk edilemezdi. 
Demek ki cenneti cennet yapan bu dünya şart! Dünyasız cennet fıtratın 
cehennemidir. Adem as onun için sıkıldı. Allah cc cenneti vermekle kalmadı, burayı 
da verdi ki cenneti anlayalım. Cennette celal yok, cemal var. Cehennemde cemal 
yok celal var. İkisi de bizden yaratılmış. Sen kimsin? à Kemal. Cennette değilim, 
cehennem de değilim, istemiyorum. Cennet ve cehennem derdim değil. Benim derdim, 
onların sahibi. Böyle düşünen bir ruhun cenneti, cennetin sahibini bulmaktır. Böyle 
düşünen bir ruhun cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah’ı kaybetmektir. Cennet 
davası olan, cenneti esas alan, cehennem endişesi olur. Bizim cehennemimiz 
cehennem değil. Bizim cehennemimiz cehennemin sahibini kaybetmek adına 
kendini tanımamaktır. 
 

• “Rabbim seni istiyorum.” 
• “Beni körü körüne isteyemezsin, varamazsın.” 
• “Tanımak istiyorum, seninle mülaki olmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum.” 
• “İstiyor musun?” 
• “Evet” 
• “O zaman kendini tanı.” 

 
Meğer kendimi tanımamakmış, kendimi unutmakmış, kendimle meşgul 
olmamakmış benim cehennemim. Kendini tanımak, kendini anlamlandırmak, 
kendini kendinde yaşamak, kendinden zevk almakmış benim cennetim. “Fedhuli 
fi ibadi, vedhuli cenneti.” Kendi fıtratında numuneleri var ve şahid kendisi. Allah’ın 
Kur’an’da iddia ettiği âlemler, kendisinde var. Bunlara kendisi kendisinde şahid. O 
zaman fıtrat reddetmiyor. Bir anda her yerde olma istidadında ve meylinde ve 
emelinde, arzusunda olan bir insana Kur’an böyle bir teklif yapınca, böyle bir yerden 
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bahsetmek niye mümteni olsun. Niye mümteni olsun ahiret? Niye olmasın, fıtratta var 
zaten. Tersini söyledik az önce. Cennettesiniz ve size bir peygamber gönderiliyor. Öyle 
bir âleme gideceksiniz ki, burada bir anda her yerdesiniz, orada sadece bir yerde 
olacaksınız. Burada her istediğiniz oluyor, orada her istediğiniz olmayacak. Buranın 
hep tersi olacak. İstemedikleriniz de olacak. Böyle bir şeyi istemez ki fıtrat, ancak korku 
olur. Gayet mümkündür fıtraten. Yazılımı, programı, sistemi bende zaten var. Ahiret bu 
yazılımın -benim fıtratımdaki bu yazılım- yani fıtratım denilen yazılımın vücud-u 
haricisidir. Ahiret; fıtratımdaki yazılımın vücud-u haricisidir. Çünkü fıtrat 
reddetmiyor, kabul ediyor, arzu ediyor, meylediyor, istiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Bütün bunlar benim fıtratımda çekirdek olarak var. Eğer bendeki bu 
âlemlere şahid olabiliyorsam, bu âlemlerin vücud-u haricileri çıkmıştır. Fıtratın 
reddetmedikleri şeyler de hem itikad hem de iman dairesindedirler. Allah var deniliyor, 
fıtrat reddetmiyor. Ahiret var deniliyor, fıtrat reddetmiyor. Tam tersine, böyle bir yer 
olması lazım diyor. Hiç kimse demez ki, keşke yok olsak, keşke çürüyüp kaybolsak. 
Unutulmamak için bir sürü resimler çektiriyorsun. Allah yanlış yaptığın bir şeyi, “yanlış 
yaptım affet beni Allah’ım” demeni çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor. Şeytan kusuru 
deruhte etmedi kusuru Allah’a verdi “beni sen azdırdın” dedi, Adem as “ben nefsime 
zulüm ettim” dedi, kusuru deruhte etti. Allah affetti af etmekle yetinmedi ilk Peygamber 
oldu dünyaya gönderdi. 
 
Nokta-i Nazar: Cenneti muhabbet ile kazanıyoruz, karşılıklı olduğu için. Allah’ın 
kendisini, Onun rızasını, Onun şefkatiyle yakalıyoruz. Ama ona varman için altı 
yeri geçmen lazım: 
 
Şefkat merkezde. Merkezden harice doğru çıkışları gösteriyor. Bunlardan tek 
muhabbet farklı. Hepsi Şuunat-ı zatiye. Şefkate gelebilmen için dışındaki altı 
mertebeleri geçmen lazım. O zaman hak ediyorsun bu kanalla Allah’a bakmayı. 
Buraları tecerrüd ile aşıyorsun. Terkler dimağa aitti. Burası kalbe ait. Tecerrüd seni 
ihya ediyor. Terkler ile inşa olursun. 
 

• İftihar-ı mukaddes 
 

• Memnuniyet-i mukaddes 
 

• Lezzet-i mukaddes 
 

• Sürur-u mukaddes                            Şuunat-ı Zatiye 
 

• Şevk-i mukaddes 
 

• Muhabbet-i münezzeh  
 

• Şefkat-i mukaddes 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 49 

İtikad-13 
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Tahayyül ve tasavvurun serbest bölge olduğunu önceki derslerde söylemiştik. Risale-
i Nurda da “ihtiyarı dinlemiyorlar” nevinden yazıyor. Rüştü abinin yanında büyüdüm 
ama Rüştü abinin sahası değildi bu dersler. Mesela İmam-ı Azamın her talebesi fıkıhçı 
olmadı, kıraatçı da var. Bu on sekiz bin alemin hülasası, külliyat önümüze konulmuş. 
Tesbitlerimiz külliyattan sarih ifadelerindendir ama insan acizdir, zayıftır. Çok kuvvetli 
dahi olsa, işin ehli “tamam” dediğinde insana müthiş bir hüccet oluyor, bürhan oluyor. 
İnsan aciz olduğu için buna ihtiyacı var. Bunu Peygamberimiz asm 19. Mektub’da “Beni 
padişah tayin etti desen, diğerleri delilin nedir deseler, padişah onu tasdiklese vs.” diye 
anlatıyor. İşte bunun gibi işin ehli olan Zat hem onayladı hem de beni tashih etti. 
Dimağın meratiblerini yazarken en alta tahayyül sonra bir üste tasavvur vs. en son ve 
üste itikad yazardım. Rüyamda Üstad hem sıralamayı değiştirdi hem de tahayyül ve 
tasavvuru alt alta değil de yan yana diz dedi. Tahayyül ve tasavvuru “serbest bölge” 
dedi ve şöyle tanımladı: “Birbirine zıd ve her şeyin her şekilde bulunabileceği, 
kontrolüne her daim muvaffak olunamayacağı bir alan, bir bölge ki, bunun adı 
serbest bölgedir.” 
 
Psikolojik sorun, bu bölgeyi her daim kontrol etme arzusundandır. Bu muhali taleb 
etmek, kendine kötülük yapmaktır. Felsefedeki misaliyle “Olmayan kara kediyi karanlık 
odada aramak gibi” dir. Rüyamda Üstad aynen bu dershaneye tahtanın önüne geldi. 
Gözünü bir yere dikti ve masaya geldi. Başında takke. Yeni abdest almış ki kollarından 
altın renginde su akıyordu. Bu akan sular önündeki kitaba dökülürken, Üstadın 
okuduğu satırlara dökülüyor ve o satırlar kırmızılaşıyor. Ben de ona “Üstadım, bana 
dimağı anlatır mısın?” diye sordum. Üstad da aynen aşağıdaki gibi parmağıyla 
gösterdi. Öyle korkunç bir temel yapıyı, asrın belasını, ruhsal yapı, içsel sıhhat, enfüsi 
âlemi çözüyor ve seyr-üs seyr, Muhyiddin-i Arabi, ehl-i sünnet, şia nerde kim hata 
yaptığını gösteren mükemmel bir harita. 
 

 
Nokta-i Nazar: Tasdikten itikada olan kısım zaten işin şekillenmiş olduğu taraf 
itikadlaşması kısmı. Kontrolsüz sahanın tanımlanması ve şeytanın cirit attığı bölgenin 
kontrol altına alınması veya tanımlanabilir hale gelmesi herhalde en büyük 
hadiselerden birisi olur. 
 
Serbest bölgenin üç vasfı: 
1-Birbirine zıd: karanlık – aydınlık, soğuk – sıcak, güzel sözler – çirkin sözler vs. 

Şimdiye kadar sıralayışımız: 

İtikad 

İltizam 

İz’an 

Tasdik 

Taakkul 

Tasavvur 

Tahayyül  

Üstadın tashihi: 

Serbest bölge 

Tahayyül        Tasavvur 

-----------------> Berzah Taakkul 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 
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2-Her şeyin her şekilde bulunabileceği: mesela ders ortamında çıplaklık hayale 
gelebiliyor. 
3-Kontrol edilmesi mümkün olmayan ki, 
 
Allah’ın Resulünde de serbest bölgeye müdahale ediliyordu: Allah Resulünde de 
vardı. Nasıl tezahür etti? Ya hanımı Hatice anamızla veya Ebu Bekir ra ile sohbet 
ederek rahatlarmış. Demek ki bu sahaya müdahale ediliyordu onda da. Farklı farklı 
kişilere gitmesi, onunla farklı çözümler üretmesi, hem ümmetine hem kendine çözüm 
üretmesi, mesela: ona da sihir, büyü yapılmış. Her konuda örnek olduğu gibi bu gibi 
haller de geçirecek ki, çözümü çözümüm olsun. Üstadı da yakalamış, çünkü “yüz 
gözüm olsaydı, ağlayacaktım” diyor sonra ayet imdadıma yetişti diyor. Gaflete mi düştü 
veya huzur-u daimîden kopmuş muydu ki, diyoruz. Hâlbuki öyle değil. Orası serbest 
bölge. Oraya girdi, çıktı ve hakikatlerin açılmasına vesile oldu. 
 
Nokta-i Nazar: Bu serbest bölge sanki bizim motorumuz gibi bir şey. Hatta Üstad 
Beyazıt camisinde şeytan karşıma dikildi, öyle bak dedi diyor, öyle zannettim diyor, 
ben böyle aldanmıştım diyor. Demek ki bu serbest bölge acayip bir kasırga estiği bir 
tepe. Bize şeytan hep buradakileri itikad olarak yutturuyor. Bu serbest bölgeyi bilmeyen 
serbest bölgedekilerini itikad zannediyor. İtikadı bozuldu zannediyor oysa serbest 
bölge. İnsan ye’se düşüyor çünkü tahayyül ve tasavvur alanına itikad alanıdır diyor. 
Sen busun diyor. Sen böyle rezil adamsın, sapık adamsın diyor. Senin bundan rahatsız 
olman, böyle bir adam olmamandan kaynaklanıyor çünkü bunu güzel bir tarafınla 
anladın, rahatsız olan bir tarafınla anladın. Bu sistemdir. Çoğu zaman kontrol 
edilemeyen, edilemez. Kontrol etmeye kalkarsan huzurun gider. Çünkü burası cüz’i 
ihtiyarı dinlemezler, teklif-i din altına da girmezler! Serbest bölgede kural geçmez. 
Mahrem - namahrem, helal - haram gibi şeyler yok orada. İşte büyük cihat budur diyor 
Allah Resulü. Yani içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça, mesuliyet yoktur 
diyor. Tam tersi sevap vardır. Bu bilinirse bütün psikolojik sorunlar kalkar. Yıllarca 
psikolojik ilaç kullanıyoruz, Hizb-ül Kur’an okuyoruz, Risale okuyoruz, derse gidiyoruz 
vs. yine de düzelmiyoruz. Niye düzelmiyorsun? Hasta değilsin de ondan! Hasta 
olsaydın düzelirdin. Burayı, yani serbest bölgeyi niye kontrol edemiyorum 
demekten kaynaklanıyor rahatsızlığın. Bedensel ilaç kullanıyorsun yani tıpa 
müracaat ediyorsun, manevi tedbirler de alıyorsun, senelerdir düzelmiyorsun. Bozuk 
değilsin ki! Düzelmen için hasta olman lazım. Hasta değilsin ki, hastalık hastası. 
Hastalık hastası şu ki: “bu serbest bölge niçin kontrolümde değil.” demen! 
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölgedeki tahayyül ve tasavvur cüz’i ihtiyarı 
dinlemediklerine göre irade ile kontrol edilir.  
 
Evet, çok doğru çünkü günahlar iradeyle işlenemez (Risale-i Nur’dan tesbit bu). İrade 
kudsidir, subuti sıfattandır. Günahlar ihtiyarla işlenir. 13. Lem’ada: günah işlemek 
mağlubiyetten oluyor, imansızlıktan değil. “…hem ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye 
kapılmaları, imansızlıktan ve imanın zaifliğinden olmadığını, hem günah-ı kebairi 
işleyen küfre girmediğini…” (Lem’alar 74) Cüz’i ihtiyarı dinlemiyor bu sistem. Günah 
işleyebilmesi için, mazinin ve istikbalin ortadan kalkması lazım. Sana günahı 
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işlettirmeyen, mazideki birçok malzemelerimiz ve gelecekteki ahiret, cennet itikadımız 
ve imanımız. Mazi ve müstakbel, ikisi kuvvet veriyor ve “bakma, yapma” diyor. Günah 
işleyebiliyorsam, mazi ve müstakbelin kısmen kalkmasıdır. Kısmen kalkınca, haldesin. 
Halde de tercih yapan cüz’i ihtiyardır, irade değildir. Mazi ve müstakbeli kontrol edip 
halde hükmeden iradedir. Bu nedenle irade ile günah işlenemez. Kâfirin iradesi yoktur, 
ihtiyarı vardır. Çünkü irade vicdanidir. Vicdanın dört hassası var. En dışında irade, 
sonra zihin, sonra his, sonra Latife-i Rabbaniye. Vicdan bu dört sistemle çalışıyor. 
Vicdanı hatmedilmişse, irade ile beraber diğer üç sistem de gitmiş. Bu nedenle kâfirin 
iradesi yok. 24. Sözde: hayvanlar mazi ve müstakbel ile değil halde tercih yaptıkları 
için cüz’i ihtiyarları vardır. “Hayvanat dahi, iştiha sahibi bir nefs ve bir cüz’-i ihtiyarileri 
olduğundan…” (Sözler 354) Taşı mı çiçeği mi diye arı tercih eder. Ekmek mi ciğer mi 
diye kedi tercih eder. Bunlar irade ile değil, ihtiyarladır. Bizim hayvaniyetimiz de bu 
ihtiyarla alakalı. İrade ise mazi ve müstakbele beraber bakarak halde tercih yapar. 
Üstad, cüz’i ihtiyarımdan vazgeçtim diyerek hayvaniyetten çıktım demek istiyor. 
İhtiyar o andaki hal. Kâh bir fikir, kâh bir öfke, kâh bir gadab bizi mazi ve müstakbelden 
koparır, halde bırakır. Halde maziden kopuk, istikbal anlayışından da sıyrıldın. Halde 
kendini kontrol etmek çok zordur. Adeta her yer buz. Sen de arabanla vadiye iniyorsun. 
Ne kadar kaliteli araban olsa da, buz üzerinde araba sürmek, kontrol etmek çok zordur.  
 
Musa as ve Hızır as kıssasının dimağla ilişkisi: Hızır as ile Musa as seyahati burayı 
anlatıyor. Biri şeriatçı yani zahirci, diğeri batıncı. Peygamberliği şüpheli olan Hızır as 
hoca, Ulû’l Azm Peygamber Musa as talebe. Bir peygamber peygamberliği şüpheli 
olan birinden ders alıyor. Hızır as ona “sen zanlardasın” dersini veriyor. 
Tasavvurdan nasıl sıyrılır, onu anlatıyor Musa as’a. Musa as’ı eğitiyor. “Önünü 
arkasını bilmediğin için, sen zanlara girdin” diyor. Buradan da şunu öğreniyoruz. Mazi 
ve müstakbele bütün bakarsan, zanlar kalkar. Tahayyül ve tasavvurundan çıkmak 
için iradevî, kudsi bir şey gerekiyor. Zanlar tasavvurda. Mesela bu sohbetlerle 
çıkıyorsun. Hızır ne idi? Zahirde gözüken, halde olan çirkinliklere mazi ve müstakbel 
ile baktırıyor Hızır as. Hızır bu. Hızır as ve Zülkarneyn unvandır. Herkes Hızır ve 
Zülkarneyn olur. Ne zaman olur? Mazi ve müstakbel ile baktırınca sen o anda Hızır’sın, 
Hızır’lık vazifesi yapıyorsun. Nasıl ki Peygamber asm hayatta olsaydı senin köyünde 
ne yapardı? İşte sen onun yapacağını yapıyorsun. Onun varisi oluyorsun işte orada! 
Musa as soruyor: niye çocuğu öldürdün, niye gemiye delik açtın, niye duvarı yıktın. 
Hızır as mazi ve müstakbel ile cevap veriyor. Kime? Halde olan şeriatçıya. Mazi ve 
müstakbele bakıp halde hükmetmek; Hızır’lıktır. Mazi; nokta-i istinad, Allah’a iman. 
Nokta-i istimdad; fıtratın istediğine verilen cevabtır, ahirete iman. Yani Hızır as Allah 
ve ahiret ile hali yorumluyor. Hızır as huzuruna vesile oluyor. Sen onun huzuruna vesile 
oluyorsan, sen onun o seviyede Hızır’ısın. Hızır gelince ne yapacaktı? 1.hikmetli 
konuşur ve 2.seni kuyudan çıkararak huzura gark eder. Seni kuyudan kim 
çıkarıyorsa, senin Hızır’ın odur o anda. 
 
Son dersin hülasası: Cebriye ve Mu’tezile hep kitaplarda zannediyorduk oysa biz 
evde ya Cebriyeyiz ya Mu’tezileyiz veya Ehl-i Sünnetiz. Hizmette de aynen ya 
Cebriyeyiz ya Mu’tezileyiz veya ehl-i Sünnetiz. İçsel alemimizde de ya Cebriyeyiz ya 
Mu’tezileyiz veya Ehl-i Sünnetiz. 
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Mu’tezile, Cebriye, Ehl-i Sünnetin iç aleminde, evde ve hizmette uygulaması: İç 
âlemime uygulayayım, ben Cebriye miyim, Mu’tezile miyim yoksa ehl-i Sünnet miyim? 
1-Ye’se düşmüş, ben ne biçim insanım diyen à Mu’tezile 
2-Hiçbir şeyi kafaya takmaz, bir şey olmaz, ahir zaman işte diyen à Cebriye 
3-Yanlışlarım var ama inşallah Allah affeder, ye’is yok, içsel âlemini daha iyi etme 
gayretinde à Ehl-i Sünnet 
 
Eve uygulayalım: 
1-Her işe karışmak à Mu’tezile 
2-Herşey zaten olacağı gibi olur, zaten Allah hâkim, ev halkın İslami eğitimine hiç 
karışmaz à Cebriye 
3-Yapman gerekenleri yapmak à Ehl-i Sünnet 
 
Hizmete uygulayalım: 
1-Sen her şeye hâkimsin, her şey sana soruluyor, kişi hâkimiyeti, ağabeycilik, baki 
hakikatleri fani şahıslar üzerine bina etmek, komitelere karşı ferd çıkarmak, fani 
şahısları baki hakikatlere merci yapmak à Mu’tezile 
2-Şahıs yok, muallime gerek yok à Cebriye 
3-Herşeyi hakk-ı hayatına koymaktır, lahikaları esas almaktır à Ehl-i Sünnet 
 

• İstikbal  à Esbab şart olduğundan  à Mu’tezile doğru 
• Mazi   à Neticeyi “O” yarattığından  à Cebriye doğru 

 
• Mu’tezile  à Mazide yanlış 

à İstikbalde doğru 
 

• Cebriye  à Mazide doğru 
à İstikbalde yanlış 

 
• Ehl-i Sünnet  à İkisinin doğrularının cem’i olan 

à Mazide Cebriye 
      à İstikbalde Mu’tezile, cem’inden Ehl-i Sünnet 
 
Size tavsiyem: lahika okunmayan ve gerektiği gibi hareket edilmeyen 
dershanelerden Allah rızası için uzaklaşın. Lahikalara muhalif söylemler ve 
yaşantılar var ve lahikalara göre yaşanmıyorsa, Allah için uzaklaşın. Bedeli çok 
ağırdır. Yoksa ya cebriye ya mutezile olacaksınız hizmette! Lahikalar hâkim olursa, 
her şeye Hakk-ı hayatını vererek yani şahıslar mutlak hâkim değil ama şahısları 
aşağılamak da değil, Müslüman Müslümana hürmet eder. Konferansta: Hürmetin 
derecesi, kıymeti bize menfaati, faydası kadardır. 
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Yeni ders: “Evet, fâsık olan kimsenin kuvve-i akliye ve fikriyesi itidali kaybedip 
safsatalara düşerse, itikada ait rabıtaları kesmekle, hayat-ı ebediyesini yırtar atar.” 
(İşarat-ül İ’caz 166) Burada fâsıkı tanımladı yani itidali kaybeden. Aklın ifratı cerbeze, 
tefriti gabavet. Demek ki fâsık adam ya cerbezededir ya gabavettedir. Safsatalara 
düşüyor yani bid’atlara düşüyor. Mesela din varken rüyalarla amel ediyor. Veya 
istişare varken istihareye yatmak. İlk önce istişare edilir. Ehli ile istişareden sonra 
istihareye yatılmaz. Mesela böbreğimden rahatsızım, ehli olan doktor ile görüşüyorum 
ve bana tavsiyelerde bulunuyor. Acaba uyayım mı diye istihareye yatılmaz. Veya sen 
şeker hastasısın. Ben oruç tutma desem din değildir ve dinde haramdır. Oruç tutan bir 
doktor yani hekim-i hazık tutma dese, o dindir. Çünkü kendisi tutuyor, tutmak ve 
tutmamak ne demek olduğunu biliyor. Oruç tutmayan doktor tutma dedi diye tutmadan 
ölürsen, sana Allah sorar. Allah ayetinde: “Bilerek kendinize zarar vermeyiniz” diyor. 
Hekim-i hazıkın tavsiyeleri kudsidir. Safsata denilince başkalarına hamletmeyin, biziz. 
Dersten sonra lahikalardan mektub okunur. Şevk olsun diye hatıra okumak safsatadır. 
Sebebi: hatıra genel olsaydı, Üstad onu Risaleye koyardı. Hatıra; kişinin haline, 
mazisine ve müstakbeline, örf, anane ve kültürüne söylenilen sözler, ikazlardır. Bunlar 
genellenilemez. Şeriat kenara konuluyor, Risale kenara konuluyor, hatıralarla amel 
ediliyor. Bu safsata değil de nedir. Mesela seyahatlerdeki kasr-ı namaz veya imamın 
arkasında fatiha okumak. Hatıraya uymak sünnet midir, vacip midir, farz mıdır? Hiçbiri 
de değildir. İfrat edersen tefriti doğurursun. İfrat tefritten muzırdır, çünkü tefriti 
doğuruyor. Nasıl ki tasavvufta rüyalar, menkıbeler dinin önüne geçmiş, bizde de 
hatıralar dinin önüne geçmiş. 

 
Kabre giden birinci yol: iman edip iman ettiği gibi yaşayan idi. İkinci yol: aslında buraya 
“iman etti ama iman ettiği gibi yaşamadı” diye beklerdik ama “itikad etmiş, itikad ettiği 
gibi yaşamamış” deniliyor. Sebebi: tahayyül ve tasavvuru itikad zannettirdiğinden, oysa 
itikad daha aşağıda. Bu serbest bölgede bazen birbirine zıd her şeyin her şekilde 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 
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bulunabileceği, çoğu zaman kontrol edilemeyeceği bir şeyi adam bize itikad 
olarak yutturuyor. Yani serbest bölgeye itikad ettirmiş. Mezkûr metinde “itikada ait 
rabıtaları kesmekten” bahsediyor. İtikada ait rabıtalar derken meratibleri arasında 
birbirine geçişler var yani tasdik ile iz’an arasında bir alışveriş var, iz’anın iltizam ile bir 
alışverişi var, iltizamın itikad ile bir alışverişi var, tasdik ile itikad arasında, iz’an ile itikad 
arasında vs. alışverişler, geçişler var. Düşünebiliyor musunuz, birbirinden kopuk yedi 
tane canavar var.  
 
Mesela Afrika’dasınız. Bir yerde aslanlar var, bir yerde timsahlar var, bir yerde sırtlanlar 
var, bir yerde akbabalar var ve hepsi seni yemek istiyor ve açlar. Senin de oradan 
kurtulma çaren yok. Hangisiyle ölmek istersiniz, seçer misiniz? O andaki halet nasıl 
olur? Mutlaka bir tanesi yiyecek. O haletin adı; “vahşetin dehşetinden” 24.Sözde 
söylüyor: ervah-ı habisenin iz’acatından, kimsesizliğin vahşetinden, bu vahşetlerin 
dehşetinden. “Sen ye’sin zulümatından ve kimsesizliğin vahşetinden ve ervah-ı 
habisenin iz’acatından ve o vahşetin dehşetinden…” (Sözler 339) 
 
Dimağın meratibleri birbirinden kopuksa, içte korkunç bir vahşet var. Öyle birbirlerini 
yiyorlar ki kafada. Eğer bu sistemi bilmezsen, meratibler birbirlerini yerler. “Fedhuli fi 
ibadi vedhuli cenneti”. Cennete gideceksin demiyor, zaten giriyorsun. Mesnevi-i 
Nuriye’de: kâfirin manevi cehennemi Müslümanın maddi cehenneminden daha 
dehşetlidir. Niye hissetmiyor? 15.Şuada: iptal-i his nev’inden olduğu için, kâfir küfrün 
dehşetini, Müslümanda imanın lezzetini alamaz deniliyor. 
 
“Fakat bu fırtınalı zamanın hissi ibtal eden ve beşerin nazarını afaka dağıtan ve boğan 
cereyanlar, ibtal-i his nev’inden bir sersemlik vermiş ki; ehl-i dalalet manevi azabını 
muvakkaten tam hissedemiyor. Ehl-i hidayete dahi gaflet basıyor, hakiki lezzetini tam 
takdir edemiyor.” (Şualar 678) 
 
Sebebi şu: Hadis-i kudside: ahir zamanda duhan olacak deniliyor. Duhan, korkunç bir 
duman saracak. Dağın tepesinde sis bastığı gibi. Müslümanlar sükkam olacak, kâfirler 
ise sarhoş olacak. Sükkam yani nezle olan bir adam yemeğin tadını, kokusunu 
alamadığı gibi olmak, sersem. Üstad şöyle devam ediyor: ihtiyarlar ağlamaya, gençler 
serseriliğe, çocuklar haylazlığa başlar diyor. “Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, 
kaviler zulme, ihtiyarlar ağlamağa başlarlar.” (Şualar 227)  
 
Huzur lazım. Sıhhat, para, mekân; lazımın lazımıdır. Lazımın lazımını lazım 
yaparsan, lazım gider. 
 
Huzur à lazım 
• Madde (Para) 
• Mekân  
• Sıhhat. 
• Eğitim, kültür, anane, gelenek 
• Örf, şeair 
 

lazımın 

lazımıdırlar 
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Huzur ne ile mümkün? Huzur; hazır olan bir zat ile mümkün. Allah hazır olmazsa 
sende huzur olmaz. Bazılarında huzur-u daimî olur, Üstad gibi, Peygamber asm da 
gibi vs. Dimağ meratiblerini ne kadar bütünsele getirirsen o kadar huzur olur. Lazımın 
lazımı olanlar Üstadda ve Peygamber asm da yoktu. Madde yok. Üstad hep hapishane 
mekânında. Zehirlenmiş, sıhhat yok. Eğitim desen üniversite okumamış, ansiklopedik 
kültürü yoktu, ananesi vardı ve bir geleneğe bağlıydı. 
 
Huzuru çeşitli şekilde yorumlayabiliriz: 
1-Dimağın bütünselliğidir. 
2-Dimağ ve kalbin bütünselliğidir. 
3-Dimağ, kalb ve vicdanın bütünselliğidir. 
4-Dimağ, kalb, ruh ve fiil bütünselliğidir à buna huzur-u tam denilir, huzur-u etemmdir. 
 
Adam huzur istiyor ama huzurun sebebini para olarak görüyor. Parayı esas alıyor. 
Huzuru burada aramış, bazı gafil insanlarda olduğu gibi. Para için huzuru kaybediyor. 
Bazıları parayı bulmuş ama huzuru gitmiş, sağlığı gitmiş, ömrü gitmiş. Hz. Ali’nin ra 
tabiriyle: “O para ile sıhhatini, ömrünü, bedenini geri alamıyor.” Müslümana villa 
yakışır, yat yakışır, araba yakışır ama esas yapma. Allah’ın nimeti Müslümana yakışır. 
 
Terklerle dimağ istikametine, tecerrüdlerle kalb istikametine konur: Metinden 
çıkarımlar: İtikadın kopmasına veya yanlış itikad olmasına sebeb: kuvve-i akliyesi ve 
fikriyesi itidali kaybedip safsatalara düşerse. İtikadı kopunca veya yanlış itikad olunca, 
safsata oluyormuş. Safsataların, hurafelerin, bid’atların girmesine sebeb budur. 
Nurculukta böyle safsatalar girdi bize, tarikatta da böyle giriyor. Kuvve-i akliyesi ve 
fikriyesi itidali kaybedip safsatalara düşerse, itikadı kopar veya bozulur. Kuvve-i akliye 
ve fikriye, ikisi de taakkuldedir. Peki bunlar nasıl bozuluyor? Fâsık adam fıskıyla. 
Terklerin nisbetinde itikadın istikametli ve sağlam olur. Dimağı herkes istikametine 
koyabilir. Dimağı istikamete koyan sadece bu dersler değil. Babaannelerimizin de 
dimağı istikamette idi. Dimağı istikamete koyan à terklerdir. Kalbdeki birbiriyle 
çatışan, çelişen, garib hisleri ve halet-i ruhiyeleri de kıblesine koyan à 
tecerrüdlerdir. Bir meziyet gerekmiyor yani. Bir ilim, kitab okumaya gerek yok. Terkleri 
nisbetinde akıl istikamettedir, itikad istikametindedir. Biz bozuyoruz, ilim namı altında 
içimize soktuklarımızla, bid’atlar ve hurafeleri. Yani terklerle dimağ istikametine 
konulur, tecerrüdlerle kalb istikametine konulur. Yapmamakla yapıyoruz. Terklerin 
yoksa dimağını zehirliyorsun. Ne ile? Yapmaman gerekenleri yaparak. İtikadı bozuk 
olursa, sanki virüs girmiş gibi, dosyalar birbirine girmiş. Misal: bilgi çok bilgisayarda 
ama virüs varsa, kullanamazsın o dosyaları. Dosyalar tasdikte. Ben bir zaman 
zehirlenme neticesinde dosyalarıma ulaşamadım. Tahayyül ve tasavvurumda idim. 
Taakkulüm işgal altındaydı. Tasdikteki ilimlerime ulaşamadım. Ulaşsam, kurtulacağım. 
Ulaşsam hemen tutunacağım. Bu ya bir sohbetle yani sohbet-i ihvan ile ya da ciddi bir 
inayet ile olur, kendi başına olmaz. Yani ya bir ciddi inayet gelecek ya da bir kardeş 
elinden tutacak. 
 
Asrın imamı da bu hale düşmüş. Sebebi: asrın imamı asrın bütün hastalıklarını 
yaşaması lazım ki, çözüm üretsin. “Dinim beni intihardan menetmeseydi”, “hiç 
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beklemediğim birinden ihanet gördüm” vs. gibi sözlerle ifade etmiş. Birbirine zıd her 
şeyin her şekilde bulunabileceği, çoğu zaman kontrol edilmesi mümkün 
olmayan on sekiz bin âlemin hulasa-i camiası birbiriyle çelişen ve çatışan her 
şeyin bulunabileceği bir alan olan tahayyül ve tasavvur alanı şu an aktif. Bu sözü 
yaz, para gibi cebine koy, sıkıntı anında al bak. Şu anda orası hâkim diyerek 
rahatlarsın. 
 
Serbest bölgeyi bak kimler kullanabiliyor:  
Şeytan ve türevleri: 

• Nefs-i emmare 
• Cinler 
• Ervah-ı habiseler 

 
Sadece şer yok, hayır da var: 

• Şeytan    à Melek 
• Cinler    à Müslüman/kâfir 
• Ervah-ı habiseler  à Ervah-ı aliyeler 

 

 
Nokta-i Nazar: Serbest bölge sana verilen müddetin yeri. “Sana müddet 
verilenlerdensin, çık” denildi şeytana. O müddet, nokta-i istinadsız ve nokta-i 
istimdadsız bakmaktır. Buradan çıkınca, kıyametin kopmuş oluyor. Müddet bitiyor. 
Şeytanın mühleti kıyamet koptuğu anda bitiyor. Mühleti bittiği anda kıyamet kopuyor. 
Kafaya virüs girer ve sen böylelikle dosyalarına ulaşamazsın. Bilgisayarda çok bilgi 
var, bilgiyi de sayıyor zaten ama virüs olunca sıfır gibi gözüküyor. Sıfır gibi gözükürken 
sıfır değil. Çok iyi biliyorsun ki bilgisayarı servise yani ehline götürürsem virüsü temizler 
ve yine dosyalara ulaşılır. Ama virüs varken hiçbir bilgi yok gibi gözüküyor. Endişe 
etmene gerek yok. Kendine de bilgisayar kadar değer ver, ehlini ara, sen uğraşma. 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik à ilim denilen tasdik  
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• Nefis (emmare, Levvame…) 

mekanımız zamanımız 
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Sen uğraşırken bilgileri de silersin. Ehline git. Bu ya maddi doktor olur, hekim-i hazık 
ya da manevi doktor olur. 
 
“Ve imanın itikad edilecek esaslarıyla yapılacak hükümlerini icmalen, delillerine 
işareten zikretti.” (İşarat-ül İ’caz 176) Burada da itikadın istikametli ve sağlam 
kalabilmesinin zemininde esasların delilleriyle mümkün. Batıla itikad var, batıla küfür 
var, batıla iman yok, imanın zıddı yoktur. Çünkü imanın kaynağı Allah’tır ve Allah’tan 
şer gelmez. Mesela Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. Vehim ve vesvese 
geliyorsa, orda Allah ve melekleri yoktur. Dolayısıyla irade-i cüz’iyenin sarfından sonra 
irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. Allah’tan şer 
gelmeyeceğine göre imansızlık kalbine koymuş değildir. İtikadı sağlam olabilmesi için 
bir kere esaslar kesin olması lazım; iman esasları, akaidi hükümleri. Bunların 
âlemimizde kesin olması lazım ve deliller olması lazım. Çünkü itikad delillerle, esasatla 
yürür. İman ise örf, anane, kültür, şeair, eğitim ve gelenek ile beslenebiliyor. İtikad; 
esaslarla, delillerle güçlenir ve istikamette kalır. Dağdaki nenelerimizin ve 
köylülerimizin itikadı çok sağlamdı. Onların itikadının sağlam olması, dini bir 
gelenekleri vardı, örf, anane, kültür vardı. Bu nedenle itikadları sağlam. Bizim eğitimle 
aldığımız şey, çoğusu fıtratımıza müdahale edilmiş, esbabı merci ve esas yaptırmış. 
Bizde esbablı bilgiler var. Esbabsız düşünemiyoruz. 
 
Münafık; çok ilginç bir sistemdir. Sistemsiz sistem. Münafık kendisini biliyor. Külliyatta 
münafığın üç tane sıfatını sayıyor: (Emirdağ Lahikası 1- 79) 

• Muhammed asm’ın aleyhindedir, 
• Vicdansızdır 
• Kalbsizdir. 

 
Nokta-i Nazar:  Fâsık   à İtikada 

Münafık à İmana bakıyor. 
 
Hepimiz kısmen fâsıkız, günahkârız, kısmen, itikadımıza bakıyor ama münafık değiliz. 
Bakara suresinde kâfirlere ait ayetler altı adet iken, on iki ayet yani iki katı münafıklara 
dair ayet var. Münafık, münafık olduğunu bilir, korkmayın. “Acaba ben münafık mıyım” 
demek havf ve reca ortasında manasındadır. Çünkü münafık Muhammed asm’ın 
aleyhindedir. Münafık kalbsizdir. Münafık vicdansızdır. Vicdansız derken halk tabiri 
olan vicdansız manasında değil. 
 
Vicdanın içinde  à İrade  

à Zihin  
à His 
à Latife-i Rabbaniye 

 
• Kalbsizdir à Latife-i insaniyesi çökmüştür 

 
• Edille-i şer’iyye dörttür: Kitab, Sünnet, İcma, Kıyas 

Letafeti artıyor 
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• Risale-i Nur’da bunların karşılıkları şunlardır: Esâsât, Zaruriyat, Muhkemat, 
Müsellemat. 

 
Edille-i Nuriye: 

1. “Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. 
2. Hakikatı tanımayan hayalâta sapar. 
3. Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. 
4. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.” (Muhakemat 49) 

 
İtikad, Edille-i Şer’iyye ile yürür: İtikad; esaslarla, delillerle güçlenir ve istikamette 
kalır. Esaslar yani haram, tesettür, içki vs. bunların delilleri kadar itikadımız oturur. O 
zaman itikad; esaslar bir de bu esasların delilleri olmalı. Bu itikad, dünya hayatımızı 
tanzim ediyor. İtikadımız, dünyayı tanzim ediyor. İtikad, dimağa aittir. Naslarla, 
esaslarla, sistemlerle gider. Gaybla işi yoktur. İman ise hem itikad vardır hem esaslar 
vardır hem mazi ve müstakbel ile beslenir örf ile, anane ile, kültür ile, haletle, 
duygusallık olur, bulunduğu yerden etkilenir (daha önce kim oturuyordu burada 
acaba?!). Bu itikad, dünya hayatımızı tanzim ediyor, çünkü esaslar üzerine yürüyor. 
İtikadda esaslar vardır. Varsa vardır, yoksa yoktur. İtikad, Edille-i Şer’iyye ile yürür. 
Rüyalarla, hatıralarla itikad olmaz. İstikametli itikad asrın imamlarının eserlerinde olur. 
Ölünce itikad bitiyor. Ama iman bitmez. İman her daim orada da devam eder. İbadet 
ölünce biter ama ubudiyet bitmez. Ubudiyet kulluk üzerine kurulmuştur, Allah ile kul 
arasındaki nisbettir, kıyastır. Fakat namaz, oruç ölünce biter. 
 

• İtikad à Ölünce biter. Gayba bakmaz. Yani teklif-i İlahi kalkar. 
• İman à Dünya ahirette devam eder. Gayba bakar. 
• İtikad à Edille-i Şer’iyye ile kuvvet bulup yürür. 

 
Edille-i Şer’iyye à Kitap 

à Sünnet 
à İcma 
à Kıyas 

 
İtikad vahiy ile oluşur. Haşa Şems-i Ezeli Allah desek, oradan gelen şua hidayettir. 
Panjuru açarsan, içerisi aydınlanır ve ısınır, çiçekler büyür, sen canlanırsın. Işığı 
onaylamışsın demek. Yani vahiy dimağa geldi. Vahiy ilk kalbe bakmaz, dimağa bakar. 
Vahyi onaylarsak, itikadımız olur. İtikadımızın düzgün olabilmesi için tahayyül, 
tasavvur, taakkul, tasdik, İz’an, iltizam bütüne gelecek, bu da vahiy ile. 
 
1-Kitab à Anlaşılmaz kitab muallimsiz olsa, manasız kâğıttan ibaret kalır. 
2-Sünnet à Kitabı yaşanır hale uygulamak, Peygamber asm’ın sünnetidir. 
3- İcma ve 4- Kıyas à Fakat her mekân ve her zaman farklıdır. Bin dört yüz sene 
önce veya sonra. Arabistan veya buzullar farklıdır. Bunları kıyas ederler. Kıyas 
ettiklerini ulema yani ehli onaylarsa, icma olur. Bu sefer bütünsellik olur. 
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Edille-i Şer’iyye uyma nisbetinde vahiy sende tahakkuk etmiştir. İtikad à Edille-i 
Şer’iyyeye bakar. Zahirdir, Kur’an’ın sarahatıdır. İtikad hazıra bakar, mazi ve 
müstakbel ile işi yoktur. Kitaptır yani Allah ne demiştir. Sünnet yani Peygamber asm 
ne yaşamıştır. İcma ve Kıyas yani mezhep imamlarımız mekân ve zaman ve karaktere 
göre mesela çocuktur, büyük adamdır, kadındır, erkektir, dündür, bugündür, 
kutuplardır, ekvatordur gibi sahaları çözer. İtikadımız dolayısıyla bunlarla beslenir. 
Mazi ve müstakbel ile işi yoktur, haldedir. Hikâyelerle, menkıbelerle yürümez. İman ise 
gaybadır. Gayb, mazi ve müstakbeldir. Ahiret gaybdır. İman halden de beslenir çünkü 
Kur’an’a muhatab olmuş, itikadımızı oluşturmuş, iman ballarını yapmaya başlar. 
İmanımız hem itikad ile hem de itikadın meşgul olmadığı mazi ve müstakbel ile 
beslenir. Edille-i Şer’iyye kesindir. Bunu oynattığında itikadın gider. Hazıra bakar, 
hurafeler ve safsatalarla işi yok. 
 
İman ise  à hem itikaddan 

à hem de gaybdan beslenir. 
 
Sual: İtikad ölünce biter derken tamamen yok olmuyor, değil mi? 
Elcevab: Haşir meydanında ahirete iman ettim, itikad ettim olur mu? Gayb değil çünkü. 
Allah sana orada hesap soruyor, Allah’a iman ettim olur mu? Allah artık gayb değil. 
Meleklere iman ettin. Orada melekler artık gayb değil, sana soru soruyor. Sen orda 
“iman ettim” dersen “günaydın” derler. İtikad orda bitiyor. İman ise şöyle devam ediyor: 
bizim için kabir gaybdır ama keşf-el kubur için kabir gayb değildir. Onların gaybı biraz 
daha ilerisi. Seviyesine göre bir ilerisi gayb. Haşir meydanı bize gaybdır. Haşir 
meydanına gelince artık gayb değildir. Fakat haşir meydanından sonraki sırat köprüsü 
gaybdır. Sırat köprüsünü geçerken cennet-cehennem gaybdır. Oraya gelince daha 
ilerisi gaybdır. Yani her bulunduğun yerin bir ilerisi gaybdır. Nereye kadar diye 
sorarsan, dibi yoktur. Bir ilerisi hep gaybdır. Ölünce “ben Kur’an ile hükmedeceğim, 
bana Kur’an verin Kur’an düşmanları” diyemezsin. Artık haşir meydanında Kur’an bitti. 
Yani okuyayım, öğreneyim, amel edeyim bitti. Namaz kılayım, oruç tutayım bitti. Yani 
teklif-i İlahi kalkar. 
 
Sual: İman itikaddan da beslenir dedik. Ölünce şehadet âlemi bitiyor. İman nasıl 
itikaddan beslenecek? 
Elcevab: Şu andaki iman hem itikaddan hem gaybdan besleniyor. Ahirette itikad bitiyor 
ama öğrendiklerimiz var, onlar orada devam ediyor. Feyizleri devam ediyor. Mesela 
okuduğun Kur’an sana orda arkadaştır. 
 
Sual: Âdem as’ın Cennette imanı vardı ama itikadı mı yoktu? Âdem as cennette 
iken cennetin cennet olduğunu bilmiyordu, çünkü ahiretin sureti olan dünyayı 
bilmiyordu. Sureti ve hakikati cem ederek mahiyetine ulaşabilecek. O zaman cennetin 
cennet olduğunu anlayacak…  
Elcevab: İtikadı yok derken teklif-i İlahi yoktu. Teklif olmayınca itikadı yok denilmez, 
teklif edilmemiş denilir. Teklif itikadı ortaya çıkarır. Meleklerin de itikadı yok, imanı var. 
 



49. İTİKAD-13________________________________________________________ 

 719 

Nokta-i Nazar: Bilgi tasavvurda. Tasavvurdan doktorlar çıkamıyor. Orayı aşıp kudsi 
bölgeye geçemiyor. Tasavvurda kalıyor, bilgi engel oluyor. Sebeb-sonuç ilişkileri hep 
tasavvurda. Taakkulden tasdike geçebilse, bilgi ilim olur, yerine oturur.  
 
Nokta-i Nazar: Öncelik ve sonralık zamandadır. Zaman kalktığı zaman baba-oğul, 
dün-bugün, iman-küfür, ölü-diri diye bir şey olmaz. Zamanı yapan zamandan öncedir. 
Onda zaman yok, evveli yok ahiri yok, başı yok sonu yok, başlamamıştır, 
başlatılmamıştır. Başı olmayınca doğurulmamıştır, doğurmamıştır. Allah’ın yaşı yoktur. 
Aynen mekânı yapanın mekândan öncedir mekânı yoktur. 
 
Tahayyül mekânımızı, tasavvur zamanımızı oluşturuyor. Hiç kimse mekân ile 
alakalı değil. Mekânın size yansıttığı. Seni görmüyorum, senden gelenleri görüyorum. 
Sizin yaymış olduğunuz timsal-i suretiniz var. Âlemimize bakarsanız, âlemimizdeki 
suretleri aktif eden dışarıdan gelen suretler, onlarla da düşündüğüm şeyler. Tahayyülü 
olmayan adamın mekân anlayışı olmaz. Tahayyül ve tasavvur serbest bölge. 
Âlemimizde mekânı oluşturuyor. Mesela “Ben kulumun zannı üzereyim” Hadis-i kudsi. 
Zannettiğin gibi olacaksın, zannettiğin gibi yerde olacaksın.  
 
“Kendini fena bir memlekette tahayyül etti” diyor Sözler 37’de. Veya “güzel ahbablarla 
yaz mevsiminde, güneşli havada kendisini aç, susuz, çıplak, soğuk bir yerde tahayyül 
etse” diyor aynı yerde. Mekânı kaldırıp başka mekân koyuyor, ona elbise giydiriyor. 
Varlık elbisesi giydiren tahayyül. Mekânı oluşturuyor. “Bir adam, güzel bir bahçede, 
ahbabların ortasında, yaz mevsiminde hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini 
pis müskirlerle sarhoş edip; kendini kış ortasında, canavarlar içinde aç, çıplak tahayyül 
edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa…” (Sözler 37) 
 
Sual: İsm-i azama en güzel nerede mazhar olunur? 
Elcevab: En kesif olan yerde en nurani olur. Serbest bölge işte ism-i azamın yeri. 
Serbest bölgeyi yani “birbirine zıd ve her şeyin her şekilde bulunabileceği, kontrolüne 
her daim muvaffak olunamayacağı” bir alanı taakkul hem batıl itikada hem de hak 
itikada dönüştürebilen berzahtır. Taakkul serbest bölgeyi anlamlandırıyor. Batıl 
itikadda da ilim var, batıl ilim. Hak itikadda hak ilim var. Fakat batıl itikad yolu olan 
üçüncü yolda kalb kapalı. Hak itikad yolu olan birinci yolda kalb açık. 
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Nokta-i Nazar: Serbest bölgede adem ve vücud var. Taakkul ise bunları ayıklıyor. 
Ölünce itikad bitiyor. Ama iman bitmez. İman her daim orada da devam eder. Çünkü 
İman gaybadır. Gayb hiçbir zaman bitmez. Her makamın bir sonrası gaybdır. Buna bir 
delil daha:  
 
“Fakat o küçük binadaki insanların hayat şartları, o büyük binalarda bulunmadığından; 
o yüksek müzeyyen sarayları, sakinlerden boş, hali olduğunu itikad eder.” (İşarat-ül 
İ’caz 196) Yanlış itikad, delilleri olmadığından veya usülden yürümediğindendir. Yani 
boş, hali itikad etmesinin sebebi, itikadın yanlış delilleri var veya usul hatası var. İtikad 
iki şeyle çalışıyor: (İtikadı sağlam yapan) Yol, yöntem, esaslar, usuller üzerine yürür. 
Edille-i Şer’iyye! Bir de yürürken bürhanlarla, delillerle, hüccetlerle yürür.  
 

• Bürhan à Aklîdir 
• Delil à Vicdanîdir 
• Hüccet à Kalbîdir 

 
İtikadımız  à Yol, yöntem, usül ve esaslar üzerine yürür ki; edille-i şer’iyye. 

à Bunları alemimize taşıyan: bürhan, delil ve hüccetlerle kuvvet bulup 
istikamette kalır. 

 
Bunlar bizim itikadımıza yani hak itikada bakıyor. Batıl itikad edille-i şer’iyye yerine Karl 
Marx, Tao, Nissan, Mitsubishi’yi koymuş. Bunlar araba markası değil, bunlar öğretidir. 
Bu din öğretilerini devam ettirmek, dünyaya tanıtmak için arabalara verilen isimlerdir. 
Tao ilaçtır, antibiyotiktir ama bir öğretidir. Batıl itikadın da kendine göre delilleri var. 
Mesela görmüyorsam yoktur der. Ona göre bu delil. Yol, yöntem, usul ve esas 
yetmiyor. Bunları delillendirmek gerekiyor, bürhan ve hüccet gerekiyor. Bunlarla 
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sağlamlaştırmak gerekiyor ki kuvvet bulup istikametine koyulsun. Batıl da öyle. Kâfirin 
itikadı var ama imanı yoktur. Yol bütün bütün kapalı değildir ama mantıklı değil, aklî 
değil. Şeytan olanlar var, melek olanlar var. Günah işlemeyen peygamberler var, büyük 
zatlar var. Bizde aradayız. O tarafımız da var bu tarafımızda var. Hangisi olmak 
istiyorsan, yol açık. Bu kadar kesinlik varken nasıl şeytana aldanır insan dersen Âdem 
as’a bak. Şeytan ya direk aldatır, gücü yetmezse aldattıklarıyla seni aldatır. Mesela 
Âdem as’ı direk aldatamadı, kadını aldattı, kadınla aldattı Âdem as’ı. Biz Müslümanları 
direk şeytan aldatamıyor. Aldanan kadınlar bizi aldatıyor. Televizyondaki veya 
sokaktaki kadınlar. Aldanmış olanlar bizi aldatıyor. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 50 

İtikad-14 
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Son dersin hülasası: Tahayyül ve tasavvurun cem’i à serbest bölge. Serbest 
bölgenin dört tane sıfatı var. Ben üçünü hatırlıyorum, birini hatırlamıyorum: 
 

1- Birbirine zıd 
2- Her şeyin her şekilde her mertebesi bulunabileceği 
3- Her daim kontrol edilmesi mümkün olmayan 

 
Serbest bölgeye melek vahiy ve ilham atar. Kur’an okunduğu zaman vahiy atılıyor 
kafamıza. Kur’an dinlerken, illa Cebrail ile değil, vahiy atılıyor. Dersler yapıldığı zaman 
ilhamlar atılıyor. Şeytan vesvese ve vehim atar. Tasavvur; bilgilerin, düşüncelerin, 
zanların, şüphelerin bulunduğu yer. Taakkul; berzahtır. 
 
Fikrî iltizam, fiilî iltizam: Tasdikten iltizam çıkıyor. Bu iltizam à fikri iltizam. Tarafgirlik 
oluyor. Bu iltizam tasdik sisteminden çıkan hükümdür. Sistemin iltizamı ise; dimağın 
meratiblerinden olan iz’andan sonra gelen meratib. Bu iltizam; İslamiyet’tir. “İslamiyet, 
iltizamdır... Tabir-i diğerle: İslamiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır…” 
(Mektubat 34) Bu fiili iltizamdır. Fikri olan hükümdeki iltizam burada fiile dönüşmüş 
sistem olan iltizamdır. “Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar… Ruh 
ise, iman nuru ile harekete gelir.” (Hutbe-i Şamiye 77) Bu fikri iltizam fiili iltizama 
dönüşmesi à dimağdaki iltizam iz’anla kalbe iner çünkü iz’an, dimağdan kalbe, 
vicdana açılan kapıdır, yoludur. Fikri iltizam à iz’anla à kalbe aktarılıyor. Kalb 
onaylarsa, fiili iltizama dönüşüyor. Kalb hatmedilmişse fikri iltizam fiili olmuyor. Çok ağır 
bir söz fakat Sözler 142’de kabre giden üç yol var: 1- iman edip iman ettiği gibi yaşayan, 
2- iman edip iman ettiği gibi yaşamayan demesi gerekirken, itikad edip itikad ettiği gibi 
yaşamayan, 3- kâfir. İmanda fiili gösteriyor. Fiilsizliği itikada veriyor, imana vermiyor. 
İşarat-ül İ’caz’da: amel imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor. 
 
“… Amelin imana dâhil olmadığına ve amelsiz imanın da kâfi gelmediğine delalet ettiği 
gibi…” (İşarat-ül İ’caz 149) Sebebi à “Akaidi ve imanî hükümleri kavi ve sabit kılmakla 
meleke haline getiren ancak ibadettir.” (İşarat-ül İ’caz 83) 
 
Sözler 142:  

1. iman 
2. itikad & yaşamıyor 
3. kafir 

 
İtikad ettiği halde yaşamıyor (ikinci yol). Sebebi: fikri iltizam itikad ediyor fakat itikad 
ettiğini kalbe onaylattırabilseydi, fiili iltizam olurdu. Çünkü fiil, söz à kalbin ve hissin 
temayülatından çıkar. Demek kalb onaylamasa fiil çıkmıyor. “Gizli olan umura, şeriat 
emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbab-ı zahiriyi, illet yerine kabul eder.” 
(İşarat-ül İ’caz 67) (Zünnar ve şapka meselesi). Fikri iltizamı kalb onaylarsa à fiili 
iltizam ortaya çıkıyor İslam oluyor o zaman. Bazılar serbest bölgesindeki zanlarını 
veya fikri iltizamını itikad zannediyor. Aslında bunlar itikad değil. Fikri iltizam itikad 
değil. 
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Serbest bölgeye şeytan müdahale ettiği zaman en çok kullandığı sistem korku 
ve yeistir. Ye’sin müsbeti yok yani ifrat ve tefriti var ama vasatı yok. Korkunun müsbeti 
var. Allah cc diyor ki: “Korktuğunuz şeylerden korkmayın, benden korkun.” Korku 
bedensel olarak gaz, ishal, karın ağrısı, terleme, ateş ve şiddetli baş ağrısı yapar. 
Korkudan kurtulmanın yolu à kurtulmaya çalışmamaktır. Korku, yaban arıları gibidir. 
Korkudan kurtulmak demek, korku sistemini kapatmak demek. O korku sistemi ama 
kapanamaz. Bu nedenle muhali talep etmek, kendine kötülük yapmaktır. Sistemi 
kapatamazsın, korku vardır. Çaresi şudur à sistemi kıblesine koymaktır. Korkunun 
müsbeti vardır, insanı inşa eder, mesela günah işlemekten korur. Ye’sin müsbeti 
yoktur. Korkunun geçmişi yoktur. Korkunun geleceği vardır. Gelecekten korkular, 
geçmişten elemler olur. Ye’is öyle değildir. Geçmiş ve geleceği vardır. Halde bloke 
eder, çökertir. “Ye’is, mâni’-i her kemaldir.” (Hutbe-i Şamiye 89) Kur’an’da şeytanın 
öne çıkan sıfatı, yeistir. “Allah’tan ümidini ancak kafirler keser” 
 
Kelam nasıl çıkar? Kalbden çıkan bir meyil dağın tepesinde bir kartopu yapsak, 
aşağıya bıraksak, katlana katlana iner. Kalbden meyil çıkar. Meyil kalbdeki Latife-i 
İnsaniye’den çıkıyor. Sonra bu meyil vicdana iniyor. Orada da yükleme yapılıyor. O 
kartopuna ekleme yapılıyor. Sonra dimağa geliyor. Orada da yükleme yapılıyor. 
Dimağda elbise biçiliyor. Mana artık ortaya çıktı, belirlendi. Kelam elbise olacak. Elbise 
tahayyülde biçiliyor. Sonra ses tellerine gelerek atmosfere salgılanıyor. Kelam böyle 
çıkıyor ve öyle bir harika mucize. 
 
Yeni ders: “Bizler, bütün ibadetler sana mahsus olduğunu kâinata ilan ve Cenab-ı 
Ulûhiyetine layık olmayan şeylerden münezzeh olduğuna iman ve bütün evsaf-ı 
azamet ve celal ile muttasıf olduğuna itikad ediyoruz.” (İşarat-ül İ’caz 203) İman, ikan, 
itikad, bağ. Yani kablo à itikad, kablonun içinden akan à iman. Kablo dimağ çünkü 
vahiy ilk dimağa geliyor, kalbe gelmiyor. Dimağda sistemi oluşturuyor. Yani arılar 
peteğe gelmeden keşif yaparlar, girerler, temizlerler, koku bırakır sonra arılar gelir ve 
efendiyi çağırırlar. Yani kablo à itikad, kablonun içinden akan à iman. Çünkü iman 
hem nurdur hem kuvvettir (23.sözde). Kablodan geçen elektrikte hem nur hem de 
kuvvet, güç var. Kablonun kendisi değil içinden akan. Kablo niye itikad? Çünkü itikad 
usule, kaideye, prensibe ve ölçüye geliyor. Zahiri şeriata, ifadelere, usullere göre 
insanda oluşur à itikad. Bu itikaddan sonra iman olur, çünkü Kur’an insanın dimağına, 
aklına ve itikadına ilk hükmeder. Doğru itikadı olursa ondan sonra imanı oluşur. Yanlış 
itikadda iman oluşmaz. Dinin dimağında oluşur ki, din bir intisabtır der. İmana sirayet 
eder intisab da. “Aklı olmayanın dini de yoktur” bil-mana Hadis. İman gaybadır, itikad 
zahiredir. İtikad edille-i şer’iyeye gelir. İman bir intisabdır. Din bu intisabın vücud-u 
haricisidir. İtikad à Usullerle, kaidelerle, ölçülerle yani edile-i şer’iyye ile oluşur.  
 
Elektrik kablosuna benzerse: Kablonun içinden akan à İman. Nur & Kuvvet. Kablodan 
dışarıya fiili çıkanlar à Namaz, Oruç vd. Bunların cem’ine à din denilir. Telvihat-ı Tis’a 
da (Mektubat) à şeriat denilir.  
 
Risale-i Nur’a ülfetin sebebi: Risale-i Nuru okumak kendini okumaktır. Üstad 
Hazretleri “İşte o zaman rahmet-i İlahiye, Hakîm ismini imdadıma gönderdi; bana da 
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masnuatın büyük gayelerini gösterdi. Yani her bir masnu' öyle bir mektub-u Rabbanîdir 
ki, umum zîşuur onu mütalaa eder. Şu gaye bir sene bana kâfi geldi. Sonra sanattaki 
harikalar inkişaf etti, o gaye kâfi gelmemeye başladı. Daha çok büyük diğer bir gaye 
gösterildi.” Mektubat (286-287) diyor. Yani çiçeğe bakarak Ya Mülevvin, sanatlı yapan 
Ya Sani, ölüden diri çıkaran Ya Hay. Bunlar Üstada bir sene kâfi gelmiş. Sen yirmi 
seneden beri yirmi defa külliyat okuyorsun her gün aynı şeyi anlatıyorsun. Sen 
bıkmadın mı? Kur’an’dan ülfet olmuşta Risaleden ülfet olmayacak mı? Üstad bir 
sene kâfi geldi diyor bana. Sonra kâfi gelmemeye başladı diyor. Sonra dört mertebe 
anlatıyor. Dördüncüsünde kendine taşınıyor. Mesela Nar niçin yapılmış orada Esmayı 
okumak yetmiyor! Nurculuk sanki bu kadar, esmayı okumak sadece, ilerisi yok 
Nurculuktan çıkıyor sanki! Üstad bu bana kâfi gelmemeye başladı diyor. Ya 
Mülevvin, olmadı. Çünkü Allah’ın sırf Esması yok, Sıfatını göreceksin. Sırf Sıfatı yok 
Şuunatını göreceksin. Sırf Şuunatı yok kendini, kendindekileri göreceksin! Dört 
mertebe. 
 
“Risalet-ün Nur'un verdiği iman-ı tahkikî ve kuvvet-i itikadiyedir” (Kastamonu L.17) 
İtikada da kuvvet diyor, imana da kuvvet diyor. Çünkü itikad imanın hem sebebidir hem 
de sonucudur. Vahiy dimağa geliyor, itikadımızı oluşturuyor, oradan kalbde imana 
dönüşüyor, o itikad iman balını yapıyor, imanın kalitesi ibadetlerle arttıkça (imanın 
kalitesi tecerrüdlerle, itikadın kalitesi terklerle artar) vefa borcunu ödüyor. Yani iman 
itikadın kalitesini yükseltiyor ki, alıcısı daha fazla kuvvetli olsun diye. 
 

• İtikadın kalitesi  à terklerle 
• İmanın kalitesi  à tecerrüdlerle artar. 

 
Risalet-ün Nur à eyleme dönüşmüş hali, Risalete bakan tarafı. Kitab ise à 
Risale-i Nur’dur, Risale-i Nur Külliyatındandır. Risale-i Nur mana dünyasıdır. Biz 
onu bilmiyoruz. Bu âleme bu şekilde kendisini ifade etti ki; Külliyatından denilmiş.  
 
Tekrar: Vahiy dimağa geliyor, itikadı oluşturuyor. Bu sefer bu kalbde imana dönüşüyor. 
Kalb tecerrüdlerle hem çapı hem de kalitesi artar. Bu sefer döner dimağda itikadın 
çapını ve kapasitesini, kalitesini arttırıyor ta ki vahye daha cami’ muhatab olsun. İtikad 
terklerle hem çapı hem de kalitesi artar. İlim, terkleri yapana hizmet ediyor. 
 
1.Sadakat à Hz. Ebu Bekir Sıddık ra 
2.Muhakeme, muvazene, Cenab-ı Hakkın Hak ismine mazhar ol, her şeyi hakkında 
kullanmak ki adalet à Hz. Ömer ra  
3.Enfüse geçmek, haddini bilip hududunda kalmak, zahiri batına taşınıp batınla 
dışarıyı anlamlandırmak à Hz. Osman ra 
4.İlim à Hz. Ali ra. İlim netice olsaydı, şeytan çoktan işini bitirmişti, ondan âlim kimse 
yoktu. İlimle dalalete giden çoktur ama sadakatle dalalete giden bir tane yoktur. 
 
Nokta-i Nazar: Dimağdaki itikad kalbe iz’an yoluyla indi. Kalbden iman dimağa tekrar 
iz’an yoluyla çıkıyor. Yani tasdik meratibi böylelikle baypas edildiği için ilim devre dışı 
kalıyor. 



50. İTİKAD-14________________________________________________________ 

 726 

 

 
Dimağda oluşan itikad iz’an yoluyla kalbe indi. Kalbin kalitesi arttı. Tekrar dimağa çıkıp 
itikadın kalitesini ve çapını yükseltecek. Hangi yolla kalbe gelmişse aynı yolla tekrar 
dimağa gidecek, elektrik kablosu da öyle değil mi? Yani itikad iz’an yoluyla kalbe iniyor, 
kalbden de iman aynı yolla dimağa çıkıyor. İlim devre dışı kaldı, oraya hiç uğramadı! 
Sistem ilimsiz olmuyor elbet ama netice değil. 
 
Dört halifenin dimağın dört mertebesi ile eşleşmesi: Nokta-i Nazar: 

• Tasdik à Hz. Ali ra   à İlim 
• İz’an     à Hz. Osman ra       à İmtisal 
• İltizam à Hz. Ömer ra         à Taassub 
• İtikad   à Hz. Ebu Bekir ra  à Salabet 

 
Sual: İlim olmazsa nasıl itikad oluşur? 
Elcevab: Örf, anane, gelenek, kültür, şeair, ezan, tesettür, mezar taşları bunlar ilim 
değil ama itikadı oluşturanlardandır. Donmuş ilimdir. Düşmanlar bunlara hücum ediyor 
zaten. İlme dokunmuyor. Kur’an kursları ve ilahi-yatlar kendi kontrollerinde çalışsın 
istediler. Mesela babaannelerimiz cahil ama itikadı kuvvetli. Onların anneleri daha da 
cahildi ama daha da itikadı kuvvetli idi. Adeta ilim arttıkça, örf, gelenek, ananeden 
uzaklaşıyoruz. Kendine de bir enaniyet, bir gurur getiriyor. Bildiğimizle tevazu yapmak 
çok zordur. En kolayı bilme o zaman tevazu yaparsın, çünkü zaten bilmiyor ki. Bu 
nedenle İslam demiş ki: “Zengin iken fakir olanlara zekât verin. Fakir olanlara değil”. 
Fakir zaten fakirliği biliyor. En zor olan zengin iken fakir olmak. İlmi devre dışı bırakmak, 
cahil olmak demek değil. İlim vasıta idi, vesile idi, kalbe aktardı zaten. Vahiy 
durmadan an be an dimağa geliyor, kalbe iniyor tekrar dimağa çıkıyor. Serbest bölgeye 
melekler vahiy ve ilham atar, şeytan ise vehimleri ve vesveseleri atar. 
 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik à  ilim 

İz’an à  dimağdan kalbe geliş gidiş yolu 

İltizam 

İtikad à  İz’an yoluyla kalbe iner 

Taakkul à berzah 

Tahayyül & Tasavvur 
Serbest Bölge 

Kalbe 
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Tekrar: Vahiy itikadı oluşturdu. İtikad imanın sebebidir. İman arttı ama sonucu da 
kaliteli itikaddır. İtikad; imanın hem sebebi hem sonucudur. 
 
Nokta-i Nazar: Alem-i gaybı alem-i şehadete taşıdı. İtikad hatemdir. Ağacın meyvesi 
ağacın sonucudur ama içinde bir çekirdek var ki, o cihetle ağacın başıdır. İtikad 
meyvedir. İtikad vahiy ile bizi aslına götürüyor. İman bağdır, Allah’ın nurudur. Hatem; 
ağacın hem sonucudur hem başıdır. Yani hem meyvedir hem ağacın çekirdeğidir. 
 
Sual: Risalet-ün Nur nereye bakıyordu? 
Elcevab: Risalet-ün Nur à risalet yönü, risaletle ve vahiyle alakalı, onun bu asırdaki 
temsilcisidir. Mesela 1.Şua’da Risalet-ün Nur çok kullanılır. 
 
İman; Allah’ın zatının nuru. Peki ahirette, cennette Allah’ı görünce, iman olur mu? İman 
kalır mı daha? İman biter. Çünkü iman gaybadır. Bak, iman da netice değilmiş. 
 
Sual: Biz Allah’ı mı göreceğiz, Rabbimizi mi? 
Elcevab: Rabbimizi göreceğiz. Allah daima gayb olacak. “İnsan Rabbini görecek” 
deniliyor ayette. O zaman Allah’a iman devam edecek çünkü O gayb kalacak. Gayb 
bitmeyeceği için iman bitmez. Gayb bitmez çünkü mahlûkuz. Fakat bizim dünyadaki 
imtihan şekli itibariyle yani Allah’a iman, meleklere iman, ahirete iman; bunlar bitiyor. 
İmanın sureti bitiyor ama enfüsteki imanı bitmez. 
 
“Ve avamın taklidi olan itikadlarını himaye eden İslami perde-i ulviyeyi yırtıyor…” 
(Kastamonu L. 55) İtikadın da taklidisi var, tahkikisi var. Bu da önde gidenleri 
gördüklerinden itimaden tahkikiye geçebiliyor. Mesela imanın taklidisi var, tahkikisi var. 
Önde gidenleri gördüğümüz zaman taklid edersek o zaman güçleniyor. İtikadı himaye 
eden perde-i ulviye.  
 
İtikadı himaye eden perde-i ulviye nasıl oluşuyor? (metnin devamından çıkarılmış):  
1- Şahs-ı manevi ile,  
2- Vicdan-ı umumi ile,  
3- Kişilerin samimiyetlerinden,  
4- Örf, anane, kültür, gelenek, şeair-i İslamiye ile,  
5- Hayat-ı imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevarise. 
 
Hissiyat-ı mütevariseye misal: Osmanlı camisine gittiğiniz zaman ne hissediyorsunuz, 
cumhuriyet camisine gittiğiniz zaman ne hissediyorsunuz.? Pijama giyinince ne 
hissediyorsunuz, derse giderken giyindiğiniz kıyafeti giyinince ne hissediyorsunuz? 
Mesela yemek yaparken ne hissediyorsa, hissiyatı yemeğe geçmesi gibi, sirayet 
ediyor. Şeair de hislerin donmuş halidir. Hissiyat mutlak ve muayyen olmadığından, 
nakledilemez ama hissiyat-ı mütevarise yani nesilden nesile aktarılan hissiyat: İslami 
örf, anane, gelenek, kültür, mezar taşları, ezanlar, minareler, tesettürler, sarıklar, 
bunlar imanın, İslam’ın fiile dönüşmüş, his olmuş, alem olmuş, unvan olmuş hali. 
Bunlar gözükünce bizde o his ortaya çıkıyor yani o hissi bizde uyandırıyor. Bunlar 
avamın itikadını oluşturup himaye eden maddeler. Bunlardan daha üstün bilgi ve ilime 
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sahip olanlarda (mesela hakiki bir Nur talebesinde) bu maddeler olsun olmasın, imanı 
ve itikadı sarsılmaz. Günah işleyebilir ama imanı sarsılmaz. Üstad “ben sizin imanınıza 
kefilim”, “ama nefsinize kefil değilim” diyor. Günahlar, haramlar; perde-i ulviyeyi yırtıyor 
deniliyor. Neticesi: avamın taklidi olan itikadı gidiyor veya kalitesi düşüyor. Peki perde-
i ulviye nedir? Nasıl ki sinema perdesinde film gözüküyor, aynen öyle de perde-i 
ulviyede senin itikadın ortaya çıkıyor.  
 
Senin itikadını ortaya çıkartan, kalitesini yapan, çapını genişleten, devam ettiren 
şeyler: 
1-Şahs-ı manevi ile, 2- Vicdan-ı umumi ile, 3- Kişilerin samimiyetlerinden, 4- Örf, 
anane, kültür, gelenek, şeair-i İslamiye ile, 5- Hayat-ı imaniyeyi yaşatan anane ile gelen 
hissiyat-ı mütevarise, 6- Dinin dayanakları mesela vaazlar, dini sohbetler, ezanlar, 
kametler, çocuğun kulağına ezan okumak, çocuğa doğru isim koymak. 
 
Sual: Perde-i ulviye itikadımız mı oluyor? Dimağımız düzgün olursa her şey 
burada mı gözükecek? 
Elcevab: evet, her şey o perdede akseder. Herkes perdeye bakar sinemada ama hiç 
kimse perdeyi görmez, orda gözükeni görür, çünkü gözüken perdeyi yok ediyor. 
 
Nokta-i Nazar: Avamdan şeairi kaldırırsak avamın itikadı biter. Onların taklidi 
itikadı şeaire dayandığı için, onların itikadı biter. Şeair, anane, kültür, ezan olmayan bir 
yere (Moskova, Tel Aviv gibi yerlere) götür avamı, o bitti. Avam onlarla ayakta duruyor. 
Onlar yoksa gitti. Çünkü avam böyle tahkiki iman dersi almamış. İtikad imanı 
oluşturuyor. İtikadını oluşturanları söküp atarsan, imanı gidiyor. Taklidi iman bu. Onlar 
surette yaşadıkları için, suret gidince, imanın kendisi de gidiyor.  
 
Aynen şunun gibi: mevcudat aynadır, esmalar mevcudat aynasında gözükenlerdir. 
İtikad perdedir, onda gözüken imandır. Demek itikad sıfatlarla oluşur, subuti sıfatlarla. 
Çünkü subuti sıfatlar dimağda değerlendiriliyor. Sem, kulak, kafada. Basar, göz, 
kafada. Kelam, dil, kafada. 
 
Nokta-i Nazar: Sıfat olmazsa, esma gözükse de görünmez. Aynen Âdem as’ın 
cennetteki hali gibi. Perdesi yoktu. Çünkü itikadı yoktu. İmanı da yoktu çünkü küfür 
yoktu. Esmalar onun fıtratına talim edilmiş. Bebek gibi safi olduğundan Safiyullah 
denilmiş. Subuti sıfatlar tahakkuk etmediği için, itikadı oluşmamış.  
 
Subuti sıfatların hulasası ile itikad oluşuyor demiştik. Yani perde-i ulviye oluyor. O 
zaman avamın itikadını oluşturan altı tane madde olan: 1-şahs-ı manevi ile, 2- vicdan-
ı umumi ile, 3- kişilerin samimiyetlerinden, 4- örf, anane, kültür, gelenek, şeair-i 
İslamiye ile, 5- hayat-ı imaniyeyi yaşatan anane ile gelen hissiyat-ı mütevarise, 6- dinin 
dayanakları. 
 
Nokta-i Nazar: En büyük Şeair à insani berzahlardır. Gazaliler gibi, Bediüzzaman 
gibi, Rabbani gibi, Geylani gibi yani Allah ile bizi bağlayan, âlem-i gaybı âlem-i 
şehadete taşıyanlar (15. Şua). 
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İtikadımızı subuti sıfatlar oluşturuyor. Zati sıfatlar da oluşturabilir çünkü zati sıfatlar 
olmazsa vahye nasıl muhatab olacak. Kafada adem varsa, tekvin de var. Her vücudun 
ademi olduğuna göre kafada adem de var. Adem, zati sıfatlardan olan tekvinin 
şubesindedir. O zaman sadece subuti sıfatlar değil, zati sıfatlar da itikadımızı 
oluşturuyor. İtikadlar, sıfatların bütünsel hali veya perde-i ulviye. Sıfatların bizde 
oluşturduğu perde-i ulviye. 
 
Nokta-i Nazar: İtikad; seyredilen yerdir. Aynadır. Hatemdir hem sebebi hem sonucu. 
Üstad; perde-i ulviyedir diyor itikada. Veya perde-i süfliye. Orda kendini seyrediyorsun. 
Aynayı güzelleştiren büyük zatlardır. Geçmiş ve gelecekteki aynayı güzelleştiren o 
büyük zatların timsal-i suretleridir. Onlar gaybı şehadete taşıdığı için, avam da gaybı 
görmediği için, avamlara gaybı şehadette gösteren o büyük zatlardır. 
 
Bu dersteki itikad tesbitleri: 

à Terklerle hem çapı hem de kalitesi artar 
à Hem meyvedir hem meyvedeki çekirdekle ağacın çekirdeğidir 
à Hatem 
à Risalet-ün Nur 
à Sıfatlarla oluşur 

 
Sual: İlim nasıl devre dışı olur?  
Elcevab: İlkokulda A- B- C- Ç, Elif-be te- se, 1-2-3 à bunlar ilimdir. Sonra bu ilim 
doktor, ameliyata dönüşür. 2x3=6, bu ilim. Sonra ortaokul okuyor, deneyler yapıyor, 
laboratuvarda kimya vs. sonra bu adam ameliyat yapıyor. Demek ki 2x3=6 ameliyat 
olarak gözüktü. Yani ilim devre dışı demek şu oluyor: fiziğin vücud-u haricisi vardır, 
kimyanın vücud-u haricisi vardır ama matematiğin vücud-u haricisi yoktur, vücudu 
yoktur ama bütün fenlerin temelidir. Matematikten önce bir şey yok. Fizikten önce 
matematik var. Sıfır zaman diyor à Big bang. Sıfır her şeyin sayısal değeridir ama 
kendisinin hiçbir sayısal değeri yoktur, vücudu yoktur, big bang den de öncedir 
matematik. İlim ile iz’ana gelmişsen, ilim ortadan kalkmıyor, ilim devam ediyor. O ilmi 
çekmek şuna benzer: ameliyat eden doktordan 2x3=6 ilmini çekersen, o ameliyat 
etmesini de bilmez artık, çünkü onun üzerine bina edilmiş. O ilim ameliyat etmeğe veya 
elektrik yapmağa inkılab etmiş sadece. Yani o ilim alt veri tabanıdır. O bitmez, o seni 
daima tutandır. Onunla amel etmek demek 2x3=6, 2x?, 3x? Nedir diye meşgul olmak 
değildir. İlim matematik gibidir. Vücud-u haricisi yoktur. Vücud-u hariciyi tanımlar, 
matematik gibi. İlim artık devre dışı derken, 2x3=6 ile artık meşgul değil. İlim artık 
dönüşmüştür mesela elektrik yapmaya. Aynen su buz olunca, su gitmiyor, buza 
dönüşmüş. 
 
Her şeyin;  

à Sureti 
à Kanuniyeti 
à Hakikatı 
à Mahiyeti var. 
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Sureti giderse kanuniyeti var. Kanuniyeti giderse hakikati var vs. Sureti 2x3=6 dır. 
Kanuniyeti, sisteme dönüşmektir. Hakikati, sende uyanandır. Mahiyeti ise, senin 
taşındığın yerdir. Devre dışı derken peynir keser gibi kesip atılmıyor. İlim dönüşmüş 
elektriğe, ameliyata, ticarete, mühendisliğe vs. 
 
“Gelecek zamanlar ise, itikadsızlığı cihetiyle yine madumdur.” (Kastamonu L. 156) 
İmanın iki yönü vardı, mazi ve müstakbel. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet 
maziye, nur istikbale bakıyor. “Gelecek zamanlar ise, itikadsızlığı cihetiyle yine 
madumdur.” Çünkü iman yok. İtikad hazır zamana bakıyor. İtikad gayba değil; usul, 
asıl, esas, yani edille-i şer’iyye. İtikadın gayb ile işi yoktur. İtikadın da gelecek zamanla 
alakadar, geçmişle de alakadar ki Peygamberimize asm itikad ediyoruz. Yalnız itikad 
usullere, prensiplere ve kaidelere bağlı oluşur ve yürür. İtikadı ile gelecek ya var 
ya yok olur. Onun dünyasında itikadındaki ademle hasıl olan ebedi firaklar 
mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. İtikadı da fikir yoluyla 
yayılıyor vücuduna ve vücud-u haricine. İman gaybla beslenir, oluşur. İtikad ise edille-
i şer’iyye ile oluşur. Usul ve prensiplerdir. Bid’atlara bulaşanların edille-i şer’iyesi bozuk 
olduğundan itikadı bozuk olur, imanı bozuk olmaz. İtikad hazır zamanda oluşur ama 
kanatları, bakışı… Mesela Peygamber efendimiz asm bin dört yüz yıl önce gelmiş ama 
ona itikad ediyoruz. Zatı bin dört yüz sene önce gelmiş. Oysa “ben size iki şey 
bırakıyorum, temessük ederseniz…” diyor yani Peygamber şimdi var. Dolayısıyla itikad 
maziye geçmiş olmuyor. 
 
Sual: İtikad vahiy ile oluşur dedik. Vahiy ama gayb. İtikad zahirle oluşuyor dedik. 
Çelişmiyor mu? 
Elcevab: Vahiy kendisi gaybdır ama hazır zamana gelmiş. Alem-i şehadete geldi, gayb 
değil ki. İtikad kökenine bakmaz ki. Bu vahiy ile itikad oluştu ve bu itikaddan iman 
oluşunca, iman itikadın kanadını mazi ve müstakbele açıyor. Sonra kaliteli bir iman 
döner itikadın çapını ve kalitesini yükseltir. Yani itikadı oluşturan zahirdir, edille-i 
şer’iyedir, örf, anane, gelenek, kültür vs. ile. İtikadı bozuk olana kâfir denilmez, ehl-i 
bid’a denilir. Allah imana çok değer verdiği için, darbeler ilk imana gelmesin diye itikadı 
tampon olarak kullanmış. İtikadın geçmiş ve gelecekle alakadar olma tarafı imandan 
aldığı tarafıdır. Yani bir daha: vahiy ile itikad oluştu, sonra kalbde iman oluştu. İmanın 
çapı ve kalitesi tecerrüdlerle yükselir. Bu kaliteli iman vefa borcunu ödemek için döner 
itikadın çapını ve kalitesini genişletir. İman mazi ve müstakbele baktığı için dimağa 
verdiğinde itikad da mazi ve müstakbele bakıyor ama onun o sıfatı zatından değil. Birisi 
vermiş, iman vermiş. İtikad imana hazırı veriyor, iman da itikadı mazi ve müstakbele 
taşıyor. Fakat itikadı zatında oluşturan edille-i şer’iyedir, zahirdir. 
 
Sual: Biz vahiy denilince hemen kelam sıfatından gelen Kur’an biliyoruz. Fakat 
kitabsız ümmetin imanı nasıl oluşmuş?  
Elcevab: Kitabı olan peygamberlere Resul, kitabı olmayan peygamberlere Nebi 
denilir. Kitab verilmemiş peygamber kitabsız değildir, önceki kitablı peygamberin kitabı 
ile amel ediyor, kitabı var yani. Onların itikadını oluşturan önceki peygamberin kitabıdır 
yani vahyidir. Mesela Peygamberimiz asm Hatice anamızla evlendiğinde yirmi beş 
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yaşında idi. Nikâhını ne ile yaptı? İbrahim as dini ile yaptı. Yani İbrahim as’ın suhufu o 
zamana baki kalmıştı. Ya önceki peygamberin suhufları ya da kitapların ahkâmı devam 
ederdi. Kitaplar tamamen silinmişse, Allah suhuflarla desteklemiş. Suhuflar da yok 
olmuşsa yeni bir vahiy getiriyor. 
 
İtikad hazırdadır, hazırla oluşur, Edille-i Şer’iye iledir, mazi ve müstakbel ile işi 
yoktur. Edille-i Şer’iye; kitab, sünnet, icma’, kıyastır. Usulle, kaidelerle, 
prensiplerle gider. Yani imanın esası altıdır, İslam’ın esası beştir, namazın farzı on 
ikidirà bunlarla oluşur. Bu bizim itikadımızdır, imanımız değil. 
 
Nokta-i Nazar: İtikad yemeğin malzemeleri, iman da o yemekten alınan lezzettir. Nasıl 
ki bir tane bozuk malzeme girse, lezzeti o nisbette bozulur aynen öyle de itikadı bozuk 
olunca imanı etkiler.  
 
Şunu bilmemiz gerek artık: itikad, edille-i şer’iyye ile oluşur. İman ise, hem edille-i 
şer’iye hem de şeair ile, örf, anane, gelenek, kültür ile tevarüsen oluşur ama sonra bu 
iman tecerrüdlerle, itikad da terklerle inkişaf eder. Gelecek zaman denilince imandır. 
İtikad imanı oluşturdu, iman da itikadın çapını ve kalitesini yükseltince, bu itikad geçmiş 
ve gelecekle alakadardır. Bakıyor ama zatının özelliği değil. Yani papağan gibi 
naklediyor veya bakıyor. İman baktırır. İtikadın mazi ve müstakbel kanadını açtıran 
imandır. Misal: bilgisayarın sistemini yapmak à itikaddır. Ona yüklenen program, o 
itikadın üzerine Allah da kendi zatını oraya taşıyor à iman. Yani Allah cc oraya taayyün 
ve teşahhus ediyor. İmanın içerisi Allah’tır. İtikadın içerisi Edille-i Şer’iyedir yani 
kitap, sünnet, icma’, kıyas. 
 
Sual: Sa’d-ı Taftazani’ye göre iman cüz-i ihtiyarın sarfından sonra verilendir. 
Cüz-i ihtiyar itikad mıdır? 
Elcevab: Cüz-i ihtiyar à iltizamda (sistem olan, dimağın altıncı meratibinde) Bu 
iltizam; hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. Cüz-i ihtiyar denilince dimağa aittir. Cüz-
i ihtiyardan sonra itikaddır. İtikad, edille-i şer’iye ile oluşur. O edille-i şer’iye kalbdeki 
sistemi aktif eder. Allah’ın evi olan kalbe Allah taayyün ve teşahhus ediyor. İtikad; 
namaz kılmaktır, namazın şeklidir, lüzumu ve yöntemidir ama namazı vaktinde kılmak, 
namaza karşı uyanık olmak, namazın içerisini dolduran, onu anlamlandıran, kalitesini 
ve çapını yükselten; imandır. 
 
Sual: Takva nedir peki? 
Elcevab: Takva vicdandadır. Vicdanın dört unsurunu tazammun ediyor. İrade, zihin, 
his, latife-i Rabbaniyenin bütünlüğüdür takva. Takvası, fiilde belli oluyor. İmanı artarsa, 
bunların kalitesi yükseliyor. 
 
Vicdan à irade 

à zihin  
à his  
à latife-i rabbaniye 

 

Bu dördünün cem-ül cem’inden 
Takva 
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Sual: Ben Allah’ın zatına hiçbir zaman ulaşamayacağım, hep gayb olacak. Rabbimi 
göreceğim ama benim o Rabbim olan Rabb-ül âlemine hiçbir zaman ulaşamayacağım. 
“Sığmadım kâinata, sığdım beni mü’min kulun kalbine” hadis-i kudsisince bütünü 
olarak bende var yani kalbimdeki imanın içinde Rabb-ül âlemin ama ben mi 
farkında değilim? Elcevab: Hadis-i kudsi Allah’a bakan yöndür, akrebiyettir. Senin 
bakışın kurbiyettir. Sığmadım kâinata diyor. Kâinat esmasını gösteriyor ve sıfatını 
gösteriyor, zatını göstermiyor. Zatı ancak insanda gösteriyor. Zaten Ehl-i Sünnetçe 
itikadımız şudur: Allah cc sıfatlarıyla her yerdedir, zatıyla hiçbir yerde değil. İnsanda 
yani... 
 
“Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali kardeş! Senin Risale-i Nur’a karşı harika ihlas ve 
irtibat ve itikadın, inşallah o nurları o havalide daima parlattıracak.” (Kastamonu 258) 
İtikadımız imanımız gibi hizmet ediyormuş. Senin zahirinde itikadın görünüyor. Zahirde 
iman gözükmüyor. İtikadımız gözüküyor. Üçü de ayrı: 1-harika ihlasın, 2- irtibatın, 3- 
itikadın. Harika ihlas à kalbi hayat. İrtibatın à fiili hayatın. İtikadın à dimağî hayat. 
 
Sual: Risale-i Nur’a itikad oluyor, iman olmuyor o zaman? Fark bu mu? 
Elcevab: Evet, Risale-i Nur’a bağ, sistem à itikadımızı oluşturuyor. İmanın içerisi 
Allah’tır. Bu nedenle mesela “senin dediğine itikad ederim” denilir ama “iman ederim” 
denilmez çünkü itikad genel bir kavramdır, iman hususi bir kavramdır. İmanın içerisinde 
Allah var. İtikadın içerisinde Edille-i Şer’iyye var. 
 
“Çünkü münafık (1) itikadsızdır, (2) kalbsizdir ve (3) vicdansızdır, (4) Peygamber asm 
aleyhindedir. Alevi ve Şiilerin müfritleri ise; değil Peygamber asm aleyhinde, belki Al-i 
Beyt’in muhabbetinden, ifratkarane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine 
mukabil, bunlar ifrat ediyorlar. Hadd-i Şeriattan çıktıkları vakit, münafık değil ehl-i bid’a 
oluyorlar, fâsık oluyorlar; zındıkaya girmiyorlar.” (Emirdağ L. 1-78) 
 
İtikadın ifrat, tefrit, vasat mertebeleri: Münafıklar itikadın tefritinde, Aleviler ve Şiiler 
itikadın ifrat modundadırlar. Münafığın itikadı yok. Alevilerin ve Şiaların itikadı 
bozuktur. İtikadın vasatı; ehl-i sünnettir. Şer’i durumları: Hadd-i şeriattan çıktıkları vakit 
– yani itikadı bozuldu – münafık değil, ehl-i bid’a oluyorlar, fâsık oluyorlar, zındıkaya 
girmiyorlar. Aleviler Ehl-i Beyt muhabbetiyle kâfir olmuyorlar, ehl-i bid’a oluyorlar. 
 
İtikadın  à tefriti  à Münafıklar 

à vasatı  à Ehl-i Sünnet 
à ifratı  à Aleviler, Şialar  

 
Münafık à itikadsızdır 

à kalbsizdir 
à vicdansızdır 
à Peygamber asm aleyhinde 

 
İtikad imanın koruyucusuydu. İtikadı bozulunca, ifrattır, ehl-i bid’a deniliyor. Tefrit 
olursa, münafık oluyor. Mu’tezile ve Cebriye ise ifrat modunda. İmanın zıddı yoktur. 
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İtikadın batılı da var, yani küfre itikad var. Münafıklar küfre itikad ediyorlar, zındıkaya 
itikad ediyorlar, masonlara itikad ediyorlar. Harika bir ölçü: itikadın ifratı à ehl-i bid’a; 
dinde olmayanı sokuyorlar, var ediyorlar. İtikadın vasatı à Ehl-i Sünnettir. 
 
“O büyük kutbun müridlerinin kanaat-ı kalbiyelerini temin eden üstadlarının fevkalade 
makamı ve meselelerde hükümleri yerine, Risale-i Nur’un sarsılmaz hüccetleri – o 
müridlerinin kanaatlerinden çok ziyade – şakirdlerine kanaat verdiği gibi; bu halet ve 
itikad başkasına da sirayet eder, menfaat verir. O müridlerin kanaati ise, hususi ve 
şahsi kalır.” (Emirdağ L. 1-91) 
 
Haz ve keramet sirayet etmez. İmanî hüccetler ise sirayet ediyor: Müridlerinin 
üstadlarının makam ve meselelerde hükümleri sirayet etmiyor. Şahsa münhasır 
kalıyor. Mesela tesbih çeke çeke bir haz duydu veya şeyhin bir kerametini gördü, bunu 
başkasına nasıl anlatacaksın. Dalga geçerler. Kerameti ve hazzı anlatamazsın. 
Anlattığım kişiye gaybdır, tevarüs etmiyor, sirayet etmiyor. İmanî hüccetler ise sirayet 
ediyor. Senin imanın artınca, çocuğuna da sirayet ediyor, etrafa da sirayet ediyor. 
Havada uçsan, su üzerinde yürüsen ani ve fanidir, istidraca da verilebilir ve etrafa da 
faydası olmuyor. Fakat haşir meselesini ilmen izah edebilsen, kendi imanın arttığı gibi 
etrafına da ciddi bir hizmet edersin. Su üzerinde yürümekten daha harikadır. İmanî 
hüccetler ise sirayet ediyor, çünkü vicdanda 1- İradeyi à bürhan, 2- Zihni à delil, 3- 
Hissi à hüccet aktif ediyor. İradenin kalitesini bürhan ile arttırırsınız. İmanî bürhanlar 
artarsa, irade artar, İbadetullahın ciddi olur. İmanî deliller arttıkça, Marifetullahın artar, 
zihnin kapasitesi artar. İmanî hüccetler arttıkça, histe Muhabbetullah artar. Demek 
Risale-i Nur’un hüccetleri sirayet ediyor. Hüccet kanaat değildir. Hem hüccet hissi 
seviyedir ki, sirayet ediyor. Hüccet, kabul-ü ümmet olan şeylerdir. İnsanda irade sirayet 
etmiyor, zihin sirayet etmiyor ama his sirayet eder. Konuşamadıklarının 
konuşmalarıdır; sirayet. Konuşamadıklarını karşıya aktarıyorsun. 
 
Vicdan  à İrade  à Bürhan à İbadetullah 

à Zihin  à Delil  à Marifetullah 
à His   à Hüccet  à Muhabbetullah 
à Latife-i rabbaniye 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

DİMAĞ 51 

Tahayyül- 1 
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Hayal, Tahayyül: Tahayyül, tefaul babından kişinin üzerinde cereyan ediyor, harice 
gitmiyor. Sende cereyan ediyor. Hayal; insandaki sistemin adı. Tahayyül ise; o 
olmak, ona dönüşmek. Mesela birisine kızıyorsun, gadablanıyorsun, “vuracağım, 
kıracağım” diyorsun, kafan orda olduğu için mutfakta da olsan, terliyorsun, tansiyonun 
yükseliyor. Aslında öyle bir şey yok, sadece düşünce, hayaline getiriyorsun. Veya 
affedersiniz cinsellik düşünsen hemen hormonlar değişiyor. Bedende hemen 
salgılamalar değişiyor. Ne yaptı? Hayal etti! Yani hayal ettiğin bir şeyde à o oluyorsun, 
orda oluyorsun. 
 
Üstad bunun kanuniyetini şöyle ifade etmiş. “Güzel gören” yani Allah’ın güzel dediği 
şey güzeldir, “güzel düşünür”. Güzel nasıl görür? Allah dedi ki, şu haramdır, bu helaldir, 
o güzel işte. O zaman düşüncesine malzeme olur. Güzel düşünen de, hayatından 
lezzet alır. Sıradan bir laf gibi söylüyoruz ama ciddi bir sürecin ifadesi, haritası, 
şablonu, fotoğrafıdır o kelam. Mananın fotoğrafıdır kelam. Hayal; sistemin adı. 
Bazılarında bu yok. Almanya’da bir kardeşin yoktu. Gözünü kapa beni hayal et 
diyorum, yok diyor. Tahayyül ise; o hayal ettiğin menfi veya müsbet ne ise o. O zaman 
güzel düşünürken veya güzel hayal ederken kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini 
kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun, doğru hayal etmiyorsun demektir. 
Tahayyül; o olmak, orda olmak. 
 
Sual: Hayal bir âlem mi? Yani tahayyül edince, o âleme girmiş mi oluyorum? 
Elcevab: O âleme girmiş olmuyorsun. Âleme girmiş, o’sun, yaşıyorsun artık. 
 
Sual: Tahayyül hayale göre daha mı dar? 
Elcevab: Hayır, biri sistem (hayal) diğeri kişinin kendisi à tahayyül. 
 
2.Sözde: 

• Hodbin adam  à Ben merkezli yaşayan 
• Hem hodgam à Gamsız 
• Hem hodendiş à Allah ve ahiretten endişesiz 
• Hem bedbin  à Olumsuzlara odaklanmış, olumsuzlamayı çok seven, hep 

olumsuz gören yani “hep benim başıma geliyor, hep beni buluyor” diyen 
olduğundan, bedbinlik cezası olarak  

• Nazarında à Nazar à Tahayyül ve tasavvurun bütünlüğüdür. 
 
Şu gördüğünüz dağlar bayırlar var ya, böyle değil bu. Gözden şekil, kulaktan ses, 
burundan koku, dilden tat, dokunmadan mekân içeriye girdiği zaman, dimağın serbest 
bölgesi olan tahayyül ve tasavvura bütün bilgiler aktarılır, orada değişime uğrar. Bizzat 
nefs-ül emire muhatab olamıyoruz. Orada kendi haletine göre ya kâinatı ağlar görüyor 
ya güler görüyor ya anlam buluyor veya anlamsız oluyor. Bu nedenle kendi nazarında 
fena bir memlekete düşer. 
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“Mesela: Bir adam, (1) güzel bir bahçede, (2)  ahbablarının ortasında, (3) yaz 
mevsiminde, (4) hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini (1) pis müskirlerle 
sarhoş edip (illa içki değil bu, sarhoş edici ne varsa); kendisini (2) kış ortasında, (3) 
canavarlar içinde (4) aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa 
(ağlamasının sebebi: tahayyül edince o oluyor), nasıl şefkate layık değil, kendi kendine 
zulmediyor. Dostlarını canavar görüp, tahkir ediyor.” (Sözler 37) 
 
İksir ve maye: 23.Sözde hatırlıyor musunuz? Köprüden geçiyor, feneri yere vurunca, 
o canavarlar, vahşiler à munis arkadaşlara döndü, değişti. Ne ile? Fener ile. Fener à 
nazarı, akıl aleti. Geç 8.Söze: kuyunun başında aslan var, kuyunun dibinde ejderha 
var, kuyunun duvarında incir ağacı var. Bunların hepsi zıddına inkılab etti. Aslan ata, 
ejderha kapıya inkılap etti. Bu değişikliklere uğratan sistem à İksir. İksir à dimağa 
aittir. Dimağ, değiştirmeden dönüştüren, yani ebedi bir hayatı mayalayandır. Ezeli 
ve ebedi bir hayatın içerisinde yaşayacağımız atmış sene hayatımız à ezeli ve ebedi 
hayatı mayalayan mayadır, iksirdir. Yani sonsuzluğu mayalıyor. 
 

• İksir à Dimağı değiştirmeden dönüştüren. 
• Maye à İnsanı dönüştürüp değiştiren. 

 
2.Sözde, 8. Sözde ve Sözler 37 de de iksir var. Tahayyül à dimağ. “Fedhuli fi ibadi 
vedhuli cenneti”, Mesnevi-i Nuriye 226 de “cehennem-i cismani mümine, cehennem-i 
manevi kâfire à kıyas ediyor vs böyle farklı yerlerden toplayıp özetliyorum. 
 

• Kalbdeki Maye  à İnsanın ezeli hayatını mayalayıp dönüştürüp değiştiren. 
• Dimağdaki İksir  à Ebedi hayatı insanı değiştirmeden dönüştüren. 

 
Delilà 23.Söz’deki fener, 8.Söz’deki iksir, Sözler 37. Sözler 37 de dört tane şey 
söylüyor:  
 

• Kendisini kış ortasında,  à oysa mevsim yazdı. 
• Canavarlar içinde    à oysa dostların yanındaydı. 
• Aç,       à oysa güzel bir ziyafette 
• Çıplak       à oysa yalnız değildir 

 
Adam bunu değiştirmeden dönüştürüyor. Kendini sarhoş ederek, içkilerle aklı devre 
dışı yapıyor. (20. Söz’de: “ruhunuza iman libasını giydirin” deniliyor) tahayyül edip 
bağırmaya ve ağlamaya başlasa, nasıl şefkate layık değil. Kendi kendine zulmediyor. 
İnsan kendi kendine yapıyor mesela kafasını zehirleyen günahlar. Bilgi sorunu yok 
Müslümanlarda, yaşama sorunu var. Yaşamayınca, günahlar kafayı kesinlikle 

Serbest bölge: hususi dünyası ki; àhodbin                olduğundan,  

                                                             àhodgam             kendi nazarında 

                                                             àhodendiş           bir aleme, bir memlekete 

                                                             àbedbin               düştü. 



51. TAHAYYÜL-1_____________________________________________________ 

 737 

iksirliyor. Bir futbol topu düşün. Hacmi iki diyelim. Yedi kat hava basarsan nasıl kasar. 
Günahlar dindeki karşılığı, Münker Nekir karşısındaki haneye çizgi atmak. Biyolojik 
karşılığı ise olumsuz enerjidir. 
 
O olumsuz enerji; 
1) Gergin, 
2) Asabi, 
3) Doyumsuz yapar, 
4) Kanaat etmez, 
5) Tevekkül ve teslimi olmaz, 
6) Dünyanın hiçbir şeyi onu memnun etmez. 
 
Nokta-i Nazar: İnsanın psikolojisinde mutlu olmak var. Tahayyül ve tasavvur olan 
serbest bölgedeki bizim müdahalemiz, tahayyül ve tasavvurdaki manaya libas 
giydirmek oluyor. Diyelim ki adamın mutluluğu cinsellik ise, yani mutluluğu cinsellik 
anlıyorsa, kalbine bir feyiz bile gelmiş olsa onu hayalinde cinsellik olarak tasavvur 
ediyor. Hayali hep böyle olduğu için, kurtulamıyor. Çıplak bir kadını hayaline alınca, 
mutluluk denilince, onu anlıyor. 
 
“…tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa, nasıl şefkate layık değil, kendi 
kendine zulmediyor. Dostlarını canavar görüp, tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi 
öyledir ve şu bahtiyar ise, hakikati görür. Hakikat ise güzeldir.” (Sözler 37) 17.Sözde: 
“Eşyadan sanatı, sanattan sanatkâr olan müsemmayı görmek” à hakikattir. “Hakikat 
ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle, hakikat sahibinin kemaline hürmet eder.”  
 
Kim Allah’a ne kadar hürmet eder? Sanattan sanatkârı görünce otomatik olarak hürmet 
eder. Hürmet, tanıma ile doğru orantılıdır. Ne kadar tanırsanız, o kadar hürmet 
edersiniz. Tanımadığın bir şeyi onaylarsın ama tanıdıktan sonra muhabbet olur. 
Muhabbet olunca otomatik olarak eyleme dönüşür. Muhabbetin kendisi eylemdir. 
Eylemsiz muhabbet yoktur. Çünkü muhabbet kalbi bir sıfattır. İnsanın fiilleri, kalbin ve 
hissin temayülatından çıkar. Bu nedenle namaz varsa, muhabbet vardır. Namaz yoksa 
muhabbet yoktur. Ne vardır? İtikad vardır, bilgi vardır. Muhabbet kendisi enerjidir, 
enerji muhabbettir. Çocuğa onu çok sevdiğini söylüyorsun ama çikolata olarak 
gözükmüyor. Çocuğa hem vuruyorsun hem de seni çok seviyorum diyorsun. Sevginin 
alameti bu mu? Dershaneye gelip sizi çok seviyorum diyorsun ama despotluk 
yapıyorsun. Muhabbet durmaz, iman gibi. Eyleme dönüşür. Dönüştüğü için 
muhabbettir. Muhabbet, her türlü fedakârlığı yaptırıyor. 
 
“Hakikati görür, hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle, hakikat sahibinin 
kemaline hürmet eder. Rahmetine müstahak olur.” Çıkarımlarım: Genel umumi 
dünyada iken hususi dünyasını yaşatan insanın tahayyülüdür. Yani biz umumu 
yaşadığımızı zannediyoruz oysa fennin söylediği beş tane duygu (göz, kulak, burun, 
dil, ten) + Üstad saika ve şaika da ekliyor. Bu yedi tane sistemle içeriye yani serbest 
bölge olan tahayyül ve tasavvura alıp, o iksirleyip dönüştürüyor. O senin hususi 
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dünyan. Yani umumi dünyada iken, değilsin! Hususi dünyanı yaşıyorsun. O zaman 
hususi dünyan ya cehennemdir ya cennettir. 
 
“Hatta cehennem-i cismani, arif olan bir mümin için, asiye kâfirin cehennem-i 
manevisine nisbeten cennet gibidir.” (Mesnevi-i Nuriye 226) Cehennem yedi tabakadır. 
Kâfirler cehenneme girmeyecektir. Merhameten yedi tabakaya cehennem denilmiş 
aslında cehennemin birinci tabakasının adı cehennemdir. Buraya sırf Müslümanlar 
girecek yani imanı olup da günahı fazla olanlar. İkinci tabakadan itibaren tabakaların 
adı cehennem değildir. Oralara başkaları girecek. 
 
1.Tesbit: Demek ki umumi dünyayı yaşarken, herkes hususi dünyasını yaşıyor... 
2.Tesbit: Tahayyülü hususi dünyasına atan, aklı iptal eden sarhoşluktur. Nedir o 
sarhoşluk? Aklı devre dışı bırakan yani ya ifrata ya tefrite sokan sarhoşluktur. 
Sarhoşluktan aklın tefrit mertebesi à kendini yiyor, müskir. İfrat mertebesi ise, hainlik 
yapıyor, cerbeze yapıyor. Bu da sarhoşluğun bir çeşidi. Aklın vasatı, istikameti à 
ortasıdır. 3.Tesbit: Bu müskirler içki değil, hakikatten koparan her şeydir. Hz. Ali: “İçki 
sarhoşluğun bir vakti vardır ama mal sarhoşluğun vakti kabre kadar, kabre kadar 
gider.” Risalede de “siyaset sarhoşluğu” geçiyor mesela. Enaniyet, şöhret sarhoşluğu 
var. O zaman müskirlerle sarhoş etmek demek, seni hakikatten koparan her 
şeydir. Her şeyi alt üste çeviriyor. Yaz mevsiminde kendisini kış ortasında, hoş bir 
ortamda, ziyafette kendini canavarlar ortasında, keyfe kanaat etmeyip kendini aç, 
çıplak tahayyül ediyor, kendini pis müskirlerle sarhoş edip bağırmaya ve ağlamaya 
başlıyor. Tahayyül her şeyi alt üst edebiliyor. Tahayyül ile kendine zulmediyor, 
dostlarını canavar görüyor. Hakikatin hüsnünü derk etmekle, hakikat sahibinin 
kemaline hürmet eder. Rahmetine müstahak olur. 
 
Tahayyül mekanı, tasavvur zamanı oluşturuyor: Toparlıyoruz: Hayal, sistemin 
adıdır. Sistemde malzeme. Tahayyül ise, tefaul babından, kişide cereyan ediyor. 
Dimağda tahayyül ve tasavvurdan birisi mekânı diğeri zamanı belirliyor. Tahayyül, 
mekânı oluşturuyor zihnimizde. Hayal ettiğimiz şey, hayal ettiğimiz insan, araba, 
kadın ne varsa yani varlık, cismaniyeti oluşturuyor. Düşünmek ise, evvellik – sonralık, 
birbirine eklemek olduğundan, zamanı belirliyor tasavvur. Mesela bir kere ellerimi 
birbirine çarparak ses çıkartsam, biraz bekleyip tekrar aynı sesi çıkartsam, bu ikisinin 
arasında ne kadar fark var desem, ikisi yok ki. Nerede? Kafada! İkisi kafada. Zamanın 
nisbi olması bizim ona yüklediğimiz anlamdır. Yani tecrübedir, bilgidir, halettir. 
Tasavvur birbirine eklemeyi getirdiği için, düşünce çeşitliliği zamanımızı oluşturuyor. 
Tasavvur şekli oluşturduğundan hacmi ve mekânı oluşturuyor. İnsanın hususi bölgesi 
à tahayyül ve tasavvur. Bu tahayyül ve tasavvurun güzel çalışması için kesinlikle 
an şart à güzel malzeme vereceksin. Oraya sol taraftan şeytan, kâfir cinler, ervah-ı 
habiseler ve kötü/olumsuz ortamlar vesvese ve vehimler atar. Allah ve melekleri vehim 
ve vesvese asla atmaz. Allah kaynaklı değildir. Sağ taraftan Allah, melekleri, 
Müslüman cinler, ervah-ı aliyeler ve doğru mekânlar vahiy, vahyin hizmetini gören 
şümullü ilhamlar, ilham, ilim, malumat atarlar. Dimağa vahiy geliyor, onaylarsak itikad 
oluşuyor. Bu itikad kalbe iniyor ve kalb iman balları yapıyor ve kalbde imana 
dönüşüyor. İtikad aklidir, iman kalbidir. Vahiy sadece peygamberlere gelmiyor ki. Bize 
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de vahiy gelir. Nasıl? Ben sana ayet okumaya başlayınca senin kalbine vahiy geliyor. 
Melekler dimağa vahiy atar biri Kur’an okurken veya vahyin vazifesini yapan Risale-i 
Nur gibi şümullü ilhamlar, sonra beşerî tefekkürle ortaya çıkan ilhamlar, sonra 
düşünceler ve haletler ve mekânlar (gözden, burundan vs. içeriye alınan 
malzemelerden oluşan) à serbest bölgemizi iksirliyor. 
 

 
Bu serbest bölgenin özelliği: 
1- Birbirine zıd (hak-batıl, soğuk-sıcak, iman-küfür) bulunabileceği, 
2- Her şeyin her mertebesinin bulunabileceği, 
3- Her daim kontrol edilmesi herkes için mümkün olmayan, ancak ehass-ı havassa 
mahsus (peygamberlere à huzur-u etemm, onun varislerine à huzur-u daim),  
4- Ebedi hayatımızı mayalayıp iksirleyen. 
 
Serbest bölge; tahayyül ve tasavvur, bizim hususi dünyamızı oluşturuyor. Sonra o 
taakkule gidiyor. Taakkul; bitaraftır. Mesela derse gitmemeğe karar verirsem, 
gitmemek için birçok sebeb getirir, gitmeğe karar verirsem, yine gitmem için sebebler 
getirir. Tahayyül ve tasavvurdaki malzemeleri akla verince, akıl ona çalışır. Taakkulde 
imbiklerden geçtikten sonra, tasdik denilen ilim oluyor ve orada iltizama dönüşüyor. 
Sonra o tasdikteki fikri iltizam bir üst tabaka olan iz’an ile kalbe iniyor. Kalbde de 
boyalanır ve onaylanırsa, fiili bir iltizama dönüşüyor. “İz’an; iltizamdır. İslamiyet; hakka 
tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır.” Fiili iltizama dönüştükten sonra o itikad oluyor. 
 
Sual: Kalbi iz’an ile akli iz’an arasındaki fark nedir? 

Gözden       à şekil 
Kulaktan    à ses 
Burundan  à koku 
Dilden        à tat 
Elden         à mekân 
  

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Taakkul (berzah) 

Buraya aktarılıyor,  

burada değişime  

uğruyor. 

Tahayyül & Tasavvur 
         (Serbest Bölge) 

• Allah 

• Melekleri 

• Müslüman cinler 

• Ervah-ı aliyeler 

• Şeytan 

• Kafir cinler 

• Ervah-ı habiseler 

Vehim ve Vesvese atar Vahiy Ş. İlham, İlham atar 
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Elcevab: Dimağdan gelen malzeme fikri iltizam olarak iz’ana gelince, akli iz’an oluyor. 
Bunu vicdandan geçirip, kalbe attıktan sonra, kalb onaylarsa, dimağa kalbi iz’an olarak 
dönüyor. Belli olmayan bir zamanda, belli olmayan bir devlete, tanımadığımız bir 
insana memnun etmek için bir hediye almak istesen, ne alınır? Zamanı bilmiyorsun, 
kış mı, soğuk mu, sıcak mı? Memleketi bilmiyorsun, kutup mu ekvator mu? Yerine göre 
palto veya gömlek götüreceksin. İnsanı da tanımıyorsun, zayıf mı şişman mı, küçük 
mü büyük mü, kadın mı erkek mi. Şimdi böyle birisini memnun etmek için nasıl bir 
hediye götüreceğimizi bilemeyiz. Aynen öyle de: Biz kendimizi mutlu ve memnun 
etmek istiyoruz ama kendimizi tanımıyoruz. Kendini mutlu etmek, tatmin etmek, 
kontrol etmek, huzurlu olmak için kendini tanıman lazım. Allah’ı tanımak kolaydır, 
insanın kendisini tanıması zordur. Çünkü Allah’ı tanıtan sanatı var, o tanıtıyor. 
Allah’ın peygamberi var, o tanıtıyor. Allah’ın kelamı var, o tanıtıyor. Bizim hiçbir şeyimiz 
yok. Onunla tanınacağız. Bu nedenle “Men arafe nefse hu, fekad arafe rabbe hu”. Bu 
işlerle meşgul olmanın gayesi, kendini tanımak. Onun adı da neticesi de Allah’ı 
tanımak. Tanıyınca muhabbetin artıyor. Muhabbet oldukça eylem oluyor, o kadar 
takvalı oluyor, o kadar namaza titiz oluyor. Bir adam langur lungur namaz kılıyorsa, 
Allah’ı o kadar tanıyor. Konuştuğuna bakma! 
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Biz harici ders yaptığımızı zannediyoruz. Oysa biz bizdeyiz, biz bize geldik. Biz 
bu dünyaya gelmiş gibi gözükürken, biz bizdeydik, biz bizdeyiz ve biz bizi keşfetmeye 
uğraşıyoruz. Hariç okurken, kendimizi okuyoruz. Ona delil, sıkılıyoruz veya 
rahatlıyoruz. Sığır haberi seyretse, sıkılmaz, insan sıkılıyor, çünkü taşınıyor içeriye. 
İnsan denilen bu meçhul yani bilinmez yumak, çünkü Allah’ın sırrıdır. “İnsan benim 
sırrımdır, ben de insanın” (Hadis-i kudsi). On sekiz bin alemin cem-ül cem’idir, kendini 
idare etmek zordur. Evinizde en fazla çoluk çocuğunuzla, hanımınızla beraber altı yedi 
veya on kişisiniz. Onları idare etmek, onların gelir giderlerini, isteklerini, arzularını, 
mekteplerini, elbisesini, yiyeceğini, içeceğini idare etmek, her daim dengesine koymak 
mümkün olmadığı için kavga gürültü yapıyoruz. Altı yedi kişi. Bir şehir düşünün ki on 
sekiz bin tane ev var. Birisi Alman, birisi Fransız, birisi Kürt, birisi Çerkez. Onların 
ihtiyaçlarını vaktinde ve kavga ettirmeden, komşuluklarını muhafaza ederek o şehri 
idare etmek. On sekiz bin tane öbek öbek ev var burada (insanda), aile kalıyor, 
efradlarını da bilmiyoruz. İnsan cem-ül cemdir. Bunları istikametine koymak zordur. 
Niçin zordur? Zor dediğimiz için zordur. Aslında zor diye bir şey yok, yeter ki merak et.  
 
Bu insan denilen bu meçhul, dimağı esas olmuş. Ya dünyasını cehenneme ya da 
cennete çevirmiş. Yaşanmaz hale kılmış veya cennete dönüştürmüş. Öyle bir hal 
kazanmış ki, orayı burada yaşattırıyor. Ahireti burada yaşamamıza vesile oluyor. Böyle 
et ve kemik düşünmeyin. Mucize zaten burada. Binanın içinde oturuyoruz, binaya 
benzemediğimiz gibi, et ve kemik de bedende ama hiç onunla alakası olmayan dahilde 
olup imtizaç etmeyen bir sistem var à ruh. Ruhun ruhu var, ben! Benim beni var, 
daha arkası. İmanın imanı olduğu gibi!  
 
Son dersin hulasası: İtikadın kalitesi à terklerle artar, çünkü itikad dimağa aittir, iman 
kalbe aittir. İmanın kalitesi de tecerrüdlerle artar. Kalbde olduğu için. Çok ilginçtir. 
Mesela Allah’a ibadetle olmuyor. Nafileler var. Nafilelerin ruhunda terk var. Vahiy itikadı 
oluşturuyor. İtikad terklerle hem çapı hem kalitesi artıyor. Hem meyvedir hem 
meyvedeki çekirdekle ağacın çekirdeğidir. Hatem. Risalet-ün Nur. Sıfatlarla oluşur. 
Vahiy ile alakalı mevzu geçtiği zaman Risalet-ün Nur tabiri kullanılıyor aynen birinci 
Şua’da olduğu gibi. İlmi mevzularda Risale-i Nur tabiri kullanılıyor.  
 
Risale-i Nur’da münafığın üç tane sıfatı var: 
Münafık  à itikadsızdır 

à kalbsizdir 
à vicdansızdır 
à Peygamber asm aleyhinde 

 
Vicdan  à İrade  à Bürhan à İbadetullah 

à Zihin  à Delil  à Marifetullah 
à His   à Hüccet  à Muhabbetullah 
à Latife-i Rabbaniye  

Risalede bürhan okuyunca, iradeyi güçlendirdiğini bilirsin vs.  
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Önceki dersteki itikad tesbitleri: 
à Terklerle hem çapı hem de kalitesi artar 
à Hem meyvedir hem meyvedeki çekirdekle ağacın çekirdeğidir 
à Hatem 
à Risalet-ün Nur 
à Sıfatlarla oluşur 

 
Tahayyül ve tasavvur dimağın gözü olarak kabul ediliyor. Bir tanesi manayı 
görüyor, bir tanesi de şekli görüyor, zaman ve mekân gibi. Şeytan buraya vehim ve 
vesveselerini atar. Tasdikten sonraki dört mertebe dört halifeye bakıyor dedik. İtikadda 
Ebu Bekir ra. Peygamber asm: “Ümmetimin imanı bir taraf, Ebu Bekir’in imanı bir 
tarafa”. Hem salabet ve sadakat. İltizam da taassub ve eylem. Eylemde Ömer ra. İz’an 
da kalbe giden yol, Osman ra. Tasdik denilen ilim de Hz Ali ra. Dimağın gözüne 
melekler de vahiy atar, ilham da atar. Bazıları da sünuhat, tuluat, işarat atıyor.  
 

 
Öğrendikçe dozerin dağda yol açtığı gibi, bir metre daha yolu götürüyor. Her 
öğrendikçe, içeriye doğru daldıkça, bu tarafa hâkim oluyorsun. Mesela ağaca 
çıkıyorsunuz. Birinci daldasınız, hâkim olduğunuz o kadar. Yukarıya hâkim 
olamazsınız. Yukarda kuş mu, canavar mı, yılan mı var? Ne kadar ağaçta 
yükselirseniz, aşağıya hâkim olursunuz. Şimdi aşağıdasın, yukardaki sıkıntıyı bloke 
etmeye çalışıyorsun. Edemezsin!  
 
Burada şunu söylemek istiyorum: Adam küfreder, kızarsınız. Adam iyilik eder, takdir 
edersiniz. Adam bir şey der mukabele edersiniz. Adam aldatır, sen de şunu bunu 
yaparsın. Karşınızda adamdır. İlk defa rastladığım, Lem’alarda geçiyor: Vefasızlık 
görüyor, hiç tahmin etmediği bir kişide! Adam iyilik veya kötülük yapar, karşınızda hep 
o, muhatab o. Vefasızlık yapınca hiç onu görmüyorsunuz. İnsan dünyadan 
ürküyor. “Dünyadan ürktüm” diyor Üstad. Yani kişiyi geçiyor. Bu korkunç bir şey. Bana 
yumruk atıyor, ben de yumruk atıyorum, dünyadan küsmüyorum. Bana iyilik yaptın, 
dünyayı putlaştırmıyorum, sana iyilik yapıyorum. Sensin yine. Bana vefasızlık yaptın, 

Taakkul  (Berzah) 

       Serbest bölge 
Tahayyül & Tasavvur 

Şeytan 
à vehim ve 
à vesvese atar 

Melekler 
à vahiy ve 
à ilham atar 

Tasdik à ilim 

İz’anà dimağdan kalbe geliş gidiş yolu 

İltizam à taassub 

İtikad à salabetàiz’an yoluyla kalbe iner 

Hz Ali (r.a.) 
 
Hz.Osman (r.a.) 
 
Hz.Ömer (r.a.) 
 
Hz.Ebubekir (r.a.) 
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hiç seni görmüyorum. Dünyadan ürkmem geldi diyor. Kişiden çıkıyor. Hayat anlamsız 
oluyor. Lem’alar 238: “O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda, 
umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı 
dünyeviyeden bir ürkmek geldi.”  Dünya ile ne alakası var? Vefasızlık nasıl bir sıfatsa! 
Vefa, insanın hayatını yapılandıran, anlamlandıran olduğu gibi… kişi hiç hatırına 
gelmiyor. Risale-i Nur gözüyle baktığın zaman insan çok garibime gidiyor. Ona kızman 
gerekirken, o hiç hatırına gelmiyor. Bunları okurken harici okuduğumuzu zannediyoruz. 
Bu sensin. Doktorluk binayı tamir ediyor, elektrik, su. Burada bende oturan ruh var. 
Ruhta, oturmadan oturan, olmadan var olan bir ene var. Birbirinin içine girmiş. Allah 
Resulünün asm tabiriyle, dünya birinci semaya göre çöle atılmış yüzük kadardır. İki 
üçe göre, üç dörde göre vs. yedi. Yedi kat sema dahi Kürs’e göre çöle atılmış bir yüzük 
kadardır. Böyle bir Kürs Cennete göre, sonra Arş’a göre, çöle atılmış bir yüzük 
kadardır. Bunlar hep sende, biliyor musun? Çölde yılan var, akrep var, böcek var, 
sıcaklık var, gece esiyor, kum fırtınası boğar seni, bazen bir rüzgâr, bazen bir deprem. 
Bizim köyde vurgun oldu, çocuktum. Kardeş kardeşi vurdu. Babaannem “Ne oldu 
uşağım” dedi. “Babaanne, falanca abi kardeşini vurdu” dedim. Babaannem: “Vuran 
mazluma ölen zalim ne yapmıştı? Ki bunu yapabildi?” dedi. Ölene zalim diyordu. “Ah 
biz kadınlar, şeytan gibi... Kardeşe kardeşi vurdurtur.” Dedi babaannem. Cennetten de 
ihracın ancak kadınla olur.  
 
Yeni ders: 
 
“Ben de o kardeşlerimin pek ziyade hüsn-ü zanlarını bir nevi dua ve bir temenni ve Nur 
talebelerinin kemal-i itikadlarının bir tereşşuhu gördüğümden onlara çok ilişmezdim.” 
(Emirdağ L.1-267) Çıkarım: Bağlanmak, bağ kurmak à zahirde itikaddır. Bağ kurmak, 
bağlanmak à batında imandır.  
 

• Zahirî bağlar à itikaddır.  
• Bâtıni bağlar à imandır. 

 
Allah-u alem, batında iman, zahirde itikad bağ oluyor. Allah ile iman arasında berzahlık 
yapıyorà İtikad. Tıpkı Azrail as gibi. Hücumlar, yanlışlıklar ilk önce itikada geliyor. 
İman var zaten, niye itikad da koymuş diye soru sormuştuk. İman o kadar kudsi, 
kıymetli, ulvî ve âlî ki, ona zeval gelmesin diye ilk darbe itikada geliyor. İtikadı bozuk 
olanlara ehl-i bid’a deniliyor, Cebriye veya Mu’tezile. İtikadı bozuk olan kâfir değil ama 
imanı bozuk olan kâfir oluyor. İmana darbe gelmesin diye tamponlar koyulmuş.  
 
Nokta-i Nazar: İtikad sanki velayet gibi. İman da risalet gibi yani onun oluşturduğu. 
Bizim velayetimiz itikada kadar gidiyor, ondan sonra verilen var. Verilen yani kabul 
görülmüş. Seninle alakası yok. İtikad seninle alakalıdır. İman, itikada verilen cevap 
gibi. Temsil: Güneş içeriye girsin diye panjuru kaldırdım. Güneş içeriyi yapılandırdı: 
ısıttı, mikrobu öldürdü, bitkiler büyüdü vs. Güneş (hâşâ) Allah, ışığın gelmesi hidayet, 
panjuru kaldırmakla ışığın içeriye gelmesini sağlamak iman. İçeriye giren güneş benim 
değil ama onayladım. İman verilendir, itikadı sen oluşturuyorsun. Buluğ çağı - Rüşd 
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çağı, Risalet- Nübüvvet gibi. İtikadı siz oluşturuyorsunuz. İman, Allah’ın Zatının 
koyduğu bir nurdur.  
 
Nokta-i Nazar: Hani Mi’raca velayetiyle gitti, risaletiyle döndü deniliyor ya, işte aynen 
bunun gibi itikad ile gidiyorsun, imanla dönüyorsun.  
 
Yukardaki metinden çıkarımımız: 
 

• Zahir à İtikaddır 
• Batın à İmandır 

 
“Evet bu asrın dehşetine karşı, taklidî olan itikadın istinad kal’aları sarsılmış ve 
uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan; her mü’min, tek başıyla dalaletin cemaatle 
hücumuna mukavemet ettirecek gayet kuvvetli bir iman-ı tahkikî lazımdır ki 
dayanabilsin.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 132) İtikadın da taklidîsi varmış. Sonra  
 

• İstinad kalaları sarsılmış 
• İstinad kalaları uzaklaşmış 
• İstinad kalaları perdelenmiş deniliyor.  

 
Taklidî itikadı sarsan sebebler: Sarsılma, uzaklaşma ve perdelenme. “Hem zamanın 
dehşetinden hem bu asrın Şeriat-ı Muhammediye asm’a, Şeair-i Ahmediye asm’a ettiği 
tahribatın dehşetinden hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün 
ümmet istiaze etmesinden hem o fitnelerin savletinden:” bu sayılanlar itikadı ve istinad 
kalalarını oluşturuyorlar. Yani İtikadın kalalarının sarsılması, uzaklaşması, 
perdelenmesinin sebebi: 
 

1. Zamanın ehemmiyetinden  
2. Hem bu asrın Şeriat-ı Muhammediye asm’a ve Şeair-i Ahmediye asm’a ettiği 

tahribatın dehşetinden  
3. Hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet istiaze 

etmesinden  
4. Hem o fitnelerin savletinden 

 
Bunlardan dolayı itikadın istinad kalaları sarsılmış, uzaklaşmış, perdelenmiş 
olduğundanà demek taklidî itikad var, tahkikî itikad var. Taklidî itikad yukarıda 
sayılan sebeblerden dolayı sarsılır.  
 
Nokta-i Nazar: Taklidî ve tahkikî mevzusunda itikadın imanı netice vermemesi yani 
taklidî olmasından. Taklidî olmasını da şuna bağlamıştık: tahayyül ve 
tasavvurundakileri itikad olarak kabul etmesinden, itikad olarak zannetmesinden 
sistem bütün olarak çalışmadı yani diğer mertebeler... Ondan dolayı hastalıkların türevi 
oradan başlamıştı. Fakat bütün sistem çalışsaydı o zaman tahkikî itikad olacaktı ve 
imanı netice verecekti.  
 

İkisi de bağdır 
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Nokta-i Nazar: Sanki itikadın kalaları dimağın diğer meratibleridir gibi bir netice verdi 
nokta-i nazarınız. 
 

• Demek taklidî itikad var. Tahkikî itikad var. 
• Taklidî itikad yukarda sayılan sebeblerle sarsılıyor. 

 
Bu tahayyül ve tasavvurun oluşturduğunu itikad zannediyor. Bunun adı taklidî 
itikad.  
 
Nokta-i Nazar: Taakkule vahiy gelmiyor. Bu nedenle tahayyül ve tasavvurda kalıyor. 
Netice olarak tahayyül ve tasavvurdan çıkamadığı için, tahayyül ve tasavvuru itikad 
zannediyor.  
 
Sözler 142 de birinci yol “iman edip iman ettiği gibi yaşayan” deniliyor. İkinci yol “itikad 
ettiği gibi yaşamayan” ve üçüncü yol “inkâr yolu” zaten.  İnkâr yolu, küfre itikad etmiş, 
inanmış.  Tahayyül ve tasavvur nerde, itikad nerde! Ama serbest bölgesini itikad 
zannediyor. “Benim itikadım bozuk, Allah beni sevmiyor” vs gibi şeyleri diyen adam bu 
serbest bölgededir. Serbest bölgesinin bozukluğunu itikadın bozukluğu zannediyor. 
Serbest bölgenin karmaşıklığını itikadıdır zannediyor. Niye korkuyor buradan, 
çünkü tahayyül ve tasavvuru serbest bölge olduğunu bilmiyor ve burayı da ben 
zannediyor. Yani sende farklı bir sistemin -şeytanın- işlediğine itikad etse, uygulasa 

à zamanın ehemmiyetinden 

à hem bu asrın à Şeriat-ı Muhammediyeye asm ve 

                              à Şeair-i Ahmediyeye asm  

 

                                            ettiği tahribatın dehşetinden 

à hem bu ahir zamanın fitnesinden eski zamandan beri bütün ümmet 

istiaze etmesi cihetinden, 

à hem o fitnelerin savletinden 

à evet nu asrın dehşetinden 

İtikadın kal’aları à sarsılması 

à uzaklaşması 

à perdelenmesine sebeb 

Bunlardan dolayı taklidî olan itikadın istinad kal’aları 

à sarsılmış 

à uzaklaşmış            olduğundan… 

à perdelenmiş             
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psikolojisi kurtulur. Şeytan var mı yok mu? Kafasında bir Hannas saklanmış. Peki 
şeytan senin kafanda nerede olacak? Burada işte, tahayyül ve tasavvurda. Buradaki 
şeytanın sözünü kendi sözü zanneder ve kendinden kendine savaş yapar. Dert 
ben’im, derman da ben’im. Sıkıntı ben’im, üreten de ben’im. Savaşan da savaşılan 
da benim. Ne kadar korkunç, o zaman hiç ilaç bitmez. Doktor doktor gezersin. Bir 
doktor tasavvuruna bir ilaç verir, iyi doktor dersin. Başka bir doktor tahayyülüne bir ilaç 
verir, buna da iyi doktor dersin. İstekleri, hisleri, meyillerini bana hissettiriyor şeytan. 
Onun isteği senin kendin isteğin gibi olabiliyor.  
 

 
Tahayyül ve tasavvur aynası beş duygunun göremediğini gösteren bir ayna: Bir 
ayna düşün, seni gösteriyor fakat senin duygularını, hislerini, fikirlerini göstermez. Öyle 
bir ayna düşün ki, senin duygularını da gösteriyor. Hislerini, meyillerini, arzularını, 
fikirlerini gösteriyor. İşte bu ayna tahayyül ve tasavvur aynası. Bu ayna öyle bir ayna 
ki, beş duygunun göremediğini gösteren bir ayna. Bir ayna düşün, o aynaya bak. 
Aynada gördüğüm istekler, düşünceler benim zannediyorum. Ayna Gafur’u gösteriyor 
ama ben aynaya baktığım için, Gafur’u ben zannediyorum. Bu aynanın öyle bir özelliği 
var ki beş duygunun gösteremediğini gösteriyor. Lavabodaki ayna gibi değil. Hisleri 
gösteriyor, duyguları gösteriyor, latifeleri gösteriyor, meyilleri gösteriyor, arzuları 
gösteriyor, korkuları gösteriyor, endişeleri yani kaygıları gösteriyor, öyle bir ayna. 
Aynanın tutulduğu yer görünmüyor ama, aynayı size tutmuşum. Sizi görmediğim için, 
size inanmadığım için, sizin varlığınızı kabul etmediğim için, bunu ben zannediyorum 
oysa orayı gösteriyor.  
 
Bu serbest bir aynadır, şeytana tutulmuş. Şeytanın istekleri var, “iyi değilim” der, 
namaz kılma demez, aptal değil, sistemi bozmak istemez. “İyi değilim... beş dakika 
sonra namaz kıl... acaba yedi sene önceki hastalık yine başlamasın...” sözlerini aynada 

• Şeytan 

• Kafir cinler 

• Ervah-ı habiseler 

• Mevadd-ı şerireler 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an 
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Taakkul (berzah) 

Beş duygunun gösteremediğini 
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       (Serbest Bölge) 
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gördüğüm için ve asıl gösterdiği yere inanmadığımdan, aynadakileri ben kabul 
ediyorum. İşte Üstad burada şu sözü söylüyor: “onun sözünü kendi sözü zanneder.” 
Aynadaki sözleri benim zanneder oysa karşıyı gösteriyor. Üstad buna şu misali veriyor: 
“aynaya necis bir şey aksetse, ayna necis olmaz. Aynada görünen yılan ısırmaz.” 
 
Sual: Müsbete de uygulayabilir miyiz? 
Elcevab: Aynada görünen seni veya yılanı başka yere yansıtamam ama güneşi 
yansıtabilirim, çünkü müsbette sirayet eder.  
 
Sual: Meleklerin dimağa attığı sözleri de mi benim zannedeceğim? 
Elcevab: Melekler üfürüyor, senin oluyor. Allah senden sayıyor. Mesela Allah “sana 
emanet ettiğim malı bana sat” diyor. Kimin malını kime satıyorsun? İşte aynen bunun 
gibi melekler buraya ilhamlar, sünuhat, tuluat, işarat, rumuzatlar, telvihatlar aksediyor. 
Cenab-ı Hakk diyor ki: “Senin değil ama senin gibi kabul ediyorum.” diyor. İlham 
meleklerdendir ama sana ilham geliyor diye, Allah sana sevap verecek. İlhamı da 
veren O, ilhamın sevabını da veren O. Senin medhalin şu, Kader Risalesinde geçiyor: 
Gelenleri tasdik edip onaylarsan, senin oluyor. Karşı çıkarsan aleyhine dönüyor. Hiçbir 
şey yapmazsan, fuzuli geçip gidiyor, nehir gibi. Nehir önünde akıyor, birçok malzeme 
taşıyor. Alırsan senindir, almazsan aktı gitti. Müsbet de senin değil, şer de senin değil. 
Allah Allah olduğu için rahmetiyle diyor ki “müsbetler senin değil” hariçten ya vahiy ya 
ilham yansıdı ama buna sen sahiplendin mi? acz, fakr, kusur, noksanını deruhte 
edersen...  
 
Sual: Bir insanın acz, fakr, kusur, noksanını deruhte ettiğini nasıl anlarız?  
Elcevab:  

1. Enaniyetini bırakıp,  
2. Bizzat nefsi hiç olduğunu ve 
3. Mucid-i Hakiki’nin bir âyine-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit… (Sözler 478) 

 
Acz, fakr, kusur, noksanını deruhte etme nisbetinde enaniyetini bırakır, bizzat nefsi 
hiç olduğunu ve Mucid-i Hakiki’nin bir âyine-i tecellisi bulunduğunu görür. O zaman 
aynada gözüken senin olmadığı halde, senin kabul ediliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölge nehir ve bu nehirde müsbet de var menfîsi de. Sen her 
ikisini de alıp sahiplenebiliyorsun. Vesveseye de sahiplenirsen, senindir. Vesveseyi 
niye atmış o nehire? Teyakkuza, taharriye, ciddiyete, uyanıklığa vesiledir.  
 
“Vela teziru vaziretuv vizra uhra” sırrınca babanın günahı çocuğa sirayet etmez. 
Aynada yılan veya necis aksediyor, bu ayna necis olmaz. Müsbetini uygulayalım: 
Aynaya nur aksetse, karşıya yansır. Psikolojinin temeli ve terakkisini anlatıyorum: Beş 
duygunun göstermediğini gösteren bir ayna kabul et. Hisleri, fikirleri, duyguları, 
latifeleri, meyilleri, arzuları, hazları, kaygıları, endişeleri, korkuları, şeytan ve melek; 
hepsi bu aynada yansıyor. Aynayı görüyor, buna şahit ama aynaya yansıyan, akseden 
karşıyı bilmiyor. Aynaya “ben” der. Oysa karşı tarafı yansıtıyor. Aynayı gördüğü anda 
karşıya intikal ederse, bunun (aynadakinin) şerrinden kurtulur. Üstad “Onun (şeytanın) 
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sözünü kendi sözü zanneder” (Lem’alar 75). Aynada meleklerin attığı vahiy de 
gözükecek, ilham da gözükecek. Sen atmışsın gibi sana nasıl sevap veriyor dedik? 
Acz, fakr, kusur, noksan à bunları deruhte etmen lazım. Bunlar Âdem as’ın 
simgesiymiş, Üstad oradan çıkarıyor. “Ben nefsime zulmettim” demesi bu imiş. Şeytan 
ise “Beni sen azdırdın” dedi. Âdem as ise acz, fakr, kusur, noksanını deruhte etti. 
Deruhte etmenin alametleri nedir? Enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve 
Mucid-i Hakiki’nin bir âyine-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit à o adam, acz, fakr, 
kusur, noksanını deruhte etmiş demektir.  
 
Nokta-i Nazar: Aynada gözükene o zaman mana-yı harfiyle bakıyor enaniyetini 
bırakınca. Var ama onunla var.  
 
Âdem as “ben nefsime, kendime zulmettim” deyince, Allah’lık hakikatı onda zahir oldu. 
Âdem as’ın en güzel iyiliği ne biliyor musunuz? Âlimler derler, âlem-i gaybda 
kalacaktık. Âlem-i şehadetteki nisbî ve itibarî hakikatlerden mahrum olacaktık. En 
büyük iyiliği, âlem-i şehadete taşımaktır. Bana ait bir tefekkür: en büyük iyiliği, tövbe 
denilen bir sistemin meşruiyetini ve sistemin aktifliğini kazandırdı bize.  
 
Nokta-i Nazar: Acz, fakr, kusur, noksanını deruhte etmenin neticesini metinde şöyle 
ifade ediyor: “bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır.” Nihayetsiz vücudu 
yani Allah’ı. Allah’a à vücud, mahlukata à mevcud diyor. Allah ile olduğunu 
bilince, mevcud à vücud olur.  
 
Vesvese Risalesinde yeni bulduğum bir şey: havfı aktif etmiyor. Namaz kılmak için, 
Allah’a ibadet etmek için, kul olmak için, günahtan uzaklaşmak için Üstad, korku yani 
havf sistemini kullanmıyor. Ümidi kullanıyor. Havf ve korku inkişaf ettirmez, sadece 
o anda kurtarır seni. Fakat ümit inkişaf ettirir. “La harece fiddin” ve “Eddini yüsr” 
deniliyor, vesvese risalesinde. Ben de cenaze de şeytanı anlatıyorum. Herkes 
pürdikkat dinliyor. Kadını da erkeği de, kafiri de Müslümanı da. Kafire de ayrı bir 
vesvese veriyor şeytan.  
 
Tahayyül ve tasavvurun ayna olduğunu bilsek. Bu aynadaki sen misin, karşısı mıdır? 
Bu karşısı, bu da aynadır, bu budur. Üstad nehir misalinde şöyle diyor: Eğer nehirde 
parlayan güneş zatî ise, nehrin her tarafı parlak olur. Ama bazı yer parlıyor, bazı yer 
parlamıyor. Ha, demek ki sudaki parlaklık zatî değil, daimî bir güneşi gösteriyor. 
Karanlık, aydınlandı yine karanlık… nehirde, aydınlık yere güneş vurmuş, karanlık yere 
vurmamış. O zaman deriz ki bu aydınlık zatî değil. Yani mutluluk, huzur da öyle. 
Zatımızdan değil, vuruyor.  
 
Nokta-i Nazar: Aynanın dünü bugünü de yok. Ne isterse o anda sana onu gösteriyor. 
Bu ayna zaman mı? Harika, Üstad zaten zamana ayna diyor. Tahayyül mekân, 
tasavvur zaman. Tahayyülü mekansız düşünemezsiniz.  
 
Toparlıyorum: İnsanın bir aynası var, serbest bölge. Eğer bu ayna ayna kabul edilirse, 
hariç otomatik var olur. Yok ayna değil, bizzat kendisi müstakil kabul edilirse, o aynada 
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var olanlar ben’im. Bu işte cinayet. Senin işin bitti. Bu dünyada artık mutlu 
yaşayamazsın. Senin artık burada huzurun yoktur. Kafada, dimağda bir ayna var, 
serbest bölge. Şeytan, kafir cinler, ervah-ı habiseler, televizyon, müzikler, kötülükler, 
mevadd-ı şerireler, yani bulunduğunuz mekân, pislik... Sen gübrenin içinde kendini 
Isparta’nın gül bahçesindeymişsin gibi hissedebilir misin? Allah Resulü diyor ki bana 
üç şey sevdirildi: birinci sırada gözümün nuru namaz, üçüncü sırada kısm-ı sâni ile 
tabir edilen kadın kalbi, ikisini birleştiren ortada ikinci sırada koku. Koku kendisi 
değildir. Simgedir, içeriği. İkisini bağlayan. Öteki tarafta Allah-vahiy, melekleri-ilham, 
ervah-ı âliyeler dersler dinliyorsun, Kur’an okuyorsun, Allah Resulünün tabiriyle “Ya 
Eba Bekir, konuş da rahatlayalım”- ve bulunduğu mekân- mesela camide oturuyorsun. 
Osmanlı camisinde oturuyorsun bir de cumhuriyet döneminde yapılmış camide 
oturuyorsun. Yani âli mekanlar, süfli mekanlar. Bunlar insan üzerinde bu aynaya 
yansıyor. Kim yansıyor? Osmanlı camisinde niye rahat hissediyorsun kendini? 
Osmanlı camisinin duvarında timsal-i suretleri var, timsal-i misalleri var. Kimin? 
Ecdadın, o taşı koyanlar! 
 
Sual: Bu ayna sıfat mı? 
Elcevab: Lem’alar 240 da: “...kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye 
sürer, o şeye vücud-u haricî verir..” Mevcudat aynadır. Aynada gözüken esma ise 
ayna sıfattır.  
 
Nokta-i Nazar: Bu ayna sıfat ise, serbest bölge, esmaların hepsini ister Rahman’ı 
göster ister başka esma göster. 
 
Serbest bölge aynadır ve ayna olması seni girdaplardan kurtarır. Burada 
gözükenlerden onayladıkların senin olacak, onaylamadıkların nehirle akıp 
gidecek.  
 
Nokta-i Nazar: Aynaya sahip çıkan à Beşer. Aynadakine sahip çıkan à İnsan. 
Harika bir cümle. Beşer şerlerle dolu, insan olmak kolay değil. Peygamberlerin bir 
vazifesi, insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Bu nedenle Bab-ı İnsaniyet İsm-i 
Hakkın cilvesidir. Bab=kapı, insaniyet kapısından insan girecek, nasibi varsa. Her 
sureta insan değil, çünkü insî şeytan diyor.  
 
Sual: Serbest bölgeye bir tarafa Allah cc diğer tarafa şeytan yazdık. Bu dersleri 
izleyip ama anlamayanlar yanlış anlayabilirler, sanki Allah’ın karşılığı şeytanmış 
gibi, oysa şeytan Allah’tandır! 
Elcevab: Aynı soru Risalede de var. 13.Lem’ada: Allah Kur’an’ında şeytandan şu 
kadar bahsediyor. Şiddetli kızıyor ve rakibiymiş gibi gösteriyor, diyor. Hayır, diyor. 
Tahribatı büyük diye gösteriyor, Allah’ın rakibi değil.  
 
Sual: Esmada seviyesinde bir rekabet var sanki, Rububiyette? 
Elcevab: Âlem-i şehadette şeytan, iblis, hannas var. Arka tarafta Azazil’dir. Mudil 
esmasıdır. Celalî bir esma. Diğer esmaların içine girerek meratiblendirmesine vesile, 
Celalî ve Cemalî esmalarla çarpışarak birbirinin içine girerek aynı kristal gibi. Güneş 
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tek renktir, giriyor, kristalde yedi renk çıkıyor. Bunun adı Kemal’dir. Celal ve Cemal 
birbirine mukabil olursa, Kemal oluyor. Aslında Mudil esmasının tecellisidir kendisi, 
donmuş halidir. Burada şeytan denilmiş. Orda öyle bir şey yok. Sistemdir, yazılım.  
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölgede tahayyül ve tasavvur çarpışması, nur ve zulmet, ikisi 
beraber olmasının sebebi: İmam-ı Rabbani hazretleride buna değiniyor: bu ayna daha 
güzel gözükmesi için, bu ikisi beraber konuluyor. Bu aynadaki zıdların sebebi, ayna 
daha güzel göstersin, kesif ayna olsun. Hatırlarsanız sonra “ruh bedene aşık oldu” 
diyor.  
 
O mesela hava aynasını söylüyor, su aynasını söylüyor, en zirve toprak aynası. 
Zahirde bakarsan en kesif. Allah’ı en iyi gösteren nur veya hava veya su zannedilir. 
Hiç kimsenin hatırına toprak gelmez. Oysa esmayı en iyi tanımlayan topraktır, toprak 
aynası. İnsanı en cami yapması için, şeytan denilen bir sistemin aktifliği gerekiyor, 
Mudil esması. Kimse duymasın -başta şeytan- öyle bir iyilik yapmış ki şeytan, 
insanların insan olmasına sebeb olmuş. İnsanı, insan yapan, yoksa melek gibi bir 
şey olacaktı. Rabbimizi daha iyi tanımaya vesile oluyor. Şeytan; taharriye, teyakkuza, 
ciddiyete, uyanıklığa ve lakaytlığı atmaya sebebdir. Bundan daha harika bir iyilik olur 
mu?  
 
Nokta-i Nazar: Gayrın nazarıyla bakmak var ya, Allah canibinden ne kadar bakabiliriz, 
o ayrı bir konu da. Şeytan da bu taraftan gayrın nazarıyla bakmaya vesile oluyor, onu 
terk etmeye vesile ve zemin oluyor.  
 
İşarat-ül İ’caz 161 de “Her kim inayet-i ezeliye ile rububiyet-i İlahiyeyi göz önüne getirip 
Allah canibinden, kudretin azameti altında bakarsa…” diye geçiyor ya, bir zaman biraz 
tuhaflaşmıştım. Allah benim zevk aldığımla zevk alıyor, lezzetimle lezzet alıyor vs. artık 
Allah’ın lezzetini hissetmeye başladım. Acayip oluyordum, artık hiçbir şeye 
kızamıyordum. Allah buna müsaade etmiş. Kafir-mümin eşit oldu, düşmanlık 
yapamadım bu sefer, tehlikeli oldu. Allah bakıyor, Allah kafirleri ortaya çıkaran bir 
sistem olarak gördüm. 
 
Nokta-i Nazar: Taklidî itikad ve tahkikî itikad. Bunda bu bunda da bu var değil de ikisi 
de bende diye düşünecek olursak, dışarıdan gelen darbeler taklidî olan itikada geliyor 
aslında. Bana zulmet, eziyet, sıkıntı olarak, toprağa ateş verdikçe içindeki altının değeri 
artması gibi, benim itikadımı tahkikî yapıyor.  
 
Dolayısıyla itikadının tahkikî olması için bir şey yapmıyorsun. Oradaki posalar, koflar 
ayrılıyor, otomatik olarak çıkıyor. Mesela hastalık, musibet de böyledir. Terakki ettirir. 
Sevap mı yaptın? Hayır. Günahını silerek, tak sevabını zirveye taşıyor. Bütünlük içinde 
sevabının değeri yoktu ama o bütünlük içindeki o pislik, kof çıkınca temizleniyor.  
 
Sual: Tahkikî itikad ve taklidî itikad var. Tahkikî iman ve taklidî iman var. Bunları 
nasıl tanımlayacağız? Ben taklidî imanı itikad zannediyordum. Fakat şimdi öyle 
olmadığını görüyorum. 
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Elcevab: Hatırlarsan vahiy itikadımızı oluşturuyor demiştik. Vahye tabi olunca, tahkikî 
oluyor. İstikametli bir itikad, imanımızı inşa ediyor ya, vicdanî ameller yani irade, zihin, 
his, latife-i Rabbaniye ve latife-i insaniyeler yükseldikçe, imanın kalitesi yükseliyor. 
Terklerle itikadımız güçleniyor, tecerrüdlerle imanımız güçleniyor. İman yükseldikçe 
bedel ödüyor yani itikadın kalitesini yükseltiyor. Bu itikad tahkikî oluyor.  
 
Vahiy dimağa geldi à itikadı oluşturdu. Bu itikad tahkikî fakat netice olarak verdiği iman 
aslında henüz taklidî. Tecerrüdlerle veya ibadetlerle iman ziyalaşıyor ve dimağda iman 
nuru oluşuyor. İlk aşamada henüz bu nur oluşmamıştı dimağda. Dimağ nurlarınca, 
itikadın çapı ve kalitesi arttı. Bunun da neticesi à marifetullah. Bu kalitesi yükselen 
itikad dönüyor ve imanı da tahkikî yapıyor. Vahiy dimağa geldi à itikadı oluşturdu. Bu 
itikad tahkikî fakat netice olarak verdiği iman aslında henüz taklidî. Tecerrüdlerle veya 
ibadetlerle imanın çapı büyüdü ve kalitesi de büyüdü ve imanın ziyası oluştu. Bu iman 
dönüyor ve itikadı yapılandırıyor. Neticede dimağda iman nuru oluşuyor. İtikadın çapı 
ve kalitesi ise terklerle, marifet ve tefekkürlerle artıyor.  
 
Oturması için tekrar dönüyorum başa: Taklidî itikadın istinad kalalarının 
sarsılmasına, uzaklaşmasına ve perdelenmesine sebeb Şeriat-ı Muhammediyeye 
ve Şeair-i Ahmediyeye edilen tahribattandır. Şeriat-ı Muhammediye Şecere-i hilkate 
bakan yön, fıtratı etkileyen. Şeair ise İslami örf, adet ve anane yani Sünnet-i Seniye. 
Gördüğün zaman seni tevarüsen geçmişe taşıyor. Şeair: geçmişi geleceğe taşıyan 
objeler, simgeler, şekiller mesela minare, tesettür, sarık, mezar taşları vb. 
 
Taklidî iman; anne babadan gelen bir imandır. Bu iman insanı kurtarıyor ama çok 
tehlikelere maruz kalıyor, çünkü sarsılabiliyor. Üç kategori var: taklidî, tahkikî, batıl. 
Taklidî iman yanlış bir itikad değil, güçsüz, kurumuş yaprak gibi darmadağın olur. Onu 
tutan kalalardı. Bunlar gidince, taklidî à batıla dönüşür. Eylemde görünüşü: taklidî 
iken, tarafgirliği vardı. Dostu düşmanı belli idi. Fakat sarsılınca, dostu düşmanı 
birbirine girdi. Yani Allah düşmanına dost oldu. Allah bu noktada eyleme fazla 
bakmıyor. Allah’ın en çok dikkat ettiği, Kur’an’da da görürsün, tarafgirlik. İslamiyet; 
hakka tarafgirlik, teslim ve inkıyaddır. İman; hakkı kabul ve tasdiktir. “Sema ve 
yerdekilerin ettikleri kadar ibadet etsen ama dostuma düşman ve düşmanı dost olursan 
şanıma yemin ederim ki sana azab ederim” diye buyurmuş bil-mana Allah, İsa as’a. 
İsa as bir Ulü-l Azm Peygamberdir. Amellerimizin ruhu; ihlastır. İhlasın da ruhu; El 
hubbu fillah vel buğzu fillahtır. Çünkü “Vela terkenü ilallezine zalemu fete messe 
kümun nar”. Bir ayette de “Allah’tan ümidini ancak kafirler keser” Ama günahı ancak 
kafir işler demiyor, Müslüman da günah işleyebiliyor. Kur’an Müslümanı tanımlarken, 
günah işlemez demiyor. Müslümanda ye’is olmaz diyor. En sarih ifadeyle tarafgirliği 
anlatayım: “Feveylüllil musallin”, yani “o namaz kılanlara yazıklar olsun”. Namazın 
şekline yazıklar olsun demiyor. Namazı suratına fırlatılacak. Bir hadis-i şerif: “Kişinin 
namazı sizi aldatmasın”. Namaz İslamiyet’in onuncu senesinde farz oldu, mi’racta farz 
oldu. Ondan önce ne vardı? Allah’ın dostu ve Allah’ın düşmanı vardı. On sene bunu 
işledi. Şimdi adam süfyana, deccala taraftar oluyor. “Habitad amaluhu” yani sayı ne 
kadar büyük de olsa sıfır ile çarparsan eşittir sıfır. Hiçbir şey kalmadı. Yeter ki kafire 
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taraftar olmasaydın da namazında olmasaydı. Beş vakit namazı kılıyor ama süfyanla 
beraber. Namaz kılmıyor ama süfyana düşman. Namaz kılmaması kendine zarar ama 
Allah’ın dostuna dost, düşmanına düşman oldu ise, İslamiyet’in içindedir. Bunun tersi 
olunca, İslamiyet’in dışına çıkıyor.  
 
Dimağ ve vicdanda itikad ve iman döngüsü şekli: İtikad imanı netice veriyor dedik. 
Sonra iman dönüyor, itikadın kalitesini ve çapını arttırıyor demiştik hatta Rahman ve 
Rahim isimlerini de eklemiştik (Bak Dimağ 44.ders). O dersteki şemaya eklemeler 
yaptık: 
 

 
Vahiy Allah’tan hidayet şeklinde dimağa geldi ve ilk etapta dimağda itikadı oluşturdu. 
Bu itikad kalbimizde ve vicdanımızda İman-ı Billah’ı netice verdi. Önceki derste dimağ 
ve kalb diye ayırmıştık yani kalbi bütün olarak ele almıştık. Şimdi ise vicdanın 
mertebelerine uygulamak istiyorum. Zaten dimağ ve vicdan ikisi kalbtir. İmanın yeri de 
vicdanda zaten, Risalede öyle geçiyor. Doğru itikad imanı netice veriyor. Nerde? 
Vicdandaki İradede. İrade bize ait olmadığı için de zaten uyuyor buraya. Burada oluşan 
İman-ı Billah taklidî iman. Bu aşamadan sonra tecerrüd ve ibadetlerle vicdandaki zihin 
mertebesine çıkarsa, Marifetullah mertebesine terakki ediyor. Marifetullah yapabilen 
bu iman dönüyor dimağa ve orda itikadın kalitesini ve çapını yükseltiyor. Bu itikad 
Marifetullah yapabilir hale geliyor. Dimağ, tekvinî ayetleri kelam sıfatından gelen 
ayetlerle birleştirip Marifetullaha dönüştürüyor.  
 

Kalite çapını yükseltti 
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Sual: İtikadın çapı mı genişliyor? 
Elcevab: Vahiy ile oluşan itikad Marifetullah yapamıyordu ama vicdanın yapılandırdığı 
itikad artık Marifetullah yapabiliyor.  
 
Bu Marifetullah yapabilen itikad da dönüyor ve vicdanda Hisse taşınıyor ve 
Muhabbetullah oluyor. Bu Muhabbetullahda da terakki ettikçe Latife-i Rabbaniyesi artık 
Müşahedetullah ile eneye götürüyor. Bismillahirrahmanirrahim döngüsüyle “Be” nin 
noktası olan eneden Lezzet-i Ruhaniyeye geçti.  
 
Tekrar: Dimağ ve vicdan kalbin birer ayaklarıdır ve devamlı bir döngü var. Dimağ-
vicdan-dimağ-vicdan diye devamlı bir döngü var. Besmeledeki Allah à vahiy, Rahman 
à dimağ ve Rahim à vicdan. Rahman; kafir mümin fark etmiyor, herkeste çalışıyor. 
Rahim ise kalbleri hatm edilmemiş Müslümanlarda çalışıyor. Fetret ehlinde de kısmen 
çalışıyor, iman etsin diye. Bunların fıtrî imanları var.  Şimdi vahiy-dimağ-vicdan à üç 
döngü var. Vahiy geldi, dimağı yapılandırdı. Biz itikad ettik. Bu ilk döngü önce vicdanı 
çalıştıracak. Vicdanın ilk kapısı İrade. “Elestü bi Rabbiküm” da da bu irade kullanıldı. 
Şu an ihtiyarımızı kullanıyoruz. İrade vicdana ait bir sıfat. Vicdanda iman balını yapan 
irade aktif oluyor ve İman-ı Billah oluyor. İtikaddan sonra İman-ı Billah oldu vicdanda.  
 
Sual: İrade bize ait değil dedi Osman abi. Ne demek istedi? 
Elcevab: İtikadı biz oluşturuyoruz ama iman bize veriliyor. İşarat-ül İ’caz 42: “İman, 
Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre: “Cenab-ı Hakk’ın istediği kulunun kalbine, cüz’-i 
ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur.” denilmiştir. İman kalbe konulan bir 
nurdur. Bize veriliyor, biz oluşturmuyoruz. Allah’ın İrade sıfatı burada tecelli ediyor. 
İradenin cüz’isi yok. Tek bir yerde geçiyor ama bu manada değil. İrade-i İlahiyenin 
bizdeki cilvesi vicdandaki irade. 
 
Dimağda olan her şey vicdana iniyor zaten. Hatmedilmişse geri dönüyor. Vicdan kabul 
ederse giriyor. Vicdanın ilk kapısı olan iradeye geldi, onayladı à iman-ı billah oluştu. 
İradenin içerisinde ibadetullah var. Vicdanın ikinci kapısı zihin aktif oluyor. Bunun 
vazifesi Marifetullah. Marifetullah olabilmesi için tecerrüd gerekiyor. Tecerrüdsüz 
olmaz. Sözlerden okuduk: Enaniyeti terk, bizzat nefsi hiç olduğunu ve Mucid-i 
Hakiki’nin ayine-i tecellisi olduğunu gördüğü vakit ne kazanıyor? à bütün mevcudatı 
ve nihayetsiz bir vücudu kazanıyor. Marifetullah ile imanın kalitesi yükselince, dimağa 
dönüyor ve itikadın kalitesini yükseltmeğe çalışıyor. Tecerrüdlerle Marifetullah olanın 
misali şudur: Allah Resulü Sahabesine (bil-mana) sormuş: “İlim yapmadan ilim ister 
misiniz?” “Nasıl olacak bu” diye sorduklarında: “Takvanızı arttırın” diye cevaben 
buyurmuş. Bu sefer ilhamlar yağıyor dimağa ve marifetullah balları oluşuyor. Bu birinci 
döngü. Çapı yükselmiş olan bu itikad tekrar vicdana dönecek. Sebebi: vicdan henüz 
tamamlanmadığı için kemalini bulamaz.  
 
Sual: Tekvinî ayetler ikinci döngüde mi devreye giriyor? 
Elcevab: Birinci döngüde de var tekvinî ayetler ama pek kimse kullanmıyor. Vahiy 
geliyor, Allah’ı kabul ediyor veya etmiyor. Peygamber efendimiz asm’ın mucizelerinden 
biri de tekvinî ayetlerdir. Peygamberimizin asm insanların Müslüman olmasına vesilesi 
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ilim ile azdır, mucize ile daha çok Müslüman olan olmuş. Peygamberleri peygamber 
yapan ilim değildir, mucizedir. İlim şeytanda da var. Tekvinî ayetleri kullanmış: elinden 
su akmış, ayı ikiye bölmüş, az taamla çok kişi doymuş vs. 
 
Birinci döngü tamamlanınca tekrar vicdana geçiliyor. Sebebi: vicdan henüz 
tamamlanmadı. Dimağdaki itikadın kalitesi yükselmeden vicdanın ikinci tarafı 
oynamıyor. Kalitesi yükselmiş olan itikad vicdanın üçüncü kapısı olan hisse geliyor. 
Histe Muhabbetullah oluyor. Muhabbetullah yani “El hubbu fillah vel buğzu fillah” yani 
“Allah için seveceksin, Allah için buğz edeceksin” olursa, Allah sever seni. 
Muhabbetullah ise İman-ı Billah’ı kapsıyor, dikkat ederseniz. Şimdi burada Allah’ın 
dostuna düşman, düşmanına dost olunca, bu iman hiçbir işe yaramıyor, dinamitlemiş 
yani yok etmiş oluyor. His vicdanın üçüncü mertebesi olduğu için birinci mertebesini 
kapsar. Yani his Muhabbetullah olabilmesi için “El hubbu fillah vel buğzu fillah” olması 
lazım. “Ve lâ terkenû ilâllezîne zalemû fe temessekumun nâru”. Messe yani dokunsa 
yanar diyor, zalime meyletme. Allah’ın dostlarına düşman olunca hem İman-ı Billah’ı 
hem de Marifetullah’ı yani irade ve zihni ortadan kaldırıyor ve şeytanlık oluyor artık.  
 
Muhabbetullah oluşunca Latife-i Rabbaniyeye geliyor. Bu sefer vicdan kemalini 
bulunca, içe dönük olmaya başladı yani lezzet-i ruhaniye, müşahedetullah başladı. 
Şimdi vicdan tamamlandı. Aslında vicdan tamamlandı demek à kalb ve vicdan 
tamamlandı demek yani cem’inden kalb bütünlüğe geldi. Bütünlük eneye taşıyor. 
Bunun da kalitesi yükseliyor. Bu ene biliyorsunuz besmelenin “Be” harfindeki noktadır. 
Böylelikle Bismillahirrahmanirrahim “Allah – Rahman – Rahim” döngüsü 
anlatılmış oluyor. Eneye doğru giden döngüde ruh da var, yani zatî sıfatlar. Şimdiye 
kadar konuştuklarımız sübutî sıfatlardı. Ruh işlenirken zatî sıfatlar var. Yani aslında 
Latife-i Rabbaniyeden direk eneye olmaz. O kaçıştı.  
 
Zatî sıfatlar ilerleyince Şuunat-ı Zatiyedeki Şefkat-i Mukaddese, Muhabbet-i 
Münezzehe vs ile şuunattaki ayinedarlığımız başlıyor yani Şuunat-ı Zatiyedekilerin 
bizdeki karşılıkları. Bunu da bitirdikten sonra à Eneyi oluşturuyor.  

 
Sual: Lezzet-i ruhaniye ruhu temsil eder mi? 
Elcevab: O vicdana ait. Ruhun içinde hem Şuunat-ı Zatiye de var, Sıfat-ı zatiye de var. 
Ayrı bir şey değiller. Kalb sadece bir tarafıdır.  

• Vücud 

• Kıdem 

• Beka 

• Vahdaniyet  

• Muhalefetun lil havadis 

• Kıyam-ı bi nefsihi 

• Tekvin 

Şuunat-ı 
Zatiyeye 
 

Ruh  à zihayattı 

         à zîşuurdur 

         à kanun-u emrîdir 

         à vücud-u haricîdir 

bunları 
aktif 
eden 

Ene 
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Son dersin hülasası: Kalın ve ince Mesneviden baktım ve tekrar yeniden toparladım. 
“Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allah-u Ekber” ile alakalı bölümleri okudum. Dimağa 
vahiy geliyor. Dimağ vahiyle muhatab olduğu zaman kendi Edille-i Şer’iyesini 
oluşturuyor: Kitab, Sünnet, İcma’, Kıyas yani itikad oluşuyor. İtikad; kendi 
kazanımındır, usulle, prensiple gider. Gayblarla, metafizikle meşgul değil. İman 
gaybadır. İtikad zahirdir, usuldür, kitaptır, sünnettir, ilm-i usul-üd dindir.  
 
Sübhanallah dimağa, Elhamdülillah kalbe, Allah-u Ekber de ruha bakıyor: Dimağ 
alışmadığı bir vahiyle muhatab olunca, hayret ediyor ve hayretinden Sübhanallah 
diyor. Sübhanallah celalî alemlerde kullanılan bir mukabeledir. Cemalî alemlerde 
Elhamdülillah kullanılıyor. “Vücud kainatları ve hadsiz adem alemleri birbirleriyle 
çarpışırken ve Cennet ve Cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücud alemleri 
“Elhamdülillah, Elhamdülillah” ve bütün adem alemleri “Sübhanallah Sübhanallah” 
derken…” (Şualar 262) sarih olarak burada geçiyor.  
 
Nokta-i Nazar: Namaza başlarken niye Sübhaneke ile başlıyoruz diye hep hayret 
ederdim.  
 
Vahye ilk muhataplığın hayret ve muhabbetin ifadesiymiş. Yani vahye muhatab olan 
dimağ hayretinden Sübhanallah der. 
 
Sual: Sübhanallah’ı dimağ ile nasıl birleştirdiniz? 
Elcevab: 1.delil: Mesnevi-i Nuriye’de Sübhanallah’ı anlatırken dimağın yapısı 
mukabele ediyor. 2.delil: Ayet-i Kübra’nın birinci makamında “bimüşahedeti”, 
Sübhan’lar kullanılıyor. İkinci makamda hamd ile alakalı mukabele anlatılıyor. Yani 
şehadetle alakalı hayretler yani Sübhanallah. 
 
Namazdaki sonraki tesbihatın otuz üç adetiyle dimağ, kalb ve ruhta çalışması 
şekli: 
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Vahye ilk mukabele etme sistemi dimağdır. Dimağ, bu vahiyle oluşan itikadla dediği 
Sübhanallah. Bu Rahman’dır, geneldir. Bu itikad doğru bir itikad olmuşsa… bu sistem 
herkeste çalışıyor. Kafir-mümin fark etmeden seyrettiğimiz filimler, dinlediğimiz 
müzikler vs. ne olursa olsun, dimağa girdikten sonra vicdan ve kalble beraber çalışıyor. 
Mesela fizikte primer ve sekonder diye sargı var yani giriş sargısıyla çıkış sargısı. İki 
kat yaparsan, çıkışta volt iki kat çıkar. İki kat düşürürsen, iki kat düşürüyor. Elektrik 
düşüp büyüyorsa dengede tutmak için giren çıkan eşit tutuluyor. Eskiden İstanbul’da 
elektrikler bir düşerdi bir yükselirdi. Buzdolapların ve televizyonların başlarında bir 
cihaz- regülatör- vardı. Bu giren ve çıkan elektriği dengelerdi.  Buralara tefekkürümü 
niye taşıdım? Bu sistem tamamlanınca ne oluyor diye soruma eski malumatım cevap 
verdi. Koca konteyneri kaldıran aracın elektrikli mıknatısı var. Elektrik verince mıknatıs 
konteyneri kaldırıyor. Elektriği bırakınca, mıknatıs özelliğini kaybediyor ve konteyneri 
bırakıyor. Elektrik cihazı iki şekilde olur: 1- yükseltmek ve dengelemek ve 2- onunla iş 
yaptırmak, mıknatıs gibi. Mıknatısın o gücü sargı ile alakalıdır. Çıkış ve girişi ve dengeli 
olması sargı ile alakalıdır. Sargı ise otuz üç dür. Kalın Mesnevide söylüyor: 
Sübhanallaha baktığımız zaman müstakil bir ifade değil, bütünselin dışa vuruşu olarak 
gözüküyor. Sübhanallah müstakil gibi görünürken içerisinde otuz üç tane celalî 
esmaları barındırıyor yani cehennemle alakalı, Kahhar’la alakalı, depremle alakalı, 
azametle alakalı yani bu esmaların hep iktizasıdır. Otuz üç tane celalî esmaların 
bütünselliği Sübhanallah yani paketin adıdır Sübhanallah. Baktığımız zaman otuz 
üç tane dişliğe benziyor yani elektriğin sargısı otuz üç. Otuz üç olmadan 
tamamlanmıyor, çünkü doksan dokuz esma var ve diyen kişi ile yüz ediyor. Kalble 
alakalı yine otuz üç tane cemalî esmalar var yani kalb ile alakalı, muhabbetle alakalı, 
içsel yapı ile alakalı. “Elhamdülillah” kendisi müstakil bir isim iken –hamd- barındırdığı 
cemal ülkesi. Adem alemleri –hatta cehennem bile değil- Sübhanallah Sübhanallah 
derken, vücud alemleri Elhamdülillah Elhamdülillah derler diyor Üstad. Vücud 
alemlerin içerisindeki alemler yani her bir alem esmadır. Dimağ ve vicdan döngüsü 
sanki elektrik trafosundaki gibi primer ve sekonder sargı gibi.  
 
Sual: Celal ve Cemal’den Kemal çıkıyor ya, o zaman Allah-u Ekber de kemalî 
esmaların cem’i mi? 
Elcevab: Evet. Çok dikkatimi çekmişti. 9.Sözde ve sadece burada ilk önce 
Sübhanallah sonra Allah-u Ekber ve en son Elhamdülillah diye geçiyor. Şualarda ilk 
önce Celal’i sonra Cemal’i ve en son Kemal’i işliyor dikkat ederseniz yani Celal ve 
Cemal bir araya gelince ortaya Kemal çıkıyor. Celal alemlerini Sübhanallah temsil 
ediyor. Sonra Cemalî derken vücud alemlerini kasd ediyor. Vücud alemleri de 
Elhamdülillah diyorlar. Onların da otuz üç tane esmanın bütünselliğidir Elhamdülillah.  
 
İman; doğru bir itikada verilen cevaptır. İmanı sen elde etmiyorsun. İtikadı ise sen elde 
ediyorsun. Edille-i Şer’iyye ile mihenge vurarak doğru bir itikad oluşuyor. İman ise, 
Allah’ın doğru bir itikada verdiği cevaptır... “İman, Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre: 
“Cenab-ı Hakk’ın istediği kulunun kalbine, cüz’-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği 
bir nurdur.” denilmiştir.” (İşarat-ül İ’caz 42) İman kalbe konulan bir nurdur. Yani insanın 
elde ettiği bir kazanım gibi değil. Bu tamamen ihsan-ı İlahîdir; iman. İtikadı sen 
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oluşturuyorsun, imanı Allah veriyor. İman Allah’ın Zatının bir nuru olduğu için gidip 
alamazsın onu.  
 
İtikad terklerle güzel bir itikada ulaşıyor. Vicdandaki iradede iman-ı billah olunca 
ibadetullah oluyor ve vicdandaki zihne atılıyor. Zihnin ibadeti tecerrüddür yani şirkten, 
kesretten tecerrüd vs. ile burada marifetullah oluyor. Vicdanın bütün meratibleri 
tamamlanmadan tekrar dimağa gidiyor döngü. Dimağın kalitesi marifetullah ile 
yükselince, taklidî olan itikad tahkikî itikada dönüşüyor. İtikad tahkikiye dönüşünce 
tekrar vicdana aktarım yapılıyor. Vicdanın hissine. Burada muhabbetullah oluşuyor. 
Burası “El hubbu fillah vel buğzu fillah” yani Allah için dost, Allah için dost olmakla 
çalışıyor. Eğer Allah dostlarına düşman olursan, Allah’ın düşmanlarına dost olursan 
buraya kadar içerisine aldıkları yani iman-ı billah ve marifetullah anlamsız oluyor, yok 
oluyor, iptal ediyor. Allah’ın dostunu bilemezsen de düşmanını bilirsin. Allah düşmanı 
kesif olduğu için dışarıdadır yani eylemlerle kendisini gösterir.  
 

 
 
Muhabbetullah olunca, Latife-i Rabbaniyeye atıyor. Bu da bir sistem, bir yapıdır. Bu da 
müşahedetullah ile çalışıyor. Latife-i Rabbaniye müşahedetullah ile Allah’ı görüyor 
ama kafa gözü ile değil. Derslerde, namazlarda, bazı hâletlerde, tefekkürlerde bir tatlı 
hâl olur yani bizde huzur olur, hazır olduğu için. Hazır olmazsa, bizde huzur olmaz. O 
tatlı hâl, Latife-i Rabbaniyenin Allah’ı gördüğünü gösteriyor.  Ama şu kahrolası cehalet 
gözün gördüğü gibi istiyor kulağın gördüğünü. Kulak da görüyor, dil de görüyor, burun 
da görüyor, akıl da görüyor, kalb de görüyor, elle de dokunarak görüyor. Biz görmeyi 
akla indirgediğimiz için görmüyoruz oysa kulağın gördüğünü göz görmez. Vicdanî bir 

BEN’im 

Kalite çapını yükseltti 

Allahu ekber 

Subhanallah  Elhamdülillah  
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göz dimağın gözünden farklıdır. Kulağın gözü ile burnun gözü farklıdır. Latife-i 
Rabbaniye Allah’ı görüyor. Latife-i Rabbaniye sistemdir. Burada müşahedetullah 
olarak gözükür ama bizde lezzet-i ruhaniyedir. Lezzet-i ruhaniye olması, gördüğünü 
gösteriyor. Böylelikle vicdan tamamlanmış oluyor. Bu tamamlanınca ruha getiriyor.  
 
Celal, Sübhanallah – Cemal, Elhamdülillah à bu ikisi tamamlanınca Ruh 
onaylıyor àKemal, Allah-u ekber. Bu üçgen. Üçgen İsrail bayrağında, Bermuda 
şeytanın üçgeninde, nuskalarda yirmi otuz tane sıralamıştık geçenlerde.  
 
Namaz tesbihatında otuz üç adet tesbihin ve sıralamasının hikmeti: Hep çok 
merak etmiştim: niçin otuz üç tane ve niçin bu sıra diye. Sübhanallah yerine 
Elhamdülillah koysak olmaz. Namaz tesbihatında Allah-u Ekber diye başlarsak, vahiy 
ruha gelmiş oluyor. Elhamdülillah diye başlarsak, vahiy direk kalbe gelmiş oluyor. 
Vahiy kalbe gelmez, ilk önce dimağa gelir. O vahiy sisteminde ve bizde oluşan sistemin 
simgeselliğidir tesbih. Niçin otuz üç tane ama otuz beş tane değil diye soracak olursak, 
Üstadın Barla lahikasında bir misali var. Anahtar-kilit misali. Bir dişli fazla veya eksik 
yapsan, açmaz. Dimağı vahye ilk muhatab yapan ve itikadı oluşturan esmalar otuz üç 
tanedir.  
 
Sual: İman-ı Billah’ı mec’ule yerleştirirsek, zihin-marifetullah esmayı talim 
ediyor, hissi sıfata yerleştirirsek, latife-i rabbaniyeyi de şuunata yerleştirmek gibi 
bir silsile olur mu? 
Elcevab: Olur ve uyuyor zaten. Bu ikinci sargıda oluyor. Her sargıda bu olmuyor. 
Mesela elektriğin ilk bobin sargısı otuz, öteki sargıyı atmış yapsan, çıkışı atmış olur. İki 
katı oluyor. On verdiysen, yirmi çıkacaktır. Yani bu ilk girişi. Sonraki her harekette bu 
olmuyor. Yani az önce konuştuğumuz döngüler ilk girişti ve ruha tamamladı ama daha 
otuz iki tane var. Yani vahiy geldi, döngü oluştu ve latife-i rabbaniyeye geldi à bu bir. 
Sonra sanki yeniden vahiy geldi, döngü oluştu ve latife-i rabbaniyeye geldi à bu iki. 
Böyle otuz üç defa tekrar olacak. Her dönüşte bunlar (İbadetullah, marifetullah, 
muhabbetullah ve müşahedetullah) farklı unvan alıyor.  
 
Sual: Sanki böyle bir ifade vardı. Her tesbit farklı meratibde gibi? 
Elcevab: Evet, zaten Ayet-ül Kübra’dan vardım oraya. Mesela Üstad diyor ki Şazeli, 
Geylani, İmam-ı Rabbani gibi zatlar kâinatı ve zerratı tesbih taneleri gibi görüyor. 
Mesela Sübhanallahdan anlatayım: Dağlara bakıyor. Dağlardaki o mükemmeliyeti, 
ondaki hikmeti, sanatı, bütünlük içerisindeki vazifesi vs. Bunları okuyor, tefekkür 
ediyor, hayret ediyor, ruhun coşkunluğuyla (dağlarda birçok şey var: tarak olması, 
hayvanlar olması vs. yani bir tane isim değil orda) isimlerin bütünlük içerisinde 
çalışmasına hayret edip muhabbet ediyor à bu bütünselliğe bir isim koyacaksın, 
bunların hepsini, bütünlüğü tanımlayacaksın. O da Sübhanallah. Bu Sübhanallah, 
dağların dışa vuruşudur. Zahirde Sübhanallah bir kelam iken o içerdeki resmin 
detayların bütünlüğüdür. Sonra bulutlara bakıyor. Buluttaki mükemmeliyeti, 
vazifesini, şuursuz olduğu halde şuurlu vs. ve buna yine hayret ediyor, muhabbet 
ediyor, ruhunda coşkunluk oluyor ve bulutun vesilesiyle olan bu coşma haline 
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Sübhanallah diyor. İkisi Sübhanallah ama birisi dağların dışa vuruşu, ötekisi bulutların 
dışa vuruşu olan Sübhanallah, sonra nehirlerin ifadesi Sübhanallah.  
 
Mesela deveye binen bir adam hayal edin. İlk ne görüyorsa, oradan başlıyor. Kur’an-ı 
Kerim deveye binen bir adam tasvir ediyor. İlk ne görüyorsa sonra görüyor, görüyor, 
görüyor ve birinci mertebe bitiyor, Ayet-ül Kübra. Şehadet ediyor yani “bi şehadeti” 
sonra “bi müşahedeti”. Ayet-ül Kübra’nın birinci makamı Sübhanallah, ikinci makamı 
elhamdülillah. İkinci makamında müşahede oluyor.  
 
“Âdeta harekât-ı salatiyede tekrarla Allah-u Ekber Allah-u Ekber demekle kat-ı 
meratibe ve terakkiyat-ı maneviyeye ve cüz’iyattan devair-i külliyeye çıkmasına bir 
işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır. Güya 
her bir Allah-u Ekber bir basamak-ı mi’raciyeyi kat’ına işarettir.” (Sözler 199) 
 
Marifetimiz haricinde à yani birinciyi biliyorum, ikinciyi bilmiyorum. Marifetimiz harici 
yani bir şey oluyor ama tanımlayamıyoruz. Birinci elektrik geldi döngüyü tamamladı, 
bu bir. Tesbihdeki birinci Sübhanallah. İkinci döngü marifetimiz haricinde oluyor. Yani 
orda artık ibadetullah, marifetullah vs. değil, başka bir şey ama isim bulamadım. Ayet-
ül Kübra’nın birinci makamı Sübhanallah, bi-şehadeti. İkinci makamı Elhamdülillah, bi-
müşahedeti. Sonra Kemal. Celal ve Cemal’in bütünselliği yani bizim ifademizle 
çarpışmasından Kemalat çıkıyor, mahlukat çıkıyor. Allah Vacib-ül Vücuddu, 
mekândan, zamandan ve maddeden vs münezzehti. Bu maddeyi nerden buldu? 
Toprağı, taşı, kayasını? Celal’ini ve Cemal’ini çarpıştırarak Kemal’i denilen, o iki 
sistemin dışında ama onları anlamlandıran, tanımlayan bir sistemde çıkıyor: Kemal. 
İnsan veya Şecere-i hilkat. 
 
Celal ve Cemal denilince sanki insan canibinden ve Kemal Allah canibinden, çünkü 
Allah canibinden hayır-şer yok hepsi hayır, hepsi vücud. Otuz üç Sübhanallah, otuz üç 
Elhamdülillah ve otuz üç Allah-u Ekber, toplamı doksan dokuz. Buna sahiplenen kişi 
tamamen ötelere taşınmaya başlıyor. Burada işte Kab-ı kavseyn çıktı, ona çalışmaya 
başladım. Mi’ractır Kab-ı Kavseyn. Herkesin Kab-ı Kavseyni farklıdır. Öyle sabit bir 
Kab-ı Kavseyn yok. 
 
Ayet-ül Kübra’nın birinci makamı bi-şehadeti, ikinci makamı bi-müşahedeti, ondan 
sonra artık kemalatlardan bahsediyor. Suretler bitti, hakikatlara geçiyor. Eşya ile 
alakası yok artık, geçti. Birinci makam Rahmaniyet, ikinci makam Rahimiyet ondan 
sonra hakikatlar anlatılıyor, Kemalattır. Suretten hakikata geçiyor, enfüse geçiyor. Her 
bir Allah-u Ekber tekrar zannediliyor oysa pervane misal aşağı yukarı dönerek elektrik 
yükleniyor ve şehirde kimisi onunla ekmek pişiriyor kimisi de dikiş nakış yapıyor ötekisi 
bilgisayarını çalıştırıyor kimisi de inşaatta tuğla çekiyor.  
 
“Âdeta harekât-ı salatiyede tekrarla Allah-u Ekber Allah-u Ekber demekle  
kat-ı meratibe         à Dimağa işaret 
ve terakkiyat-ı maneviyeye     à Vicdana işaret 
ve cüz’iyattan devair-i külliyeye çıkmasına  à Ruha işaret 
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bir işarettir ve marifetimiz haricindeki kemalat-ı kibriyasının mücmel bir unvanıdır. Güya 
her bir Allah-u Ekber bir basamak-ı mi’raciyeyi kat’ına işarettir.” (Sözler 199) 
 
Ve devamında: “İşte şu hakikat-ı salattan manen veya niyeten veya tasavvuren veya 
hayalen bir gölgesine, bir şuaına mazhariyet dahi, büyük bir saadettir.” Hakikat-I Salat 
yani salatın kendisi değil. Mesela namazda durdu. Namazda kafasını sağa sola 
çevirmek namazı bozmaz, mekruhtur. Kıbleyi yapan kafa değildir. Kıbleyi yapan sadr. 
 
Nokta-i Nazar: Tasavvuren ve hayalen demesi şu: hususî dünyanı umumî dünyan ile 
eşitliyorsun.  
 
Küçük kâinat olan ben ile büyük kâinat olan Şecere-i hilkati eşitlemek.  
 
Nokta-i Nazar: Otuz üç celalî, otuz üç cemalî ve otuz üç kemalî isimler. Efendimiz 
asm’ın hayatında tezahürü ve mucizesi dediği hem nihayetsiz muktesid hem nihayetsiz 
cömert yani celalî ve cemalî cem ederek kemalî oluyor. Nokta-i müntehası kemali 
oluyor. Muktesid & cömert à ikisini cem eden kemalî. Nokta-i müntehada deniliyor 
ama aynı zamanda adetullaha uyuyor, zırh giyiniyor vs. Çok şefkatli ama adam 
öldürüyor (cihatta). “El hubbu fillah” ın da en nihayet mertebesinde, “vel buğzu fillah” 
ın da en nihayet mertebesinde.  Cenab-ı Hakk bu kadar cemali ve bu kadar celali bir 
yerde cem etmiş, kemal olmuş.  
 
Sual: Otuz üç celalî, otuz üç cemalî, otuz üç kemalî diye esmalar tasnif edilebilir 
mi?  
Elcevab: Edilebilir, en sarihi insanın zahirine yani hasna ve çiçeğin zahirine yetmişten 
ziyade deniliyor.  
 
Sual: Esmalar sadece doksan dokuz tane mi? 
Elcevab: doksan dokuz tanesi kâinatta, şecere-i hilkatte bin taneden fazla. İmam-ı 
Gazali Hz. diyor ki, enfüs alemini anlatırken: “en az dört bin esma var”. Zaten had 
koymak nakıslıktır. “Enfüse geçenin ondan sonra yolu çooook uzundur, dört bin esma”.  
 
Sual: Yani otuz üç celalî esma dimağımıza, otuz üç cemalî esma kalbimize 
bakıyor diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet. Mesela Rahman’ı götürüp kalbe koyamazsın ki, Rahim’dir o. Kafir 
mümin fark etmeden rızıklandıran Rahman geneldir ama Rahim ise Müslümana hastır. 
Mesela Vedud genel değil. Hizmet-i imaniye ve Kur’aniye’de Rahim ve Hakîm isimleri 
verildi diyor Üstad, herkese verilmiyor. Ayette “Ve men yu’tel hikmete fekad utiye 
hayran kesira” yani “Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiş”. Hikmet 
dimağa bakıyor. 
 
Şemadaki “Be” harfi Vacib-ul Vücudu simgeler. Harflerin simgeselliği ile ulema çok 
meşgul olmuş. İlm-i huruf-u Kur’anî ile meşgul olan ulema “Be” nin Vacib-ul Vücudu 
anlattığını söylemiş. Altındaki nokta ise Vacib-ul Vücudun dışındaki mahlukatın cem-
ül cemi veya cami-ül ezdadı. O da en cami olan insandır. Bunu Hz. Ali de söylüyor: 
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“bütün kâinat Kur’an’da, Kur’an Yasin’de, Yasin Fatiha’da, Fatiha besmelede, 
besmelenin be’sinde. Cahiller o noktayı çoğalttılar.” 
 
Sual: O dişli şemadaki ene ortada ana dişli olarak mı düşündünüz? 
Elcevab: Dişli düşünmedim. Doksan dokuz dişli kemal bulunca senin enen ortaya 
çıkıyor ve bu Be’nin noktasına denk geliyor ve üçgenin dışında. Doların üstündeki 
Tevrat sihrinde üçgenin içinde göz var. O seni içeriye alıyor. Bizim üçgenimizdeki göz-
ene üçgenin dışında, her şeye dışarıdan bakmak ve her şeye hâkim olmak için. “Fihima 
fih” İçim dışımda, dışım içimde. Mesela uykuda sen hiçbir şey hatırlamıyorsun, giren 
ve çıkan eşit sıfır. Mesela rüyadasın hem ordasın hem buradasın, yok olmamışsın. Bir 
de yakaza var. Yakazada hem orada hem burada şuurlusun. İki alemi de 
biliyorsun, uyanıklık bu işte. Hem oraya şahitsin hem buraya şahitsin. 1.Yani 
rüyada olan adam burada iken ordadır. 2.Hiçbirşey görmeyen adam hiçbir yerde 
değildir, ademi anlatır. Adem, yok olmuş. Rüya gören adam ötededir. 3.Yakazada olan 
adam hem orada hem burada hepsine hakimdir. Bunlar üç tane, üçleme... 
 
Müsbet sihir: Bazıları soruyor, niye sihir kullandın diye. Müsbet sihir kullandım. Sihir 
denilince hemen ödleri patlıyor. Oysa ilk sihri öğreten Harut ve Marut denilen iki tane 
melaikedir ama bunu insanlar yanlış yerde kullandılar. Her şeyin yanlışı da var doğrusu 
da var. Yaradılışın doğrusu imandır, yanlışı küfürdür. Hayatın yanlışı namazsızlıktır, 
doğrusu namaz kılmaktır. Bu sihir var. Kur’an için bile sihr-i beyanî deniliyor 
Muhakemat 89 da. Kur’an’ın öyle bir beyanı var ki sihir gibi seni büyülüyor. Namazın 
çekirdekleri de Sübhanallah Sübhanallah diyerek bu devre (Bak şemaya) tamamlanıp 
sihirleniyor. Devamlı senden bu elektriğin geçmesiyle, her namazdan sonra 
yapılmasının hikmeti Allah-u alem sihrin sana girmemesi için. Namaz kılmayanlara her 
türlü her şey musallat olur, çünkü içeriye sokar seni ve buhran geçirirsin. Namaz kıldığı 
halde tesbih yapmayanlarda da olur. Hatta tesbihat şahs-ı maneviyeye giriş sebebi 
olarak kabul edilir. Yani tesbihat yaparsan şahs-ı maneviden istifade edersin. Dost 
isen, taraftar olsan yeter ama şahs-ı manevi bu şekilde tamamlanır. Peki niye her 
namazda Sübhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Ekber deniliyor? Sihirleniyorsun. Sihir 
denilince hep olumsuza gidiliyor. Bu sihir; aslına doğru gitme yöntemidir. Sihr-i 
menfî ise; seni değiştiren bir yöntemdir. Sihr-i müsbet; değiştirmeden 
dönüştürüyor. Sihr-i menfî ise; değiştirerek dönüştürüyor. Şemamızdaki döngü ile 
sihirleniyoruz, elektrik tamamlanıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Kablodan elektrik akıyor. Zahirde görünmüyor ama her türlü makinayı 
çalıştırıyor. Şimdi aynı şekilde bir sihir geliyor ama kelamla. Bunu anlamak mümkün 
değil. Bu çok ilginç. Siz konuşarak bizi sihirliyorsunuz. Sizin kelamınızın içinde bu 
üçgen gizli. 
 
Şekilde düşüncesini kelama, kelamını şekle dönüştürüyorsun. Düşüncemi 
konuşuyorum. Konuşurken bu şemayı çiziyorum ve böylelikle seni sihirliyorum. Yani 
etkileniyorsun, baskısı altında kalıyorsun. Kalmamak mümkün değil. Musa as 
sihirbazlara sihir yapmadı mı? O da sihir bu da sihir ama Musa as’ın sihri hakikî sihir. 
Bir çubuk onları yutabilir mi? Ama yuttu. O da sihir. Öyle gösterdi demiyor, yuttu diyor. 
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Sihir; fıtrat-ı selimene, asl-ı fıtratına göre gidiş yöntemlerindendir. Musa as’ın 
asası nasıl yuttu? Nasıl ki cinler bizim gibi atom cinsinden değil, tezek ve kemiklerden 
besleniyor. Veya gece tezgâhta kalmış yıkanmamış bulaşıklardan besleniyor. İnsanın 
atığından, küçük ve büyük abdestten besleniyor. Yani o değnek onu yuttu. Adet-i 
İlahiye ile burada (asada) cereyan eden enerji şuradaki (diğer sihirleri) maddeyi, o sihir 
aletlerini aslına dönüştürdü, eritti onu tabiri caiz ise. Enerjiye dönüştürerek buraya 
çekti. Çekince etrafında bir manyetik alan oluşuyor. Çekende olur bu. Sübhanallah, 
Elhamdülillah deyince elektrik geçiyor. Bu sihir çekicilik oluyor. Hangi şeyi çekiyor? 
Mıknatısı çöpe attığın zaman kâğıt, naylon çekmez, demiri çeker. Sübhanallah 
Sübhanallah diyen kişide bir sihirlenme var. Cemiyetin şeylerini dışına atıyor. Halbuki 
cemiyetin sihri seni içine almıştı. Musa as’ın sihri, o da sihir. Mesela istidraç ile mucize 
birbirlerine benziyor. Her şeyin iki tane tarafı var yani. Sihrin de öyle. Başka bir sihir: 
İbrahim as’ın ateşte yanmaması, bu adetullahtır. Adetullah kanunu, normal sistem 
esmalardır. Adetullahın dışı gibi gözüken ateşte yanmaması, o ismin mertebe-i 
azamını gösteriyor. Bazı alimlere göre ism-i azama mazhar olduğu için. O da bir 
yöntemdir. Yakalarsan, sen de ateşte yanmazsın. Buna örnek: bazı tarikat pirleri ateşi 
diline tutar söndürür. O isme azamî derecede mazhar olmuş, o yüzden yakmaz. 
Şemadaki döngü, tesbih döngüsü à dimağı ve kalbi sihirliyor ve ervah-ı âliyelere 
dönüşüyor. Elektrik bobinden geçince, etrafında manyetik alan oluyor. Bu manyetik 
alana ervah-ı âliye denilir.  
 
Nokta-i Nazar: Alem-i şehadetteki temsili için yani ruh olabilmesi için sen onu 
Sübhanallah ile alem-i şehadete çıkarman lazım ki, vücud-u harici giysin, ruh olsun. 
Kanun ruha dönüşsün. 
 
Her hareket bir ervaha dönüşüyor. Namazsızsa ervah-ı habise. Namazlının tuvaleti 
bile, her mübah şey ervah-ı âliye oluyor. Namazdan sonra tesbihini çekende bu 
manyetik alan oluyor. Namaz kılmak namaz kılmamağa göre zordur. Namaz kılmaktan 
zordur dua etmek. Tesbih çekmek de zordur. Sırasıyla: namaz kılmak, tesbih, dua. 
Tesbih çekersin ama bu sefer dua zor gelir. 
 
Sual: Üstad “La ilahe illallah” ı da çektirmiş. Bu üçlemede bunun yeri neresi? 
Elcevab: La ilahe illallah bu üçünün tamamı ya, herhalde bu enenin tamamlanması, 
çünkü iman reddetmeyle başlıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Cemalî ve Kemalî isimler var ya, La ilahe illallah – La halıka illa hu, La 
razıke illa hu diye bütün Esma-i Hüsna’yı tevhidlemiş, cem etmiş. Otuz üç tevhid 
mertebesinde bütün celalî, celalî ve kemalî esmalar cem edilmiş. 
 
Bu asrın manyetizması cep telefonu: Bir tesbitim de şu: bu asrın manyetizması cep 
telefonu. Cama dikkat ede ede aleminde pencereler açılıyor diyor. (Lem’alar 135) Yani 
cep telefonuyla muhatab olan adam manyetik alana giriyor, manyetizmanın içine 
giriyor. Hiç şansı yok. Baktığın kadar burada değilsin. Bu modern köleliktir. “Nasıl ki 
bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede alem-i misale karşı 
hayalinde bir pencere açılır. O ayinede çok garaibi müşahede eder. Halbuki ayinede 
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değil, belki ayineye olan dikkat-i nazar vasıtasıyla ayinenin haricinde hayaline bir 
pencere açılmış görüyor.” Ayine cep telefonu. Ayinenin haricinde yani telefonun 
dışında yani dimağında hayaline bir pencere açılmış görüyor. Cep telefonuna dikkat 
ede ede, burası yani kafaya artık giriyorsun. Cep telefonu sihir aletidir, söylettirmeyin. 
Sihirlenmiş, sihir yapılıyor. Adamın birisi kıtmir duası yaptığı gibi. Ashab-ı Kehf 
efendilerimizin isimleriyle yapılmış. Cep telefonuna dikkat ede ede orada gözüküyor 
zannediyorsun. Orayı seyrettiğini zannediyorsun. Orda bir şey yok, burada (kafada). 
Cep telefonundaki navigasyon misali. Uydu ile (hariç) seni yönlendiriyor. Demek bize 
nazar eden hem beni hem telefonu gören birisi var. Bunun adı uydudur. Halbuki 
ayinede değil, yani cep telefonunda değil, hayalinde açılıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Cep telefonunda gördüğümüz bizde uyanıyor. Elmayı yerken aldığımız 
lezzet elmada olmadığı gibi. Elma bendeki lezzeti uyandırıyor. Yani bu gözlerle nereye 
bakarsak, baktığımız bizde uyanıyor. O zaman şu gözler aslında ayna. Bunlarla nereye 
bakarsak, karşılığını bizde uyandırıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Aslında biz karşıyı görmüyoruz. Biz burayı görüyoruz (kafa) yani 
kapkara bir yerin içindeki yansımalar. Renkler burada, dışarıda değil. Dışarısı siyah 
beyaz. Beyin renk veriyor, şekil veriyor.  
 
Yeni ders: 
 
İtikadın beslendiği, kuvvetlendiği hikmet ve intizam: “Evet her şeyi hikmet ve 
intizamla gören Sani-i Hakîm’e itikad etmezse…” (Muhakemat 120) Çıkarım: İtikadın 
alt veri tabanlarını kullanıyor. İtikadın beslendiği sıfatlarımızı öne çıkartarak, itikadı öne 
sürüyor. Yani itikadın beslendiği, kuvvetlendiği 1- Hikmet, 2- İntizam. Kâinatta bunları 
fark edip tefekkür mesleğine malzeme yapabilenin itikadı tahkikî olur. Kâinata hikmet 
nazarıyla bakıp, kainattaki intizama şahid olma nisbetinde itikadı tahkikî olur. 
Taklidîden tahkikîye geçer. Dolayısıyla dimağın diğer mertebelerinden besleniyor 
itikad. Yani itikad netice olmakla beraber aynı zamanda hepsinden tek tek besleniyor. 
Vahiy ile oluşan itikad taklidîdir. Evamir-i tekviniye değil. Ayat-ı tekviniyeye vahiy 
geliyor. Ayat-ı tekviniye kâinatta karşılık bulunca evamir-i tekviniye oluyor, tekvinî 
ayetler oluyor, kevnî ayetler. Tahkikî itikad ve tefekkür ehlinde kâinatta ayat-ı tekviniye 
ile evamir-i tekviniyeyi beraber cem ederek ortaya çıkandır intizam. Kainattaki intizamı 
herkes görmez diyor İşarat-ül İ’caz’da (sayfa 57). Çünkü ayat-ı tekviniyeyi ve evamir-i 
tekviniyeyi yani Kur’an’ı ve kâinatı yani İmam-ı Mübin’i ve Kitab-ı Mübin’i bir olarak 
görebilmekte intizam hasıl oluyor, intizam gözüküyor. Kâinatın bütünlüğü. İntizam, 
resmi bütün yapıyor. Kâinatta bir intizam var yani bir bütünlük var. Parça parça iken 
bütünlük var. Bunu anlayan insan, alemine taşırsa, tefekkür ehli bir insandır. Bu 
tefekkür ehlinin itikadı tahkikîdir. Hakikî tevhid oluyor. Taklidî itikadı tahkikî yapan 
kainattaki intizamı alemine taşıyabilen ehl-i mütefekkirde vardır. Kainattaki intizamı 
ve onu gören insan mütefekkir ise à taklidî itikadı, tahkikî oluyor. Bunu 
göremeyen -adınız gibi bilin- taklidî itikadı vardır. Tahkikî itikad nisbetinde terkleri olur. 
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“Şu gibi meseleler, müstakbeldeki nazariyata kıyas olunmaz. Zira müstakbele ait olan 
şeylere hiss-i zahir taalluk etmediği için iki ciheti de muhtemeldir. İtikad olunabilir.” 
(Muhakemat 161 / İşarat-ül İ’caz 117) Zahirde his bir şeye taalluk ederse, o zaman 
onun zıddı olmaz. Mesela bu kalem su değildir hissi zahir taalluk etti. Öteki tarafı 
olmaz. Ama gaybda olan bir şey açık olmadığı için, iki tarafa da kapısı açıktır. İtikad, 
sistemle çalışır. Gaybla çalışmaz. Gayb zahir olması lazım mesela vahiy ile. Yani 
Kur’an, kime iman edeceğiz, Allah nedir? “Kul hüvallahu ehad, Allah us-samed, lem 
yelid, velem yüled” gibi vs. Edille-i Şer’iyye yani Kitap, Sünnet, İcma’, Kıyas à itikad 
bunlara bakar. Uçuk şeylere, kişilerin, büyüklerin kalbine doğan garib haletler, o 
zatların tasavvufî veya tefekkürî haletlerine bakmaz itikad. İtikad, metinle yürür 
kısacası. 
 
Sual: İbn-i Sina haşir meselesi için: “Akıl buna yol bulamaz” demesinin itikad ile 
alakası mı var?  
Elcevab: İbn-i Sina’nın imanına birçok ulema kail değiller. İtikadı var, ama iman 
vermemişler. Üstad ona adi basit bir mümin mertebesinde görmüş. O da itikad 
ettiğinden ve muhalefet etmediğinden. Kabul etmiş, itikad etmiş ama akıl yol bulamaz 
demiş. O şimdiki panteistliği doğurdu. Cennet ve cehennem var ama burada, orda yok 
gibi veya reenkarnasyon gibi Hindistan’da da olan bir “tekrar dünyaya diriliş” anlayışı. 
Her şey buradadır cennet cehennemde buradadır vs. diyenler namaz kılmazlar, sana 
yakîn gelene kadar namaz kıl ayeti var, yakîniyetin en zirvesi bizde var derler. Oysa 
bu ayet ahireti anlatıyor yakîniyetin son mertebesi haşir meydanında oraya kadar 
namaz kıl diyor Cenab-ı Hak. Peygamber asm niye kıldı diye sorarsanız onlara, 
cevaben: Avama örnek olsun diye kılmış, derler. Onlar “yakîniyetiniz olana kadar 
namaz kılın” derler.  
 
İtikad gayba değil zahiredir, hiss-i zahiriye bakar: Metnin devamında: “İtikad 
olunabilir. İmkân derecesindedir. İtminan kabildir.” Niye itikad kullandı? İtikada Kur’an 
ile Allah gösterildi. “Bu varlığı yaratan birisi yok mu, yani böyle bir zat olması lazım” 
şeklinde. Dolayısıyla zahirî hislerde gözüken farklılıkları itikad kabul etmiyor. Mesela 
“Gafur, bu kalemdir” diyorum ama ya muhabbetinden ya imanından veya bana verdiğin 
değerden dolayı buna odun de. İtikadın bunu kabul etmez. İtikad gayba değildir, 
zahiredir. İman gaybadır. Dolayısıyla “hiss-i zahiriyi” itikad için, “hiss-i zahir, hiss-
i gaybiyi ve batını” iman için kullanıyor. Çünkü itikadsız iman yoktur. Mesela 
delilerin ve çocukların imanı var ama itikadsız olduklarından bizim bildiğimiz gibi bir 
imanı yok. Bu nedenle Hadiste bil-mana: Akılsızın dini yoktur deniliyor. 
 
Nokta-i Nazar: İtikad o zaman bu mevcudata müştaktır, çünkü onunla devam ediyor. 
İman da böyle bir şart yok. 
 
Şart yok ama bunu da kullanır iman, çünkü itikadsız iman yok. Dimağsız iman yok 
ama imansız itikad var. Çünkü batıla itikad etti. Ehl-i Sünnet vel Cemaat olup, daha 
önce konuşmuştuk, Şia ve Vehhabi, Mu’tezile gibi à bunların itikadı bozuk. İtikadı 
bozuk olup imanı olabilir. İtikadı bozuk olanlar imansız olmuyor. Esâsât, zaruriyat, 
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muhkemat ve müsellemat à bunlara muhalefet etmemek şartıyla, itikadı bozuk 
olana ehl-i bid’a denir.  
 
Müstakbel şeylere hiss-i zahir taalluk etmediği anlatılıyor. Hiss-i zahiri aşmak zordur. 
Hissinin tersine itikad etmek zordur. Bu nedenle itikada hissini reddedeceği teklif 
edilmemiştir. Demek ki çocuklarınıza da öyle uçuk şeyler değil de itikad 
edebileceği şeyler söyleyin. Hiss-i zahirîsine muhalif bir şey söyleme. İtikad 
zahirde işlediği için, malzemeyi zahirden aldığından, itikadı zor veya kolay olur. Fıtratın 
reddetmediği şeyler imkân dairesinde olduğu için hem itikad hem de iman 
dairesindedirler, çünkü hiss-i zahirîye muhalif değil. Âhiret teklifini, böyle bir âlemlerin 
varlığını fıtrata teklif edince fıtrat reddetmiyor, çünkü istikbalîdirler, nazarîdirler, olabilir.  
 
Kalemi göstererek “bu kâğıttır” dersen hiss-i zahir taalluk ettiği için kabul etmez.  Fakat 
elimde kalemi arkamda gizleyerek “Elim de bir kalem var, plastiktendir, tahtadandır” 
dersem, “olabilir” dersiniz, çünkü görmüyorsunuz yani hiss-i zahir taalluk etmiyor. Hiss-
i zahir beş duyguyla olan (Üstada göre yedi duygusuyla): göz, kulak, burun, dil 
ve el. Duygunun taalluk ettiği her şey hiss-i zahirdir. Bazı hiss-i zahir dokunmadır, 
bazısı kulakladır, bazısı göz, bazısı burun, bazısı dil. Bir de saika ve şaika var.  
 
Sual: Duyguların bütünlüğü hiss-i zahir ise, his nedir? 
Elcevab: His bağdır. İki tane var. Biri dimağa ait diğeri kalbe ait. Mesela dağcı dağa 
tırmanmak için ipi tepeye atıyor, ip takılıyor. Dağ ayrı, ben ayrı, ipe tutunup çıkıyorum. 
O ipàhistir.  
 
Nokta-i Nazar: İtikadı hâkim olan birisine hiss-i zahirîne hitab etmek lazım. Üstad 
da bu kaideyi kullanıyor. “Cehennemde yanarsınız, böyle bir kuyu var” demiyor, hiss-i 
zahire taşıyarak, bu dünyada dahi nihayetsiz elemi olduğunu, lezzet olduğunu 
gösteriyor. Bu şekilde hiss-i zahiri taalluk ediyor ve kabul ediyor. Mesela darağacı 
temsilatıyla hiss-i zahire taşıyor. Herkes ölecek dersen, kimse hissen inanamıyor, 
çünkü henüz gayb. Fakat “bir darağacı kurulmuş, herkes sırayla asılacak” denilince 
hiss-i zahir taalluk ediyor.  
 
Sual: Mucizeler de hiss-i zahir mi oluyor? 
Elcevab: Mucizeler bizzat hiss-i zahir değil ama yaşadığı için hiss-i zahir oluyor. 
İtikaddan direk imana intikal ettiriyor, çünkü yaşıyor. Mesela Ebu Cehil de bunu çok iyi 
biliyor. Ağacı çağır diyor Resulullah’a asm, o da çağırıyor. Gitsin de diyor, git diyor 
gidiyor. Bu hâlâ hiss-i zahir değil. Bu sefer adamlarına diyor ki Ebu Cehil: “Gidin hem 
ağacın etrafında hem de Muhammed’in etrafında çember olun”. “Şimdi çağır” diyor 
Resulullah’a. Çağırmış. Çağırınca, ağaç sürüklendikçe adamlar da sürüklenmiş. Bu 
şekilde hiss-i zahir oldu.  
 
Nokta-i Nazar: Üstad diyor ya, eski zamanda cehennemle korkutmak işe yarıyordu, 
çünkü itikadlar sağlamdı ve zaten herkes iman dairesinde idiler. Kalb çalışıyordu yani 
gaybı kabul eden bir yapı vardı. Hazırdı, “sen cehennemde yanacaksın” demek işe 
yarıyordu. Fakat bu asırda itikadlar bozuk olduğundan “cehennem var” diyorsun, hiç 
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kâle alınmıyor. Üstad iyi analiz etmiş. Bu asırda itikadlar bozuk olduğu için 
temsilatlarla hiss-i zahire taşıyor insanları. Eski yöntemi kullanmamış. Eskide 
itikad, iman ve şeair vardı. Şimdi üçü de zayıf.  
 
Çıkarımların devamı: Hiss-i zahirin tek yönü var, olduğu gibi. Fakat nazariyat iki 
yönlüdür, mümkündür ve mümkün değildir. Kalb ve ruhun derece-i hayatın arkasında 
olduğu için iman, böyle sorunu yok. Hiss-i zahir olan bir şey nazariyat değil artık. Hiss-
i zahirînin dışında arkasını seyretmekte değişik nazariyat çıkıyor insanlarda. Emr-i 
nisbîler var, varlığa aittir. Elma, armut vs. yani dışarıdan alma özelliğimizin 
malzemeleri. Emr-i itibarîler; aldıklarımızın dışında o aldıklarımızı kendi 
donanımlarımızla evirip, çevirip, harmanlayıp yeni bir imalat yapıyoruz. Emr-i 
itibarîlere hiss-i zahir taalluk etmemiş. Emr-i nisbîlere hiss-i zahir taalluk etmiş. 
Kitab-ı Mübin à hiss-i zahirdir. İmam-ı Mübin à hiss-i zahir değildir, mazi ve 
müstakbel olduğu için. Kitab-ı Mübin, hazır zamana mübteladır.  
 
Nokta-i Nazar:  

• Sübhanallah à Emr-i nisbî  (Dimağ)  à Kitab-ı Mübin 
• Elhamdülillah  à Emr-i itibarî  (Vicdan)  à İmam-ı Mübin 
• Allah-u Ekber  à Vahid-i kıyasî  (Ruh)   à Levh-i mahfuz 

 
Vahiy à Kitab-ı Mübin. İtikad realitedir, evamir-i tekviniyeye bakıyor ve hiss-i zahirdir. 
İmam-ı Mübin de mazi ve müstakbele bakıyor, kalbin en büyük özelliği. Dimağ, emr-i 
nisbîdir. Kalb, emr-i itibarîdir. Ruh da vahid-i kıyasîdir.  
 
Nokta-i Nazar: Birinci şahsiyet, ikinci şahsiyet ve üçüncü şahsiyete de uyuyor.  
 

• Beşeriyeti  à Dimağ. 
• Kulluğu  à Vicdan. 
• Vazifedarlığı à Ruh. 

 
İtikad ise, zahirî hayatın tanzimine bürhan, delil, hüccetle yürüyebildiği için, hiss-i 
zahirîyi aşması zor oluyor. Bu itikadın bu tarafına güzel bir misal Hutbe-i Şamiye 67. 
İtikad, hiss-i zahire göre hareket ediyor. Hiss-i zahire zıd bir şey teklif ederse, itikad 
zorlanıyor, reddediyor, kanatlarım yok diyor.  
 
İtikad, itminan, iman: “Onların zamanında şimendifer olmadığı için, elbette 
şimendiferin bir intizam ile hareket ettiğine bir itikadları olmayacak.” (Hutbe-i Şamiye 
67) Çıkarım: Zahirde usul güzel işliyorsa, itikad sağlam. İtikad zahirle, yöntemle, usulle 
gidiyor. Zahirde, hiss-i zahirde bürhansız, delilsiz, hüccetsiz olursa, itikad devre dışı 
olabiliyor. Üstad bu asır için “itikadsız asır” diyor yani asrı tanımlarken, teslimi kırılmış, 
itikadı bozulmuş bir asır diyor. Bu tren gibi, eğer raylara bakıp treni düşünürse, itikadı 
sağlam olur. “O harika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar.” O masum çocuk 
istifini bile bozmuyor, çünkü trenin bir intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde 
bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine 
olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Bu nedenle cesurdur. Bu aynı zamanda ölüm 
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korkusunun da izahıdır. Zahire bakarsan tren tünelden çıktığı an adam yiyecek gibi. 
Eski trenlerde buhar çıkıyor. Bir de karanlıktan lambalarla çıkınca sanki dabbet-ül arz 
çıkmış gibi. İntizama tabi olduğunu bilmemesinin sebebi: rayı bilmiyor.  
 

1- bir intizamına 
2- dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna 
3- cereyanı bir intizam altında 
4- birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine 

 
• İtikad etmiş   à raylar var 
• İtminan etmiş ve à intizamı anlamış 
• İman etmiş.   à arkasında şu an gözükmeyen biri var (iman gaybadır) 

 
Metnin cümlesi: “…kalbinde bir hakikatın çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve 
dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu 
kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır.” Metnin devamı: “Ve 
o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, onların onun 
kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikadsızlıklarıdır.” 
 
Çıkarım: 
 
 
 
 
Bunların tersi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kumandanını bilmemek yani Allah’sız kabri düşünmek, Allah’sız kanseri düşünmek, 
Allah’sız ameliyata girmek, vs. çoğaltabilirsin. Hem korkutan hem vehmi aktif eden; 
ikisi aklîdir. İtikad bu. İkisi kafa. Dünyanı cehenneme çeviriyor.  
 

• İtikad  à Dimağa  
• İtminan  à Kalbe ait (İtminan-ı kalb diye geçiyor) 

 
Sual: Acaba “itminan” itikad ile iman arasında bir berzah mı? 

İnsanı à korkutan  

à vicdanlarını vehme esir eden 

à kumandanını bilmemek          

à intizamına inanmamak            

à fevkalade bir emniyet ve   

à korkmamak haletini veren        

o masumun kalbinde hakikatın bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve 

dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve 

birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. 

Demek à itikad   

à itminan        

à iman         

böyle zemin istiyorlar. İstinad ve istimdad noktalarını istiyorlar. Hem 

bunlarla hürriyetleri ve cesaretleri artarlar. 

              

onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına 

inanmamak olan itikadsızlıklarıdır. 

İnsanı à korkutan  

à vicdanlarını vehme esir eden 
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Elcevab: Ben de öyle gördüm. İtminan kalbe ait şeyler söylüyor yani kalbin tatmin 
olması. Akla: bilmek ve anlamak oluyor. Kalbe de: itminan oluyor. Kur’anda mutmain 
var. “Kalbler ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur” diyor. 
 
Yukardaki dizilişler yukardan aşağıya doğru taşınıyor. Aktara aktara gidiyor. Yani ilk 
diziliş olan “korkutan, vehme esir eden” olmazsa neticesi ikinci diziliş yani “fevkalade 
emniyet, korkmamak haleti vs.” Bundan da üçüncü diziliş olan “itikad, itminan, iman” 
çıkıyor. Bunlar böyle bir zemin istiyorlar. Rayı bilmesen, korkmamak mümkün mü? 
Nokta-i istinad à Allah’a iman, Nokta-i istimdad à ahirete iman. Hürriyet ve 
cesaret bu üçü ile yani itikad, itminan ve iman ile artıyor. İnsanın itikadı olmasa ne 
kadar zelil ve zavallı olur diyor. Kendi dünyasını cehenneme çevirir. İkinci Sözde: 1-
hodgam, 2-hodbin, 3-hodendiş, 4-bedbin. Bunlar kendinde hâkim olan o anı yaşıyor 
ve dünya cehenneme dönüyor. İnsanı bedensel hayattan çıkarıp, kabirdir, kanserdir, 
veremdir vs. insanı dehşete ve vahşete sokanlardan çıkaran ve kuyulardan çıkaran 
birisi itikaddır, ikincisi itminandır ve üçüncüsü imandır. Doğru bir itikadın yoksa, doğru 
bir iman sana verilmeyecektir.  
 
İnsanı korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden onların onun kumandanını bilmemek 
ve intizamına inanmamak olan itikadsızlıklarıdır. Mesela kansersin, ömür gitti, insanın 
en büyük sorunu kabirdir. Şeytanlar ve melekler uyumaz ama cinler gündüz uyurlar. 
Gündüz bizim, gece onlarındır. Bu nedenle günahlar gece olur, vahşet, dehşet gece 
olur. Şimdi itikadın yoksa, itminanın yoksa, iman zaten neticedir, yani “fevkalade 
emniyet” veren itikaddır ve “korkmamak hâletini” veren de itminandır. Bu ikisinin 
cem’inden iman çıkar, çünkü iman gaybadır. Eğer itikad zayıfsa yani yorumlayamazsa 
yani kumandanını bilmiyorsun. Tren var, ray var ve bir de gözükmeyen birisi var, sistem 
sahibi. Aynen 8. ve hassaten 2.Söz’deki gibi.  Kumandanını bilmek à itikaddır. 
  

• o masumun kalbinde hakikatın bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve à 
İtikad 

• dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve à 
İtminan 

• birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan  à İman (Zata bakıyor) 
 
Nokta-i Nazar: İtikadın karşısındaki cümle sureti, itminanın karşısındaki cümle 
kanuniyeti, imanın karşısındaki cümle de hakikatı oluyor.  
 
“Demek fıtrat-ı selime, vicdanın itminanı şehadetiyle, onu tasdik ediyor.” (Mektubat 
190) Fıtrat-ı selime, asıl fıtrata bakıyor. “Şehadetiyle” demesi de hisse bakıyor, çünkü 
şehadet hissîdir. Demek hakikaten itminan berzah.  
 

• İtikad   à Dimağ 
• İtminan  à Vicdan 
• İman  à Kalb 
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Korku; aklîdir. Havf; vicdanîdir. Korku; dağınık fikir ve hisleri kıblesine koyandır, 
demiştim. Keşke “korku (havf)” deseydim. Çünkü korku dağıtır. Havf ise; Havfullahta 
lezzet vardır. Yani Havfullah bütünler. Sırf aklen Allah olsa, Allah’tan korkmak dağıtır 
seni, ondan uzaklaştırır seni. Korkuyu havfa götürünce, Allah bütünler seni. Çünkü 
havf; dağınık fikir ve hisleri bütünleyip kıblesine koyan bir sistemdir. Allah Kur’an’da: 
“Benden havf edin” diyor. Ama biz Türkçesinde korku diyoruz. Korku; aklîdir. Havf; 
kalbîdir. Karanlık; aklîdir. Zulmet; kalbîdir. İhtiyar; aklîdir. İrade; kalbîdir. İtikad; aklîdir. 
İman; kalbîdir.  
 
Mesela doktor senden bir parça aldı ve bir hafta sonra sonuç belli olur dedi. O bir hafta 
herkese göre değişir. Kumandanını bilmek derecesine göre değişir. Üstad: “Ölüm 
bütün bütün çıplaklığıyla bana göründü”. Bazen ölüm hepimize gözüküyor, bütün 
çıplaklığıyla. Bu derslere vesile olduğum halde beni dehşete kaptırıyor ve Allah’ım 
şahid, öyle bir vahşete düşüyorum ki, öyle bir girdaba sokuyor ki beni. Şeytan da her 
şeyiyle hücum ediyor ve ölüm alemimde bütün çıplaklığıyla hâkim olunca, Allah ile 
düşünmeye başlayınca -önce bloke ettiği için Allah ile düşünemiyorum- pat diye 
yukarıya çıkıyorum.  
 
Sual: Bunu herkes yaşıyor mu ve Resulullah asm da yaşadı mı? 
Elcevab: Evet, herkes yaşıyor ve Resulullah asm da yaşadı. Çünkü bu bir esmanın 
hakikatıdır. Her esmanın her mertebesini yaşadı Resulullah. Ölüm anında: “Ya ölüm, 
ne kadar acısın” demiş Resulullah. Beşerdir ve düşünmüş. Cebrail as: “Vaktin geldi ve 
Allah’ın selamı var. İstersen tehir edebilirim.” Resulullah hüzünlü: “Madem o kadar 
vermiş, bitmiş.” demiş. 
 
Hiç ömründe tren görmemiş birini birden karanlık tünelden, duman çıkaran iki gözü 
olan hızlı bir şekilde üstüne doğru hücum ettiğini gören elbette korkar. Ama küçücük 
çocuk treni bildiği için, çocuk trene meydan okur gibi durur. Mesela Üstad: “Eğer Onun 
izni ile geldiysen, tamam, baş göz üstüne. Eğer Onun izni ile gelmemişsen, ben de O 
Zatın emanetlerini sana vermemek için savaşacağım” diyor. Bu, hastanelere 
gideceğim, ilaçları kullanacağım, iyi arkadaşlarla oturup sohbet edeceğim, Risale 
okuyacağım, demektir. “Eğer emir ve izni varsa, sana emaneti vereceğim.” Sekerat 
vakti başladı mı, fevkalade emniyet ve korkmamak hâletini ancak bizim kalbimizde 
okuduğumuz Risalelerin her bir sayfası sened ve berat olacak.  
 
“Madem o iman hakikatları yüksek bir ibadet ve hasenedir, onunla çokların imanlarını 
kurtarmak, binlerle hasene hükmündedir. Onun zuhuruna çalışanların (yani bu 
kitapların zuhuruna, yani manaların dışa çıkmasına) her birisi onu 1- okuyup, 2- 
dinleyip, 3- itikad etmesiyle à aynen işlediği sair hayratın defteri gibi bir uhrevî 
senedidir.” (Emirdağ L.-1 208) Sened; bir gaye etrafında farklı fikir ve hisleri 
teşettütten, dağınıklıktan kurtarıp, bütünlüğe getirip, kıblesine koyan akidname yani 
lahikalardır. Sözleşiyoruz, geminin hademeleriyiz.  
 
Bunu niçin söyledim? Metinde “Kalbinde hakikatın bir çekirdeği olan…” (gelen 
“şimendiferin” ifadesini silelim yerine kanser, kalb, iflas, isyan, kuyu, kovulmak, aç 
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olmak, boşanmak, psikoloji sıkıntılar yazalım) intizamına ve dizgini bir kumandanın 
elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında yani sende gözükmesine ve birisi 
onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan...” Yani sahibine verdin mi, rahat ediyorsun. 
Her şey kontrol altında, endişe etmene gerek yok.  
 
Yeğenim tövbe ederek sordu: “Allah’ın ne kârı var, bana böyle masraflar yaparak 
yaratmış?” Dedim ki: “Korkma, hepsini sor, 20. Mektub da var “tahayyül-ü küfür küfür 
değil, tefekkür-ü küfür de küfür değil” diye geçiyor. Bak biz bu gemide ortağız Allah ile. 
Yüzde doksan dokuz hisse Allah’ın, yüzde bir hisse bizimdir. Batarsa bu gemi, 
cehenneme giderse, en çok hisse kimin ise, o zarar edecek. “Ve hayatın âli gayeleri 
ona aittir ve mühim neticeleri ona bakar, yüzde doksan dokuz meyvesi onundur.” 
(Mektubat 225) Bu gemide yüzde bir hisse benim. Kâr ederse yüzde bir benim, Yüzde 
doksan dokuz O’nun. Kaybederse en çok O yani esması zarar ediyor. Bu nedenle öyle 
çok kızıyor. O zaman fazla korkmaya gerek yok. O nasılsa malını kurtarmak isteyecek. 
Onun adı da tövbedir. Tövbe malını yani kullarını kurtarmak içindir. İyiliğe karşı iyilik 
yapmak, iyilik değildir, borç ödemektir. Hiç alakasız yaparsan bu iyiliktir. Allah bize iyilik 
yaptı çünkü hiçbir şeyimiz yoktu, yarattı ama “al, yüzde bir de senin hadi dedi”. 
Protokolde yüzde bir senin, yüzde doksan dokuz benim ama aslında hepsi benim. 6. 
Sözü hatırla. Mal O’nun ama senden satın almak istiyor.  
 
Çıkarımların devamı: Demek itikad; sistemin çalışmasını bilmekle yani usullerle 
ve hiss-i zahirîyeye muhalefet etmemekle kuvvet bulur. 
 
Sual: Kâfir, hiss-i zahirîyeye nasıl muhalefet ediyor? 
Elcevab: İntizam var mı? O eşyada, o elmada bir gaye var mı? Gözüküyor. Renk ile 
gözü gösteriyor. Hiss-i zahir bunu söylüyor zaten yani bunu boyayan kör olmaması 
lazım. Kafir buna muhalefet ediyor.  
 
Metnin devamında: “O iki temsilde, o iki acib kahramanın pek acib korku ve telaşlarına 
ve elemlerine sebeb, onların adem-i itikadları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu gibi…” 
(Hutbe-i Şamiye 70) 
 
O iki temsilde, o iki acib kahramanın pek acib 

• korku ve      à adem-i itikadları ve 
• telaşlarına ve     à cehaletleri ve 
• elemlerine sebeb, onların  à dalaletleri olduğu gibi. 

 
Korku aklî, zaten itikad ile alakalı. Telaş, cehaletlerinden oluyor. Elemleri de zaten 
dalaletten çıkıyor. Hepsi uyuyor. 
 

• Acib Korku   à Adem-i İtikadları 
• Acib Telaş   à Cehaletleri                 sebeb olduğu… 
• Acib Elemlere   à Dalaletleri 
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Şimdiye kadar yaptığımız Dimağ dersleri hep surettir, sistemdir. Her şeyin sureti, 
kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti var. Mesela taayyün à dimağda, teşahhus à 
kalbde. Taayyünü konuştuğumuz zaman dimağın hakikatını konuşmuş oluyoruz. Kab-
ı kavseyn burada, Münker Nekir burada, hepsi burada. Alem-i şehadet, alem-i gayb 
üzerinde tenteneli perdedir ya. İnsan, küçük kâinat ve büyük insan, kâinat ile özdeş 
oldukça perdeler kalkacak, sende her şey ortaya çıkacak. Artık melaikeler size şuhud 
olacak. Yoğurdu mayalamak için üzerini örttük. Örtü nerdeyse, örtülen de ordadır.  
 
“…hırsız elinin idamına hükmeden…ayetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana 
ve hissiyat-ı ulviyesi harekete gelir.” (Hutbe-i Şamiye 77) Çıkarım: İtikadı, ayetler 
heyecana getiriyor ve hissiyat-ı ulviyesini harekete getiriyor. Hangi itikad? Tahkikî 
itikad! Çünkü imanı dinliyor. Vahiy geldiği zaman imanı yok henüz. Bu nedenle itikadı 
taklidî oluyor ilk önce. Sonra kalbe gelince iman oldu. Bu iman dimağa dönünce à 
imanla alakalı itikad yani tahkikî itikad oldu.  
 
Taklidi itikad, tahkiki itikad, taklidi iman, tahkiki iman şekil ile izahı:  

 
Sual: Tesettür ayeti geldiğinde tarlada hurma topladıkları örtülerden hurmaları 
döküp üzerlerine örtmeleri itikadın hangisidir? 
Elcevab: Onlar imanlılar. Tesettür ayeti gelmeden önce gelen vahiy ile itikadları olmuş. 
Sonra kalbde iman olmuş. İkinci bir dönüşte, tahkikî itikad oluyor. İkinci dönüşten sonra 
kalbde de tahkikî iman oluyor. İmanın taklidîsi, tahkikisi, icmali, tafsilli vs. yetmiş 
mertebesi var. Zahirisi, içerisi de değil bu. Şücûn, gusûn, haddun, battun, muttalaun, 
evvel, ahir, zahir. “Herbir âyetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir bâtını, bir haddi, bir 
muttalaı vardır. Bu dört tabakadan herbirisinin (hadîsçe "şücûn ve gusûn" tabir edilen) 
füruatı, işaratı, dal ve budakları vardır” (Şualar 711) O sahabe annelerimizin kaçıncı 
dönüşünde tesettür ayeti geliyor bilmiyorum ama gelir gelmez hurmaları boşaltıyorlar. 
Gelen hükmü hemen eyleme dönüştüren tahkikî imandır. Tahkikî iman yoksa ne 
gelirse gelsin, umurunda olmaz. Bu itikad tahkikî itikaddır, çünkü imandan geliyor, 
kalbden geliyor.  
 
“Çünkü hakikî veli, zevk-i şuhudî sahibidir. Âmînin itikad ettiği gaybî şeyleri bazen veli, 
aynı şeyi gözüyle veyahut kalb ile görüyor.” (Nurun ilk kapısı 37) Zevk-i şuhudî nedir? 
Sizde olanlar. Anladın, dinliyorsun. Bir sene Risale-i Nuru anlayarak, artı kabul ederek 
okuyan sende, marifetullah, muhabbetullah, müşahedetullah oluyor, neticesinde de 
lezzet-i ruhaniye oluyor. Çıkarım: İtikadda olana bazen kalb şahid olur. Yani öyle bir 
tahkikî itikad olur ki, imanla beraber gidiyor. O artık usulle değil. O tahkikî itikad imana 

DİMAĞ KALB 

Allah CC vahyi vurdu 

1- Taklidi İtikad 2- Taklidi İman 

3- Tahkiki İtikad 

4- Tahkiki İman 
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tabi olunca artık usulün arkasına geçerek gaybî şeylere de itikad ediyor. Bu üçüncü 
döngüden sonra oluyor gördüm. (Yukarıdaki şekle bak.)  
 

1. Vahiy geldi, itikadı oluştu. Vicdana geldi, itminan etti; irade ve zihni.  
2. Marifetullah ile tahkikî itikad oldu, tekrar gitti vicdana à tahkikî iman oldu.  
3. Bu tahkikî iman dönüp tekrar itikada gelince, öyle bir gözlük veriyor ki iman ona, 

artık itikad usul, zahir, prensib ölçülerin dışında hiss-i zahirin arkasındakilere de 
itikad etmeye başlıyor.  

 
İtikadı öyle bir mertebeye geliyor ki, gaybî şeylere de itikad ediyor.  
 
Nokta-i Nazar: İmam-ı Mübin’i à Kitab-ı Mübin oluyor! 
 
Sual: Burada ama metinde âmiden bahsediyor? 
Elcevab: Âmi de de iman var. İman gaybadır. Vahiy geldi, Kur’an’a (zahire) itikad etti 
ve sonra iman etti. Âminin itikadı bu ilk itikad. Fakat bu döngü olursa, tahkikî itikad 
oluyor. Başta imana diyor ya göz, akıl: “benim kanadım yok, benim ayağım var, ben 
sizin gibi uçamıyorum. Bana bürhan, delil, hüccet göster.” Fakat sonra iman itikadı öyle 
bir hale getirdi ki, öyle bir şeye taşıdı ki, avamın itikad ettiği gaybî şeylere, onun öyle 
bir itikadı oluyor ki, itikadı ile imanı sanki eşitleniyor. Artık gaybı da itikad kabul 
ediyor, uçuyor. Yani öyle tahkikî bir itikad oluyor ki, imanla beraber gidiyor. Avamın 
iman ettiği gaybî şeylere o tahkikî itikad sahibi itikad ediyor. Artık görüyor. İtikadın 
gözü kalb oluyor. Üstad Sungur abiye demiş: “Senin kalbinin derinliklerinde olan 
Hasan Feyzi’nin gözü önündedir.” Çünkü enfüscüydü. 
 
Hafız Ali abinin enfüs aleminde yaptığı seyahat: 
(Hâfız Ali'nin dersini ne tarzda anladığını gösteren bir fıkrasıdır) “Muhterem Üstadım! 
Otuz birinci Mektubun On dördüncü Lem'asının İkinci Makamını bir defa kendim 
okudum. Pek cüz'î istifade ile, dimağımda bir lezzet hissettim. İkinci ve üçüncü 
tekrarlarımda öyle bir zevk-i ruhanî uyandırdı ki; eğer kalb ve kalemim ruhuma 
tercüman olabilseler, belki bir derece siz üstadıma minnetdarane arza cür'et eylerdim. 
Heyhat ne kalbim ve ne de kalemim ve ne ruhum, acz ile önüme çıktılar ve itiraf-ı kusur 
ediyordular. 
 
Sevgili Hocam! Sözler ünvanıyla neşr-i envâr ve feth-i bâb-ı rahmet eden envâr-ı 
Kur’âniye esasen has, mahsus bir sikke-i hâtemi taşımaktadırlar. Her bir parçasından, 
şümullü rahmet-i İlahiyeye cüz'î, küllî bir kapısı var gösteriyor ve göstermekle kapıları 
açık bırakıyorlar. Bu mübarek risaleyi, Süleyman, Zeki Zekâi ve Lütfü kardeşlerimle 
okurken, hayalime bir büyük müzeyyen bir saray gösterildi. Aslı ve hakikatını ve 
vüs'atini ve müzeyyenatını temaşa için ruhen çıktım baktım ki, yorgun ve nazarım kesik 
bir tarzda geriye döndüm. Zekâi kardeşim devam ediyordu. Tekrar o saray şeklinde 
mutantan, revnaktar, kıymetçe, mahiyetçe aynı ufak bir saray-ı vücud âlemi gördüm. 
Ve feth-i bâb edip temaşa etmek istedim. Anahtarı yoktu. Birden kardeşimin ağzından 
“Bismillahirrahmanirrahim” işittim. Kapı açıldı. “Elhamdülillahi alâ nur-il iman ve 
hidayet-ir Rahman” dedim. Gördüm ki; büyük sarayın müştemilâtı ve tezyinatı, o 
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küçük sarayda derc edilmiş. Âdeta çarklardan mürekkeb bir saat ve çok ipleri hâvi 
bir nessacdır. Dikkat ettim, o saati kuran ve işleteni ve o ipleri gûna-gûna boyayıp 
dokuyanı, gündüzü gündüz eden güneş olduğu gibi, pek parlak bir surette izah 
buyurulunca gördüm. Tekrar “Elhamdülillah” dedim ve şu âlem-i kübranın fihristesini 
ve nümunesini elime alınca artık pervasız seyahata çıktım...  
 

Muhterem Üstadım! Şu söz öyle bir hakikatı ders veriyor ki, daha insana yabancı ve 
bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Her gördüğü munis bir arkadaş oluyor ve 
susuz vâdiler ve geniş sahralar ve koca küre-i arz bir bahçe hükmünde Hâlık-ı Rahîm 
tarafından ihzar edilmiş ve tılsımı da “Bismillahirrahmanirrahim” olduğu ve tılsımı 
bulunmazsa ve alınmazsa, o bahçede yaşamak mümkün olmadığı ve yaşasa da her 
tarafta yabancı olarak ve her hatvesinde istiskal edilerek, hayat değil, belki camid 
olarak bulunacağını izah buyuruyorsunuz. Hele bizi her zaman, günde kırk defa 
havsalamız almayarak “ah!” ile geri dönen Mi’rac-ı mü'min olan namazda َكاَّیِاَوُ ُدبَْعن َكاَّیِا 

ُنیَِعتَْسن  sırrı öyle bir düğme olarak gösteriliyor ki; her mü'min kendi vücud âleminde bir 
elektrik fabrikası görüyor. Ve düğmesini açınca bütün dünyayı ziya ile gösteriyor. 
 
Sevgili Üstadım! Cenab-ı Hak bu kıymetli eserleri kıyamete kadar mü'min kullarına 
yetiştirsin, duasıyla hatm-i kelâm eylerim efendim.” Kusurlu Talebeniz. Hâfız Ali. (Barla 
Lahikası 185-186) 
 
“Onların zamanında şimendifer olmadığı için, elbette şimendiferin bir intizam ile 
hareket ettiğine bir itikadları olmayacak.” (Asar-ı Bediiye 396) Çıkarım: Burada da 
itikadın beslendiği zahirdir. Az önceki batındı, tahkikî itikad. İtikadın gaybî şeylere ikinci 
aşamasıdır. İlk önce hiss-i zahiriye uygun ve usul üzerine bürhan, delil ve 
hüccetleriyle sistem olduktan sonra ikinci aşamasında gayba yani mazi ve 
müstakbele itikadı olur. İtikad; realitede, mevcutta, sistemde ve usulde çalışıyor. 
Gayba daha sonra işliyor. Peygamberlerde itikadları için ilk önce mucizelerle 
desteklenmiş. 
 
Yani peygamberler nasıl yapacak? İnsanların imanı nasıl olacak? Zahirde ilim yok, 
kitab yok, bir şey yok. Mesela İbrahim as “yakînim ziyadeleşsin diye, şüphem yok ama, 
öldükten sonra nasıl diriltiyorsun” diye sormuş. (Kur’an’da geçiyor) Cevaben: “Kendine 
dört tane kuş al. Kendine alıştır. Sonra onları kes. Etlerini harman et. Sonra dört tane 
tepeye götür.” (Dört tepe: Süleyman, Musa, İsa, İbrahim. Âdem, Muhammed değil. 
İbrahim’i çıkar, Âdem, Süleyman, Musa, İsa à cem-ül cem: Muhammed. İbrahim tek 
başına büyük bir ümmetti ama tekti. Tek olduğu halde ümmet diye bize ifade edildi. 
 
Peygamberlerde itikadları için ilk önce mucizelerle desteklenmiş, güzel ahlakla 
donatılmış. Zahirde onların kumandanına (trenin kumandanına), zahirdeki 
intizamından onun yularının birisinde olduğuna itikad à tahkikî oluyor.  
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Allah var iken hiçbir şey yok idi. Elan öyledir diyor Muhyiddin-i Arabî, çünkü mahlukata 
“O” diyor. Mec’ulün herkeste bireylerdeki karşılığına “ene” denilir. Allah var iken hiçbir 
şey yoktu. Ama Allah’ın bazı şuunatı, sıfatları zuhurat istiyor. Güneş varsa, ışık verecek 
demektir, güneş olduğu için, yoksa güneş denilmez. Allah mesela Halık’tır, halk etmesi 
lazım. Ama Kâinat yok, çünkü kâinat ezelî ve ebedî değil. Şekilde Mec’ulün sol tarafı 
Vacib-ül Vücud yani Allah’lık hakikatı. Mahiyet-i Zatiye hakkında ezelî ve ebedî hiç 
kimse bilmeyecek. Kur’an sadece böyle bir şeyden haber veriyor ama detay yok. 
Olmayacak ta, çünkü Kur’an kelam sıfatından gelmiş, Sıfat-ı Sübutiyedir. Kelam; ilim, 
irade ve kudreti tazammun ediyor. Nerden gelirse, açı oradan açılır. Mesela elma, geri 
gel à tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidemez. Kur’an’da Sıfattan 
geldiği için, sonu orası. Arkasından haber veriyor ama tafsilat yok.  
 
Allah var iken, hiçbir şey yoktu. Sonra yarattı. Yaratmasıyla, irade kendisini ifade etti. 
Ondan önce de irade vardı, sıfatta. Ezelî ve ebedî – keyfiyetini bilmiyoruz – Mahiyet-i 
Zatiyesi à Şuunat-ı Zatiyesine tecelli ediyordu. Daha şecere-i hilkat yokken! Şuunat-ı 
Zatiyesi à Sıfat olarak tecelli ediyordu. Sıfat à Esma olarak tecelli ediyordu. Aynen 
bunun geri dönüşümü de var yani Esma à Sıfat olarak, Sıfat à Şuunat olarak geri 
dönüşümlü fakat Mahiyet-i Zatiyeye geri dönüşüm yok görmedim. Sonra tekrar 
Mahiyet-i Zatiye à Şuunat-ı Zatiyeye, Şuunat à Sıfata, Sıfat à Esmaya ve sonra 
tekrar geri dönüşüm oluyor.  
 
Sonra Allah karar verdi. “Bir kâinat yaratacağım” dedi. Planını ve projesini çizdi. Bir 
çekirdek yarattı ilk önce. Onun adı Mec’ul yani Nur-u Muhammedî (asm). İnsan değil 
bu. İnsana da bu isim verilmiş. Mesela adama Demir adı verilmiş diye adam demir 
olmadığı gibi. Bu çekirdeğin adıdır Nur-u Muhammedî (asm)… Âlem-i şehadette 
yaratıldı O zat, Ahmed, meyve. “Bu kâinatı yaratacağım” dedi. Projeyi kurdu. Bu 
projenin adı mec’ul. Mec’ul mahluk değil ama vacib de değil yani berzah, kabir gibi. 
Kabir; ahiret değil çünkü ahiret kıyametle başlar, haşir meydanıyla başlar. Ama 
dünyada da değil. Bu nedenle kabire âlem-i berzah denilmiş. Mec’ul dahi aynen böyle 
bir berzah. Büyük Mesnevi 642 de diyor ki: Mec’ul ile Arş-ı Azam arasına Kab-ı 
kavseyn deniliyor. Buraya kadar insan geliyor. Bundan sonrası ise “ölüm ve 
helakettir” diyor. Ölüm bizim bildiğimiz ölüm değil. Varlık düzeyinden çıkıyorsun. 

Zat-ı Vacib-ül Vücud Berzah  Şecere-i hilkat 

Nur-u Muhammedî asm 
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Biri sordu: hani sıfatta sıfat-ı zatiye de var. Onda vücud var. Abi, mevcudatta da 
vücud var, Allah’ta da. Nasıl oluyor? 
Elcevab: Bu mevcudata mevcud denir. Onu anlamlandıran kişi vücud olur. Üstad: 
“Onun varlığıyla vücuddur.” onsuz düşünürsen, mevcuddur. Üstad: “Onun kudretiyle 
vücud ve adem iki menzil gibidir.” Oradan alır oraya, buradan alır buraya, iki menzil.  
Adem ve vücud kendi dışında. Allah’ın vücudu nasıl? Zatî sıfatta vücud var ya. Adem 
ve vücudun dışında başka bir vücud à o zatî sıfattaki vücud.  
 
Sual: Zatî sıfat bile arkada ise şuunat da vücud değil o zaman? 
Elcevab: Değil tabi, biz bilmiyoruz, çünkü zatî sıfatta Vücud, Kıdem, Beka, 
Muhalefetün lil havadis, Kıyam-ı binefsihi, Vahdaniyet var. Vücud burada (Sıfatta) 
bitiyor. Şuunat vücud değil. Komple Vacib-ül Vücud diyorum ama sadece tanımlama 
için yoksa Vacib-ül Vücud değil. Hani bazen havf yerine korku kullandığımız gibi.  
 
Sual: “Vacib-ül Vücudun envar-ı icad ve vücudunu tazelendirmek için” cümlesini 
nasıl ifade edeceğiz? 
Elcevab: O cümle Şecere-i hilkatte olduğu sarihtir. Mesela Yemek yemek. Birisi 
yemeğin kendisi diğeri yemeğin neticesi. İşte Şecere-i hilkate de vücud diyoruz, Sıfat-
ı Zatiyedeki vücuda da vücud diyoruz ama ikisi aynı değil. Şecere-i hilkat, Vacib-ül 
Vücudun dışında değil.  
 

 
Hepsi Allah, evvel, ahir, zahir, batın. “Allah-u nuru-s semavati vel ard.” Hep dışa 
koyduk ama hepsi Allah’ta cereyan ediyor.  Gadab da bende, merhamet de bende. 
İkisi zıd. Celal, cemal. Bende cereyan ediyor. Bende olan her şey kalbimde de olsa, 
dimağımda da olsa, ruhda aynı yerde. Tanımlamak için dimağ denilmiş, kalb denilmiş. 
Oysa ruh da kalb, ruh da dimağ, hepsi aynı yerde. Ruhda celal ve cemal aynı şey. Yani 
Allah nazarında nur esmasının dışa vuruşu melek, mudil esmasının dışa vuruşu 
şeytan. Fakat Allah’ın esmasında melekte şeytanda eşit, cennet de cehennem de aynı 
şey. Esmada hepsi eşit. 
 
Allah her şeyin evvelidir, ahiridir, her şeyi kuşatmış. Sen de Karpuz görselin 
ortasındasın. Yani neredesin? à Allah’tasın. Sen neredesin? Bir daha 

       

Âlem-i şehadet 

Mahiyet-i Zatiye 
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söylüyorum. Gadabın, şefkatin, merhametin ruhunun neresinde ise, sen de 
Allah’ın orasındasın. Su buzun neresinde ise, esmanın orasındayız biz, Esma da 
bizim oramızda. Biz buz gibi gözükürken, Esma sudur. Su nerde? Buzun 
neresinde ise, Esma da benim oramdadır. Ben kimim o zaman? Donmuş 
Esmalarım. Her şeyimiz yani günahımız, tuvaletimiz sistemin içinde, sistemin evveli, 
ahiri hep O. Allah’dayız şu anda. Allah’da cereyan ediyor her şey. Allah’da 
oturuyoruz. Allah’da yemek yiyoruz, Allah’da lezzet alıyoruz.  
 
Sual: Bizde yazılan sistemi konuşabiliriz ama bizde olmayanı (mahiyet-i zatiye) 
nasıl bileceğiz? 
Elcevab: Allah “Zatımı tefekkür etmeyin” diyor fakat esmamı, ef’alimi, sıfatımı tefekkür 
edin diyor.  
 
Sual: Külliyatta “Zat-ı Vacib-ül Vücud, Zat-ı Akdes” tabirleri nereleri ifade ediyor? 
Elcevab: Zat-ı Vacib-ül Vücud; Mahiyet-i Zatiyeyi de içine alıyor. Vacib-ül Vücud ise; 
Sıfat-ı İlahiye dahil olmak üzere sonrasını içine alıyor. “Zat” eklersen Mahiyet-i Zatiyeyi 
de içine alırsın.  
 
Sual: Sıfat-ı Zatiyeden sonra şuunatta vücud, beka, kıdem vs. yok mu? 
Elcevab: Yok, bilmediğimiz başka bir şey var. Allah Mahiyet-i Zatiyesini sırrı bilinmez 
bir şekilde şuunat-ı zatiye olarak kendisini ifade etti ama mesela ben derste bir şey 
anlatırken kafamdakilerin hepsini çıkartmıyorum, yanlış anlaşılmalar olmasın diye. Ben 
çıkarttıklarım ben hep aynı değilim. Mahiyet-i zatiye ile Şuunat-ı Zatiye aynı olsaydı, 
o zaman Mahiyet-i Zatiye ve Şuunat-ı Zatiye diye ayrışmazdı. Çıkması gerekenleri 
çıkarttı. Eğer Mahiyet-i Zatiye kendisini bitamamiha Şuunat-ı Zatiye olarak ifade 
ettiyse, ikisi eşittir à bu olmaz! O zaman diyeceksin ki: Mahiyet-i Zatiye kendisini 
Şuunat-ı Zatiye olarak ifade etti. İndirgemeye bak. Sonra Şuunat-ı Zatiye kendisini 
ifade etti, Sıfat olarak. Sıfat kendisini ifade etti, Esma olarak. Bu nedenle “Leh-ül Esma-
ül Hüsna” yani bütün isimler odur demedi, onundur dedi. Mesela kalem Hasan’ındır 
ama Hasan değildir. Masadakiler Hasan’ındır ama masa Hasan değildir. Bütün isimler 
onundur, O değildir. Bütün isimler Allah’ındır ama isim Allah değildir.  
 
Nokta-i Nazar: Dimağımızın karşılığı sanki Sıfat-ı Zatiye. Dimağımızdaki tahayyül ve 
tasavvurun karşılığı sanki tekvin Allah-ü Alem. Çünkü orda adem var, adem de mevcud 
var, sıfatın içinde de vücud var. Vücuddan mevcuda, mevcuddan vücuda dönüşüm 
veya halk bizim tahayyül ve tasavvurumuzda da var. Vicdanın karşılığı da sanki 
Şuunat-ı Zatiye.  
 
Nokta-i Nazar: Şefkatin yani şuunatın vücudu yok yani vücudsuz vücud. Sıfattaki 
tekvinde adem de vücudsuz vücud. Şefkat, şuunat da onun arkasında olduğuna göre 
o da öyle. Var ama yok. Vücudsuz vücud.  
 
“Ey birader bilmiş ol ki! Cenab-ı Hak Sübhanehu ve Teala sana yakındır. Sen ise 
O’ndan uzaksın. Evet Cenab-ı Hak, seninle beraber ve senin yanında olduğu aynı 
anında, senin bütün efrad-ı nev’inle de beraberdir. Hem senin nev’inle beraber olduğu 
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aynı zamanında, senin cinsinin cemi-i efradıyla da beraberdir. Hem senin cinsinle 
beraber olduğu aynı vaktinde, zevil-hayatın bütün cüz’iyatıyla dahi beraberdir. Hem 
bütün zevil- hayatla beraber olduğu aynı dakikada mevcudatın sair tabakat ve 
devairiyle de beraberdir. Ve aynı vakitte tabaka tabaka ta bütün mevcudatla birden ve 
ta zerrat ve esîr ve ruhaniyat ve maneviyatla; ta vehm ü hayalin ihata edemediği 
âlemlerle de aynı anda beraberdir.  
 
İşte sen, bu vaziyette kendi cihetinden ona yakınlaşmak istediğin zaman, evvela senin 
kendinden geçip cüz’îyetten ayrılarak, inbisat edip yükselerek; ta nev’inin makam-ı 
külliyetine çıkman lazımdır. Sonra o külliyetin içinde de terakki ederek tecerrüd içindeki 
ıtlak-ı ruh ile gide gide ta cinsinin makam-ı külliyetine çıkman gerektir. Ve hakeza 
yetmiş bin hicaba yakın perdeleri kat etmek icab edecektir. 
 
Zira Cenab-ı Hak (C.C.) nasıl ki senin yanında hazırdır. Aynı zamanda bütün her şeyin 
de yanındadır. Öyle ise sen, kendi cihetinden onun yanında olman için; ancak her şeyin 
yanında olabildiğin vakit, (yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman) onun 
yanında olabilirsin. Ayrıca bundan sonra da, imkan ile vücub arasındaki hadsiz bir 
mesafe karşına çıkar ki; sen şu acib bu’diyeti kat’edip de, ulaşmak ve onun kurbüne 
vüsul bulmak nasıl mümkün olabilir. Daha bundan başka da, yani imkan ve vücub 
arasındaki hadsiz mesafeden sonra da, sonsuz seradikat-ı tecelliyat vardır. Ve 
bunların ötesi ise, ölüm ve helakettir. 
 
İşte madem hakikat böyledir; Kendinden ve baidlik cihetinden taraf fani ol. Ta ki onunla 
beka bulup kurbuyla bir yakınlık peyda edebilesin.” (B. Mesnevi Nuriye 642) 
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İtikad-17 
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Bu göz yapılırken, bu göz yoktu. Bundan önce bir göz vardı, bu gözü yaptı. Bu gözden 
önce başka bir göz baktı, en uygun yeri gördü ve buraya yerleştirdi. Kulak yapılırken, 
bu kulaktan önce bir kulak vardı. Akıl ve zekâ. Zekâ; aklın sıfatıdır, beşeriyettir, âlem-i 
şehadetin unvanıdır. Kur’an’da çok zeki insanlara, dev insanlara “akılsız” diyor, 
hayvandan aşağı indiriyor. “Ya’kılun, ta’kılun, efela tefekkerun…” gibi ayetlerle akıllı 
olmamızı, Risalede “aklını başına al” derken akla hitab etmiyor demek.  “Aklını başına 
al” derken akıl değildir o. Akıl nedir o zaman? Aklı sahibine teslim etmektir; akıllılık 
à bunun adı da itikaddır. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan öte, üstün 
bir akl-ı küll yani bir akılla yapıldı. Bu aklı o yapan akla, aklı yapana bağlamak, akıllılık 
budur ki bağlamanın adı Arapçada “ikal” dır yani itikaddır. Aklı yapana aklı teslim 
etmek, akıllılık budur. Kur’an’ın “ya’kılun ta’kılun” demesi bu. Aklı yapana aklı 
bağlamak akıllılıktır ki, o bağın adı à İtikaddır.  
  

• Kuvvetli hakikatlar à selim kalblerine à gayet kat’î kanaat ve kuvvetli iman 
à vesvesesiz  

• Sarsılmaz hüccetler à müstakim akıllarına à aynelyakîn bir tasdik vermiş ki 
à şüphesiz 

 
Hakikatlar esmaya bakar. Vesvesesiz iman, neticesidir. Hüccetlerin neticesi şüphesiz 
imandır.  
 
Nokta-i Nazar: Kuvvet geçmişe bakıyor. Diğeri o zaman nur. Biri nokta-i istinad, diğeri 
de nokta-i istimdad.  
 
Risale-i Nur’da kışır yok. Bir nokta bile manayı değiştirir diyor Şualarda. Mesela bak 
yukarıda kat’î kelimesinin “ î “ takkeli. Nokta koyarsan olmaz. Nokta à harice işaret, 
Takke à söyleyene işaret. Mesela “şuur-u imanî” à bu imanın sana kazanımı yani 
sana neler yaptırıyor, neleri terk ettiriyor, sendeki iman nuru, haramlar helallerin 
eylemde ortaya çıkması. “Şuur-u imanî” à bu imanın içine giren ben, iman beni 
taşıyor, imanın içine girmektir, iman sefine-i Nuh gibidir, bu seni içine alan iman. Bir 
delili şu: “İbrahimvarî olunuz” diyor 20.sözde. “Ruhunuza iman libasını giydiriniz.” Bu, 
balonun içine girdiğin şey. Biri senin içindeki, biri de senin içinde olduğun yer. Ziya ve 
nur gibi. İlk önce şuur-u imanî yapıyor sana, sonra “bırak kendini bana” diyor, içine 
alıyor seni.  
 
“Eğer iman vesikası olmazsa ve beratı ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde 
etmezse, o davayı kaybeder.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 192) Adam gemiye binecek. 
Biletini aldı. Vesikası var. Fakat oraya binmek için bir yerlere okutuyorsun. Pasaport 
ve vize gibi.  Pasaport à iman. Vize à itikad. Bileti aldın, bileti okutmak itikad. Bilet 
ise vesika, iman. Geçen hafta zikrettik. “Madem o iman hakikatları yüksek bir ibadet 
ve hasenedir ve onunla çokların imanını kurtarmak binler hasene hükmündedir, onun 
zuhuruna çalışanların her birisi onu 1-okuyup ve 2-dinleyip 3-itikad etmesiyle, aynen 
işlediği sair hayratın defteri gibi bir uhrevî senedidir.” (Emirdağ L.1-208) Okuduğumuz 
her bir sayfa berat senedimiz olacak inşallah. Metinde berat ve senedi itikad için 
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söylüyor. Demek ki biz Risaleleri okudukça itikadımız artıyor, Allah da ona mukabil 
imanımızı arttırıyor. Çıkarım: İmana à vesika. İtikadaà berat ve sened diyor.  
 
“Hem de daire-i itikadı, daire-i muamelata karıştırmaya mecburiyet yoktur.” (Münazarat 
34) Çıkarım: Daire-i itikadı daire-i muamelata karıştırma. Hangi dairede bulunup iş 
yapacaksan onun Adetullah kanunlarına uy. İtikadın dairesi şu: itikad yöntemle olur, 
Edille-i Şer’iyye ile olur ve çalışır, itikad gayba bakmaz ilk etapta. Gelen Kur’an’a 
muhatab olan dimağ itikadı olur. Bu itikadın sistemli ve doğru olması için Kitap, Sünnet, 
İcma ve Kıyas yani Edille-i Şer’iyye lazım. Bunlarla kemal bulur yani şekillenir ve 
doğrusu olur. Yoksa ehl-i bid’a olur veya batıl itikad olur. Mesela ben bu itikadı 
okumadan önce Şia’nın, Vehhabilerin vb. itikadı bozuk olanların imansız diye kendi 
alemimde görürdüm ama ifade etmezdim. Allah imana o kadar değer veriyor ki bu 
bozulmasın, bu ortadan kalkmasın diye bir payanda koymuş, sağlamasını, tampon 
koymuş; itikad. İtikad; imanı koruyan bir zardır. İkisi aynı şey değil yani, dağlar kadar 
fark var. İtikadı bozuktur, o zaman imanı da bozuktur diyemezsin. İmanı bozuk olsa, 
kafir olur. İtikadı bozuksa, ehl-i bid’a olur, kafir olmaz. İtikad; aklîdir. İman; kalbîdir. 
İman elde edilmez, iman verilir. İtikad elde edilir. Doğru bir itikada Allah’ın verdiği 
cevaptır iman. İşarat-ül İ’caz 42: “Cenab-ı Hakk’ın istediği kulunun kalbine, cüz’i 
ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur.” İman, Zatının bir nurudur. Demek ki 
itikad zahirdir, gayba değildir, usulle gider, yöntemle gider, ehl-i Sünnet vel Cemaatin 
kaideleriyle gider, prensiplerle gider. Daire-i muamelat ise bu âlem-i şehadettir. İtikad 
insandadır, muamelat hariçtedir. Şu anda tahtadır, kalemdir, ders yapıyorum, siz 
dinliyorsunuz; bunların hepsi bütünsel muamelattır.  
 
Sual: Daire denilince bir altı mı oluyor? 
Elcevab: Evet. Levh-i Mahfuzun daireleri var, alem-i ervahın daireleri var, alem-i 
misalin dairesi levh-i misalî deniliyor. Mesela Levh-i Mahv-İsbat Levh-i Mahfuzun 
dairesidir. İmam-ı Mübin ve kitab-ı Mübin de Levh-i Mahfuzun daireleridir, defterleri 
deniliyor.  
 
Mevcudattaki sistem à kanundur. Her bir bireyin bu umumî sistemdeki irtibatı 
à namustur. Mesela havanın soğuk olması kanundur. Senin ona karşı palto giymen 
namustur. Mesela elma kanundur, yazılımdır. Benim bahçemdeki ama farklıdır, bu 
namustur. Kanun, emirdendir. Namus, iradedendir. (Mesnevi-i Nuriye 55). Kanun 
umumîdir. O kanuna bağlı olan kişiler namustur.  
 
Adem ve vücud kendisine birer menzil gibi ise, kendisi kim? Vücud. Bu görünen 
vücud değil mevcud. Esma ile mevcuttur, vücuddur diyor Üstad Muhyiddin-i Arabi’ye. 
Bu mevcudu anlamlandırıp kendisini inşa eden kişinin aleminde bu mevcud 
vücud bulur.  
 
Nokta-i Nazar: Adem bile vücud buluyor yani. 
 
Bu mevcud alemi sende yaptığı inşa, ihya vücudsa, bu vücud senin esma, sıfat 
ve zatî sıfata kadar ayinedarlığını sağlıyor. Mevcudattan çıkarıyor seni, başka bir 
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ayinedarlığa büründürüyor vücud. Bu mevcud vücud değil, vücud olan vücudu vücudla 
sana vererek Zata ayna olmanı sağlıyor. O vücud, ezelî ve ebedî keyfiyetini 
bilemeceğimiz, bilmediğimiz Mahiyet-i Zatiyeyi sende ortaya çıkmasına sebebiyet 
veren vücudsuz vücud, mevcudsuz vücud.  
 
Sual: Şöyle mi anlamalıyım: Mevcud ile esmaya ayinedarlık, vücud ile zata mı 
ayinedarlık? 
Elcevab: Bu mevcudat aynadır. Onda gözüken esma. Aynada gözüken ayna değildir. 
Ayna sıfattır. Vücud ayna ise yani vücud ile ayinedarlığımızı yapıyorsak, onun üzerinde 
kıdem, beka, vahdaniyet vs. yani zatî sıfatların ortaya çıktığı bir şey. Mesela 
muhalefetün lil havadis: bu vücud bizi buna ayinedar ediyor. Nasıl? Sen hiçbir şeye 
benzemiyorsun. Yani insan olmanı sağlıyor. Yani namus oluyorsun. Yani insansın ama 
bana benzemiyorsun. Zaten mevcudata hiç benzemiyorsun. Bu muhalefetün lil 
havadis çıkandır, çıktığı yer vücuddur.  
 
Şu an zatî sıfatların içinde konuşuyoruz. Oradaki vücuddan konuşuyoruz. Zatî 
sıfatta: vücud, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam, kıdem, tekvin var. 
Adem tekvinin içinde. Çok seneler çatıştım. Vücudun içinde biliyordum. Yüzde yüz 
emin değilsem de tekvinde ama vücudda olma ihtimali hâlâ var. Sıfat-ı Sübutiyede: 
hayat, ilim, kudret, irade, kelam, semi, basar var. Allah var iken hiçbir şey yoktu. 
Mevcudat yoktu. Karar verdi yaratmaya (İrade). Proje çizdi (İlim). Yapacağım dedi 
(Kudret). Neyle yapacaksın? à Hayat. Taşın, kalemin malzemesi hayattır. Allah Vacib-
ül Vücud, peki bu toprak nerden geldi? Allah’ın neresinden çıktı? à Hayatından çıktı. 
Anlatmaya çalıştığım şu: birbiri içinde dönüyor. Karar verdi (İrade), planı çizdi (İlim), 
ben yapacağım dedi (Kudret), ben de malzeme olacağım dedi (Hayat). Bunun 
üzerine nasıl şekil alacaksın? İnsanların dertlerini duydu, fıtratın sesini (Semi’), 
gördü (Basar) ve aynı zamanda bu sistemi onlara da ifade etti (Kelam). Bunlar 
birbiri üzerine cereyan etti. Sıfat-ı Zatiyedeki muhalefetün lil havadis -en zor olanı 
söylüyorum- o yarattığı hiçbir şeye benzemez. İnsan buna ayna mı? Mesela ben 
tahtaya yazı yazıyorum, yemek yiyorum. Ben yaptığım hiçbir şeye benzemem. Ben 
şekilsizim, bütün şekiller benden çıkıyor.  
 
Sıfat-ı Zatiye  à Vücud      Sıfat-ı Subutiye  à Hayat 
    à Beka           à İlim 
    à Vahdaniyet          à Kudret 

à Muhalefetün lil havadis       à İrade 
à Kıyam            à Kelam 
à Kıdem           à Semi 
à Tekvin           à Basar 

 
Sual: Muhalefetün lil havadis, neye muhalefet ediyor? Mahlukata mı yoksa o 
seviyedeki esmasına mı? 
Elcevab: Esmasına, sıfatlarına. Onlar gibi de değildir. Allah esma değildir. Esmalar 
Onundur. Mesela kalem Hasan’ındır ama kalem değilim. “Leh-ül Esma-ül Hüsna” 
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bütün güzel isimler Onundur. O isim değildir. Sıfatına da benzemez, ona da muhalefet. 
Hangisi benzemez? 
 
Nokta-i Nazar: Kelam, Sem, Basar à mahluk olmadan nasıl anlayacağız. Neyi 
duyuyor? Onu oraya koyalım, mahluku düşünmeyelim.  
 
Muhyiddin-i Arabî bu işin içinden çıkamadığı için mevcudata vücud dememiş.  
 
Sual: Allah’ın sıfat-ı subutiyesi olan hayat, ilim, kudret, irade à zatı ile ilgili olarak 
konuşabiliyoruz. Fakat kelam, sem, basar bir gayrı iktiza ediyormuş gibi. 
Gayrısız onlar nasıl ifade edilir? Nerde zuhur edecek? Neyi işitecek? Bir gayr mı var 
yoksa demin yaptığımız gibi zat, sıfat, esma seviyesinde bir sem, basarlık mı? Yani 
kendi esmasını sem ediyor. Onun iktizalarını sem ediyor.  
Elcevab: Geçen hafta da konuştuğumuz gibi: ezelî ve ebedî Mahiyet-i zatiyesi 
şuunatına, şuunat-ı zatiyesi sıfat-ı zatiyesine, sıfat-ı zatiyesi sıfat-ı subutiyesine, sıfat-
ı subutiyesi de zatî esmasına, zatî esma fiilî esmasına tecelli ediyordu. 24. mektub 
dersini yaparken beş tane şuunat kullandın:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunların ortaya çıkması için, çıkınca, bunların içindeyken dışındadır. Bunların ortaya 
çıkması için, mevcudatı iktiza etti. Yukardaki beşi mevcudata vurunca, mevcudattan iki 
tane daha çıktı:  

• memnuniyet-i mukaddese 
• iftihar-ı mukaddese 

 
Sual: Bu döngüler olmadan önce Cenab-ı Hakk sıfatını esmasını görmüyor 
muydu yani mevcudatla mı keşfetti kendisini? 
Elcevab: Badıllı Mesnevide: İlm-i muhit-i ezelîden temessül eden imkanî vücudlar 
vücub-u vücudu kazanamamışlar. İlm-i ezelîye ayna olmaları için, birbiri içinde döngü 
yapıyordu. İlm-i muhit-i ezelî à Sıfat, İlm-i ezelî à Esma. Allah var iken hiçbir şey 
yoktu. Mevcudat yok iken: Zat à Şuunata, Şuunat à Sıfata, Sıfat à Esmaya, Esma 
tekrar Zata. Böyle birbiri içinde tecelli ederek döngü vardı. (Mesnevi N.146) Adem ve 
Vücud iki menzil gibi. Kendisi bu ikisinin dışında. Varlığı bir vücuda bir ademe atıyor. 
“Cenab-ı Hak öyle bir Kadîr-i Mutlak'tır ki; adem ve vücud, kudretine ve iradesine 
nisbeten iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir.” (Mektubat 59) 

à Şefkat-i mukaddese  

à Muhabbet-i münezzehe 

à Sevk-i mukaddese 

à Sürur-u mukaddese 

à Lezzet-i mukaddese 

Mevcudatı iktiza etti 

à Memnuniyet-i mukaddese 

à İftihar-ı mukaddese 
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Adem ve Vücud à Mevcud. Bu ikisinin dışında olan à Vücud (zatî sıfattaki vücud) 
Cenab-ı Hakkın vücudu da bu mevcud ve vücudun dışında bir vücud. Nasıl bir 
vücudsa, üzerinde muhalefetün lil havadisler oluyor. Bekalar gözüküyor. Bunun 
üzerinde cereyan ediyor. Nasıl ki yukarıda gösterdiğim şuunatlar mevcudata vurup ve 
mevcudattan tekrar fırladı diğer iki şuunat. Aynen onun gibi Sıfat-ı Zatiyedeki vücuda 
da vuruyor, onun üzerinde cereyan ediyor. Bu vücudu mevcud gibi düşünme, nasıl bir 
şey olduğunu bilmiyoruz.  
 

 
Sual: Üstad külliyatta vücud-u haricî kullanıyor. Bahsettiğiniz mevcud mu 
vücud-u harici oluyor? 
Elcevab: Evet. Mesela ben size konuştum ama içimde ses yok ki. İçerde adem, 
dışarıda vücud. Eğer hayatım boyunca benden çıkan sesleri tekrar geri koyalım çıktığı 
yere, o zaman yaşamamam gerekiyor. İlmî vücudlar, vücud-u hariciye çıkmış. Sesler 
kayıtta ama ses olarak yok ki. Kafa sessiz olması lazım ki, ses çıksın. Kafa karanlık 
olması lazım ki, eşya gözüksün. Yoksa kafada bir delik olsa, ışık girse, sen görüntü 
elde edemezsin. Kafa zifiri karanlık olduğu için, bütün renkler gözüküyor.  
 
Biz asırlardan beri Allah’ın esmalarının cilve, cemali nakış, sanatıyla meşgulüz. Biz 
cilve, cemal, nakış, sanatı esma zannettik, esmayı sıfat zannettik, sıfatı zat zannettik. 
Bu gafletle paketlendik, doğru gidiyoruz. Bunları duymadan gitmek ezeli ve ebedi yazık 
olur. 
 
“Binaenaleyh ilm-i muhit-i ezelîde temessül eden imkanî vücudlar, vücud-u vücubînin 
tecelliyat-ı nuriyelerine âyine ve ma’kestirler. Öyle ise ilm-i ezelî, imkanî vücudlara 
âyine olduğu gibi, imkanî vücudlar da vücud-u vücubîye âyinedir. Sonra o imkanî 
vücudlar, ilm-i ezelîden vücud-u hariciye intikal etmişlerse de, vücud-u hakikî 
mertebesine vâsıl olmamışlardır.” (Mesnevi-i Nuriye 146) 
 
Sual: Sıfat-ı Zatiyelerle Sıfat-ı Sübutiyeler birbirine ayna mı yani eşleşir mi? Yani 
mesela vücuda hayat mı ayna? O değil ama onu gösteren? 
Elcevab: Evet ama kendi hakikatını ortadan kaldırmamak şartıyla, ki kalkmaz, onlar 
orda gözükür. Vücud sende de gözükür ama en çok hayatta gözükür. Biz senelerdir 
sübutî sıfattaki Hayat’la uğraşıyoruz. Bunun kaynağı da Sıfat-ı Zatiyedeki Vücud. Bizim 
meşgul olduğumuz, okuduğumuz Hayat değil, Muhyi esması. Daha Hayat yok. Hay 
sıfattır, Muhyi esmadır. Biz Allah’ı bilmiyoruz. Niçin bilmiyoruz? Asırlardan beri 
seleflerimiz, senelerden beri Biz à Bizi arıyoruz. Ne zaman biz bizi bulursak, biz 
bizde olacağız, biz bize gelmiş olacağız, o zaman vücudu anlayacağız. Ölüm-

Adem Vücud 

Vücud 

(Cenabı Hakkın vücudu bunların dışında başka bir vücud) 

Mevcudat 

(Adem ve vücud iki menzil gibi. Varlığı bir vücuda bir ademe atıyor) 
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mölüm olmadığını göreceksin. Biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar? 
Melaikeler, zebaniler, cennet, cehennem vs. hepsi benim dışa vuruşlarımdır, benim 
gölgelerim. Benim gölgemden korkar mıyım? Cehennem benim gölgem, cennet benim 
gölgem, vücud-u haricim. Benim sıfatım. Bir tarafıma bakarsan, ben Levh-i Mahfuzum. 
Bir tarafıma bakarsın ben Arş-ı Azamım. Bir tarafıma bakarsın ben Cebrail’im, 
Mikail’im. Biraz daha ileri bakarsan, ben İsa’yım, ben Musa’yım, ben Muhammed’im, 
ben Şit’im, Nuh’um, diyebilme makamıdır, çünkü mahiyet-i insaniye birdir. Geçersin 
Mec’ule. Geylanî hazretleri fena-yı mutlaka mazhar olmuş. Muhyiddin-i Arabî’nin 
sözünü söyledim: Musa benim, Şit benim vs. Demişler ki: Muhyiddin-i Arabî zahirî 
şeriata göre zındık-ı ekber, zındıkların başı. Öteki ulema, enfüsçüler ise: şeyh-ül ekber 
demişler. İkisi de doğru. Zahirî şeriata göre zındık gibi gözüküyor. Ötekisi “geçmiş, 
öteden konuşuyor” diyor. Onun konuştuğunu anlamak için, konuştuğu yere bak diyor. 
Sen buradan bakıyorsun. Biz Sıfat-ı Sübutiyedeki Hayat’la uğraşıyoruz, oysa Sıfat-ı 
Zatiyedeki vücuddur. Nasıl yapacaksın bu kaynağı şimdi? Hayat’ın kaynağı à Vücud. 
Daha arkaya geçersen: Vücudun kaynağı à Şefkat-i mukaddese. 
 
“Her kim Allah’a şerik itikad ederse, güya o kimse gökten yere düşer de, kuş ve kartallar 
da onun pis laşesini parçalayan adama, yahut düşerken şiddetli rüzgarlar onu uzak ve 
çorak vadilere atan bedbahta benzer.” (B. Mesnevi Nuriye 533) Çıkarım: İtikad 
bozulursa, bu iki sıfata benzetiliyor insan. 1- yüksekten düşüp de kuşlara ve kartallara 
leş olur, 2- şiddetli rüzgarlara muhatab olup çorak vadilere atılan yalnızlaştırılana 
benzetiliyor. İtikad bozulunca ne oluyor sorusuna cevap bu. Yükseğe çıktın çıktın, 
insan olarak yaratıldın. Yükseğe çıkmak: büluğ çağı. Yüksekten düşüp kuşlara ve 
kartallara leş olan, insanın bozulma sürecini anımsatıyor. İkinci sıfat “çorak vadilerde 
yalnızlaştırılan” yani insanlar içinde ama yalnız. Evde kavga ve gürültü, evde 
beraberken yalnızlaşan insanlar, itikad sorunundan kaynaklanıyor. Ailede huzuru, 
mutluluğu, cenneti yaşamanın sebebi, zemini iman-ı bil ahiret olarak gösteriyor Üstad. 
İman-ı bil ahiret bir eve hâkim olursa, o küçük bir cennete döner. Bir insan eve dönmek 
istemez, dönmek istemiyorum, cehennem gibi oluyor diyor ve azab çekiyorsa, o eve 
haşir akidesi o nisbetle hâkim değil. Bir insan kurt olmuş, yılan olmuş. Birbirini ısırıyor. 
Evdedir ama yalnızdır. İtikad sorunu var demektir. Biraz bize dokundu bu! 
  
İtikadı bozulunca, iki sıfat ortaya çıkıyor. 1-yüksekten düşüp kendinden çok aşağı 
hayvanlara leş oluyorsun, yem oluyorsun. 2- Sonra uzak yerlere, bulunduğun yerlere 
değil, başka yerlere atılıyorsun. Rüzgâr seni atıyor. Rüzgârın sembolü Süleyman as. 
Süleymanî sıfattan uzağız. Niçin evde olduğu halde, beraber değilsiniz? Rüzgâr sizi 
attı. Rüzgâra Süleyman as hükmediyordu. Cinlere hükmediyordu. Yani itikadımızı 
sorgulayacağız. 1.yukarıdan atılan bir insan yani bir değeri yoksa senin aleminde, 
kendinin, atılmışsın kendine göre, “benim hiçbir değerim yok” Ondandır ki intihar 
seçenek oluyor. 24.mektubdan misal vereyim:  
 

• Rahim   à Yüksek  à Ruh 
• Hakîm   à Derin   à Dimağ 
• Vedud   à Geniş   à Kalb 
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Şöyle olan böyle olan diye söyleyince, zaaf noktaların bu. Buna dikkat et. Seni bundan 
vurur. İtikadımız sağlam mı değil mi nasıl anlarız? 1-yukardan aşağı düşeriz, 2-
düştüğümüz yerde kalmayız, rüzgâr bizi götürür. Rüzgârdan kasıt cinlerdir. Yukardan 
aşağıya düşmenin ölçüleri kaybetmektir, kendine mukayyed olamamaktır.  
 

• Ervahlar à okuduğumuz ve seyrettiklerimizden oluşur 
• Mevadd à bulunduğumuz mekândan oluşur 

 
İtikadı bozuk olursa, iki sıfat öne çıkıyor.  

1- yüksekten aşağıya düşüp kartallara ve kuşlara leş olan,  
2- rüzgarla yalnızlaştırılan, uzağa atılan.  

 
20. Sözde bahsediliyor: Süleyman as havaya ve cinlere hükmediyordu. İtikadı bozuk 
olanın kafir cinler malzeme atar. Dört tane cin çeşidi var. Ateş cini, toprak cini, hava 
cini, su cini. O unsurdan yaratılmış. Havadan yaratılan cinler, sudan yaratılan cinler, 
ateşten yaratılan cinler. Köpek gibi çok konuşan ve yırtıcı, azı dişleriyle devamlı kelam 
ile saldıran köpek fıtratlıdır, bu fıtratı öne çıkmış. En acımasız cin hava cinidir. Kafaya 
giren şeydir. Tahayyül ve tasavvura atar. “Eğer itikadını sağlam elde etmezse” diye 
geçiyor. Meleklerde atıyor. Atılan yer serbest bölge. 
 

• Süleyman as   à Basar  à Hava 
• Musa as   à Kelam  à Su 
• İsa as    à Kudret à Nur 
• Davud as   à Semi 
• İbrahim as   à İrade  à Ateş 
• Adem as   à İlim   à Toprak 
• Muhammed asm à Hayat 

 
Serbest bölgenin dört tane sıfatı var: 

1- birbirine zıd (hak-batıl, soğuk-sıcak, iman-küfür) bulunabileceği,  
2- her şeyin her mertebesinde bulunabileceği, 
3- her daim kontrol edilmesi herkes için mümkün olmayan, (ancak ehass-ı havassa 

mahsus) 
4- ebedi hayatımızı mayalayıp iksirleyen yani aklı inşa, kalbi ihya edecek 

malzemeler atılıyor.  
 

Anlatmaya çalıştığım şu: İtikadı bozuk olursa, hava -öyle bir laf-ı güzaf değil, kışır bir 
laf değil- seni farklı yere atar. Farklı yere atmasının sebebi kafir cinler serbest bölgene 
atıyor. Serbest bölge kontrol edilmezse iki sıfat çıkıyor: 1-susuz vadiler, 2-ıssız çöller 
mesken olur sana. Vadide su yok. Hiçbir şey yetiştiremezsin. Yani hiçbir hakikat 
çıkmaz sende. Anlamsız olur hayat. Anlamını yitirir. İntihar seçenek olur. İtikadı sağlam 
elde etmezse. Sağlam elde edeceksin. 
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İtikadımızı bozan: şeytanlar, kâfir cinler, ervah-ı habiseler, mevadd-ı şerireler. 
İtikadımızı düzelten: melekler, Müslüman cinler, ervah-ı âliyeler, mevadd-ı 
âliyeler 
 

 
Nokta-i Nazar:  

• Şeytanlar    à ateş 
• Kafir cinler    à hava 
• Ervah-ı habiseler  à su 
• Mevadd-ı şerireler  à toprak 

 
Şeytan ateş, zaten Allah Resulü asm söylüyor. Cinler havada oluyor, Süleyman as 
hükmediyor. Mevadd-ı şerireler mekâna bakıyor ya, bu nedenle toprak. Ervah-ı 
habiseler de seyrettiğimiz, dinlediğimiz, muhatab olduğumuz şeyler. Muayyen 
değillerdir, kaygandır, kabına göre şekil alan; su. Müsbetinde de melekler nura, cinler 
yine havaya, su İslamiyet’tir yani İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı 
altında, su yine ervaha, toprak yine mevadda bakıyor. 
 

• Melekler    à nur 
• Müslüman cinler  à hava 
• Ervah-ı aliyeler  à su 
• Mevadd-ı aliyeler  à toprak 

 
Nokta-i Nazar: Dimağ gemi. İslamiyet gemisi.   
 
“İşte ey nefis! Sen de, İslam dimağının gemisi üstünde (yani şuur ve basiret ve akıl 
üstüne müesses olan İslam gemisi üstünde) desatir-i İslamiyeyi omzuna al, ta ki 
müsterih ve mutmain olarak istifade edebilsin.” (B. Mesnevi-i Nuriye 398) 

• Allah 

• Melekleri 

• Müslüman cinler 

• Ervah-ı aliyeler 

• Mevadd-ı aliyeler 

• Şeytan 

• Kafir cinler 

• Ervah-ı habiseler 

• Mevadd-ı şerireler 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Taakkul (berzah) 

       (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 

3
. Y

O
L 

1
. Y

O
L 

2. YOL 
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“Öyle de Vacib-ül Vücuda layık bir tarzda… hadsiz şefkat-i mukaddese ve hadsiz bir 
muhabbet-i mukaddese. Ve o şefkat-i mukaddese ve o… ve Zat-ı Rahman-ı Rahim’e 
ait – tabir caiz ise – hadsiz memnuniyet-i mukaddese ve hadsiz iftihar-ı mukaddese 
vardır ki…” (Mektubat 86) 
 
Vacib-ül Vücud nereye deniliyordu? Tencereye koy: esma, sübutî sıfat, zatî sıfat à 
karıştır: Vacib-ül Vücud. Şuunatı ve Mahiyet-i Zatiyeyi içine almamış. Bunları da içine 
alırsak à Zat-ı Vacib-ül Vücud denilir. Bazı yerde komplesine Vacib-ül Vücud 
deniliyor. Bu zatî sıfattaki vücuddan bahsetmiyor. Metinde şuunatı anlatırken başta 
Zat-ı Vacib-ül Vücud diyor sonra mahlukatın memnuniyetinden ve iftiharından gelen 
ve Allah’a mahsus Zat-ı Rahman-ı Rahim diyor. Mahlukatında tecelli eden memnuniyet 
ve iftihar Zat-ı Rahman-ı Rahime mahsus. Cümleye giriş ve çıkış farklı. 
 
Allah kafir mümin fark etmeden tecelli ediyor, bu Rububiyet ve Rahmaniyet. Sonra 
Allah’ın Rahmâniyetine, Allahlığına ubudiyet olarak mukabele ediyor bir insan, 
Müslüman. Ubudiyet: namaz, niyaz, ibadet, terkler vs. cem’i. Mukabele edince 
Rahimiyet ortaya çıkıyor. Allah’ın Rububiyeti, Rahmaniyeti herkese tecelli etti ama 
kafirler kâle almadılar, onaylamadılar. Mesela göz Rahmanın tecellisidir, el, bacak, 
elma, armut vs. Onaylamayınca herkes mevcud. Müslüman ise geleni onayladı.  
 
Sual: Kafir onaylamayınca mevcudda mı kaldı yoksa ademe mi gitti? 
Elcevab: Mevcudda kaldı. Vücud almayınca zaten otomatik gidiyor.  

à Şefkat-i mukaddese  

à Muhabbet-i münezzehe 

à Sevk-i mukaddese 

à Sürur-u mukaddese 

à Lezzet-i mukaddese 

Mevcudatı iktiza etti 

à Memnuniyet-i mukaddese 

à İftihar-ı mukaddese 

Zat-ı Vacib-ül Vücud Zat-ı Rahman-ı Rahim 
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Müslüman Rahmaniyete, Rububiyete Ubudiyet ile mukabele etti. Ubudiyetle mukabele 
edince, Allah bu sefer o ubudiyet aynasına ikinci bir adım atıyor à bu Uluhiyet. Bu 
mevcudat mevcuttur. Ubudiyetle mukabele edince bu mevcudat, bu varlık, 
anlamını bulunca vücud sahibi oluyor. İntisab olunca, vücud sahibi oluyor. 
Vücud sahibi olunca, onda yani insanda Rahimiyet aktif oluyor. Çünkü Rahimiyet iman 
edene, iman ettiği şeyle mukabele eden hem dünyada hem ahirette eden zat. Mesela 
Allah’a iman ettik, dünyada nokta-i istinad ile kâr gördük. İman etmek sadece ahirette 
işe yaramıyor, asıl burada yarıyor. Mesela ahirete iman edince, hayatımızı tanzim 
ediyor. Haramdır, helaldir, hak ve hukuk kavramlarımızı belirleyen ahiret inancıdır. 
Belalara, musibetlere, ölümlere, kanserlere muhatab olduğumuz zaman, nokta-i 
istinad, Allah’a iman. Demek ki iman esasları burada işe yarıyor.  
 
Zat-ı Vacib-ül Vücud Rububiyet ediyor. Rububiyette Rahman, kafir mümin fark 
etmeden hepsine ışık veriyor. Bibere de kavuna da ışık verdiği gibi. Buna kafir 
mukabele etmiyor. Şu mevcud içindeki şeylerde yiyip, içiyor. Hiçbir şey anlam ifade 
etmediği için, onaylamıyor ve mevcudda kalıyor, mevcudat cinsinden oluyor, ademe 
gidiyor. Müslüman ubudiyetle mukabele edince, Allah o ubudiyet aynasına bir adım 
daha atarak Uluhiyetini gösteriyor. Rahim Uluhiyetle ortaya çıkıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Kafirler Rububiyetine mazhar oluyorlar ama Uluhiyetini 
gösteremiyorlar.  
 

Rububiyet 

Mevcud vücud 
buluyor 

Ayine-i Ruh 
Ubudiyet Aynası 

Zat-ı Vacib-ül Vücud 

Rahman 

Rahim 

Uluhiyet 

bütün mevcudatı ve 

nihayetsiz bir vücudu 

kazanır 

àenaniyeti bırakıp,  

àbizzat nefsi hiç olduğunu ve 

à Mucid-i Hakikî’nin bir âyine-i 

tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit 

Zira bütün mevcudat, esmasının 

cilvelerine mazhar olan Zat-ı Vacib-ul 

Vücudu bulan, her şeyi bulur. 

Doğru itikadımızı oluşturan zemin Doğru itikada verilen iman cevabı 
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Ubudiyet aynasında uluhiyet gözükünce, mevcud à vücud buluyor. O zaman 
Rahimiyet. 
 
Nokta-i Nazar: Biz bütün bu alemlerin karakollarıyız ya, ben onayladım, bende bir kalb 
var, vücud oldu. Onaylayınca vücud oldu, karakol açıldı, cennet açıldı. Bu sefer tekrar 
dönüyor ve kâinat aleminde neler açıldıysa o vücud. 
 
Bu mevcudatla kimse alakadar değil. Şu mevcudat bize geldi. Mevcudattan gelene 
şuurumuz yok, geliyor. Kafamızdakilerle meşgulüz. Bakıyoruz ama fotoğraf gibi, 
içeriye giriyor. Onu anlamlandıran dimağdır, itikad. Mevcudat girdi. Eğer biz onu 
ubudiyet aynasında itikad edersek, mevcud anlamlanır. Giren à mevcud. Sen onu 
anlamla, itikadla dönüştürebildiğin miktara à vücud, vücud sahibi oluyorsun. 
Nihayetsiz vücudu kazanır diyor 4.Şua’da Üstad. Nihayetsiz vücudu mevcudla 
kazanıyorum. Âyinedarlığı fark edersem!  
 
“Dedi: ‘Manama dikkat et ve iman dürbünüyle bak!’ Ben de baktım ve iman gözüyle 
gördüm ki: Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun âyinesi ve nihayetsiz bir inbisat 
ile hadsiz vücudları kazanmasına bir vesile ve kendinden daha kıymetdar baki, 
müteaddid vücudları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu ve 
mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması ebedî bir vücud kadar kıymetdar olduğunu 
ilmelyakîn ile bildim. Çünkü şuur-u iman ile bu vücudum Vacib-ül Vücud’un eseri ve 
sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla, vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz 
müfarakat ve firakların elemlerinden kurtulup mevcudata, hususan zihayatlara taalluk 
eden ef’alde, esma-i İlahiye adedince…” (Şualar 69) 
 
“Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve Mucid-i Hakiki’nin bir âyine-i 
tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. 
Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan Zat-ı Vacib-ül Vücudu bulan, 
her şeyi bulur.” (Sözler 478) Allah ubudiyet aynanda taayyün ve teşahhus ediyor. Onun 
adı da: Uluhiyet. Bu uluhiyet mevcudatı vücuda dönüştürüyor. Böylelikle nihayetsiz 
vücudu kazanıyor. Nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücudları kazanır à Rahimiyet.  
 
Nokta-i Nazar: Bazı insanlar hayatına giriyor, bazı insanlar hayatından çıkıyor yani 
vücud bulunması istenmiyor. Sen ona âyinedar isen, -Allah istemiyor- tabir-i caiz ise, 
onları. 

1. Enaniyeti bırakıp, 
2. Bizzat nefsi hiç olduğunu ve  
3. Mucid-i Hakiki’nin bir âyine-i tecellisi bulunduğunu  

 gördüğü vakit à bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. 
 
Zat-ı Vacib-ül Vücud Rububiyet ediyor, Rahman’dan. Kafir mümin fark etmiyor. İnsanın 
âyine-i ruhuna vuruyor. Mukabele etmeyen kafir. Mevcudat onun aleminde ademe 
inkılab ediyor, sönüp gidiyor. Müslüman ubudiyet ile mukabele edince, Allah o ubudiyet 
aynasına taayyün ve teşahhus ediyor. O taayyün ve teşahhusun adı à Uluhiyettir. 
Bu mevcudat onun aleminde vücud buluyor ve Rahimiyet ortaya çıkıyor. Bunu nasıl 
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kazanacağız? Her Müslümanda oluyor mu? Oluyor ama çok nakıs oluyor. Bunun 
kemal, yani bizzat şuurlu, şuur-u imanla kazanır. Nasıl buna mazhar olursun? 1. 
enaniyeti bırakacak, 2. bizzat nefsi hiç olduğunu görecek, 3. Mucid-i Hakiki’nin bir 
âyine-i tecellisi bulunduğunu görecek. Bunlar nisbetinde mazhar olursun. Yani “bütün 
mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır”. Bu üçünü uygulamakla, o nisbette 
mevcud à vücud buluyor. Çünkü bu üçünü uygulamak ile şuur-u iman çıkıyor. 
 

1. Enaniyeti bırakıp, 
2. Bizzat nefsi hiç olduğunu ve  
3. Mucid-i Hakiki’nin bir âyine-i tecellisi bulunduğunu  

gördüğü vakit à o nisbette à şuur-u iman. Nihayetsiz inbisat ile hadsiz 
vücudları kazanır, mevcudla.  
 
Hadsiz, nihayetsiz: Nokta-i Nazar: Sözler 51: “Mahfî nazirsiz cemal ise; görünmek 
ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek: Biri muhtelif âyinelerde bizzat 
müşahede etmek.” à Rububiyet, Rahmaniyet, bu daimî, Zata bağlı, mukaddes, zatın 
görüşüyle ortaya çıkıyor, mevcuda ihtiyaç var, iftihar ve memnuniyet burada. “Diğeri 
müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesi ile müşahede etmek ister.” 
à Ubudiyetle verilen karşılık, ubudiyet ile vücud bulması, muhabbet için vücudun yani 
ubudiyet aynasının devamı gerekiyor sadece, mevcuda gerek yok. Mevcudda uluhiyet 
ile oluşan vücudun devamını istiyor. İşte bu nihayetsiz. Bunun devamını istediği için 
beka veriyor. Hadsize bağlı olan nihayetsiz. Nihayetsizin (Ubudiyet aynası) varlığı 
hadsize (Vacib-ül Vücuda) bağlı fakat Vacib-ül Vücudun varlığı hiçbir yere bağlı değil. 
Hadsiz sanki bizzat kendisi, nihayetsiz ise mevcudun ayineleriyle bakmasından 
çıkıyor. Hadsiz à kendi görmesi. Nihayetsiz à gördüklerinin göstermesi. Bu 
nedenle nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücudları kazanır. 
 
Nokta-i Nazar: Bendeki O, Ondaki Ben bakışı gibi. 
 
Sual: Doğru itikada verilen cevaptı ya iman. Buraya nasıl uygulayacağız? 
Uluhiyet doğru olunca ubudiyetten yansıyan iman olur diyebilir miyiz? 
Elcevab: Doğru itikad mezkûr üç maddeden (Sözler 478) oluşuyor. Çünkü itikad bize 
enaniyeti bırakmayı emrediyor. Bizzat nefsi hiç olduğunu da itikad söylüyor, bunlar 
Kur’an’ın dersleri. Mucid-i Hakiki’nin âyine-i tecellisi olduğumuzu itikadımız söylüyor. 
Bunlar nisbetinde ne oldu? Meyvesi nedir? İman, doğru bir itikada verilen cevaptı. O 
da “bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu” kazanmaktır; bu da iman. Enaniyeti 
bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve Mucid-i Hakiki’nin bir âyine-i tecellisi bulunduğunu 
à gördüğü vakit o nisbette à doğru itikad oluyor. Doğru itikada verilen cevap da 
imandır. İman verilmesiyle sana verilen à bütün mevcudat ve nihayetsiz bir vücud. O 
zaman Zat-ı Vacib-ül Vücudu buluyorsun ve bulunca zaten her şeyi buluyorsun. Bunun 
için bir an bile yaşamak kâfi gelir. 
 
İnsanî berzah mevcudları vücud hâline getiren kavşak: Nokta-i Nazar: Fani 
mevcudat insanda baki vücudları netice veriyor. Şualar 121: “…onlar, âlem-i gayb ve 
âlem-i şehadet ortasında insanî berzahlardır ve iki âlemin birbiriyle temasları ve 
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muameleleri, insana nisbeten o noktalarda oluyor gördüğünden…” Kim onlar? 
“müstakim ve münevver akılların, selim ve nuranî kalblerin…” 
 

 
İnsanî berzah ne demektir? à gelen mevcudat ubudiyet aynasında anlamını buluyor, 
bekaya mazhar oluyor. Nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücudları kazanıyor. İnsanî 
berzah! Zaten taakkul berzah idi. Taakkulun içinde akıl da var. Müstakim ve 
münevver akıl ve selim ve nuranî kalb bütünlüğünden à insanî berzah çıkıyor. 
Bunlar âlem-i gaybı âlem-i şehadete taşırlar. Şehadeti de gayba taşırlar. Mevcudları 
vücud hâline getiren kavşak burası. 
 
Nokta-i Nazar: İnsan böylelikle insanlık makamına çıktı. 
 
Doğru itikadı üç maddeden (Sözler 478) oluşuyor. Çünkü itikad bize enaniyeti 
bırakmayı emrediyor. Bizzat nefsi hiç olduğunu da itikad söylüyor, bunlar Kur’an’ın 
dersleri. Mucid-i Hakiki’nin âyine-i tecellisi olduğumuzu itikadımız söylüyor. Bunlar 
nisbetinde ne oldu? Meyvesi nedir? İman, doğru bit itikada verilen cevaptı. O da “bütün 
mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu” kazanmaktır; iman.  
 
“…onlar ki vehm u hevaları, akl ve vicdanlarına galebe etmesi sebebiyle tarik-i haktan 
saptılar ve Nasara safsataları gibi, batıl itikadlarla nifakın içine düştüler.” (B. İşarat-ül 
İ’caz 63) Hevadan vehm veya vehimden heva çıkabilir. Âdem’in hevasını Hava’sı 
kandırdı. Âdem as babamızın hevasını Hava anamız aktif etti. Çıkarım: Demek insanın 
aklı ve vicdanı vehim ve hevaları bloke etmedikçe, itikadları bozulup nifaka giremezler. 
Nifakın sebebi itikadın bozulmasındandır. Vehim hevalarını aktif etti, hevalar da 
tarik-i haktan çıkarttı ve daha ileri giderek nifaka intikal ettirdi. Münafıklık çıkıyor ondan. 
İtikadın bozulması ise vehim ve hevalarıàakıl ve vicdanlarına galebe çalmalarından. 
 
 

                                                         
 
Vehim à aklı, Heva da à vicdanı bloke ediyor. Böylelikle itikadı bozuluyor. Az 
önce konuştuğumuz üç madde (Sözler 478) ile itikadı düzeltiyor. Enaniyeti terk edip, 
bizzat nefsi hiç olduğunu ve Mucid-i Hakiki’nin âyine-i tecellisi olduğunu gördüğü vakit, 

akıl ve  

vicdanlarına                             

Müstakim ve 
münevver akıl 

Alem-i Gayb 

Fani mevcudat Baki vücudlar 

Selim ve nurani kalb 

İnsanî Berzah 

Alem-i Şehadet 

Rahman Rahim Vedud 

Hakîm 

galebe 

çalmalarından.. 

à vehimleri ve 

à hevaları                     à nifakın sebebi 
İtikadın bozulması ise 
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itikadı kaliteli oluyor. Sonra Allah ona bütün mevcudatı ve nihayetsiz vücudu 
kazandırıyor iman.  
 
Münafığın üç sıfatı vardı: 

1. Vicdansız 
2. Kalbsiz 
3. Bütün bütün Resul-ü Ekrem asm’ın aleyhindedir. 

 
Sual: Vehim aklı bozuyor ya, ademe atması için sanki varı yok göstermesi lazım. 
O da vesvesedir.  
Elcevab: Vehmin özelliği “yoku var eden” fikirlerdir. Fikirler noktasında bozukluk 
geliyorsa, adın gibi bil, bu vehimdir. Eylemi eylemsiz gösterirse, bu vesvesedir. 
Eyleme musallattır yani abdestim var mı, namazım oldu mu gibi. Vehim, fikre 
musallattır. Eyleme vesvese. 
 
“Hakikatı kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına; hakikattir zanneder, kafasına 
geçirir.” (Sözler 704) Çıkarım: İşte bunun sebebi: itikadı bozuk olduğundan oluyor. 
Burayı cemaatten arkadaşlarımız çok soruyorlar.  
 
Hakikatı kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına. Bunun niye suçu var? 
İtikad doğruysa, Edille-i Şer’iyeden besleniyorsa, buna düşmüyor. Çünkü itikad 
dimağın son mertebesi. Cüz-i ihtiyar ise fiilî iltizamda bulunan bir sistem. Mubtil; hakkı 
batıl gören, gerçeği ve doğruyu yanlış eğri gören, ibtal eden, geçersiz duruma getiren 
şeydir. Mubtil; batılı hak nazarıyla alır. Yani temelinde itikadı bozuk. Bunun bozukluğu 
da vehmi ve hevaları akıllarına ve vicdanlarına galebe çaldığındandır. Mesela hakkı 
ararken batıl niye eline geçiyor, niye Allah mesul ediyor? Adamın ihtiyarı yok ki yani ne 
suçu var? temelde şu: hakkı kazarken ihtiyarı olmadan dalal başına düşer, hakikat 
zanneder, kafasına almasının sebebi: itikad ona “alma, bırak onu” dememesindendir. 
“Niye alıyorsun, niye yapıyorsun, olur mu, yanlıştır, batıldır, günahtır, haramdır, ayıptır” 
demesi gerekirdi. İtikadı bozuk olanlar “ne ayıbı ya” der.  
 
Eskiden itikadlar o kadar sağlam beslenmişti ki, kadının sesi, çamaşırı, mahrem, 
namahrem vs. hassastı. Şimdi ise “olur mu ya” deyip kâle almamalarının sebebi, 
haremlik selamlığı ciddiye almamalarının sebebi à itikadın zayıflığındandır. Gıybetin 
normal görülmesi de bundan. İtikadı bozuk: “Hakikatı kazarken ihtiyarı olmadan” à 
çünkü iltizamdaki ihtiyar devre dışı olmuş. Dalal başına düşünce “ne yapıyorsun ya, 
olur mu ya” diyecek kimse yok. İtikadı bozuk olduğundan ihtiyarı devre dışı bırakıyor. 
O zaman hakikatı kazarken dalal düşer başına. O da hakikat zanneder, kafasına 
geçirir.  
 
Sual: Tasdikteki iltizam küfre mi tarafdar? 
Elcevab: Evet, tasdikteki iltizam fikrî iltizamdır.  
 
Yani temeldeki itikadı bozuk. Bunun bozukluğu da vehim ve hevaları akıl ve 
vicdanlarına galebe çaldığındandır. Biraz önceki itikadı düzelten, güçlendiren, şuurlu 



54. İTİKAD-17________________________________________________________ 

 795 

itikad yapan sebebi okuduk. Enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve Mucid-i 
Hakiki’nin âyine-i tecellisi olduğunu gördüğü vakit à bu adam şuurlu, kaliteli, tahkikî 
bir itikad sahibi oluyor.  
 
Sual: İtikad bozuk denilince, dimağın bütününde mi sorun var? 
Elcevab: Evet, bütünlüğünde sorun var, çünkü hepsinden besleniyordu itikad. İtikad, 
dimağın son mertebesi. Tahayyül ve tasavvura yani serbest bölgeye fazla malzeme 
atmış şeytan, taakkulü meyletmiş batıla, tasdik: kafire, küfre oy veriyor, küfre taraftar, 
küfrün yanında, “oy vermekle bana zarar olmaz” diyor, “bir oyla itikad mı bozulur” diyor. 
O kâğıt değildir, parti değildir, zihniyetini dışa vuruyorsun. Allah: “Dostumu düşman, 
düşmanımı dost edinme” diyor. Böylelikle iltizamı bozuldu. İman; iz’andı, İslamiyet; 
iltizamdı.  
 
Nokta-i Nazar: “Kafasına geçirir” demek aslında dimağını oluşturur manasında.  
 
İtikad bütün meratiblerden besleniyor, bütünsellikten besleniyor sadece iltizamdan 
beslenmiyor.  
 
İtikadı gösteren fiildir: “…onların sözleri, itikadı olan fiillerinden gelen bir söz değildir. 
Belki de o sözü kalbleri ile değil, sadece ağızlarıyla konuşuyorlar.” (B. İşarat-ül İ’caz 
167) Yani yaşayan bir insandan çıkan söz ayrı yaşamayan bir insanın ağzından çıkan 
söz ayrı. Çıkarım: Fiile dökülmüş olanlar kişilerin itikadlarını gösteriyorlar. Yani fiile 
dökülmüş! Söz değil! Söz onun itikadını ifade edebilir ama itikadını gösteren fiildir. 
Mesela şapka, küfrün alametidir.  
 
İnsanın niyeti amelinden hayırlıdır. O zaman namaz kılmayalım: Şimdi öğle ezanı 
okundu. Niyetimiz kılmaktır. Kılarsak basitleşir, çünkü niyet etmek daha kıymetli, çünkü 
daha hayırlı. O zaman kılarak niye hayırsız duruma getireceksin? Kılmayalım o zaman. 
Hâşâ! Niye böyle denilmiş o zaman? O niyet köle ise, çocuk ise, kolu kesik ise geçerli. 
İslam hukukunda bir insanı fiilleriyle mesul edecek dört tane umde var, şart var.  
 
Bu dört şart olduğu nisbette İslam’da mesuliyet var:  

1. İktidar 
2. İhtiyar 
3. Salahiyet 
4. Mesuliyet  

 
Bunlar nisbetinde mesulsün. İktidarı var mı? Mesela hacca gitmeye ekonomik durumu 
var ama yol güvenliği ve sağlığı var mı? Kolu kesik, abdeste kolu yıkama düşmüştür. 
Çocuktur, köledir veya bir yerde hapsedilmiştir. Oruç tutamaz, abdest alamaz vs. 
Demek bu dört şartın dışında olan fiil ve sözlerde kişinin niyetine bakılır. Öğle namazını 
kılacak iktidarımız yok mu, ihtiyarımız yok mu, salahiyetimiz yok mu yani biz deli miyiz? 
Bunlar varsa, kılacağız. Bunları yapamayacak durumda isek, o zaman “niyet amelden 
üstün” oluyor. 
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Dolayısıyla insanın itikadını gösteren sözleri değildir. Sözleri gösterebilir ama değildir 
temelde. Temelde eylemleri ve hayatlarıdır. Kalb; fiiliyatımızın ana trafo merkezidir. 
Çünkü fiiliyatlarımız kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor (Hutbe-i Şamiye 77). His 
vicdanda. Vicdan ve kalbin temayülatından, meyillerinden fiiller çıkar. Fiil varsa, 
tamamdır. Fiile dökülmüş olanlar kişilerin itikadlarını gösteriyorlar. Yalnız köle ve 
esir olmamakla yani kendi ihtiyarlarıyla ne yapıyorlarsa onların itikadlarını gösterir.  
 
Kendinizi sorgulamak adına, kendiniz kendinize ayna olmak adına uygulayayım: evde 
hiç kimse yok, televizyonun hangi kanalını açıyorsanız ve namazı vaktinde 
kılıyorsanız, nazmı aheste mi, acele mi kılıyorsunuz à o sizin itikad göstergenizdir, 
kendinizi kendinizden görebilirsiniz. Bu itikad ile alakalıdır. İmanla değil.  
 
İman ve itikad farklarını gösteren tablo: 
 

İMAN İTİKAD 

Veriliyor Kazanıyoruz, biz oluşturuyoruz 

Fıtrat-ı selime Fıtrat-ı seniye 

Çekirdek Meyve 

Melekut alemine  Mülk alemine 

Menfisi/Batılı yoktur Menfisi/Batılı vardır 

Kaynağı Allah’tır Kaynağı sensin 

Mahalli kalb ile vicdan Mahalli dimağ 

Akrebiyet Kurbiyet 

Tevekkül ehli Tevekkül ehli değil 

Sebeb-sonucun arkasında Sebeb-sonuç arasında berzah 

Zata bakıyor 
Sıfat-ı Subutiye ve Esma-i Hüsnalara 

bakıyor 

Batınidir Zahiridir 

Doğru itikada verilen cevaptır 
Zahiri şeriatı aynen kabul etmektir ve esas 

almak 

Kalbidir Aklidir 

Tahkiki iman, kalbde olandır Taklidi iman, itikadda olandır 

Uluhiyete bakar Rububiyete bakar 

Çift ayaklı: dimağ ve vicdan Tek ayaklı: dimağ 

Fiili tezahürü var, çünkü vicdaniyatı var Fiili tezahürü yok, çünkü vicdaniyatı yok 

Öteleri burada yaşattırandır 
Burayı cennet veya cehenneme 

dönüştürendir 

Fıtratta var olan sistemdir Büluğ çağında aktif olan sistemdir 

Ruhun anti-virüsü  Dimağın anti-virüsü 
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Kab-ı Kavseyn’e kadar gider Levh-i Mahfuza kadar gider 

Resullere/Risalete bakar Nebilere/Nübüvvete bakar 

İtikadın her şeyine ıttılaı var İmanın her şeyine ıttılaı yok 

İmanda ifrat veya tefrit yapınca kafir ve ehl-i 
şirk oluyor 

İtikadda ifrat veya tefrit yapınca ehl-i bid’a 
oluyor 

İradeye bakar İhtiyara bakar 

Harice ilk muhatab olan değildir Harice ilk muhatab olandır 

Maddeye yansırsa mucize oluyor Maddeye yansırsa keramet oluyor 

Zatının nurudur Dimağın bütünlüğüdür 

Mahza lübdür, menfi bir şey yoktur Her şeyiyle müsbet olamayabiliyor 

Direk dimağdan beslenmiyor Direk dimağdan besleniyor 

Bir insanın ya imanı vardır ya da yoktur, 
adem ve vücud gibi küfrü barındırmaz 

Bir insanın hem doğru hem yanlış itikadı 
olabilir karmadır zıdları barındırır 

Hem mülkü hem melekutu tazammun ediyor 

Mülk alemindeki düsturlar, ölçüler, 
mizanlarla ve nizamlarla zahiri şeriatla 

sistemlenir ve ortaya çıkar. İşi, zahiri tanzim 
etmektir. 

Ölünce bitmiyor, çünkü gayb aleminin 
sistemidir 

Ölünce bitiyor, çünkü esbab alemin 
sistemidir 

İlmin arkasına bakıyor İlme bakıyor 

İman ettiğin şeyle besleniyor Esbab alemindeki delil, bürhan, hüccet ile 
besleniyor 

Aynelyakîn İlmelyakin 

Taşıyan Taşınan 

Ağacın kökündeki çekirdek Meyvedeki çekirdek 

Tevhid Vahdet 

Kalbi İçtimai 

Şahsiyet Kişilik ve kimlik 

Siret Suret 

Mahiyete bakar Hakikata bakar 

Umumi dünyayı oluşturan Hususi dünyayı oluşturan 

Rahim esmasından Rahman esmasından 

Esbabsız Esbablı 

Hem itikaddan hem gaybdan beslenir Edille-i Şer’iyye ile kuvvet bulur 

Kablonun içinden akan Kablo 

Kalitesi tecerrüdlerle artar Kalitesi terklerle artar 

Vahyin oluşturduğu itikada verilen cevaptır Vahiy oluşturuyor 
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İtikadsız iman yok İmansız itikad var 

Hiss-i batına taalluk ediyor Hiss-i zahire taalluk ediyor 

Trenin dizgini elinde olanı görüyor Treni ve rayları görüyor 

Pasaporttur Vizedir 

Vesikadır Berattır, seneddir 

İmanın dışa vuruşu İtikad İtikadın dışa vuruşu Salabet 

İhlasa bakıyor Sadakata bakıyor  

Fiillere bakıyor Amellere bakıyor 

Allah’ın verdiği karşılık Sistemi bilmek 

Muhammed asm’a bakar Ahmed asm’a bakar 
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Salabet (Lügat manası): Metanet, katılık, sulbiyet, peklik, dayanma, sağlamlık, 
mukaddesatı korumak hususunda cesaret, metanet ve sebat gibi sıfatlarla muttasıf 
olmak. Bunun zıddı: Laubalilik). Başka bir manada da: Hâlet.  
 
“…İslamiyet metanetini ve salabetini, sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir 
zamanda, laubaliyane…” (B. Mesnevi-i Nuriye 226) Salabet; dayanma gücü. Kararlı, 
şuurlu dayanma anlamına geliyor. Şuurlu sebat. Çıkarım: Mukaddesatı korumada 
kararlılık ve cesaret; salabet.  Sözünden ve kararından dönmemek. Fikrinde sabır, 
azminde kavi ve akidesinde ruhsuz sahibi olması kıymetli bir seciyedir ki, salabet; 
şahs-ı maneviyeyi tazammun ediyor, içine alıyor ve ondan kuvvet buluyor. 
Salabet; bütünlüğün kuvveti, dimağ bütünlüğünün kuvvetidir. Bid’atlar, ihtilaflar salabeti 
öldürüyor. Salabetin zıddı laubaliliktir ki, İşarat-ül İ’caz’da Peygamber asm’ın en 
yüksek ulvî sıfatı; ciddiyettir. Laubalilik; ciddiyetin zıddıdır. Aynı zamanda salabet, 
Şeair-i İslamiye’den de kuvvet alıyor.  
 
“Hem dest-i tasarruf-u kudrete karşı mukavemet edemeyen koca kâinat, nasıl oldu da, 
küçücük ve nazik zerratların (öyle bir salabet bulmuş ki) kudret-i ezeliyenin yed-i 
idamına karşı dayanıyor.” (B. Mesnevi-i Nuriye 690) Çıkarım: Salabet; Kudret-i 
Ezeliyeyi tazammun ediyor, ona mazhar oluyor. 
 
“Belki mesailerinin tanzimine ve mabeyinlerindeki emniyetin tesisine ve teavün 
düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve takva 
ve salabet-i diniye ile olur.” (B. Mesnevi-i Nuriye 335) Çıkarım: İtikadında şuurluluk; 
salabet. Yani itikadında şuurluluğun alametidir; salabet. Takva sahibinin ifrat ve 
tefritten azade hadd-i vasat olan istikameti koruyabilme hâletidir ki, bir insanın ifrat ve 
tefritten azade hadd-i vasat olan istikamette bulunma nisbetinde itikadı 
salabettedir. Salabetin görüntüsü budur.  
 
“Yani nasıl ki taş ve toprağın sertlik ve salabetleri ile beraber, yumuşak ve incecik olan 
damarlar…” (B. Mesnevi-i Nuriye 456) Çıkarım: Bir ağaç düşünün ki, cüsseli ve iç ve 
dış dinamikleri sağlam. Fırtına, heyelan, güneş, soğuk, sıcağa karşı ayakta durabilme 
gücüne sahip olduğunun şuurdanlığıdır; salabet. Bu hâletlere, bu sıfatlara sahip olduğu 
şuurunun farkındalığıdır; salabet. Buraya kadar lügatta olmayan lügat manasıydı. 
 
“Evet havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin 
kemal-i suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi; hem şiddet-i hararete 
karşı aylarca nazik, yeşil yaprakların yaş kalması;… En güvendiğin salabet ve hararet 
dahi, emir tahtında hareket ediyorlar ki…” (Sözler 7) Çıkarım: Salabet; sağlam olan, 
sert olan yani taş ve toprağın sıfatına yani sıfat; batının dışa vuruşudur ki, biraz önce 
okuduğum bir çınar ağacı, heybetli, iç ve dış dinamikleri, canlı ve ne yaptığını bilen bir 
şuurdanlığı var. O şuurdanlık hâleti; hâlettir salabet. Üstad “hepsinden çıkar bir hâlet” 
diyor.  
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Tahayyül   à Safsata 
Tasavvur   à Bîbehre 
Taakkul   à Bîtaraf 
Tasdik   à İltizam (fikrî iltizam) 
İz’an    à İmtisal 
İltizam   à Taassub (fiilî iltizam) 
İtikad    à Salabet  

Cüsseli bir çınar ağacı hayal et. Yedi mertebeden beslendiği için cüsseli. Sağlam. 
Soğuğa, sıcağa, heyelana, yağmura, fırtınaya bayağı dirençli ama dirençli olmak 
yetmiyor. Bu; dirençliliğin farkındalığı. Fark bu. Sağlam olabilirsin ama bilmiyorsun, 
farkında değilsin. 
 
“İtikadın başkadır, iltizamın başkadır. Her birinden çıkar bir hâlet: Salabet itikaddan…” 
(Sözler 706) Çıkarım: Salabet; hâletmiş.  
 
Batında, melekutta à itikad. Zahirde, mülkte à salabet: “Enaniyeti terk etmeyen, 
salabet-i diniyeyi ve kısmen de dinini terk eder.” (Mektubat 437) Çıkarım: Dinde 
sağlamlık manasında; salabet yani batının dışa vuruşu sıfatıdır. Batının zahirdeki 
görünüşü, duruşu ve fiili ve davranışı. Batında, melekutta à itikad. Zahirde, mülkte à 
salabet. 
 

• İtikad à batın 
• Salabet à zahir 

 
“Müslümanlarda ise öyle makamlara girenler, nadiren tam dindar ve salabetli kalırlar. 
Çünkü gururu ve enaniyeti bırakmıyorlar. Takva-yı hakikî ise, gurur ve enaniyetle 
içtima edemiyor.” (Mektubat 437) “Ne vakit salabeti terk etmişse, tedenni etmiş. 
Hristiyanlık ise, bil akistir.” (Mektubat 438) Çıkarım: Bu ikisini cem etmekten salabet; 
dinin fiilî ve içsel hâlet-i ruhîyelerin cem’ine salabet deniliyor. Salabet; dinin fiilde ve 
içsel hâlet-i ruhîyesinden emin olmak hâletidir. Yani itikadı var ama farkında değil. 
İtikadın farkındalığıdır; salabet. İçsel âlemini fiile döküyor ama o fiilin sahipliliğidir; 
salabet. Takvası; salabetini gösteriyor.  
 
Takva, salabetin göstergesidir. Mesela adam namaz kılıyor ama zındıkaya taraftar 
oluyor. İman gaybadır, itikad zahiredir. İtikad, usulden gider, zahirden gider, ilm-i usul-
üd din ile gider. Dolayısıyla itikad zahiri yani Edille-i Şer’iyedir yani kitap, sünnet, icma, 
kıyas yani haram helaller belli. Şöyle düşünün: faiz haramdır. Kur’an’ın nas emirlerine 
içtihad girmez. Yüzde doksana içtihad girmez. Yüzde on kısmına içtihad girer. Adam 
faize helal diyor. Ama Kur’an öğretiyor, Arapça hocasıdır, âlimdir. Bunun itikadı 
bozuktur. İtikadı bozuk olmanın imandaki sirayeti à ehl-i bid’a oluyor. Takvası; 
salabetini gösteriyor. Bu da gurur ve enaniyeti terk ettiriyor. Harama helal, helale 
haram dese, iman gidiyor. Fakat zahiri haram denilmemiş veya zahiri helal denilmemiş. 

Dimağın ahkamları 
ve hâletleri 
 

Dimağın (sistemin) 
meratibleri 
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Mesela itikadı bozuk, Şia’dır, Vehhabidir. Faiz haram, buna helal diyenin -zahiri nas 
olduğu için- imanı gidiyor, burada itikad kalmıyor. Mesela İlm-i usul-üd din de hepsini 
kabul ediyor, yöntemini kabul ediyor, haramı helali kabul ediyor. İtikadı da tamam, 
imanı da tamam, Arapça hocası ama gidiyor zındıkla kol kola. O zannediyor ki ‘bana 
bir zararı yok’. Bunun salabeti bozuk.  
 
Takvası; salabetini gösteriyor. Bu da gurur ve enaniyeti terk ettiriyor. Yani gurur ve 
kibirli insanın salabeti yok. İtikadı var, salabeti yok. İtikad derken, usule iman etmiş, 
itikad etmiş. Namaz, niyaz, abdestin farzlarını biliyor ve yapıyor vs ama takvası yok à 
salabeti bozuk. Takvası à salabetini. Salabeti à itikadını gösteriyor. Demek salabet 
sırf fiilde değil, içsel hâlet-i diniyeyi de yapılandırıyor. O hâlet-i ruhiyeye salabet 
denilir.  
 
Allah imana zeval gelmesin diye tampon koymuş à itikad. İtikada da zeval gelmesin 
diye à salabet koymuş. Mesela adamın itikadı var, papağan gibi söyler ama salabeti 
yok yani takvası yok.  
 
Sual: Bir şeyin göstergesi o şeyin aynı zamanda payandası olur mu? Yani ondan 
çıkan onu korur mu? 
Elcevab: Bu bozuksa, bu bozulduğundan haber veriyor da dumura uğrar mı 
tamamen? anlamsız bırakıyor. Mesela: namazı olmayan kafir olmuyor, çünkü salabeti 
yok.  
 
Salabet; yaşamaktır, eylemseldir. İtikadı fiildeki görüntüsü salabettir. O zaman fiil 
varsa, itikadı var. Ötekisi yani bilgi, iddiadır sadece, kuru bilgidir. Yani eylemdekinin 
adı salabettir. Onun batındaki hâli itikaddır. Salabet eylemdir. İtikad içseldir. Yani 
salabet ile eylemdeki sağlamlığın gözüküyor. İtikad; Edille-i Şer’iyye sistemini kabul 
etmektir. O sistemi bilmektir. Fakat itikadın eylemsel hâli; takvadır. Takva; def-i mefasid 
ve terk-i kebair. Salabet, ağaca benzetiliyor. Cüsseli, iç ve dış dinamikleri sağlam. Dış 
à eylem. İç à itikad. Rüzgarlara, depreme, soğuğa, sıcağa vs. dayanıklılığı. Bunun 
adı salabettir. Yani itikadın görüntüsüdür.  
 
“Bu ihtiyaç da, dinin evamir-i kudsiyesiyle ve takva ve salabet-i diniye ile olur.” 
(Lem’alar 123) Çıkarım: Burada salabet bağlılığın şiddetini yani hem fiilde hem de içsel 
âlemdeki bağlılığın anlamına geliyor. Fiilde bir şey gözüküyor. O görünen seni itikada 
bağlıyor. Mesela biri oturduğu yerde sağa sola, öne arkaya sallanıyor. Sorsan ki ona: 
“Ne yapıyorsun?” der ki: “Namaz kılıyorum.” Bu ihlastır, çünkü Allah dedi diyor. Allah 
dedi diye yapmak yani dendiği için yapmak à ihlastır. Ama sallanarak namaz olmaz, 
çünkü dediği gibi değil. Sadakat yok. Allah’ın dediği gibi yapmak; sadakattir. Dediği için 
yapmanın adı da; ihlastır. Şimdi ihlas itikad olsa, salabet sadakattir. Eylemdeki hâldir.  
 

• Sadakat  à dendiği gibi yapmak 
• İhlas  à dendiği için yapmak 
• İtikad  à İhlas   à Ahkamlar 
• Salabet à Sadakat à Şeriata 
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İman gabyadır, itikad zahiredir. Edile-i Şer’iyye ile yürür. Öyle gayb ve uçuk olmaz. 
Tasavvuftaki hâletler itikadda yoktur yani o hâletleri esas almaz. İtikad sistemdir. 
Allah’ın emirleri, nasta olanlar: 1- Esâsât 2- Zaruriyat 3- Muhkemat 4- Müsellemattır. 
Bunlar dinde esastır, farzdır. Farzlarda, vaciplerde, sünnetlerde, mendublardaki gibi. 
Mesela tesettür iman esasından değildir ama farzdır. İslam esasından da değildir ama 
farzdır. İtikad; farzlarla, haramlarla, zahir yöntemin sahibidir. İman ise gaybîdir. İtikad 
olduğunu nasıl anlarız? Şeriat zahire bakar. 
 
Sual: Bir adamın dışa vuruşunda bir sıkıntı varsa direk içine hükmedilebilir mi? 
Elcevab: Aynen, böyle bir soru var zaten İşarat-ül İ’caz’da. “Şapka ve zünnar takmak 
fiildir. İman ise, kalbe ait bir sıfattır. Bununla nasıl küfre intikal edilir?” diye soruluyor. 
Cevap olarak: İman gabyadır. Gayb olan hakikatlara zahirdeki umurla intikal edilir. 
Batındaki umura zahirdeki eylemle intikal edilir. Misal: adam çok iyi vaaz ediyor. 
Camide gelenlerin dinî ihtiyacını giderecek. Bunun için orada bulunacak. Kimse yoksa 
camide, mahallenin hastalarını ziyaret etmeli. Hasta kimse de yoksa ilim yapacak ki 
gelenlere hazır olacak. Ama adam namazı çabuk çabuk kılıyor, gidiyor dükkân 
çalıştırıyor. Köyde ise toprak alıyor. Bu adamın itikadı var, salabeti yok. Köylü müdür 
hoca mıdır? Farkı yok. İmana itikad ile bakılıyor. “İman ilk önce nasıl anlaşılır?” diye 
İşarat-ül İ’caz’da sual var. “Soruyla anlaşılır” diye cevap veriliyor. Soru sorarsın mesela 
Edille-i Şer’iyeden haberi var mı?  
 
Nokta-i Nazar: Aslında tasdikini sorguluyorsun.  
 
Aynen. Mesela Allah var diyor yani teslisi yok, Muhammed asm diyor yani İsa as değil. 
İmanı tamam. Zerre kadar imanı var. İtikadına da bir bakalım: adam kaderi inkâr ediyor. 
Bunun itikadı yok. İman edilmesi gerekenleri, haram helalleri bilmesi gerekenleri var 
ise, itikadı tamam. Şimdi salabete geldik. Salabeti yok. Takvası yok, taklası var!  
 
Sual: İmanı var, itikadı yok ifadesi doğru olur mu? 
Elcevab: Fetret ehli için doğru ise de bizim için doğru olmaz, çünkü vahiy geliyor. 
Dimağ itikadını oluşturuyor. Ondan sonra vicdan iman ballarını yapıyor. Ama Kur’an 
ve din hiç gitmemiş (İmam-ı Şafi’ye göre) ama bir Allah olması lazım dedi. İtikadsız 
iman olabiliyor fetret ehli için. 
 
Nokta-i Nazar: İlk önce iman etti yani itikadı çalıştı, tasdik seviyesine çıktı, belki bir 
taklidî bir iman da olsa, bir iman üretti. Ama bizim geri dönüş mevzumuz vardı, besliyor 
dedik. Burada besleyemiyor ve o var olan iman darbelerle tökezlemeye başlıyor. Bu 
sefer o ilk zaman tasdik ettiği, iz’an ettiği, iltizam ettiği, itikad ettiği ve imanı netice veren 
o hâletler, tereddütlerle vs. -geri dönüş yani beslemesi olmadığı için- dökülmeye 
başladı, tabiri caiz ise. Tasdikte iltizam çıkmadı mesela ama bir yandan da imanım var 
diyor. Başlangıçta bir iman vardı ama o iman onu beslemeyince, dimağın mertebeleri 
birbirinden ayrışmaya başladı. Böyle bir şey olabilir. 
 
Sual: İnanmak mı iman etmek mi o ilk aşama? Arada fark var. 



55. SALABET________________________________________________________ 

 804 

Elcevab: Ayette de diyor: “İman ettik demeyiniz, inandık deyiniz!” 
 
Nokta-i Nazar: İlk önce inanıyor sonra itikad ediyor sonra iman ediyor aslında gibi.  
 

• İmanın dışa vuruşu à itikad. 
• İtikadın dışa vuruşu  à salabet.  

 
Adam itikad sistemini ezberlemiş, haram helali biliyor. Yapmıyor, biliyor ama, söylüyor. 
Ders ezberlemeyelim. Yöntemi bilmemiz lazım. Şahid olmamız gerekiyor. İtikad; Edille-
i Şer’iyyenin kabulüdür, sistemi anlamaktır. Budur, anladım, teyp kaseti gibi itikadı var, 
bunda şüphe yok. Harama haram, helale helal diyor. Ama salabeti, eylemi yok. İtikadı 
yok denilmez, salabeti yok denilir. Biraz ileriye götürüyorum. Bu dıştı. Adamın itikadı 
var. Acayip Arapça ders veriyor. Hocadır ama faize helaldir diyor; imanı yok. İman 
gidiyor. Çok tuhaf ama çok da net hepsi ortaya çıktı.  
 
“Belki mesailerinin tanzimine ve mabeynlerindeki emniyetin tesisine ve teavün 
düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, 1-dinin evamir-i kudsiyesiyle ve 2-
takva ve 3-salabet-i diniye ile olur.” (Lem’alar 123) Çıkarım: 
 
Bunları birbirine uygularsan: 

1- Mesailerinin tanzimi     à evamir-i kudsiye olur. 
2- Mabeynlerindeki emniyetin tesisi à takva olur. 
3- Teavün düsturunun teshili    à salabet-i diniye olur.  

 
Yani salabet-i diniyesi olan bir adam ortaklık yapabilir, ortak binada oturabilirler, 
kooperatif kurabilir, fırın açabilir, ortak galeri yapabilirler. Yoksa biraz palazlandı mı, 
tapu da onun üzerinde ise, çık dışarıya. Bu salabeti olmadığını gösteriyor. Mesailer, 
Allah’ın kudsî emirleridir. Haram budur, helal budur. Mesela buraya içki koymayacağız 
diye mesai tanzim edilir. Bu evamir-i kudsiye. Mabeynlerindeki emniyetin tesisinde 
birbirimize güveneceğiz. Nasıl güveneceksin? takva nisbetinde güveneceksin. Takvası 
yoksa, asla güvenmeyeceksin. Üstadın bir tabiri var Kastamonu Lahikasında: “Öyle bir 
zamandayız ki, kırk kişiden bir kişiye bile güvenilmez.” diyor. Yani sıfır. Hiç kimsenin 
içinde sen de var mısın? Varsın! Nefsine güvenme! Üstad talebelerine: “Sizin 
şahsiyetinizden, imanınızdan, itikadınızdan şüphem yoktur ama nefsinize 
güvenmiyorum.” 
 
Mesailerin tanzimini kim yapar? Evamir-i kudsiyede hassas olan yapar. Bu 
dersler hayatımızdan kopuk değil. Bu haramdır, bu helaldir. Dinî cemaatte adam faize 
helal diyor. Veya dinî cemaatte adam süfyana taraftar, bildiği halde. Bilmemek gibi bir 
makamda değil. Cemaatin lideri hak ve batılı bilir. Bunlara Peygamber asm 
“Cehennemin köpekleridir” diyor, çünkü bid’a ehli. Bilerek taraftar oluyor. “Ya sus ya 
da hakkı söyle” diyor. Bid’a ehli; dinde olmayanı dine sokan, olmayanı da var 
gösteren. Bunlar niçin cehennemin köpekleridir? Toplumu, Müslümanları bozdukları 
için, bunların cinayeti azimdir. İçki fabrikasından çıkan içkiye haram diye vaaz ediyor 
aynı adam hem de bu fabrikada çalışmak helaldir diyor. Sonra bu fabrikanın sahibi 
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Müslüman takvalıdır ben iyi biliyorum namaz kılıyor sarığı var sakalı var diyeceksin. 
Anlıyor musunuz? Cerbezeyi görüyor musunuz? 
 
Mesailerin tanzimi, evamir-i kudsiyeye tabi olanlarda olur. Allah’ın kudsî emirleri açıktır, 
gayba bırakmamış ki. Bu budur, bu da budur. Haram belli, helal belli. Niye buraya girdik 
çünkü konumuz bu salabet eylemdir. Salabet-i diniyeyi konuşuyoruz, artık sistemden 
konuşmuyoruz, eyleme indik şimdi. Mesailerin tanzimi, evamir-i kudsiyeye göre olacak. 
Allah bize hâkim olacak. Evde de öyle. Evlenirken birbirlerinin ayaklarına basıyorlar, 
benim sözüm geçsin diye. Ne senin ne de benim sözüm, Allah’ın sözü geçecek. Bir 
evde herkes haddini ve hududunu aşıyorsa, o evde (11. Şua) ahiret inancı 
hükmetmiyor. Ahirete iman demek; insan haddini bilir, hududunda kalır. Ahiret gününe, 
haşir meydanına, bir tarafta cehennem var diye bunlara inanan nasıl hukuklara tecavüz 
eder? En büyük hak, karı koca arasındadır. Senin haddin, senin hududun bu. Bu 
evamir-i kudsiyeye göre yapılır.  
 
Mabeynimizdeki emniyet nasıl olacak? Nasıl güveneceğim sana? Sen kendine 
güvenmiyorsun, sen Allah’a güvenmiyorsun, takvan yok da ben sana nasıl 
güveneyim? İş yapmayacak mıyız şimdi? Kur’an’ın en uzun âyeti olan Müdayene ayeti 
bir sayfadır. Konuşuyoruz, ticaret yapacağız ya, burada akidleşin, sonraya bırakmayın, 
hemen akidleşin. Sahabe birbirine su-i zan mı ediyordu? Niye hemen yazıyorlardı? 
“Müslümanlar kardeştir” Kur’an dediği halde, niçin Müslümanlar akidleşsin diyor.  
 
1. Mesailerin tanziminde evamir-i kudsiyeye uyacağız yani Allah’ın haramı helaline, 
Edille-i Şer’iyeye. Esasattır, zaruriyattır, muhkemattır, müsellemattır. Demek ki 
mesailerin tanzimi evamir-i kudsiye ile olur. Senin benim sözüm olmaz. Evde 
kavgaların sebebi, evamir-i kudsiyeye tabi olmamaktandır. Eve hâkim olan Allah’tır. 
Eve hâkim olan zihniyet, ahiret inancıdır. Eve hâkim olan zihniyet, Allah korkusuyla 
haddini bilip hududunda kalmaktır.  
 
2. Mabeynlerindeki emniyet: karı koca da nasıl olacak? Takvası nisbetinde güven 
olur. “Sen bana su-i zan ediyorsun”. Müslüman su-i zan etmez ama su-i zanna da 
vesile olmaz. Takva; güven sebebidir, güven zeminidir. Allah’a karşı güvensiz olan 
adam, bana karşı nasıl güvenli olsun. Allah’a borcunu ödemeyen bana mı borcunu 
ödeyecek. Allah’ın zamanını çalan beni mi çalıp çırpmaz. Allah’a ihanet eden bana mı 
ihanet etmeyecek. İş yapmayacak mıyız şimdi? Yap ama protokol yap ve şiddetli 
inzibat altına al, kontrol altına al. Lenin: “Muhammed’in sahabesi gibi on tane elemanım 
olsaydı dünyayı değiştirirdim” demiş. “Çünkü güvendiğim adamın arkasına bir adam 
koyuyorum beni aldatıyor mu diye, onun da arkasına bir adam koyuyorum, onun 
arkasına da bir adam koyuyorum” demiş.  
 
3. Teavün düsturu nasıl anlayacağız? Evde yardımlaşma mesela. Salabet-i 
diniyesiyle olur. Dinde hassas olan evde yardım eder. Kocasına yardım eder. Karısına 
yardım eder. Bu vicdandır. Eylemsel hâldir salabet-i diniye. 
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Çıkarımın devamı: Eylemsel ise aynen uyuyorlar. Mesailerin tesisi evamir-i kudsiye ile 
olur. Mabeynlerindeki emniyetin tesisi takva ile olur. Çünkü takva günahlardan ve 
menhiyattan içtinab etmektir. Menhiyat à def-i mefasid. Günahlar à terk-i kebair. 
Kişiler arasındaki emniyetin tesisi ancak bu sıfata haiz olanlarla olur. Ne kadar def-i 
mefasid ve terk-i kebair varsa, sana o kadar güvenilir. Teavün düsturunun teshiline ise 
hakikaten salabet-i diniye sahipleriyle samimi içten teavün olur. Yoksa gavurlardaki 
teavün ise menfaat-ı dünyaya itikadlarıyla oluyor. İtikadın menfîsi de var. İmanın 
menfîsi yok. O zaman menfî (batıla) veya müsbet (hakka) itikadı ve bu itikadın dışa 
vuruş sıfatı olan à salabet. Bu salabetle de teavün olur. Menfî veya müsbet teavün 
oluyor.  
 
Mesela gavurlar öyle şiddetli bir inzibat altına almış ki ortak iş yapabiliyorlar. Kafirlerin 
hakk-ı hayatı vardır ama mürtedin hakk-ı hayatı yok. Kafirlerle iş olur ama mürtedlerle 
olmaz. Mürted! Kafir dikkat eder, dürüst olur, sözünde durur. Mürted sözünde durmaz. 
Mürted kafirden eşeddir. İslam gözüküp İslam’a ve kendisine ihanet eden adamdır. 
Dinden çıkmış bu. Mürted; harama helal, helale haram diyor. Müslüman değil bunlar.  
 
Teavünün sebebi ve sonucu itikaddır, dimağdır. Eğer teavün imanın hassası olmuş 
olsaydı, kafirlerde teavün olmazdı. Eğer teavün itikadın hassası ise, o zaman dimağın 
neticesidir teavün. Kafirlerde de dimağ var. Kafirlerde de itikad var. İman yoktur. Batıla 
itikad etmiş. O itikadın salabeti var.  
 
Avrupa’nın en büyük sahtekarlığı, sahtekarlığını dürüstlük olarak yutturmasıdır. 
Hayvanları koruyoruz derler ama Afrika’da insan katlederler. Bir kafir var. Bir 
Müslüman var. Bir de mürted var. Müslümansa Müslümandır, değilse değildir. Salabet 
eylemdedir. İtikad ise, esasatı bilmektir. Haram helal, esasat, zaruriyat vs. İman ise 
gaybadır. Hepsi açıktadır. Salabetin yoksa, itikadın dumura uğramış. Bilsen ne olacak. 
Mesela içkinin haram olduğunu biliyor ama içiyor. İtikadı var, salabeti yok. O bilgi onu 
kurtarmaz. Teavün demek ki dimağın özelliğidir. Kafirlerde de var çünkü. “Bir 
olursak, güçlü oluruz” diyorlar. Buna itikad edince, salabetleri oluyor. İmzalarına sadık 
oluyorlar. Hem salabet dinde samimiyetin yani sadakatinin göstermesi. Sanki sadakat 
salabet gibi. Salabet; itikadın görüntüsü. İtikad da imanın.  
 
Sual: Biz size sorsak niye Risaleyi anlamıyoruz diye, siz ne derdiniz? 
Elcevab: İnandıklarımıza ihanet ediyoruz. Allah’ın şöyle bir vaadi var: “Bildiklerinizle 
amel ederseniz, ben size bilmediklerinizi öğretirim.” Biz iddia ediyoruz. Sahtekarlık da 
bizde, haram da bizde, çalıp çırpmak da bizde, gasp etmek bizde, sözünde durmamak 
bizde à bunlar nisbetinde anlamayacaksın. Bunlar varken zaten anlasan mucize 
olurdu, zulüm olurdu. Çünkü ihanet içindeyiz. İhanet yapıyoruz, haram yiyoruz, 
hukukları payimal ediyoruz.  Enaniyet, gurur, kibir vs. bunlar nisbetinde o ulvî hakikatlar 
imtizaç etmez, komşuluk edemez.  
 
“Bu memurîn-i Rabbaniye, fiiliyatlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerinin musaddıkı 
olurlar. Salabet-i imaniyelerinin ve ihlaslarının âyinedarlığını bizzat îfa ederler. 
Mertebe-i imanlarını fiilen izhar ederler. Ve ahlak-ı Muhammediye’nin asm tam âmili 
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ve mişvar-ı Ahmediyenin asm ve hilye-i Nebeviyenin asm hakikî labisi olduklarını 
gösterirler. Hülasa: Amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i Nebeviyeye asm ittiba ve 
temessük cihetinden ümmet-i Muhammed’e asm tam bir hüsn-ü misal olurlar ve 
numune-i iktida teşkil ederler.” (Şualar 669) 
 
Çıkarım: Sadakat; itikada ve salabete bakar. Sadakat, itikad ettiğine olur. İtikad 
ettiğine sadakati, salabeti nisbetinde olur, şeriatı nisbetinde olur. Yani dışa vuruşu, 
çünkü batının alameti dışa vuruşudur.  
 

• İhlas ise   à İmana 
• İtikad ise   à Sadakata  
• Salabet ise  à Eyleme alamet olmuş. 

 
• Fiiller   à İmana      
• Ameller à İtikada bakıyor. (Hutbe-i Şamiye 77) 

 
• Ahlak-ı Muhammediye asm  à İmana  
• Mişvar-ı Ahmediye asm   à İtikada 
• Hilye-i Nebeviye asm    à İtikada  

 
Ahlak; huyların cemidir. Mişvar; tavır, gidişat, yaşantısı. Hilye ise; mübarek ahlaklarının 
dışa vuruşları. Bu da eylem. İtikada bakıyor. Salabet; dışarıdan gelip imana vereceği 
zarara karşılık verme ve o şeyin imana gitmeden söndüren sistem. İtikadın sıfatı; 
salabet. Salabet itikadla dış dünya arasındaki berzahtır. İtikad da iman ile dış dünya 
arasında berzahtır. Sıralarsak: salabet à itikad à iman (dışarıdan içeriye doğru) 
 
Sual: Salabet itikaddan çıkıyor. İman, fiiliyatlarımızla oluyor demiştik. Yani dimağdan 
vicdana inen yol aslında salabetten geçiyor gibi. Ne kadar salabeti kuvvetliyse, o kadar 
iman tarafına vicdan o kadar akıyor. O zaman sıralama şöyle olması gerekmiyor mu: 
itikad à salabet à vicdan gibi? 
Elcevab: Değil, çünkü itikadı vahiy oluşturuyor. Salabeti takvan oluşturuyor.  
 
Sual: Salabet itikaddan olduğu için, salabet meyvesi gibi değil mi? 
Elcevab: Eylemsel hâlidir.  
 
Sual: Eylemleştiği kadar da vicdana geçiş oluyor. Dimağdan vicdana geçiş nedir diye 
soruyorduk. Ne kadar ibadet vs. yaparsa, o kadar? 
Elcevab: Vicdana itikaddan değil, salabetinden iniyor. İtikad sistemdir. Senin itikadın 
var diye namazın da var mı? Sistemin dışa vuruşları sensin, hâletlerdir. Misal: Allah’a 
imanı var, hayatında namazı yok. Faiz yiyor, köleleşmiş. Dolmuştan kurtulup arabaya 
ineceğim diye yirmi beş sene bankaya çalışıyor. Kirada oturmayacağım diye yirmi beş 
sene bankaya çalışıyor. Bu modern köle. Kiraya vermiyor, bankaya veriyor. Sistemdeki 
itikad imanı korumak içindir. Salabet ise seni koruyor. Salabet takvadır, eylemdir. 
Eylemsel hâli. Yani itikadın eylemsel dönüşmüş hâli. İltizam-ı haktır salabet. Eskiler 
yani tasavvufçular ünsiyet-i hak demiş. Ruhun hakka ne kadar ünsiyet etmişse -ülfet 



55. SALABET________________________________________________________ 

 808 

değil, alışkanlık değil, zevklenmek- imtizaç etmişse, mutlaka eyleme yansır. Seven 
sevdiğine karşı eylemde bulunmak zorundadır. Bu sevgi bırakmaz zaten. Salabet; 
eylemsel hâlidir. Elbette yaşadıklarımız aşağıya iner. Ezberlediklerimiz aşağıya inmez 
ki.  
 

• Salabet  à Eylem  
• İtikad  à Sistemi bilmek  
• İman  à Allah’ın verdiği karşılıktır. 

 
Çıkarımın devamı: Amel; iş, çalışma, bir emri veya bir vazifeyi yerine getirme, kâr, iş, 
işleme, dinî bir emri yerine getirme, tatbik etme, itaat, ibadet. Fiil ise; müessirin tesiri, 
amel, iş. “İnsanın fiilleri, kalbin ve hissin temayülatından çıkar.” (Hutbe-i Şamiye 77) O 
zaman fiil à amel à salabet à itikad à iman. (Dıştan içeriye doğru) 
 

 
 
Nokta-i Nazar: İman à Muhammed asm, İtikadà Ahmed asm, Salabetà Nebîliği. 
Ebubekir ra için Peygamber asm: “Ümmetimin imanı bir tarafa, Ebu Bekir’in imanı bir 
tarafa.” Dolayısıyla salabetin dışa vuruşu sadakat ya. Sadakat da Hz. Ebu Bekir’in ra 
sıfatı.  
 
Amel; emellerin dışa vuruşu, hislerinin yani. Fiil ise, fiilin kendisi değil, tesiri yani, 
yaparken kişi. Yani işin kendisi à amel, onu yaparken müessirin tesiri à fiil. Sonra 
salabeti oluşturuyor, salabet itikadı oluşturuyor, itikad da imanı besliyor. Salabet; 
itikadın yaşanmış hâli, elbette neticedir. Sistemin yaşanmış hâle dönüşmüşün ismidir; 
hâlet. Salabet geriye doğru gidecek itikad, taassub, iltizam, imtisal ta bîtaraflığı ortadan 
kaldıracak. 
 
Tasvir ediyorum Allah emaneti hayvanlara verdi, almadılar. Cinlere verdi, almadılar. 
Dağlara verdi almadılar. İnsan hemen alıverdi. Alan kıymetini biliyor ki alıyor ama 
ayette “İnsan cahil ve zalimdir” diyor. Demek ki cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için, 
ihtiyacından aldı. Risale-i Nurda öyle bir kemal mertebesi var ki, kemalatını 
kemalsizlikte, ilmini cehilde, vücudunu ademde bilmektir. Yani cahil olduğumuzu, hiç 
olduğumuzu nerden bileceğiz? à İlimle. İlim cehaletten kurtulmak değil miydi? 
Meğer cahilliğimizi anlamak içinmiş. Hiç okumayan, cahilliğini bilmezmiş. Onlar 
taht-el cahil. Onlar cahil değil ki. İmam-ı Gazali bilinmeyenden başlar. Bilinmeyen 
olması için, ilim lazım. “Bilmiyorum” diyebilmek için à ilim gerekiyor. Eksiğim 
demek için, kemal bulman gerekiyor. Demek kemalatın neticesi nakıslık, ilmin 
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neticesi cahilliğini bilmektir. O zaman dertler bana derman imiş. Dert kendisi nasıl 
derman? Nasıl ki ilim cehaletini bilmekse, dertlerde sana böyle derman oluyor. 
Bedensel dert, sana ruhsal dermandır. “Ah bir anlayabilsek” işte bu ilimdir. 
Anlamadığını anladığı için, cehaletini bildi, âlim oldu. Ama nasıl âlim oldu? Bir şey 
bilmediğini bildi. Bir şey bilmeyene âlim mi denilir? Bir şey bilmemen için, ilim 
gerekiyor. Cehl-i mürekkeb; bilmez, bilmediğini de bilmez. Risalede geçiyor.  
 

• Sistem: İtikad   à Salabeti vermek için. 
• Sistem: İltizam   à Taassubu vermek için. 
• Sistem: İz’an   à İmtisali vermek için. 
• Sistem: Tasdik   à İltizamı vermek için vs. böyle devam et.  

 
Sistemin verdikleri yani ahkamları, seni zengin ediyor, düşünce zenginliği veriyor. 
Kapatma kapılarını. İtikad artmaz, itikad bellidir. Allah’a iman, peygambere iman, elli 
iki tane haram var. İtikad; Edille-i Şer’iyye. Peki itikadı nasıl artıyor? Salabetle fikriyat 
hissiyata dönüşüyor. İmtisalin kuvvetleniyor. Salabetle takvan taassubunu arttırıyor. 
Salabetle imtisalini, iltizamını, bitarafını tarafgirliğe, bibehreni behreliğe, safsatanı 
hakikata dönüştürüyor.  
 
“Evet İslamiyet’in şe’ni metanet, sebat, iltizam-ı hak olan salabet-i diniyedir.” 
(Münazarat 89) Bizde iltizam-ı hak, tasavvufta ünsiyet-i hak.  
 
İslamiyet’in şe’ni à metanet 

à sebat                   olan salabet-i diniyedir. 
à iltizam-ı hak 

 
“Yoksa cehilden, adem-i muhakemeden neş’et eden taassub değildir.” 
 
Yoksa à cehilden 
            à adem-i muhakemeden       neş’et eden taassub değildir. 
 
Tersten gidelim. Taassub 1- cehaletten, 2- adem-i muhakemeden geliyor. Cehil, 
bilgisiz olan değil. Bilgi biliyor. Tarikattadır, nurcudur vs. taassub ehlidir. Neyle vardı 
taassuba? Cehaletle varılmaz. İlimle varılır. Ama bu bilmediğini bilmiyor. Bilmediğini 
bilirse, bilmeye açık olurdu. Yeni bir şey öğrenirdi. Cehil bizim anladığımız manada 
cehil değil. Biliyor, o bilgi kendisini bir şey zannettiriyor. Bu bilen cahil. Taassub 
cehilden geliyor. Nerden biliyoruz cehilden geldiğini? Adem-i muhakemesinden. Biliyor 
ama elinde kantar ve metre olmayınca, adem-i muhakeme oluyor yani muhakeme 
edemiyor. Adem-i muhakemeden cehalet geliyor. Cehalet de taassub doğuruyor.  
Cehalet bilgisizlik değildir, lütfen bunu bilin. Belki bilginin zirvelerindedir o cahil. “Kendi 
bilgisinin kendisini kurtaracağını zannediyor” diyor Emirdağ Lahikasında hocalara. 
Cemaate Risale-i nuru düz okuyup “ben vazifemi yaptım” diye vazifeyi eda ettiğini 
zannediyor. Allah soracak: “O gençlerin imanına ne yaptın?” Adam “ne anladınsa 
anladın” diye geçiştiriyor. Seksen yaşındaki adam ile, yirmi senelik nurcu ile on sekiz 
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yaşındaki bir liseli genci eşit yapıyor. Allah Resulü Ashab-ı Suffa ile muhacir ve ensara 
aynı dersi mi veriyordu? 
 
İltizam-ı hak olursa, salabet-i diniye olur. Eğer iltizam-ı batıl olursa, taassubu doğurur. 
Tasavvufçular ünsiyet-i hak kullanırlar à bu enfüse bakar. İlm-i kelamcılar iltizam-ı hak 
kullanırlar à zahire bakar, salabet dahi zahirdir, eyleme bakıyor. 
 
Çıkarım: Salabetin içindekiler: metanet, sebat, iltizam-ı hak. Bunlar salabetin alt 
veri tabanları.



 

DİMAĞ DERSLERİNE AİT BİLGİLER: 
 

Dersler Açıklama 
Sayfa 
Sayısı 

Süre Tarih 

Dimağ-1 Dimağa Giriş, Dimağ Nedir? 17 02:41:15 23.08.2015 

Dimağ-2 Dimağın Yapısı ve Haritası 9 02:06:07 05.09.2015 

Dimağ-3 
Dimağın; Özeti, Beslenmesi, 18 

bin Alemi Döllemesi ve 
Döllenmesi 

19 02:39:18 03.10.2015 

Dimağ-4 
Dimağın Adem ve Adem Alemleri 

ile ilişkisi 
8 02:09:22 01.11.2015 

Dimağ-5 Dimağ ve Tekvin 10 01:58:19 18.11.2015 

Dimağ-6 
Dimağ ve Levh-i Mahfuz - İmam-ı 

Mübin / Kitab-ı Mübin 
14 02:08:21 13.12.2015 

Dimağ-7 
Nur-i Muhammedî (a.s.m)-Mir'at-
Ayna-Kadın-şefkat-şehvet-çocuk-

Aile 
12 01:44:09 20.02.2016 

Dimağ-8 Vahy-i sarih ve Vahy-i zımnî. 16 03:01:00 06.11.2016 

Dimağ-9 
Vahiy, Ene, Fiilin menbağı… 

Kader… İhtiyar). Mec'ulun içeriği 
17 02:57:29 13.11.2016 

Dimağ-10 
Şeytanın sözü Kur’an’da ayet 

olması... İman. İtikad. İksir. Maye. 
Vicdan. Ubudiyet. İhya. İnşaa 

9 02:45:26 20.11.2016 

Dimağ-11 Latife-i insaniye... Şeytan 19 03:21:07 27.11.2016 

Dimağ-12 Kuva 12 03:18:01 04.12.2016 

Dimağ-13 Hz.İsa (a.s) semadan sana indi.! 23 03:44:14 11.12.2016 

Dimağ-14 
Bilgi Malumat Düşünce Vehim 

Şüphe Zan 
13 03:18:03 25.12.2016 

Dimağ-15 
Latife-i insaniye… Vesvese ve 

çeşitli mertebeleri 
26 04:03:32 01.01.2017 

Dimağ-16 Kelam 20 02:49:06 08.01.2017 

Dimağ-17 
Kelam. (Nasıl çalışıyoruz. 

Ezberden, kafadan rastgele 
yazılmıyor.! Muhakemat) 

22 03:21:25 15.01.2017 

Dimağ-18 Kelamın kaynağı Muhakemat:97 18 04:00:26 22.01.2017 

Dimağ-19 
Kelamın kaynakları 

Muhakemat:97 
17 04:10:02 29.01.2017 

Dimağ-20 Üslubun kaynağı 19 04:35:43 05.02.2017 

Dimağ-21 
Dimağ kelam sıfatının… Vicdan 

da irade sıfatlarının en cami 
ayineleri) ve üslûb kaynakları. 

22 04:55:27 12.02.2017 

Dimağ-22 Vahyin mertebeleri 9 01:22:23 19.02.2017 

Dimağ-23 
İlhamın mertebeleri… Şümullü 

ilham 
8 01:05:16 19.02.2017 

Dimağ-24 Vahiy - ilham - Ayet 21 04:52:05 26.02.2017 
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Dimağ-25 
Kâinatın ruhu, hayatı, aklı, şuuru 

nefsi 
16 03:42:31 05.03.2017 

Dimağ-26 
Risalet ve Vahiy bitmedi 
meratibleri devam ediyor. 

16 04:24:36 12.03.2017 

Dimağ-27 Dimağın meratiblerinden Tasdik 19 03:46:12 19.03.2017 

Dimağ-28 Dimağın mertebelerinden Tasdik 15 03:48:54 26.03.2017 

Dimağ-29 Dimağın mertebelerinden İzan 18 04:30:48 02.04.2017 

Dimağ-30 
Dimağın Mertebelerinden İz'an-2.. 

İmtisal-1 
19 04:42:46 09.04.2017 

Dimağ-31 İmtisal-2 10 03:31:49 30.04.2017 

Dimağ-32 İmtisal-3 17 04:25:58 07.05.2017 

Dimağ-33 İltizam-1 6 01:44:19 17.12.2017 

Dimağ-34 İltizam-2 12 03:25:58 24.12.2017 

Dimağ-35 İltizam-3 13 03:24:49 31.12.2017 

Dimağ-36 İltizam-4 15 03:17:39 07.01.2018 

Dimağ-37 İtikad-1 12 03:19:27 04.02.2018 

Dimağ-38 İtikad-2 17 03:30:20 11.02.2018 

Dimağ-39 İtikad-3 13 03:37:04 04.03.2018 

Dimağ-40 İtikad-4 11 03:30:49 11.03.2018 

Dimağ-41 İtikad-5 11 03:00:40 01.04.2018 

Dimağ-42 İtikad-6 15 03:51:07 08.04.2018 

Dimağ-43 İtikad-7 14 03:12:10 15.04.2018 

Dimağ-44 İtikad-8 12 03:13:16 29.04.2018 

Dimağ-45 İtikad-9 15 03:49:47 06.05.2018 

Dimağ-46 İtikad-10 15 03:18:27 13.05.2018 

Dimağ-47 İtikad-11 8 02:40:52 20.05.2018 

Dimağ-48 İtikad-12 15 03:01:20 24.06.2018 

Dimağ-49 İtikad-13 15 03:01:07 01.07.2018 

Dimağ-50 İtikad-14 12 02:43:52 08.07.2018 

Dimağ-51 Tahayyül-1 7 00:37:50 21.07.2018 

Dimağ-52 İtikad-15 16 01:57:12 09.09.2018 

Dimağ-53 İtikad-16 24 04:04:42 23.09.2018 

Dimağ-54 İtikad-17 20 02:48:07 30.09.2018 

Dimağ-55 Salabet 12 01:34:11 14.10.2018 

 Toplam: 820 174:46:15 3y, 1a, 13g 

 Ortalama: 15 03:10:40  
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DİMAĞ DERSLERİNE KATILANLAR: 
Enfüs aleminde kendini bulma ve anlama gayretiyle 2015 yılında başlanan bu Dimağ 
derslerine katılanların tabiri caizse “Risale-i Nurdan kendini soran seyyah grubunun” 
kimler olduğunu aşağıda belirtmek istiyoruz. 
 

1. Ali Kabakçı 
2. Ali Ok 
3. Emre Bozoğlu 
4. Erdinç Öztürk 
5. Fatih Kiraz 
6. Fikret Ersoy 
7. Gafur Bahadır Mahmutoğlu 
8. Gökhan Akkaya 
9. Harun Pabuççu 
10. Hasan Akar 
11. İrfan Özsoy 
12. Mehmet Şirin Direk 
13. Okay Akkaya 
14. Osman Akkaya 
15. Süleyman Duray 
16. Yasin Metin 


