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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 
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bakılmamalıdır. Bu nedenle cümlelerde bazı eksikler ve tam anlaşılmayan kısımlar 
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 âmin. Hatalarımız 
ve eksikliklerimiz beşer olduğumuzdan vardır. Cenab-ı Hak cc niyetimize göre 
muamele etmesini ve kusurlarımızın affını ve Tevfik-i İlahinin refik olmasını, Rahmet-i 
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, 
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şüphelerinin, tereddüdlerinin, malumatlarının, vehimlerinin ve zanlarının oluştuğu 
mertebedir. Tasavvur emr-i nisbi ve emr-i itibarilerle çalışır. Emr-i nisbi; yedi duyguların 
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:  
 



 8 

Kalb, dimağ ve vicdan ilişkisini gösteren şema: 
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Tahayyül ve tasavvur garaibler âlemi. Korkunç bir yer. İtikad gibi fazla detayına 
girmeyeceğim. Garaibler ülkesi tahayyül. Çok tuhaf bir yer.  
 
Münker-Nekir-Kabir: Bu tahayyül nerde? Bununla alakalı bir şey anlatacağım. Nur 
dairesinde olan Hızır ağabey enfüsçüydü. Bir gün beni yanına çağırdı ve “Münker Nekir 
ne iş yaparlar?” dedi. Orayı burada, burayı orada yaşayan biri olan Üstad kabri tarif 
ederken: dar, soğuk, karanlık, kimsesiz diyor. Münker Nekir gelince bana enis arkadaş 
oldular, kabrimi nurlandırdılar, genişlendirdiler, yalnızlığımı giderdiler ve ısındırdılar 
diyor. Kalbimi ve kabrimi 1. Darı à genişletti, 2. Karanlığı à aydınlattı, 3. yalnızlığı à 
ünsiyete çevirdi ve 4. soğuğu à ısındırdı. Hızır abi: “O zaman bu dördünün bütünlüğü 
senin Münker Nekir’in değil midir, bu dünyada?” dedi. Senin yalnızlığını dünyada 
gideren, kimsesizliğini gideren kim ise, o senin Münker Nekir’indir. Herkesin Münker 
Nekir’i farklıdır. Aynı Münker Nekir herkese sual sormaz. O ezelî ve ebedî senin için 
yaratılmış, duruyor. Meleklerde yükselme yoktur, genişleme vardır. Münker Nekir 
insanın fıtratını, Levh-i Mahfuza bakarak veya insanın fıtratına bakarak anlamış. 
Münker Nekir’in bu alemde karşılığı zaten bizde var. Münker Nekir’in sureti: “Sen zina 
yaptın, içki içtin veya namaz kıldın vs.” Her şeyin 1. Sureti var, 2. Kanuniyeti var, 3. 
Hakikatı var, 4.Mahiyeti var. 
 
Bir malzeme daha vereyim: Cebrail as Peygamber asm’a mi’raçta: “Bundan sonra sen 
gideceksin. Ben bir adım daha atamam.” dedi. Dönerken: “Ey Muhammed, ne oldu, 
anlatsana bana?” Resulullah asm: “Anlatamam”, zorlayınca yine “Anlatamam” dedi.  
Cebrail as: “Ben sana arkadaş, vahiy getiren değil miyim?” Yine de anlatamadı, 
anlatılmadı, olmazdı. Demek ki Cebrail as bile meleklerin başı, merak ediyor, 
öğrenmek istiyor. Bizim anlayışımızdaki gibi bir melek değil yani. Bir okyanus hayal 
edin. Dibi yok, derin. Ucu yok, geniş. Üstü yok, yüksek. Melaikeler derindir, geniştir, 
yüksek değildir. Terakkileri yoktur, inbisatları vardır. Genişlemeleri vardır, bak Cebrail 
as öğrenmek istiyor. Yükselmeleri yoktur yani taallüm ile tekemmül değil, taallüm ile 
inbisatı vardır. Evliyaların makamları: taallüm ile inbisat var, inkişafları yoktur, besated 
peyda eder. Nefsi öldürdükleri için yükselmeleri yoktur, durmuş. O cins evliya. Çünkü 
terakkiyata sebeb nefsin var oluşudur. Nefsi söküp aldığın zaman melaike gibi 
yükselme yoktur, genişleme vardır.  
 
Her şeyin ama her şeyin sureti var, kanuniyeti var, hakikatı var, mahiyeti var. Sureti 
mevcudattadır ve bedendedir. Kanuniyeti insandadır. Hakikatı esmadadır. Mahiyeti 
sıfattadır.  
 
İnsanlar kabre girmekten korkuyorlar, oysa kabirdeler. Kabirdeyiz. Kabre girmekten 
değil, kabirden çıkmaya gayret et. İnsanlar ölünce uyanırlar. Risalede gece de bir 
kabirdir diyor. Gece âlemi için kabir diyor. Allah Resulü asm diyor ki: “İnsanlar 
uykudadır” yani kabirdedir. Nerde kabir? Üstad “gece kabirdir” diyor. Gecenin içerisinin 
içerisinde. Gece, aydınlığın içidir. Uyku, içinin içidir. Rüya, daha içinin içidir. Yakaza 
uyanmaktır. Kabre girmekten değil, çıkmaya gayret edeceğiz. Nasıl çıkacağız diye 
endişemiz o olmalı.  
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“Münker Nekir geldiler, beni terlettiler, yerden yere vurdular, perişan ettiler, balyozu 
vurdukça, sesim arştan ferşe gitti” demiyor. Darı genişletmiş, karanlığı nurlandırmış, 
yalnızlığını ünsiyete, soğuğu sıcağa çevirmiş. Bu dördünü tencereye koy à senin 
Münker Nekir’in. Senin yalnızlığını gideren. Nice güneşin altında kapkara kafalar var. 
Seni nurlandıran. Nice toplumun içerisinde ama yalnızlaşan insanlar var. Cemaat, 
senin bir kardaşın, yoldaşın, karındaşın, kanın, ruhunun ruhu kardaşın à senin 
Münker Nekir’indir. Seni nurlandırandır, yalnızlığını giderendir. Kaç saat öz 
kardeşinizle beraber durursunuz. Biz ama her hafta kaç saat beraber duruyoruz.  
 
Fizikte “birleşik kaplar prensibi” var. Su koyduğunuz zaman birleşik kaplara seviyesi 
hep eşitlenir. Cemaat kardeşleri de birleşik kaplara benzer. Münker Nekir seninle 
yaratılmış, benimle devam edecektir. “Sıradaki gel” gibi sıraya koyup hesaba çekmiyor. 
Seninle yaratılıyor, seninle bitecek o. Gelelim soruya. Senin zina yaptığını sen bilmiyor 
musun, içki içtiğini bilmiyor musun, namaz kıldığını, kaza namazı kıldığını, derslere 
gittiğini hep biliyorsun. Peki, Münker Nekir diyor ki: “Sen zina yaptın ha!”. Sırf bunun 
için hikmeten melek yaratılır mı? Sırf o değil demek. Melekler insanın fıtratına bakmış. 
İnsanın Levh-i Mahfuzuna da bakmış, anlamış. Fakat bir fiilin, bir namaz kılmanın, bir 
Allah’a isyan etme fiilinin, kumar oynamanın fiilini biliyorlar. Bir insanın fiili, davranışı 
bir evamir-i tekviniyesinden başlar- fiile dönüşmesi için- ruha, kalbe, vicdana, 
dimağa, eyleme dönüşür. Bu süreci melek bilmiyor. Yalnız fiile tanık, şahid. Diyor 
ki: “Sen bu fiili yaptın. Bana içsel âlemindeki bu süreci anlatır mısın?” diye 
öğrenmek istiyor.  
 
Nokta-i Nazar: Zaten soru sormuyor, Üstad “münazaraya başladı” diyor.  
 
Hızır abi diyor ki: “O melek beni çok merak ediyor, benimle içsel âlemde dolaşmak 
istiyor. Onun için beni bekliyor. Soru sorması, inbisatı için. Sultan ismi de bunu iktiza 
eder. Yoksa bakkalcı Mehmet Efendi değil. Sen içki içtin, bir çizgi, namaz kıldın bir artı. 
Sen onu bakkalcı Mehmet Efendinin defteri mi zannediyorsun. Sen kabri toprak altı mı 
zannediyorsun.” Dedim: “Abi nasıl, neresi?” “Evinde, işyerinde ve psikolojinde bir sorun 
yaşıyorsun. O senin kabrin değil mi?” Çık da göreyim. Perdelik tahtaları sök de çık 
hadi. Kefenden çık da göreyim, hadi. Kefene arındırmak için sararlar. Öteki âleme 
kutsiyetle gitmek için. Âdem safiyullahtır, beyazla gelmiş. Bütün renklerin cemi, 
kendisin bir rengi olmayan beyaz, yedi rengin hülasasıdır. Müstakil bir renk değildir. 
Safiyullah, âdem geldik, adem gitmeyeceğiz, yine âdem gideceğiz. Münker Nekir seni 
bekliyor ki, merak ediyor, bu fiil nasıl çıktı. Fiile şahid. İnsanlar garibsiyorlar ya. İç 
âleminde seyahat etmek istiyor. Seninle oralara geçmek istiyor.   
 
Buna uygun bir hadis var: Her cennet ehlinin bir hurisi var. Siz harama baktığınız 
zaman, sizi oradan görürler. “Onu bana mı tercih ettin” diye ağlarmış. Ağlarmış, 
gözünden yaşlar akarmış. Münker Nekir’in sureti soru sormak gibidir. Kanuniyeti: 
seninle yaşamaktır. Hakikatı: seninle aynı esmaya mazhar olmaktır. Yani bitişik kap 
kanunu gibi, seninle sirayet olup senin seviyene gelmek istiyor. Senin de bilkuvve 
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istidatların var. İnkişafları lezzetli değil mi? Onların ubudiyetleri, lezzetleridir. İnbisat 
etmek istiyor. İnbisat, lezzetin kendisidir. İki çeşit lezzet vardır, Lezzet-i ulvî: 1. İnbisat, 
2. İnkişaf. İnkişaf, akıl ve hayallerine gelmez. Mesela benim sesim yayılır, bu inbisat. 
Ok atarım, hedeften hedefe gider, bu inkişaf.  
 
Gelelim garaibler ülkesi, kabrimizin Münker ve Nekirleri.  

• Münker à Tahayyül.                           
• Nekir  à Tasavvur. 

 
Birisi tenzih, birisi teşbih. Birisi mekân, birisi zaman. İtikad gibi ayrıntılarına 
girmeyeceğiz, çünkü itikad usulle çalışır, Edille-i Şer’iyye ile çalışır, yöntemle çalışır, 
kontrolü kolaydır. Hayalin seninle alakası yoktur. Hayal, mutlak ve muhittir. Onu 
kontrol edebilen sistemimize à tahayyül denilir. Bunu diyebilmem için, bir sene 
uğraştım. “Hayalimdekileri tahayyül ettim” diyor Üstad. Hayal, bizim dışımızdaki âlem, 
âlemler, acayip âlemler, kaf dağları, ceberutlar, lahutlar, melekûtlar, nâsûtlar vs. 
Garaibler âlemi hayal. Kişinin hem cenneti hem cehennemi. Hayal; mutlak. Onu kontrol 
eden, kendisini lehine veya aleyhine döndüren yöntem tahayyül. Hayaline sahip 
olmazsın, ancak tahayyülünle sahip olabilirsin.  
 
Hayal à masdardır: vurmak. Tahayyül ise à ziyadeli masdar, tefa’ul babından, kişinin 
üzerine döndürür. Karşıya yapmaz, tefa’ul yani kendi üzerine döner. Mutlakiyeti 
muayyenleştiriyor; tahayyül ile.  
 
En garibi de insanın şu cesedi libası olmayıp, binası olması. İnsan nasıl bir şey o 
zaman? Niçin bilinmiyor? Çünkü kabirdekiler kabirdekileri bilmez. İsa as Petrus 
ismindeki Havarisi ona: “Ey Allah’ın Resulü. Babam vefat etti. Müsaade et de 
gömeyim.” İsa as: “Ey Petrus, bırak ölüyü ölüler gömsün.” Ölüler ölüyü gömsün. Sen 
dirilerle ol. Üstad “mezar-ı müteharrik bedbahtlar” diyor. Yürüyen tabutlar. Ulema da 
bu asra “kayıp asır” demiş. Kabirdeyiz, derslerle dışarı çıkmaya çalışıyoruz, 
perdelik tahtalar kalkıyor.  
 
Kab-ı Kavseyn: Kab-ı Kavseynin sureti orda (Mec’ul’de). Kanuniyeti burada (insanda). 
Hakikatı esmada. Mahiyeti sıfatta. Bu evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. Risale-i 
Nurdan aynı yeri farklı ders yapmanın sebebi; bazen bir hâletin tutar evvelden 
bakarsın, bazen ahirden bakarsın, bazen de zahirine bakarsın, bazen batından 
bakarsın. Bunlar hepsi isimdir. Dördünü cem edip bakabilmek; ism-i azama mazhar 
olmaktır. İsm-i azam; dördünü cem etme hâletidir. Cem-ül cemdir.  
 
Kab-ı Kavseyn; bedendeki icraata, faaliyetlere, yaşantıma & dimağdaki fikriyatıma - 
daha önce de bunu yaptırmıştım size: fikren gözün açık olarak tavana çıkıp kendini 
seyredebilir misin? Allah kâinatı yaratacak, Şecere-i hilkati yaratacak, onu sende cem 
edecek. Kab-ı Kavseynin ruhunu anlatıyorum: Allah var, hiçbir şey yok. Şecere-i hilkati 
yaratıyor, insanda cemediyor. Tövbe, sadece anlamak için Allah benim Ene’mi çağırdı: 
“Buyur ya Rabb-el Âlemin!” Allah cc: “Şecere-i hilkati yaratmadım henüz. Hiçbir şey 
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yok. Ben var, sen var. Burada dur. Şecere-i hilkati yaratırken senin açılımın yani bu 
sensin. Senin yaratılmana şahid ol. Sonra o on sekiz bin âlemi inbat yani hulasa 
yapacağım, çekirdek olarak seni hülasalandıracağım. Seni yaratıyorum à şecere-i 
hilkat. Senden seni yaratıyorum à âlem-i şehadetteki seni. Bu ikisini seyrediyor 
musun?” Benim yaratılmama ben şahidim hâleti; Kab-ı Kavseyndir. Bu fena-yı 
mutlaktır. Sikke-i Tasdik-i Gaybi 149 da Geylani’nin böyle olduğunu söylüyor. Hakikat-
ı Ahmediye’de kemalat bularak hakikat-ı Muhammediye’de kendini görmüş, fena-yı 
mutlaka geçmiş.   
 
“Öyle de Gavs-ı Geylanî, o harika kasidesinin tazammun ettiği ezvak-ı fevkalade, 
Hazret-i Şeyh’in sırr-ı azim-i Ehl-i Beyt’in irsiyetiyle (âl-i beytin kendinde toplanması 
sırrı ile) Âl-i Beyt’in şahs-ı manevîsinin makamı noktasında (o zaman ferdiyet olduğu 
için ferdde toplanmış, bizde şahs-ı manevî var) ve Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatü 
Vesselam’ın verasetiyle Hakikat-ı Muhammediyesinde (A.S.M.) kendini gördüğü gibi, 
(Zât-ı Ahmediye’nin verasetiyle yükselmiş, gavsiyet ve ferdiyete mazhar olmuş, ehl-i 
beytin mümessili olmuş, öyle bir makama gelmiş ki Hakikat-ı Muhammediye’de yani 
Nur-u Muhammedî, mec’ulde kendisini görmüş. kim görmüş? kendisi! görünce ne 
olmuş?) fena-yı mutlak ile Cenab-ı Hakk’ın tecelli-i zatîsine mazhariyet noktasında, 
kasidesinde o sözleri söylemiş.” tecelli-i esma, tecelli-i ef’al değil à tecelli-i zat! 
 
Muhammed’in nuru ile çıktım ben yücelere, 
Sevenlerin birleşmesi olur Kab-ı Kavseynde. 
 
Sevgililerin buluştuğu yer Kab-ı Kavseyn… 
 
Demek Zat-ı Ahmediye’de terakki ediyor, Zat-ı Muhammediye’de kendisini görüyor. 
Kab-ı Kavseyn; Zat-ı Ahmediye’ye mazhariyet, taayyün ve teşahhusu. Kâinatın 
yaratılmasına ve o kâinatın hulasası olarak kendinin yaratılmasına Ene’nin şahid 
olduğu an yani işte o an bedendeki icraata, dimağdaki fikriyata, kalbindeki hissiyata, 
ruhundaki inbisata hâlet-i ruhiyelerin arkasındaki yani olayı seyreden, hâşâ Allah’ın 
yanında duran Ene’nin andaki, çünkü Ene’de zaman yok, Rabb-ül âleminin- çünkü o 
tecelli ediyor- zuhuratlarına şahidlik anı gibidir. Ayrıca evvel, ahir, zahir, batın 
isimlerinin andaki -bazen hepimize vurur- cem hâlidir. Mesela namazda Fatiha 
okurken, bir tatlı hâl oluyor. O dört isim bir anda cem olmuştur, huzurdur oldu. Çünkü 
dört tane ismin aktifliği ile Latife-i Rabbaniye aktif oluyor, Allah’ı seyrediyor. Çünkü 
hazır olmaktan huzur oldu. Hazır olmadan huzur olmuyor. Huzur, hazırın ifadesi. Dört 
isim ile aktif oldu bir anda ama andır o. Uzun sürmez, keşke sürse. Başka nokta: 
“illallah” diyemezsin “La ilahe” demeden. İlk önce terk vardır, sonra illallah, eylem yok. 
İlk önce terkler vardır.  
                                            KAB-I KAVSEYN 

• Bedendeki icraata 
• Dimağdaki fikriyata 
• Kalbdeki hissiyata 
• Ruhundaki inbisata 
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ð Hâlet-i ruhiyelerin arkasındaki Ene’nin andaki Rabb-ül âleminin 

zuhuratlarına şahitliğindir. 
ð Evvel & Ahir & Zahir & Batın isimlerinin andaki cem hâletidir. 
ð Lâ ilahe (mahlûk)           

İllallah  (vacib) 
 
Lâ ilahe mahlûk yani masivaullahı terk. İllallah vücud. Bunların hâlet-i ruhiyesini anda 
yaşamaktır. Mevcudat yani bu âlem mevcuddur. Ona bakan, şahid olan kişinin 
âlemindeki o mevcudun, âleminde vücud buluyor.  Mevcud + Vücud = cem-ül cemi à 
Vacib-ul Vücud. Mevcudatı anlamlandıran, insana taşıyan ve o insanın taşıdığı ile 
taşınan. Yani mevcudata bakıp âleminde vücud buluyor. Vücud rengini verme kendine, 
ademe düşersin, müstakil verme.  
 
Nokta-i Nazar: Sünnet-i Seniyeyi yaşamadığın her an ademe gidiyor. Sen sünneti 
yaşayarak mec’uldeki zatı ayinedarlığın nisbette anda burada yaşıyorsun. Ve o anda 
sen yoksun. Seni yaşarsan ademe gidiyor. Onu yaşarken o yaşamış gibi oluyor, vücud 
buluyor.  
  
Şu mevcudat sende anlam bulursa, vücud bulur. Bunların cem indeki hâletler yani 
vücud bulma hâletlerine; Kab-ı Kavseyn.  
 

Kab-ı Kavseyni bir ağaca benzetirsek; 
 

• Çekirdeği   à Evvel ismine  à Ruha  
• Ağacın kendisi  à Zahir ismine   à Bedene 
• Ağacın makinesi à Batın ismine    à Kalbe 
• Meyvesi       à Ahir ismine     à Dimağa 

 
                       Cem-ül ceminden    Cem-ül ceminden   Cem-ül ceminden 
                         Şecere-i hilkat           İsm-i A’zam               İnsan 
                                                          (Allah-u Ehad) 
 
 
İnsanın; insanlık makamına çıkıp, İsm-i A’zama mazhar olup, büyük insan olan 
Şecere-i hilkatini numune-i hülasası olan insanla beraber görüp, imkan ve 

vücub ortasına gelip, Rabb-ül âleminin taayyün ve teşahhusuna Ene’nin andaki 
şahidliğidir; Kab-ı Kavseyn. 

 
Tahayyül ve hayal: Hayal, zihinle çok ciddi bağlantılı ve onla çalışıyor. Taakkulün 
içinde akıl var. Zekâvet aklın içinde. Akıl; taakkul sistemin ahkâmıdır. Aynen bunun gibi 
Tahayyül sistemin ahkâmı da hayaldir. Tasavvur sistemin ahkâmı da düşüncelerdir. 
Aklın zekâveti olduğu gibi, hayalin de kuvve-i musavviresi var. Kuvvedir. Acayip bir 
güçtür.  

hâlet-i ruhiyesini anda yaşayabilendir. 
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Mermeri eliyle kıran sporcu hayalindeki gücü tahayyül ile kendisine taşınıyor. Tahayyül 
senin elinde. Hayal senin elinde değil. O mutlak ve muhittir. Dibi, eni, yüksekliği belli 
olmayan mutlak ve muhit gibi bir âlem. Tahayyül, hayal sistemini kontrol etme 
mekanizması sende. Zaten hayal; masdardır. Tahayyül; ziyadeli masdardır. Tefa’ul 
babından kendi üzerine cem oluyor, döndürüyor hayal etmek, hayallenmek. 
 

Tahayyül   à Safsata     à Hayal 
Tasavvur    à Bibehre                         à Düşünceler 
Taakkul       à Bi taraf                          à Akıl 
Tasdik         à İltizam (fikrî iltizam) 
İz’an            à İmtisal 
İltizam         à Taassub (fiilî iltizam) 
İtikad           à Salabet  

 
 
 
Zihin aynasına düşüyor. Oradan da hayale geliyor.  
 
Sual: Zihin aynasına Levh-i Mahfuzdan mı düşüyor? 
Elcevab: Sırf o değil. Âlem-i misalde komple düşüyor. 
 
Sual: Vicdan, öteki âleme komple bakıyor mu, hepsine? 
Elcevab: Evet, hepsine. 
 
Âlem-i misalin bizdeki karşılığı à hayal. Kontrol etme mekanizmasını iyi ki vermiş bize 
Allah. Dimağın zahirisinde Basira ve Semi’ var. Dimağın batınında hayal ve tasavvur 
var. Dimağın batınında iki göz var. Bir gözü tahayyül, bir gözü de tasavvur. Tahayyül 
ve tasavvur; dimağın gözü imiş. Hayalin gözümün önünden gitmiyor. Sizinle görüşmek 
istersem hayalen sizi yanımda hazır bulurum. Üstad güçlü olduğu için, o getiriyor.  
 
Hayal görüyor. Onun sana mal olması ise tahayyül. Hayal görüyor. Onun sende 
anlam bulması veya bulmamasını tahayyül yapıyor. Geçmiş zaman olur ki, hayali 
cihan değer. Hayalin geçmiş geleceği yok. Üstadın çınar acına sarılıp ağlaması. Hayal 
üç zamanı da yaşatıyor insana. Hazır zamanda yaşatıyor üç zamanı. Bedensel hayat, 
hazır ana bakar. Hayal üç zamanı da içine alıyor. Şimdi onlardan anı yaşamak; 
tahayyül. Hayal üç zamanı cem etmiş ya. O üç zamanı batın yaşıyor zaten ama andaki, 
şu andaki durumun; tahayyül. Üç zaman; hayal. Hayal; sistem. Onu onda yaşamak; 
tahayyül. Yani hayalin içerisinde yaşamak.  
 
Nokta-i Nazar: Hayal sanki bir nehir. Tahayyül ile alıp bırakıyorsun. 
 
Hayal; acayipler ülkesi. Ne istersen git bul. Yok yok. Âlem-i şehadetin dışındakiler de 
var, berzah var, kabir var, ahiret var, cennet var vs. Mesela Barla Lahikasında 

Dimağın (sistemin) 
meratibleri 

Dimağın ahkâmları 
ve hâletleri 
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“Üstadım, siz 19. Mektubu yazarken manen, hayalen asr-ı saadete geçip olayı bizzat 
müşahede edip burada yazıyorsunuz” diyor. Çünkü bu kadar ince detay vermek, 
hülasalı ancak böyle olur.  
 
Sual: Hayal edip yanıma getirdim diyelim ama hasbihal nasıl olacak? Asr-ı saadete 
hayalen gidip Mucizat-ı Ahmediye’yi yazmak anlaşılıyor da, hayalin sana karşılık 
vermesi çok manidar. 
Elcevab: Mesela 24.söz 2.dal. İlk önce Üstad Katre, Reşha, Zühre bu bu bu diyor. 
“Anladın mı?” diyor. Bunlar aynaydı, şimdi kendine bak. Hepsi sensin. Katre de sende, 
Reşha da sende, Zühre de sende. İlk önce zahirde gösterdi ki sonra batına taşımak 
için. Onu hayalen getirdi. Bu insanlar kimdir? Ecza-i kâinat, insanın efradı hükmünde. 
Kâinat ise nev’i hükmünde. Üstad Hafız Ali’yi getirdi. Hasbihal; onu cem etti. Hafız Ali 
Üstadın efradıdır. Kâinattaki ecza; dağ, deniz, Ahmed, Mehmet, Ayşe, Fatma, Hüseyin 
vs hepsi bizim efradımız. Ferd, ferd, ferd. Biziz bu. Cüz’i nazarını cüz’iyetten çıkart.  
 
Sual: Esma cihetiyle mi? 
Elcevab: Sırf esma cihetiyle değil. O olaya taşınmış merkezden bakıyor. Koskoca bir 
çınar ağacını düşün. Sağdaki dal ile soldaki dal ne kadar uzak birbirinden. Ama 
çekirdekte ne kadar yakın. Dışarıda yaprak, dal, meyve, kütük, koku. Hepsi ne kadar 
farklı. Çekirdekte aynı. Üstad meyveyi – Hafız Ali’yi- çekirdeğe getiriyor, hasbihal 
yapıyor.  
 
Sual: Çekirdek noktasında tamam da meyve olarak nasıl oluyor?  
Elcevab: Her meyve farklı olabilir ama her meyvenin içindeki çekirdek aynı. Hayalen 
Hafız Ali’yi getiriyor, tahayyül ile hasbihal ediyor. 
 
Sual: Hafız Ali’nin bir kârı var mı ki burada? 
Elcevab: Evet var. Mesela Ayşe, Fatma’yı getirdin yani birisini hayalen getirdin, onun 
ruhuna da yükleme yapıyorsun. Çünkü sirayet ediyor. Hayal ettiğin şeyle etkilenmiyor 
musun? Yürürken bazen tuhaf hâl olmuyor mu sende? Ya dua alıyorsun ya yükleme 
yapılıyor sana. 
  
En makbul dua nasıldı? Elini kaldırdın. O insanı tahayyül et. Tasavvur et. Taakkul et. 
Tasdik et. İz’an et. İmtisal et. İltizam et. Ona yakınlık hisset, itikad. Ondan sonra dua 
et. Âli ruhlar kendisine kim dua ettiğini bilir. Ben bilmiyorum ama şu anda bana acayip 
dua geliyor, çünkü bu lezzet şu anda olmaz. Şu andaki hâlet-i ruhiyemde mükemmel 
bir rahatlık var. Birileri dua ediyor bana.  
 
Sual: Hayal, hakikata mı dönüşüyor yoksa hayal hakikat mı? 
Elcevab: Sende ikisi cem oluyor. Suret à hariç. Kanuniyet à sende. İkisi cem olursa 
à hakikat oluyorsun. Suret, kanuniyet, hakikatı cem edersen à mahiyet oluyorsun.  
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Nokta-i Nazar: 8. Meselede Üstad diyor ki: “Bir zaman küçüklüğümde hayalimden 
sordum.” Hayal ile tahayyül edip hasbihal edebiliyoruz. Küçükken bile neyle uğraşmış. 
Vazifeli olduğundan. 
 
Her şeyin à Sureti 
                 à Kanuniyeti 
                 à Hakikatı 
                 à Mahiyeti 
 
Külliyatta suretten hakikata geç deniliyor ya. Yani sureti anlamlandıran kişi à hakikata 
dönüşüyor. Yani sureti kendine taşırsa (kanuniyet) à hakikat. Hakikat, Esma-i İlahiye. 
Sureti, kanuniyeti ve hakikatı cem-ül ceme getiren adam à mahiyettedir. Bunu İmam-
ı Rabbani Hazretleri çok net zaten söylüyor. Sikke-i Tasdik-i Gaybi 149 da: Zat-ı 
Ahmediye’deki terakkisiyle Zat-ı Muhammediye’de kendisini görmüş, fena-yı mutlaka 
mazhar olmuş, Zata mazhar olmuş. Oysa Zat tecellisi insandadır. Zatın kâinatta 
tecellisi yoktur. Allah kâinatta sıfatlarıyla vardır. Zatıyla insandadır! 
 
Nokta-i Nazar: Surettekini kanuniyette fark eden kişi, kâinatı hayalata sarmaya 
çalışıyor, bütüne getirerek.  
 
Hayalen Hafız Ali’nin suretini âlemine (kanuniyet) getirdi. “Hafız Ali’yi yanıma getirdim.” 
Yanıma, âlemime getirmek; kanuniyet. Getirince suret ve kanuniyet cem oluyor à 
böylelikle hakikatına mazhar oluyor. Hakikatına mazhar olunca ehl-i hakikatın 
nazarında: dün, bugün, yarın, orası, burası, kabir, dünya diye bir şey yok. Ha yanında 
ha uzakta. Suretteki mekân uzaklığı hiç fark etmiyor. Her şeyin hakikatına geçince, her 
şey her yerdedir.  
 
“Ben” derken bedeni kastedenler beklesin. Onlar kabre girecektir. Ruhunu 
bedenden çıkaranlar, kabirden çıktılar zaten. Bedene “Ben” diyorsa, ruh bedene 
gömülüdür. Kabirdesin kardeşim, çıkmaya çalış. Bedenini ruhundan farklı kılan, ilk 
aşamada- fark edip, farka gelip, furkanlaşan- yani bedenine “Ben” demeyen, bina gibi 
gören, içinde oturan insanı ruh gibi gören, ayrıştıran, bahtiyar insanlar var, ulvî ruhlar 
var. Beden kabirdir diye Üstad diyor zaten, beden-i kabir. Ruh çıkmışsa bu kabirden, 
zaten “Küllü nefsün zaiketul mevt” deniliyor. Ruhu bedenden çıkartmak için ölmesi 
lazım. Bazı bahtiyar ruhlar var ki, bedeni kabre girmeden çıkartmış. Kim ölecek ki? 
Zaten ölmüş adam. Ölen ölmez ki. Ölmeyenler ölecektir. Ölüm sistemi, ruhu bedenden 
ayrıştırmak içindir. Kimin için? Ayrıştıramayanlara! Bedenine ruh diyenler ölecektir. 
Allak bullak olmuş. Ruh-beden aynı zannedilmiş. Ruhu bedenden çıkaran, ayrıştıran, 
bedenine tavandan bakar gibi bakar. Zaten kabirden çıktı, çünkü bedene kabir diyor 
Üstad. Ölmüş yani. Ölmüş ne demek? Ölümle elde edilecek neticeyi almış. Ölmekle 
ruhu bedenden kurtaracaktı. Zaten ruhu bedenden kurtarmış. Kim ölecek ki? Zaten 
ölmüş. Yani ölümde huzuzat-ı nefsaniyeden kesilmiyor musun? Ruhsal manalardan 
kesilmiyorsun, bedensel hazlardan kesiliyorsun. Ruhunu bedenden çıkardığın an 
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Münker-Nekir başladı demek. Şu anda bunu duymakla sende başladı zaten. Şu anda 
şahid oluyor onlar.  
 
Peygamber asm bunları bilmiyor, bunları yaşıyor. Bilmek basit. Yaşıyor ama nasıl 
insan olarak bulunabilmiş hayret ediyorum. Dengeyi nasıl korumuş? Bizim cebimizde 
biraz para olunca, hayatımız değişir, konuşmamız değişir. Biraz mana gelse uçuyoruz. 
Bu manaları şimdi bizatihi şuurlu yaşasan ve bu arada da o kadınların dertleriyle, 
dırdırlarıyla ilgileniyor veya sahabe kazak istiyor, kılıç için tartışıyorlar vs. gibi şeylere 
nasıl tahammül etti? Ne uğraşıyorsunuz bunlarla diye kızmamış, kovmamış. Mi’raçtan 
gelmiş, Ayşe anamız değirmen al diyor. Ben de bazen bir hâlet yaşıyorum, beni 
koparmalarını istemiyorum çünkü bu zevktir, bu salattır, namaz değil. Namazla ifade 
edeceğiz bu hâleti. Resulullah nasıl korumuş bu dengeyi? Hepsine en doğru muamele 
yapacaksın, birbirini kapatmayacak. Kıyamete kadar örnek olacak. Bu bir insan olabilir 
mi? İnsan ama insan değil. İnsan-ı kâmil olur. O insansa biz kimiz? Hasan-ı Basri, Hz 
Ali’nin talebesi, kendisi Tabiinden. Tebe-i tabiine diyor ki: “Siz sahabeleri görseydiniz 
deli diyecektiniz. Onlar sizi görseydi, bunlar hangi dine tabi diyeceklerdi.” Bizi görseler 
ne derlerdi? 
 
Hayal üç zamanı da içine alıyor. Şimdi onlardan anı yaşamak; tahayyül. Hayal; sistem. 
Onu onda yaşamak; tahayyül. Elli sene sonraki vaziyetleri bana gösterildi diyor Üstad. 
Hayalde üç zaman var. Şimdiki zamanda tahayyül var. Üç zaman hayalen var, tahayyül 
şimdiki zamanda var. Kavgaların sebebi, psikolojik sebeblerin en mühimmi de üç 
zamanı yaşamamaktan kaynaklanıyor.  
 
Kavga ediyor, vuruyor, kırıyor, hapse düşünce “vay ne yaptım” diyor. Hapis zamanını 
görseydi, kavga yapmayacaktı. Anda mahkûm olanların öfkesi vardır. Üç zamanı 
yaşama nisbetinde öfke olmaz. “Gayzınızı yutun” diyor âyette. Öfke nasıl yutulur? Üç 
zaman açılma nisbetinde yutulur. Demek ki asabilik, öfke, anda yaşamanın 
alametidir. Kavga anında hayali çalışmıyor. Anı, tahayyülü çalıştırıyor. “Aklınızı niye 
bozuyorsunuz” diye Cenab-ı Hak Kur’an’da soruyor. Şu ana hükmetmemiz için, 
geçmişimizi kullanıyor. Allah, şu ana mahkûm olmamamız için “geçmişinde söz 
vermiştin” diyerek andan çıkmamızı, geçmişle beraber anda yaşamamızı istiyor.  
 
Sual: An zahir midir, ahir midir? Anda yaşadığı, şimdiki zamanı yaşadığı, tahayyülün 
sahip olduğu tek düşündüğü, bizi öfkeye iten, asabiliğe iten zahir midir, ahir midir? 
Elcevab: Bir ağacı hayal et. Kökteki çekirdek evvel, ağacın kendisi zahir, makine tarafı 
batın, meyvesi ahir. Meyve insandır. İçinde bir çekirdek var. O çekirdekte ağacın 
bütünü var ama herkeste açılmamış. Çekirdek mesabesinde durmuş. Kavga anı 
ahirdir. Eğer meyve mesabesinde ağacı da görseydi, çünkü meyveye göre ağaç 
öncedir. Eğer meyve önceki hâlini görseydi, ağaç hâlini görseydi, nerden geldiğini 
bilecekti ve kavga etmeyecekti. Kavga ve öfke anı ahirde yaşamaktır. Zahiri ile 
bakabilseydi kendisine, kendisi ahirdir çünkü. Suret olduğu için zahirdir de denilir. 
İnsan insanlığını bilmiyor. İnsan olmaya geldik ya, o zaman kavga anı zahirdir, çünkü 
insanlığını unutmuş. Meyvelik mesabesi yok sende. Kavga anı zahirdir. Ahir değildir, 
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çünkü ahir insandır. Meyve olduğunu bilmiyor ki. Neye benzer? Daldan kopmuş, 
ağaçtan cüda olmuş, uzaklaşmış, yere düşmüş, çürüyor. Olaylara zahirden bakıp 
hükmeder diyor Üstad. Hata, zahire göre hükmetmekten kaynaklanıyor. Ahire göre 
demiyor. Başka: zahir aldatır diyor Üstad.  
 
Nokta-i Nazar: Anı yaşayan illa ahir değil bence, herhangi biridir. Sadece biridir. 
Evvelde de olabilir, zahirde de olabilir, batında da olabilir ama sadece birinde vakıftır.  
 
Müsbet hâletlerde evet her yerde olur. Kimisi evveli baskın olur öyle ders yapar 
mesela. 
 
“Bak ey biçare vesveseli adam! Telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetm değil, 
belki tahayyüldür. Tahayyül-ü küfür küfür olmadığı gibi; tahayyül-ü şetm dahi şetm 
değildir. Zira mantıkça tahayyül, hüküm değildir. Şetm ise, hükümdür.” (Sözler 274) 
 
Tahayyül hüküm değildir: Lügat manası: Hüküm; tedkikten sonra varılan karar. Emir, 
kuvvet, hâkimlik, amirlik, irade. Fikirler ve tasavvurlar arasında rabıtayı tasdik veya 
inkâr etmek. Nüfuz, karar, kadılık etmek. Tesir. Bu lügat manası. İrade yerine ihtiyar 
olmalıydı, çünkü dimağ ile alakalı irade kullanılmıyor. Ben defterimde düzeltiyorum.  
 
Hatıra gelen tahayyüldür. Tahayyül hüküm değildir. Tahayyül ve Tasavvur serbest 
bölge olduğundan yaptığı olumsuzluklarına kalbi müteessiftir zaten. Tahayyül ve 
tasavvurundan dolayı müteessif ve müteessir olma, endişe etme, teessüf edip elem 
çekme.  
 
Kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeden geliyor. Tahayyüldekiler hakikat değiller fakat 
hakikata yardım ederler. Allah-u âlem hususî dünyamızın mekânını, şeklini à tahayyül 
oluşturuyor. Mekân, şekilsiz ve renksiz olmadığı gibi. Tahayyül; serbest bölge 
olduklarından olmayanı var eden, olanı da yok eden, noktayı kâinat, kâinatı da nokta 
yapandır. 
 
“Tahayyül-ü küfür küfür olmadığı gibi; tevehhüm-ü küfür dahi, küfür değildir. Tasavvur-
u dalalet dalalet olmadığı gibi; tefekkür-ü dalalet dahi, dalalet değildir. Çünkü hem 
tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür; tasdik-i aklîden ve iz’an-ı 
kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek 
dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar. Tasdik ve iz’an, öyle değiller. Bir 
mizana tabi’dirler. Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nasıl ki tasdik ve iz’an 
değiller. Öyle de şübhe ve tereddüt sayılmazlar.” (Sözler 277) 
 
Çıkarım: Cüz-i ihtiyarı dinlemiyorlar, çünkü cüz-i ihtiyar iltizamdadır.  
 

Tahayyül   à Safsata     à Hayal 
Tasavvur    à Bibehre                         à Düşünceler 
Taakkul       à Bi taraf                          à Akıl 
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Tasdik         à İltizam (fikrî iltizam) 
İz’an            à İmtisal    à Kalbin kapısı 
İltizam         à Taassub (fiilî iltizam)  à Cüz’-i ihtiyarî 
İtikad           à Salabet  

 
 
 
Sual: Tahayyül emr-i itibarîmidir? 
Elcevab: Emr-i nisbîdir. Emr-i itibarî tasavvurdur. Yeni tesbit: emr-i nisbîler 
tahayyüldedir. Emr-i itibarîler tasavvurdadır. Emr-i nisbî; nisbetle, kıyasla içeriye 
alınanlardı. İçeriye aldıklarımızı içerde başka malzemelerle evirip çevirip 
devirdiklerimizin vücuduna emr-i itibarî denilir. Emr-i nisbî ise; nisbet edilerek alınan 
yani dış dünya yani tahayyül. 
 
Sual: Tahayyülümüzden sorumlu değiliz, tasavvurumuzdan sorumlu muyuz? 
Elcevab: Hayır, oradan da sorumlu değiliz.  
 

• Hem tahayyül 
• Hem tevehhüm 
• Hem tasavvur 
• Hem tefekkür 

                                         
     à tahayyül 
    à tevehhüm 
    à tasavvur 
    à tefekkür 
 
Tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür à tasdik-i aklî yani dimağdaki taakkulün onayı 
ile ve iz’an-ı kalbîden ayrıdırlar. İz’an; dimağın kalb kapısı. Tasavvurda oldukları için 
cüz-i ihtiyarı dinlemiyorlar. Cüz-i ihtiyar ise İltizamda. Teklif-i dinî altına giremiyorlar. 
Teklif-i dinî itikadadır. Tasdik ve iz’an öyle değiller, mizana tabidirler. İz’an kalbe 
bakıyor. Tasdik; akıldaki, zekâvetteki, tefekkürdeki vs. onaylayan yer. Çünkü taakkul 
bîtaraftır, tarafsız. Tasdik ise taraflıdır, iltizamdır. Tarafını belli ediyor. Tasdik-i aklî à 
tasdikte. Taakkulü tasdik eden bölümdür. İz’an ise; kalbe açılan yoldur yani dimağın 
bütünlüğünü kalbe aktarıyor, kalbten de buraya geliyor. Buradan dimağa dağıtılıyor. 
Hem tahayyül (Tahayyülde), hem tevehhüm (tasavvurda), hem tasavvur (tasavvurda), 
hem tefekkür (taakkulde) à tasdik ve iz’an değiller, şübhe ve tereddüt sayılmazlar. 
Tahayyül, tasavvur ve taakkulle gelen tasdik etmedikçe, iz’an etmedikçe, hiçbir 
mesuliyet yok. 
 

• Vesveseli adam à Tahayyülde.                   
• Vehimli adam à Tasavvurda.  

 

 tasdik-i aklîden ve iz’an-ı kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar. 
Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek 
dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına çok giremiyorlar. Tasdik 
ve iz’an, öyle değiller. Bir mizana tabi’dirler. 

nasılki tasdik ve iz’an değiller. Öyle de şübhe ve tereddüt 
sayılmazlar. 

 
 

Dimağın (sistemin) 
meratibleri 

Dimağın ahkâmları 
ve hâletleri 
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Taakkul zaten bîtaraf, tarafı yok. Mesela bugün derse gitmemeye niyet ettim. Otomatik 
akıl devreye giriyor, senin haberin yok. “Tabi ya, yorgunsun, burada da okursun, 
çocuklarla meşgul olmak asl-ı vazifen, hanımla parka gidersin, senin de ihtiyacın var” 
gibi malzemeler sunar akıl sana. Aynı sen, derse gitmeye niyet edersen, akıl “Tabi ya, 
gitmen lazım, dersten koparsın, bir daha nerede bulacaksın böyle bir dersi, seni inşa 
ediyor” der. Sen niyet etmeye dur, akıl neye niyet edersen fikir üretir, ikisine de hazırdır.  
 
Meyil, Meyelan, İ’zan: Niyet için meyil à iz’andan geliyor. İz’an; kalbe açılan kapıdır. 
Dimağ ile kalb arasındaki alışveriş à iz’anda oluyor. İz’an à imtisaldir. Kalbden derse 
gitmemeye gelen bir meyil à iz’ana atılıyor. İz’an da dimağın üst birimlerine atıyor bu 
meyli. Dimağ; meyline göre çalışıyor. Kalbden meyil çıktı: “Gitmiyorum derse”. İz’anla 
yukarıya (dimağa) çıktı. Evin katından çatıya çıkar gibi. İtikad da öyleydi. Vahiy itikadı 
yapar, o da döner, kalbdeki imanı inşa eder. İman yükselir ve eyleme dönüşürse, 
kaliteli iman olur. Bu dönen iman iz’an yoluyla itikadın kalitesini yükseltir.  
 
Meyelanlar; kalbden geliyor. Kalbden meyil çıktı, hemen dimağda fikriyatlar değişiyor 
(tasdik), aklî yorumları değişiyor (taakkul), düşünceleri değişiyor (tasavvur), o iyiliği 
veya kötülüğü hayal ettiriyor (tahayyül). Sonra fikri iltizama geliyor ve buradan 
taassublar geliyor. İtikadda batıl ise tiryakilikler oluyor. Biz de zehirleniyoruz, hakikat 
zehirlenmesi var, tiryaki oluyoruz. Planlarımızı, programlarımızı ders günlerimize göre 
ayarlıyoruz. Tiryakilik bu, terki mümkün değil gibi oluyor.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
  
 
 
 
 
İz’andan dimağa çıkınca tasdik’de fikrî iltizamların (tasdik), taakkulde tarafgir 
oluyorsun, tarafsız kalmıyorsun artık, çünkü meyelan var. “Derse gitmen lazım” diye 
tarafı belirler ve en az on tane sebeb sayar. Sonra ona uygun tasavvurlar çıkar, ona 
uygun şekiller (tahayyül) gelir. Bunların hepsini dimağ aniden yapıyor. Aceleciler kim? 
Aceleciler meylettiği anda tahayyüldedir. İz’an’dan tasdike, tasdikten taakkule, 
taakkulden tasavvura, tasavvurdan hayale olan süreci geçmiyor. O süreçleri geçen 
acele etmez.  

• Meyelanlar 
• Latife-i insaniye 
• Latife-i maneviye 

• Meyelan 
• İncizab 
• İştiyak 
• İhtiyaç 

Evamir-i tekviniye 

Tahayyül à Safsata        à Emr-i nisbîler 
Tasavvur à Bîbehre                         à Emr-i itibarîler 
Taakkul  à Bîtaraf                          à Vahid-i kıyasî 
Tasdik        à İltizam (fikrî iltizam) 
İz’an           à İmtisal                           à Kalbin kapısı 
İltizam        à Taassub (fiilî iltizam)   à Cüz’-i ihtiyarî 
İtikad          à Salabet  
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Sual: Öyle ise o meyelan, o tasarruf bir emr-i nisbîdir. 
Elcevab: Kalbden iz’ana meyiller geliyor. Öyle konuşuyor ki, emr-i nisbî tahayyüldür. 
Emr-i itibarî tasavvurdur. Kalbden iz’an yoluyla bütün birimlere malzeme veriyor. Bütün 
sistem aktif. Tasavvurda tevehhüm aktif. Tevehhüm; evhamdır. Hep kötü değildir. Evet, 
çok güzeldir. Özelliği: yoku var eden fikirlerdir. Tasavvurda fikirler, tahayyülde eylemler 
var. Tahayyül: “abdestin yok” şeklini gösterir, tasavvur: “abdestin yok” manasını 
gösterir. Tasavvur à düşünceler. Tahayyül à şekiller. Tasavvur ya olmayan 
düşünceleri var yapar ya da var olan düşünceleri yok yapar. A=B ise B=A dır. Tahayyül 
dahi, var olan şekilleri yok yapar, olmayan şekilleri var yapar. Meyelan gelince otomatik 
olarak emr-i nisbîleri de aktif ediyor.  
 
Sual: Emr-i itibarîler vücud bulmuş mu? 
Elcevab: Mevcudat realitedir. Bakıyoruz, duyuyoruz, kokluyoruz, dokunuyoruz. 
Nisbîlerin kaynağı à hariç. Emr-i itibarînin kaynağı à sensin. Nisbîleri, mevcudu 
hariçten alıyorsun, zahirî duygular ile. Bunlar içeriye giriyor. İçerde meyelanların var, 
incizabların var, iştiyakların var, ihtiyaçların var. Dışarıdan aldığını bu dört tane şey 
değiştiriyor. Şekil ise tahayyülde, mana ise tasavvurda değiştiriliyor. Tahayyül mekânı, 
tasavvur zamanı oluşturuyor. Meyelan tek çalışmıyor. Meyelanda incizab, iştiyak, 
ihtiyaç var. Meyelan tek değil, diğerlerinden koparamazsınız ama dışarıda meyil olarak 
gözükür, ama incizab olarak gözükür, ama iştiyak olarak gözükür, ama ihtiyaç olarak 
gözükür. İştiyak gözüktü diye meyelan yok olmaz. Bütünseldir. Kendisini kalbe atar. 
Zaten kalbde ama yüzeysele atar. Eyleme dönüştürmek için dimağa iz’an ile atıyor. 
İz’an iki yönlü çalışır: 1.kendisinden aşağıya atar, 2. Kendisinden yukarıya atar. 
Aşağıya attığı zaman à tasdik var, taakkul var, tasavvur var, tahayyül var. Yukarıya 
attığı zaman à iltizam var, itikad var. Hepsi aktif oluyor, iz’an kapıdır. Dimağ, gelen 
meyelanlara uygun fikir üretir (tasavvur), şekil üretir (tahayyül), ona uygun malzemeler 
yapar (taakkul). Tasdik’de ise bu üçünden fikrî iltizam çıkar. Bu fikirden artık 
dönemezsin, çok zor. İtikadına zarar gelmesin diye, cüz-i ihtiyarı iltizama sibop olarak 
koymuş, paldır küldür girmesin itikada hemen diye. Her su itikada gitmesin, itikaddaki 
su dahi iltizama geri gitmesin diye. Cüz-i ihtiyarîyi hemen iz’anın yanına koymuş. Cüz-
i ihtiyarî: “Ey iz’andan gelenler, bir dakika. İtikada hemen atamazsın, dur. Onaylayacak 
mıyım, onaylamayacak mıyım?” der. Akıldan gelen her şeyi cüz-i ihtiyar onaylamıyor. 
Aklımızın doğru dediği her şeyi yapmıyoruz. Adam âlimdir, Kur’an’ı biliyor, hafızdır ama 
namaz kılmıyor, çünkü cüz-i ihtiyarîsi çalışmıyor.  
 
Tahayyül şekille mekânı oluşturuyor, atomsuz mekân. Nisbîler de zaten ondan 
kaynaklanıyor. Harici gösteriyor. Tahayyülün içinde hayal var. Tasavvurun içinde 
düşünceler var. Taakkulün içinde akıl var. Aklın içinde fikir, deha, zekâ, tefekkür var. 
Hem tahayyül (tahayyülde), hem tevehhüm (tasavvurda), hem tasavvur (tasavvurda), 
hem tefekkür (taakkulde) à tasdik-i aklî değiller yani akıldan geleni onaylamış değil, 
fikrî iltizam değil henüz diyor. Tasdike geçmemiş. Orda fikrî iltizam var. Sistemdeki 
iltizam à fiilî iltizam, eylemdir. İslamiyet inanç değildir, fikir de değil. Namaza inanmak 
değil, namazı kılmak.  
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Tahayyül, tasavvur ve taakkul teklif-i dinî altına girmiyorlar diyor, iyi ki girmiyorlar. 
Tahayyülünden mesulsün derse, hayalime hâkim olmam lazım. Hayal okyanus, mutlak 
ve muhit. Onu anlamlandırıp, kendime uygun hale getirmek, o sonsuzluğu à tahayyül 
sistemi yapıyor. Akıl da mutlak ve muhit. Tefekkürümle, dimağımla, iz’anımla, 
tecrübelerimle aklı kontrol ediyorum. Vahid-i kıyasî à emr-i nisbîlerin ve emr-i 
itibarîlerin cemidir.  
 
“Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür, nasılki tasdik ve iz’an değiller. Öyle de 
şübhe ve tereddüt sayılmazlar.” à Bu nedenle gelsin kardeşim. Namazda “hayaline 
yada düşüncene kadın geldi, namazın ifsad oldu” diyor. Kâinat kadınsız mı olur? 
Namaz onun çekirdeği değil mi? Hulasa değil mi? Ağaçta olan çekirdekte olması 
normal değil mi? Kâinat kadınsız, erkeksiz, domuzsuz, yılansız, parasız mı? Mal 
satıyor, ticaret yapıyor namazda. Bunlar da kâinatın bir hakikatı kardeşim. Namazımda 
da ticaretim olsun ama ihtiyarınla yapmayacaksın! İhtiyarsız olursa, korkma, şübhe ve 
tereddüt sayılmazlar. Şübhe ve tereddüt à tasavvurdadır. Cüz-i ihtiyarı dinlemiyorlar, 
çünkü cüz-i ihtiyar iltizamdadır. Serbesttirler. Serbest bölge olduklarından.  
 
Serbest bölge:  

1. Birbirine zıd her şeyin her şekilde bulunabileceği bir yerdir. 
2. Kontrol altına pek girmezler. 
3. İnsanın hususî dünyasının direkleridir 
4. Dimağı iksirleyip mayalayandır. 

 
Tasdik ve iz’an bir mizana tabidirler. Cüz-i ihtiyarî ve diğerleri bulundukları makamın 
altındaki mertebelerden beslenirler. Yani iltizam ve itikad, tahayyül, tasavvur, taakkul 
vs den besleniyor. Onlar da “madem bizden besleniyorsun, bize ağabeylik yap. Ben 
bazen kafasızlık yapıyorum, her şeyi dışarıdan alıyoruz, film izliyoruz, her şeyi 
duyuyoruz, bize müdahale et” diyorlar. Seyrederken sıkılmanın sebebi alttan iz’an 
“yapma! yapma! yapma!” diye sana telkin yapmasıdır.  
 
Misal cüz-i ihtiyarî iltizamda iken tasavvurdaki emr-i nisbî ve emr-i itibarîden beslenir, 
onları da kullanır. İz’anın kapısı açık ama kalb kapısı yok ise, adam günah işlerken 
eğer hiç rahatsız olmuyorsa, iz’an yoktur onda. Kapı kapalı, zifiri karanlık, yalnız 
kalmış. 
 
28.10.2018                                                                                                      Küçükçekmece/İstanbul 
 



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 57 
Tahayyül - 3 
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Son dersin hulasa tekrarı: 
• Hayal  à masdar                   
• Tahayyül à ziyadeli masdar 

 
Hayal; sistemin adı, şuurludur, canlıdır, geneldir, mutlaktır. Bir okyanus düşünün, 
etrafı geniş, üstü yüksek, aşağısı derindir. Hayalin yönleri; geniş, yüksek, derin. 
Hakikata sahiptir, mutlak ve muhittir. Onu anlamlandıran, tasarruf edip kendine 
dönüştüren; tahayyüldür.  
 
Tahayyül; dimağdaki meratibin birinci mertebesidir. Tahayyülsüz insan düşünemez, 
tasvir edemez, hatta rüya bile göremez. 
 
Doğuştan âmâlara sordum: “Rüyayı nasıl görüyorsunuz?” cevaben: “Kulağımızla var 
olan şeyleri mesela şahhh, bu sesten anlarım ki denizin kenarıdır. Huuu sesinden 
ormandayız, rüzgâr.” Demek şekille rüyaları yoktur. Çünkü âlemlerinde yoktur. 
Kendileri söylüyor. Mesela “ne yiyorsun” dedim. Dedi: “karpuz”. “Rengi nedir?” dedim. 
Dedi:” kırmızı diyorlar”. Hiç şekille rüya yoktur. 
 
Sual: Hep derler ya “hayallere daldım”. Hayal bir nehir midir? Biz mi dalıyoruz ona 
yoksa hayal midir bize dalan? 
Elcevab: Hayal; bizim dışımızda âlem-i misalin mevcudata giydirdiği elbiselerdir. Biz 
mevcudat baktığımızda onların hakiki vücudunu göremeyiz. Fizik itibariyle de eşyayı 
göremezsiniz. Eşyanın bize taşınan dalga boylarını görüyoruz. On sekiz bin âlemin 
suretidir; hayal. O herkeste bir şekilde cereyan eder. “Hakikatlı bir rüya-yı hayaliyede” 
gördüm ki diyor Üstad (Mektubat 273). Asrın mebusları, imamları toplanmış, beni 
çağırdılar diyor. Bakın, üç tane tabir: hakikatlı, rüya-yı, hayaliyede. Rüya hakkında iki 
kelam edilecek bir bilgimiz yok. Tek bildiğimiz şu ki: orayı buraya, burayı oraya bizi 
veya malzemeyi taşıyan yöntem. Yaşıyoruz, bilmiyoruz. Ne aktif oluyor orada? Hangi 
özellikler var? Benim bildiğim akıl yok orda, başka bir akıl var. Benim bildiğim göz yok, 
başka bir göz var. Rüyada bu gözle görmüyorum. Rüyada benim bildiğim kulak yoktur, 
başka bir kulak var. Çünkü horlamamı duymuyorum ama rüyada gördüğüm arkadaşın 
sesini duyuyorum. Gözüm kapalı iken seyrediyorum. Rüyadaki Ben de farklı. İrade de 
farklıdır. İki Ben’i birleştirenin sayısı çok azdır. İkisine yakın olan yani orası ile burası 
bir olan; yakazadır. Yakaza; iki tarafa da eşit mesafe ve hâkim. İki tarafa eşit mesafe 
demek: iki tarafta da kullanılan akıl var. Uyandığımızda “keşke şöyle deseydim, şunu 
sorsaydım”. Madem bu ihtiyaçtı ve hafızada duruyor, niye sormadın? Çünkü oradaki 
akıl bu akıl değil.  
 
Gündelik hayatta kullandığımız, yaşadığımız bir şey ama bilmiyoruz. Mesela “Allah 
nedir?” dediğin zaman kaç kişi iki kelam eder? Rüya nedir? Çok çok şunu diyebiliriz: 
Âlem-i gaybın üzerindeki örtüdür. Öğrenebilmemiz için ayrı bir ders yapmalıyız.  
 
Sistem; bizde var olan. Hayal; bizim dışımızda ama bizde. Mesela iman bizde ama 
bizim dışımızda bir şey.  
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Sual: İlmin tesiri var mı? 
Elcevab: Her şeyin tesiri var.  
 

• Tahayyül à Hayal 
• Taakkul à Akıl, fikir, tefekkür, idrak, zekâ 

 
Nasıl ki akıl taakkulün içinde, hayal da tahayyülün içinde. Akıl; Allah’ın verdiği “ikal” dir 
yani alettir. İnsan onu kendi âleminde anlamlandırıyor yani onun yönünü, kıblesini 
taakkul değiştiriyor veya kendine kullanıyor. Hayal; okyanus misali geniş, yüksek, 
derin. Bütünlüğüne hayal deyin. O okyanusta bulunan insanın bazen dibe dalması, 
bazen yukarı uçması yani oradaki tasarrufu tahayyül yapıyor. 
 
Hayal; şuurludur, canlıdır (Mektubat’ta gördüm). Mesela şu çiçek, ölü topraktan 
çıkıyor. Ölü topraktan diri çıkarsa, âlem-i gayb ölü olur mu? Mesela ilim; canlıdır, 
ruhludur, şuurludur. Sübutî sıfattaki ilim, cansız olur mu? Hayal; canlıdır, şuurludur, 
hatta hayal tasvir ediyor. Bunu senin dışında da yapabiliyor.  
 
“Akıl ile beraber vehim ve hayal, hatta nefs ve heva teslime mecbur olduğu gibi, şeytan 
dahi teslim-i silaha mecbur oldu.” (Mektubat 377)  
 
Hayal teslime mecbur oluyor! Hayal canlıdır yani kendi âlemimde yani benim 
bilmediğim şuuru var ki -nasıl bir şuuru var, henüz bilmiyorum- teslim oluyor. Vehim, 
hayal, hatta nefs ve heva kendi sisteminde şuurludurlar. Hem haricen kontrol edilir 
tarafları var hem kendi içinde yapılanmasında şuuru var yani tercihleri var. Hayal; bizim 
dışımızda olan bir sistemdir ama bizde.  

 

 

 

Taakkul (berzah)                     AKIL 

Tasdik (iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (taassub) 

İtikad( salabet)  

 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
 (Safsata & Bibehre) 

Sistem 
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Sual: Hayalin baktığı yer âlem-i misal mi? Gittiği yer âlem-i misal mi? 
Elcevab: Âlem-i misalin bizdeki karşılığı à hayaldir. Levh-i misalin bizdeki 
karşılığı à tahayyüldür. Levh-i misal; âlem-i misalin dairesidir. Biz âlem-i ervahtan 
geldi, ölünce daire-i ruha gidiyoruz. Biz âlem-i misalden geldik, amellerimiz oradan 
geliyor. Yaptığımız ameller âlem-i misalin defterlerine gidiyor. Bazen defterleri, bazen 
daire-i misale, bazen levh-i misale gider diyor.  
 
Sual: Tahayyül ettiğimiz zaman Levh-i misale mi bakmış oluyoruz? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Rüyada da mı Levh-i misale bakıyoruz? 
Elcevab: Hayal; âlem-i misalin insandaki karşılığı. Seninle alakası yok, işliyor. Onu 
âlemimde şekillendiren, evirip devirip çeviren, lehime aleyhime dönüştüren; 
tahayyüldür. Mesela araba sistemi bana verilmiş. Onu istediğim gibi kullanmak; 
tahayyüldür. Âlem-i misal sende hayal olarak monte edilmiş, seninle alakası yok. 
Seninle alakalı olan tarafı şu ama işliyor aynı zamanda yani tasarruf edebiliyor, seni 
içine alabiliyor. Hayalen müşahede ettim, hayalen gördüm diyor Üstad. Daha neler var: 
hayalin gözü, hayalin ruhu. 
 
Sual: Rüyada sanki kontrolümüzün dışında ruh âlem-i misale taşınıyor ama âlem-i 
şehadette iken dimağın belirli derecede kontrolümüzle tahayyül le alem-i misale 
geçiyoruz? Rüya ile ikisi aynı vazifeyi yapıyormuş gibi görünüyor? 
Elcevab: Çoğunlukla rüyada tahayyülü kullanamayız. Hayali kullanıyoruz. Çok şuurlu, 
idealist insanlarda rüyada tahayyül vardır.  
 
Sual: Âlem-i misal, âlem-i şehadet ve alem-i gayb arasındaki berzahtı. O berzaha 
gitmek, hakikata geçmek mi oluyor? 
Elcevab: Evet, o yolu hayaldir. Hayal ile nasıl basıp geçeceksin? Tahayyülünü iyi 
kullanırsan. Herkeste hayal var ve herkeste çalışıyor. Fakat onu anlamlandıran, 
yöntemini bilen, usulünü bilen, ifrat ve tefritini bilen, neyi nasıl yapacağını, nasıl 
kullanacağını à orada tasarruf yetkisi ancak tahayyül sistemi çalışanda olur. 
 
Nokta-i Nazar: İki ayrı şubede iki tane ortak var. Biri bir yerde temsilcidir, diğeri başka 
bir yerde. Beni o tarafa, âlem-i misale bağlayan hayaldir. Tahayyülümü de oraya 
götüren hayaldir. Hayalimi de âlem-i şehadette tutan, getiren tahayyüldür. Biri gaybda 
diğeri şehadette temsil ediyor gibi.  
 
Bu kadar konuşmamın sebebi şu: Hayal canlıdır, şuurludur. Hayal, hayal değil. Ruh 
gibi, akıl gibi bir hakikattır. “Hakikatlı rüya-yı hayaliyede asrın mebuslarının 
toplandığı yere beni çağırdılar” diyor. Burada orayı, orada burayı yaşattıran yöntem 
budur, hayal.  
 
“Biçare vesveseli adam, bazen tahayyülü, taakkul ile iltibas eder.” (Sözler 277) 



57.TAHAYYÜL- 3_____________________________________________________ 

 20 

 
Vesvesenin, psikolojik hastalıkların temeli bu. Bunları bilseler, çoğu hastanede, acilde 
olmaz. Tahayyüle gelmiş, Taakkule gelmiş zanneder. Tahayyül ve tasavvur à serbest 
bölge.  
 
Serbest bölgenin sıfatları: 

• Her şeyin her yerde olduğu 
• Her daim insanın kontrolünde olmadığı 
• Her şeyin her mertebesi bulunabileceği  
• İnsanın aklını iksirleyip, kalbini mayalayan                      

 
Her hakikatın her mertebesi bulunduğu: mesela Mudil esması surette şeytan, arka 
tarafta esma à serbest bölgede var. Her şeyin her mertebesi bulunduğu, her şeyin her 
yerde olduğu, her daim insanın kontrolünde olmadığı, insanı iksirleyip mayalayan, 
dönüştüren bir sistemdir.  
 
Üstadımın rüyamda bana demek istediği buydu: 

• Serbest bölgeye sahip olmanın en güzel yolu à sahiplenmeye 
kalkmamaktır.  

• Serbest bölgeyi kontrol etmenin yolu à kontrol etmeye çalışmamaktır. 
• Serbest bölgeden kurtulmanın yolu    à kurtulmaya çalışmamaktır.  

 
Sebebi: muhali taleb etmemek gerekir. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak 
gibidir. Vesveseden de kurtulmanın yolu, kurtulmaya çalışmamaktır, çünkü o bir 
sistemdir. Vesvesenin beş tane işlevi var: Bunlar için verilmiş, bu lazım. Ciddiyete 
vesile oluyor, teyakkuza sebebdir, tehavünü kaldırıyor vs. bıçak gibi iki tarafa da 
çalışıyor. Serbest bölgeye hâkim olmanın yolu, hâkim olmaya çalışmamaktır. 
Burası serbest bölge, senin dışında bir şey bu. Küçükçekmece’de meyhane de var, 
cami de var. Meyhanenin olması beni sarhoş etmediği gibi, caminin ve ilim meclislerin 
olması beni o şehirde yaşayarak âlim etmiyor. Bunu bildiğin zaman rahat edersin. Pis 
bir şey geldi ise, endişe etme, korkma! 
 
Metinde tahayyülüne gelen vesveseyi taakkule gelmiş zanneder diyor. Hastalığın 
temeli bu. Ben niye kurtulamıyorum? Kurtulmaya çalıştığın için. Din ile alakası olmayan 
doktorlar, vesveseden kurtulmak için vur-çat-pat oynasın, şunu bunu yap diye birçok 
şey öneriyorlar. Vesveseleriyle yüzleşmemeleri için böyle şeyler öneriyorlar. Sebebi: 
tanımlayamıyorlar. Oysa ciddiyete vesiledir, tehavünü def’eder, taharriye daîdir, 
araştırmaya daîdir, lakaydlığı atar. İnsan olmamıza sebeb olan bir sistemi kaldırmaya 
çalışıyorlar. Olmayan bir şeyi kaldıracaksın mesela aklınla aklını devre dışı 
yapamazsınız, aklınla aklını kontrol edemezsin, aklınla aklına hâkim olamazsın, aklınla 
aklını yönetemezsin. O zaman bir üst birim olması lazım. Aklın bir üst birimi tasdik, 
iz’an, iltizam, itikaddır. Daha üst birimi vicdandır, daha üst birimi kalbdir, daha üst birimi 
ruhtur, daha üst birim ve her şeyin kaynağı ene’dir. Bütün psikolojik sıkıntıların 
sebebi, serbest bölgeyi tanımlayamamaktan kaynaklanıyor. İnsanda anlamsız, 

bir sistem. 
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manasız hiçbir şey yoktur. İnsan kendi kendini değirmen taşı gibi yiyecek, böyle bir 
sistem olmaması lazım. Düşman da ben, çözüm üreten de ben. Dert benim, derman 
da benim. Kendi kendine savaşıyor insanlar. İnsan kendini tanıma nisbetinde neye 
layık olduğumu ne yapacağım da onun içerisindedir. O zaman namaz da kılar, derse 
de gider, zina da yapmaz. Bir insan doğru yapmıyorsa, kendini tanımlayamamıştır. 
İnsan kendisini ne kadar doğru tanırsa, o kadar doğru yapar. Kendisine anlam 
yükleyememiş, kendisine değer vermemiş, kendisini tanımamış. Niye namaz kılsın ki? 
Pil gibi söneceğiz, odun gibi çürüyeceğiz diyor adam. Kendisini bedenle izah etmiş. 
Ben derken bedeni kastediyor. İnsanı bedenle izah ettiği için, yaptıkları doğru o zaman. 
Yapmaması ahmaklıktır. Fakat benden kasıt beden olmadığını, benden kasıt ruh 
olmadığını, benden kasıt ben olduğunu bilme nisbetinde adım atar. Yaşantısı değişir, 
şuurlanır, çünkü Ben’i değişti. Ben derken neyi kastediyor, gömleği mi? Ben derken 
bedeni mi kastediyor?  
 
Eğer bedeni kastediyorsa, ehl-i dünyanın yaptığı hepsi doğrudur. Benden kasıt 
akılsa, felsefecilerin dediği hepsi doğrudur. Benden kasıt kalb ise, 
tasavvufçuların dediğinin hepsi doğrudur. Benden kasıt -Ben- isem, asrın 
müceddidlerin dediği doğrudur.  
 
Kısacası: insan kendisini ne kadar tanırsa, anlamlandırırsa, anlamlı yaşar. 
Anlamlandırma nisbetinde anlamlı yaşar. Kendisine anlam vermemiş, anlamlı iş yap 
diyorsun. Misal: Ben babayım diye kendini baba olarak tanımlarsa, babalık vazifelerini 
yapar. Bir öğrenci kendini öğrenci olarak tanımlamazsa, öğrencilik vazifelerini de 
yapmaz. Çıkarıma dönelim: “Burada da tahayyülün serbest bölge olduğunu, tahayyül 
ve tasavvurlarda şüphe ve tereddütler mevcud olduğunu…” zaten yapısı böyledir, onlar 
da hakikatın bir meratibidir; tereddüt, şüpheler. O da lazım. İki doğru arasındaki geçiş 
köprüsüdür; tereddüt. 
 
Sual: Burada bozukluk nerde? Vesvese kalbde olduğunu biliyoruz. Bu tarafa nasıl 
tesiri oluyor? 
Elcevab: Vesvese, kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyeden geliyor. Vehim ise; 
dimağdadır. Nefis de her daim şeytanı dinler, Üstadı odur. Şeytanın bir sıfatı da iblistir, 
vehmi aktif eder. Şeytanın bir özelliği de şeytandır, Azazil, vesvese verir. Hannas’dır, 
aldatır vs. farklı farklı sıfatları var.  
 

Tahayyül   à Safsata     à Hayal 
Tasavvur    à Bîbehre                         à Düşünceler 
Taakkul       à Bîtaraf                          à Akıl 
Tasdik         à İltizam (fikrî iltizam) 
İz’an            à İmtisal    à Kalbin kapısı 
İltizam         à Taassub (fiilî iltizam)  à Cüz’-i ihtiyarî 
İtikad           à Salabet  

 
 Dimağın (sistemin) 

meratibleri 
Dimağın ahkâmları 
ve hâletleri 
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Fikrî iltizam ve fiilî iltizam: Adam Müslümanım diyor (fikrî iltizam var) ama namazı 
yok (fiilî iltizam yok). İslamiyet’te inanç, fikir yoktur, yorum yoktur, imanda vardır. 
İslamiyet’te ise iltizamdır. Namaz inanç değildir. Namaza inanmak değil, namazı 
kılmaktır. Namazı varsa, İslam’ı vardır. Namazı yoksa, İslam’ı yoktur. Namazı müdafaa 
ediyor, bu fikrî iltizamdır. “Namaz olması lazım, tabi ki” dediği tasdik meratibidir. Ama 
namazı yoksa sistem tamamlanmamış yani fiilî iltizamı yok ve itikadı da bozuk 
olacaktır. Eğer fiilî iltizamı varsa, zaten fikrî iltizamı da vardır, namazı tasvir edemezse 
de. İşârât-ül İ’caz’da “imanı kaç kişi güzel tasvir eder? İmanı yok mudur?” deniliyor. 
Hayır, namaz var olduktan sonra tasvir edememesi, güzel cümlelerle ifade edememesi 
onun (namazın) sağlığına bir zarar vermez, çünkü ileri safhasına geçmiştir.  
 
Fiildeki iltizam, dimağın 6.mertebesindedir. Tasdik’deki iltizam à fikrî iltizam. İz’an 
imtisaldir. İltizam taassub, itikad salabet. Tasdik, iz’an, iltizam, itikad; sistemdir. 
Onlardan çıkan iltizam, imtisal, taassub, salabet; hükümdür. Sistemdeki iltizamdan 
fiiller, hükümdeki iltizamdan fikirler çıkıyor, kaynak oluyor. Fiile dökülmüş, eyleme 
geçmişse, sistemdeki iltizam. Fiile dökülmemiş, geçmemiş ise, hükümdeki iltizam.  
 
Tahayyül iki tarafa açık olduğundan yani fiille alakası olmadığından hatta fikrî iltizam 
olmadığından, endişe edilmemesi gerekir. Mesela tahayyüle gelen resimler, tasavvura 
gelen düşünceler taakkulde cereyan ediliyor zannediliyor. Bu da çok korkunç vahim 
netice veriyor. “Ben bu kadar alçak mıyım, mahremime iştahlar oluyor?” diyor o kişi. 
Metinde tasdik ile alakası yoktur diye devam ediyor. Bu nedenle fikrî iltizam dahi olsa, 
fiile dönüştürmedikçe, mesuliyet yoktur. Fiile dökmüş gibi korkuyor. Biz elimizde 
Risale-i Nur var diye rahatça konuşuyoruz. Hatta Risale-i Nur okuyanlardan bile bunları 
bilmeyenlerde bundan endişe ediyor. “Bu kadar okuduğum halde niye tahayyül ve 
tasavvuruma bunlar geliyor” diyor. Aslında bize zenginlik katıyor. 90 kilo güreşçinin 
karşısına 20 kilo güreşçi çıkarırlar mı? Sen okudukça, serbest bölge aktif oluyor, 
kalitesi yükseliyor. Bu kadar okuduğum halde niye kurtulamıyorum diyor. O zaman 
terakki durur, melek gibi olursun. Tasdikin, iz’anın, iltizamın, itikadın yükseldi, tahayyül 
ve tasavvurun sabit? Terakki olur mu? 90 kilo güreşçi, 20 kilo güreşçi ile güreşiyor. 
Okudukça tahayyülün artacaktır. Okudukça, bildikçe, tefekkür ettikçe, tahayyül ve 
tasavvurun da artacak. Çapı artacak yani. Mesela Risale-i Nur’u okumadan önceki 
hayalin ile okuduktan sonraki hayalin, okumadan önceki vesvesen ile okuduktan 
sonraki vesvesen farklı. “Ben okumadan önce iyiydim, okuduktan sonra vesvesem 
arttı” diyen var. Zenginlik katıyor aslında, hatta kalitesi arttı. Çünkü vesvese taharriye 
daîdir, ciddiyete vesiledir, tehavünü def’eder. Aslında iyiye doğru gitmiş, iyi bir zemine 
geçmiş, haberi yok.  
 
Şeytan vesveseyi kalbe atıyor. Kalb kabul etmezse şetm olarak dimağa atıyor demiştik, 
çok önceki vesvese dersinde. Metinde şöyle diyor; “hayale gelen bir şüpheyi akla 
gelmiş şüphe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş zanneder.” 
 
Sual: Vesveseli adamın kalbi şüpheyi kabul etmiş mi? 
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Elcevab: Hayır, vesveseli adamın kalbi kabul etmemiştir demek. Eğer kalb kabul etse, 
vesvese girmemiştir. Kalb kabul etmişse, vesvese olmaz. Şeytanla eşit olur. Yani kalb 
kabul ederse, endişe etmez. İmansız, imansızlıktan endişe etmediği gibi. Vesvese 
olmasının sebebi, iki zıd varlığı gösteriyor: rahatsız olan, rahatsız eden. 
 
Nokta-i Nazar: İz’an mesuliyetin berzahı gibi görünüyor. Çünkü kalbe açılan kapı. 
İz’an, mesuliyet berzahı. 
 
Vesvese paketin adıdır, kendisi bir şey değildir.  
 
Vesvese; 

• Taharriye daîdir                   
• Teyakkuza sebeptir 
• Tehavünü def’eder 
• Lakaydlığı atar 
• Ciddiyete vesiledir 

 
 

ð Vesvesenin vasatı sendeki bu sistemini aktif eder. 
ð İfratı seni hasta eder.  
ð Tefriti dinsiz eder.  

 
İç âlemimizde bunlar var. Bunları aktif eden vesvese. Vesveseyi kaldırırsan, bu sistem 
sende çöker. Ciddiye olmazsın abdest alırken mesela ama bir saat abdest almak da 
yanlış. Bu sistemi aktif eden vesvese büyük bir nimettir, vasatı elbette ki. Tahayyülle 
alakası olduğu için bu konuya girdik. Şeytan ancak bu bölgeyi etkileyebiliyor.  
 
Risale-i Nuru gazete gibi okumayın diye size şunu diyeyim: Ramazan’da şeytanın eli 
kolu bağlanıyor mu? Evet. Üstad Ramazan’da! Bayezid camisinde! Kur’an okunurken! 
Kur’an okurken şeytan geldi ve dedi ki: “Sen Kur’an’ı çok âli ve yüksek kabul ediyorsun. 
Allah kelamı olmadığını kabul et, öyle bak”. “Hayalen sesini işittim” dedi. Çok ilginç 
değil mi? Ramazan’da, âlimlerin bulunduğu yerde, Bayezid camisinde, hafızlar Kur’an 
okurken à şeytan geldi.  
 
Nokta-i Nazar: Her şeyin sureti var, kanuniyeti var, hakikatı var, mahiyeti var. Surette 
şeytan bağlanıyor avama, Allah koruyor. Hakikatbîn zatlar için orası burası, burası 
orası olduğu için, öyle bir kayıt yok. Hakikat âleminde Mudil esması ya ama sureten 
kapalıdır. Hafızlara şeytan gelmez. Artık arkasına geçince, şeytan arkada. Önde bağlı. 
Şeytan buraya gelmemiş, Üstad oraya geçti. 
 
Suret, nefs-ül emirdedir. Kanuniyet, yani onun yazılımı, insandadır. Mesela “Çiçekli ve 
meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen her birinin kanun-u teşekkülatı” diyor 
(Sözler:76). Ağacın yazılımına ruh diyor. Hakikatı, esmaya dayanıyor. Mahiyeti, sıfata 
dayanıyor. Üstad suretten geçmiş. Bayezid camisi, ihlaslı hafızlar hep surette. 

Vesvese bu paketin nefs-ül emirdeki ismidir. 
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Münazara ise surette değil. Şeytan, nefs-ül emirde gelir, vücud-u haricisi var, 
mahlûktur ama Ramazan’da gelemez, sokakta dolaşmıyor. Bazen insan suretinde 
sokaktadır, görmüyoruz. İnsî şeytan libasını çıkartsa, cinnî şeytan olacak. Cinnî 
şeytanlar da -Allah Kur’an’da şeytana iblisdendi diyor- elbise giyse, insan olacaklar. 
Şeytanın yapacağını yapan adam, donmuş şeytandır. Kendi âlemimizdeki şeytan; 
yaptığımız günahın enerji boyutu şeytandır. Allah Kur’an’da “Şeytan kime iner, 
söyleyeyim mi?” diyor. “1.Gıybet ve iftira edenlere, 2. Günah işleyenlere”. Mesela 
gıybet ettikten sonra içimizdeki sıkıntı à şeytanın vücududur.  
 
“Hem tahayyül, tevehhüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve iz’an değiller. Öyle 
de: Şüphe ve tereddüt sayılmazlar.” (Sözler 278) 
 
“Hem tahayyül, hem tevehhüm, hem tasavvur, hem tefekkür; tasdik-i aklîden ve 
iz’an-ı kalbîden ayrıdırlar, başkadırlar. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i 
ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar.” (Sözler 278) 
 
İhtiyarı dinlemiyorlar. İradeyi dinlemek zorundalar. Tahayyül, tevehhüm, tasavvur, 
tefekkür dahi cüz-i ihtiyariyeyi dinlemiyorlar, nasıl kontrol edeceğim? Bu nedenle 
iradeyi dinlemek zorundalar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicdan;  
• İrade 
• Zihin 
• His 
• Latife-i Rabbaniye 

 
 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

 

Tasdik ( fikrî iltizam)à ilim 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam)à Cüz’-i ihtiyar 

İtikad( salabet)  

 

Taakkul                Akıl (Bîtaraf) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
 (Safsata & Bibehre) 
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İltizamı darmadağın edebiliyor, çok kuvvetli çünkü. Âlim hocalara sordum: iman ve 
küfür ortası var mı? Yok dediler ya iman var ya küfür var, ortası yok dediler. Asrın 
imamı merhameten fetreti anlamlandırmak için itikadı çıkartıyor. Sözler 142 de birinci 
sıraya ehl-i imanı yani iman ettiği gibi yaşayan, üçüncü sıraya ehl-i küfrü, ortaya da 
itikad ettiği gibi yaşamayanı koyuyor. İman etmediği gibi yaşamayan demesi 
gerekirken itikadı koyuyor ortaya. Üstad merhameten iman ve küfür arasına bir berzah 
koyuyor. Merhameten orda içtihad ediyor. Bu içtihadın bedelini 28 sene işkence ile 
ödedi. Çünkü şapka, küfrün alameti iken, istemeyerek giyenleri o fetvaya dayandırarak 
bu insanları kurtardı. Üstad kendini ümmete feda etti. 28 sene işkence, hapis, zehir, 
bu fetvanın bedeli olmuş. Gayri münteşirde yazıyor. Hiçbir ulema şapkaya fetva 
vermemiş. Üstad istemeyerek giyenler için bu fetvayı verdi, çünkü memur olan var, 
talebe olan var (o zamanlar ortaokul öğrencisi bile şapka giymek zorundaydı). Bunlar 
için Üstad bu fetvayı getiriyor, yoksa hepsi kâfir olacaktı. O elektriği Üstad üzerine aldı. 
Keban’daki elektriği direk eve bağlayamazsınız, patlar. Arada trafo lazım. Üstad trafo 
vazifesini görmüş.  
 
İman ve küfrün ortası yoktur. Ya iman vardır ya yoktur, ya hayat vardır yaşıyor ya 
yaşamıyordur, ortası olur mu? İtikad denilen bir sistemi çalıştırıyor 142 Sözler’de. 
“İman ettiği gibi yaşayan” dan sonra “iman ettiği gibi yaşamayan” olması gerekirken 
“itikad ettiği gibi yaşamayan” diye sıralanıyor.  
 
Bunu anlatmamın sebebi şu: serbest bölge cüz-i ihtiyariyeyi dinlemiyor ama sende 
irade var. Üstad “cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim” diyor. Neden? Çünkü cüz-i ihtiyari 
esbab âleminde hazır zamanda o mu bu mu şu mu diye haldeki tercihtir. (Mazi ve 
müstakbel ile alakası yoktur) İrade ise, mazi ile istikbale bakarak, halde tercih eder. 
Mazi à Allah, istikbal à âhiret. Mazi ile istikbale bakarak, hazırda tercih etmek; irade. 
İradenin içinde ihtiyar da vardır. Üstad ihtiyarından vazgeçti, yani anı istemiyorum dedi. 
Cüz-i ihtiyarından vazgeçince, anı kaldırınca, mazi ve müstakbeli beraber yaşıyor 
demektir. Burada iken orayı yaşayan zattır. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim à mazi ve 
müstakbeli beraber yaşıyorum demektir. Anı ne yapsın, an geçici. Mesela iki elimi 
birbirine çarptım, biraz durdum bir da ah çarptım. Bu ikisi arasında ne kadar zaman 
var? Bana hemen saniye veriyorlar. İkisi yok ki, gitti, hani nerde. İki yokun arası yok. 
Nerde var? Zihinde var. An böyledir, dünya böyledir.  
 
Çıkarımın devamı: Akıldakiler tasdik edilirse, ilim olur. Bak yukarıdaki şemaya: Akıl, 
taakkulde.  İlim, tasdik’de. Akıldakiler à tasdik edilirse à ilim olur. Şualar’da Üstad 
“ilim denilen tasdik” diye kullanıyor. Aklımızda olanları ilim zannediyoruz. Üstad “çoğu 
batıldır” diyor. Aklın özelliği bîtaraf olmasıdır. Felsefenin ilim dedikleri şey 
akıldakilerdir. Bu ilim değildir. Onları hakikata bağlarsan à tasdik mertebesinde ilime 
dönüşür.  
 
Buradan geçenler şüphe ve tereddüt değiller. “Fakat, eğer lüzumsuz tekrar ede ede 
müstakar bir hale gelse, o vakit hakikî bir nevi şüphe, ondan tevellüd edebilir.” Yani 
insan bazen lüzumsuz hayalleri çok tekrar ediyor. Sanki hayalini özlüyor. Arabaya 
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biniyor, o hayali kuruyor. Yolda yürüyor, o hayali kuruyor.  Eğer kötü bir şey kuruyorsa, 
lüzumsuz tekrar ede ede, sende istikrar peyda ediyor, rüyaların da o cinsten oluyor. 
Sistemdeki iltizam artık fiilî iltizamdır. Hatta taakkulde olanlardan da mesuliyet olmuyor.  
 
Nokta-i Nazar: Üstad tahayyül ve tasavvura tefekkürü de ekleyerek taakkulü de 
mesuliyet dışına koyuyor. Adı üstünde berzahsa, hem alttan hem üstten nasibi var 
demektir. 
 
Aynen, çünkü tefekkür-ü küfür de küfür değil. Hatta taakkulde de olanlardan mesuliyet 
olmuyor. Mesuliyet, tasdik ve iz’anda oluyor.  
 
“…şıkk-ı muhalifi iltizam ede ede, ta öyle bir hale gelir ki, ihtiyarsız taraf-ı muhalifi 
iltizam eder.” Bu da tasdikteki iltizam yani fikrî iltizam. 
 
Sual: Taakkulün hepsini mi kastettiniz?  
Elcevab: Hüküm değil oradakiler henüz. Bîtaraf olduğundan bir tarafı yok. Tefrik 
edemiyorsan mesela fikri iltizama geçirmişsin, akılda zannediyorsun. Bazen taakkulü 
tasdik, tasdiki de taakkul zannediyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Bizim hissen iman ettiklerimize kâfirler aklınızla iman ediyorsunuz 
diyorlar. Onlar akıldan ileri geçemedikleri için, bizim bunları aklımızdan 
uydurduklarımızı zannediyorlar.   
 
Sebebi: aklıyla aklını yönetmeye çalışıyor. Akılla aklınızı yönetemezsiniz. Bir şey hem 
yöneten hem yönetilen olamayacağından. Bir şey hem yönetilen hem yöneten 
olamayacağından dolayı, aklınızı aklınızla yönetemezsiniz! Demek: akıl üstü bir 
sistem gerekiyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 
•  

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
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Nokta-i Nazar: Taakkulün de serbest bölge gibi bir fonksiyonu var sanki. 
 
Üçüncü yoldaki batılı tasdik ediyor, batılı iz’an ediyor, batıla iltizam ediyor, batıl 
itikadları var. Müslümanın sıkıntısı şurada: serbest bölgedeki durumu, itikad 
zannediyor. Tahayyül ve tasavvuruna geleni itikad zannettiği için, “itikadıma halel geldi, 
imanıma zarar geldi, ben kötüyüm” diyor. İtikadı bozuldu zannediyor oysa bozukluk 
serbest bölgede. Niye bozukluk var? Doğru da orada var çünkü. Rahatsız olman 
gösteriyor ki, itikad meratibinde değil. Rahatsız olan à itikadın! Rahatsız olman, 
bu gelen itikadın dışında olduğunu gösteriyor. Rahatsız oluyorsun! Demek ki 
rahatsız eden var ve edilen var! Rahatsız eden serbest bölge, rahatsız olan itikad. 
İkilemi gösteriyor. 
 
“Ben sağ tarafıma baktım; nihayetsiz bir zulümat içinde mezar-ı ekber gördüm, 
yani tahayyül ettim.” (Sözler 313) 
 
Sağ taraf à geçmiş, sol taraf ise à gelecek anlamında. 
 

• Gördü yer  à hayal                          
• Oraya giren à tahayyül. 

 
Tahayyül âna, hayal mazi, hal, müstakbele bakar; Çıkarım: (bu cümle ve paragrafın 
devamından) Gördüğünü hemen görmüyor. Ya gördüğünü gördükten sonra 
tahayyülüne giriyor, oradan sonra görüyor. Tahayyülsüz göremeyiz. İşte gördüklerimizi 
âlemimizde oluşturan; tahayyül. Gördüklerimizi işittiklerimize dönüştürüyor; tahayyül. 
Mevcudatı ya karanlıklı, ya zulümatlı ya da ağlar ve güler görürüz à tahayyül ile.  
 
Ama hayalde ikisi de var. Hayal; mazi, istikbal ve hali tutan bir şey. Tahayyül ise; anda 
çalışıyor. Biri masdar, biri ziyadeli masdar, tefa’ul babından kendi üzerine cereyan 
ediyor. Harice değil, kendine dönüştürüyor tahayyül. Hayallendirmek değil de, 
hayallenmek. Hayal; mazi, istikbal ve hal birden olan bir yer. Umumîde her zaman var. 
Tahayyül ise; ondaki andaki tasarrufu. Hayalde mazi, müstakbel ve hal var (üçü aynı 
yerde aynı anda var). Tahayyül ise, o bütünsel içinden alan.  
 
Nokta-i Nazar: Maziyi hazıra getiren; tahayyül yani. Maziyi alıyor, hazıra getiriyor.  
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül, hayalin kalıbı gibi görünüyor. Hayali, tahayyül kalıbına 
döküyorsun o anda. Oradan çıkan, orda vücud buluyor. 
 
Hayali okyanus gibi düşünelim demiştik; yüksek, geniş, derin. Bu üçü hayal. Mazi, 
istikbal, hal à birden. Tahayyül ise; bu üçünün bütünselliğinden o kesiti alıyor. Haldeki 
durumu; tahayyül.  
 
Sual: İki yol var. Bir geçmişi hale getiriyor, bir de seni oraya götürüyor. Hangisi? 



57.TAHAYYÜL- 3_____________________________________________________ 

 28 

Elcevab: “Sizi bazen hayalen hazır bulurum” diyor Üstad. “Ben sizinle görüşmek 
istediğim zaman, hayalen hazır bulurum” diye Hulusi abiye diyor. Hatta duada “âmin” 
diyor. Âlem-i misalin bizdeki o bütünseli olan hayal, senin elinde değil. Orada hepsi 
var. Oradaki tasarruf yetkin à tahayyül. Andadır; tahayyül. Hayal ise; geniş zamanı 
kaplar.  
 
O zaman à hayalinden korkma à tahayyülünden kork! Tahayyülünden mesulsün, 
hayalinden mesul değilsin. Çünkü lüzumsuz tahayyül ede ede, mesuliyete dönüşüyor. 
Yani: Ben hayalimdekileri tahayyül ediyorum. İçinden seçiyorsun yani. Hayalinde mazi 
var, gelecek var, hal de var. Tahayyül öyle değil. Tahayyülde an vardır. Hayalinin 
andaki durumu.  
 

• Hayal; mazi, hal ve istikbal bütünlüğü. 
• Tahayyül ise; mutlak ve muhit olan hayalin andaki hali, tasarrufu. 

Tahayyül; andadır. Hayalin andaki durumuna; tahayyül.  
 
Sual: Mümteni vücudla mı hayal oluyor? 
Elcevab: Mümteni vücudlar da var, mümkün de var. Tahayyül ettiğim an, mümkün 
oluyor.  
 
Üç tane vücud var: 

1. Vacib-ul Vücud 
2.  Yaratılabilirdi de, yaratılmayabilirdi de ama yaratılmasında başkasına muhtaç 

şu gördüklerimiz à mümkün 
3. Olması imkansız olan, yani zatında zaten mümkün değil. Şirk ve küfür gibi à 

mümteni 
ð Bu üçünün bütünlüğü hayal.  
ð Tahayyül ise; onlardaki seçim yapılmış, anda kendine mal etmişsin.  

 
Vacib-ul Vücud’u hayalde nasıl yapıyorsun? Hayal; Basar sıfatının tecellisi. Tahayyül 
ise, Kudret sıfatına bakıyor.  
 
Nokta-i Nazar: O zaman vücud-u haricîsi oluyor. Orası burası kalmıyor.  
 
Hayalen şeytan karşısına çıkıyor ve o “dur bakalım” dediği ve ona nazar ettiği an à 
tahayyül. Vücud-u hariciye çıktı. Hayal zaten masdar. Tahayyül ise ziyadeli masdar 
yani onu kendine anlamlandırdın, kendine döndürdün, başka bir yere, karşıya 
koymadın.  
 
Bu konu çok acayip, çok ilaçlar çıkacak. Nice hayalperest insanlar var. Hayalini kontrol 
edemezsin à tahayyülünü kontrol edersin. Hayali kontrol etmeye çalışmak, muhali 
taleb etmektir. Kendine kötülük edersin bunu yapmaya çalışırsan, çünkü yapamazsın.  
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Nokta-i Nazar: Hayal, mevcud senin istem dışında bir şey getiriyor. Sen onu tahayyül 
ettiğin anda, o değişiyor. Burası bura olmaktan çıkıyor. 
 
Evet değişiyor, senin iradenle değil. “Hakikatlı rüya-yı hayalîyede gördüm” diyor Üstad. 
“Hakikatlı” à esmanın azami tecellisi. Hakikat, rüya, hayal à üç şey. Ona cevap veren, 
o anda tahayyül. Hayal; istemsiz sistem, mazi, istikbal ve hali tutar. Tahayyül ise anı 
tutar.  
 
Tahayyül à cüz-i ihtiyar gibi. Hayal à irade gibi mazi, hal ve istikbali tutar. Bir şey ile 
şiddetli fikren alakadar oluyorsanız, hayalen değil, o ordadır. O ordadır olduğu için, 
sende bu oldu. Hazır olmasa, sende huzur olmazdı; sırrı. Kesinlikle o ordadır. Üstü 
açıldı. Mekân yoktur zaten. “Sizinle görüşmek istediğim zaman, hayalen sizi yanımda 
görürüm, görüşürüm” diyor Üstad. Hayal, hayal değil. Hayal; hakikattır. Hayal; basar 
sıfatına bakıyor. Tahayyül ise; kudret sıfatına bakıyor.  
 
“Hayal ise, görüyor; güya şu ağaçların müekkel melaikeleri içlerine girip her bir dalında 
çok neyler takılan ağaçları cesed olarak giymişler.” (Sözler 226) 
 
Hayal bunu görüyor. Hayal; canlıdır, şuurludur, getiriyor size. Ağaca bakıyor, 
melaikenin vücudunu görüyor. Aslında ağaç değil. Melaikenin vücud-u haricisi. Hayal 
getiriyor, sen onaylıyorsun.  
 
Eğer o an çok şiddetli alakadar ediyorsa, o buradadır. Perde kalkıyor. Perdeyi 
kaldıramayana Allah merhamet ediyor. Âlem-i gaybın perdesini terakki ederek 
kaldıramadık mı? Uyku; perdeyi kaldıran bir sistemdir. Uyku; mevtin bir kardeşidir diye 
geçiyor. Rüya da daha acayip bir şeydir. Gece daha gariptir. Gece karanlık değildir. 
“Gece âlemini karanlık örttü” diyor. Gece madem karanlık, niye ayriyeten “gece âlemini 
karanlık örttü” diyor. Gece bir âlemdir, karanlıkla bir alakası yoktur. Karanlık, boyadır.  
 
Sual: Hayal, cüz-i ihtiyarımızın dışında oluyor ya, ne kadar cüz-i ihtiyarımız karışırsa 
o kadar tahayyül mü oluşuyor? 
Elcevab: Evet, o kadar tahayyül oluyor. Tahayyül; cüz-i ihtiyarın andaki sahiplenişi. 
Cüz-i ihtiyariyeye bakıyor. Benim şu an bulabildiğim: insan tasarruf yetkilidir. Hayaline 
tasarrufu yoktur. Hayal, basar sıfatın azamî tecellisidir. Tahayyül ise; Kadir esması, 
kudret sıfatına bakıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölgeye hem melaike hem şeytan müdahale edebiliyorsa, 
hayalimizden hem melek hem şeytan tahayyüle çıkarabiliyor. Tek ben 
çıkartabilseydim, mesuliyet olurdu. 
 
Onlar senin cüz-i ihtiyarını kullanarak tahayyül ettirmeye çalışıyor. Hayalde var zaten.  
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İki tarafta serbest bölgeye atıyor, insan olduğumuz için. Sığırda böyle bir şey yok. Bu 
tahayyül ve tasavvur sistemi altında çalışıyor; hayal. Tahayyül ve tasavvur; bizdeki adı. 
Onun altında hayal çalışıyor, yazılım. Misal: futbolda UEFA veya FİFA kuralları 
belirliyor. Onu futbolcu değiştiremez. Bu hayal. Futbolcunun bu kurallar içerisinde 
kullandığı oyun yöntemleri tahayyüldür. Yani senin dışındakiler hayal, o hayalin 
içerisindeki tasarrufun tahayyül. Bazen şeytan veya melek giriyor, sana tahayyül 
ettiriyor, yine mesuliyet yoktur. Şeytan attı. Tahayyülünle hayale giriyorsun. Mesuliyet 
bitmedi. Taakkul devreye giriyor. Mesuliyet? Yine bitmedi. İlim (tasdik) senin yardımına 
koşuyor. Bitmedi. Kalbden yardım alıyorsun (iz’an, kalbe gidiş geliş kapısı). Bitmedi. 
Fiile dönüştürdün mü diye soruyor iltizam. Dönüştürmedin. At hepsini çöpe. Hiçbir 
değeri yoktur, hiçbir mesuliyeti yoktur. Burada duvara çarpıyor.  
 
Sual: Oraya kadar mesuliyet yok mu? 
Elcevab: Serbest bölgede hiç mesuliyet yok. Taakkulde hiç yok demeyeyim, çünkü 
bîtaraf. Taraf olursa, mesuliyet var. Tasdik’de var. İtikadını bozmak için, bu sistemi 
geçmesi lazım. Yani serbest bölgeye geleni itikad zannetme. Cehalet o kadar acib rezil 
bir şey ki, tahayyül ve tasavvuru itikad zannetmesi, ilim zannetmesi, iltizam 
zannetmesi.  
 
Nokta-i Nazar: Tahayyülümüzün dışında da hayal çalışıyor. Vesvese Risalesinde 
okuduğumuz yerde gördük. Hayal kendisi de sistem olarak çalışıyor. O suretleri nesc 
eden, mücaverette bulunur, senin başka şeyleri de dokuyor, ben orda tahayyülü 
kullanmadım. Arkada çalışıyor. Mücaveretle şeytan vesvese veriyor. Ben tahayyülümü 
kullanmadan da hayal sistemi çalışıyor. Bunlardan mesul değilim. “Nedir bu ya” 
dediğim anda tahayyüle geçiyorum.  
 
Kavgaların üç zaman hayalen vardır, tahayyül şimdiki zamana aittir. Kavgaların ve 
psikolojik sebeblerin en mühimi de üç zamanı yaşayamamaktan geliyor. Dikkat 
ederseniz, kavga anında üç zaman yoktur, an vardır. Andan çıkıp, üç zaman olursa, 
kavga olmaz yani maziden ve istikbalden kopuk yaşayanlar kavgalı, gürültülü 
insanlardır. Onların hayalleri pek çalışmaz, anda çalışıyor. Az hayalîdirler. Kavga 
anında kavga olmasının sebebi, iki zamanın ortadan kalkmasındandır. Hapse düştüğü 
zaman veya ailevî sorun yaşadığı zaman “bunu dedim başıma bu geldi, keşke 
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demeseydim” demenin sebebi o kavga ve gerilim anında üç zamanın kalkmasındandır. 
Tek zamanı yaşadığında yani mazi ve müstakbelden kopuk, anda yaşadığında öfkeli, 
asabî, hased, kin, nefret, adavet hisleri sende hâkim olur. Üstad, hasetten kurtarmak 
için, hased ettiğine baksın diyor. Hased etme demiyor. Hasetten çıkmanın yolu, üç 
zamanı Üstad çıkarıyor. Hased, amel-i uhrevîde ise, iştirak-i amal-i uhreviyeden 
hissemiz çok olması için karşı tarafın çok sevabına taraftar olmamız gerek, çünkü 
şirkete mal oluyor, ben de şirketten istifade ediyorum. Mesela bir şirket kurulsa, 
makarna veya çikolata yapıyor. Konya’daki şirketin mühendisi çikolata yapıyor, aynı 
şirketin Edirne’deki mühendisi peynir yapıyor. Şirketin satışı ve kârı çok oluyor. Aynı 
şirketin iki mühendisi birbirini kıskanmaması lazım, çünkü şirketin karı yükseliyor. Onun 
gibi iştirak-i amal-i uhreviye de bir şirkettir. Farklı farklı işler yapıyoruz ama hepsi 
şirkete mal oluyor. Şirkette şuurlu olan adam kıskanmaması lazım, çünkü dâhil olduğu 
şirketten hissesini ziyade ediyor diğerlerin gayreti.  
 
Sual: Şeytan sisteminin mazi ve müstakbeli var mı? 
Elcevab: Evet var, şuurludur, bilerek yapıyor.  
 
Eyleme dönüşmeyen bir ders istemiyorum. Kavga, hased, kin, nefret, adavetin sebebi 
işlediğimiz konunun içinde olduğundan, üç zamandan sıyrılıp halde mahkûm olmanın 
özelliğidir.  
 
Sual: Bundan çıkmanın yolu tefekkür olabilir mi? 
Elcevab: Evet, zaten tefekkür edene, vesvese gelemez. Vesvese ve vehmin çözümü 
tefekkürdür. Bu konuştuklarımız da zaten tefekkürdür. 
 
Nokta-i Nazar: Üstad da ana mahkûm olmuş ama tefekkürü ile üç zamana geçmiş. 
Geçişi de Kur’an penceresiyle yapmış. Bu ayet imdadıma yetişti, şöyle şöyle hallerden 
sıyırdı, demesi gibi.  
 
Kur’an soruyor: “Aklınızı niye bozuyorsunuz?” Bizim mevzumuzla alakalı şunu demek 
istiyor: Şu ana hükmetmemiz için geçmişimizi kullanıyor. Aklınızı bozmanızın sebebi, 
geçmişinizi unutmanızdandır diyor, yani hayal.  
 

• Tahayyülüne à Cüz-i ihtiyarınla           
• Hayaline        à İradenle 

 
Sual: Cüz-i irade olmaz mı? 
Elcevab: Olmaz. İradedir. Cüz-i irade tek bir yerde geçiyor: Kader Risalesinde. Diğer 
ağabeylerin kullandıkları cüz-i irade yine irade anlamındadır. Mazi ile istikbale 
bakarak halde tercih etmek; iradedir. Mazi ve istikbalde kopuk, halde şu mu bu 
mu demek; ihtiyardır.  
 
Sual: Dimağda tahayyül, hayalde vicdan, âlem-i misal da kalb gibi mi olacak? 
Elcevab: Gibi yani. Çok şey, onu da içine alıyor.  

hâkim olabilirsin. 
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Hayal, üç zamanı içine alıyor. Mazi, hal, istikbal. Hayalen şeytan geldi. Orda Üstad’ın 
ihtiyarıyla alakası yok. Beyazıd camisinde şeytan geldi, Kur’an hakkında münazaraya 
başladı. Ona karşı koyan à iradedir. İrade seviyesine gelen adam, üç zamanı yaşadığı 
için, şeytan, kilit-milit yok orda. Onun düzeyindesin. Merhamet-i İlahiye. Biz yer yer 
maziye gidiyoruz, o insanın yaptığı kötülükleri hatırlıyoruz ama sonra ahiretini 
düşünüyoruz, acıdığımız için güzellikle konuşuyoruz. Mesela çocukluğumda hatırımda 
kalmış. Babamla bir adam kavga etmişti, haksızdı ve hakaret etti. Bu adama ben öyle 
davranacağım ki benden dolayı dine soğuk olmasın. Maziyi bildiğim halde ve başına 
gelecekleri hayal ettiğim için mazi ile istikbale bakıp adama öyle davranıyorum: 
güzelce halini hatırını soruyorum. Bu halim tahayyüldür. Mazi ile istikbale bakıp halde 
tercih etmek; iradedir. Mazi ve istikbalden kopuk haldeki tercih; ihtiyardır. Hayal dahi 
aynı. Hemen kavga etsem, mazim yok mu benim, hocayım ve sonra ne diyecekler 
bana diye düşünmek gerek. Trafikte veya eşinle tartışmada halde haklı olabilirsin ama 
senin bir mazin var, bir de gelecekte konuşulacak bunlar. Gelecekte haklı veya haksız 
diye bakmaz ki, kavga etti der. Yani istikbaldeki durumunla mazideki durumun halde 
sana müsaade etmiyor kavga etmeye.  
 
Hangi insan sabırlıdır? Mazi ve istikbale bakıp haldeki tercihleri yapabilen, hali yöneten 
kişiler; sabırlıdır. Sabır -at veya köpek eğitenler gibi- eğitilecek bir şeydir. Her şey 
eğitilmesi gerekiyor. Her verilen, eğitilebilir. İhtiyar ve irade dahi. Üstad, sabır bir 
kuvvettir diyor. Kuvvet, mutlaktır, masdardır. Mutlak derken geniş zamanı gösteriyor. 
Onu kanalize etmek gerekiyor. Sabrın eğitimi bak şöyle: Kırk gün kafasını yastığa 
koyamadığını Üstada söyleyen adama Üstad “geçmiş günlerin sevaba dönüştü” diyor. 
“Gelecek de zaten henüz gelmemiş”, diyor. Biz üç sabırla mükellefiz. Şu andaki zaman 
bak, diyor. Sabır kuvvetini sağa sola dağıtma. İman da öyledir. Mazisi kuvvettir, istikbal 
nurudur. İmanın nuru ve kuvveti. İman, halde mahlûktur. Mazide iman, Allah’a aittir. 
Allah’ın nuru denilince, mahlûk değil. Bendeki iman, mahlûktur, nurdur, çünkü iman 
kuvvettir deniliyor. Nasıl ki işlenmiş bir günahın ardından içerde bir kaos olur, bu 
şeytandır. Şeytanın ta kendisidir yani donmuş şeytandır. Günah işlenince, şeytana 
dönüşür. Şeytanın fiziksel boyutu enerjidir. Kur’an’da: “Harama bakmazsanız, günahı 
işlediğinizde aldığınız süfli lezzete mukabil, ulvî lezzet vereceğim” deniliyor. 
 
Sual: Hayali her daim irade kontrol eder mi? 
Elcevab: İradenle hayalini kontrol edebilirsin ama iradenin güçlü olması nisbetinde. 
Eğer iraden zayıfsa, o nisbette hayal hâkimdir. İraden güçlü olduğu kadar, hayalin 
muayyenleşir. Mesela “sizinle görüşmek istediğim zaman, hayalen sizi hazır bulurum” 
diyen Üstad bunu ihtiyarıyla yapmıyor, iradesi ile yapıyor. İraden güçlü olunca, onu 
burada hazır edersin. Üstü kaldırılıyor, yani âlem-i gaybın üstünü kaldıran iradedir. 
Mesela senin benim dünyamda birçok mazin var, bir de sana karşı davranışımın 
getireceği var. İki tane hal ile karşı karşıyayım. İkisini yani mazi ve müstakbeli nazara 
alarak sana davranmam gerek.   
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İradenle hayaline hâkim olursun. Hayal açılıyor ama iraden nisbetinle o saha 
açılıyor. Üstad “Benim hayalim çok kuvvetliydi” diyor. Sebebi: iradesi güçlü olduğu için. 
Hayalin çapı, iraden kadardır. Tahayyülün çapı da cüz-i ihtiyarın kadardır. 
Hayaline hâkim olursun ama ihtiyarınla olamazsın, iradenle hâkim olursun. Rüştü 
abinin bir sözü var: “Hayaline hâkim ol, cenneti garantileyeyim sana.”  
 
Sual: Cüz-i ihtiyarından vazgeçince, tahayyül sistemi vasata gelip, hayalin içine mi 
girdi? 
Elcevab: Hayali artık hâkim. Hayali, mazi ve müstakbeli hazır ettiği için, artık orayı 
burada, burada orayı yaşıyor. “Ben sizinle görüşmek istediğim zaman” cümlesini kör 
olası cehalet teşbihe hamletmiş. “Sizinle görüşmek istediğim zaman, cep telefonuyla 
telefon ederim, arabaya biner, uçağa biner gelirim veya sizi çağırırım” demiyor. “Sizinle 
görüşmek istediğim zaman, hayalen sizi yanımda hazır görürüm” diyor.  
 
Nokta-i Nazar: Barla 282’de “On dokuzuncu mektubdaki mübarek hattın göründükçe 
seni hayalimizce hazır ediyoruz.” diyor. 
 
Sual: Tahayyül sistemini kullanamayan şeytan, yani hayale müdahale edemiyor, 
giremiyor mu? 
Elcevab: Adamın cüz-i ihtiyarisi kuvvetli olunca, iradesi güçlü oluyor. İradeyi güçlü 
yapan ibadetullahtır. İbadet arttıkça, iraden artıyor. İraden arttıkça, hayaline hâkim 
oluyorsun. İrade, sübutî sıfattandır. O kudsîdir. Nasıl ki işlediğimiz günahlar, bid’atlar 
hemen imanımızı götürmesin diye itikadı tampon olarak koydu, aynen öyle de: irade 
şerri tercih etmesin diye ihtiyarla şerri tercih ediyorum. Risalede “şerri ihtiyarı ile tercih 
eder” diye geçiyor.  
 
Sual: Geçen hafta tahayyül mekânı oluşturuyor demiştiniz. Hayal ile zamana 
geçiyorum ve dondurup mekân mı oluşuyor? 
Elcevab: Evet. Zaten mekân; donmuş zamandır.  
 
Nokta-i Nazar: Bana göre hayal ruha bakıyor, zamansız ve mekânsız. Onu zamana 
getirmek tahayyülle oluyor, onu mekânlaştırıyor, muayyenleştiriyor, zamana 
dönüştürüyorum.  
 
Sual: Hayal malzemesini yaşantımızdan mı alıyor? 
Elcevab: Tahayyül yaşantımızdan alıyor. Hayalimiz yaşantımızdan da alıyor ama 
yaşantımızın dışında da şeyler geliyor.  
 
Sual: O zaman bizim dışımızdaki hayale hâkim olamayız? 
Elcevab: Hayır, iraden hâkim oldukça, hayalin kalitesi, çapı, yüksekliği, genişliği, dibi, 
genişliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Hayal sistemi nasıl çalışıyor, tahayyül ve hayal arasındaki fark nedir: 
Sözler 275’de “Manalar kalbden çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale 
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girerler; oradan suretleri giyerler. Hayal ise, her vakit bir sebeb tahtında bir nevi 
suretleri nesceder.” Bu malzemeleri hayatımızdan alıyor. “Ehemmiyet verdiği şeyin 
suretlerini yol üstünde bırakır.” Bunu şuurla, akılla yapıyor. Sen ne ile meşgul isen, 
hayal onu getiriyor sana, hazır ediyor. O zaman şuurludur hayal. Burada henüz 
tahayyül çalışmıyor. Sistem çalışıyor sadece otomatik olarak. “Hangi mana geçse ya 
ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perde eder. Eğer manalar münezzeh ve temiz 
iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur, fakat temas var. Vesveseli adam, 
teması telebbüsle iltibas eder. ‘Eyvah!’ der. ‘Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu 
hısset-i nefs, beni matrud eder.” Burada hiç tahayyül çalışmadı, sadece bir mana geldi, 
yakınlaştı, giydirdi. Sistem arkada çalıştı, bizim dışımızda. Yani ne cüz-i ihtiyarımız 
karıştı, ne melaike karıştı, ne de şeytan karıştı şu ana kadar. “Şeytan onun şu 
damarından çok istifade eder.” Şimdi şeytan girdi. “Şu yaranın merhemi şudur: Dinle 
ey biçare! Nasıl ki, senin namazın edeb-i nezihanesinin vesilesi olan zahirî taharete, 
batnının batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de: Maâni-i 
mukaddesenin, suret-i mülevveseye mücavereti zarar etmez.” Çünkü hayalde her türlü 
her şey var. İyilik de kötülük de aynı yerde. “Mesela sen âyât-ı İlahiyeyi tefekkür 
ediyorsun. Birden bir maraz, ya bir iştiha, ya bevl gibi bir emr-i müheyyic şiddetle senin 
hissine dokunuyor.” Hiç karışmadık, tahayyül yok. Bu nedenle tuvalet ihtiyacıyla 
namaza durmak mekruhtur, çünkü ister istemez tuvaleti hayal ediyor. “Elbette senin 
hayalin, deva-i illet ve kaza-i hacetin levazımatını görecek, bakacak, onlara münasib 
süflî suretleri nescedecek ve gelen manalar ortalarından geçecekler.” Şimdi hayal 
devreye girdi, bilerek yapıyor. Ne ile alakalısın, ne düşünüyorsun, ne ile yaşıyorsun, o 
cinsten getiriyor. “Geçeceklere ne beis vardır, ne televvüs var ve ne zarar var ve ne 
hatar var. Yalnız hatar ise hasr-ı nazardır, zann-ı zarardır.” Burada hayal sisteminin 
nasıl çalıştığını anlattı. Henüz hiçbir müdahale yok. Senin medhalin yok. Mesela 
tuvalet ihtiyacıyla namaza durunca, ona göre manalar geliyor. Senin dışında hayal 
çalışıyor. Tahayyülü sen ediyorsun, hayali sen etmiyorsun. Üç tane: maraz, iştiha, bevl. 
Maraz; hastalık. İştiha; çokça ettiğimiz hayaller. Bevl gibi emr-i müheyyiç; tuvalet 
ihtiyacı. Namazda ona uygun hayal aktif oluyor. Sistem böyle çalışıyor. Mesul 
değilsiniz, çünkü sistemi anlattı.  
 
Nokta-i Nazar: Metnin devamından Allah-u âlem tahattur da tahayyülde. Tahattur, 
tahayyüle geliyor deniliyor çünkü.  
 
“Kendilerine lazım olan her şeyi yaratıyorlar mı tahayyül ediyorlar ki …” (Sözler 386) 
 
Çıkarım: Tahayyül, bir şeylerin var olup yok olduğu bir sistem, varmış gibi de inanılan. 
Hayal öyle varmış gibi, yokmuş gibi değil. Tahayyül ile -hâşâ- Allah’ın Hâlık ismi sende 
tecelli ediyor. Allah’ın isimlerine biz aynayız. Hâlık ismi yoktan var eder, varı da yok 
eder. Biz tahayyüle bunu yapıyoruz. Dağı yok edip veya olmayan dağı denize koyuyor. 
Seni hem kuyuya indiren bir şey hem de kuyudan çıkaran bir şeydir bu.  
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül örtülü olanın üstünü açtığı gibi mümteninin de madumunda 
üstünü açıyor. Mesela ben sizi üç kafalı hayal edebiliyorum. 
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Çünkü hayalin içinde mümteni de madumda var. Tahayyül ile çıkarıyorsun. 
 
“Veyahut: Hâlık-ı hayr ve hâlık-ı şer namiyle ayrı ayrı iki İlah tevehhüm eden Mecusîler 
gibi ve ayrı ayrı esbaba bir nevi Uluhiyet veren ve onları kendilerine birer nokta-i istinad 
tahayyül eden esbabperestler, sanemperestler gibi başka ilahlara dayanıp sana 
muaraza mı ederler!” 
 
Çıkarım: 

• Tevehhümde à   İlah      
• Tahayyülde   à   Uluhiyet      

 
Yani tahayyülde Uluhiyeti, tasavvurda İlahı imal ediyor. 
 
“Bir şairin bu kelamdan hissesi: Zemin, bir taban; kubbe-i sema, üstünde konulmuş 
yeşil ve elektrik lambalariyle süslenmiş bir muhteşem çadır, ufkî bir daire suretinde ve 
semanın etekleri başında görünen dağları, o çadırın kazıkları misalinde tahayyül eder. 
Sani-i Zülcelaline hayretkarane perestiş eder.” (Sözler 391) 
 
Çıkarım: Vahiy geldiğinde, dimağın tüm mertebeleri muhatab. O ayet, tahayyülünde ve 
tasavvurunda ve taakkulünde ve hakeza ne uyandırmış, ne hale gelmiş ayet. Ayet 
ortadan yok oluyor. Ayet dimağdaki taakkule atılır. Sonra tahayyül kendisine uygun 
tasvir ediyor, tasavvurda fikre dönüştürüyor. Tahayyüldeki âyet, tasavvurdaki ayetle 
hiçbir alakası yok. Tahayyülde şekle, tasavvurda fikre dönüştü. “Âlemlerin Rabbine 
hamd olsun” à senin âleminde alemler ile hamd ediyorsun. Sonra aklî çerçevesine 
dönüştürünce o ayet tasdik’de ilme dönüşüyor. Sonra iz’anla kalbe atıyorsun. O ayeti 
iltizamda fiile dönüştürüyorsun ve onu itikad ediyorsun ve sağlamlaştırıyorsun. 
İltizamda ayet seni taassub yapıyor, itikadda salabet yapıyor. Demek istediğim şu: 
Âyet, dimağda değişiyor. Mesela yemeği, suyu aldık. Kafada saç oldu, sinirlerde 
enerji oldu, akciğerde nefes oldu, hepsinde ayrı bir şey oldu. Aynı şey. Kemik oldu, 
tırnak oldu, göz oldu saç oldu, vs. aynı şey farklı şey oldu. 
 
Tahayyül ve tasavvur dimağın gılaf-ı latifidir;  
Sual: Ruhu burada tutan gılaf-ı latifti ya, beni burada tutan, benim gılaf-ı latifim 
tahayyülüm müdür? 

 Gılaf-ı latif 

imal ediliyormuş. 
 



57.TAHAYYÜL- 3_____________________________________________________ 

 36 

 
Elcevab: Mazimizi tazeleyelim. Gılaf-ı latif ile beden-i misalî arasında ne fark var? 
Geliş yönü gılaf-ı latif, toplayıp gidiş yönü beden-i misalîmiz. Beden-i misalî şu: 
ampulü düşünün. Yandı, söndü, yandı, söndü. Ama gözün görme kabiliyetinden hızlı 
olduğu için, saniyede atmış defa yanıp söner, devamlı yanar zannederiz. Her bir yanış 
bir bedendir. Öncekisine ve sonrakisine benzediği için misaldir ona. Ona benzerdir. Bu 
nedenle her bir beden eşit gibi iken, birbirine benzediği için beden-i misalî denilir. Biz 
de öyleyiz: var olup yok oluyoruz, yok olup var oluyoruz, ilimden kudrete, kudretten 
ilime, drrrrrrrt, bunların toplamı à beden-i misalî. Her bir tek, her andaki ben, ben olan 
ben’im, yani canlıdır, şuurludur. İşte bu beden-i misaller cennette farklı yerlerde olacak. 
Hangisi asıldır? Hepsi asıldır. Bir dakika önce ben nasıl ki asıldım, şu anda da ben 
asılım, birazdan olan yine ben asılım. Hepsi aynı. Bunların toplamına beden olduğu 
için, beden-i misal denir. Gılaf-ı latif ise: ruh; mutlak, muhit. Allah cc dedi ya: 
“Ruhumdan üfledim ruhunuzu”. Bilinmez bir şey ama kısacası Allahlık hakikatının en 
azamî tecelli ettiği yerdir. Allah isimdir, Rahman ve Rahim isimdir. Rahman; kâfir ve 
mü’mine eşit tecelli eden. Rahim ise; iman edenin iman ettiği şeyle besleyen. Mesela 
ahirete iman ettin, Rahim tecelli ediyor ve ahiretten sana feyizler geliyor. Şu anda 
besleniyorsun, Rahim oluyor. Rahim kâfire tecelli etmiyor. Ruh ise; 
bismillahirrahmanirrahim’deki Allah ismine -İslam esaslarından üçü en mühimi: 
Allah, ahiret ve peygamber- âlem-i şehadet ise Rahman ismine, ahiret ise Rahim 
ismine mazhar. Ruh, Allah ismine en azamî derecede mazhar olduğundan mutlak ve 
muhit, her yerde her şekilde bulunabiliyor. Olmakta olan olandır. İnsan; olmakta 
olandır. Birçok şeylerle oluyorum ben ama ben şu an olanım. Şimdi bu ruhu bu âlem-i 
şehadette tutamazsınız. Çakmakla uçan gazı kabın içinde tutamazsınız. Tutabilmişsin 
ama o sudur, gaz değil. Su gibi görünüyorken, çakmağı çakınca gaza dönüşüyor. 
Çakmak gazı, gaz özelliğine sahip sudur. Şu an bedenimiz çakmak kalıbıdır. İçindeki 
o su; ruhtur ama aslı gazdır. Ruhu âlem-i şehadette, bu bedende; mutlakı muayyene, 
her yerde olabileni bir yere sıkıştırma şeklinde tutan à gılaf-ı latifdir. Bu ruhu sarmış, 
yoksa ruh bedene girmeyi kabul etmiyor. Allah şu vaadi yaptı (kendi lisanımla 
söyleyeceğim): “Senin yapını, sistemini, özelliğini, mutlakiyetini yani yüksekliğine daha 
yükseklik, genişliğine daha geniş, dibine daha dip yapacağım à bedenle. Çünkü en 
kesif en camidir. Sen daha geniş, yüksek, dip istemiyor musun? Bu kesifle 
mümkündür.” Böylelikle ruh kabul etti. Yoksa girmiyordu. Allah da baskı uygulamadı. 
Ruh kabul edince “Razı ol, şunu sarayım” dedi. Ruh: “En camiye arkadaş olayım ki 
ben de camileşeyim” dedi. Kendisinden daha geniş ayinedarlık yapan Allah’a fark etti 
cismaniyeti. İnsanı meleklerden üstün tutan cismaniyetidir. Ruhu âlem-i şehadette, 
bedende tutan gılaf-ı latiftir.  
 
Gelelim soruya: insanı insan yapan şu iki sistemin (tahayyül ve tasavvur) buna (diğer 
meratiblere) gılaf olmasıdır. İnsanı insan yapan, tahayyül ve tasavvur sistemi; diğer 
meratiblere gılaf-ı latiftir. Gılaf-ı latif sırf tahayyül değil, ikisidir. Kafaya sarmalamış. 
Soğan kabuğu gibi en dış kabuğudur. Yani gılaf-ı latif ruha ne ise, tahayyül ve tasavvur 
da dimağa öyledir. Tahayyül ve tasavvur à dimağın gılaf-ı latifidir. Nasıl ki ruhu 
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bedende tutan gılaf-ı latif ne ise, tahayyül ve tasavvur dimağ ile âlem-i şehadet 
arasında bir gılaf-ı latif manasına gelen à berzahtır.  
 
Kâfirin ruhu sıkılıyor. Terakki etmesine, genişlemesine mâni olacak şeyleri, kesifte 
neşv-ü nema bulacağı, inbisat ve inkişaf edeceği yerde küfrüyle örtüldüğü için, daha 
da sıkılıyor. Ruha üç şey vaad edildi. Okyanus gibi düşünün. Üstü sema, etrafı sahil 
yok, derinliğinde dibi yok. Yüksek, derin, geniş. Ruha vaad edilmişti. Seni bir yere 
koyacağız ama şu şartla: derin, yüksek ve geniş olacaksın. Kâfir iman etmeyince, ruha 
vaad edilen reddedildiği için, ruh bunalıyor. Ruh: “Beni kandırdın” diyor. Ruh, kâfirin 
elinde gibi gözükse bile, Allah’ın emrinden olduğu için, kâfirin malı değil. Ruh bu 
nedenle kızıyor ve bağırıyor.  
 
Arabanın harareti artınca, ekranda ışığın yanmasıyla anlarsınız. Harareti gösteren 
ekrandaki göstergeyi tutarsanız eliniz yanmaz. Sıcağı gösteriyor ama kendisi sıcak 
değil. Ruh da böyle. Bunalıyor. Derin, yüksek ve geniş olamadığından, alarm veriyor. 
Ruhta sıkıntı var. Psikolojik sorunların sebebi bu. 
 
Nokta-i Nazar: Zamansız ve mekânsız olan ruh hayalle zamansız ve mekânsızlığı 
yaşıyor. Bir nevi nefes alıyor. 
 
Tahayyül ve tasavvurla zamansızlık ve mekânsızlığı yaşar. Zamansızlık ve 
mekânsızlığı kapatırsan, ruh bunalır. Mesela evde kadın öfke patlaması yaşadı veya 
erkek. Sebebi: mazi ve müstakbeli yok. İnsanı o andan kurtarmanın çaresi kavga 
etmek değil. Hemen maziye taşıyın onu. Yani mümkünse mazi ve müstakbelini 
hatırlatmaya çalışın. Çünkü Allah şöyle yöntem kullanıyor: “Niçin ahdinizi unuttunuz?” 
Şu anı maziye taşıyor. Resulullah’ın asm yöntemi: Resulullah sahabesine “affedin” 
dedi. “Ne kadar affedelim ya Resulullah?” diye sordular. Gidiyor, insanları haşir 
meydanın önüne koyuyor. Orda cennet var, cehennem var. “O mizan da ne kadar 
ihtiyacın olur orda affedilmeye?” diye soruyor. “Affa ne kadar ihtiyacın var? O zaman 
o kadar affedin” dedi. İstikbale götürdü. İstikbaldeki haşir meydanındaki hâleti yaşattı. 
Şimdi affedilmeyecek bir şey kaldı mı? Affetmeyen, affa layık değildir ve affa hakkı 
yoktur. Tahayyül ve tasavvuru çalıştırdı. Bir mekâna götürdü, tahayyül. Bir de 
cehennemin dehşetini gösterdi, tasavvur. Tahayyül ve tasavvuru aktif etti. Dimağı 
harekete geçti. Akıl dahi bîtaraf iken taraf oldu, affa taraftar oldu.  
 
Bu ders; asabilik, hâyâ, hased, kin, nefret, dünyaperestlik, hırs, şehvet à hepsini 
kıblesine koyuyor! En azından şunu öğrenirsin bu derste: mazi ve müstakbelden 
kopuk yaşarsam, her şeyin ya ifratındayım, ya tefritindeyim.  
 
Şeytan bizi hep mazi ve müstakbelden koparır. Allah ve ahiretten koparır. O zaman 
şeytanın işi kolay oluyor, sana kolayca yaptırıyor yaptıracağını. Şeytan hocaları, 
insanları Allah ile vurmaz. İnsanların çoğunun küfre gitmesinin sebebi: Allah değil, 
ahiret inancıdır. Mesela Hıristiyanlıkta haşr-i cismanî yoktur ama Allah vardır. Cami 
hocalarına git. Ahretin isbatında eksikleri var. Hocaların çoğu ahiretin isbatıyla nurcu 
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oluyorlar. Allah’ın eseri var ama ahiretin eseri yok. Ahiret ancak ism-i azamla ispat 
edilir. 
 
Tahayyül ve tasavvur à ahiretin üstündeki örtüdür, âlem-i gaybın bizdeki 
örtüsüdür. 
 
Sual: Âlem-i şehadet ahiretin örtüsü değil miydi? 
Elcevab: Aslında âlem-i şehadet âlem-i gaybın üstünde örtüdür ama âlem-i şehadetin 
bizdeki karşılığı tahayyül ve tasavvur. Mekân ve zaman.  
 
“Dedi: ‘Bunun harika telakki edilen belagatini göremiyorum.’ Ona denildi: ‘Sen dahi bu 
seyyah gibi o zamana git, orada dinle.’ O da kendini Kur’an’dan evvel orada tahayyül 
ederken gördü ki…” (Sözler 447) 
 
Çıkarım: Dışarıda ve içsel âlemdeki mekân anlayışımızı oluşturan; tahayyüldür. Nasıl 
ki Peygamber asm sahabeleri haşir meydanına taşıdı. O olayları hissettirdi, fikr ettirdi 
ve yaşattı ve getirdi, o kadar affedici ol dedi ya. Aynen onun gibi Üstad da alıyor bu 
soruyu soranları Peygamber asm’dan önceki zamana götürüyor. “O zamana git, orada 
dinle” diyor. Bunu hayal ile yapıyor, hayal sisteminde. Hayale atıyor. Henüz tahayyül 
değil. Adam orada tasarruf edecek ki tahayyül olacak. Üstad hayal sistemine attı, adam 
tahayyül etmeye başladı ve gördü. 
 
Madem haricî âlem, alemimize tahayyülden geçiyorsa yani nefs-ül emirdeki dış alem, 
alemimize oluşturmayı tahayyül ile yapıyor. Geçmeden de kendisi yeniden 
oluşturabilir. Mesela: Asr-ı saadete git denilince mekân oluşturuyor ama geçmeden de 
oluşturabiliyor, olmayan bir şeyi de yapabiliyor, çünkü âlem-i misal çok geniş. Olan, 
olmayan. Âlem-i şehadette olmayan da var âlem-i misalde, çünkü hayalin böyle bir 
özelliği var. Âlem-i misalde vücuda çıkanlar da var, çıkmayanlar da var. Senin sekiz 
kafalı olacağın orda da var. Gelecekler mümteni değil, mümkündür ama daha 
çıkmamış. Hayalimizle var olan mekânı ve olmayan mekânları da oluşturabiliyoruz.  
 
Sual: Mümteniler Levh-i Mahfuz’da değil mi? 
Elcevab: Hakikatları var Levh-i Mahfuz’da. Mümtenilerin Levh-i Mahfuz’daki hakikatı 
ayrıdır, âlem-i misaldeki hakikatı ayrıdır. Mesela bir bilgi geldi. Bu bilgi tahayyülde 
ayrıdır, aynı bilgi tasavvurda ayrıdır.  
 
Sual: Hayal, Levh-i Mahfuz’a çıkabiliyor mu? 
Elcevab: Hayal, âlem-i misaldir. Hayalimizin en son doruk noktası neresi ise oraya 
kadar gider, yani nereden geldi ise oraya kadar gider. Hayalin en son noktası; âlem-i 
misaldir. Âlem-i misal da Levh-i Mahfuz’dan aşağıdadır.  
 
Nokta-i Nazar: Mesnevi-i Nuriye 140: “Veya Kab-ı Kavseyn makamında, yetmiş bin 
perde arkasında Mütekellim-i Ezelî’nin Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’a olan 
tekellümünü dinler gibi hayalî bir vaziyete gir.” 
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Sebebi: Resulullah mi’raçta Arş’a kadar geldi. Burada gözünü ve kulağını bıraktı. 
Beden-i nuranîsini Arş’a kadar aldı. Sonra Levh-i Mahfuz’u geçti, Arş-ı Azam’ı geçti, 
Kab-ı Kavseyne vardı. Kab-ı Kavseyn; Basar sıfatının azamî tecelli yeri. Levh-i Mahfuz; 
Kelam sıfatının azamî tecelli yeri. Âlem-i misal; bizde hayal. Âlem-i misalin beslendiği 
yer; Basar sıfatı! Eskilerde hangi sıfat Kab-ı Kavseynde hâkim bilmiyordum. Henüz 
yeni yazdırdım sitedeki Şecere-i hilkat haritasına: Basar sıfatının azamî zuhur 
yeri à Kab-ı Kavseyn! 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 313: “Ben sağ tarafıma baktım; nihayetsiz bir zulümat içinde bir 
mezar-ı ekber gördüm, yani tahayyül ettim.”  
 
Gördüm diyorsa, bu ancak Kab-ı Kavseynde olur. Burası Basar sıfatının azamî zuhur 
yeri, çünkü Resulullah Kelamına Levh-i Mahfuz’da mazhar oldu. Yeni bulduğum 
başka bir şey de şu: Letaif-i maneviye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resul-i Ekrem asm mi’raçda kelamına mazhar oldu. İmam-ı Rabbanî Hazretleri 
“buraya kadar (yani Levh-i Mahfuz’a kadar) konuşmak vardır” diyor. Bundan sonra bir 
zat geçtiğini söylerse, o orda değildir. Çünkü konuşma Levh-i Mahfuz’da bitiyor. Levh-
i Mahfuz’dan sonra konuşma yoktur. İmkân ve vücub ortasında rü’yetine mazhar 
olmuş. Külliyatta dikkat edin. İlk önce “kelamına” sonra “rü’yetine” diye geçiyor.  
 
Kudret sıfatı da Arş-ı Azam’da olduğuna kanaat-i kat’iyem olduğu halde sarahatten 
yürüyorum ve usulden çıkmamaya çalışıyorum. Âlem-i şehadete kudrettir diye sarih 
Risalede geçiyor ama hakikatı Arş-ı Azamdır. Yedi sıfattan beşini bulmuştum. Tek 
Basar ve Kudret sıfatı kalmıştı. Basar sıfatı da sarih buldum. Kudret sıfatın meyvesi, 
âlem-i şehadette, çünkü ilimden kudrete, kudretten ilime deniliyor.  
 
Tekrar metindeki çıkarıma dönüyorum: Dışarıda ve içsel âlemdeki mekân anlayışımızı 
oluşturan; tahayyüldür. Dışarıdakini de biz oluşturuyoruz! Anlıyor musunuz ne 

Lümme-i şeytaniye 

KALB 

Dimağ 

Latife-i insaniye 

Letaif-i maneviye 

Vicdan  
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dediğimi? Dışarıdaki ve içerdeki mekânımızı da tahayyül oluşturuyor. Madem haricî 
âlem, âlemimize tahayyülden geçiyorsa yani nefs-ül emirdeki dış âlemi, kendi 
âlemimizde oluşturmayı tahayyül yapıyor. Dışarıdaki âlemin, o âlem oluğunu söyleyen 
hayalimizden geçtikten sonra tasavvurumuz, taakkulümüz ve tasdikimiz diyor ki: “o 
vardır”. İlla o mekân tahayyülümüzden geçip onaylanıyorsa, mekândır diyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: 8.söz buna misaldir. Bahçeye giren iki kardeşten birisinin hiç hoşuna 
gitmedi, diğerinin çok hoşuna gitti.  
 
Hatta en güzel şey 2.sözde: iki kişi varmış. Aynı yerdeler. Bedbin, bedbaht, hodgam, 
hodendişdi bir tanesi. Kendi âleminde bir memlekete gitti diyor Üstad. Fena bir 
memlekete düştü. Kendi âleminde! 
 
Geçmeden de kendisi yeniden oluşturabilir. Oraya gitmeden de kendi âleminde mekânı 
oluşturabilir. İlla dışarısı şart değil. 
 
“O da kendini Kur’an’dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki…” Orada mıydın sen? 
Gördü ki, neyle gördün? Mekânı ortadan kaldırdın, zamanı ortadan kaldırdın, kendini 
orada ve o zamanda (buldu). Zamanı ve mekânı aştı. “Gördü ki” mekânı oluşturuyor. 
Mekân anlayışımız tahayyül sistemi imbiklerinden geçerek oluşuyor. Tahayyül tek bir 
şey değil, bir sistemdir. İçine girmeyeceğiz şimdi. Tahayyülde başka kablolar var, 
siboblar var. Tahayyül sisteminden geçerek, mekân anlayışımızı oluşturuyor. İnsanda 
tahayyül devre dışı olursa, mekân anlayışı kalkıyor.  
 
Mekân ve zamanın arkalarına bizi taşıyan asla hayal değil, bizzat hakikat, çünkü 
mevzunun devamında şöyle diyor: (Sözler 447) “Mevcudat-ı âlem perişan, karanlıklı 
camid ve şuursuz ve vazifesiz olarak halî, hadsiz, hududsuz bir fezada; kararsız, fâni 
bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur’anın lisanından bu ayeti dinlerken gördü:” Âyeti 
dinlerken gördü diyor, anladı, fark etti demiyor!  
 
“Bu âyet, kâinat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki;” Hayal-
mayal değil. Kur’an okurken gördü.  
 
Bizatihi yaşanan hayat à tahayyüldür. Tahayyül seni kâh her şeyden koparıp, küçük 
hususî dünyana sokar seni ve her şey budur, burasıdır, bu kadardır dedirtir. Seni buna 
mahkûm eder. Kâh mekânın kâh zamanın arkasına seni taşıyarak bazen maziyi bazen 
istikbali bazen de senin mazi ve müstakbelinin haricinde yani senin dünyanın dışındaki 
umumî dünyayı, kâinatı sana gösterip, o hâletleri yaşatan, o hâletleri, hisleri sana 
ruhuna giydiren terzihane gibidir. Terzihane hayaldir, terzihanedeki seçtiğin elbise 
tahayyüldür. Nasıl ki 20.Sözde “ruhuna iman libasını giydirdiğin gibi”, tahayyül de hem 
manalara kelam elbisesini dikip giydiriyor. 
 
Çünkü Vesvese Risalesinde diyor ki: “manalar kalbden çıktığı zaman, tahayyüle gelir 
ve orada elbise giyerler.” Demek ki tahayyülde elbisehânedir. Manalar kalbden çıkıyor, 
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bir elbisesi yok, bir şekli şemali yok. Manalar hayale gelirler ve hayalde elbise giyerler. 
Elbise giydikten sonra boğazdan kelama dönüşür.  
 
Tahayyül de hem manalara kelam elbisesini dikip giydirdiği gibi, bazen de zaman ve 
mekân hâletlerini, hislerini sana giydiriyor.  
 
Tahayyül mekân ve zaman hâletlerini giydiriyor sana. Mesela 1400 sene önceye 
git dinle diyerek, onun ruhuna giydiriyor mekân ve zamanı. “Hayalen Mütekellim-i 
ezelîden dinler gibi ol” diyor. Allah Kur’an’ını Cebrail’e anlatırken, Cebrail Kur’an’ı 
Peygambere verirken, Peygamber asm sahabeye talim eder gibi, üç şekilde ol diyor 
Kur’an’ı dinlerken. Mazi ve müstakbeli kullandığı için hayal oluyor, anda kullanırsa 
tahayyül oluyor. O zaman hayal à terzihanedir. Oradan seçtiğin elbise à tahayyül. 
 
Tahayyülü çok kuvvetli olursa, âlem-i misale ve onun dairesi olan Levh-i Misalilere 
geçebiliyor. Âlem-i şehadette, mekân ve zamanın arkasına geçebiliyorlar. Misal 
19.mektub öyle yazılmış. Barla 40: “O vekayi’de siz cismen değilse de fakat ruhen, 
Server-i Kâinat Efendimiz Hazretleriyle beraber idiniz tasavvur ediyorum. Zira o vekayi-
i mezkurenin künyesiyle, mevkiiyle, an’anesiyle kat’iyyen müşahede ve ol vecihle nakl 
ve tahrir buyurduğunuza kani’ ve kailim.” Üstad bunu reddetmiyor, Barla Lahikasına 
koyuyor. En düşük evliya kabre bakıyor, keşf-el kuburdur, kabirdeki vaziyeti görüyorsa, 
asrın imamı bunları görmesi benim için gayet normal. Asrın imamı olabilmesi için 
kalben ve ruhen mi’raç olması lazım. Mi’raç olmadan asrın imamı olamazlar. Mi’racını 
tamamlaması lazım. 
 
Burada cevap olarak, yöntem olarak, Kur’an’ın belagatini ona isbat etmek için, Üstad 
demiyor. Ona denildi. Bir yöntem geliştiriyorlar bu gibi sorusu olanlara. İyi niyetli fakat 
çözemiyor. Ard niyetli değil. Diyor ki: sen kendini 1400 sene peygamberden önce 
tahayyül et, “perişan, karanlıklı camid ve şuursuz ve vazifesiz olarak halî, hadsiz, 
hudutsuz bir fezada; kararsız, fâni bir dünyada bulunuyorlar. Birden Kur’an’ın 
lisanından bu ayeti dinlerken” gör, bir de oradan bak. Kur’an’ın bu hakikatını, bu 
manaları anlayıp yaşamaya sebeb à tahayyülümüzdür. Orasıyla burası hepsi olduğu 
yer; hayaldir. Oraya taşınmak; tahayyül ile. Üstad diyor ki: “O da kendini Kur’an’dan 
evvel orada tahayyül ederken gördü ki”, hayal demiyor. Mutlaklığı muayyenleştiriyor 
tahayyülle.  
 
Sual: Tahayyül mukaddes, tasavvur münezzeh mi oluyor? 
Elcevab: Abdülkadir-i Geylani Sikke-i Tasdik-i Gaybi 149 de: terakki ede ede 
münezzeh zat demiyor. O mukaddes zat diyor. Yani beşeriyetten sıyrılmış. 
 
04.11.2018                                                                                                 Küçükçekmece/İstanbul 
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Kısa özet: Burası dimağ. Dimağda yedi mertebe var: Tahayyül, tasavvur, taakkul, 
tasdik, iz’an, iltizam, itikad. Hepsinden ayrı bir şey çıkar. Tahayyülden safsata. 
Tahayyül; mekânları oluşturuyor, şekilleri. Canlıdır, ruhludur, şuurludur, ne yaptığını 
bilir.  
 

Tahayyül   à Safsata     à Hayal 
Tasavvur    à Bîbehre                         à Düşünceler 
Taakkul       à Bîtaraf                          à Akıl 
Tasdik         à İltizam (fikrî iltizam) 
İz’an            à İmtisal    à Kalbin kapısı 
İltizam         à Taassub (fiilî iltizam)  à Cüz’-i ihtiyarî 
İtikad           à Salabet  

 
 
 
Sual: Tahayyülümüz âlem-i şehadete mi karşılık gelir? 
Elcevab: Dimağın en kesifi tahayyüldür, en cami de budur. Marifetullahın delilleri üçtür: 
su, hava, nur yani biri tahayyül, biri tasavvur, biri de taakkul. Sonra ilim oluyor tasdik’de. 
En kesifi tahayyüldür ve en camidir. Su mu kesif, hava mı, nur mu? Su. En cami budur 
(tahayyül). Zaten tahayyül için su gibidir diyor. Lem’alar 128: “Bir kısmı: Su gibidir; 
görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda hayalattan tecerrüd etmek, 
külliyetle ona dalmak gerektir.” Hayalatın içindesin diyor, oradan tecerrüd et diyor. 
Ondan sonra ilim oluyor, marifetullah. Bu sistemsiz nasıl ilim olacak, marifetullah nasıl 

“Teklif-i dini altına 
çok giremiyorlar” 
(Sözler 278) 
 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

(Şeair-i İslamiye) 
 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
                   

Dimağın (sistemin) 
meratibleri 

Dimağın ahkâmları 
ve hâletleri 
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olacak? Tasavvur da hava gibidir. Taakkul da nur gibidir, berzahtır zaten. Birazdan 
bunlara gireceğiz. Bu sistemi bilmezsen, vesvese ve vehmini kontrol edemezsin. 
Tahayyül ve tasavvur kafadaki serbest bölgedir.  
 
Serbest bölgenin dört özelliği:  

• Her şeyin her mertebesinin bulunabileceği 
• İnsanın daima kontrolünde olamayacağı 
• İnsanın dimağını iksirleyip, kalbini mayalandıran 
• Her şeyin her yerde bulunabileceği, bir yerdir. 

 
Bunun içerisine şeytan, kâfir cinler, ervah-ı habiseler, mevadd-ı şerireler devamlı 
bombardıman ediyor. Ervah-ı habiseler; olumsuz insanlar, filimler. Mevadd-ı şerire; 
olumsuz mekânlar. Bunlara mukabil buraya melek vahiy atar mesela Kur’an okurken. 
Müslüman cinler, ervah-ı Aliyeler yani iyi insanlar, iyi görüntüler, iyi filimler yani bu 
insan gözüktüğü zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman seni ferahlatan ve mevadd-
ı aliye; camiler, mescidler, haram olmayan mekânlar, şeair-i İslamiye de bu serbest 
bölgeye atıyorlar. Buraya atıldığı zaman şekiller ve mekânlar tahayyüle, zamanı ve 
düşünceleri ve vehimleri ise tasavvura atılıyor. Vehmin özelliği şu: olmayanı var yapan 
düşünceler. Vesvese; kalbîdir. Vehim; aklîdir. Vesvese; var olanı, fiilleri yok yapar. 
İmanı olana imansızsın der. Abdesti olana abdestsizsin der. Vehim ise: galiba 
ölüyorsun, iyi değilsin der. Tahayyül ve tasavvur serbest bölgedir. Her şeyin her 
mertebesi var, her şey her yerde. Burayı nasıl kontrol edersin à kontrol etmeye 
çalışmamakla. Kontrol etmenin yolu, kontrol etmeye çalışma! Yaban arıları gibidir, 
daha çok uçuşur. Serbest bölge pek teklif-i dini altına girmez. Haramdır, düşünme, 
hayal etme diye bir şey yok. Senin dışında çalışıyor. Tahayyülün içinde hayal var, 
tasavvurun içinde vehimler var, taakkulün içinde de akıl var, tasdikin içinde ilim var. 
Hayal; canlıdır, ruhludur, şuurludur. İçerde hiçbir şey hayatsız değil. Canlı olduğu için, 
sahibini biliyor.  
 
Serbest bölge pek teklif-i dini altına girmez. Bunu bilmenin sana kârı şu: “niye bana 
bunlar geliyor, niye bana bunlar oluyor” demezsin, çünkü oraya benim dışımda çok 
müdahale eden var. Bu insanlığın özelliği. On sekiz bin âlemin hepsi burada.  
 
Marifetullah bürhanları üçtür; tahayyül su, tasavvur hava, taakkul nur gibidir:  

• Tahayyül à su gibidir 
• Tasavvur à hava gibidir 
• Taakkul à nur gibidir 

 
“Bir kısmı: Su gibidir; görünür, hissedilir, lakin parmaklarla tutulmaz. Bu kısımda 
hayalattan tecerrüd etmek, külliyetle ona dalmak gerektir.” (Lem’alar 128) 
 
Çıkarım: Hayal; canlıdır, şuurludur, hisseder, görünür. Görünür, hissedilir. Hayalen 
hissedersin onu. Çünkü hayalin içinde his vardır. Ama çok tuhaftır. Hayal kendisi 
hâlettir. Hiss-i hayal demiyor. Açık ifadelerde hâlet deniliyor. Hâlet daha camidir, ruha 
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yakındır, ruhsaldır. Hâlet denilince tak diye parmağını koy, ruhludur. Hissî denilirse; 
kalbîdir. Fikrî denilirse; dimağa aittir. Suyu hayale benzetiyor. Hayalattan tecerrüd 
edersen, hakikatlar hayalinde görünür, hissedilir. Allah-u âlem.  
 
Metnin başı: “Cenab-ı Hakk’ın nur-u marifetine yetişmek, bakmak ve ayat ve şahidlerin 
ayinelerinde -insan ayine ya, cam diyor tahayyülüne- cilvelerini görmek, berahin ve 
deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki..”  
 
Hepsi tahayyüle bakıyor: temaşa eden, seyreden, pencere açılan. En kesif en cami 
ayinedir. Allah’ı en iyi gösteren toprak mı, su mu, nur mu? Toprak en kesifi olduğundan, 
en iyi toprak gösteriyor. Cennet mi Allah’ı en iyi tarif ediyor, dünya mı? Dünya yani 
âlem-i şehadet, çünkü cennet tek boyutludur, cemal, cehennem celal, ikisini karıştır 
âlem-i şehadet. Cennette hep nur. Dünyada zulmet de var. Aslında burayı yapmak 
zordur, çünkü zıdları bir araya koymuş. Cenneti yapmak kolaydır, çünkü tek boyuttur. 
Adem ile vücudu, iman ile küfrü, mevt ve hayatı aynı yere koyacaksın ve 
karıştırmayacaksın.  
 
Nokta-i Nazar: Cenab-ı Hak Cemal ve Celal olarak ayrı tecelli ediyor ama sonra âlem-
i şehadette tevhid ediyor, kemal. Yukarıda da birleşiyor, orada da kemal-i mutlak var. 
Yani yukarıda kemal-i mutlak var. Aşağıya doğru cemal ve celal olarak ayrılıyor, sonra 
tekrar aşağıda kemal olarak birleşiyor. 
 
Şecere-i hilkati çizelim: Mi’raç Risalesinde anlatıyor: Peygamber asm Celal ile gitmiş, 
Cemal ile gelmiş. Cemetmiş à Kemal ve Kab-ı Kavseyn olmuş.  
 
Sual: Gidince Kab-ı Kavseyn olmuyor mu? 
Elcevab: Celal ile gitmiş, bu mi’raç. Cemal ile gelmiş.  
 

• Kemal-i mutlak  à Nur-u Muhammedîde                    
• Kemal   à Âlem-i şehadette 

 
Âlem-i şehadeti yapmak zordur. Cennet nurdur, cemaldir, tek boyuttur. Cehennem 
celaldir, tek boyutlu. Âlem-i şehadet ise Cennet ve Cehennemin karışımından 
yaratılmış. Âlem-i şehadet gibi insan dahi cem-ül cem, cem-ül ezdad.  
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Metne dönüyoruz: “Âyat ve şahidlerin ayinelerinde cilvelerini görmek, berahin ve 
deliller mesamatıyla temaşa etmek iktiza ediyor ki;…Bir kısmı su gibidir…İkinci kısım: 
Hava gibidir…Üçüncü kısım ise: Nur gibidir…” 
 
Çıkarım: 

• Su gibi       à tahayyül 
• Hava gibi   à tasavvur   
• Nur gibi     à taakkul 

 
Sual: İnsana toprak dersek, bu üçü toprakta cem olmuş diyebilir miyiz? 
Elcevab: Toprakta cem olmuş diyemeyiz, çünkü toprak da ayrı bir unsurdur. Bunlar 
insanda cem olmuş. Toprakta değil, bunlar cem olunca insan olur. Toprak insan değil. 

Nur-u Muhammedî 
Kab-ı Kavseyn 

Cemal  Celal  

Kemal 

bütünlüğünden sonra tasdik’dir ki à bu 
da ilimdir (üçünün cem inden). 
 

Kemâl-i mutlak 
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Su bir unsurdur, hava bir unsurdur, nur bir unsurdur, toprak bir unsurdur. Bu dördünü 
cem et à bu insandır.  
 
Sual: Marifetullahın bürhanlarını sayarken neden toprak unsuru da dahil edilmemiş? 
Elcevab: Marifetullaha muhatab insandır. Su gibi var, hava gibi var, nur gibi var; 
bunları zaten cem etmiş insan. Âyât yani kâinat kendisi toprak zaten. Âyât ve 
şahidlerinden bazen su gibi bir yöntem kullanıyorsun, mana çıkarıyorsun o topraktan. 
Bazen nur gibi, bazen hava gibi yöntemle mana çıkarıyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Mesela bir çiçek. Bu toprak unsuru gibidir. Bu çiçeğe öylesine bakarak 
marifet elde edilemiyor. Bu çiçek şu kadar gramdır, yanar vs. gibi şeyler marifet bürhanı 
değil. Toprak zatında yani bu çiçek bir marifet bürhanı olamadığı ancak toprağın 
arkasına geçerek, inceleyerek marifet bürhanları elde ediliyor. Bu incelemek, arkasına 
geçmek ise su, hava ve nur yöntemi ile yapılıyor. Bu şekilde olayın arkasında Allah’ı 
görmekle marifet bürhanları elde edilir.  
 

• Su; görünür, hissedilir, tutulmaz.   
• Hava ise; hissedilir, görünmez, tutulmaz.    
• Nur; görünür, hissedilmez, tutulmaz. 

 
En kesif, en camidir. Bunların içinde en kesifi sudur. Sonra havadır, sonra nurdur. 
Dimağın da en kesifi tahayyüldür, sonra tasavvurdur, sonra taakkuldür. Daha önceki 
çalışmalarımda da tahayyülde su kullanıyor, tasavvurda hava kullanıyor, taakkulde nur 
kullanıyor. Hava için tenkid elini uzatma, tereddüt eliyle bakma diyor. Tenkid de 
tereddüt de hep tasavvurda. Tasavvurda: tereddüt, şüphe, vehim, düşünceler (tenkid 
gibi), zan. 
 
Sual: “Hayalattan tecerrüd et” denilince hayali terk et anlıyorum. Hayalatı terk edince, 
su gibi manalar gelir diye anlıyorum? 
Elcevab: Tecerrüd et, terk et demek değil, kıblesine koy demek. Mesela “Dünyadan 
tecerrüd et” denildiği gibi. Hayali kullan ama doğru kullan demektir.  
 
Hayalin ifratı; şeytanlıktır. Tefriti; vurdumduymaz. Vasatı; nimet-i İlahiyedir, âlem-i 
misaldir. Su à görünür ve hissedilir. Fikir mertebesi o kadar cami değildir. Yani 
tasavvura göre tahayyül daha camidir. Hayalattan tecerrüd etmek à mana-yı harfiyle 
bakmak. Tahayyülsüz marifet bürhanları gelmez. Tahayyül ve tasavvurdan sonra 
taakkul, sonra ilim oluyor. 
 
Nur için diyor ki: “kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tut ve 
gözünü ona tevcih et, bekle; belki kendi kendine gelir. Çünkü nur, el ile tutulmaz, 
parmaklar ile avlanmaz. Belki o nur ancak basiret nuruyla avlanır. Eğer haris ve maddi 
elini uzatsan ve maddi mizanlarla tartsan, sönmese de gizlenir.” à taakkule bakıyor. 
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Su kısmında: “hayalattan tecerrüd etmek” deniliyor. Terk etmek manasında değil. 
Mesela dünyayı terk et, dünyayı sevme derken şu manada sevme diyor. Yoksa 
dünyayı sevme, terk et dediğinde nasıl çıkacaksın dünyadan? “Külliyetle ona dalmak 
gerektir”; külliyet en kesif olan, en camidir. “Tenkid parmaklarıyla tecessüs edilmez. 
Edilse akar, kaçar. O ab-ı hayat mekân ittihaz etmez.” Bu da tahayyüle benziyor, 
kesinimiz yok. Su nasıl ki ayna gibi gösteriyor ya, ayna olma hasebiyle tahayyüle 
benziyor. Su, cam, ayna ile alem-i misale pencere açılıyor. Hissedilir, tutulmaz, görünür 
diyor. Bilinir demiyor ki fikir olsun. Görünür ve hissedilir diyor. “Görünür” tahayyüldedir. 
“Su gibidir” denilince: Su, cam, ayna, kar’ın zerrelerini à âlem-i misalde, hayalde 
kullanıyor. “Görülür” denilince: ancak tahayyülde gözükür.  
 
Nokta-i Nazar: Üstad aslında dimağındaki bu meratibleri kullan demek istemiş. 
Dimağsız marifet olmaz. Dimağın hangi mertebesini kullanacaksın? İtikad olmaz, iz’an 
da olmaz. Vahye muhatab olan dimağ olmadan marifet nasıl elde edeceğiz ki! 
Taakkule götürecek malzeme buradan geliyor. 
 
Sual: Toprağı nereye koyacağız? Toprak nedir? 
Elcevab: Su, hava, nur à marifetullah bürhanlarıdır. Müşahedetullah bürhanları değil! 
Toprak hepsinden kesiftir. Kim marifetullah sahibi olacak? à İnsanın kendisi. Toprak 
à nefs-i insaniyedir. Toprak en kesifi olduğu için en camidir, Esma-i Hüsna’yı en iyi 
gösterendir. İnsanı Allah’a en cami kılması, meleklerden imtiyazlı kılmasının sebebi: 
insanın topraktan oluşudur. Bedeni toprak değil. O bedensel ayrı. Nefis takıldığı için, 
toprak gibi camidir. Nefs-i insaniye; Latife-i insaniyedir.  
 
Nokta-i Nazar: Dersten önce de toprak ile alakalı konuştuk. Toprak niye en cami 
aynadır sorusuna şöyle cevap bulduk à en çok adem toprakta olduğu için. 
 
Bir şey olsun da rengi olmasın. Böyle bir şey düşünün. Madde olacak ama rengi 
olmayacak. à Ayna. Ayna neyi gösteriyorsa, odur, kendi rengi yok. Varlık içinde 
adem gibidir; ayna. İnsana hep “ayna ol” deniliyor yani “rengin olmasın”. Aynanın 
rengi yoktur. Rengi, renginizdir. Kim bakıyorsa, odur.  
 
Marifetullahtan daha ileride muhabbetullah var. Muhabbetullah; insana taşınmaktır. 
Marifet; dimağdır. Dimağ olunca, toprak olmaz. Sonra muhabbetullah yine toprak 
olmaz, kalbdir. Lezzet-i ruhaniye denilince; bunları cem edip taşınan. Bunu da ancak 
Latife-i insaniye yapıyor. İnsan; insanlık makamına çıkıyor. Nefs-i insaniye sırf nefs-i 
emmare değil, diğerleri de var yani nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i mutmaine, 
nefs-i raziye, nefs-i safiya, nefs-i natıka da var. Bunların cem i nefs-i insaniyedir. Nefis 
denilince hemen aklımız şerre gidiyor ama öyle değil.  
 
Nokta-i Nazar: Bunlar ancak sahabe mesleğinde, Mehdi-i Azamda olur.  
 
Çünkü üç tane meslek var:  
1.İlm-i kelam à dimağ à hava      
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2. Tasavvuf à kalb ve sırf enfüsçüler var mesela, teslimiyet var Cebriye gibi. 
3. Cem-ül cem à Sahabelerde, Mehdi-i Azamda, asrın imamlarında olur. 
Marifet bürhanları bunlardır (su, hava, nur). Toprak ise; nefs-i insaniyedir. En cami olan 
insandır, insanın kendisidir.  
 
Muhyiddin-i Arabî’nin “Lübb-ül lüb” kitabında: Allah Resulü asm önünde odun 
yakmışlar. “Çıkan nurdan melek yaratıldı” diyor. “Çıkan ısıdan şeytan yaratıldı.”  
Dumanı göstererek “bundan cinnî yaratıldı” demiş. Kalan külden de insan yaratılmış, 
toprak. Kül niye kaldı? Çünkü diğerlerine burada tutan oydu. Dünya gibi. Topraksız 
tutunabilselerdi, burada dururlardı. Toprak “ben sizi tutuyorum” diyor. Yani onun 
zemininde duruyorlar. Toprak kendi müstakil bir ayna olmakla beraber onları da zatına 
alarak yapıyor. Toprak olmasının sebebi, marifetullahın kendine dönmesidir, kendisi 
nefs-i insaniyedir. Nefs-i insaniye; kendisine şahidlik nisbetinde olur. Su, hava, nur à 
hariçtir. Toprak; kendisine şahid olan insan.  
 
Cenab-ı Hakk’ın   à nur-u marifetine yetişmek ve 
                             à nur-u marifetine bakmak ve 
                             à âyât ve         âyinelerinde cilvelerini  
 Nur                      à şahidlerin    görmek ve 
                             à berahin ve   mesamatiyle temaşa 
                             à deliller         etmek iktiza ediyor ki, 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicdan; 

• İrade     à İbadetullah 
• Zihin         à Marifetullah 
• His                   à Muhabbetullah 
• Latife-i Rabbaniye à Müşahedetullah 

 
Bu işlere malzeme kullanarak intikal ediliyor, yoksa hepsi alt alta dizilmiyor. Kur’an’da 
da içtihad meselesi de öyle. Böyle alt alta dizse, standart oluyor, cami olmuyor. Mesela 
sırf İmam-ı Azam ve ya İmam-ı Şafi olsa, olmuyor. Bu nedenle içtihad edilebilmesi için 
Kur’an mutlak bırakmış. İçtihad, iz takip edilerek yapılıyor, malzeme kullanılıyor. 
Marifetullahın bürhanları, delilleri denilince à parmağımızı vicdandaki Zihin’e koyduk. 
Demek ki bunlar vicdanı inşa etmek içindir. 
 
Nokta-i Nazar:  
 

à senin üstünden geçen 
à kalbine gelen ve 
à aklına görünen 

à tenkid parmaklarıyla yoklama ve 
à tereddüt eliyle tenkid etme 

Sana ışıklanan bir 
nuru tutmak için 

Elini uzatma; 
belki gaflet 
esbabından 
tecerrüd et, 

à onlara müteveccih ol, 
à dur. 

Çünkü ben müşahede 
ettim ki; marifetullahın 
à şahidleri 
à bürhanları 

üç çeşittir” 

Tahayyüle bakar 

Taakkule bakar 

Tasavvura bakar 

Nur gibi 

Su gibi 

Hava gibi 

her bir nuru 
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• İbadetullah   à 4 unsur 
• Marifetullah       à 3 unsur 
• Muhabbetullah     à 2 unsur 
• Müşahedetullah  à 1 unsur               

 
Latife-i Rabbaniye en merkezdir. En dışarıda İrade’dir. Dış dünyadaki dışa vuruşu 
ibadetullahtır, eylem. Biraz derine gidersen (Zihin), eylemi dimağa bakar. Biraz daha 
içeri girdin mi, insandaki kalbî hayatını anlatıyor (His). 
 

• İrade               à Eylem 
• Zihin               à Dimağ 
• His                 à Kalb 
• Latife-i Rabbaniye  à Ruhsal 

 
İbadetullah müstakil olduğu gibi marifetullah da müstakildir. Mesela “zihin aynasında” 
diye Büyük Mesnevide çok kullanılıyor. Zihin; vicdanîdir. Bunu konuşmaya gerek yok, 
nastır. Zihin, dimağdan alıyor. Marifetullahın bürhanları nereyi inşa ediyor diye 
görmenizi istedim. Ne kadar iz sürersek o kadar kârdır. Yeter ki manaya işaret etsin ve 
seni manaya götürsün.  
 
Gelelim tasnifin izahına: Cenab-ı Hakk’ın nur-u marifetine yetişmek istiyoruz, bakmak 
istiyoruz. Hangi yöntemle? Âyât ve şahidlerin âyinelerinde cilvelerini görmekle. “Âyine 
ve görmek” ikisi de tahayyüle bakıyor, çünkü gösteren bir yer, basar sıfatının en azamî 
zuhur yeri tahayyüldür, hayaldir.  
 
Sual: Tahayyül ve tasavvurumuzda gördüklerimiz bu toprakta gördüklerimiz gibi değil, 
kudret taalluk etmeden gördüğümüz bir ayna mı? 
Elcevab: Evet ama gördüğümüz şekillere de kudret taalluk etmiş. Hayalimizdekilerin 
de vücud-u haricileri var. Mesela emr-i nisbîlerin vücud-u haricileri var. 
 
“Ayine ve görmek” dedi à bu tahayyül. “Berahin ve deliller mesamatiyle temaşa etmek 
iktiza ediyor” à bu fikirdir, fikir takip etmek. 
 
Sual: Mesamattan ne anlamalıyım? 
Elcevab: Mesamat; delil ve bürhandır. Onunla bakıyorsun, kendisi netice değildir. 
 
Berahin ve deliller; emr-i nisbî ve emr-i itibarîlerin oynadığı yerdir, henüz ilim değil. 
Delil; ilim değil henüz. Bürhan; ilim değil henüz. Henüz temaşa ediyorsun yani 
tasavvur.  
 
Nokta-i Nazar: Taakkule geçebilmek için, tahayyül ve tasavvurumuzu kullanmamız 
gerektiği anlaşılıyor. 
 
Marifetullah ilimdir, zihne o gidiyor. Zihin ise vicdanda. 

gibi duruyor. 
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Uygulayalım: Dimağ 
Tahayyülàayinelerinde görmek à su  
Tasavvuràdelil ve bürhan mesamatıyla bakmak à hava 
Taakkul  ànur-u marifetine yetişmek ve bakmak à akıl ile à nur 
                                                                                                                  
                                                                                                       İz’an à 
                                                                                                                                    
                                                               Vicdanın zihin aynasına aktarılıyor. 
 

 
10.nota dimağla çözülüyor! 
 
Nokta-i Nazar: Bu notada tahayyül ve tasavvur ve taakkulün fıtratını yani yapısını 
anlatıyor ve nasıl kullanıldığını. Böyle yapma, şöyle etme diyor. Tahayyülden ne 
isteyeceksin? Âyinelerinde görmek isteyeceksin. Tasavvurda, delil ve bürhan 
isteyeceksin. Taakkulde nur-u marifetine yetişmeyi ve bakmayı isteyeceksin. Bu 
berzah. 
 

• Hava (Tasavvur): tenkid elini uzatma ve tereddüt eliyle bakma. 
• Nur (Taakkul): kalbinin gözüyle, ruhunun nazarıyla, kendini ona mukabil tut, 

gözünü ona tevcih et, bekle, belki kendi kendine gelir. Takva olunca, o geliyor 
yani ilhama mazhar oluyorsun.  

 
İlham kendi kendine gelir. Peygamber asm demiş: “İlim yapmada ilim isteneniz yok 
mu?” “Nasıl olacak bu ya Resulullah?” diye sormuş sahabe. “Takvanızı arttırın” demiş 
Resulullah cevaben. Takva; terkler ve tecerrüdler, menhiyattan ve günahlardan içtinab 
etmek. 

Tasdik à Üçünün 
cem i marifetullah 
oluyor à İlim  

Mana-yı harfiyle 
bakınca imtisal 
oluyor ve  

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (Nur) 

              (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
         (Su   &   Hava)              
      

Vicdanın 
zihin aynası 



58.TAHAYYÜL- 4_____________________________________________________ 

 52 

 
Nokta-i Nazar: “Tenkid parmaklarıyla ve tereddüt eliyle” diyor. Tenkid à parmak. 
Tereddüt à el. Biz tereddüt ederek veya tenkid ederek hakikatı yakalayacağımızı 
zannediyoruz, oysa “tereddüt eliyle tenkid etme” deniliyor. Hakikata böyle varılmaz. 
 

• Tenkid à bürhanları kaldırıyor.              
• Tereddüt à delilleri kaldırıyor.             (Tasnifteki dizilişe göre) 

 
10.notayı çözemiyorduk, hep bir muammaydı. Ama şimdi insana taşındı bu olay. 
İnsanla çözüldü. Su, hava insandaymış. Su; ya ayna için ya da İslamiyet için 
kullanılıyor külliyatta. Hava; hüve nüktesinde olduğu gibi dimağa bakıyor. Akıl için; alet 
ve nur deniliyor.  
 
Nokta-i Nazar: “Sana ışıklanan bir nuru tutmak için elini uzatma…” yani nur sana mal 
olunca, âlemi ışıklanıyor alem-i şehadette. Nur değil artık. Sana mal olunca artık ışık 
oluyor. “…belki gaflet esbabından tecerrüd et…” yani artık esbab kalmıyor, çünkü 
esbabın arkasına geçti artık. Seyretme makamına geçti. 
 
Allah bu kâinatı yaratırken, ilk esbab yoktu ki. Şurası da çok ilginç: “senin üstünden 
geçen, kalbine gelen, aklına görünen her bir nuru” diyor. Elini uzatma! Geç bunları artık 
diyor. Müslümanların çoğu tenkid etmeyi, tereddüt etmeyi, eleştirmeyi, itham etmeyi, 
şüpheyi çıkış yolu olarak biliyoruz. Sanki bir yöntem kullanıyoruz. Felsefe bunun 
üzerine kurulmuş: tenkid ve tereddüt. Veciz bir cümle: Tenkid ve tereddüt çıkış yolu, 
marifet imiş gibi sarılma. 
 
“Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim.” 
(Şualar 259) Hayal, hayal değil, canlıdır, ruhludur, şuurludur.”  
 
Çıkarım: Atomun dışında her şeyin beden-i misalîlerinde atomun dışında her şeyi 
taşıyandır; hayal. Atomu götüremiyor, diğer cihazları götürüyor. Atomun dışında her 
şey gidiliyor. Hayal ettiğinizde her şeyinizle gidiyorsunuz. Cesedi sadece bırakıyoruz. 
Cisim gidiyor, çünkü hormonlar değişiyor. Cesed etkileniyor ama gitmiyor. Onun yerine 
cisim gidiyor.  
 
Cesed, Cisim, Beden, Cismaniyet, Beden-i Misali; (Enfüs lügatından) 
Cesed; 

• Zamanı ve mekânı olan, atom olarak görünendir.  
• Kudrete dayanıyor 
• Atomların donmuş hâlidir yani enerjinin donmuş hâli atomdur 
• Görünen ceseddir, cisim zahiren görünmez 

Cisim; 
• Cesedden daha cami yani daha arkası 
• Ruhun, âlem-i şehadetteki kabridir. (Kabre girmekten korkma, kabirdesin zaten, 

çıkmaya çalış!) 
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• Esmaların cilve, cemal, nakış, sanat à bütünlüğüdür 
• Zahirde görünmez, zahirde cesed görünür 

Beden; 
• Anlardaki ferd (Saniyede 60 defa yanıp sönen bir ampul düşünün. Drrrrrrrrrrrt 

diye o kadar hızlı yanıp sönüyor ki, devamlı yanıyor zannediyoruz. Her “var 
olma” anına à beden deniliyor.) 

• Olmakta olandır 
• Her an yaratılmalara denilir 
• İhtiyaç, iştiyak, incizab, meyil à bütünlüğünün dışa vuruşlarının atomsal 

görünümüdür, atomun kendisi değildir. 
Beden-i Misali; 

• Mazi ve müstakbelin bütününün cem-ül cemine denir 
• Her bir andakilerin toplamıdır 
• Hepsi canlıdır, ruhludur, şuurludur, özdür, asıldır, özne, fotokopi değil 

Cismaniyet; 
• Cesed + Cisim +Beden à bütünlüğüne denir 

 
Yani;  

• Atom olarak gözüken cesed,  
• Anda olan beden,  
• Bu bedenlerin toplamına beden-i misali. 

 
• Cisim  à melekut, enerji boyutu.              
• Cesed  à mülk, atomsal boyutu. 
• Cisim   à zamana,          
• Cesed  à mekâna bakar.        
• Görünen ise  à bedendir. 
• Cisim   à Arşa kadar olan sürecin vücud-u haricisidir 
• Cesed  à sıfata                        
• Beden  à esmaya bakar. 
• Cesed  à ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil.                 
• Cisim   à libastır. 

 
O zaman hayal, insanın beden-i misalîlerini şu cesed denilen kabirden harice 
taşır. Şu cesed kabir ya, hayal, insanı bu beden kabrinden dışarıya taşır. İnsanın 
taşınma yolu ve yöntemidir; hayal. Kabirden çıkma yolu ve yöntemidir. Bunu nefis 
de kullanabiliyor, akıl da kullanabiliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Hayal; cesed kabrinden çıkarıyor, beden-i misalîlerine götürüyor. 
 
Cesed; enerjinin donmuş hâli, atom. Anda olan; beden. Cisim ise; cesedin melekût 
tarafı, yazılımı, gözükmez bu, sıfata bakar. “Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet-
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i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî verir.” Cesed; esmaya bakar. Cisim; enerji 
boyutudur. 
 
Cennet niçin cismaniyettir? Çünkü insan var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, var 
olup yok oluyor à bunların hepsi beden ya, birbirine kıyas edildiği için misalleridir. Bu 
nedenle beden-i misalî denilmiştir. 
 
Enerji gözükmez. Onu dondursak, aynen çakmağın gazı gibi düşün. Çakmağın gazı 
su gibidir ama biz biliyoruz ki o gazdır. Su gibi gözükmesinin sebebi: gazların ısısını 
alırsan, sıvıya dönüşür. Mesela su buharından ısıyı al, suya dönüşür. Çakmağın 
düğmesine basınca, gaz uçuyor. Isı aldığı için aslına dönüşüyor. Cesed görünendir, 
atomun donmuş halidir. Andaki hâletlerin, hissiyatların üzerine kuruluyor, yansıyor à 
o da bedendir; cesedin andaki durumu. Cesed ise; atomsal yapısı. 
 
Cesedin melekûta bakan tarafı beden, atom tarafı cesed. Bunların arka tarafının tümü; 
cisim. Yani Cesed + Beden = Cisim. Aynı cesed ama farklı hâletlerin simaya yansıması 
beden. Cesed aynı ama beden değişiyor. Mesela yüzümde et yani cesed değişmez 
ama utanma veya kızma hâletinde kızarması bedendir. Kimse cesedin kendisini yani 
atomu görmüyor, bedeni görüyor. Kullanılan cesed, görünen beden.  
 
Şimdi bütün bu malzemeleri kullanacağız: su, hava, nur, cesed, cisim, beden, beden-i 
misalî. Asıl can alıcı metne geliyoruz. 
 
“Nasıl ki bazı adam, manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede âlem-i 
misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O âyinede çok garaibi müşahede eder. 
Hâlbuki âyinede değil, belki âyineye olan dikkat-i nazar vasıtasıyla âyinenin 
haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor.” (Lem’alar 135) 
 
Aynaya bakan; an, görülen; beden-i misalîlerindir; Misal: cep telefonun ekranı cam. 
Arkası siyah olduğu için ayna oluyor, beni gösteriyor. Arkası siyah olmasa, karşıyı 
gösterir, pencerenin camı gibi.  
 
Nokta-i Nazar: Televizyonda yapıyorlar ya helezonik bir şeye dikkat ede ede âlem-i 
misale pencere açılıyor, yani illa cama gerek yok.  
 
Acayipler aynada müşahede ediliyor. Orda görüyor ama orda değil gördüğü. Aynaya 
bakıyorum, kafamdaki saçımı tarıyorum. Ekrandaki yani aynadaki saçı taramıyorum. 
Oraya bakıyorum ama. Oraya bakarak burayı görüyorum. Buradan (kendi gözümden) 
buraya bakamadığım için, oradan (aynadan) buraya bakıyorum. Bakan ile bakılan 
arasında dağlar kadar fark var!  
 
“Dikkat-i nazar vasıtasıyla” deniliyor. Dikkat; bir latife idi. Muhakematta anlatıyor, 
mesela: devlet memuru trafik dosyanı aldı, diğerinin dosyasını da aldı, bütün dosyaları 
depoya attı. İki ay sonra o karışık depodan istediği dosyayı bulamaz. Bu nedenle 
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dosyaları alfabetik numaralarla raflarda tasnif eder. Müracaat edeceği zaman aradığı 
dosyayı böylece hemen buluyor. Dimağda tasnif etmenin adı; dikkat. “Âyinenin 
haricinde” yani aynaya bakarken, aynanın dışında. 
 
Bakan – ayna – hayal – âlem-i misal (hayalde menfez, pencere açılıyor). 
 
Çıkarım: “Âlem-i misale karşı hayalinde pencere açılıyor” deniliyor. Hayal, âlem-i 
misalden ayrıdır. Âlem-i misal da hayalden ayrıdır. Ama âlem-i misale benim 
hayalimde pencere açılıyor. Levh-i misal değil de âlem-i misal demesi çok ilginç. 
Âyineye dikkat-i nazar vasıtasıyla âyinenin haricinde yani bende yani hayalimde 
pencere açılıyor. Hayaline pencere açılınca, hayal à âlem-i misale bakar, garaibi 
müşahede eder.  
 

 
 
Sual: Bakan hayal mi? 
Elcevab: Hayır, bakan başkası. Hayalinde pencere açılıyor. Mesela kalb bir 
penceredir, vicdan da nezzarıdır yani pencereden seyredendir.  
 
Sual: Hayalinde niye pencere açılıyor? 
Elcevab: Cama dikkat ede ede oluyor. 
 
Cama dikkat, hayalimi aktif ediyor. Demek göz cama bakınca, hayal aktif olur. Göz 
cama baktı, hayali açıldı. Sonra biraz daha dikkat edince, âlem-i misal açıldı.  

1. Göz  
2. Cam  
3. Hayal  

Alemi-i misal

Bakan

Bakılan 

Hayal
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4. Âlem-i misal 
Bunların hepsi aktif, aynı yerde oluyor. Bu da insanı ötelere taşır, âlem-i misale taşıyor. 
Misal: talebeye âlem-i misal açılsa, âlemi misali seyreder. O zaman o talebeyi imtiyazlı, 
kâmil kılar. Bu ötelere açılma nisbetinde olur. Şeyhinin şeyhi olur. 
 
Cama insan bakınca, gözüyle gözüne, kendinden kendine seyahat ediyor demektir. 
Aynada gözüne bakan gözüne bakmaktan rahatsız olmasının sebebi kendisini hiç 
görmemiş, hiç seyretmemiş. İnsan insansız insanlaşamaz. Mağarada doğsa ve 
dünyada hiçbir insan görmese, tek olsa, insanlaşamaz, insan adayıdır. İnsan hiçbir 
zaman kendisini görmedi. Ayna olmazsa, parlak bir şey olmazsa, başka bir insanla 
kendini tanımlamasa, ben kendimin ne olduğunu bilmem. Aynaya bakınca ilk kendimi 
görüyorum. Gözümden gözüme koridor açılıyor. Münafık bahsinde “göz, kalbin 
aynasıdır” deniliyor. Bu göz ile içeriyi görüyorsun. Bu nedenle dehşet veriyor. İçerdeki 
rezillikler, günahları görüyorsun. Cama insan bakınca, gözüyle gözüne, kendinden 
kendine seyahat ediyor demektir. Kendisi kendisine ayna oluyor. Aynaya bakıyorum 
ama aslında ayna değil, gözüken ben’im. Ben bana bakıyorum. Benden bana 
bakıyorum. “Benden bana ben gitmek için risale-i nur diye koştum.” Kendimi kendimle 
seyrediyorum. Ayna önemli değil. Ayna vasıtaydı, vasıtalık çıkınca: ben var ve 
ben var. İkimiz tanışıyoruz.  
 
Kendi gözüyle gözünün penceresiyle kalbine giriyor. Ama dimağın tahayyülünde 
bulunan hayali de aktif ediyor. Hayal ne ile çalışır? Mesela oruçlu iken güzel bir yemek 
görseniz veya güzel bir yemeği hayal etseniz veya güzel bir kokuyu hayal etseniz… 
hayal gözle, sesle, kokuyla, tatla, dokunmayla çalışır, hemen şekle dönüştürür. Gözle, 
düşünce ile, dokunma ile, fikir ile, kokuyla, sesle çalışır. 
 
Yani duyguların alt veri tabanıdır; hayal. Elmaya bakınca kendini görmüyorsun. Cama, 
aynaya bakınca, kendini görünce, hayaline pencere açılıyor. Kendisi kendisini 
seyredince rahatsız oluyor. Benden bana. Elma beni göstermiyor. Cam, ayna beni 
gösteriyor. Niye beni gösterebiliyor, çünkü cam, ayna ademdir. Hiçbir belirlenişi yoktur. 
Her şeyin bir rengi var ama aynanın yoktur. Aynadaki renk içinde yansıyana ait. Kendi 
rengi yok. Rengi olmadığı için her rengi gösteriyor. Adem. Üstad insana “aynadır” diyor, 
Allah’a en cami aynadır. Hiçbir belirlenişi olmayınca, gösteriyor. Ayna çatlak olsa, boya 
vursak, bitamamiha aynısını göstermez. Aynayı ayna yapan, hiçbir belirlenişi 
olmamasıdır. Hiçbir belirlenişi olmadığından, her belirlenişi gösteriyor. Ayna her rengi 
göstersin diye kendi rengi yoktur. Cam, adem gibidir. Hiçbir belirlenişi yoktur. Aynaya 
bakan, kendini görmemiş. Bakan ben, andaki ben, aynada gözüken ise…  
 
Bizim altı aydan yaşlı hücremiz yok. 15 yaşında gözükmüyoruz ama. Bir senelik hücre 
olmadığı halde adama 47 yaşında diyoruz. Nurcudur, tarikatçıdır, namaz kılıyor, zikir 
ediyor, içkicidir vs. bunları yüzüne bakarak anlıyoruz oysa altı aydan yaşlı hücre yok 
ama on senelik özelliği gözüküyor. “Simahum fi vucuhihim min eserissücud”. Bir 
tencere düşün. Tencereye şu andaki dimağın bütünlüğünü koy, şu andaki kalbdeki 
hissiyatları da koy, şu andaki ruhtaki latifeleri koy ve eylemlerimizi koy. Dört tane: 
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dimağ, kalb, ruh, eylem. Bir sene sonra önceki dimağla, önceki kalble, önceki ruhla, 
önceki eylemle bir sene içerisindeki değişikliğin toplamına à hâlet denilir. Bir sene 
içerisindeki dimağ, bir sene içerisindeki kalb, bir sene içerisindeki latifelerimizin ve 
fiillerimizin toplamına bir hâlet denilir. Âlem-i şehadette bunun adı; yaş. Bir yaşında. 
Her bir senede bir hâlet var. Sen 43 yaşındaysan, 43 tane hâleti tencereye atalım, 
karıştıralım. O karışımdan çıkan tek bir hâlet ile suratını boyuyoruz. Bu nedenle 43 
yaşında gözüküyorsun. Bunlar senin beden-i misalîlerindir! Aynaya bakan andaki 
beden-i misalîlerini seyrediyor. Gördüğü beden değildir. Bakan à andır, yani beden 
fakat bakılan, görünen à beden-i misalîleri. İnsan, geçmiş ve geleceğini seyrediyor. 
Ben size bakınca, beden-i misalîlerinizi görüyorum.  
 
Cama dikkat etmek; andır. Ayna vasıtasıyla hayali âlem-i misale açılıyor. Buradan 
gidenler olsa à levh-i misal olacaktı. Canlı ve ruhlu olan gelecek hayatımız (Sözler 
110). Âlem-i misale pencere açılmasının sebebi: bu ben anla bakarken aynı zamanda 
beden-i misalîlerimin görüntüsü olan mazi ve müstakbel de gözüküyor. Baktığımız 
zaman bakan andır, bedendir, andaki ben’im. Aynada gördüğüm kişi benim simamdır, 
andaki ben değildir. Simam da; mazi ve müstakbelin hulasasıdır, beden-i misalîlerin 
cemîdir. Hem geçmiş, hem gelecek gözüküyor. Gelecek de gözüyor olduğuna “âlem-i 
misal” denilmesi delildir. Eğer sırf geçmiş gözükseydi, levh-i misal olurdu.  
 
Üstad rüya için Mektubat 348 de şöyle diyor: “O menfez ile, vukua gelmeye hazırlanan 
hadiselere bakar ve Levh-i Mahfuz’un cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin numuneleri 
nev’inden birisine rastgelir, bazı vakıat-ı hakikiyeyi görür.” Çünkü Sözler 111 de: “İşte 
kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vechi 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 mahlûkatın 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.” 
 
Simada çizgiler var, Mesnevi de der, geleceğin işaretleri. Avuç içinde ve ayakaltında 
da var çizgiler. Bu nedenle cesed yıkarken üç yere koku sürülür: alnına, avucuna ve 
topuğuna tefarik sürülür. Sonra kefenlenir. 
 
Aynaya bakan andır, bedendir. Siman, anların birleşimi olan toplam cem-ül cemdir. 
Aynı zamanda âlem-i misalde kesb edeceklerinin habercileridir. Aynada gözüken sima, 
beden-i misalîlerim. 
 
Bu tespitin en heyecanlı noktası şu: An; geçmiş ve geleceği görüyor. Aynada 
gözüken; gören değildir! gören: an. Gözüken: an değil. 

 
Anların toplamı à beden-i misalî. An gözükmüyor zaten. Trrt trrt gitti. Gözüken; anların 
toplamı olan beden-i misalîdir. Gelecek levhaları, canlı ve ruhludur. Bunlar da âlem-i 
misalde mevcud. Sen “dişr” (başharfleri) ile yani Dua ile, İman ile, Şuur ile, Rıza ile razı 
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olursan, senin lehine dönerler. Yoksa ademe gider, hiçbir anlam taşımaz. Bu simam 
an değildir, 50 senelik geçmişimin haritasıdır, ruznamedir, takvimdir, hulasasıdır. 
Gelecekte var simada ama biz göremiyoruz. Çıplak simaya bakınca geçmiştekileri 
görüyoruz sadece. Ama ehli hepsini görüyor. İlim ehli görür. Avam gördüğünü konuşur, 
duyar. İlim ehli, marifet ehli gözükenin arkasında gözükmeyeni de görür.  
 
1.misal: Üstad gelecekteki kabrime girdim diyor. 2.misal: Rüya bahsinde, daha vücuda 
gelmemiş levhalara ruh denk gelir diyor. Gelmemiş olanları görür diyor. Sonra ya 
aynen çıkar, ya ince bir perde ile çıkar. Komisere “ben seni gelmeden önce yılan 
suretinde görüyorum” demiş. 
 
O zaman bu sima bizim için beden-i misalîlerdir, ehli için beden-i misalîleri + âlem-i 
misalîleri. Bizi heyecanlandıran şey: An, anı görmüyor. Gördüğün anda zaten o değil. 
Yani mazi ve müstakbeli cami olan ben, anın mazi ve müstakbeli görmesi. İkisinin cem 
i yani mazi ve müstakbelin beden-i misalî aynada, bakan ben ise anda olan beden. 
Ben beni aynasız görmüyorum. O zaman nasıl ki şu an bir hiçim, çünkü harice, elmaya 
bakıyorum elmayı görüyorum ama kendimi aynasız göremiyorum, kendimi elmada 
göremiyorum. İlle de kendimi görmem için, ayna gerekiyor. Biz kendimizi tanıyoruz 
zannediyoruz. Aynaya bakınca beden-i misallerimizin cemine şahit oluyoruz. Simamız 
an değil. Simada beden-i misaliler gözüküyor, aynı zamanda gelecek levhalar 
gözüküyor, alametleri görünüyor, mazi ve müstakbelin cemidir simada gözüken. Fakat 
bunları seyreden Andır. 
 
“O âyinede çok garaibi müşahede eder” yani: Sen aynaya baksan, aynada senin mazi 
ve müstakbelin cem i olan beden-i misalîlerini görüyorsun. Sonra hayalinde de pencere 
açılır. Pencere ile âlem-i misale bakar, artık “garaibler âlemine hoş geldin” der. Bizim 
hayalimizde pencere açıldı mı? Nereye baktık? à Âlem-i misale. Âlem-i misal: 
“Garaibler âlemine hoş geldin” diyor. Hayalimizde açılan pencere ile âlem-i misale 
geçiyoruz. Âlem-i misal; canlıdır, ruhludur, şuurludur. “Âyinenin haricinde hayaline bir 
pencere açılmış görüyor” yani: Âyinede beden-i misalîlerin haricinde hayalinde âlem-i 
misale bakıyor, demektir. 
 
Kısacası: Ben à an’ım. Ayna à simamı gösteriyor. Simamda bir senelik hücre yok. 
55 senedeki bütün dimağımdaki kazanımlarım, 55 senedeki kalbdeki hissiyatlarım, 55 
senedeki ruhtaki hâletlerim ve 55 sene menfi müsbet amellerim, fiillerim à hepsi 
simada gözüküyor. Aynada gözükende benim 55 senedeki beden-i misalîlerim var. 
Biraz ehliysen, benim simama bakıp geleceğe intikal edersin. O zaman gözüken an 
değildir. Bakan andır. Gözüken, beden-i misalîlerimizin toplamıdır. Dolayısıyla ben 
aynaya bakınca, hayalimde pencere açılıyor.  
 
Âlem-i misalde garaibleri yani Beni seyrediyorum orda. Âlem-i misalde kendimi 
seyrediyorum. Aslımı seyrediyorum. 
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Sual: Niye oraya geçmeğe ihtiyaç var yani âlem-i misal niye var? Ne yapmaya 
çalışıyoruz? 
Elcevab: Hayalin olmazsa ne olur? Anda kalırız, donuk olur. Şecere-i hilkatte âlem-i 
misal ne ise insanda da hayal odur. Senin hayalini kaldırınca ne olursan, şecere-i 
hilkatten de âlem-i misali kaldırırsan o olur.  
 
Şimdi biz kendimizi tanıyor muyuz? Garaibler ve acayibler alemine hoş geldiniz! Burası 
hayal. Tanıdın mı beni? Diyor hayal. Hayal; canlıdır, ruhludur, şuurludur yani beden-i 
misalîlerin, mazi ve müstakbelin ve hâlin cem olduğu yerdir. Onların içerisinde, mazi, 
istikbal ve halini anda tasarruf eden; tahayyüldür. Büyük insan olan şecere-i hilkatteki 
âlem-i misali Allah ufalttı, insana yapıştırdı. Onun adı hayal.  
 
Sual: Beden-i misalîlerimizi görmenin yani hakikatımızı görmenin yegâne yöntemi mi 
bu yoksa başka yöntemlerde var mı? Buradan geçmek zorunda mıyız? 
Elcevab: Hayalsiz geçemezsin, çünkü hayal ve tasavvur zaman ve mekânı kaldırıyor. 
Mekân ve zamanı ortadan kaldırandır. Oraya geçmek için, “cesed kabirdir”, öyle bir 
hâle geliyor ki kişinin kabri, kafası oluyor. Kimisine bedeni kabir. Kimisinin de kabri 
kalbi. Üstad kalbe geçince, mazi, müstakbeli hal gibi gördü ve “kalbim ve kabrim 
genişlendi” diyor.  
 
Cesed hariç her şeyimizi hayalle taşıyabiliyoruz. Hayal; mazi ve müstakbel ve 
halin à cem-ül cem inden acayipler ve garaipler âlemine, burayı oraya, orayı 
buraya taşıyan sistemimizdir. Onun için hayal; canlıdır, ruhludur, şuurludur. Ve o 
âlemi buraya taşıyabiliyor. 15.Şua’da Allah Resulü için “âlem-i gaybı âlem-i şehadete 
taşıdı” diyor. Resulullah cesediyle Arşa kadar gitti mi’raçta, Arş-ı Azam’a kadar değil. 
Hayal, hayal değildir, realitedir. Aynen sizi oraya taşır, orayı da buraya taşır. Üstad 
“hayalen gittim” diyor. “Sizinle görüşmek istediğim zaman hayalen hazır görürüm” 
diyor. Dua ederken duasına Hafız Ali arkasından amin deyince, dönmüş, bakmış 
Üstad, arkasında Hafız Ali’mi var diye ama yokmuş.  
 
Aslında cesed bizi örtmüş. Ruhun kabri, bu ceseddir. Kabre girmekten korkuyorsun. 
Gayret et de kabirden çık, zaten kabirdesin! Müslümanın kabri burasıdır. Mutlak ve 
muhit olan, her yerde ve her şekilde olabilen, hiçbir yere muayyenleşmeyen bir ruhu 
buraya girmeyi ruh kabul etmemiş. Girmesi için Allah ona şunu vaad etti: “Ey ruh! Senin 
okyanusunun yüksekliğini, okyanusunun genişliğini, okyanusunun derinliğini daha da 
genişleteceğim. Seni, senin bildiğinden daha yüksek, geniş ve derin yapacağım!” Bu 
vaade binaen kabul ediyor ve bedene giriyor. Ve cesedle ruh, ruhtan daha yüksek, 
daha geniş ve daha derine gitmiş. Bu cesedle, toprakla. Onun için Âdem as buraya, 
âlem-i şehadete geldi. Bu nedenle âlem-i şehadetteki bir nefesin kıymetini bil. Önemli 
olan çok yaşamak değil. Önemli olan bu kabirden çıkmak. Tarihçe 61 de: “kabr-i 
kalbden hakaik çıplak çıktı.” Yani kefensiz çıktı diyor.  
 
Nokta-i Nazar: Çıkmak yani tezkiye etmek. 
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Sual: Âlem-i şehadette suretler var. Hakikatlar Arş’da. Hakikattan mahiyete terakki 
etmekte âlem-i misalin nasıl bir rolü var? 
Elcevab: Biz burada esmaların cilve, cemal, nakış, sanatıyla muhatab olduk. Mesela 
baklavayı düşün, cinsellik düşün, her çeşit lezzet ve zevki düşün, dünya. Bunlar cilve, 
cemal, nakış, sanat. Bunların aslı nasıl? Hiç merak etmez misiniz?  
 
Sual: Âlem-i misal buraya göre aslı mı oluyor o zaman? 
Elcevab: Evet, aslı oluyor. Suretlerin ve mekânların asılları orda. Bu nedir? Zindan. 
Manzara dediğimiz şey zindan.  
 
Sual: Asıl denilince, esma kastedilmiyor mu? Âlem-i misal daha çok ortada bir yer 
sanki? 
Elcevab: Evet, âlem-i misal bize daha yakın ama Arş şöyledir: hiçbir belirlenişi 
olmadan bütün esma öbek öbek perdesiz tecelli ettiği yerdir. Orda şekil yok. Âlem-i 
misalde şekil var. Televizyon, internetten niye lezzet alıyorlar? Şekil görmek için 
bakıyorlar. Dünyaya zindan diyor Üstad. Esmaların cilve, cemal, nakış ve sanatının 
hakikatları âlem-i misalde. O seni helak eden suretler zindan gibidir. Bunların 
hakikatleri âlem-i misalde. Suretler seni böyle yaparsa, hakikatlar seni ne yapar? Sırf 
suret değil ki, lezzet de var yani yemek var, içmek var, cinsellikler var. Yani Allah ne 
lezzet vermişse, asılları var. Fikir işi tasavvurdur.  
 
Sual: Âlem-i misal şecere-i hilkatte nerede? 
Elcevab: Daire-i İlimdedir. 
 

 
 
Aynaya bakınca beden-i misalîler gözüktü yani mazi ve müstakbeli görüyor. Gören: an. 
Bu konuyla alakalı mütemmim bir metin: “…dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman 
ve sol duvarı olan gelecek zaman, ikisi madum ve gayr-ı mevcud oldukları halde, birbiri 
içinde in’ikas dip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Hakikat 
hayale karışır, madum bir dünyayı mevcud zannedersin… O dar dünyada, bir 
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musibetin tahrikiyle kımıldansan, başını çok uzak zannettiğin duvara çarparsın. 
Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır.” (Lem’alar 137) 
 
Çıkarım: Geçmiş ve gelecek zaman; madum ve gayr-ı mevcud. Geçmişe à madum. 
Geleceğe à gayr-ı mevcud. Geçmiş zaman şimdi yok ama hiçliğe gitmemiş. Hakikat; 
andadır, nefs-ül emirdedir, âlem-i şehadettedir. Hakikat derken, hakikatın bir 
mertebesi. Haktır yani, hayal değil. Madum ise, geçmişte olanlardır, şu anda yok, 
kullanılandır.  
 

• Kullanılana                    à madum denilir.  
• Kullanılacak olanlara  à gayr-ı mevcud denilir. 

 
Suret dahi olsa, bu hayal değildir. Hakikat; anda, nefs-ül emirde, âlem-i şehadette olan. 
Madum; yaşanmış, kullanılmış, geçmiş zaman. Gayr-ı mevcud ise; kullanılacak olan, 
gelecek zaman. Bunlar birbiri içinde in’ikas ediyor.  
 
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bu taşı, toprağı, sığırı, domuzu, yılanı, denizi, 
güneşi nasıl yarattı? Cenab-ı Hak, Cemalini Celali ile çarpıştırdı à Kemal denilen 
âlem-i şehadet çıktı. Allah Resulü Kab-ı Kavseyne giderken celal ile gitti, celal ile 
parmağını kaldırdı, cemal ile indirdi diyor şakk-ı kamer meselesinde. Celal ile 
parmağını kaldırarak sema sahifesinde bir nun’u bir elif yazarak iki mim yaptı diyor. 
Celal denilince hemen vurma, kırma anlamayın. Celal’de esbab yok. Mi’raçta celal ile 
gidiyor, cemal ile geliyor, âlem-i şehadette kemal oluyor. Cebinde paran olursa, 
sağlığın, kariyerin, meziyetin varsa yürüyüşün değişiyor, arkadaşın değişiyor, çevren 
değişiyor. Sen şimdi Kab-ı Kavseyne gideceksin, mülk ve melekûtunda gezeceksin, 
Allah ile görüşeceksin, geleceksin, bedevîlere kanaat edeceksin ve fiyakan 
değişmeyecek. İşte bu kemalini gösteriyor.  
 
Dünya niye bâki zannettiriliyor, anladınız mı? Madum ve gayr-ı mevcud. Geçmiş ve 
gelecek. Kullanılmış ve kullanılmış. Çarpıştırılmışlar. Şu andaki mevcudun kanatları bir 
açılıyor, ohooo. Geçmiş ve gelecek var gibi görününce, ucu bucağı olmayan hâl alıyor 
âlem-i şehadet. Bu tahayyülde oluyor. Bu iş orda oluyor. Yani fâniyi bekaya, bekayı 
fâniye dönüştürmek à tahayyülün yani hayalin işi. 
 

Fâni              Hayal             Beka 
 
“Hakikat hayale karışır” yani hakikat; an merkezli düşünmek iken, üçü birden 
düşünülünce an ortadan kalkıyor, hayal oluyor.  
 
Tasavvuf ehli nefsin tazyikinden, dayatmalarından kurtulmak için rabıta-i mevt esas 
yapmışlar. Ölüyor hayal ediyor. Öldüm, yıkandım, kefenlendim, tabuta konuldum, 
götürüyorlar, kabre girdim diye vs. hep hayal ediyor. Hakikat ise öyle değil, andadır. 
 
Sual: Hakikat nihayetlendiriyor mu? 
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Elcevab: Evet, hatlandırıyor. 
Madum ve gayr-ı mevcud, ya da geçmiş ve gelecek à hayal bunları çarpıştırıyor. 
Aynen celal ve cemal gibi. Allah taşı, toprağı nerden getirdi? Celal ile cemalini 
çarpıştırdı, farklı renk çıktı. 
 
Gayr-ı mevcud veya gelecek                Hayal             Madum veya geçmiş 
 
Ampulü biliyorsunuz. Kristale vurunca yedi tane renk çıkıyor. Işık à cemal, kristal (sert, 
direniyor) à celal, bir vurdu à yedi tane kemal çıktı. 
 
“Başındaki hayali uçurur”: hayal à tahayyülde. Metinde de “başındaki hayalini” diyor. 
Hayal his diyoruz ama arkasına bakarsan latifedir. Kuvvedir, kuvve-i hayaliye. Kuvve-
i akliye gibi güçtür. Bu nedenle şuurludur, ne yaptığını biliyor. Seni taşıdığı için 
güçlüdür. Hiss-i hayaliye denilmiyor, kuvve-i hayaliye deniliyor. 
 
Tasavvuf ile hakikat mesleği arasındaki fark şu: mesela film seyreden ne kadar kendini 
filmin içine koyarsa o kadar zevk alır. Tarikatta veya hayal mesleğinde ya geçmiştedir 
ya gelecektedir, ikisini cem edemez. Hakikat ehli, hakikat erbabı geçmişiyle 
geleceğe bakıp halde karar veriyor, halde düşünüyor, halde hayal ediyor. 
Geçmişiyle geleceğe bakıp halde (anda) hayal eder, ki buna hakikat mesleği 
denir. Eğer yalnız geçmiş veya gelecekte hayalen yaşarsan, Hayaliyyun olur. 
Hayaliyyun andan çıkıyor. Hakikat ehli anda hayalini kullanıyor.  
 
Tasavvuf ehli tahayyül ve tasavvurda yani serbest bölgede kalıyorlar. Ehl-i hakikat ise 
fikren yaşıyor yani akıl çerçevesinde taakkule taşıyor ve bir ilerisi ilim oluyor. İlim 
olması için deneylenmiş olmalı yoksa fikirdir. Hakikatın başladığı yerdir; fikir. Hayalde 
olan andan çıkıyor ama fikirde olan geçmiş ve geleceği anda tutar. Fikir; geçmiş ve 
geleceği anda tutandır. 
 
“Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip.. ve 
yıkanıyor.. kabre konuyor farz edip; düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve 
tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer… Fakat 
mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için, bu rabıtayı ehl-i tarikat gibi farazî 
ve hayalî suretinde yapmağa mecbur değiliz. Hem meslek-i hakikata uygun gelmiyor. 
Belki, akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zaman-ı hazıra getirmek değil, belki 
hakikat noktasında zaman-ı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır.” 
(Lem’alar 163) 
 
Onlar  à farazî ve 
          à hayalî 
 
 

• Farazî à Tasavvura 
• Hayalî à Tahayyüle 

bir surette kendilerini ölmüş 
• Tasavvur ve         edip ve 
• Tahayyül              yıkanıyor,” 

 
Serbest bölge 
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“Akıbeti düşünmek (tasavvur) suretinde müstakbeli zaman-ı hazıra getirmek 
(tahayyül) değildir.”  
 
Ehl-i tarikat tahayyül ve tasavvuru kullandıklarından, serbest bölgededirler. Orda 
kalmış. Orda kalan insanın hayatı nasıl oluyor? İtikad derslerimizi hatırlayın. Serbest 
bölgedekini itikad zannediyorlar. Hususî dünyasında kalıyor. Avamın tehlikesi: 
tahayyülünü ve tasavvurunu ve ondaki düşüncelerini itikad zanneder. Sistemi bozan 
sebeb de tam da bu idi işte. Bunlar fikre geçmemiş yani taakkule. Fikir seni geleceğe 
taşıyor yani serbest bölgedekilerini taakkule, fikre taşıyorsun. Düşünceleri fikre 
dönüştürmüşsün demek. O zaman üç zamanı da içine alıyorsun. Ehl-i tarikatta 
mesleklerinde tefekkür olmadığı için, düşüncede kalıyorlar. Bunun dahi neticesi: 
kontrolsüz hayaller, coşmalar, taşkınlıklar oluyor. Alameti: ölüm korkuları dehşet verir. 
Mezarı ve ölümü; Allah’sız düşünmek, fikirsiz düşünmek, merhamet-i ilahiyesiz 
düşünmektir. Ölüm korkusu hep serbest bölgedeki düşüncede kalmaktan oluyor. 
Taakkule, fikre geçememekten kaynaklanıyor. Hakikat yolu hayal yolu değil, çünkü 
taakkulü kullanıyor.  
 
“Hakikat noktasında; 
      Zaman-ı hazırdan istikbale  à fikren gitmek 
                                               à nazaran bakmak.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kısacası: Biri hususî dünyasında diğeri umumî dünyada. Fikir; umumî dünyadır, Edille-
i Şer’iyye’dir. Burada ilim var, akıl var, şatafat yok, vahiy var. Vahiy; akla muhatab 
oluyor. Hakikat mesleği; vahiy çerçevesinde, vahiy yöntemiyle bakıyor.  

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (ilim) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (taassub) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) à Akıl, Fikir (fikir yoldur), Tefekkür, Zekavet 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
                   

Hayal  Düşünceler, 
zanlar, şüpheler 
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İki mesleğin arasındaki fark:  

• Birisi; hususî dünyasını umumî dünya zannediyor. 
• İkincisi; akıl olduğu için vahiy ile bakar. 

 
25. Sözde şu misal var: Birinin eline gemide kehribar veya çubuk gibi bir şey denk 
geliyor. O gemide hep çubuk şeklinde hazine var zanneder. Diğeri lamba ile baktığı 
için her yere nazar ediyor. Biri kendi âlemiyle bakar, diğeri Kur’an’ın nazarıyla bakar. 
Birisi hususî dünyasını umumî dünya zannediyor. Diğeri ise fikir denildiği için 
taakkuldedir, vahye muhatabdır, vahiyle bakıyor. Hakikat mesleğinde kendi hususî 
dünyasını umumî dünya zannetmiyor. Fikir yoldur, yöntemdir, tefekkürle gidendir. 
Dağda yol açıldı mesela. O yol fikirdir. Fikir; yoldur. Giden; tefekkürdür. Alınan ise; 
başka şey.  
 

• Yol        à Fikir 
• Araba       à Tefekkür 
• Malzeme  à Sana Yüklenendir. 

 
Nokta-i Nazar: Üstad “hayalimde gittim, gördüm” dediği zaman Allah-u âlem 
taakkulünü de beraber götürüyor ve beraber çalıştırıyor ve böylelikle eylem katılıyor. 
Diğer türlü olsaydı, tahayyülde kalacaktı. Üstad vahiy ile aklı hayalde çalıştırıyor. Hayal 
abestir denilmez. Üstad da hayalini çok zaman kullanıyor. “Farazî ve hayalî gerek yok” 
denilince onları kullanma demek değil. Sırf hayal hâkim olmasın demek istiyor, çünkü 
sırf hayal hâkim olsa, tasavvuf gibi oluyor. 
 
Hayal; mazi ve müstakbel ve anı birden yaşatan sistemdir. Fakat oraya hâkim olmak, 
orayı anlamlandırmak vs. à onu taakkul yapıyor. 
 

• Levh-i Mahfuz  à (Dairesi) Daire-i İlim     à Âlem-i Misal 
• Arş                      à (Dairesi) Daire-i Hayat  à Levh-i Misal 

                  
Tahayyül ve tasavvur ettiğin zaman taakkule geçmemişsin henüz yani Levh-i Mahfuz 
değil. Fakat hayalin yaptığını akıl yapamaz. Mesela baltanın yaptığını iğne, iğnenin 
yaptığını balta yapamaz. Hangisi büyük iş yapıyor diye sorulmaz. Hayal; cesed hariç 
senin her şeyini taşıyor. Gittin ama mesela tanımadığın bir memlekete gittin ama dil 
bilmiyorsun yol bilmiyorsun. İşte burada aklını kullanacaksın. Türkiye’dekiyle kıyas 
edeceksin. Restoran yazıyorsa restoran olduğunu anlarsın. Yani hayal ile gittiğin yere 
tasarruf etmek, vahiy ile mümkün. Üstad hayalen âlem-i misale gitti. Birçok şey getirdi 
buraya. Hayal der: “Ben seni, cesedin hariç götürürüm”. Taşıdığını hazır ediyor. Üstad: 
“Sizi hazır görürüm” diyor. Hafız Ali’ye Üstad: “Sizinle görüşmek istediğim zaman 
hayalen sizi hazır ediyorum” diyor. Yani kişileri yanına getirebiliyorsun. Hayalin bir 
özelliği de var: sırf cesedi yok, yoksa her şeyi var, kimi burada sofrada hayal 
ediyorsam. Aynı varmış gibi de tesir ediyor, hissedersin. Hayal böyle tuhaftır. Seni 
hazır zamandan çıkarıyor, zamanın kanatlarını açıyor. Akıl da bu sisteme vahiy ile 
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bakıyor. Eğer vahiy ile bakmasa, tasavvufçular gibi hususî dünyası olan serbest 
bölgeyi umumî dünya zannedecek. Umumî dünya yapan akıl ile fikir yoluyla vahiy 
çerçevesinde bakması. “Fikren gitmek, nazaran bakmak”: nazaran à yani vahiy ile 
demek oluyor. 
 
Sual: Tasavvuf ehli vahyi kullanmıyor mu? 
Elcevab: Hayal ettiği anda kullanmıyor, fikir yok. Tasavvufta şeyhine tamamıyla 
teslimiyet var. Şeyhi ne diyorsa odur, sorgulayamazsın.  
 
Nokta-i Nazar: Tasavvufta tahayyül ve tasavvuru kullanıyor, taakkulü atlayarak 
tasdik’e geçiyor. İlim olmuyor, çerçevesi yok. 
 
Tahayyül ve tasavvur denilince artık serbest bölge olduğunu biliyorsunuz, 
tanıyacaksın. Fikir denilince hemen pergeli akla götüreceksin. Burada zekâvet var, fikir 
var, tefekkür var ve en önemlisi vahiy var. 
 
Şecere-i Hilkatte Âlem-i Misalin ve Levh-i Misalin yeri: 
 

 
          
11.11.2018                                                                              Küçükçekmece/İstanbul 

LEVH-İ MAHFUZ’UN DAİRESİ 

ARŞ’IN DAİRESİ 



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 59 
Tahayyül -5 
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Bu derslerde haricî bir şey anlatılmıyor. Bu sensin. Bu asrı helakete ve felakete 
götürmenin en büyük sebebi, saikı, kendi sistemini bilmemektir. Bilemediğin zaman 
kontrol edemezsin. Tanınmayan bir şey kontrol edilemez. Önce tanınacak, sonra kendi 
donanımlarını da bileceksin. Bildikten sonra onu kontrol edersin ve kanalize edersin. 
Tanımadığın bir şeyin ne olduğunun, nerden olduğunun, niçin ve nasıl vurduğunun 
cevabını bulamazsın. Didinip durursun. Çırpındıkça kaşınırsın. Hiç şansın yok. Yedi 
sene değil on yedi sene de ilaç kullanırsın. Kullansanda iyi olmuyorsun, doz 
arttırıyorsun, iki de bir doktor değiştiriyorsun, olmuyor. Şu anki tıp, cin ve şeytanı kabul 
etmediği için tahribatı görüyor ama kimin tahrip ettiğini bilemediği için sadece sonuca 
odaklanmış. Onun yapabileceği başka bir şey yok. Tanımlayamayınca psikolojik deyip 
çıkıyor. Cinin bedende tahribi ayrıdır, şeytan ayrıdır, ervah-ı habise ayrıdır, mevadd-ı 
şerire ayrıdır. Mevadd-ı şerire yani şerir mekânların insana yaptığı tesir ayrıdır, sende 
ayrı bir hastalık gözükür. Ervah-ı habise yani videolar ve kötü insanların tahribatıdır, 
mekân değil. Resulullah bil-mana diyor ki asm: “Sizin dostunuz odur ki, gördüğünüz 
zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatandır.” İşte dostlarınız ya ervah-ı 
habisedir veya ervah-ı âliyedir. Mevadd-ı şerire veya mevadd-ı âliye; iyi veya kötü 
mekân. Medreseler, camiler mevadd-ı âliye. Mekânın insan üzerindeki tesire örnek 
vereyim: 1.Kudüse gittiğiniz zaman buram buram mazi kokar, maneviyat kokar. 2. 
Kâbe. 3.Teravihe gittiğiniz zaman, üç aylardır vb. Cinnî şeytanlar, dimağa vehim yapar. 
Şeytanlar kalbe vesvese yapar. Bu derslerde araba tamirinden bahsetmiyoruz veya 
hastaya ilaç yazmaktan bahsetmiyoruz. Burada mevzu sensin, senden bahsediyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: Mevadd-ı âliye veya şerire mekân ise ve mekân donmuş zaman ise, 
mübarek günler de o zaman mevadd-ı âliye oluyor mesela cuma günleri. 
 
Bu dersler senin dışında değil. Bu sensin. Bunları bilmemenin bedeli dünya ve ahirettir. 
Fırtına buradan esiyor. Bütün soruların cevabı şudur: mesela adam sabah namazına 
beş dakika sonra kalkacağım demenin sebebi, kendini hakkıyla tanıyamamaktır. Veya 
adam namaz kılmıyor. Sebebi kendisini tanımamaktan kaynaklanıyor. Veya evde karı 
koca arasında kavga oluyor. İman-ı bil ahiret yok, kendini tanıyamamaktan. Ne soru(n) 
varsa, cevabı à kendini tanımıyorsun.  
 
Çünkü kendini tanırsan, 
1. Ben 
2. Kime? 
3. Nerede? 
4. Ne yapacağım? 
 
Kendini tanımıyorsun. Bu sistem bizde var. Buna delil bu asrın insanını en çok intihara 
sevk eden vehim ve vesvese değil mi? Asrın en büyük felaketi vehimdir. Ailelerin 
çökmesine ve adamın internette veya facebook’da arayışa niye giriyor? Üç çocuk 
anası yuvasını terk edip niye başkasına kaçıyor? Bu cinsellik değil. Cinsellik olsa zina 
yapar, terk etmez. Evi terk edenlerin yüzde doksanı kendisinden kaçıyor. Buhran 
geçiriyor. O sıkıntısını bu değişiklikle aşmaya çalışıyor. Sıkıntıyı aşma yöntemi olarak 

cevabı da zaten var. 
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görüyor. Daha ilerisini söyleyeyim. Niçin intihar ediyor? İntihar etmek için intihar 
etmiyor. Yaşadığı sıkıntıya çözüm olarak biliyor. Sıkıntısından kaçıyor. Artık 
dayanamıyorum diyor. Bu dayanamadığım o kadar korkunç ki intihar çözüm oluyor. 
Peki, serbest bölgeyi bilse, müsbet dört tane, menfî dört tane girenler olduğunu yani: 
 

 
Mevadd-ı âliye: ramazan, teravih vs. 
Ervah-ı âliye: güzel insanlar, güzel sözler (şu andaki konuştuklarımız gibi) 
Müslüman cinler: ilham eder, vehmini düzeltir (yapma, uyma nefsine vs. diyor, hep 
ikisini yaşarsın. “De-deme, yap-yapma”) 
Melekler: Kur’an ile alakalı ayetleri vahy eder. Peygamber olmadığımız halde nasıl 
vahy eder? Kur’an’da “Musa as’ın annesine vahy ettik” deniliyor. “Arıya vahy ettik, Arza 
vahy ettik” diyor Allah. Vahyin meratibi var. En yükseği peygambere gelendir. 
 
Serbest bölgeyi nasıl kontrol edeceksin? à Kontrol etmeye çalışmamakla 
kontrol edeceksin! Çünkü burası kontrol edilemez. Muhali taleb etmek, kendine 
kötülük yapmaktır.  
 
Serbest bölge;  

1. Her şeyin her yerde olduğu 
2. Her şeyin her mertebesi olduğu 
3. Her daim insanın kontrolünde olamayacağı 
4. İnsanın dimağını iksirleyip, kalbini mayalayandır 

 
Bunları bilince rahat ediyorsun. Sıkılıyor mu bir yakının? Hemen de ki: “Bu serbest 
bölge, oraya atıyorlar şimdi, birazdan geçecek”. Yani kurtulmaya çalışmamak lazım. 
Birazdan gidecek, gitmek zorundadır, çünkü alt veri tabanı yok. Sıkıntının gitmesine 
çalışma. Yaban arıları gibi sana musallat olur, daha berbat olursun.  
 
İnsanın psikolojisini bozan à niye kendime hâkim değilim? Olamazsın, çünkü 
insansın. 
 
Dimağın meratibleri sistemdir ve onlardan çıkanlarla o sistemdeki meratibler çalışıyor:  
tahayyül hayal ile, tasavvur vehim ile, taakkul akıl ile, tasdik ilim ile, iz’an imtisal ile, 
iltizam taassub ile ve itikad salabet ile. 
 

Tahayyül  à hayal 
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Tasavvur    à vehim 
Taakkul     à akıl 
Tasdik       à ilim 
İz’an       à imtisal 
İltizam     à taassub 
İtikad        à salabet 

 
Hayalin ifrat, tefrit, vasatı; Hayalin üç mertebesini konuşacağız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Her şeyin ama her şeyin ifratı; -muhabbetin, hayânın, şefkatin, edebin, aklın vs.- 
şeytandandır. Tefriti; nefs-i emmaredendir. Vasatı; Sünnet-i Seniyedendir. Tefritte 
nefs-i emmare çalışıyor. Nefs-i emmare çalışıyor derken: ölçüsü yok. Bir böyle, bir 
şöyle mesela sırat-ı müstakimi yok, bazen dostuna düşman, bazen düşmanına dost 
oluyor. Hayalimizin bir böyle bir şöyle çalışmanın sebebi, hayalimizin tefrit modunda 
olmasındandır, o anda. Belki yirmi dakikada yirmi defa güzergâh değiştiriyor kafa. O 
anda kontrol nefs-i emmarede. Üstad: “Gaye-i hayal olursa, kıblesine konulur” diyor. 
Gaye-i hayal olmayınca, “zihinler enelere döner” diyor Üstad. 
 
Sual: Gaye-i hayal dünyevî dahi olsa vasat mıdır? 
Elcevab: Gaye-i hayalin kendisi din olacak. Eğer din, Allah olmazsa, kendisi olur 
(enelere döner!). Dünyevî gaye-i hayal; ifrat modudur. Eğer bir adamın gaye-i hayali 
yoksa fok balığı gibi olur. Gecesi belli değil, odadan çıkmaz, gayesi yok, menfîsi bile 
yok. Gaye-i hayali; iman-ı billah ve ahiret olursa, o kişi dengede yani vasatta olur. 
Gaye-i hayali kendisi ise; zihinler enelere döner, ifrat. Yani vasattaki gaye-i hayal ile 
kemal olur. Gaye-i hayali var ama zenginlik, şöhret, kariyer; bu adam ene olur, kafası 
yukardan inmez, enaniyet gurur olur. Gaye-i hayali hiç yok; bunu doyuramazsınız, 
memnun edemezsiniz, sevindiremezsiniz, ne yaparsanız yapın, onu tatmin 
edemezsiniz. Ne yağsız ne tuzsuz derler ya, işte aynen öyle hiçbir şeye benzemiyor, 
mızmızdırlar. Gaye-i hayali olursa, bedeninde ne rahatsızlık olursa olsun, dinlemez, 

HAYAL 

İFRAT TEFRİT VASAT 

• Nefs-i emmarenin 
kontrolsüz 
çalıştırması 

 

• Aklın, kalbin ve 
ruhun kontrolünde 
olması 

•  Vasata koyan 
Edille-i Şer’iyye ve 
asrın imamlarının 
ölçüleri 

•  Gaye-i hayal 
 

• Şeytanın 
çalıştırması 

•  Hayal âyinesinde  
à rızasız    
à ihtiyarsız 
temessülatlar olur 

•  Gaye-i hayali 
kendisi olmuşsa, 
zihinleri ene’lere 
döner 
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hayaline koşar. Bedenine de “ister benimle gel, ister gelme” der. Gaye-i hayali kendisi 
ise, ne derler diye yaşar, ne derler diye giyinir, ne derler diye arabaya biner, ne derler 
diye ev alır.  
 
“Benim bu kadar şefaatçilerim var; benim namazda söylediğim her bir sözü aynen 
söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı; Kâbe-i Mükerreme 
mihrab hükmüne geçti. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip, tahiyyatta 
getirdiğim…” (Mektubat 393) 
 
Kendini okyanusta hayal et, havadasın. Geniştir, ucu bucağı yok. Hayal geniştir. 
Yukarısı çok yüksek, okyanusun dibi de yok. Bir de şu var: bütün âlemler birbiri üzerine 
bindirilmiş gördüm; hayal. Açılıyor ve kapatıyor, sinema perdesi gibi. Bu dördüncü 
boyut. Bakın: 
 
“ …bir zaman – küçüklüğümde – hayalimden sordum: ‘Sana bir milyon sene ömür ve 
dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa 
bâki fakat âdi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin?’ dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp 
birincisinden ‘ah’ çekti. ‘Cehennem de olsa beka isterim’ dedi.” (Şualar 222) 
 
“Hayalim ürktü” diyor, “hayalim beni götürdü” diyor. Dikkat ederseniz, hayale soruyor, 
o da kabul etmiyor. Burada bir tercih var. O zaman şuurludur. Hayal; şuurludur. Çünkü 
böyle bir kuva şuursuz olamaz. Bu tarz ifadeler çok var Risalede. Bu gözle bakarsanız 
görürsünüz. “Hayalen gördüm, hayalen gösterdi, hayal beni sevk etti, hayalen perde 
açıldı ve bundan istifade eden benim” diyor. 
 
Hayal; 

• Hayatlıdır 
• Şuurludur 
• Ruhludur 
• Akıllıdır  

 
Çünkü hayal ile tahayyül çalışıyor, akıl ile taakkul çalışıyor. Ona soruluyor. Bazı şeyleri 
kabul etmiyor, reddediyor. Hayal birbirine bindirilmiş à on sekiz bin âlem + 
yaşadıkları. Mesela Üstad sekiz sene sonra Barla’ya geldiğinde Çınar ağacına sarılıp 
ağlıyor. Tırrrrt sekiz sene önce okuduğu evradları getiriyor. Üstünden perdeleri kaldırıp 
alıyor. Sinema perdesi gibi. Perde ya her şeyin ortaya çıktığı yerdir ya da kapatandır. 
 
Sual: Ağlayan kim? Giden kim? 
Elcevab: Beden-i misalîlerimiz. Geçen hafta işlediğimiz konu bu. Ampul saniyede 60 
defa yanıp söner, yanıp söner. Bizim onu devamlı yanıyor zannetmemizin sebebi, 
mesafe kısa olduğu için. Dırrrrrrt. Biz de var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz, 
ilimden kudrete, kudretten ilime. Cesed; atom olarak gözükendir. Beden; anda olan. 
Cisim; gözükmez, gözüken ceseddir. Gidenler; beden-i misalîlerdir yani dırrrrtlar. 
Bunlar âlem-i misale gitmedi, âlem-i misalin dairesi olan levh-i misale gittiler. Onlar 
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orda duruyor. Gittiler diye bende yok mu oldu? Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdek 
boş mu şimdi? Kafamdaki bütün ilimlerle kitap yazsam, kafam boşalır mı? Âlem-i misali 
dairesi olan levh-i misale gidenlerin hepsi hayalimde birbiri üstüne bindirilmiş duruyor. 
Çınara sarıldığı zaman dırrrt- sayfa gibi düşün – açılıyor. Hayal “işte burası Said” diyor 
ve onu oraya götürüyor. Bunun kârı nedir? İyi olmak istiyorsan, hayal defterine bak 
bakalım. Düğünün, ders, namaz veya başka bir mutlu anın veya gününü hayal et. 
Ordasın ve mutlusun! Çünkü hayal ettiğin anda, atom hariç her şeyin ordadır. 
Peygamberler ve evliyalar hariç biz cesedimizi götüremiyoruz. Onlar cesedlerini de 
hayal ettikleri yere götürmüş.  
 
Nokta-i Nazar: İnsan yaşadığı yere hayalen gider de hiç tanışmadığı birini nasıl tanır 
veya hiç görmediği yere nasıl gider? Mesela Geylani Hazretleri geldi diyor. Nasıl 
tanıdı? Ceziret-ül Araba hayalen gidelim diyor ama hiç görmedi. Hayatında hiç 
yaşamışlığı yok ama ruh her an her yerde olduğundan, varlığını hissediyor. 
 
Evet, fiziği putlaştırdılar. Bundan başka bir varlık yoktur dediler. Ama bu ateistlik 
kuantum fiziği ile çöktü. Amerika’da CİA şu anda paralel evrenlerle, cinler âlemiyle 
çalışıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Hayalimizde bu üçü var: 1. Kendi yaşadıklarımız, 2. Var olup ama hiç 
yaşamadıklarımız yerler veya şeyler (Üstadın Ceziret-ül Arab’a gitmesi gibi) ve 3. 
Mümteniler var yani hiç vücuda çıkmamış (seni iki kafalı hayal ettiğim gibi). Hayal levh-
i misale gidebildiği gibi (orda yaşanılanlar var) mümtenilerin olduğu Levh-i Mahfuz’a da 
gidebiliyor. 
 
Toplayayım birkaç tane ifadeyi: bir perde açıldı, kapattı, hayale ruhumu bindirdim, 
aklımı bindirdim, akıl diyor ki “Benim kanatlarım yok, sizin gibi uçamam”. 
 
Hayalin dört boyutu var;  

1. Yüksek 
2. Geniş 
3. Derin 
4. Birbiri üstüne bindirilmiş âlemlerin yumağı 

 
“Perde geliyor, perdesi kalkıyor”: bu gösteriyor ki hayal birbiri üstüne bindirilmiş. Bütün 
varlığın timsal-i suretleri, misalleri à hepsi hayale bindirilmiş. 
 
Yaşıyoruz ama farkında değiliz. Mesela ben çocukken dedemle çobanlık yapardım. 
Sığırlar oylarken dedem taşa yaslanırdı. Ben de sığırla oynardım. Bazen de dedemin 
yaslandığı taşa çıkar dedemle oynardım. Bir iki sene önce o taşa gittim oturdum. 
Birden hayalen o zamana gittim ve o zamandaki bütün hisleri, fikirleri, hareketleri, 
koşuşturmaları bile nerdeyse birebir yaşadım. Size en çok tesir eden anlar var ya, 
mesela bir hastane kapısında çocuğunuzun doğumunu beklediğiniz an. Şimdi çocuğun 
doğumunu bekleyen biri gelse, senden dua istese, sen de hayalen o anlara, kendi 
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çocuğunun doğumunu beklediğin anlara gidersin. Ya çok acı ya da çok mutlu anlara 
çabuk gidiliyor. Adresi çok belli. Cesed hariç cisim + cismaniyet + beden-i 
misalîlerle gidiyoruz oraya.  
 
Biz fiziksel âleme sıkışmışız. Hani derler ya: ayakkabı ile takke arasına sıkışmış. Fizik 
âleminde mucize şudur: bir şeyin bir anda çok yerde olması. Metafizikte, Kuantum 
fiziğinde ise mucize: bir şeyin bir yerde olması, çünkü kuantum fiziğinde bir şey olması 
gereken her yerdedir, tutamazsınız. Cennette de öyledir. Bir şeyi bir yerde 
tutamazsınız. Beden-i misalîlerin kadar cennetin olacak senin. Allah bizi affetsin, bize 
merhamet etsin ki, biz varlık boyutunu sırf atom yani sureti zannetmişiz. Bu burada ise, 
şurada değildir demişiz. Kuantum fiziği ama var diyor.  
 
Nokta-i Nazar: Hayali anlarsak, bizim Hızır’ımızla, ikizimizle tanışacağız. 
 
Evet, kesinlikle ikizin à tahayyül ve tasavvur. Hayal; donmuş melektir, meleğin vücud-
u haricîsidir, nefs-ül emirdeki karşılığıdır, varlıktır, basar sıfatının azamî tecellisidir.  
 
“…bir zaman – küçüklüğümde – hayalimden sordum: ‘Sana bir milyon sene ömür ve 
dünya saltanatı verilmesini, fakat sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa 
baki fakat adi ve meşakkatli bir vücudu mu istersin ?’ dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp 
birincisinden ‘ah’ çekti. ‘Cehennem de olsa beka isterim’ dedi.” (Şualar 222) 
 
Soran: Üstad. Cevap veren: hayal. 
 
Nokta-i Nazar: 23. Sözdeki saray gibi tam saray olmuş, her şey yerinde. 
 
Tarihçe’de “hayalini bile israf etmemiş” deniliyor. Paraya, dolara, Ayşe’ye, Fatma’ya, 
Ali’ye, Hüseyin’e kullanmamış. 
 
Nokta-i Nazar: Üstadın hayaline sorduğu soruyu ben şahsen tasavvur veya daha çok 
taakkulüme sorarım. Ama Üstad direk hayale soruyor. 
 
Hayal, akıldan daha geniş alana sahip. Akıl; âlem-i şehadetteki ilişki ve çelişkiyi 
çözüyor. Hayal ise; âlem-i gayb, melekût, âlem-i şehadet hep içinde. Biz alışmışız 
hemen akla soruyoruz, akıl hâkim ya güya. Ama Üstad kendini yönetiyor. Akla dur 
diyor. Saraydaki üçüncü kattakinin sorusu değil bu, birinci kattakinin sorusu diyor, bu 
sorunun muhatabı sensin diyor. Üstad kendini bildiği için kendini yönetiyor. Biz 
bilmediğimiz için dümdüz gidiyoruz. Bizim karşımıza bir şey çıkınca soran da akıldır, 
sorulan da akıldır. Ama burada soran ister akıl olsun ister ruh olsun, sorulan hayal. 
Hayal en düşük güya. Zahirde en kesifi hayaldir, bu nedenle en camidir. En cami o 
olduğu için soru ona soruluyor. 
 
Ölüm korkusunu buradan çıkardım: bizim başımıza bir şey geldiği zaman veya bir 
şeyde zorlandığımız zaman hemen ilk önce başvuracağımız şey elimizdeki 
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malzemelerden ya servettir ya sağlıktır ya akıldır. Mesela ölüm korkusunu ne ile 
giderecek? En güvendiği sistem akıl. Akla sorduk: “Ölümü çöz, bize teselli getir, bir şey 
anlat”. Akıl diyor ki: “Sözler 27 de dediği gibi ben bir aletim. Bulunduğum âlem-i 
şehadetteki ilişkileri ve çelişkileri çözerim yani emr-i nisbî ve emr-i itibarîleri çözerim. 
Çiçek-göz ilişkidir. Karanlık-aydınlık çelişkidir. Ölüm bu âlem-i şehadetin dışında 
olduğu için, bir kapı olduğu için, ondan sonrasını bilmiyorum, çünkü benim kanadım 
yok, uçamam. Bana âlem-i şehadettekileri sor. Daha önce ölmediğim için, oraları 
bilmiyorum. Ben oraları bilmem, âlem-i şehadetle kıyas eder sana bir çözüm bulurum.” 
 
Barla 189: “Sonsuz Rahîm olan Hâlık-ı Azîm’in kusursuz olan bu kasrını temaşaya 
doyamayan ruh, kendine avdet ediyor. Rahmetin nihayet derecede incelikleriyle 
tanzim ve idare edilen cisme bakıyor. Duyguları arasında yalnız muhayyilesine hasr-
ı nazar ediyor. Bu muhayyilenin dimağda kendisine tahsis eden mahalli, bir hardal 
tanesi kadarken, her zaman bütün âlemi sinema şeritleri gibi hayal hanesinde 
dolaştırır.” Akılla bitmiyor. Akıl, ucu belli olmayan hayal âlemini dolaşıyor. 
 
Ölüm korkusunda akıl ruha “ben bunu bilmiyorum” diyor. Bilinmeyen şey korku salar 
ama bilindiği anda havf olur. Ölüm akılla çözülemez. Tıpla, kimyayla mezar sonrasını 
çözemezsiniz. Akıl alettir. Termometre ile basıncı ölçemezsiniz, basınç barometre ile 
ölçülür. Ruh akla diyor ki: “Hayale bin”. Hayalde, âlem-i gaybın ve âlem-i şehadetin 
birbirine bindirilmiş bütün âlemler var. Akıl hayale binince, esbabsız âlemlerle tanışıyor. 
Rüşd oluyor, doğma orda oluyor. Ondan önce buluğ çağındaydı.  
 
Nokta-i Nazar: Peygamber asm mi’raca gidince gözü şaşırmadı, kalbi yalanlamadı. 
Demek önceden hayali çalışmış, hayalen gitmiş. Öyle bir iman etmiş ki âlem-i 
şehadette iken oraları dolaşmış. 
 
“İşte madem mahiyet-i insaniyenin bir hizmetkârı olan kuvve-i hayaliyeyi bu 
dünya lezzetleri tatmin etmiyor.” 
 
Hayal; canlı, ruhlu ve şuurludur. Ne istediğini niçin istediğini biliyor. Hayal ne 
istediğini biliyor. Yukardaki cümlede “tatmin olmuyor” diyor. Sana bir milyon sene ve 
dünya saltanatı verilecek ama sonunda hiç olacaksın. Ya da kısa bir ömür ama 
sonunda beka verilir. Hayal bekayı istedi. Öyle bir birim ki hayal, direk mahiyet-i 
insaniyeye bağlı! Çok ilginç! Biz her şeyi akılla çözmeye çalıştık. Akılla her şey 
çözülmez. Aklın mazi ve müstakbeli yoktur. Akla mazi ve müstakbeli veren; hayal 
hakikatıdır, beden-i misalîlerdir. 
 
Hayal; bizim canımız sıkıldığında kullanılan, bir mekânı görüp de kenara atılan değil. 
Aklın iz’acatından hayal ile kurtuluyor insan. Bu nedenle hayale sığınıyoruz. Güzel bir 
manzara hayal ediyorsun, güzel bir şey hayal ediyorsun, dolaşmak, gezmek dahi 
hayali çalıştırıyor. 
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Baksana ah çekiyor! Beka istiyor! Canın sıkılınca üstüne oturup dolaşılan sırf değil. 
Üstüne kim oturdu hayali, ne istiyor ve nereyi istiyor? Bunlara göre seni rahatlatmak 
için habire sana yeni yeni şeyler ve yerlere götürüyor. Devamlı senin için gece ve 
gündüz aktif. Şuurlu olmamış olsaydı, senin meyline ve arzuna uygun çalışmazdı.  
 
Sual: Canlı ve şuurluyu nasıl anlayacağız. Sıkça kullanıyoruz. Müstakil bir şuur ve 
canlılıktan mı bahsediyoruz yoksa benim ruhum ve şuurumun onunla taallukuyla bir 
şuurluluk mu? 
Elcevab: Nasıl oluyor bilmiyorum ama hayalin kendisine ait bir şuuru var. Çünkü “ben” 
yani ene sordum diyor, çocukluğumda. İstersen ruh de. Hayal istemiyor. Bu bizim şuur 
değil. Mesela bitkisel hayatta olan bir insanın kendi şuuru çalışmıyor ama sistemin 
şuuru çalışıyor. İki şuur okumuştuk. Birinci şuur dimağda, ikinci şuur kalbde. Hayalin 
kendisine has bir şuuru var. Buna dair metinde geçen bir yer var, sonra geleceğiz 
oraya. Hatta dimağımızdaki şuur, bu şuurların toplamı imiş. Birinci şuur dediğimiz şuur, 
dimağın yedi meratibinin şuurlarının toplamıdır. 
 
Nokta-i Nazar: Mahiyet-i insaniyenin hizmetkârıdır hayal dedi. Mahiyet-i insaniye; 
hayatlıdır à İsrafil, ruhludur à Azrail, şuurludur à Mikail, hayaldir à Cebrail. 
 
Bir şuurum var, benim ama tahayyülün, tasavvurun, taakkulün vs. bunların kendilerine 
ait bir şuuru var. Bakın, hard disk bilgisayarla çalışıyor ama kendine ait bir sistemi var. 
Bilgisayar onu aktif ediyor. Benim şuurumun dışında hayalde bir şuur var. Bitkisel 
hayatta olsun, rüyada olsun, canın sıkıldığı zaman meylinin ve arzunun ihtiyacına göre 
rahatlatan hayal çalışıyor. Canın sıkılıyor, vadide dolaşıyorsun. O anda hayal bir şeyler 
getiriyor. Senin meyline, ihtiyacına, çıkışına, panzehir olacak, ilaç olacak şeyler 
getiriyor. Beni tanıyor ve o zaman benim şuurumun dışında bir şuuru olması lazım. 
Benim şuurum olsaydı, benim gibi çalışırdı. Benim şuurumun dışında çalışıyor. Ama 
nasıl bir şuuru var hayalin bilmiyorum. O küçük şuurla büyük şuura bağlanıyor. 
 
Sual: Sizin bir Rabbiniz var, benim bir Rabbim var, bir de Rabb-ül Âlemin var. Allah’ın 
rahmeti size tecelli edince, Rabbinizden mi tecelli ediyor yoksa Rabb-ül Âlemin’den mi 
tecelli ediyor? 
Elcevab: Rabb-ül âlemin kendisi bende Rabbim olarak gözüküyor. Eğer Rabb-ül 
âlemin direk bana vursa, Keban elektriğine direk bağlanmak gibi olur. Evin duman olur. 
Bana benim kadar tecelli ediyor.  
 
Hayalin şuurunu bulursak, şifreyi alırız zaten. Saraya giriyorsun zaten o zaman yani 
hayalin mahiyetine giriyorsun. Hayal benim bir cüz’ümdü, o noktada onu ihata etmiş 
olurum. Benim dışımda bir şuuru var. Bunu çözünce, mahiyeti insaniyeye geçmiş 
oluyorum. Benim eczam iken efradım oldu. Hayalin sistemine girince, âlemlere 
gireceksin. Hafız Ali abinin ve Hüsrev abinin sarayda dolaştıkları gibi. 
 
Bir şeyi düşündün, düşündün, hayal ettin, sana tak diye koridor açılıyor. Buna misal 
askerlikte saatinin camıyla sigarasını yakan asker. Camı güneşe tutuyor, güneşin ısısı 
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yoğunlaşıyor camda bir noktada ve sigara yanıyor. Veya sokak lambaların panelleri. 
Güneş enerjisi ile renkli lambalar yanıyor. Güneş yeşil değil ama lamba yeşil yanıyor. 
Aynen bunun gibi âlem-i misal de bende hayal oluyor. 
 
Hayalin kendine has şuuru var, bu kesin, çünkü şuurlu insan olan ben benim şuurumun 
dışında bir şuura soruyor. Hayaldeki şuur benim şuurumun aynısı olsa, ben bana mı 
sordum? Olmaz ki! 
 
Nokta-i Nazar: Belki şöyle de diyebiliriz: Suret hakikatına veya mahiyetine soruyor.  
 
Şuurlu olmamış olsaydı, senin meyline ve arzuna uygun çalışmazdı.  
 
Hem hayal;  

• kuvve-i akliye, 
• kuvve-i gadabiye, 
• kuvve-i şeheviye 

 
Hayal; 

• aynadır 
• lezzettir 
• gözdür 
• taşınmaya vasıtadır 
• mekândır 
• güçtür 
• kuvvedir 

Bu hayal kuvvesinin de istedikleri var, yani bu da istiyor! Hayal beka istiyor yani onun 
da istediği var. 
 
“İşte madem mahiyet-i insaniyenin bir hizmetkârı olan kuvve-i hayaliyeyi bu 
dünya lezzetleri tatmin etmiyor.” (Şualar 223) 
 
“Bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor.” Tatmin olmuyor hayal! Adam yani hayal ne 
istediğini çok iyi biliyor. Faniyi istemiyor. Şuurlu olmamış olsaydı ne istediğini, niçin 
istediğini bilmezdi! 
 
“Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim… Ben 
de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla 
sevindim ve şükrettim.” (Şualar 259) 
 
“Şimdi hayalen, istikbalde hakikaten”; nerde gömülmüşüz görün. Mezarlığımız neymiş. 
Mezarlığın karşılığı hayal. 
 
 
 

gibi kuvvedir, güçtür, mekandır, 
taşınmaya vasıtadır, gözdür, lezzettir, 
aynadır. 
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Her şeyin 
• sureti 
• kanuniyeti 
• hakikatı 
• mahiyeti 

 
“şimdi hayalen, istikbalde hakikaten”; şimdi à suret, istikbalà hakikat. Hakikat; hakaik-
i eşya-i sabitetun, esma-i İlahiyedir. 
 

• Suret    à âlem-i şehadet 
• Kanuniyet  à insandaki yazılımı 
• Hakikat      à suretteki ve insandaki yazılımın aslı, esma, esma menşe’li 
• Mahiyet    à sıfat menşe’li 

 
“Şimdi hayalen, istikbalde hakikaten göreceğim”: şimdi biz kabrin suretindeyiz. 
Münker Nekir bize soru soruyor yani önümüzdeki tercihler. Tercihi olmayan bir şey 
söyleyin. Yatayım mı yatmayayım mı, namaz kılayım mı kılmayayım mı, vereyim mi 
vermeyeyim mi? 
 
Kabrin suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyeti; 
 

• Sureti     à âlem-i şehadet 
• Kanuniyeti  à insanın hususî dünyası ki hayalim 
• Hakikatı    à esmaların cilve & cemal & nakış & sanatına hapsolmak 

                         toplamı olan bildiğimiz               
• Mahiyeti    à sıfattaki vücud, mahiyet-i zatiyeye göre “ene”ye göre kabir 

 
Kabir 

• seni örten,  
• seni sorgulayandır,  
• senin içini dışarıya çıkartan yerdir.  

 
Bu yer ha mezar olsun ha burası olsun, fark etmez. 
Âlem-i şehadet kimisine kadın kabir olmuş, kimisine para, kimisine kariyer, kimisine 
enaniyet, kimisine şöhret 

• içine girip kaybolduğu yer, 
• sorgulandığın yer, 
• ortaya çıktığın yer. 

 
Âlem-i şehadet, âlem-i gaybın üstüne örtülmüş tenteneli perdedir. Neden burası 
fıtratımızın kabridir? Fıtratımızda bir anda her yerde olmak var, hastalık istemiyoruz, 
beka istiyoruz, ebed istiyoruz fakat burası fani ve ölümlü. İşte bu ruhun kabridir. Ruhun 
kabri; bedendir. Çünkü ruhun fıtratına hiç uygun bir yer değil. Ruhu buraya sıkıştırmak 

var
. 
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zordur, beden-i misalîde konuşmuştuk. Her yerde olabilen ruh bir yerde durmak 
istemez. Şuna benzer: odun; nurun, dumanın, ışığın kabridir. Odun, odun olarak 
gözükmüş ama içinde nur var. Âlem-i şehadet, bizim kabrin suretidir. Kabrin kanuniyeti, 
âlem-i şehadetin insandaki yazılımıdır. Hakikatı; âlem-i şehadette ve insanda olanın 
kaynağı, esmadır.  
 
Sual: Hakikatında ‘bildiğimiz kabir’ nedir? 
Elcevab: Şahid olduğumuz kabrin aslı. Esmaya göre kabirdeyiz. 
Kabrin çeşitlerinden biri de onaylanmak takıntısı, hased, nefret, intikam. Kabir; bizi 
örten, âlem-i şehadetten alakamızı kesen, içimizi dışımıza bir vesileyle sorgulattıran, 
dışarıya çıkartan, -nasibin varsa- kendimizi tanımamıza vesile olan. Kabir, seni âlem-i 
şehadetten koparıyor. Uyku da kabirdir, ölümün kardeşidir. 
 
Kabrin mahiyeti: Sıfat-ı zatiyede vücud var. Mahiyet-i zatiyeye göre ve onun bizdeki 
karşılığı olan ene’ye göre sıfattaki vücud bile kabirdir. 
 
Üstad diyor ki “istikbalde hakikaten, şimdi hayalen göreceğim kabrime girdim”: 
istikbalde hakikaten gireceği kabri hayal ile özdeş yapıyor. Kabir hem seni örten hem 
seni açığa çıkartan dedik yani iki yönlü çalışıyor. Senin kabrin, âlem-i şehadetini örten, 
devre dışı yapan ama aynı zamanda âlem-i gayba göre her şeyini ortaya çıkartandır. 
Perde gibi: bir örten perde var, bir de sinema perdesi gibi gösteren perde var. Hayal 
dahi iki yönlüdür. Seni hem örten hem açığa çıkartandır. Üstad “istikbalde hakikaten, 
şimdi hayalen kabre girdim” diyor. 
 
Kabrin sureti à hayaldir. Hayalen kabrinden çıkacaksın. 
 
Sual: Bir şeyi hayal etmek ile tasavvur arasındaki fark nedir? 
Elcevab: Mekânı oluşturan hayaldir. Sen evde iken hayalen buraya gelebilirsin. 
Mesela derse gelemeyen bir kardeş var. Bu saatte burayı hayal edebilir ama ne 
konuşuyorlar, bu tasavvurdur. Tahayyül; mekânı oluşturuyor. Tasavvur; içerisini 
dolduruyor.  
 
Şecere-i hilkat haritasına bakın. Âlem-i şehadette doğum var, kabir var, buradan tekrar 
geçeceksin. Sen ise Arş-ı Azam’dan aşağısı olan her şeysin. Arş-ı Azam’da mısın, 
Levh-i Mahfuz sana kabir. Levh-i Mahfuz’da mısın, Arş sana kabir. Arş’da mısın, vs. 
bir altı hep üste göre kabir. Âlem-i berzah ise âlem-i şehadetin üstü olan 7 kat semanın 
bir üstü. Senin korktuğun burası. Bırak onu. Berzahtan korkmamızın sebebi, 
kendimizle tanışmak istemiyoruz. Hâlbuki berzahın üstü Levh-i mahv ve isbat, sonra 
Kürs, sonra vs. adam Arş’a gelmiş, Cenneti ne yapayım diyor. Cennet, Arş’a göre 
kabir. Belki de Levh-i Mahfuz’a geçmiştir. Lem’alar 104 de: “Gayet nadir olarak Levh-i 
Ezelî’ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor.” Allah Cenneti bisiklet olarak 
kullanıyor ehl-i hakikata. Çocuk Kur’an öğrensin diye baba bisikleti vasıta yapıyor, 
Kur’an’ı gaye yapıyor. Çocuk ise çocuk kafalı olduğu için bisiklet ona gaye, Kur’an’ı da 
vasıta yapıyor. Allah bize bizi vaad ediyor. En büyük nimet aslında biz bizeyiz. 
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Kendimizi tanımlama adına bizi bize vadediyor. Cenneti vasıta yapıyor. Gayesi seni 
sana bildirmek. Aşağılarda çabalayan insan Kur’an’ı vasıta yapıyor, bisikleti almak için. 
Levh-i Mahfuza çıkan Levh-i Ezelî ile muhatab. Kur’an canlı, ruhlu, şuurlu, latifeli. Levh-
i Mahfuz’da kâğıt üzerindeki Kur’an’ı arama. Oraya kâğıt inmemiş. Çekirdekten ağaç 
çıkıyor diye, çekirdekte odun, çiçek arama. Kur’an, âlem-i şehadette ses ve harf olarak 
ortaya çıktı. Levh-i Mahfuz’da öyle bir şey yok. Üstad 4. Şua’da “bu ayet bana dedi ki” 
diyor. 
 
Ruh âlem-i ervahtan ve akıl Levh-i Mahfuz’dan haber verdiği gibi, hayal âlem-i 
misalden haber veriyor. Âlem-i misal öyle bildiğimiz gibi canlı, ruhlu bir fotoğraf albümü 
gibi değil. O bir sıfatı. Senin şu anki haletindeki bütün tahayyül ve tasavvurundakilerin 
hepsi levh-i misale gidiyor. Senin şu anda iç âlemin resim mi? Haletlerin resmi olsaydı 
ne yapardın? Onlar canlı ve ruhlu beden-i misalîlerimiz. Hepsi sensin. Bütün haletlerin 
andaki resimleri sana gösterilse idi, kendinden kaçardın. 
 
Kabrin sureti; dünya. Kanuniyeti; hayal, insanın kendi hususî dünyasıdır. Umumî 
dünyaya göre hususî dünyası kabirdir. Kâinat kabirse, kâinatın karşılığı olan insan da 
kabirdir. Üstad kabir ile hayali izah etmeye çalışıyor. İkisini beraber aynı manada 
kullanıyor. Şöyle diyebilirsin: senin kurduğun hayalin ya seni kabre sokuyor, ya da 
kabirden çıkarıyor. Çünkü hayal ya çökertir ya çıkartır.  
 
Sual: Hayalden kabre nasıl intikal ettiniz? 
Elcevab: Hayal ve kabir, ikisi çok dehşetli ve çözülmemiş iki mevzu. Kabir; dar, soğuk, 
karanlık ve kimsesizdir. Hayal da aynen böyledir. İkisinin kanuniyeti aynı olduğu için, 
hayalden kabre intikal ettik. Çünkü Üstad kabri anlatırken kullandığı yöntem: hayal. 
 
Nokta-i Nazar: Hayatımızdan hayalimizi almışlar, hayalimizi yok etmişler, 
hayalimizi çalmışlar. Hayalini çalınca, hayatın anlamsız kalıyor. 
 
Hayalimizi filmlerle, cep telefonlarıyla, internetle çalıyorlar. Hiç kendimi yaşamadım, 
hayalimi yaşamadım. Hep kendimden korktum. Sonra öyle bir hale geldim ki, beni 
anlatan dersten korktum. “Anlamıyorum” diye kaçıyorum dersten. Aslında kendisinden 
kaçıyor, korkuyor. “Çok derin ders” diyor. Derin olan sensin. “Dersler derin ve çok 
yüksek” diyor. Derin ve çok yüksek olan sensin de ondan. Haberin var mı? Azamet ve 
Kibriya’nın tecellisisin. Kendin kendinden korkuyorsun. Kendinle tanışmaktan 
korkuyorsun. Kim aynada gözüne baksa, dehşet alır, kâmil insanlar hariç. 
 
Sual: İnsan kendisinden korkmasının sebebi kendisini tanımlayamaması mı? 
Elcevab: Aslında ifade edemiyorsun aklen, çünkü akıl işi değil. Ruhun kalbini görüyor. 
Seyreden ruh, seyredilen yer kalb. İç âlemini seyrettiğin için, pisliklerden dehşet 
alıyorsun. 
 
“…gurbet vahşeti beni sıkarken…” (Şualar 258) 
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Gurbet à vahşettir. Afrika’da yapılan safarileri düşünün. Bir yerde timsah, bir yerde 
sırtlan, bir yerde ayı, bir yerde yılan, bir yerde akbabalar vs. var, kaçışın yok. Bir tanesi 
seni yiyecek, bir şekilde öleceksin. Hangisiyle ölmek istersiniz? vahşet budur. Gurbet 
Rize’den İstanbul’a gelmek değildir. (Şecere-i hilkat haritasını göstererek) gurbet 
budur, âlem-i şehadete atılmışız. “Asl-ı memlekete, vatan-ı aslîye ey ehl-i iman, idhal 
edileceksiniz!” Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz. Neredeyiz ki döneceğiz? 
Gurbetteyiz. Gurbet böyle vahşettir. Burada cenneti arıyorsun. Niye rahat değilim? 
Niye istediğim olmuyor? Burası gurbet, safari. Canavarlar seni yemeğe çalışıyor, sen 
sineklerle uğraşıyorsun. 
 
“… ve boş dünya başıma yıkılırken, melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi 
imdadıma geldi. Kâinatımı ve dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhanilerle doldurdu, 
âlemimi sevinçle güldürdü. Ve ehl-i dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla 
ağladıklarını gösterdi.” (Şualar 258) 
 
Zahirde ehl-i dalalet güzel yaşıyor oysa “ehl-i dikkat nazarında, zaafı gösteren 
tekebbürün ile, aczi gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasannuun ile kendini 
halka mudhike” yaptı. (Sözler 315). 
 
“Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok 
meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı.” (Şualar 258) 
 
Metnin bu cümlesini izah eden atıf yapalım: “Hayat, bir hakikat-ı hariciyedir. Vehmî bir 
emr, hakikat-ı hariciyeye yüklenemez.” (Sözler 510) 
 
Hayal de hakikat-ı hariciyedir. Yani nefs-ül emirde varlığı var, vücud-u haricîsi var 
illa atom değil. Cinler, şeytanlar, melekler gibi. Melekler, hakikat-ı hariciyedir. Kanunlar, 
hakikat-ı hariciye değildir. Onların dizginlerini nefs-ül emirde tutan, vücudunu ifade 
eden meleklerdir. Hayal dahi hakikat-ı hariciyedir yani nefs-ül emirde bir hakikattır. 
Hariciye denilince hemen atom gibi düşünmeyin. Atomdan olmayan bir vücudu var. 
Hayal da hayat gibi hakikat-ı hariciyedir. Hayatın vücud-u haricîsi İsrafil’dir. Hayat bir 
vücud-u harici sahibi olursa, hayatın içindeki bir sistem olan hayal vehmî olur mu? 
 

• Hayal de; hakikat-ı hariciyedir. 
• Hayal de; kuvve-i hayaliyedir. 

 
Nasıl ki kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviyenin vücud-u haricisi var, 
aynen öyle de kuvve-i hayaliyenin de vücud-u haricisi var. Hakikat-ı hariciye; esmanın 
dışarıdaki vücudu, tezahürü. Hayal; hakikat-ı hariciyedir, vücud-u haricisi vardır, nefs-
ül emir hakikatıdır. Mahlûk olması için atom olması şart değil. 
 
Hayal de; güçtür, gözdür, mekândır, şuurdur, muhatabdır, lezzettir, oraların burada, 
buraları oraya taşıyan berzahtır. Melaikenin vücud-u haricisi, nefs-ül emirdeki vücudu 
hayaldir. Metinde hayat için vehmî bir emir olmadığını, bir hakikat-ı hariciye sahibi 
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olduğunu söylüyor. Kanunlar da bu hayatın içinde cereyan ediyor. Kanunların hariçte 
vücudları yoktur ama hayatta icraat yapıyor. Kanunların hariçteki vücudu meleklerdir 
deniliyor. Bu kanun için böyledir. Hayal kanun değil, kuvadır. Kendisi zaten bizzat 
hakikat-ı hariciyedir yani direk melektir.  
 
Sual: Her hakikat-ı hariciye melek midir? 
Elcevab: Her hakikat-ı hariciyenin vücud-u haricîsidir, müekkel melaikesi vardır. 
Ervah-ı habise bile gübreye müekkel. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk 
eden mevadd-ı şerire. Şerir maddeler mesela zehir. Vücud-u haricisi var ama müekkel 
melaikesi yok. Onun yerine ervah-ı habisesi var. 
 
Sözler 246’da;  
İnsanın 

1. istidadatını bozan ve               mevadd-ı şerire 
2. yanlış yollara sevkeden          ervah-ı habise 

 
Mevadd-ı şerire maddedir, müekkeli olan ervah-ı habisenin donmuş halidir. Mefhum-u 
muhalifiyle: 

1. istidadatını ihya eden             mevadd-ı âliye 
2. doğru yollara sevkeden         ervah-ı âliyeler 

 
Hayal, melaikenin vücud-u haricîsidir; Şimdi iz takip edelim: Hayat mı daha cami, 
hayal mi? Hayal mi hayatın içinde, hayat mı hayalin içinde? Hayal hayatın içinde 
olduğuna göre hayatta cari olan kanun hayal de de caridir. Üstad diyor ki: kanunların 
vücud-u haricîsi yoktur, yani hakikat-ı hariciyeleri yok, yani nefs-ül emir yerleri yok, yani 
itibarî emirlerdir, düşüncede vardırlar. Ama icraat var. O kanunların hakikat-ı 
hariciyeleri, haricî vücudları, yani varmış gibi bizi aldatan bir vücudları var. O kanun 
değil. Kanun yazılımdır. Onun hakikat-ı hariciyesi, dışarıdaki vücudu meleklerdir. 
Meleklere iman neden akaide girmiş, birazdan onu işleyeceğiz. Meleklere iman, Allah’a 
iman gibi esas yapılmış. Allah’ı inkâr etmek ne ise, melekleri de inkâr etmek öyledir. 
Melekleri bilsek veya iman etsek ne olur etmesek ne olur gibi değilmiş işte. Melekleri 
inkâr etmek, kendini inkâr etmek oluyor, çünkü kendini inkâr edince, Allah da yok-hâşâ. 
Allah’ı inkâr eden niye Allah’ı inkâr ediyor? Çünkü kendisini inkâr ettiği için. Allah cc 
diyor ki: Beni tanımak istiyorsan, önce kendini tanı. Eğer beni tanımıyorsan, kendini 
tanımıyorsun. 
 
Kanunlar yazılımdır. Kanunları fail zannetmişiz. Üstad “kanun değil kudrettir” diyor. 
Kâfirler melekleri inkâr ettiği için, karşısına kanun geldi. Biz Allah’a ve meleklere iman 
ettiğimiz için, kanunların vücud-u haricîleri, hakikat-ı hariciyelerin nefs-ül emirdeki 
vücudları, icraatları kanunlar gibi gözükürken, aslında kanunların vücudu olan 
meleklerdir. Kanunlar hayal olmaz, icraatlar var ama vücudu da yok. O zaman 
kanunların vücud-u haricîsi meleklerdir. Hayat dahi hayal gibi bir şey değildir, kanun 
gibi değildir, hakikat-ı hariciye sahibidir. Dolayısıyla hayal de hakikat-ı hariciye 
sahibidir. 
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Sual: Tahayyül ile tasavvur arasındaki farkı tekrar anlatır mısınız? Hangisi mekân, 
hangisi düşünce? 
Elcevab: Sana biri bir şey hayal et dediği zaman önce şekil mi geliyor, düşünce mi 
geliyor? Mesela Çayeli’ndeki liman. İlk şekil geliyor. O hayaldir işte, şekil geldiği için. 
O şekil mekândır. O hayal ettiğin mekânda, limanda balıkçıları seyrettin mi? Bu da 
zamana bakıyor, çünkü bunları anlatırken zaman geçiyor. Anlatmak için sıralamak, 
dizmek gerekiyor. Bu işte zamanı oluşturuyor yani mekânları birbirine eklemek. 
 

• Tahayyül  à Mekân 
• Tasavvur  à Zaman  

 
Meleklere iman ile hayali çözeceğiz. İman esasına dayanıyor. Kaldığımız yerden 
devam ediyoruz: 

• Hayal de; hakikat-ı hariciyedir. 
• Hayal de; kuvve-i hayaliyedir. 
• Hayal de; güçtür, gözdür, mekândır, şuurdur, muhatabdır, lezzettir, oraları 

buraya, buraları oraya taşıyan berzahtır. Melaikenin vücud-u haricisi, nefs-ül 
emirdeki vücudu hayaldir. 

 
Vücud-u haricî, eşyanın yani Allah’ın esmasının vücud-u haricîsi şu dağlar, tepeler 
donmuş enerji, melektir. Varlık kendisi melektir. 2. Şua’da: “İsrafil’in vücud-u haricîsidir” 
diyor. Hayal, melaikeler olmazsa; “Bir hüviyet teşahhus edemez.” “Hem madem bütün 
emirler, mana-yı melaikenin vücuduna şehadet ederler.” Kuvve emirdir. Kuvve-i akliye, 
kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i hayaliye. Her teşahhus etmiş hüviyet, 
melaikedir. 
 
Bunların cem-ül ceminden: Hayal hakikat-ı hariciyedir, vehmî bir emir değil. Hayal, 
melaikenin vücud-u haricîsidir. Çünkü melaikesiz bir şey olmaz. Hem hayal; 
hayatlıdır, şuurludur ve ruhludur. Hayalini kullanma sistemine; tahayyül denir. 
Yani hayalden daha geniş olan hayat bile İsrafil’in vücud-u haricîsidir. 
 
O zaman à meleklere iman à varlığın kendisidir, esmaların hakikat-ı 
haricîyeleridir, nefs-ül emirdeki vücudlarıdır. 
 
Nokta-i Nazar: Vahdet-ül vücud mesleğinde meleklere iman kalmıyor o zaman.  
 
Aynen, tebeî kalıyor. Bu nedenle düşük kalıyor. Tevhidde sekirdir. Onlar zatî 
sıfatlardan olan Vücud’da o kadar terakki etmişler ki, esmalar âleminde yok olmuş.  
 
Senin hayalin kuvadır. Kuva olunca, hakikat-ı haricîyedir, vücud-u haricîsi var, 
mahlûktur. Her mahlûkun müekkeli melaikedir. Senin hayalin melektir, melekelerdir. 
Me-Le-Ke, Arapçada güçtür. Cinsellik hayal edince, güç olmuyor mu? Sporda 
konsantre olarak güç olduğu gibi. Bırak hayali, iman mahlûktur, hakikat-ı haricîyedir. 
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Sporda konsantre ile yoğunlaşma var, imanda tefekkür ile yoğunlaşma var. O spordaki 
güç neredeydi ise, iman da orda. İman da böyle bir güçtür, enerjidir. Nasıl ki konsantre 
ile gizli güç ortaya çıkıyor, öyle de tefekkür ile gizli iman ortaya çıkıyor. Tefekkür, gizli 
olan imanı dışarıya çıkarmaktır. İman nurdur, kuvvettir diyor Üstad, yani enerjidir, 
hakikat-ı hariciyedir. Tefekkür ederek onu bu tarafa getiriyorsun. İşte o iman, o enerji 
çıkınca, böbreğin, dalağın, kanserin bile düzeliyor. Zehre dur diyor. 28 defa zehiri 
durdurdu. 25.Lem’anın 25.devasında “Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı 
inkişaf ettiriniz” diyor. İman öyle; varsayım, zan, anlayış, kabulleniş değil! Mahlûktur, 
enerjidir, simanı değiştiriyor, namaz kıldırıyor, eylemsel hale dökülüyor. İman mahlûk 
değilse niye namaz kılanla kılmayanın veya iman edenle etmeyenin simaları farklı? 
Madem iman kalbe ait bir sıfatsa niye suratta gözüküyor, içerde kalsa ya. “Elsinetikum 
elvanikum”, “Simahum fi vucuhihim min eserissucud” diyor ayetlerde. 
 
Sual: Melaikeye imanın benim enfüsümle ne alakası var, neyi tamamlamış oluyor tam 
olarak? 
Elcevab: Hayalin melaikedir. Aklın melaikedir. Yani melaikelere iman, kendime 
imandır. Ben benim yani. 
 
Hayal, hayal değil, hakikat-ı hariciyedir, melektir, güçtür çünkü. Seni taşır, orayı 
buraya taşır, gizli olan kuvvetleri çıkarır. Konsantre de hayal kullanılır, tefekkürde hayal 
kullanılır. Meleklere iman etmek, kendine iman etmektir. Melekler varlığın kendisidir. 
Melekler hayalindir, aklındır, hayatındır- İsrafil misal vücud-u haricîsi. Ben benim. 
Ene’min dışındaki bütün her şey melaikedir. Hayal ile ne alakası var? Kanunun hakikat-
ı haricîyesi melek olduğunu konuştuk. Hayatı da konuştuk. Hayal da hakikatın içinde 
bir şey olduğundan, hayalin kendisi nedir diye çözmeye çalıştık. Meleklere iman niye 
esas olmuş meselesi ikinci gayemdi. Asıl birinci gayem; hayalin vücudu nedir? à 
Melektir. 
 
Sual: Ene, hakikat-ı haricîyedir denilemez değil mi? Melaikelerden üstün oluyor? 
Elcevab: Evet denilemez. Aynen. Niye insan üstündür, çünkü ben olan Ben hakikat-ı 
hariciye değil. Mec’ulde melaike yok. Arş-ı Azam’dan melaike başlıyor. Kürs’te Mikail 
“ben daha ileriye gidemem”, Arş’ta İsrafil “ben daha ileriye gidemem”, Levh-i Mahfuz’da 
Cebrail “ben daha ileriye gidemem”, Arş-ı Azam’da Azrail “ben daha ileriye gidemem” 
dedi. Ondan sonra zaten yok. Arş-ı Azam’dan sonra nasıl gitti bu insan? Meleksiz gitti, 
tek gitti. Sen de meleksiz gideceksin. Melaike demek, melekelerimiz demek. Yani 
vücuddaki enerji paketleri, taşları; meleke. Melekelerin cem i melaike. Hayalim, 
hakikat-ı hariciyedir. Hayatım, hakikat-ı hariciyedir. Aklım, hakikat-ı hariciyedir. 
İtikadım, hakikat-ı hariciyedir. Melaikeye iman olmayınca, şirkler giriyor. Gömleğime 
bakıyorum, meleğin donmuş halidir. Pis ve haram olmayan her şey meleğin donmuş 
halidir. Melek olmayan şey; insanın istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden her 
şey ervah-ı habisedir, mevadd-ı şerire. Tersi: istidadını ihya eden ve doğru yollara sevk 
eden her şey; melaikedir, ervah-ı âliyedir. 
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Melek ile ervah-ı âliye arasındaki fark şu: Hayalin vücudu melaikedir, onun içerisine 
koyduğum güzel şeyler ervah-ı âliyedir.  
 
Hakikat-ı hariciye anlaşılıyor artık değil mi? Hakikatın dışa vuruşu. Mesela kanun, 
hakikattır, esma. Haricisi, melektir. 
 

• Hayalin kendisi   à hakikat-ı hariciyedir, 
                              à aynı zamanda melaikelerin vücud-u haricîsidir. 
 
Hayal kendisi hakikat-ı hariciyedir, mahlûktur, donmuş melaikedir, değirmen gibi 
düşün. Hayalin içerisine iyi şeyler attın mesela namaz, tefekkür, oruç, medrese, iyi 
insanlarla görüştün vs. bunlar ervah-ı âliyedir. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ya da içki içti, kumar oynadı, haram yedi, gıybet etti, zanlarda bulundu, kâfir dedi, 
münafık dedi; bunlar da ervah-ı habisedir. Bu hayaller çoğaldıkça, “Hatemallahu 
kulubihim..” e gider. Hayali böyle berbat ediyor. Hangisi galip ise! 
 
Sual: Hayali, hayal olmaktan çıkartıyor, hayalle ilgisi olmuyor yani melek olmuyor 
artık? 
Elcevab: Ruhanî oluyor. Üstad: “melaike, cin, şeytan, ruhaniyat” diyor. Demek ki 
ruhaniyat ayrı bir kategori. Bazıları ruhaniyata melaikedir diyor. Öyle olsaydı, Üstad 
ayrı bir olarak saymazdı. Hayal; melaikedir. İçine doldurduğun; ruhaniyattır. Mesela bir 
bardak düşün. Bardak melaikedir. İçine şerbet koydum; ervah-ı âliyedir. İçine şarap 
koydum; ervah-ı habisedir. Melaike ile cinsellik gibi ervah-ı habiseler barışmazlar. 
Bunlar hayalden kopuyor. Hayalini çökertiyor. Haramlarla hayalini yok ediyorsun. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hayalin 

ervah-ı habisedir 

Ervah-ı habisedir 
Hayalin 
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Hayalini çoğalttığına delil nedir bak. Üstad “hayalim çok geniş olduğu için” diyor. İleri 
dakikalarda göreceğiz. Hayalinin çapı senin iktidar ve ihtiyarınla genişliyor. “Hayalim 
genişledi, hayalimi genişlettim” deniliyor Risalede. Hayalimizi genişletebiliyoruz, 
aptallığımızla daraltabiliyoruz. Hayatta -mutfak tuvalet yatak iş- dikdörtgeninde basit 
şeylerle boğuluyoruz. Araba alayım, dairede oturayım diye basit şeyler için bankalara 
köle oluyorlar. Gaye-i hayali ev, gaye-i hayali araba. Gaye-i hayali kadın. Gaye-i hayali 
erkek. Bu kadar basit olunur mu ya! 
 
Sual: Benim hususî dünyamda melek de var, âdem de var. Tasavvurun tahayyüle 
hizmeti acaba meleğin Âdem’e secdesi mi olur?  
Elcevab: Bu ikisi birbirinden ayrı olamaz. Şuna benzer: “benim bir arkadaşım var” 
dediğim zaman “iki ayaklıdır” eklememe gerek var mı? Veya “Gafur yaşıyor” dediğim 
zaman “nefes alıyor” demeye gerek var mı? Aynen buna benzer bu ikisi. Ama birbirine 
geçişleri var, aktif ediyor. Bazen tahayyül galip, bazen tasavvur galip. Ama şu mantıkla 
bir ayırım yapabilirsin. En kesif en cami olandır. Tahayyül en kesif olanıdır. Akıldan 
daha cami! Lokomotif gibidir. Vagon onun önüne geçemez. Tahayyül aklı bile çekiyor. 
Nereyi hayal ediyorsa, aklı oraya çalışıyor. Mesela derse gelmeyi hayal edersen, akıl 
derse gitmen için her gerekçeyi bulur. Veya gitmemeyi hayal ediyorsun, o zaman da 
gitmemek için gerekçeleri bulur. 
 
Sual: Bütün melekler hayal midir? 
Elcevab: Hayır, tasavvur da melektir. Taakkul da melektir, Cebrail’dir. Her birimin 
melekleri ayrı cinstendir. Kar’ı indiren melek. Kar kendisi donmuş bir melektir, onu 
indiren melek ayrıdır. Yani tahayyül melektir ama tasavvur cinsinden değil, taakkul 
cinsinden değil. Kur’an’a müekkel olan Cebrail ile kar’a müekkel melaike aynı olmadığı 
gibi. 
 
Melaikeye imanı anladık mı? Melaikenin vücud-u haricîsi “sensin!”. Melaikeye 
iman, “senden sana imandır!” 
 
Nokta-i Nazar: Derslerde Allah’a iman çok yapılır, ahirete iman çok yapılır ama 
melaike dersi az olur. Melaikeye iman mevzusuna misal getirmek çok müşkül bir iş. 
Allah-u alem hayalin çalışmaması ile paralel. Serbest bölge çalışmayınca, melaikeleri 
anlatmak çok zor. 
 
18.11.2018                                                                                                         Küçükçekmece/İstanbul 
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Büyük bir cemaatin çok mühim bir aliminden (Arapça öğreten hocalara tekâmül dersi 
veriyor):  
Sual: Müceddidlerin bir özelliği var. İhtilaflı mevzuları düzeltiyorlar. Mesela Üstad 
Hazretleri Cüz-i ihtiyar bahsinde Eş’arî ile Matürîdî’yi birleştirmesi gibi. Sual şu: Eş’arî, 
tekvin kudretin tahtındadır diyor. Maturîdî, müstakil bir sıfattır diyor. Risale-i Nur bu 
hususta ne diyor? Maksadım bunu tesbit etmek, ulemanın gündemine Risale-i Nur’u 
düşürmek ve hem kendim öğrenmek. 
Elcevab: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekvin; zatî sıfattır. Kudret; sübutî sıfattır. Ehl-i Sünnet vel Cemaatin iki tane itikad 
imamı var: Eş’arî ve Maturîdî. Ehl-i Sünnetin dışındakiler: Vehhabîye/ Selefîye, Şia. 
Dört itikad imamı var. Eş’arî der ki: Müstakil olarak Tekvin diye bir sıfat yoktur. Kudretin 
içinde bir sıfattır, yani sıfatın sıfatıdır. Maturîdî: Hayır, Tekvin müstakil bir sıfattır. 
Kudret ayrı bir sıfattır. Ulema mabeyninde bu konuda ihtilaf olmuş. Çok ciddi bir konu. 
Mühim ulema Tekvin müstakil sıfattır diyor, başka mühim ulema sıfatın içinde bir sıfattır 
diyor. 
 
Önce bir lügati vereyim: Tekvin; var etmek, meydana getirmek, yaratmak. İlm-i 
kelamda: Cenab-ı Hakkın sübutî bir sıfatı, ademden vücuda getirmesi, icad etmesidir. 
Âlem-i tekvin: devamlı değişen. Vücud ve hudûs âlemi. Adem, Tekvinde olduğunu 
söylüyor lügat. Âlem-i tekvin, kevn âlemini oluşturuyor, sistemin kendisidir, diyor. 
Ulema kudret için, sistemin içindeki yaratmalardır, diyor.  
 
Tekvin ve Kudret farkı: Mesela toprak, güneş, hava, su sistemdir à Tekvine bakıyor. 
Topraktan yani sistemin içinden çıkanlar ise à Kudret’e bakıyor. Kudret’in icraat 
sahası Tekvinin içinde oluyor, diyor ulema. Âlem-i tekvinde, vücud ve hudûs oluyor. Bu 
çok mühim. Mesela ampul saniyede atmış defa yanıp söner. O kadar hızlı yanıp 
sönüyor ki, gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğundan, ampul devamlı yanıyor 
zannediyoruz. Ampulün var olması à Kudret. Sönmesi à İlim. Yani devamlı halk-ı 
cedid olarak kayyumiyetini göstermek için ilimden kudrete, kudretten ilime, ilimden 
kudrete, kudretten ilime, dırrt, mevcudat an be an yaratılıyor. İlim; tasavvufta à ayan-
ı sabiteler, bizim tabirimizce à Levh-i Mahfuz. Vücud-u ilimden yani ilmî vücuttan 

Allah’ın c.c. Sıfatları 

Sıfat-ı Zatiye Sıfat-ı Subutiye 
 Vücud 
 Kıdem 
 Beka 
 Muhalefetü’n lil havadis 
 Kıyam bi nefs 
 Vahdaniyet 
 Tekvin 

 Hayat 
 İlim 
 İrade 
 Kudret 
 Semi’ 
 Basar 
 Kelam  
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kudrete, âlem-i şehadete geliyorlar. Sonra âlem-i şehadetten ilime dönüşüyorlar. Bu o 
kadar hızlı oluyor ki, ampulün devamlı yanıyor gözükmesi gibi, eşyayı devamlı var 
zannediyoruz. 
 

• O anda yaratılanlar                                      à Kudret’e bakar. 
• İlimden kudrete, kudretten ilime olan bütünlük ise  à Tekvin’ bakar. 

 
Bu bir farkı. Daha en az otuz tane daha farkı var. Anda, ilimden kudrete çıktı, âlem-i 
şehadete yani vücud-u hariciyeye çıktı. Kudretten ilime geçti. Kudret taalluk etmedi 
ama var hala. Nerde? İşte onlar Tekvinde. Tekvinin daireleri. 
 
Sual: Malum nerede? 
Elcevab: Birkaç tane malum var: Malum-u evvel, Malum-u zat vs. malum olması ta 
Kab-ı Kavseyn’den başlar. 
 
Sual: Ben ilimden önceki malum nerede diye merak ettim? 
Elcevab: İlim’den önceki malum à Arş-ı Azam’dır. 
 
Sual: Sıfat-ı subutiye’deki ilimden önceki malum nerede? 
Elcevab: O ilimden önceki malum à Tekvinde. 
 
Bu konu hakkında araştırmadan sonra elde edilen tespitleri defterden okuyoruz: 
Kudret sıfatı; vardan var etme özelliğine sahip. Yani ilimden vücud-u hariciyeye 
çıkartmaktır. Yani daire-i ilimden, ilmî vücudları à vücud-u hariciyeye, âlem-i 
şehadete çıkartmayla vazifelidir. İlmî vücudlar, ayan-ı sabiteler; vücudları belirlenmiş 
olanları, vücud-u hariciyeye çıkartmakla vazifelidir. Bu vardan var etmektir. İlmî vücud 
dahi olsa, o vardır. Buna icad denilir, icaddır. Tekvin ise; ademden vücuda 
çıkartmak. 
 
Cehennem, taşören bir şirkettir. Cehennemin cehennemi var, ona çalışıyor. 
Cehennem hiçbir şey değil ona göre. Cehennemin cehennemi ademdir, yokluk. Âdem 
denilince, vücud. Adem denilince, yokluk. İlmî vücudları Allah kudretle dışarıya 
çıkarıyor. O zaman vardan var oluyor. İlmî vücud olarak var olanlara vücud-u haricîye 
veriyor. Bunu kudret yapıyor. Tekvin ise, ilmî vücudları bile olmayanları ademden 
vücuda çıkartıyor, ilmî vücudlara çıkarıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Tekvin – İlim – Kudret sıralaması gibi görünüyor. 
 
Tekvinin içinde adem var. Adem-i mutlak zaten yok. (Mektubat 59) Adem; vücud-u 
ilmiyeye perde olmuş bir unvandır. Ademden vücuda çıkartıyor, ilmî vücudlar oluyor, 
ayan-ı sabiteler oluyor. Kudret onu alıyor, vücud-u hariciyeye çıkartıyor. 
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İlimde   (Sübutî sıfat) 

1. Vacib-ul Vücud’un vücudu, 
2. Mümkün vücudlar, 
3. Mümteni vücudlar                            

 
Ademin dibini bilmiyoruz. 
 
Sual: İlm-i muhit-i Ezelî’nın dışında hiçbir şey olamaz diyoruz hep. Bunun arkasına 
nasıl geçeceğiz? Aklen nasıl yapacağız? Hiçbir şeyin haricinde olamaz, o nasıl çıkar? 
Zatî bir durumu konuşuyoruz çünkü şimdi. 
Elcevab: Sübutî sıfattaki hayat à Hay sıfatındandır. Bize Muhyî olarak tecelli eder. 
Keban barajındaki elektriği evine verirsen, evin uçar. Uçmaması için arda bir trafo 
oluyor. Peygamberimiz asm bu nedenle bize çok lazım. Hay sıfattır, Muhyî esmadır. 
Biz Muhyî ile muhatabız. Allah Resulüne, Şahsiyet-i Muhammedîye’ye tecelli ediyor, 
Hay tecelli ediyor -haşa şehrin trafosu gibi, oraya yükleniyor 500.000 volt cereyan- 
Şahsiyet-i Muhammedîye’ye yükleniyor. Şahsiyet-i Muhammedîye’den sonra 
elektrikleri evimize alıyoruz. 
 
 Yani 

• İlm-i muhit-i Ezelî à Sıfattır. 
• İlm-i Ezelî         à Esmadır.  
• İlim ise          à Sübutî sıfattır. 

 
Adem vücud değil ki ilm-i muhitin arkası olsun. Yok ki. Aklımız âlet olduğu için, âlem-i 
şehadetteki ilişki ve çelişkiyi çözer, sebeb-sonucu düşünür. Bu âlet ademi nasıl 
anlasın? Bu kulakla yemeğin tadına bakmaya benziyor. Kulaktan sesi duymayı, 
burundan koku almayı, dilden tat almayı, gözden görmeyi, akılla tefekkür etmeyi, kalble 
sevmeyi bekleyeceksin. Akıl ile ademi düşünemezsin. Ademin vücudunu kabul et, içine 
girme. O ancak inkişafat-ı ruhiye ile mümkün. Adem vücud değil ki. Vücudsuz vücud, 
varlıksız varlık, sıfatsız sıfat, ilimsiz ilim; adem. İlimlerin ortaya çıktığı zemin, sinema 
perdesi gibi. Mektubat 59’da: “Hem adem-i mutlak zaten yoktur, çünkü bir İlm-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 unvandır.” diyor. 
 

TEKVİN 
Adem 

KUDRET 

Vücud-u ilmî 

Âlem-i Şehadet 

Vücud-u haricî 

var. 
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Bu konuya Kur’an’da da baktım. Bakara suresinde de geçiyor. Tekvinin varlığına ulema 
hangi ayetten delil getirmiş diye bakmıştım. Tekvinin zatî sıfat olduğuna dair veya sıfat 
olduğuna dair hangi ayetten hüküm getirmişler diye merak etmiştim. Bakara suresi 
117. âyet. Buna benzer başka ayetler de var ama can alıcı merkez bu. Mesela “Kün 
feyekün” “Ol der olur” u Tekvin söylüyor. Çünkü Kudret; sebebleri, malzemeleri 
kullanarak yapıyor. Hiçbir şey yok iken Allah “Ol” dedi. Kime dedi? Bir şey yok ki! 
 
Sual: Bana sorulsa, ilmî vücudlara iradesiyle ol dedi derim? 
Elcevab: Bu dediğin şıkta yine bir vücud var. Biz ama hiçbir şey yokken nereye 
dediğini konuşuyoruz. Allah kendisi var ama ondan başka hiçbir şey yokken Allah “Kün 
feyekün” dedi. Nereye dedi? Bir şeye demiş olmalı. 
 
Buna benzer Üstad İşârât-ül İ’caz 14 de: “Evet “Kul” kelimesi, Kur’an’ın çok yerlerinde 
mezkûr veya mukadderdir. Bu mezkûr ve mukadder olan “Kul” kelimelerine esas olmak 
üzere Bismillah dan evvel “Kul” kelimesi mukadderdir. Yani “Ya Muhammed! Bu 
cümleyi insanlara söyle ve talim et.” Demek besmelede İlahî ve zımnî bir emir var. 
Binaenaleyh şu mukadder olan “Kul” emri, Risalet ve nübüvvete işarettir.” Yani bir 
diyen var, bir de denilen var, denildiği şey var ve denilme maksadı var. İşte o “Kün” 
dediği şey à Tekvindir. Ol diyerek, ilmî vücudlara dönüşüyor. 
 
Sual: Kün emri ilimleri de içine alıyor. Hangi ilim bunlar? 
Elcevab: Mümkinat ilimleri yani Olacakları. 
 
Sual: Kün emri mümkinat için değil mi? Mümkinatsa zatî sıfattan mı? 
Elcevab: Ol dediği an mümkinata çıkmadı hemen, önce ilme dönüşüyorlar. 
 
Sual: Cenab-ı Hak Zatından Sıfatlarına mı çıkarıyor? 
Elcevab: Vacib-ül Vücud’un hakikatı: Mahiyet-i Zatiye merkezde. Bir dışarısına 
çıktığın zaman Şuunat-ı Zatiye. Daha dışarısında Sıfatlar var, daha dışarısında 
Esmalar var. Esma sıfattan kaynaklanıyor, Sıfat Şuunat-ı Zatiyeden, Şuunat-ı Zatiye 
Mahiyet-i Zatiyeden kaynaklanıyor. Sübutî sıfatlar kullara verilmiş sıfatlardır. Zatî 
sıfatların hiç birisi kullara verilmemiş. Adem; vücud-u ilmîye perde olmuş bir unvandır 
dedik. Bütün ilmî vücudlar da ademden çıkmış. Adem; bize göre yokluk. Allah’a göre 
Adem ve vücud iki tane menzildir (Mektubat 59). İkisi de Allah’a göre bir yer. Bize ise; 
adem, vücuda göre yersiz yer, mekânsız mekân, zamansız zaman. Yani adem, adem-
i mutlak değil. 
 
Nokta-i Nazar: Allah’ın karşılığı bizde var, zatın karşılığı ene ya. O zaman Tekvin de 
bende var. Kâfir ademe gidecek. Bende Tekvinin karşılığı varsa, benim de Tekvinde 
bir karşılığım olmalı. Beni kâfirden farklı kılan nedir diye bir zaman yine sormuştum 
Hasan abiye ama cevabını anlamamıştım. Şimdi kardeşimin desteği ile şöyle tefekkür 
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ettim: bizim için Tekvinde de adem var, Sübutî sıfattan olan İlimde de adem var. 
Bendeki karşılığı olan adem à bu İlimdeki adem. 
 
Hasan abi: Zaten Mektubat 59 da söylenilen adem, bu İlim’deki adem. Daire-i ilim. 
Nokta-i Nazar devam ediyor: Bende bir karşılığı var ve benim orda karşılığım var 
denilen adem, İlim’deki adem. “Ol” Tekvinde başlıyor, buradan İlim’e geliyor, İrade ve 
Kudret diye devam ediyor. Bizim yolculuğumuz bu Tekvindeki “Ol” ile başlıyor -beni 
kâfirden farklı kılan nokta burası- ve sübutî sıfata doğru devam eden bir yolculuk, âlem-
i şehadetten dönüp, geri gelen yolculuk Tekvine geri gelmiyor à Beka’ya geliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasan abi: O “Ol” sübutî sıfatlara kadar sirayet ediyor. Sonra Arş-ı Azam vs. derken 
en son esîr ve atom libasın dokunulduğu devam eden “Ol” emriyle “Emr-i Kün feyekün 
tezgahında”, fabrikasında bitiyor.  
 
Sual: “Ol” esmaları da çıkartıyor mu? 
Elcevab: Hayır, öyle denilmez. 
 
Sual devam ediyor: “Kün”’ü Tekvinden başlatırsak, sıfat da çıkmış olur, esma da 
çıkmış olur. 
Elcevab: Bir sistem var, bir de sistemin içinde malzemeler var. Biraz daha gidelim. 
Zihnimizde malzemeler çoğalsın. Bu soru ama kafamızda dursun. 
 
Tesbitlerin devamı: Kudret ile Tekvine mülk ve melekütte misalleri: arasındaki 
farkın anlaşılması için misaller: 
 
1.Terk-i dünya derler. Oysa sahabeler ekmiş ve biçmişler. Yani zahirde çalışmak; 
kudrettir. Batında; terk-i sîret, terk-i can. Bunun adı Tekvin. Yani terk-i dünya 
derken elini eteğini dünyadan çekmek değil. Sahabeler ekmiş, biçmiş. Neyi terk 
edecek? Masivaullah ile kalbi bağlamamak. Kudreti ekerek, biçerek çalışmışlar. Ama 

Sıfat-ı Zatiye: Sıfat-ı Sübutîye: 
1.Vücud 
2.Kıdem 
3.Beka 
4.Muhalefetü’n li’i havadis 
5.Kıyam bi nefs 
6.Vahdaniyet 
7.Tekvin 

1.Hayat 
2.İlim 
3.İrade 
4.Kudret 
5.Semi’ 
6.Basar 
7.Kelam  

Kâfir 
Mü’min  
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kalblerini bağlamamışlar. Kudretle çalışırken aynı başka bir sistemle alakayı kesmiş 
onunla. Alakayı Allah ile bağlamış. İşte Allah ile bağın adı; Tekvin.  
 
2.Nübüvvet, Tekvine bakar. Risalet, Kudret’e bakar. Çünkü Risalet, hepimizi 
genelleyendir. Nübüvvet ise, kemalat-ı beşeriye olduğundan, içseldir. Bu nedenle 
mi’raca risaletiyle gitti denilmemiş. Velayetiyle gitmiş deniliyor. Velayetiyle gitti, 
risaletiyle döndü. Risalet, velayet tarafından elbette üstündür. Fakat kimsenin velayet 
yani nübüvvet tarafı gözükmüyor. Yani Tekvin bir bağdır. Tekvin bizde Allah’a karşıdır. 
Tekvin bizde şöyle gözüküyor: kendisine bağlıyor, bir bağdır. Çocuk anasına olan bağı 
şefkat ama gözükmez. 
 
Nokta-i Nazar: Hak’tan halka, halktan Hakk’a gibi. 
 
Anne çocuğun altını temizliyor, bu kudret. Ama bağı şefkat, bu tekvin. Tekvin melekût 
tarafı, maneviyat tarafı. 
 
3.Mülk; kudrete, üstünde inşa ve ihyaya bakar. Yani aklımızı inşa eden, kalbimizi 
ihya eden. Melekût ise; tekvine bakar. 
 
4.Evamir-i tekviniye; Tekvine bakar. Âyât-ı tekviniye; kudrete bakar. Kur’an’da 
âyât-ı tekviniye (“Ve min ayatina”); mevcudat denilen şu varlık, kudretin vücud-u 
haricileridir. Evamir-i tekviniye ise; Tekvin sıfatına bakar. Kudretin dışında ef’al-i İlahîler 
var. Evamir-i tekviniyenin içinde ne vardı? 
 

• Meyil 
• İncizab 
• İştiyak 
• İhtiyaç  

 
5. Elma, armut ise à Kudret’tir. Onun içindeki yazılımı yani genetiği, dna’sı bu 
dört noktadır (meyil, incizab, iştiyak, ihtiyaç). Yani Tekvinin vücud-u haricîsi à 
Kudret.  
 
6.Yani batınısı Tekvin, suret ise Kudret.  
 
7.Sebebsiz yaratmalar à Tekvine bakıyor. Sebepli yaratmalar à Kudret’e 
bakıyor. Allah Kur’an’da “Biz” dediği Kudret ile oluyor. Yani bir elma yaratılırken, 
renk var, suret var, şekil var, tat var. Hepsinin kaynağı bir esmadır. Bir esma 
renklendirse, bir esma şekil verse, bir esma tat verse, bir esma onun geometrik şeklini 
yapsa, her bir esma Ben’dir. Ben’leri toplarsan, Biz olur. Bu varlığın dışarıya 
çıkabilmesi için, yüzlerce esma lazım. Bu esmaların bütünlüğü “Biz” oluyor. Bunu 
yaratan da Kudret’tir. Ama Allah var iken, hiçbir şey yoktu. İlk yaratılma, sebepsiz 

Bunlar işte tekvindir! 
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yaratılma esma kullanılmadan yaratma Tekvindir. Çünkü zira eşyanın mahiyeti à 
sıfata bakar. Esma ise; o sıfatın üzerindeki cilve, cemal, nakış ve sanatıdır. Bu 
eşya Allah’a aynadır. Esmayı gösteriyor. Mevcudatın kendisi ise sıfattır. Sebepli 
yaratılmalara Kudret, sebepsiz yaratılmalar ise Tekvin. Sebepli yaratılmalara Biz, 
çünkü esmaların yani Ben’lerin cemi Biz oluyor. Sebepsiz yaratılmalara Ben. Âyât-ı 
tekviniye; âyât dönüşmüş Tekvin. 
 
“…eşyanın evamir-i tekviniyesine kemal-i imtisali ve mümkinatın vücud ve ademinin 
müsavatından ibaret olan imkânındaki muvazanesi sırrıyla…” (Sözler 91) Yani: 
Kudret yaratıyor. Kudretin yarattığı şeyin bağı à Tekvinde. Kudret elmayı yarattı. 
Ama elmadan Allah’a bir bağ var. Bu Tekvin. Bağı kuran Kudret değil. Kudret elmayı 
sadece yaratıyor. “Ben bu işi yaptım, vücud-u hariciyeye çıkarttım” diyor. Kudret, esîr 
ve atomdan yarattı. Ama o yarattığı elmanın devamlı olan bağı Tekvin. Mesela -haşa- 
uydu Allah’a misal olsa, elindeki navigasyon Kudret’e misal. Uydu ile navigasyon 
arasındaki bağ Tekvindir. Çünkü evamir-i tekviniyenin içinde meyil, incizab, iştiyak, 
ihtiyaç var. 
 
Nokta-i Nazar: Nasıl ki İlim ve daire-i ilim var, aynen öyle de Tekvin ve daire-i tekvin 
var. Daire-i tekvin ise; evamir-i tekviniye. Tekvinin dairesi à Mec’ulde. 
 

• Tekvinin dışa vuruşu  à Adem.        
• Adem’in dışa vuruşu à Evamir-i tekviniyedir. 
• Evamir-i tekviniye  à Mec’ulde.        
• Evamir-i tekviniye üzerine à Kudret yaratıyor. 
• Kudret’in vücud-u haricîye çıkardıkları artık evamir-i tekviniye değil à âyât-ı 

tekviniye! 
 
İnsan nedir? à Kâinat Kur’an’ının âyât-ı kübrası ve ayet-el kürsisi.  

• Âyât-ı kübrası; Tekvine bakıyor.                   
• Âyet-el kürsisi; Kudrete bakıyor. 

 
Biraz önce mülke Kudret dedin, Tekvine melekût dedin. Şimdi Kudrete melekût 
diyorsun? Her şeyin dışarısı Kudret, batınısı Tekvin. Her şeyin sureti yani mülk 
Kudret’tir. Batınısı Tekvin’dir. Kudret yaratıyor, Kaf Nun tezgâhı deniliyor. Onun eline 
programı veren, şunları yaratacaksın diyen Tekvin’dir. 
 
Tekvin            
                           
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

Adem 

Evamir-i Tekviniye 

Âyât-ı Tekviniye 

Meyil & ihtiyaç & incizab & iştiyak Tekvinin dairesi 
Mec’ul’de 

Kudretin vücud-u haricîleri olan gayb ve melekut alemleri 
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• Allah bir şeyi yaratmaya karar vermesi  à İrade’dir. 
• Onun plan ve projesini çizmesi             à İlim’dir. 
• Onu yaratacak usta, kuvvet    à Kudret. 
• Malzemesi                à Hayat 

 
Bunlar sübutî sıfat. Bu özellikleri sana vermiş. İlim var sende. Oradan haber veriyor. 
Kudret var, Basar var, Sem var ama Tekvin yok bizde. Vermemiş bize.  
 

• Sıfat-ı Zatiye  à Allah’ın Zatına doğru bakıyor.  
• Sıfat-ı Sübutîye  à Âlem-i şehadete bakıyor. 

 
Nur-u Muhammedî’nin içinde “Nur ve Mana” var. “Allahu nurussemavati vel ard” olan 
Nur à âlem-i şehadete bakar. Mana ise, Allah’a bakar. Bu nedenle zaten Zatî sıfat 
olmuş, denilmiş. Sübutî sıfattaki İlim’de de adem var, çünkü vücud-u ilmîye perde 
olmuş unvandır ama Tekvindeki adem gibi değil. Bu nedenle İlim’de adem var 
denilmiyor. Ademi Tekvinde kullanıyoruz. Allah’ın nazarındaki adem bizim 
dünyamızdaki adem gibi değil. Allah nazarındaki adem; adem-i haricidir. Harice 
çıkmamış, nefs-ül emirde olmamış ama ilmî de değil. Çekirdekteki programa, ilmî 
program denilir, ilmî vücud denilir. Ağaç, kudrettir. Çekirdek ise, ilimdir. Ağaç, âyât-ı 
tekviniyedir. Çekirdek ise, evamir-i tekviniyedir. Ağaç kökten, kök çekirdekten, çekirdek 
evamir-i tekviniyeden meded alır deniliyor.  
 
Mesnevi-i Nuriye 145: “Yani neşv ü nema kanunuyla ağacın kökünden, kök de 
çekirdekten, çekirdek de evamir-i tekviniyeyi temessülden, evamir-i tekviniye de “Kün” 
emrinden, “Kün” emri dahi Vahid-i Vacib’den sadır olmuştur.” Evamir-i tekviniyeyi 
Tekvin yazıyor. Tekvinin yazdığı evamir-i tekviniye programı üzerine Kudret yaratıyor. 
Tekvinin yazdığı program ilim’dir, çünkü İlim ademden çıkıyor. 
 
8.Kudret yaratıyor. Kudretin yarattığı şeyin bağı à Tekvinde. Evamir-i tekviniye 
ile bağ daima kesintisiz devam ediyor. Kudret yaratıyor ve bırakıyor. Allah-u âlem 
Kayyum, Tekvine bakıyor. 
 

Ayn-ı hayat 

Madde-i hayat 

Atom 
(cesed) 

Enerji (kuvvet) 

Esir  
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9.Kudret; âyât-ı tekviniyeye bakıyor. Tekvin ise; evamir-i tekviniyeye bakıyor. 
Evamir-i tekviniyenin içerisinde ihtiyaç, iştiyak, incizab ve meyil var. Âyât-ı 
tekviniyenin içerisinde atom, enerji, esîr, madde-i hayat, ayn-ı hayat var. 
 
10.Ayat-ı Kübra; Tekvindir ki Arş-ı Azam’a bakıyor. Ayet-el Kürsi ise; Kudret ki 
Kürs’e bakıyor.  
 
Hep bir öncekisine bakarak tanımlama değişir. Mesela vücudum Kudret ise, ruhum 
Tekvin. Ruh Kudret ise, Mec’ul Tekvindir. Durduğumuz yere göre arkası değişir. 
Mesela: Gömlek Kudret, atlet Tekvin. Atlet Kudret, vücudum Tekvin. Vücudum Kudret, 
Hayatım Tekvin vs. böyle devam et. 
 
Sual: Şecere-i hilkatte aşağıya doğru giderken evamir-i tekviniye demek gerekmez 
mi? 
Elcevab: Diyor zaten. “Evamir-i tekviniyeden vücud-u haricî çıkmış olan âyat-ı 
tekviniye” deniliyor. Gözükenler mesela bu çiçek, âyât-ı tekviniyedir. Evamir-i 
tekviniyeyi kimse görmüyor. 
 
Sual: Bu anlamda emir nedir? 
Elcevab: Bağı koruyandır. Elma ve uydu misalini verdim az önce. Elindeki 
navigasyonun uydu ile bağı var ama sen bağı görmüyorsun. Eğer bağdan bir an çıksa, 
bütün program gider. Navigasyon ile uydu arasında bir bağ var. O bağ, evamir-i 
tekviniye. Sinyal evamir, tekvin navigasyon. Evamir-i tekviniye; Tekvinin emirleri. 
Çiçeği kudret yaptı. Dağılmaması, çiçek olarak kalması için tekvinî emir gerekiyor. Yani 
Kudret’in Allah’a olan bağı à Tekvin. Kudret, elma bize bakıyor. Elmanın Allah ile 
ilişkisi, bağı à Tekvin. 
 
11.Tekvin; manevî değerlere bakıyor. Kudret; maddî değerlere bakıyor. Yani 
vicdanın yaratılması; Kudret, vicdaniyatın hissedilip massedilmesi ise; Tekvin. 
Vicdanda bir enerji var ya, hani vicdanım yanıyor deriz. Bu Tekvin. Vicdan: irade, zihin, 
his, latife-i Rabbaniye ise mahlûktur, Kudret. Yani vicdanın vücudu à Kudret. 
“Vicdanım yanıyor” à Tekvin. 
 
12. Maddî hayat-ı Muhammedîye; Kudret’tir. Manevî hayat-ı Muhammedîye; 
Tekvindir. 
 
13. (Kastamonu L. 221) Mucizeler, kerametler, inayât-ı hassalar, imdadât-ı 
hususîyeler, ihsanât-ı mahsusalar; Tekvin. Bunlar sebepsiz yaratılmalar. 
 
Allah’ın iki türlü esması var. Bir Zatî esmalar var, bir de ef’alî esmalar. Mesela Allah, 
Samed gibi esmalar zatî esmalardır. Mesela Gaffar, Kerim, Latif gibi esmalar fiilî 
esmalardır. 
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14.Esbablı esmalar, adat-ı İlahîyeler, sünnetullahlar ise; Kudret’e bakar. 
 
15. “Emr-i tekvinîsi, kudret ve iradeyi tazammun ettiğini ve bütün eşya, evamirine 
gayet musahhar ve münkad olduklarını ve mübaşeretsiz, mualecesiz halk ettiği 
için icadındaki suhulet-i mutlakayı ifade için, sırf bir emirle işler yaptığını, Kur’an-
ı Mu’cizü’l- Beyan ile ferman ediyor.” (Sözler 197) 
 
“Ol” dediği zaman illa âlem-i şehadetteki dışa vuruşuna değil, o “Kün Feyekün tezgâhı”. 
Orda da gözüküyor ama atoma dönüşüyor. Ama “Ol” derken taaa Mec’ul’de de “Ol” 
var, Arş-ı Azam’da da “Ol” var. Mesela aklın tövbesi ayrıdır, kalbin tövbesi ayrıdır, 
vicdanın tövbesi ayrıdır, vücudun tövbesi ayrıdır. Vücudun tövbesi, o mekâna 
gitmemek. Mesela önceden plaja gittin, şimdi tövbe ettin. Artık plaja gitmemek, bedenin 
tövbesidir. Aklın tövbesi ise fikir cihetiyle, vicdanın tövbesi his seviyesindedir. İmam-ı 
Rabbanî Hazretleri buna: “Nefs-i emmareden çıkınca Nefs-i levvameye gelir.” Yani 
günaha levm eder. Kalbin tövbesi, ruhun tövbesi vs. diye farklı tövbeler var. Aynen 
bunun gibi “Ol” emri de böyle. 
 
16.Taşın, köklerin evamir-i tekviniyeleri birbirlerini tanıyorlar ve itaat ediyorlar. 
“Bakınız! En sert ve hissiz o koca taşlar, nasıl balmumu gibi evamir-i tekviniyeye 
karşı yumuşaklık gösteriyorlar ve memur-u İlahî olan o latif sulara, o nazik 
köklere, o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz ve kasavetsizdir. Güya bir 
âşık gibi, o latif ve güzellerin temasıyla kalbini parçalıyor, yollarında toprak 
oluyor.” (Sözler 248) Mesela: Taş kökü görünce, şak oluyor, yol veriyor. Köke üflesen 
kırılacak ama taşı deliyor. Demek taşın evamir-i tekviniyesiyle kökün evamir-i 
tekviniyesi birbirini tanıyor. Bunların birbirine itaatlerinden sonra köklerin taşları 
şak edip geçmesini Kudret yapıyor. Taşın ve kökün evamir-i tekviniyeleri birbirini 
tanıyor, kudret devreye girip yaratıyor. 
 
17.Hâşâ misal için güneşe Allah dersek, fotonlara tekvin deyin, renklere kudret 
deyin. Kristal bir avize düşünün, hayal edin. Kristale giren ışık beyazdır. Kristalden 
beyaz çıkmaz, yedi tane renk çıkar. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu mevcudat- 
domuz, kadın, erkek, dağ, taş, yıldız, cennet, cehennem- nerden yaratıldı? Avizeye 
ışık girdi ya, öteki taraftan yedi renk çıktı. Hiç kimse der miydi, bu beyaz ışıktan yedi 
tane renk teşaub edecek? Avize Celal ise, ona Cemal’ini bir vurdu. Sonra da Celal’ini 
Cemal’ine bir vurdu. Celal ile Cemal’in ortasında Kemal çıktı, âlem-i şehadet. Âlem-i 
şehadet; Celal ile Cemal’in çarpışmasından çıkan Kemal’dir. 
 
18.Veya: Uyduya Allah de, sinyale tekvin de, sinyalin navigasyonda ortaya 
çıkmasına kudret. 
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19.Veya: Feyiz, kemalât à Tekvine bakıyor. Sevap, pozitif enerji à Kudret’e 
bakıyor. Mesela dinimizde namaz kılmak sevaptır. Fizikte karşılığı ise enerjidir. Aşağı 
yukarı dönüp duran pervanelere misal. Zahirde dönüyor ama aslında elektrik elde 
ediyor ve bu elde edilen elektrik dönmeye benzemiyor. Enerji gözükmüyor ama o 
hareketten ortaya çıkıyor. İstanbul’da da milyarlarca cihazı çalıştırıyor. Pervanenin 
dönmesi namaz gibi: Allah-u ekber, Allah-u ekber, aşağı- yukarı, aşağı- yukarı. Bu 
bedensel namaz hareketleri ruhta elektrik imal ediyor. Hareket bedensel, ruhtaki enerji 
Tekvin, o enerjiyi harama veya helale harcamak olan eylemsel hali de Kudret. 
 
20.Çekirdek, tohum à Tekvine bakar. Ağaç ise à Kudret’e bakar. 
 
21.Dolayısıyla İmam-ı Mübin à Tekvine, Kitab-ı Mübin à Kudret’e bakıyor. 
 
Sual: İlim dediğimiz yerlere şimdi Tekvin koyuyorsunuz. Nasıl ayırt edeceğiz şimdi?  
Elcevab: Kitab-ı Mübin; Kudret ve İrade. İmam-ı Mübin de; Emir ve İlim. Emir à 
Tekvin. 
 
Sual: Emir ve İlim = Tekvin mi oluyor? 
Elcevab: Durduğun yere göre arkası değişiyor. Mesela İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin 
Levh-i Mahfuz’un defterleridir. Levh-i Mahfuz en cami olarak Kelam sıfatıyla gözüktü. 
Bunun arkası, Levh-i Mahfuz’u oraya koyan Tekvin. Kitab-ı Mübin’in içinde Kudret ve 
İrade var. İmam-ı Mübin’in içinde Emir ve İlim var. İkisinin cem i Levh-i Mahfuz. Onun 
vücudu zatî sıfattaki Vücud’a bakar. 
 
Kitab-ı Mübin; Kudret ve İrade’yi tazammun ediyor. İmam-ı Mübin; Emir ve İlim’i 
tazammun ediyor. Emir; tekvinî. Uydu ile navigasyon arasındaki bağ; emirdir. 
Mesela Kudret telefonu yaptı, çekip gidiyor. Ama onu telefon olarak tutan; Emir’dir. 
 
Sual: Kayyum ile Emir’i nasıl ayırt edeceğiz? 
Elcevab: Kayyum esmadır, orda hâkim olan esma. 
 
22.Kader; Tekvine bakar. Kaza ise; Kudrete bakar. Tekvini bilmediğimiz için, 
Kaderde bocalıyoruz. Kaza, kaderin hükmünü icra etmesidir. Kaderin içerinde kaza var 
bir de ata var. Kader; bütünlüktür. Kaza; Kaderin icra edilmiş olanları, tahakkuk etmiş 
olanları. Ata ise; inayât-ı hassalar, imdadât-ı hususîyeler, ihsanât-ı mahsusalardır. 
 
Sual: Kader; İlm-i Ezelî’nin nev’indendir. İlm-i Ezelî’yi Tekvin ile nasıl ilişkilendireceğiz? 
Elcevab: Kader; Esma-i İlahîyenin bütünlüğüdür. Bunların içinde zata bakan esmalar 
var, esbablı yaratmalar var, esbabsız yaratmalar var. Mesela zata bakan bir esma 
Allah. O da bir isimdir, Kerim gibi. Ama bir insana konulamaz, çünkü zatî olduğu için. 
Samed ve Ehad da zatî esmalardandır. Fakat Gaffar, Kerim, Rahman, Rezzak gibi 
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esmalar, fiilî esmalardır. Bunların bütünlüğü, cemi à Kader’dir. Konumuz kader değil. 
Kudret ve Tekvin, oradan devam ediyoruz. 
 
23.Su yumuşaktır, demir serttir. Donma olunca, demiri patlatır. “Parçala” emr-i 
tekvînisini veren Tekvin’dir. Demiri parçalayan; Kudrettir. “Şeriat-ı İlahî ikidir. 
Hem iki sıfattan gelmiş, iki insan muhatab, hem de mükellef olmuş. Birincisi: 
Sıfat-ı İrade’den gelmiş Şer’i tekvinî. İkincisi: Sıfat-ı Kelam’dan gelmiş Kur’an.” 
(Sözler 729) Allah’ın şeriatı ikidir. Birisi İrade sıfatından gelmiş, diğer Kelam sıfatından 
gelmiş. Kelam sıfatında gelen emir; Kur’an. Yasaklar ve emirler. İrade sıfatından gelen 
ise; kevnî yani âyât-ı tekvinîyeler, emirlerdir. Bunlara muhalefet veya itaat ağlebi, 
çoğunlukla dünyada neticesini görürsün. Beşinci katta atlarsan, yere çakılırsın. 
Muhalefet ettin. Ama Kelam sıfatından gelen Kur’an’ın emirlerine muhalefet etsen, her 
daim vücud-u haricî olmuyor. Namaz kılmayanın kafası kırılmıyor. Her daim dünyada 
verilmiyor. Çünkü herkese şefkat tokadı vurulmuyor. Şefkat tokadı yakın olanlara 
vuruluyor. 
 
24. Birincisinin karşılığı çoğunlukla dünyada olur. İkincisinin karşılığı 
çoğunlukla ahirette olur. Dünyada olana à Kudret. Ahirette olana à Tekvin. 
 
Sual: Burak ile Arş’a kadar gidiyorum. Arş’tan sonra Refref beni götürüyor, Kab-ı 
Kavseyne kadar. Ondan sonrası “ölüm ve helakettir” dediğine göre oraya kadar 
çekmeye devam ediliyor. Bizi şuunata kadar çekebiliyor mu?   
Elcevab: Nur-u Muhammedî à herkese kişilik kazandıran, “Ben” dediği yer burası. 
“Benim ruhum, benim aklım” diyen “Ben”. Burada aynı zamanda “Ene” var, “Ben”lerin 
toplamı. 
 
Bu “Ben” Mahiyet-i Zatiye’den geliyor diyoruz bilmiyoruz ama. Şunu biliyoruz: benim 
gömleğim diyen gömlek değil. Gömleğin arkasında olan bunu diyor. Nasıl ki Allah 
Adem ve vücudun arkasında, bunların cinsinden daha ötede bir Vücud. Benim ruhum 
diyen arkada ya, bizim ruhumuz Arş-ı Azam’da. Akıl, Levh-i Mahfuz’da. Kalb yani 
duygular, Arş’ta. Cismaniyet, Cennet ve Cehennem’de. Beşeriyet, Kürs’de. Zamanın 
hakikatı, Levh-i mahv ve isbat’ta. Atomik yaratılmalar Kaf-nun tezgâhında oluyor. 
Oradan önce de yaratılmış ama atomik değildi. Hayat, Arş’ta. Ayn-ı hayat, Cennet ve 
Cehennem’de. Kaf-nun tezgâhında donmalar başlıyor: esîr, enerji, atom. Mahiyet-i 
Zatiyeden bize Ene verilmiş. Şuunat-ı Zatiye de Arş-ı Azam’ı oluşturmuş. Bedensel 
yapıda nasıl ki akıl yukarda, kalb aşağıda, aynen şecere-i hilkatte de öyle. Vahye ilk 
muhatab akıldır. 
 
Arş’a kadar Burak seni götürüyor. Bundan sonra Refref’e biniyorsun. Ama Arş’ta 
cismaniyetini bırakıyor, yani göz, kulak, vs. bırakıyor. Demek ki cismaniyetiyle ve 
ruhuyla buraya kadar gitti Resulullah. Şecere-i hilkatin hangi kısmından bize ne 
giydirilmiş ise, geri giderken aynı kısımlarda giydiklerini çıkarıyorsun. Cennet ve 
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cehennemde cismaniyeti giymişti, çıkarttı. Arş’ta kalb giymişti, çıkarttı. Levh-i 
Mahfuz’da akıl giymişti, çıkarttı. Arş-ı Azam’da ruh giymişti, çıkarttı. Mec’ule geldi à 
Fenafillah. Orda Refref kalmadı. Orda eden ve edilen bir oldu, varan ve varılan bir oldu 
mevzusu. 
 
Resulullah Allah’a “Seni hakkıyla bilen ancak Sensin. Biz mahlûkuz, Sen Halîk’sin”. 
Kab-ı Kavseyne geldi. “Seni hakkıyla bilemedik, bilemeyiz”. En iyi bilen kimdir? 
“Sensin”. Kimi? “Kendini”. Kab-ı Kavseynden sonrası “ölüm ve helakettir” diyor kalın 
Mesnevi’de. Onlar “Cenneti isteyene ver” diyen zatlar, çünkü mec’ulü keşfetmişler. 
“Bana seni gerek seni” derken, mec’ulü kastediyorlar. Cenneti aşağılamıyorlar ama 
Cennet mec’ule göre çok düşük bir makam. Diyeceksin ki “Allah Kur’an’da çok medh 
ediyor”. Evet, cehennemle de tehdit ediyor ama ademden sarih olarak hiç bahsetmiyor, 
çünkü avama hitap ediyor birinci derecede.  
 
Cehennemin cehennemi; ademdir. Cehennem bir şey değil ki ademe göre. Ademin 
vücud-u haricîsi cehennemdir. Cehennemin de vücud-u haricîsi dünyadaki buhran, 
bunalım, panik, panikatak, depresyon, intihar hâletleri. Bu hâletler yetmiş bin perdeden 
geçmiş cehennemin hâletleridir. Bu hâletler cehennemden, cehennem de ademden 
haber veriyor. Bunlar Celal’in tecellisi. Sana Ene’yi verdikten sonra, ki bunu 
Mahiyet-i Zatiye’den vermiş, şuunat değil! 
 
“Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın sırrıyım” (Hadis-i kudsî 
bil-mana). Allah Ene’de taayyün ve teşahhus ediyor (Şualar 9). Orda mahlûksuz ilim, 
mahlûksuz irade, mahlûksuz kudret oluyor. Bütün sıfat-ı sübûtiyelerin mahlûksuz 
oluyor. Mahlûksuz irade olunca, bizdeki mutlak hürriyet, Ene’deki taayyün ve 
teşahhusdaki İrade’den geliyor. Ne yaparsanız yapın: yapan ile yapılan eşit 
olmayacağından, hep Cebriye çıkar. Bu nedenle Kader çözülemez. Oysa Ene’de 
Allah taayyün ve teşahhus etmesi sıfatlarıyladır. İrade, İlim, Kudret, Hayat, Kelam 
vs. orda teşahhus edince, o İrade, o mutlak hürriyet oradan geliyor. Bu nedenle 
cebir yok. Ene’deki İrade’den kaynaklanıyor. 
 
Zatî sıfatlardan da Ene’de var. Mesela muhalefet-ün lil havadis; Ene’den yaratılan ruh, 
Ene’ye benzemiyor. Ene’den yaratılan hayat, ene’ye benzemiyor. Ulema demiş: “Zatî 
sıfatları insana vermemiş ama sübutî sıfatları vermiş”. Ama hangi cihetle? Mahlûk olan 
cihetle vermiş. İnsana Basar vermiş, Semi’ vermiş ama mahlûk olmayacak şekilde zatî 
sıfatlar da Ene’sinde var. Ulema demiş: “Sübutî sıfatlar ruhuna verilmiş”. O zaman zatî 
sıfatlar insana verilmemiş derken, ruhuna verilmemiş ama Ene’sine verilmiş. 
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Allah var iken hiçbir şey yoktu. İlk zuhurat “Ene”. Allah’a bakan yönü “Mana”. “Allahu 
nurus semavati velard” daki “Nur” dan mahlûkatı yaratmış. İnsan sanatıyla Allah’ın 
sanatı arasındaki fark: Bir motor yapımını düşünün. Bir blok olur, ona piston koyarlar. 
Ondan sonra sibop kapağı koyarlar. Sonra pistonu çeviren krank koyarlar. Sonra volan 
koyarlar, vs. şunu bunu koyarlar motor olur. İnsanın sanatı böyle ekleye ekleye 
oluşturulur. Allah’ın sanatı öyle değil. Çekirdekten patlar filiz olur, patlar ağaç olur, 
patlar dal olur, patlar çiçek olur, patlar meyve olur. Hep içeriden patlamalarla olur. 
Dışarıdan hiçbir müdahale yok, ekleme yok. Ene’de öyle. Patladı Arş-ı Azam oldu. 
Nurdersi.com sitemizde karpuz resmi ile gösterilmiş.  

Nur-u Muhammedî 
(a.s.m.) 

ENE  

Ruh  

Akıl  

Kalb  

Cismaniyet 

Kab-ı Kavseyn 

Beşeriyet  

Zaman  

Esîr, enerji, atom 
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Mesnevi-i Nuriye 94: “İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüs’attedir ki, ihatası 
mümkün değildir; ve o kadar dardır ki, iğneye mahal olmaz. Evet bazen zerre 
içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor. Bazen de, 
âlemi bir ‘karpuz’ gibi eline alır ve kâinatı misafireten getirir, akıl odasında misafir 
eder.” 
 
Sual: Ene Mahiyet-i Zatiye’den dediniz ya. Bu sizin içtihadınız mı yoksa bir yerde 
geçiyor mu? 
Elcevab: İz takip ederek içtihad ediliyor. Ene mahlûk değil, Vacib-ul Vücud da değil. 
Ene berzahtır. Nasıl ki kabirdeki insan ahirette değil, çünkü ahiret kıyamet kopunca 
başlar. Dünyada da değil. Yani berzah, oraya zaten âlem-i berzah deniliyor. Berzah 
olunca, hiçbir belirleniş, mahlukiyet yok ama vacib de yok. 
 
Sual: Yani neden esmadan değil? 
Elcevab: Esma şu: Cilve, cemal, nakış, sanat. Bu mevcudat aynadır. Aynada gözüken 
esmadır. Aynada gözüken ben mesela, ayna değilim. Bu mevcudat ayna ise ve aynada 
esma gözüküyorsa, aynanın kendisi nedir? Esma Sıfattan çıktığına göre, ayna sıfata 
dayanır. İlim program çizer, İrade karar verir, Kudret yaratır, yaratacağı malzemeyi de 
Hayat’tan alır. Bu görünen her şey Hayat’ın donmuş halidir. Bizde esmanın karşılığı 
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cilve, cemal, nakış, sanat. Maddî olmamız, mahlûk olmamız sıfata dayanıyor. Kudret 
bizi yaratmış, Tekvin bizi yaratmamış. İrade karar verdi, İlim programı yazdı, malzeme 
Hayat, Sem – Basar – Kelam da verildi. Sıfata kadar çıktık. Sıfattan bize ruh elbisesi 
giydirildi. Ruhta: “Zîhayat, Zîşuur, Kanun-u emr, Vücud-u haricî” var. Ruh mahlûktur. 
Bir bakıyoruz ki ruha sahip çıkan birisi var. “Benim ruhum bunu kaldırmaz” diyoruz. 
Hatta “Ruhunuzu niye kirlettiniz” diye bize sorulacak. Kime soracak? Ruha demeyecek. 
Âlimler derler ya: “Aklınızı başınıza alın”. Bu hitap akla olamaz. Akıl kafada değil diye 
zekâya hitap ediliyor: “Aklını başına al”. Aynen bunun gibi: “Ruhunuzu niye 
kirlettiniz” sorusu, ruhun arkasında bir şeye soruluyor. O da Ene’dir. Ruh da 
Şuunat-ı Zatiye’den yaratıldığına göre, onun arkası olan Mahiyet-i Zatiye’den Ene 
olmalı. Bunun gibi beş on tane takip edilmiş izler var. Açık ifade edilmediği için 
bilmiyoruz. Bu nedenle Ene’ye mec’ul deniliyor. Biz “Karpuz” un üst yarısının kesik 
görüntüsünü konuştuk. Aslında mahiyet-i Zatiye her yeri kaplamış. Bizim esma ile 
ilişkimiz şuna benzer: Su buzun neresinde ise, biz de esmanın orasındayız. 
 
25. “…beşer gibi adet-ı İlahîyeye ve evamir-i tekviniyesine münkad ve muti 
olmuş.” (Mektubat 311) Bu Peygamberimiz asm için söylenmiş. Adet-i İlahîye à 
Kudrete bakıyor à buna münkad olmuş à itaat ediyor à eylem evamir-i tekviniye à 
Tekvine bakıyor à buna muti olmuş à isyan etmiyor à eylemsiz eylem 
 
Nokta-i Nazar: Münkad; inkıyad eden, muti; itaat eden. Bir tanesi ‘itaat eden’ 
manasında, diğeri ‘isyan etmeyen’ manasında. 
 
Mesela takvayı çoğu şöyle anlar: sabaha kadar namaz kılmak, her gün oruç tutan. 
Aslında böyle değil. Takva; eylemsiz eylemdir, yani menhiyattan ve günahlardan 
içtinab etmek. Biri terk-i kebair, diğeri def-i mefasid. Yani yapmamakla yapıyorsunuz. 
Mesela bunun menfîsi şu: namaz kılmamakla isyan ediliyor. 
 
Nokta-i Nazar: Demir kabın içindeki su kaba zarar vermiyor, inkıyad ediyor. Ama 
evamir-i tekviniyeye de itaat edip demiri parçalıyor. 
 
26.Allah-u âlem: Fâtır-ı Hakîm à Tekvine bakıyor. Fâtır; numunesiz, misalsiz, 
patentsiz, örneksiz, maddesiz, zamansız, mualecesiz, ilk ve en son şekilde 
yaratma denilir ki, bu Tekvine bakıyor. Vücud-u haricîler, iadeler ise Kudret’e 
bakıyor. 
 
27.İnsanın vücud-u haricîsi à Kudret’e, insanın konsantre ile bil-kuvve saklı olan 
kuvvet ise à Tekvine bakıyor. Normal halimde ne şehevî arzular var, ne öfke var ne 
güç var. Sporcu gibi konsantre oluyorum, konsantre oluyorum ve küt diye mermeri 
kırıyorum. O güç konsantre ile ortaya çıktı. Bizim tabirimizce tefekkür. Ben konsantre 
olmadan önce bir şey yok. Şehevî arzular olsun, nefret, öfke, güç gibi bunlar konsantre 
ile hariçten bana yüklenmedi. Bunlar ruhta yüklü, bilkuvve olarak. Çekirdekteki ağaca 
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bilkuvve denilir. Çekirdekten çıkmış ağaca; bilfiil. Ağaç à Kudret’e. Çekirdekteki 
bilkuvveye à Tekvin. İnsanın ruhunda bilkuvve bulunan güç à Tekvine, 
Konsantre ile ortaya çıkan güç ise à Kudret’e. İşte Tekvin olmadan Kudret 
çıkmıyor. Sonra o güç ile iş yapıyorum, bu da evamir yani güç emirlere dönüşmüş.  
 
28. “Kün” emri; esbabsız yaratılmaya à Tekvin. Esbablı yaratılmaya à Kudret. 
Bazı esmalar esbabı iktiza etmiyor, mesela Allah, Ehad gibi zata bakan esmalar. Bu 
esmalar Allah-u âlem; Tekvine bakıyor. Esbabı iktiza eden esmalar da; Kudrete 
bakıyor. Zatî esmalar à Tekvin, fiilî esmalar à Kudrete bakıyor diyebilir miyiz 
bilmiyoruz ama öyle gözüküyor. 
 
29. “Yani neşv ü nema kanunuyla ağacın kökünden, kök de çekirdekten, çekirdek 
de evamir-i tekviniyeyi temessülden, evamir-i tekviniye de “Kün” emrinden, 
“Kün” emri dahi Vahid-i Vacib’den sadır olmuştur.” (Mesnevi-i Nuriye 145) 
 
Sual: Tekvini hep Kudretle izah ediyoruz. İrade ile de ilişkisini de anlatabilir 
misiniz? 
Elcevab: Tekvin; bilkuvve. Burada ademler var. Sübutî sıfattaki İlimde: mümkin, 
mümteni, vacib gibi ilimlerle alakalı bütün ilimler var. Bilkuvve âyât-ı tekviniyeye 
dönüşmesi için ilim lazım. Ademden hangileri çıkacağını ilim belirliyor. Çünkü ademden 
hepsi çıkmıyor ki! Adem, vücud-u ilmiye perde olmuş bir unvandır ya, ilim ademde 
gözükecek. Adem; perdesiz perde, varlıksız varlık, vücudsuz vücud. Ne lazım ise ilim 
çıkarttı, plan ve projedir ilim. Mesela elma yaratılacak. İlimde elmanın bütün 
ihtimaliyatları var: mümkin, mümteni ve vacib ilmi de var. İrade, bu ihtimaliyatlardan bir 
ihtimali seçiyor. Kudret ise Hayat malzemesiyle o seçilmiş ihtimaliyatı yapıyor. Sonra 
istidadlarını oluşturuyor. Semi’, Basar, Kelam sıfatlarını koyuyor. Bunlar esas olduğu 
için, bunları koyuyor.  
 
Sual: “Ol” emri hangi sistemle oluyor? 
Elcevab: Tekvinde “Ol” var ama sübutî sıfatları hiçe sayarak olmuyor. Mesela zinaya 
yaklaşmamak bedenin tövbesidir. Aklın tövbesi fikrîdir. Vicdanın tövbesi hissîdir. 
Kalbin tövbesi nefs-i levvamedir. Ruhun tövbesi münacat. Tekvindeki Adem’de “Ol” 
emri çıkartmıyor, İlim oradan çıkartıyor, kendisine alıyor. İlim, Adem’e bir vuruyor, İlim 
fışkırıyor. Adem’den malzemeleri İlim çıkartıyor. İlim malzemelerini Adem’den alıyor. 
“Adem ise; adem-i mutlak değil, vücud-u ilmîye perde olmuş bir unvandır.” Sinema 
perdesini hiç kimse görmez ama oraya bakar. Çünkü perdede gözükeni görüyor. 
Tekvindeki adem sinema perdesi gibi bir perde, onda gözüken ilim. İlim müstakil bir 
sıfattır. Vazifesi Adem’den malzeme almak. Hülasa: Tekvindeki ademden vücuda 
çıkartan ilim. 
 
Sual: Tekvinden ilim çıkmıyor değil mi? 
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Elcevab: Tekvinden İlim çıkmıyor, İlim çıkartıyor. İlmin içinde de ilim var. Benim her 
hücremde Hasan yok mu? Her bir dna da ben varım. Bütün benleri toplarsan, biz olur. 
Ben büyük bir “Ben” değil miyim? İlmin de müstakil bir vücudu var. Adem’den çıkarttığı 
malzemeler İlmin içinde olduğu için, buna İlim diyoruz. (Çıkan malzemeler İlmin eline 
verildiği için yani İlim kendine aldığı için) o malzemelere İlim diyoruz yoksa 
ademden İlim çıkmıyor. Bu farkı mutlaka anlamamız lazım. 
 
Konsantre ile çıkan kuvvete Kudret de. O kuvvet ruhta bilkuvve vardı, buna Tekvin. 
Yöntem: konsantre olmak veya tefekkür. Bu yöntem çıkana benzemiyor. Yöntem; 
ilimdir. İlim; canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bütün sübutî sıfatlar müstakil çalışıyor. 
 

• Konsantre, tefekkür      à İlim (yöntem) 
• Yöntemden çıkan                        à Kudret 
• Çıkanın ruhtaki bilkuvve hali     à Tekvin 
• Çıkanı nasıl kullanacağım          à İrade 

 
İlim; ademden çıkan değil, ademden çıkartandır.  
 
Dört esmaya uygulayalım. 

• Evvel  à Tekvin   (kökteki çekirdek) 
• Ahir à İlim 
• Zahir  à İrade 
• Batın  à Kudret 

 
İlm-i Kelam: “Gözüken mevcudat İradedir” diyor. Çünkü tercih edilmiş şekildir. Maddesi 
değil. Maddesiyle muhatab değilsiniz. Göz fotoğrafıyla çekilen, timsal-i suretidir. Bu 
zahir. Batın ise Kudrettir, çünkü kuvvetin bir cilvesi olan kudretini mahiyet-i ilmiyeye 
sürer, vücud-u ilmîden vücud-u haricî çıkar. Zahirde görünen İradenin maddesi, yapısı 
Kudret’tir. Evveli Tekvindir, çünkü Üstad çekirdeklere “ilmî sandukçalar, ilmî 
programlardır” diyor.  
 
30. “Bu cümledeki emir, iki kısımdır: Birisi, teşriîdir ki, sıla-i rahim ile tabir edilen akraba 
ve mü’minler arasında şer’an emredilen muvasala hattıdır. Diğeri, emr-i tekvinîdir ki, 
fıtrî kanunlar ile adetullahın tazammun ettiği emirlerdir. Mesela ilmin i’tası, manen ameli 
emrediyor; zekânın i’tası, ilmi emrediyor; istidadın bulunması, zekâyı; aklın verilmesi, 
marifetullahı; kudretin verilmesi, çalışmayı; cesaretin verilmesi, cihadı manen ve 
tekvinen emrediyor. İşte o fâsıklar, bu gibi şeylerin arasında şer’an ve tekvinen tesis 
edilen muvasala hattını kesiyorlar. Mesela akılları marifetullaha, zekâları ilme küs 
olduğu gibi; akrabalara ve mü’minlere dahi dargın olup, gidip gelmiyorlar.” (İşârât-ül 
İ’caz 174) Manen ve tekvinen emrediyor deniliyor. Bunlar Tekvin zemininde 
oluyor yani kudretin verilmesi, çalışmayı manen ve tekvinen emrediyor. Demek 
bunlar Kudret ve Tekvin zemininde cereyan ediyor. 
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Sıla-i rahimin en üst seviyesi, mevcudatın Rabb-ül Alemi’ninden alakayı 
kesmektir. Sıla-i rahimde en yüksek bağ; Allah ile olan bağdır, Rahim ile olan bağdır. 
Sonra; akrabalar arasında haramın olmadığı bağdır yani Rahim’in onayladığı sıla yani 
bağdır. Sıla à bağ. Rahim à besmeledeki Rahim. İşte bu manevî bağ ve zemini 
ise à Tekvindir. Manevî bağa misal: Bacının kendisi à Kudret. Senin ile bacın 
arasındaki o manevî bağın adıà Tekvin. Nasıl ki navigasyonla canlı bağ var ama 
herkes göremiyor. Göz gözüyle o navigasyon ile uydu arasındaki bağı 
göremiyor, yalnız navigasyonu görüyor. Demek ki ortaya çıkan, gözükenler Kudret. 
Onu tutan; Kayyumiyet. Onu Allah ile bağ olarak tutan; Tekvin. 
 
O gözükmeyen bağın adı; Tekvin. Nefs-ül emirdeki realite ise; Kudret’tir. 
Mesela bağlar şunlardır:  

• İlim ile amel bağı 
• Zekâ ile ilmin bağı 
• İstidadın zekâ ile bağı 
• Akıl ile marifet bağı 
• Kudret ile çalışma arasındaki manevî bağ 
• Cesaret ile cihat arasındaki bağ 

Tüm bu bağların adı ve zemini à Tekvin. 
 
31.İman bağı à Tekvin. İslam bağı à Kudret. İslam; eylemdir. İman; eylem değildir. 
İslam’da inanmak yok, eylem var. Namaza inanmak yok, kılmak var. Oruca inanmak 
değil, orucu tutmak. Zekata inanmak değil, zekatı vermek. Fakat iman esaslarında 
eylem yok. Allah’a inanmak, peygambere inanmak. 
 
32.Maddesiz ibda à Tekvin. Bir kısmı da maddeden inşa edilmesine à Kudret. 
(B. Mesnevi Nuriye. 618) Kudret; malzemelerden yapıyor. Tekvin ise; hiçbir şey yokken 
de yapıyor.  
 

• İbda à Tekvin 
• İnşa à Kudret 

 
Sual: İnşa ve icad arasındaki farkı açar mısınız? 
Elcevab: “İnşa” inşaattan aklınızda kalsın. İnşaat olabilmesi için demir, çimento, tuğla 
bir araya gelmesi lazım. Bu Kudret. Kudret taalluk edebilmesi için, güneş lazım, hava 
lazım, toprak lazım, su lazım ki çekirdekten ağaç yapılsın. Çekirdeğin programı; 
Tekvin. Kudrete; güneş, hava, toprak, su à şart. Tekvin için öyle bir şart yok. 
Çekirdeğe programı yazıyor. 
 
Tahayyül:  
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Na’budu daki nun’a gireceğiz. Üstad “nun” ile girdim diyor. Nun harfine kapı diyor, 
sarayın kapısı diyor. Nereye girileceğini ve girdiği alemi tanımlıyor. Nun harfin 
içerisinde neler var yani hangi alemler var. 
 
Nun’a girmek ne demek?  
 
“O ayn-ı hakikat olan hayalden “Na’büdü”nun’una girdiğim gibi çıktım ve… 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. Aynı na’büdü ve nestein 
de, Mabud ve Müstean olan Hâlık’a giden yolu göstermek lazımdır ki, sizin ile 
gelebileyim.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybi 261-262) 
 
Çıkarım: Kalb ve hayal Nun’a girdiler. Bu konu da akıldan ileri. Akıl, kalb ve hayale 
“benim ayağım var, kanadım yok. Siz uçtunuz, gittiniz. Ben uçamam. Bana da hisse 
verin. Beni de oralara götürün veya aldıklarınızdan bana da verin. Benim ayaklarım: 
delil, bürhan, hüccettir.” Demek ki kalb ile hayalin girdikleri âleme akıl giremiyor. 
Demek ki oralar akıldan ileri. 
 
Nun’a girmek ne demek? Allah-u âlem (metne hiç dokunmadan alt alta dizildi): 

1. “Elbette bütün mazi ve müstakbel, zaman-ı hazır hükmüne geçti.” 
 
Nun’a girince, üç zaman tek oluyor. Bu, Nun’a girdiğinin alametidir. Kur’an’daki harfler 
her bir âlemin kapısıdır. Kendileri âlem değil, oradan giriyorsun. Nun kapısından 
girince, üç zamanı aynı gördü. 
 

2. “Bütün nev-i beşer bir mecliste, safları muhtelif bir cemaat şeklinde olarak; o 
hitab, o surette onlara ediliyor.” 

 
Bütün nev-i beşer, Âdem as’dan kıyamete kadar gelmiş ve gelecek bütün insanlardır. 
Kâbe bir mihrab, Medine bir minber. İmam kim? Çok büyük camide, çok büyük 
cemaatte, imamın sesini arkaya işittirmek için arka saflara belirli aralıklarda münadi 
koyarlar. Her asrın bir münadisi var yani 14 münadi var yani müceddid. Bunların imamı 
Peygamber asm. İmam tektir yani. Namaz da tektir. Bir defa kıldırdı, bitti. İmamdan 
benim safıma ses gelene kadar 60 sene geçti. Tek namazdayım ben. 
 
Na’büdü’deki nun kapağı, kapısı ile girmiş. 1.bütün zamanlar bir 2. Bütün insanlar bir 
görmüş. Yani mazi, istikbal ve haldeki bütün cemaatler bir yerde saf tutmuşlar görmüş, 
cemaat-ı uzma şeklinde görmüş. Arapça “Na” yani biz zamiri ile bütün saflara hitap 
ediyor, safların cemi. 
 

3. “O vakit her bir âyât-ı Kur’aniye; gayet haşmetli ve vüs’atli bir makamdan” 
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Fatiha’dan sonra okunan zamlı sure bütün o cemaate hitabe diyor. İçeriye girdi. Mazi, 
istikbal ve haldeki üç cemaati tek gördü. Okunan ayet tek. O tek ayet maziye, istikbale 
ve hale hitap ettiği için, haşmetli ve vüs’atli bir makama çıktı, makamdan geliyor. Yani 
ayetin nerden geldiğini görmüş. Her bir ayetin haşmetli ve vüs’atli bir makamda 
olduğunu görmüş, yani ayetin kaynağını görmüş. Buralar sarihtir. Nun ile girmiş. Üç 
saf yani mazi, istikbal, hal tek saf olduğunu, cemaat-ı uzma olduğunu, imam tek 
olduğunu vs. görmüş. Fakat bu üç tane cemaate – mazi, hal, istikbal – Âdem as da 
dâhil, Kur’an nasıl hitap etmiş onlara? Barla Lahikasında “onlara verilen suhuf ve 
kitablar Kur’an’dan ahzedilmiş, süzülmüştür” diyor. “Öyle de hakikat-ı Kur’aniye, 
zaman-ı Âdem’den şimdiye kadar hakikat-ı Muhammediye asm ile beraber 
müteselsilen Enbiyaların suhuf ve kütüblerinde nurlarını neşrederek gele gele ta 
nüsha-i kübrası ve mazhar-ı etemmi olan Kur’an-ı Azimüşşan suretinde cilveger 
olmuştur.” (Barla 324) O zaman bir Kur’an’a baktım ki diyor Üstad, nun kapısından 
girdikten sonra, her bir ayet Âdem as’ı da besliyor, kıyamete kadar devam ediyor. O 
zaman “haşmetli ve vüs’atli bir makamdan” geliyor gördüm diyor. Vüs’atli ve haşmetli 
bir makam görmüş. Ayetler oradan akıyormuş. 
 

4. “gayet kesretli ve muhtelif ve ehemmiyetli muhatabından” 
 
Kesretli, muhtelif, ehemmiyetli muhatablar var. Girdiği zaman cemaati gördü, ayetin 
kaynağını gördü, şimdide cemaatin kesretli, muhtelif ve ehemmiyetli olduğunu gördü 
yani cemaatin kalitesini de görmüş. 
 

5. “nihayetsiz azamet ve celal sahibi Mütekellim-i Ezelî’den” 
 
Kur’an’ı dinlerken üç şekilde dinler gibi ol. Mektubat 401: “Kur’an’ı yeni nazil oluyor gibi 
okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı İlahiyeyi güya geldiği an-ı nüzulünde dinlemek 
ve o hitabı Resul-i Ekrem asm’dan işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrail’den, 
belki Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi bir kudsî halete mazhar olur.” Âyâtın 
kaynağına baktı. Nihayetsiz azamet ve celal sahibi olan Mütekellim-i Ezelî’den yani 
Allah’tan duyar gibi olmuş. 
 

6. “Makam-ı mahbubiyet-i uzma sahibi Tercüman-ı Âlîşanından aldığı bir kuvvet, 
ulviyet, cezalet ve belagat içinde; parlak, hem pek parlak bir nur-u i’cazı içinde 
gördüm.” 

 
Nokta-i Nazar: Sözler 430: “Kur’an başka kelamlarla kabil-i kıyas olamaz. Çünkü 
kelamın tabakaları, ulviyet ve kuvvet ve hüsn-ü cemal cihetinden dört menbaı var. Biri 
mütekellim, biri muhatab, biri maksad, biri makamdır.” Burayı çağrıştırıyor. 
 

• Makam à haşmetli ve vüs’atli 
• Muhatab à kesretli, muhtelif, ehemmiyetli 
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• Mütekellim à azamet ve celal sahibi 
• Maksad à             

 
Nur-u i’cazı içinde görmüş. Nun kapısından kalb ve hayal ile girerek bunları görmüş. 
Akıl ile bu âleme girilmiyor. Bu malzemeleri akla veriyor. Kalb ve hayal buraya girdiler. 
Nun’a girmek- Allah-u âlem- buna şahid olmaktır. 
 
Nun nedir? 
“Zira her bir tohum ve çekirdekler, ‘Kaf-Nun’ tezgâhından çıkan birer latif 
sandukçadır ki…” (Sözler 469) Kaf-Nun; Kün emrindeki iki harf. Çekirdek ve tohumlar, 
Kaf-Nun tezgâhında imal ediliyormuş. O zaman Kaf-Nun tezgâhından çıkan tohum ve 
çekirdekler imal ediliyor.  
 
Tohum: “…o tohumcuklar üstünde koca mucizat-ı kudreti bina ediyor.” Ağacın 
kökündekine à tohum diyor. Çekirdek: “Demek bütün ağacın başına gelecek bütün 
vakıatı ile çekirdeğinde yazılı hükmündedir.” Meyvenin içindekine à çekirdek diyor. 
 

• Ağacın kökündekine  à tohum.        
• Meyvesindekine  à çekirdek. 

 
“Birden, namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı, o nun’dan inkişaf etti.” (Mektubat 
393) Üstad “Nun” kapısından girdikten sonra, mazi, hal ve istikbaldeki üç safı tek 
gördü. 
 
Sual: Na’büdü’deki “Nun” ile Kaf-Nun daki “Nun” aynı mı? 
Elcevab: Aynı değil. Kaf-Nun daki “Nun” oradan geliş yönü, Üstadın girdiği 
Na’büdü’deki “Nun” buradan gidiş yönü. Nur ve Mana diye iki yön var ya. Kaf-Nun 
tezgâhında çekirdek imal ediliyor. Üstad da o yolla girdim diyor. Hangi yolla gidiliyorsa, 
aynı yolla gelinir. A=B ise, B=A dır. Âlemler Kaf-Nun tezgâhından çıkıyor. Üstad aynı 
tezgâhtan giriyor ama bu yönden. 
 
Sual: Zamanın hakikatı, Levh-i mahv ve isbattır. Kaf-Nun tezgâhı ise onun aşağısında. 
Üç zaman tek olduğu yer, zaman hakikatının olduğu yer değil? 
Elcevab: Çekirdek patladı, filiz verdi. Otuz sene sonra ağaç tamamlandı. Âlem-i 
şehadette zaman var ama bu zamanla çıkacaklar, hem mekân hem zaman à 
çekirdekte aynı yerde. Çekirdekte son yaprakla ilk filiz aynı yerde. Orda zaman 
dürülmüştür, bast-ı zaman budur. Mazi ve müstakbeli bir görmek à çekirdektir. 
 
“Na’büdü nun’u, şu üç cemaate işaret ediyor.” (Mektubat 394) Üç cemaat şu: 1. 
Beyazıd camisindeki cemaat 2. Âlem-i İslam 3. Vücudundaki zerreler. Yukarda ise 
başka şekilde üç cemaati tarif etmişti. Hep üç cemaat. Netice şu: “Na’büdü” nun’u üç 
cemaata işaret ediyor. 
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Sual: Biz nasıl yapacağız bunu?  
Elcevab: Hayalle. Üstad kalb ve hayalle diyor. 
 
Nokta-i Nazar: Hayalimize ruhu bindirip gidiyoruz. Hayal o zaman ya Burak ya Refref 
oluyor. 
 
Sual: Üç zamanın bir olduğu yer bir mekân mıdır? 
Elcevab: Çekirdekte zaman da var hacim de var. Çekirdekten ağaç çıktı. İlk yaprak ile 
otuz sene sonra çıkan son yaprak arasında zaman var, mekân da var. Çekirdekte ne 
zaman var, ne mekân var. Çekirdek “nun” harfidir. Zaman ve mekân dürülmüş. Mazi 
ve müstakbel maddededir, metafizikte bile yok. 
 
“…belki Nun-u Na’büdü gibi bazı harfleri dahi mühim hakikatların nurlu 
anahtarlarıdır.” (Mektubat 395) Çıkarım: “Nun” anahtardır. Yukarda da kapı dedi. Eğer 
kalben seyahat ederseniz, anahtardır. Eğer hayali de yanınıza alırsanız, mekânı 
da almış oluyorsunuz, o zaman kapıdır. Çünkü hayal, mekânımı oluşturuyor. 
Atomun dışında her şeyimle ordayım. 
 
Nokta-i Nazar: Mekân, donmuş zamandır. Bu hayalin oluşturduğu mekân apayrı bir 
mekân. 
 
Senin köyüne geldim. Orda bir sürü beden-i misalîlerim var, var olup yok oluyor. Ben 
şimdi bir tanesine girdim şu an. Orda var olup yok olurken ben de şu an orda varım. 
Ben gittim şimdi, hayal değil bu. Armut’un oradaki kamelyadayım. Ben şimdi oradayım 
ve kayboldum. Ahirette orada gözükeceğim. O kurduğumuz hayaller ahirette 
gözükecek. Hayal kurduğumuz yerler, kişiler, yaptıklarımız bize ahirette gösterilecek. 
Evet, hesap yok ama bak sen böyleydin denilecek. Hiçbir şey yok olmuyor. 
 
“O sandukçaların icadı, “Kün” emrinde bulunan “Kaf-Nun” fabrikasından o kadar 
çabuk ve kolay ve çoklukla olur ki…” (Lem’alar 254) Sandukça, çekirdektir. “Kaf-
Nun” tezgâhında yapılıyor.  
 
Nun;  

• bir anahtardı,  
• bir kapıydı,  
• şimdi fabrika oldu. 

 
“Na’büdü Nun’undaki seyahat-i hayaliye…” (Şualar 608) “Nun” ile seyahat-i hayaliye 
yapılıyor. ‘Nun’ hayaline seyahat edebilme fırsatını veriyor sana. 
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Üstad “sizinle görüşmek istediğim zaman sizi hayalen hazır ederim ve sizinle sohbet 
ederim” diyor. Hayal midir bu? Bu sırrı bilmeyenler şizofreni derler. Bizim hayalimiz 
fâsık olduğu için, hayali hayal zannettik. Hayal; hakikatın suretidir. Şükr-ü örfîde 
kullanırsan, âlem-i misale geçersin diyor İşârât-ül İ’caz 17.sayfada. Hayalini doğru 
kullanırsan, âlem-i misale pencereler açılır, geçersin içeri. 
 
“Birden o “Nun” kapısıyla bir seyahat-ı hayaliye meydanı açıldı.” (Sözler 613) 
“Nun”; kapıdır. 
 
“Nun’un ifade ettiği cem ve cemaat, fikri ve kalbi ayık olan musallînin nazarında 
sath-ı arz bir mescid şekline girdi.” (Mesnevi-i Nuriye 72) 
 
Bir insanda “Nun” inkişaf ederse, 1.camideki cemaati 2.âlem-i İslam cemaatini 3. 
Vücudun zerreleriniàbir cemaat yapar. Eğer hayalini şükr-ü örfîde denildiği gibi 
kullanırsa, “Nun” bendeki farklı farklı hisleri, latifeleri hepsini teke getiriyor, bu cem. 
Cemaat da şu: ben burada ezan okur okumaz namaza durursam, her yerde namaz 
kılanlarla tek gözüküyoruz. Ben namazı bitirmeden Edirne kılacak. Edirne bitirmeden 
Bulgaristan kılacak. Böylelikle dünyada her an beş vakit namaz kılınıyor. O zaman tek 
namaz kılınıyor, sen tek namazdasın. Aynı anda sabah kılınıyor, aynı anda yatsı 
kılınıyor. Bütün farz vakit namazları her an dünyada kılınıyor. Tek namaz oluyor. 
 
“Nun” fâili gibi, o üç cemaatten her birine raci’dir.” (İşârât-ül İ’caz 21) Yani “Kaf-Nun”, 
Allah’ın cc “Kün” emriyle her işin olması, “Kün=Ol” emri olan bu kelime aslında kaf ve 
nun harfleriyle yazıldığından böyle denilmiş. 
 
Netice: Hayalini şükr-ü örfîde kullanırsan, “Nun” harfiyle giriyorsun.  
“Nun” harfin bir yönü buradan, bu yönle:   
 

• anahtar 
• kapı 

 
Oradan bakarsan: 

• tezgâh 
• fabrika 

 
Bu iki yöne misal: tümsek bir ayna düşünün. Tümsek aynanın dışından bakarsanız, 
ışığı bir merkeze toplar. Ehadiyet yapar. Kesreti vahdet yapar. Aynayı çevir, 
merkezden dışarıya bak. Teki dağıtır, kesret yapar. 
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Allah canibinden Nun’a bakarsan, Nun’un yuvarlak kısmı tezgâh, fabrika. Buradan 
bakarsan, anahtar, kapı. “Nun” harfin kendisi değil. O simge. Öteleri buraya, burayı 
oraya geçişi açandır. Buna misal: hayalen tak gittim, tak geldim. Bunu nasıl anlarsınız? 
Ömrünüzde hiç hayal olmasaydı, ben size hayali nasıl anlatırdım? Hayal gibi işte, 
“Nun” da böyle. 
 
Sual: Hafızadakileri değerlendirmek hayal değil? 
Elcevab: Hayal her yere giriyor, kullanıyor. Acayip bir şey. Hayal, hafızayı kullanıyor. 
 
Sual: Hafıza hayali kullanıyor mu? 
Elcevab: Evet, hafıza da canlı ve ruhlu. Ben seni şimdi gördüm. Hafızamdasın, hem 
de canlı olarak. İçeriğe giren her şey canlıdır, bu kitap bile. Hayalin bir vazifesi de şu, 
ileride işleyeceğiz: Hafızanın verdiği malzemelerin aynısını veya benzerlerini üretip 
insanı ferahlatıyor veya kuyudan çıkartıyor veya hapishanedeki, koğuştaki secdesini 
Hacer-ül Esved’e götürüyor. Olmuş veya olmamış neyi hayal etmişsem, hepsi 
hafızama gidiyor. Hafızadakiler de hayale gönderiyor. Hayal, insanın meyli, za’fı, 
ihtiyacı, iştiyakı, incizabına göre hafızadan gelenlere göre resim kuruyor. Al sana 
tekvin. Hiçlikten, ademden yaratılıyor. Tekvinin insandaki karşılığı adeta bu. Hayal 
öyle bir şey. Hayalen bir yere gidince sebeb kullanmıyorsunuz. Sebepsiz tecelli de 
zaten Tekvin’di. 
 
25.11.2018         Küçükçekmece/İstanbul 
                      

Allah canibi 

KESRET 

VAHDET 

Beşer canibi 



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 61 
Tekvin, Adem, Emir, İlim, İrade, 
Kudret 
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Nokta-i Nazar: 
• Vücub à Sır  
• İmkân  à Tılsım 

İmkân âlemi vücub âlemine aynadır yani Vücub âleminin karşılığının hepsi imkân 
âleminde de var.  
 
Sual: Vacib nasıl bir şey? 
Elcevab: Vacib-ul Vücud hakkında Allah’ın söylediği açık şeyler var ama mesela Allah 
“Ben Tekvinim, zatî sıfatım Tekvin’dir, sübutî sıfatım budur” demedi ki. Eğer deseydi, 
bu nas olurdu, ihtilaf olmazdı. Eş’arî uleması: “Tekvin diye bir zatî sıfat yoktur, sübutî 
sıfattan olan Kudret’in içinde bir sıfatıdır, yani sıfatın sıfatıdır.” demiş. Ma’türidî 
uleması: “Değil Kudret’in, Kudret’in dışında müstakil bir sıfattır.” demiş. Bu nas değil. 
Bu ulema Allah hakkında bunları nasıl çıkarttı? Allah’ın Tekvin denilen bir sıfatını 
nerden buldular? Kendisinden buluyor. Kendisindeki işaretle gitmiş. Bu üçü aynı: 
Kur’an, insan ve Şecere-i hilkat. Hazret-i Ali ra: “Ene nâtik-ul Kur’an” demiş yani “Ben 
canlı Kur’an’ım”. Şecere-i hilkat için “Kitab-ı kebir-i kâinat”, “Kur’an-ı ekber”, “İnsan-ı 
ekber” deniliyor. İnsana “Kâinat-ı suğra” deniliyor. “Kur’an-ı kebir-i kâinat” yine şecere-
i hilkat için deniliyor. Kur’an, bu üçlemeden çıkartılıyor. Birinde bulamadıysan, 
diğerinde bulursun. Yani kâinatta bulamadığını insanda bulursun, insanda 
bulamadığını kâinatta bulursun. Kur’an’da bulamamışsa, kâinatta bulmuş. Onda 
bulamamışsa, insanda bulmuş. 
 
Elbette Vacib-ül Vücud, Vacib-ül Vücud’dur. Biz mümkünüz, aynı zamanda mümteni 
ve ademi de istilzam ediyoruz, barındırıyoruz. Biz onu bilmiyoruz. Ona şahid olacağız. 
Ne ile? Kendimizdekilerle. Mesela Üstad Hazretleri buna şöyle bir misal veriyor: Ben 
bu evi nasıl tanzim ettim, Allah’ta bu kâinatı tanzim etti. Kur’an’da geçiyor, Musa as 
sormuş Allah’a: “Ya Rab, seni kulların soruyorlar. Kimdir diye. Ne diyeyim?” Allah cc: 
“Ene Allah” yani “Ben Allah’ım” diyor. Bu ayet. Ben de buradan şunu çıkartıyorum: 
Allah, Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olduğunu bilmekten ve Allah’a mahsus olan 
bir lezzet-i mukaddesesi var. İnsan da “Ben insanım” diyebilmesi. Tekvini, insan 
kendisinden çıkartıyor. Kur’an’daki işaretleri takip ederek. Aynı olmaz elbet ama “İnsan 
benim sırrımdır, ben de insanın” diyor Cenab-ı Hak. 
 
Tekvin zati mi sübutî sıfat mı? İtikad imamları, Sıfat-ı İlahiyeyi sübutî ve zatî olarak 
ayırmamışlar. Bunu Üstad Hazretleri ayırmış. Tekvin de zatî sıfattan dememiş Üstad 
ama sübutî sıfatları sayarken Tekvini koymamış. Zatî sıfattan olduğunu oradan 
çıkartıyorum. 
 
Sual: Allah’ın sıfatları sadece zatî ve sübutî sıfatlarından ibaret değil. Gadab sıfatı var, 
en çok Celal ve Cemal sıfatından bahsediyor. Bunları Üstad Hazretleri sübutî sıfattan 
saymıyor ama bunları sübutîyede saymamış olması zatîyede olduğuna delil olur mu? 
Elcevab: Tekvin sıfat mıdır değil midir diye ulema ihtilaf ederken Üstad hiç dahil 
olmuyor. Sadece sübutî sıfata koymayarak “sübutî sıfattan değildir” diyor. Tekvin bir 
sıfat olduğuna göre ve sübutî sıfata girmediğine göre zatîdir, çünkü zatî sıfattır diyen 
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ulema var. İhtilafî bir mesele bu. Zatî sıfat diyen var, sıfat değildir diyen var, sübutî 
sıfata koyan var. 
 
Sual: Celal ve Cemal sıfatları için ne diyebiliriz? 
Elcevab: Celal ve Cemal aslında esmadır. İşârât-ül İ’caz’da sıfat demesinin sebebi şu: 
o kadar zatı anlamlandırmış ki bu esmalar, zatına unvan olmuşlar. Aynı Allah esması 
gibi. Esmadır ama zatına unvan olmuş. Bunlar zatî olmadıkları halde, esmaî oldukları 
halde, zatı o kadar tanımlamış ki, zatî sıfat makamında kullanılıyor. Ama tasnifte onu 
zatî sıfata koyamazsın. Zatı tanımladığı için, zatla özdeş olmuş. 
 
“Çünkü lafza-i celal, Zat-ı Akdes’e delalet eder; Zat-ı Akdes’de, bütün sıfat-ı kemaliyeyi 
istilzam eder; öyle ise, o lafza-i mukaddese, delalet-i iltizamiye ile bütün sıfat-ı 
kemaliyeye delalet eder.”... “Cenab-ı Hakk’ın ismi, Zat-ı Akdes’ine ayn olduğu cihetle; 
lafza-i celal, sıfat-ı ayniyeye işarettir.” (İşârât-ül İ’caz 15) Bu nedenle zatî bir esma, zatî 
sıfat gibi olmuş. Mesela Allah, Samed gibi esmalar zata bakan esmalardır. Ef’al 
âlemine bakan Gaffar, Rezzak, Şafi esmalar gibi değil. Celal ve Cemal esması da o 
kadar zatla hemhal olmuş ki, zatî sıfat gibi olmuş. 
 
Üstad Risalede tekvin hakkında bedihî bir şey demiyor. Sübutî sıfat üzerine gidiyor. 
Mesela Muhalefet-un lil havadis zatî sıfattır diye bir şey de geçmiyor, çünkü öyledir 
demiş zaten Ulema. Üstad iki yol üzerine gidiyor: 1. Asrın ihtiyaçlarına cevap veriyor, 
asrı okuyor, asrı tahlil ediyor. 2.Ulema arasındaki amelî veya itikadî ihtilaflı meseleleri 
cem ediyor. 
 
Risale-i Nur’a kim değer verir, kim vermez? Asrı tanımlayan, asrı okuyan, asrı 
anlamlandıran, asrın geçmiş asırdan farkını fark edenler, farklı derslere muhatab 
olurlar. 
 
Tekvin - Kudret mevzusu toplumda bir sıkıntı değildir ama ulema mabeyninde sıkıntı 
olmuş. Risale-i Nur cem etmiş. “Evamir-i tekviniye” diye tabir etmiş yani Tekvinin 
emirleridir. Tekvin, emirdir. Yapan başkasıdır. Mesela hastanedeki başhekim doktora 
“Şu hastaya bak” diye emrediyor. Doktor hastayı tedavi ediyor. Tedavi eden; Kudret. 
Emreden; Tekvin. Tekvin Kudret’e emrediyor. Kudret; Var’ı var ediyor, ilimden alıyor. 
 
Sual: İrade’yi nereye koyacağız? 
Elcevab: Mesela şu kalem Kudret değildir. Zahirde gözüken İrade’dir, tercih edilmiş. 
Kalemin maddesi nedir diye bakarsan, bu Kudret’tir. Kalemin plan ve projesi; ilimdir. 
Bu kalemin yapılmış, yapılmaması da var. Bu gözüken; İrade’dir.  
 
Yani: 

• Yapılmış        à İrade 
• Yapılma şekli        à Kudret 
• Plan, proje             à İlim 
• Emir veren             à Tekvin 
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Tekvinin içerisinde bir kuyu var, vücudsuz vücud, Adem. İlmin müstakil bir vücudu var. 
İlim sadece bilinen şeyler değildir. Mesela benim bildiklerimden söylediklerim var, 
söylemediklerim var, yaptıklarım var, yapmadıklarım var. Mümkün ve mümteni, hepsi 
var. İlim sıfatın müstakil bir vücudu var. Benim bildiğim şey, benden farklı. Size 
söylediklerimin miktarı da çok farklı. İlmin müstakil bir vücudu var. İlim, Tekvindeki 
Adem’e vuruyor. İlim vurup aldıkları var, bir de Tekvinin “Al” diye İrade’ye verdikleri var. 
Evamir-i tekviniye İrade’den geliyor ama İrade’ye veren Tekvin. Tekvinin dışa vuruşu 
à evamir. Yani: Tekvinin emirleri. Şöyle diyelim: Vücud yaratılırken sıfata, sıfatta 
esmaya ve oradan ef’al âlemi var. Üstad bizi direk esma ile bağlamıyor. “Ef’al-i İlahiye” 
diye geçiyor. Ef’al var. 
 
Evamir-i tekviniye yani Tekvinin emiri. Emrediyor. İçinde meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab 
var. Mesela soğuk olunca, su incimad eder, incimad emrini alıyor. Yumuşak olan su 
sert olan demiri parçalıyor. “Evamir-i tekviniyenin tecellisi olan” meylin, ihtiyacın, 
iştiyakın ve incizabın önünde kimse kalamıyor. Tekvinin içinde Adem var. Bir vuruyor, 
içinden çıkan bir kısmı İrade’ye gidiyor, bir kısmı İlim’e gidiyor. 
 
Kitab-ı Mübin (hazır zamana bakar) 

• İrade 
• Kudret           Evamir-i tekviniye 

 
İmam-ı Mübin (hazır zamana değil, mazi ve müstakbele bakar)       Nazarî kader 

• İlim 
• Emir 

 
Bazen Kudret yerine Evamir-i tekviniye kullanıyor Üstad. Kudret, hazır zamana 
bakıyor. Mazi ve müstakbeldeki vücud-u ilmîleri ise ayakta tutan 
 
“Evet bir çekirdekte, hem bedihî olarak, irade ve evamir-i tekviniyenin unvanı olan 
Kitab-ı Mübin’den haber veren ve işaret eden; hem nazarî olarak emir ve ilm-i 
İlahînin bir unvanı olan İmam-ı Mübin’den haber veren ve remzeden iki kader 
tecellisi var: 
 
Bedihî kader ise, o çekirdeğin tazammun ettiği ağacın maddî 

• keyfiyat ve 
• vaziyetleri ve  
• heyetleridir ki 

Evamir-i Tekviniye 
• Meyil 
• İhtiyaç 
• İştiyak 
• İncizab 

 

İrade  

Bedihî kader 
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Sonra göz ile görünecek. 
 
Nazarî ise, o çekirdekte, ondan halk olunacak ağacın müddet-i hayatındaki geçireceği  

• tavırlar, 
• vaziyetler,   
• şekiller, 
• hareketler, 
• tesbihatlardır ki, 

 
tarihçe-i hayat namıyla tabir edilen vakit be vakit değişen 

• tavırlar,  
• vaziyetler,  
• şekiller, 
• fiiller; 

o ağacın dalları, yaprakları gibi intizamlı birer kaderî miktar var.” (Sözler 469) 
 
Kitab-ı Mübin’e bedihî kader deniliyor. İmam-ı Mübin’e nazarî kader deniliyor. Kitab-ı 
Mübin’in içeriği olarak bazı yerde İrade ve Kudret deniliyor, bazı yerde İrade ve Evamir-
i tekviniye kullanılıyor. Bazen de İrade’den gelen Evamir-i tekviniye deniliyor. Kitab-ı 
Mübin’den à maddî keyfiyetler, vaziyetler, heyetler çıkıyor ve meyveler, nutfeler, 
tohumlar, çekirdekler, suretler, şekiller de buradan çıkıyor (Sözler 470). 
 
“Mesela: Bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve 
fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden evamir-i tekviniyenin küçücük 
bir mücessemi hükmünde denilebilir.” (Mektubat 36)  
 
Ağacın programları ve fihristeleri à Evamir-i tekviniye’ye ait. 
 
Sual: Kitab-ı Mübin ve İmam- Mübin’i Tekvin ile birleştirecek bir şema çıkar mı? 
Elcevab: Net bir şey çıkarmak çok zor ama şöyle diyeyim: şimdiki zaman Kitab-ı Mübin 
bakıyor ve bunun içerisine Kudret konulmuş. Tekvin ise hazır zamana mübtela değil. 
Benim bunlardan çıkarımım şu: Başkan sana belediyenin şu sorununu çöz diyor. Sen 
çözüyorsun, işin başındasın, anda. Başkan ise o şehrin mazisini ve istikbalini biliyor 
yani şehri gelecekte şöyle yapacağız gibi. Halde sana icraat yaptırıyor. Başkan 
emrediyor, sen işin başındasın ve yapıyorsun. Emreden Tekvin, yapan Kudret. 
 
Bu dünya dar-ül hikmettir, ahiret dar-ül kudrettir. Cennet ve cehennem bu kudretin 
tecellisi. Ama cehennemin cehennemi de var, adem. Cennetin cenneti de var. O da 
vücud meratibleri. Büyük zat demiş: “Cenneti isteyene ver, bana seni gerek seni”. Allah 
Resulü mir’açta cennete girdi, cehenneme girmeden gördü. Cennete girdikten sonra 
vücud âlemlerine gitti. 
 
Nokta-i Nazar: Kitab-ı Mübin için bazen evamir-i tekviniye kullanılıyor ya, aslında 
kullanılmaması gerekiyor gibi geliyor bakınca. Sanki İmam-ı Mübin’de olması lazım. 
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Ve bazıları Tekvine sübutî, bazıları zatî sıfat demişler. Bu yaratılmış şeyler tekvinî 
ayetlerin vücud-u haricîsidir ve âyât-ı tekviniye deniliyor. Kimse elmayı, armutu tekvinî 
âyet olarak görmüyor. Bazı Tekvin, Kitab-ı Mübin’e dönüşmüş. 
 
Dikkat ederseniz, evamir-i tekviniyeyi İmam-ı Mübin’de kullanmıyor, Kitab-ı Mübin’de 
kullanıyor. Sonra baktım ki: Zatî sıfatta Vücud, Beka, Vahdaniyet, Tekvin vs. var. Allah-
u âlem İmam-ı Mübin zatî sıfatın vücuduna bakıyor. Kitab-ı Mübin de zatî sıfatın 
Tekvinine bakıyor yani oradan besleniyorlar, kaynaklanıyorlar.  
 
Allah Resulü cennete girdi sonra çıktı gitti. Daha yukarılara gitti: Arş’a, Levh-i Mahfuz’a, 
Arş-ı Azam’a gitti, imkân ve vücub ortası olan Kab-ı Kavseyn’e gitti. Buralar cennet 
değil ki. Buralar cennetten üstün, Vücud âlemleridirler. 
  
Tasavvufta dört vücuttan bahsediliyor: 

1. Lahut âlemi (Allah’lık âlemi, Hu ile ifade ediliyor) 
2. Ceberut âlemi 
3. Melekût âlemi (gayb) 
4. Nâsut âlemi (şehadet) 

 
Cennetten sonra Vücud âlemleri geliyor. Şöyle kıyas edin: cehennemin cehennemi 
ademdir. Cennetin cenneti, cennetin sahibini bulmak, Vücuddur. 
 
Nokta-i Nazar: Allah Vücud’undan çıkarttı diyemeyeceğimiz için, Adem’inden Tekvin 
ile çıkarttı. Zahirde Vücud’dan çıkıyor ama aslında Tekvinden çıkıyor. 
 
Sual: Sözler 78-79 da “İmkânat ve Mümkinata” gelecek deniliyor. “Vukuata” da mazi 
deniliyor. Mazi ve müstakbel İmam-ı Mübin ise, Kitab-ı Mübin nedir? 
Elcevab: Yaşadıklarımız mazi, yaşayacaklarımız istikbal. Yaşadıklarımız ve 
yaşayacaklarımız diyebilmek için o çizgisiz çizgi, zeminsiz zemin olan Kitab-ı Mübin 
lazım. Yaşadıkların artık Kitab-ı Mübin değil, yaşamadığın da değil.  
 
Kitab-ı Mübin à an’dır à adem’dir. Mazi ve müstakbel; İmam-ı Mübin. Hazır zaman; 
Kitab-ı Mübin. Şu anda olan şey, olmuşsa, olmuştur. Olmamışsa olmamıştır. Olmuş ve 
olacak; İmam-ı Mübin. Hal nerde? 
 
Sual: Bu nedenle mi Eş’arî Hazretleri Kudret’in içinde demiş, adem için? 
Elcevab: Evet. 
 
Nokta-i Nazar: Burada yaşadıklarımız ve olanlar orda da karşılığı var ki, şu an orda 
olanlara şahid oluyoruz. İmkân à zaman, çünkü zaman bir nehirdir, daima akıyor, 
değişiyor. Vücub à mekân, çünkü sabittir. Zaman ve mekân ortasındaki berzah ise à 
insan. 
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Hiçlik ve tekvin: “Hiçliğimi görüp” (Lem’alar 173) à hiç yok ki, neyi görmüş? Hiç’in 
vücudu yok ki, içi de yok, dışı da yok ama olmayanı görmüş. 
 
“Eğer vücuduna itimad edersen, ademe düşersin.” (Mesnevi-i Nuriye 119) Var nasıl 
bir anda yok olacak? Ademe, yani olmayan yere düşülür mü? Hani adem yokluktu? 
Yokluğa düşülemeyeceği için, adem anlayışımızı tashih etmemiz lazım. 
 
“Fatır-ı Hakîm, insanın mahiyet-i maneviyesinde  
nihayetsiz azim bir  à acz ve 
hadsiz cesim bir     à fakr 
 
Ta ki, kudreti nihayetsiz birà Kadir-i Rahim ve 
          gınası nihayetsiz bir à Ganiyy-i Kerim 
 

• Acz à Kadir-i Rahim’e 
• Fakr à Ganiyy-i Kerim’e  

 
Netice: 
İnsan acizliği ile        à Kudret’ine 
          fakirliği ile              à Ganiyy’e         âyinedarlık ediyor. 
          hiçliğini bilmekle  à Tekvine  
 
Bakın! Kudret nerde, Tekvin nerde? Dersin başında dedik: Kur’an, kâinat ve insan à 
üçü aynı. Kendimizde göremediğimizi kâinatta arayacağız dedik. Tekvini de kâinatta 
aradık, bulamadık. Kendimizde aradık, “Hiçliğini bilmekte” bulduk Tekvini. Üstad 
“hiçliğimi anlamaya çalışıyorum”, “kendine vücud rengi verme, ademe düşersin” diyor. 
Ademin bir vücudu yok ki, bir yere düşsün. Hiçliğini ne ile anlıyor? İlim ile! İlim, hiçliğe 
hizmet ediyor. Bu şuna benzer: Kur’an, insanı tarif ederken diyor ki: “İnnehu kane 
zaluman ve cehula” yani insan zalim ve cahildir. Başka bir ayette “Velekad keremne 
beni Adem” yani “O ne güzel yaratılmış” deniliyor insan için. Tenakuz gibi gözüküyor. 
İkisini de Allah diyor. Bu ikisini tefrik edebilmek için yaptığına bak. Yani insan cahil ve 
zalim mi yoksa güzel yaratılmış mı? Dağlar emaneti teklif ettik, dağlar kabul etmedi. 
Gökler, denizler kabul etmedi ama insan aldı deniliyor. Emaneti almasının sebebi, 
zalimliğini ve cahilliğini kaldırmak içindi. Basitliğinden almadı, işini biliyor. “Velekad 
keremne beni adem” olabilmesi için, emaneti hamlederek, alarak, kendisindeki cehaleti 
ve zalimliği kaldırması gerekiyordu, bu nedenle aldı. Ademî! Aslında cehaletin de 
vücudu yok. Şirkin de vücudu yoktur, ademîdir. Bunun vücudu yok, bu nedenle 
ademdir. Ademin bizdeki karşılığı cehalettir. En büyük zalim, vazifesini yapmayandır. 
 
Hiçliğimi görüp diyor Üstad. Hiçliğin vücudu yok ki göresin. Vücud rengi verme, ademe 
düşersin diyor Üstad. Adem yok ki, nasıl düşeyim. Adem nasıl ortadan kalkar? Kendine 
ilim ile vücud rengi vermeyeceksin. İlim var oldukça, cehalet kalkıyor. İlim kendisini 
nerede ifade ediyor? Mekânsız mekân olan cehalettir. Vücud da kendisini ademde 
ifade ediyor. Mektubat 59 da “Adem ise, adem-i mutlak değildir” deniliyor. Adem vardır. 

dercetmiştir. 

bir zatın hadsiz tecelliyatına cami 
bir ayine olsun.” (Sözler 321) 
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“Vücud-u ilmiyeye perde olmuş bir unvandır.” Yani ilmin ifade edildiği zeminsiz 
zemindir. İlim, ademde ifade ediliyor. İlim bizde cehaletimizin kalkmasıyla ifade ediliyor. 
Cehaletini kaldıran şey ilim ise, ilmin de kendisini ifade ettiği mekânsız mekân adem 
ise, o zaman cehalet à ademdir. 
 
Nokta-i Nazar: Bir projeksiyon cihazı yansıtıyor ama biz görmüyoruz. Ta ki bir perdeye 
vurduğu zaman görüyoruz. Perde cehalettir. 
 
Mesela adam cehaletini bilmiyor. Bu cehl-i mürekkeb oluyor. Nasıl ki dünyadaki şirkin 
vücudu yok, aynen adem de öyle. Allah vücudu olmayan şirke niye kızıyor? Ademe 
kızar mı? Bizde adem. Allah’ça vücud ve adem aynı şey. “Adem ve vücud, iki menzili 
gibidir” deniliyor. Biz Türkçe dilinde ademe hiçlik diyoruz. Hiçlik derken “içi boş” 
kastediyoruz. Hâlbuki içi boş, doludan daha kuvvetlidir. Her şey olabilen bir şey veya 
her şey olabilen her şey ama hiçbir şey değil. Mesela bardağa kum doldurdun. Orası 
artık odun değil, su değil, taş değil. Ama boş ise, her şey olabilendir. “Konuşmak gümüş 
ise, sükût altındır” meşhur söz. Susan adamdan korkun, konuşan adamdan korkmayın. 
Konuşan her şeyini ortaya çıkarıyor zaten, odur. Ama sessiz adam her şeydir. 
 
Acizlik ve fakirlik zemininde gına ve kudret gözüküyor. Peki, hiçliğini bilince? Hiçliğini 
bilirsen, vücuda çıkıyorsun. Bilmezsen, ademe düşüyorsun. Demek ki adem ile ilim 
özdeş. O zaman İlim, Tekvinin içerisindeki Adem’e bir vuruyor, pşşşşş bir şeyler 
çıkıyor. İlim ayrı bir vücud, içindeki ayrı. Oradan, ademden çıkartıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Acizliğini bilen sensin. Fakirliğini bilen sensin. Fakat hiçliğini bildiğin 
zaman, sen ortadan kalkıyorsun, Zat çıkıyor, Tekvin. 
 

• Acizliğini bilirsen, sensin. 
• Fakirliğini bilirsen, yine sensin. 
• Hiçliğini bilirsen, sen değilsin. 

Hiçlik (adem). “Ademinde vücud, vücudunda adem vardır” deniliyor. O zaman adem, 
Tekvinde. 
 
Ef’al-i İlahîyenin menşei à Tekvin’dir. Sıfat kendisini esma, esma kendisini ef’al-i 
İlahiye olarak gösteriyor. Ef’al-i İlahiye, esmanın cilve, cemal, nakış, sanatıdır. 
 
Allah-u âlem: Sıfat-ı Sübutiyede à ilim, irade, kudret, hayat, semi’, basar, kelam var. 
Sırf irade à vicdanda var. Vicdanî sıfattır. Diğerleri dimağın sıfatları. 
 
Sual: Sübutî sıfatların diğerlerini dimağda nasıl eşleştirebiliriz? Basar’ı tahayyüle 
koymuştuk, diğerleri? 
Elcevab: Kelam: Mana kalbden çıkıyor, vicdandan alıyor, dimağda bütünleniyor, 
elbiseyi hayalde giyiyor (Vesvese Risalesinde geçiyor) ve kelam olarak dışarıya çıkar. 
Semi’ ve Basar dimağda (kafada). Kudret bedenseldir, yani vücud-u haricî. İlim 
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dimağdaki tasdiktedir. Hayat da genel bir kavram olduğu için, hayatım vücudumla 
anlaşılıyor deniliyor. 
 

• Kudret; dimağdaki cüz-i ihtiyara bakar. 
• Tekvin ise; kalbdeki İrade’ye bakar. 

 
İhtiyar; mazi ve müstakbele bakmaz. Halde tercih eder. Şu mu, bu mu, o mu? Kudret 
de hazıra bakar, çünkü Kitab-ı Mübin’de. Mazi ve müstakbelde kudret yok. Kitab-ı 
Mübin’in mazi ve müstakbel ile işi yok, hazırdadır. İçinde İrade ve Kudret var. İmam-ı 
Mübin ise; mazi ve müstakbeldedir, hazırda değildir. Onda ise İlim ve Emir var. Kudret; 
dimağdadır, hazıra bakar. Hazırda tercih yapan da cüz-i ihtiyar. İkisi eşleşiyor. Tekvin; 
kalbe ait ve İrade’ye bakar, mazi ve müstakbel. Çünkü kudret, kişinin fiilinden önce ve 
sonra yoktur. Fiilindedir. Kudret demek, fiilin kendisidir. 
 
Şu mevcudatta gözüken İrade’dir. İrade sıfatı vicdana alınmış, vicdaniyata ait. Dimağ, 
an be an vicdanın tasarrufunda yani malzemeler veriyor. Hatta “vicdansız adam” 
diyoruz, oysa aklen kandırdı. Aklıyla kandırdığı adama “akılsız” demiyor, “vicdansız 
adam” diyor. İrade sıfatı daima dimağı besliyor. İrade’yi İmam-ı Mübin’e koymamış, 
an’a koymuş. Bu bize şunu gösteriyor: Dimağ, vicdanla beraber çalışıyor. Kalb, iz’anla 
çalışıyor yani iz’an yoluyla dimağ, kalble beraber çalışıyor. İrade’nin karşılığı 
İbadetullah yani eylemde gözüküyor. İrade; eylemde, hazırda olandır ve ibadet olarak 
tecelli ediyor. Dimağ, vicdandan kopuk çalışmıyor. 
 
Bu hiçlik konusu burada bitti. Hiçliğini bilerek nereye aynasın öğrendin yani Tekvine, 
ademe aynasın. 
 
Üstad devamlı Tekvin sıfatını evamir ile ifade ediyor. Emreden yani emir makamında 
kullanıyor. İşi yapan makamında kullanmıyor. Realite olmuşsa, âyât-ı tekviniye diyor. 
Yukarda misal vermiştik. Hastanede başhekim ve doktor misali veya şehrin başkanı ve 
mühendis misali. İşi emreden ile yapan farklı kişidir. Tekvin; kendisini emir olarak, 
Kudret ise; anda yaratmakta gösteriyor. 
 
“Evamir-i Şer’iyyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi, evamir-i tekviniyeye karşı da itaat 
ve isyan vardır. 
Birincisi mükâfat ve mücazatın ekseri ahirette; 
İkincisinde, ağlebi dünyada olur.” (Mektubat 477) 
 
Allah’ın temelde iki tane şer’i, yani emri var. Biri evamir-i şer’iyye, diğeri evamir-i 
tekviniye. İkisinin de cenneti var, ikisinin de cehennemi var. Evamir-i şer’iyyenin 
cenneti ve cehennemi var. Evamir-i tekviniyenin de cenneti ve cehennemi var. 
 
Evamir-i şer’iyyenin 

• cennet ve  
• cehennemi  ekseri ahirette 
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Evamir-i tekviniyenin 
• cennet ve  
• cehennemi  

 
Nokta-i Nazar: Biri Kitab-ı Mübin, diğeri İmam-ı Mübin gibi gözüküyor. 
 
Mesela Kitab-ı Mübin’de İrade ve Kudret var. Kudret’in yerine evamir-i tekviniyeyi 
koymasının sebebini gece sordum. Latif Nüktelerde gördüm cevabı. Huruf-u mukattaa 
bahsinde. Allah bazen ilmi ayn-ı kudret olarak gösteriyor. Üstad bir de şöyle diyor: 
baktım ki Van kalasında Ermeniler Müslümanların evlerini talan etmişler, yok etmişler. 
Onların elemlerini kulağımla değil, gözümle işitiyordum. Bunların mazi ve müstakbel 
hallerini gözümle değil, kulağımla görüyordum. 
 
“İşte bu hakikatı, kulağımla değil gözümle işitiyordum.” (Lem’alar 249) Mesela ayette 
“Ey Sema, suyunu kes”, “Ey Arz, suyunu yut” (Sözler 376 ve 430). Allah emrediyor. 
Beşer “Ey bulut, suyunu kes” diye emretse, bulut suyunu yutar mı? Allah emrederken 
oluyor veya olurken emrediyor. Allah kelamı ilim, irade, kudreti tazammun eder. 
Allah’ın kudreti ilimsiz, ilmi kudretsiz olmuyor, birbirini barındırıyor. Allah’ın kelamı 
ilimdir ama kudrettir aynı zamanda. “Ey Sema, suyunu yut” denildiği zaman kelam, 
içerisi ilim, eylemsel hali kudret, söyleyip söylememesi irade. O anda oluyor, ama sen 
kudreti görmüyorsun. Yani Allah’ın emretmesi, ilmi ayn-ı kudret gibi. Kitab-ı Mübin’de 
irade ve evamir-i tekviniye demesi, tekvinî ayetlerin yani evamir-i tekviniyenin ağlebi 
dünyada, çünkü eylemsel olarak gözüküyor, eyleme dönüşmesinden bahsediyor. 
Hulasa: Kitab-ı Mübin’de bazen irade ve kudret yerine irade ve evamir-i tekviniye 
demesinin sebebi an’da emir kudret olmasıdır, emir kudrete dönüşmesidir. Üstad buna 
çok güzel misaller veriyor: (Mektubat 477) 
 
“Mesela: 
Sabrın mükâfatı à zaferdir, 
ataletin mücazatı à sefalettir, 
sa’yin sevabı  à servettir, 
sebatın mükâfatı à galebedir.” 
Neticeler hep dünyaya bakıyor, ahiretle alakası yok. 
 
Sabrın mükâfatı       à zafer 
Ataletin mücazatı     à sefalet 
Sa’yin sevabı           à servet 
Sebatın mükâfatı     à galebedir. 
 
Evamir-i tekviniye 

1. sabır, zafer 
2. atalet, sefalet 
3. sa’y, servet 
4. sebat, galebe 

ağlebi dünyada 

Haletlerin cemine evamir-i 
tekviniye deniliyor. 

Bunlar Tekvinin emirleri 
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Bunlar evamir-i tekviniyenin -meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizabın- eylemsel hali. 
 
Evamir-i tekviniye 

• meyil 
• ihtiyaç 
• iştiyak 
• incizab 

 
Tekvin sıfatının dört emirleri. Bütünlüğü Tekvin sıfatından. Bundan anlaşılıyor ki, 
Tekvin; dünyadadır, an’dadır, Kitab-ı Mübin’e bakıyor. Kitab-ı Mübin’de mazi ve 
müstakbel yok. Kitab-ı Mübin an’dadır. İrade ile Kudret’tir. Bazen bu Kudret’in 
kaynağına vurgu yapılıyor. Kudret, evamir-i tekviniye üzerine çalışıyor. Evamir-i 
tekviniye; Tekvinin emirleri demek. Tekvin emreder, kudret vücud-u hariciye verir, nefs-
ül emire çıkarır. Kudret; vardan var ediyor. Tekvin ise; yoktan ilmî vücudlara 
dönüştürüyor. Meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab à ademden çıkartıyor. Bunların yapısal 
yapısı İlim’e dönüşüyor. İrade, takdir ediyor. Kudret, vücud-u harici veriyor. Hayat ise, 
ona madde sağlıyor. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Dağ, taş, suyun malzemeleri 
nerden geldi? Bunlar donmuş hayattır. Malzemesi hayattır. 
 

• Malzemeyi  à hayattan,  
• Programı  à ilimden,  
• Takdiri      à iradeden,  
• Yaratmayı  à kudretten,  
• Emiri de   à evamir-i tekviniyeden alıyorlar. 

 
Tekvin; emir makamı. Ademe emrediyor: “Vücuda çık”. Çıkanları alan İlim. İlim ademe 
vuruyor, Tekvin ademe “çıkar” diye emrediyor. İlim; alınanları mümkün, mümteni ve 
madum à ilmî vücudlar olarak tasnif ediyor. 
 
Buraya kadar vücud-u hariciyeye çıkacak mümkün olanları Tekvin, evamir olarak; 
meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab olarak ifade ediyor. Yani tekvin burada meyil, ihtiyaç, 
iştiyak, incizab haline geldi. Yani ağaç olmaya meyli var, ihtiyacı var, iştiyakı var, 
incizabı var. 
 
Sual: Tekvin “vücuda” mı çık diyor, yoksa “mevcuda” mı çık diyor? 
Elcevab: Önce vücuda çıkacak, sonra mevcud olacak. Mevcud; atom, esir, madde 
keyfiyetidir. Bizim konuştuğumuz yerde şu an hayat yok henüz. Oraya gitmedik. 
 
Sual: İlmin tasnif ettiklerinden tercihleri yapan İrade. Ne ile, hangi malzeme ile 
yapacak? Hayat’la yapacak. Bir program dâhilinde ilim yapıyor. Halk edecek 
Kudret’tir. Nereye göre yapılacak bütün bunlar?  
Elcevab: İnsanın fıtratını görüp, ihtiyacını fark eden. Gören: Basar. İhtiyacını işiten: 
Semi’. Bütün bu süreçleri bize bildiren Kelam. 
 

Bunlar Tekvinin sıfatı Eşyanın yazılımı bu, çekirdekte bu 
var. Diğeri eylemsel halidir. 
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1. Tekvin 
2. Adem 
3. İlim 
4. İrade 
5. Hayat 
6. Kudret 
7. Basar 
8. Semi’ 
9. Kelam 

 
Zatî sıfattan olan Vücud ile şu an konuştuğumuz Adem’den çıkan vücudun alakası yok. 
Zatî sıfattan olan Vücud; lahut, ceberut, melekut, nâsut. Bu iki vücudu karıştırmayalım. 
 
Tekvin sıfatı; evamir olarak gözüküyor. Kudret ise; emri uygulayan makamında 
gözüküyor. Dimağ bunlara muhatab olduğu için demişiz ki: sanki dimağ, Tekvinin 
çocuğu. 
 
Tekvinden itibaren diğer sıfatlarla vücuda çıkma şeması:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekvin 
 

Adem 

İlim 

mümteni 

mümkin 

madum 

İrade 

Emir 
 

Kudret 

Hayat 

Basar 

Semi’ 

Kelam 

Kitab-ı Mübin 
• Kudret  = evamir-i 

tekviniye 
• İrade  

İmam-ı Mübin 
• İlim 
• Emir 

 

Levh-i Mahfuz 
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Tekrar edelim: Tekvin, içerisindeki Adem’e emrediyor. “Çık vücuda!” Allah nazarında 
adem ile vücud iki menzil gibidir. Kâh oraya alır, kâh buraya alır. Adem, adem-i mutlak 
değil. Adem; vücud-u ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani sinema perdesi olmazsa, 
yansıyanlar gözükmez. Filmi ortaya çıkaran ama kendisi gözükmeyen perdedir. 
Sinema perdesi: adem. Perdede gözüken: ilim. Adem’den çıkanlar ilim ama ademden 
çıktıkları için ilim tasnif ediyor, hangisi vücuda gelecek, hangi şekilde vücuda gelecek, 
hepsi mi Allah’ın meramı. Bunların hepsi Allah’ın ilminde. Tekvin burada; meyil, ihtiyaç, 
iştiyak, incizab haline geldi. Bir sürü ihtimaller içinden “şu” diye tercih edilen; mümkün 
vücud. Tercih eden; İrade. Tercih edilmemiş ama ilmî vücud olarak duruyor; bu madum 
vücud. Bunları yapabilmek için malzeme lazım; o da Hayat. Bir program dâhilinde ilim 
yapıyor. Halk edecek Kudret’tir. Nereye göre yapılacak bütün bunlar? İnsanın fıtratını 
görüp, ihtiyacını fark eden. Gören: Basar. İhtiyacını işiten: Semi’. İnsanın fıtratında 
ebed, ezel olmak, ölmemek, sonsuz yaşamak gibi ihtiyaçları var. Bütün bu süreçleri 
bize bildiren Kelam. 
 
Tekvin, ademe emrediyor, ilim çıkıyor. İlimde; mümkin madumlara ayrılıyor. İrade’nin 
bunlardan seçtikleri mümkin. Buna kudret taalluk ediyor, hayat malzemesini kullanıyor, 
fıtrat Semi’ ile görülüp, Basar ile işitiliyor ve âyât-ı tekviniye olarak Kelam ile ifade 
ediliyor. İrade ve Kudret’in cem i Kitab-ı Mübin. Kudret ama bazen evamir-i tekviniye 
olarak gözüküyor. İlim ve Emir’in cem i İmam-ı Mübin. Aşağıda yedi sübutî sıfatın ve 
bir zatî sıfatın uygulamasını yaptık. 
 
Biz İlim’i her şey zannediyoruz. Allah’ın Şuunat-ı Zâtiye’sinde İlim yok. İlim sübutî 
sıfatta, zatî sıfatta yok. Orda cehalet mi var, ilim bitiyor mu orda denilmez. Oralarda 
ilmin asılları var. 
 
İlim her şeyi kuşatmamış mı? 
 
“Cenab-ı Hak öyle bir Kadir-i mutlak’tır ki; adem ve vücud, kudretine ve iradesine 
nisbeten iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir 
günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem adem-i mutlak zaten 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 ilmiye perde olmuş bir unvandır.” 
(Mektubat 59) 
 
Sual: Buraya göre ilim ademin üstünde, ademi kuşatmış? 
Elcevab: Biz Allah’ın vacib âleminden konuşuyoruz. İlmin içindeki adem ise; Şecere-i 
hilkatteki adem. İnsandaki adem ise; cehaletteki adem, dimağında. Vacib-ül Vücuda 
daire yok. Metinde “daire-ilmin içindeki adem” den bahsediyor. Vacib-ül Vücud’da 
menzil de yok. Daire-i ilmin içindeki adem ise; vücud-u ilmîdir. Bu şecere-i hilkate 
bakıyor. İlm-i ezeli var, adem-i mutlak yoktur deniliyor. 
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Bende göz var, onunla görüyorum. Allah da görüyor ama gözü yok, basar sıfatı var. 
Bu bizi Vacib-ül Vücuda taşıdı. Basar sıfatının azamî derecede karşılığı şecere-i 
hilkatteki Kab-ı Kavseynde. İnsanda dimağ, kâinatta Levh-i Mahfuz. Kâinatta arş, 
insanda kalb. Zatî sıfatlar ve sübutî sıfatlar insanda nasıl, kâinatta nasıl. İnsanı 
çözemediğimiz zaman şecere-i hilkate müracaat ediyoruz. Vacib-ül Vücudu çözmek 
zor. Vacib-ül vücudu anlamlandırabilmek için kâh şecere-i hilkate kâh insana 
bakıyoruz. Yoruluyoruz. Dersin başında şöyle dedik: ilim sahibi olması, âlim olması, 
cehaletin kalkmasıdır. Cehaletin kalktıkça, ilim oluyor. Allah’taki ilim ise böyle değil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  
Biz insanlarda ilim, cehaletimizi kaldırandır. Ne kadar cehaletin kalkarsa, o kadar âlim 
oluyorsun. Cehaletin vücudu yoktur, günahlar gibi. Şirkin de vücudu yok, ademî 
sayılırlar. Madem şirk ademî sayılır yani yoktur, niye Allah hesap soruyor? Olmayan 
bir şeyin hesabı olmamalı. Şirkin vücudu yok, günahın da vücudu yok. Kâinatta vücudu 
yok ama insanda vücudu var! Âlimler: “Allah kâinatta sıfatlarıyla ve esmasıyla 
vardır. Zatıyla insanda vardır.” Kâinatta şirkin yeri yoktur. Günahın da yeri yoktur 
ama insanda var. İnsandaki karşılıkları ademdir. Adem’in vücud-u haricileri yoktur. 
Vücud-u haricileri olmayınca, Allah onlara taalluk edip hesap sormaz. Şirkin vücudu 
yok, günahın vücudu yok, ademîdir. Mesela namaz kılmamak günahtır. Vücudu yok. 
Kılmamak, eylemsiz eylem. Bir çekirdek bil-kuvve idi, ağaç olacaktı. Ağaç olursa, bilfiil 
olur, vücuda dönüşür. O çekirdeğin ağaç olması lazım iken olmaması, ademî oluyor. 
Namaz kılmamak günah. Bunun vücudu yoktur. Vücudu olmayanın vücudu varmış gibi, 
içki içmiş gibi hesabı sorulmaması lazım. Günahların menşei ademdir, ademe 
çalışıyor. Vücudsuz vücutturlar. İnsanda adem; cehalettir. Bunu ortadan kaldıran; 
ilimdir. Adem; tasavvurda. İlim ise; tasdik’de. Tasdik daha üstün, ilimle kuşatmış 
tasavvuru. En cami ayna, en kesif olanıdır. İnsanın dimağında en kesifi tahayyüldür. 
Sonra tasavvurdur, sonra taakkuldür, sonra tasdiktir. İlim bunların hepsini kuşatmış. 
İlim’in üstünde, tasdikin üstünde iz’an var. Sonra iltizamlar var, sonra itikad var. Biz ilmi 
her şeyi kuşatmış zannediyoruz. Kuşattığı şey, her şey “Şey” denilenleri kuşatmıştır. 
Şey à yani taayyünler. 
 

Vacib-ül Vücud 

Kab-ı Kavseyn 

Mümkin Şecere-i Hilkat 

Sıfat-ı Zatiye 
Sıfat-ı Sübutîye 



61.TEKVİN, ADEM, EMİR, İLİM, İRADE, KUDRET___________________________ 

 125 

Şimdi Vacib’den bahsediyorum: Sübutî sıfatta ilim, irade vs. var. Zatî sıfatta vücud, 
kıdem, beka vs. var. Sübutî sıfattan daha üstündür zatî sıfat. Sübutî sıfat, zatî sıfattan 
çıkıyor. Zatî sıfattaki Vücud’da neler var neler ama bunlar ilimde yok. İlim onu 
kuşatamamıştır. Vücud başka bir şey, çünkü Vücud’da lahut var, ceberut vs. var. Yani 
ilimden daha camidir. İlim her şeyi kuşatmıştır, neyi? Elcevab: Şecere-i hilkati 
kuşatmıştır. Ama ilim Vacib-ül Vücudu kuşattı dersen, cahil olduğun anlaşılır. İlmin 
arkası zatî sıfat. Orda ilim yok. Şuunata gidince, zatî sıfatlar da yok. Yani ilmin 
kuşattığı şey; “Şey”dir, yani şecere-i hilkat. 
 
İlmin çeşitleri; 

1. İlm-i muhit-i ezelî 
• Bu sıfattaki ilim 
• Bu ilim kendisini ifade edecek. Keban barajından direk evine elektrik 

bağlayamazsın. Esma trafosuyla gelecek. 
• Esmadaki ilim; Alîm’dir. 

2. İlm-i ezelî 
• Bu esmadaki ilim 

3. İlim 
• Mec’ul’deki ilim 

4. Daire-i ilim 
• Levh-i Mahfuz’un dairesindeki ilim 

5. Cilve-i ilim 
• Levh-i mahv ve isbat ve alem-i şehadetteki ilim 

 
Biz ilmi her şey zannediyoruz. Mesela şefkat ilim değildir. Şuunata bakıyor. Vücudun 
da arkasında. Vacib-ül vücuddan mı, şecere-i hilkatten mi, kâinattan mı yoksa 
insandan mı bahsediyoruz? Ona göre ilim değişiyor. İlm-i muhit-i ezelî’yi bilmiyoruz. 
İlm-i ezeli; Kader nev’indendir deniliyor. İlmi biliyoruz, muayyenleşmiş, haberimiz var 
yani. 
 
Tekvin: sıfatı hakkında ihtilaf edilmiş. Eş’arî Hazretleri “Tekvin; müstakil bir sıfat 
değildir. Tekvin; kudretin içerisinde bir emirdir” demiş. Buna misal: Mıknatıs kudrettir, 
çekilen para veya demir emirdir. Tekvin, kendisini emir olarak gösteriyor. Zaten evamiri 
tekviniye deniliyor. Tekvinin emirleri. Maturîdî Hazretleri ise “Kudret ayrı bir sıfattır, 
Tekvin ayrı bir sıfattır, sıfat-ı İlahiyedir” diyor. Üstad Hazretleri sübutî sıfatları sayarken, 
Tekvini saymıyor. Demek ki sübutî sıfattan değildir ama bir sıfat olarak kabul ediyor, 
çünkü evamir-i tekviniyeyi zikreder. Evamir-i tekviniyeyi yer yer bazen Kudret yerine 
kullanır. Bilhassa Levh-i Mahfuzun bir defteri olan Kitab-ı Mübin’de, irade ve kudret 
yerine irade ve evamir-i tekviniye kullanır. Emir makamında olunca, evamir-i 
tekviniye kullanıyor. Vücud-u haricî makamında olunca, kudret kullanıyor. Emir, 
vücuda tahakkuk edince kudrettir. Mesela bu tahtaya emir denilmez, olmuştur. 
Olmamasını düşünemezsin. Emir’de iken; olmakta olandır. 
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Eş’arî ve Maturîdî Hazretlerinin ve Üstadın Tekvin ile ilgili görüşleri; Üstad 
Hazretleri Eş’arî Hazretlerine de haklısın diyor, Maturîdî Hazretlerine de. Eş’arî 
Hazretlerine hak vermesinin sebebi şu: Eş’arî: Tekvine müstakil bir vücud vermedi, 
Kudret’in içerisinde bir emirdir dedi. Üstad bu emire evamir-i tekviniye dedi. Bu nedenle 
bazen Kudret yerine evamir-i tekviniye kullanıyor. Kudret’in bir sıfatı oluyor bu cihette. 
Buradaki ince meseleyi Maturîdî Hazretleri görmüş. Fakat ikisinin göremediği şu idi: 
Bilinen bir yoldan gidelim: Vahdet-ül Vücud ve Vahdet-üş Şuhud var. Vahdet-ül Vücud 
demiş ki “hiçbir şey yoktur, tek O’dur”. Burayı görememiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri 
ise “hayır, her şey O değildir, gözüken O’dur”. Bu da Vahdet-üş Şuhud. İkisi de nakıs 
bir yol.  
 
Üstad dört vücud mertebesi var diyor: 

1. Güneş 
2. Aynadaki güneş 
3. Aynadan akseden münbasit akis 
4. Fotoğraf aynasıyla kâğıda dönüşen 

 
Vahdet-ül Vücud üç mertebeyi görmedi, sırf güneşi gördü. Oraya baktığı için, burayı 
görmedi. Tevhid’de sekirdir, sarhoşluktur. Mevcudat aynasını görüyor ama güneş 
aynayı öyle kaplamış ki, öyle parlak ki, aynayı görememiş. Aynaya ayn-ı güneş demiş. 
Aynadaki güneşe semadaki güneştir demiş. 
 
Vahdet-üş Şuhud ise aynadaki güneşi görüyor ama iki vücud meratibini görüyor. 
Aynayı ilim ile görürsünüz. Zahirde bu ayna gözükmez. Semadaki güneşi aynada 
görmüş, aynayı görmediği için, aynaya güneş demiş Muhyiddin-i Arabî Hazretleri ve 
ekolu (Vahdet-ül Vücud). İmam-ı Rabbani Hazretleri ilim ile aynayı görmüş. Bu 
gözüken semadaki güneştir ama O değildir, O’ndandır demiş (Vahdet-üş Şuhud), 
“Heme ost değil, Heme ezost’tur.” Bediüzzaman Hazretleri ise aynadan yansıyan 
münbasit akis ve maddeye dönüşmüş olanları da ekliyor bu iki vücud mertebelerine. 
Toplam dört vücud mertebeleri belirleniyor. Aynen bu misaldeki gibi Eş’arî Hazretleri 
de aynayı göremiyor. 
 
Mazi ve müstakbel İmam-ı Mübin’e bakıyor, nazarî Kader’dir. An ise Kitab-ı Mübin’e 
bakıyor, bedihî Kader. Maturîdî Hazretleri “mazi ve müstakbel denilmesi için, an lazım” 
diyor. Bir berzah, bir ayırım, bir an olması lazım diyor. Şu anda ben yaşamışsam, 
mazidir. Yaşayacaksam, istikbaldir. An nerde? Olmakta olandır. Eş’arî Tekvine 
Kudret’in içindedir demesinin sebebi, ikisini bir görmüş. Mazi ve müstakbeli à anda bir 
görmüş, Anı tek yani ayrı görmedi. O zaman Kudret’tir demiş. Maturîdî ise mazi, 
müstakbel ve hali ayrı ayrı görmüş. 
 
Nokta-i Nazar: Birisi İmam-ı Mübin’i ortadan kaldırıyor, diğeri Kitab-ı Mübin’i ortadan 
kaldırıyor. Bu nedenle Üstad Levh-i Mahfuz ile birleştiriyor ve evamir-i tekviniyeyi Kitab-
ı Mübin’e koyuyor. Üstad evamir-i tekviniyeyi anda görebiliyor ama ancak istisnai zatlar 
Levh-i Mahfuz’a çıkar. 
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Eş’arî, İmam-ı Mübin’i devre dışı yapıyor, anı kabul ediyor. Anda ne ise odur diyor. Ana 
bakınca Tekvini anda görüyor ve bu Kudret’in içindedir diyor. Tekvine à An diyor. Latif 
Nüktelerde diyor ya “ilim kudrettir, kudret ilimdir” yani Allah emrederken oluyor, olurken 
emrediyor. “Ey Sema suyunu kes” derken Sema suyunu kesiyor yani sıra yok. (Önce 
emir sonra fiil yok, emir ve fiil aynı anda.) Derken kesiliyor, kesilirken söylüyor. O kadar 
beraber olduğu için “Kelam ayn-ı Kudret’tir”. Eş’arî anı gördüğü için, Kudret taalluk 
ediyor. Emir de andaki ise, o zaman Kudret’in damenindedir. Eş’arî Kitab-ı Mübin’i 
görmüş. Tekvini Kitab-ı Mübin’de gördüğü için, içindedir demiş. Zaten İmam-ı Mübin 
ve Kitab-ı Mübin hakkında ulema ihtilaf etmişler. Üstad, ikisi de Levh-i Mahfuzun 
defterleridir diyerek ikisini cem ediyor. Eş’arî’ye: “Kitab-ı Mübin’de haklısın” yani 
Tekvine Kitab-ı Mübin’dedir diyerek haklısın diyor. Matürîdî’ye de “Sen de İmam-ı 
Mübin demekle haklısın” diyerek cem etti.  
 
Evamir, Tekvinin kendisi değildir. Tekvin kendisini evamir olarak ifade ediyor. Bu 
evamiri kudrete veriyor ve kudretin içindedir evamir. Ama evamir ayn-ı Tekvin değil. 
Dolayısıyla evamir, Tekvinden farklıdır. 
 
Maturîdî diyor ki: “Müstakil bir geçmiş var, müstakil bir gelecek var. Bunu diyebilmen 
için, an olması lazım.” Geçmiş ile gelecek; ilim ve emirdir. “Eğer ikisi anda tek olursa, 
mahlûkatı, varlığı kaldırıp vacib durumuna getirmiş oluruz” diyor. Vacib’in mazi, 
müstakbel ve anı yok ya! Demek ki Maturîdî Hazretleri anı fark etmiş. Ama buna İmam-
ı Mübin demişler ve bu esastır demişler. 
 
Tekrar edelim; Eş’arî; mazi ve müstakbeli anda görmüş. Anda yani hâlde Kudret 
vardır. Gözüken her şey İradedir. Gözükenlerin vücud-u haricîsi Kudret’tir. Bu cihette 
Tekvin Kudret’in içinde bir sıfattır, demiş. Kitab-ı Mübin’i kabul etmiş, İmam-ı Mübin’i 
görememiş. Maturîdî; mazi ve istikbal vardır. Mazi ve istikbal diyebilmen için, hâl de 
lazımdır. Dolayısıyla mazi ve istikbal; emir ve ilimdir. Hâl ise; irade ve kudrettir, demiş. 
Bu cihette Tekvin müstakil bir sıfattır, diyor. Bediüzzaman; Tekvin, emirdir. Kudret, 
yapma özelliğidir, eylemdir. Ama arkasında eylemi aktif eden emir var. Bu irade 
değildir. İrade; tercih etmektir. İlim; programdır. Hayat; malzemedir. Bunların hepsini 
aktif eden düğme; emirdir. Tekvin; emretme makamındadır. Kendisini evamir-i 
tekviniye yani Tekvinin emirleri olarak ifade ediyor. Kudret kendisi ayn-ı fiildir. Fakat 
onu aktif eden, “Yap” diyen à Tekvin. Kendisi fiilin faili değil, fail kudrettir. 
 
Levh-i Mahfuz konusunda da ulema ihtilaf etmişler. Eş’arî; Kitab-ı Mübin ve İmam-ı 
Mübin; ikisi de aynıdır demiş. Maturîdî; ikisi ayrıdır diyor. Üstad; mazi ve müstakbelde 
ey Maturîdî sen doğrusun, halde ey Eş’arî sen doğrusun. Fakat yanlışınız şurada: 
ikisinin cem i Levh-i Mahfuz’dur. 
 
02.12.2018                                                          Küçükçekmece/İstanbul 
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Tekvin; Eş’arî Hazretleri Tekvin diye bir sıfatı kabul etmiyor. Kudret sıfatın içerisinde 
bir sıfattır diyor. Maturîdî Hazretleri Tekvine müstakil bir sıfattır diyor. Bu mesele âlimler 
mabeyninde çözülememiş. Risale-i Nur’da bu mevzu ele alınıyor ama direk Tekvin 
olarak ele alınmıyor. Onun dışa vuruşlarıyla, eylemsel haliyle ele alınıyor. Eylemsel 
hâli; evamir-i tekviniye olarak çok geçiyor. Tekvinin emirleri. Geçen hafta buna misal 
vermiştik. Mesela başhekim doktora emrediyor: “Şu hastaları tedavi et”. Doktor 
hastaları fiilen tedavi ediyor. Başhekimin emir vermesi; Tekvindir. Doktorun emri yerine 
getirmesi, vücud-u hariciye çıkarması; Kudrettir. 
 
Mahiyet; modeldir. Bu model üstünde ilimlerin cilve, cemal, nakış, sanat olarak 
gözüküyor. Mahiyet kendisini à hakikat, hakikat kendisini à esma, esma da à ef’al 
olarak ifade ediyor, dışarıya çıkan, gözüken de à asardır. Yokluktan değil, manevî bir 
vücuddan zahirî bir vücuda dönüştürülüyor. Kudret, yokluktan yaratmıyor, manevî bir 
vücuddan yaratıyor. 
 
Sual: İlim ve Kudret arası melaike ya. Kudret, melaikeden mi yaratıyor? 
Elcevab: Evet. 
 
Eskiler, sofiler, Vahdet-ül Vücud ve Vahdet-üş Şuhudçular bizim Levh-i Mahfuz 
dediğimize, onlar âyân-ı sabite demişler. Âyân-ı sabite dedikleri; Levh-i Mahfuz’dur. 
Bunu çoğu ulema tefrik edememiş. Üstad Hazretleri 30.Söz’de İmam-ı Mübin ve Kitab-
ı Mübin diye tefrik ediyor. Üstad ihtilafları hiç ifade etmeden tashih ediyor. Tek şunu 
söylüyor: “İkisi birdir demişler”. Üstad: Kitab-ı Mübin ayrıdır, İmam-ı Mübin ayrıdır, 
Levh-i Mahfuz ayrıdır diyor. Nasıl ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Yusuf as’a karşı 
Yakub as’ın hissiyatı aşktır demiş ama Üstad “ona karşı muhabbeti şefkattir” demiş. 
Tekellüflü tevildir diye tashih ediyor. Aynen bunun gibi: Sofiler, Vahdet-ül Vücudçular 
ve Vahdet-üş Şuhudçular; Levh-i Mahfuz, Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin’i komple bir 
paket yapıp âyân-ı sabite diyorlar. Üstad ise; Levh-i Mahfuz bir sistemdir. Onun iki tane 
defteri var. Bir tanesi İmam-ı Mübin, bir tanesi Kitab-ı Mübin’dir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levh-i Mahfuz 

İmam-ı Mübin Kitab-ı Mübin 

• İlim 
• Emir 

• İrade 
• Kudret  

Nazarî kader Bedihî kader 

Mazi & 
Müstakbel 

Hazır 
zaman 
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• İmam-ı Mübin  à Mazi ve müstakbele bakıyor. 
• Kitab-ı Mübin  à Hazır zamana bakıyor. 

 
Eş’arî: Olmuş olmuştur, olmamış olmamıştır. Hâl’i kabul etmiyor gibi gözüküyor. 
Olmakta olandır. Olmuşsa mazidir, olmamışsa gelecektir. Bu nedenle Kudret’tir diyor. 
Ancak bu ikisini fark edip hazırı ayrı bir konumlama yapabilen Tekvini Kudret’ten 
ayırabiliyor. Kitab-ı Mübin ise; mazi ve müstakbel değil, hazır zamana nazar ediyor. 
İlim & Emir değil, İrade & Kudret’tir. Bunu tefrik edemedikleri için, gözükene O dediler. 
Hazırı tefrik edemediler. “Her şey O’dur”, dedi Vahdet-ül Vücudçular. Vahdet-üş 
Şuhudçular ise gözükene, şuhud ettiğin şeye “Her şey O değil, Rabbinin görüntüsüdür” 
demişler. 
 
Üstad Hazretlerinin söylediğini biz genelinde aynı şekilde söylediğini biliyorduk. 
Görüştüğüm değişik ihtisas sahibi insanlar “gelecek” için bir program gibidir diyor. 
Risale-i Nur’da Hayat bahsinde ise “geleceğe” Üstad “canlıdır, ruhludur” diyor. Bunu 
herkes söylemiyormuş, Üstad sadece söylüyormuş. “Hayatlı sübutî vücud-u ilmîleri 
vardır” diyor. Sözler 111: “Öyle de âlem-i gaybdan sayılan geçmiş ve gelecek 
mahlûkatın dahi manen hayatdar bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri 
vardır ki…” Başkaları “geleceği” program olarak görüyor. Üstad ise; canlıdır ve ruhludur 
diyor. Senin geleceklerin hiçlikten gelmiyor ki. Geleceğin nerde ise, geçmişin de 
ordadır.  
 
Nokta-i Nazar: Zamana dördüncü boyut deniliyor. Biz hep hazır ana bakıyoruz. Eğer 
dördüncü boyut olan zamanı bir bütün olarak görebilsek, bütün misalî vücudlarımızla 
tek bir ben’i bulacağım ben. Tek bir tane olacak. Şu ana göre geçmiş ve gelecekteki 
misalî vücudlarımı bir bütün olarak görünce, dördüncü boyutu göreceğim. Biz şu an 
üçüncü boyuttayız. Üç boyutlu olan sadece hazır zamana mübtela, burayı görüyor. 
Dördüncü boyutu da ihata etmek demek şu: külliyatta “kalb ve ruhun derece-i hayatına” 
girmektir deniliyor. Bir üste çıkıyorsun ve bütün beden-i misalîlerinle beraber bütünü 
ben olarak görüyorsun. 
 
Sual: O vaziyet hayale de hâkimiyet veriyor mu? Yani hayalen de gidebilir misin o 
dördüncü boyuta? 
Elcevab: Evet. Üstad diyor ki: “Ben on sene kaldığım İstanbul’a bir kere bakmadım”. 
Bu olamaz ama olmuş, çünkü işlenirken ve işlendiği yer, ikisini beraber görürsen 
bakamazsın. Ancak öyle. Çünkü “âlem-i misalde temessüllerini görüyordum. Nasıl 
bakayım” diyor. Âlem-i misalde temessüllerin mazi ve müstakbelini bir görüyor yani 
halin mazi ve müstakbelini bir yerde görüyor. Üç zaman bir oluyor. 
 
Ben sana bakarken, üstünde âlem-i misaldeki karşılıklarını görsem sana yanlış 
yapabilir miyim? Buna bir misal: Peygamber asm’a Ebu Cehil hakaret ediyordu. 
Peygamber asm “Evet, doğru söylüyorsun” diyerek susuyordu. Ebu Bekir-is Sıddık 
cevap vermeye başlayınca, Allah Resulü kalkıp gidiyor. Arkasından gidip “hata mı 
yaptım ya Resulullah?” diye soruyor Ebu Bekir ra. Resulullah asm: “Hayır, sen cevap 
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vermeden önce, Cebrail as cevap veriyordu. Ben karışmıyordum. Sen cevap verince 
Cebrail as çekip gitti.” dedi. Resulullah beraber görüyordu. Herkes onu göremiyor 
elbet. 
 
Serbest bölge; Biz bilgileri depoya atmışız. Tasnif etmeyince nasıl bulacağım belli bir 
dosyayı? O tasnif etmek; dikkattir. Nur talebelerin bilgi hazinesi dolmuş taşmış ama 
tasnif olmadığı için kullanamıyoruz. Bedihî kaderi duymayan mı var. Evamir-i 
tekviniyeyi duymayan mı var. Ama Tekvinle veya Kudret’le ilişkisini bilmiyoruz. Mesela 
dimağı duymayan yok. Tahayyülü duymayan yok ama kullanamıyoruz. Hastalıkta 
kullanamıyoruz. Hayatta kullanamıyoruz, hayata, eyleme geçiremiyoruz. Sıkıntı 
gelince de ki: “Tamam, serbest bölge aktif.” Serbest bölgede tahayyül ve tasavvur var. 
O bölgenin altında taakkul var. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu serbest bölgeye hâkim olmak istiyorsan, hâkim olmaya çalışma. Oraya hâkim 
olmaya çalışırsan, yaban arıları sana musallat edersin. İnsan olmanın özelliği, serbest 
bölgenin özelliği: 
 

1. Her şeyin her şekilde bulunabileceği 
2. Her şeyin her mertebesi bulunabileceği 
3. Her daim insanın kontrolünde olamayacağı 
4. Kafasının iksirlenip, kalbin mayalandığı bir yerdir. 

 
Buraya nasıl hâkim olacağız? Buraya hâkim olmanın yolu, hâkim olmaya 
çalışmamaktır. Ne yapacağız ya? Yöntemi:à Terk. Terklerle à menfî şeylerin 

  

 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an  

İltizam  

İtikad  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
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serbest bölgeye atılmasını engelliyorsun. Yapmamakla yapıyorsun: terk-i kebair ve 
def-i mefasid. Yani terklerle elektrik kablosunu kesiyorsun. Bahçıvan misali: Bahçıvan 
tarlaya giden suyolunu kesti, tarla kurudu. “Ben asit mi döktüm ağaca? Ağacı kestim 
mi ki kurudu?” diyor. Suyu keserek kuruttu. Tek tek ağaçları kesmeye kalksan 
kuruması için, çok zaman alır ama suyu kesersen yorulmadan kurutursun. Terk 
böyledir. Veri vermiyorsun. Televizyona, internete muhatab olmuyorsun yani 
yapmamakla yapıyorsun. 
 
Allah’ın rızası sünnetullahtadır, adetullahtadır. Bulunduğun yer ev ise, Allah orda ne 
dedi ise onu yapmak. Dershane ise, orada Allah’ın rızası ne ise onu yapmak. Özel 
hayatımızda Allah ne demişse, rızasıdır. Yemekte Allah rızası. Bulunduğumuz yerde 
sünnetullah yani ifrat ve tefritten azade hadd-i istikamet vasattır.  
 
Dimağa hâkim olmanın yolu, dimağa hâkim olmaya çalışmamaktır. Çalışırsan, yaban 
arılarıyla uğraşmak gibi olur. Daha beter olursun. Allah bize zenginlik olsun diye böyle 
bir sistemi yapmış. Mesuliyeti de yok. Celal ve Cemal kazanı demiştik. “İçinizden 
geçeni konuşmadıkça ve yapmadıkça, mesuliyet yoktur” (hadis bil-mana), tam tersi, 
sevap vardır. Bu cihad-ı manevîdir. Büyük cihad serbest bölgededir. Buraya hâkim 
olmanın yolu, kabloyu kesmektir yani terk. İmam-ı Rabbani Hazretleri ve Üstad gibi 
zatlar kesmiş. Fakat kablonun içinde birçok tel vardır. Biz o tellerden yirmi otuz tanesini 
kesebilirsek, Allah bereket versin. Her derste kesiyoruz. Televizyonlu odadan diğer 
odaya geçmekle o an tel kesti, çünkü bu hicrettir. Teli kesmek yani aktarımı kesmek. 
Tam kesemezsin. Bu nedenle inkisar-ı hayale uğrama. Korkma, Harut ve Marut’un bile 
düştüğü bir ortamdayız. (Harut ve Marut; yeryüzüne vazifeli olarak gönderilmiş olan ve 
kendilerinde zaten bulunan kuvve-i akliyeye bir de insanlar gibi kuvve-i şeheviye ve 
gadabiye verilen, kuvve-i şeheviyelerine mağlup düşen, şu anda da bir mağarada 
ayakları tavana asılı olup insanlara imanlarını almak karşılığında sihir ve büyü öğreten, 
melekler tarafından en güvenilir melekler olarak bilinen, seçilmiş iki melektir.) 
 
Sen insansın. Müslüman; Allah’tan ümidini kesmez, düştüğü yerden kalmayı bilir. 
Müslüman odur ki, hiç hata yapmaz demiyor. O Müslüman ki; ye’se kapılmaz. Ye’is 
pompalamayacaksın. Allah’tan ümidini ancak kâfirler keser (âyet). 
 
Önceki derslerdeki tespitimiz (Dimağ 8): 
-Dimağın hakikatı à Levh-i Mahfuz, mahiyeti à Tekvin. 
-Dimağda, adem âlemleri var.  
-Tahayyül; tekvin sıfatı gibi ademden çıkaran bir sistemdir. Yani hayal ademden 
vücuda çıkaran bir mekanizma gibi. Tekvinden çıkarıyor gibi alıp getiriyor. 
-İlimde üç vücud var: mümkin, mümteni, madum. Ademde ne var bilmiyoruz. Bilseydik 
zaten adem olmazdı. Ne konuşuyorsan, ilimdesin. Konuşulmayan yer; yersiz yer yani 
ademdesin. Konuştuysan, ademde değilsin, çünkü ademden çıkmış ilim tarafını 
konuşuyorsun. 
-Ademe Ene girebilir. 
-Zatî sıfatlara, adem ile âyinedarlık yapabiliriz. 
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Tekvin devamı: Yokluktan değil, manevî bir vücuttan zahirî bir vücuda dönüştürülüyor. 
Kudret, yokluktan yaratmıyor, manevî bir vücuttan yaratıyor. Yokluktan, ademden ilmî 
vücudlara Tekvin çıkartıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Bir tanesi icad etmek, diğeri halk. 
 
Heyecanımdan hemen şunu söylemek istiyorum: Hak ve Hâlk.  

• Hak  à Tekvin,  
• Hâlk  à Kudret 

Hak; hak ettiği şeyi, hakk-ı hayatı veren Allah. Hak ettiği için, ademden vücuda çıkın 
dedi. Cenab-ı Hak. Risale-i Nur ve bütün din kitabları en çok bu ismi kullanır. Hakk-ı 
hayatı veren yani ademden vücuda çıkın diyen à Hak’tır. Cenab; yön demektir. Hak 
yönü. Yeri gelmişken: 
 
Nokta-i Nazar: Önce Hak sonra hâlk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yaradılışta ilk önce ilim: temyiz, teşhis ve tayin. Sonra irade ile; tercih, tahsis. Ve 
kudret de; tesir, isbat ve icadla mevcudat-ı ilmiyeyi vücud-u hariciyeye çıkarır, 
gösterir. Bunlar sübutî sıfattaki ilim, irade ve kudretin içeriği diyebiliriz. Külliyatta 
geçiyor. İlim; temyiz ediyor, teşhis ediyor ve vücuda çıkacakları tayin ediyor. İrade de 
tercih ve tahsis var. “Bu arabayı size tahsis ettim ve bu iş için sizi tercih ediyorum, 
çünkü bu işi ancak sen temyiz edersin, teşhis edersin ve tayin edersin.” Ve kudret de 
tesir, isbat ve icadla mevcudat-ı ilmiyeyi vücud-u hariciyeye çıkarır, gösterir. 
 
Tekvin à Hakk’a bakar, hâlka bakmaz; derler eskiler yani İmam-ı Rabbanî gibi zatlar. 
Demek Tekvin; Hakk’a bakan yönüdür, hâlka bakan yönü değildir. Âyân-ı sabiteler de 
Hak’tır, hâlk değildir; derler. Âyân-ı sabite bizdeki adı; Levh-i Mahfuz. Zira hâlk “Kün” 
kelimesinin altına dâhil olan şeyden ibarettir. 
 
Kün emri; Şecere-i hilkatte bakarsanız. Emr-i Kün feyekün tezgâhında. Kün emr-i 
ezelisi; esîrî vücudlar, maddî hayatlar. Sırayla gidiyorum: atom à gir içeriye: enerji à 
gir içeriye: madde-i hayat à gir içeriye: ayn-ı hayat. Ayn-ı hayat à Arş’ta. Cennet için; 
madde-i hayat, ayn-ı hayat deniliyor. Madde-i hayat, esîrle başlıyor. Esîrin yedi 

Esma 

Arş-ı Azam 

Levh-i Mahfuz 
Arş  

Mec’ul 

Mec’ul yani Nur-u Muhammedî berzahtır. Ne 
vacibdir, ne mümkindir. Var, madum da değil. 
Vücudu var ama ilmî vücudu da yok. 
 
Mec’ulün iki yönü var: Nur ve Mana.  
Mana tarafı Hakka bakan yöndür ki; Tekvine 
bakıyor.  
Nur tarafı Hâlka (yaratmaya) bakıyor ki; Kudret’tir. 

Sıfat  

mana 

nur 



62.TEKVİN, TAHAYYÜL-7______________________________________________ 

 135 

mertebesi var. Esîr bitiyor, enerji başlıyor. Enerji donuyor, atom başlıyor. Kün emri: Kaf 
ve Nun. Kün emri “Ol” dedi, suver-i mevcudat, âyân-ı sabiteleri yani bizdeki Levh-i 
Mahfuz’dakileri, İmam-ı Mübin’leri, mazi ve müstakbelin à Kitab-ı Mübin’e dönüşme 
yeri Emr-i Kün feyekün tezgâhı -Levh-i mahv ve isbat dâhil- esîrden vücud-u hariciye 
veriyor. Buradan aşağıya atomik bir hâlet veriliyor. 
 

Kudret oraya kadar taalluk ediyor zaten. Cennet 
de esîrdendir, şu an mevcuddur. Kudret oraya da 
taalluk ediyor. Kudret illa Kitab-ı Mübin’in dışında 
değil. Onlarda elan mevcuddur. Mevcud olan her 
şey Kudret’tendir ki kâinat da mevcuddur. 
Mevcudun arka tarafı olan ilmî vücudlar; canlı, 
ruhlu ve sübutî ilimleri vardır. Bunların atomik bir 
vücudları yoktur. Onlar da à Tekvindir.  
 
Nokta-i Nazar: Allah tarafından cebir olmadığını 
şurada daha iyi anladım. Levh-i mahv ve isbatın, 
Emr-i Künfeyekün tezgahın üstünde olması, yani 
sadakam ile veya tövbem ile ben kaderimi 
değiştirebiliyorsam, Kün emri ona uygun olarak 
şekil alıyor. 
 
Levh-i Mahfuz’u aşarak, Levh-i mahv ve isbatı 
aşarak “Kün” demiyor. Kün, emri bunların sürecin 
sonunda “artık atoma dön” demek.  
 

 
Sual: Kün emri daha yukarda olması gerekmiyor mu? 
Elcevab: Bu “Kün” emrin sureti. Yoksa mahiyeti Mec’ulde, ona taayyün-u evvel 
deniliyor. Oradaki taayyün ve teşahhusun adı. Tekvinde “ademden vücuda çık” demesi 
de var. Fakat Kur’an’da tabir edilen bizdeki “Kün” emri yani “vücuda çık” dediği Emr-i 
Künfeyekün tezgahında, atomik vücuda bakıyor. Yani her şeyde olduğu gibi “Kün” 
emrin de sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti var. 
 
Sual: Evamir-i tekviniyem Kün’de mi şekilleniyor? 
Elcevab: Evamir-i tekviniye, Kün’de atomik vücud alıyor yani âyât-ı tekviniyeye 
dönüşüyor. Evamir-i tekviniyeler, Kün emr-i ezelîsinde âyât-ı tekviniye suretinde 
suretlere dönüşüyor. 
 
Nokta-i Nazar: Allah bize, sübutî sıfatları vererek, kendini tanıttırmak istiyor. Zatî 
sıfatları da bize vermiyor değil, Tekvinin karşılığı bizde yok değil. Onları bulmamızı 
istiyor Allah. 
Sübutî sıfatta ilim var, vermiş. Basar var, vermiş. Zatî sıfatları da vermiş ama şöyle: 
Beka’yı bize vermiş ama henüz istediğimiz gibi vermemiş. Vücud vermiş ama vücud-u 

« 

« 
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hakiki vermemiş. Muhalefet-un lil havadis vermiş, çünkü bütün mevcudat bize çalışıyor. 
Cebrail, Cennet bile bize çalışıyor. Deniz, dağlar, tepeler, köpekler vs. hepsi bize 
çalışıyor. Bize çalıştığı için, biz her şeye muhalefet etmişiz. Yani hiçbir şeye 
benzemiyoruz. Bu mevcudatın ayakta durması, devr-ü deveranı kıyam-ı binnefs ile 
yani bizim ile kıyam buluyor, anlam kazanıyor. Vermiş ama bunlar sübutî sıfatlar gibi 
kullanılan bir şey değil, içsel âlemde vermiş. Vücud-u haricî noktasında vermemiş. 
Vahdaniyet yani biz müstakiliz, bizden bir tane daha yok. Mesela askerlikte erlerin 
kıyafetleri terhis olunduktan sonra yeni gelen erlere verilir. Fakat Genelkurmayın 
elbisesini asarlar. Gelecek kurmaya verilmez. Biz de öyleyiz. Bizim elbiseyi Allah başka 
kimseye vermiyor. Elbise budur, cesed. Biz istisnayız. Bizden bir tane daha 
yaratılmamış ve yaratılmayacak da. Ben müstakilim, vahdaniyet bu. 
 
Âyân-ı sabite, ilahî isimlerin ilmî suretlerinden ibaret olduklarından haricî vücudları 
yoktur. Oysa yaratma (ca’l) müessirin tesirinden ibarettir. (Bunlar eskilerin ifadeleri) 
Mec’ul’deki şecere-i hilkat tarafı à şuunat-ı zatiyeye bakar. Yani şecere-i hilkat 
mec’ul’den şuunat-ı zatiye ile çıkıyor. Yani “Sığmadım kâinata”, Allah kâinatta 
sıfatlarıyla yoktur, zatiyle insanda vardır. 
 
Mec’ul’deki   à Ene tarafı ise, Zata bakar  à Mahiyet-i zatiyeye bakıyor. 
Yani mec’ul’ün   à Nur tarafı        à Şuunat-ı zatiyeye ayna 
                           à Mana tarafı    à Mahiyet-i zatiyeye ayna 
Bu mana tarafı ki, Mahiyet-i zatiyedir. Onun bizdeki hali à Ene’dir. 
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül ile icad, Tasavvur ile hâlk. Tahayyül ve tasavvur; ikisi de 
ademden çıkarıyor. 
 
Mec’ul; şecere-i hilkat, maddî, manevî, evvel, ahir hepsinin hulasasıdır. Onun 
içerisindeki Ben, mec’ul’ün içerisindeki o imtiyazlı olan o Ben’im, Ene’dir, mana 
tarafıdır. Ama genel olarak ağacın komplesine mec’ul denilir. Âlem-i şehadetteki ismi 
Nur-u Muhammedîdir. 
 
Bediüzzaman ayan-ı sabiteyi “imkânî vücudlar” şeklinde ifade eder. 
 
Sual: İmkanî vücudlar mı yoksa ilmî vücudlar mı? 
Elcevab: İlmî vücudların içerisinde imkânî vücudlar da vardır. Madum da var, mümteni 
de var. Mümkinleri irade çıkartıyor. Mümtenilerde her ihtimal var, madumun içerisini 
bilmiyoruz, çünkü ademîdir. İradenin çıkardıkları mümkinlere kudret taalluk edince, 
vücud-u haricî çıkıyor. 
 
Mevcudat-ı ilmiye; maddî vücudu olmayan, sadece ilmî bir varlığa sahib olanlar. Bu 
anlamdaki nitelemeyi de “madumat-ı hariciye” kullanır Bediüzzaman. Mevcudat-ı 
ilmiye demek; vücud-u ilmîleri vardır, madumat-ı hariciye değildir, bu masa gibi. 
Atomik hale gelmemiş ama vücud-u ilmîleri vardır. Üstad, vücud-u ilmîlere seleflere 
yani eskilere göre şöyle bir anlam getiriyor: mazi ve müstakbeldeki mevcudat-ı ilmiye, 
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vücud-u ilmîler; canlıdır, ruhludur. Bununla şunu da çözüyor: “Elestü bi Rabbiküm.” 
Sorulmuş sana, “senin Rabbin kim?”. Olmayan bir şeye sorulur mu? Bunu reddeden 
var mı? Demek bunu reddedebilen bir sistem çalışıyor. Reddeden var, reddetmeyen 
var. Madem “Elestü bi Rabbiküm” sana sorulmuş, red ve kabul var, iman edip 
etmeyenler var, o zaman bunu yapan sistem iradedir. İrade vicdanîdir, ihtiyar aklîdir. 
İrade; mazi ve müstakbel bütünlüğü ile hazırda tercih etmektir. İhtiyar ise; şu mu, bu 
mu, o mu diye hazırdakileri tercih eder. İhtiyar hayvanlarda da var. Çiçeğe mi konayım, 
taşa mı diye arı tercih eder. Kedi ekmek mi, balık kafası mı diye tercih yapar. Demek 
ki “Elestü bi Rabbiküm” denilmesi için ve denileni kabul veya reddedebilmesi için, o 
şey var olması lazım ve var olanın tercih sistemi çalışması lazım. Bu nedenle o tercih 
sistemi ihtiyar değildir, iradedir. İrade; vicdanî bir sıfattır. 
 
Madumat-ı hariciye; atom haline gelmemiş. Mevcudat-ı ilmîyeleri canlıdır, ruhludur 
(Sözler 111). Sübutî ilimlerinden alınıyorlar, şu anda olanlar, vücud-u ilmîyelerinden 
alınıyorlar deniliyor. Şöyle diyeyim: biz ampulün yanıp sönmesi gibi var olup yok 
oluyoruz ya, dırrrrt, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. Gözün görme 
kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için ampul, daima yanıyor zannediyoruz. Biz 
de böyleyiz. Kudretten ilime, ilimden kudrete, dırrrrt, var olup yok oluyoruz, var olup 
yok oluyoruz. O kadar hızlı oluyor ki, hep var zannediyoruz. Bu var olanlar istikbalden 
geliyorlar. İstikbaldeki o ilmî vücudlar, mevcudat-ı ilmîyeler; canlıdır, ruhludur. Sonra 
sübutî bir hal alıyor, yani anda oluyor. İmam-ı Mübin’den Kitab-ı Mübin’e, Kitab-ı 
Mübin’den İmam-ı Mübin’e diye deveran ediyor. 
 
Mutlak adem yoktur. İlim dairesinde yer alan adem de “adem-i haricî” yani izafî bir 
adem olduğunu belirtir.  
 
“Hem adem-i mutlak zaten 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 ilmiye perde olmuş bir unvandır.” (Mektubat 59) Adem vardır ama vücud-u 
ilmiye perde olmuş bir unvandır yani ilmin ortaya çıktığı zeminsiz zemindir; adem. 
 
Kudret-i ezeliye bu ilmî vücudları onlara perde olan bu yokluktan yani zahirî ve haricî 
ademden çıkarmak suretiyle onlara haricî bir vücud verir. Böylece onlar da ilim 
dairesinden çıkıp, kudret dairesine girerler. Kudret; ilmî vücudları vücud-u hariciye 
çıkartıyor. Fakat ilmî vücudların ruhlu ve hayatlı tutan; tekvindir. 
 
Yine fani ve zail olan varlıkların da kudret dairesinden çıkıp, ilim dairesine girdiğini yani 
haricî vücudu bırakıp tekrardan ilmî ve manevî bir vücuda büründüğünü ve şehadet 
âlemini terk edip, gayb âlemine çekildiğini tesbit eder. Vücuda geldi, tekrar gitti. İlmî 
vücudlar, vücud-u hariciye çıktı. Tekrar bu vücud-u hariciler ilmin dairesine geçiyor. 
Vücud dairesini à Kudret yapıyor. İstikbal ve mazideki halleri de à Tekvin yapıyor. 
Yani ilmî vücudlar, vücud-u haricî giyiyor. Vücud-u haricî tekrar ilim dairesine giriyor. 
Levh-i Mahfuz’dan gelir ama giderken oraya gitmez, dairelerine gider. Mesela âlem-i 



62.TEKVİN, TAHAYYÜL-7______________________________________________ 

 138 

ervahtan geliyoruz, daire-i ervaha gidiyoruz. Âlem-i misalden geliyoruz, Levh-i 
misalîlere gidiyoruz. 
 
Böyle eşya mutlak bir ademden gelmediği gibi mutlak bir zeval ve ademe de 
gitmemektedir. Yaratılanların İlahî ilmindeki varlıklarını “ruhlu bir sübutî ilmî” şeklinde 
ifade ettiği de görülür. Bunlar 30. ve 26. Lem’ada çok zikrediliyor. Mesela Lem’alar 240: 
“…kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye vücud-u haricî 
verir; göze gösterir…” veya Lem’alar 322: “Belki âyinedeki aksin fotoğraf vasıtasıyla 
kâğıt üstüne vücud-u haricî giymesi veyahut görünmeyen bir yazı ile yazılan bir 
mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi gibi, Ferd-i Vahid’in ilm-i ezelîsin 
âyinesinde bulunan mahiyet-i eşya ve suver-i mevcudata gayet suhuletle, kudret 
onlara vücud-u haricî giydirir ve âlem-i manadan âlem-i zuhura getirir, gözlere gösterir.” 
 
Bu ruhlu ve ilmî sübutları olan ilmî vücudların, bütün canlıların hayatları boyunca 
geçirecekleri tavır, hareket, şekil ve ameller gibi hususiyetlerin (mukadderat-ı hayatiye) 
kendilerinden alındığı canlı kader levhaları olduğu şeklinde bir değerlendirme yapar. 
 
“İşte kadere ve kazaya iman rüknünün dahi geniş bir vechi 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 mahlûkatın 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) Metnin yorumu: “Sırr-ı hayat” 
diyor ama sır, sır değil, “anlaşılıyor” diyor. Sır olsa niye anlaşılsın? 
 
Nokta-i Nazar: Sırr-ı hayat à melekle ilgili. Mahiyet-i hayat àPeygamberle ilgili. Hayat 
bahsinde iman rüknünü anlattığı için, bu kanaat çıktı. 
 
Yorumun devamı: “Âlem-i şehadet”, yani “mevcud hazır eşya”. “İntizamlarıyla”, yani bir 
programa göre işliyor. İnsanın boyu bir yere kadar uzuyor, kulak bir yere kadar şekil 
alıyor vs. “Neticeleri” de hayatdarlıklarıyla görünüyor. Şurası çok ilginç: “âlem-i gayb, 
yani geçmiş ve gelecek”. O âlemin “mahlûkatı dahi manen hayatdar” (yani senin 
geleceğin manen hayatdarmış) “bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri 
vardır ki” (onlar geliyor gidiyor, sen ya onaylarsın ya da reddedersin). 
 
Sual: Ruhlu derken bizim ruhumuz mu? 
Elcevab: Evet, hep biziz. O da benim, bu da benim, gidenler de benim. Hepsi her 
yerde. Dimağdaki serbest bölgede ne vardı? Her şeyin her mertebesi! Hepsi burada 
diye orası eksik değil. Bizi heyecanlandıran şu: canlı ve ruhlu sübutî ilimleri yani sabit 
olmuş, çıkmış. Madumdan çıkmış, mümteniden de çıkmış, mümkin olmuş ama henüz 
kudret taalluk etmemiş. 
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“Bir vücud-u manevîleri ve ruhlu birer sübut-u ilmîleri vardır ki; Levh-i Kaza ve Kader 
vasıtasıyla” yani Kaderin arkasındayız. “O manevî hayatın eseri, mukadderat namıyla 
görünür, tezahür eder”, işte şu anda gözüken ben. 
 
“Hem hayat, “iman-ı bilkader” rüknüne bakıyor, remzen isbat eder. Çünkü madem 
hayat, âlem-i şehadetin ziyasıdır ve istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve 
Hâlık-ı Kâinatın en cami’ âyinesidir ve faaliyet-i Rabbaniyenin en mükemmel enmuzeci 
ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Elbette âlem-i 
gayb, yani mazi müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlûkatın hayat-ı maneviyeleri 
hükmünde olan intizam ve nizam ve malumiyet ve meşhudiyet ve taayyün ve evamir-i 
tekviniyeyi imtisale müheyya bir vaziyette bulunmalarını, sırr-ı hayat iktiza ediyor.” 
(Sözler 110) 
 
Manevî hayat; intizam, nizam, malûmiyet, meşhudiyet, taayyün ve evamir-i tekviniye 
bütünlüğüne denir. “Nasıl ki bir ağacın çekirdek-i aslîsi ve kökü ve müntehasında ve 
meyvelerindeki çekirdekleri dahi; aynen ağaç gibi bir nevi hayata mazhardırlar. 
Belki ağacın kavanin-i hayatiyesinden daha ince kavanin-i hayatı taşıyorlar.” 
Çekirdekteki hayat, ağacın hayatından daha ince. 
 
“Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler; bu 
bahar gittikten sonra gelecek baharlarda bırakacağı çekirdekler, kökler; bu bahar gibi 
cilve-i hayatı taşıyorlar ve kavanin-i hayatiyeye tabidirler. Aynen öyle de: Şecere-i 
kâinatın bütün dal ve budaklarıyla her birinin bir mazisi ve müstakbeli var.” Mesela Arş-
ı Azamın da mazisi ve müstakbeli var. “Geçmiş ve gelecek tavırlardan ve 
vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz’ünün ilm-i İlahîyede 
muhtelif tavırlar ile müteaddid vücudları, bir silsile-i vücud-u ilmî teşkil eder ve vücud-
u haricî gibi, vücud-u ilmî dahi, hayat-ı umumiyenin manevî bir cilvesine 
mazhardır ki; mukadderat-ı hayatiye o manidar ve canlı elvah-ı kaderiyeden 
alınır.” 
 
Nokta-i Nazar: Geçmiş mazi, gelecek istikbal. O zaman an à Kab-ı Kavseyn. 
 
Mazi ve müstakbeli hazırda görebilmen için, Kadir insime mazhar olman lazım. O 
zaman her anın Kadir gecesi oluyor. Ama bunu âlem-i şehadetle yapıyorsun. Bu beden 
o kadar lazım ki. An bu, beden. Mazi ve müstakbel değil bu beden. 
 
Sual: Harut ve Marut melek ise, niye erkek cinsiyetinde oluyorlar? 
Elcevab: Melek; elektrik gibidir, cinsiyeti yoktur. Elektriği buzdolabına tak, soğutur. 
Elektrik ocağına tak, ısıtır. Görmediğime inanmam diyene tuttur, gebertir. Elektrik her 
şeydir. Bundan yetmiş kat ilerde ruhu düşün. Ruh ne dişidir ne erkektir. Ruh bir bedene 
girdiği zaman onun şeklini alır. Ruh ne kadındır ne erkektir, ne Müslümandır ne 
gavurdur. Evamir-i tekviniyenin vücud-u haricî giymiş bir halidir; ruh. Üç buçuk yaşına 
kadar bir çocuk cinsiyetini bilmez, cansız canlı ayırımı yapamaz. Zamanla telkinlerle 
öğreniyor: bu baban, bu ablan, bu kadın, bu erkek diye öğrenerek gelişiyor. Ruh bu 
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şekilde bedenine göre imtiyazlaşıyor. Bedenine göre, her şey olabilen bir ruh bir şeye 
dönüşüyor. Kabiliyetleri ortaya çıkıyor. Herkes doktor olma, âlim olma, mühendis olma 
istidadındadır ama herkes kabiliyetinde değildir. Ruh öyle bir şey ki, her şeydir. Bu ruh 
neydi? Allah’ın dışında bütün âlemleri topla, tencereye at: Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, 
Ayşe, Fatma, domuz, yılan, demir, çelik à hepsini koy tencereye, karıştır. Bunların 
hakikatlarının hulasası, cem-ül cemi; ruhtur. Ruh cesede girince, mutlakiyet 
muayyenleşiyor. Her şey olabilen, bir şey oluyor. Erkeklik hassalar, duygular, 
hormonlar gelişiyor. O kadınsı özellikten sıyrılıyor. Melaike de mutlak ve muhit, ruh 
gibi. Kadının hem bedensel hem hissiyat noktasında erkekten farklı olduğundan, 
kadının yapacağı işler var, erkeğin yapacağı işler var. Kadından peygamber olamadığı 
gibi, rehberlik, hâkimlik, önderlik gibi vazifeleri yapamaz diye Harut ve Marut dünyada 
kadılık yapmak, karı koca sorunlarını çözmek, rehberlik gibi vazifelendirilmiş 
olduklarından, erkek olarak dünyaya gönderiliyorlar, erkek cesediyle şekil almışlar. 
Dolayısıyla meleğin erkeklik istidatlarının gelişmesi, giydirildiği elbiseye göredir. Yoksa 
meleğin ruh cinsinden cinsiyeti yoktur. 
 
Böyle eşya mutlak bir ademden gelmediği gibi mutlak bir zeval ve ademe de 
gitmemektedir. Yaratılanların İlahî ilmindeki varlıklarını “ruhlu bir sübutî ilmî” şeklinde 
ifade ettiği de görülür. Bu ruhlu ve ilmî sübutları olan ilmî vücudların, bütün canlıların 
hayatları boyunca geçirecekleri tavır, hareket, şekil ve ameller gibi hususiyetlerin 
(mukadderat-ı hayatiye) kendilerinden alındığı canlı kader levhaları olduğu şeklinde bir 
değerlendirme yapar. Zira bir şeyin İlahî ilimdeki çeşitli tavırlar ile türlü türlü birçok 
vücudları, ona ait olan ilmî bir vücud silsilesi meydana getirir. Mesela sen şu anda var 
olup yok oluyorsun, var olup yok oluyorsun. Komplesi silsile-i ilmî vücud oluyor. Ona 
göre ilmî vücud da haricî vücud gibi umumî hayatın manevî bir cilvesine naildir. Mazi 
ve müstakbel aynı bu hayat gibi hayata mazhardır. Yoksa hayat, bu âlem-i şehadete 
münhasır değil. Bir çeşit manevî hayata sahiptirler. Manevî hayat; intizam, nizam, 
malûmiyet, meşhudiyet, taayyün ve evamir-i tekviniye bütünlüğüne denir. 
 
İşte her bir şeyin mukadderat-ı hayatiyesi onun bu canlı olan ilmî vücud silsilesinden 
alınmaktadır. Sen şu an burada varsın diye ta Mec’ul’den, Kab-ı Kavseyn’den, Arş-ı 
Azamdan, Levh-i Mahfuzdan vs. bağın kopuk değil, hiçbir zaman. An be an o ilmî, canlı 
ve ruhlu sübutî ilimlerinden anda geçiyor. Hayat akıp gidiyor. Seni mesul yapan şu: 
Sen onaylıyor musun, reddediyor musun? Deruhte ediyor musun, etmiyor musun? 
Kader Risalesinden bunu anlarsın. Hayat sana rağmen işliyor, devir deveran ediyor. 
Örneğin namaz vakti gelince kılacak mısın kılmayacak mısın? Veya mesleğiniz 
itibariyle sömürmeye imkânınız var, kandıracak mısınız kandırmayacak mısınız? Veya 
seni tenkit edenlere mukabele edecek misin, etmeyecek misin? Yani hayatın tercihsiz, 
iki şıksız değil. Yapayım mı, yapmayayım mı? Vereyim mi, vermeyeyim mi. Hayat 
istikbalden hale uğruyor, maziye dökülürken, hale uğrayanları ya onaylıyorum veya 
reddediyorum. İşte kaderin bu. Şıkları önüne koyan sen değilsin. Bunda bir medhalin 
yok ama deruhte edip etmemekte medhalin var. Şeytan kusurunu deruhte etmedi, 
adem oldu, Âdem as kusurunu deruhte etti, Âdem oldu. 
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Nitekim mevcudat-ı ilmiyenin (âyân-ı sabite) ilm-i ezelideki hallerin de hayat sahibi 
oldukları anlaşılıyor. Yani Levh-i Mahfuzdakiler de canlı ve ruhlu. 
 
İlahî ilmin bir çeşidi olan Kader her şeye özel manevî / kalıb hükmünde bir miktar 
belirler. O kaderî / ilmî miktarı o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmündedir. 
Kudret icad ettiği zaman kolaylıkla o kaderî miktar, o plan ve model üstünde icad 
etmektedir. Yani kudret kaderin mühendisliği çerçevesinde iş görmektedir. Kudret 
kaynak (masdar) iken kader bu anlamda bir mistar vazifesi görmektedir. Yani kudret 
varlıkların sudur ettiği, ortaya çıktığı kaynaktır, kader ise varlıkların çıkacağı ölçü, şekil 
ve miktar olmaktadır. Mevcudatta ilk göze çarpan iradedir. Mesela bu araba değil, kitap 
değil, çiçektir diyebilmen için, seçilmiş. Bu irade. İkinci vücud kudrettir. 
 
Her şey kaderin çizimi, planı, programı çerçevesinde kudretten sudur etmektedir. Nehir 
akıyor. Gaybdan, istikbalden hale uğruyor, maziye dökülüyor. Sen onaylıyorsun veya 
onaylamıyorsun. Deruhte ediyorsun veya etmiyorsun. Bu hareketin (nehirin) adı plan 
ve projenin kaderidir, fiiliyatın vücudunu yapan kudrettir. 
 
Yaratılanların suretleri ve biçimleri kader dairesinde hazırlanmakta, düzenlenip tanzim 
edilmekte. Bu suret ve biçimlere uygun vücudları ise, kudretin tezgâhında 
verilmektedir. Kaf-Nun tezgâhı veya fabrika diyor Üstad. Dolayısıyla her bir canlının 
hayatı boyunca geçireceği hal ve tavırlar, vaziyetler, şekiller, bütün ayrıntılarıyla o 
kaderin kalemiyle yazılmış, çizilmiş olup, onların Allah’ın ezelî ilminde birer kaderî 
miktarları ve ilmî kalıpları bulunmaktadır. 
 
Nokta-i Nazar: Kudret mesela bu çiçeği meydana getirdi ama kudret bitmedi. An be 
an dırrrrt yaratıyor ki gözüküyor. Kudretin burada başlangıcı bitişi var diyemeyiz. Fakat 
burada hem vukuat var, Üstad buna mazi diyor. Hem imkânat ve mümkinat var ki, 
Üstad buna istikbal diyor. Mazi ve müstakbel burada (çiçekte) cem olmuş. Mazi ve 
müstakbeli buluşturduğundur à an ve kazadır. 
 
Buna delil: Evamir-i tekviniye İradeye dayanıyor diyor Üstad. İradeden çıkan evamir-i 
tekviniye. 
 
Nokta-i Nazar: Ânı da nasıl şart-ı adi yapmış? Cenab-ı Hak ânı bizim şuurumuza 
taalluk ettirmiş. Sistem bizim şuurumuzla anlaşılıyor. Bana göre ân var yani. Bütün 
sıfatlar senin şuur ve enenden geçiriliyor, oradan ortaya çıkıyor. 
 
Her şeyin Hakk’ın ilmindeki bulunuşu veya her bir şeyin Hak tarafından bilinişi imkânî, 
ilmî, manevî veya gaybî de olsa bir çeşit mevcudiyet yani varlık olarak değerlendirmesi 
önemlidir. Bu cümle komple Tekvine bakıyor! Yani Hak, Hakk’ın bütünlüğü tekvin, hâlk 
ise kudret. 
 
Bir şeydeki vücud o şeye dair ilmi, eşyadaki varlık nuru da ondaki (ene) ilim nurunu 
kesin olarak gerektiren bir durumdur. 
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Mec’ul’de evamir-i tekviniye var. Mec’ul vacib değil, mahlûk da değil. Mec’ul; berzah. 
Bu aklımıza zor yatıyor. Bir şey olacak, mahlûk olmayacak. Ya vacib ya mahlûk olması 
lazım. Aklımız böyle hep sebeb-sonuca odaklandığı için, sebepsiz sonuç 
beklemiyoruz. Mec’ul vacib değil ama mümkün de değil. Var ama kudret taalluk 
etmemiş bir şeye nasıl var diyorsun? İlmî vücud diyoruz. Kudret değil ama vücud 
diyorsun. Madumat-ı ilmîyeler, madumat-ı vücudlar, ilmî vücudlar; bunlar vücud ama 
vücud-u haricî değil yani kudret taalluk etmemiş. Ama vücud? İşte o Tekvin... 
 
Mec’ul’ün iki yönü var: nur ve mana tarafı. Nur: “Allah-u nurus semavati velard”, Allah 
o nurdan bütün mahlûkatı yarattı à bu Kudret’e bakıyor. Mec’ul’ün nur tarafı; kudrete 
bakıyor, vücud-u haricîleri noktasında zuhuratlar. Mec’ul’ün Hakk’a bakan yönü; var 
ama mahlûk değil, kudret taalluk etmemiş; işte bu tekvin. 
 

• Mec’ul’ün mana tarafı; Hakk’a bakan yönüdür, Tekvin’dir. 
• Mec’ul’ün hâlka bakan yönü, yaradılışlar; kudrete bakıyor. 

 
 
 
 
 
 
 
Mec’ul’ün vücud-u haricîsi yoktur. Adem-i mutlak değil, hatta adem de değil. Bir 
berzahtır. İlmî vücud da değil. Sakın mec’ule Levh-i Mahfuzdaki gibi ilmî vücud deme. 
İlmî vücudlar canlı ve ruhludur. Bunlar da vücuddur ama atomik değil. Senin 
istikbaldeki birçok ilmî vücudların var, canlı ve ruhludur ama kudret taalluk etmemiş, 
ama vücuddur. İşte onlar tekvin. 
 
Sual: Ruhaniler tekvine her daim hâkim mi? Sergüzeşt-i hayatı ruhaniler film gibi izliyor 
demiştik 24.Mektub dersinde. Hatta o ruhanileri de izleyen vardı. 
Elcevab: Madde-i Hayatiye-i Muhammediye cihetiyle tek bir cennet var. Bizler o tek 
cennetin içindeki parçalarıyız. Bütün bir resmin parçalarıyız. Bütünlük; Tekvin. 
Parçaları vücud. 
 
Nokta-i Nazar: Aslında Tekvine sureti, hakikatı, mahiyeti cihetiyle de bakmamız lazım. 
Konuşunca bazen onu diyoruz, bazen bunu diyoruz. Bu nedenle karışıyor. 
 
Tekvinin suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyeti; 

• Sureti       à Âyât-ı tekviniye    (İrade) 
• Kanuniyeti  à Evamir-i tekviniye   (Kudret) 
• Hakikatı    à İlim, Hak, Hayy 
• Mahiyeti   à Adem 

 

Kudret Tekvin 

MEC’UL 

Nur Mana 
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Tekvinin içerisinde kudret var. Bu mevcudat, vücud-u haricîler; kudrettir. Suret âyât-ı 
tekviniye, çünkü elma, armut “ve min ayatina”. Evamir-i tekviniye kanun olduğundan 
yani program olduğundan; kanuniyetidir. Hakikat esmalara baktığı için; Hak’tır. Mahiyet 
ise sıfat yönüdür. Uygulayalım: Mevcudattan şu çiçeği ele alalım. Gözüken surettir. 
Gözükünce, âyât-ı tekviniyedir. Sıfattan esmaya, esmadan ef’ale, ef’alden asara. Asar; 
gözüken iradedir, çünkü tercih edilmiş ki çiçek diyebiliyoruz. Gözükebilmesi için, bir 
vücudu olması lazım. Onun vücudu ise kudrettir. Kudret bir şey üzerine yarattı da bize 
gösterdi. Programı ilimdir. Bu ilim sübutî sıfattandır. Sübutî sıfatlara zatî sıfatlardan 
akar. Şu an kesinleştiremedik ama herhalde ilim zatî sıfatın her yerinden alıyor. İlim; 
tekvinin ademinden mümteni, mümkün ve madumu alıyor. Çiçeğin kaynağı tekvin 
sıfatındaki ademden, sübutî sıfatın ilimdeki duruma, ilimden kudret taalluk ederek 
vücud-u haricî çıkıyor. Ve bu süreçlerin -olsun olmasın diye- takdir eden İrade. Bunları 
bize tanımlayan Kelam. Senin fıtratında böyle bir çiçek görme ihtiyacını Semi’ duydu, 
Basar gördü. Gözüken İradedir. Kendisi donmuş Kudrettir, devam ediyor. Plan ve 
projesi İlimdir, ilmî vücudlardır, ayan-ı sabitelerdir. İlmî vücudların çıktığı yer ademdir. 
Ademin çıktığı yer Tekvindir. 
 
Sual: Bu ilimdeki adem değil mi? 
Elcevab: Hayır, ilimdeki adem başka. Onun meratibi var. Âlem-i şehadetteki ademler 
var şu anda. Var ama yok. Levh-i Mahfuzdaki ilimde de adem var. Tekvindeki adem 
ise bunlardan farklı. 
 
Bir şeydeki vücud o şeye dair ilmi, eşyadaki varlık nuru da ondaki (ene) ilim nurunu 
kesin olarak gerektiren bir durumdur. Yani bir şey varsa, onun ilmî vücudu var 
demektir. Bir şey varsa, kudrettir. Ve bütün bunların arkasında da Tekvin olması lazım. 
 
Bediüzzaman vücud ve ilim arasındaki ilişkiye dair bu ifadeleri hemen aklımıza ayan-ı 
sabite teorisi muvacehesinde sofilerin yaratmayı “bilmek” diye nitelemelerini getirir. 
Mevcudat-ı ilmiyeye “ayan-ı sabite” demişler. Biz mevcudat-ı ilmiye diyoruz. Sofiler 
ayan-ı sabite diyorlar. Ulema Levh-i Mahfuz, İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin’in 
komplesine “ayan-ı sabite” diyorlar. Fakat Üstad üç defter olarak ayırmış. 
 
Tahayyül: 
 
“O da kendini Kur’an’dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki…” (Sözler 447) 
 
Tahayyül edilen şeysin, oradasın ve o’sun. Tahayyül edilen şeysin, tahayyül ettiğin 
yerdesin. Seviyene göre, tahayyül etme nisbetinde o, sen oluyorsun. Çünkü ona ait 
hormonlar, duygular, hisler çalışıyor. Tahayyül, o olmak. Hayal zemin ama hayalde 
muayyenleşmek, kendin olmak hayalde, sana dönüyor. Hayal masdar, tahayyül 
ziyadeli masdar demiştik. Yani hayal içerisinde anlamlanmak; tahayyül. 
 
Burada da (metinde) tahayyül edince, gördü ki kelimesi: demek tahayyül anında yedi 
duygu da orada oluyor ve aktif oluyor. Hatta oraya girip, orayı orada düşünüyor. Buna 
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misal Barla Lahikasında sayfa 40’da “Yalnız şu noktayı hissettim ki: O vekayi’de siz 
cismen değilse de fakat ruhen, Server-i Kâinat Efendimiz Hazretleriyle beraber idiniz 
tasavvur ediyorum. Zira o vekayi-i mezkurenin künyesiyle, mevkiiyle, an’anesiyle 
kat’iyyen ve ol vecihle nakl ve tahrir buyurduğunuza kani’ ve kailim.” (Hulusi-i sâni Sabri 
Efendi) ve Üstad onaylamış ki, Barla’ya koymuş bu mektubu. 
 
Hatta oraya girip orayı orada düşünüyor. Buradan çıkıyor, alakası duygular 
cihetinden kesiliyor. Orada cismaniyetin bir mertebesi itibariyle orada oluyorsun ve 
düşünüyorsun. Ve yine orada imiş gibi tefekkür ediyorsun. Canlı orayı seyrediyorsun. 
Mesela beni çok etkileyen bir yer var. Şu an ordayım. Hem size bakıyorum, 
konuşuyorum hem oradayım. Dağın tepesindeyim. Tepe aşağı doğru meyil verirken, 
vadinin orada bir çeşme var. Üç bin küsur metre yükseklikte, yayla. Dehri hoca bana 
orda yaşadığı bazı haletlerinden bahsetmişti. Bende de geçenlerde ona ait benzer bir 
halet olunca, oraya geçtim ve orayı düşündüm. Belki de on yıl geçmiş. Oraya girdim, 
olmuş bitmiş, orayı düşünüyorum, onun içinde. Böyle demişti, ben de böyle demiştim. 
Böyle düşündüm diye böyle cevap verdim. Acaba benim o anda düşünmediğim bunu 
da mı kastetti, diyorum. Şimdi ben o zamana giriyorum ve onun düşüncesini 
keşfediyorum. Düşüncesini keşfederek, hâlet-i ruhiyesinin nereyi tanımladığını ve bu 
adam kendisi nerde olduğunu bilmiyor.  
 
Bu aralar nerede olursam olayım aklımda sürekli Tekvin-Kudret var. Uçakta türbülans 
olmuştu. Bu korku nedir diye düşündüm. Korku mu havf mı? Korku herhalde Kudrettir, 
havf Tekvin’dir. Kur’an’da da şeytanın sıfatlarına bakmışım ya son günlerde. Korkuyu 
dimağa pompalayan; şeytandır. Havfı kalbe pompalayan; melektir. Bu bendeki şimdi 
korku mu, havf mı? Baktım günahlarım geliyor uçak sallandıkça. Zannedilir ki uçaktan 
korkuyorum. Uçak titredikçe, üstü küllenmiş veya marangoz atölyesindeki talaşlar ile 
örtülmüş pislikler gözüktü. Ben ona uçak korkusu demişim. Korkuya “kimsin?” dedim. 
Dedi ki: “Ben bu günahım, şu günahım, ben şu söylediğinim…” vs. Baktım ki, bunların 
toplamı korku olmuş. Uçağın sallanmasıyla elekte un eler gibi, günahlar ortaya korku 
olarak çıktı. Allah’tan kopardı. Sonra yavaş yavaş insan olduğum ve havf geldi. 
Allah’tan kopartan her şey; korkudur. Allah ile düşünülen her korku; havftır. 
 
“Bu ayetin belagatını göremiyorum” diyene Üstad, “kendini Kur’an’dan önce, o 
millette, o Arap yarımadasında, o zulmette hayal et. Kur’an gelince ne oldu ve 
Kur’an gelmeden önce ne vardı diye ikisini bir anda tahayyül edersen, ancak o 
zaman bu ayetin belagatını tadarsın” diyor. Üstad bununla bana ‘hayalini tahayyül 
et’ diyor. Yani düşündüğünüz şeydesiniz, yerdesiniz ve hâlâ düşünüyorsunuz. 
Düşünce kopmamış. Hâlâ devam ediyor. Nasıl ki kudret bunu (eşyayı) yarattı, 
yaratmaya da devam ediyor zaten. Tahayyül ettiğin şey, tahayyül olabilmesi için yedi 
duygunla ordasın. Yedi duygunun taşındığı yerdesin. O dağı şu an seyrediyorum. Bu 
gözle seyretmiyorum. Rüyada hangi gözle bakıyorsam, o gözle seyrediyorum. Yedi 
duygun ile oraya taşınınca, yemek saatini, tuvalet ihtiyacını bile unutuyorsun. 
Detaylara girmemin sebebi; anlatamadıklarımı yaşadıklarımla anlatmaya çalışıyorum. 
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Orada cismaniyetin bir mertebesi itibariyle orada oluyorsun ve düşünüyorsun. Ve yine 
orada imiş gibi tefekkür ediyorsun. O çeşmeye gidiyorum. Onun söylediklerini, 
benim söylediklerimi aynı yaşıyorum. Aynı andaymış gibi yaşıyorum. Oradaymış gibi 
tefekkür ederek, buna (şimdiki ben’e) mal oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Beden, ruhun hanesi ve yuvası ya. Ben duygularımla neredeysem, 
hanem ve yuvam orası. 
 
Yani orada imiş gibi hissederken aynı zamanda da düşünüp tefekkür edebiliyorsun. 
Burada iken orayı. On sene önceki zaman yok, mekân yok. Burada iken ordayım. O 
da buradadır. Atom bizi kandırıyor, hep cesedle düşünüyoruz. Hayal götürüyor 
bırakıyor, yedi duygunla ordaymış gibi olursa, tahayyül. Orda tefekkür ediyorum, 
hissediyorum, tepki de veriyorum. 
 
Sual: Keşke o anda şunu deseydim, dediğimde? 
Elcevab: Şu anda diyorsun zaten. Şu anda demekle dedin zaten. Çünkü o ahirette 
bir paket olarak çıkınca, bu dediklerini ona yükledin de orada hazırmış gibi, 
söylediklerin de söylenmiş gibi oluyor. Yani şimdi cevap versem, verilmiş oluyor. Hatta 
henüz soru sorulmadan Kur’an’da cevaplar yok mu? Soru gelmeden cevaplar var. 
Mesela evde rastlamadığın bir şey sana bu ortamda söyleniliyor. Sonra eve gidince o 
şeye rastlayınca, şaşırıyorsun. Allah bana onun ağzıyla söylemişti, bak evde rastladım. 
Önceden uyarılar yok mu? Tevafuklar da var. Tasavvufta, tarikatta keramet. 
Nurculukta ise tevafuk. Aynı.  
 
Bundandır ki peygamberler yedi bin sene bizden önce oldukları halde, onlara iman 
yani emin olunuyor. Yedi bin sene önce Âdem as yaşamış. Niye iman edeyim? İman 
etmek, emin olmaktır. Mekân belki değişmemiştir. Âdem as nerde vazife yaptıysa, ben 
de ordayım ama üst üste bindirilmiş. O bütün yaşayan insanlar, mekân aynı. Zaman 
zaten izafîdir. Zaman bir hat üzerine gitmiyor ki, uzaklaşsın diyor Hutbe-i Şamiyede. 
Zaman helezonik bir yay gibi gidiyor. Yayı birleştir, başı ve sonu aynı yerde olur. 
 
Zamanımızda ve mekanımızda olmadığı halde var imiş gibi onlara iman isteniliyor. O 
zaman insanlığa tahayyül ve tasavvur sistemi verilerek, hem mekanı hem de zamanı 
aşıyor, orada imiş gibi sorumlulukları imanî ahkamlarla mesul oluyor. Âdem as’a iman 
etmek demek, getirdiği ahkâmları da kabul etmek demektir. Bunu Allah senden nasıl 
isteyebiliyor? Sana tahayyül ve tasavvur vermiş. 
 
Eğer insanda mekânsızlık ve zamansızlık sistemi olmamış olsaydı, iman et denmezdi, 
denilemezdi. Mazi ve müstakbel, kalbin ve ruhun derece-i hayatlarıdır. Dimağda, 
ma’kes-i efkâr yönüyle kalbin bir ayağıdırlar. Diğer ayağı ise vicdan. Âhirete iman, 
Peygamberlere iman, Allah’a cc iman; bunlar hem zaman-ı hazırdalar hem mazi ve 
müstakbeldedirler. İman ederek şuurlu veya şuursuz orada imiş gibi ahkama, teklife 
tabi tutuluyorsun. Demek iman kalbî, itikad dimağî olduğundan, mazi ve müstakbel, 
dünya ve ahiret, ruh ve kalb için zaman-ı hazır gibi. Dimağla oraları lehimize veya 
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aleyhimize iksirleyip mayalıyoruz. Kalbi de maye ile mayalıyoruz. İksir; ebedî alemimizi 
mayalıyor. Maye; ezelî alemimizi mayalıyor. 
 
Metnin devamında “Birden Kur’anın lisanından bu ayeti dinlerken gördü...” Ayeti 
dinlerken işitmesi gerekiyorken gördü. Dinlerken dediği yeri gördü. Aslında cümle 
akıcılığında ayeti dinlerken ‘anladı’ olması gerekirken, ‘gördü’ diyor. Metin: “Bu ayet, 
kâinat üstünde dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki, …müşahede etti 
ve bu ayetin derece-i belagatını zevk ederek…” Diğer mahluklarda zevk etmek, hazır 
zamanda oluyor. Mesela sığır otu yiyince bitti, mazi ve müstakbeli yok. 
 
İnsan, Allah ile, ahiret ile, mana ile zevklenebiliyor. Bu zevklenmekle dünyanın bütün 
sıkıntılarını örtüyor, mayalayıp iksirliyor. Anlamlandırarak iksirliyor. Hissederek, 
massederek, mayalanarak o oluyor, orada oluyor; mir’acın sırrı bu. İksirliyerek; 
zevk ediyorsun. Mayeleyerek; o oluyorsun, orada oluyorsun. Alem-i şehadet inan bu 
noktadaki vazifesi itibariyle çok ama çok garip bir memlekettir. 
 
“Şu dünyanın sekeratını, âyât-ı Kur’aniyenin işaret ettiği surette tahayyül etmek 
istersen, bak: Şu kainatın eczaları, dakik, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış. 
Hafî, nazik, latîf bir rabıta ile tutunmuş ve o derece bir intizam içindedir ki…” 
(Sözler 531) 
 
Çıkarım: Tahayyülün vazifesi: 

• Şu kainatın eczalarını dakik, ulvî bir nizam ile birbirine bağlanmış 
• Hafî, nazik, latîf bir rabıta ile tutunmuş 

Eşyaları ve hadiseleri birbirine bağlayan da çözen de; tahayyül. Birbirine bağlayan da 
çözende; tahayyül. Bir şey bağlıyorsa, aynı yolla da çözüyor. Şu dünyanın sekeratını 
insan gibi düşün. Kur’an’da “dağlar uçacak, denizler yanacak” vs deniliyor ya, onlar 
anlatılırken tahayyül et, seyret diyor. 
 
Nokta-i Nazar: Bir yöntem öğretiyor. Cüz’iyyetten külliyet kesb etmek tahayyül ile 
oluyor demek ki. 
 
Cüz’i bir hadiseden küllileştiriyor. O hadiseye pencere oluyor. “Vedud ismine mazhar 
bazı evliyalar mevcudatın pencereleriyle Vacib-ul Vücuda bakıyorlar” deniliyor 
Mektubat’ta. Üstad’da Kur’anî bir yöntemle diyor ki: “Kur’an dünyanın sekeratını 
anlatırken, tahayyülünü kullan. Dağlar uçacak derken dur, hayalinde uçur. Denizler 
yanacak derken dur, denizleri yak hayalinde. Yıldızları birbirine çarptır.” 
 
Nokta-i Nazar: Akıl hep delil, hüccet istiyor. Biz bu konularda hep aklı sürüyoruz ama 
tatmin etmiyor. Akıl bir yerde duracak, çünkü delil ve hüccetle yürüyor. Az önce 
anlattıklarınıza alışmış olduğum için aklımda gidince, ‘nerden biliyorsun, şöyle midir, 
böyle midir’ deyip dururken, mevzudan hiçbir şey anlamıyorsun. Aklı bırakıp gitmek 
lazım, sonra akıl isterse alsın. Her şey akıl değil. Hiç kullanmadığımız cihazmış bu 
tahayyül. Hayale, hep hayal demişiz. Kötü bir şeymiş gibi. Ademden vücuda çıkartan 
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acayip bir sistem. Ademî şeyleri vücuda çıkartıyor. Aynı zamanda seni sağa sola 
taşıyor, götürüyor. Hapishanede secdeni Hacer-ül Esved’e yaptırıyor (Mesnevi-i 
Nuriye 117). Burada iken orayı yaşatıyor. Bizatihi yaşıyorsun.  
 
Hayal ile içimdekinin içine giriyorum. Şimdi bir yeri hayal edin! şu anda olduğunuz 
yere gittiniz. Bu bedendi de oraya taşıyabiliyorsunuz. Sır şurada: bunla orayı 
ediyorsun. Bunu oraya götürüyorsun. Şimdi cismen de ordasınız. Buradan çıktınız. 
Hayal ettiğiniz yerdesiniz ya, ruhen, aklen, hissen, fikren hep ordasın. Bir cesediniz 
burada. Cesedinizi de orda kabul edin. Oraya gitmeden önce, içiniz sizden önce gitti, 
sonra içiniz dışınızı da götürdü. Sizi oraya götüren, sizin gönderdiğiniz. İlk önce 
sizdekiler gidiyor, tahayyül ve tasavvurunuz gidiyor, sonra cesedinizi de götürüyor. 
Şimdi orda ceseden de hayal edin. Otur orda. Ceseden orda ol. Sırf başkalarını görme 
orda, kendini de görmeye çalış. 
 
Sır şuydu: sen güya üstünü örtmüşsün, senin içinde olan tahayyül ve tasavvur ilk önce 
gidiyor, senden kopmuyor, sonra o kadar kaliteli o tahayyül ve tasavvur, seni götürüyor. 
Ne oluyor? Yani içim dışımda, dışım içimde oluyor. İçin dışını, seni taşıyor. Aynı 
zamanda gel diyor. Oraya gitmeme sebeb oldun, seni oraya götüreyim diyor. Burada 
kimse kalmıyor, cesed de kalmıyor. “Fihimafih”, içim dışımda, dışım içimde. Bunu 
yapabilirseniz, kökteki çekirdekle meyvedeki çekirdeğin birbirine dönüşümünü 
anlarsın. 
 
Nokta-i Nazar: Kendimi az önce orda hayal ettim. Gözümü açınca, orda olduğumu 
daha net gördüm. 
 
İlk önce sende olan gidiyor. Sen hakimsin bu bedene. O orada o kadar güçleniyor ki, 
o sana hâkim oluyor. O seni içine alıyor. Ben içimdeyim. Sonra içimdekinin içine 
giriyorum. Hayal ile içimdekinin içine giriyorum. Yani hayal ile taşındığın yere 
bütünselliğim de gidiyor, alıyor. Olsa, mümkün olsa, cesedimi de alabilse (o 
güçte olsa tahayyül ve tasavvurun); işte mi’racın sırrı bu. Netice; “fihimafih”, 
içim dışımda, dışım içimde sırrı. 
 
Nokta-i Nazar: Kab-ı Kavseyn’imize de böyle gideceğiz herhâlde ama cesedimizi de 
götüremeyeceğimiz için, cesedi belki bir yerlere kadar hissettirerek götüreceğiz ama 
Arş’ta bırakacağız Resulullah gibi. 
 
Kalben ve ruhen gidiyorsun ama Geylaniler âlem-i şehadette dolaşmış. Mesela 
Bursa’da dört kapıdan çıkmış Somuncu baba. Üstad Hazretleri hem hapishanede hem 
camide aynı anda gözükebiliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül ederken hafızamızı da götürünce, geri gelmekte biraz 
zorlanıyoruz. 
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Nokta-i Nazar: Beden, ruhun hanesi ve yuvası. Beden öldü gitti, hafızam öldü mü? 
Hayır. Canlı, ruhlu, hepsi duruyor. Hafızamı hard disk gibi bir şey zannediyordum. 
Melek oysa canlı ve ruhlu.  
 
Melekelerimiz, maliklerimiz, malikelerimiz ya, melek oradan geliyor. Malik olduklarımız, 
malikânemiz. Melekelerimiz, kabiliyetlerimiz, istidatlarımız. Hayal, donmuş melektir. 
Vücud-u haricîsi var, mahlûktur. Kuvaların vücud-u haricîsi var. Kuva, kuvvettir, 
enerjidir ama depolanmış yok. Biz tefekkürle veya tahayyülle veya tasavvurla 
yapıyoruz. Sporda, halk anlayışında konsantre deniliyor. Doğuda meditasyon, bizde 
tefekkür veya tahayyül veya tasavvur -tefekkür ikisini de cem eder, tefekkürde akılda 
var, hayal da var, tasavvur da var, duygularda var vs.- sporda ise konsantre. O 
konsantre ile çıkan güç neredeydi ise, iman da orda işte. Tefekkürle bakın nasıl iman 
aktif oluyor: bir tencere sütü ısıtıyorum. Öyle ocağa koydum ki ne insin ne de taşsın. 
Ama bir saat sonra beş litre sütten eser kalmaz, dibe iner. Konsantre veya tefekkürle, 
imanî derslerle bilkuvve güç bilfiil, bilkuvve iman enerjisi -iman hem nurdur hem 
kuvvettir ya- bir litre sütü beş litre süt yapıyor. Süt; iman. Tefekkür hem tahayyül hem 
tasavvuru tazammun ediyor yani hem zamanı hem mekânı oluşturuyor, şekli ve 
düşünceyi aktif ediyor. Tefekkür devam ettikçe, süt inmez hiç. 
 
“Gördüm ki: Gece âlemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı 
namazında o âleme girdim. Hayalin fevkalade inbisatından ve mahiyet-i 
insaniyenin bütün dünya ile alâkadarlığından, koca dünyayı o gecede bir menzil 
gibi gördüm. Zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek 
derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve 
nurlandıran tek şahsiyet-i maneviye-i Muhammediyeyi asm hayalen müşahede 
ettim. Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman, menzildeki zatlara selam ettiği 
gibi, ‘Binler selam sana Ya Resulullah!’ demeye bir arzuyu içimde coşar buldum.” 
(Lem’alar 271) 
 
Nokta-i Nazar: Biz de az önce hayal ederken gözlerimizi kapattık. Üstad da gece 
âlemine giriyor. Bizi ayağımızdan tutan çok şeyler var, uçmamıza mâni oluyorlar. Akıl 
dedi ya, ben uçamam. Akıl, hissiyat, nefis belki bizi tutan. Gece herhâlde enfüse yakın 
oluyoruz. Yani burada bir kanuniyet var. 
 
Hayalin vardığı yere bakın. Şahsiyet-i Maneviye-i Muhammediye’ye varmış yani Maddî 
ve Manevî Hayat-ı Muhammediye’nin cemi olan Şahsiyet-i Maneviye-i Muhammediye; 
şecere-i hilkat oluyor. Akıl Levh-i Mahfuza kadar gidiyor. Hayal ile Şahsiyet-i Maneviye-
i Muhammediye’yi görüyor, bütünü görüyor. Hayal, Şahsiyet-i Maneviye-i 
Muhammediye’yi müşahede ettiriyor sana. Hayalin hedefi ta neresi. Resulullah’ın 
mi’racının mukaddemesi de namaz olmuş. İki rekât namaz kılıyor ve o gece mi’raç 
oluyor. Gece oluyor. Gece yolculuğudur.  
 
Nokta-i Nazar: Gece âlemi enfüse dönüş dedik. Beynimizin içi de kapkaranlık. Bütün 
renkler, ışıklar, lezzetler, her şey orda fakat karanlıkta. 
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Sual: Aynaya baktığım zaman kendimi gördüğüm gibi, şu abiye bakınca da kendimden 
bir şey görüyorum değil mi, yani orda da aslında kendimi görüyorum? 
Elcevab: İnsan, insansız insanlaşamaz. İnsan, insana aynadır. Allah Resulü: “Ben 
aynayım, herkes kendisini bende görür.” Şimdi de öyle. Sünnetleri oku, kendini 
seyredersin. Onda olan sen. Onda olan ben diyorsun. Kendini orda seyrediyorsun. 
Doğrularını, yanlışlarını oraya bakarak kıyas ederek, ‘ben buyum’ diyorsun. O 
olmazsa, sen kimsin? Neredesin, ne yapman lazım, bilemezsin. O, olmazsa, kendini 
anlamlandıramazsın. Ben kimim? Neredeyim? Neciyim? Nereye gidiyorum? 
Peygamberi kaldır, çöz bunları hadi. Ezel ve ebed yumağı içerisinde âlem-i şehadet 
denilen bir menzil. Ezel ve ebedi peygambersiz nasıl bileceksin? Peygambersiz kabir 
ve sonrasını çöz hadi. Ne ile çözebilirim ki bunları? 
 
Onların öyle bir iyiliği var ki, kendi varlığımdan daha değerli. “Beni kendi nefsinden 
daha çok sevmedikçe…” çünkü seni sen yapan o olduğu için, senden daha değerlidir 
o. Mesela ben seni rüyamda gördüm desem, ne kadar sevinirsin değil mi? Şimdi 
Resulullah asm seni rüyada değil, hakikaten görmüş, sana kitap yazmış. Bin dört yüz 
sene sonra sen geldiğin zaman, ‘böyle yap’ diyor. Senin için sıkıntı çekecek, hicret 
edecek, aç olacak vs. hepsini senin için yapacak. Ne kadar seversin? Sen yokken! Ben 
buna karşılık ne yapabilirim? Bu soruyu ne zaman soruyor insan? İnsan isen! 
 
09.12.2018                                                                       Küçükçekmece/İstanbul 
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Sual: Mucizeler tekvin midir? 
Elcevab: Evet, çünkü sebepsiz tecelliler Tekvin’dir. Sebepli tecelliler Kudret’tir. 
İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin; Levh-i Mahfuzun iki defteri. İmam-ı Mübin; mazi ve 
müstakbele bakar, hazıra bakmaz. İlim ve Emire bakıyor, Tekvine bakıyor. Kitab-ı 
Mübin ise; hazıra bakar, mazi ve müstakbele bakmaz. Bu da Kudret ve İradeye bakar. 
 
Geçmiş ve geleceği anda tutan; fikirdir. Fikir; yoldur. Fikirle mazi ve istikbale 
bakıyorsun, halde sana yol tutuyor. 
 
Çözülemeyene korku… Uzaklaştırana korku; uzaklaşma eyleminde olduğunda, 
korkudur. O korktuğun aynı şeyi çözersen, havf olur. Mesela baba çocuğu dövünce, 
çocuk kaçar. Merkezden kaçar yani elem ve azaptan kaçar. İnsanın bir şeyden 
kaçmasının sebebi ya elemdir ya zarardır. Bir insanın bir merkeze çekilmesinin sebebi 
de ya lezzettir ya menfaattir. Çocuk anneden tokat yer, anneye gider. Anneden tokat 
yedikten sonra yine anneye gitmesi; o korku lezzete inkılap ediyor. Annesinin sinesine 
yine gitmesi; havftır. 
 
Nokta-i Nazar: Korku tılsımdır, Havf sırdır diyebilir miyiz? 
 
Havfta korku da olduğu için, sır. Ama korkuda havf yok. Korku ile sadece sorunu 
çözmek var. Havf ise; ikisini barındırıyor. 
 
Hakikat bir bütündür. Hayal; hakikatın içindeki sureti lafızdan, manadan ve 
taraflarından ayırır. Hakikat bir bütündür yani geçmiş ve gelecek her şey bir bütündür. 
Hakikatın içinde suret, lafız, mana vs. var. Hayal; hakikatın içinden sureti ayırır. Bu 
bana lazım der. Mesela “elma” denildiği zaman kimsenin hatırına elmanın dört harfi 
gelmez, elma gelir. Bunu hayal yapıyor. Elmanın tadını da tasavvur getirir. Elmanın 
şeklini; tahayyül, onun vasıflarını tasavvur getiriyor. O elmayı nerde gördüysen, ilk 
anda orayı da taakkul getiriyor, sana mal olan tarafı yani akletti. Ona anlam verdin, 
nerde buldun, nasıl buldun vs. Mesela biri beni duymuş veya sitede görmüş. Sonra bir 
düğünde, cenazede veya seyahatte denk gelse, beni görünce hemen bir surete 
dönüşür (tahayyül), sonra bir anlama dönüşür (tasavvur), sonra taakkul eder. Sonra o 
kişiye ne faydam olmuşsa, ilimdir, tasdike döner. Sonra bana karşı bir muhabbeti oldu 
(iz’an). Sonra onun hayatına kattığı eylem var (iltizam). Sonra da itikad noktasında 
düzeldiği şeylere geçer. 
 
Allah-u âlem: hayal; kudrete, tasavvur ise; tekvindeki ademi de içine alıyor. Hayal 
kudreti, tasavvur ise tekvini içine alıyor. 
 
Sual: Hayal etmek ile ademden bir şey çıkartmak söz konusu olmuyor mu? 
Elcevab: Elbette altyapısı tekvin var ama şu anda çalışan vücud-u haricîye çıktığı için. 
Hayal; zemindir. Onu anlamlandıran; tahayyülündür. O anda artık vücud-u haricîye 
gelmiş, mahlûktur hayaldekiler. Şöyle diyebiliriz: Hayal tekvin olsa, tahayyül de – sana 
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bakan yönü analiz etmiş- kudrettir. Vücud-u haricîye çıkan her şey kudrettir. Nasıl ki 
ilim ademe vurup çıkardıkları à ilmî vücudlar ortaya çıkarıyor. 
 
“Hayalat-ı muhitiye ve evham-ı zamaniyenin elbiselerini çıkart, çıplak ol.” 
(Muhakemat 157) 
 
Hayal yani tahayyül; mekâna, tasavvur; zamana bakıyor. Düşünce sıradır. Öncesi var, 
sonrası var, silsiledir. Mutlak düşünce ancak Allah ve peygamberde olur. Bizdeki 
düşünceler mutlaka bir silsilenin içindedir. 
 
Hayal ile içimdekinin içine giriyorum. Yani hayal ile taşındığım yere bütünselliğimi 
de alıyor. Olsa, mümkün olsa, cesedimi de alabilsem – o güçte olsaydı tahayyül ve 
tasavvurum. Ben o zaman bedenimin dışında içimin içine giriyorum hayal ile. (İnsanın 
en büyük belası, kendi düşünceleridir. Düşünceleriyle savaşıyor. Ne ile? Düşünceleri 
ile. Düşünceleriyle düşüncesiyle savaşıyor. Düşman benim. Resulullah der ya, ne 
ararsın düşmanı. Kendi nefsimiz düşmanımız. Aklınla aklına hâkim olamazsın. 
Düşüncelerinle düşüncelerini yönetemezsin. Ancak semavî bir muavenet alırsan.) 
Hayalimle; içimdekilerimin içine giriyorum. Geçen derste Dehri hoca ile konuştuğumuz 
Karos dağından, oradaki çeşmeden bahsettim. Şimdi hayalimde Dehri hocanın o olayı 
var. Bu benim içimde var. Hayal ile o dağa gittim, hoca anlattı anlattı. Şimdi ben o 
anlattıklarının içine girdim. Ve ben ona anlattım. Bu budur, bu da budur diye. 
1.Hayalimde Dehri hoca ile gitmiştim. 2.O anlattıklarının içine girmiştim. 3.Şimdi içimin 
içine giriyorum. Dehri hoca bana o dağda cebr-i mutlakı sorduğu için, ona Ene ile 
mutlak hürriyetimizi anlattım. O zaman serbest bölgeyi bilseydim keşke diyorum şimdi.  
 
Allah veren ise ona karşı nasıl hür olabiliriz? Allah Hâlık, biz mahlûkuz, Allah veren 
biz alanız, Ona karşı mutlak hür olmayız. Dolayısıyla Kader cebriye gibi gözüküyor 
demişti. O zaman Ene ile anlattım. Ene mahlûk değildir, vacib de değildir. Oradaki 
Allah’ın sıfatları ne ayndır ne gayrdır. Taayyün ve teşahhus ettiğinden Allah’ın iradesi 
orda mutlak hürdür, çünkü Ene’deki irade, Ene’deki hayat, Ene’deki ilim mahlûk değil. 
Bu nedenle red ve kabulü taayyün ve teşahhus etmiş iradedir. Mahlûk olsa, tahakküm 
olacak, cebir. Ne kadar kaliteli irade olursa olsun, sen ona karşı mutlak hür olamazsın, 
çünkü mahlûktur. Vacib olsa – haşa- panteistler gibi ilahlaştın. Bakın Üstad bunu nasıl 
çözümlemiş. İlm-i kelamda şu anda irade ya vacibtir ya mahlûktur yani cebirdir. Üstad 
berzah yöntemini getirerek yani ne ayndır ne gayrdır diyerek bu olayı çözmüştür. 
Mec’ul’deki ene, ben olan ben, -benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, 
benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, benim diyecek daha sahiplenecek bir şey 
kalmadı, işte bu ben olan ben- çıkacak bir şeyi kalmamış, o sensin işte. İşte orada 
Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Bu Allah ism-i azamdır. Mec’ul’de isimler tecelli 
etmiyor. Niçin berzahtır? İsm-i azamlar hep berzahtır. Orda Mec’ul’de Allah ismi tecelli 
ediyor. Dolayısıyla orada ilim, irade, sem, basar, kudret, hayat taayyün ve teşahhus 
ediyor. Oradaki irade mahlûk değil, vacib de değil. Orda taayyün ve teşahhustur. Bu 
nedenle mutlak hürdür. İsm-i azamlar tecelli ediyor. Allah ism-i azamıdır Mec’ul’de. 
“Bismillahirrahmanirrahim” deki Allah da isimdir, Rahman da isimdir, Rahim de isimdir. 
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Rahman; kâfir/mü’min fark etmeden mahlûkata tecelli eden Allah, Rahim; iman 
edenlere iman ettiği ahiretle, Allah ile besleyen Allah yani ahirete iman ettik, ahiretteki 
feyizle besleniyoruz. Allah’a iman ettik, Allah ile besleniyoruz. Allah İsm-i Azamı da 
Mec’ul’de taayyün ve teşahhus ediyor. Çünkü oradaki ben olan ben, ben değilim. O da 
değil. Ona mec’ul, berzah deniliyor. 
 
Bir şeyi hayal edersiniz, benim Dehri hocayı hayal ettiğim gibi. Orada realiteydi, hayal 
değildi. Sonra onun anlattıklarını tahayyül ettim ve tasavvur ettim. O zaman hayalimdi. 
Şimdi ise kendisini yani olayı anlattıklarım bile hayal. İlk önce olayın kendisine girdim, 
sonra anlattıklarıma girdim. Şimdi anlatamadıklarıma da girdim. Üçüncü şeye girdim. 
Üstad bunu şöyle tanımlıyor: mesela yatıyorsunuz ve rüya görüyorsunuz. Sonra o 
rüyada rüya görüyorsunuz. Rüyada uyandığınızı zannediyorsunuz ve birilerine 
anlatıyorsunuz o rüyada gördüğünüz rüyayı. Bu çift katlı rüyadır. Ben de hayalin 
hayalinden bahsediyorum. İmanın imanı, ruhun ruhu diye geçiyor Risalede. Hayalimin 
hayaline giriyorum. İçimin içine giriyorum. “Fihimafih” yani içim dışımda, dışım içimde. 
 
Sual: Girdiğiniz Ene mi? Yoksa his veya ruh seviyesinde mi? 
Elcevab: Ene değil. Tahayyül ve tasavvurdan çıktım, Allah-u âlem taakkuldeyim 
herhalde. Devam okudukça anlarım. 
 
Nokta-i Nazar: Cesedden çıktığınıza göre kalb ve ruh seviyesinde olmalı. 
 
İmanın fikrin dışında üç hali var: 1.hâli (tasavvufçular) 2.hissî/zevkî 3.şuhudî (E.L.1-
147). Ben sizinle konuşurken o mekândayım. Anlattıklarımın da içindeyim. İçimin içine 
de geçtim şimdi. Serbest bölgeyi o zaman bilseydim, böyle derdim diyerek içimin içine 
geçtim. 
 
Sual: Dehri hoca şu anda bunları duyuyor ve yaşıyor mu? Şu an değişiyor, demiş 
oluyorsunuz ona değil mi? 
Elcevab: Evet, o duyduğuna delil, benim şu anda tesir altında olmamdır. 
 
Nokta-i Nazar: Biz kopuğuz ama o kopuk değil. Çünkü o âlem-i şehadetten sıyrıldı. O 
orda çok müsait. Buradaki hadiseler oraya düşüyor. Biz ise hayali kullanarak ekstra bir 
efor ile o işi yapıyoruz. 
 
Bazen Kuran okurken hiç alakasız olarak bazılarınızla çok şiddetli alakadar oluyorum. 
Hiç alakasız adam alakasız zamanda Kuran’ın içine giriyor. Beni ikide bir meşgul 
ediyor. Git diyorum gitmiyor. Sonra dua ediyorum: “Ya Rabbi, bana da ona da 
merhamet et, sıkıntısını gider”. Bir defasında o kişiyi aradım. O anda acile 
kaldırıyorlarmış. Karısı telefonu açtı. Bunu ne ile izah edeceksin? Ruhuma niye 
düşüyor şimdi o kişi? Dehri hoca şimdi duyuyor mu? İşte öyle oluyor. Duymasa hatırına 
gelmez. Hatırıma geldi. Hatırıma düştü. Sen almadın demek ki. Adam geldi. Gelmezse 
sende bu olmaz. Hayal ediyorum Karosu. Üç saat gittik, üç saat geldik, altı saat. Bunları 
anlatırken benim içimde bunlar. Onların içine giriyorum ve arkasına geçiyorum şu 
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anda. Olayın içine attıklarım da hayalimde. Onların içine girerek daha arkasına 
giriyorum. İçimin içine geçiyorum hayalimle. Hayal ile içimdekinin içine giriyorum. Yani 
hayal ile taşındığım yere yani Karosa, orayla bütünleşiyorum. Allah Resulü ve onun 
takipçilerinin bizden şöyle bir farkları var: o kadar nuranî, o kadar küllî, o kadar kuvvetli 
ki bu tahayyül ve tasavvurları – ben hayalen Karosa şu anda gittim, timsal-i suretim 
şekil var, oturdum, sofrayı ve çayı hepsini görüyorum, çeşmeyi görüyorum, kendimi de 
seyrediyorum kendimle. Eğer ben biraz ehl-i kalb, ehl-i ruh olsaydım, şu anda orda 
olan ben aynı zamanda şimdi orda olabilirdim. Bedenimi taşıyabilirdim. Şu an bedenimi 
taşıyamıyorum. Hayal ettiğiniz yere taşınabilirsiniz. Bu yol çok açık. Bu mekân 
değişikliği. Tahvil-i vücud, ıtlak-ı ruh. Daha güçlü olsan kabre gidersin. Bunlara keşf-el 
kubur deniliyor. Bast-ı zaman ve tayy-ı mekân işte bu. Ben oraya taşınıyorum, ordayım. 
Orda olmazsam bu haletim olmaz bende. Tahayyülde sorunum yok, tasavvurda 
sorunum yok, hepsi var, tek olmayan beden. 
  
Sual: Oraya mı gittiniz yoksa orayı mı buraya getirdiniz? 
Elcevab: Üstad onu şöyle anlatıyor: Kadir gecesi dün akşamdı ise, bir daha onu 
görmen için bir sene geçmesi gerekiyor veya kalbin ve ruhun derece-i hayatına geçip, 
mazi ve müstakbel hal gibi olacak. Dün, bugün ve Kadir gecesi bir olacak. O zaman 
her gecen Kadir gecesi olacak. Bu Kadir esmasına mazhar olanda olur. Kalbin ve 
ruhun derece-i hayatına çıkınca, zaman ve mekân yok, geçmiş ve gelecek yok. Mazi, 
hal, istikbal aynı. Mesela çekirdeği toprağa attık. Neşv ü nema buldu. Üç yüz senede 
koca çınar ağacı oldu. Üç yüz sene sonra çıkan yaprak, ilk çıkan yaprağa göre üç yüz 
sene geçti. Ama çekirdekte ilk çıkan yaprak ile üç yüz sene sonra çıkan yaprak aynı 
yerdeler. Çekirdekte mekân yok, zaman yok. Çekirdek gibi öteye geçtiğin zaman, mazi 
ve müstakbeli hazır anda görüyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Lem’alar 163: “Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş 
tasavvur ve tahayyül edip… ve yıkanıyor… kabre konuyor farz edip; düşüne düşüne 
nefs-i emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece 
vazgeçer… Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için, bu rabıtayı 
ehl-i tarikat gibi farazî ve hayalî suretinde yapmağa mecbur değiliz. Hem meslek-i 
hakikata uygun gelmiyor. Belki, akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zaman-ı 
hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zaman-ı hazırdan istikbale fikren 
gitmek, nazaran bakmaktır.”  
 
Müstakbeli getirmiyoruz. Fikren gidiyoruz. Tahayyül ve tasavvur demedi. Fikir yoldur 
ve taakkuldedir. Bir üste götürdü Üstad. “Evet hiç hayale, faraza kalmadan bu kısa 
ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir.” Başındaki tek 
meyveye bakmak demek, üç zamanı ihata etmek demektir. Faraza; tasavvurda. 
“Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi,” Şimdi külliyet kesb edecek à “bir 
parça öbür tarafa gitse, asrının ölümünü de görür; daha bir parça öbür tarafa gitse, 
dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas-ı etemme yol açar.”  
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Dehri hocayı ben buraya getirmedim, ben gittim. Fikren gittim. Mesela içimin içine 
giriyorsun. Girdin. Sana bu imkânı hayal veriyor. Yani tahayyül ve tasavvur olmadan 
taakkule geçilmez ama taakkule taşımak gerektiğini söylüyor burada Üstad. Fikren 
oraya gitmek için, tahayyül ve tasavvur çalışması gerekiyor. Bizde temelde taakkul 
işleyecek. Demek ki biz tahayyül ve tasavvurda bırakmayacağız. Kullanacağız ama 
taakkul mertebesinde daha küllî, daha ihatalı bir nazar olacak. Zaten geçmiş ve 
geleceği anda tutan; fikirdir. Fikir bir yoldur. Geçmiş ve geleceği anda tuttuğu için, 
caddeyi sana açık bırakıyor. O caddede yürüyorsun. Fıtratın iktiza ettiği yere doğru 
fikren gidiyorsun. “Kabre girdim” diyor, “öyle zannettim” demiyor. Geleceğe girmiş. 
“Hayalen kabre girdim. Münker Nekir geldi” diyor. Mesela Dehri hocayı hatırlarken, 
hayalen oraya gittim (tahayyül). Sonra bana söylediklerini ve söylediklerimi (tasavvur). 
Bu ikisinin dışında şu anda bir şeyler var yine ki arkasında, bu fikir işte. 
 
Nokta-i Nazar: Bu fikir dediğiniz noktada siz artık berzahsınız ve bizi de oraya 
taşıdınız. Etkileyerek taşıdınız. 
 
Demek ki hayal ile içimdekilerimin içine giriyorum hatta onların arkasına 
geçiyorum. Mesela adam kötü bir haber duyunca, midesine vurur. Mesela kuru ekmek 
yer ama huzurlu olduğu için, ondan baklava gibi lezzet alır. En âlâ bir yemekte ve 
sofrada oturuyor ama huzur yoksa, kavga gürültü varsa, moral bozukluğu varsa, o 
yemek size tat vermez. Lezzet aldığınız yemekte huzur var demektir. Yemekten lezzet 
alamıyorsanız, hanımda veya yemekte sorun arama, sıkıntı sende veya bende. Mutlu 
ve huzurlu olunca, taş da yesen, lezzetlidir. Dışarıda yemek niye bazen lezzet veriyor 
aileye -bazılarına da tavsiye ediyorum-, çünkü dışarıya çıkınca hava alıyorsun. Fikir 
değişikliği olunca, lezzete sebebiyet veriyor. Sende dışarıdaki yemek lezzetli 
zannediyorsun. Üstad da çam dağına çıkarmış. 
 
Nokta-i Nazar: (Şemayı göstererek) Bu benim değil mi? 
 
Şema ile içini dışına koyuyor, resmederek. İçim dışımda. Kendisini resmediyor. 
Bununla da bilmediğimiz yeni keşiflere, içimize gireceğiz. İçimi dışarıya çıkarıyorum, 
dışımı yorumlayarak, dışımla içimin içine gireceğim. Biraz daha içeriye girsen, orası ile 
burası eşit oluyor. 
 
Taakkul; berzah, vahid-i kıyasî. Vahid-i kıyasî ene’dir. Ene’lerin cem-ül cem olduğu 
mec’ul olarak taakkulü kabul etsek, yani benim içimde bir vacib tarafım (tahayyül ve 
tasavvur), bir de mahlûk tarafım (tasdik, iz’an, iltizam, itikad) var. Yani o serbest bölge 
benim vacib tarafım mı ki acaba? Muayyen olmadığı için. Mahlûk tarafım belirlendiği 
için. 
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Serbest bölgede; emr-i nisbî ve emr-i itibarîler, sıfat, esma yani Allah’ın melek ve 
şeytanı aktif oluyor. Taakkulde insan olup olmadığın belirleniyor. “İnsan ismine layık 
mıdırlar? İnsan suretinde şeytanlar” diyor. Kırılgan noktan burası (taakkul). Serbest 
bölge de; her daim insanın kontrolünde olmayan, her şeyin her yerde olduğu, her şeyin 
her mertebesi beraber olduğu, insanın dimağını iksirleyip, kalbini mayalandığı bir âlem. 
Burası dimağın ilk yeri ama en kesif ve en cami, en tuhaf, en acayip olan bölgedir. 
Bütün zıtların olduğu yer ve melek ve şeytanın attığı bölge. Ben bende değilim. Beni 
ben yapan ben olarak burası. İnsan nerde olacaksın? Serbest bölgeyi berzahla 
(taakkul) aşağıya aktararak. Ya kâfir oluyor ya Müslüman. Mevlana Hazretleri diyor ya: 
“Her şey üst üste geldiği, tamam bitti dediğin an, virajdır. En kırılgan noktadır. O nokta 
senin kaderindir.” Bir daha: her şey üst üste geldi, artık bitti, tahammül edemiyorum, 
çekemiyorum dediğimiz anlar var. İşte orada viraj alman gerekiyor. Orası senin 
kaderin. Bırakma! Hiçbir şey yapacak durumda değilsen, bari şunu yap: otur, bekle. 
Viraj dönecek zaten. Al sana viraj (taakkul). Mevlana’nın dediği viraj bu. Senin kaderin 
bu. 
 
Serbest bölgeye şeytan atıyor ve melek atıyor. Meleğin türevi Müslüman cinler, ervah-
ı âliye, mevadd-ı âliye. Şeytanın türevleri kâfir cinler, ervah-ı habiseler, mevadd-ı 
şerireler. Sonra bu serbest bölgeden taakkula damlıyor. Müslümanın vesvesesi şu: 
bunlar niye var? Elcevab: insan olduğun için var. Serbest bölgeyi kapatın, tek yönlü 
çalışsın. İnsan olur musun? Düşün sadece melek atıyor serbest bölgeye. Bu adam 
melektir. Tersini düşün. Sadece şeytan atıyor. O zaman bu adam şeytandır. Peki, ikisi 
de bir şey atmasın. Bu hayvandır.  

Kâfir 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an İltizam  

İtikad  

Tasdik İz’an 

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
                   

Müslüman  
 

Emr-i nisbî 
Emr-i itibarî 

Vahid-i kıyasî (Ene) 

Vacib 
tarafım 

Mahluk tarafım 

Mec’ul 
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Niye bende vehim ve vesvese var? İnsansın da ondan, insan olduğun için. İkisine 
açıksın, cem-ül cemsin. Yok yok. Akşam televizyon seyredip yatan, sabah güler yüzlü 
olamaz herhâlde ama ailesiyle birlikte vakit geçirmiş, ibadetini yapmış yatmış biri 
elbette kaliteli adam olur. Hep biziz biz. Biz yapıyoruz. Ayette: “Başınıza gelen 
musibetler, hastalıklar vs. ellerinizle işlediklerinizin karşılıklarıdır.”  
 
Üstad çalışırken çok defa ihtiyacı için kalkmış, yolun yarısında ne için kalktığını 
unutmuş ve tekrar dersin başına geçmiş. Bu unutkanlıktan değil. Merkeze bağlı. Bu 
nedenle her unutkanlık günahtan değil. Merkeze bağlı. 
 
Nokta-i Nazar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küçükçekmece’deki Hasan Akar hayalinin hayaline Karos’daki Hasan Akar’a geçti. Bu 
sizin anlattığınız. Tahayyül ve tasavvur ile zaman ve mekânı kullandık. O zaman Dehri 
hocaya diyorlardı ki: “Sen niye Gafur’u çok seviyorsun?” ki ben o zaman ne Hasan 

Küçükçekmece 

Hasan Akar 
Dehri hoca 

Karos 

Kâfir 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an  

İltizam  

İtikad)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
            

Müslüman  
OL1. YOL1.YOL 

OL1. 
YOL 
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Akar’ı tanıyordum, ne Zeytinburnu cemaatini tanıyordum ne de Risale-i Nur’u bu 
boyutta tanıyordum. Kendisine beni çok yakın tutardı. (Nedenini Hasan abi anlatıyor: 
ona bal götürmüşsün. Akşam dersten sonra o balı bana vermek istedi. Onun peteği 
yok biliyorum bu nedenle sana gelmiş balı ben almam dedim. Bu balı getirenle seni 
keşke tanıştırsam, onu bırakmasaydın keşke. Zahirde pek bir şeye benzemiyor ama…) 
Dehri hoca dışının dışına çıktı, beni Küçükçekmece’de sizin yanınızda gördü, geri 
döndü ve orada beni sevdi. Bu ilham mı acaba? 
 
Bazen dışın içine geliyor. Mesela Kur’an okurken hiç münasebetim o kadar yok iken 
geliyor. İçimin içine giriyor. Teveccüh ediyorsun, dua ediyorsun. Böyle garip bir şey 
var. İçimin dışıma, dışımın içine “fihimafih” aynen böyle çalışıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Keşf-el kubur giriyor. Abdulkadir-i Geylani ölüyü kaldırıyor. Mekânın 
altına iniyor. Ama Hazreti İsa as kaldırıyor ama o zamanki durumunu getiriyor. 
 
Ölü nasıl diriliyor? O insan yaşarken bir sürü beden-i misalîleri vardı. Geçmişteki 
beden-i misalîsini aktif ediyorlar. 
 
“Öyle de: Su-i ihtiyarından neş’et eden küfür sarhoşluğuyla ve dalalet divaneliğiyle 
Sâni-i Hakîm’in şu misafirhane-i dünyasını, tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu 
tevehhüm edip ve cilve-i esma-i İlahiyeyi tazelendiren masnuatın, zamanın 
geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden âlem-i gayba geçmelerini, adem ile idam tasavvur 
ederek ve tesbihat sadalarını, zeval ve firak-ı ebedî vaveylası olduklarını tahayyül 
ettiğinden ve mektubat-ı Samedaniye olan şu mevcudat sahifelerini, manasız, 
karmakarışık tasavvur ettiğinden ve âlem-i rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-
ı adem ağzı tasavvur ettiğinden ve eceli, hakikî ahbablara visal daveti olduğu halde, 
bütün ahbablardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden; hem kendini dehşetli bir azab-ı 
elîmde bırakıyor, hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk’ın esmasını, hem mektubatını 
inkâr ve tezyif ve tahkir ettiğinden, merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi, şiddetli 
bir azaba da müstehaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir.” (Sözler 633) 
 
Üstad tahayyülü ve tasavvuru eylemde gösteriyor. Uygulayarak bu budur diyor. 
 
Çıkarımlar: 

1. Sarhoşluk ille bizim bildiğimiz içki ile değilmiş. Küfür sarhoşlukmuş.  
 
Sarhoşluk içki ile olmuyormuş. İçkinin bir müddeti var. Hazreti Ali: “Mal sarhoşluğu 
ölünce bitiyor. İçki sarhoşluğu tesiri geçince bitiyor.” diyor. Dalalet; divaneliktir. Lügatte 
kısaca: iman ve İslamiyet’ten ayrılmaktan Allah’a isyankâr olmaktan şaşkınlığın 
doğurduğu sarhoşluk. (Bu benim lügatim, Risale-i Nur ile çıkan mana). Yani mazi, hal 
ve istikbalin kalkması. Küfür ise; kâfirin sıfatıdır. Hak dini inkâr edip gizleyene Kâfir 
denilir. 
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Kâfir, Allah’ı inkâr etmiyor, örtüyor. Şirk; eş koşuyor. Demek kâfir, var olanın üstünü 
örtüyor, gizliyor, inkâr etmiyor. Kâfir; örten. Şirk; eş koşan. Birisi rububiyeti ortadan 
kaldırıyor diğeri ulûhiyeti. Şirk; ulûhiyeti ortadan kaldırır. Eş koşuyor. O var ama oda 
var diyor. Küfür; rububiyeti kaldırıyor, Allah’ın icraatını örtüyor. 
 

2. Dinsizlik; halde kuralsızlık demektir. Mazi ve müstakbelin eşit olması demek. Bu 
iki sıfat insanı sarhoş ediyormuş. Dinsizlik ve küfür insanı sarhoş ediyor yani 
serbest bölgeyi şeytan ve avanelerine teslim ediyorsun. Artık mutlak hakîm 
onlar. 

 
Melek ortadan kalktı. Serbest bölgeye atamıyor. Sadece şeytan kaldı. Bunlar insan 
suretinde şeytan, kesinlikle ama korkmayın. Allah Resulü asm mi’raçta geçmiş 
kavimleri de gördü. Bir kavmin içini dışına, dışını içine çevirmiş Allah. Ayette geçiyor. 
Hınzır, domuz, yılan vs. suretine çevirmiş. Allah Resulü asm Allah’a dua etmiş: “Ya 
Rabbi, benim ümmetimi böyle yapma!” Allah duasını kabul etti ama Allah Resulüne 
şunu unutturdu: Ruhunu yapma diyemedi. Suretini yapma ama simasını, sîretini 
yapma diyemedi. Ulema ayetten söylüyor: Evet, geçmiş kavimlerde batını zahir yaptı. 
Şimdi zahirisi domuz, yılan, akrep değil ama ruhu öyle, ruhu şeytan. Üstad diyor ki: 
“Bazı iblisler var ki, eğer libas giyseydi, şu insanlar gibi olacaktı. Bazı insan 
suretindekiler de libasını çıkartsa, iblis olacaktı.” Bazı videolarda şeytanlar insan 
suretinde temessül edebiliyor. Resulullah zamanında şeytan gelip kapı çalmadı mı? 
“En çok kimi sevmezsin?” diye Resulullah’ın sorusuna “en çok seni sevmem” dedi ve 
başka sorularına da cevap verdi. O zamanlar gözükürdü. Sonra merhameten insanlar 
korkmasınlar diye, gözükmez şekle soktu Allah. Şeytan mahlûktur. Bazı videolarda 
denk gelirsiniz, gözüküyor. Mesela haram mekânlarda çok olur. Tamamen şer olan 
yerde pek cismen gözükmez ama hayır şer karma olan yerde gözükür. Mesela kadın 
erkek karma düğünler var, oynanılıyor. Orda çok var. Hayır ve şerrin çarpıştığı zirve 
kırılgan noktası olduğundan çok müsait. Çünkü orda içki var, kadın var, haremlik 
selamlık yok, isyan var (düğünde namaz unutulmuş), yani dinî tahrif eden her şey 
uyuyor oraya. 
 

3. İnsanın vücudî şeyleri kendi âleminde ademe döktüğü yer; tasavvurdur. 
 
Tasavvur, yaşadığı hayatı ademe dönüştürüyor. Vücudî şeyler mesela yaşıyoruz, 
para kazanıyoruz, ekmek yiyoruz, yaşıyoruz ama namaz yok, ama din yok, İslam yok 
hayatında. Mü’min-i gayr-i Müslim. İslamiyet’te inanç yoktur. İmanda inanç vardır; 
Allah’a iman, peygambere iman vs. ama İslamiyet’te namaza iman yok, namazı kılmak 
var. Oruca iman demiyor, orucu tutmak. Hacca gitmek, zekât vermek, kelime-i şehadet 
getirmek. Hepsi eylem. Eylem yoksa, İslamiyet yok. Zaten eylemin adıdır İslamiyet. 
İtikadın içerisinde namaza inanmak yok. Mesela tesettür iman esasından değildir, 
eylemseldir. Yani namaz kılmadın, yemek yedin, yaşadın, bütün hayatın ademe 
gidiyor. Çünkü onları vücud formatına dönüştüremedin. Namazla dönüşecekti. 
Yaşadığı şeyler kendi âleminde anlamsız. Mazi ve bütün hepsi adem, hiç, hiçbir anlamı 
yok. Tasavvur, yaşadığı hayatı ademe dönüştürüyor. Tasavvur, emr-i itibarîlerdir, 
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hepsi anlamsızlaştı. Emr-i nisbî ve emr-i itibarî tasavvurdadır. Tahayyülden gelen 
(şekilsel, mekânsal) à emr-i nisbîleri oluşturuyor. Tasavvurdan gelen (fikir ise) 
tasavvurdaki zan, şüphe, bilgilerimiz ile à emr-i itibarîleri oluşturuyor. 
 
Ne yapacağız kuru bilgileri, altında eziliyoruz. Kitap yüklü merkep oluyoruz, ne gerek 
var? Hayır, bak! Vesvese mi var, vehim mi var, şüphe mi var, tereddüt mü var à 
bunların hepsi tasavvurdadır, ehemmiyeti yok onların. Niye var? Zengin olman için, 
zengin düşünmen için, tek boyutlu düşünmemen için, düşüncene zenginlik katması 
için, anlam katması için, bir düşüncede farklı düşünceleri barındıran kalıp olması için, 
sana Allah tasavvuru vermiş. Bir kelamda nihayetsiz mana mertebesi olabilmesi için, 
bu tasavvur denilen sistemde şüphe, tereddüt, zan gibi şeyler yüklenmiş. Bende niye 
zan var, niye şüphe var? Tasavvur var da ondan. Niye bende oluyor? İnsan olduğun 
için. Sende olmasını istemiyorsan, insan değilsin. Çünkü tek bir kalıpta bir hayat, tek 
bir kalıpta düşünceyi Allah sana vermemiş. Nihayetsizlik vermiş tasavvur kapısıyla. 
Farklı anlam yükleyebilmek, farklı anlamlar çıkartabilmek, zengin düşünebilmek, 
zengin bakabilmek, küllî bakabilmek için, tasavvur sistemi çalışması lazım. 
Düşünceleri kıblesine koymamız lazım. Kıblesine koyabilmen için, din lazım. Din 
olmayınca, kıblesine koyamazsın, mecbur ilaç içeceksin. Kendini üçe ayır diyen din. 
Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben diyen din. Cini ve şeytanı kabul etmeyenler, 
onların tahribatını bedensel zannediyorlar. Zanlar, şüpheler, vesveseler à insan 
olduğun için, küllî bakabilmen için, küllîleşmek için, şeytanlar da melekler de sende 
cem olduğu için, çok küllî olduğun için; sende var. 
 
Sual: Emr-i nisbîler ve emr-i itibarîler mahlûk mu? 
Elcevab: Vücud-u ilmîdir. Mahlûk olsa, değiştiremezsin. Eğer bizim meyillerimiz, emr-
i itibarîlerimiz mahlûk olsa, Kur’an ona “vazgeç” diyemez. Mahlûk olsa, değişmez. Yani 
mahlûksa, olmamışlığını düşünemezsiniz. O zaman mahlûk değildir ama hiçlik de 
değil. Vücud-u ilmî olduğu için, “değiştir” teklifini ediyor. Mesela şu defteri buraya 
koydum. Koymamış olmam mümkün mü? Artık değil. Olmamışlığını hayal edebilir 
misin, yok. O zaman emr-i nisbî ve emr-i itibarîlere Kur’an “yapma” diyor. Adamın 
düşüncesi değişiyor, ona “kararım değişiyor” diyor. Ona şu örneği verdim: oku çek, 
bırakana kadar karar değil, hedef belirleme aşaması karar değil. Ama bıraktığım anda 
karar oldu. Onu olmamış kabul edemezsin. Karar; okun yaydan çıkması demektir. 
Çıkmışsa, onu değiştiremezsin. Eyleme dönüşmüş, değiştiremediğin şey karardır. 
İkide bir değiştirdiğin şey karar değil; düşüncedir. 
 
Sual: Karar dimağın neresindedir? 
Elcevab: Cüz-i ihtiyar nereye kadar gidiyorsa, oradadır karar yani iltizamda, çünkü 
emr-i nisbîler ve emr-i itibarîler tasavvurda oluşuyor, taakkul da berzah, tasdik’de ilme 
dönüştürdü. Karar; bunların üstünde bir şey olması lazım. İz’an kalbe açılıyor. İltizamda 
artık lazım kılıyorum kendime; ihtiyar. Muhtarım artık, yani alttakilere (dimağ 
meratiblerine) hâkimim. 
 

4. Zeval ve firakı ebedî yapan yine tahayyüldür ki, bunlar serbest bölge.  
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Yani zeval ve firak. 
 
Nokta-i Nazar: Zıddı da olması gerektiği için, zeval, firak, adem varsa, bunların zıtları 
da var. Vücudu, adem olarak görüyor. Mesela 2.sözde tesbihatlar vücudî iken, 
yetimane ağlamak olarak yani adem olarak görüyor. Ademi vücud, vücudu ademe 
dönüştürme yeri; serbest bölge. 
 
Her şey zıddıyla vardır. Eğer zıddı kaldırırsanız, mutlak olur. Allah’ın ilmi niye sonsuz? 
Çünkü cehalet yok. Allah’ın kudreti niye sonsuz? Çünkü acizlik yok. Mümkinatın ilmi 
niye sonlu, mertebelidir? Çünkü içinde zıdlar var. Bir şeye adem diyebilmen için, vücud 
da lazım. Adem, bizim için ademdir. Allah için adem ve vücud, iki menzil gibidir. Adem 
olduğu yerde, vücud da var. Vücuda girdik şimdi. 
 

• Tahayyül à Zeval, firak (visal), lika 
• Tasavvur à Adem – Vücud à Tekvin. Vücudu adem, ademî vücud yapan. 

 
5. Şu mevcudat sahifelerini manasız, karmakarışık tasavvur ettiğinden, bunu 

tasavvur yapıyor. 
 
Bu mevcudatı yani “vücudu” (bak yukarıya, tesadüf değil) manasız, karmakarışık 
“tasavvur” ediyor. Vücudu adem, ademi vücud yapan yer. Tekvin diyebilirim. Tekvin 
burada başladı. Burada kudret olmaz. Ademden vücuda çıkaran kudret değil ki. 
Kudretin işi, ilimden vücuda çıkartmak. Lem’alar 240: “…o yazıya sürülen ecza gibi, 
gayet kolay ve sühuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o 
şeye vücud-u haricî verir; göze gösterir…” Kudret; sıfat. Kuvvet; esma. Mahiyet-i 
ilmiye; vücud-u ilmî. Sübutî sıfattaki kudretin işlevi sübutî sıfattaki ilimden dışarı çıkıyor. 
Tekvin; ademden vücuda yani ilmî vücuda çıkarıyor. Kudret ise; ilmî vücudları haricî 
vücuda çıkarıyor. 
 
Tekvin; ademden ilime çıkarır. İlimden vücud-u hariciyeye kudret çıkarır. 
 
Nokta-i Nazar: Şu mevcudat âyât-ı tekviniye. Tekvinî ayetleri tekvin etmek, 
tasavvurumda başlıyor. Yani tasavvurumun tefsirine göre bu mevcudatı ya ademe 
atıyorum ya da vücuda çıkarıyorum, 2.sözdeki adam gibi. Tekvinî ayetleri bende tekvin 
eden tarafım; tasavvur. 
 
Şu mevcudat âyât-ı tekviniye. Nefs-ül emirde duruyor. Benim alemimde bu ya adem 
olacak ya vücud olacak. Yani aslına döndürecek, evvelleyecek. Şu mevcudat 
süreçlerden (Levh-i Mahfuzdan vs) geldi ve âyât-ı tekviniye oldu (elma, armut vs). 
Şimdi bunu tekrar aslına götüreceğim, evveleyeceğim. Ne yapacağım? 
Tekvinleyeceğim. Ya ademe atacağım ya da vücuda atacağım. Tekvin sistemi; vücudu 
adem, ademi vücud yapıyor. Şimdi âyât-ı tekviniyeye bakan adam bedbin, hodbin, 
hodgam, hodendiş ise, şu mevcudatı ağlayan yetim, kimsesiz, yılan çıyan akreplere 
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yem olacak diye görür. Onun nazarında vücud yok, hep adem var. Bu adam kabre 
giden yollardan 3.yol olan ademe gidiyor, kendisinin oluşturduğu ademe. İdam-ı ebedî 
ile ademe atıyor kendini. Nurdan şunu anlıyoruz. 2.söz Tekvini işliyormuş. 
 
Nokta-i Nazar: Allah’ın nazarından bakınca, Cenab-ı Hak kendini bizim üzerimizden 
meratiblendirerek görmüş oldu. Her birimiz bir tane tekvinî ayeti kendimize göre 
mertebe yaptık. Ademden vücuda çıkartma mertebesince, mertebelendirdik, çünkü 
istidat ve kabiliyetlerimiz girdi. Yani vücud meratiblendi. Kendini farklı farklı bildi. Allah 
da kendini görmek istiyordu zaten. Biz de bunu yaptığımız kadarıyla beka kazandık. 
 
Tekvin; ademden ilime çıkarır. İlimden vücud-u hariciyeye kudret çıkarır. Nefs-ül 
emirdeki âyât-ı tekviniyeleri âlemimizde vücud ve ademe dönüştüren 
tasavvurumuz. O zaman tasavvurumuz; zatî sıfat olan tekvinî sıfatın ilk 
mazharıdır. Tekvînin ilk mertebesi. Tasavvufçular, eskiler buna taayyün-ü evvel 
derler insanda. 
 
Tashih: Vahdet-üş şuhud, Vahdet-ül Vücud, Muhyiddin-i Arabî à bunlar (Mektubat 59) 
“…bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehl-i tahkik ‘ayan-ı sabite’ tabir etmişler.” Mevcudat-ı 
ilmiye, daire-i ilimdir. Yani ayan-ı sabite, Levh-i Mahfuz değildir, daire-i ilimdir. 
 
Burada bir yöntemden bahsedeyim, psikolojiye de kullanılır: Muhyiddin-i Arabî ekolu 
veya Vahdet-üş şuhud ekolu çıktığı zaman ilk defa çıkıyor. Bu nedenle mucize ve 
mükemmeldirler. İslam’ın bir mucizesidir Muhyiddin-i Arabî. Çıktı, bir düşünce 
yöntemini geliştirdi, düşünceyi ortaya koydu. Vahdet-ül Vücud diye bir düşünce 
yöntemi geliştirdi. Eşyaya, hadiselere bakış geliştirdi. Doğru veya yanlış. Mevcudata 
bakış, olayları yorumlama metodu koydu. Birileri de çıktı, “öyle değil, çünkü…” dedi. 
“Böyle değil, çünkü…”. “Hayır, çünkü…”. “Evet, çünkü…” dediler. Ona bakarak yeni bir 
ekol geliştirdi. Yeni bir ilim çıktı. Hazret-i İmam-ı Ali ra diyor ki: “Çare sunmadan yapılan 
tenkit, tahriptir.” Ben de böyle tenkidi kâle almıyorum. Malzemesi olmayan tenkidi kâle 
almıyorum. Sadece “Bana göre öyle değil” denilmez. Neden öyle olmadığını 
düşündüğüne dair, malzeme de vermesi gerekir. 
 
Bu zat yeni bir düşünce yöntemi geliştirdi, açılmamış bir yola dozer vurdu. Yol yaptı. 
Sen yolu beğenmemezlik yapma, adam yol aldı. Bir kere yol açtı. Bu nedenle 
minnettarız. Yanlış veya doğru. Bir düşünce yöntemi geliştirdi. Bu bir ekol oldu, bir 
yöntem oldu. Ayriyeten şuna sebebiyet verdi: Birileri çıkıp “böyle değildir, çünkü…” 
diyerek yeni bir ekol çıktı. Ama elbette bazı dikenlerde çıktı, batıl şeyler de çıktı diyor 
Üstad. Bu batıl ekollerden o zat mesul değildir. Buna şer’i delil: iman yoksa küfür olur 
mu? Eğer Allah iman ve peygamberi getirmeseydi, dünyada bir tane kâfir olmazdı. 
İnsanlardan beşte dördü kâfir, beşte biri Müslüman. Sen diyebilir misin şimdi “iman 
getirildiği için, bu kadar insanlar kâfir oldu, dolayısıyla şerdir!” Kâfirler imandan dolayı 
kâfir olmadılar, kâfir oldukları için, kâfir gözüktüler, yoksa kâfir gözükmüyorlardı. Onlar 
bozulmadı. Onlar bozuktu zaten. Allah böyle olduklarını biliyordu. Bildiğiyle hesap 
sormuyor, senin yaptığınla hesap soracak. “Verin bakalım benim bildiklerimin 
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hesabını” demiyor. “Verin bakalım yaptıklarınızın hesabını” denilmesi için, eylem 
gözükmesi gerekir. Onların ruhları bozuk, niyetleri bozuk, itikadları bozuk, ahlakları 
bozuk, rezil ve imana da niyetleri yok. Fakat bunlarla hesaba çekilemezler. Ama bunlar 
nefret-i İlahiyeye mazhardır, gadab-ı İlahiyeye mazhar ama eylemsel hali yok ki Adl 
ismi haşirde tahakkuk etsin. Bunların hepsi çekirdek iken birbirine benziyorlar. 
Üzerlerine hadise toprağını serince, biri ‘ben pırasayım’, diğeri ‘ben marulum’, başkası 
‘ben karpuzum’, ‘ben biberim’ dedi. Demek ki hadiseler insanları bozmuyor, 
bozukluklarını açığa çıkarıyor. Aslında bunların imana niyetleri yoktu. 
 
Tasavvurumuz; zatî sıfat olan tekvinî sıfatın ilk mazharıdır. Yazdığımız cümleyi 
tekrar okuyalım: Nefs-ül emir (elma, armut) deki mevcudlara, ayat-ı tekviniye denilir. 
Bunları alemimizde, elmaya, dereye bakınca, vücud veya ademe dönüştüren 
(2.sözdeki bedbin, hodbin, hodgam, hodendiş nazarla) tasavvurumuz. O zaman 
tasavvurumuz; zatî sıfat olan tekvinî sıfatın ilk mazharıdır. Tekvinin suretini bulduk. 
Geçen hafta yazdığımız şemaya ekleyelim: 
 
Tekvinin; 

• Sureti  à Âyât-ı tekviniye      (İrade)  à insanda tasavvur 
• Kanuniyeti   à Evamir-i tekviniye  (Kudret) 
• Hakikatı       à İlim, Hak, Hayy 
• Mahiyeti      à Adem 

 
İrade sıfatından gelen şu âyât-ı tekviniyeler var, bir de Kelam sıfatından gelen şeriat 
var. Kelam sıfatından Kur’an geldi. “Yap, yapma” diye bunların neticesinin ağlebi 
ahirette. Ama İrade sıfatından gelen şeriat, âyât-ı tekviniye ve evamir-i tekviniye 
uymamanın cezası dünyada (beşinci kattan atlarsan, kafanı yere çakarsın veya 
çalışırsan, vardır servet, çalışmazsan yoktur servet). 
 
Sual: Tahayyül de Tekvine bakmıyor mu? 
Sözler 37: “Bir adam, güzel bir bahçede, ahbabların ortasında, yaz mevsiminde hoş 
bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskirlerle sarhoş edip; kendisini kış 
ortasında, canavarlar içinde aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya 
başlasa…” 
Elcevab: Tahayyül kudrete bakıyor, çünkü vücud-u ilmîdir. (Şimdilik böyle cevap 
veriyoruz.) 
 
Sual: Mektubat 478: “Melaike bir ümmet-i azimedir ki, sıfat-ı iradeden gelen ve  şeriat-
ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler.” 
Emreden Allah, emri uygulayan melek. Ben neredeyim? 
Elcevab: Sen yalnız deruhte ediyorsun, kabul edip reddediyorsun, başka hiçbir 
medhalimiz yok. Kaf-nun tezgahına bak: 
 

• Kusur 
• Acz 
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• Fakr 
• Noksan 

 
Bu sensin, seninle anlam buluyor. 
 

6. Âlem-i rahmete yol açan kabir kapısını, zulümat-ı adem ağzı tasavvur 
ettiğinden… 

 
Devamlı tasavvuru ademle özdeş yapıyor. Yine kendi hususî dünyasında tasavvur 
yapıyor yani vücudu adem yapıyor. 
 

7. Eceli, hakikî ahbablara visal daveti olduğu halde, bütün ahbablardan firak 
tasavvur ettiğinden… 

 
Bunu yine tasavvur yapıyor, firak.  
 
Sual: Yukarda zeval ve visali tahayyüle koyduk? 
Elcevab: Tasavvur tahayyülü barındırdığı için, tahayyülsüz tasavvur olmadığı için ve 
mekâna baktığı için. 
 

8. Hem kendini dehşetli bir azab-ı elemde bırakıyor… 
9. Hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakkın esmasını, hem mektubatını inkâr ve tezyif 

ve tahkir… 
Mevcudatı                         à inkâr 
Cenab-ı Hakkın esmasını à tezyif         ettiğinden, 
Mektubatını                       à tahkir      
merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba da müstehaktır. 
Hiçbir cihetle merhamete layık değildir.  

 
Metnin devamında: (Sözler 634) “İşte ey bedbaht ehl-i dalalet ve sefahet! Şu dehşetli 
sukuta karşı ve ezici meyusiyete mukabil; hangi tekemmülünüz, hangi fünununuz, 
hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz, hangi terakkiyatınız karşı gelebilir? Ruh-u 
beşerin eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakikî teselliyi nerede bulabilirsiniz?” 
 
Mevcudatı inkâr, hem Cenab-ı Hakkın esmasını tezyif, hem mektubatını tahkir 
ettiğinden, serbest bölgenin bu şekilde işgalinden insan, dehşetli sukuta, ezici 
meyusiyete düşmesi buradan başlıyor. 
 
Dehşetli sukut ve ezici meyusiyet, serbest bölgeden kaynaklanıyor. İnsanı ezen; 
serbest bölge! Ruh-u beşerin eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakikî teselli de 
buradan başlıyor. Burası şiddetli teselli istiyor. İdam-ı ebedî burada (serbest bölge) 
ortaya çıkıyor. Mevtin zulümatı buradan oluyor. 
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Bunlar hep serbest bölgede oluşuyor. Kabrin dört sıfatı: soğuk, dar, kimsesiz ve 
karanlık. Kabir de burası. O zaman biz zaten kabirdeyiz de, kabirden çıkmaya çalış. 
Hususî dünyamız olan serbest bölge, kabrimiz oluyor. Vahiy taakkule gelince, hususî 
dünyadan umumî dünyaya geçiyor. Hatta Üstad “kalb-i kabir” diyor. Kalbe de kabir 
diyor. Kısacası serbest bölge mezar. “Ölüm göründüğü gibi dehşetli değil” diyor. 
‘Görmek’ yani tahayyül.  
 
Sual: “Gördü” denilince hep tahayyül mü diyeceğiz? 
Elcevab: Diğer meratiblere “gördü” diyorsa, tahayyülü kullanarak görüyor. Misal: 
ilkokulda öğrendiğin matematiği üniversitede de kullanıyorsun. Akıl gözüyle baktı yani 
tahayyül ile baktı. Akıl düşündü ise, tasavvurla düşündü. Akıl tahayyülle gördü, akıl 
tasavvurla düşündü. Hayal ile görünce, göz var mı orda? Ne ile görüyorsunuz? 
Tasavvursuz, düşüncesiz hayal nasıl çalışacak? Hayalini Karos dağına nasıl 
götüreceksin? Düşüncesiz götüremiyorsun ki. 
 
İdam-ı ebedî burada (serbest bölge) ortaya çıkıyor. Mevtin zulümatı buradan oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: İdam/adem à tasavvur, Mevt/zeval à tahayyül. 
 
Mevt, gözüktüğü gibi değil yani zahirdeki hal ama adem gözükmez. 
 

• Kabir hududu 
• Berzah hududu 
• Mahşer hududu 
• Sırat köprüsü 

 
Bunları serbest bölge kuruyor veya yıkıyor. Bütün bu daire-i azime ve geniş hududlar 
onun taht-ı emrinde ve tasavvurunda olduğunu burası yapıyor. Sırat köprün serbest 
bölge. Serbest bölge âlem-i şehadettir. Berzah olan taakkulun altı âlem-i gaybdır. 
Köprü de taakkul. 23.sözde “Baktım saraylara, bazıları bomboş, bazıları dolu” diyor. 
Çok ilginç bir yer. İnsan penceresi. “Köprüye rastladım, sisliydi, hiçbir taraf 
gözükmüyordu. Bir fenerim vardı” diyor. “Mebde-i hayat, ahir-i hayat iki tepeydi” diyor. 
Hiç sormazlar mı, bu köprü neyin nesidir? 8.sözde bir kuyu var. O beden-i insandır. 
Allah boşuna mı vermiş o kuyu misalini? Bediüzzaman’ın misali değil ki. Suhuf-u 
İbrahim’de geçiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Diyor ki: “Herkes mümkündür ki, bir katl yapsın, bu imkân ile mesul 
olabilir mi?” (Şualar 283). Tahayyül à imkân, Tasavvur à mümkün. Bu ikisi bizi mesul 
etmiyor. 
 
Serbest bölge; hususî dünyan. Taakkulün aşağısı; âlem-i gayb, içsel âlem, hazır an 
değil. Hususî dünya; âlem-i şehadet. Taakkul ise; sırat köprüsü olan berzah. 
 

Serbest bölgede kuruluyor 
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Nokta-i Nazar: Suret de hakikat da aynı yerde. Zahirden hakikata geçmek iki suretle 
olur deniliyor. Zahirden hakikata geçmemiz lazım. Sözler 492: “öyle de, zahirden 
hakikata geçmek iki suretledir. Biri: Doğrudan doğruya hakikatın incizabına kapılıp, 
tarikat berzahına girmeden, hakikatı ayn-ı zahir içinde bulmaktır.” 
 
Hakikat ahiret değil mi? Sureti dünya. Dünyanın içinde ahireti bulmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şimdi şu şemaya bakalım: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hususî dünyam 

Alem-i gayb 

Sırat köprüsü olan berzah 

Alem-i şehadet 

 Münker, Nekir, Kabir  

Vicdan  

Alem-i şehadet 

Sırat köprüsü 

  
OL1. YOL1.YOL 

 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an 

İltizam  

İtikad  

Tasdik 

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur)              
                   
 

  
OL1. YOL1.YOL 

 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam)  

İz’an (İmtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad (salabet) 

Tasdik (iltizam) 

Taakkul (bîtaraf) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur)              
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İz’an; dimağ ile vicdan arasındaki bağdır. Dimağın kalbe açılan kapısı. Dimağın 
maneviyatı. O zamanlar iz’ana sırat köprüsü demiştim, dimağ ile vicdan arası bağ 
olduğu için ama kalb ve akıl arasında berzah istenmiyor ki. İnsanın hususî dünyasıyla 
umumî dünya, hakikatlarla suretin hulasası olan bizim aramızda. Sırat köprüsü iz’an 
mıdır yoksa taakkul mudur? Kalbin iki ayağı var: bir ayağı dimağ, bir ayağı vicdan. 
Cesed; kalb. Dimağ vahye muhatab oldu. Dimağın bütün meratibleri işledi. Dimağdaki 
itikadlar, bilgiler, ilimler vicdana iz’an kapağıyla gidiyor. Bu nedenle akıl ile vicdan 
arasındaki berzah iz’andır. Bizim aradığımız ama bu değil. Eğer akıl ile vicdan 
arasındaki berzahı arıyorsan, cevabı iz’an kesindir. Ahiret ile dünya arasındaki berzah 
ise; kabirdir. Biz kabri arıyoruz. Kabre; âlem-i berzah deniliyor. İnsanın berzahı taakkul 
demiş Üstad. Hususî dünyası ile umumî dünyası arasında bir köprüdür; taakkul. 
Hususî dünyada, hak ve batıl aynı yerde cem olmuş. Buraya haşir meydanı demek 
uymuyor, çünkü haşir meydanın küçük bir provası; vicdandır. O zaman burası (serbest 
bölge) bizim âlem-i şehadetimizdir, surettir, celal ve cemal kazanı. 
 
Sual: Taakkule hem sırat köprüsü dedik, hem kabir dedik. İkisi aynı değil ki? 
Elcevab: Taakkul berzah makamında olduğu için şu an ikisini dedik. Birisini sileceğiz. 
 
Taakkul; bîtaraf. Tahayyül; safsata. Tasavvur; bibehre. Bîtaraf; iki tarafa açık demek. 
İki tarafa açık olunca, bu artık kabir olmaz, köprü olur. Kabre girdiğin zaman, Münker 
Nekir’in net olmuş. Taakkule berzah demiştik, çünkü tarafsız olduğu için. Düşünce 
malzemeleri: Sırat köprüsü nedir? Kılıçtan keskin, kesiyor ve kıldan ince. Kıldan ince 
à itikad, şirk, gizli şirk. Kılıçtan keskin à şeriattır. Şeriatın kılıcı derler. Bunlar; bid’atlar, 
haramlar, helaller, mendublar, müstehablar, farzlar vs. bütünlüğüdür. Sırat köprüsü o 
zaman; itikadlar (doğru veya yanlış) ve amellerin hulasası. Geçmek ve geçmemek ne 
demek? İtikadın sağlamsa, amellerin hurafelerden temizlenmişse, geçeceksin, geçiş. 
Peygamber asm: “Dünya bir köprüdür, yıkılmak üzeredir, tamiriyle uğraşmayın, geçin 
bırakın.” Yani şunun bunum olsaydı diye meşgul olma. Köprü zaten yıkılmak üzere. 
Geç git. Tamire uğraşma. 
 
Taakkule Münker Nekir uyuyor, çünkü soru burada soruluyor. Mesela açık saçık haram 
geldi veya devlet memurusun fırsat geldi. Bu fırsatları nasıl değerlendireceksin 
bakalım. Dünyaya mı yoksa ahirete mi fırsat yapacaksın? Sırat köprüsü, haşir 
meydanını cennete bağlayandır. Dibi cehennemdir. Orayı ne ile geçeceksin? Aklı 
olmayanın dini yoktur. 
 
 
16.12.2018                                                            Küçükçekmece/İstanbul 
 
 



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 64 
Tahayyül - 9 
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“Bugün havam çok iyi” derseniz hemen hâletiniz değişecek. Sebebi: İçeriye giren ve 
içerde bilkuvve aktif olan her şey, tahayyül ve tasavvur, serbest bölgede, aktif oluyor. 
İstisnasız. Şaka ile bile söyleseniz. Allah Resulü asm: “Ben latife yaparım ama latife, 
latif olmalı.” Onu bile anlamlı yapar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözler 278 de Üstad hakikaten hem bizim bulduğumuz, hem rüyamda Üstadın dediği 
gibi ’serbest bölge’ olduğunu “Onlar bir derece serbesttirler” diye ifade ediyor. Her daim 
insanın kontrolünde olmayan bir bölge olduğundan, bir derece serbesttirler. 
 
Tahayyül    Tevehhüm   Tasavvur   Tefekkür   Taakkul 
 
Bunlar için (Sözler 278) “bir derece serbesttirler” deniliyor. Mutlak serbest değiller. 
Mutlak kontrol altında da değildir. ‘Bir derece’ denilince à nısıf nısıf, yarı yarı. ‘Bir 
derece’ denilince, tamamen kontrol edilen değildir. 
 
Tevehhüm; tasavvurun ilk kapısıdır. Tefekkür de; taakkulun ilk kapısı. Ara format gibi 
bir şey. Mesela Kur’an’da âlemlere geçişte ihfalar öyledir, bir de ğunneler öyledir. 
Ğunneler ve ihfalar, âlemler arasındaki geçişin berzahlarıdır. Onları yapmayınca, ara 
berzahlar ortadan kalkıyor, direk âlemden âleme geçiyorsun, sıçrama gibi oluyor. 
Tevehhüm ve tasavvur, Kur’an’daki ihfa ve ğunnelerin dimağda uygulanışı.  
 
El, göz, kulak, burun, dil à ne olursa olsun, hayal ettiğin her şey serbest bölgede hepsi 
uyanıktır, aktiftir. Şaka ile dahi desen. Şaka ile yalan olmaz, yalandır. İnsanları 
güldürmek için şaka yapıyor. Allah Resulü ve dinimiz hüküm vermiş: “İnsanları 
güldürmek için matraklık yapmak, münafıklık alametidir.” Bu adama güvenilmez, çünkü 
ne zaman doğru söyleyeceği belli değil. İnsanların bilmeyerek münafıklaşmasına 
sebeb, dinî logolarla, motiflerle, dinî malzemelerle dalga geçmesidir. Bunu tekrar 
edenin kafası artık böyle olur, böyle düşünür. Vicdanı rahatsız olmadan böyle şaka 
yapabilmesi, çoğu ulemaya göre küfür alametidir, münafık alametidir. “Yalan, lafz-ı 

    (Serbest Bölge: Sözler 278) 
Tahayyül & Tasavvur 
                   
 Taakkul (berzah) 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Müslüman  Kâfir  
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kâfirdir”. Risalede öyle geçer. Kâfirin kullandığı yöntemdir. Azar azar yalan, küfre 
götürür. Yalan, çıkış olarak biliniyor. Geçici olarak bir çıkış gibi gözüküyor ama uzun 
müddette değildir. Aldanmışlığın dışarıdaki ifadesidir. İçerde aldanmış, dışarıda 
aldatıyor. Allah Resulü asm diyor ki: “Aldatan, aldanandır.” Eğer içerde aldanmasaydı, 
dışarıda aldatmayacaktı. 
 
Sözler 363’den serbest bölgeyi tanımlayan cümlelerin izahı; En son okuduğumuz 
metin (geçen hafta): 
 
“Öyle de: Su-i ihtiyarından neş’et eden küfür sarhoşluğuyla ve dalalet divaneliğiyle 
Sâni-i Hakîm’in şu misafirhane-i dünyasını, tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu 
tevehhüm edip ve cilve-i esma-i İlahiyeyi tazelendiren masnuatın, zamanın geçmesiyle 
vazifelerinin bittiğinden âlem-i gayba geçmelerini, adem ile idam tasavvur ederek ve 
tesbihat sadalarını, zeval ve firak-ı ebedî vaveylası olduklarını tahayyül ettiğinden ve 
mektubat-ı Samedaniye olan şu mevcudat sahifelerini, manasız, karmakarışık 
tasavvur ettiğinden ve âlem-i rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı 
tasavvur ettiğinden ve eceli, hakikî ahbablara visal daveti olduğu halde, bütün 
ahbablardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden; hem kendini dehşetli bir azab-ı elîmde 
bırakıyor, hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk’ın esmasını, hem mektubatını inkâr ve 
tezyif ve tahkir ettiğinden, merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba 
da müstehaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir.” (Sözler 633) 
 
Çıkarımların hepsi serbest bölgeyi tanımlıyor: 

10. Sarhoşluk ille bizim bildiğimiz içki ile değilmiş. Küfür sarhoşlukmuş.  
11. Dalalet; divaneliktir. Lügatte kısaca: iman ve İslamiyet’ten ayrılmaktan Allah’a 

isyankâr olmaktan şaşkınlığın doğurduğu sarhoşluk.  
Benim lugatım: Yani mazi, hal ve istikbalin kalkması. Küfür ise; kâfirin sıfatıdır. 
Hak dini inkâr edip gizleyene Kâfir (örten) denilir. 
Dinsizlik; halde kuralsızlık demektir. Mazi ve müstakbelin eşit olması demek. Bu 
iki sıfat insanı sarhoş ediyormuş. Dinsizlik ve küfür insanı sarhoş ediyor yani 
serbest bölgeyi şeytan ve avenelerine teslim ediyorsun. Artık mutlak hakîm 
onlar. 

12. İnsanda vücudî şeyleri kendi âleminde ademe döktüğü yer; tasavvurdur. 
 
Tahayyülün de ademi var. Tasavvurun da ademi var. Adem ve Vücud; Allah’ın iki 
menzili gibidir. Oradan alıp oraya koyar. İnsanda da, tövbe “Bismillahirrahmanirrahim” 
deki Allah, Rahman ve Rahim isim fakat Allah à Zata bakıyor, zatı tanımlıyor. 
Rahman ise; kâfir-mümin fark etmeden muamele ediyor, rızıklandırıyor, şifalandırıyor. 
Rahim ise; iman edenlere iman ettiği şeyle hem dünyada besliyor, hem ahirette 
besleyecek. Rahim, kâfirde yok, Müslümanda var.  
 

• Rahman; kâfir-mümin fark etmeden hepsinde aktif. 
• Rahim; müminlerde aktif. 
• Allah; bütün müminlerde aktif değil, zata âyinedarlık yapanlarda aktif. 
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Allah; zatî isimlerdendir, zatî isimlerin başındadır. Allah; isim gibi gözükürken, zatı 
tanımladığı için, ism-i azamdır. Üstad 2.Şua’da “Allah-u Ehad” diyor. Bunun hakkında 
Mesnevi-i Nuriye’de bir i’lem var, Şemme’de. Zata âyinedarlık edenlerde, Allah ismi 
onlarda aktiftir. 
 
Bir dinamo düşünün. Onun etrafında mıknatıs yastık denilen diskler var, sarmış, 
kaplamış. Disklerde kömür var, duvara yapışmış. Bunun ortasında da endüvi denilen 
bobin dönüyor. Bu da bakır tellerle sarılmış ama temas etmiyor, boşlukta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Artı/eksi à Adem/Vücud. İki menzil. En küçük daireden en büyük daireye kadar 
Adem/Vücud var. Adem yoksa, vücud zaten yok ki. Adem olmazsa, vücud; mutlak olur. 
O zaman vahdet-ül vücuda düşeriz, burası O olur. Vahdet-ül vücudda adem yok. Adem 
anlayışı olmadığı için, vücud mutlak oluyor ve gözüken her şey O’dur diyor. Vahdet-ül 
vücud’un temelinde adem yok. Adem olmayınca, her gözüken O’dur. 
 
Bobin, dinamonun içinde boşlukta dönüyor. Diğer yandan kablo ile ampule bağlı. 
Ampul yanıyor, bobin döndükçe. Veya süpürge makinesi çalışıyor veya fırın çalışıyor 
vs. Olmayan bir şey yani elektrik, ortaya çıkıyor. Hiçlikten varlık çıkıyor. Ademden 
vücud oluyor. Bu trübin kafaya benziyor. Aynı bu sistemden yedi tane olsa ve hepsi iç 
içe olsa, dimağımız gibi. Bir tanesi elektrik üretiyor. Yani olayları görme, işitme enerjisi. 
Ötekisi maneviyat üretiyor. Başka bir tanesi güç üretiyor. Bir tanesi kuvve-i şeheviye 
üretiyor. Bir tanesi ulvî şeylere odaklanmış. Yedi tane böyle sistem var, kafanın içinde. 
Hepsinin imal ettiği şey farklı. 
 
Nokta-i Nazar: Ters yöne dönerse, artı ile eksi değişiyor ve bu sefer vücudu ademe 
dönüştürüyor. 
 
Anlatmak istediğim şu: bu sistemden (dinamo sistemi gibi dimağ meratibleri) yedi tane 
ayrı ayrı değil, öbek öbek değil. Hepsi iç içe. Bir tanesi kuvve-i akliye, diğeri kuvve-i 

Kömür mıknatıs 

Bobin  

DİNAMO 
+ - 

+ - 

+ - 
+ - 

Kablo  
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    (Serbest Bölge: Sözler 278) 
Tahayyül & Tasavvur 
                   
 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Müslüman  Kâfir  

şeheviye, diğeri kuvve-i gadabiye, başka bir tanesi ötelere bağı imal ediyor kafada. 
Dimağ santraldir. Üstad da zaten santral diyor dimağa. “Evet insanın kafasındaki 
dimağı, hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misillü…”. 
(Mektubat 443) 
 
Santralı sırf telefon santralı gibi anlamışız, bir yerden bir yere bağlayan, sırf öyle değil 
yani. Bir tane dinamo elektrik üretirken, ötekisi duygu üretiyor. Elektrik derken gücü 
kastediyorum. Mesela morali bozuk adam hiç hareket edemez. Eğer insanın kafasında 
tahayyül ve tasavvur dumura uğramışsa, hiç kimse yerinden kımıldayamaz. Asrın 
belası; mesela yataktan kalkmıyor, canı bir şey yapmak istemiyor, iştahı yok, gayesiz, 
mıymıntı, pinti ama yapmak da istiyor. Demek ki tahayyül ve tasavvurda elektrik 
üretilmiyor. O elektrik imal edilmeyince, nazlanan marş gibi oluyor. Tahayyül bir tane 
dinamo. Tasavvur bir tane dinamo. Taakkul ve diğerleri ile birlikte yedi tane dinamo, 
birbiri içinde.  
 
Mesela adam derse gitmiyor veya canı bir şey istemiyor, bir gayesi yok, mıymıntı. 
Şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim: verin İstanbul’u, doymaz. Kız veya erkek çocuk 
veya hanım veya koca. Ne yaparsan yap, memnun edemezsin. Ne yaparsanız yapın, 
fayda yok, çünkü dinamo çalışmıyor. Allah Resulünün misali: “Kişilerin aklını ve kalbini 
tatmin, teskin ve terakki ettirmedikçe, hiçbir muameleniz onları memnun etmeyecektir.” 
Ver İstanbul’u, doyumsuz, zevksiz, şevksiz. Hayatı bitirmiş. On yedi yaşında hayatı 
bitirmiş. Doğmadan ölmüş. Ya anne bitirmiş, ya okul bitirmiş, ya cemiyet bitirmiş, ya 
internet televizyon bitirmiş. 
 
Dimağda yedi tane dinamo. Bir tanesi hayal üretiyor, bir tanesi düşünce üretiyor, bir 
tanesi bunlardan süzüleni anlamlandırmaya çalışıyor. Taakkulde akıl var. Akıl; ikal 
demek, bağdır. Berzahtır, hiçbir yere tarafgir değildir, insaftır, nısıftır, ortadan gelir, 
taassubu yoktur. Kişinin niyetine göre akıl çalışır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taakkul (berzah) 
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Ben hep akıl niyeti çalıştırdığını zannediyordum. Aslında niyet aklı çalıştırıyor. Niyet; 
kalbde. Bunu İşârât-ül İ’caz’da şöyle ifade ediyor. Müşrikler mucizeyi gördüler 
(tahayyül). Tasavvurları ikna olacak bilgileri gördü. Akılları ikna olacak ahlakı gördüler 
Resulullah’da. Fakat imana niyetleri olmadığı için, bunların hepsi anlamsız oldu. 
Sözler 386: “Demek onların imana niyetleri yoktur.” İmana niyeti olmayana ne 
yaparsanız yapın, fayda yok. İmana niyeti olanlara küçük bir alamet yetiyor. İman 
edenler, iman edebilecekleri kadar delil, bürhan, hüccet gördükleri için iman 
etmiş değillerdir. İman etmeyenler de, iman edecek kadar delil, bürhan, hüccet 
bulamadıklarından iman etmemiş değillerdir. İman etmeyenler, iman etmemeye 
niyet ettiler. İman edenler, iman etmeye niyet ettiler. Bu nedenle iman etmeye niyet 
edenlere, imana dair küçük bir alamet imanlarına delil olmuş. İmana niyet etmeyenlere, 
küçük bir olumsuz tarafı, çünkü bu âlem kevn-ü fesaddır. Yüzde yüz Allah’ı, yüzde yüz 
ahireti göstermez. Allah gözükmediği için, kişinin inkârına sebeb olmuş. Yani yüzde 
yüz iman etme yöntemi yok burada. Olsaydı, imtihan sırrı kalkardı. Niyetleri önemli. 
Sorularına cevap veriyorsun, soruları bitmiyor. Soru, soruyu doğuruyor. Sorun soruda 
değil, sorun niyetlerinde.  
 
Mesela bu akşam derse gitmeye niyet ettim. Akıl hemen veri veriyor. Mesela elma 
dedim. Elma deyince, hiçbirinizin hatırına dört harf gelmemiştir. E-l-m-a. Elma gelmiştir 
hemen. Derse gideceğim dediğinizde de hemen gideceğiniz yeri hatırlıyorsunuz. 
Derse gitmeye niyet ettiğim anda akıl bana “tabi, gitmen lazım” diyor. “Şahs-ı maneviye 
olması için, kardeşlerin kuvve-i maneviyelerini takviye için, senin de bu derse ihtiyacın 
var, kafanı boş bırakmamak için…” vs. böyle malzemeler veriyor. Derse gitmemeye 
karar verdiğimde de akıl “tabi ya, sen bugün çok yoruldun, dört-beş saattir dimağ dersi 
yaptın, biraz da dinlen, makineye o kadar yüklenme, duş al, rahat et, gelecek derse 
hazırlan” diyor. Bu nasıl iş? Gitmemeye niyet ediyorum, bana on tane sebeb söyledi. 
Gitmeye niyet ettim, yine on tane sebeb söylüyor. Hangisi doğru dersen à niyetim. 
Demek ki akıl; niyetime göre çalışıyor. 
 
Onların kafalarında sorun yok, fıtratlarında sorun yok, niyetlerinde sorun var. İman 
etmeye niyetleri olmadıkları için, hakkı batıl, batılı da hak gördüler. Mesela Hz Ali veya 
diğer sahabelerden hepsi mucize görmedi ki. Hatta bir Yahudi âlim Peygamberimizin 
simasına bakarak: “Vallahi bu simada yalan olmaz” dedi. Ötekisi mucize gördü, iman 
etmedi. Yani imanî mevzularda sorun delil bulamadığından, isbat edemediğinden, aklı 
ikna olmadığından değil à niyetleri yok. Bazen da kendilerine ilgiyi çekmek için, 
ilgilenilmesi için, soru sorarlar. Aslında kendilerince öyle düşünmüyorlar. Mesela çocuk 
anne ve babasına yapar bunu. Annesi veya babası hangi konuda hassas ise, o konuda 
tahrik eder, mesela namaz konusunda. O zaman der ki: “hayır, ben bugün namaz 
kılmayacağım” diyerek ilgiyi çekmek istiyor. Hastalıkları ilgi için yaparlar, ağlamaları ilgi 
için yaparlar, soru sormayı ilgi için yaparlar ama bedeli ne kadar olduğunu düşünmez. 
Bu nedenle soruları o kadar da önemli değil. Niyeti olduktan sonra, küçük bir alamet 
yetiyor. Mesela dağdaki ninelerimiz, babaannelerimiz senin gördüğün kadar delil mi 
gördü ama senden daha takvalı. İnkâr edenler senin gördüğün kadar delilleri mi yok? 
Bu dersleri sizin duyduğunuz kadar herkes de duyuyor. Yeter ki niyet et. Aynı ders, 
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yılan su içer zehir akıtır, arı su içer bal akıtır. Suda sorun yok. Hakka niyetleri yoktu 
diyor. İşârât-ül İ’caz 182: “Çünkü onlar, hakkaniyeti delail ile sabit olan imanı terk 
ve butlanı bürhanlar ile sabit olan küfrü kabul ettiler.” Sorun delil 
bulamadıklarından değil. Benim babaannem yüz sekiz yaşında vefat etti. O zaman ki 
insanlar çok takvalı insanlardı. Benim bildiğim ilmin -mübalağa etmiyorum- onda biri 
yoktu babaannemde. Ama benim on katım veya yüz katım kadar takvalı ve dindar. Ben 
tesbihatı zor yaparken o namazda, seccadede küçüklüğünden beri gece yarısı kaç 
saat zikrederdi. Sorun bilgide değil. Bilgi niyettedir, ruhtadır.  
 
Dimağımızda bu dinamo gibi yedi tane dinamo var. Bir tanesi hayal imal ediyor. Bir 
tanesi tasavvur imal ediyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serbest bölgeyi kontrol altına almanın yolu à Terkler. Bu serbest bölgeye hâkim 
olmak istiyorsan, hâkim olmaya çalışmayacaksın. Muhali taleb etmek, kendine kötülük 
yapmaktır. Bu Üstadın cümlesi. Yaban arılarına benzer. Uğraştıkça, daha beter 
uçuşurlar. Buraya hâkim olmanın yolu, hâkim olmaya çalışmamaktır ama burayı 
yönetmenin yolu sende. Bu direksiyonu alacaksın. Bir derece serbesttirler diyor burası 
için Lem’alar 75 de: “Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-iki latife var ki, 
ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler 
hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar.” Ve Mektubat 452 de: 
“…ve madem insanda bazı letaif var ki, teklif altına giremez; o latife hâkim olduğu vakit, 
tekalif-i şer’iyeye muhalefetiyle mesul tutulmaz; ve madem insanda bazı letaif var ki, 
teklif altına girmediği gibi, ihtiyar altına da girmez; hatta aklın tedbiri altına da girmez, 
o latife, kalbi ve aklı dinlemez…” Allah bu serbest bölgemizden hesap sormayacak, 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an  

İltizam  

İtikad  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
                   

Terkler  
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düşüncelerimizden ve hayallerimizden. Peki, nasıl kontrol altına alacağız? Nasıl hâkim 
olacağız? Kontrol altına almanın yolu à Terkler! Menfî verilerin kablosunu keseceksin. 
 
Tahayyül ve tasavvur mahlûktur. Yapıldığı malzeme esîrdir. Esîr de yedi tabakadır. 
Oraya girmeyeceğiz. Uçağa bindiğimde şehir ile uçak arasında siyah berzahlar 
görüyordum, hava kirliliğinden oluşmuş. Veya nem derecesine göre biraz sisli veya 
tamamen bulutlu olunca, hiçbir şey görünmüyor. İşte seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz 
şarkılar, o şehir ile uçak arasında katman katman berzahlar oluşturuyor. Her bir şüphe 
ve günahlar, aklımıza ve kalbimize yaralar açar (2.Lem’a).  
 
Bu kafa esîrden yapılmış. Televizyon ve videolarda atomik yani maddî değildir, 
elektroniktir. O esîr tabakasına zarar veriyor. Buna delil: hamile kadınlar ve çocuklar 
röntgen bölgesine girmesin deniliyor. Niye? Kalıcı hasar da olur, geçici hasar da olur. 
Görünürde bir şey yok ama şua gelir. Aynen bunu gibi; dimağını da televizyon ve 
internete yanaştırmayacaksın. Yanaştırdın mı, o esîrle yapılan dimağda katmanlar 
oluyor yani yapıyı bozuyor. Esîr bak nedir: buz aslında sudur. Ömründe hiç su 
görmemiş adama buzu gösterip “bu buzdur ama değildir, sudur” dersen anlamaz, 
anlatamazsın. Size de diyorum: buzdur ama sudur, sudur ama H2O dur, H2O dur ama 
enerjidir, enerjidir ama esîrdir, esîrdir ama madde-i hayattır, madde-i hayattır ama ayn-
ı hayattır, ayn-ı hayattır ama hayatın cevheridir dediğim zaman aynı yerdeyim, aynı 
buzdayım. Hepsi aynı yerde. Buzdur, sudur, H2O, enerji, esîr, madde-i hayat, ayn-ı 
hayat, hayatın cevheri  àaynı yerdeyiz. İşte kafadır, ettir ama et değildir.  
 
Nokta-i Nazar: Semanın karakolları var. Âlem-i misalin karakolu tahayyül. Oraya 
semadan inip çıkmak oluyor. Casuslar giriyor işte. Bu sefer bozunca, onlar da latif 
olduğu için, dimağa giriyorlar ve onlar hükmediyorlar. 
 
Hâkim olmaya çalışma. Menfî verileri atan kabloyu terkler ile kes. Hiçbir şey 
yapmıyorsun. Âlimler takvayı çeşitli şekillerde izah ettiler. Şöyle namaz kılan, 
mendubdan kaçan, şüpheden kaçan diyor tasavvuf âlimleri. İmam- ı Rabbanî Hz 
“şüpheliden bile kaçar” diyor ve başka âlim ekliyor: “Şüpheliden kaçar ve Allah 
Resulünün değil sünnetine, mendubuna ve müstehabına da uyar”. Bediüzzaman 
Hazretleri ise diyor ki: “Takva; menhiyattan ve günahlardan kaçar”. Hiçbirisi eylem 
değil. 
                                      Menhiyattan   &   Günahlardan 
 
 
 
 
 
 

• Bid’atlardan, hurafelerden kaçacaksın  à Def-i mefasid 
• Onları yapmayacaksın                   à Terk-i kebair 

Def-i mefasid Terk-i kebair 

İtikad, 
İman 

Fiil, eylem, 
İslamiyet 
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Yani itikadını bozacak bid’atlardan, mesela imanı bozacak kitaplardan uzak 
duracaksın, çünkü içeriye giriyor. İmam-ı Rabbanî Hz: “Bir kitap mahza doğru olsa ama 
onu bid’at ehli yazsa, o adamın ruhaniyatı o kitapla sana sirayet eder.” Buna Risale-i 
Nur’da delil: “Kim dedi? Kime dedi? Ne makamda dedi? Ne maksatla dedi?” Aynı 
kelamı iki kişi söyler ama birinin dediği tesir eder, diğerinin ki tesir etmez. Söylediği 
şeyi yapan kişinin sözü tesir eder, çünkü yaşadığını söylüyor. Söylediğini yaşamayanın 
sözü tesir etmez. 
 
Nokta-i Nazar: Yedi kıta, dimağın yedi meratibi. Mesela tahayyül. Hayalini bozan kıta: 
Hollywood gibi düşün, filmlerle bozmuş, adamlar hayali bozmuş. 
 
Yedi kıta nerde? Dünyada. Dünya neymiş ki? “Ne ararsın Şam-Buhara da, hakikatı 
kendinde ara”. Emirdağ lahikası 146 da: insanın kalbi için harita, ruzname, takvim, 
hulasa, enmuzec deniliyor. Değil dünyanın yedi kıtası, Allah’ın dışında hepsi insanda 
var.  
 
Harut Maruta gireceğiz birazdan. Geçen hafta onlardan bahsettim. Biri tahayyül biri 
tasavvur. İki ayaklarından mağarada tavana asılı duruyorlar. Aynen bunlar gibi hayalle 
yaşıyor, vehimlerle yaşıyor şimdiki kadın veya erkek. Tahayyül ve tasavvurdan aşağısı 
yok, bunlarla tavana asılılar. Bir de şu: Şeytanın ismi Azazil. Vesvese veren tarafı à 
şeytan, vehim veren, düşünceyi bozan tarafı à iblis. 
 
Nokta-i Nazar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sözler 633’den çıkarımların devamı: 

13. Zeval ve firakı ebedî yapan yine tahayyüldür ki, bunlar serbest bölge.  

Serbest bölge 
Tahayyül & 
Tasavvur 

Taakkul  
(Berzah) 

                 Tasdik                                   Tasdik   
                  İz’an                                     İz’an                                                 
                 İltizam                                  İltizam 
                 İtikad                                    İtikad     
 
 

ayak 

Kafa  

ayak 
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14. Şu mevcudat sahifelerini manasız, karmakarışık tasavvur ettiğinden, bunu 
tasavvur yapıyor. 

15. Âlem-i rahmete yol açan kabir kapısını, zulümat-ı adem ağzı tasavvur 
ettiğinden… Yine kendi hususî dünyasında tasavvur yapıyor yani vücudu adem 
yapıyor. 

 
8.sözde kuyuya (hususî dünyasına) atılıyor. Tılsım ile umumî dünyayı aktif ediyor. Yani 
serbest bölgenin dışındaki meratibleri aktif ederek, umumî dünya sana açılıyor. 
 

16. Eceli, hakikî ahbablara visal daveti olduğu halde, bütün ahbablardan firak 
tasavvur ettiğinden… 

17. Hem kendini dehşetli bir azab-ı elemde bırakıyor… 
18. Hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakkın esmasını, hem mektubatını inkâr ve tezyif 

ve tahkir… 
Mevcudatı                          à inkâr 
Cenab-ı Hakkın esmasını à tezyif         ettiğinden, 
Mektubatını                       à tahkir                

merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba da müstehaktır. Hiçbir 
cihetle merhamete layık değildir.  
Mevcudatı inkâr, hem Cenab-ı Hakkın esmasını tezyif, hem mektubatını tahkir 
ettiğinden, Serbest bölgenin bu şekilde işgalinden insan, dehşetli sukuta, ezici 
meyusiyete düşmesi buradan başlıyor.  
Ruh-u beşerin eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakikî teselli de buradan başlıyor. 
Burası şiddetli teselli istiyor. İdam-ı ebedî burada (serbest bölge) ortaya çıkıyor. Mevtin 
zulümatı buradan oluyor.  
 
Teselli; selametten, İslamiyet’ten, doğru yaşamaktan. Bunu iltizam ve intisap veriyor. 
Yani nokta-i istinad ve nokta-i istimdat. Doktor meşguliyet ve doktor teslimiyet derim 
hep: hayalini meşguliyet ile tasavvurunu teslimiyet ile düzeltiyorsun. Serbest bölge bir 
nokta-i istinad ve bir de nokta-i istimdat ile de kontrol edersiniz.  
 

• Nokta-i istinad à Allah’a iman ile tahayyülünü,  
• Nokta-i istimdat à Ahirete iman ile tasavvurunu 

 
Çünkü yap-yapma, de- deme, git-gitme; bunları nereye göre yapacak? Ahiret âlemine 
göre tanımlıyoruz biz bunu. ‘Yapmamam lazım, çünkü hesap var’ diyoruz. ‘Dememem 
lazım, kul hakkıdır’ diyoruz. ‘Kırmamam lazım, kalb Kâbe gibidir’ diyoruz. Yani 
davranışlarınızı, eylemlerinizi, söylemlerinizi kontrol altına alan iman-ı bil ahirettir. 
İman-ı bil ahiret insanda hâkim olma nisbetinde insanların söylemleri, davranışları 
kontrol altında olur veya olmaz. Tasavvurunu ebedî hayat ile kontrol ediyor. 
Tasavvurunu à ahirete imanla, Tahayyülünü à Allah’a imanla kontrol edebiliyor. Bir 
tanesi nokta-i istinad, bir tanesi de nokta-i istimdat. 
 
Sual: Serbest bölgeye meşguliyet ve teslimiyeti nasıl eşleştirdiniz? 

kontrol edersin. 
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Elcevab: Tahayyül eylemdir, eylemseldir, mekânı gösterir. Mekândır. Tasavvur ise 
zamandır. Boşta kaldığın zaman hayal çalışacak ama bir işle meşgul olduğun zaman, 
hayalin de o cinsten çalışır. Hayalinizi eylemlerle, tasavvurunuzu da doğru itikadî 
şeylerle kontrol edebilirsiniz. 
 

• Kabir hududu 
• Berzah hududu 
• Mahşer hududu 
• Sırat köprüsü 

 
Bunları serbest bölge kuruyor veya yıkıyor. Bütün bu daire-i azime ve geniş hududlar 
onun taht-ı emrinde ve tasavvurunda olduğunu burası yapıyor. 

• Yolcu olduğunu buradan bilir. 
 
İnsanın tahayyül ve tasavvuru aktifse, “dünya fanidir, yolcudur, burası bir duraktır, 
berzah âlem-i seferine, buradan kabir, kabirden sırata, sırattan ebed memleketine 
gidiliyor” diye bilir. Tahayyül ve tasavvuru aktifse yani hakikatına bağlıysa, o zaman 
bilinir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serbest bölge aktif olunca, taakkule veriler veriyor, o da hepsini aktif ediyor. Kâfirde 
ise; taakkul oluyor, tasdikte de ilim var. Fakat iz’an vicdana açılan kapı olduğundan, 
vicdan da hatmedildiği zaman -bid’atlarla, haramlarla, küfürlerle- kâfirin buradan 
aşağıya olmuyor. Bu sefer iltizamı ve itikadı hep aynı oluyor. Neyi putlaştırmışsa, o 
ilahı oluyor, itikadı o oluyor. Zaten Cennette kişiler Allah’ı görecek demiyor. Herkes 

Serbest bölgede kuruluyor 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
                   

Vicdan  

Kişinin hususî 
dünyası 

Kişinin 
umumî 
dünyası 
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Rabbini görecek. Kâfirin de Rabbi bu meratiblerde, kadındır, paradır, şöhrettir. İz’anda 
kalıyor, inmiyor. O zaman ilmindekiler put oluyor. Müslümanların hata yaptığı yer 
şurası: serbest bölgede olan tahayyül ve tasavvurunu itikad zannediyor. “İtikadıma 
halel geldi, itikadım bozuldu” zanneder. Oysa serbest bölgede sıkıntı var. Sıkıntı bile 
değil. Orda olması gerekenler oluyor zaten. Şeytan buraya bir şey atıyor. Atması gayet 
normal. “Niye atıyor?” diye soruyor. Şeytan bunun için yaratılmış. Vehim ve vesvesesi 
olan, tahayyül ve tasavvurundakileri itikad zannedip korkuyor. Şeytan serbest bölgeye 
korku da atar. Mesela ölüm korkusu attı. Hemen yapacağın şey şu: “Serbest bölgede 
şu an bunlardan bir tane aktif” diyeceksin kendine. Ölüm korkusu, Allah’sız 
düşünmenin neticesidir. Eğer mekân geliyorsa, şeytandandır. Korku ise; düşüncedir, 
kâfir cinlerindir. “Şu anda serbest bölgem aktif” diyeceksin. Bilirsen gider, bilmezsen 
gelir. Tanısan gider, tanımazsan gelir. Durup dururken, vehim yok, vesvese yok, sıkıntı 
geliyorsa, kabz hâleti oluyorsa à ervah-ı habiseler aktif. Bast hâleti de ervah-ı 
âliyelerden olur. Geçmişte seyrettiğim videolar, dinlediğim müzikler, aynı gün aynı 
saatte aktif oluyor. Çünkü âyette: “Başınıza gelen, hep ellerinizle işlediklerinizdir.” 
diyor. 
 

• Birisine dayanmak burada oluyor. 
• Serbest bölge hem berzah hem sırat köprüsü. Burası gayr-ı meşru muhabbete 

köprü kurunca, merhametsiz azab burada çekiliyor. Cehennem-i cismanî 
burası.  

 
Aşk-ı mecazî de buradadır. Buna Muhakemat ta da delilim var: “O mahbubun cemalini, 
güzelliklerini taşır”. Sevgilisinin güzelliklerini, gülmesini, hareketlerini, endamlarını, 
sözlerini anlamlandırmak à tasavvurda. Cehennem de cennette burası. Burası fokur 
fokur kaynıyor. Emniyet sibobun yoksa düdüklü tencere gibi patlatırsın. Aşk o kadar 
antika bir şeydir ki, kudsî bir şeydir de. “Âşık olup da, namusunu koruyan için, cennet 
vacip olur” diyor Resulullah bil-mana. Şehittir diyor yani.  

 
Mesnevi-i Nuriye 226: “Hatta cehennem-i cismanî, ârif olan mü’min için, âsiye kâfirin 
cehennem-i manevîsine nisbeten cennet gibidir.” 

 
• Fıtrattaki à zat                                        

      à sıfat             sarf edilecek    
      à esmasına                            

 
 
 
 
 
 
“Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti”. Cennet de cehennem de burası. Kastamonu sayfa 
8’de Sabri abiye sıkıntıları için nasihatta bulunan Üstad kabz ve bast hâletlerinden 
bahsediyor. Kabz; şeytan ve avenelerin tarafından, bast; melek ve aveneleri 

Nefse ve dünyaya gayr-i meşru bir surette 
sarfettirir bu bölge. Sistem buradan başlıyor. 

Cezasını da burada peşin alıyor, veriliyor. 

à muhabbet ve maarif 
istidadını 
à şükür ve ibadet cihazatını 
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tarafından. Kabz ve bast; celal ve cemal tecellisi olarak yetmiş bin perdeden geçmiş 
hâl, cennet ve cehennemin. Hatta çareyi intihar olarak görüyorsa, sıkıntıyı hayal 
edebiliyor musunuz? Adam sıkıntıdan kurtulmak için, intihar ediyor. İntihar; kaçıştır. 
İntihar çare ise, kendisi nedir? “yetmiş bin perdeden geçmiş celal tecellisine sen 
şimdiden tahammül edemiyorsun ve intiharı düşünüyorsan, acaba bunun aslı olan 
cehenneme nasıl tahammül edeceksin?” diye bize düşünce ufkunu açıyor. Bast ise; 
yetmiş bin perdeden geçmiş hâliyle imanın lezzetini duyuyoruz. Zevk alıyoruz, keyif 
alıyoruz, neşeleniyoruz, bulutun arkasına geçiyoruz, imanın keyfini alıyoruz. 
Elhamdülillah oh diyorsun. Bazen da o kadar fazla oluyor ki lezzet, kaldıramıyorsun. 
Bununla da Cenab-ı Hakk bize: “Bak bu yetmiş bin perdeden geçmiş cennet hâletidir, 
ona göre ona sahip çık” diyor. Demek ki bunlar tasavvurda hissettiriliyor. Bu nedenle 
ahiret, cennet, cehennem, sırat à dünyada sureti vardır. Adınız gibi bilin. Dünya 
ahiretin üstünde tenteneli bir perdedir. Dünya da insanın hulasasıdır. İnsanın kafası 
dünyaya benziyor. Burada hepsi yaşanıyor.  
 
Sual: “Şükür ve ibadat cihazatını, nefse ve dünyaya gayr-i meşru bir surette sarf ettirir” 
denildi. Tasavvur benim şükür ve ibadat cihazatım mı? 
Elcevab: Serbest bölge yani tahayyül ve tasavvur, ikisi senin şükür ve ibadat cihazatın. 
Biri mekân, diğeri zamandır. Mekân ve zamandan çıkmak için, tahayyül ve 
tasavvuruna hükmetmen gerek. Burayı kontrol altında tutma nisbetinde, zaman ve 
mekândan çıkıyorsun. Mekâna tahayyül ile, zamana tasavvur ile à hükmedersin. 
Kalbin ve ruhun derece-i hayatına bununla (tahayyül ve tasavvurla) geçersin. 
Hususî dünyandan çıkıyorsun. 
 
Eğer sıkıldın ise, hemen serbest bölgede şeytan, cin, ervah-ı habise veya mevadd-ı 
şerire aktif olduğunu bil. Veya birisine kızıyorsun, ikide bir aklına geliyor, hemen 
serbest bölgede mevadd-ı şeriresi hâkim olduğunu bil. Sıkıldığınız zaman, sıkıntıdan 
kaçmak için yürüyeyim mi, laf mı edeyim deme. Hemen bir dur, ne olursun. Dur, sessiz 
ol. Arabada da olsan, dur. İsterseniz arabaya yazın veya evde dolaba, salona, 
buzdolabına bir kâğıda yazın yeter. Serbest Bölge. Bu kadar bile yeter. Bu dersler 
hemen aktif olur sizde. İsterseniz iki tarafına da ok çizip “şeytan, kâfir cinler, ervah-ı 
habise ve mevadd-ı şerire ve karşıtı ve karşılığı olan melek, Müslüman cinleri ervah-ı 
âliye ve mevadd-ı âliye” yaz. Buna Risale-i Nurda eylem olarak misal var. Üstadın 
başının yanında asılı levha var, Emirdağ Lahikası 1-199’da. O levha Üstadı devamlı 
ikaz ediyormuş. Üstadın oturduğu odada levha var da, senin ve benim evimde niye 
levha yok? Senin zaaflarını ikaz eden niye levhan yok? 
 
• Nefsin mabed edildiği sistem. 

 
Âyette diyor ya: “Nefsini ilah edinenleri gördün mü?” “Birbirinizi ilah edinmeyin”. 
Tapınıyorum sana dedirten burası. Bu (serbest bölge) yapıyor.  
 
• Tevekküle ve teslime yanaşmayan veya yanaşan sistem. 
• Elem çekilen veya cennet-âsa bir hayatı yaşama serbest bölgede oluyor. 
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• Mahbubların Mabud’lara dönüştürüldüğü yer. 
 
Mahbubların, sevgililerin Mabud olduğu yer. Tersini düşün: Mabud denilen, insanlarca 
Mabud olan bir şeyi, Allah’a vesile yapılan, muhabbet vesilesi. 
 
Nokta-i Nazar: Muhakemat 98’de: “Senin mahbubun vakta gözünüzün penceresinden 
şua ve berk-i hüsnünü vicdanınıza ilka ederse, o aşk denilen nar-ı mukade birden 
yandırmaya başladığından, hissiyat iltihaba başlamakla, âmâl ve müyulat dahi 
heyecana gelip birden o âmâller üst kattaki hayalin tabanını deler.” Serbest bölgeyi 
bloke ediyor. 
 
• Firak belası… ümitsiz üzere zevallerle azab çekilen sistem. 
Firak belası da burada. Ümitsiz üzere zevallerle azab çekilen yer serbest bölge. 
 
• Sefahet ve sarhoşluk perde olması burada oluyor. Ve hazır zaman yaşanıyor ve 

hususî dünyasını inşa ve ihya ediyor. 
 
Hazır zaman; serbest bölgede. 
 
Sual: İnşa akla, ihya kalbe bakıyor ya. Birisi dimağa, diğeri aşağıya kalbe gidiyor o 
zaman? 
Elcevab: Evet taşınıyor dolayısıyla. Ders anlatırken, sırasıyla anlatmıyoruz. Buradan 
buraya, buradan buraya diye sistemde bir sıra yok. Bütünsel oluyor. Zamansız oluyor 
ama anlatmak için böyle anlatıyoruz. Aslında aniden oluyor. Aniden olduğu için, ben 
yaptım zannediyorsun. Sıra yok da değil ama bizim hissedemeyeceğimiz kadar hızlı 
oluyor. Elektrikten de hızlı. Hatta hayali ruhtan da hızlı diyor. Ruh hayale biniyor. Hayal 
ruha binmiyor. Hayal süratinde derken en son sıraya koyuyor hız noktasında. Hayal, 
ezberimizi bozuyor. Bildiğimiz gibi değil. Daha hayale gireceğiz. 
 
• Hakaik-i imaniye ile tedavi edilip zulümatın dağıtıldığı ve bütün dalalet ve helaket 

kapılarının kapatıldığı yerdir. 
 
Bu serbest bölgeyi insanlar bilse, acile gelenlerin yüzde doksanı gelmez herhâlde 
dedim Ankara’da bir uzman doktora. O da “yüzde doksan sekizi gelmez, abi” dedi. 
Acile vesvese ile, vehim ile, korku ile geliyorlar. Hiçbir şeyleri de yok. Bu dersleri 
dinlerken, hakaik-i imaniye olduğundan, tıp fakültesinde ders dinliyor gibisiniz. Bu 
tahayyül ve tasavvurun tamir edildiği seminere geldiniz siz. Serbest bölgedeki kara 
bulutların kaldırıldığı, korku yerine ümidin basıldığı derstir bu. 
 
• Za’f-u aczini ve 
     Fakr-u ihtiyacını 
• Hayat ve vücud yükünü à O’nun kudretine ve rahmetine teslim edip, kendine 

yüklemeyip, belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makamın 
bulunduğu sistem. 

tevekkül ve teslim ile tedavi yolu açıldığı yerdir. 
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• Kendisinin “natık bir hayvan” değil, belki hakikî bir insan ve makbul bir misafir-i 
Rahman olduğunun bilindiği yerdir. 

• Dünyanın, misafir-i Rahman olduğunu, 
• Dünyadaki mevcudat ise, esma-i İlahiyenin âyineleri olduklarını, 
• Masnuat ise, her vakit tazelenen mektubat-ı Samedaniye olduklarını 

 
• İnsanın      à fani dünyadan ve 

            à zeval-i eşyadan ve 
            à hubb-u hayattan 

• Evhamın zulümatından kurtarıldığı yer. 
 

• Mevt ve 
Eceli, 

 
Mevt ve ecel. Mevt; terhistir. Ecel ise; terhis sebebidir, kanser, trafik kazası vs. gibi. 
Mevt; vakittir. Ecel ise; şekildir. Biri tahayyül, biri tasavvur. Mevt; visal, ecel; mülakat 
oluyor. Bunun mukaddemesi olarak gösterildiği yerdir. Mevti ve eceli, visal ve mülakata 
dönüştürülen yerdir. 
 
Sual: Bunu tılsım mı yapıyor? 
Elcevab: Evet, mesela 8.sözde kuyuya düştü, arkada aslan, aşağıda canavar, 
duvarda asıldığı ağacın köklerini kemiren hayvanlar vs. Ne ile kurtuluyor, orası 
değişiyor? Tılsımla. Tılsımı anlayınca, olay değişti. İşte tılsımın yeri serbest bölge. 
Mevt ve eceli; visal ve mülakat olarak değiştiren yer. Ölüm korkusu, kefen korkusu, 
imansızlık vs. yılan, çıyan, akreplere, yağmurda, karanlıkta, yalnız, kimsesiz à 
anlaşıldığı bir yerdir. Bu da menfîsi. 
 
Kabir à kimsesiz 
          à soğuk 
          à dar 
          à karanlık 
 
Üstad: “Kabir, sureta gözüktüğü gibi değil” diyor. Zahirde gözüktüğü gibi değil. 
Bildiğiniz gibi ölüm korkusu, psikolojik hastalıkların çoğunun temelini oluşturuyor. 
Serbest bölge burayı değiştirendir, eğer kontrollü olursa. Kontrolsüz olursa, hayatını 
zehirler. 
 
• Ölüm denilen firak-ı ebedî telakki ettiği ölüm yaralarının tedavi edildiği yer. 
Ölüm, firak-ı ebedî olarak kabul ediliyor. Ölüm, firak-ı ebedî iken, Üstad diyor ki: “tahvil-
i vücuddur, ıtlak-ı ruhtur, tebdil-i mekândır” yani terhistir. Firak-ı ebedî nerde, terhis 
nerde? Serbest bölge yapıyor bunu. Biz Müslümanlar terhis olacağız, terhis. 
Ölmeyeceğiz inşallah. Bedene “Ben” dediğimizden oluyor bu korkular, düşünceler. 
 

anlaşıldıkları 
yer 

gelen yaraları güzelce tedavi 
edildiği yer. 

Alem-i berzaha giden ve alem-i bekada olan ahbablara  
à visal ve 
à mülakat 

mukaddemesi olarak gösterildiği sistem. 

Serbest bölge burasını değiştiriyor. 
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Nokta-i Nazar: Biz bedende hayat var zannediyoruz. Aslında hayatın içinde 
beden var. 
 
Beden, donmuş hayattır. Adam buzun içinde su var zannediyor. Hayır, suyun içinde 
buz var, hatta onun sıfatı. Masa, tahta, beden, kitap, defter, kalem à hayattan 
yaratılmış. Maddesi hayattır. Yaratan kudrettir. Program ilimdir. Takdir etmek iradedir. 
Buz, suyun donmuş halidir. Beden nedir? Hayatın donmuş halidir. O zaman, bedenin 
içinde hayat yok. Beden hayatın içinde. Bunu tefrik ettiğin anda, ölüm terhistir. Eğer 
bedenin içinde hayat varsa, kabirdesin. Eğer beden hayatın içindeyse, kabirden çıktın 
zaten. Ölen, ölmeyecek. Ölmeyen, ölecek. Beden ile ruh ilişkisini çözen, kabirden 
çıkar. 
 
Nokta-i Nazar: Buz yok olmuyor ki; buz suya dönüşüyor. Terhis bu işte. Beden de 
hayata dönüşüyor. Aslına dönüşüyor. 
 
Hayat bedende mi, beden mi hayatta? Hayat mı ölümde, ölüm mü hayatta? Yuhyi ve 
Yumit. İkisi aynı yerde. Su mu buzda, buz mu suda? Bugüne kadar hep içimizde hayat 
var biliyorduk. Hepimiz buzun içinde su var biliyorduk, şuursuz olarak. Öyle değil işte. 
Bildiğin anda, kabirden çıkıyorsun. Adam kabire girmekten korkuyor. Kabirdesin zaten, 
çıkman lazım. Kabir, düşüncelerin, serbest bölge. Kabir bu. Allah Resulü asm: 
“Ölmeden önce ölünüz.” buyurmuş. Biz ölmüşüz de, öldüğümüzü bilmiyoruz. 
Gömülmüşüz serbest bölgede, çık oradan. Kimisi kadına gömülmüş, kimisi paraya 
gömülmüş, kimisi erkeğe gömülmüş, kimisi kariyere gömülmüş, kimisi hased, kimisi 
gıybet, kimisi cimrilikte gömülmüş. Acayip acayip mezarlıklar var. Üstad “Ey müteharrik 
mezarlıklar, bedbahtlar” diyor. Dolaşan adam, cimrilik mezarında ölmüş adam. Ötekisi 
gıybette, ötekisi kadında, ötekisi gururda, ötekisi erkekte. Mezarlıklar dolaşıyor. Bu 
derslerle, kabirden çıkıyoruz. “Hayat-ı dünyeviye toprağı altında ekilen çekirdekleriz” 
diye 23.sözde geçiyor. Biz toprağın altında çekirdek değil miyiz? O çekirdekten, neşv-
ü nema bulmamız gerekmiyor mu? Şimdi 23.söze göre kabirde değil miyiz? Beden 
toprak. Sen, ben derken, bedeni mi kasdediyorsun? 
 
• ”Beşerin en müthiş korkusunu izale edip 
              à en elim ve                                        à en leziz ve                          
              à kasavetli ve      berzah seyahatini   à ünsiyetli ve     bir seyahat olduğunu  
              à sıkıntılı olan                                     à ferahlı            gösterildiği…”  
 
Beşerin en müthiş korkusu, berzah seyahatidir. En elim, kasavetli ve sıkıntılı berzah 
seyahati kabir değil mi? Berzah seyahati 59 gün. 4. Söz’de (Sözler-20) iki aylık 
mesafeden bahsediyor. Ondan bir günü, dünya ömrüdür. Kalan 59 gün berzah 
seyahatidir. Bir gün sonra bir istasyon var, tren var, gemi var, otomobil vs. var diyor. 
Elim, kasavetli, sıkıntılı berzah seyahatinin bu üç sıfatını en leziz, ünsiyetli ve ferahlıya 
dönüştürüyor. En elim à en leziz olmuş. Bunlar tesadüfen denilmemiş. Kasavetli à 
ünsiyetli olmuş. Sıkıntılı à ferahlı olmuş. Bu dönüşüm nasıl oluyor ve dönüşünce neler 
oluyor; aşağıda sayacağız: 
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“Hem mü’mine der: İhtiyarın cüz’i ise; malikinin irade-i külliyesine işini bırak. İktidarın 
küçük ise, Kadir-i Mutlak’ın kudretine itimad et. Hayatın az ise, hayat-ı bakiyeyi düşün. 
Ömrün kısa ise; ebedî bir ömrün var, merak etme. Fikrin sönük ise, Kur’an’ın güneşi 
altına gir, imanın nuruyla bak ki: Yıldız böceği olan fikrin yerine her bir âyet-i Kur’an, 
birer yıldız misillü sana ışık verir. Hem hadsiz emellerin, elemlerin varsa, nihayetsiz bir 
sevap ve hadsiz bir rahmet seni bekliyor. Hem hadsiz arzuların, makasıdın varsa, 
onları düşünüp muzdarib olma. Onlar bu dünyaya sığışmaz. Onların yerleri başka 
diyardır ve onları veren de başkadır.” (Sözler 635) 
 
Sözler 635’den Serbest Bölgeye bakan cümlelerin izahı, çıkarımlar: 

1. İhtiyarın cüz’i ise; kendi malikinin irade-i külliyesine işini bırak. 
2. İktidarın küçük ise, Kadir-i Mutlak’ın kudretine itimad et. 
3. Hayatın az ise, hayat-ı bakiyeyi düşün. 
4. Ömrün kısa ise; ebedî bir ömrün var, merak etme. 
5. Fikrin sönük ise, Kur’an’ın güneşi altına gir. 
6. İmanın nuruyla bak ki: Yıldız böceği olan fikrin yerine her bir âyet-i Kur’an, birer 

yıldız misillü sana ışık verir. 
7. Hem hadsiz emellerin, elemlerin varsa, nihayetsiz bir sevap ve hadsiz bir 

rahmet seni bekliyor. 
8. Hem hadsiz arzuların, makasıdın varsa, onları düşünüp muzdarib olma. Onlar 

bu dünyaya sığışmaz. Onların yerleri başka diyardır ve onları veren de başkadır. 
(Burada bulamazsın. Muhali taleb etme. Kendine kötülük yapmış olursun.) 

 
Bu noktalardan, bu nazarla bakarsan, o elim, kasavetli, sıkıntılı berzah seyahati leziz, 
ünsiyetli, ferahlı bir seyahate dönüşür. 

 
“Hem der: Ey insan! Sen kendine malik değilsin. Sen, kudreti nihayetsiz bir Kadir, 
rahmeti hadsiz bir Rahim-i Zat-ı Zülcelal’in memluküsün. Öyle ise sen, kendi hayatını 
kendine yükleyip zahmet çekme; Çünkü hayatı veren odur, idare eden de odur. Hem 
dünya sahipsiz değil ki, sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp 
merak etme; Çünkü onun sahibi Hakîm’dir, Alîm’dir. Sen de misafirsin; fuzulî olarak 
karışma, karıştırma. Hem insanlar, hayvanlar gibi mevcudat, başıboş değiller; belki 
vazifedar memurdurlar. Bir Hakîm-i Rahîm’in nazarındadırlar. Onların âlâm ve 
meşakkatlerini düşünüp, ruhuna elem çektirme. Ve onların Hâlık-ı Rahîm’inin 
rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. Hem sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan 
ta taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye kadar bütün eşyanın dizginleri, o Rahim-i Hakîm’in 
elindedirler. O Hakîm’dir, abes iş yapmaz. Rahîm’dir, rahimiyeti çoktur. Yaptığı her 
işinde bir nevi lütuf var.” (Sözler 636) 
 
Çıkarımlar: 

1. Sen kendine malik değilsin. Öyle ise sen, kendi hayatını kendine yükleyip 
zahmet çekme anlayışının olduğu yer. Serbest bölgeye mutlaka hâkim olmaya 
çalışma. 
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Hayatın yükünü yükleten serbest bölge. Serbest bölge beka istiyor, ahireti burada 
yaşamak istiyor, her isteğinin yerine gelmesini istiyor, dert keder istemiyor, çünkü her 
şey burada. Onu burada istiyor. O zaman bunun istediğini anla! Sen değilsin bu! Muhali 
taleb ediyor, kendisine kötülük yapıyor. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak 
ne ise, bunun istekleri de böyledir. 
 
(Serbest bölgenin yaptırdığı diğer şeyler:) 

2. Sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvalini düşünüp merak etme. 
Fuzulî olarak karışma, karıştırma. 

• Karışma à tahayyül     Karıştırma à tasavvur 
• Karışma à fiilî              Karıştırma à fikrî 

 
Nokta-i Nazar: Emr-i nisbî à karışma, emr-i itibarî à karıştırma 
 

3. Mevcudatın âlâm ve meşakkatlerini düşünüp, ruhuna elem çektirme. Ve onların 
Halık-ı Rahim’inin rahmetinden daha ileri şefkatini sürme. 

4. Sana düşmanlık vaziyetini alan mikroptan ta taun ve tufan ve kaht ve zelzeleye 
kadar bütün eşyanın dizginleri, o Rahim-i Hakim’in elindedirler. O Hakim’dir, 
abes iş yapmaz. Rahim’dir, rahimiyeti çoktur. Yaptığı her işinde bir nevi lütuf 
var. 

 
Metnin devamından çıkarımlar: 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
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5. Şu alem çendan fanidir, fakat ebedî bir alemin levazımatını yetiştiriyor. Zaildir, 
geçicidir; fakat bâki meyveler veriyor, bâki bir zatın bâki esmasının cilvelerini 
gösteriyor. Lezzetleri az, elemleri çoktur, fakat Rahman-ı Rahim’in iltifatatı, 
zevalsiz hakikî lezzetlerdir. Elemler ise sevab cihetiyle manevî lezzet 
yetiştiriyor. Meşru daire; ruh ve kalb ve nefsin bütün lezzetlerine, safalarına, 
keyiflerine kâfidir. Gayr-ı meşru daireye girme. Çünkü o dairedeki bir lezzetin 
bazen bin elemi var. Hem hakikî ve daimî lezzet olan iltifatat-ı Rahmaniyeyi 
kaybetmeğe sebebdir.  

 
Bu manalar ile serbest bölge vasatta kalabilir, vasata getiriyor bu bakış tarzıyla! Eğer 
olumsuzlukları tercih edersen, esfel-i safiline insanı öyle bir sukut ettiriyor ki; hiçbir 
medeniyet, hiçbir felsefe ona çare bulamadıkları ve o derin zulümat kuyusundan hiçbir 
terakkiyat-ı beşeriye, hiçbir kemalat-ı fenniye insanı çıkaramaz. Ancak doğru 
düşünmekten, doğru, doğru ve istikametli itikaddan ve iman ve amel-i salih ile o esfel-
i safiline sukuttan insanı a’la-yı illiyine çıkarır. Ve o derin kuyuyu terakkiyat-ı 
maneviyenin basamaklarıyla ve tekemmülat-ı ruhiyenin cihazatıyla dolduruyor. İşte 
bunların ilk zemini tahayyül ve tasavvur. Aynı şey seni batırıyor, aynı şey seni çıkarıyor. 
 
İnsanlığın ilk mukaddemesi olan serbest bölge doğru zamanda, doğru malzemelerle, 
doğru insanlarla ve doğru yerde doldurulursa; beşerin uzun ve fırtınalı ve dağdağalı 
olan ebed tarafındaki yolculuğunu gayet derecede teshil eder ve kolaylaştırır. Bin, belki 
elli bin senelik mesafeyi bir günde kestirecek vesaitini gösterir. Ve insanın O’na memur 
abd ve bir vazifedar misafir vaziyetini verir. Hem dünyada, hem berzahî ve uhrevî 
menzillerde kemal-i rahatla seyahatini temin eder. Oralarda berk ve burak süratinde 
geçirir. Buna da asrın imamlarının düsturlar ve kaideleriyle olabileceğini gösterir. 
 
Serbest bölge, asrın imamlarının düsturlarıyla ve kaideleriyle kontrol edilir, 
vasata getirilir. Başka imkânı yoktur. Bende sıkıntı çekiyorum, azab çekiyorum bazen. 
Bakıyorum ki bu azabın sebebi, serbest bölgeyi o an kullanamıyorum. Bundan 
anlayacaksın ki, şu an serbest bölgeye şeytan ve türevleri aktif. Yani burayı kontrol 
edebilmek her daim mümkün değildir, bunu bil. Kontrol etmenin yolu, kontrol etmeye 
çalışmamak. Fakat buranın yönetimini alabilirsin tam kontrol edemezsen de. O da 
şudur: Kabloyu kes! Terk! Tam kesemezsin elbet, çünkü bir kablonun içinde belki yüz 
tane kıl gibi teller var. Yetmiş tanesini kestiysen, Allah bereket versin. Atsın otuz tane, 
olsun. Yüzde elliyi kes de. Mesela bir bahçeyi kurutmak için tek tek ağaçlara asit 
dökeceğine suyunu kes yeter. Aslan ata nasıl dönüşüyor bak. Kafa iksirleniyor, kalb 
mayalanıyor. Üstteki aslan, aşağıdaki canavar, kuyunun kenarındaki o incir, incirin 
kökündeki fare; hepsi nasıl tersine dönüyor? Aslan ata, canavar kapıya dönüyor, duvar 
açılıyor. Bunlar tılsımla oluyor. Tılsımla iksirleniyorsun, kalb de mayalanıyor. Tılsım à 
Terk. 
 
Şeytan mahlûktur, enerji atar. Kur’an’da söylüyor, vehim atar, düşünce. ‘Ben yalnız 
düşünce atıyorum’ diyor, vehim. Açık saçık gelince ‘bak’ diyor. Veya ‘evde teksin, 
youtube’u aç’ diyor. Peygamberimizin bir hadisi var bil-mana: “Bir haram geldiği 
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zaman, Allah korkusundan kafayı çevirdiğiniz anda, oradan alacağın me’nus bir 
lezzetten fazla Allah bu mü’minin kalbine iman lezzetini tattırır.” Şimdi ‘bak, bak’ diye 
dürtü var. Konsantre ile içimizde gizli olan bedensel enerji nasıl çıkıyorsa, tefekkürle 
de iman böyle çıkıyor. Kâfirin tefekkürü yoktur, düşüncesi vardır. Anlatacağım şu: ‘bak, 
bak’ diye bir enerji var, kasları, lifleri hepsini aktif etmiş. Bu enerjidir, realitedir, yok 
olmaz bu. ‘Bak’ dediği halde içim yana yana geçtim. Bakmayınca o enerji ne olur? O 
soğuya soğuya, şeytanın o ‘bak’ enerjisi à hayır oluyor. “Yubeddilullah seyyiati 
hasenat” à seyyiat hasenat oldu işte. Şeytanın enerjisi, enerjin oluyor. Ademden 
vücuda çıktı. Şer kabiliyeti, hayra inkılap etti. 
 

6. Hem sendeki nihayetsiz muhabbet kabiliyetini, çirkin ve noksan ve şerûr ve 
sana muzır olan nefs-i emarene verme. Kendi hevesini kendine Mabud ittihaz 
etme. Bu anlayışın ilk çekirdeğini serbest bölge oluştur. 

 
Burada hâkim olan à niyet. Niyetine göre diğer meratibleri aktif ediyor. Niyeti, hayrı 
çekiyor. Hayr-ı mutlaktan hayır gelir. Bu yukarıda zikredilen iki zıd tarafın 
muvazenesini, dengesinin temelini oluşturuyorlar. Bu noktadan sanki serbest 
bölge ile Cennet ve Cehennem âlemlerini netice verecek, götürecek “köprü” 
vazifesini yapıyor serbest bölge. Birbirlerine zıd olanların arasında bir köprüdür 
serbest bölge. 
 
Nokta-i Nazar: Münezzeh à zıdlar var. Mukaddes à zıdlar yok. Bu cihetten serbest 
bölge à münezzeh. Diğer meratibler à mukaddes. 
 
Şemaya ekleme yapıyoruz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 
• ADEM 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 
• VÜCUD  

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
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Nokta-i Nazar: Serbest bölgeye kabir dedik. Kabrin nuru teheccüddür. Serbest 
bölgeye ışık, teheccüd namazından gelir.  
 
Kabrin bir sıfatı; karanlık. Onu aydınlatan, teheccüd namazı. Kabrin diğer bir sıfatı olan 
kimsesizliği, Münker Nekir’in gideriyor. 
 

7. Sırat köprüsü 1-) kılıçtan keskin. Yani Sünnet-i Seniye dairesindeki şeriat. 2-) 
kıldan ince. Yani: itikad ve iman esaslarındaki şirk, küfür, dalalet, bid’atlardan 
sıyrılıp ,sadakatlı, adaletli, dış ve iç alemin dengelerini oturtan ve zahir ve batın 
ilimlerle donatılıp korunmak. Bu da kıldan ince ve karanlık bir zeminda, kara ve 
siyah bir taşta, siyah karıncanın ayak sesi kadar ince dengeleri barındırıyor; şirk. 

 
Sırat köprüsü; kılıçtan keskin, kıldan ince. Geçeceğiz değil mi? Geçiyoruz zaten! Sureti 
burada, hakikatı orada. Kılıç; şeriattır. Kıl ise; itikad ve iman. O zaman sen itikad 
bozukluğunu Sünnet-i Seniyeye uyarak, itikadını düzelterek yaşıyorsan, sen sırat 
köprüsünü geçiyorsun. Kılıç; fiil, İslamiyet. Kıldan ince; itikad. İtikadımızı doğru, 
amelimizi de doğru yaşarsak, cadde gibi olan sırat köprüsünü şu anda zaten 
geçiyorsun. 
 

8. Nasıl ki Münker à imanî mevzular, esaslar, hakikatlar 
            Nekir     à rehberler ki lahikalar, ölçüler 

 
Önce Münker, sonra Nekir. İtikad sorulacak ilk önce. Sonra hayatlar, yaşantılar 
sorulacak. Reddettiklerin, onayladıkların. Önce iman, sonra İslamiyet. İlk önce “Allah’ın 
kim?” diye sormayacaklar. “Rabbin kim?” sorulacak. Para mı, kariyer mi, şöhret mi, 
sağlık mı? Çoğu insanlar; hayatlarını, bedenlerini, uzun ömrü putlaştırmış. Yat kalk 
beden. Ruhu, namazı unutmuşlar. 
 

• Münker; itikaddır à kıldan ince 
• Nekir; şeriat à kılıçtan keskin 
• Birisi Uluhiyet, birisi Rububiyet. 

 
9. Dimağın serbest bölgesindeki iki esas olan à tahayyül 

                                                                     à tasavvur 
Allah-u alem: Tahayyül  à Rehberler. Ölçüler. Hedefler. 
                      Tasavvur à Hakikatlar. Esaslar. 
Tahayyül à Nekir 
Tasavvur à Münker 

 
Tahayyül; eylemler. Tasavvur; itikadlar. 
 
Sual: Burada ilk önce Nekir oldu, sonra Münker? 
Elcevab: Burası serbest bölge olduğu için, ilk önce terk yani La-ilahe, sonra İllallah. 
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Nokta-i Nazar: Münker; kalb. Nekir; dimağ gibi gözüküyor. 
 
Tahayyül; mekânı anlatır. Tahayyül; şekildir. Şekilsiz hayal olmaz. Şekil; mekandır. 
Kafanızdaki mekânı; tahayyül oluşturur. O zaman mekân; eylemdir, çünkü mekân 
eylemi gösterir, eylemin kendisidir. Tasavvur ise; mekân değildir, düşüncelerdir, 
kafamızdaki zamana bakar. Münker-Nekir. Bir tanesi eylem, bir tanesi itikad. Tahayyül; 
eylem. Tasavvur; itikad. Bu dimağın meratibinden olan itikad değil. İtikadımızı 
oluşturan şeyler. Nasıl ki tasdik; ilimdi, fikrî iltizamdı. Sistemdeki iltizam da; fiilî 
iltizamdı. Aynen bunun gibi; eylemlerimizle tahayyül kıblesine konulur ve doğru yerde, 
doğru insanlarla, doğru zamanda doğru işi yapmakla tasavvur kıblesine konulur, 
fikriyatımız o olur. Hazreti Ömer ra’ın dediği gibi: “Nasıl yaşarsanız, öyle inanırsınız. 
Nasıl inanırsanız, öyle yaşarsınız.” 
 
Sual: Ben istediğim zaman mekândan zamana geçebilirim değil mi? 
Elcevab: Evet, zaten mekânsız zaman, zamansız mekan yok ki. 
 
Sual: Kelam gibi midir? 
Elcevab: Evet, kelam da ikisini cem etmiş. 
 
O zaman serbest bölge: Hususî dünyanı Cennet ve Cehenneme götüren, 
bağlayan “sırat köprüsüne” benziyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eylem itikad 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 
• ADEM 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 
• VÜCUD 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
                   

Vicdan 
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10. Hem nasıl ki haşir meydanındaki mizanın, hesabın yani doğrunun ve yanlışın 
ayrıldığı mahkemenin küçük bir numunesi vicdandır. Alemlerin haritası da 
kalbdir. 

 
Ahirette cezası olan, mükafatı olan bir fiilin, bir itikadın dünyada uyanık olan vicdan 
hisseder, vicdan azabı çektirir. Ahirette kazanacak mıyım, kaybedecek miyim diye 
vicdanına sor. O sana söylüyor. 
 
Dimağdakileri vicdana aktaran dimağ sistemi, yol, koridor à iz’andır. Akıl; bitaraf, 
berzahtır. Nasıl ki haşir meydanındaki mahkeme à vicdan. Haşir meydanında; hak- 
batıl, doğru- yanlış, iman-küfür gibi zıdların toplandığı yerdir. Acaba insandaki 
serbest bölge haşir meydanı olmasın? Çünkü serbest bölgede; 

• her çeşit zıdların bulunduğu 
• her şeyin her mertebesi bulunduğu 
• her daim tamamına hakim olmak ehass-ı havassa müesser olan  
• ebedî hayatı iksirleyip mayalayan 

 
Nokta-i Nazar: Ben baba iken, aynı zamanda dayıyım, aynı zamanda amcayım, aynı 
zamanda evladım. Serbest bölgeye baba olarak bakınca, dayı olarak bakınca, amca 
olarak bakınca, tek kul olarak bakınca, farklı mana alıyor. Aynı zamanda sırat, aynı 
zamanda haşir, aynı zamanda Burak, aynı zamanda Münker-Nekir oluyor serbest 
bölge. Ne olarak bakarsan, ona göre şekil alıyor, değişiyor ve bana öyle görünüyor. 
 

1. Her şeyin her şekilde bulunabileceği,  
2. Her şeyin her mertebesi bulunabileceği, 
3. Her daim insanın kontrolünde olamayacağı, 
4. İnsanın tılsım ile (serbest bölge) kafayı (diğer meratibleri) iksirleyip, kalbi 

mayalandırıp değiştirip dönüştürendir. 
 

Böyle bir sistem dimağımızda her daim akşam sabah, çocuk yaşlı devamlı çalışan 
sistem. Sistemin gecesi yok, gündüzü yok. Dikkat edersen, kafanın içerisi karanlıktır. 
Ehl-i diyor ki: “Zerre kadar delik olsa, ışık girse, şekil göremezsiniz, renk göremezsiniz.” 
Bu nedenle kafanın içi karanlıktır. Bütün sesleri duyabilmek ve ayırt edebilmek için, 
kafanın içi sessiz olması lazım. Bütün tatları, lezzetleri alabilmek için, kafanın içinde 
tat, koku olmaması lazım. Kafa bu noktadan sanki adem!  
 
Aydınlık karanlık zeminde ortaya çıkıyor. Lezzet, lezzetsiz zeminde çıkıyor. Ses, sessiz 
ortamda çıkıyor. Ses nasıl orda ortaya çıkıyor? Cd’yi kulağına daya. Bir şey duyuyor 
musun? Ama bilgisayara tak, ses çıkıyor. Cd’de nasıl ses, görüntü kodlanmış ise, 
kafamıza da öyle kodlanmış. Hiç kimse inanır mıydı bu cd’de manzara var, köpek, 
yılan, atlar, mağaralar, ilim, âlim var. Ses ve görüntü burada. Görüntü görüntüsüzde, 
karanlıkta. Ses sessizde. Hayat bilgisayarına, dimağa cd’i sokuyoruz. 
 
Sual: Cd’yi bilgisayara soktunuz ve mesela beni gördünüz. Hangisi gerçek ben’im? 
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Elcevab: Hepsi sensin, çünkü timsal-i suretin. Misal: ben Kur’an okurken geldi birisi. 
‘Git kardeş’ diyorum, gitmiyor. Kur’an’ımın içine girdi. Beni mecbur ediyor. 
sadakallahulazim diyerek ellerimi açıp okumamın ortasında dua ediyorum: “Ya Rab, 
ona da merhamet et, bana da merhamet et. Allah’ım, derdi varsa kaldır.” Sonra 
besmele ile tekrar Kur’an’ıma dönüyorum. Artık istesem de gelmiyor. Kur’an’ıma giren 
hangisi? O timsal-i suretidir. Buraya geldi. O gelmese, benim kafaya sinyal vermese, 
benim serbest bölgemde olmaz bu. Onun haberi bile yok. Benim de ondan haberim 
yok. Kim getiriyor? Şahs-ı manevî yapıyor.  
 
Şahs-ı manevî diyor ki: “Hasan, şu kardeşin bir fatiha’ya ihtiyacı var, hemen gönder 
ona.” Şahs-ı manevî ölüm anında da böyle yardım ediyor. Şahs-ı manevî aklıma fikir 
veriyor, kalbime meyil veriyor. Şahs-ı manevî; bütün nurcuların kafasından çıkanları 
tencereye kat, bütün nurcuların fikirlerini, tefekkürlerini tencereye kat, 
kalblerindekilerini de kat, ruhtaki latifeleri de kat, eylemdeki yaşantılarındaki enerjileri 
de kat, karıştır, toplamı şahs-ı manevîdir. 
 

• Akıllardaki fikirlerin 
• Kalblerdeki hislerin 
• Ruhlardaki latifelerin 
• Eylemdeki enerjilerin 

 
Şahs-ı manevî böyle kâmil oluyor. Bütün nurcuların akılları kadar akıllılığı, bütün 
nurcuların maneviyatı kadar maneviyatı, bütün nurcuların ruhları kadar ruhu, bütün 
nurcuların yaşantısı kadar doğru yaşantısına sahip. Menfîsi yok. Menfî sirayet etmez, 
günahlar sirayet etmez. Hayırlar sirayet eder. O şahs-ı manevî akıllıdır, çünkü akılların 
toplamıdır. O şahs-ı manevî kalblidir, çünkü kalblerin toplamıdır. O şahs-ı manevî 
ruhludur, çünkü ruhların toplamıdır. O şahs-ı manevî doğrudur, çünkü doğru eylemlerin 
hulasasıdır. Ölüm anında da ve şu anda da aklına fikir veren, kalbine ilham eden à 
odur. Sekeratta da bırakmıyor, yardım ediyor. Buna delil şu: Kur’an-ı Kerim kabirde 
sizin enis yoldaşınız olacak deniliyor. 
 
Böyle bir sistem dimağımızda her daim akşam sabah, çocuk yaşlı devamlı çalışan 
sistem. Buraya tam hâkim olan; 
à huzur-u etemm sahibleri, ki peygamberler 
à huzur-u daimi sahibleri, ki asrın imamları 
à bizler ise peyder pey, zaman zaman nisbî hakimiyetlerimiz oluyor. 
 
Huzur-u etemm peygamberlerde ise, peygamberin sünnetine bilfiil olmasa da, bil-niyet, 
bil-kasd, bil-irade, bil-cehd, bil-gayret (11.Lem’a) takip edenlerde derece derece, 
oluyor. 
 
Peygamberler ile asrın imamların arasındaki usul bakımında kaide olarak farkı şu: 
Peygamberler masumdurlar ve mahfuzdurlar. Yani günahsızdırlar ve korunuyorlar. 

Toplamı à Şahs-ı Manevî 
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Asrın imamları ise masumdurlar ama Cebrail ile korunmazlar, mahfuz değiller ama 
masumdurlar. Günah-ı kebairleri yoktur. 
 
Nokta-i Nazar: 

• Mahfuz yönleri  à Risalete,    à Nübüvvet, Resuller 
• Masum yönleri  à Velayete bakıyor  à Velayet, Veliler 

 
Asrın imamlarında Nübüvvet yok, Velayet var. Bu şunu da isbat ediyor: Velayet, 
nübüvvetten üstündür diyenlere velayet, nübüvvete yetişemediğini gösteriyor. 
 
23.12.2018                                  
Küçükçekmece/İstanbul 
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Ben, “La ilahe” ile olumsuzlayarak, olumsuzlanamayacak yere varmayı ve oraya dikkati 
çekmek istiyorum. Olumsuzlayarak yani giydiğim battaniyeleri çıkartarak -çıkar 
gömleğini, çıkar atletini, çıkar vücudunu, hissiyatını, fikriyatını, latifelerini- öyle bir hale 
geleceksin ki, artık çıkartacak bir şey bulamayacaksın. 
 
Kâinat aynasıyla kendini bilmek, enfüse geçmek; Kâinatı ayna yap. Onunla kendini 
bilmek, çünkü insanın açılımıdır. İnsan; kâinat-ı suğradır. Kâinat; insan-ı ekberdir. 
 
Nokta-i Nazar: Aslında afaki tefekkürümüzü enfüse getirme metodudur bu. 
 
Enfüse gelmek için afakı kullanmışız ama belirli bir yere gelince, mesela 24. Mektup’da 
Üstad: Sanattan Sanatkâra gitmeyi, esmaların iktizalarıyla meşgul oldum. Bu bana bir 
sene yetti diyor. Çiçekten Mülevvin ismine, eşyadan Allah’ın isbatına, bir de esmaların 
muktezalarıyla Cenab-ı Hakka gitmek, Üstada bir sene kâfi geldi! Sonra ülfet belasına 
duçar olmuş. Kur’an’a bile ülfetim oldu diyor! Bir latifem hariç diyor. Kur’an’a ülfet 
olursa, Risale-i Nur’a ülfet olmaz mı? Hepimizin başına geliyor. Sebebi de biziz.  
 
Sual: Gideceğimiz yolu yöntemiyle sizden duymak istiyoruz. 
Elcevab: Şu üçü aynı: 1.Şecere-i hilkat/Kâinat 2. Kur’an ve 3. İnsan. Birbirinin içinde 
açılımlarıdır. Allah cc bile “Beni tanımak mı istiyorsun? Kendini tanı!” diyor. Ne ile 
tanıyacağım? Kâinatla anlamlandırılması gerekiyor. Anlamlanacaksın ki, 
anlamlandırasın! Mevcudatla taşınman gerekiyor. Merkeze; Hakikat-ı 
Muhammediyeyi asm koyacaksın, Şahsiyet-i Muhammediyeyi asm koyacaksın. Kâinat 
açılımı, biz o Nur-u Muhammedînin asm temessülatıyız, cilve, cemal, nakış, sanatız. 
Kâinata baktığın zaman mesela sokaktaki içki içmiş, gayr-i meşru işte çalışan bir kadın, 
meyhane, cami imamı, İmam-ı Rabbanî, İsa as, Muhammed asm, Âdem as à küllî 
bakman için, hepsinden arkaya geçeceksin, adeta -haşa tefekkür-ü küfür, küfür değil- 
Allah cc bana “gel bak, sen yaratılmadın daha, cevhersin, dur yanımda, senin 
yaratılmana Sen şahid ol” diyor. “Seyret kendi açılımını!” Allah canibinden, Kudret’i 
azameti altında sana giydirilen açılımlarla bak. Kendi yaratılmana sen şahid ol. 
Varlığın arkasına geç. Bu küllî bir nazardır. Neticesi: sokaktaki basit sarhoş à o 
ben’im. Gayr-i meşru çalışan kadın à o ben’im. İsa à ben’im. Musa à ben’im. Âdem 
à ben’im. Hepsi benim açılımlarım. Madem kâinatın çekirdeği benim. Mesela ben içki 
içseydim, nasıl olurdum, işte o sarhoş adam gibi olurdum. Kurumuş dal da, yaş dal da, 
koku da, çekirdek de, yaprak da à hep çekirdeğin dışa vuruşudur. Merkezde insandır. 
Meyve ağacın sonudur ama meyvedeki çekirdek, ağacın başıdır. O cihetle bak. Bu 
sefer zahirden gitmek, dönüp ağaca bakmaktır. Fakat enfüse taşınmak, o çekirdek 
mesabesinde kökten ağaca bakmaktır. O çekirdek bir cihette ağacın sonucudur, bir 
cihette ağacın başıdır. 
 
Adem var, adem-i mutlak yoktur. Adem-i mutlak olsa, düşünen kafa olmaması 
gerekiyor. Adem-i mutlak yoktur, çünkü Üstad karşısına İlm-i muhit-i Ezeli’yi koyuyor. 
Adem-i sırfa kaçamaz diyor. Adem-i mutlak olduğu zaman, onun varlığını iddia eden 
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akıl da olmaması gerekiyor, çünkü adem-i mutlakanın ihatası seni de içine alır, aklında 
olmaz. Adem-i mutlak varsa, İlm-i muhit de yok, sen de yoksun zaten. 
 
• Cevher olanlar, öz olanlar, sıfatlar göremezler, bilemezler. 
 
Evamir-i tekviniye; 

ð İhtiyaç 
ð İştiyak 
ð İncizab 
ð Meyil 

 
Evamir-i tekviniye, özdür. Ağacın çekirdeğinde bunu göremezsiniz. Çekirdeğe bıçakla 
vurduğunuz zaman, maddesini görürsünüz. O programdaki yazılım budur. Onu 
göremezsiniz. Niçin göremezsiniz? Sıfat olanlar, özü göremezler. Özler de 
gözükmezler. Sorun gözükmeyende değil, görmek isteyenlerin sorunudur. Allah’ın 
görünmemesi, gözükmediğinden değildir, göremeyenlerin sorunudur. Allah, şiddet-i 
zuhuruyla ortadadır. Gözükmez değil. Göremiyorum demek sorun sendedir. 
Çekirdekteki program gibi.  
 
• Cevher olanlar, öz olanlar, sıfatlar göremezler, bilemezler. Sen bunları avlarınla 

görürsün. 
 
Yani bunları yöntemle alırsın. Sargan yılanı yakalamak için, lambayla giderler, olta gibi 
bir şey olmaz. Gemide projektör tutarlar, suyun üzerinde yüzerler. O yılan balığı 
projektörü görünce, bayılıyor. Projektörü oynattıkları anda, o yine kurşun gibi gider. 
Projektörü oynatmadan onu kepçeyle yakalarlar. Bunu avlama yöntemi ışıktır. 
Palamutu yakalamak için ise oltayı bırakırsın, motor hızlı giderken arkadan kapar. 
Mezgit ise yerin o kadar dibindedir ki, yemi de illa ağzının yanına indireceksin. Balık 
avlamak için böyle yöntem var da, insanları avlamak içi yani onları hakikata barıştırmak 
ve tanıştırmak için, tek yöntem yeterli mi? “Hakikata gidecek yol, mahlûkatın nefesleri 
sayısınca çeşitlidir.” Mübalağa değil, belki nakıstır. 
 
Göz à Basar, Kulak à Semi’ sıfatını, Ruh à Ruhla, Akıl à Akılla, eşyanın suretini 
gözle görür ve bilir ve fark edersin. 
 
• Peki, özü ne ile göreceksin? à Özünle. 
 
Aslı à aslınla. Öz olanlar, tuz değil yani. Bu nedenle öz olanlar, cevher olanlar, asıl 
olanlar, sıfatlar gibi dışa olmadıkları için ama kendilerini sıfatlarla ifade ederler. 
 
• Farkı konuşunca, cemi gösteriyorsun. 
 
Dağlar, denizler, ağaçlar à fark âlemi denilir, Furkan burası. Bunları konuşurken 
aslında cemi gösteriyorsun. 
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• Cemi konuşurken de farkı gösteriyorsun. 
 
Yani karanlıksız aydınlık, aydınlıksız karanlık olmadığı gibi. Fark âlemi, cem âlemini 
gösterir. Bu nedenle konuşuyoruz zaten. Zahirden hakikata, mülkten melekûta 
konuşurken yani aslında farkı konuşurken, ceme işaret ediyoruz. Aynı zamanda cemi 
tanımlıyoruz. Farkı anlatırken, cem bu değildir dersin. Mülkü anlatırken, öz değildir bu 
ha dersin. Merkezi bunun gibi değildir deriz. 
 
• Mülke, meleke malik oluşsun ki bu da melektir. 

 
ð İnsanda    à meleke 
ð Varlıkta                   à mülk 
ð Şecere-i hilkatte      à melaike 

 
Meleke; yani malik olduklarımız, huluklarımız, huylarımız. Huluklarımızın cem i; 
ahlaktır. Huy; huluktur. 
 
• Neyi düşünüyorsan, ona bürünüyorsun. Her bir düşünme, bir taayyündür.  
Yani ayan olmaktır, vücuda çıkmaktır, zenginliktir. 
 
Sual: “Düşünüyorsam, öyle ise varım” bu hakikatı mı ifade ediyor? 
Elcevab: Evet, bu (defteri göstererek) varsa, benim için var, kendisi için yoktur. 
Düşünüyorsam, kendim için ben varım. Eğer düşünmüyorsam, kendim için yokum. 
Başkası için ben varsam, var olsam ne olur? Düşünüyorsam, varım diyebilmek için, ne 
derler diye yaşamaman gerekiyor. 
 
• Düşüncenin kendisini düşünürsen, o ilim olur. Bu yönteme tefekkür denilir. 
 
Düşüncenin kendisini düşünmek; ilimdir. Düşünce ile, düşünmek ile eşyayı 
düşünürsen; tefekkür olur.  

• Düşünceni düşünürsen à ilim olur.   
• Düşüncen ile mülkü düşünürsen à tefekkür olur. 
• Kâfirde tefekkür yoktur, düşünmek vardır.  
• Tefekkür; sanatkârıyla eşyaya bakmaktır.  
• Düşünce ise; kendisi ile eşya arasındaki ilişkidir. 

Mevcudatla eşyayı yani eşya ile eşyayı düşünürse, ya ilişkidir ya çelişkidir. Mesela göz 
çiçeğe bakar, ilişkidir. Karanlık- aydınlık ise çelişkidir. 
 
Sual: Tefekkür, iki ilim arasındaki bağ mıdır acaba? İnsan, çiçeğe bakarken, çiçekteki 
ilmi ile çıkarıyor. Bir zat oraya ilmini aktarıyor, onun mahlûku da onun aktardığı ilmi 
diğer taraftan çıkartıyor. İlim ile ilim arasındaki bağı kurmak. 
Elcevab: Çiçeğe 1.kendimle bakıyorum, bir ilişkim var, çelişkim var.2. başka bir şeyle 
bakıyorum. Buradan bir şeyler çıkartıyorum. Bu çiçekten, bu çiçeğe bakarak çıkarttığım 
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ilim ile bu yok iken bunun yaratılmasında kullanılan ilme hiç benzemiyor. Çiçeğe bakıp, 
çiçek merkezli -çiçeği kaldırırsanız, çiçekten elde edilen ilim de yok olur, çünkü bu ilmin 
kaynağı budur- çıkartılan ilim mülktür yani düşüncedir, bilgidir. Bu kâfirde de 
Müslümanda da vardır. Bu ilimle sanatkârın canibinden bakarsan, varlığın arkasından 
bakarsan, Allah canibinden Kudreti azameti altından bakarsan, bu bakışın tefekkür 
olur. Dolayısıyla sen iki ilmi birbirine bağlıyorsun. Sen bir santralsin, santrallik 
yapıyorsun.  
 
Sual: Düşünce ile tefekkür arasındaki fark şu olabilir mi? Düşüncede, tasavvur ön 
planda yani tasavvur hâkimiyetiyle yapılana düşünce, taakkul hâkimiyetiyle 
yapılana da tefekkür diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet, harika. Tefekkür zaten taakkulün ilk kapısıdır, tasavvur ile taakkul 
arasında. Sözler 278 de şöyle sıralıyordu: 
 
Tahayyül                 Tasavvur                   Taakkul 
              
              Tevehhüm                    Tefekkür 
 

• Tevehhüm  à Tasavvurun ilk kapısı.  
• Tefekkür ise à Taakkulün ilk kapısı. 

 
Nokta-i Nazar: Su-i fehminden ve akılsızlığından dediğinde tefekkür yok. Yani tefekkür 
yoksa akıl yok. 
 
Nokta-i Nazar: Tasavvurundakileri akıl zannediyor. 
 
Harika. Bazı insanlar yani biz, tasavvurunu, taakkul zannediyor. Oysa taakkulün ilk 
kapısı; tefekkürdür. Tefekkür aktifliği nisbetinde taakkulüne girmiş demektir. 
 
Nokta-i Nazar: Zaten Üstad dimağın meratibleri için àmültebise diyor.  
 
Sual: “Neyi düşünüyorsan, ona bürünüyorsun”. Yani neyi tasavvur ediyorsak, ona 
bürünüyoruz. Tasavvur bizim daha ikinci mertebe. Nasıl büründürüyor bizi? Diğerlerine 
ne oldu? Tasdik var, iz’an var, itikad var, iman var? Tasavvur nasıl bu kadar etkili oldu? 
Elcevab: Sırf tasavvur değil, tahayyül de öyle, çünkü dimağın en kesif mertebeleri. Biz 
zaten buralardan korkmuştuk, korkmakta haklıydık, çıkamazdık. Biz direk tasdikten 
başladık dimağ derslerine. Tahayyül ayrı, bir de hayal var. Hayal bizim dışımızda bir 
şey. Onda aktiflik, faaliyet à tahayyüldür. Hayal âlemi, âlem-i misal ile bizdeki hayal. 
Hayal bizim dışımızda bir şey ama onu kontrol altına alan bizdeki sistem; tahayyüldür. 
Tasavvurla ikisi bu insanın adeta dimağın temelini oluşturuyor. En kesif oldukları için, 
en camidirler. Tasavvur o kadar acayip ki, insan düşüncesini itikad zannediyor. 
 
Sual: Ona bürünmemiz, itikad zannedilmesinden mi oluyor? 
Elcevab: Evet ama sırf o değil. Bu dinî noktada, ulvî şeylerde. 
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Mesela psikolojide: “iyi değilim” diye düşünürsen, iyi olamazsın. Veya “bugün havam 
çok iyi, bugün hiçbir şeyin moralimi bozmasına fırsat vermeyeceğim” diye 
düşündüğünde, hakikaten çok iyi olacaksın. Şu anda ben söylerken bile mutlu oldum. 
 
Sual: Mesela bir kavga anımı tahayyül ve tasavvur ediyorum. Ona büründüm. O günkü 
kızgınlık ve diğer hâletim hepsi geri geldi. Dimağım nasıl çalıştı orda? 
Elcevab: Dimağını zehirliyor. 
 
Sual: Yani orda bizim tasdik, iltizam, itikadımız çalışmıyor mu? 
Elcevab: Hayır, onlar o anda çalışmıyor. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvur o zaman müstakil çalışan bir yer gibi oldu? 
Elcevab: Serbest bölge zaten. 
 
Tahayyül ve tasavvur serbesttirler diyor Üstad (Sözler 278). Biz de bölge diyoruz. Hatta 
ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, teklif-i din altına girmezler, mesuliyet altına da girmezler, 
giremezler (Lem’alar 75). 
 

 
 
Müslümanda iz’andan kalbe yol açık. Kâfirin o yolu kapalı, hatmedilmiş. Bu nedenle 
onun tasavvuru, itikad oluyor. Yani iz’an çalışmadığı için, tasavvuru itikad zannediyor.  
 
Serbest bölge olan tahayyül ve tasavvura iki kanaldan veri atılıyor. 

Buradan vicdana 
giriyor. 
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        Bu ademe çalışıyor.                                                  Bu vücuda çalışıyor. 
 
Şeytan, vesvese atar. Cinler, vehim atar, düşünce bozukluğuna sebeb olur. Ervah-ı 
habiseler ise, itikad bozukluğunu atar. Videolar, müzikler, olumsuz düşünceler, itikad 
bozukluklarından kaynaklanıyor. Mevadd-ı şerirelerde, bid’at fiillerden çıkıyor, haram 
mekânlardan çıkıyor. 
 
Melekler ise, o an vahiy -Cebrail’in işi bitmiyor, ayetlerle aktif- hala var, çünkü beş veya 
yedi çeşit vahiy var (bak siteye dosya bölümüne). Müslüman cinler, doğru düşünceleri 
aktif eder. Ervah-ı âliyeler ise, doğru itikadlar, doğru seyirler, ilahiler veya videolar. 
Mevadd-ı âliyeler ise, doğru eylemlerdir, sünnetlerdir. 
 
Bu sistemi bilmeyen -Müslümanımdan bahsediyorum- tasavvurunda, düşüncesinde 
olan bir şey, mesela “iyi değilim, kötüyüm, galiba bu bizi aldatıyor, karım beni aldatıyor, 
kocam beni aldatıyor” gibi düşünceleri. Bazıları da bu gibi düşünceleri kendisinin kabul 
ediyor, serbest bölgeyi bilmediği için, diyor ki: “Anlamıyorum sizi, bendeki düşünceler 
niye farklı bir şeyden olsun? Ben düşünüyorsam, ben istiyorsam, bende böyle haller 
oluyorsa, ben’im bu, başka kim olabilir?” Oysa orda melek var, şeytan var. Bu serbest 
bölgeye atılanlar menfî ise, şeytan kaynaklı atılıyor, mesela ölüm korkusu, imansızlık 
korkusu. Bunlar hep Allah’sız düşünmekten kaynaklanıyor. Üstad kabir için: “Zahirde 
gözüktüğü gibi dehşetli değil” diyor. Düşünce geldi mi, hemen kafanı kaldır ve 1-
İnsanın istidadını bozan, 2- İnsanı yanlış yola sevk eden ne varsa à şeytan ve 
aveneleri tarafından geliyor (Sözler 246). Bundan geldiğini nasıl tefrik edeceğiz? 
Sözler 246 da yazıyor: “1.İnsanın fıtratını bozan 2.İnsanı yanlış yollara sevk eden 
mevadd-ı şerireler, ervah-ı habiseler” diyor. Ervah-ı habise maddeye dönüşürse, 
mevadd-ı şerire oluyor. Kanser, mevadd-ı şeriredir. Bugünkü tıp kanserin bir sebebi 
yiyecek kaynaklı diyorlar, oysa benim annem doğal beslenmesine rağmen, kanserden 
vefat etti. Ama sıkıntısı çoktu. 
 
Şimdi tasavvuruna bir düşünce geldi, buraya büründün. Elin kolun bağlandı. Eğer seni 
yanlış yollara sevk ediyorsa, sistemini bozuyorsa, bil ki şeytan ve avenelerinden 
geliyor. 
 
Sual: Buraya kadar tasdik vs. çalışmıyor ama büründürüyor mu? 
Elcevab: Evet ama oradan süzülüyor. 
 
Sual: Neyi düşünüyorsa ona bürünüyor ya, bu sistem kâfirde de çalışıyor değil mi? O 
da inkârıyla ademe bürünüyor? 
Elcevab: Evet. Zaten “inandığı gibi” muamele görecek deniliyor Sözler 142 de. 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı âliyeler 
• Mevadd-ı âliyeler  

 

Ve karşıtı à 
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Serbest bölgeden süzülüyor, süzülüyor. Taakkul bunları alıyor, imbiklerinden geçiriyor. 
Tasdike veriyor. Tasdike verince, ilim oluyor. Herkes ilimi taakkulde zannediyor. Sonra 
iz’anda imtisal oluyor. Tasdikte aynı zamanda fikrî iltizam olur. İltizamda ise fiilî iltizam 
olur. 
 
Nokta-i Nazar: Sual sormakta amaç à yapılanmak. Soru sormakta amaç à 
yapılanmak değil, yoldan çıkarmak 
 
Nokta-i Nazar: Taakkulde olan, bîtaraf olan à soru sorar. Tasdikte olan à sual sorar 
ki bu istektir, daha ilerisine gitmek için. 
 
Bu konu Sözler’de istifham-ı inkâri olarak geçiyor: Bazı inkarcılara en güzel cevap, 
soru sorarak cevap vermektir. Mesela bazıları soru sorarak, inkarını ifade eder. O soru 
inkardır. 16.sözün başındaki soru, soru gibi gözükürken, aslında tevhidin ifadesidir, 
Cenab-ı Hakk’ın ne olduğunu ifade ediyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nokta-i Nazar: Şeytan da akla ve tasavvura soru atıyor ve sanki soru o kişininmiş gibi 
sahiplendiriyor ona. 
 
Evet, konumuz da o zaten. Adam “benim isteğim bu” diyor. Oysa şeytanın en büyük 
tuzağı, kendisine tabi olana kendisini inkâr ettirmektir (13.Lem’a). İmam-ı Şafi 
Hazretleri demiş ki: “Kur’an değil, sırf Asr suresi gelseydi, insanların istikameti için 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
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yeterdi.” Allah-u âlem, bütün kanaatimle ve ruhumla söylüyorum. Ondört cilt kitap 
olmasa Risale-i Nur, sırf Lem’alar’dan 13. Lem’a olsaydı, istikamet için yeterdi. Çünkü 
şeytanı tanımlıyor. Şeytanın bendeki karşılıkları ve karşıtlarını. Onu bilince zaten 
istikameti buluyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Şemamızı üç bölgeye ayırsak. 1.Serbest bölge (tahayyül ve tasavvur), 
2. tarafsız bölge (Taakkul) ve 3.taraflı bölge (kalan meratibler). Serbest bölgeyi 
tanımladığımız gibi tarafsız ve taraflı bölgeleri de tanımlamamız gerekecek yani 
özellikleri nelerdir gibi. 
 
Mesela serbest bölgenin dört tane özelliği var: 

1. Her daim insanın kontrolünde olmayan, 
2. Her şeyin her mertebesi bulunabileceği, 
3. Her şeyin her yerde bulunabileceği, 
4. Dimağı iksirleyen, kalbi mayalandıran 
bir sistemdir. 

 
Sual: “Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar, kalb kabul etmezse…” deniliyor. Ederse ne 
olur? 
Elcevab: Ederse, onunla amel edersin. Bunun dimağla alakası yok. Şeytan kalbin 
yakınında bulunan lümme-i şeytaniye ile kalbe şüpheyi attı. Kalb kabul etmezse, 
şüpheden şetme döner. Kabul ederse, yeise atar. Allah’tan ümidini keser. Müslüman 
odur ki, hiç günah işlemez demiyor, yeise düşmezler deniliyor Kur’an’da. Kalb kabul 
ettiğine delil à yeistir. Yeis de mâni-i herkemaldir. 
 
Serbest bölge pek ciddiye almadığımız bir yer. Acayip bir zemindir aslında. Bugün 
insanların inim inim inlemesi, buhran geçirmesi, panikatak, depresyon, intiharın sebebi 
hep à serbest bölge! İntiharın sebebi, bunu bilmemek veya bilip de uygulamayı 
yapamamak. Mesela “kendimi iyi hissetmiyorum veya beni aldatıyorsun” gibi 
düşünceler geliyor. Veya işyerindesin, evdesin, asabî oldun. Eğer o anda “bu haller ve 
bu düşüncelerin sebebi herhalde serbest bölgedendir, bana şu an sinyal gönderiyorlar” 
dersen, rahatlarsın. Allah âyetinde (Kastamonu L.196 da geçiyor) “Vel kaziminel ğayza 
vel afine aninnas” buyuruyor. “Kâmil müminler odur ki, gayzlarını yutarlar, insanları 
affederler.” Nasıl olacak bu? Serbest bölgeyi tanımlayabilirsen olur bu. Düşünebiliyor 
musunuz, bakın. Benden çıkan arzu, istekler benim demek nerde? Bende gözüküyor 
ama bu serserinindir demek nerede? 
 
• Bir şeyi anlayıp, fikr edip, hissetmem için, onun sürecine girmem lazım. Yoksa onu 

nasıl hissedersin ki? O süreci yaşarsan, ‘ha, demek böyleymiş’ dersin. 
 
Bir şeyi fikr edip, hissedip, massedip, zevk etmen için, o şeyin, o duruma gelene kadar, 
onu yaşaman gerekiyor. Meşhur bir söz: damdan düşeni damdan düşen anlar. 
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• Yoksa bilirim ama anlamam. Bilim; nesneler karşısında yöntemli bilgidir. O 
olursanız, bu sefer bilemezsiniz. 

 
Yani mesela fizik; bilimdir. Nesnelere karşı yöntemi vardır. Eğer nesne olursanız, bu 
da kalkar. 
 
• Eğer elmayı araştırırsan, bilirsin ama elma olmadıkça, hissedemezsin. 
 
Elmayı araştırırsın, bilirsin. Kediyi araştırırsın mesela ne hayal ediyor, kedilerde hayal 
var mı, düşünce var mı gibi. Bunu bilmek mi istiyorsun, o zaman kediye bürüneceksin, 
o olacaksın. Fena fil kedi olacaksın. Mesela eve hırsız geldi. Yatak odamızda kasamız 
veya cevher var. Bir anahtarı var. O anahtarı nereye koyayım? Bunu çözmek için, ben 
hırsız olsam nereye bakardım diye düşünürüm ve oraya koymam. Evden çıkarken en 
kıymetli şeyinizi bir poşete koyun ve çöp tenekesine atın. Hiçbir hırsız çöp tenekesine 
bakmaz. Kedi neler hissediyor diye hissetmen için, kedi olman lazım. Kedi olursan, bu 
sefer sen olmuyorsun. 
 
• Eğer elma olmuşsan, bu sefer de elma olduğun için, bilemezsin, çünkü sen değilsin. 

Çünkü elmanın dışında değil, elmasınız artık. 
 
Eşyada da öyle. Bir şeyde fena olduğun zaman mesela şimdiki fende adam fena fil 
ampul olmuş, fena fil hücre olmuş. Adam yaşamış gitmiş. Bilim adamı kendisini kanser 
hücresi yerine koyuyor. “Ben kanser hücresi olsam, nasıl ürerim?” diye bu yolu takip 
ederek, kanser hücresine gitmeğe çalışıyor. Mantıksız bir yolu yok. Mantık yolu 
kullanıyor. O da (kanser hücresi) bir acayip mahlûk, ervah-ı habise. Adam fena fil hücre 
olmuş, ömrünü vermiş ama kendisi yok olmuş. Kanser hücresi olmuş, öyle düşünüyor. 
Buradan bakarsan, yöntemin var ama o olmadığın için, onu hissedemezsin, onu 
bilirsin. O olursan da, sen yok oluyorsun. Tek çare, tek yolu à ancak onun sanatkârıyla 
bakabilirsen, ikisini de cem edersin. 
 
Sual: İman ne demek oluyor? İman sizi kim yapıyor? 
Elcevab: Arkadaş ne demek biliyor musun? Arka-daş. Arkada taş demektir, yüktür, 
dost da değil. Bazı insanlar var, seni sen eder, bazıları da seni senden eder. İman… 
hissettiğimi hissetmişsinizdir… Muhatab-ı İlahiye. Aranızda artık hiçbir şey 
kalmamıştır. İman ve arasında ne Kur’an var, ne Peygamber var. Hiç kimse yok artık. 
Onlar, oraya gelmek içindi. 
 
Sual: Sırr-ı iman mı oldu bu? 
Elcevab: Evet. Sırr-ı imandan bahsediyorum. Kur’an ve peygamber bu bağı kurmak 
içindi. 
 
Sual: Sırr-ı iman, imanın kalktığı yerde mi? 
Elcevab: İmanın kalktığı yer, fenafillahta. Orada beşeriyeti yok artık. Bir meratib var ki 
insanda, orada ona secde etmek, Allah’a secde etmektir, ona değil. Allah kendisinden 
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başkasına secde ettirir mi? Ama Âdem’e secde et dedi. Hepsi secde etti, birisi etmedi. 
Peki, Âdem, beşer miydi? O anda beşer değildi. Kürs’de değildi. O secde et dediği şey 
à Esma-i Hüsnaların bütünlüğüdür. Orda beşeriyeti yok ki. Sen de toprağa secde 
ediyorsun. Toprağa mı secde etmiş oluyorsun. Allah’a ediyoruz ama burada ifade 
ediyoruz. Toprağa beşeriyeti koyarsan, şirk olur. Toprak tanımlanmamıştır ama heykel 
tanımlanmıştır. 
 
Peygamberimizin asm mi’raçta görüşmesi iman değil. Orası imanın bittiği yer. Çünkü 
iman gabyadır. Gayb bitince, iman kalkar. Ne olacak şimdi? Sırr-ı imana gelecek. Sırr-
ı iman da bitince, imkân ve vücub ortasında. 
 
Sual: Kab-ı Kavseyn, imanın bittiği yer diye mi anlayacağız? 
Elcevab: Öyle dersek, yanlış anlaşılır. Marifet hep devam eder, o bitmez, çünkü 
nihayetsizlik var. Mesela öyle bir hale gelmiş ki, bu da var, bu da var diye zorlanıyorum. 
Geylani Hazretleri “Zatım ne kadar yücedir, şahsımı tenzih ve tesbih ederim” demiş. 
Bu denilir mi? Ama o fenafillah olmuş. Gitmiş yani elbiseyi çıkartmış, terakki etmiş. 
Paltoyu çıkartmış, terakki etmiş. Gömleği çıkartmış, terakki etmiş. Ne giyinmişsen 
çıkart, bedenini de çıkart, çıkar hissiyatlarını, çıkar fikriyatlarını, aklını, benim ruhum 
derken ruhunu da bırak, ben olan ben à mec’ul. Girince, daha dönmedi. Orda 
söyleyince, kim var ki? Beşeriyeti mi var ki şirk olsun? Nur-u Muhammedînin hulasası, 
cevher bile yok yani. Ama sonra bekabillah vuku buldu, sözünü tashih etti. 
 
• Ben ikna olmadığım için, çok tekrar ediyorum. 
 
Mesela serbest bölge gibi bazı şeyleri tekrar ediyorum. Yenileri anlatmak çok istisnadır. 
Her Müslüman istifade etsin. Bazı şeyleri niye tekrar ediyorum? Çünkü ben daha tam 
ikna olmamışım. 
 
• Yani fikrî, ilmî, hissî ve latife mertebelerimin uyanması adına çok tekrar ediyorum. 
• Tabiatta, doğadaki seslerin bütünlüğüne, ahengine bakar mısın, Allah aşkına!  
 
Yağmurun şırıltısı, denizin dalgası, kavak yapraklarının rüzgârdaki sesi, kuşların 
cıvıldaşması, köpeklerin havlaması vs.… 
 
• Bu kâinattaki ahenge bakar mısınız? Nasıl bir senfoni, orkestra grubunun ahenk 

gözlüğüyle kâinat, Üstadın tabiriyle “ulvî bir musikîdir” diyor. İman nuru işitir, ezkar 
ve tesbihleri. Aktif olan seslerin ve duyan olan benim. Duymadığım sesleri düşün. 

 
Mesela – iki elini birbirine çarpıyor- ve – bir eliyle masaya vuruyor-. Bu ses var mıydı? 
Yoktu, şimdi de yok. Bu ses elime benziyor mu? Hayır. Tahtaya benziyor mu? Hayır. 
Fiziğin dediğini demeyeceğim. Ortada bir ses var hepimizce. Bu ses önceden yoktu, 
şimdi de yok. Ele de benzemiyor. Masaya da benzemiyor. Sanki yokluktan çıkmış. 
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Nokta-i Nazar: O ilmî vücuttaydı. Kudret oraya taalluk etti. Sizin ihtiyarınıza binaen, 
siz vurmayı seçerek, vücuda çıktı. İhtiyarınızla irade, kudret ve ilmi aktif ederek o sesi 
vücuda çıkardınız, o sistemi aktif ettiniz. 
 
Benim demek istediğim şu: Neredeydi bu? Nerde şimdi? Biz sesleri çok basit 
zannediyoruz. Tahayyül-ü küfür, küfür değil. Köpeğin havlaması, kedinin miyavlaması 
Allah’ın hatırına nereden geldi, tövbe. Kuşların ötmesi, denizin dalgaları, yağmurun 
demdemeleri, rüzgârın huuları, benim konuşmam kimlik olmuş. “Elsineti elvanikum”. 
Senin konuşman. Buluğ çağına gelmeden önceki çocuk sesi, buluğ çağından sonraki 
ses. Bütün o sesleri orkestra şefi gibi yöneteceksin. Bir orkestra şefi on tane aleti tek 
tek dinliyormuş o anda. O anda hepsine ayrı ayrı komut veriyor. Aleti çalan telinin 
gevşekliğini anlamaz, orkestra şefi onca alet aynı anda çalarken anlar. 
 
Biz de enfüs âlemimizin orkestra şefiyiz. Kalbden ayrı bir ses, akıldan ayrı bir ses, 
ruhtan ayrı bir ses, latifeden ayrı bir ses çıkıyor. Orkestra şefi gibi hissiyat ve latifene 
“telini gevşetme” diye komut veriyorsun. “Tele sert vurma, öyle üfleme, esnek ol” vs. 
komutlar veriyorsun.  
 
Ortaya çıkan à Vücuddur. Mevcudları, vücuda çevirmek. Madumlar, vücuda çıkıyor. 
Sözler 744: “Eşyada olan asvat, birer savt-ı vücuddur: Ben de varım derler.” 
 
Aletleri çalanlar değil de bütün şerefi ve bravoları orkestra şefi alıyor. 
 
• Taşın tahtaya, demire veya taşa sürtmesinden ortaya çıkan farklı farklı seslerin 

cisimlere benzemeyen yönleri ama yoktur, hiçlikten de hiç değil vs. yoktu. Birbirine 
vurdum. O ses, o iki cisme benzemeyen çıktı. Ses, çıktığı yere benzemiyor. 
Hafızamız olduğundan, bu ses taş sesi diyoruz. 

 
Daha önce tahtaya vurunca çıkan sesi duymayan, tahtaya vurarak çıkan ses olduğunu 
bilemez. İki elimi çarpıyorum. İkisinin arasında kaç saniye var? Bir iki saniye diyor. 
Oysa zaman burada yok, kafamızda var. Dünya hayatı böyledir, realitede yoktur. 
Yaşanmış, olmuş olmuştur, olmamış olmamıştır. 
 
• İlk defa duymuş olsaydık, hiç ihtimal vermezdik ki, katı cisimlerden var olup, yok 

olan ses çıksın. Ses adeta, eşyaların kimlikleridir. Düşüncelerinden, 
hissiyatlarından, meyillerinden vs. sistemlerinden farklı farklı haletlerin ifadesi olan 
seslerini düşün. 

 
Hâletler de sestir. Duyan duyuyor. 
 
• Ağlarken, mutlu iken ağlarken, mutsuz iken ağlarken, hiddetli iken, öfkeliyken, 

imanlıyken, imansız iken çıkan ses tonlarına bakar mısın? 
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Hepsinde ses tonları farklıdır. Tonlama değişiyor. Sesin kendisi değil, ifadesi bile 
altyapıya bağlı. 
 
Sual: Sessizlik, Kur’an’daki huruf-u mukataa gibi midir? 
Elcevab: En büyük ses, sessizliktir, çünkü her şey olabilirken, bir şey olmamıştır. 
Sessizlik; her şey olabilme ihtimallerin cemidir. Eğer sese dönüşmüşse, her şey iken 
bir şey olmuş. Huruf-u mukataa budur. 
 
• Hatta “hasta mısın, sesin bana garib geldi” gibi gündelik hayatta malzemelerimiz. 

Kadın sesi, çocuk sesi, olgun sesi, âlim sesi, cahil sesi düşün. Hatta buluğ çağı 
öncesi ve sonrası sesleri düşün. Düşün de düşün… 
 

Mesnevi-i Nuriye’yi okursan, bulman gerekeni, aradığını bulursun. Kimi bulman 
gerektiğini bulursun. Kimi bulacağını öğrenirsen, onu bulamazsan, var olamazsın. 
Kim’i bulamazsan, var olamazsın. Sevgiye ait kitapları okursan, bilirsin sevgiyi. 
Fakat sevmezsen, sevilmezsen, var olamazsın. 
 
Sevgiyi bilirsin ama o bilgidir à o değildir. 
 
• Nasıl ki iman hakkında cildler dolusu kitap yazılmış ve okumuşsun. Eğer iman 

zevkini yaşamamışsan, var olamamışsın demektir. O’nu bulmuşsun ama var 
olamamışsın. (Mesnevi’yi okursan, bulman gerekeni bulursun). 

 
Sual: Niye Mesnevi? 
Elcevab: Tevhid ile alakalı olduğu için. Tefekkür anında elimde o vardı. 
 
• Bu manada ilim, Mesnevi’dekileri bilmektir. Mesnevi’dekilerle O’nu buldun ama 

onunla kendini tanımlarsan, irfanı bulursun.  
 

• İlim bu manada; Mesnevi’yi bilmek. 
• İrfan ise; ilim ile kendini bilmek. 

 
Mesnevi ile O’nu bilmek à ilimdir. Sonra onunla kendini bilmek à irfandır.  
 
• Yani Allah canibinden, kudreti azameti altından bakarsan, bu bilmek à irfan. 

Bulamayan, hakkı bulamamış olur. 
 
Bunun adı da, Cenab-ı Hak ismindeki Hak ismine mazhariyettir. İlim, irfana dönüşüyor. 
 
• İnsanı para pulla değiştiriyoruz. Meta ile değiştiriyoruz. Verdiğine bak, aldığına bak. 

Oysa ilmini verip irfanını, imanını verip Rabbini almaktı. Kendine bak. Kendini ne 
ile var olmaya değiştireceksin. 

 
Kendini vererek ne almak istiyorsun? Neye mukabil kendini veriyorsun? 
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• İnsanı, insanla değiştirmeyeceksin. Nerde kaldı cennetle? 
 
Mülk, var olmayı bırak à ünsiyet-i hak olmaya çalış. Yoksa insansızlaştık. İnsan, 
insansız insanlaşamaz. Toplumda insan az olursa, büyüklerin dediği gibi, kaht-ul rical 
var. İnsan çok ama insan yok. 
 
• Yoksa bizi temsilen putlarımızı mı diktik! 
 
Önümüze diktik. Onu sevdiğini zannediyorsun, kadını sevdiğini zannediyorsun, parayı 
sevdiğini zannediyorsun ama aslında kendine tapınmaktır. İçimizi önümüze koyduk. O, 
biziz. Putunu kendi yapar, kendi tapar. İçimi dışarıya koyup, orda görüyorum kendimi. 
 
• Arabamızın markası, hangi semtte oturuyorsun, nereden giyiniyorsun, nereden 

yiyip içiyorsun gibi. 
• İnsanlar birbirlerini, insanlıklarını yani insanlar, insanlarla insanlıklarını sormuyor.  
 
Kimse insanlığımı sormuyor! İnsanlar, insanlıklarımızı sormuyor. Kullandıklarımı 
soruyor. Neye biniyorsun, nereye sahipsin, kimle evlisin, markan var mı, kariyerin var 
mı vs? Kimse, insanlığımızı sormuyor. Ey insan! Ne kadar insansın? sormuyor. 
 
• İnsanlığımızı kimse sormuyor. Kullandıklarımızı soruyorlar. Onunla ona anlam, 

libas veya kimlik giydiriyorlar. 
 
Okuduğumuz kitaplar bile putlaşmış. Kendimizi unuttuk. Onu koruyalım derken, 
kendimizi ortadan kaldırdık. Oysa onunla anlamlanacaktık. Onunla bir yere 
taşınacaktık. O gaye-i maksat değildi. O vasıta idi, malzeme idi. Vasıta, maksat oldu. 
Kur’an bile vasıtadır. Peygamber bile vasıtadır. Allah “kendini kendinle inşa et, çünkü 
sen benim sırrımsın, ben de senin sırrınım” dedi. İnsan ile Allah mabeyninde hiçbir şey 
yoktur. Berzah da yoktur. Vasıta, amaç olmuş. O zaman alt üst oluyor. Kendisini 
unutmuş vasıtayı koruyayım derken. Mesnevi’de şöyle geçiyor: “Bir şeyi koruyayım 
derken, çok şeyi kaybediyor.” 
 
Nokta-i Nazar: Gölgemizi önümüze almışız, koşuyoruz. 
 
• İnsan olan à insanı sorar. 
 
Benim insanlığımı kim sorar? İnsan olan, insanlığımı sorar. Surette olanlar da, suretimi 
sorarlar. 
  
• Meta tarafımı soranlar, karşısında hâşâ kendimi Karun ve Firavun zannettim. Bir 

araya gelince, ne konuşuyorsun? Kardeş, insan nerde? (Şimdiki insanların 
nazarında) insan; suretiyle kaş değil, mana da değil. 
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Kimse kaşıyla, suretiyle insan değil. Kimse insanlığımı sormuyor. Ne kadar okudun? 
Onunla ne kadar anlamlandın? Nereye taşındın? Bu asrın insanlarının bilgiye 
ihtiyaçları yok, biliyor musunuz? Eyleme ihtiyacı var. Serbest bölgeye hakim olmak 
için, hakim olmamaya çalışacaksın. Nasıl iktidar kazanacağız peki? à Terklerle! 
 
• Surette Sen-Ben aynı şey. İnsanlar surette aynı. İçeride her şey her şey ama 

dışarıda bir şey, insan. 
 
• Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan da ruhtur. “Ruhumdan üfledim 

ruhunuzu”. Üfleme devam ediyor. Ezelden ebede! 
 
Sual: Üfleme devam ettiğini nereden çıkarttınız? 
Elcevab: Ruh kesilmez ki hiç. Üfledim bitti, bu mahlukata ait. Kesintidir o. Taayyün ve 
teşahhus… 
 
• İlim à anlayışını, anlayışın à görmeni. Anlayan görür, yoksa bakar.  
• Seni bilmek, necatındır senin. Zahirde dünyada oturursun, vahiyle beslenir ta ki, 

orayı burada, burayı oraya taşımak için. Buradasın, orayı yaşarsın. Neyi nasıl 
bileceğiz ki? Ne ile? Elcevab: Her bilme, var oluştur, taayyündür. Her anlayışın, 
zanların sana perde olmasına fırsat verme. Farklı yorumlara açılmanın yolu, önüne 
konulan yöntemleri sorgulamaktır. 

 
Hemen bana teslim olma. Söylediklerimi sorgula. Ben dedim diye, misk-i amber gibi 
kabul etme. Cemaatini, meslek ve meşrebini sorgula. Bediüzzaman diyor ki: “Ben 
dedim diye kabul etme, mihenge vurmadan alma.” 
 
• Düşünce üzerine düşünmek, anlayışı anlamak, körü körüne kabullenmemektir.  
• Düşüncelerinden, düşüncelerinle kurtulamazsın. Ne ile peki? Vahiysiz olmaz, 

olamaz. Çünkü vahiy, aklı yapan ve planlayanındır. Buna nasıl muvaffak olurum? 
Elcevab: Disiplin çeşitleri, yani disiplinli yaşayacaksın. 

 
Sual: Gemlemek gibi mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Muhakematta: “Akıl ve nakil taarruz ettikleri vakitte, akıl asıl itibar ve nakil tevil 
olunur. Fakat o akıl, akıl olsa gerektir.” Bu dediğinizle nasıl olacak? 
Elcevab: Akıl, akıl olursa. Nedir o? Vahye bağlanan akıl. Akıl, akıl olabilmesi için, 
disipline olması lazım. 
 
Mesela akıl iki de bir esiyor. Farklı farklı rüzgâr esince, öyle düşünüyor. Bunlardan 
kurtulmanın yolu, sabit bir düşüncedir. Nerden ne eserse ezsin, düşünce sabit olacak. 
O da vahiydir. Bir insanın akıllı veya zeki olduğunu nasıl anlarsın? Vahye tabi olan 
insan; akıllıdır. Vahye tabi olmayan akıl; zekidir, sıfatındadır. 
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• Disiplin çeşitleri à düşüncelerdir.  
 
Zengin düşünebilmek için, malzemeler vermektir. Bu bildiğimiz bir sohbet değil. Doğru 
olduğunu ben de bilmiyorum. İşine yararsa alırsın, yaramıyorsa atarsın çöpe. Mesul 
da olmazsın, çünkü dinin nassı değil. 
 
Disiplin nedir? Elcevab: Düşünce çeşitleridir. Mesela bir Sözler yeterken, Mesnevi 
yeterken Mektubat nerden çıktı? Disiplinli olmak için, bir hikmeti. 
 
• Disiplin çeşitleri à düşüncelerdir. Düşünceler à disiplinlerdir. 
• Kavramlar; adrestir, uydurukcasıyla objelerdir. Olgulara götürür seni kavramlar. 
 
Tasavvur; kavramdır, felsefede objedir. Seni bir yere götürmek içindir. Bu, bunun için 
okunmaz. Mesela elma dediğim zaman kimsenin aklında dört harf geçmez: e-l-m-a. 
Elmadan kendisine gidiyorsun. 
 
• Kitaplardaki kavramlar adrestir, objedir à olgulara seni götürür, nesnelere götürür, 

özneye götürür, asıllarına götürür. 
 
Mesela Fatiha’da “Errahmanirrahim” denildiğinde Rahman dünyaya, Rahim ahirete, 
ikisinin cem-ül ceminden Allaha à Zata götürüyor. 
 
• Kavramlar; kasd ettiği şeyler değil. Misal: Arş-ı Azam kavramı adrestir. Ona işaret 

eder ama bu yazı o değil. Oranın yolu; fikir. Düşünceler; o yoldaki vasıtalardır. 
Tefekkür; sahibin nazarıyla bakmaktır. 

 
Tabirlere hapsolma. Tabirler, elma gibidir. “Ne kadar lezzetli, ne kadar hoş” diyorsun. 
Hayır, o bir objeydi, nesnedir, aslına götürmesi lazım. Onun içindi zaten elma. Rızıktaki 
tatmaklar, lezzetler, kokular; şükrün davetçileridirler. Gaye; şükür. 
 
• Mekân; uzak-yakın, az-çok kavramları ortaya koyarak, vahidiyetin, ehadiyet olarak 

gözükmesine vesiledir. 
• Mekândan münezzeh olursa, her mekânda var olur. Ezel adeta İmam-ı Mübin’e, 

Ebed ise Kitab-ı Mübin’e cemi gibidir. Yani şöyle denilebilinir: Şuunat-ı Zatiyesinin 
beşi merkezden -memnuniyet, iftihar gibi- Mahlukatın Rabb-ül alemine doğru 
dönüştür. 

 
Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şevk-i mukaddes, sürur-u mukaddes, 
lezzet-i mukaddes à merkezden muhitadır. Allah’ın mahlukata doğru yönüdür. 
Mahlukatın tenaumundan, lezzetlenmesinden, memnuniyetlerinden, istidadlarının 
kabiliyete dönüşmesinden à iftihar ve memnuniyet oluyor. O zaman iftihar ve 
memnuniyet; dönüştür. 
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• Merkezden muhita à Ezel (Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şevk-
i mukaddes, sürur-u mukaddes, lezzet-i mukaddes). 

• Mahlûkatın bilkuvve istidatları bilfiile yani kabiliyete dönüşmesinden Allah’a 
bakan yönüyle de à Ebed (iftihar ve memnuniyet). 

 
Sual: Araba sürerken aynı anda tefekkür ediyorsunuz. Vitesi değiştirdiğinizin farkında 
değilsiniz. Siz tefekkür ederken, arabayı kim kullanıyor? 
Elcevab: Yatakta yatıp da başka yerde birçok iş yapıp faturası buna çıkandır. Ruh, 
aynı anda nihayetsiz işi bir iş gibi yapar. Bir iş bir işe mâni değil. 
 
Sual: Refleksler ruhta mıdır? 
Elcevab: Evet, ruh ana temadır. Hayatın içindedir refleks. Ruhun dört sıfatı var: 
zihayat, zîşuur, vücud-u haricî ve kanun-u emr. Refleks zihayatın içindeki sıfattır. Ana 
kaynak ruhtur. 
 
Sual: Meleke şeytana tabi olamaz mı? 
Elcevab: Melekelerimiz tabi olur. O zaten insî şeytandır. Sokakta dolaşanların hepsini 
insan mı zannediyorsun? İnsan suretinde şeytanlar var. Şaka demiyorum, tamamen 
ruhları şeytandır. Zehirlemekten lezzet alıyor. Ne anlatırsan anlat. Ayet gösteriyorsun, 
adam hiç umursamıyor. 
 
“…mağlata-i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayalden neş’et eden sihr-i 
beyanıyla sehhar gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir. İçlerine ya 
adaveti ya muhabbeti atar. Hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir, içinde 
hararet-i gariziyeyi derceder.” (Muhakemat 89) 
 
Mağlata-i vehmiye nedir? 
Vehmin = insanı yanıltmak, yanlışı doğru göstermesidir, fikirdir. 
Mebni = yapılmış, kurulmuş 
Sihr-i beyani = beyanın büyü gibi tesiri. Hadis-i şerifte telmih var. 
Sehhar = sihirden, büyü gibi bir kuvvetle çeken, büyü yapan, çok aldatıcı. 
 
Çıkarım: 
• Olmayanı varmış gibi vehmettirmek ve manaların, düşüncelerin, fikirlerin kuvve-i 

hayaliyede öyle libas giydiriliyor ki beyanın kendi sihr-i beyani. 
 
Sihir, serbest bölgeye yapılıyor. Menfî veya müsbet. Sihir hep kötü değil. Okumak 
da sihirdir. Ders anlatmak da sihirdir. Yani etkilenmek. Bloke olmak değil. Ya menfî 
taraftan olur (şeytan ve aveneleri) ya müsbet taraftan olur (melek ve aveneleri). 
Serbest bölgeye menfî atarsa ve ondan etkilenirse, sana -burası bozuk olunca, 
şizofreni olur- müsbet atarsa, safsata olur, yani ne konuştuğunu bilmez. Kontrolsüz 
olmuş, kesmiş serbest bölgeden dimağı. 
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Manaların, düşüncelerin, fikirlerin kuvve-i hayaliyede öyle libas giydiriliyor ki tahayyüle. 
Senin içine atıyor, o şekle, o düşünceye mahkûm oluyorsun. Beyan sanki merkez 
olmuş, limandaki gemileri bağladıkları baba gibi. Yani o merkezli düşünüyorsun. 
 
Yani olmayanı varmış gibi kuvve-i hayaliyede libaslanarak, karşıyı büyüleyip 
etkilemesi. 
 
Bu cinlerle yapılıyor. Sihir, büyü cinlerle yapılır. Cinler de serbest bölgeye yapar, orayı 
etkiler. Başka bir yere medhalleri, dehaletleri, müdaheleleri yoktur. Bak, serbest 
bölgeye ne atıyorlar: karmaşık bilgi, malumat karmaşası, düşünceler, vehim, şüphe, 
zan à bunlar aktif oluyor. 
 
İrade de bir tercih. Cüz-i ihtiyarî de bir tercih. Ne fark var? Mazi ile istikbale bakıp, halde 
ihtiyarla tercih ediyor à bu irade. İhtiyar; ana bakar, âlem-i şehadete bakar. Eğer ihtiyar 
ortadan kalkarsa, mazi ve müstakbel birbirine girer. İnsanın sistemi bozulur. Serbest 
bölgeyi dimağdan alakasını kestiği zaman tahayyülde şekilleri cinler veya şeytanlar 
aktif eder. Tahayyül; kafanın bir gözü. Diğer gözü de; tasavvur. “Aaa, oradan birisi 
geçti, oradan bir ses geldi” vs. diyor, Bakırköy’e yatırıyorlar. Düşünmesin diye ilaç 
veriyorlar. Doktor bu sistemi bilmediği için, başka çaresi yok. İlaçla serbest bölgeyi 
dimağdan koparıyor. Menfî sihir şeytan ve aveneleri tarafından, müsbet sihir melek ve 
aveneleri tarafından yapılıyor. Kur’an’da da sihr-i beyani var. Beyanda sihir, etkilemek 
var. “Çok etkilendim, çok acayip oldum” diyoruz.  
 
Sihrin kaynağı, zemini à serbest bölgedir. Sihir; bu ikisinin yani kuvve-i hayaliye ve 
kuvve-i vehmiyenin cemiyle serbest bölgede yapılıyor. Yani tahayyül ve tasavvurda 
oluyor, burayı etkiliyor. Olmamışı varmış gibi fikirleri ve bunu dahi ileriye götüren 
kuvve-i hayaliye, acayip libas giydiriyor. 
 
Kuvve-i hayaliye, libas giydiriyor. Elbise giyilen yer; tahayyüldür. Kalbden mana çıktı, 
vicdanda yüklendi, manalar eklendi. Sonra dimağa geldi. İtikad yükledi, iltizam yükledi, 
iz’an yükledi, tasdik yükledi, sonra taakkul yükledi. Bu yüklenmiş manalar serbest 
bölgeye geliyor kartopu gibi. Nasıl ki dağdan kartopu aşağıya yuvarlanana kadar dağ 
gibi oluyor. Serbest bölgeye gelince, kuvve-i hayaliyede elbise giyiyor. Kalbden çıkan 
mana orda elbise giydi ve kelam olarak çıktı. Bu sistem yok farz et. Adeta kafayı kes. 
Bu sefer şeytan ve cinler ve ervah-ı habiseler direk manayı kendisi veriyor. Kuvve-i 
hayaliyede elbise giyiyor. Onun adı: Sihir, etkileme. Büyü ise, ters yüz görmek. 
 
Sual: İdris as 3.mertebe-i hayatta, İsa as gibi. İdris as’ın mesleği terzilik. 3.mertebe-i 
hayat bir cihette taakkul. İdris-vari kuvve-i akliye libas dikmesi gerekirken, tam tersi 
olarak ervah-ı habiseler mi libas giydiriyor? 
Elcevab: Evet. Serbest bölgeyi taakkul ile arasını peynir keser gibi kesince, serbest 
bölge müstakil kaldı. Burayı kontrol etmek için hiçbir şey kalmadı. Aslından, ulvî 
şeylerden, geleneğinden yani kalbinden, vicdanından alakayı kesti. Serbest bölge 
kimin elinde şimdi? Ya şeytan ve avenelerinin ya da melek ve avenelerinin elinde. 
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Melek ve avenelerin elinde olsa, seni hemen aşağı meratiblerle irtibatlandıracak. Fakat 
şeytan ve avenelerin gayesi alakayı kesmek. Dimağ bloke oluyor. 
 
Sual: Deli de nasıl oluyor? 
Elcevab: Delide zaten alt sistem yok (taakkul ve aşağısı). Tamamen serbest bölge 
olunca, oradakiler istediği gibi horon oynuyor. 
 
Japonlar bir bardaktaki suya galiz tabirler kullanmışlar. Başka bir bardak suya da iyi 
sözler kullanmışlar. -5 derecede 5 saat dolapta bekletmişler. Bir bardaktaki su 
sarımtırak ve içeriği karmakarışık, diğer bardaktaki su berrak. Peki, %76 su olan insan 
bedenine düşünürsen bu suyu, telkinle su bu kadar etkilenirse, su ile yapılmış insan 
nasıl etkilenir. Serbest bölge dışarıdaki galiz tabirlerden veya iyi tabirlerden daha çok 
şeytandan etkileniyor. Peygamber asm bil-mana: “Vücudunuzda kan dolaştığı gibi, 
kanda şeytan dolaşıyor.” Şeytan bombardıman yapıyor, vesvese atıyor. Cinler ise, 
düşünce değişikliğine sebebiyet veriyor. Melekler ise, vahiy ve ilham atıyor. Taakkul 
ile alakayı kesme nisbetinde à sihirleniyorsun. 
 
Sihir; kontrol dışı hareket ediyorsun, konuşuyorsun. Büyü ise; görselliklerin 
bozuluyor, alt üst oluyor. Olmamışı varmış gibi fikirleri ve bunu dahi ileriye götüren 
kuvve-i hayaliye, acayip libas giydirerek karşıyı sihirliyor. Öyle bir hale geliyor ki, 
cemadatı, cansızı hayatlandırıyor, birbiriyle konuşturur. 
 
Müsbeti Kur’an’daki sihr-i beyani. Kur’an’la büyü yapmıyor, sihir yapıyor. Kur’an’la 
konuşmayan ağaçları, denizleri konuşturuyor. Üstad şöyle uyguluyor: taşlardaki tık 
tıka, yağmurdaki rak raka, mevcudatı konuşturur diyor. Kâinat, bir musikî dairesidir 
diyor. Birbirlerine konuşturur, birbirlerine alışveriş yaptırır diyor. “Güneş bize derki” 
diyor, “biz vazifedar memuruz, bizden korkma, tevehhüş etme ey insan-ı boşboğaz!” 
mevcudatı konuşturuyor, sihir bu. 
 
Sual: Büyüyü kim, sihiri kim yapıyor? 
Elcevab: Şekilleri, büyüleri şeytan yapar, sihirleri cinler yapar. 
 
Öyle bir hale getirir ki, içlerine ya adaveti ya muhabbeti atar. Öyle bir hale getirir ki seni, 
tecessüm yani olmayanı göz önüne getirir, varmış gibi gösterir, hayat verir. İçinde 
hararet-i gariziyeyi normal vücud harareti gibi derceder. Kısacası: Sihir à beyanla 
yapılıyor. Yani konuşmayla yapılıyor. Beyanın parlaklığını manaya uygun libas, 
kuvve-i hayaliye giydirir. Kuvve-i hayaliye, manalara uygun elbise giydiriyor. Olmayanı 
varmış gibi manaları da kuvve-i vehime üretiyor. Bu ikisinin ceminden sihir olarak 
karşıyı etkiliyor. 
 
Yani olmayan şekli à kuvve-i hayaliye  
    olmayan manayı  à kuvve-i vehimiye 
 
Sual: Müsbette nasıl veya ne oluyor? 

Bu menfî sihir. 
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Elcevab: Mesela kabre bakıyorsun, öyle bir gösteriyor ki, ejderha suretinde, ağlayan 
yetimler suretinde gösteriyor veya 8. Sözde gibi o at, o canavar değişiyor, iksirleniyor 
yani. Bir tılsım vereceğim diyor, farklı görüyor. Üstad “Kabir, gözüktüğü gibi dehşetli 
değil” diyor. Hem tahayyülümüzü hem tasavvurumuzu etkiliyor. Veya 15.Söz’de diyor 
ki: Yusuf as suresinde bir ayetten diğer ayet arasında müthiş boşluk var. Yani bir roman 
gibi, matematik gibi bir iz takip etmiyor. Oradan oraya atlıyor diyor. Hani bataklıkta 
yürümek için taşların üzerine atlayarak gidilir ya, arasını kuvve-i hayaliyeye havale 
eder diyor. İşte burada müsbet sihir var. 
 
Nokta-i Nazar: Menfîsi bağı koparırken, müsbeti tam bağlıyor. 
 
Mesela 17. Sözde “şu ağaca baktığın zaman” rakseden melaikeler olarak görüyor. 
Yani onun arkasını sana seyrettiriyor. Mektubatta “Mevcudatın pencereleriyle Vacib-ul 
Vücuda bakıyorlar” deniliyor. Bunlar hep müsbet sihir. Nasıl yapıyor? Elcevab: Kuvve-
i hayaliyeyi + Kuvve-i vehimiyeyi à ikisini koy tencereye, karıştırıyor. Birisi şekil, birisi 
mana. Karıştırdığını kelam libasıyla sana yüklüyor. Ben neyi düşünüyorsam, ne 
hatırıma geliyorsa, sana onu düşündürüyorum. Seni sihirliyorum, etkiliyorum. Onun 
altından çıkamıyorsun işte, baskılayıcı oluyor. 
 
Sual: 8.söz’de “Ey bu yerlerin Hâkimi!” denilince her şey değişiyor. Bu da mı sihir? 
Elcevab: Evet, sihr-i beyanî. Sihr-i beyanî geliyor, tılsım açılınca, her şeyin hakikatını 
görüyorsun. Yani sureti hakikatla beraber görüyorsun. Aynı zahirde hakikatı 
seyrediyorsun. “Aynı zahir içinde hakikatı bulmak” diye geçiyor. Bu da müsbet sihir. 
 
Menfî ve müsbet sihir bölgesidir; serbest bölge. Orası etkiliyor. Yani kelamla sihir 
yapılıyor. Kelam; konuşmak, libastır. İçerisini yardığın zaman tahayyül ve tasavvur var. 
Senin serbest bölgeni etkilediğini nasıl anlarsın? Tahayyülle olmayan şekilleri 
şekillendirir, tasavvurla da olmayan düşünceleri düşündürür.  
 
Şeytan kendisine tabi olanları kendisini inkâr ettiriyor ya, mesela bir fikir geliyor, 
fikrimdir diyor. Senin fikrin midir? Hatırıma, hayalime bir şey geldi. Pis veya olumsuz 
bir rüya gördüğünüz zaman sol tarafınıza tükürün deniliyor hadiste. Bunları 
birleştiriyorum: menfîsi de müsbeti de var. Mesela sol tarafınıza tükürün derken, 
istihare namazı müsbetidir. 
 
“Şu kelamın öyle bir halaveti ve taraveti var ki, kelam-ı beşere benzemez… Olsa olsa 
etbaımızı kandırmak için sihir demeliyiz. ’İşte Kur’an-ı Hakîm’in en muannid düşmanları 
bile fesahatinden hayran oluyorlar’.” (Sözler 378) 
 
Fesahat: Sözün; lafz, mana ve ahenk itibariyle kusursuz kelam sahibinin muradını her 
cihette ifade edebilmesi sanatıdır. Diğer tabirle: lafızların söyleyişinin tatlı manası da 
söylenirken hem dimağdaki ve vicdandaki zihni etkilemesidir. Fesahatin daha çok 
manası var, ben kısa kesiyorum. Sihir; sebebi gizli olmakla beraber hakikatı tahayyüle 
aktarılandır. 
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Sihrin sebebi yani şeytandan mıdır, cinlerden midir, itikad bozukluğundan mıdır, ervah-
ı habiselerden midir? Ervah-ı habiseler; şekillerden, resimlerden, videolardan ve 
seslerden illuminati, subliminal bir şekilde yapılıyor. Her filmin içerisine cinleri 
atabilirsiniz. Cinleri olanlar yapabilir bunu. O filmi seyrederken, sana aktarılıyor. İşte bu 
asırdaki birçok insanların hasta olmasının sebebi à videolara ve müzik kliplerine 
cinlerin yüklenmesinden kaynaklanıyor. Onu rıza ile, nazar-ı müsamaha ile dinleyen, 
seyredenin dimağına giriyor. Üstadın tabiriyle dimağınızda küçük bir şeytan oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Sadece görsellerle değil yazılı olarak da mesela romanlarla, 
hikâyelerle de yapılıyor. 
 
Evet buna delil İmam-ı Rabbanî Hazretleri şöyle diyor: “Bir kitap mahza doğru olsa 
fakat yazan ehl-i bid’a ise, onun kitabını okumayın. Zira onun halet-i ruhiyesi sirayet 
eder size”. 
 
Üç tane etkileme yöntemi var: 

1. Sirayet  à Dimağa aittir 
2. İn’ikas    à Kalbe aittir 
3. İnsibağ    à Ruha aittir 

 
Sirayet neye benzer? Mesela sigara içmediğin halde, sigara içen toplumda, kahvede 
oturursan, üzerine sigara kokusu siner. Adam konuşuyor, pis pis hayal ettiriyor sana, 
pis şeyler söylüyorsa, senin serbest bölgeni etkileyerek, oraya sirayet ediyor. Veya 
hastanede refakatçisiniz. O hastane ortamında öyle sirayet var ki, hastaneden çıkan 
hasta oluyor. Bu sirayet. Fikriyattır. Kelamla olur. 
 
İn’ikas; kalbe aittir. Hissiyattır. Ruhtaki ise; insibağdır. Allah Resulü in’ikas ve insibağ 
eder diyor. Bu nedenle sahabeleri bir kademde zahirden hakikata dönüştürüyor. Bu 
derse kendini ne kadar verirsen, hem dimağ var hem kalb var. Yani sirayet vardır, 
in’ikas vardır. Bu nedenle birbirimize in’ikas ederiz kalbimize mukabil. 
 
Sual: Şeytan meleklere kelamla mı sirayet etti? 
Elcevab: Âdem as’a tesir etmek için, kadını kullanarak “bu meyveyi yerseniz, beka 
bulursunuz” dedi, yani kelamla etkiledi onu. 
 
“Bu da teselli ister, bu da tegafül ister, bu da meşgale ister, bu da eğlence ister. 
Hevesat-ı sihirbaz.” (Sözler 744) 
 
Bazı insanlar veya biz dahi bazen derse odaklanamıyoruz. Bunun sebebi: âli ruhları 
hoşnut edecek bu hakikatlar, süflî hevesle beslenmiş bir ruhu memnun edemez 
deniliyor. 
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Sözler 736: “Kâmilîn insanların zevk-i maâlîsini hoşnud eden bir hâlet, çocukça bir 
hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez, 
Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefs, ve şehvanî 
içinde tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez.” 
 
Ve Sözler 538 de: “Çünkü duyguları, efkârları 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.” 
 
Fakat tam tersi bir babaanne torununa ürkütücü bir şey anlattığında, çocuğun dimağına 
giriyor bilhassa tahayyülüne. İşini bitiriyor, çünkü o çocuğa kelam ile söylerken, o çocuk 
anlatılan o korkunç şeyleri tahayyül ediyor, sonra da tasavvur ediyor. Serbest bölgesi 
artık işgal altında. Ne yaparsan yap, o korkudan kurtulamıyor. Ondan sonra en ufak 
şeyden ağlar, hırçın olur.  
 
Serbest bölge işgal edildiğine dair alametler: 

1. Hırçındır 
2. Doyumsuzdur 
3. Tatminsizdir 
4. Ya ifrat ya tefritte yaşar, vasata pek gelemez. 

 
Böyle birisine İstanbul’u versen, doymaz. Hiçbir şekilde memnun edemezsiniz. Bunlar 
tenkitçidirler. Meslekleri üretmek yerine üretenleri hep tenkit ederler. Şikâyetleri şudur: 
hiç kimse beni sevmiyor. Doğrudur, çünkü kendisi hiç kimseyi sevmiyor. Hep tenkit 
üzerine mesleği kurulduğu için, insanları da öyle görüyor. Sevmediği için, sevmeyi 
denemediği için, kimse de kendisini sevmez. Seni sevmeyince, sana mesaj veriyor. 
Gözün görmüyor, kulağın duymuyor ama sirayet var. “Bu adama ısınamadım” demiyor 
musun? Bu tenkitçiler hangi tiplerdir? Niçin hep tenkit ederler? Niçin sevmezler? Dikkat 
ederseniz, sevilmeyen insanlar hiç kimseyi sevmezler. Sevilmedikleri için sevmiyorlar. 
Onaylanmadığı için onaylayamıyor. Herkesi tenkit ettiği için, herkes de onu tenkit 
ediyor. Veya herkes onu tenkit ettikleri için, o da herkesi tenkit ediyor. İnsanların 
beğenmediği, aşağılandığı insanın tenkitçilerini beğendiği olur mu? 
 
Sual: Çocuklardaki o travmaları nasıl tedavi ederiz? 
Elcevab: Çocuklara mücerredat-ı sırfe yani mücerred fikirleri verme, şekil paketiyle 
vereceksin. Onun âleminde o manaları şekillendireceksin. Mesela bir gün Peygamber 
asm yürürken, bir çocuğa denk geliyor. Çocuğun elinde bir kuş vardı. Yahudi 
çocuğuydu. Çocuğu sevdiği gibi onun sevdiğini de sevdi yani kuşunu da sevdi. Bir 
insanın sevmesini istiyorsan, sevdiğini söyle, bir de sevdiğini sev. Onu nasıl 
gösterdi Allah Resulü? Çocuğa diyorsun. Çocuğun kuşu vefat etti. Allah Resulü asm 
taziye gitti. Başsağlığı diledi. Düşün çocuğu. Senin sınıfta sevdiğin bir arkadaşın var 
mı? O arkadaşın en çok neyi seviyor? diye sorarak müşahhaslandır. Kur’an’da bil-
mana peygamberimize atfen şöyle geçiyor: “Niye size peygamber kıssalarından 
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bahsediyorum, biliyor musun? 1.kalbini güçlendirmek için, 2.sana zenginlik katmak 
için.” Şekille anlatın. Eğer mana şekle ne kadar uygunsa, karşıki taraf da müsait ise, 
sihirleniyor. 
 
Mektubat 110’da bu sayfadaki metinden anlaşılıyor ki, serbest bölgenin tümünü 
sarmalayabiliyor. Bu da sıkıntı veriyor. Sıkıntı, serbest bölgenin galib manada tesir 
altında kalmasıdır. 
 
Sıkıntının sebebi; serbest bölgenin tesiri altında olmasından kaynaklanıyor. Sıkıntının 
seninle alakası yok. Ama isteği isteğimiz olmuş. Serbest bölge işgal altında olursa, 
sıkıntıdır. Sıkıntı; arabanın hararet göstergesidir. Oradan haber veriyor. Sıkıntı 
olması, kötü bir şey değildir. Ruh gıdasızdır, serbest bölge işgal altındadır. Ne 
yapacağız?  
 
Peygamber Efendimiz asm’ın sıkıntılara karşı yöntemleri: 

1. Hatice annemizle sohbet edermiş 
2. Ebu Bekir ra’a gitmiş, sohbet etmiş 
3. Hz Bilal’e ezan okuturmuş 
4. Hz Ebu Saide Hureyde’ye Kur’an okuturmuş 
5. Namaz kılmış 
6. Kur’an okumuş 
7. Hanımıyla yarış yaparak, spor yapmış 

 
Sıkıntı, serbest bölgenin galip manada tesir altında kalmasıdır. Sıkıntı bundan 
geliyor. Yoksa Peygamber asm Efendimizin hâşâ taakkulüne ve tasdikine kadar 
çıkamazdı. Bu manaya bir delil: Mektubat 208 de diyor ki: “Bizi sihir gösterdi.” Bu da 
tahayyüle bakıyor, çünkü “gösterdi” diyor. Tabirinden kişinin tahayyülü bloke edilirse, 
karşı tarafın istedikleri onda görünür. Gören de doğru zanneder. 
 
Ben sana şekillendirerek bir şeyler anlatsam, seni etkilesem, artık benim gördüklerimi 
görmeye başlarsın. 
 
Sual: Biz de bu derste tahayyülümüzü aktif edecek malzeme veriyoruz göstererek. Az 
önceki manaya tahayyülümüz daha kolay gidecek, şekiller oluşturarak, değil mi? 
Elcevab: Evet. Serbest bölgenin tahayyülünde à manayı şekillendirmek, şekilleri 
manalandırmak var. 
 
Dışarıdan mana geliyorsa, şekil geliyorsa, tasavvurdan ve tahayyülden giriyor. Şekil 
geldiği zaman à tahayyülden geliyor. Mana geldiği zaman à tasavvurdan geliyor. 
İçeriye girdiği zaman, birbirine çarpışık da oluyor. Şekli manaya, manayı şekle 
dönüştürebiliyorsun. Bu ikisini cem eden à taakkul. Sihir; ikisinin ceminden oluyor. 
Yani cinleri kullanmadan sihir olmuyor, büyü olmuyor. Müsbet manada ise; melekler 
ve ilhamlar ve müsbet cinler kullanılarak yapılıyor. Harut ve Marut da bunların piridir. 
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Sual: Münafıkane biri sohbetleriyle vs. akılları, ezhanı tesir altına alabiliyor değil mi? 
Elcevab: Evet, aynen. Tesir altına alıyor. Gücü yetiyorsa, şu da var. Bu nedenle tip 
insanlarla görüşmeyin. Sirayet var. Sirayet akla, in’ikas kalbe, insibağ ruha. Cinnî bir 
hasta ise, gözden göze, hani diyoruz ya: “Engerek yılanı gibi gözüne bakamadım.” Bu 
gibi insanlarla oturup kalkarsan, bu tür hastalarla, senin kafana sirayet eder. Mesaj 
vermeye kalkar. Seni etkiler. Eğer kuvve-i kudsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviyen 
yoksa bir de ona okursan, onunla dostluk yaparsan, en sonunda onun kafasındaki 
Üstadın tabiriyle “küçük şeytan” sana sirayet eder. Senin içine girer, kafanı kemirir. 
Sihir ve büyüde merkez cindir. Büyüde à şeytan, sihirde à cin var. Müsbet büyüde à 
melek var, sihirde à Müslüman cinler var. 
 
İptali ise à Mektubat 463: “Asa-yı Musa gibi, dalaletin ve şirkin sihirlerini ibtal eden…” 
Asa-yı Musa sihirlerin ve büyülerin her çeşidini iptal ediyor. Sebebi: Asa-yı Musa 
tefekkür sistemimizi kuruyor, kurulmuşsa aktif ederek tefekkür veriyor. Batıl 
düşüncelerini iptal ediyor. Her bir batıl düşünce, her bir günah, kafamızın içine girince, 
sihir ve büyü gibi, orda yıpranma yapıyor, bozuyor. Kafamıza giren her bir şüphe, 
işlediğimiz her bir günah, aklımıza ve ruhumuza yaralar açıyor (2.Lem’a). 
 
Âyette “Başınıza gelenler işlediğiniz günahların neticesidir” deniliyor. Lem’alar’da, 
işlediğimiz günahlar, kalb ve ruhumuza yaralar açar ve vesvese ve vehim bozukluğuna 
sebebiyet veriyor. Kısacası Sözler 727 de “Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla 
bakmak nefsin dehşetle alçaklığını gösterir. Öyle de, rahmete muhtaç bir biçare 
meyyitenin güzel tasvirine müştehiyane bir nazarla bakmak, ruhun hissiyat-ı ulviyesini 
söndürür.” Bir erkeğin kadına bakması ile bir kadının erkeğe bakması aynı değil. 
Mesela açık saçık bir kadın geliyor. Onun o andaki halet-i ruhiyesi onun timsal-i 
suretidir, misal-i simasıdır. Ona baktığın zaman gözden şak diye içeriye giriyor, içerde 
aktif. Onun içeriye girdiğine de delilimiz şudur: yer yer hayaline geliyor, gusül almana 
da vesile oluyor. Allah Resulü ömründe hiç ihtilam olmamış. Bazıları niçin çok ihtilam 
olur? Giren çok aktif. Eğer o kadın, tesettürlense, halet-i ruhiyesi bloke olur. Eğer cinnî 
ise o kadın veya şeytan onda galipse, insan suretinde şeytansa, erkek veya kadın. 
Biliyorsunuz, insan suretinde şeytan var. Mektubat 158 de “insan suretine girmiş bir 
şeytan” ve Mektubat 318 de “insan suretinde çok şeytanlar var” ve Lem’alar 82 de 
“Hem eğer bu insan suretindeki insî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî 
iblisler olacaktılar.” Haramiyeti o bedeni değil yani. O bedeni suretidir. O bedenin ruhu 
giriyor sana. Nasıl ki ampul yanıp sönüyor drrrrrt diye. Saniyede atmış defa yanıp 
söndüğü için, devamlı yanıyor zannediyoruz. Bu varlığı da, bu insanı da biz devamlı 
var zannediyoruz. Oysa var olup yok oluyor drrrrrt diye. Şimdi biz o kadına nazar-ı 
müsamaha ile baktığımız zaman veya evde, trafikte kavga yapacağınız zaman, 
insanların gözüne baktığımız zaman ki bakmayın, çünkü gözden giriyor. Ona baktığın 
zaman, onun yaymış olduğu dalga içeriye giriyor, içerde aktif oluyor. Serbest bölgede 
aktif oluyor. 
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Niçin sihir ve büyülerin her çeşidini Asa-yı Musa iptal edebiliyor? Asa-yı Musa’nın 
ne özelliği var diye baktım. Asa-yı Musa tefekkür veriyor, batıl ve şirkî düşünceleri iptal 
ediyor, tefekkürle tahayyülünü bürhan, hüccet ve delillerle tasavvuru temizliyor.  
 
Sual: Musa as’ın asası on iki yerde su çıkarmış. Asa-yı Musa’da da on iki mesele var. 
Acaba serbest bölgedeki on iki meseleyi mi kaldırıyor? 
Elcevab: Evet, çok güzel. Mesela Musa as asasını atınca, kendisi biraz çekindi. 
Sâhirlerin görsel sihirlerini asası yuttu. Hakikaten Asa-yı Musa da on iki meratib var. 
Demek ki on iki meseleyi halletmesi gerekiyor. Asa-yı Musa 1.Tefekkürle 
tahayyülümüzü 2.bürhan, hüccet ve delillerle de tasavvurumuzu düzeltiyor. Blokeden 
kurtarıyor ve asıllarına bağlıyor. Bloke edenlerden ipini kesiyor, tahayyül ve tasavvurun 
asıllarına bağlıyor seni. 
 
Tahayyül; manaların, düşüncelerin libaslandığı, şekillere dönüştürüldüğü ve şekillerin 
de hariçten gelen şekillerin de manalara dönüştürülüp canlı, şuurlu, ruhlu olmasına 
vesile olan bir sistemdir. Tahayyül ve tasavvur; şekilleri, düşünceleri manalandıran, 
manaları ise şekillendiren bir sistem ise, Asa-yı Musa sana öyle manalar yüklüyor ki, 
öyle düşünceler veriyor ki, bunlar serbest bölgede libaslanacak. Asa-yı Musa’nın 
fikirleri, düşünceleri hayalinde libaslanıyor, tasavvurunda hüccet, delil, bürhan oluyor. 
 
Sual: Tefekkür ile tahayyüle nasıl bağladınız? 
Elcevab: Tefekkürle yürürken, tasavvur malzemesi gibi iken, aslında tefekkürde şekille 
gidiyor. Mesela elmayı tefekkür ediyorsun, armutu tefekkür ediyorsun. Tefekkürde 
malzeme şekildir. Tasavvurda ise manadır. Tefekkür, şeklî bir yöntem kullanıyor. 
 
Tahayyül; manaların şekle, şekillerin manalara dönüştürüldüğü bir sistemdir. Dışarıdan 
veya içerden gelenlerin hakikatlarına dönüştürmeğe çalışıyor; tahayyül. Şirki olursa, 
adem karşısına çıkınca, korku ortaya çıkıyor. 
 
Sual: Az önce manaları şekle tahayyül, şekilleri manalara tasavvur dönüştürüyor 
dedik. Şimdi ikisini tahayyül yapıyor dediniz. Neden? 
Elcevab: Tahayyül ve tasavvur müstakil almakla beraber, birbirlerine de çarpıştıra da 
biliyor. Yani tahayyül aldığı şekli tasavvura atıyor, tasavvur aldığı düşünceyi tahayyüle 
atınca orda şekilleniyor. Tahayyüle gelen şekil, tasavvura atılınca manalanıyor. 
Tasavvurdan gelen manalar tahayyüle atılınca, şekilleniyor. Tahayyül libaslanmış bir 
şekil ama altyapısında tasavvur da var. Bu nedenle tahayyülde mana da var, 
tasavvurdan geldiği için. Tahayyülde dışarıdan gelen şekil var, bir de tasavvurdan 
gelen mananın şekli var. Tahayyül şekilleri tasavvur üzerinden manalandırıyor. 
 
Mesela hayal ediyorum, üretiyorum. Ya mazide olan bir şeyi öne çıkartıyorum veya 
mazide olanları kıyas ederek yeni bir şey hayal ediyorum. Sekiz kafalı, omuzun çıkmış, 
cinsellik vs. her şey yapabiliyorsun. Ya mazide gizli olanları öne çıkarıyorum tahayyülle 
veya onlara nisbet ederek, kıyas ederek yeni bir şekil yapıyorum. Asa-yı Musa da 
tahayyül ve tasavvuru etkiliyor. Tahayyülü tefekkürle, tasavvuru delil, bürhan, 
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hüccetlerle etkiliyor. Dolayısıyla o sistemi yapılandırıyor. Yapılandırınca, şeytan ve 
cinden alakayı kestiriyor ve böylelikle gücü senin eline veriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Temsildeki sırrın bir hikmeti de bu. Temsil vererek o şekillerle beraber 
manayı aktardığı zaman tamirat yapıyor. 
 
“Asa-yı Musa gibi dalaletin bütün manevî sihirlerini ibtal edebilen bir mahiyette 
bulunan…” (Mektubat 464) Burada da tasavvur devreye giriyor Asa-yı Musa ile. Buna 
da delil, hüccet ve bürhanlarla iptal ediyor. Dalaletin manevî sihirleri şekil değil. 
 
“…siyasî diplomatların radyo diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle 
ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli planlarını telkin etmeleriyle…” 
(Şualar 267) Düğme ve ukdelerine: mikrofon sanki kabloya düğüm atmışsın gibi. 
Radyo ve televizyonla sanki o diplomatların nefes ve kelamlarıyla üflüyor, karşıki tarafı 
manayı şekillendiriyor veya şekli manaya dönüşüyor. Bunların hepsi serbest bölgenin 
tahayyül ve tasavvuruna yapılıyor. Mesela televizyon, radyo, internet ve her türlü 
basının sihirler tahayyül ve tasavvuruna hitap edip bloke etmeye çalışıyorlar. 
Taakkul, tasdik ve iz’anla alakasını kesmeye çalışıyorlar. Kesince 
sihirleniyorsun. 
 
Taakkulden aşağısı kesilince ne itikad sana yardım ediyor ne vicdan. Hak ve batıl 
çarpışınca, batıl galip olur. Bu nedenle haramla fazla çatışınca, haram yapmamak için, 
farzları terk edin deniliyor. Def-i mefasid, celb-i nef’a rüçhaniyet kesbetmiş. Kur’an’da 
bu sebeple “aklınız yok mu, düşünmüyor musunuz, düşünmezler mi” diye geçiyor. 
Risale-i Nur’da da “aklı başında olanlar, aklınızı başınıza alın vs. diyor”. Çünkü serbest 
bölge hâkim. Emirdağ Lahikasında şu geçiyor: Üstad 1908’lerdeki yani “40-50 sene 
önceki lakaydlık bu hali aldı” diyor, 1944’lerde, 40 -50 sene sonra yani 1990 ve sonrası 
bu milletin yüzde doksanı nefs-i emaresine tabi olacak diyor. Seksen milyon 
Türkiye’nin yetmiş iki milyonu serbest bölge ile hareket ediyor. Sadece sekiz milyonu 
dimağın bütünüyle hareket ediyor. Nefs-i emmare serbest bölgede. Taakkul ile alakayı 
kestiğin zaman “yaakkilun, taakkilun, efela tefekkerun” yok, devre dışı yani. Devre dışı 
olunca, estiği gibi konuşan, geldiği gibi söyleyen, istediği gibi yaşayan. Artık kuvve-i 
şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyesi tarumar olmuş. Artık tamamen bedensel 
hayat yaşıyor. İnsanda üç tane şahsiyet var: 1.beşeriyet, 2.ubudiyet ve 3.vazifedarlık. 
Mesela benim bir beşeriyetim var, bir de namaz ve niyaz gibi ubudiyetim var, bir de 
ders anlatırken vazifedarlığım var. İkisi gidiyor, tek beşeriyet kalıyor. Artık mide ve 
uçkurluktan başka bir şey yok, bütün hayat bu. Serbest bölge sihirlenmiş. Asa-yı Musa 
tahayyül ve tasavvuru taakkul ile beraber hareket ettiriyor, hakikatına bağlıyor. 
 
Asa-yı Musa; 

1. Tahayyül ve tasavvurumuzu kıblesine koyuyor 
2. Hakikat ile bağlıyor 

Yani: gördüklerini ve düşündüklerini dimağın diğer meratibleriyle yorumlattırıyor. İnsan 
cibilli olarak hakperesttir ve ulvî değerler var, hele Müslüman olursa. Ruhuyla serbest 
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bölgeye bakınca, kafadaki iki göz gibi, iman gözüyle bakar diyor. Asa-yı Musa bu 
sistemi yani serbest bölgeyi akla teslim ediyor. Ne ile? Delil, bürhan, hüccetlerle. 
Sihirlenince ama akılla alakası kesiliyor. Mesela hasta olanlar, kuvve-i maneviyesi 
olan, manevî şahsiyeti olan insanlardan sıkılır, kaçarlar. Mesela beni görünce yüzü 
yanar veya videomu bile izlemeye, sesimi duymaya tahammül edemez, çıldırır ve 
erkek veya kadın evi terk eder, çünkü sirayet var. Ses benden kopuk olamaz. O seste 
ben varım. O şekilde ben varım. Şeytan bu konuların anlatılmasını da istemez, 
insanların ikaz edilmesini istemez, öğretilmesini istemez. Çünkü şeytanın isteğini 
‘isteğim’ zannediyor. “Canım istiyor, kalbim kırıldı” diyor. Senin kalbin kırılmadı, serbest 
bölgen kırıldı. Senin canın istemiyor, şeytan istiyor. Birisi de geliyor ve diyor ki: Bak bu 
gördüklerin, bu düşündüklerin seninle alakası yok. Taakkul ile bak hele, sana yakışıyor 
mu? Şeytanın en büyük özelliği: kendisini kendisine tabi olanlara inkâr ettiriyor. 
“İstiyorum” à “İstiyorlar”. Onun isteği, benim isteğim olmuş. Arzusu arzum olmuş. Birisi 
de gelip diyor ki: Taakkul ile bak. Asa-yı Musa senin serbest bölge sistemini taakkule 
bağlıyor. Bağlayınca, adamın işi bitiyor. Çünkü tanısan, gider. tanımazsan, gelir. İlim 
onu tardeder, cehil onu davet eder. Taakkul ile bağın koparılınca, menfî sihirlisin. 
Taakkule bağlayınca, müsbet sihirlisin. Taakkul dediğim zaman taakkul ve alt sistemi 
kastediyorum. 
 
“Yetim-i Ebu Talib’in sihri semaya da tesir etti dediler.” (Sözler 587) Demek ki sihir, 
gönderilen bir şeydir, sinyaldir, bluetooth’dur yani bağlamaktır. Menfîsinin de 
müsbetinde kanuniyeti aynı. Kişiden çıkan ve karşıyı etkileyip bloke ederek aynı senin 
gördüklerini göstermeye ve senin dediklerini savunup söylemeye başlamasına vesile 
olur. Bu taraftan o tarafa; tahayyül ve tasavvurundan çıkanlarla karşı tarafın tahayyül 
ve tasavvurunu etkileyip seninkini (TeamViewer bilgisayar programı gibi uzakta da 
olsan kendi bilgisayarıyla karşının şifresini çözerek girip o bilgisayarda icraatlar 
yapmaya benzer) bloke ederek aynı yapar. 
 
Uzaktan teknoloji ile sistemine girip, ben ordaymışım gibi ne yapacaksam, yapıyorsam, 
uzak yakın önemli mi? Ha ben klavyenin önündeyim, ha sen benim klavyemin 
önündesin. Büyük zatlar da öyle yaparlar. İki türlü tedaviciler vardı eskide, ruh 
tamircileri. Ya gelir senin içine girer, seni öyle tamir eder. Ya da senin timsal-i ruhunu 
alır, burada tamir eder. Anahtarlarla, tornavidalarla düzeltip tekrar sana verirler onu. 
Senin bilgisayarını o özel programla bloke ediyorum, içeriye giriyorum, istediğimi 
yapıyorum. Senin tahayyül ve tasavvuruna girersem, şifreni çözersem, istediğimi 
yaparım orda. Mesela nasıl yaptırır? Kızı kaçırıyorlar, dimağına girmiş cin diyor ki 
“orası düz yol atla” veya cinnet geçirdi diyor. Cin olduğu nettir diyor İmam-ı Gazali 
Hazretleri. Cin-net, cin-sel. Allah Resulün bir hadisinde “her yaratılanla beraber bir cin 
yaratılıyor” dediği o bizim nefsimizdir, bizim şeytanımızdır, iblistir. Cinselliğimizi aktif 
eden odur. Allah Resulü “benim şeytanım iman etti” derken genel şeytanı kastetmiyor. 
Allah’a isyan eden, Peygambere mi iman edecek o şeytan? O zaman o genel olan 
şeytan değil. Herkesle beraber yaratılan şeytanı kastediyor. Cin-net, cin-sel liği yapan 
o cinnî şeytanlar, iblistir. Herkesin kendi hususî iblisine à karin deniliyor. Bunlar, 
bunları aktif edebiliyor. Bu adam dışarıdan güç alırsa yani dışarıdan birisi etkilerse, 
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içeri ile dışarı irtibatı kuruyor, adam bloke oluyor, hiçbir şey yapamıyor. Kızı 
kaçırıyorlar, olmayacak şeyi yapıyor ve şaşırıyor. Etkiliyor seni! Onun gibi 
konuşuyorsun, düşünüyorsun, ne dediğini bilmiyorsun, nereye gittiğini bilmiyorsun, 
çünkü bloke olmuşsun. 
 
Nokta-i Nazar: Risale-i Nurda buna manevî elektrik deniliyor. 
 
Manaların şekillenip tek yapmasına Muhakemat 89 da “Kelamın hayatlanması ve neşv-
ü neması; manaların tecessümüyle ve cemadata nefh-i ruh etmekle bir mükâleme ve 
mübaheseyi içlerine atmaktır. (Bu nasıl oluyor? Elcevap à) Şöyle: Deveran (birbirine 
dönüştürmek) ile tabir olunan vücuda ve ademde iki şeyin mukarenetiyle biri ötekisine 
illet ve me’haz ve menşe’ zannolunması olan itikad-ı örfî üzerine müesses olan 
mağlata-i vehmiye üstüne mebni olan kuvve-i hayalden neş’et eden sihr-i beyanıyla 
sehhar gibi cemadatı hayatlandırır, birbiriyle söyletir. İçlerine ya adaveti veya 
muhabbeti atar. Hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir, içinde hararet-i 
gariziyeyi derceder.” deniliyor. Kuvve-i hayaliye ve kuvve-i tasavvuriyeyi eylemsel 
olarak nasıl çalıştığına dair iyi bir misal oldu bu metin. 
 
Sihir; kelamla yapılıyor. Bazen kelam şekildir, yazıdır, bazen de sestir. 
 
Metindeki “deveran” birbirine dönüşmek demek. Tahayyül tasavvura, tasavvur 
tahayyüle dönüşmesi. Adem ve vücud à serbest bölgede şeytan tarafına adem, melek 
tarafına vücud demiştik. Mağlata-i vehmiye à vehmin aldatmasıyla. Sihr-i beyanî à 
beyanda sihir var ama beyan ille konuşmak değil, bazen şekildir. Seccadede veya 
halıda yaparlar, bazen bir üçgendir. Fıkıhta seccadenin renkli olmaması, sade seccade 
olması tavsiye edilir. Çünkü sadelikte hakikat-ı mahza daha güzel entegre oluyor, insan 
daha çok motive oluyor. Sen namazda rahatladın ya, seccadenin renklerini kuvve-i 
hayaliyen tasvir etmeye başlar. Şeytanın boynuzuna benzetir, suret görür. Bu 
şekillenmesinin sebebi, çok film seyretmektendir. Tahayyül yozlaşmıştır, yani yalama 
olmuş tahayyülün cıvatası. Olmayan ilişkiyi varmış gibi, olmayan şekli varmış gibi olur. 
Geçmiş nesilde film seyretmek yoktu. Onlarda da çok hurafe nakledilmiş. 
 
Kelam içimizde canlanıyor. İçeriye girenler ya fikirdir ya şekildir, başka bir şey olamaz. 
Bunlar ya hayalimizi canlandırıyor ya da tasavvurumuzu canlandırıyor. İkisi de birbirine 
geçiş yapabiliyor. Şekil geldi tahayyüle à tasavvura attı, manalandı. Mana geldi 
tasavvura à tahayyüle attı, şekillendi. Eğer akılla da alakasını keserse, artık serbest 
bölge karman çorman. İradesi yok, bitmiş. Bu şuna benzer: zemin buz. Bir de acemi 
şoförsün, fren kullanıyorsun buzun üzerinde. Araba istediği gibi döner. Hiç şansın yok. 
 
Sual: Tecessümü kim yapıyor? 
Elcevab: Tecessümün manası cisimleşmiş, şekillenmiş yani tahayyül yapıyor. 
Mekândır tahayyül. Zamandır tasavvur. Tahayyül şekildir, tasavvur manadır. 
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Sual: Üstad, Ankara kalasına çıktığında, taşlara baktığında, “taşlar tahaccür etmiş” 
diyor? 
Elcevab: Taşlar cisimleşmiş yani mana ve tarih cisimleşmiş. Taş gibi gözüküyor ama 
taş değil. 
 
Sual: Onu çözen midir tecessüm? 
Elcevab: Evet, mesela bazen mana insanda cisimleşir. Mesela benim çocukluğumda 
oturduğum taş. Koca tarihtir o. Tarih cisimleşmiş. Heykeller nedir? Ya zulümdür ya 
riyadır. Heykel; zulmü tecessüd etmiş bir haldir. “Memnu’ heykel, suretler: Ya zulm-ü 
mütehaccir, ya mütecessid riya, ya müncemid hevestir. Ya tılsımdır: Celbeder o habîs 
ervahları.” (Sözler 727) Adamın bir zihniyeti var. O manayı şekillendirdi, heykel yaptı. 
Şekil; mananın donmuş halidir. Sonra heykeli, o şekli her gördükçe ona yüklenen 
anlam, fikir güncelleşiyor, aktif oluyor. 
 
İnsanlara kitaplarla dolu yazılar veya anıtlara yazı yazarak anlatmaya gerek yok. O 
anlamı şekle dönüştürünce, bir heykel koy yeter. Çünkü insan bilgilerini dış dünyada 
sırayla bilir ama iç dünyada öyle değil. Önü sonu aynı yerde, çekirdekte ağacın sonu 
başı aynı yerde olduğu gibi. Onları aktif edecek şey lazım. İster menfîsi, ister müsbeti. 
Müsbette şeairdir. Menfîde heykeldir, roman, tiyatro gibi şeylerdir. Adam düşünüyor, 
ideoloji yapıyor, idealistlik yapıyor. Sonra o bir rejim oluyor. Onu insanlara anlatıyor 
ama şekille beraber. “Bak, bu adam… Bak, bu adam” diye şekli göstererek. Yirmi sene 
sonra ilkokulda okuduğu kitapları, bilgileri unutuyor, üstü kapanıyor. Buraya geliyor, bir 
heykel görüyor, bütün o ilkokulda okuduğu bütün bilgiler aktif oluyor. O şekil, mazinin 
hortlaklarını hortlatıyor. Heykel olmasının sebebi, insanlara çocukken aktarılan bilgileri 
aktif ediyor. Bunlar cisimleşmiş manadır. Heykel ile sihir yapılıyor. Heykel; sihirdir. 
Geçmişteki bilgileri devamlı canlı tutuyor. 
 
Sual: Vesvese de büyü müdür? 
Elcevab: Evet, şeytanın büyülemesidir. Şeytanın üflemesiyle. 
 
Sual: Vesvese kalbîdir. O zaman büyü sadece serbest bölgeye ait değildir? 
Elcevab: Kalb tutmayınca, dimağa atıyor. Tutarsa, orda. Vesvese varsa, vehim de 
zaten otomatik olarak geliyor. Vesvese üniversite diplomasıdır. 
 
Sual: Vesvese, büyünün sonucu mudur? 
Elcevab: Evet, büyünün sonucudur ama sırf o değil. Şeytanın üflemesi vesvese, 
cinlerin üflemesi vehimdir. İkisi cem olursa, sihir oluyor. İkisi cem olması lazım, tek 
olmaz. 
 
“Bu şiiri güzel gösteren içindeki hayalin hakikate bir derece müşabehetidir.” 
(Muhakemat 90) İnsan gördüğünü ve anladığında hoşuna gitmesinin sebebi, şehvanî 
mevzular hariç, hakikata yakın olmasındandır. 
 
30.12.2018                                                      Balıkesir /Edremit/ Güre kampından 
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Allah nefh-i ruh ediyor insana, insan da kâinata. Hiçbir şeyin moralinizi bozmasına 
müsaade etmemek gerekiyor. O senin elindedir. Hususî dünyandır. Değil insanın 
etkilenmesi, insan kâinatı bile etkiliyor. Nefh-i ruh eder. Kâinata üfler. Kâinatın içine ya 
adaveti atar ya da muhabbeti. Kâinata elbise giydiren bir mahlûktur. Allah, insanın 
bedenine nefh-i ruh etmiş, ruhundan üflemiş ruhunu ve bu olmuş. İnsan da kâinata 
kendi ruhundan üflüyor, kâinat diriliyor. Bu hayal değil. Beden-i misalîler var. Kâinat ya 
ağlar ya güler. Ya birbirlerine adavet eder ya da muhabbet eder. Bunun sebebi sensin, 
kayyumu sensin, ayakta tutan sensin, üfleyen de sensin. 
 
“Moralim çok iyi” dedikten sonra hakikaten moralin kötü olmaya pek şansı yok, çünkü 
komut verdin. Hayal, libas giydiriyor. Sihr-i beyanî oluyor. İçine de tasavvur koyuyor. 
Hayal; sistemdir, aynadır. O hayaldekileri tahayyül yapıyor. Ondan zaten senin rü’yetin 
oluyor. Şu mevcudata sen nefh-i ruh edince, sen ona elbise giydirdin. Bu mevcudata 
bakarken aslında sensin, gözüken de sensin, gören de sensin. Kendi kitabını 
okuyorsun. Kişi fenafillah olunca, kâinata bir üflüyor, ruhunu görünce -ruhunu 
görüyor kâinatta o ruhu da Allah üflemişti- Allah’ı görünce, her şey O’dur demeğe 
başlıyor. 
 
Yani fenafillah olmuş, kâmil olmuş bir insan – Ey mutmain olmuş nefis, ben senden 
razıyım, sen de benden razı olmuşum – Kur’an’da mutmain olmuş nefis diye geçiyor. 
Nefs-i emmareden çıkmış, nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i mutmaine, nefs-i 
radiye, nefs-i safiya. Adam geçmiş. Nefs-i emmare bu nefislere inkılap edince, 
cennette nefsin seninle beraber olacak. Şimdi bir insanın nefsi bu nefislere inkılap 
edince, kâinata bir üflüyor, kâinata bir elbise giydiriyor. Kâinata bakınca mutmaine bir 
nefis, nefs-i emmare yok ki. Ruhundan üflüyor kâinata. Onun ruhunu da Allah 
üflemişti. Kâinata bakınca, her şey O oluyor onun için.  
 
Bu cihetle cennetten üstündür dünya. Yoksa Âdem as ekmek yemek için, elma yemek 
için, nefsin çoğalması için buraya gelmedi. Orda da olurdu. Cennette nesil de olur, 
yemeğin de en kralı var. Niye geldi buraya? Allah hâşâ zulmeder mi? Sebebi işte bu: 
Allah nefh-i ruh ediyor insana, insan da kâinata nefh-i ruh ediyor. İnsan kâinatın 
halifesidir, yani temsilcisidir. Resulullah’ın asm temsilcisi dört halife değil miydi? 
Meleklere insan için, “benim halifemdir” diyor. Bana üfledi, ben de üflüyorum. Kendisini 
unutmuş. Olmuş olmuştur, olacak olacaktır. An olmadığı zaman, gözüken O’dur. Kim? 
Elbise giydirmiş kâinata. Hangi elbiseyi? Giydirileni giydirmiş. Yansıyanı yansıttı. 
Mevcudatta yansıyan evet O değildir ama gayrı da değildir. Bu nedenle O’dur demiş. 
 
Sual: İman gözlüğü ile mi bakmak bu? 
Elcevab: Evet, imanın kemal mertebesi bu. İman enerjidir, mahlûktur, realitedir. Elbise 
bile giydiriyor (20 söz, İbrahim as bahsinde). İmanın mahiyeti Zatında. İmanın hakikatı 
esmada. İmanın kanuniyeti insanda. İmanın sureti kâinatta. Ben sureti eylemseldir. 
Namaz kılmak mesela imanın suretidir. 
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Ölmeyenler à ölecektir. Ölenler à ölmeyecektir. Onlar, orayı burada yaşadıkları 
için, onlar için terhistir, tebdil-i mekândır, tahvil-i vücuttur, ıtlak-ı ruhtur. Ölen, 
ölmeyecek. Ölmüş zaten. Burada orayı yaşıyor. Hatta bu dersi dinlemeden seni 
cennete koysalar, sonra cennette bunlar sana anlatılsa, orası sana cehenneme döner. 
 
Nokta-i Nazar: Elma yiyerek hayâ yeri açıldı. O nasıl bir meyveymiş acaba? Hayâ 
yerini açan, üstünü kaldıran? 
 
Bu serbest bölge ehl-i dalaleti çok rahatsız etti ki, bunu anlattığımızdan beri yakamı 
bırakmıyorlar. Freud gibilerin bildiği şu: akıl en üst birimdir, özdür, tözdür. Akıl 
bozulunca, daha bir üst birim olmadığı için, insan bozulur. Fakat onların bilmediği 
İslam’da olan şu: Dimağda meratib var. Akıl bir alettir. Aklın üstünde daha birçok 
birimler var. O bozulsa, bir üst birim olan usta tamir eder. O yapamazsa, diğer üst usta 
yapar vs. Tıpta, akıl bozuldu ise, at çöpe. Oysa tedavisi mümkün, üst birimleri aktif 
ederek. Aktif yöntemlerini kullanarak tedavi olur. Onu bloke edebilirsin veya blokeden 
çıkarabilirsin. Mesela cinler veya şeytan tarafından bloke olmuş bir dimağa ayet-i 
kerime okuyarak o blokeyi kaldırabiliyorsun. Seni bloke eden enerji, senin enerjine 
dönüştürülebiliyor. Bu mümkündür. Yeter ki bil, dirayetli ol ve korkma!  
 
Nefh-i ruhu anladınsa, bugün kötü olmaya şansın yok. Üflenilenle üflüyorum ve 
gözüken O oluyor, böyle bir ruhla bakarsan. Ve bu ruh hak ediyor O’nu görmeyi. Allah 
bu dünyada ona söylüyor: “Ey nefs-i raziye, Ey nefs-i mutmaine, ben senden razıyım”. 
Ondan sonra “fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti” yani gir cennete diyor. Bu işler bu 
dünyada kardeş. Ölüm de bu dünyada, dirilmek de bu dünyada. 
 
Nokta-i Nazar: Kardeş kamerayı çekiyor, çekeni çekiyor, onu çekiyor. Cenab-ı Hak da 
aynı şekilde hem kendi görüyor, hem görenle görüyor, ondan gözlüyor, diğer zîşuurları 
görüyor. Kaç kanaldan görüyor! Aslında O da hep kendini seyrediyor. 
 
Aynen, şu an konuşturtan da, hissettiren de, içimize huzuru koyan da O’dur. Bizi 
kendisiyle meşgul eden O’nun Zat ve sıfatı ve yarattığı mevcudatın zerratı ve 
mürekkebatı ve mürekkebatın itibarî ve nisbî adedince hamd-ü senalar olsun. Amin. 
Allah’tan iftihar ediyoruz, O da ediyor. İftiharımdan iftihar ediyor. “Beni anarsanız, ben 
de sizi orda anarım” diyor. 
 
Dersimize başlayalım. Tahayyül ve hayal konumuz bitmedi ama şimdiye kadar 
yapmadığımız yeni bir yöntem kullanalım, tasavvura biraz girelim ve onunla tahayyül 
ve hayale sonra tekrar bakalım. Tahayyül ve tasavvur harmanıyla tahayyüle 
bakacağız. 
 
Tasavvur: Tasavvur, tefa’ul babındandır, ziyadeli masdardır. Lügat: Bir şeyi zihinde 
şekillendirmek. Tasarlamak. Düşünce. Tasarı. Arzu. Tasavvurat: tasavvurun cemidir, 
tasavvurlar demektir.  
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Kişinin yaptığı bir şeyle oraya yani karşıya yüklemek değil, kendine yüklemek. 
Yaparken, kendine dönüştürmek. Tefa’ul babı bu demek yani kendine döndürmek. 
Kişinin kendi üzerine dönüşlülük yapar. Kendi üzerine cereyan eder. 
 
İnsanda tekvin sıfatının ilk zuhur mertebesidir serbest bölge: Nefs-ül emirdeki 
âyât-ı tekviniyeleri âlemimizde vücud ve ademe dönüştüren tahayyül ve 
tasavvurlarımızdır. O zaman tahayyül ve tasavvurlarımız sıfat-ı zatiyeden olan tekvinî 
sıfatın ilk mazharıdır. İnsanda tekvîn sıfatının ilk zuhur mertebesidir. Eskiler buna 
taayyün-ü evvel derler. 
 
Âyât-ı tekviniyeler; görünen mevcudat. Evamir-i tekviniye ise bunların arka yazılımları. 
Nefs-ül emir; varlığın kendisi, emir âlemi. Bu âyât-ı tekviniyeyi (çiçeği göstererek) 
âlemimizde ademe ve vücuda dönüştüren sistem; tahayyül ve tasavvurumuz. Tekvinî 
sıfatın insan âleminde ilk taayyün ettiği, insanda aktif olduğu ilk taayyün-ü evvel à 
insanın tahayyül ve tasavvurunda oluyor. Büyük zatlar, zatî sıfatların insanda 
olmadığını söylerler ama bak, insanda tekvin sıfatının ilk zuhur yeri tahayyül ve 
tasavvur. Sıfatın kendisi bizzat yok, zuhuratı var. Bu ilk taayyüne eskiler taayyün-ü 
evvel derler. Zatî sıfattan olan Tekvin var. Orda adem var. Serbest bölgede taayyün-ü 
evvel oluyor, ilk ortaya çıkış. Yokun var olduğu yer. Hayalen de öyle, tasavvuren de 
öyle. Tasavvurumuz; yoku var eder à vehim: yok olan düşünceleri var eden.  
 
Kalbimizdeki lümme-i şeytaniye, var olan eylemi (iman, namaz, oruç, gusül abdesti gibi 
eylemler) yok kabul ettirir à vesvesedir. Eylemle alakalı şeyler şeytandandır. Düşünce 
ile alakalı şeyler vehimdir, bunu yapan 1.kâfir cinler 2.iblis. Üstad ‘kafasında bir sofestai 
gizlenmiş’ veya ‘kalbinde bir hannas var’ diyor. Sofestai; kendi benliğinden şüphe 
eden. Şüpheci bir felsefe mesleğidir. İslam’da da böyle bir ekol var. Tenkit üzerine 
kurulmuş. Tenkit yani eleştiri, olumsuzlama ile olumluları göstermek. “La ilahe” ile 
“İllallah”’ı gösterir. Olumsuzlamak acayip bir yöntemdir. Herkesin işi olmaz, çünkü 
‘değildir, değildir, değildir’ nereye göre? Çok ihatalı bir nazar lazım. İki tarafı görmeden 
diyemezsin. Bu nedenle zordur. 
 
İnsanın yapısında, dimağında serbest bölge denilen kısım à olmayan düşünceyi var 
eder (tasavvurdaki vehim), müsbet veya menfî. O zaman olmayan bir hayali var eder, 
şekle dönüştürür veya düşünce. Yoku var ediyor. Zatî sıfattaki Tekvîn’de adem var. 
Onun ilk zuhuru, dimağda oluyor. Yoku var edince, taayyün oldu, ayan oldu, ortaya 
çıktı. İlk zuhuratı olduğu için taayyün-ü evvel denilir.  
 
Sual: Enaniyetin ilk vücud bulduğu yer mi? 
Elcevab: Her şeyin, her şeyin ama ilk vücud yeri. Mesela olmayan şirk var mı? Nefs-
ül emirde şirk yoktur. Mümteni vücuttur. Ama Üstad diyor ki: “kafasızın kafasında var”. 
Yani şirk, küfür, dalalet; hepsi tasavvurda. Zıddıyla düşünürsen, insan çok kaliteli. 
Cennette tahayyül ve tasavvur aktif değildi. Taakkul var. Serbest bölge olmadan 
vücuda çıkmak istemezdim. 
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Nokta-i Nazar: Vahid-i kıyasî de serbest bölgede oluyor o zaman. Kendine kıyas edip, 
ben de yokum diyebilmek. 
 
Sofestai ne idi? Eleştirisel, olumsuzlama, ben yokum, hiçbir şey yok. Vahdet-ül 
Vücud’da öyle. Olumsuzlamaktır. Yokum diyor. Her şey yoktur diyor. Bunlar var’ı yok 
ediyor. Sofestainin tezi şu: devamlı değişken olan bir şeye var denilemez. Var dediğin 
zaten değişti. Birbirinin yerleri değişti, yok oldu. Bir şeye var dediğin anda var 
diyemezsin, çünkü dediğin anda o başka bir şeydir, o yok. Sen var dedin, gitti. 
Nehirdeki su gibi. 
 
Nokta-i Nazar: Kelamı zat yerine koyuyor yani kelam gitti, o da gitti zannediyor. 
Hâlbuki devam ediyor. 
 
Serbest bölge bugünkü tıptaki paranoyak, şizofreni, panik, panikatak gibi hastalıkların 
temelidir. Bu bilinmediği için çarnaçar aklı düzeltmenin yolu, aklı iptal etmek olmuş. 
İlaç, aklı iptal ediyor, düşünceni iptal ediyor. “Aman, düşünme, meşgul olma, hahaha, 
lakara lukara” dan başka çaresi yok. Fakat bu sistem bilinirse, ki bilinecektir, - biz bu 
asırdaki insanlarla meşgul olmuyoruz, bunları bu asır anlamayacak, gelecek asır 
anlayacak. Biz şu an Freud’un ve türevlerinin ortaya koymuş oldukları formül üzerine 
kafamızın sıkıntısını çözmeye çalışıyoruz, kıvranıp duruyoruz. 
 
Sual: Modern tıp, serbest bölgeyi iptal mı ediyor? 
Elcevab: Modern tıp, tahayyül ve tasavvur hastalılarını taakkulün içine koymuş. Tıp, 
hayal bozukluğuna bir isim koymuş, düşünce bozukluğuna bir isim koymuş, yok 
demiyor ama bizim şemamız gibi bir sistematiği yok. Serbest bölgedekilerini aklın içine 
koymuş. Hayali kabul ediyor, düşünceleri kabul ediyor ama kafa tektir, akıl esastır, 
diğerleri türevidir demek nerede? Akıl, bu sistemin içinde bir birimdir demek nerede? 
Önü arkası vardır. Tasavvuru müstakil inceleyemezler. Bunu ancak asrın imamı yapar 
ve yapıyor. Tasavvura girince göreceksiniz. Bugün belki otuz kırk tane sıfat 
göstereceğim size. Şimdiye kadar zan, düşünce, bilgi, malumat vs. vardı. Şimdi ise… 
 
Şirk, nefs-ül emirde yoktur ama kafasızın kafasında vardır. Serbest bölge, kafasız kafa. 
Taakkulün emrine vermiyor. Tahayyül ve tasavvur ayrı bir birimdir diyor İslam’da. Aklın 
türevleri değildir yani. Mesela benim sıfatımı bensiz düşünemezsiniz. Onu düzeltmen 
için, beni ortadan kaldırman lazım. Serbest bölgede öyle değil işte. Peynir gibi kes 
diyoruz, aklını müstakil tut. Kurtarabiliyorsun. Aklı devre dışı bırakarak, tamir olmuyor. 
Bugünkü modern tıp tahayyül ve tasavvuru taakkulün içine koyduğu için, ister 
istemez aklı iptal etmen gerekiyor. Şöyle: bütün vücud beyine bağlandığı için, 
ameliyat yaparken narkoz veriyor, beyini uyutuyor veya lokal uyuşturacak. Bu serbest 
bölge lokal, bölgesel uyuşturma. Bu bölgeyi atmıyoruz. Sadece bu bölgeyi taakkulün 
içine koydun diyoruz. Koyma. Bu müstakildir. Tahayyül ve tasavvurun bozulunca, aklın 
bozuldu diyor. Aslında aklın bozulmamış. Merak etme, endişe etme, aklın duruyor, 
mükemmeldir. Tahayyül ve tasavvur, akla malzeme taşıyorlar. Bunlar bozulunca, aklın 
da bozulmuş olmuyor. Deli değil. Gidin Bakırköy’e. O kadar akıllı konuşuyorlar ki, 
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acayip veciz şeyler söylüyorlar ki, mükemmel ama muhakemesi yok. Veya hayaliyle 
nefs-ül emiri karıştırıyor. Hatırına geleni olmuş zannediyor. Mesela paranoyak ipek 
böceği gibi kendini sarmalıyor. İpi sarıyor sarıyor, içinde kalıyor. Paranoyak da kuruyor 
kuruyor, böyle olmuştu, şöyle olmuştu, onaylanıyor, içine girdi. Hadi o ipek sargıyı yırt 
da çıksın. Kendini sarmaladığı yetmiyor, kıyas-ı binnefs yaparak karşıyı da sarıyor 
sarıyor. O olsaydım, böyle düşünürdüm diye sarmalıyor onu da. Hadi çık bakalım 
içinden. 
 
Tahayyül ve tasavvur, kişinin hususî dünyasıdır. İlk yoku var, varı yok ettiği à evvel 
âlem. İster düşünce ile, ister hayal ile. İnsanı tanımlayan ve mükemmel bir âlem. 
Sırf bunu tanımlamak için dünyaya gelsek, vallahi değerdi. Taayyün-ü evvel olduğu 
yer. Yokun var olduğu ilk an. 
 
Nokta-i Nazar: İlk Kab-ı Kavseyn’imiz, ilk yaratılışımıza şahid olduğumuz şey à 
serbest bölge. 
 
Serbest bölgede mesuliyet yok ama itikadlaşırsa mesuliyet olur. Risalede “bir iki latife 
var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de teklif-i din altına giremezler” deniliyor. 
Serbest bölge insana hâkim olduğu zaman, insana çok yanlışlıklar yaptırırlar. “İnsanın 
fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden” serbest bölgedir.  Şeytan burada cirit attığı 
için, sana serbest bölgeni gösterir ve “senin kaderin seni böyle mahkûm etmiştir, senin 
hak ve hakikata kabiliyetin yok, eğer kader seni mahkûm etmeseydi, bu olmazdı, bu 
nedenle senden bir şey olmaz” vs. diyerek seni çöpe attırıyor. 
 
Ervah-ı habiseler; batıl itikadlardan (filimler, müzikler vs.). Mevadd-ı şerireler; batıl 
fiillerden, bid’at fiillerden, yanlış mekânlardan. Lem’alar 82 de “Hem eğer bu insan 
suretindeki insî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî iblisler olacaktılar.” diyor. 
Serbest bölgede insan suretindeki şeytanlar! Emirdağ Lahikasında şu geçiyor: Üstad 
1908’lerdeki yani “Kırk elli sene önceki lakaydlık bu hali aldı” diyor, 1944’lerde, kırk elli 
sene sonra yani 1990 ve sonrası bu milletin yüzde doksanı Allah diye hâşâ nefsine 
tapınacak diyor. Emirdağ 1- 22: “Evet eski terbiye-i İslamiyeyi alanların yüzde ellisi 
meydanda varken ve an’anat-ı milliye ve İslamiyeye karşı yüzde elli lakaydlık 
gösterildiği halde; elli sene sonra, yüzde doksanı nefs-i emmareye tabi olup millet ve 
vatanı anarşiliğe sevk etmek…” Dolayısıyla haza donmuş şeytan olacak. Öyle bir 
düşünün. Ruhları şeytan. Bu anlattığın şeyler onları rahatsız ediyor, çünkü Sözler 736 
da: “Kâmilîn insanların zevk-i maâlîsini hoşnud eden bir hâlet, çocukça bir hevese, 
sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez, Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir 
zevk-i süflî, sefih, hem nefsî, ve şehvanî içinde tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez.” 
 
Sual: Medeniyet çocukları şimdi böyle mi yetiştiriyor? 
Elcevab: Evet, ruhları yok. Büyümüş de küçülmüş. Dikkat ederseniz, çocuklarda çocuk 
masumiyeti, çocuk simaları yok. Anne karnında yaşlandılar. Çocuklarda bir beyazlık 
var, günahı olmadığı için ama nuranilik yok. Soğuk renk var. Yani “al beni” si yok. 
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Soğuk. Bunu gâvur çocuklarında yüzde yüz görürsünüz. Soğuk. Donuk. Beyazlık, 
günahsız olduklarından var. 
 
Mesela cennette tarikat ehli ile nurcuları nasıl ayırırsınız? Kur’an ve evradları olanlarda 
nuranilik olur. Fakat Kur’an ve evradları olup bir de evradların, Kur’an’ın içerikleriyle 
meşgul olanların nuranilikleri pembemsi olur. 
 
26.Lem’ada diyor ki: “Ahirzamanı gören yaşlıdır.” Çocuk dahi olsa. Ahirzaman 
çocukları hakkında Allah Resulü asm şöyle diyor: “Ahirzamanda şarkıcı kadınlar, çalgı 
aletleri çoğalacak… çocukları hırçın ve hayâsız olacak, yaşlıları emr-i bil maruf… 
yapmayacak.” İstanbul’u versen, çocuk doymuyor, ne yaparsan yap memnun olmuyor. 
Sebebi: ruhu bozulmuş. Çocukken mi? Hayır, doğmadan. Anne seyrettiği bir şeyi 
zannediyor ki orda kalacak. Oysa her seyrettiği içeriye giriyor, dimağı ve kalbi besliyor. 
Dimağdan ve kalbden karnına akıyor. Yediği çocuğa gidiyor da, seyrettiği, duyduğu, 
düşündüğü çocuğa gitmeyecek? Fakat haram ve helale dikkat eden anne ve babanın 
çocuklarına bak, onlar farklı.  
 
Nokta-i Nazar: Sözler 736 da: “Avrupa’dan tereşşuh etmiş şu hazır edebiyat romanvari 
nazarla (dizilerle, filmlerle), Kur’an’da olan letaif-i ulviyet, mezaya-yı haşmeti göremez, 
hem tadamaz.” 
 
Serbest bölgede insan suretindeki şeytanlar var ve insan suretinde melekler aktif 
ediyor. Arka-daş à arkada daş demek. Taş taşıyorsun. Arkadaş bu, yük yani. Allah 
Resulünün asm tabiriyle dost ise “Gördüğünüz zaman Allah’ı hatırlatan, konuştuğunuz 
zaman ilminizi arttıran.” O dosttur, seni inşa’ eden. Bunun dışında bir de insan 
suretinde şeytanlar var. Niye böyle su-i zan ediyorsun dersen bana, zulme uğradığın 
zaman, bunu bana nasıl yaptı deme. Çünkü insan değildi. İnsan olsaydı, yapamazdı. 
İnsanî değerler olsaydı, yapmazdı. Bu vefasızlık nasıl olur ya diyorsun. Senelerce 
baktım, tuttum kaldırdım. Üstad “kırk kişiden bir kişiye güvenilir, otuz dokuzuna 
güvenilmez” demesi gerekirken “kırk kişiden bir kişiye dahi güvenilmez” diyor. 
 
1944 de elli sene sonra bu milletin nesl-i atisi, nefs-i emaresine tapınacak diyor. 
Emirdağ 1- 22: “Evet eski terbiye-i İslamiyeyi alanların yüzde ellisi meydanda varken 
ve an’anat-ı milliye ve İslamiyeye karşı yüzde elli lakaydlık gösterildiği halde; elli sene 
sonra, yüzde doksanı nefs-i emmareye tabi olup millet ve vatanı anarşiliğe sevk 
etmek…” 
 
Sual: Biz de devamlı değil ama an an girip çıkıyoruz değil mi? 
Elcevab: Evet, bizde de oluyor. Yani insan her gün dört mertebe yaşıyor. Dırrrt dırrrrt, 
aşağıya iniyor, yukarıya çıkıyor. Nebatî hayat, nebatat; yani bağırsaklarından beslenir, 
yani köklerinden beslenir, yani adam midesiyle var. Nebatattır bu. Bağırsak, kök. 
Hayvanî hayat, hayvanat; uçkurluğu ile yaşar. Melekiyet var; yani günahsızlık, ibadet 
hali var, namaz hali ile meleğe dönüşmek var. Melaike olmak, onda şer yok. İnsan ise; 
karmadır. Hepsinin cemidir. 
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Bu nedenle, bu derslerle kendimizi anlamlandırmakla beraber, yaşadığımız toplumu 
da farkındalığa getirerek, şöhret gibi şeylerin peşinde koşmazsın. İnsan yok ki, ne 
şöhreti?  Düşmandan niye korkuyorsun? İnsan yok ki. Rüştü abi “motor sesi” derdi.  
 
Bazı insanları âleminizde öldürün. Yaşamasınlar ki, rahat edin. Âleminizde bazı 
insanları diriltin, bazılarını da öldürün. Çünkü sizi ihya edenlerin kıymetini ölünce 
bilmektense, şimdi hayalen öldürün de, ona göre sahip çıkın. Sizin bana en büyük 
iyiliğinizàvarlığınızdır. Benim size en büyük iyiliğimà benim varlığımdır. Müslümanın 
Müslümana en büyük iyiliği, varlığıdır. 
 
Serbest bölgeye hâkim olmanın şartı à Terkler. Terkler ile kabloyu kesiyorsun. 
 
“Taassub iltizamdan, 
imtisal iz’andan, 
tasdikten iltizam, 
taakkulde bîtaraf, 
bîbehre (nasibsiz, mahrum) tasavvurda. 
Tahayyülde safsata hasıl olur, 
mezcine eğer olmaz muktedir.” (Sözler 706) 
 
Çıkarım: Eğer bunları mezc edemezsek, tahayyülden safsata olur. Tasavvurdan à 
bîbehre, nasipsiz, mahrum olur. Yoksa böyle değil. 
Yani:  

• İltizam 
• İz’an 
• Tasdik 
• Taakkul 
• Tasavvur 
• Tahayyül 

 
Yani mezc edemezsen, tahayyülden safsata çıkar. Tasavvurdan bîbehre çıkar yani 
nasipsiz olursun. Oysa nasiplerimin yeri burası idi. Bu korkunç bir şey. Yoku var 
edecektin, tekvine mazhar olacaktın, nihayetsiz vücud mertebesini kazanacaktın ama 
nasipsiz oldun.  
 
Nokta-i Nazar: Mekân olmayınca, zaman da olmaz. Tahayyül/mekân kalkınca, zaman 
da yok. O zaman yaşamamışsın gibisin. Nasibin yok. Vücud mertebelerinden nasibin 
kalmamış. Ademe düşersin. 
 
Sıkıldığınızda adınız gibi bilin. Serbest bölgedeki sol kol aktif. İsteği isteğimiz 
olmuş. Sen mi istiyorsun? Ben zekât vermek istemiyorum diyen şeytan. Allah demiyor 
mu “şeytan ‘verme, biter’ der”. Sen de “biter ya, Allah versin” dersin. Şeytan hoparlör 
gibi senin ağzını kullanıyor. Dimağın borazanıdır serbest bölge, dimağına üfürür.  

Eğer bunları bütünleyemezsek, mezc edemezsek safsata, 
bîbehreler olur, çıkar. Bunlar çıkmasın diye mezc etmemiz 
lazım. 
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Sual: Mezc et değil de, ayırman gerekir demesi gerekmiyor muydu? 
Elcevab: Evet, çok ilginç. Mezc et diyor. Yedi tane dimağın meratibi var. Hepsine farklı 
bak demesi gerekirken, hepsini mezc et diyor. Yani harmanla, bütünle diyor. Bütünsel 
düşünmen lazım. Mesela hayalin bozuldu diye sen de mi bozuldun? Ne alaka? İkide 
bir “ben adam olmam, ben iyi değilim, ben zaten böyleyim, düzelemem” diyor. Bir 
düşünce geldi diye hemen genelliyor. Veya aileye uygulayayım: “Sen zaten öylesin. 
Düğünde de öyle yapmıştın. Üç sene önce falan kişi ile piknikte de böyle yapmıştın.” 
diye birleştiriyor. Mazi müstakbeli hepsini birleştiriyor. Sanki hepsini şimdi yapmış gibi. 
 
Dimağ meratiblerini tek tek düşünürsen, adam sırf hayaldir. Adam sırf tasavvurdur 
veya sırf akıllıdır. Bir buluş yaptı diye der ki: “Eğer Allah ve ahiret olsaydı, buharı bulan 
adam söylerdi”. Ne alakası var şimdi? Zekâsı çalışmış, itikadı yok. Taakkulü mazotu 
bulmuş ama itikadı bozuk. Ama taakkulü mazotu bulmuş diye dolayısıyla söylediği her 
şey doğrudur diyor. Mesela senelerce külliyattan tasavvura çalışıyoruz hepimiz. 
Meşgul olmadığımız saha bizim değil ki. Külliyatta dahi ihtisas alanım var; gayb, 
melekût, enfüsî. Diğer tarafı bilmiyorum. 
 
Nokta-i Nazar: Mezc denilince, benim aklıma yemek yapmak geliyor. Tuz var, yağ var. 
Hepsi karışmış. Mezc olmayan yemekte, soğan suyunda yüzer. Mezc olan yemekte 
hiçbir malzeme müstakil gözükmez. Hepsi bir bütün olur. 
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Lem’alar 68: “Müvellidül-ma, Müvellidül-humuza ile mezcedildiği vakit, o mezcden hem 
su, hem buz, hem buhar gibi tabakalar teşekkül ediyor. Demek anlaşılıyor ki bir madde-
i vahide teşkilat düşse, tabakata ayrılıyor.” 
 
Nokta-i Nazar: Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru iş yapmaktır; 
mezc. 
 
Nokta-i Nazar: Mezc etmek demek, hiç birisi müstakil çıkmıyor. Cemaat de mezcdir. 
Varsa meziyetin, hafa türabında kalsın diyor. İmtiyazla zulmetme, diyor. Müstakil çıkma 
diyor. Yani cemaat içinde eri. Bütünsel ol, sıyrılma. 
 
Nokta-i Nazar: Yemek misali çok güzel, çünkü eğer etle birlikte bütün malzemeleri 
aynı anda katarsan, eti pişireceğim derken, diğerlerin hepsi haşat olur. Demek ki 
bütüne getirmek için, mezc etmek için, muamele sıradır. 
 
Mezc olmazsa, hepsi müstakil olur yani hiçbir şey deminde olmaz. 
 
“Güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar 
lazım olduğundan…” (Sözler 9) 
 
Çıkarım: Güneşin sıfatlarını değil, zatını mülahaza ettirmek için: 

• geniş bir tasavvur 
• ihatalı bir nazar 

 
Tasavvur kullanıyor, bu çok ilginç, çünkü tasavvur muayyen değil, sonsuz özelliğe 
sahip. Hiçbir muayyenliği yok, hiçbir şekli yok tasavvurun. Şekilsiz düşünebilmek, 
olmayanı düşünebilmek, olanı da yok düşünmek; hiçbir belirlenişi olmayan ancak bunu 
yapar. Aklın kriterleri var, yöntemleri var. Tasavvurun yoktur. İyi ki mesuliyet 
getirmemiş. Allah’ı evirip çevirip deviriyor. Muayyen olmayan bir şey ancak muayyen 
olmayan bir şeyle tasavvur edile bilinir. 
 
Sual: Şirki ve küfrü bile tasavvur edebiliyor. Mümteniye kadar gidiyor? 
Elcevab: Allah’ın zıddı olan şirk nefs-ül emirde yok. Bunun adı mümteni vücud. 
Mümteni vücud serbest bölgede var.  Şirk, kafasızın kafasında var diyor. Serbest 
bölge, kafasızın kafası. Ancak burada tasavvur edilir. Çok acayip bir âlem. Bu 
bölgeden endişe etme. Tanımlaması nasıldı bak: her daim insanın kontrolünde 
olamayandır. Nasıl muayyenleşecek? Sen niye muhali taleb edip kendine kötülük 
yapıyorsun? Serbest bölge gayr-i muayyendir. Oraya hâkim olmayın yöntemià hâkim 
olmaya çalışmamaktır. Olmayacak bir şeyi isteme, kendine kötülük yapmış olursun. 
Buraya hâkim olamazsın. Ama hükümleri, sana yaptırıcılıkları seni zorluyorsa à 
kablosunu kes. Beslendiği yerden kes. 
 
 
 

lazım. 
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Kesmenin adı à Takva’dır. Terk-i kebair + Def-i mefasid. Terk-i kebair à İtikaddır. 
Def-i mefasid à fiilî günahlardır. 

• Ervah-ı habiseler à def-i mefasid 
• Mevadd-ı şerireler à terk-i kebair 

 
Nokta-i Nazar: Nasıl ki bu dünyada güneşin doğuşuna hâkim değilim, şurada bir 
hırsıza hâkim değilim, burada bu adamın yürümesine hâkim değilim, aynen öyle de 
serbest bölgeye hâkim değilim. Kendimi soyutlayıp yönetmem lazım. Serbest bölgeye 
hâkim olmayı istemek, güneşi istediğim gibi yöneteyim demek gibi oluyor. 
 
Bu serbest bölge insana heyecan veriyor. Bunları fark ettiğin zaman, şu anki 
haletinizde olduğu gibi, beden hayatından çıkıyorsun. Şu an ki haletiniz bedensel değil. 
Hiç kimse bedenini yaşamıyor şu anda. Yemek yerken beden oluyor, cinsellik anında 
beden oluyor. Kötülük veya iyilik düşünsen bile bedensel değil, ruhsaldır. O anda 
ölüyorsun. Şu anda ölüsünüz. Niye ilim meclisleri şehitliğe vesiledir? Çünkü bedensel 
hayat değil. Dünya hayatı, âlem-i kevn-ü fesaddır. Şu anda burası aydınlık. Dünyanın 
öteki tarafı karanlık. Görmeden nerden biliyorsun? Kabul ediyoruz. Serbest bölge de 
öyledir. Bir tarafımız karanlık, bir tarafımız aydınlık. Nerden biliyoruz? Öyle kabul 
ediyoruz. Dünyanın yarısı karanlık olduğunu kim söylüyor? Sen mi gördün? Şahid 
misin? Naklediliyor, inanıyoruz. Böyle olması lazım diyoruz. İlmen tespiti budur. Anne 
karnından geldim. Gördün mü? Hatırlıyor musun? Ne gördün ne de hatırlıyorsun. Öyle 
olmadığını iddia edebilir misin? Allah’ı niye görmüyorum? Anne karnında sen kendini 
gördün mü? “Elestü bi Rabbiküm” hadisesini, “Kâlü bela” denilen anını hatırlıyor 
musun? Hatırlamıyorsun diye inkâr edemezsin. Sen anne karnını hatırlıyor musun? 
Çocukken konuştuklarını hatırlıyor musun? İnkâr mı edeceksin şimdi? Hatırlamak, 
insanın bir sıfatıdır. Bir şeyin kendisi ama farklıdır. Onu hatırlamak başka bir şeydir. 
Yeter ki adam gibi yaşayıp, bunları en azından duysa, kabul etse, yapamasa da terhis 
olup gitsin. 
 
Bu derslerle cennetten üstün makamları tanıdın. Cennete kanaat eder misin artık? 
Cennette buraları isteyeceksin. Arş var, Levh-i Mahfuz var, Arş-ı Azam var, Mec’ul var. 
Âdem as cennetten âlem-i şehadete gelmiş, nüzul etmiş ta Mec’ulü tanımlamak, oraya 
çıkmak için. Mec’ule çıkmak için, dünyaya inmesi lazım. Bilin buranın kıymetini. İmam-
ı Gazalî der: “Her şey olduğu kadar, olmayan kader.” Hastalık, musibet, kanser, kalb, 
tansiyon, trafik kazası, rızık à olduğu kadar.  
 

• İlim                 à isteyene verilecek. 
• Rızık ve ömür    à ben istediğim kadar  

 

Serbest Bölge 
Tahayyül & Tasavvur 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı âliyeler 
• Mevadd-ı âliyeler  

 

Takva  

buyurmuş Allah. 
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İstediğin kadar bağır. Olduğu kadar, olmayan kader. Yeter ki yıkık köprüyü düzeltmeye 
çalışmayın. Allah Resulünün tabiriyle: “Dünya, âlem-i ervahtan daire-i ervaha, kabre 
yapılmış, yıkılmaya yüz tutmuş bir köprüdür. Tamiriyle meşgul olmayın. Geçin.” Köprü 
budur (beden). Fazla tamiriyle uğraşma. 
 
Sual: İhatalı bir nazar à tahayyül müdür? 
Elcevab: Evet. Biri tasavvur, diğeri tahayyül. 
 
Sual: Nazar denilince, tahayyül diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet, nazar, bakıştır. 
 
“Zira dönmemek üzere mahkûm olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti 
adavete döner, hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder.” (Sözler 69) 
 
“Dönmemek” yani öleceksin, evladından, ana babandan uzak olmak. Eğer Allah ve 
ahiret yoksa hakikaten bunun kadar dünyada, varlıkta kötülük olamaz. Her şeyi 
anlamsız yapan ölümdür. Her şeyi anlamlandıran da ölüm olduğu için, ölüm hayattan 
daha kıymetli bir şeydir. Çünkü hayata gelmekle faniye geliyoruz, ölerek bekaya 
gidiyoruz. Çoluk çocuğunla ebedî âlemde beraber olacaksın. Bunu ölüm yapıyor. 
“Seyirci”, kendini seyrediyorsun? Ne ile? Varlıkla. Varlık à kendini seyretmek 
içindir! Kendimizi seyretmeye gelmişiz. Kendimi seyretmek için, ayna lazım. Bu 
mevcudat senin aynan. Mevcudatla kendini seyrediyorsun, anlamlandırıyorsun, 
anlamlanıyorsun, olumsuzlayarak olumlulanıyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Mevcudat senin Kab-ı Kavseynin oluyor. 
 
Evet, bir noktada öyle. “Zevalin tasavvuruyla”, mezara gideceğiz, kefen var vs. 
Muhabbeti, adavete döner. Ya Rabbi, bu kadar besledin, besledin, bunları da verdin, 
tam yiyecektim, tam keyif yapacaktım, alıp götürüyorsun. Adam kırk elli sene çalıştı, 
fabrikayı kurdu. Adam yirmi yıl okudu, mühendis oldu, doktor oldu veya başka bir şey 
oldu. Verdiği emek kadar bile lezzetlenemeden emekli oluyor, birkaç sene sonra 
ahirete geç. “hayreti istihfafa”, üç beş gün sonra kuruyacak böyle güzel çiçek olur mu? 
Böyle mantık olur mu? Böyle israf olur mu? Böyle anlamsız bir şey olur mu? Madem 
üç, beş gün sonra tamamen tersine dönecek, bu böyle boyanır mı? 
 
Tasavvur ile; 

• Muhabbeti à adavete 
• Hayreti      à istihfafa        meyleder. 
• Hürmeti     à tahkire 

 
Bunlara tasavvur vesile oluyor. Normal değil bu. Muhabbeti adavete döndürüyor 
tasavvur. Aynı zamanda da meylimizi etkileyen ciddi zeminlerden biridir tasavvur. 
Tasavvuruna hâkim olan adeta sistemine hâkim olur! 
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Kâfir  

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (fikrî iltizam) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiilî iltizam) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
                   

Nokta-i Nazar: Meyleder diyor, yani daha olmamış. Tılsıma benziyor. Tılsım-ı evvel. 
 
Tasavvur, meyillerimizi etkiliyor. Belediyenin atıkları geri dönüştürdüğü gibi. Serbest 
bölgeden girenler bütün diğer meratibleri etkiliyor. İz’andan kalbe yani vicdana iniyor. 
Bu müsbeti. Menfî cihette vicdana inmiyor, çünkü iz’anı hatmedilmiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynayan süt bozulmuşsa, biraz limon sık, kaynatmaya devam et. Parça parça adalar 
oluşmaya başlar. Sonra onu bez torbaya koy, süzülsün. Torba, serbest bölge. 
Süzüldüğü yer, taakkul. Suyunu böbreğinde taş olan içsin. Süzülen, çökelek oldu, akıl. 
Yani bu yapı, meylimize sebeb oluyor. Sonra meylimiz tersinden dönüp, dimağın 
meratiblerini de aktif ediyor. Nasıl ki dimağ vicdanı ihya ediyordu ve ihya olan vicdan 
dimağı inşa’ ediyordu. Aynen onun gibi. 
 
Tahayyül ve tasavvuruna hâkim olan, dünyada cenneti yaşar. “Fedhuli fi ibadi 
vedhuli cenneti”. Gireceksin demiyor, gir. İşte cennet burası (serbest bölge). Kişinin 
hususî cennet ve cehennemi. Biri dedi ki: “Durup durup içim yanıyor, sıkıntılıyım” dedi. 
Serbest bölgenin sol ciheti aktif olduğunu ifade ettim. Peki, ne yapacağım dedi. Hiçbir 
şey yapma, sakın müdahale etme, biraz sonra gitmek zorunda zaten. Musibetin 
yüzüne gül, o da küçülür, eder tebeddül. Tersine döner. Tavuk yumurta, yumurta tavuk 
olur. 
 
Mazimiz var, ahiretimiz var, dünyada çırpınıp duruyoruz. İmanımız var, Allah var, 
dünya tazyikat yapıyor. Allah müdahale etmiyor, demek başka birey var burada. Sıkıntı 
bizde. Biz sistemin akıcılığına itiraz ediyoruz. Bizim fıtratımızın istediği hayat burada 

Vicdan 

Müslüman  
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yok. “La rahate fiddünya”, dünyada rahat yoktur. “İlla darül ahire.” Biz, fıtratımızdaki 
ebed arzusuyla buraya ebed süsü vermişiz. Olmayacak bir şeyi, olmayacak bir yerde 
istiyoruz. Yani muhali taleb ediyoruz. Kendimize kötülük ediyoruz. Hayatınızı 
değiştiremezsiniz. Nazarınızı ve tasavvurunuzu değiştirin, çünkü burada sır var, tılsım 
var. Ben, o kuyudayım. Üstte Arslan bekliyor. Aşağıda kuyu ağzı kadar ağzı olan 
canavar var. Kuyunun kenarında göğermiş bir incir ağacı var. Oraya tutunmuşuz. 
Kökünü de siyah ve beyaz fare kemiriyor. Bir gün mutlaka o ağaç kopacak. Bu haldeki 
adam gibiyiz, 8.Söz. Adam ne yapmış? “Burada bir sır var” dediği anda tılsım açıldı. 
Bir baktı ki aslan, ata inkılap etti. Canavar kapıya inkılap etti. Kapı canavar 
gözüküyormuş. Meğer atmış da aslan gözüküyormuş. Nazarında fena bir memlekete 
düştü, tahayyül ve tasavvur tılsım. Tahayyül ve tasavvur à kuyu, kişinin mağarası. 
 
“Çünki zeval-i lezzet, elem olduğu gibi; zeval-i lezzetin tasavvuru dahi bir 
elemdir.” (Sözler 215) 
 
Lezzet gitti. Elem gelmesine gerek var mı? Zaten elem oldu. Tasavvur etmek, olmuş 
gibi veya olacakmış gibi sana aynen tesir eder. Olmuş mu? Hayır. Varı yok gibi yoku 
var gibi hissettiriyor sana tasavvur. İnsanın kanatlarını açıyor bir yandan böylelikle, 
zenginlik katıyor, yoksa donuk olurdun. Sırf mevcudla düşünürdü, mevcud kadar 
düşünürdün, muayyenleşirdin. Seni muhit ve mutlak yapan budur. Varı yok gibi, hiç 
olmayanı sana varmış gibi düşündürüp nihayetsiz ufuklar açıyor sana. 
 
Lezzetin zevali insana ne tesir ediyorsa, tasavvuru dahi aynı seviyede tesir 
ediyor. Neyi düşünüyorsan, onu kendine taşıyorsun. Bunun tersi delilerdir. Yapıyor 
fiili, tasavvuru olmadığı için, olmamış gibi havada kalıyor. Yani ille fiil olunca mutlaka 
sonucu sende tesir edecek değil. Deli için zeval-i lezzet elem değil. O anda düşünür 
veya dokunur. Bu birazdan daha kavuşamayacağım kadar benden ayrılacak olduğunu 
bilmediği için, hazır anda lezzet alır. Tersi ise, lezzet alırken birazdan zevali olacak 
düşüncesiyle hazırdaki lezzeti kaybolur. “Bütün mecazî âşıkların divanları, yani 
aşknameleri olan manzum kitabları, şu tasavvur-u zevalden gelen elemden birer 
feryaddır.” Burası yukardaki hükmümüze delildir. 
 
Firak, insanı çok etkiliyor. Hatta ölümün kendisi zevalmiş. “Eğer zeval ve firak 
olmasaydı, ölüm yol bulamazdı.” Ölüm kendisi zeval ve firaktır. Biz ona ölüm demişiz. 
Dünyanın zeval ve firakına ölüm demişiz. Aslında ölüm ötelerin tanımlamasına göre 
kavuşmaktır, visaldir. Buradan bakarsanız: zeval ve firak bütünlüğüne à ölüm. Geç 
âlem-i gayba: meleklere, ruhanilere à kavuşmaktır. Yani bir yönde zeval ve firak 
gözükürken aynı şey başka yönde visaldir. Bir tarafta ayrılmak iken, aynı şey ötede 
kavuşmak oluyor. Dünyaya doğmak, ruhlar âleminde ölümüdür. Dünyanın ölümü, 
ahiretin dirilmesi olur. Acayip bir sıçrama yaşıyoruz. 
 
Sual: Bir şeyi hakikaten kaybettiğim zaman, o üzüntüyü nerde yaşıyorum? 
Elcevab: Eğer olmuşsa, realitede varsa, bu histir. His ne idi? Misal: Dağcı ipi çeviriyor, 
dağa atıyor. O ipe tutunarak dağa tırmanıyor. Dağ var, ben varım. Bizi bağlayan bu 
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ipin adı; histir. Serbest bölgede başlıyor o elemin ta dimağın her mertebesi hissediyor. 
Derecesine göre. Eğer bir işçi sana ihanet etti ise, taakkule kadar gider, diğerlerine 
inmez. Eğer eşin ihanet yapmışsa, itikada kadar gider. Annen baban yapmışsa, ta 
vicdaniyata kadar gider. Eğer sen davana ihanet yapmışsan, kalbe kadar gider. Eğer 
dine ihanet yapmışsan, ruha gider. Eğer Allah’a ihanet yapmışsan, ene’ye gider. 
Kendine ihanet yapmışsan, vicdanına gidiyor. Doğrulara, ilim dünyasına yapmışsan, 
dimağına gidiyor. 
 
Sual: Elimdeki telefon aslında Amerikan malı ama üzerine bakıyorsun Çin’de üretilmiş 
fakat o firmanın denetimi ve yönetiminde. Yani bu vicdanda da olsa, itikadda da olsa, 
kalbde, ruhta bile olsa, ene de dâhil, yine tasavvurun oradaki karşılığı işliyor? 
Elcevab: Serbest bölgeden bir şey girmese, oralarda bir şey hissedilmez. Serbest 
bölge kalksa, deli gibi olursun yani delinin bizim bildiğimiz imanı yok ama cennete 
gidecek. Çünkü küfrü yok. Buluğ çağına gelmeden vefat eden çocuklar da cennete 
gidecek. Hayvanlar cennete gidecek. Ağaçlar cennete gidecek. Çünkü iman ve küfür 
yok. Yani bizim bildiğimiz iman yok, fıtrî iman var. 
 
Sual: Ölmüş adam ölümden korkmaz. Demek ölüm diye bir şey yok. Sadece 
tasavvurda var. Ölen ölmekten korkmuyor. Ölmeyen ölümden korkuyor. Demek ölüm 
tasavvurda? Yani ölüm diye bir şey yok? 
Elcevab: Ölüm, tebdil-i mekândır. Ölüm var à bedene “Ben” diyorsan. Beden ölecek. 
Fakat “Ben” derken ruhu kastediyorsan, o zaten terhis olacak. 
 
“…bugün düşünüp muzdarib olmak, hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini 
namaz hizmetini ve musibet elemini, bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek 
hiç kar-ı akıl mıdır?” (Sözler 270) 
 
Tasavvur; zaman ve mekânın arkasına taşır insanı. Mevcuddan maziye ve müstakbele 
bununla gidildiği gibi hazırı da farklı yapabilir kimyaya sahip tasavvur. Hazırı, mazi ve 
müstakbel yapabildiği gibi, mazi ve müstakbeli de hazır yapabiliyor. 
 
“Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi, tasdik-i akliye girmiş bir şüphe 
zanneder.” (Sözler 277) 
 
Tasavvurundan - kasten olmazsa - mesuliyet yoktur.  
 
Sual: Kasten olursa, mesuliyet var o zaman. Nasıl oluyor bu? Kasten ne demek? 
Elcevab: Evet, burada mesuliyet yok ama kasten ve ısrarla devamlı onunla meşgul 
ola ola fıtratını bozuyor. Mesuliyet oradan çıkıyor. Yani hayra kabiliyeti kalmıyor. 
Mesela hayalinden mesul değilsin ama hayalini şerde kullanırsan, Ulema der ki “Hayal, 
onun ile fâsık olur” (Mesnevi-i Nuriye 196). Sana zararı şu: hayra mecalin kalmıyor. 
Yapman gerekenleri yapamıyorsun. 
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Çünkü çoğu zaman insanın kontrolünde değil. Çünkü ihtiyar daha üst tabakalarda, 
iltizamda. Burada telkinat-ı şeytaniyenin cevelan sahası. Burada “galiben ihtiyarsız 
olduğundan cüz-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden, ye’se düşer.” Ye’is de tam 
buradan başlıyor! 
 
Serbest bölgeyi cüz-ihtiyarisiyle ıslah edemez. Etmeğe kalmak, muhali taleb 
olduğundan, kendine kötülük yapmaktır. Cüz-i ihtiyar iltizamdadır ama sureti serbest 
bölgededir. Kanuniyeti taakkuldedir. Hakikatı iltizamdadır. Mahiyeti aşağıdadır, yani 
vicdanda. Cüz-i ihtiyar bir yerde değil. Tasavvuru okumasaydım, büyük bir yanılgı 
oluyordu, bilemeyecektim. 
 
Cüz-i ihtiyarın suret, kanuniyet, hakikat ve mahiyeti; 
 

• Sureti   à Serbest bölgede 
• Kanuniyeti  à Taakkulde 
• Hakikatı    à İltizamda 
• Mahiyeti   à Vicdanda 

 
Sual: Her şeyin sureti tahayyül ve tasavvur mu? 
Elcevab: Evet, her şeyin. 
 
Sual: Kalbin içinde veya vicdanın içinde de ayrı mı uygulayacağız sureti, kanuniyeti, 
hakikatı ve mahiyeti? 
Elcevab: Evet, hepsine tek baktığın zaman, kendi içinde sureti, kanuniyeti, hakikatı, 
mahiyeti olur. Mesela tasavvura tek baktığın zaman, sureti, kanuniyeti, hakikatı, 
mahiyeti var. Bir de dimağın içinde bu nedir diye bakacaksın. Yani birincisi tasavvur 
nedir- ona çalışıyoruz. Sonra dimağda tasavvur nedir diye çalışacağız. İkisi çok farklı. 
 
Her şeyin 

• sureti            
• kanuniyeti    
• hakikatı        
• mahiyeti        

 
Sual: Sıfatın yani iradenin gözüktüğü yer o zaman kalb, yani vicdanda mı? 
Elcevab: Evet, irade orda gözüküyor.  
 
Sual: İhtiyarın da mahiyeti vicdan mı? 
Elcevab: Mesela elinde üniversite diploması var. Bunun içinde ilkokul diplomanda var. 
İrade varsa, ihtiyar da onun zımnında var zaten. Hayvanlarda cüz-i ihtiyar var. Arı, taş 
mı çiçek mi diye tercih eder. Kedi, et mi ekmek mi diye tercih eder. Onların dahi imtihanı 
ve tokadı var. İrade insana mahsustur, çünkü irade vicdandadır. Vicdanın dört 
unsurundan 1.irade, 2.zihin, 3.his, 4.latife-i rabbaniye. Kâfirde irade çalışmıyor, vicdanı 
hatmedilmişse. Bu mürted. Fakat din gelmemiş, reddetmemişse, iradesi vardır. 

var. Mahiyeti sıfata dayanır, ya sıfat-ı zatiye ya da sıfat-ı 
sübutîye olur. 
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Vicdaniyatı bitmemiş daha, insaniyeti var. Üniversite diploması olanın ilkokul diploması 
olduğu gibi, iradesi olanın ihtiyarı vardır. 
 
Cüz-i ihtiyarın sureti, tasavvurda. İnsanda bir içseli var. O suretin altı. Kanuniyeti 
taakkulde gözüküyor, çünkü bîtaraftır ve hem tasdik’de ya hak ya batıl olmuş ilim var. 
 
Cüz-i ihtiyarın; 

• Sureti     à Tasavvurda 
• Kanuniyeti  à Taakkulde 
• Hakikatı   à İltizamda 
• Mahiyeti  à Vicdandaki iradede 

 
İltizam; fiile dönüşmüş, artık taassub olmuş. Tasdikte ilme dönüşmüş. 
 
Sual: Tasdikte cüz-i ihtiyar kullanılmış olmaz mı? Orda cüz-i ihtiyar daha çok 
kullanılırmış gibi geliyor? 
Elcevab: Evet, o zaman iradeye cüz-i ihtiyarı koymak, bizim aczimizdendir. İradede 
zaten ihtiyar var. Asıl yeri dimağdadır. Aklı niye aşağıya indiriyoruz ki. Zuhuratı 
dimağdır. İhtiyar aklîdir. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor Üstad. Ne ile? İrade ile. 
Vicdanda artık irade var. 
 
Cüz-i ihtiyarın; 

• Sureti     à Tasavvurda 
• Kanuniyeti  à Taakkulde 
• Hakikatı   à Tasdikte 
• Mahiyeti  à İltizamda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu doğru! 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

• Şeytan 
• Kâfir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

• Melaikeler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (ilim) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiile dönüşmüş) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
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Şimdiye kadar hep bocalıyorduk, cüz-i ihtiyarın yerini tayin edemiyorduk bir türlü. 
Sebebi bu imiş. Orda da var, burada da varmış ama bir yerde sureti ile, bir yerde 
kanuniyeti ile, bir yerde hakikatı ile, bir yerde mahiyeti ile varmış. Böyle bakınca, her 
şey yerine oturuyor, hepsi de doğru, elhamdülillah. 
 
Nokta-i Nazar: İz’anı ve itikadı atladık, çünkü iz’an vicdana açılan kapı olduğu için, 
orada irade var. İtikad da zaten neticedir. 
 
Çıkarımın devamı: İnsan şuralarda hata yapıyor: 

1. “Tahayyülü taakkul ile iltibas eder… itikadına halel gelmiş zanneder” 
2. “Tevehhüm ettiği bir şüpheyi, imana zarar veren bir şek zanneder” 
3. “Hem bazen tasavvur ettiği bir şüpheyi, tasdik-i akliye girmiş bir şüphe 

zanneder.” 
4. Hem bazen bir emr-i küfride tefekkürü, küfür zanneder. 
5. Yani dalaletin esbabını anlamak suretinde kuvve-i müfekkirenin cevelanını ve 

tedkikatını ve bîtarafane muhakemesini, hilaf-ı iman zanneder. 
6. İşte telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek, “Eyvah! Kalbim 

bozulmuş, itikadıma halel gelmiş” der. 
7. O haller, galiben ihtiyarsız olduğundan, cüz-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden 

ye’se düşer. 
 
“Tahayyülü… itikadına halel” derken tahayyülü à itikadını etkiliyor. “Tevehhüm ettiği… 
imana zarar” derken tasavvuru à imanını etkiliyor. Yani: tahayyül itikada, tasavvur 
daha çok imana etki yapıyor. 

• Tahayyülü à itikadını etkiliyor. 
• Tasavvuru  à imanını etkiliyor. 

 
3.noktada tasdik-i aklî geçtiği için onu da açalım: Taakküldeki tasdik, tasdik-i aklîdir ki, 
zıtlarıyla, karşıtlarıyla var. Buradaki tasdik, zıtlarıyla, karşıtlarıyla beraber. Tasdikteki 
fikrî ve ilmî tasdik ise, ademî vücudlarıyla beraber bir tasdik. Yani ademleriyle beraber 
var. Taakkulde karşıtlarıyla yani karanlık-aydınlık, iman-küfür, doğru-yanlış. Tasdik 
mertebesindeki tasdik ise, vücud ve adem gibi bir tasdik var. İltizamdaki tasdik ise, 
eylemlerin, fiillerin alt veri tabanları olan örf, gelenek, an’ane, kültürden tevarüsen 
tazammun eden şeair-i İslamiyeyi de tazammun ederek fiile dönüşmüş tasdik. Fiile 
dönüşmüş bir tasdik var. Nedir o? Kültür, örf, an’ane, gelenek ve tevarüsen cisimleşmiş 
şeair. 
 
Sual: Tasdikte adem olmaması lazım, ilim olduğu için? 
Elcevab: Allah’ın ilmi nihayetsiz. Onda adem yok. Bizdeki ilim nihayetli olduğu için 
adem var. 
 
Sual: İltizam bu ilme libas mı giydiriyor? 
Elcevab: İltizam eyleme dönüştürüyor. Bu eylemin alt yapısında ne var? Tasavvur var, 
taakkul var, tasdik var, vicdaniyat var à bunlar fiile dönüşmüş. İslamiyet fiildir. Bu fiil 
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tasavvurunda tasdik etmiş yani yorumlamış, taakkulde akletmiş, tasdikinde ilmetmiş, 
iltizamında fiil etmiş. Tasavvur etmediği bir şey taakkule gitmiyor.  
 
Tasdik; 

• Sureti  à 
• Kanuniyeti  à Tasdik-i aklîdir ki, zıdlarıyla, karşıtlarıyla var 
• Hakikatı    à Tasdikteki fikrî ve ilmi tasdik ise, ademî vücudlarıyla beraber 

tasdik 
• Mahiyeti   à İltizamdaki tasdik ise, eylemlerin, fiillerin alt veri tabanları olan 

örf, gelenek, an’ane, kültürden tevarüsen tazammun eden şeair-i İslamiyeyi de 
tazammun ederek fiile dönüşmüş tasdik. 

 
Sual: Kuvve-i müfekkire nerededir? 
Elcevab: Taakkuldedir.  
 
Sual: Kuvve-i aklîyeden farklı mı? 
Elcevab: Evet, farklı. 
 
Taakkulde; 

• Akıl  
• Kuvve-i müfekkire 
• Zihin  
• Vs. yirmi küsur cihazat var 

 
Tevehhüm de tasavvurdadır. Tevehhümü bilmediği için, itikad zannediyor. İtikadı 
bozuldu zannettiği için, psikolojisi bozulur. “Ben ne biçim insanım, mahremime böyle 
şeyler düşünüyorum” vs. der. Veya “ben iyi değilim, çökmüşüm, öleceğim” diye 
tevehhüm ediyor, vehmediyor, itikad etmiş gibi dehşet alıyor. O zaman akıl kendisini 
kilitliyor, titriyor. 
 
Çıkarımların devamı: 
• Tevehhümü bilmeyene itikadına halel gibi zanneder. Tevehhümü tasavvurda. 
• “Hayale gelen bir şüpheyi”, Şüphe à Hayalde 
• “Tevehhüm ettiği bir şüpheyi, imana zarar veren bir şek zanneder”, burada da 

şüphe à tasavvurda. 
• Tasavvurdaki tevehhüm hem hayalde aktif hem de tasavvurda aktif. 
 
Sual: Tahayyül ettiğimiz bir şeyi tasavvur etmememiz mümkün mü? 
Elcevab: Çok zor. Yok gibi. Tahayyül ettiğin bir şey tasavvursuz nasıl olur? Tasavvur 
ettiğini de tahayyül eder insan, hemen o anda. Aynı anda tahayyül tasavvur, tasavvur 
tahayyül olmuş. Üstad Latif Nüktelerde “ilim kudret olmuş, kudret ilim olmuş” diyor. 
Şüpheyi tahayyül edince, şüpheyi tasavvur da ediyor. İkisine de gelmiş. 
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Nokta-i Nazar: Hayal nehir. Tahayyül ile o nehirden tabir-i caiz ise kolumuzu uzatıp 
tuttuğumuzu alıyoruz. Burada şüpheyi kabul etmek yine bizim cüz-i ihtiyarımızla 
alakalı. 
 
Şüphe, tahayyülde ve tasavvurda var. Tasavvur ediyor, tasdik yok burada. Tasdik olsa, 
mesuliyet başlar. Oysa serbest bölgede mesuliyet yok, demek tasdik yok. 
 
“Telkinat-ı şeytaniyenin eseri olan şu zanlardan ürkerek” (Sözler 277) Kur’an’da zan 
ile ilgili bil-mana: “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir 
kısmı günahtır.”(49:12) geçiyor. Zan; insana zenginlik katar, farklı farklı düşüncesine 
malzemeler olur. Alternatifli, karşıt ve karşılıklı düşünce zenginliği verirken, 
“birçoğundan kaçının” diyor. Bu zannı tasavvurda. Şüphe, zan à tasavvurda. Şüphe 
aynı zamanda tahayyülde de var! 
 
“Cüz-i ihtiyarisiyle ıslah edemediğinden ye’se düşer.” Islah olmayan taraflarımızı 
şeytan bizi ye’se atmak için kullanır. Mesela kullanmadığımız her bilgi, bize zan olarak 
geri geliyor. 
 
Sual: Âdem as beka arzusuyla nasıl cennette fani olduğunu düşündü? 
Elcevab: Evet, fani olduğunu düşündüğü için zaten yedi, beka bulurum diye. Aslında 
bekadaydı. Demek ki bulunduğu mekânı zıd düşünebiliyor, zannedebiliyor. Orayı niye 
fani zannetti? Demek zanda zıd da var. 
 
Islah edemediğimiz içeriye giren her şey ya zan, ya şüphe, ya tereddüt, ya yeis, ya 
vehim ya da vesvese olarak bize döner. Seyrettiklerimiz filmler vs. bir şekilde bize geri 
dönecek. Mesela yemek yedin. Diyebilir misin ki, hiç vücuda bulaşmadan çekip gitsin? 
Vücuda bulaşmadan bağırsaktan gider mi? İçeriye attığımız filmler, sesler, iyi veya 
kötü, sana bulaşmadan çıkmaz. İçerde canlanır. İçerde ölü bir şey yok. 
 
Şüphe, zan, küfür, dalalet à Bunlar tasavvurda. Küfür à tahayyülde de var. Küfür à 
tasavvurda da var. 
 
“Çünkü hem tahayyül, 
           hem tevehhüm, 
          hem tasavvur, 
         hem tefekkür; 
 
Hakikatların ara formatları gibi duruyorlar! 
 
Tahayyül              Tasavvur              Taakkul                    Tasdik                   İz’an 
                
              Tevehhüm             Tefekkür              Tasdik-i aklî             İz’an-ı kalbî 

 
Tahayyülden tasavvura giderken, tevehhüm kapısını kullanıyorsun. 

tasdik-i aklîden 
ve 
iz’an-ı kalbîden 

ayrıdırlar, başkadırlar.” 
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Tasdik-i aklîden ve 
İz’an-ı kalbîye kadar 
 
“Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına 
çok giremiyorlar.” Şimdi buna bak! 
 
13.Lem’a kendini zıtlarıyla tanıma fırsatı veriyor. La-ilahe à illallah ile beraber. 
Olumsuzlayarak olumluyor. La ilahe’lerdir 13. Lem’a. Şu okuyacağım yer çok önemli: 
Yeisten seni kurtarıyor. İnsan olduğunu söylüyor. Yaptığın günahlardan bir özürün 
oluyor. İşârât-ül İ’caz’da hani meleklerin itirazından bahsediyor. “Kan dökecekleri mi 
yaratacaksın?” dediklerinde Allah cc “Ben onlardan takip ettiğim bir gaye var. Bu 
nedenle günahlarını şimdilik kale almıyorum” diyor. O sırrı nazara alarak, kale almıyor. 
İşte sır burası. Bu sırrı inkişaf ettirdikçe, rahat ediyorsun. Kendi kendini yemiyorsun. 
Tahliye sibobumuz, arıtma tesisimizden bahsedeceğiz şimdi. Şehrin pisliğini arıtıyor, 
faydalı olarak sana döndürüyor. İnsanı, meleklerin üstüne taşıyan bir yer burası. 
 
“Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi 
dinlemezler, belki de mes’uliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler 
hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar.” (Lem’alar 75) 
 
Sözler 277 de o iki latifeyi teşhis etmiş. Çünkü bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil 
eder. Bir yerde suretini söyler, bir yerde kanuniyetini söyler vs. sureti olarak teşhis 
edemedi, kanuniyeti yakalar. “Giremezler” derken, benim dışımda çalışan bir şey. Bu 
paragrafın bir üst paragrafta: “Hem bazen şeytan, kalb üstündeki lümmesi cihetinde 
Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler. O adam zanneder ki; onun kalbi bozulmuş 
ki, böyle söylüyor. Titriyor. Hâlbuki onun titremesi ve korkması ve adem-i rızası delildir 
ki: O sözler, kalbinden gelmiyor, belki lümme-i şeytaniyeden geliyor veya şeytan 
tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor.” 
 
 
 
 
 
 
Kalbden gelmiyor. Lümme-i şeytaniye, kalbin bitişiğinde, içinde değil. Lümme-i 
şeytaniyeden serbest bölgeye atılıyor. İnsan zahirde serbest bölgeye bakıyor, nerden 
geldiğini bilmiyor. Lümme-i şeytaniyeden geldiğine delil nedir? Her olumsuzlama 
buradan gelir. Şeytan ilk önce şüpheyi kalbe atar. Kalb kabul etmezse, o şüphe şetme 
döner. O şetmi serbest bölgeye atar. Şetm, yani Cenab-ı Hak hakkında fena sözler 
söyletiyor. 
 
Şeytan, lümme-i şeytaniyenin dışındadır. Lümme-i şeytaniye onun borazanıdır, oradan 
üfler. Şeytanın aletidir. Bu alet-i vesvesedir. Bu alet ile kalbe şüphe atar. Kalb ayrı, 

İnsan mesul değil, kasden olmamışsa. Çünkü 
cüz-i ihtiyarînin alt tabakalarında… 

 

     Serbest Bölge 
Tahayyül & Tasavvur 

Kalb  Lümme-i 
şeytaniye 

Şeytan  



66.TASAVVUR 1______________________________________________________ 

 243 

lümme-i şeytaniye ayrı, adam (şeytan) ayrı. Kalb bloke etti. “Seni mi dinleyeceğim” 
dedi. Şeytan da “Sen misin bana kapıyı açmadın” der ve şetm olarak serbest bölgeye 
atar. Şetm; yani Allah hakkında fena sözler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bunu vesveseciler bir bilse, rahat ederler. İlk önce şetm atmıyor, şüpheyi atıyor. 
Şüphe: “Allah var mı? Varsa, niye görmüyoruz ki, abdestin var mı, imanın var mı?” gibi 
şeyler. Hep var olanın üzerine kurulur. Vesvese, varı yok etmek ister. Vehim gibi değil. 
Vehim, serbest bölgededir. Olmayan düşünceyi, var zannediyor. Şüphe ise, var 
üzerine kurulmuş. Yoka şüphe olmaz. Vara şüphe olur. 
 
Şüpheyi kalbe attı, yemedi. Şeytan da “dur, ben kafaya, dimağa atacağım. Orda bir 
serbest bölge var, herkes giriyor. Vergi-mergi yok. İsteyen istediğini satıyor.” diyor ve 
serbest bölgeye atıyor ama şüpheyi atmıyor. Dimağa niye şüpheyi atmıyor da şetm 
atıyor? Çünkü şüphe; delille, burhanla, ispatla yok olur. Şüpheyi atsa, dimağ duman 
attırır. Bu nedenle şetm atıyor. Yani Allah’ı inkâr ettirmiyor ama kötü söz söyletiyor, 
mesela “Allah senin hastalığından zevk mi alıyor, o kadar ihtiyacın var ama vermiyor, 
Allah seni unuttu, bu kadar işlerin içinde Allah seni mi hatırlayacak” vs. bak bunlar 
şüphe değil. Allah ile alakanın kalitesini düşürüyor. Şüphe atamaz, çünkü dimağ, 
şüphenin kaldırıldığı bir yerdir. Delil, bürhan, hüccet, ispatların olduğu yer. Nereye ne 
atacağını biliyor. Kalbe şüphe, dimağa galiz tabir. Çünkü tabirler mantıkla gitmez. 
Şetm, şüpheden sonra atıldığı için, alt yapısı şüphe. Yani şetmdir ama şüpheyi netice 
veren şetmdir. Şetm, şüpheyi de tazammun ediyor. Soru soruyor ama şüpheyi getiren 
soru soruyor. Serbest bölgeye atılan şetm, tahayyül ve tasavvurda şüpheyi 
uyandırıyor. Direk kalbe giremediği için, dimağ yolu ile kalbe girmeye çalışıyor şeytan. 
Dimağdan fethedecek. Tahayyülden tasavvura, tevehhüm ile geçiliyor. İlk kapısı odur. 
Sonra tasavvur ile taakkul arası süzülme tefekkür oluyor. Tefekkür, aklın giriş kapısıdır. 
Sonra taakkul ile tasdik arasında tasdik-i aklî olur yani akılca mümkün olanları tasdike 
gönderir. Henüz ilim olmadı, ilim tasdikte. Sonra tasdik ile iz’an arasında tasdik-i 
iz’andır. İlimdir ama iz’anın kapısını açtı, henüz iz’an değildir. Eğer iz’andan aşağı 
inerse, iz’an-ı kalbîdir. Kalbin onayladığı bir şey değil daha. 
 
 
Nokta-i Nazar: 
 

      Serbest Bölge 
Tahayyül & Tasavvur 

Şeytan  

Lümme-i 
şeytaniye 

Kalb  

üfler 
şübhe 

şetm 
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• Tahayyül ile tasavvur arasında     à Kuvve-i vahime 
• Tasavvur ile taakkul arasında       à Kuvve-i müfekkire     işliyor. 
• Taakkul ile tasdik arasında           à Kuvve-i akliye 

Bunlar, meratibleri birbirine bağlayan enerji kaynağıdır. 
 
“Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi 
dinlemezler, belki de mes’uliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler 
hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar.” 
 
Serbest bölge mesuliyet altına giremez, çünkü her daim benim kontrolüm altına 
giremez. Olsa, o zaman insan basit olur, melek olur, muayyenleşir. Bazen tahayyül ve 
tasavvur bizde namazda hükmediyorlar veya hastalıkta yatakta yatarken. Vehim ve 
tasavvur hükmediyor. “Mezarda şu olacak bu olacak” diye hayal ediyor. Hayal ettiği 
şeye insan bürünüyor ya, mezarı hayal ediyor, ölmüş gibi oluyor. O zaman öyle de 
tepki veriyor. Tahayyül ve tasavvur hakkı dinlemiyorlar ve yanlış yollara giriyorlar. 
 
Alt alta koyunca: Cüz-i ihtiyariyi dinlemeyen Allah-u âlem;  

1. Tahayyül 
2. Tasavvur  

 
Bunlar “bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyeyi pek dinlemiyorlar. Teklif-i dinî altına 
çok giremiyorlar. Tasdik ve iz’an öyle değiller. Bir mizana tabidirler.” 
 
İnsanın mesuliyeti tasdikten ve iz’andan başlıyor. Taakkulü atlaması Allah-u âlem: 
akılsızların, şuursuzların, ehl-i fetretin, muhakeme ve muvazenesini kaybedenlerin, 
akıldan kıt olanların mesuliyetleri ya az olsun ya da hiç olmasın diye olsa gerek. Yani 
insanın mesuliyeti akıldan değil, tasdik ve iz’andandır. Öyle olsa, akılsızlar ne 
yapacak? Muvazene ve muhakemeden kıt olanlar ne yapacak? Bu dersi düşünemiyor? 
Anlayamıyor. Hatta İşârât-ül İ’caz’da “iman şöyle böyledir” diye izah ediyor. Altında bir 
soru var. “Bu şekilde imanı tasvir edemiyorsa, imanı yok mu?” Tasvir edememesi, 
olmadığına delil değil. Muhakemesi öyle cümle kuramıyor. İmanın esaslarını say 
dersen, sayamaz. Veya sırasıyla sayamaz. Bu, onun imansız olduğunu göstermiyor. 
Bu nedenle taakkulü kaldırarak, insanı mesul eden tasdik ve iz’an yetiyor. Allah’ı tasdik 
ediyor ama Allah’ı tanımıyor. Allah’ın zatî ve sübutî sıfatlarını tanımlayamıyor. Allah’ı 
tanımlayamaması merhameten taakkulü şart koymamış. Usul ve sistemi bilmiyor o kişi 
ama neticeyi yapıyor. 
 
Ara formatlar giriş kapısı olduğu için, onlar kuva ve güçtürler, enerji paketleridir. Ara 
formatlar bunlarla bağlanıyor. Ara gibi gözükürken, bunlar bir sonrasına aittir. Okulda 
da öyle yani 3,5 dan 4 veya 4,5 dan 5. Her buçuk geriye değil ileriye atar.  
 
Üstadın Beyazıd camisindeki şeytanla münazarası bu meseleye uygulamalı bir 
misaldir: Şeytan Kur’an’a karşı kalbine bir şüphe attı. Üstad çok rahatsız oldu. Sonra 
münazara başladı. Şeytan Kur’an’ı inkâr etmedi, Kur’an’a karşı şüphe iras etti. Kur’an 
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yanlıştır demedi. Kur’an yoktur veya Allah yoktur demiyor. Şeytan direk “Allah yoktur” 
derse, insan onu reddeder. Şeytan o kadar geri zekâlı değil. Fakat Onu ortadan 
kaldıracak ilk yöntemi kullanıyor, şüpheyi atıyor. Siz de mesela bir çocuğu eğitirken, 
bir şeyi reddetmeyin. Reddedeceğinizi sonra söyleyin. Ama niçin reddedileceğini 
önceden söyleyin. “Kur’an da ne, yok öyle bir şey” demiyor şeytan. Bu inkâr! “Beşer 
kelamı farz et” diyerek, şüphe atıyor. “Yazamaz” diyor Üstad. Bu sefer “Ne beşer 
kelamı ne Allah kelamı de, ortada farz et” diyor bu sefer. Üstad da: “Böyle âli bir esere 
Allah’tan başka sahip çıkan var mı, benimdir diyen var mı?” yok. “O zaman âli bir esere 
kim benimdir diye sahip çıkıyorsa, onun eline ver ve ondan sonra onun olmadığını isbat 
et” diye çakıyor Üstad şeytana. “Niye henüz isbat olmadan elinden alıyorsun” diyor. Bu 
münazara 15.sözde geçiyor. Vakıadır. “Kendisini görmedim ama sesini işittim” diyor. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvurun içinde de tasdik, iz’an, iltizam ve itikad var mı acaba? 
Çünkü onlar da orayı etkiliyor. 
Elcevab: Böyle sarih ifade yok. Tasavvurun içinde otuz kırk tane madde var ama senin 
saydıkların değil. Ama onlar yani dimağın diğer meratibleri şöyle etkiliyor: itikadı 
sağlam, eylemi de çok güzel (iltizam), kalbden verileri alıyor (iz’an), ilmi (tasdik) kaliteli 
à bunlar serbest bölgeyi etkiler. Nasıl etkiler? Takvasını arttırdığı için, menhiyattan ve 
günahlardan içtinab ederek kabloyu (şeytanın veri kablosunu) kesiyor. Şeytanın girişini 
kapatıyor. Şeytan bir şey veremeyince, serbest bölge susuz kalıyor ve ormanı 
kurutuyorsun. Ormanı kesmiyorsun, kurutuyorsun. Su versen canlanacak. Böylece bir 
derece o bölgenin kontrolünü eline alıyorsun. Şeytanın veri kablosunu ancak diğer 
meratibler ile kesebilirsin, yani tasdik ile, iz’an ile, iltizam ve itikad ile. 
 
6 Ocak 2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
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Bu ders tarihin geleceğine atfen yapılan derstir. Bu asrın insanlarına yapılan bir ders 
olup da bir araya getirilmiş olduğumuza inanmıyorum ben. Biz ne kadar şükretsek 
azdır. Bu asrın insanları bunları anlamayacak. Gayr-i münteşirde Üstadın dediği gibi, 
Risale-i Nur mekteplerde ders kitabı olacak. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde, 
hepsinde olacak. Anlama ve anlamlandırma adına, nasıl ki Arapçada sembol, şablon, 
sistem var, geliştirilmiş. Arapça okuyanlar bilir. Araplara bile Arapçayı öğretme ve 
öğrenme sistemini (gramer) Birgivî Hazretleri geliştirmiş ve kendisi Türk, Ödemiş’te. 
İşte nasıl ki Birgivî Hazretleri gramer sistemini geliştirmiş, Risale-i Nur içerisindeki 
manaların anlaşılması için de bu sistem kullanılacak. Dolayısıyla bu asrın insanlarında 
bu çok azdır. Bu nedenle bu asrın insanlarını tenkitlerini fazla nazar-ı itibara 
almıyorum. Yeter ki sen vicdanen tatmin ol. Risale-i Nur’un içinde dolaşıyoruz. Yanlış 
dahi olsa, sevabımız birdir. Risale-i Nur’un içinde, iyi niyetle -aleyhinde sarih ve nas, 
açık olarak Risale-i Nur’a kasten yanlışlık yapmamak şartıyla- çıkarttığın mana isabet 
etmese, bir sevabı var, içtihad gibi. İsabet etse, iki sevabım vardır. 
 
Kur’an’da cari olan kanun, Risale-i Nur’da da caridir. Sarih ve ima manalar, şahsî ve 
umumî hukuk, nasih ve mensuhlar, Kur’an’da olduğu gibi, Risale-i Nur’da da vardır. 
Kur’an’da cari olan başka bir mana var. Nedir o? Tefsir, Kur’an’ı izah etmek. Risale-i 
Nur’da da bu kanun geçerlidir. Bu sistem, Risale-i Nur’un içerisinden geliştirilmiş bir 
sistemlerdir. Onun içerisinde bunlar çözülüyor diye inanıyoruz. Risale-i Nur’da bir 
bakarsın bir yerde ima ediyor, bir yerde sarih diyor, telmih ediyor veya burada böyle, 
orda böyle diyor. Hakikaten onu netleştirmek zor. Karışıyor. Cenab-ı Hak şunu nasip 
etti: bir yerde sureti olduğunu, diğer yerde kanuniyeti olduğunu, başka bir yerde 
hakikatı olduğunu ve buradaki de mahiyeti olduğunu anlıyorsun. Bu yöntemle ifadeleri 
yerleştirebiliyorsun. Veya başka bir yöntem: Bu kalbe bakar, o vicdana bakar, şu 
dimağa bakar diye ayırırsın. Veya: Bu şahsî hukuktur, bu umumî hukuktur. Veya: O 
neshedilmiş, bu sarihtir gibi yöntemler var. Dolayısıyla Kur’an’da cari olan bu kanunlar, 
Risale-i Nur’da da caridir. Fiilde de gösteriyoruz. Allah bu yolda istihdam etsin inşallah. 
İstihdam edildiğimize delil, bizi Risale-i Nur ile meşgul ettirmesidir. 
 
Bu serbest bölge, sistemin temeli. Hastalıkların, maneviyatın, tuhaf tuhaf şeylerin: 
hepsinin yeri burası. Bu acayip bir âlem. Sanki -tövbe yani- on sekiz bin âlemin 
hulasası olmamız haysiyetiyle, Allah-u âlem serbest bölgeye sıkıştırılmış. Gele ekte 
psikolojik, ruhiyat noktasında hastalıkların en ciddi zemini olacak. Üstadın dimağ 
hakkındaki ifadeleri ve o sistemi anlamlandırmak adına, tahayyül ve tasavvura Üstad 
Sözler 278 de “bir derece serbesttirler” diyor. Lem’alar 75 de “bir iki latife var ki, ihtiyar 
ve iradeyi dinlemezler, belki teklif-i din altına girmezler” diyor. İnsanların kendi 
iradelerine ve ihtiyarlarına rağmen yanlış yollara sokarlar ve sonra da döner, seni hak 
ve hakikata kabiliyetin yok diye yeise atar. Bu nedenle bu iki latifeden insan mesul 
değildir diyor, serbest bölge. 
 
Namazda geçmişten veya yakın zamandaki günahlardan getiriyor. Bu hayır mıdır, şer 
midir? “Sen çok aşağılıksın, aşağılık olanların önde gidenisin, onlar kadar aşağılık 
yapmadığın halde, çünkü bunları (hakikatları) biliyorsun. Bu işleri bildiğin halde sen 
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yapıyorsun. Bu nedenle en aşağılık sensin. Senden adam olmaz. Bu kadar kitap 
okuyorsun, bunu yapacak adam mısın!” diyor. Bunlar geldiği zaman şöyle bakacaksın: 
bu gelen beni hayra sevk etmek için mi yapıyor, yoksa beni yeise atıp gömmek mi 
istiyor? Yeis, mani-i herkemal ya. Yani melekî midir, şeytanî midir? Eğer gelen şey 
seni ümitsizliğe atıyorsa, aşağılıktan (şeytandan) geliyor. “Ya bırak, sen adam 
mısın, bırak sahtekârlığı, zaten yaşamıyorsun okuduklarını, bu işte bulunma!” diyorsa, 
bu alçaktan geliyor. O veveseler seni tövbeye, istiğfara, nedamete, içsel vicdanî azaba 
götürüyorsa, o rahmanîdir. Risale-i Nurca: acze, fakre götürüyorsa, rahmanîdir.  
 
Nokta-i Nazar: Ağacın ne olduğunu anlamak istiyorsan, meyvesine bak. Meyvesi eğer 
yeis ise, şeytandandır. Meyvesi tövbe, istiğfar ise ve senin bir tarafını inşa ediyorsa, 
melektendir. 
 
Senin bir beşeriyetin var, bir ubudiyet tarafın var, bir de vazifedarlığın var. O zaman 
diyeceksin ki: “Ben beşerim, ne okursam okuyayım, insanlıktan çıkmadım.” 
Kur’an-ı Kerim’de mealen bil-mana Peygamberimize asm şöyle diyor, bize de atfen: 
“O da sizin gibi bir insandı.” Sen ne okursan oku, insansın. İnsanlıktan çıkmadın henüz. 
Gazali Hz: “Ölünce, insanlığın bitecek”. Orda da insansın ama olmakta olansın şu 
anda. Orda olmuşsun, bitti. Şu an olmalar devam ediyor, oluyorsun yine devam ediyor. 
Her an değişen. Ölünce, bitiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Aslında ölünce bir yerde oluyorum. Şimdi ise her yerde. 
 
Tasdikin sureti kanuniyeti hakikatı ve mahiyeti hulasa; (27. ve 28. Dimağ 
derslerinden) 
 
Tasdikin sureti à taakkuldedir. Tasdikin taakkuldeki duruşu şuna benziyor: Tasdik-i 
aklîdir ki, zıdlarıyla, karşıtlarıyla beraber var. Eylem yok. 
 
Sual: Taakkulde tasdikin olması kafama yatmıyor, çünkü taakkul bîtaraftı. Bîtaraf olan 
yerde nasıl tasdik olur? Külliyattaki tasdik-i aklîden dimağın tasdik mertebesini 
anlıyorum. 
Elcevab: Taakkulün tarafı yok, bîtaraf ama sonunda bir tarafa taraf oluyor yani bir 
tarafa kayıyor. Sistem bîtaraftır ama böyle gitmiyor. Sana teslim edilince, bîtaraf 
kalmıyor. Ya küfre ya da hayra. Mesela kamyon. İstersen içki taşırsın, istersen Kur’an 
taşırsın. Sana teslim ederken bîtaraf. Sana teslim edildikten sonra bîtaraf değil artık. 
Taakkulde eylem yok ama tarafını belli etmiş tasdik. Sistem hep bîtaraf durmuyor. 
Sistemin yapısı bîtaraf. Sen o bîtarafın içinden bir şey çıkartıyorsun. “Akletmezler mi” 
diye geçer Kur’an’da. Kur’an akla hitap ediyor. Eylem yok ama taraf oldu. 
 
Kanuniyeti ise yani yapısı tasdik mertebesindedir. Buradaki tasdik fikrîdir, ilmîdir. 
Ademî vücudlarıyla beraber tasdik ki, eylem var, başladı. Sistemdeki tasdik, 
taakkulden besleniyor. Taakkul olmadan tasdik olmaz. Bu sefer taakkul bîtaraftı, 
tarafını belli etti. “Bu değil, bu” diyor, çünkü Kur’an hükmetti ona. Kader Risalesinde 
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diyor ki “o daha eyleme dönüşmediği için, dönebilir”. İhtiyar selb olmadı ama eyleme 
dönüşmüş bir fiile Kur’an daha hükmetmez. “Yapma!”, yapmış zaten. Taakkulde 
yapmaya karar verdi. Kur’an buraya hitap ediyor. Kur’an ona “yapma!” demesi için, 
eyleme dönüşmeden demesi lazım. Taakkulde eyleme dönüşmemiş, tasdikte ise 
eyleme dönüşmüş. Taakkulde tarafını belli etmiş. Bu bir tasdiktir. Taakkulde hepsi 
karma vardı, karşıtlarıyla ve zıdlarıyla ama “bu” diyerek karar verdi, tarafını belli etti. 
Tasdik mertebesindeki tasdikte ise, ademî vücud var. “Adem; vücud-u ilmiyeye perde 
olmuş bir unvandır.” Tasdikteki tasdik, fikrî iltizamdır yani ilimdir. İlim ise, ademle 
beraberdir. Ademi kaldırırsanız, bizdeki ilim vacib olur, nihayetsiz olur. İlmi 
mertebelendirmek, içlerine zıdlarının müdahalesi ile mümkün. O zaman tasdikteki 
tasdik ilimdir. Buradaki ilmî iltizam à fikrî iltizam, ademî vücudlarıyla beraber. 
 
Hakikattaki tasdik ise, iltizamda. Buradaki tasdik, fiile dönüşmüş tasdiktir. Fiillerin, 
eylemlerin alt veri tabanları olan örf, an’ane, kültür, gelenek ve tevarüsen tazammun 
eden şeair-i İslamiyeyi tazammun ederek fiile dönüşmüş tasdik. Şeair-i İslamiye yani 
mezar taşları, ezan, tesettür, sakal. Bunlar İslami örf ve adetlerdir, tevarüsen denilir 
yani mana donmuş, cisimleşmiş, taş olmuş, tesettür olmuş. O bez değildir. Mesela bu 
takke, iplik değil artık. Bir simgedir. Foter mesela, Yahudi hahamların, din âlimlerinin 
alametidir. Bu budur, izahı olmaz. Sarık da öyle, bu budur. Bez değildir. Mananın, 
ruhun donmuş haline şeair denilir. Şeair; inançların, inancaların, itikadların maneviyatı 
cisimleşmiş, hamur olmuş bir fiildir. İltizamın ahkâmı taassub. Buradaki eylem; taassub 
şeklinde eylem var ki, bu da İslamiyet. 
 
Adam ramazanda teravihe gitti. O toplumdaki şeair, pide almalar, fırında iftara yakın 
kuyruk beklemeler de şeairdir. Sen evde olmasan bile, izine gitsen bile, davulcuya para 
ver. Üstad verirmiş. Davul çaldığı için, kendi kesesinden para verirmiş. Davul çalmak 
şeairmiş. Adam teravihe gitti, coştu, namaza başladı ramazanda. Epey gitti. Bu 
tasdikteki tasdiktir. Fikri eyleme dönüşmüş. “Tabi ya, lazım ya, kılmak gerek, biz de 
Müslümanız” der. Fakat sonra düşe kalka, namazı bırakıyor, götüremiyor, sonra yine 
kalkıyor, yine düşüyor. Eylem var ama taassub şeklinde dönüşmemiş. 
 
Nokta-i Nazar: Birinde meleke haline geliyor, diğerinde meleke haline gelmiyor. 
 
Mesela meleke haline gelmiş araba şoförlüğü. Hem arabayı kullanıyor hem 
arabadakilerle veya telefonla konuşuyor, sohbet ediyor. Ayaklar ve eller hiç 
düşünmeden hareket ediyor. Bu meleke. Fakat acemi şoför direksiyonla, debraj ve 
vitesle meşguldür. Bu tasdikteki tasdik gibidir. Meleke halinde arabayı kullanan ise 
iltizamdaki tasdik gibidir. 
 
Başka bir misal: Adamın namaz kılıp kılmadığı belli değil, yani örfte, an’anede o kadar 
belirlenmemiş, bir o safta bir bu safta, kılıyor ama ötekisi ise cami derneklerinde 
bulunmuş, sosyal faaliyetlerde bulunmuş, bedel ödemiş, mitinglere katılmış yani fiilde, 
eylemde İslam’ın safında her konuda kendisini öne çıkartmış. Mahallede “bu kim” 
deseler, “bu budur” denilir. Acaba’sı yok bunun, bu iltizamdaki tasdik gibidir. “Bu budur” 
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denilince, iltizamdaki tasdikin halini almış. “Acaba mı” denilince, tasdikteki tasdikin 
halini almış. 
 
Nokta-i Nazar: Annelerimiz ve ninelerimiz hikmetini bilmese de bazı bildikleri 
sünnetlerde çok ihtimam göstererek tabi olurlardı. Bu iltizamdaki tasdik. Direk bir 
tebaiyet var.  
 
Tasdikteki tasdikte ilim olduğu için, orda hikmet var. 
 
Mahiyeti: Ben kalb olsam, bir ayağım dimağ, bir ayağım vicdan. Risalede “tasdik-i 
kalbî” diye geçiyor yani kalbin de tasdiki var. İşte sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti 
bilmesen, işin içinden çıkamazsın. “Vicdanen tasdik ediyorum” diye de geçiyor. 
Şimdiye kadar konuştuğumuz sureti, kanuniyeti, hakikatı à dimağdadır. 
 
Dimağın tasdiki à akıl. Vicdandaki tasdik, dimağdaki iz’anın ahkâmındaki imtisale 
sevk ediyor. Aklın (iltizam) ve vicdanın (imtisal) bütünlüğünden gelen kalben tasdik à 
mahiyeti. 
 
Nokta-i Nazar: Mektubat 190: “Demek fıtrat-ı selime, vicdanın itminanı şehadetiyle, 
onu tasdik ediyor.” 
 
Tasdikin; 

• Sureti  à Taakkulde à Tasdik-i aklîdir ki, zıdlarıyla, karşıtlarıyla beraber 
var. Eylem yok. 

• Kanuniyeti à Tasdikte  à Tasdikteki fikrî, ilmî tasdik ise ademî vücudlarıyla 
beraber tasdik ki, eylem var, başladı. 

• Hakikatı à İltizamda  à İltizamdaki tasdik ise; eylemlerin, fiillerin alt veri 
tabanları olan örf, an’ane, kültür, gelenek ve şeair-i İslamiyeyi tazammun ederek 
fiile dönüşmüş tasdik ki; taassub şeklinde eylem var ki İslamiyet. 

• Mahiyeti  à Dimağdakilerin ve vicdandakilerin bütünlüğünden gelen kalben 
tasdik. 

 
Tasavvur; 
 
“Dünyada dar nazarımızla, kısacık fikrimizle Musa ve Harun Aleyhisselamların 
sevablarını ne derece tasavvur ediyoruz, biliyoruz. Âlem-i ebediyette Rahim-i Mutlak, 
saadet-i ebedîde nihayetsiz ihtiyaç içinde bir abdine bir tek virde mukabil vereceği 
hakikat-ı sevab, o iki zatın sevablarına – fakat daire-i ilmimize ve tahminimize giren 
sevablarına – müsavi olabilir. Mesela: Bedevî, vahşi bir adam hiç padişahı görmemiş. 
Saltanat haşmetini bilmiyor. Bir köyde bir ağayı nasıl tasavvur eder, o mahdud fikriyle 
bir padişahı ondan büyükçe bir ağa kadar bilir.” (Sözler 348) 
 
Dünya ne imiş bak, dünyayı tanımlıyor. Dünya, sahne alınan bir yerdir. İki aylık 
mesafede bir saatlik sahne. Doğdun öldün, hep secdede olsa, ne kadar namaz 
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olabilirdi? Hepsini yapabiliyorsun. Bu sistemle. Yapmışsın gibi olacaksın. “Âlem-i 
ebediyette Rahim-i Mutlak” deniliyor, Rahman-ı mutlak değil. İman edip de imanına 
göre muamele edecek Allah demektir. Rahim, kâfire tecelli etmiyor. “Bismillah-ir 
rahman-ir rahim” deki Rahman, herkese eşit muamele eder. Rahim ise, iman edeni, 
iman ettiği şeyle dünyada bile besleyendir. Allah’a iman ettiği için, Allah ile besliyor. 
Ahirete iman ettiği için, ahiret ile besliyor. 
 
Çıkarım: İnsanın hususî dünyasını tahayyül ve tasavvurları oluşturuyor. Akıl 
vahye muhatab olduğu için, küllîleşiyor. Cüz’iyetten küllîyete çıkıyor. Vahiy, cüz’i 
nazarını cüz’i bir yere hasretmiyor, küllî yapıyor. Hâşâ Allah dedi ki: “Olmayan ben, 
Mec’ul’deki ben, gel Hasan, burada dur, Nur-u Muhammedîde (fiziğe göre big-bang 
ile) benim dışımda kâinatı yaratacağım, seni de yaratacağım. Sen o ene’deki halsin. 
Bak, seni senden yapacağım. Nur-u Muhammedîdeki seni, senden yaratılana şahid 
ol.” Bu hali sana veren à vahiydir. Vahiy böyle baktırır. Vahyin en büyük iyiliği budur. 
Biliyorsunuz, şeytan seni senden eder. Vahiy seni sen eder. Vahiy seni 
küllîleştiriyor. Yani hususî dünyanı umumî dünyaya tebdil ediyor. 
 
Fikir yoldur. Orada sen yürüyeceksin. Eğer taakkulü vahye muhatab 
olamamışsa, kesinlikle o insan hususî dünyasının dar nazarına ve kısa fikrine ve 
daire-i ilmimize mahkûmdur (Daire-i ilim: Allah-u âlem tasavvurumuzda). Yani 
serbest bölgeye mahkûm. Vahiy bu manada ne imiş: Big-bang evrende genişliyor 
deniliyor. Böyle diyerek evreni kabul etmek zorunda. Vahiy yoldur, koridordur. Zaten 
kökteki çekirdek ile meyve arasındaki hayt-ı ittisaldir vahyin hakikatı. 
 
Nokta-i Nazar: Fikir yolunu vahiy yolu ile eşitliyoruz. Fikir yolu, vahiy yolu oluyor. Üst 
üste bindiriyorsun. 
 
Yani meyve ile kökteki çekirdek arasındaki hayt-ı ittisal; miracın hakikatıdır. Miraç 
yoldur, yol açtı. Onun bizdeki karşılığı; fikirdir. Fikir yoldur. Miraç da bu çizgidir. 
Burada yürüyeceğiz. Mesela vahiy yol olsa, navigasyon fikirdir. Navigasyona adres 
verdik. Eğer yolu navigasyonla denk getirirsek, adrese varırız. İstikamet budur. Yol 
ayrı, navigasyon ayrı ise, bulamazsın. Asabî sen olursun. Serbest bölge yoldur. Bir de 
genel bir yol var. Vahiy akla hitap edince, sana bir yol açmış oluyor. Navigasyon hattını 
verdi. Kaliteli telefonun olabilir, uyduda devletin, kaliteli ama yol vermiyor, şebeke 
çalışmıyor. 
 
Sual: Navigasyondaki yazılı adres ille-i gayem mi oluyor? 
Elcevab: Evet. 
 
Vahiy bir yoldur, yol açtı. Fikir benim yolumdur. Tabir-i caiz ise, vahiy asfalttır, fikir ise 
navigasyonun gösterdiğidir. Oraya adresi yazan benim. 
 
Sual: Vahye akıl muhatab diyoruz ama patlama serbest bölgede oluyor. Acaba bütün 
sisteme mi vahiy geliyor? 
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Elcevab: Vahiy akla muhatab olunca, akıl da kabul ederse, patlama oluyor. Serbest 
bölgede bilkuvve hepsi var, on sekiz bin âlem, vahyin hepsi var. Muayyenleşmemiş 
her şey var. Taakkulde muayyenleşiyor. Vahye, akıl muhatab. Aklı olmayanın dini yok 
çünkü. Vahiy taakkule gelince, öncesi sonrası yok, tasavvurlarımız aktif olur, aynı 
zamanda itikad aktif olur. Ebu Cehil’e Kur’an geldi yani ilim. Tatmin olmadı. Peygamber 
fiilen yaşadı. Tasdik etmedi adam. Ne istedi biliyor musunuz? Mucize istedi. Hidayet 
için, bütün sebepler tamdı. Niye iman etmedi? “Onların hakka niyetleri yoktu” deniliyor. 
 
Konu dışı bir bilgi: nezle ve alerjinin de temeli şu: ruh ile beden imtizaçsızlığı oluyor. 
Bazı ruhlara beden dar geliyor, patlama yapıyor bu sefer. Ruha uygun beden, bedene 
uygun ruh ya. Aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koydun. Bazen da ruh 
bedeni aşıyor. Beden gelemiyor. Bu sefer patlamalar yaşıyor. Mevlâna der ya: “Bazı 
insanlar gördüm, üstünde elbise yok. Bazı elbiseler gördüm, içinde insan yok.” Bazı 
ruhlar var, beden çok büyük model. Elbise büyük, kendisi içinde kayboldu. Bazı 
insanlar var ki, beden elbisesi çok dar geliyor. “Dünya bana dar oldu” diyor Üstad. 
Dünyanın hulasası bedendir, enmuzeci. Ruh öyle bir hale geliyor ki, bedensel hayattan 
tiksiniyor. Büyük zatlar ve Üstad vazife için bulunuyorlar ama elini ovuşturup, niye 
sıram gelmedi diye büyük zatlardan endişe eden var. Yaşı atmış üçü geçtikten sonra, 
üzülenler varmış. Had atmış üçmüş. Ne kadar haddini aştın diye sorduklarında “iki 
sene haddimi aştım” derlermiş. 
 
Hususî dünyan (henüz vahiy gelmemiş, vahiysiz) 

• Dar nazar sahibi 
• Kısacık ve mahdud fikrimiz 
• Daire-i ilmimiz 
• Tahminimize giren 

 
Dar nazar: mazi ve müstakbel ile bir derece alakadar ama çoğunlukla anda yaşıyor. 
Geçmişten elem alıyor, gelecekten endişe (kaygı) duyuyor. Endişesi dünya. Kısacık ve 
mahdud fikrimiz: çapı kadar var. 
 
Tasavvurumuzun özellikleri;  
• Dar nazar 
• Kısacık ve mahdud fikir 
• Daire-i ilim 
• Tahmin 
• Tahattur (Sözler 362) 
• Düşünmek (Sözler 393) 
• Muhakeme (Sözler 466) 

 
Serbest bölgeyi akıldan kesin, taakkul taakkul olmuyor. Tasavvursuz, taakkul olmuyor. 

 
• Mevhum rububiyet yapar (Sözler 536) 
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• Tasarruf (Sözler 633) 
• Fena ve zevali, ona gayet müz’iç ve karanlıklı birer musibet suretinde tazib eder. 

(Sözler 633) 
• Dünyanın ehvali ve insanın ahvali onu daima iz’aç eder. 
• Kendi elemiyle beraber insanların elemini de çeker. 

 
Buna misal: Kendisi hasta yatar, çocuğum ne olacak, annem ne olacak, işim ne olacak 
diye düşünür, hususî dünyasında olduğu için. Sanki onların sahibi o. 

 
• Manidar mektupları manasız ve âdi nakışlar tasavvur eder. (Sözler 633) 
• Sırf serbest bölgeye kanaat edene merhamet edilmez. (Sözler 633) 

 
Zarara bilerek severek razı olana merhamet edilmez sistemini tasavvurda olduğunu 
buldum. Demek zarara bilerek, severek razı olan serbest bölgededir. 

 
• Kanaat 
• Titreyip bağırıp çağırsa… (Sözler 633) 
• Hususî dünyasını kurar… (Sözler 633) 
• Her şeyin alt üst edildiği yer. Ehl-i namus ve mübarek arkadaşlarını canavar 

tasavvur eder. 
• Hakaret eder. Leziz taamları ve temiz kapları mülevves, pis taşlar tasavvur eder, 

kırmağa başlar. 
• Tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehhüm edip… (Sözler 633) 
• Adem ile idam tasavvur ederek. (Sözler 633) 
• Tesbihat sadalarını, zeval ve firak-ı ebedî vaveylası olduklarını tahayyül ettiğinden. 

(Sözler 633) 
• Mevcudat sahifelerini, manasız, karmakarışık tasavvur ettiğinden. 
• Âlem-i rahmete açılan kabir kapısını zulümat-ı adem ağzı tasavvur ettiğinden. 
• Eceli, hakiki ahbablara visal daveti olduğu halde, bütün ahbablardan firak nöbeti 

tasavvur ettiğinden. (Sözler 634) 
 

Aklı vahye bağlamayınca, böyle oluyor. 
 

• Hem kendini dehşetli bir azab-ı elimde bırakıyor. 
 

Aklımızın en büyük belası akıldır. Düşüncelerimizin belası düşüncelerdir. 
Düşüncelerinden kurtulmak için, düşüncelerin yetmez. Düşüncelerin, düşüncelerini 
defetmek için yetmez. Mutlaka vahye bağlı olacaksın. Navigasyona güvendiğimiz 
kadar Allah’a da güvenebilmemiz lazım. Navigasyona gösterdiğimiz teslimiyetin 
yarısını Allah’a yapsak, rahat ederiz. 
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• Hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk’ın esmasını hem mektubatını inkâr ve tezyif ve 
tahkir ettiğinden, merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba da 
müstehaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. 

 
• Şu dehşetli sukuta karşı ve ezici meyusiyete mukabil… 
 
Şeytan bu serbest bölgede. Yeisi tasavvura atıyor, burada ezici meyusiyeti atıyor. 
Geçmiş günahlarını tahattur ettirerek, seni ya yeise atar ya da tövbe, istiğfara sevk 
eder. Yeise atılıyorsa, bu şeytandandır. Eğer tövbe ve istiğfara götürüyorsa, bu 
melaikedendir. 

 
• Ruh-u beşerin eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakikî teselliyi nerede bulabilirsiniz. 
 
Teselli burada oluyor. Kadın veya erkeğe konuştuğun zaman adın gibi bil ki onun 
serbest bölgesine hitap ediyorum. O taakkulünü açarsa, serbest bölgeden taakkule 
akar. Mesela hastaya veya psikolojisi bozuk veya iş için meşveret ediyorsun. İstişare 
hep serbest bölgededir. Bütün fikirler serbest bölgeye atılıyor sonra “bana da” deyince 
taakkul ile hesaplıyor. Nasihatler, teselliler, meşveretler hep serbest bölgeyedir. Direk 
akla değildir, çünkü aklını başına almasını istiyorsun. “Aklınızı başınıza alınız” derken 
kime konuşuyorsun? Tasavvura. 

 
• Burada: idam-ı ebedî olan mevtin zulümatından kurtarıp, kabir hududundan, berzah 

hududundan, mahşer hududundan, sırat köprüsünden, hâkimane geçirebilir, 
saadet-i ebediyeye mazhar olabilir. 

 
Eğer tasavvurundan çıkmamışsa, mevti, ebedî ayrılık, zulümat olarak tasavvur ediyor. 
Ebedî unutulmak, ebedî yok olmak korkusu. Mezarlık tasavvurdur, toprak budur. 
Tasavvurun mezarlık olmuş. O toprak bir şey değil. 
 
Âlim (tefsirci, fıkıhçı) bir Zat olan Dehri Hoca (Allah rahmet eylesin) kanser olduğunda 
ziyaretine giderdim. Bana şu nasihati etti: “Biliyor zannıyla gittiğin hastalara, bir şey 
anlatmamazlık yapma, bir şey okumamazlık yapma! Öyle bir hal ki, sen bilemezsin, 
bildiklerimizin dışına çıkıyoruz. Şu anda boşluktayız. Bilgilerime ulaşamıyorum şu an. 
Sen bana ne anlatırsan, ona varacağım, o bilgi dosyalarıma varacağım. Şu an 
kopuğum. Biliyor zannetme. Bilgilerimden, dosyalarımdan şu an boşluktayım. Ona delil 
şu: hasta sana veya etrafına aval aval bakıyorsa, bil ki, bu dosyalarına varamamış. 
Bana çocuklar bazen soruyorlar: “Baba niye öyle bakıyorsun, ne oldu, bir şey mi 
arıyorsun?” Zannediyorlar ki, geçmişten birileri geldi de onları takip ediyorum. Oysa 
kendimdekileri arıyorum. Seni görünce, ne oluyorsa bende, dosyalarıma kısmen 
varıyorum. Sen gelince, hemen dosyalarıma geliyorum. Anlatınca, aynı beraber 
oluyoruz. Kanserden dolayı hiçbir şey hatırlamıyorum.” Hasta sormaya gittiğinizde 
boşluğa sağa sola bakıyorsa, dosyasını arıyor. İki kelime bir şey anlat, hemen 
dosyasına ulaşır, hemen düze çıkar. Onun cenneti o. 
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İşte bu serbest bölge mezarlıktır. Başucu tahayyüldür, ayakucu da tasavvurdur. Mezar 
taşlarıdır bizim bunlar. Mezarlık meğer kafa imiş. Deli ölümden korkmuyor, kabre 
girmekten korkmuyor, çünkü kafada yok. Kafada mezar yok ki önündeki mezar olsun. 
Kafadaki mezarlıktan dolayı önümüzdeki mezarlık gözüküyor. Önündeki mezarlık 
kafadaki mezarlığa götürmüyorsa, delidir veya çocuktur. Onlar önündeki mezarlıktan 
kafadaki mezarlığa intikal etmedikleri için, önündeki mezarlık değil. Kafadaki 
mezarlığın fiilî dönüşümü önündeki mezarlık gözükünce, iki mezar, mezarlık 
oluyor. Oysa serbest bölgeden çıkınca, oraya gülüyorsun. Ona delil keşf-el kuburdur. 
Kabre bakıp gülüyor Üstad, çünkü kabirde kopmuş tesbihi dizerken vefat etmiş ve 
kıyamete kadar o tesbihi dizecek saliha bir kadını görüyor.  

 
• Böyle bir yolcu, öyle birisine dayanır ki, bütün bu daire-i azime ve bu geniş hududlar 

onun taht-ı emrinde ve tasarrufundadır. 
 
Serbest bölgeyi Allah’a bağlarsa, korktuklarından emin, umduklarına nail olacak. Öyle 
birine dayanacak ki, her şeyin sahibi, istediklerimin de sahibi olacak, bana da sahip 
olacak, ona da hâkim olacak, bana da hâkim olacak.  

 
• Bütün bunların neticesinde bil-istihkak cezasını çekiyorsunuz. 
 
Ceza çekilen yer; tasavvur. 

 
• Nefsin mabudlaştırıldığı… 
 
Putun olduğu yer. Nefsin putlaşması, şeyhlerin putlaşması, ağabeylerin putlaşması, 
bedenin putlaşması vs. 

 
• Hakikî mahbub olan Kadir-i Mutlak’a tevekkül ile teslim etmiyorsunuz, daima elem 

çekiyorsunuz. 
 
Elem çekilen yer; tasavvur. Teslim ve tevekkülün sureti de burada. 

 
• Mevcudatın anlam ve anlamsızlaştığı… 
• Daimî hadsiz firaklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azab 

çekiyorsunuz. 
 
Her an ölümü bekliyor. Böyle yaşanmaz, işini yapacaksın. Ne zaman gelirse gelir, sana 
ne. Senin işin mi? Mesnevi-i Nuriye 224 de: “Gafil olan insan, kendi işini bırakır, Allah’ın 
işiyle meşgul olur.” Ne zaman öleceğin senin işin değil, Allah’ın işi. Bu korkunç yükün 
altına girerek daimî elem içinde kalır. 

 
• Marifet… burada oluyor (Şualar 154) 
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“Çünki aradığımız hakikî tevhid, yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilm-
i Mantık’ta tasavvura mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymettar ve bürhanın 
neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir.” 
 
Külliyatı düz okuyunca, bunları göremiyorsun. Tasnif edince, gözüküyor. Kur’an’da cari 
olan kanun Risale-i Nur’da da caridir ya, Kur’an’dan İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi 
Hazretleri efendilerimiz içtihada nasıl ahkâm çıkarıyorlardı? Bir noktadan baktığın 
zaman o gözüküyor, bütün parçaları birleştirince, o ahkâm çıkıyor. Bu nazarla bakınca, 
o parçalar ayrı ayrı gözüküyor. Sonra birleştirince, ahkâm çıkıyor. Bu noktadan 
bakınca, tasavvurda yani hususî dünyamızda bunlar varmış, bizi ne hale getirmiş. 
Şimdiye kadar o korkuları vs. hep akıl zannetmişiz. 
 

• Marifet à Tasavvurda 
• Bürhan à Taakkulde 
• İlim     à Tasdikte  

 
Sual: Biz marifeti daha yukarlarda bir şey biliyorduk? 
Elcevab: Marifetullah değil bu. İmam-ı Gazali mesela şöyle der: Arabayı tamir etmek 
ne ise, insanı tamir etmek de odur. Bu sanattır, bu marifettir. Eğer namaz kılıyorsa ve 
o sanatı Allah için yapıyorsa, o marifetullah olur. Eğer o senin terakkiyatına vesile 
oluyorsa, o muhabbetullah olur. 
 
Sual: Beş vakit namaz kılanın araba tamir etmesi de mi marifetullah oluyor? 
Elcevab: Evet. Allah’tan kopmuş olana zanaat denilir. Elma sanattır, araba zanaattır. 
Marifet herkeste var, marifetullah Müslümanda var. Marifet hakikî tevhid değil. 
Tasavvurda tevhid var ama “aradığımız hakikî tevhid değil”. Marifetin sureti de var 
burada. Tasavvurî marifetten üstün olan ve bürhanın neticesi olan ilim denilen tasdik. 
Bürhan, taakkulde. İlim de tasdikte. Bunlar hep sarih ifadeler. 
 
Sual: Taakkulde bilgi var demiştik. Marifet, bilgi gibi duruyor? 
Elcevab: Tasavvurda her şey var, mutlak yani Allah da var Allah’sızlık da var. “Senin 
kafasız kafanda şirk var” diyor Üstad. Mümteni vücudlar burada. Allah’ı tasavvur 
ediyor. Allah’ı tasavvur edince, o marifet oluyor yani zıddından sıyrıldın. Fakat bürhan 
kalıbı yok henüz. İlime dönüşmemiş henüz. 
 
Serbest bölge çekirdektir. Her şey orda var. Mutlak ve muhit. On sekiz bin âlem var. 
Muayyenleşmemiş. Aşağılarda muayyenleşiyor; eyleme dönüşüyor (iltizam), itikada 
dönüşüyor, vicdana dönüşüyor (iz’an), ilme dönüşüyor (tasdik), akla dönüşüyor 
(taakkul). Serbest bölgedekiler dönüşüyor. Şualar 154: “Çünki aradığımız hakikî 
tevhid, yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Belki ilm-i Mantık’ta tasavvura 
mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymetdar ve bürhanın neticesi olan ve ilim 
denilen tasdiktir.” 
 
Nokta-i Nazar: O zaman marifet, tasavvurdan ibaret. 
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Sual: Tasavvurda da mı tevhid mertebesi var? 
Elcevab: Evet, çünkü nefs-ül emirde Allah’ın şirki yok ama tasavvurda var. 
 
Nokta-i Nazar: Marifetin de sureti, hakikatı, mahiyetini yaparsak, marifetullah belki en 
sonda olacak ve sureti tasavvur olacak. 
 
Nefs-ül emirde olmayan tasavvurda var. Şecere-i hilkatte olmayan tasavvurda var. 
 
Tahayyül ve tasavvur, ezel ve ebed; 
Nokta-i Nazar:                                              Şey 
 
                                                    Vacib                    Mümkin              Mümteni 
 
  
 
 
 
                                                                         Taakkul 
 
 
 
 
 
 
 
“Şey” varlık düzeyidir ve üç tane ayağı var; vacib, mümkin, mümteni. Bu sarih ifadedir. 
Serbest bölge bu üçünden etkileniyor. Mesela tahayyül-ü küfür, küfür değil deniliyor 
yani mümteniyi hayal edebiliyor. Vacibi, mümteniyi ve mümkini tahayyül ve tasavvur 
edebiliyor. Sonra berzah olan taakkulden ya mevcud çıkacak ya madum çıkacak. Kâfir 
tarafında madum oluyor, vücuda gelemiyor. Mü’min tarafında mevcud oluyor ve vücud 
çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: 
 
 
 
 
Nokta-i Nazar: 
 
 
 
 
 

Tahayyül 
Tasavvur  

                                         Tasdik                            Tasdik   
                                             İz’an                                İz’an      
                                             İltizam                             İltizam   
                                             İtikad                               İtikad     
 
 

   

Vücud 
Mü’min  

Adem 
Kafir  

E 
Z 
E 
L 
 
E 
B 
E 
D 
 

Ezel  Ezel  

Ebed  

Ebed  

Ezel  

Ebed, Ezelin içinde bir 
yöndür ama başlangıç 
noktasını bir yere 
koyamayız. 

Ezel, her yönü kuşatır. 
Ebed, onun içinde bir 
yerde başlar, sonsuza 
gider. 

Mevcud 
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İki nokta-i nazarın ortak noktası ve izahı: Ezel; aynadır, sistemin adıdır. Öyle yön veya 
faaliyet değildir. Üstad ezele ayna diyor, yuvarlaktır bu ayna, çünkü kâinatta hiçbir şey 
hatta Kur’an harfleri dahi köşeli değildir. Ayna yuvarlak olunca, başı sonu, evveli ahiri 
yok. Aynanın içinde faaliyetler var. Faaliyet, ayna değil. Faaliyet; ebeddir. Aynanın 
kendisi; ezeldir. 
 
Şemaya uygulaması: Tahayyül ve tasavvur; ezele bakıyor. Diğer meratibler; ebede 
bakıyor. Tahayyül ve tasavvurun öyle bir derinliği var ki, ezele muhatab olabiliyor. 
Üstad ezele aynadır diyor, içindekilerdir demiyor. Zamanla aynanın içindeki faaliyetler 
ebeddir. Tahayyül ve tasavvur da ayna gibi yuvarlak, orası da bir ayna. Tahayyül ve 
tasavvur her şeyin sureti, on sekiz bin âlemin sureti, şirk bile var burada, nefs-ül emirde 
olmayanlar var, her şey bilkuvve var, yok yok burada. Mesela serbest bölgede kabir 
her yönle var, mutlak ve muhittir, muayyenleşmemiş. Allah ile bakarsa taakkulde, 
vücud yönü olur, Allah ile bakmazsa, adem yönü olur. Serbest bölgede: her şey var, 
her şeyin her mertebesi var, her daim insanın kontrolünde olmayan, insanı iksirleyip 
mayalandıran. 
 
“Hem ezel; mazi silsilesinin bir ucu değil ki, eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre 
bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel; mazi ve hal ve istikbali birden tutar, 
yüksekten bakar bir âyine-misaldir. Öyle ise, daire-i mümkinat içinde uzanıp giden 
zamanın mazi tarafında bir uç tahayyül edip, ona ezel deyip, o ezel ilmine, eşyanın 
tertib ile girmesini ve kendisini onun haricinde tevehhüm etmesi, ona göre muhakeme 
etmek hakikat değildir.” (Sözler 466) 
 
Sual: Şey nedir? 
Elcevab: Allah’ın dışında her şey olanın ilm-i kelamcıların verdiği bir isimdir. İşârât-ül 
İ’caz 195: “Şey’in”: Bu kelime; vacib, mümkin, mümteni’ye şâmildir.” 
 
Nokta-i Nazar: Madem “şey” de vacib var, o zaman benim Rabbim à Şey diyebiliriz 
belki. 
 
Allah âlemimizde yok mu? Var. Var olan her şey; Şey’dir. Düşünülen düşünülemeyen, 
mümteni, mümkin, imkân olan her şey; Şey. Allah’ın vücudu yok mu? Ama Onun 
vücudu bizim vücudumuzdan değil. 
 
Tasavvurun içindekiler (devam): 
• Ziruhların ibadat-i mahsusalarını dergâh-ı İlahiyeye arzedip, tasavvur ediyor. 

Arzeden tasavvur. (Şualar 93) 
• Tasavvur; kâinatın haritası ve hulasası (Şualar 676) 
 
Dikkat edin: kâinatın hulasasıdır, Şecere-i hilkatin değil. Kâinat; Arş’tan aşağıyadır. 
Şecere-i hilkat ise; Nur-u Muhammedî’den aşağısıdır. Şecere-i hilkat; kâinatı kapsar. 
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• Temenni ve mülahaza (Mesnevi-i Nuriye 81) 
• Desais-i şeytaniye (Barla L.152) 
• İmanın hapsedildiği yer  
 
Barla L.91: “Üstadımın dua yumruğuyla lain şeytanın zırh sandukası kırılarak, imanımı 
tekrar teslim ettin.” 
 
13.01.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
 
 
 
  



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 68 
Tahayyül - 11 
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Bunlar hariç değil, bir bilgi değil. Bu sensin. Senin sistemin bu dimağ. Sendekini 
uyandırmaktır, üzerindeki battaniyeyi kaldırmaktır, mısırı patlatmaktır. İnsan bir 
çekirdeğe benzer. Bu çekirdek, Nur-u Muhammedî’de var. Nur-u Muhammedî’nin 
sendeki karşılığı, sistem kabul edilirse à Mec’uldür, insan kastedilirse à Ene’dir. 
İnsanlık âleminin hulasası à Nur-u Muhammedî’dir. İnsan işte böyle bir çekirdeğe 
benziyor. Çekirdek olması gereken her şey, bizim gözümüzün boyutunda değil, 
olmuştur. Kader Risalesinde geçtiği gibi, olmuş olan sistemi DİŞR= Dua, İman, Şuur, 
Rıza ile sahipleniyoruz veya reddediyoruz. Yaratıldığın anda Allah için gelecek yoktur. 
Gelecekte olacak yok, geçmişte de yok, anda yok. Hepsi olmuş bitmiş. İnsan devamlı 
olmaktadır. Olmuş bitmemiş. Kedi, köpek, elma gibi değil. Onlar olmuş bitmiş. Ne 
bilmesi gerekiyorsa, öğrenmiş gelmiştir. İnsan, taallümle tekemmül etmek için 
geldiğinden, hep olmakta olandır insan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaybî, sanal ağaç ve olmakta olan; şemanın izahı: çekirdek patladığı anda, olması 
muhtemel, itibarî, nisbî, vahid-i kıyasî olan sen, daha şuurun ıttıla etmediği halin olan 
sen varsın (siyah çizgili ağaç). Bu mevcuddur, Allah nazarında bitmiştir. Şu anda Allah 
için kâfirler cehennemdedir, Müslümanlar cennettedir. Allah geleceği bilmez, geçmişi 
bilmez. Ne demek bilmez? Gelecek geçmiş bize var. Allah için öyle bir şey yok. Hepsi 
olmakta olmuş. Biz yaşarken dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onaylıyoruz veya 
reddediyoruz. Senin üzerinden geçen bu marifet nurlarını tenkit parmaklarıyla yoklama 
vs. 10.nota. Bu budur. Bu bitmiş.  
 
(Buradan itibaren kırmızı ağaç başlıyor.) Biz ruhlar âleminden geldik sahne aldık. 
“Elestü bi Rabbiküm” dedik dünyaya geldik, âlem-i şehadete. Bu olmakta olması 
muhtemel olan bu sisteme -inşaattaki kalıplar gibi düşün, betonu, harcı döküyoruz, 
kalıp alıyor- ne yapıyorsak, şer veya hayır, fırtına geliyor dalı koparıyor, dal ve daldaki 
meyve düşüyor, dal kuruyor veya gövdedeki kabuk gibi vazife yapıyor. Öyle bir zerre 
var ki, kabukta vazife yapıyor, bir de çekirdekte vazife yapıyor, kudsî. Ayağımızda, 
tırnağımızda vazife yapan bir zerre var, bir de acb-üz zeneb de vazife yapan zerrat 
var, zerrat-ı asliye diye Risale’de geçer.  
 

Siyah çizgili ağaç à olmuş olan 
ağaç, olmuş bitmiş, sanal gibi 
düşün. 
 
Kırmızı ağaç à olmakta olan olan 
ağaç 
 
Yeşil ağaç à Alem-i şehadetteki 
yaşandıklarımız 
 
Mavi ağaç à Kabirdeki ağaç 
 
Turuncu ağaç à cennetteki ağaç 
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(Şimdi yeşil ağaç başlıyor). Bu olmakta olan ağacın içerisinde yaşadıklarımız beton 
oluyor. Bazı kalıpları doldurmuyoruz. Geçtik kabre. (Mavi ağaç başlıyor). Oradan da 
bir şeyler yüklendik. Cennete gittik (Turuncu ağaç başlıyor). Ekliyorsun ekliyorsun, bu 
ağaç bitmiyor. Cennette terakki yok ama inbisat var. Ona delil: Rü’yetullaha çıkıp 
döndükleri zaman aileleri onları tanıyamayacak diyor Peygamberimiz asm hadisinde. 
Değişecekler. Cennetin bütün hulasası, huride cem edilmiş. Mü’mine o kadar güzellik 
verecek ki, huri kendisini senden ayıramayacak. Cennetin güzelliğinin bütünlüğü sana 
meftun olacak. Sen ise rü’yetullahtan döndükten sonra, ehilleri tanımayacak. Demek 
ki inbisat devam ediyor. Çünkü donukluk, adetullaha, Allah’lık hakikatına zıttır. Hiçbir 
yerde donukluk yok. Bu ağaç bitmiyor ve bitmeyecek. Sen ister kabul et, ister kabul 
etme, sana rağmen güneş doğacak ve batacak. Balık yüzecek veya yüzmeyecek. 
Vücudun değişecek veya değişmeyecek. Sana rağmen sistem çalışıyor. Sen dua ile, 
iman ile, şuur ile, rıza ile sahiplenirsen, sana kalıyor, kalıplara beton dökülüyor yoksa 
dökülmüyor. Kimisinin ağacı şöyle oluyor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olmuş bitmiş ağaç var ama bu kadar olmuş. Kimisi filiz verdi, o kadar kalmış. Külliyat 
tabirince “Cüz’i nazarını cüz’i şeylerde hapsetme.” Cüz’i nazarı küllîleştirmek lazım. 
İnsan-ı ekber olmuş bitmiş ağaçtır, siyah çizgili ağaç. İnsan-ı asgar ise olmakta olandır. 
İnsan, kendi yaradılışına şahid olabilecek bir mahlûktur. Fenafillaha mazhar olarak: 
Allah ve başka hiç kimse yok haşa ve henüz mahlûk olmayan ben. Tahayyül-ü küfür 
küfür değil diye söylüyorum. Allah mahlûk olmayan bana “gel, sen henüz mahlûk 
değilsin, senin yaradılışına sen şahid ol”. Bunu ben konuşabiliyorsam, bunu 
düşünebiliyorsam, böyledir. Kendi yaradılışına kendin şahid olma küllî nazarına 
çıkmak gerekiyor. Nedir o? Yani düşüncelerimizi oraya koy. Bu, kâinatın arkasına 
geçme yöntemidir. Değil bedenin arkasına, varlığın arkasına geçiyorsun. Allah ve sen. 
Bunun adı fenafillahtır. Eğer bu haleti kazanıp da âlem-i şehadette yaşarsan, bunun 
adı da bekabillahtır, bu dönmektir. Tasavvuf tabirlerini de söyledim. Bazıları gelemiyor. 
Küllî nazarını küllî şeylere hasretti mesela Muhyiddin-i Arabî Hazretleri, orda duruyor. 
Fenafillah oldu, bekabillah olmadı. Bir ara Geylanî Hazretlerinde fenafillahı oldu, 
“Şanım ne kadar yücedir, bütün evliyaların başı ayağımın altındadır” dedi. Böyle 
korkunç şatafat var, Geylanî Hazretlerinde de. Fakat sonra bekabillahı oldu bu zatın. 
Geldi ve tashih etti o sözlerini. Muhyiddin-i Arabî ise “Bizden olmayan, bizi bilmeyen, 
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kitablarımızı okumasınlar” dedi. Sen ben onun kitabını okursan, mahiyetteki bir şeyi 
hakikat zannediyorsun. Hakikat değildir, keşiftir. 
 
Gelelim ağacı inkişaf etmeyenin haline. İkinci şemadaki ağaç. Bu kadar olmuş. Değer 
mi? Sonsuz, ezelî ve ebedî bir hayat serüvenine düşmüşüz, onun derdiyle 
dertlenmişiz, böyle bir insan olmak istiyoruz, küllî olmak istiyoruz. Zeytinburnu’nda bir 
doktor olarak hayatımızı noktalamak istemiyoruz. Nazarımızı küllî yapmak istiyoruz. 
Tenkittir, eleştiridir vs. bunlarla meşgul olmuyorsunuz. Küllî nazara sahip olmak 
isteyen, bunlarla meşgul olmaz. Tenkitçi mahlûklara rastladığınız zaman, ancak 
acırsınız ve izah etme ihtiyacını duymazsınız. “Doğru söylüyorsun” deyip geçin, 
meşgul olmayın. Çünkü seni yere çeker. Bunlar yerçekimidir, mevcudatın yerçekimi 
enerjileri gibidirler, eşyayı yere çekerler. Küllî nazarımızı küllîye hasredeceğiz. Peki, 
Mec’ule gitti, bitti mi? Hayır. Cennette rü’yet var ya, devam ediyor. Nereye kadar? 
Ezelî, ebedî. Şu sanal ağacın vücudunun sonu yok. Cennette de inkişaf yok, inbisat 
var. Mesela oku atıyorum, okun gitmesine inkişaf denilir. Sesin genişlemesine ise 
inbisat denilir. Cennette genişleme var. 
 
Sual: Genişlemeyi nasıl anlayacağız? 
Elcevab: İdrakin, anlayışın, kalbin, ruhun bir öncekisine göre mesela siması değişecek 
deniliyor. Mesela cennette rüyetullahtan sonra hususî odasındaki ehilleri simasını 
tanımayacak. Sima, ruhun dışa vuruşudur. Ruhlarına ne olmuş ki, sima böyle olmuş? 
Simaları öyle değişecekmiş ki, cennette ehilleri, hurileri onlar rüyetten geldikten sonra 
onu tanımayacak. Neyi tanımayacak? Simasını. Ruhta inbisat var. Cismaniyet değil 
yani. 
 
Sual: Terakki ile inbisat arasındaki fark nedir? 
Elcevab: (İnbisatta) İçinde teklif yok. Devamlı aldın, aynıdır. Mesela namaz kıldın 
(terakki), ihlassızlıkla, riyakârlıkla, günahla onu söndürebiliyorsun. Orda (inbisatta) her 
kazanım, kazanımdır. 
 
Nokta-i Nazar: Şu an aldıklarından daha fazla alma şansın yok ama aldığının 
genişletme sonu yok. Aldığını genişletiyorsun. Aldığın inkişaf, genişletme inbisat. Hiç 
almadığın bir şeyi orda alma şansın yok. 
 
Mesela bugün sabahı kıldın öldün. Bugün öğle namazı senin için ezelî ve ebedî artık 
yok. Bitti. Ama dünkü öğle namazın dibi yok. Bu nedenle ne yaptınsa, o. Bu cümle beni 
çok rahatsız ediyor. Allah şöyle tamamlıyor, 11.Lem’adan söylüyorum: “bin-niyet, bil-
kasd, bil-irade, bil-temayül” yapmışsın gibi, kıyamete kadar öğle namazını kılmışsın 
gibi muamele ediyor. Şualar 756: “Hatta mü’min olan bir insanın dünyanın 
kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevî bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevî 
ömrü ezelden ebede uzanan bir hayatın nurundan meded ve yardım alır.” Ezel ve 
ebede mazhar oluyor. Allah var iken hiçbir şey yoktu, başlattı öğle namazını ve bitirdi. 
Bu süreç içinde ben atmış sene içerisindeki öğle namazını kıldım. Ben isterim ki, 
Allah’lık hakikatının ilk zuhuratı başlayınca, neyi namaz, neyi oruç, neyi iyi şeyi farz 
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kıldınsa, oradan başlayayım. Nerde bitirdiyse Allah -ben arızalarla bitmek istemiyorum 
cesedimle- dibine kadar isterim. Bu insanın fıtratında var. 
 
Şualar 756 da: “Binaenaleyh “eynema tüvellü fesemme vechullah” ayet-i kerimesinin 
sırrıyla…” Ayet de çok garip. Niyetinle Allah’a hangi yönüne yönelirsen, kıble edinirsen 
diyor ve devamında “…cihat-ı siteden herhangi bir cihetle olursa insan tenevvür eder. 
Hatta mü’min olan bir insanın dünyanın kuruluşundan…” Dünyanın kuruluşundan bana 
yetmiyor. Ben Allah’lık hakikatının, Nur-u Muhammedî’nin başladığı yerden istiyorum. 
“… sonuna kadar uzanan manevî bir ömrü vardır. Ve insanın bu manevî ömrü ezelden 
ebede uzanan bir hayatın nurundan meded ve yardım alır.” Ben burayı okuduğum 
zaman ancak rahatlıyorum. “Ve keza cihat-ı sitteyi tenvir eden iman sayesinde insanın 
şu dar zaman ve mekânı geniş ve rahat bir âleme inkılap eder. Ve bu büyük âlem 
(şecere-i hilkat), bir insanın hanesi gibi olur. Ve mazi, müstakbel zamanları, insanın 
ruhuna, kalbine bir zaman-ı hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor.” 
 
Nokta-i Nazar: Bu halde iken İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin eşit oluyor. 
 
Ben kendimi, kendi ellerimle kaybettim. Muhyiddin-i Arabî:  
 

“Kendimi, kendim yitirdim. 
Yine bulam kendimi. 

Hep olursun hiç edince, 
kendi kendini.” 

 
Hep bulursun ama hiç olunca olursun. Muayyenleşirsen, basitleşirsin, bir şey olursun, 
her şey olamazsın. Bir şey olunca her şey olamazsın. Her şey olmak istiyorsan, hiçbir 
şey olma. 
 
Bu sanal ağaç ve olmakta olanı nerden çıkardın diyenlere çok çeşitli delillerim olmakla 
beraber en bariz delilim: 32.sözde, Sözler 610 da var. Orda diyor ki, bu çekirdekteki 
program yol bulup da dağılmıyor, bu tereşşuhdur, reşhalanmak yani aktarımdır. 
Çekirdekteki program, ağacın her yerinde temessül ile oluyor yani bir hatla gitmiyor. 
Dolayısıyla sağdaki elma yapılırken soldaki elma aynı anda yapılıyor. Oysa dünyada 
sıra vardır. Birini yaparken diğeri durur. Ben öne bakarken arkaya bakamıyorum. 
Ağaçta aynı anda farklı farklı nihayetsiz iş yapılıyor, bedendeki ruh gibi. Ruh da 
temessülen oluyormuş. Bedensel aktarımlar, tereşşuhtur. Dimağdaki bilgi aktarımı da 
temessül değil, kimyasaldır. 
 
Bu gaybî ağaçtan Sözler’de bahsediyor. Sözler 139: “Gayet yüksek ve garib ve gayetle 
yayılmış acib bir ağaç farz edelim ki; o ağaç bir perde-i gayb altında, bir tabaka-i 
mesturiyet içinde saklanmış. Malumdur ki: Bir ağacın, insanın azaları gibi; onun dalları, 
meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüb, 
bir muvazenet lazımdır. Her bir cüz’ü, o ağacın mahiyetine göre şekil alır, bir suret 
verilir. İşte, hiç görünmeyen (ve halen görünmüyor) o ağaca dair biri çıksa, bir perde 
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üstünde onun her bir azasına mukabil birer resim çekse, birer hudud çizse, dalından 
meyveye, meyveden yaprağa, bir tenasüble bir suret tersim etse ve birbirinden 
nihayetsiz uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini 
gösterecek muvafık tersimatla doldursa; elbette şübhe kalmaz ki, o ressam o gaybî 
ağacı gayb-aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder.” 
 
Badıllı Mesnevî’de, Risale-i Nur dersini resimleyerek yapmak gelecekte çıkacak diyor. 
Biz atölyede çalışıyoruz. Hepimiz ders arkadaşıyız. Bu atölyede çıraklık yapıyoruz. 
Bizim de şevke ihtiyacımız var. 
 
Badıllı Mesnevi 256 da: “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 (kalbe düşen manaları, ince manaları) ve 
parça parça aynaları dercetmişim. Eğer Cenab-ı Hakk’ın izniyle bir zaman gelir 
(kendisinden sonra), 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 tehassul edebilir ki, 
hakkalyakînin nuru, ondan çiçekler açacaktır inşâallah. Neden olmasın (itiraz edenler 
çıkacağı için onlara söylüyor)! Çünkü bütün bu risalelerdeki meseleler, hadsler yalnız 
Kur’an-ı Mübin’in feyzinden mülhemdirler.” 
 
Tahayyül: 
 
Lügat: Hayale getirmek. Hayalde canlandırmak. Fikir kurmak. Tahayyül; ziyadeli 
masdardır. Tefa’ul babı: Dönüşlülük. Azar azar olmak. Sıfatlanma. Edinme. Hayal; 
sistemin kendisidir. Bizim dışımızdadır. Âlem-i misalin, âlem-i şehadetteki 
karşılığıdır. Onu kendi âleminde anlamlandırmak; tahayyüldür. 
 
Sual: Âlem-i misal nerede? 
Elcevab: Her yerde. 
 
Tefa’ul babın özelliği şudur: karşıyı değil, kendisini yapılandırıyor. Kişinin üzerinde 
cereyan ediyor. Hayal; masdardır. Fiilin ve fiilden yapılan birçok sıfatın köküdür. 
Tahayyül; hayalden yapılmış. “Hayal” Lügat: Zihnen tasarlanan şey. Hakikatı 
bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey. Aslı olmayan ve akıldan geçen 
fikir. 
 
Hayal hakkında bir fikrimiz olması için, hayal toplamasından devam ediyoruz: 
 
“…dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir.” (Sözler 19) 
 
Hayal; insanı taşıyan. İnsanı mazi ve müstakbele taşır. 
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“Güneşin ziyasından gözünü kapar. Kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi, bir yıldız 
böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor.” (Sözler 80) 
 
Umumî dünyadan gözünü kapattı, yani hakikattan, hususî dünyasına girdi. Kafası 
içindeki hayal; tahayyül. Tahayyülün kaynağı. Hayal masdar, çünkü tahayyül ziyadeli 
masdar. “Vurmak, yapmak” bunlar masdardır yani fail yok. “Kim vurdu” denilince, 
“Hasan vurdu”. Bu masdar üzerinde bu fiiller yapılıyor. “Kim vurdu, nereye vurdu, niçin 
vurdu” vs. Masdar tek başına bir anlam ifade etmiyor ama birine bağlayınca, özne ve 
yüklem de çıktı. Kafasındaki hayaline bakar. Oradan kim çıkaracak? Tahayyül 
çıkartacak. Vehim ise tasavvurda.  
 
Nokta-i Nazar: Kafa feneri ne oldu o zaman? Tasavvur. 
 
Nokta-i Nazar: Hayali direk göze bağladı. 
 
“…aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliyeye denilse ki” (Sözler 88) 
 
“…yalnız maddî cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sahifesinin 
mütalaasıyla…” (Sözler 160) 
 
Hava sahifesinde de var. Fikrini hayale bindirmiş, seyahat ediyor. Fikrini hayale 
bindirerek, seyahat ediyor. 
 
Sual: Fikir taakkulde değil miydi? 
Elcevab: Evet taakkulde ama tasavvur da kullanabiliyor. Taakkule mesela vahiy 
geldiği zaman, tahayyül ve tasavvura da malzeme veriyor. 
 

• Melekler 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik à İlim 

İz’an à İmtisal 

İltizamà Taassub 

İtikad à Salabet 

Taakkul (berzah) à bîtaraf 

       (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
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 Y

O
L 

1.
 Y

O
L 

2. YOL 



68.TAHAYYÜL 11_____________________________________________________ 

 267 

Vahiy niçin taakkule iniyor diye merak etmiştim. Taakkul berzah olduğu için. Eğer 
başka bir yere gelseydi, cebir olurdu. Taakkul ise bîtaraf olduğu için, tarafı yok. Bu 
nedenle vahiy direk oraya vuruyor. Biz gözle bakınca direk hayalden giriyor (tahayyül). 
Gözü bırakıp kapatırsa, tasavvur oluyor. 
 
Daha önce anlatmıştım: Allah kâinatı yaratırken, ilmiyle programını yaptı. Yapacağına 
irade ile karar verdi. Malzeme hayat, yaratma eylemi de kudret. Şu madde yani taş, 
toprak hayattan yapılmış. Tahayyül ile âlemimizde her şey vücud buluyor, var oluyor. 
Bu mekânı oluşturuyor. Vücud yani mevcud hayat ile yapılmış. Tahayyül de hayattan 
geliyor yani “hay”. Kök harfleri ona bakıyor. Hayatlandırma, canlandırma. Bununla 
vücud buluyor, hayatlanıyor. Tasavvur ile zaman oluyor, hareketleniyor. Tasavvur ile 
hareket başlıyor. Öncelik sonralık, öncelik sonralık. Zaten zaman için, hareketin 
levnidir deniliyor. Tasavvurda düşünceler birbiri üzerine içerde bindirilmiş iken, 
konuşurken dışarıda sıraya koyuyorum, koymak zorundayım. Mazi, hal, istikbal var 
konuşmamda. Edebiyatta Giriş, Gelişme, Sonuç olduğu gibi konuşurken sıraya 
diziyorum. O zaman bir hareket oluşuyor. 
 
Tahayyül ile âlemimizde vücud buluyor ve tasavvur ile hareketleniyor. Zemberek 
burası. Tahayyülde vücud bulmadığı zaman, kendi âlemimizdeki şeyler zan olur. 
“Güneşin ziyasından gözünü kapar. Kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi, bir yıldız 
böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor.” Tahayyülümüzle 
bir şey vücud buluyor, mekânı oluşturuyor. Bir şey hayal edin de mekânı olmasın. 
Mümkün değil. Öyle bir şey tasavvurda vardır, o da hayal değildir, şekil değildir. Demek 
ki tahayyülde hayatlanıyor, vücud buluyor. Tasavvurda, zaman ve hareket meydana 
geliyor. Tahayyülümüzde vücud bulan bir şeyi hareketlendiren bizdeki tasavvurdur. 
 
“Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki” (Sözler 183) 
 
Hayalen dinliyor. Mesela rüyaya tahayyül demez, hayal der. O âleme girersin, orası 
âlem-i misalin daireleri. Ama orda tasarruf eden benim. Oradaki hayalden 
dönüştürdüklerim tahayyül, çünkü tefa’ul babından. Hayal sistem. Ben orda tasarruf 
ediyorum yani bir şeyler yapıyorum. O yapma sistemine deniliyor; tahayyül. Oraya 
müdahale etme, alabilme, çökertme sistemim. Mesela dimağın sistemi tahayyül, 
tasavvur, taakkul, tasdik vs. Bir de bu sistemin ahkâmları var, hükümleri yani safsata, 
bîbehre, imtisal vs. gibi. Sistem ile hüküm arasındaki fark şu: Mesela “Ali hafız”. Ali 
öznedir. Hafız yüklenendir. Bunun gibi. 
 
Sual: “Hayalen dinledim” diyor yani hayal tasavvura dönüşmüş? 
Elcevab: Hayal ile girenleri, tahayyül ile onları kendisindekilerle anlamlandırıyor ve 
tasavvura atıyor. Yani şekiller, düşünceye dönüşüyor. Bazen şekilsiz düşündüklerimiz 
var. O düşünce başlayınca, tahayyül de hissesini almak istiyor ve o düşünceyi 
şekillendiriyor. Bu tersten geliyor. Tasavvurdan geldiği zaman, fikir geliyor. Sonra o fikir 
tahayyülde şekle dönüşüyor. 
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Manalar kalbden çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler; oradan 
suretleri giyerler. Hayal ise, her vakit bir sebeb tahtında bir nevi suretleri nesceder. 
(Sözler 275) 
 
Hayal sistemi bizde var. Manalar kalbden çıplak olarak oraya giriyorlar. Biz henüz 
tasarruf etmedik. Tahayyüle girmedi. Ben çalıştırmasam da hayal çalışıyor. Onu lehine 
veya aleyhine döndürmek, tahayyül ile oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: İstidad-kabiliyet gibi yani istidad à hayal, kabiliyet à tahayyül. 
 
Üstad hiç lügat vermiyor, eylemde hep gösteriyor, eylemde ifade ediyor yani uygulanır 
hayatta gösteriyor. Yani kanuniyetini eylemde ifade ediyor. Manaların şekli yok, 
çırılçıplak. Hayal ise, terzihanedir. Hayal; gelen manalara uygun veya onlara yakın 
elbise giydiriyor. Manalar daha boğazdan çıkmadan kelama dönüştüren; hayaldir. 
Elbise orda biçiliyor. Manalar; mutlak ve muhittir. Manaya libas giydirince, kelam 
oluyor. Sonra boğazdan dışarıya atıyoruz. 
 
Manaların kaynağı kalb, nehir. Sonra vicdana girdi. Vicdanda bir sürü şey aldı, dağdan 
yuvarlanan kartopu gibi. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniyeden geçti ve dimağa geldi. 
Kalbden çıkan mana, dimağda iz’ana geliyor, çünkü dimağın kalbe kapısıdır, ahkâmı 
imtisal. Göbekten giriyor. Oradan iki yöne gidiyor.  
 
Bir taraftan itikad anlam yüklüyor, iltizam anlam yüklüyor. Diğer yandan tasdik 
yüklüyor, taakkul yüklüyor, tasavvur yüklüyor, sonra hayale geliyor. Burada elbise 
dikiliyor. Vesvese Risalesinde deniliyor ki: “Gelen manalar mukaddes ise, hayalde 
mülevves resimleri giymezler.” Ama şeytan ona yakın bir elbise giydiriyor. Diyor ki “Ey 
vesveseli adam. Manaya bulaştırmış, kenardan, köşeden, ucuna şeytan takmış”. 
Şeytan taktığına alamet şu: o kelam veya o şekil, seni süflî bir şeye götürüyor. Mesela 
az önce çizdiğimiz ağacın çekirdeğini, sevgilisinin gözüne benzetir. Çekirdek ile ne 
alakası var? Bunu şeytan yapıyor işte, tahayyülde. Elbise tahayyülde giyiliyor. Elbise 
giydikten sonra, akciğere geliyor. Akciğerde başka şeyler ekleniyor. Ona girmeyeceğiz 
şimdi. Muhakematı kelam derslerinde işlerken konuştuk. Akciğerden sonra boğaza 
giriyor. Boğazda ses tellerinde atoma dönüşüyor bu elbise. Atoma dönüşüyor ve şu 
anda konuşuyorum. Hava sahifesine ‘matbaa’ der Üstad. Fotokopi makinesi çoğaltır, 
parçalanmaz. Kelimem her zerrede var ve hiçbir yerde değil. Bir anda zerrat adedince 
kelime oluyor. Her zerrede kelam var. A geliyor, L geliyor. Eğer böyle olmasaydı, harf 
olarak gelseydi havaya, Hasan diyeceğim, A geldi beş sene önce, H geldi yedi sene 
önce. Nun geldi beş sene sonrası. Bekle ki gelsin. Bakalım, bu cümle ne zaman 
tamamlanacak! Elbise hayalde biçiliyor. Kalbden çıkan mana hayale girdi. Onu 
anlamlandırıp, dışarıya atan veya hayale gelen manaları tasavvura dönüştürmek, 
tasavvura verip vermemek, bizim tahayyülümüze ait. Kalbden gelen mana hayale girdi. 
O âlemimizde anlam buldu, şekil aldı. Anlam bulunca, onu tasavvura atan; tahayyüldür. 
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Üstad lügat vermiyor. Yaşanır ve yaşanabilir şeyde gösteriyor. Bu nedenle araştırma, 
toplama yapıyoruz. Üstad tahayyül ile tasavvura ne demiş, nasıl buluyorsun? à 
Eylemde nasıl kullanmış ile. Konuşmada nasıl kullanmış? Bir şey anlatırken nasıl 
kullanmış? Nasıl kullandıysa, onu anlamaya çalışıyoruz, o nedir diye. 
 
“Yani: iki zıddın suretlerinin cem ine vasıta bir münasebet-i hayaliyedir.” (Sözler 275) 
 
Hayal; zıdların cemidir. Tahayyülde, senin iktidarın var. Hayalinde ise yok. 
 
Sual: Her hayalime geleni ben tahayyül etmiyorum, değil mi? 
Elcevab: Aynen, etmiyorum. Vesvese hastaların vesvesesinin sebebi şu: hayalini 
tahayyül zannediyor. Sıkıntı oradan çıkıyor. “Hayaline geleni” kendisi getirdi 
zannediyor. Üstad “hayaline geleni, hakikat zannediyor” diyor. Yani hayaline geleni, 
benim tahayyülümdür, zannediyor. Ben yapmışım bunu. Hayaldekiler ilgimi çekti, 
anlamlandırdım, değer verdim vs.à bunun adı tahayyüldür. Hayalin içerisinde tasarruf 
ediyorum. Sen bundan rahatsız olduğuna göre, tahayyülün yok à hayal o. 
 
Sual: Tahayyül-ü küfür bile tahayyül değil? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: İrade ederse tahayyül, irade etmezse hayal mi? 
Elcevab: Tahayyül ve tasavvur irade ve ihtiyarı dinler de dinlemez de. 75 Lem’alar’da 
diyor ki: “ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, teklif-i din altına girmezler”. Bazen insanı ihtiyar 
ve iradesi dışında günahlara sevk ederler, sonra bunu yaptıran şeytan “senin hakka ve 
hakikata istidadın yok, kaderin bu”. Yapan şeytan, vesveseyi de veren yine şeytan. 
 
“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) 
 
Tahayyül ve tasavvurda insan fail. “İltibas eder” diyor. Sonra değiştiriyor. “Yani hayale 
gelen bir şübheyi” diyor. İnsan şüpheyi tahayyül etmiyor. Şüphe, hayale geliyor. 
Tahayyül bile değil. Hayal; tahayyülün dibidir. Hayal à zemin. Tahayyül à bizdeki 
olan, özel dünyam. Hayal okyanus olsa, o okyanusun içindeki benim balık çiftliğim 
tahayyül. Tahayyülü taakkul ile iltibas etmesi à hüküm. Niçin etti? Çünkü hayale gelen 
bir şüpheyi akla girmiş zannediyor. Taakkulün içinde akıl var olduğunu burada 
gösterdiği gibi, tahayyülün içinde de hayal olduğunu gösteriyor. 
 
 
 
 
 
 
 

    Serbest Bölge 
 
     Hayal  
 
Tahayyül & Tasavvur 

Taakkul   Akıl  

“Hayale gelen bir şübheyi, 
akla girmiş bir şübhe 
tevehhüm edip”. 
 
Tasavvuru atladı. 

Tahayyülü à taakkulla 
Hayali de   à akılla 

konuşuyor 
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Taakkulün içinde akıl; masdar. Tahayyülün içinde hayal; masdar. Hayale gelen bir 
şüpheyi, yani tahayyülün dibine gelen şüpheyi taakkule geldi zanneder demiyor, akla 
geldi zanneder diyor.  
 

• Tahayyül     à Taakkul ile iltibas eder à Üstleri söyledi, sonra 
• Hayale geleni  à Akla geldi zanneder.   à Dipleri söyledi. 

 
Taakkulün içinde akıl ne ise, tahayyülün içinde hayal da öyledir. Taakkulün alt veri 
tabanı akıl olduğu gibi, tahayyülün de alt veri tabanı, masdarı hayaldir. 
 
Nokta-i Nazar: 

• Akıl cihazını kullanmak à Taakkul 
• Hayal cihazını kullanmak  à Tahayyül 

 
Üstad “akıl cihazdır” diyor, hatta ruh dahi bir cihaz olduğunu söylüyor. Onu kullanan 
kim? Akıl cihazını kullanan ben olan ben kim? à taakkul. Hayal da bir cihazdır. Onu 
da ben kullanıyorum à tahayyül. 
 
Sual: Akıl cihazını şeytan kullanabiliyor ama taakkulü kullanamıyor mu? Taakkulü 
sadece biz mi kullanıyoruz? 
Elcevab: Tahayyül ve tasavvurda şeytan cirit atıyor. Orası bir derece serbest. Serbest 
bölgeye şeytan mutlak hâkim olursa, akla veri gönderir. Taakkule akıldan giriyor. 
Şeytan sadece veri gönderiyor, aklı kullanamıyor. Veri gönderdiği zaman ama şeytana 
çalışıyor akıl. Mesela telefonlarınız niye bozuluyor, kilitleniyor vs.? Her hafta veya her 
ay güncelleme yapılıyor. O güncelleme yaparken, birçok veri gönderiyor. Bu verilerle 
cihazınızın ömrünü kısaltıyorlar. Yenisini alsın diye. Cihaz bozulmuyor, onlar bozuyor. 
Telefonumu direk elimden alamıyor. Güncelleyerek ben onaylamış oluyorum yani 
telefonumu öyle vermiş oluyorum. 
 
Çıkarımlar: Şimdiye kadar yazdıklarımda hayal à tahayyülün içinde. Burada daha açık 
söylüyor, sıralıyor. 
 
“…tahayyülü, taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şübheyi, akla girmiş bir 
şübhe tevehhüm edip, itikadına halel gelmiş zanneder. 
 
Tahayyül   à Taakkul       girmiş şübhe tevehhüm edip, 
hayale      à  akla             itikadına halel gelmiş zanneder. 
 
Tahayyülüà Taakkulla 
Hayali      à akla 
 
Ve sistemin devamında… Tevehhüm ve itikadı zikretmekle hala dimağın içinde. 
 

• Hayal       à sistem 

nisbet ediyor. 
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• Tahayyül à bu sistemin tasarrufa yetkili olan tahayyül, yetkili servis gibi.  
Yani hayalini kullanan kişi. Hayal à masdar. Bunu insan kendine döndürüyor à 
tahayyül. 
 
Nokta-i Nazar: Tevehhüm ediyor derken, tasavvurda. Hayale geleni akla gelmiş 
zannetmeyi tasavvur à tevehhüm ile yapıyor. 
 
“Evet hakikî terakki ise; insana verilen kalb, sır, ruh, akıl hatta hayal vs. kuvvelerin 
hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek,” (Sözler 322) 
 
Hayal, kuvve imiş. Hayalin bizdeki gözükmesi tahayyül, aklın da gözükmesi taakkul. 
Ruh, sır ve kalb dahi bir şeylerin alt veri tabanlarıdır diye bir kapı açıldı. 
 
Sual: Hayalin terakkiyatı olur mu? 
Elcevab: Olur tabi. Üstad “benim hayalim genişti” diyor. Bazıları filmlerle körletiyor, 
muayyenleşiyor. Fıtrattan çıkmış, insanî dünyasına iniyor. Diğerlerini bloke ediyor. 
Hayal edemez oluyor. Mesela bazıları derste niye sıkılır? O dersi hayal edemiyor, 
düşünemiyor. 
 
Sual: Aslında bu zamanda insanların hayali daha geniş olması gerekirken, nasıl oluyor 
bu? 
Elcevab: Evet, öyle olması gerekirken, öyle değil. Fıtratı bozulmama nisbetinde olur. 
Mesela çocuk bir şeye küsmez. Hemen unutur, enaniyeti de yok. Uzun süreliğine kin 
tutmaz. Fakat büyüdükçe, enaniyeti oluyor. Mutlak kucaklamayı bir şeye indirgiyor. 
Film seyrettikçe, ufku açılıyor zannediyor. O aslında seni bloke ediyor. Farklı düşünce 
veya hayale de sebeb olabilir ama büyük zatlara baksan, Peygamberler dahi, film 
seyretmemişler ama hayalleri ta âlem-i misale geçmiş. Âlem-i misale nasıl geçiyor? 
Hayali bozulmayan bir insanın hayali, âlem-i misale bir menfez oluyor diyor. O büyük 
zatlar film seyrederek ufku açılmadı. Bu bize mektepte, piyasada yüklenmiş yanlış bir 
zandır. “Ne kadar film seyredersen, o kadar ufkun genişler, farklı düşünür” derler. 
Böylelikle daha geniş düşünüyoruz zannediyoruz. Oysa bloke olmuş oluyor. Genişe 
bakıyorsun ama kanalize edilmiş geniş, mahdud. Üstad “şimdi okunan mekteb 
kitabları, emraz-ı kalbiyedir” diyor (Lem’alar 115). Barla 66/67: “Merhaba ey kendi 
hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum!... Acaba benim gibi 
sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faidesiz, 
ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi camid şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok 
lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fennî malumatı, o felsefî maarifi; faideli, nurlu, ruhlu 
yapmak çaresini aramak lazımdır.” Biz şimdi okudukça, muaayyenleşiyoruz yani içe 
büzüşüyoruz, kalıptan çıkamıyoruz. Mesela tıbbı tenzih ederek söylüyorum: o kadar 
sebeb-sonuca odaklanmışlar ki, onun dışında bir şey kabul etmiyor. Kur’an demiş gibi, 
ayet demiş gibi, ki bir insan demiş ve her devir değişiyor olmasına rağmen, mutlaka 
böyledir diye ayet gibi kabul ediyor. Eğer bu malumatlara Allah’ın nazarıyla bakarsan, 
marifetullah olur. Yanlış değil ama sebeb sonucu mutlak fail kabul ediliyor. Allah yok 
bu kabullenişte.  
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Filmler de insana verdiği malzeme kadar hayal ettiriyor. Oysa hiç film seyretmemiş 
olan Peygamber “ben arkamı da görüyorum” diyor. Üstad “gözümle işitiyordum, 
kulağımla görüyordum” diyor. Senin küçük dünyanda film geniştir ama şu kanalda olur: 
Sana at gözlüğü taktırıyor. Bunları seyredeceksin ve bunları hayal edeceksin diyor. Ne 
seyrediyorsa zaten onu hayal ediyor. Hayaline malzeme o. Nasıl bir film seyrediyorsan, 
o cinsten hayal gelecek. 17.Söz’de “kalb ve ruhun derece-i hayatına gir, hazır 
zamandan daha geniş bir dünya görürsün” diyor. Serbest bölge kişinin hususî dünyası. 
 

                          
 
Dışarıdan seyrettikleri içeriye giriyor ve çapı serbest bölgeyi oluşturuyor. Bu kişi bir de 
“biz her yeri biliyoruz” diyor. Cehl-i mürekkebi uyanıklık, dipte olmayı terakki, nefse 
köleliği hürriyet zannediyor. Hayalini genişleteyim derken aslında küçültmüş. O filmler 
küçültüyor, çünkü “öyle düşüneceksin” diyor. Öyle düşünmek zorundasın. 
Düşüncemize, tefekkürümüze, meylimize, niyetimize palanga vurdular. Televizyonlarla 
bizi köleleştirdiler. Film seyrettire seyrettire hayal kuvvesi çok genişlemiş. Fakat 
tahayyül ve tasavvuru, tefekkür etmek, düşünmek, anlamlandırmak, değer yargısı, 
kudsiyet, vefa gibi şeyler tamamen yok gibi. Hayal balonu o kadar geniş olmuş ki, 
içeriye girmiş, herkes leylimley. Çıkmak da istemiyor. Kesinlikle esrar gibi. Beyinler 
sömürülmüş, köleleştirilmiş, tamamen akla palangalar vurulmuş, hapsedilmiş. Resmî 
ve modern kölelik. 
 
“…hatta vehim ve hayal ve sır gibi duygular hüşyar ve müteyakkız bir surette o zikir, o 
tesbihlerdeki müteaddid manaları kendi zevklerine göre alır.” (Sözler 491) 
 
Hayale à Kuva diyor                  vehim 
            à Duygu diyor                hayal       gibi duygular 
                                                     sır 
 
Aklımız bağlıydı, kalbimiz bağlıydı, sırrımız bağlıydı, vehmimiz bağlıydı. Bu derslerle 
bunları çözüyoruz. Dışarı çıkmak isteyen ahırdaki hayvanlar gibi, bu hayvanları 
çözdük. Sırrımızı, kalbimizi, aklımızı, dimağımızı çözdük. Hadi gidin dedik. Keçi gitti, 

Tahayyül & Tasavvur 
           
        Taakkul 
          
         Tasdik 
          İz’an 
          İltizam 
          İtikad 

Hususî dünya 

Umumî dünya 
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tepeleri yedi. Koyun gitti, dibi yedi. Sığır gitti, yaprağı yedi. Her biri hayvan gibi, hüşyar 
ve müteyakkız bir surette bu derslerde zikir ve ilimle o tesbihdeki müteaddit manaları 
kendi zevkine göre alır. Hepsi farklı bir şey alıyor. 
 
“Ey arkadaş! Şimdi hayali baştan çıkar, aklı kafaya geçir!” (Sözler 739) 
 
Hayalin à başta olduğunu ifade ediyor. Tahayyülden çık à taakkule geç. 
 
Nokta-i Nazar: Metnin devamına göre “vahye muhatab olmuş akıl” demek istiyor. 
 
“Şimdi şu âlem-i misaliden çıkarız, hayalî vehimden ineriz, akıl meydanında dururuz.” 
(Sözler 744) 
 

• Hayalî vehimden à ineriz 
• Sonra                  à akıl meydanında dururuz 

 
Yine de burada hayal à Tahayyülde. Risale-i Nur yeni bir dünya keşfettiriyor. Bizi bu 
küçük dünyadan çıkarıyor (serbest bölgeden), yeni, büyük, genel, umumî bir dünyaya 
tanıştırıyor. Şemamıza da uyuyor. Tahayyül ve tasavvurdan iniyor, akıl meydanı olan 
berzahta dururuz. 
 

• Âlem-i misal à tahayyül 
• Vehim          à tasavvur 

  
Metnin devamında “mizana çekeriz, ederiz yolları ber-endaz” deniliyor. Ber-endaz yani 
yolları ayırırız. Aynen şemamızdaki taakkulden sonraki küfür ve iman yolunu 
ayırdığımız gibi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. YOL (S:142) 1.YOL (S:142) 
OL1. YOL1.YOL 

2. YOL (S:142) 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (ilim) 

İz’an (imtisal) 

İltizam (fiile dönüşmüş) 

İtikad( salabet)  

Taakkul (berzah) 

             (Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
     (Safsata & Bibehre)              
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Nokta-i Nazar: O iki yol başında nurani hayırhah bir zat duruyordu. O zat taakkulde! 
Taakkule geldin, sana tarif etti. Sağ yolda böyle olur, sol yolda böyle olur. Vahiy 
taakkule geliyor ya. İstediğin yolu intihab edebilirsin dedi. 
  
Nokta-i Nazar: Sözler 744 de: “Evvelki elîm yolumuz mağdub ve dallîn yolu…” Sanki 
evvelki yol olan mağdub ve dallîn yol ile serbest bölgeyi anlattı. Biz hep dedik ya: 
taakkule inememişse, tahayyül ve tasavvurundakileri itikad zannediyor. Yani hususî 
dünyasını umumî dünya zannediyor. Serbest bölgeyi netice zannediyor. Hatırımıza ve 
hayalimize geleni netice zannediyoruz. Oysa bunlar ne ihtiyarı ne de iradeyi 
dinlemezler. Resulullah asm cihattan dönerken “Ey Ashabım, küçük cihattan büyük 
cihada gidiyoruz” demiş. Oysa ölme ve öldürme olan cihattan geliyorlar, ölme ihtimali 
var. Büyük cihat nefis iledir. İşte nefsin sistemi serbest bölge, buradan besleniyor. 
Burada (serbest bölgede) cihat etmek, büyük cihattır. Sahabeler diyor ki: “Ya 
Resulullah, senin yanında iken ayrı, yanından ayrılınca ayrı oluyoruz. Biz münafık 
mıyız?” Allah Resulü diyor ki: “Benim yanımda olmak imandandır, benden ayrılmak 
beşeriyetinizdendir.” İçimden böyle böyle acib şeyler geçiyor diyen sahabeye 
Resulullah bil-mana: “İçinden geçeni (düşünce veya hayalini) konuşmadıkça ve 
yapmadıkça yani onunla amel etmedikçe, sevap alırsın.” demiş. Büyük cihat budur. 
Sahabe günah diye bakmış, öyle kabul etmiş. Resulullah sevap diye kabul ediyor. 
 
“Bu manayı tenvir için, kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatlı bir hayali 
söylüyorum… Birden bir perde daha inkişaf etti… Kâbe-i Mükerreme etrafında 
dairevari saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahi rabbil âlemin dedim. Benim bu 
kadar şefaatçilerim var; benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, 
tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı.” (Mektubat 393) 
 
Nokta-i Nazar: Şualar 636: “…o aynı seyyah asırlarda ve arz ve semavat 
tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tok olmaz, bütün dünyayı bir 
şehir gibi görüp, teftiş ederek, kâh Kur’an hikmetine, kâh felsefe hikmetine aklını 
bindirip geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak, hakikatları vaki’de 
olduğu gibi görmüş, bizlere Âyet-ül Kübra’da kısmen haber vermiş.” Burası bu metne 
güzel atıf olur. Devamında: “İşte şimdi biz, o aynı hakikat ve bir temsil manasında olan 
seyahat-ı hayaliyesiyle girdiği pek çok âlemler ve tabakalardan numune için yalnız üç 
tabakasını…” Ayn-ı hakikat yani hakaik-ı eşya-yı sabitetun yani esma. Esmayı 
müşahede etmiş. Allah-u âlem, ayn-ı hakikat à tahayyülde görünüyor. 
 
Mektubat’tan çıkarım: Bizim bildiğimiz hayal, hayal değil. Hayalin de hakikatı var. 
Yani hayalin; 

• Sureti   à Mevcudat âyinelerinden 
• Kanuniyeti    à İnsanda 
• Hakikatı       à Esma-i İlahiyeye 
• Mahiyeti      à Sıfat-ı İlahiyeye 
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Bu gördüğümüz Bayezid Camisine giydirilen, dolayısıyla mevcudata giydirilen âlem-i 
misalin ve âlem-i manaların hakikatları. 
 
Bayezid camisinde hafızları dinliyordum diyor ya Üstad. Bayezid camisini elbise olarak 
gördüm. O bina değil. Orada o vardı, ona elbise giydirildi, muayyenleşti. Mutlak olan 
bir şeyi bir yerde tutmak için, elbise giydirmek gerek. Mutlak olan ruhu bu beden 
elbisesiyle bir yerde tuttuğu gibi. Bayezid camii bina değil. Oradaki o manaya 
giydirilen libastır o bina. Âlem-i misalin ve âlem-i manaların hakikatlarının âlem-
i şehadetteki suretidir Bayezid Camisi. Âlem-i misalin ve âlem-i mananın hakikatı 
olan ruhumu, aklımı, kalbimi âlem-i şehadette tutup gösteren bir simgedir bu 
beden. Beden, hanesi ve yuvasıdır. Bayezid camisi o değil, mutlak olan orda 
muayyenleşmiş. Kâbe olan o bina Kâbe değildir, Kâbe’ye giydirilen libastır o bina. 
Çünkü Kalb, Kâbe, Arş aynı. Arş o bina yani taş yapı olamaz. Kâbe, arşı ferşe bağlayan 
amud-u nuranîdir (Şualar 507, Muhakemat 57), nuranî bir sütundur, manevî bir dalga 
boyutudur. Bayezid Camisi de o mekânda, arşı ferşe bağlayandır. Kur’an ve insan 
da arşı ferşe bağlayandır. Sen bu değilsin. Sana giydirilmiş. 
 
İnsan mevcudatın zahirindeki suretine muhatab… Hiç kimse hakikatını görmüyor. 
Bu suret elbise. Elma, armut gibi suretin arkasında à sensin. Senden sana… 
 
Namazda olanlar şuursuz oldukları halde “Bayezid Camiindeki cemaatle iştirakimi ve 
her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve 
davalara birer şahid ve birer müeyyid gördüm.” Haşir meydanına gidince, namaz kıldım 
diyeceğim. Nerde? Kâbe’de. Eraeytellezi okudum, delilim Osman’dır. Nerede kılarsan 
kıl, cemaat delilin oluyor, teyid oluyor. İnsanlar şuursuz ama nasıl görmüş? Allah-u 
âlem: Lisan-ı halleriyle orada bulunmalarıyla. Ve insanların mazhar oldukları esmaların 
şehadetleriyle. 
 
Hayalin; 

• Sureti     à Bayezid Cami (mevcudat ) 
• Kanuniyeti    à Sır inkişaf etti ( insanda) 
• Hakikatı       à  
• Mahiyeti      à  
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Eğer nasip olursa, Allah ihsan ederse, lütfederse, hedefimdeki gaye şu: üzerindeki 
battaniyenin kalkması ve ahiretin üzerindeki battaniyenin kalkıp yakîniyet hâsıl 
olmasıdır. Bu derste inşallah, Allah nasip ederse, ahiretin üzerindeki bizim 
oluşturduğumuz zanlarımızın, gafletimizin, şek ve şüphelerin oluşturduğu perdelerin 
kısmen aralanacağına inanıyorum. Yakîniyetimiz artacaktır. Bu yakîniyet insanla, 
kendisiyle çözülünce, onlar çözülüyor. 
 
İkizim ve görünmeyen ağaç; 
 

 
 

 
 
Ahirette ağacın kökleri yukarıdadır, dalları aşağıdadır. Ağaç, yukarıdan aşağıya 
büyüyor. Bu görünmeyen ağaç Şecere-i hilkattir. Çekirdeği malum Nur-u Muhammedî. 
Nur-u Muhammedî mec’uldür. Bu ağaç, on sekiz bin âlemdir. Buna bir ayna tutulmuş, 
âlem-i şehadet aynası. Bu ayna ile ağaç ters döner ve kökü aşağıda olur. Dünyada 
ağaç, aşağıdan yukarıya büyür. Bak, ayna nasıl değiştirdi. Burası oranın tersi. İçim 
dışıma, dışım içime, Fihimafih gibi. 
 
Görünmeyen ağaç, Şecere-i hilkat ki kaderdir. On sekiz bin âlemin üstündedir âlem-i 
şehadet. İkisi yapışık gibi düşün. Âlem-i şehadet aynası, tenteneli perdedir. Dantelli tül 
perde gibi. Yaklaşınca, dikkatlice bakarsan, arkasını görürsün. Şecere-i hilkatin 
çekirdeğinin karşılığı bizde Ene, Ben’dir. 

Çekirdek 
Mec’ul 
Nur-u Muhammedî 
asm 

Âlem-i şehadet 
aynası (tenteneli 
perde) 

ENE 
Ben 

İnsanın 
istidadı 
Bilkuvve 
(siyah olan)  

Şecere-i 
hilkat 
ki KADER 
(görünmeyen 
ağaç) 

Kırmızı renk olan 
kabiliyet 
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Ahiret nerde? Nerde diyende! Kim soruyorsa, ahiret onda. Ahiret dünyanın 
neresinde? Bulunduğun yerde. Anladım dediğinde, mana değişiyor, battaniye kalkıyor. 
Biz ilim almıyoruz. İlimle üzerimizdekiler kalkıyor. “Ve alleme ademel esmae külleha…” 
fıtraten yaratılmış. Biz kâinatın olmuş olacak bütün her şeyinin yumağı, çekirdeği, 
haritası, ruznamesi, takvimi, hulasasıyız. İlimle o var olan yazılımımızın içini 
dolduruyoruz veya üzerimizdeki battaniyeyi kaldırıyoruz. 
 

 
 

 
(Yukarıdaki şekilde üstteki ağaç) Şecere-i hilkat, kader yani yaradılış sürecinin 
bütünlüğüdür. Esma-i İlahiyenin nefs-ül emir şeklinde vücud-u haricî noktasında 
mahlukiyete dönüşmesidir, fiilî esmaların bütünlüğüdür. Esma-i İlahiye, Esma-i 
Rabbaniye, “Kuleuzu birabbinnas-melikinnas-ilahinnas”; Rab, Melik, İlah; bunların dışa 
vuruşu, bu üç esmanın bütünlüğü à Şecere-i hilkat, Kaderdir. (Alttaki ağaç) Onun tam 
karşılığı sende cem olması, sen kaderin yani on sekiz bin âlemin yumağısın, cem-ül 
cemisin. Kader ağacın karşılığı olan alttaki siyah ağaç ise insanın istidat olarak 
yazılımıdır. Bütün âlem insandadır. İnsan istidat itibariyle bütün âlemin ruznamesidir, 
takvimidir, hulasasıdır, haritasıdır, çekirdek-i aslîsidir. İnsanın bilkuvve yaradılışı à 
istidat. Biz istidat olarak böyle yaratılmışız (alttaki siyah ağaç). Kırmızı ağaç ise, 
kazalarımızdır. İstidat olan kader. Allah şecere-i hilkati yarattı. Aynısını, kopyasını 
insanda cem etmiş. Bu insanda olması Kader’dir, buna istidat diyoruz. Herkes Âlim 
olma istidadındadır ama herkes Âlim olma kabiliyetinde değil. Herkes mühendis olma 
istidadındadır ama herkes mühendis olma kabiliyetinde değildir. Kırmızı ağaç, bizim 

İKİZİM ve 
GÖRÜNMEYEN 
AĞAÇ 

Çekirdek 
Mec’ul 
Nur-u Muhammedî 
asm 

Âlem-i şehadet 
aynası 
(tenteneli perde) 

ENE 
Ben 

İnsanın 
istidadı 
Bilkuvve 
(siyah olan) 

Şecere-i 
hilkat 
ki KADER 
(görünmeyen 
ağaç) 

Kırmızı renk olan 
kabiliyet 
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kazalarımız yani fikirlerimiz, vicdandaki hislerimiz, kalbdeki duygularımız, ruhtaki 
haletimiz, bedensel fiillerimiz yani Dimağ, Kalb, Ruh, Fiil bütünlüğü, eyleme dönüşmüş 
haline biz à kabil olmuşuz, yani mazhar olmuşuz. Eyleme dönüşmüş, bu kazadır. 
Kaderin eyleme dönüşmüş hali “kaza”dır. Bir de “ata” var yani ikram edilmiş, hak 
etmediğin halde. Mesela sen televizyonu açacaktın, günaha girecektin, açılmadı. Bir 
yere bakacaktın veya bir yere gidecektin, nasip olmadı. Yani Allah seni şerle muvaffak 
etmiyor, sen istediğin halde. Veya hak etmediğimiz halde bu dersi pazar günü 
yapabilmemiz i’tadır, kaza değildir. Biz buna sadece sahipleniyoruz. 
 
Kırmızı renkli ağaç bizim kabiliyetlerimiz yani eyleme dönüşmüş hali. Sözler 467 de 
şöyle tabirler var: kalıb-ı ilmî, kalıb-ı kaderî. Kalıb-ı ilmî, yani ilmî kalıb. İlim kalıb olur 
mu? İşte bunlar (Şemayı göstererek) kalıptır. İnşaat ustası tahtadan kalıplar yapar, 
sonra harç dökülür. O harç o kalıplara göre şekil alır ama döktüğün kadar. 500 m2 lik 
bir binaya kalıplar yapmış ama sen 150 m2 harç dökmüşsün. Diğerleri boş duruyor. 
Allah’ın o kuru dalları da canlandırması i’tadır. Eylemsel olan kırmızı ağaçtır. Kalıb-ı 
ilmî ve kalıb-ı kaderî ne demek olduğunu şimdi birazdan külliyattan okuyacağız. Bu 
tabirlere şimdiye kadar kimse dokunmamış, dokunulamaz da zaten. Ancak Allah’ın 
ikramıyla olur. Kalıb-ı kaderî, kalıptır. Harç henüz dökülmedi ama bende istidat kalıpları 
olarak duruyor. Kalıba beton dökünce, kabiliyet oldu, kabil oldun, mazhar oldun, eylem 
oldu. Yukardaki ağacı aşağıdaki ağaç ile üst üste gelecek şekilde katla. Birbirine ters 
dururken, ikisi aynıymış. (Simetrik yansıma olduğu için) Âlem-i gayb ve âlem-i şehadet 
aynı yerde. Aç-kapa! Bastettin, açtın. Ahiret neredeymiş? Aynı yerdeymiş. Su buzun 
neresindedir? Buzun aynı yerindedir. Buz denilen yerdedir. Buz, sudur zaten. Ahiret 
nerededir? Sen zaten ahiretsin, ahirettesin!  

 
Sual: Kaza müsbet midir menfî midir? 
Elcevab: İkisi de. Kaza; yaptıklarımızdır yani günahlar da var. 
 
Sual: Kaza atayı celb eder mi? 
Elcevab: Mesnevi-i Nuriye 206 da: “Ya İlahî! Hasenatım senin atâ’ndandır. Seyyiatım 
da senin kaza’ndandır. Eğer atâ’n olmasa idi, helak olurdum.” deniliyor. Biz bize 
kalsaydık, mahvolurduk. ‘Senin atâ’n, lütfun, ihsanın olmasaydı, elimden tutmasaydın, 
ben yapamazdım.’ Doğru yaşamak, atâ’yı celbediyor. Allah hikmetsiz muamele 
etmiyor. Ağacı dikerseniz, yağmur geliyor, gönderiliyor. Allah adım atmanı istiyor. “Bir 
adım atarsanız, ben on adım gelirim” diyor.  
 
Allah Resulünün parmaklarından su akıtmadan önce, bir damla dahi olsa suyunuz yok 
mu, getirin diyor. Kupkuru olmuyor. Bir damla dahi olsa istiyor. Burada adetullah yine 
işliyor. Ve Allah Resulünün hiçbir duasında fiziksel temassızlık yoktur. Konuşamayan 
çocuğu Allah Resulünün yanına getirdiklerinde, Allah Resulü çocuğun göğsüne elini 
koydu ve çocuk siyah hıyar gibi bir şey kustu. Ağzından tükürüğünü kuyu suyuna 
temas ettirdi, keçinin memesini massetti, vs. hep fiziksel temas ile dua etti. Göz ve 
nefes de fiziksel temastır. Gözden şua karşıya gidiyor. 
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Defterden okuyoruz: Kırmızı olan insanın bilfiil kabiliyetleri ki kaza. Âlem-i şehadet 
aynasında şecere-i hilkat ters döndürülüyor. Ters döndürmeyi ayna yapıyor.  
 
Aynasız olmaz, bu tenteneli perde. Şecere-i hilkat insanın ikizidir. Gözüken ve halen 
dolmakta devam eden kabiliyetler. Kalıpları dolduruyoruz. Fakat bu ağacın kalıpları sırf 
âlem-i şehadette dolmaz. Cennette de dolmayacak. Çünkü bu ağacın sadece bir dalı 
cennet, bir dalı cehennem. Aşağıdaki süflîsi, yukarıdaki ulvîsi. Bu ağacın ne kadar 
büyük olduğunu anlamanız için: sonsuz cennet bir dalını teşkil ediyor, diğer bir dalını 
da sonsuz cehennem teşkil ediyor. Kökten iki dal ayrılmış zaten; celal ve cemal 
tecellileri. Bu iki dalın uzantıları var. Ayağınızın altına bir ayna koyun. Ayna ile 
bitişiksiniz. Ayağım ayağıma basıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Resulullah mi’raçta Cebrail as’ın ayağın üstüne ayağını koymuş. 
 
Nokta-i Nazar: Geçmişimiz geleceğimiz, geleceğimiz de geçmişimiz ya, işte aynısı bu. 
 
Bu görünmeyen ağaç âlem-i şehadette dal budak salmış. Her yerde bu ağaç var. 
1. Mucizeler üstleri açılıyor. 
 
Mucizeler bu manada, bu gözükmeyen ağacın üstünü açıyor. Mucizeler o gözükmeyen 
ağacın kilidin anahtarıdırlar. Mesela Allah Resulünün parmaklarından su akarken, o bir 
damla su kilitmiş. Mucizeler, bu gözükmeyen ağacın üstünü açmaktır. O da Allah’ın bir 
esmasının tecellisi. Mucizeler ayrı bir tecelli, sebepler ayrı bir tecellidir. 
 
2. Dua okuyunca ellerden ve ayaklardan enerji akar. Sanki asm Efendimizin 

parmaklarından suyun akma mucizesine misal. 
 
Bu mucize sanki bitmemiş, sende tahakkuk ediyor. Ben bu işin ehli olduğum için, bir 
hastaya okuduğum zaman 1.kusması olur, 2.esnemesi olur, 3.gazı olur, 
4.ayaklarından aşağıya doğru enerji aktığını hisseder veya ellerinden akar, 
5.kafasında ateş olur, 6.göğsünde darlık başlar, 7.sırtında terleme olur. 
 
Peygamber asm efendimiz bir damla dahi olsa su istedi, ki parmaklarından su aksın. 
Bu mucizesi, dua okurken enerjinin akması olarak devam ediyor. 
 
Sual: Bu misali ağaç ile ilişkilendiremedim? 
Elcevab: Ağacı ortaya çıkartmaya misal bu. Yani bende gözükmeyen bir enerji var, bu 
işte gözükmeyen ağaç. (Dua ile o enerjiye şahitsin.) Bir video izleyerek mesela menfî 
enerji oluyor insanda. O enerji enerji olarak kalmıyor, fikre dönüşüyor. Ümitsizlik, yeis, 
sıkıntı oluyor. Bu enerji işte o gözükmeyen ağaç. Bu enerji tahliye olması gerekiyor. 
Allah Resulü bil-mana öfke için “besmele çekin” demiş. Besmele çekerek o öfke 
enerjisi tahliye oluyor, çünkü öfke şeytandandır. O seyrettiğiniz videolar, haram olmasa 
dahi, o gözükmeyen ağacın celal dalını aktif ediyor. Bu enerji yeise, sıkıntıya, ya 
cinselliğe, ya şekere, ya tansiyona dönüşüyor. Ondan kurtulmak için o enerjiyi tahliye 
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etmek gerekiyor. Bunu da dua, Kur’an, besmele yani ayet yapıyor. Bu da o ağacın 
cemal dalını aktif ediyor. 
 
Tevbe suresi 119.ayet: “Salihlerle beraber olun” deniliyor. Salih olun, dindar olun, 
şöyle olun vs. demiyor. Salih kim peki? Şimdi Salihleri nasıl bulalım? Elcevab: Şahs-ı 
manevî. Üstad “şahsî kemalât yok” diyor. Biz bir şahs-ı manevînin azaları 
hükmündeyiz. Bu azaların her birinin sıfatlarının yekûnundan nefs-ül emirde, realitede 
oluşan bir mahlûk var. Bu mahlûk canlı ve ruhludur ama atomsal vücudu yoktur. Nur 
cemaatinin doğusu batısı, güneyi kuzeyi, bütün hepsinin salih amellerinin toplanmış 
olduğu ruhanî bir varlık var. Akılların toplamı kadar akıllı, şuurların toplamı kadar 
şuurlu, ruhların toplamı kadar ruhlu, doğru eylemlerin toplamı kadar doğru eylemli bir 
şahs-ı manevî var. Bizler onun azaları gibiyiz. İşte onla beraber olun! Nasıl bu şahs-ı 
manevî ile beraber olacağız? Her gün ya dinleyerek, ya okuyarak, ya yazarak beş on 
dakika Risale-i Nur ile meşgul olarak. Artı namazın akabinde tesbihatı yapmak. 
Böylelikle şahs-ı manevîden kesinlikle istifade edersin. Bazıları vesvese ediyor. Şahs-
ı manevî beni attımı diye. Eğer şahs-ı manevî seni atsaydı, tesbihat yapamazdın. 
Yapabiliyorsan, seni şahs-ı manevî kabul etmiştir. Tesbihat yapmıyorsan, Allah 
selamet versin. Yapman lazım. 
 
Nokta-i Nazar: Musa as Hızır as’a tabi olmuş, Hızır as’ın takip ettiği hikmeti anlamasa 
da. Yani Musa as Hızır as’a tabi olmak zorunda. Olmakta olan ve görünmeyen ağaç 
misali. 
 
Âyet: “Ve mey yu’tel hikmete fekad utiye hayran kesira” à “Kime hikmet ilmi verilmişse, 
ona çok büyük hayırlar verilmiştir.” Dimağ; fikir ve hikmet mahalli. Kalb; sevgi ve 
muhabbet, aşk ve şefkat üreten bir sistem. Dimağ; fikir ve ilim üretiyor. Kalb makinası; 
sevgi, muhabbet, aşk, şefkat üretiyor. Sen ruhunla bunları cem e getirirsin ki; kâmil 
insan yolu budur, kemalât yolu budur. “Allah’ım, ilmimi ve hikmetimi artır” diye olan 
dua ile avamın boğulmasına, isyanına sebeb olan zahirî icraatlardaki hikmeti 
bilmemekliğin arkasına geçiyorsun. Bunların arkasına geçmenin adıdır; hikmet, hikmet 
sahibi olmak. Hatta diyor ki; avam üzülürken onlar üzülmezler, mahzun olmazlar, 
çünkü onlar Allah’ın nuruyla bakarlar. Yani zahirde duyduğumuzun, gördüğümüzün 
arkasındakileri görebilmenin adı hikmettir. Bu zata da hikmet ehli denilir. İlim ehli değil 
bu. Bu ilimin ilerisi. İlim ehli herkes olur, hikmet ehli herkes olmaz. 
 
Sual: Ledünnî ilim mi bu? 
Elcevab: Hayır, ledünnî daha çok enfüsî, ruhsal bir yapıda yaşamak. Hikmet ise 
dimağa ait; olayın arkasından Allah canibinden, kudret-i azameti altından bakmak. 
Ledünnîde huzur-u etemm var. 
 
3. Geylani’nin ve emsallerinin maddî ve manevî gaybdan meyvenin koparılması. 

Bu gözükmeyen ağaç vasıtasıyla oluyor. Nerden koparmış?  
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“Hem âlem-i bakiden ve 
  dar-ı bekadan 

beraber, yine daire-i tasarrufatı, perde-i şehadet altında, her tarafta nuranî bir surette 
uzanmış, yayılmış. Sani-i Hakîm-i Zülcelal’in hikmetiyle, kudretiyle, nasıl insanın 
başında yerleştirdiği duyguların merkezleri ayrı ayrı olduğu halde, her biri umum o 
vücuda o cisme hükmediyor ve daire-i tasarrufuna alıyor. 
 
Öyle de; bu insan-ı ekber olan kâinat dahi mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler 
gibi, binler âlemleri ihtiva ediyor. Onlarda cereyan eden ahvalin ve hadiselerin küllî ve 
cüz’iyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur, yani o cüz’ler, cüz’î ve 
yakın yerlerde ve küllî ve azametliler küllî ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen 
cüz’î ve hususî bir hadise, büyük bir âlemi istila eder. Hangi köşede dinlenilse, o 
hadise işitilir.” (Lem’alar 281) 
 
Cennetin âlem-i şehadet perdesi altında nasıl yayılmış olduğuna misal olarak Üstad 
insandan örnek veriyor. Yani mesela tahayyül, tasavvur, taakkul her biri dimağda 
bilkuvve var, çekirdek ama her birinin ayrı ayrı karşılıkları olan ötelerdeki âlemlerden 
çok farklı. İnsan-ı ekber derken à şecere-i hilkat. Bunda birbiri içinde daireler var. 
Onlarda cereyan eden ahvalin – mesela âlem-i İslam’da sıkıntı olunca, ümmetçi isen, 
durup dururken sıkıntı olur. Bu bil ki seninle alakası yok. Âlem-i İslam’a yapılan zulmün 
sıkıntısının sana pay edilmiş, o kadar pay verilmiş. Büyük adamsan, dokuz tane dişin 
düşer. Âlem-i İslam’ın sıkıntısından hâsıl olan şuurlu Müslümanlara pay edilmiş ki 
bunun bedeli olsun diye, mukabele etsinler diye.  
 
Geylani Hazretleri elini uzatıyor, kolu gözükmüyormuş, meyveyi koparıyor. Bismillah 
ya Hay diyormuş, onun ism-i azamı o olduğu için. 
 
“Fakat bazen cüz’î ve hususî bir hadise, büyük bir âlemi istila eder. Hangi köşede 
dinlenilse, o hadise işitilir.” Yani hem haber olur hem fiil. Buna başka bir misal: “Gayet 
büyük ve garib ve gayetle yayılmış acib bir ağaç farz edelim ki, o ağaç geniş bir 
perde-i gayb altında bir tabaka-i mesturiyet içinde saklanmıştır.” (Sözler 435) 
1.gayet büyük, 2.garib ve 3.gayet yayılmış. Aynen okyanus gibi: dibi derin, geniş ve 
yüksek. Yani şecere-i hilkat bütünüyle insanda tabaka-i mesturiyet içinde saklanmış. 
Oradan koparıyorsun meyveyi. Simetrik şemayı katla, gör. 
 
“Beşerin bu arzu-yu beka gibi ebed tarafına uzanmış ve aktar-ı âleme yayılmış binler 
menfî ve müsbet arzuları var ki;…” (Şualar 15) İnsanda niye beka arzusu var? Çünkü 
o bekanın paraleliyiz. Orda ne varsa, bizde de var. O istek, isteğim zannediyorsun, 
aslında o. Müsbet ve menfî yani hem kurumuş dalları hem canlı dalları var. 
 
“Hem perde-i gayb içindeki âlem-i ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve 
göstermek için, ya kâinatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü 
büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel ilmu indallah- 
ahiret âlemine ait menziller, bu dünyevî gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayatın 

olan Cennet dahi, hadsiz uzaklığıyla 
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İşârâtıyla, ahiretteki Cehennem, bu dünyamızla münasebetdardır. (Nasıl yani?) à 
Yaz’ın şiddet-i hararetine min feyhi cehennem denilmiştir. (Yani oradan akıtılıyor) 
Demek bu dünyevî küçücük ve sönük akıl gözüyle, o büyük Cehennem görülmez. 
Fakat ism-i Hakîm’in nuruyla bakabiliriz.” (Mektubat 9) 
 
Büyük cehennem büyük, garip ve yayılmış olduğundan (Sözler 435), bu göz mutlak ve 
muhit bir şeyi ihata edemez. Mutlak ve muhit olan bir şeyin hududu ve nihayeti 
olmadığından, ihatası olmuyor ve gözükmüyor ama burada. Mesela şu an ışık burayı 
ihata ediyor ama biz ışığı görmüyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: İki boyutta olan birisi üç boyutta olan birisini görememesi gibi veya 
küçük bir nokta gibi görüyor ama o aslında bir küre. İkisi de aynı yerde fakat boyut 
farklılığından birbirlerini görmüyorlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Aşağıdaki kâğıtta olan biri üstteki kâğıttaki ilk parayı görür fakat diğer parayı ve 
aralarındaki mesafeyi göremez. Çünkü ikisi de kâğıt, yani ikisi de iki boyut. Görebilmesi 
için, üçüncü bir boyut lazım. Derinliği olması lazım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.boyut 

2.boyut 
para 

kâğıt 

kâğıt 

1.boyut 

2.boyut 
para 

kâğıt 

kâğıt 
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Böylelikle hepsini ihata eder, aradaki mesafeyi de ihata eder. Aynı seviyede olsa 
göremez. Bir insan bir şeyi görebilmesi için, en azından bir boyut üstünde olması lazım. 
İhatalı bir göz lazım. Bir boyut üstün olması lazım, ki görsün. Mesela esnaf gözü var, 
tecrübe gözü var. O gözler bir boyut üstten bakıyorlar adama. Ben 40-50 senemi 
vermişim bu enfüs manalara. Bendeki göz başka gözdür elbet. 
 
4.boyut ile alakalı derste not almışız: Hayatımızın tamamı dört boyutlu. Bütün 
zamanımızı biz bir anda görebilsek, 4.boyuta çıkmış oluyoruz. Zaman çünkü 4.boyut. 
Nasıl olacak bu? Biz bütün hayatımızı bir anda görebilsek, 4.boyuta geçmiş oluyoruz. 
Mazi, hal ve istikbal; hepsini ihata edersek, 4.boyuttayız. Fakat biz 4.boyutun anına 
muttaliyiz. Bir anıyla muhatabız. Tamamına muhatab olsak, 4.boyuta geçmiş oluruz. 
Yani zamanın tümüne hükmedebilirsek. Biz şu an mazi ve hali ancak ihata 
edebiliyoruz. İstikbali de ihata edemediğimiz için 3.boyuttayız. 4.boyut an olarak 
3.boyutta gözüküyor. 
 
“Yani âlem-i nur olan Cennet’ten yıldızlara nur verip, Cehennem’ den nâr ve hararet 
göndersin.” (Mektubat 10) 
 
Güneşte nur ve nâr var ama bu zamanla bitmesi lazım. Biz görmüyoruz ama güneşe 
Cennet’ten nur, Cehennem’ den nâr akıyor. Biz sadece güneşi görüyoruz. Ağaç 
çalışıyor. Oraları görmek istersen diyor, yıldızlar kadar gözün olursa, oralar 
gözüküyormuş. 
 
4. Serbest bölgede düşünce ve hayallerin çekirdekleri oluyor ve oradan çoğalıyor. 
 
Bizim o görünmeyen ağaç bizim serbest bölgeye hem cemal hem celal dalını atmış. 
Her an orda big bang patlaması oluyor. Tıpkı asm Efendimizin parmaklarına dökülen 
birazcık suyu büyük ve devama dönüştürüldüğü gibi. Peygamber asm’ın parmağına 
“birazcık dahi olsa su verin parmaklarına” denildiği gibi. O birazcık su orda çoğalıyor. 
Dimağa da melek veya şeytan, cennet veya cehennem, nur veya nâr o serbest bölgeye 
bir kıvılcım atıyor. Parmaklarına bir su verin. Ondan sonra bu suyu çoğaltan, Allah 
Resulünün ruhudur. Çünkü ruhuyla çekirdeğe girdi, suyun çekirdeğine girdi. Toprak 
yaptı da Resulullah niye yapmasın? Toprağa bir tane çekirdek atıyoruz, toprak onun 
şifresini çözüyor, dışarıda binlerce meyvede çekirdek yapıyor. Toprak şifresini çözüyor 
ve çoğaltıyor. Allah Resulüne bir damla su, toprağa atılan çekirdek gibidir. Nasıl ki 
toprak o çekirdeğin şifresini çözüp çoğaltıyorsa, aynen öyle de o bir damla suyun 
şifresine Allah Resulü giriyor ve suyu çoğaltıyor. Aynen böyle de serbest bölgeye 
melek veya şeytanın attığı bir vehim düşüncesini de bizim serbest bölge çoğaltıyor. 
Serbest bölge toprak gibidir veya Allah Resulünün eli gibidir. 
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölge için, beş duygunun gösteremediğini gösteren bir ayna 
demiştik. Aynen bugünkü şemadaki ayna gibi. Bütün on sekiz bin âlem o aynada 
gözüküyor. Yani bütün âlemler sende gözükecek. Cehennem de gözükecek. İnsansan, 
cehennemin de karşılığı var sende. Celalî ve cemalî bütün tecelliler var sende. 
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Cehenneme ait uzantılar sende aktif olunca, çıldırıyorsun. Çünkü o âlemin dalı da var 
bizde.  
 
Allah Resulü suyun şifresine girince, onu orda çoğaltması kolay. Bu şuna benziyor: 
toprak çekirdeğin girip bir çekirdeği binlerce çekirdek yaptığı gibi, serbest bölgeye de 
şeytan bir atıyor: “iyi değilsin” vs. veya melek: şu anda bu dersi dinleyen siz veya diğer 
dinleyen kardeşlerim, çok meselesi var ama biz bilmiyoruz şu anda. Onun kafasına bu 
derste o gözükmeyen ağaçtan tak diye bir şey atacak ve onu çoğaltacak. Resulullah’ın 
damlayı ırmak gibi yapması, toprağın çekirdeği ağaç yapması; serbest bölge 
Resulullah’ın eli gibi, toprak gibi atılanı çoğaltıyor. 
 
Suyun bir damlası suyun çekirdeği olma hasebiyle, onu kendi âleminde çoğaltıyor. 
Buharın suya dönüşmesi gibi. Üstad vesveseye buhar diyor. Buharı sen bazen tahliye 
edersin, bazen yok edersin. Koku yayan mum bardak buna misal. Şişedeki suyu etrafa 
yaymak için o mumlu bardağın suyuna dökmek ve alttan ateş yakmak lazım. Suya 
atarak çözdük, ateş vererek yükselttik, ayrıştırdık, kokuyu çoğalttık. O şişedeki kokuyu 
size teneffüs ettirmek için bu düzenek, bu terkip lazım. Suda bu koku çözeldi. Ama o 
sudan o kokuyu penseyle, tornavidayla çıkartamam. Ateş lazım. 
 
Mesela en son bir ders yaptık. Konu küsmek. Küsmek o kadar büyük bir nimet ki, çünkü 
daha büyük bir sevginin çekirdeğidir. Küsünce insan, sonra barışınca daha acayip 
dikkat ediyor veya karşındakinin gizli ahvalini en iyi gösteren küsmektir. Senin 
hakkında gizlediklerini ortaya çıkarır. Allah böyle bir sistemi niye yarattı, niye çıkarttı? 
Ben zaten o kişiyi biliyorum, sen bilmiyorsun diyor. Bir küsmek sistemi koyuyorsun. O 
kişi “sen zaten böyle demiştin, böyle yapmıştın” diye saymaya başlıyor. Böylelikle o 
kişinin içindekilerini görüyorsun. Bu bir yöntemi. Diğeri: Zıd zıddını barındırırmış. 
Küsmenin içerisinde muhabbetin katı varmış. Küstün, sonra bir barışıyorsun. O 
muhabbet on katında oluyor. 
 
“Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum.” (Emirdağ Lahikası 121) 
 
Benden bana! Niye benden bana? Çünkü en çok yabancı ve yabanı, en çok uzak 
olduğumuz yer, ben banadır. İnsan bu dünyada yaşıyor zannediyor. Hiç kimsenin 
bedeninden haberi yok. Kâh bir gadab, kâh bir şehvet, kâh bir hased, kâh bir şöhret, 
kâh bir reis olma, lider olma hissi, fikri, hâleti insanı kaplar, cesedi onun içinde. 
Gündelik hayatta herkes o hissin, fikrin içinde yaşıyor. Aslında bedenimizin içinde 
yaşıyoruz zannediyoruz ama hayır. O bedenimizi bu hislerin içine koyduk. Biz bedende 
yaşamıyoruz, beden bizde yaşıyor. Biz büyüdüğümüz için hayat, hücreler çoğalmıyor. 
Hayat çoğaldığı için, hücreler çoğalıyor, devam ediyor. Zahirde araba şoförü götürüyor 
ama gir içeriye, şoför arabayı götürüyor. Yani bir hased, bir gadab, bir öfke, bir şehvet, 
bir baş olma veya bir merhamet, bir şefkat. Şu anda derste kimsenin vücudundan 
haberi yok. Şu an vücudunuz fikrinizde yaşıyor, hissinizde ve latifenizde. Şu anki 
hâletin içine bedenimize koyduk, bedenimizden haberimiz yok. Ne zaman bedenimize 
geldiğimizi anlarız? Eğer bu derste veya dersten sonra bir hâlet veya bir hayal veya bir 
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düşünceyle bedeni yaşarsanız, sıkılmaya başlarsınız. Onun için okul mekteplerinde 
kırk beş dakikadır ama burada üç saat devam ediyor. Şu anda biz bedende değiliz. 
Beden bizde. Yani gözükmeyen ağaçta, fikriyatta, hissiyatta, latifede, his ve fikirlerde 
yaşıyoruz. Yani dünya bedendir, hulasası. O hâletler, ahirettir. Biz dünyada yaşıyoruz 
gibi gözükürken ya ahiretin cennetini ya ahiretin cehennem hâletini bedenimizi içine 
koyarak yaşıyoruz. Dünyada orayı yaşıyoruz. Bu hâletlerin içerisine bedenimizi 
koymuyor muyuz? Gadab, öfke vs. bedensel değildir. Gadab hâleti sarmalamış, 
bedensel komut veriyoruz. Vurup, kırıyoruz. Beden o hâletle hareketlendi. O hâlet, 
bizim bedenimizi harekete getirdi. O hâletin içerisine bedeni koymuşuz. Bedenimizin 
içinde değil o hâlet. 
 
Sözler’ de şöyle geçiyor: çekirdekteki ağacın programı, gövdeden, daldan, budaktan 
gidip, program yayılmıyor. Çekirdekteki program ağacın her tarafında her an olabilmesi 
için, orda tereşşuh kelimesini kullanmıyor, temessül kullanarak, çekirdekteki program 
ağacın her yerindedir, hiçbir yerinde de değildir. Bir anda hepsindedir. Biz de aslında 
bedeni yaşamıyoruz, dünyayı yaşamıyoruz. Dünyayı yaşayan çok azdır. Yaşasa 
hayvaniyettir, bedensel hayat. Biz, duygularımızı yaşıyoruz. Fikirlerimizi yaşıyoruz. 
Gadabımızı, hislerimizi, öfkemizi, şehvetimizi, baş olma sevdasını, hırsı, kariyer, para 
vs. Bunlar fikirdir, histir, latifedir. Bunlar bir dünyadır, bir kabtır, kalıptır. Onun 
içerisine bedeni koymuşuz. Beden onun için değişiyor. Namaz mesela bir hâlettir. 
Siması değişir. Namaz kılan kılmayan, zekât veren vermeyen, zina yapan yapmayan, 
nurcu, tarikatçı, Kur’an okuyan, Risale okuyan. Bunlara göre siması değişiyor. Niye 
değişiyor? Çünkü bedeni onun içine koyuyorsun. Aslında bedende yaşamıyoruz. 
Beden onda yaşıyor. Dünyayı yaşamıyoruz. Aslında ahireti burada yaşıyoruz. 
Ahiretteki ya cehennemi yaşıyoruz, ya da cenneti. Burası suret. Bedeni ne zaman 
yaşıyoruz? Ya sofrada, ya da cinsellikte. Başka bedensel hayat yok hayatımızda. İşte 
bile fikrinizde yaşıyorsunuz. Bedeninizden haberiniz yok. Kısacası: Biz bedenin içinde 
değiliz, beden bizim içimizde. Biz şu anda bedensel hayatı değil; fikriyatımızın, 
hissiyatımızın, latifelerimizin içerisine bedenimizi koyuyoruz. Delilimiz: Hangi hâletin 
içerisine bedenimi koymuşsam, beden ona göre şekil alıyor, değişiyor. Allah’ın 
boyasıyla boyalanın dediği gibi; sıbgatullah. En zirvesi bu. Benden bana à yani bu 
hislerimiz var ya, yaşadığımız, içine bedenimizi koyuyoruz. Ben gitmek için à yani 
bunları bütüne getirmek için. Nasıl yapacağım bunu? Risale-i Nur yapıyormuş bunu. 
Muhyiddin-i Arabi ne diyor?  
 

“Kendimi, kendim yitirdim. 
Yine bulam kendimi. 

Hep olursun hiç edince, 
kendi kendini.” 

 
à “Kendimi, kendim yitirdim.” Yani bu beden hayatıyla, sırf uçkurluğumu ve midemi 
düşündüm. 
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à “Yine bulam kendimi.” Yani yine bunla bunu barıştırayım. (Şecere-i hilkat olan 
hakikatım ile ben’i.) 
 
Üstad “hiçliğimi bilmeye çalışıyorum” derken hiç olmak için değil, hep olmak içindir. 
 
à “Hep olursun, hiç edince, kendi kendini.” Yani bütün olursun, şecere-i hilkat ile sen. 
Büyük zatlar aynı yeri görüyorlar. Asırlarındaki kullanılan tabir ve üsluba göre kelam 
farklı. 
 
‘Kendimi, kendim yitirdim’ yani şecere-i hilkat olan ikizimi kaybettim. Günahlardan 
dolayı onunla alakamı kestim. ‘Yine bulam kendimi.’ Hep olmak istiyorsun. Nasıl 
olursun? ‘Hiç edince, kendi kendini.’ 
 
Nokta-i Nazar: Şecere-i hilkatteki ben’e âlem-i şehadetteki ben varınca, külliyet kesb 
ediyorum. Külliyet kesb ettikten sonra aslında bendeki Ondan, Ondaki ben’e yani asıl 
ikizimi buluyorum. 
 
Şualar 9 da “iyyakene’budu ve iyyakenestain” diyende Allah taayyün ve teşahhus 
ediyor. Nerde ediyor? Ene’de. Allah beni yarattı; ruhumu, hayatımı vs. hangi esma, 
sıfat ve şuunat ile yapmış? Yapılan ben, aslım O. Esma ve sıfatların aslı O, benim 
ikizim. O nerde taayyün ediyor? Ene’de. Bendeki (ene) à O (mec’ul) ve Ondaki 
(mec’ul) à ben (ene). Bunun daha üstü, esma ve sıfattaki karşılığımdır. 
 
Allah bizi yaratmamışken Allah’ın ilminde vardık. Allah sonradan yani zamanla, 
sıralamayla bilmez. Allah kâinatı ve beni yaratmadan önce, Allah’ın ilminde vardık. 
Nasıl vardık? Yarattığı şekilde vardık. Neler yaratacaktı ise, yarattı ise, hepsi Allah’ın 
ilminde vardı. Allah’ın ilmindeki o benim aslımdı, o benim ikizim. O Allah’ın ilmindekine, 
Onda yani Allah’ta olan Ben var. Oradaki oluşan ben’im. Allah’ın ilminde olan ben yani 
Ondaki Ben, bende taayyün ve teşahhus ediyor à bendeki O. Bendeki ene’ye 
taayyün ve teşahhus etmiş haliyle sen “ben’im ene’mde O (mec’ul) var” 
diyebilirsin. Bendeki O - Ondaki ben daha ikizim değil. Bendeki O var ya, Onun 
ilmindeki Ben à asıl ikizim O. Asıl ikizim O ama bu makamda bu (mec’ul). 
 
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Hepimiz ezelî ve ebedî Allah’ın ilminde vardık. İşte o 
Allah’ın ilmindeki benim varlığıma Şualar 756 da “ezel ve ebed hayat nurundan meded 
alır” deniliyor. Yani ezelî ve ebedî vardık diyor. Allah’ın ilminde, şuunatında, 
esmasında, biz ezelî ve ebedî vardık. O Allah’ta -Hu- Onda ben var. Yani ilminde ben 
vardım ama yaratılmadım. Ondaki Ben. Sonra yaratıldım, Ene yaratıldı. Orda Allah 
taayyün ve teşahhus ediyor. Bu şimdi Bendeki O. Bendeki O ile Ondaki Ben à ikizin 
o, aslî ikizin. 
 
Nokta-i Nazar: Bir çekirdeğin içindekini görebilmek için ya çekirdeği patlatıp, içindekini 
dışarıya çıkaracaksın ya da sen çekirdeğin içine gireceksin. Aslında şu mec’ul olan 
çekirdeğin içindekilerdir bu şecere-i hilkat ve onun ikizi olan âlem-i şehadetteki ben. 
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Bütünlüğü bir çekirdektir aslında. İşte bu külliyet kesb ettikten sonra o çekirdeğe 
muhatabiyetin başlıyor. Yani ene’ de iken, hiçliğini bilme nisbetinde, bütün âlemlerle 
beraber bütün olarak mec’ul oluyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Bunun bir üst versiyonu esma ve sıfatta var. Yani bir üst ikizi görme 
daha var. 
 
Nokta-i Nazar: Peygamberlerin de ikizi var. Peygamber asm efendimizin de ikizi var. 
O da Nur-u Muhammedî asm. Ahmed’in asm ikizi Muhammed asm. Herkesin Allah’ı 
birdir fakat herkesin Rabbi farklıdır şu: herkesin ikizi birdir aslında, çünkü herkesin ikizi 
Nur-u Muhammedî’dir asm fakat bende uyandığı kadar. 
 
“Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum” diyor ya. Biz aslında bedenî 
hayat yaşamıyoruz, burayı yaşamıyoruz, bedende değiliz à beden bizde. Zaten ahireti 
yaşıyoruz şu anda. Ahiret nerde? hâletinde! Ahiret dünyanın neresinde? Bedenin 
hâletinin neresinde ise, dünya da ahiretin içinde! Peki, niye göremiyoruz? Mutlak ve 
muhit olduğu için, Sözler 538, ihata edilmediğinden. Yani şu anda ruhumuz 
bedenimizde değil. Bedenimiz ruhumuzda. Çünkü ruh bedenin sağında, solunda, 
altında, üstünde değil, dışında içinde değil. Bedensel hâlet var ya merhamet, şefkat 
gibi. Aşk, bedensel hayat değil. Aşkta ikilim var. O oldun fikren. Niçin âşıklar intihar 
ediyor? Fikren hissen o onu tamamen sarmaladı. İçindeyim. Ama o beni terk etti, 
reddedildim. Bedensel hayata geldim. İntihar etmenin sebebi, bu sarmalanmış hâletten 
çıkıp bedensel hayata gelmek istemeyişimizden. Cehennem de öyledir, Cennet de 
öyledir. 
 
Devam ediyorum defterden: Ahiretin aynası dünyadır. Olması gereken ağacın altına 
ayna koyarsan, ağaç ters göründüğü gibi, olması gereken bilkuvve şeklinde olan ve 
kader-i ezelînin hülasa-i camiası olan ve ikizim olan şecere-i hilkatin âlem-i şehadetteki 
ikizi olan paraleline himmet ediyor.  
 
Ben ben’i inşa ediyorum, ikizin sana yardım ediyor; Şimdi gelelim bamteline: 
Şecere-i hilkat bu makamda bizim ikizimiz ya. Bu ikizimiz canlıdır, ruhludur, şuurludur, 
akıllıdır. İkisi ben’im. Yani üstteki ağaç ile alttaki ağaç. Şimdi alttaki ağaç olan ben 
yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Bu durumda ikizim bana himmet ediyor, 
kendisine yaklaştırıyor. Şecere-i hilkat olan ikizim kaderdir, âlem-i şehadetteki olan 
kazadır. Kaderin bil kuvveleri istidat olarak bende var. Bu ikizim olan şecere-i hilkat 
olan bütünlüğü bana himmet etmesi a’tadır. “Hadi kırma, hadi yürü” à benden bana. 
Ben ben’i inşa ediyorum. Yani “Benden bana ben gitmek için Risale-i nur diye koştum” 
demesi şu: bir ikizin var (şecere-i hilkat), bir de istidatların var (şecere-i hilkatin bil 
kuvveleri). İnsan; olmakta olandır. Olmak devam ediyor. Senin ikizin sana yardım 
ediyor. İnsan-ı ekberdir. 
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Nokta-i Nazar: Herkes birbirine aynadır. Size ben ayna olmuşsam, siz bende kendinizi 
seyredersiniz. Siz de bana aynasınız o an. Ben de sizde bende seyrettiğinizi 
seyrediyorum. Hem kendini seyrediyorsun hem sende seyrettiğini seyrediyorsun. Bu 
Allah-u âlem nebi bakışı. Çünkü sahabeler Peygamberimiz asm ile Nebi olarak sohbet 
etmişler, fakat vefatından sonra büyük zatların rüyasında Resul olarak görüşmüş. Allah 
da Nebilerle kelamıyla muhatab oluyor. Sende seyredileni başka aynada seyretmek, 
yani senin ikizin, Nebilik hâletine taşıyor seni, sana Hızırlık yapıyor o ayna. 
 
Aynen şunun gibi: çekirdek yaprakta da var. Yaprak dedi ki “ben varım”. Çekirdek 
“Bensiz kendini ifade etme, ayıptır. Ben müstakilim deme” dedi. Çekirdek: “Sen kendini 
bensiz ifade edemezsin. Sen ‘ben’ diyorsun ama aslında benim dışa vuruşumsun. ‘ O, 
Ben’ derken aslında o à ben’im. Ben, yaprak olarak gözükmüşüm.” Nur-u 
Muhammedî’nin asm dışa vuruşları. Her insan bir çekirdektir, toplum onun açılımıdır, 
ağacıdır. Sarhoşu görürseniz, o sensin. İçki içseydim, bu olurdu. Senin bir süflî 
hâletinin bir dışa vuruşudur. 
 
Olması gereken ağacın altına ayna koyarsan, ağaç ters göründüğü gibi, olması 
gereken bilkuvve şeklinde olan ve kader-i ezelînin hülasa-i camiası olan ve ikizim olan 
şecere-i hilkatin âlem-i şehadetteki ikizi olan paraleline himmet ediyor.  

• Olması gerekene  à Kader 
• Olmakta olana da  à Kaza 
• Niyetime göre ve ihsan-ı İlahî ve lütf-ü Rahman olana da à Ata. 

İKİZİM ve 
GÖRÜNMEYEN 
AĞAÇ 

Çekirdek 
Mec’ul 
Nur-u Muhammedî 
asm 

Âlem-i şehadet 
aynası 
(tenteneli perde) 

ENE 
Ben 

İnsanın 
istidadı 
Bilkuvve 
(siyah olan) 

Şecere-i 
hilkat 
ki KADER 
(görünmeyen 
ağaç) 

Kırmızı renk olan 
kabiliyet 
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“Kadere iman eden, kederden emin olur” hadisi ile bütünsel bakmamıza Kader 
sebebiyet veriyor. 
 
5. Gözükmeyen ağaç    à soyut 
     Dimağda gözüken ağaç  à somut 
     Kader                              à kalıb 
 
Risalede “kader kalıbları” diye geçiyor. Sen serbest bölgedeki sırf somutlarla 
savaşmıyorsun, aynı zamanda soyutlarla da savaşıyorsun! Yani sırf olan günahlarınla 
savaşmıyorsun. O günahlar seni bir de ümitsizliğe atıyor. Günahlar kendisi; somuttur. 
Fakat onu şeytan kullanarak soyuta götürüyor. Ümitsizlik; soyuttur. Sen serbest 
bölgede sırf realiteyle savaşmıyorsun. Onu kullanarak soyutlarla da savaşıyorsun sen. 
Haberin var mı? Evet, orda belki günahların var ama bu arada çok hayırların var, 
Merhamet-i İlahiye, Lütf-u Rahmani, İhsan-ı İlahi var, Himmet-i Resulullah var, 
Himmet-i Kur’an var, himmet-i iman var vs. Bunları hiç nazara almadan, sırf somut olan 
bir günahını tutuyor. Bu sefer bu seni soyut olan bir ümitsizliğe itiyor o serbest bölgede. 
Soyut; gözükmeyen ağaç gibi de düşünebiliriz. 
 
6. Gözükmeyen ağaçla gözüken ağacın cem-ül cemlerine à insanın sırrı. 

 
“İnsan benim sırrımdır, ben de insanın” à Hadis-i Kudsî. Gözüken ile gözükmeyen 
ağacın bütünsel hali à sırr-ı insanî! İnsanın sırrıdır. Ondandır ki âlem-i İslam’a 
darbeleri sende hissetmen bu sırdandır. Dolayısıyla âlem-i İslam’a indirilen darbeler 
bu ağaçta (şecere-i hilkatte) olduğu için, herkes hissesine, payına düştüğü kadar 
hisseder. Bir anda hiç yoktan sıkılmaya başlar. Sen ona mukabele ediyorsun mesela 
estağfurullah çekerek veya Kur’an okuyarak. Sen onu telafi etmen için, mukabele 
etmen için, Allah sana ondan hisse veriyor. 
 
7. Kader; kalıplar. Kaza ise; bu kalıpları harçlarla doldurmak. Eğer aslın, ikizin yoksa 

ki, kaderin de yok olurdu, yoksa sen neye varacaktın? 
 
İnsan olmakta olan (yukarıda şekilde gösterilen) kırmızı ağaç ile olması istenilen, 
olması gereken insan-ı kâmil, insan-ı ekber olmaya doğru gidiyor. Eğer böyle kalıplar 
olmasaydı, senden ne isteniliyor, ol denildiğinde ne olayım bilmezdim. Böyle 
gözükmeyen kalıplar olması lazım. 
 
İkizine tutunuyor ve aslın olduğunu alıyorsun. Su genişlen emrini alınca, demiri şakk 
ettiği gibi ikizine varman, beden demirini kırman, hiçliğini bilmek anlamına gelen taht-
el sıfıra inmekle mümkün olacak. Demir ile kıyas olunmayacak kadar zayıf olan, narin 
olan su demiri nasıl parçalıyor? Taht-el sıfır ile, yani sıfırın altına inerek. Yani bütün 
sıfatlanmış, almış olduğun özellikler var ya suda mesela koku, renk, ısı var. Suya 
deniliyor ki: “Isı sana yüklenmiş. Ondan sıyrıl”. Suyun üstünde olan “ısıyı terk et, taht-
el sıfıra in”. İnince ne oluyor? O zaman geniş oluyor. Aslında su kalıbın içindeydi. 
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Hapsetti beni. Demirden kasıt bu bedendir. Sudan kasıt ruhtur. Su hidrojen ve 
oksijendi. Bir sıfatlandı, suya dönüştü. Bir sıfatlandı, buza dönüştü. Suya “aldığın 
sıfatları terket” deniliyor. “Aslına doğru bir seyahat et”. Buz, su, H2O, enerji, esir, 
madde-i hayat, ayn-ı hayat. Bu aldıklarından şimdi sıyrıl bakalım. Su dedi ki: “Benim 
üzerimde ısı var”. Bırak onu. Taht-el sıfıra in. Isıda aşağıya inince, ısıyı terk edince, 
üzerindeki demiri patlattı. Aynen öyle de insan, üzerine aldığı sıfatlardan sıyrılması 
lazım. Su sıcaklıktan sıyrılınca, demiri şak ettiği gibi, biz de üzerimize bindirilen şu 
beden ve dış dayatmalardan ancak hiçliğini, eksikliğini, nakıslığını bilmek nisbetinde 
taht-el sıfıra inersin. Bütün sıfatlarından sıyrıl. Nasıl ki bütün sıfatlardan sıyrılmış 
bebeğe herkes hizmet ediyor. Bebek sıfatlanınca, güç, iktidar gelince, kimse ona 
yardım etmiyor. Ne zaman Âdem Safiyullaha doğru gelirsen, bu üzerindeki demiri 
parçalıyor. Su, almış olduğu sıfattan sıyrılınca, genişleniyor. Aldığı sıfata kanaat 
ederse, demirde hapsoluyor. Sıyrıl! aslına gel! Ona, ikizi yardım ediyor. İkizin 
emrediyor. Taht-el sıfıra in. Deniz kaptanı makine dairesine komut verdiğinde alt üst 
beraber çalışmaları gibi, ikizim de bana öyle komut veriyor. “Taht-el sıfıra in” diyor. 
Veya saati teheccüd namazı için 5:15’e kurmuşken 5:10’da kalkmanı ikizin sağlıyor. 
Derse gitmek istemiyorum dediğinde, ikizin devre dışı. Derse ama gitmem lazım vs. 
dediğinde, ikizin söylüyor. Senden sana oluyor. İkizin yapıyor. Rüyadaki de senin ikizin. 
 
Kaderine iman ederse, kalıpların önüne açılırsın. Fiilî harçla o kader kalıplarıyla şekil 
alırsın. 
 
Kırmızı ağacın altında görünmeyen ağaç kader kalıplarıdır, kader-i ilmîdir. Kader ile 
ihtiyar arasındaki çözümü şöyle: Kader; Esma-i İlahiye ve Esma-i Fiilîyenin bütünsel 
vücud-u haricîsi yani şöyle düşün: bütün esma tahakkuk etti, tecelli etti, oluşan; şecere-
i hilkat. Bu kaderdir. Onun bir fotokopisi bizde; istidaddır. Olmamız istenen bu. Bu 
kader. Kadere iman etmek yani bu yollara, bu kalıplara iman edersin ki, harçları 
dökersin. Kalıplar olmazsa, harç dökemezsin. İşte kader-i İlahî bizim gözükmeyen 
kalıplarımızdır. İhtiyar ve irade bu kalıplara harç dökerek, o yolda gidiyoruz. Eğer 
dökecek harcın var ama kalıbın yoksa ne yaparsın? Dökebilmek için o kalıp lazım. 
Kadere iman; harcı dökecek kalıplarım var, boşa dökmüyorum demektir. 
 
Nokta-i Nazar: 

• İstidat    à İlmî kalıp 
• Kabiliyet à Kudret kalıbı 

 
“… kaderden gelen mevzun…” (Sözler 469) 
 
Mevzun: her bir vasfı ölçülü ve ölçü ve itidal üzerine bulunup ifrat ve tefriti de içine 
alan à vasat. Yani ifrat ve tefriti kontrol altına almış ki vasatta kalmış. Mesela biz 
namaz kılıyoruz. Kılmamak da içimizde var ama biz ona galip gelmişiz. İstikamet; ifrat 
ve tefritten sıyrılmış diyoruz ama ifrat ve tefriti barındırıp öyle olmayıp vasat olandır. 



69.İKİZİM-GÖRÜNMEYEN AĞAÇ-KAZA VE KADER-İSTİDAT VE KABİLİYET-
KALIB-I İLMÎ VE MİKTAR-I KADERÎ_______________________________________ 

 292 

“… kaderden gelen mevzun ilmî bir kalıb-ı manevî ile kudret-i ezeliye o sureti, o şekli 
biçip giydiriyor.” Üstteki ağacımız à kalıb-ı kader, aşağıdaki ağacımız olan bendeki 
karşılığı à kalıb-ı ilmî.  
 

• “kaderden gelen”   à üstteki ağaç, kader olan şecere-i hilkat. 
• “ilmî bir kalıb-ı manevî”  à o kaderin karşılığı olan benim istidatlarım, 

görünürde olmayan kalıp. 
• “kudret-i ezeliye”   à bu istidat ağacıma kudret taalluk edecek. 

 
 

 
 
Kudret bir şeye taalluk edince, mahlûk olur. Kudretin taalluk etmediği her şeye ilmî 
denilir. Taalluk edince, o sureti, o şekli biçip giydiriyor. 
 
8. Tövbe ile o aslın, ikizine ulaşıyor, oraya göre sana yeniden vücud veriliyor, tıpkı 

telefonda, bilgisayarda fabrika ayarlarına geri dönmek gibi. Aslına tekrar yeni bir 
vücud veriliyor. 

 
Dört sıfat var ise kabiliyet-i şer, kabiliyet-i hayra inkilab ediyor; Sen yamuk yumuk 
gittin. Tövbe ettiğin an, sana yine fabrika ayarı, aslın tekrar veriliyor. Elli yılı gafletle 
geçmiş birisinin kurumuş ağacı nasıl canlanacak, ne ile düzelecek? “Yubedilullahu 
seyyiatihim hasenat” anlatılacak şu paragrafta yani o ağaç birden nasıl tersine döner, 
yani ikiziyle nasıl aynı olur diye dört tane şart sayılıyor: 
 

İKİZİM ve 
GÖRÜNMEYEN 
AĞAÇ 

Çekirdek 
Mec’ul 
Nur-u Muhammedî 
asm 

Âlem-i şehadet 
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(tenteneli perde) 

ENE 
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İnsanın 
istidadı 
Bilkuvve 
(Siyah olan)  

Şecere-i 
hilkat 
ki KADER 
(görünmeyen 
ağaç) 

Kırmızı renk olan 
kabiliyet 
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Sözler 320: 
 “Lakin  
 
 
 
 
 
 
İstidad-ı şer denilmiyor, kabiliyet-i şer deniliyor yani şekildeki kırmızı ağacı kastediyor. 
Bu dört şartı yerine getirince, fabrika ayarlarına geri dönüyor.  
 
Nokta-i Nazar: Dert, ağacı büyütmek değilmiş, aslında bu dört şartı yakalamakmış. 
Çünkü böylelikle ağacın aslına döndü ve mevzu bitti. Yani mevzu çok güzel, büyük 
ağaç yapmak değilmiş aslında. Asıl mevzu bu dört sırrı, sıfatı yakalamakmış. Bu 
şekilde bir an yaşamak yeter! Bu çok büyük bir müjde. Bunu belki bir saatte veya bir 
derste yakalarsın. Gayemiz; bu dört sıfatı yakalamak olmalı. 
 
Eğer kabiliyet-i şer yok yani kabiliyet-i hayırda çalışıyor ve bu dört tane sıfat var ise, o 
zaman bir anda mısırın ateşi görüp patlaması gibi olur. Bazen bir namazda veya bir 
derste yakalarsın bunu. Elli sene gafletli ömrü tamir etmek için en az yüz sene 
gerekiyor. Bu insanı ümitsizliğe atıyor. Ama hiç zamana ve mekâna ve mühlete ihtiyaç 
olmadan o dört sıfata muvaffak olursak, insan o elli senelik tahribi tamir eder. 
 

• Enaniyeti bıraksa, 
• Hayrı ve vücudu Tevfik-i İlahîyeden istese, 
• Şer ve tahribden ve nefse itimaddan vazgeçse, 
• İstiğfar ederek tam abd olsa; 

 
Tevfik-i İlahî à Allah istediğine hidayet verir. Sen Allah’tan hidayeti istiyorsan, Allah’ın 
istediği gibi ol ki, Allah’ın hidayeti, Allah’ın istediği gibi olanlardadır. Orda gözüküyor. 
Ağaç dikersen yağmur geldiği gibi, Allah’ın istediği gibi olursan, istediğini alırsın. 
 
“Kader, ilmin bir nev’idir ki, her şeyin manevî ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar 
tayin eder. Ve o miktar-ı kaderî, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer. 
Kudret icad ettiği vakit; gayet suhuletle o kaderî miktar üstünde icad eder.” (Lem’alar 
193) 
 
Miktar-ı kaderî; “Kader, ilmin bir nev’idir ki, her şeyin manevî ve mahsus kalıbı 
hükmünde bir miktar tayin eder.” à Yani Kader olan Şecere-i hilkatin aynısını sana 
koymuş. Üstteki ağacı, aşağıya da aynısını koymuş. Kader, ilmin kendisi değil, çünkü 
ilim; sübutî sıfattandır. Sübutî sıfatta ve zatî sıfatta kader diye bir sıfat yok. Burası kader 
ve cüz’i ihtiyar ilişkisi nedir, onu hallediyor. Kader, ilmin ta kendisi değil, ilmin içerisinde 
çok nev’iler var. Bir nev’i kaderdir. Kader; Esma-i İlahiyenin, Esma-i Hüsnanın fiilî dışa 

O vakit 
à’Yubedilullahu 
seyyiatihim 
hasenat’ sırrına 
mazhar olur. 
 

• Ondaki nihayetsiz kabiliyet-i 
şer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra 
inkılab eder. 

• Ahsen-i takvim kıymetini alır,  
• A’lâ-yı illiyîne çıkar.” 

1) Enaniyeti bıraksa, 
2) Hayrı ve vücudu Tevfik-i 

İlahîyeden istese, 
3) Şer ve tahribden ve nefse 

itimaddan vazgeçse, 
4) İstiğfar ederek tam abd olsa; 
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vuruşlarının bütünlüğüdür. Her esma dışarıya çıktı, bu bütünlüğe à kader diyoruz. 
Bunun da fotokopisini bizde yazmış, istidat olarak. Bu fotokopiye à miktar-ı kaderî 
deniliyor. 
 
“Kader, ilmin bir nev’idir ki, her şeyin manevî ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar 
tayin eder. Ve o miktar-ı kaderî, o şeyin vücuduna bir plan, bir model hükmüne geçer.” 
à Yani o istidat olarak fotokopi, kırmızı olan olmakta olan ağaca model olur, böyle ol 
diye. Sen çalışırken sana yol olsun, bir hedefin olsun diye.  
 
Kaderî diye takkeli -î- aslına bağlı demek yani kadere bağlı demek. Noktalı -i- olsaydı, 
müstakil olurdu. Takke konulursa, oraya bağlı demek oluyor. Bu harfe takke 
koymasıyla bile bana onun fotokopisi olduğunu söylüyor. Yazılardan daha önemlidir, 
yazılardaki ara boşluklar. Risale-i Nur’da söyledikleri muayyendir, bellidir ama 
söylemek istedikleri, söylediklerinden fazladır. Bunu şuradan çıkarıyorum: Kur’an’ın 
söyledikleri bellidir ama söylemek istedikleri söylediklerinden fazladır. Bir takke 
koyarak “bu bunu yapmış, bu da bunundur” diyor. 
 
“Kudret icad ettiği vakit; gayet suhuletle o kaderî miktar üstünde icad eder.”à yani 
kudret o kalıplar üzerinde betonu döker. 
 

• Miktar-ı kaderî        à İstidada bakıyor 
• Kalıp doldurulunca à Kabiliyet oluyor  

 
“…o nihayetsiz kudretiyle hiçten icad eder ve ihatalı nihayetsiz ilmiyle her şeye manevî 
bir kalıb hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o âyine-i ilmindeki her şeyin suretine ve 
planına göre kolayca her bir şeyin zerreleri o kalıb-ı ilmî içine yerleşir, muntazaman 
vaziyetlerini muhafaza ederler. Eğer etraftan zerreleri toplamak lazım gelse de, ilmî 
kanunların ve kudretin ihatalı düsturları cihetiyle; o zerreler, kanun-u ilmî ve sevk-i 
kudretî ile bağlanmaları haysiyetiyle mutî’ bir ordunun neferatı gibi muntazaman 
kanun-u ilmî ve sevk-i kudretî ile gelip o şeyin vücudunu ihata eden kalıb-ı ilmî ve 
miktar-ı kaderî içine girip kolayca vücudunu teşkil ederler. 
            
Belki âyinedeki aksin fotoğraf vasıtasıyla kâğıt üstüne vücud-u haricî giymesi veyahut 
görünmeyen bir yazı ile yazılan bir mektuba gösterici maddeyi sürmekle görünmesi 
gibi, Ferd-i Vâhid’in ilm-i ezelîsinin âyinesinde bulunan mahiyet-i eşya ve suver-i 
mevcudata gayet suhuletle, kudret onlara vücud-u haricî giydirir ve âlem-i manadan 
âlem-i zuhura getirir, gözlere gösterir.” (Lem’alar 322) 
 
“Manevî bir kalıb hükmünde bir miktar tayin eder’” à yani miktar-ı kaderî. “Âyine-i 
ilmindeki her şeyin suretine ve planına göre” à yani aynı zamanda şecere-i hilkatin 
fotokopisi olan istidat ağacımız ilmin aynasıdır yani istidat ağacımız orayı gösteriyor. 
“Kalıb-ı ilmî” à miktar-ı kaderî ile aynı. Kader ilmin bir nev’i idi. Sübutî sıfatta kader 
diye bir sıfat yok. İlim, İrade, Sem, Basar vs. var. Mühendis kalıpları çizdi, sonra usta 
geldi kalıpları yaptı, ondan sonra betoncu harcı döktü.  



69.İKİZİM-GÖRÜNMEYEN AĞAÇ-KAZA VE KADER-İSTİDAT VE KABİLİYET-
KALIB-I İLMÎ VE MİKTAR-I KADERÎ_______________________________________ 

 295 

 
• Kalıb-ı ilmî   à mühendisin çizdiği kalıp.  
• Ustanın çaktığı tahta à bu miktar-ı kaderî.  
• Harcın dökülmesi      à kudret iş görüyor, sevk-i kudreti ile zerreleri 

döküyor.  
 
Kudret kalemi gözükmeyen ama ilmî olarak var olanı gösteriyor. Heykeltıraş 
kafasındaki adamı, çekiçle taşa vurarak çıkartıyor. Her şey her yerde var. Sen neyi 
bulmak istiyorsan, odur orası. Neyi bulmak istiyorsanız, o ortaya çıkar. Herkesin 
bulduğu nedir? Aradığıdır. Aradığını buluyorsun. Bulduğun aradığındır. Bazen şuurlu 
ararsın, bazen şuursuz ararsın. O sana denk gelmiyor, aradığındır. Neyi buluyorsanız, 
aradığındır. “Ben bunu aramıyordum ama” dersen, fıtraten arıyorsun, meylen 
arıyorsun, arzuyla arıyorsun, fikirle arıyorsun, hisle arıyorsun à o sana geliyor. O 
geldiği için olmuyor sende, sen aradığın için, o oluyor sende. Hani bazen hayrı ararken, 
batıl başına düşer. Fikren değil ama meyli vardı. Yani aslında bulduklarımız, 
aradıklarımızdı. 
 
“Ferd-i Vâhid” à yani bütünsel tekte, tekte küll, küllde cüz. “İlm-i ezelîsinin âyinesinde 
bulunan mahiyet-i eşya ve suver-i mevcudata gayet suhuletle, kudret onlara vücud-u 
haricî giydirir ve âlem-i manadan âlem-i zuhura getirir, gözlere gösterir” à yani var 
olan ilmî, görünmeyen ağaca giydirir ve gösterir diyebilirken “getiriyor” diyor. 
 
Buraya atıf olarak Mesnevi-i Nuriye 139: “Her şeyin hududunda daima harekette 
bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudud bekçisi vardır. O zerratı taşmaktan 
men’ ediyor. O bekçi ise, muhit bir ilmin tecellisidir ki, o tecelli kadere, kader de miktara, 
miktar da kalıba tahavvül eder. Demek her şey içerisindeki zerrata bir kalıbdır.” 
 

• İlmin tecellisi olan kader à şecere-i hilkate tecellisi 
• Kaderin miktara tecellisi à istidatlarımıza tecellisi 
• Miktarın kalıba tahavvülü à kabiliyetlerimize tahavvülü 

 
“Bir zîhayatın vücudunu teşkil etmek için ilmî 
                                                              kaderî 
hükmünde bir miktar-ı muayyen içine girerler, dururlar.” (Şualar 24) 
 

• Üstteki ağacımız à ilmî 
• Alttaki ağacımız à kaderî 

 
“Girerler, dururlar” à kırmızı, olmakta olan ağaç 
 
“… muhit bir ilmin tecellisidir ki,  
o tecelli à kadere,  
kader de à miktara,  
miktar da à kalıba tahavvül eder.  

birer manevî kalıb 

kalıp 
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Demek her şey içerisindeki zerrata bir kalıbdır.” (Mesnevi Nuriye 139) 
 

• “muhit bir ilim” à ilm-i ezelî 
• “kadere”          à şecere-i hilkatimize 
• “miktara”         à istidadlarımıza 
• “kalıba”           à kabiliyetlerimize 

 
“Kader her şeye bir miktar ve  
            o miktara göre bir kalıb vermiştir. 
Feyyaz-ı mutlak’tan aldığı feyze olan kabiliyeti kalıba göredir. Malumdur ki dâhilden 
harice süzülen cüz-ü ihtiyarî mizanıyla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin müsaadesi ile 
hâkimiyet-i esmanın nizam ve tekabülüyle feyz alınabilir.” (Mesnevi Nuriye 181) 
 
Kader yani üst ağaç olan şecere-i hilkat kalıp vermiş, yani alttaki ağaç olan 
istidatlarımız. O istidatlarımıza göre kabiliyet alıyor. 
 
“Lakin minare başında olan akıl, kalıb-ı kalb dibinde bulunan sebebini iyi göremiyor.” 
(Münazarat 67) 
 
Kalb de kalıptır! Kalb; ruzname, harita, takvim, çekirdek, hulasadır. Şecere-i hilkat 
ağacın karşılığıdır. Kalıba beton dökmezsen, kalıp ne yapsın. “Dibini göremiyor” à 
yani maddeyi dökemiyor. 
 
“Kelamın elsine-i fahiresi veyahut 
                             cemali ve                 üslub iledir.” (Muhakemat 90) 
                             sureti, 
 
Elsine = lisan. Kalbden mana çıkar, vicdana girer. Mana kartopu gibi ala ala geliyor. 
Kalbden aldı, latife-i insaniyeden aldı, sonra vicdandan irade, zihin, his vs. den de aldı 
ve dimağa geldi. Dimağın yedi mertebesinden de aldı, geldi ree, yani akciğere sonra 
boğaza geldi ve ağızdan dışarıya çıktı. O çıkan à kelamın elsine-i fahiresi. Aslında 
kelam gibi gözükürken, beni dışarıya âyân ediyor, sırrımı fâş ediyor. Kelam, ruhun 
dışarıdaki nüfuz cüzdanı gibidir. Batını dışarıya taşıyan kelamdır. Manaya göre 
kelam giydirilir. Hayalhânede bu elbise biçiliyor. Dimağın serbest bölgesinde 
tahayyülde elbise biçiliyor. Vesvese ise; manaya mesela namazda Fatiha okuyorum 
ama bununla hiç alakası olmayan başka bir şey geliyor. Onu giydiremiyor. O mana o 
pis elbiseyi giymiyor. Şeytan elbiseyi getiriyor, “al bunu giy” diyor. Mesela ben burada 
ders anlatırken, kadın elbisesi giysem, ne anlatırsam anlatayım, elbise sizin ahenginizi 
bozar. İşte ben o ulvî manaları düşünürken vesvese ile pis hatıratları giydirmeye 
çalışıyor. Giymezler ama bulaştırır. Bulaştırınca zanneder ki vesveseli adam, giymiştir. 
Hâlbuki giymez. 
 
Metnin devamında: 
“Yani kalıb-ı kelam iledir. Şöyle ki: Ya  
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dikkat-i nazar veya 
tevaggul veya 
mübaşeret veya 
sanatın telakkuhuyla  
hayalde tevellüd eden temayülatın hususiyatından teşekkül eden suretlerden terekküb 
eden istiare-i temsiliyenin parçaları telahuk ettiklerinden tenevvür ve teşerrüb ve 
teşekkül eden üslub, kelamın kalıbı olduğu gibi, cemalin madeni ve hulel-i fahirenin 
destgâhıdır.” Kelam kalıbadır, içinde beton ben’im. Kelam ben’im. Benim vücud-u 
haricîm. 
 
Sual: “Fıtratı bozuk” yanlış kelam mıdır? 
Elcevab: Kimsenin fıtratı bozuk değil. Bu Allah’a iftiradır. Fıtratını bozmuş denilir. 
Fıtrat-ı selime à istidatlarımız olan gözükmeyen ağaç. Fıtrat-ı seniye à olmakta olan 
kırmızı ağaç dediğimiz kabiliyetlerimiz. 
 
Kelam kalıbının içindekiler: 
1. Dikkat-i nazar à Hazret-i Ali: “Kişi dilinin altındadır”. Adamın dikkat-i nazarına göre 

kişiyi tanırsın. Kişinin karakterini, nerede nasıl terbiye gördüğünü gösterir 
(Muhakemat 90). 

2. Tevaggul à O kişi ne ile meşgul olduğunu gösteriyor o kelam kalıbı. 
3. Mübaşeret à Nereye yakınlık yapıyor, ne ile anlamlandırıyor, ne ile düşünüyor, ne 

ile onu izah ediyor, kimlerle alakadar olduğunu gösteriyor. 
4. Sanatın telakkuhuyla à yani kendini yönetebiliyor mu! 
 
Mesela evlilikte küfüv, bir tanesi de sanattır. Sanat ille yaptığı iş değildir. Kendini 
yönetebilme, kendini idare edebilme sanatıdır. Bu sinn-i buluğ değil, sinn-i rüşttür. 
Kendini yönetebilmek bir sanattır. Kendisiyle barışık olmak bir sanattır. 
 
“Sanatın telakkuhuyla”, yani döllenmesiyle, kendini yönetme sanatıyla kendi diğer 
duygularını döllemesiyle ve bütün bunların (dört nokta) sonucunda hayalde bir çocuk 
doğar à temayülat. Buna elbise biçiliyor, üslub oluşuyor. Yani insanın üslubu 
kaşından, bakışından, mimiklerinden, konuşurken el hareketlerinden, bedensel 
sunumundan, samimiyetinden gibi davranışların tümüne üslub denilir. Üslub; kelamın 
kalıbıdır, yani benim konuşurken hareketlerim, kelamın kalıbıdır. Bedenin 
konuşmasıdır üslub. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden üstündür. Yani benim üslubum, 
mimiklerim, tavrım, simam, davranışım, meşguliyetim, dikkat-i nazarım, mübaşeretim, 
sanatım, içsel hâletim bütünlüğü komple à üslubdur. O üslub ise; kelam olarak 
gözükür. Üslub kelamın kalıbı ve içerisine kelam konuluyor.  
 
Aynı zamanda bu “cemalin madenidir” à Yani adam, cemal adam, kaliteli adam, iyi bir 
adam, işin ehli bir adam olduğunu gösteriyor. Davranış, konuşmaktır. Kelamın kalıbı; 
üslubdur. Üslubun içine kelamı koyuyorsun, kendini koyuyorsun. Resulullah asm’ın 
simasına bakan Yahudi “Vallahi bu simada yalan olmaz” dedi. Bu kalıpta, bu var diyor. 



69.İKİZİM-GÖRÜNMEYEN AĞAÇ-KAZA VE KADER-İSTİDAT VE KABİLİYET-
KALIB-I İLMÎ VE MİKTAR-I KADERÎ_______________________________________ 

 298 

“hulel-i fahirenin destgahıdır” à yani insanı anlamlandıran, inşa ve ihya eden 
elbiselerin dokuma yeridir. Seni orada dokur. 
 
Kadere imanda hedef insandır; Amentü billah, yani Allah’a iman à bizim dışımızda 
bir şeydir. Allah’a iman etmek ile yakîniyetimiz artar, nokta-i istinadımızı oluşturur. 
Amentü billah ve melaiketihi ve kütübihi à Meleklere iman ediyoruz, melekler bizim 
dışımızda. Kitaplara iman ediyoruz, kitablar bizim dışımızda. Ve rusulihi à bizim 
dışımızda Vel yevmil ahir à izahsız. Ve bil kaderi à izahı var à ve hayrihi ve şerrihi, 
yani kadere imanda hayır ve şer var, izah var. 
 
Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret bizim dışımızda. Bunlar bizim 
dışımızdakilere iman. Ve bil kaderi de nereye iman ediyoruz? Yani ahiret gibi değil, 
Allah gibi değil. Neresi kader? Kader Risalesinde “Men amene bil kaderi emine minel 
keder”. Manası; kadere iman eden, ahirete yakîniyeti, Allah’a yakîniyeti, meleklere 
yakîniyeti artar, değil. Kadere iman eden, kendisine dönüyor. Kendisinden emin oluyor. 
Kadere imanda hedef insandır. Buna delilimiz şu idi: Kader Risalesinde mebhaslarında 
Kaderin ilmî sistemini anlatıyor. Zeylinde ise enfüsü anlatıyor. Kader; insanın 
kendisidir. Kendi bütünlüğü; büyük insan ve küçük kâinat yani insan; kâinat-ı suğradır, 
kâinat; insan-ı ekberdir. Bu bütünlüğü görmektir; kadere iman. 
 

 
 

 
Görünmeyen ağaç şemamızdaki üst ağaç; kader. Onun paraleli olan alttaki ağaç; 
insan. Kadere iman eden, kederden emin olur. Kadere iman rüknü hariç diğer iman 
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rükünleri yukarda da izah edildiği gibi, hepsi bizim dışımızda. Ve bil kaderihi kim peki? 
“Hayrihi ve şerrihi” yani insanın kendisi. Bu şu demek: ağaç şemamızdaki iki ağacın 
cemidir. Bana ne faydası var dersen, beceremediğin zaman sana kaderin yani ikizin 
himmet ediyor. 
 
Mec’ul, ağacın çekirdeği; vücud-u ilmî. Onun vücud-u haricîsi; şecere-i hilkat ki kader. 
Onun bizdeki karşılığı; miktar-ı kaderî. Büyük insan ve küçük insanın bütünlüğünü; 
kadere iman etmek sağlıyor. Kadere iman; diğer beş esasları da cem ediyor. Allah’ı, 
ahireti, melekleri vs. cem ediyor. Hepsi kadere imanın içinde. Bu iki ağaç, anlayışımızı 
tamamlıyor. Allah’ın dışında yaratılan on sekiz bin âlemin cemi sensin. Cem-ül 
cemisin. İki ağacı katla. Bu ceme göre kemal bulacaksın. Bütünlüğün bu olacak. Bunu 
bütüne getiren; kadere iman. Yani iki ağacı bütüne getiren; kadere imandır.  
 
 
 
 

 
 

 
Bizim bir cümlemiz vardı: Olmak isteyip de olamadıklarımızın olma imkânı verdiği 
yerdir; hayal. Tasavvur da öyle. Kader; bu iki ağacın bütünlüğünü sağlıyor. Amentü 
billah à hariç, ve melaiketihi à hariç, ve kütübihi à hariç, ve rusulihi à hariç, vel 
yevmil ahir à hariç, ve bil kaderi à nerde? Hemen şerh ettiler à ve hayrihi ve şerrihi. 
Bu insana dönüyor. Kader; insanın kendisi. İkizin sana himmet ediyor, yani senin 
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kaderin sana yardım ediyor. Sen o ikisinin bütünlüğünü sağlaman için, yardım ediyor. 
İhsan-ı İlahî, lütf-u Rabbanî vs. hepsi bunun içindedir. 
 
İlm-i ezelî esmalardan mec’ul denilen kalıp yaptı. İçerisine yazılım yaptı; ilmî vücud. Bu 
ilmin takkeli i’si à ilm-i ezeliye tabi olduğunu gösteriyor. Kalıp denilmesinin sebebi, 
Mec’ul’de muayyenleşmiş. Haşir risalesinde “Ağacın bir nev’i ruhu hükmünde olan 
programı” yani çekirdeğin programı. Çekirdekteki program; ilimdir. Mec’ul’de bu ilim 
muayyenleştirilmiş à kalıb-ı ilmî denilmiş. İlim ama müstakil ilim değil. Takkeli i; ilm-i 
ezeliye (esmanın bütünlüğü) ait ilim olduğunu gösteriyor. 
 
Mesnevi Nuriye 139: İlim à Kader à Miktar à Kalıp, diye sıralanmış. 

• İlim dediği à ilm-i ezelî 
• Kader  à şecere-i hilkat (kalıb-ı ilmî) 
• Miktar  à kaderin bizdeki karşılığı olan istidatlarımız (miktar-ı kaderî) 
• Kalıb  à kabiliyetlerimiz 

 
Mesnevi Nuriye 181: “Kader her şeye bir miktar ve  
o miktara göre bir kalıp vermiştir. 
Feyyaz-ı mutlak’tan aldığı feyze olan kabiliyeti kalıba göredir.” 
 
Yani miktar; istidada dönüşüyor ve kalıb; kabiliyete dönüşüyor. Kemal bulmak, 
irfan sahibi olmak, insan-ı ekber olmak, cüz’i nazarını küllî yapmak için à Kadere iman 
teklif edilmiş. 
 
Sual: Ölüm ve helaket o kalıbın dışı mı oluyor? 
Elcevab: Ölüm ve helaket; fenafillah olmuş, bekabillah olmamış. Muhyiddin-i Arabi 
varlık anlayışından çıktı, öyle kaldı. Ölüm ve helaket, yani varlığın helaketi. Varlıkta 
eğer ona sahiplenip, sahiplilikte kalsaydı, çok küllî bir kemal bulacaktı. Fenafillah 
gidiştir. Bekabillah dönüştür. O zat dönemedi. 
 
Özetleyelim: 

• İlim  à Mec’ul 
• Kader à Şecere-İ Hilkat 
• Miktar à İstidat 
• Kalıp  à Kabiliyet 

 
Sual: Tost makinası ile izah etsek: üst kapak ben değilim, alt kapak da ben değilim. 
Ben aradaki tost muyum? 
Elcevab: Evet, çünkü üst kapak olan şecere-i hilkati sen yapmadın. Onun karşılığı olan 
istidatların da sana verildi, paraleli. Fakat olmakta olan kırmızı ağaç, senin irade ve 
ihtiyarınla tercih ettiğin, kabiliyetlere dönüşmüşlerin à o aradaki tost. Âlem-i şehadet 
böyle bir dönüştürmeye vesile oluyor. 
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Kadere imanı bu şema ile görmenizi istedim. İnsan-ı ekber olabilmen için, kadere imanı 
bilmen lazım. Bilince, kederden emin oluyorsun. O keder, sıkıntı, dert, hastalık, kanser 
denilen şey; bu sistemin içinde ayrı bir kalıbdır. Senin istidatlarını kabiliyet olarak 
ortaya çıkarmaya vesiledir. Kadere iman getirilmiş, bu bütünselliğe bütün etmek 
içindir. İnsan-ı ekber yapmak için. İşte cüz’i nazarını küllî yapmak; bu sistemi bütüne 
getirmektir. Kadere iman etmek; kendindeki o sistemi fark edip farkındalığa gelip, 
basit şeylerle boğulmamaktır. 
 
10.02.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
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Tahayyül (lügat manası): Hayale getirmek, hayalde canlandırmak, fikir kurmak. 
Tahayyül; ziyadeli masdardır. Hayal ise; masdardır. Tefa’ul babından olduğundan, 
kişinin kendi üzerinden cereyan ediyor. Tefa’ul babı: Dönüşlülük, azar azar olmak, 
sıfatlanma, edinme. Hayal ise masdardır. Fiilin ve fiilden yapılan birçok sıfatın köküdür. 
 
Hayal ayrıdır, getiren ayrıdır, getirilen ayrıdır. Dört farklı olan:  

1. Hayal: sistem 
2. Hayale getirilecek yer 
3. Getirilen malzeme 
4. Getiren zat 

 
Tahayyülde kişi var, hayalde kişi yok. Hayal; sistem. Hayal; âlem-i misalin buradaki 
gözükmeyen ağacı. Hayal sisteminden bana lazım olanları tahayyülümle çıkarıyorum. 
Daha önceki tesbitimiz: Her hayalime geleni ben tahayyül etmiyorum. Hayal benim 
dışımda. Tahayyül bile etsem, mesul değilim. Çünkü tahayyül-ü küfür küfür değil ya. 
 
“İşte bu hâlette iken birden Kur’an-ı Hakîm’in tercümanı ve mübelliği olan Resul-i 
Ekrem asm’ın, Medine-i Münevvere denilen manevî minberinde, şahsiyet-i 
maneviyesi, haşmetiyle temessül ederek, “ya eyyühannasu’budu rabbeküm” hitabını, 
manen herkes gibi ben de işitip; o üç cemaatte herkes benim gibi “iyyekene’budu ile 
mukabele ediyor tahayyül ettim. “İzasebeteşşey’u sebete bilevazimihi” kaidesince, 
şöyle bir hakikat fikre göründü ki:…” (Mektubat 394) 
 
Hâlette iken à yani ruhta. Fikir değil, his değil. Fikir dimağdadır, his kalbdedir, hâlet 
ruhtadır. Temessül etmiş à havada var hepsi, yani bizatihi görmüş, hayal değil. 
“İzasebeteşşey’u sebete bilevazimihi” à manası: Bir şey sabit olunca (ortaya çıkınca), 
bütün levazımatıyla (ona lazım olan şeylerle) birlikte sabit olur.  
 
Mesnevi-i Nuriye’de mükemmel bir kanun var: bir şeyi koruyayım derken, çok şeyi 
kaybediyorsun. 
 
Mana çıkartmak için, ilk önce o mananın hâleti olmalı. Üstad 4.şua’da “Bu akıldan 
ziyade kalbe nazırdır. Benim hâletime yakınlık nisbetinde bundan istifade edersin” 
diyor. Metin eğer fikir deseydi, pergeli dimağa koyacaktık. His deseydi, kalbe 
koyacaktık. Hâlet deyince, pergeli ruha koyacağız. Bu metinde bahsedilen mana 
hâlette iken gözükür. Fikirde isen gözükmez sana. 
 
Nokta-i Nazar: Hâlette tahayyülü kullanıyor. 
 
Sual: Dimağ ruh sistemi ile birlikte çalışır mı? 
Elcevab: Elbette. Üniversite diploması olana ilkokul diploması var mı diye sorulmadığı 
gibi, ruh çalışınca, komple hepsi çalışıyor. Fakat öne çıkartmış. Hâlette kalbi değil, 
dimağda tahayyülü aktif etmiş. 
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Mana muhteviyatına çalışırken, sarih ifadeyi esas alıp, o merkezde bütünselliğe 
getir. Ekg grafiği gibi mana olmasın. Mana eğer sarih değilse, kelamın içinden 
mana çıkartma yöntemi à hâletin olması lazım. 
 
Nokta-i Nazar: Demek sırf tahayyülümü kullanarak mana gözükmez, hâlet gerekiyor. 
Yani hâlet ile beraber tahayyül çalışınca; fikirde hakikat ortaya çıkıyor. “…o üç 
cemaatte herkes benim gibi “iyyekene’budu” ile mukabele ediyor tahayyül ettim. 
“izasebeteşşey’u sebete bilevazimihi” kaidesince, şöyle bir hakikat fikre göründü…” 
 
Hâlet + Tahayyül à hakikate götürüyor. 
 
1. İlk önce o mananın à hâleti olmalı.  
2. Sonra manaların temessüllerini fark etmeli. 
 
Manaların yaymış olduğu manalar var, yani temessülleri. Mananın akla bakan, kalbe 
bakan, vicdana bakan meratibleri var. 
 
Bu temessüllerin (manaların şekle girmesi, görünmesi) üç çeşitleri var. Manaya elbise 
giydirmek, kelam libası giydirmektir. Temessüllerin üç çeşidine misal Azrail as: 1. 
Bizzat kendisi gelir. 2. Yaverleri gelir. 3. Kişinin kendi Azrail’i olarak gözüktüğü 
var. Bu metindeki üç cemaat de temessülün üç çeşididir.  
 
Bu üç çeşit temessüllerin ifadesi olduğunu idrak ve iz’an etmeli bu mevcudatın. 
 
Eşya elma, armut. Onun üzerinde Allah’ı duymak. Çalıdan Musa as Allah’ın sesini 
duyunca, bayıldı. Temessüller eşyanın üzerinde oluşuyor. 
 
Senin dışında olan temessüllere mukabele edince, senin tahayyülüne düşüyorlar, 
taşınıyorlar. Bu taşınanlara tahayyül… 
 
Benim dışımda mesela elmada temessüller var. Cep telefonunda birçok kayıtlar var 
mesela. Video, ses kayıtları, dosya kayıtları vs. var. Elma bundan aşağıda mıdır? 
Telefon gibi gözükürken, birçok kayıtlar var. Elma gibi gözükürken, birçok kayıtlar var. 
Senin buna müteveccih olunca, o kayıtlar ortaya çıkıyor. Sen eşyaya mukabele edince, 
bu nazarla bakınca, o üstü açılıyor ve tırrrt diye kopyalamaya başlıyor. Bilgisayarda 
kopyalama işlemi yaparken nasıl bir yerden bir yere dosya taşındığını gösteriyor. İşte 
aynen bunun gibi: Elmaya baktığım zaman, Allah’ı taşıyor bana. 
 
Bu taşınanlara tahayyül.  
 
Sonra bu tahayyüllerden bir üst meratipte işlem görüyor. İşlem görünce: 
 
Sonra bu tahayyüllerden à tasavvur hakikatları fikre gelmeye başlıyor. 
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Tahayyüller, tasavvura dönüşüyor. Tahayyül ve tasavvur bütünlüğü à fikir oluyor. 
 
Sual: Tasavvur, tahayyülden alıp taakkule mı dönüştürüyor? 

Elcevab: Taakkulün alt veri tabanları tahayyül ve tasavvurdur. Bunlarsız taakkul 
olmaz. Tahayyül ve tasavvurdan taakkulün içindeki fikre malzeme geliyor. O zaman 
taakkulün güzel çalışabilmesi için, tahayyülün ve tasavvurun kıblesinde olması lazım. 
 
Nokta-i Nazar: Siteden sizin videonuzu temessül ettirdiğimde tahayyülüm çalışmaya 
başlıyor. O ekranda gördüğüm benim tahayyülüm oluyor. Anlattığınız manaları ise 
tasavvur ve taakkul ile ileri şekle gidiyor. 
 
Dersi görüntüsüz dinlerseniz, direk tasavvurunuz çalışır. Görüntülü dersi dinlemek 
sesli dersi dinlemekten üstündür, çünkü ikisini cem etmiş, yani hem tahayyül hem 
tasavvur çalışıyor. Bir de bunun içerisine aklı ve mantığı sokmuşsa, taakkul da aktif 
olur. Sonra “hımm” dediğinde, tasdik olur, ilim. Eyleminde yaşarsanız, imtisal 
ederseniz, iz’an olur. Hayatınızda değişikliğe sebeb olursa, iltizam olur. Sonra itikad 
olur. 
 
Biz eşyayı anlamaya çalışmıyoruz. Eşya bizi bize taşıyor, dimağa taşıyor. Eşya, 
lavabodaki ayna gibi. Aynaya bakarken, aslında kendine bakıyorsun. Aynaya, 
kendimize bakmak için bakıyoruz. Aynadaki ve ben eşit olduk, çünkü kendi saçını 
tararken aynadakinin de saçını taramış oluyorsun. Bu külliyat da aynadır. Kur’an da 
ayna. Külliyata ve Kur’an’a kitap ve Kur’an diye bakmıyoruz. Herkesin hususî Kur’an’ı 
var. Kendim için bakıyorum. Bu dersler biziz. Derslerin gayesi: üzerimizdeki 
battaniyeler kalkıyor, ahirete ve Allah’a ünsiyetimiz artıyor, ülfetimiz kalkıyor. 
Yakîniyetimiz artıyor. Bu hâletler buralı değil. Beden büyüdüğü için hayat büyümüyor. 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. YOL 1. YOL 

2. YOL 
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Hayat büyüdüğü için, biz büyüyoruz. Hayat bizim içimizde değil, biz hayatın içindeyiz. 
Bir gadab hâleti mesela. Sen onun içindesin. Sana o hâletten çık dediğimizde fark edip 
çıkıyorsun. O hâlet senin içinde miydi? Hayır, sen onun içindeydin. Balon gibi, fanus 
gibi içindeydin. Bu hâletler buradadır, burada kullanılıyor ama buralı değil, dünya 
cinsinden değil, hacmi yok, kütlesi yok. Burada kullanıyoruz hatta içine giriyoruz ama 
buranın cinsinden değil. Hayat büyüdüğü için, atom harcı hayat kalıplarına dökülerek 
vücudum şekil alıyor. Buna ikinci bir delilim: niye namaz kılıp kılmasan veya Kur’an 
okuyup okumasan siman değişiyor? Hırsın olduğu, faiz yediğin simandan belli oluyor, 
simayı değiştiriyor. Niye değişiyor? Çünkü anlayışımız, hayatımız fâsık, suratımız 
fâsıka dönüyor. “Simahum fivucuhihim min eserissucud… elsinetikum elvanikum…” 
Öyle olduğumuz için, ruhumuz değişmiyor. Yani arı geldiği için çiçek koymuyoruz, 
çiçek koyduğumuz için arı geliyor. Cinler, şeytanlar bize musallat oldukları için 
bozulmuyoruz, bozuk olduğumuz için onlar gelmeye fırsat buluyor. Ruhumuz gıdasız 
olunca, cinler de şeytanlar da geliyor. Siman bozuk olduğu için bozulmuyorsun. 
Hâletimiz bozuk olduğu için suratımız bozuk oluyor. Hâletimiz düzgün olduğu için 
suratımız düzgün oluyor. Biz hâletin içindeyiz. Hâlet bizim içimizde değil. 
 
Konumuza dönelim: Eşya, seni Allah’a bağlamak içindir, telefon gibi aracı, santral. 
Tekvinî ayetler bütün temessülleri cem etmiş. Bu eşyaya ben bakınca, o temessüller 
bana taşınıyor. 
 
Sual: Temessüller bana taşınınca, o suretler bende hakikat mı oluyor? 
Elcevab: Temessüllerin ceminden hakikat açılıyor sende. Mesela elmada Rahman 
var, Rahim var, Kerim var, Latif var, Vedud var, cennete taalluk eden bütün esmaların 
cilveleri var.  
 
Nokta-i Nazar: Elmanın hakikatı biz oluyoruz yani. Meskeni ben’im o zaman.  
 
Evet, aslı sensin. İnsan buralı değil, nasıl olmuşsa, gelmiş buraya. Bir saatliğine 
uğradık, gidiyoruz. Bir yere gittiğimiz yok, üstümüzdeki battaniye kalkıyor. 
 
Bir hakikatın sana ulaşması veya senin oraya manen taşınmam için ilk önce: 
 
İlk önce; hâlet, sonra işitmek, sonra da tahayyül; Bir eşyada nihayetsiz 
temessülatlar var. Nedir o? Esmaların, sıfatların, şuunatların meratibleri var, orda 
yığılmış. Bunların ya sana gelmesi veya senin oraya taşınman için, ilk önce… 
 
“Bu manayı tenvir için, kendi başımdan geçmiş nurlu bir hâli ve hakikatlı bir hayali 
söylüyorum. Şöyle ki:  

• …nun-u mütekellim-i maalgayrı düşündüm ve 
• …sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. 
• …cemaatin fazileti ve sırrı, o nun’dan inkişaf etti. 
• …Gördüm ki: 
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• …o davalara birer şahid ve birer müeyyid gördüm. (Müeyyid, yani kendisinde 
onu onaylayanı gördü.) 

• …dergâh-ı İlahiyeye takdime cesareti geldi. 
• …Birden bir perde daha inkişaf etti: 

 
(Orda hepsi duruyor, hepsi var. Orda perde yok, perde burada, bizde. Katarak 
ameliyatı olmamız gerekiyor, görmüyoruz. Gözün numarası yetmiyor, numaranı 
yükselt.) 
 

• …bütün mescidleri ittisal peyda etti. 
 
(Peygamber asm’dan bu zamana kadar on dört tane saf var. Her bir asır bir saf. Bu on 
dört safın imamı Muhammed asm. İmam tek. Her bir safta bir münadi olur ki imamın 
sesini o safa yetiştirir. Bunlar da asırların imamları. Münadi on dört tane ama imam tek. 
Namaz da tek. Muhammed asm rükûa gidene kadar ben yatsıyı kılıyorum. Ömürde tek 
namaz var!) 
 

• …O şehir, o Bayezid Camii hükmüne geçti. (Şehir camiye dönüştü. Şehir ufaldı 
ufaldı, cami oldu) 

• …tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. 
• …kendimi gördüm. 

 
(Şehirde kendini gördü. Soru soran da sensin, cevap veren de sensin. Gören de 
görülen de aynı.) 
 

• …Madem hayalen bu perde açıldı; 
• …Kâbe-i Mükerreme mihrab hükmüne geçti. 
• …Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip, 
• …Hacer-ül Esved’e tevdi edip emanet bırakıyorum. 
• …birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki: 
• …Baktım, 
• …ile meşgul bir cemaat içindeyim. 
• …deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. 
• …büyük, küçük âlemi gördüm ki 
• …ile meşgul bir cemaat gördüm. 
• …işte bu hâlette iken 
• …haşmetiyle temessül ederek, 
• …manen herkes gibi ben de işitip; 
• …tahayyül ettim. 
• …şöyle bir hakikat fikre göründü ki: 
• …zaman-ı hazır hükmüne geçti. 
• …parlak bir nur-u i’cazı içinde gördüm. 
• …mucize hükmüne geçti: 
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• …dedim. 
• …girdiğim gibi çıktım ve anladım ki: 
• …kalb ve hayal, o Nun-u Na’budu’dan çıktıktan sonra, akıl karşılarına çıktı, 

dedi: 
…O vakit kalbe şöyle geldi ki: De o mütahayyir akla:…” (Mektubat 393) 
 
Elmanın üzerine bindirilmiş bin bir esmanın temessülatları var. Ya onlar sana taşınacak 
veya sen oraya gireceksin. Yöntemi şu: “Düşündüm… kalbim aradı... inkişaf etti... 
gördüm ki... birer müeyyid gördüm...” yani onun karşılığını bende gördüm, elmadaki 
temessül bende var. Sonra müeyyid görünce, cesaret geldi bana. Sonra inkişaf etti 
bende. Sonra ittisal peyda ettim yani baktım o ben, ben o muyum, karıştı, aynı 
şeymişiz, ittisal peyda etti yani iki parmak yapıştı, o mevcudat, varlık benmişim, benim 
açılımımmış, ittisal peyda ederek birleştik. Sonra bütünsele geçtim. Sonra hissettim. 
Sonra o bütün benim dışımda olan âlemi kendimde gördüm yani kendi haritamda 
müşahede ettim. Sonra bir perde daha açıldı. Kâbe yani bütün her şey bir tek şey 
yani mihrab hükmüne geçti. Sonra ben de şahid oldum, işhad ettim, baktım her yer 
buradaymış, hacer-ül esvedde buradaymış, bunu fırsat bilerek hacer-ül evsedi istilam 
ediyoruz ya “Bismillahi Allah-u Ekber” diyerek avucumuzun içini öperek emaneti 
bırakıyorum yani onaylamak. Sonra birden bir vaziyet daha açılmış. Gördüm ki ve 
baktım aynı zamanda başka bir cemaat içindeyim. Başımı eğdim nefsime baktım. 
Nefs derken insanlığıma baktım. Gördüm ki acayip bir cemaat gördüm yine bende 
bir hâlet inkişaf ettirdi. O hâlette temessülatlar oldu. Temessülatlar olunca işitmeye 
başladım, tahayyül ettim, fikre dönüştüler. Onlara baktım ki geçmiş gelecek hepsi 
hazır zamanmış, yani üç zaman tek şeymiş. Sonra hepsini birbiri içinde gördüm. Her 
şey mucizeymiş meğer burada! Sonra dedim ve anladım ki o huruf-u mukattaalar 
şifredir, ehline verilmiştir, sanki öteleri buraya, buraları da ötelere taşımak için şifreli 
anahtarlar gibi olduğunu aklen de gördüm. Akıl dedi ki “tamam ben sizin gibi 
uçamıyorum” diye akıl da kendisine hisse istedi ve o zaman o mütehayyir akla 
hitaben, o kalbî inkişaflar cevap vermeye başladılar. 
 
Devam eden sıralama ile bir şeyin kavranması, sahiplenilmesi ve âlemine taşınıp sana 
mal olması için güzel bir yöntem geliştirilmiş! Devam eden sıralama ile bir baktım ki, 
o kavramsal hakikatlarla bendekileri uyandırıyor, bendekilere ufuk gösteriyor. Ya 
taşınmak veya o âlemler bizde inkişaf etmesi için orda olmak. En düşüğü: ben oraya 
taşınacağım. Biraz ilerleyince, “bende uyandı” diyor Üstad. Meğer bu bir yöntemmiş. 
Herkes ait bir yolmuş bu. İnkişaf yöntemi bu! “Bak böyle böyle, bu yolu takip et” diyor. 

 
Burada ilk önce: Hâlet uyanıyor. Kur’an’ın vahyini işitmek. Sonra sende tahayyül 
oluyor, aktifleşiyor. Demek ilk önce; hâlet. Sonra işitmek. Sonra da tahayyül. 
 
“Adeta polattan bir vücudu var gibi, layemutane kendini ebedî tahayyül eder gibi 
dünyaya saldırır.” (Sözler 400) 
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Tahayyül serbest değil. İhtiyarla veya irade ile kullanılandır. Hayal serbest iken 
tahayyül senin alakanla ortaya çıkandır. 
 

• Hayal       à Senin kontrolünün dışında çalışıyor. 
• Tahayyül à Senin kontrolünle çalışıyor. Onun için tahayyül denilmiş. 

 
Yine bu manayı te’yiden: 
 
“Kendini Hızır telakki eder veya Mehdi itikad eder veya Kutb-ul Azam tahayyül eder.” 
(Mektubat 447) 
 
Burada da kendi kontrolüyle çalışan bir tahayyül görünüyor. Tasavvur ille tahayyül 
olması lazım gelmez. Fakat tahayyülün çalışmasında illa tasavvur da lazım gelmez. 
Ama ekseriyet-i mutlaka ile tahayyül için tasavvur lazım. Her an her yerde hayal işliyor. 
Allah-u âlem:  
 

• Hayal     à Büyük insan olan kâinatta 
• Tahayyül à Küçük kâinat olan insanda 

 
Hayal; bizim dışımızda bir sistemin adı demiştik. Büyük insan olan şecere-i hilkatte, 
orda hakikattır. Tahayyül ise; onun bizdeki karşılığıdır.  
 
Hayal seninle şuurla alakadar değil. Daima işliyor, durmuyor. Tahayyülde ise şuurla 
onu aktifleştiriyorsun ve hayali sende çalıştırıyorsun. Hayalin içine tahayyülün ile 
giriyorsun. 
 
Hayalin çalışması için, tahayyülün lazım. Sende tahayyül yoksa hayal olsa da hayal 
olamaz. Hayale girmen için, hayal sistemini sende çalıştırman için, tahayyül lazım. 
Mesela bir videon var ama bilgisayarım çalıştırmıyor. Bilgisayarcı bana der ki: “Abi, şu 
programı indirmen lazım.” 1.Programı indiriyorum, 2.programı çalıştırıyorum, 3.artık 
programı ben görmüyorum. Hangi cins videom varsa, çalışıyor. Yani hayal; büyük 
insanda. O sende çalışması için, program inmesi lazım, tahayyül programı. Tahayyülü 
indirdik, işlettirdik, film çalıştı. Tahayyülde safsata, tasavvurda bîbehre, yani sistem à 
video à netice. Hayale tahayyülle giriyorsun, sonra tasavvurları ve diğerlerini oraya 
atıyorsun. Orda kendisi bana uygun veriler çıkartıyor. Bakın elimdeki cd’ye. Böyle 
baksan, hiçbir şey görmezsin. İçindekileri görmem için, bilgisayara takmam lazım. Cd; 
hayal. Bilgisayar; tahayyül. Çıkan; hüküm yani netice. Çıkan netice film. Filmi 
seyrederken ne cd’yi hatırlıyorum ne de bilgisayarı.  
 
Sual: Âlem-i misali nereye koyacağız burada? 
Elcevab: Âlem-i misal geneldir, kâinatta. Hayal, insanlara mahsus olan tarafıdır. Âlem-
i misal; melaike vs. hepsine şamil. 
 
Yine bu manayı te’yiden: 
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“Bu nevi içindeki en tehlikeli bir hata şudur ki; kalbine ilhamî bir tarzda gelen cüz’i 
manaları “Kelamullah” tahayyül edip, âyet tabir etmeleridir.” (Mektubat 448) 
 
“Tahayyül edip, âyet tabir etmeleri” à ihtiyarî oluyor. Allah-u âlem: tahayyül; ihtiyara 
bakıyor. Çünkü hazır zamanda tezahür ve teşahhus ediyor. İlginç olan, tahayyül 
ettikten sonra âyet tabir ediyor. İlk önce tahayyül ediyor sonra tasavvur ediyor. O 
zaman tahayyül sırf şekil değil. Görsel manadır tahayyül. 
 
Hayal; canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü canlı, ruhlu, şuurlu muhatab olamayacak 
bir şeye “hayalime sordum” diyor. Şualar 222-223: “…bir zaman -küçüklüğümde- 
hayalimden sordum: “Sana bir milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini, fakat 
sonra ademe ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa bâki fakat âdi ve meşakkatli bir 
vücudu mu istersin?” dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden “ah” çekti. 
“Cehennem de olsa beka isterim” dedi.” Hayal, ne kadar büyük de olsa, fâniyi istemedi. 
“…mahiyet-i insaniyenin bir hizmetkârı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri 
tatmin etmiyor.” Hayal, sorulan bir şey. Sorulup, şuurla cevap veren. Hayal; canlıdır, 
ruhludur, şuurludur. Muhatabını biliyor. Üstad diyor ki: “Âlem-i şehadet canlı olsun, 
fakat bunun kökeni ve kökü olan âlem-i gayb cansız olsun. Böyle bir şey olamaz.” Eğer 
hayalimiz cansız olsaydı, bizdeki organları aktif edemezdi. Şehvete ait hayal, gadaba 
ait hayal, beşerî şeyler hayal vs. bunlar bizi canlandırıyorsa veya öldürüyorsa, o 
canlıdır. 
 
Hayal; muhatab alınabiliyor. Senin dışında olduğu için, soru soruyorsun. Hayal da sana 
bilerek cevap veriyor. “Hayalimden sordum” demesi teşbih değil. Hayale tahayyülünle 
soruyorsun. O sana cevap veriyor. Tahayyül; anda olandır, ihtiyara bakıyor. Hayal 
ise; iradeye baktığını birazdan okuyacağız. 
 
İki manaya geliyor. Ya önceden dimağ tahayyül ediyor ya da tahayyülden başlıyor 
dimağ. İkisi de var görünüyor. 
 
Hep tahayyül ve tasavvur çalışmazsa, alt sistem çalışmıyor zannediyoruz. Öyle değil. 
Tahayyül ve tasavvur atlanıp diğer meratiblerde aktif olabiliyor. Mesela direk iz’an veya 
direk itikad çalışıyor. Bazen hâletle kalbe girip itikad ediyor. Akıl bile devre dışı kalıyor. 
Dağdaki ninelerin itikadı bu nev’indendir. Direk iz’andan giriyor, yani imtisal ediyor. Biz 
üst mertebeleri aşmaya çalışıyoruz. İlimle oraya varmaya çalışıyoruz. Nasıl oluyor peki 
bu? Meğer şeair ile oluyormuş. Şeairde tevarüsen barındırdığı ruh var. Şeair şekil gibi 
gözükürken, orda ruhlar yüklenmiş. İlim; anlatılanlardır. Şeair ise; anlatılanların 
içerisindeki anlatmak istediklerinin şifresidir. Biz direk iz’anla giremiyoruz. 
İz’anımız itikadımız olmuyor, çünkü biz ilim ehliyiz ve şeair-i İslamiyenin bozulduğu bir 
asırda doğduk. Şeair tevarüsen mazinin ruhunu taşıyor. Bizi mazideki ecdadlarımızla 
bağlayandır şeair. İlim ikinci derecededir. Birincisi şeairdir, çünkü avama aittir. Gözü 
ve kulağı aktif ediyor. İlim ise aklı aktif ediyor. Mezar taşı bile Osmanlıya götürüyor 
seni. Bunu yok etmek için “modern” mezarlık yapıyorlar. 



70.TAHAYYÜL 12_____________________________________________________ 

 311 

 
Tahayyül; cüz’i ihtiyara bakıyor. Hazırda olan hayalden aldığı, alma anı à bunu 
tahayyül yapıyor. 
 
“…huzur-u daimî için kâinatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkûm tahayyül edip 
“la meşhude illa hu” demeye mecbur olmuyor.” (Mektubat 461) 
 
Burada da varı yok etmede kullanılıyor tahayyül. Nisyan-ı mutlak hapsine atıyor 
tahayyül. 
 
“Bazı hassas ve safi-kalb insanlara tahayyül-ü küfriyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. 
Tasavvur-u dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zatlar ve 
münezzeh şeyler hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor.” (Lem’alar 74) 
 
“Hayaline gösteriyor” Bu ihtiyarın dışında. Eğer insan buna ihtiyarı ile müteveccih 
olursa, hayalindekileri tahayyül ederse, kendine mal oluyor ve mesuliyet o zaman 
oluyor. Şeytan hayaline gösteriyor. Hayırlı şeyleri tahayyül ederse, kendisine mal 
oluyor. Şerli şeyleri tahayyül ederse, kendine mal olmuyor. Tahayyül küfür olmuyor, 
zimmet olduğu için. 
 
Hem burada; “ Ve mukaddes zatlar ve 
                             münezzeh şeyler 
 

mukaddesà zatlara 
münezzehà şeylere 

 
Şefkat-i mukaddese.. 
Muhabbet-i münezzehe.. 

 
“ iltibas ettiriyor”  
                        İltibası da şeytan yaptırıyor. 

“ Ve imkân-ı zatiyi,  
İmkân-ı aklî  

İmkân-ı zatiyle imkân-ı aklîyi karıştırtan yine şeytan. 
 
İnsanların çoğu burada kayıyor. Aklen mümkün olabilen bir şeyi, olmuştur görüyor. 
Karadeniz pekmez olabilir nerede, pekmezdir demek nerde. Hayaline vesvese, vehim 
geliyor, olamaz mı diyor? Olabilir ama odur denilmez. 
 
Nokta-i Nazar: Felsefe bunu çok kullanıyor. Mesela bir uzay aracına binsek, dünyanın 
etrafında ışık hızıyla geçsek, şu yaşa gelirsin diyor. Aslında böyle bir şey olmaz. Işık 
hızın dışına çıkamayacak ama varmış gibi gösteriyor.  
 

hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline 
gösteriyor.” 

diyor. 

şeklinde gösterip,…” 
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Bu aslında düşüncelerimize zenginlik katmak içindir. İmkân-ı zatî mümkün. Nerde? 
Âlem-i manada hepsi var. Bu tür düşünceler insanı donukluktan çıkartıyor. Fakat hata 
şurada: zatında mümkün olanı aklı olmuş gibi inanınca, vesvese ve vehim oradan 
başlıyor. Yani her olabilire olmuştur diye bakıyor.  
 
Hayalimize her daim sahip olunamaz. Hayal senin dışında olduğu için. Şeytan 
ihtiyarımızın dışında da “hayaline gösteriyor”. Hayalindekilere ciddi talib olup 
müteveccih olursan, tahayyül oluyor, ki mesuliyet o zaman başlıyor. Hayale nehir de. 
Nehir akıyor ve üzerinde birçok şey taşıyor. Bunlar manalardır, logolardır, şekillerdir. 
Onu almak da tahayyüldür. Hayal ayrı yani her şeyin görünebildiği, aktarılabildiği 
ekran. Tahayyül ise oraya sen bir şeyler getiriyorsun, atıyorsun. Hayalde 
canlandırıyorsun, hayale getiriyorsun. Bunu tahayyül yapıyor. 
 
Tahayyülü aktif eden ihtiyardır, çünkü dimağa aittir. İrade vicdanda. Hayal; kalbin bir 
hizmetçisi. Aklın bir hizmetçisi ise tahayyüldür. 
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül âlem-i gaybı hazıra getirendir o zaman. 
 
Evet, hayalin mazisi ve müstakbeli yoktur. Tahayyül ise; mutlak olan hayali, mazi ve 
müstakbelde olandan, andakileri gösterir. İhtiyar; tahayyül elini kullanarak mutlak olan 
hayalden alıyor, hazıra getiriyor. Cüz-i ihtiyar à tahayyül à mazi & hal & istikbal 
olan hayalden alır. 
 

Cüz-i ihtiyarinin à Sureti   à Serbest bölge 
                            à Kanuniyeti      à Taakkul 
                            à Hakikatı          à Tasdik 
                            à Mahiyeti   à İltizam 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. YOL 1. YOL 

2. YOL 

Serbest bölge: Cüz-i 
ihtiyarinin sureti 

Cüz-i ihtiyarinin 
kanuniyeti 

Cüz-i ihtiyarinin 
mahiyeti 

Cüz-i ihtiyarinin 
hakikatı 
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Sual: Mesul olan yer hangisi? 
Elcevab: Hakikatında mesuliyet başlıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Mesul zannetmesinin sebebi, suretini mahiyet zannediyor. Kabul 
edince de öyle mesul oluyor. Kabre giden 2.yoldaki kişi, itikad ettiği gibi yaşamıyor. 
Serbest bölgeyi itikad zannedince, yani cüz-i ihtiyarın suretini mahiyet zannedince, 
öyle yaşıyor ve öyle de muamele görecek ve görüyor. 
 
“O sözler, kalbinden gelmiyor, belki lümme-i şeytaniyeden geliyor veya şeytan 
tarafından ihtar ve tahayyül ediliyor.” (Lem’alar 75) 
 
Demek tahayyülümüze şeytanın tahayyülü atılabiliyor. Şeytanın da tahayyülü de var. 
Şeytan akıl sahibi olduğu için, hayali var, tasavvuru da var, ürettikleri de var. Şeytanın 
ürettiği hayaller var. Ürettiği fikirler olduğu gibi. Bunları bize atacak, serbest bölgemize. 
Kendi hayalini atıyor. Kendi tasavvurunu atıyor. Kendi yeisini atıyor. Eğer serbest 
bölgemde karşılık görmezse, her yeri yeis ve ümitsizlik kaplar. İnsan da ümitsizlik 
hisseder. Oysa serbest bölgededir olan hadise. Hiçbir değeri yoktur. Fakat insan onu 
iltibas ediyor kendisiyle. Kendi fikri zannediyor. Şeytanın hayalini kendi hayali 
zannediyor. Şeytan nerede yapıyor bütün bunları? à Lümme-i şeytaniyede. Burada 
imal ediliyor (şeytanın tahayyül ve tasavvurları) ve tahayyülümüze ve tasavvurumuza 
atılıyor. Lümme-i şeytaniye kalbe yakın bir yerde. Bu sistem bizde. Orda imal ediliyor 
ve atıyor. İlk önce kalbe atıyor. Kalb kabul etmeyince, şetme dönüyor ve sonra getiriyor 
dimağa. Serbest bölgesine atıyor. Hayali hayalimizle, tasavvuru bizim tasavvurumuzla 
iltibas oluyor. Ben düşünüyorum diyor. Aslında sen değilsin o. O hayal senin olsaydı, 
rahatsız olmazdın. Melek ise; vahiy ve ilham atıyor. Kur’an okuyunca, vahiy aktif 
oluyor. 
 
Sual: Nefs-i emmare nerde iş görüyor? 
Elcevab: Serbest bölgede şeytanla birlikte cirit atıyor. Şeytan ve türevleri, kâfir cinler 
ve türevleri, ervah-ı habise ve türevleri, mevadd-ı şerire ve türevleri serbest bölgeye 
atıyor demiştik. Şeytanın türevlerindendir nefs-i emmare. Karşısında melek ve türevler, 
Müslüman cinler ve türevleri, ervah-ı aliyeler ve türevleri, mevadd-ı aliyeler ve türevleri 
var. 
 
Önemli olan şu: böyle bir sistemin varlığını iz’an et, âlemine oturttur. Sıkıntı 
basınca hemen serbest bölgeden kaynaklandığını bilince çok rahat, zarar verdirmeden 
defolmasına sebebiyet veriyor. Bildiğin anda tutunamıyor. Tanısan gider diyor 
Üstad. Alakadar olunca, hiç şansın yok, duruyor. Serbest bölgeden kaynaklandığını o 
an hatırlasan, kontrol altına alıyorsun ve çok sürmüyor, geçiyor zaten. Sebebi: adam 
tanınmak istemiyor, bilinmek istemiyor. Bilindiği anda hükmü kalkıyor. Onun özelliği 
gizli olmaktır, gizli olabilmektir. Böylelikle onun sözünü kendi sözün zannettiriyor. 
Gizlilikten çıkınca, tutunamaz. Ne okursan oku, Kur’an veya Risale-i Nur, tanımazsan 
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gitmez. Tanıdığın anda gidiyor. İltibas şurada: onun tahayyülünü kendimin 
zannediyorum. 
 
Sual: Şeytanın kendi sistemi mi var yoksa bizim sistemimizi mi kullanıyor? 
Elcevab: Şeytanın müstakil bir sistemi var. Allah ona secde et dediğine göre 
etmeme özelliği de var. Reddetme özelliği olmasa, teklif edilmezdi. Reddetme özelliği 
var ki kabul etme özelliği de var. “O topraktan, ben ateşten” diye düşündü, kıyas yaptı. 
Demek aynen bizim gibi müstakil bir vücudu var. Tek imanı yok. Kur’an’da “iblistendi” 
deniliyor. “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” bilmana 
geçiyor. Aynı bizim gibi imtihana tabi. Aklı var, hayali var, tasavvuru var, itikadı var, 
üremesi var. Vücudu atom cinsinden değil. Enerji ve esir cinsinden bir vücudu var. 
Şeytan kendi sistemiyle benim sistemime giriyor. Kendi hayalini bana atarak benim 
hayalimi aktif ediyor. Geçmişteki videoları hayalime getiriyor. Eğer onda hayal sistemi 
olmasa, benim hayalime giremez, entegre olamaz. Peki, ben seyretmediğimi, yani 
onun hayalini hayal edebilir miyim? à edebilirim. Emr-i nisbî ve emr-i itibarî dersini 
hatırlarsanız: dışarıdan emr-i nisbîleri aldık. Geçmişten bende var olan bilgilerle kıyas 
edince, almadığımız (seyretmediğimiz) video çıkıyor. Benim emr-i nisbîlerimle şeytan 
itibarî şeylere dönüştürebilir. Yani seyrettiğim videolar ile seyretmediğim videoları 
üretebilir. Fakat bununla seni vurmaz, o kadar aptal değil. Senin yaşadığınla aktif 
ediyor. Kısacası: şeytanın hayali var, tasavvuru var, müstakildir, hayali hayalimi, 
tasavvuru tasavvurumu, aklı aklımı, itikadı itikadımı etkiliyor. Ama serbest 
bölgeden çıkamıyor. Allah müsaade etmemiş. Kur’an-ı Kerim’de: “Sen halis kullarıma 
hiçbir zarar veremezsin.” geçiyor. Zanda kalıyor. Halis nedir? Dün Kastamonu 122’den 
okuduk: Risale-i Nur’un değişmez prensiplerine -eylemsel itibariyle- bağlı olup eyleme 
dönüştüren à halistir. 
 
Nokta-i Nazar: Halis insan; tahayyül ve tasavvurunu kıblesi koymuş. 
 
“Tul-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler.” (Lem’alar 
163) 
 
Tul-i emelin kaynağı à tevehhüm-ü ebediyet. Bu tevehhüm-ü ebediyet olmamış olsa 
kimse günah işlemeye cesareti ve arzuları kalmazdı! Ebediyet vehmi olmazsa, insan 
fani dünyada yaşayamaz. Buna bir misal: Musa as bakmış ki, şeytan çok tahribat 
yapmış. Musa as hikmet peygamberi değil, şeriat peygamberi olduğundan, hikmeti pek 
bilmezmiş. İsa as ise şeriat peygamberi değil, hikmet peygamberi idi. Bu nedenle Musa 
as dua etmiş, (nazdar ya kendisi ): “Ya Rabbi, şu şeytanı kaldır”, yani bu sistemi devre 
dışı yap diyor. Allah da bu duasını kabul ediyor. Sonra Musa as şehre gelmiş. Şehir 
sessiz. Hiç kimse çalışmıyor. Bakırcı, demirci, nalcı, ekmekçi hiçbiri çalışmıyor. İlk 
önce bakırcıya sormuş: “Niye çalışmıyorsun?”. Bakırcı cevaben: “Ey Allah’ın 
Peygamberi! Üç günlük dünya için, ebedî bir hayat varken, çalışılır mı? Ne zaman 
öleceğim belli değil. Ya ben bakıra çekici vururken ölürsem. Ne yaparım. İbadet 
ederken öleyim. Zaten Allah rızkıma kefil.” Sonra nalcıya gitmiş. O da aynı şeyi 
söylemiş. Sonra elini açıp Allah’tan özür dilemiş ve tekrar şeytan sistemin aktif olması 
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için dua etmiş. Çünkü hayat durmuş. Ertesi gün herkes yine gayretle çalışmaya 
başlamışlar. İşte tevehhüm-ü ebediyet bunu yaptırıyor. 
 
Tevehhüm à tasavvurda. Tevehhüm-ü ebediyet olmasa, hiçbir şeye dokunamazsın. 
Her an ölebilecek insan nasıl doktorluk yapar, belediyede iş yapar, nasıl mühendislik 
yapar vs.? Tevehhüm-ü ebediyet bizi aktif ediyor. Karı-koca bir ömür beraber 
yaşayacak tevehhümü ile birbirlerine tahammül edemiyorlar. Tevehhüm-ü ebediyet 
olmasa, günah bile işleyemezsin. Bu akşam öleceğini bilsen, günah işler misin? 
Demek geleceği bildirmemek en büyük bir rahmet-i İlahiyedir. 
 
Metnin devamında: 
 
“Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş 
tasavvur ve  
tahayyül  
 
 

• Tahayyül ve tasavvur  à serbest bölge 
• Düşüne düşüne   à tasavvur 
• Nefs-i emmare   à serbest bölgede 

 
“Hayali bir surette” 
Tahayyül à hayali kullanan dimağın bir sistemi. 

 
Aynı şey à tahayyül        à hayal ediyor 

   à tasavvur ise  à düşünüyor 
 
Mezara girmeyi tahayyül hayal ediyor, tasavvur düşünüyor. Hayalî bir surette tahayyül 
ediyor. Tahayyülün içi, sistemi hayalî olarak çalışıyor. Nefs-i emmare tahayyül ve 
tasavvurdan müteessir oluyor.  
 
“O ilim ve 
   kelamdan  
(Lem’alar 168) 
 
Kanunlar à ilim ve         

    à kelamdan 
 
Namus à iradeden. Kanun à emirden. (Mesnevi-i Nuriye 58) Namus; kişiye has. 
Kanun; evrensel. 
 

• Emir & İlim       à İmam-ı mübin 
• İrade & Kudret à Kitab-ı mübin 

 

edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farzedip; düşüne düşüne nefs-i 
emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden 
bir derece vazgeçer.” 

gelen ve yalnız vücud-u ilmîsi bulunan o kanunları ikame etmek 
ellerine icad vermek, sonra da onlara “tabiat” namını takmak” 

geliyor ve yalnız vücud-u ilmîsi bulunur. 
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Nefs-i emmare hükmünü his olarak tasavvura ve tahayyüle atar; Nefs-i emmarenin 
istekleri hissî. Nefsin isteklerinin formatı histir. His güçtür. Misal: Dağcı ipi çeviriyor, bir 
fırlatıyor. Dağa çengeli takıyor. O ip ile dağa çıkıyor. O ip à histir. His bağdır, enerjidir. 
Mesela sporda konsantre olmak, bizde tefekkür. Şehveti veya gadabî şeyleri hayal 
edince, insanda nasıl bir enerji oluyor? His enerjidir. Mesela gaz ocağını açıyorsun. 
İçerisi gaz doluyor. Kibrit çaksan, havaya uçar. Düşünmek; ocağı açmak. Kibriti çaktın 
mı, havaya uçurur. His; kendisi neticedir. Şu serbest bölgeye, şeytan ve türevleri-ki 
nefs-i emmare- oraya isteğini atıyor. “Elma istiyorum” gibi kelam şeklinde gelmiyor bu 
istek. Bir arzu olarak, enerji olarak geliyor. Bu arzu kendisini nasıl gösterir? à Şekil 
veya düşünce olarak gelir. Mesela obez olanların düşünceleri ve hayalleri hep 
yemektir. Hayal ettiğin bir şey düşüncen ile birleşirse, kaçamazsın. Eğer yemeği hayal 
edip düşünürsen, yemeden duramazsın. Ben işe daldım, yemeği unuttum, çünkü hayal 
edilmeyen ve düşünülmeyen bir şey isteğe gelmiyor. 
 
Sual: Bedenimiz hislerimize göre mi çalışıyor? Yani yaptığımız her şey, hislerimizin 
dışa vuruşları mı? 
Elcevab: Evet. 
 
Kısacası: Hayal ve tasavvur edilemeyen bir şey, isteğe gelmez. Hakikatsız suret 
olmaz. Eğer bir şeyi hayal ederseniz, düşünürseniz, ondan kaçamazsınız. Mesnevi-i 
Nuriye’de: ancak çok büyük bir inayet-i İlahiye imdadına yetişirse diyor. Mesela evinde 
televizyon olup da bakmamak için, çok büyük bir inayet-i İlahiye lazım. Ona çok büyük 
bir inayet lazım ki, kurtulsun diyor Mesnevi’de. Aşırmalı muamele göreceksin.  
 
Nefs-i emmarenin istekleri hissî, sonra onu dimağa tahayyül ve tasavvuruna itiyor. 
Orayı baskılıyor.  
 
Nefs-i emmare isteğini serbest bölgeye atıyor. O isteği hayal edince, koku da aktif 
oluyor, tasavvur da aktif oluyor, seni serbest bölge sarmalıyor. Ocağı açtın, gaz çıkıyor. 
Bir kibrit lazım. Çok kilo almanın sebebi, yemeği tahayyül ve tasavvur ettiği için oluyor. 
Anlatmak istediğim şu: bir şey hisse dönüşürse- yani tahayyül ve tasavvur birleşirse, 
his olur- ondan kurtuluş çok zor. 
 
Nefs-i emmarenin isteğinin kendisi histir. Tahayyüle atınca, enerji oldu, şekle dönüştü 
o his. Yemeği hayal ediyor. Bilgisayar da film oynatmak için batarya lazım. O batarya 
kablosu şeytandır. Bunun içindeki elektrik, şeytanî histir. Benim içime girdi. Oynayan 
film yemek. Filmi oynatmak için enerji lazım. Bu enerji şeytanın enerjisidir. Tersini 
düşün: ruhanî şeyler. Bunlar imanın nuru. İmanın iki sıfatı var: nuru ve kuvveti. İmanın 
kuvveti maziyi, imanın nuru geleceği gösteriyor. İman; realitedir, mahlûktur, vücud-u 
haricîsi vardır. Bu da enerji. Meleğin hâleti sende aktif oluyor. Âyetlerdeki harfler 
aslında donmuş melektir. 17.söz’de ağaç için melektir deniliyor. O melek ağacın ruhu 
olmuş. Bizim de imanımız enerjidir, güçtür, kuvvettir, hâlettir vs. melektir aslında. 
Melektir; meleklere iman. Sende ortaya çıkan, melekten değil, kendisi melektir. Hayat 
bedende değil, beden hayatta. Yani melek bunları aktif etmiyor. Aktif olan kendisi 
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melektir. Melek; melekelerdir. Melekelerimiz aktif oluyor. Onun hariçteki adı melaikedir, 
bendeki adı melekelerdir. Meleklere iman etmek; kendinden emin olmaktır, 
melekelerini aktif etmektir. 
 
Tahayyül ve tasavvur kimin elindeyse, dimağı kontrol etme gücü artar. Tahayyül ve 
tasavvuru rabıta-i mevt ile baskılayabilirsin, baskı altında tutabilirsin. Demek nefs-i 
emmare hükmünü tasavvura ve tahayyüle atar. Buraya hâkim olursa, dimağa 
yaptırıcılığı olur. 
 
Ehl-i tarikat hayalî yapıyor, tahayyül ve tasavvur. Üstad ise “bizim hayale ihtiyacımız 
yoktur” diyor. Biz hakikat mesleğindeyiz. Hakikat à tasdikteki ilim mertebesi. Yani o 
zamanlara gitmene gerek yok. İlim zahirde; dışarıdan bir şey almaktır. Batın ilim ise; 
dışarıdaki ile sende var olan çekirdeğin ağaç olmasıdır. “Vel alleme ademel esmae 
külleha” Çünkü bizde ilim kâinatın kuruluşundan sonuna kadar kodlanmış, Âdem as 
gibi. Biz onun suretiyiz. Bu derslerle şu anda veya matematik, fizik dahi olsa, 
aldıklarımızla yeni bir şey almıyoruz, varı aktif ediyoruz. İlim için kabir meselesinde 
tahayyül ve tasavvura ihtiyacı yok. İlim ile âyân oluyor, görüyorsun. Ehl-i tarik kabre, 
hayal elbisesini giydiriyor. His ile giydiriyor. Hissin özelliği; mazi ve müstakbeli 
olmamasıdır, andadır. Anda olduğu için, sönüyor. İlim ise; sende uyanan olduğu için, 
bâkidir. İlim; canlıdır, ruhludur, şuurludur. İlim seni koruyor. Hayale gerek kalmıyor. İlim 
onu tard eder diye geçiyor Vesvese Risalesinde. Allah’ın sübutî sıfatı cansız olamaz. 
Cansız topraktan hayat çıkacak, Allah’ın sübutî sıfatı cansız mı olacak? 
 
Sual: Metinde ilim kullanılmıyor. “Zaman-ı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran 
bakmaktır” deniliyor? 
Elcevab: Hayal ve tasavvur; anidirler. Mesela mezarlığa gidiyorsun, etkileniyorsun 
ama oradan gidince, geçiyor etkisi. Kalıcı değil, çünkü sende uyanmadı. İlim ise; mazi 
& hali & müstakbeli kuşatıyor. Yani ilim; mazi ile istikbale bakıp, halde yaşarken yol 
açar. Fikir yoldur. Hayali kullanan sensin, kurtulmak için. İlim ise; sen içine giriyorsun- 
uzay mekiği gibi- o seni koruyor. Mesela bugünkü dersten aldığınız ilim burası için mi? 
Günlük hayatında- şuurun olsun olmasın- ilim sende çalışıyor. Bilgisayarda arkada 
açık olan dosya gibidir. Ekranda gözükmüyor ama arkada çalışıyor. Fakat hayal ve 
tasavvur öyle değil. Hayal; anidir, fânidir, teveccüh ettiğin zaman anda olandır, 
etkilenendir, etkilendikten sonra ortaya çıkandır. İlim ise; senin hiç alakan yok. “Yapma, 
çalma, elini uzatma” gibi his olarak var sende. Arkada açık olan sistemdir bu. İlim seni 
koruyor. Hazret-i Ali: “Malı sen korursun, ilim seni korur.” Vesvese Risalesinde “ilim 
onu tard eder” yani “çık dışarıya, çık” der gibi tard ediyor. 
 
Tahayyül ve tasavvur à andadır, cüz-i ihtiyarı ve mazi & müstakbel ile alakası yoktur. 
Tahayyülün ve tasavvurun için şuurun lazım. Şuurla doğruya yönelirsin. İlimde öyle 
değil. İlimde şuurun olsun olmasın, o seninle yatıyor, kalkıyor, kabirde, sekeratta. İlim, 
senin adına aktif. Hayalin değil. Tahayyülün değil. İlim; canlıdır, ruhludur, şuurludur, 
tanır seni. Kur’an sana kabirde arkadaş olacağı gibi, ilim de seni bırakmayacak. Kur’an, 
ilim kitabı değil midir? Cansız bir şey arkadaş olur mu? İlim konuşacak. İlim, senin 
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arkanda, bilgisayarda arkada açık olan program gibidir. Senin şuurun olsun olmasın, 
o seni koruyor. Tahayyülü sen yapman lazım. Tasavvuru sen düşünmen lazım. Bu 
nedenle Nur talebeleri imansız kabre girmezler. 
 
Sual: Bahsettiğiniz his, vicdandaki his midir? 
Elcevab: Her yapının kendisinin bir hissi var. Tahayyülün hissi var. Tasavvurun hissi 
var. Taakkulün hissi var vs. yani enerji olarak bulunurlar. Bu enerjinin adı, histir. Gaz 
tahayyül sistemi ise, kibriti çakmakla ortaya çıkan histir. Fizikteki adı; enerjidir. Yani 
vicdanî his ayrı, tahayyüldeki his ayrı. His şu demek: yapının potansiyel enerjisidir. 
Mesela kuvve-i akliye. Kuvve; güç demektir, işte bu histir. Bu his; vicdandaki his değil. 
Aklî histir. Nefs-i emmarenin de kendine ait hissi var. Kuvve güçtür. O güç, kuvvet; aktif 
olan halin adına à his denilir. Bu dimağdaki hislerdi, vicdandaki hislerdir ama 
vicdandaki hisler, ulvî hislerdir. Her bir latife kendisi potansiyel olarak kuvadır. 
 
Nokta-i Nazar: “Gençlik akıldan ziyade hissiyatı dinler” diye geçiyor Risalede. Demek 
ki ulvî bir şey dinlemiyor orda. Hissiyatı dinler. 
 
His denilince hemen hep ulvî değil. His; yapının içi. Vicdandaki his bir latifedir. O, 
ulvîlerin merkezidir. Kafadakiler ulvî değil. Şehvet bir his değil mi mesela? Gadab da 
bir his. Ama Allah korkusu da bir his. His; bulunduğu şeyin kuvasıdır, gücüdür, güçtür 
kendisi. Kendisi öyle tanımlanan bir şey değil, ortaya çıkan haldir. Ulvî kuvvetler à 
vicdanda. Süflî veya ulvî gibi gözükebilen, her iki tarafa açık olan à dimağda. 
Vicdandaki his ölürse, ağlayamazsın, yaptığın günahlardan vicdan azabı çekemezsin, 
pişmanlık hissedemezsin. 
 
 
17.02.2019 
Küçükçekmece/İstanbul  
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Lügat manası: Tahayyül: Tefa’ul babından. Dönüşlülük. Azar azar olmak. Sıfatlanma. 
Edinme yaptırır. Hayal: Masdardır. Fiilin ve fiilden yapılan birçok sıfatın köküdür, 
kökenidir. Tahayyül; ziyadeli masdardır, yani kişinin üzerinde cereyan eder. Karşıya 
değil, onlara değil, şunlara değil, kendisine dönüştürür. 
 
Kısacası: tahayyül bizde sabittir, hayal bizde sabit değildir. Hayal; âlem-i misalin, âlem-
i şehadeti sarmalamış, insanın dışında olan bir yapıdır. Hayal; âlem-i misalin âlem-i 
şehadete giydirdiği bir libastır. 20.sözde İbrahim as için söylüyor: İman; Allah’ın ruha 
giydirdiği bir libastır. İman ne sıfattır, ne esmadır, ne şuunattır. İman, Zatının bir 
nurudur. Hayal gibi düşünceler, zanlar, vehimler, vesveseler, şüpheler, tereddütler, 
şirk, küfür à bunların hepsi bizim dışımızdadır. Sonra akıl dahi bizim dışımızdadır. Akıl 
dahi hayal gibi bir libastır. Akıl; Levh-i Mahfuzun âlem-i şehadete giydirdiği bir yapıdır. 
Onu üzerine alıyor. “Aklını başına al”. Akl à ikal, bağdır.  
 
İnsanda sabit olan, insanı insan yapan sistem: tahayyül, tasavvur, taakkul. Bunlar 
bizdedir. Şeytan bizde değildir. Şeytan bizim dışımızda bir sistemdir. Girer, çıkar, bağlı 
olur Allah Resulünün asm dediği gibi. Güçsüz olur, güç olur, kanımızda dolaşır (Hadis). 
Fakat nefis ise bizde sabittir. “Nefis daima onu dinler” diyor Üstad. Bizde ve bizim 
dışımızda olanları tefrik etmek gerekiyor. Taakkul bizim değişmez sistemimizdir. Aklı 
alır, almaz, iter, öteler, büyütür, küçültür, parlatır, kısaltır, kapı açar, kapı açmaz; “aklını 
başına al” denilen sistem bu. Yani aklını başına alan, aklını başından çıkaran, aklı 
büyülten, küçülten, nurlandıran, parlattıran; taakkuldür. Taakkul; bizdeki sistemin 
adıdır. Aynen hayalini öyle veya böyle yapan da; tahayyül. Hayal; libastır. 
 

• Âlem-i misal   à Giydiren 
• Âlem-i şehadet   à Giyen 
• Hayal                  à Giyilen 

 
Bu hayal libasına, giyilene biz gireriz, çıkarız, kullanırız. Orda her şey var. Küfür de 
var, şirk de var. Şirk; kafasında olur, nefs-ül emirde şirk yok. Hayal ayrı, tahayyül ayrı. 
Hayal; sistem. Tahayyül; o sistemi kullanan, yani biz. 
 
Sual: Diğer meratibler için de mi böyle diyeceğiz? Yani tasavvur için mesela? Taakkul 
de çok açık. Akıl var ve taakkul var. Tahayyül de çok açık. Hayal var, tahayyül var. 
Diğer mertebeler için ne diyeceğiz? Tahayyül, tasavvur ve taakkulün arkalarında 
kuvveler var. Kuvve-i hayaliye, kuvve-i akliye gibi. Diğer meratiblerde de mi böyle? 
Elcevab: Diğer meratiblerde mesela imtisal kuvvesi demiyor mesela yani şu ana kadar 
hiç görmedim. Var mı yok mu bilmiyorum şu an. 
 
Âlem-i misal şu an yok mu? Var. Her yeri istila etmiş mi? Etmiş. Âlem-i misalin buradaki 
görüntüsü; hayal. Eğer ben, taakkülümle oraya girersem, girebilirsem, âlem-i misali 
seyrederim. Âlem-i misalde bin dört yüz sene önce Peygamberimizi asm Uhud’da 
seyrediyorsun. Barla Lahikası 40.sayfada geçiyor: “O vekayi’de siz cismen değilse de 
fakat ruhen, Server-i Kâinat Efendimiz Hazretleriyle beraber idiniz tasavvur ediyorum. 
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Zira o vekayi-i mezkurenin künyesiyle, mevkiiyle, an’anesiyle kat’iyyen müşahede ve 
ol vecihle nakl ve tahrir buyurduğunuza kani’ ve kailim.”  Yani bil-mana: “Sen bu 
Mucizat-ı Ahmediyeyi yazarken, oradaki kişileri ve hadiselerin yerlerini ancak sen 
manen oralara geçip, canlı ve ruhlu göreceksin ki, bu yazılsın.” Zaten Üstad da kendisi 
de söylüyor. “Sen bu manaları anlaman için, hayalen Ceziret-ül Arab’a gidelim. O zatı 
vazife başında seyredelim.” Bizim dünyamızda hayal, onun dünyasında hakikat. Hep 
böyle tevil ediyoruz. Doğru tevil ediyoruz ama ruhunu anlamıyoruz. Tahayyül ile 
hayalini kullanarak âlem-i misale girince, âlem-i misalde mazi, müstakbel, hal yok. 
Hepsi anda hazır andır. 
 
Sual: Kalb, hadimi olan hayal ile âlem-i misal, kalb seviyesinde olunca, geçmiş ve 
gelecekten sıyrılıyor ama hayal, akıl tarafından kullanılınca, anca bu zamana mı 
münhasır kalıyor? 
Elcevab: Yalnız merak ettiğin, taleb olduğuna cevap veriyor, akıl kullanıldığı için. 
Mesela sen âlem-i misale geçtin. Âlem-i misal, mutlak ve muhittir. Adem as’dan önce 
de var. Akıl ile oraya geçtin. Fırına gidince hepsini almadığın gibi, bakkala gidince, her 
şeyi almadığın gibi, aynen öyle de neye ihtiyacın varsa, lazım olanı âlem-i misalden 
alıyorsun. Tahayyül, akıl ile geçti. Aklın merak ettiği şeyleri alıyor ve onları görüyor. 
Nuh as’ın tufanına gitmiyor. İhtiyacın ne ise, o gözüküyor. Navigasyon gibi. Hangi 
adresi yazdıysan o gözüküyor ama telefonumda bütün adresler var. Uyduya bağlandın. 
Uydunun sesi kulağına geliyor. Sen uyduyu göremiyorsun ama uydu seni görüyor. Üç 
yüz metre sonra döneceksin diyor. Bana göre üç yüz metre gelecektir. Ona göre hazır 
andır. Uydu için geçmiş, gelecek yok, mekân yok. Bunlar kullananda var. Uydu, mutlak 
ve muhittir, mekânı ve zamanı yoktur. Senin kaderin; yazdığın adres, ettiğin taleb. 
Muhatab olan kişi; verilen cevaptır. X yere beş saat var diyor uydu. Benim için o beş 
saat gelecektir. Uydu için hazır andır. Hazır an olmasa, ilerideki trafik kazası var diye 
ara, tahliye yolları vermez. Uydu; kaderdir, ilim nevinden olan. Senin kaderin ise, adres 
olarak ne yazdın ise, odur. Gözünle görmüyorsun. Aletle görüyorsun. Kulağınla 
duymuyorsun. Aletle duyuyorsun. Geleceği aletle görüyorsun. İleride viraj olduğunu, 
kavşak olduğunu, göl olduğunu görüyorsun, hem de mesafesi ile. Karanlıkta hiç bir şey 
görmüyorsun ama aletle görüyorsun. Telefon, bedene misal. Hayat, batarya. Yazılımı, 
ruha misal. 
 
Nokta-i Nazar: Ruh devamlı o libasları giyiyor. (Sözler 111) 
 
Kader; ilim nevindendir, ilim değildir, ilmin cinsindendir. Kader; canlıdır, ruhludur, 
şuurludur, akıllıdır. Kime nasıl akacağını, ne diyeceğini biliyor. Kader; adalet ediyor, 
sevk ediyor, rızıklandırıyor, cevap veriyor. Kader; bir yazılım değil yani. 
 
Sual: Uydu kader ise, uydunun gördüğü her şey benim kaderimdir. Dolayısıyla Üstad 
“hayalen Ceziret-ül Arab’a gidelim” dediği de benim kaderim. Bir bütünlük olması 
gerek. Kader başka, kaza başka değil mi? 
Elcevab: Uydunun gösterdiği kaderden seçtiklerin senin kaderindir. 
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Sual: Seçtiklerim kaza olması gerekmiyor mu? Kader; bütünlüğe denilmiyor mu? 
Elcevab: Kaza olan kader, senin kaderin oldu. Navigasyonun gördüğü ve gösterdiği 
mutlak ve muhit yolları sen ömründe gidemezsin. Ama şöyle dersen doğru: yazılım 
itibariyle “Ve alleme ademel esmae külleha” ile insanda her şey var. 
 
Sual: Tasdik için şöyle diyebilir miyiz, aynı kanunu kullanırsak: Daire-i ilmin, âlem-i 
şehadete giydirdiği libastır; tasdik? 
Elcevab: Evet denilir elbet ama konumuz şu an tahayyül olduğu için, konudan 
ayrılmayalım istiyorum. Kısa olarak: Tasdikte ilim var. İlim; donmuş bu mevcudattır. 
Bunlar ilmin vücud-u haricîleridir. İnsanda bilkuvve konulmuş. İmtisal: Kâinatta bir 
cezbe vardır. Âlimlerin bir kısmına göre eşyanın muayyenleşmesini önleyen birbiriyle 
iletişim kurarak, cezbe getirmiş. Kâinatın bir başka boyutu cezbedir, deniliyor. En, boy, 
derinlik, zaman ve bunların daha üstü olan hakikat meratibleri var. Cezbe de bu hakikat 
meratiblerinden bir tanesidir. Cezbe; zamanın da daha arkası. Cezbe; başka bir 
boyuttur. Külliyatta çok zikredilir. Evamir-i tekviniyede var. Bunun içinde ihtiyaç, iştiyak, 
incizab, meyil. İncizab à cezb. Kâinatın evamir-i tekviniyesinin en ciddî boyutudur. Bu 
incizab olmasa bütün eşya ezelî ve ebedî kendi başınadır. Bu burada, bu da burada, 
bitti olurdu. Eşyayı evirip, devirip hareketlendiren incizaptır. Bu incizaptan da zaman 
ortaya çıkıyor. Cezbenin vücud-u haricîsidir; zaman. Çok tuhaf bunlar. Biraz meşgul 
oldum, başım döndü. 
 
Cenab-ı Hak emr-i Ezelîsi ile bizdeki evamir-i tekviniyeleri hareketlendiriyor. Bende 
meyil olması, bu emirdendir. Allah evamir-i tekviniyeni aktif edince, dördü aktif oluyor: 
ihtiyaç, iştiyak, incizab, meyil. Mesela bazıları “sevdim” diyor. O sevdirtmese, sen 
sevemezsin. “O niye sevdirtsin, ben sevdim” diyor. Kalbde bir sevgi var: ihtiyaç, iştiyak, 
incizab, meyil à bunları kalbine Allah koydu.  
 
Evamir-i tekviniye; 

• İhtiyaç 
• İştiyak 
• İncizab 
• Meyil 

 
Bunları sebebsiz aktif eden “Kün” emri. İkinci başka aktif eden şu: herkesin bir şahs-ı 
manevîsi var. Şahs-ı manevîsi nedir? Şu anda olan biz, anda olanız. Muhyiddin-i Arabî 
dedi ki: “Mazi mazidir, istikbal istikbaldir. Olmuşsa olmuştur, olmamışsa, olmamıştır.” 
An’ı anlayamadı. Ulemanın ekserisi böyle dedi. Kitab-ı Mübin ile İmam-ı Mübin aynıdır 
demişler, demek zorunda kalmışlar. Üstad da Risale-i Nur’da bu konuyu izah ediyor. 
Oysa ayrıdır. Acayip mantık ama. Olan olmuştur, olmayan olmamıştır. An nerde o 
zaman? An yoktur, demişler. An nedir, bak! Olanın (mazi), olmakta olacaklarının 
(istikbal) beraber andaki durumu, halidir à an. Kısacası: an; olmakta olandır. Olanın, 
olmakta olanla bütünlüğünün andaki olma sürecidir. 
 

1. Emr-i kün 
2. Şahs-ı manevî 
3. Örf, an’ane, kültür, gelenek, şeair ve tiryakilik, bize 

giydirilenler. 
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Bizim anda beden-i misalîlerimiz var. Aklını, kalbini, ruhunu ve eylemlerini, enerjini koy 
hepsini tencereye, karıştır à bu hulasa senin şahs-ı manevîyendir. Her bir yıl bir 
şahs-ı maneviye olsa, otuz üç yaşındaki birinin otuz üç tane şahs-ı manevîsi olur. Otuz 
üç tane şahs-ı manevînin karışımıdır şu anda simada gözüken. Yani andaki şahs-ı 
manevîyen maziyi de gösteriyor. Mazinin bütünlüğü ile istikbale yol açan ve anda inşa 
olandır. Senin otuz üç tane şahs-ı manevîni tencereye koy, tek bir şahs-ı manevî olsun. 
Diğer bir kardeşimizin de tek bir şahs-ı manevîsi olsun ve bütün nurcuların da şahs-ı 
manevîsini karıştır à bunun adı Şahs-ı Manevîdir. Bu şahs-ı manevî canlıdır, akıllıdır, 
bütün akılların toplamıdır, bütün kalplerin toplamıdır, bütün ruhların toplamıdır, bütün 
müsbet fiillerin toplamıdır. Bu şahs-ı manevî bize sekeratta, ölüm anında yardım eden, 
kalbine ilham eden, kafana fiil, meyil veren, seni çalıştıran, liyakate göre sana muamele 
yapan, evamir-i tekviniyemize müdahale edendir. Demek ki şahs-ı manevî öyle bir 
anlayış, seziş değil. İman mahlûk ise, şahs-ı manevî mahlûk olmaz mı? İnsana 
uygularsak, bu şahs-ı manevînin temsilcisi büyük mehdidir yani büyük evliya (15.Şua).  
 
Nokta-i Nazar: Çok önceki derste şöyle demişiz: “Evamir-i Rabbaniye emrediyor. O 
da evamir-i tekviniyesine imtisal ediyor. O zaman insanda şevk ve lezzet ortaya 
çıkarıyor. Evamir-i Rabbaniye emredince, evamir-i tekviniye aktif oluyor.” 
 
Eğer Allah direk yaparsa à ihsanât-ı hususiye, inayât-ı hassa, iltifat-ı hususiye, 
imdadât-ı hususiyedir. Mesela direk meylini aktif ederse. Çünkü Allah ve meleklerinden 
menfî ilham yani vesvese gelmez. Şahs-ı manevî liyakate göre yapıyor. Evamir-i 
tekviniyeye üçüncü müdahale eden; insanda örf, an’ane, kültür, gelenek, şeair ve 
tiryakilik, bize giydirilenler. 
 
Sual: Şeytan ve başka menfîler bizim evamir-i tekviniyemizi aktif edebiliyorlar mı? 
Elcevab: Direk yapamıyorlar. Ancak örfüne, an’anene, kültürüne vs. müdahale eder, 
onunla beraber aktif ederler. Mesela Üstadın talebesinin damadı berberdir. Berberlik 
münasebeti ile münafıkla dostluğu var. Münafık berberi, berber kayınpederini, 
kayınpederi de Üstadı telkin ediyor. Bunun gibi aktif eder şeytan. 
 
Evamir-i tekviniyenin aktif edilmesi, 

1. Emr-i kün ile olursa à inayât-ı hassa 
2. Şahs-ı manevî ile olursa à liyakatına göre seni hizmete dâhil eder 
3. Şeair, örf, an’ane, kültür, tiryakilik vs. ve bunlarla beraber şeytan ile olur 

 
Konumuza dönüyoruz: 
 
“Onun kaba vahşi aklı, bir kumandanın, devletin nizamatiyle ve kanun-u padişahı ile 
kumandasını anlamayıp, inkâr ettiğinden, o askerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını 
tahayyül eder.” (Lem’alar 185) 
 
İzah: Aklın inanması, tahayyül ile de olabiliyor. Aklı inandırmak istiyorsun. Aklın alt veri 
tabanları tahayyül ve tasavvur. Tahayyül ile de akıl inanabiliyor. Tasavvur ile de akıl 
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inanabiliyor, veri verdiği zaman. Buna misal: köylü, saf, aklı kül olmamış, nisbîleri fazla 
inkişaf etmediği için itibarî de yok. Yani tilkilikleri öğrenmemiş, yalanı bilmez, çocuklar 
da öyle. Bunlar hemen inanıyorlar. İnanmalarının sebebi; tahayyül ve tasavvurla akla 
müdahale edebiliyor, çünkü akıl, bu iki yerden besleniyor. 
 
Metnin devamında: “…ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek en 
vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir 
fikirle çıkar, gider.” Bir fikre (fikir, taakkulün içinde) sahip olmak için, tahayyül bile 
yetiyor. Fikriyatın zemini yeterli olabiliyor. Çünkü dimağda tahayyül çok kuvvetli ve 
ciddi bir sistem! Tahayyül; dimağda basit gibi gözükürken, çok ciddi ve çok anlamlı ve 
çok sağlam veri gönderebilen, aynı zamanda insanın dünyasında mekânı oluşturandır. 
 
Fikriyat noktasında insanın fikrînin zemini à tasavvurdur. Yani sübutî sıfattan olan ilmî 
meselelerde direk muhatab à tasavvurdur. İlk muhatab akıl değil bu makamda. Şu an 
sizinle konuşurken sizinle ilk muhatab akıl değil. Akıl sonra konuşulanları 
değerlendirecek. 
 
Nokta-i Nazar: Bu metin tahayyülün menfî işlevine misal. Müsbet işlevi, “hayalen 
Ceziret-ül Arab’a gideriz” metni misal. 
 

 
Serbest bölgeden taakkule malzemeler süzülüyor. Yani taakkulün, tasavvuruna göre 
çalışıyor veya tahayyülüne göre çalışıyor. İnsanı en çok etkileyen -zahirde avam 
olduğumuz için- tahayyüldür, mekân. Düşünceler ikinci derecede etkiler insanı. Ben 
sana bir şey söylesem bir derece etkiler ama mekân daha tesirli konuşur. En güzel 
örnek konuşmak değil, yaşamaktır.  
 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 
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L 

1. 
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L 
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Serbest bölge aklı etkiliyor. “Ben akl ettim” diyor. Aslında tasavvurlarını taakkulde aktif 
ettin. Yani akıl serbest bölgeden besleniyor. Direk akılla muhatab olmuyor. Serbest 
bölgeye iki taraftan veri atılıyor. Bir taraf şeytan ve türevleri, diğer taraf melek ve 
türevleri. Bu veriler serbest bölgeye girince direk akılla muhatab olmuyor. Buna fiilî bir 
misal vereyim: Peygamber asm tebliğ ederken ilk kullandığı yöntem: yemek. O zaman 
insanlarının zaaf noktası. İlk önce ziyafete davet ediyor. Yüzde doksan dokuz bu 
yöntemi kullanmış, yüzde bir mucize gösteriyor. Yahudi âlimi Abdullah İbn-i Selam’ı 
mübarek siması etkilemiş yani tahayyülden girmiş. Allah Resulü asm direk akla hitap 
eden ayetten girmiyor. Serbest bölgeden giriyor. Ziyafet göstererek tahayyülünden, “bir 
tabakla nasıl hepimiz doyduk” diye düşüncelerini aktif ederek tasavvurundan giriyor. 
Bunların üzerine “Ben peygamber olmasam, benim sözümle böyle bir şey olabilir mi?” 
diye tebliğe başlıyor. Demek ilk önce yemekle mekânı oluşturuyor, sonra ahlakıyla 
birleştirince, aklını aktif ediyor ve vahyi gönderiyor. 
 
Sual: Tahayyül tayy-ı mekân, tasavvur bast-ı zaman yaptıran cihazımız olabilir mi? 
Elcevab: Aynen. Senin hazır dar zamanını ve mekânını genişletir. Ya da tam tersi. 
Hapishanede değilken, kafanda hapishaneye sokar seni. Tahayyül ve tasavvurdakiler 
birbirine girer, allak bullak olursun. Buradan yani serbest bölgeden çıkıp dışarıdan 
bakınca, hâkim oluyorsun oraya. Oradan çıkmamız lazım, çıkmayı becermemiz lazım 
artık. Ara ara böyle hâletler egzersiz gibidir. Çıkmazsan orayı yönetmezsin. Anafor gibi 
seni içine çeker. İçinde iken ona hâkim olamazsın. Niye böyle oluyor bazen? İnsan 
olduğun için. Bu hâletlerden endişe etme, sana zenginlik katıyor. İstediğin şeyler de 
istemediğin şeyler de serbest bölgede. Bunların burada olması normal. Ama sen onun 
dışında ol ki oraya hâkim olasın. O zaman rahat edersin. 
 
Sual: Serbest bölgenin dışına irade ile mi ihtiyar ile mi çıkılıyor? 
Elcevab: Bu günlerde çalıştığım konuda şunu tesbit ettim: Akla kapı açılınca, ihtiyar 
elinden alınmıyor. Eğer aklı yoksa ihtiyarı da yoktur. O kişi hazır zamana mübtela olur. 
Tamamen hayvanî hazlarla, kuvvelerle hareket eder. 
 
Nokta-i Nazar: An ile hazır zamanı birbirinden ayıran, ihtiyarın olması veya 
olmamasına bağlı. 
 
Sual: Akıl cebredici bir güçtür. İhtiyar ile mi sırr-ı teklif oluyor? 
Elcevab: Evet. Akıl güçtür, kuvvedir, motor gibi. İhtiyar ise onun dümenidir, 
direksiyondur. 
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül mekâna, tasavvur zamana bakıyor ya. Serbest bölge taakkul 
ile aklı içeriye aldıkları zaman, zamana hâkimiyet kuruyor taakkul. İşte o zaman an 
oluyor. 
 
İzahın devamı: Yani sübutî sıfattan olan ilmî meselelerde direk muhatab à 
tasavvurdur. Bu paragrafın başında da bu var. Fakat kudret sıfatını anlatırken insanın 
muhatab tarafı ise à tahayyül. 
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Külliyatta kudret sıfatı anlatılırken, tahayyül kullanılıyor. “Onlar kaba, vahşî bir 
kumandanın, devletin nizamatiyle, kanuniyle hareket ediyor” gösteriyor. Komutan yat 
diyor yatıyor, kalk diyor kalkıyor. Bu yatması kalkmasının ilk görüntüsü tahayyüldür. 
Henüz tasavvur yok. 
 

• Saltanat-ı Rububiyeti anlatırken  à tahayyülü kullanıyor. 
 

• Vücud-u haricî meselelerde  à tahayyül 
• Vücud-u ilmî meselelerde ise    à tasavvur 

 
• Bu noktada  emr-i nisbîlerin zemini    à tahayyül 

          emr-i itibarîlerin zemini  à tasavvur. 
 
Zemin demek, oradan besleniyor. İkisi tasavvurda ama beslendikleri zemin bunlar. 
 
İnsanlar “nazar oldu, sihirlendim, psikolojim bozuldu” zannediyor. Psikolojin 
bozulmuyor kardeşim. Bazı hâletler sana açıldı. Sen onu tanımlayamadığın için, başka 
anlam koyduğun için, onu kontrol edemedin. Kontrol edemediğin her şey seni kontrol 
ediyor. Onun tıptaki adı hastalıktır. Aslında sana açılan bir hakikattı o. Yani o sende 
uyandı. Mesela “ses duyuyorum” diyor, kendini hasta zannediyor. Oysa bu hastalık 
değil. “Şuradan bir şey geçti veya biri geçti sanki” der. Herkes ve her şey her yerde 
var. O anda sende kısmen aralandı. Bu hastalık değil. Bunu tanımlayamadığın için, 
bilemediğin için, izah edemediğin için, diğerlerinde de böyle bir yorum görmediğin için, 
o fazlalığı eksiklik zannettin. 
 
Sual: Hayal cihaz mı sistem mi? Mektubat 402 de: “Mide gibi duyguları; gözü, kulağı, 
kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi…” Burada cihaz olduğunu söylüyor? 
Elcevab: Hayal; âlem-i misalin âlem-i şehadete giydirdiği bir libastır. Bu sarih olarak 
Sözler 740 da geçiyor: “Hayal libasını giymiş…” Tahayyül onu kullanmaya başlayınca, 
o libas cihaza dönüşüyor, seni yapılandırıyor, tahayyüle malzeme veriyor. Hayal bizim 
dışımızda. Tahayyül ise cihaz değil, o bizde olan bir sistemdir. 
 
Emr-i nisbîlerin kökeni tahayyülde; Daha önce bunlar hep tasavvurda idi. Şimdi 
anlıyorum ki, emr-i nisbîler à tahayyüldeler. 
 
Sual: Değişti mi? Emr-i nisbîler tasavvurda değil mi? 
Elcevab: Şöyle değişti. Biz hep tasavvurdan besleniyorlar zannediyorduk. Oysa emr-
i nisbîlerin ve emr-i itibarîlerin kökenleri tasavvurdadır fakat emr-i nisbîler tahayyülden 
besleniyorlar. 
 
Aslında emr-i nisbîlerin kökeni tahayyülde de gözüküyor. Emr-i itibarîlerin kökeni de 
tasavvurda. Fakat ikisinin kökeni tasavvurda olduğuna dair kuvvetli emareler olmakla 
beraber, tahayyülde olduğuna dair emareler var ama zan dersinde ikisini tasavvura 

kullanılıyor. 
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koyduk. Sırf zanla alakalı delile binaen bu tesbiti oynatmak istemiyorum. Aslında 
insafla dikkat edersek emr-i nisbîlerin kökeni tahayyülde, emr-i itibarîlerin kökeni 
tasavvurda gözüküyor- genel olarak. Ne zaman anladık böyle olabileceğini? Zan 
okurken tasavvuru okuduk. Tahayyül ve hayali okumadık. Bu nedenle ikisini 
tasavvurda gördük. Fakat sonra hayali ve tahayyülü de okuyup bitirdikten sonra baktım 
ki, emr-i nisbîlerin kökeni tahayyülde de var. Külliyatın ruhuyla mantıken emr-i itibarîler 
tasavvurda olacak, çünkü düşüncedir vs. fakat emr-i nisbîler dış dünya olduğu için 
mekânı anlamlandırır, düşünce değildir. Emr-i nisbîler bizim dışımızdaki mekânlardır. 
Bu nedenle kökeni tahayyüldedir. Ama hala elastikli konuşmamın sebebi zan 
derslerinde emr-i nisbîler ve emr-i itibarîleri tasavvurda gördük. Evet, gördük ama 
tasavvurdaki yapılandırmasını gördük. Şimdi ise kökenini gördük. 
 
Misal: Bende öfke, hased, vefa var. Kökeni bende. Uyandığı zaman, bende değil o, 
ben ondayım. Fanus gibi veya sabunla yaptığımız balon gibi. Bu emr-i nisbî ve emr-i 
itibarî de öyle. Eğer bir fikir, bir his, bir hâlet, bir hatıra uyandığında -“bir öpmekte, bir 
lem’ada, bir lokmada, bir danede batma”- kökeni sende iken, seni içine alıyor, sen 
içindesin. Şimdiye kadar hep öfke bende, vefa bende diyorduk. Sende ama sana 
istemediğin şeyleri yaptırıyor. O zaman sen onun içindesin. O his seni 
hareketlendiriyor. Madem o bende, o zaman niye onu yönetemiyorum, o beni 
yönetiyor? Çünkü ben onun içindeyim. Şehvetin içine girdin mi, senin içinde değil o. 
Öfkenin içine girdin mi, yapamayacağın hiçbir şey yok. Hislerin kökeni bende iken 
aslında fikir, his, latife balondur, ben onun içindeyim. 
 
Te’yiden: Dimağ 13.dersde şöyle demişiz: “Yedi duygudan gelenlerin dimağda 
tahayyül teşahhus ettirip suret ve libas giydiren mahaldir; tahayyül. Tahayyülden 
gelenlerle emr-i nisbî inşa olur. Emr-i nisbîlerle vehim, zan, şüphe, düşünce, 
bilgilerimizi harmanladığımızda emr-i itibarîlerimiz aktif olur. O emr-i itibarîlerimiz sonra 
taakkule girer. Tefekkürle de vahiy müdahale olursa, tasdik’de ilim olur.” Yani 
tasavvura koymuşuz ama ucu tahayyülde. 
 
Aynen doğru. Emr-i nisbîlerin kökeni tahayyül, emr-i itibarîlerin kökeni 
tasavvurdur. Çünkü emr-i nisbînin mantığı şu: benim dışımda nisbî, nisbî, nisbî. 
Gördüğüm mekân. Onu içeriye alınca, tasavvurumda emr-i itibarîlerime dönüşüyor. 
Emr-i nisbîler tasavvurdaki vehim, zan, şüphe, malumat, bilgi vs. ile harmanlanıyor, 
emr-i itibarîler oluşuyor. Bu taakkule girer ve vahiy onaylarsa, ilim oluyor. Vahyin zıddı 
onaylarsa, batıl ilim oluyor. Demek tasavvur emr-i nisbîleri kullanıyor ama kökeni 
tahayyülde. 
 
Nokta-i Nazar: Emr-i itibarîlerim eyleme dönüşünce, şekle dönüşüyor yani dışarıda 
emr-i nisbî oluyor. Benim emr-i itibarîlerim kâinatın emr-i nisbîleri oluyor. Kâinatın emr-
i nisbîleri de benim emr-i itibarîlerim oluyor. 
 
“…mevcudun vücuduna, taksim-i aklî ile dört yoldan başka yol tahayyül edilmez.” 
(Lem’alar 186) 
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İzah: İmana da küfre de gidiş yolunun ilk mukaddemesi tahayyüldür. 

• Tahayyül;  à şekille düşünmek. 
• Tasavvur ise;  à şekilsiz düşünmek. 

 
Tahayyül; şöyle bir lavabo aynası gibi düşünme. Yani sırf şekillenilen alan değil. 
Şekillerin anlamlandığı, anlamların şekillendiği, kelamların libaslandığı yer! Baksana 
burada da mevcudatın vücuduna dört yol tahayyül ediliyor. Burada bir şekil yok! Öyle 
bir ayna ki sadece şekli değil, şekildeki içeriğini de gösterse, yani anlamına göre 
şekillense. O andaki duygularına göre şekil alsa, yani suret değil de simayı gösteren! 
 
Sual: Simamı gösteren ayna tahayyül mü? Yani benim hâletimi, hislerimi gösteren 
ayna tahayyül mü? 
Elcevab: Evet. Bak ben şu an senin suretinle muhatabım. Suret; tasavvurların, 
taakkullerin, hâletlerinin, fikirlerinin dışa vuruşudur. Ben seninle muhatab olunca, 
ilk tahayyülümle muhatab oluyorum. Aynanın rengi olmadığı gibi, dünyanın da rengi 
yok. Sen giydiriyorsun. Aynanın rengi olmadığı için aynadır. Aynanın rengi olsa, ayna 
olamaz. Senin iltizamın, itikadın, hâletlerin, fikriyatın, düşüncelerin simana yansıyor. 
Ben seni görünce ilk önce bende seninle muhatab olan sistemim tahayyüldür. Sonra 
tasavvurum. Senin de dışa vuruşun ilk tahayyüldür.  
 
Kalbden mananın çıkıp dimağın mertebelerine gelerek kelama dönüşme süreci; 
kalbden mana çıkınca, vicdana gelir -kartopu gibi ala ala çıkıyor- dimağa çıkar, oradan 
da alır. Sonra elbise giyecek. Bu manaya elbiseyi giydiren bir terzihane var. Tahayyül 
sistemi hayalde biçiliyor. O manaya uygun elbiseyi ta takar ya bulaştırır. Tekrar: 
kalbden mana meyillerimizden, hissiyatımızdan yani evamir-i tekviniyemizden çıkıyor. 
Vicdanda zihinden, iradeden, histen, latife-i rabbaniyemden alır ve dimağa gelir. Orda 
ilk itikaddan, sonra iltizamdan vs. ta tahayyüle gelir. Orda elbise biçilir. Elbise biç 
diyen sistem; tahayyül. Elbise biçilen terzihane; hayal. Hayal o manaya uygun 
bir elbise biçiyor. Vesvese Risalesinde: Eğer manalar münezzeh ama elbise rezil ise, 
giymez. Bulaştırır yani hafif temas eder. Vesveseli adam o teması, giydi zanneder. 
 

• Terzihane                         à Hayal 
• Emreden terzinin kendisi   à Tahayyül 
• Elbise ise à Kartopu gibi aldıkların toplamıdır, yani kelamdır. Kelam; elbisedir. 

 
Manalar kalbdekileri ve vicdandakileri alarak dimağın kalbe açılan kapısı olan 
iz’ana, iz’andan itikada, itikaddan iltizama, iltizamdan tasdike, tasdikten 
taakkule, taakkulden tasavvura, tasavvurdan tahayyüle. Terzihane denilen 
hayale tahayyül emreder ki, bu manaya uygun libas kes ve giydir. Kısacası;  
 

• Manalar                             à Kalbden.  
• Elbise giydir diye emreden    à Tahayyül.  
• Terzihane ise                          à Hayal.  



71.TAHAYYÜL 13_____________________________________________________ 

 329 

• Elbisenin kendisi                    à Kelam.  
 
Kalbde manalar var. Bu manaların kaynağı evamir-i tekviniyemiz. Kalbden latife-i 
insaniyeden vs. aldıklarıyla vicdana gelir. Vicdanda irade, zihin, his, latife-i 
Rabbaniyeden de aldı. Bu aldıklarıyla dimağa çıkar. Dimağdan kalbe, kalbden dimağa 
geçiş kapısı tam dimağın göbeğinde olan iz’andır. İz’andan girer ve doğru itikada gider. 
İtikad buna bir şeyler yükler. Sonra iltizama gider. Oradan yaşantısı, örf, an’ane, 
kültürü, şeairler, eğitim, yaşı, giydikleri vs. buna bir şeyler katar. Devam eder tasdike. 
Tasdik’de ilim var. İlimde kazanımlarımız var, tesbitlerimiz var, muhatab-ı İlahiye 
olmuşluğumuz, Risale okumuşluğumuz var. Bu ilim de ona bir şeyler kattı. Sonra bu 
bütünlük tasavvura gelir. Tasavvurda şüpheler, zanlar, tereddütler, manalar, 
düşünceler, bilgiler var. Bunlarla da harmanlandı. Tahayyül de emr-i nisbîlerden kattı 
ve tahayyül efendi aldı bu paketi, terzihaneye kendisi gitti ve dedi: “Ey hayalhane, ey 
terzihane! Buna uygun elbise giydir.” Emreden à tahayyül. Emredilen à hayal. O 
paketlenmiş manaya uygun elbise biçilir. O mana o elbise ile ree denilen bir yerde 
dışarıya çıkacak à o kelam. Kelam çıplak çıkamaz, çünkü haramdır, namahremdir. 
Tesettür lazım. Kelam çıkar ama üslub farklıdır. Bir yumuşak ses tonuyla söylemek 
var, bir de sert bir tonla söylemek var mesela.  Kelam o elbise ile boğazdan, ağızdan 
çıktıktan sonra, dışarıya gönderiliyor ve orda artık uçuyor. Orda insanın timsal-i sureti 
var, timsal-i misali var. O kelamda aklî özellikleriyle sirayet var, kalbî yapılarıyla in’ikas 
var, ruhsal yapısıyla insibağ var. O kelam benim. 
 
Nokta-i Nazar: Orda benim şahs-ı manevim var. Kelam, ruhlar arasında sefirlik 
yapıyor. 
 
Emr-i nisbîlerin tahayyülde olduğunu te’yid eden bir yer: “Çünkü bütün dünyanın 
mevcudatiyle kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o 
alakalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus âhireti bilmediğin için, ölümü 
idam-ı ebedî tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde…” (Lem’alar 209) 
 
İzah: Ölümü idam-ı ebedî tahayyül etmek. Sırf şekil değil. Şeklin önünü, arkasını ve 
içini doldurmak, anlamlandırmak. Ölüm şekil ya! Adam öldü, kefene sarıldı. Bunun 
arkası, ortası, önü ne olduğu henüz belli değil. Gözüken bu. 
 
İnsanın hususî dünyasını ya cehenneme ya da cennete çeviren ilk sistem. Sanki 
tahayyül dimağın gözü ama bu göz geçmişi, geleceği ve hazır an’a hâkim. Göz gibi sırf 
önündekini görmüyorsun. Kafamızdaki göz gibi sadece önündekini görmüyor. Geçmişi 
ile geleceğe yol açık olmakta olana bakmaktır; tahayyül. 
 
Hazır an’a bakarken aynı anda hem geçmişi hem geleceği hazır an gibi üç zamanı aynı 
anda görüyorsun. Gördüğünü aynı anda anlamlandırıyorsun. Üç farklı şekli (yani üç 
zaman) ve ona bağlı olan manaları aynı anda düşünme mekanizmasındaki 
melekemizdir. Tahayyül üç zamana birden bakıyor ama gördüğünü hemen anlama 
dönüştürüyor.  
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Nokta-i Nazar: Hakikatı ayn-ı zahirde görüyor. Yani hakikatı anda görüyor. 
 
Misal: “Bir zaman karanlıklı bir gurbette, karanlık bir gecede, zulmetli bir gaflet içinde, 
hal-i hazırda olan bu koca kâinat; hayalime camid, ruhsuz, meyyit, boş, hâlî, müthiş bir 
cenaze göründü. Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, müdhiş tahayyül 
edildi. O hadsiz mekân ve hududsuz zaman, karanlıklı bir vahşetgâh suretini aldı. Ben 
o hâletten kurtulmak için namaza iltica ettim. Teşehhüde “ettehiyyatu” dediğim zaman 
birden kâinat canlandı; hayatdar, nurani bir şekil aldı, dirildi. Hayy-ı Kayyum’un parlak 
bir âyinesi oldu. Bütün hayatdar eczasıyla beraber, hayatlarının tahiyyelerini ve 
hedaya-yı hayatiyelerini daimi bir surette Zat-ı Hayy-ı Kayyum’a takdim ettiklerini 
ilmelyakîn, belki hakkalyakîn ile bildim ve gördüm.” (Şualar 94) 
 
Bütün hayattar eczasıyla: ölüyü ölü zannediyor. Ölüyü ölüler ölü zanneder. Petrus, İsa 
as’a demiş ya: “Ey Allah’ın peygamberi! Müsaade et, ölen babamı gömeyim.” İsa as: 
“Ya Petrus! Bırak ölüyü ölüler gömsün.” Babası iman etmediği için zaten ölüydü. Diri 
gibi gözüken mezar-ı müteharrik bedbahtlar var. Bunlar zaten ölmüş. Ölen ölmez ki 
zaten. 
 
Bu manalar kime veriliyor? à İsteyene verilecek. Bize niye veriliyor? à İstediğin için 
verildi. Şu anda verilen yani bu verilenler ne işe yarayacak? à Şimdi verildi mi? Sonra 
da verilecek! Verilene verilecek! Bu kadar insanlar içinde niye bana verildi? à18.Söz: 
en çok sen istedin. 
 
Sual: Niye en çok ben istedim? 
Elcevab: En ihtiyaçlı olan sendin. Herkesin ihtiyacı var dersen à sen bunun farkına 
vardın. Onlar farkına varmadı. Diğerleri ile arandaki fark bu. 
 
İzah: Burası ne müthiş bir yer! Uygulamalı her şeyi izah etti. 
1. Kâinat hayaline; cansız, ruhsuz, meyyit, boş, hâlî, müdhiş bir cenaze göründü. 
Hayaline göründü. Geçmiş zaman dahi bütün bütün ölü, boş, meyyit, müthiş tahayyül 
edildi. 

 
• Hayaline    à göründü. 
• Tahayyülüne   à edildi. 

 
O hadsiz       à Mekân (Hesapsız. Sayısız. Çok. Belirli olmayan) 
O hududsuz  à Zaman (Belirleyip durduran yok Buraya kadar denilmiyor. 

               Hudut yok. Hepsi tek vücud. Parça parça yok.) 
                

“Hayali” masdar. “Tahayyül” ziyadeli masdar. Tahayyülüne tasarruf ediyor ve 
hayalindekiler daha başkaya dönebiliyor. Hayalin içinde tahayyül ediliyor. 
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Hayaline görünüyor. Şimdiki zamanda. Tahayyülü ise hayalindekilere tasarruf ediyor. 
Bunu geçmişiyle veya geleceği ile anlamlandırıyor. 
 
Hayal mutlak, benim dışımda ve benim tasarrufumda değil. Hayalde gözüküyor. 
Mutlak ve muhit olan âlem-i misalin insandaki karşılığı; hayaldir. Âlem-i misal 
âlem-i şehadete libas giydirdi. Bu libas herkese göre farklı. O libas senin hayalindir. 
İşte tahayyül oraya yani o libasa girerse, hayalinde tasarruf ediyor. Tahayyül hayalde 
tasarruf ediyor. Evirip çevirip, devirip değiştiriyor. Elbiseyi kendisine göre değiştiriyor. 
Âlem-i misal; hususî dünyamızı oluştururken herkese uygun âlem-i şehadete elbise 
giydiriyor. Senin için giydirdiği elbisenin adı; hayal. Kâinatı ağlar gören evladını 
kaybetmiş bir anne buna misal. Mesela bir cenazeye gittin. Mezarı gördün. Âlem-i 
misal hemen sana uygun âlem-i şehadete bir elbise giydirdi. Senin gördüğün hayal. 
Tahayyülünle o hayaline giriyorsun ve orda tasarruf ediyorsun. Bu dersleri 
hatırlıyorsun, okuduklarını hatırlıyorsun: “ölüm terhistir” gibi şeyler. Bunlarla o hayalini 
değiştiriyorsun. Ne ile? Tahayyül ile. 
 
2. Varlığın kendisi à mekân. Varlık andadır. Andakilerin sıralanması ise à zaman. O 

mekânların anlarını sıralayan àzaman. Zaman ve mekân à görecelidir, nisbîdir. 
Bakana ve düşünene göre farklılık arz ediyor, farklı anlamlanıyor. 
 
Eğer sen o sıraya konan anlardaki mekânların sırasını değiştirebilirsen geçmişe ve 
geleceğe geçebilirsin ve âleminde yapıyorsan âleminde şu anda hem geçmişi hem 
de geleceği yaşarsın. Mekânların dizilişini zaman yapıyor! 

 
Benim bir sürü geçmişim var, bir sürü de geleceğim var. Ben bu sıralamaya 
mahkûmum. Bu sıralamayı zaman yapıyor. Biraz gücüm olsa, sırayı değiştirsem, 
geçmişi önüme, geleceğimi de arkaya koyabilirim. Zaman şeridi yani bant zamandır, 
şerit de o banttaki motor ve diğer parçalar gibi objelerdir, eşyadır. Eşyaların birbiriyle 
ilişkili ve çelişkili sıraya konması, sana rağmen bunları hareketlendirmesini zaman 
yapıyor. Âleminde üç zamanı yaşama imkân olur. Bast-ı zaman ve tayy-ı mekân gibi. 
Zamanın arkasına geçersen, sıralamanın arkasına geçersin. Eğer tahayyülün arkasına 
geçersen, mekânın da arkasına geçersin. 
 
Hani bazıları der ya: “Oradan birisi geçti galiba” veya “bir ses duydum sanki”. Bu 
rahatsızlık değil, hayal da değil. Oraların biraz üstü açıldı. Nasıl açılıyor oralar birden? 
Bunun sebeplerinden bir tanesi şu: Küçük çocukken onun yanında veya ona cinlerden, 
hortlaklardan, mezarlıklardan bahsedilmişse, serbest bölgeye böylelikle çok malzeme 
veriliyor. Artık o içeriye giren her konuşma serbest bölgede yapılandırıyor ve realitede 
karşılığını arıyor. Mesela açlığımın karşılığı yemek. Serbest bölgeye de sokulan her 
bilgi mutlaka arayışa giriyor. Mutlaka bulması lazım kendisini. Serbest bölgede o 
canlıdır ve eşini arıyor. Her kafaya atılan eşini yani aslını, karşılığını arar. 
 
Sual: Üstad da o hâletin karşılığını mı aradı? Ve namazda buldu? 
Elcevab: Evet, namaz bulma yöntemidir. 
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Serbest bölge kişinin hususî dünyasıdır. Senin tasarrufunda değil burası. Serbest 
bölgenin özelliği olan dört tane madde var. Serbest bölge; bizde olup bizimle alakası 
olmayandır. Fakat insanı cami ve küllî yapıyor, donukluktan kurtarıyor. 
 
Sual: “Zannın çoğundan sakının” nereye bakıyor? 
Elcevab: Tasavvura bakıyor. 
 
Sual: Sakınamıyorsam niye sakınamıyorum? 
Elcevab: Zanlarına vücud veriyorsun, zanlarından korkuyorsun. “Ben ne biçim 
adamım” diyorsun. “Sakının” derken ona anlam verme demek yoksa elbette zan 
olacak.  
 
Zanların ve vehmin karşısına 

1. Delil 
2. Bürhan      ile çıkacaksın. 
3. Hüccet  

 
Serbest bölgeyi o anda yani tazyikat anında bloke etmenin en tesirlisi namaz kılmaktır. 
Üstad namaza iltica etmiş. Allah Resulü de namaza iltica edermiş. Sıkıntısını 
gidermenin bir yolu namaz imiş. 
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölgede olma nisbetinde cesettesin, beden hayatındasın. 
Onun göstergesidir. Serbest bölgeden çıkmak o zaman cesedin arkasına geçmek ile 
mümkün. 
 
Tekrar: Eğer sen o sıraya konan anlardaki mekânların sırasını değiştirebilirsen 
geçmişe ve geleceğe geçebilirsin ve âleminde yapıyorsan âleminde şu anda hem 
geçmişi hem de geleceği yaşarsın. Mekânların dizilişini zaman yapıyor! 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
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Geçmiş ve geleceği sen şöyle zannediyorsun: Geçmişime geçeyim, o zaman 
Yedikule’de değilim. Öyle değil işte, şöyle: Geçmişine geçersin ama şimdiki Yedikule 
değişmemekle beraber senin Yedikule’n değişiyor yani realitedeki değişmiyor. 
Realitede var mı geçmişin? Yoktur, sende vardır. Hakikatı var, vücud-u haricîsi var 
ama seninle alakası yok. Onun nefs-ül emirdeki vücudu sende değil. Senin, sendekine 
alakan var. 
 
Bu masa nefs-ül emirde vardır. Seninle hiç alakası yok. Fakat bu masa sende bir şey 
oluşturmuş, onunla alakalısın. Bununla alakalı değilsin. Buraya bakmanın sebebi, 
sende oluşanı devamlı canlı tutuyor. Mesela şu şeyin aynada gözükmesi için, aynanın 
karşısında durması lazım. Saklarsam, aynada gözükmez. Aynen öyle de senin 
âleminde bu masa devamlı gözükmesi için, devamlı bakman gerekiyor. İşte bu âlem-i 
şehadet de dünyamızı oluşturması için, dünyaya bakman gerekiyor ki senin dünyan 
canlı olsun. Ama adın gibi bil ki, senin kafandaki dünya senin hâletine, rengine, 
hissiyatına göre değişkendir. Fakat âlem-i şehadet seninkisine göre değildir. Yani sen 
beni nasıl görüyorsan, ben öyle değilim. 
 
Sual: Mesela Abdülkadir-i Geylani Hazretleri gibi siz de on gün önceye gittiniz, hatanızı 
düzelttiniz, geldiniz. Ama ben o hataya şahidim. Beni de mi değiştirdiniz? 
Elcevab: Birinci güç, kendi âlemini değiştirir. İkincisi: gücüm yeterse senin âlemine de 
girip içini değiştiririm. Sen hatırlamazsın bile. Veya düzelttiğimi de gösteririm sana. 
İki türlü terbiye var: 1.Ben sana anlatırım. Dışarıdan içeriye malzeme gönderip tamir 
ederim.2.Ustalar ise; sana malzeme vermez. Girer içeriye düzeltir, tamir eder, çekip 
gider. 
 
İki türlü insan terbiyesi var: Mesela ilim ile seni yapılandırırım. Peygamberlerde ise 
insibağ var. İlim, ikinci derecededir. 1.İlim ile sirayet, akla bakar. 2.Kalbde, hissiyatta 
in’ikastır. 3.Ruhda insibağdır. Peygamberler mucizeler vasıtasıyla adamın içine girer, 
ruhunu düzeltir, değiştirir ve gider. Asrın imamları da çoğunlukla öyledir. Üstad ikinci 
derecede ilmiyle tamir eder. İlim o kadar üstün değil. Allah’ın sübutî sıfatındandır; ilim. 
Zatî sıfatında ilim yok. Şuunatında da yok. İlimden üstündür muhabbet, şefkat, sürur, 
şevk vs. Zattan, Şuunat-ı zatiye süzülmüş. Şuunat-ı zatiyeden, Sıfat-ı zatiye süzülmüş. 
Sıfat-ı zatiyeden, Sıfat-ı subutiye süzülmüş. Sıfat-ı subutiyeden, Esma-ül Hüsnalar 
süzülmüş. Esma-i Hüsnalardan, Esma-i İlahiye süzülmüş. Esma-i İlahiyeden, Esma-i 
fiiliyeler süzülmüş. Oradan da âlem-i şehadet almış. İlim sübutî sıfatta diye Şuunat 
ilimsiz değil. Süzülen bu ise orda ne var düşün. 
 
İzahın devamı: Bundan dolayı tahayyüle zaman giriyor. Zaman girince geçmişi, anı ve 
geleceği anda yaşayabilirsin. Senin âleminde mekânların andaki hâletlerinin de 
sıralamasını değiştirip anda farklı mekânda farklı zamanı yaşarsın! Bunu da Allah-u 
âlem à Hayy-ı Kayyum isimleri yapıyor. 
 

• Hayy   à mekânı 
• Kayyum ise  à zamanı             

anlatır. 
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O zaman Hayy-ı Kayyum à mekândaki zamanların sahibi demektir. Zaman mekâna 
göre nisbîdir (görecelidir). 
 

• Zamanın sureti à Mahlûktur. 
• Zamanın hakikatı à Levh-i mahv ve isbattır. 

 
• Tesbih taneleri à Mekân 
• Tesbihin ipi ise à Zaman 

 
• Tahayyül à Mekân 
• Tasavvur à Zaman 

 
• Zaman à Mekânların birbirlerine karman çorman olmasına mani. 
• Zaman  à Mekânı sıralayarak tutuyor. 

 
Mekânların öncelik sonralık olmazsa, mekânlar karman çorman olur. Mekânların 
birbirine girmemesini ve ahenkli olmasını sağlayan, anlama göre sıralanmasını 
yapan; zamandır. 
 
3. Herkesin ortak olan noktaları kâinat ve hayali. Bu hayaline düşeni anlamlandıran, 

anlamsız kılan à kişinin tahayyülüdür. 
4. Hadsiz      à hissiyata 

Nihayetsiz à o hissiyatların nihayet meratibleri 
5. O hayalinde görünenlere sen ciddi mukabele, alakadar olursan à tahayyül. 
 
Buna delil: “Sen dahi bu seyyah gibi o zaman git, orada dinle. O da kendini Kur’an’dan 
evvel orada tahayyül ederken gördü ki: Mevcudat-ı âlem perişan, karanlık, camid ve 
şuursuz ve vazifesiz olarak hâlî, hadsiz, hududsuz bir fezada; kararsız fani bir dünyada 
bulunuyorlar.” (Şualar 135) 
 
İzah: 

• Şuurlu olarak hayalini kullanan à tahayyül. 
• Hayal à masdar, sistem. 
• Tahayyül ise à hayalde olanın yönünü, manasını, anlamını belirliyor. İnsanın 

dimağındaki diğer mertebelere alakasıyla şuur halini alıyor. 
 
Tahayyülden gelen o resimler, dimağın bütünselliği ile şuurlanıyor. Bütünsellik olursa 
şuurlanıyor. Yani o gelen tasavvurun imbiklerinden geçiyor, akla giriyor. Aklın içindeki 
sıfatlarla boyalanıyor. Tasdike gidiyor, iltizama gidiyor, sonra itikada gidince, bu 
şuurlanıyor. Yani dimağın bütünsellik halini alan her şey şuurdur à 1.Şuur. Dimağın 
bütünlüğü 1.Şuur’dur. 2.Şuur ise vicdanın bütünlüğü ile oluyor. 
 

Bunların bütünlüğünden à hâletler. 
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“…şu kubbe-i minayı dolduran yüksek İlahî ve tatlı sadalarına iştirak ettiğini tahayyül 
etsin. Kuvve-i hayaliyesi daha keskin olanlar da kâinat mescidinde bütün masnuatın 
teşkil ettikleri halka-i zikirlerine girsin, şu fezayı velvelendiren o sadaları dinlesin.” 
(Mesnevi-i Nuriye 73) 
 
İzah: Tahayyül; dimağın, dimağ sisteminin içinde bir sistemdir. Hayal ise kuvvedir. 
Allah-u âlem kuvve-i hayaliye histir. Çünkü güçtür. Bu his de vicdandaki histedir. 
Kuvve-i hayaliye güçtür, kuvvettir. Tahayyül ise buna yön veren dümendir. 
 
Kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, kuvve-i şeheviye vs. bunlar kuvvedir. Kuvve güçtür. 
İnsanda kuvvenin adı histir. Bu his enerjidir. Bunun üstü akıl olur, tasavvur olur, gadab 
olur, şehvet olur. “Kudret vücud-u hissî giydirir” diyor Sözler 702’de. Ruhun vücud-u 
haricîsi olur o his. Lem’alar 240’da da: “O Kadir-i Mutlak emr-i Kün Feyekün ile, o 
hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle, o yazıya sürülen ecza gibi, gayet kolay ve 
suhuletle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye 
vücud-u haricî verir, göze gösterir, nukuş-u hikmetini okutturur.” Kuvvet; ilmî 
yazılımlara vücud-u haricî veriyor ve ilimden kudrete çıkartıyor. 
 
Vücud-u hissî à zahiri his, batını güç. Mesela öfke bir güçtür. Sende duruyor. 
Konsantre olunca güç oluyor. Neye konsantre oluyorsan, o güç oluyor, ya sporda, ya 
şehvet, ya gadab. Dışarıdan gelen güzel haber seni nasıl heyecanlandırır, enerjine 
enerji katar. Kötü haber de tam tersine var olan enerjini yok ediyor. Çakmaktaki sıvı 
gaz his’e misal. Sıkıştırılmış olarak sıvı gözüküyor. Çakmağı çakınca uçuyorken ateş 
çıkıyor, bu güçtür. Konsantre olunca, o güç aktif oluyor. Konsantre olmadan önce o 
güç hali ruhtaydı. Bu his uyuyor. “Fitne uyuyor. Uyandırana Allah lanet etsin” deniliyor 
ya! His dahi uyuyor, konsantre ile uyanıyor. Çekirdek gibi değil. Çekirdek güneşten ışık 
alır, topraktan element alır, yağmurdan su alır, ağaç olur. Sende şehevî, gadabî, vefa, 
anlayış, farkındalık gibi birçok hisler var. Şu anda var mı? Yok. His, dışarıdan bir şey 
almıyor. Batındı, vücud-u haricîye dönüştüğü zaman seni içine alıyor, balon oluyor. 
Adamı artık o his sevk ediyor. O balon gibi his adamın gözünü kullanıyor, yumruğunu 
kullanıyor, ağzını kullanıyor. O his bizi kaplıyor, bizi aşıyor. Bu güç ruhta nerde idi ise, 
iman da ruhta öyledir. İman da böyle bir güçtür. Spor yapanın gücü konsantre ile aktif 
olduğu gibi, iman da tefekkürle aktif oluyor. Bu sefer iman senin içinde değil, sen 
imanın içine giriyorsun. “Şuur-u imanî” bunu ifade ediyor yani şuur-u imanî; uyanan 
imanın içine sen giriyorsun. 
 

• Noktalı “i”  à O senin içinde manasındadır.  
• Takkeli “î”  à Sen onun içindesin manasındadır. 

 
İman hem nurdur hem kuvvettir. Bir güç var sende, “bak, bak” diyor. Başka bir güç 
“bakma, bakma” diyor. “Bakma” diyen güç imandır. İman öyle bir anlayış, seziş, 
inanmak gibi bir şey değildir. 
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İmanın sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti;  
• Sureti  à Eylemde; sima, şapka, namaz, tesettür, oruç. 
• Kanuniyeti  à İnsandaki hâlet-i ruhîyeler. 
• Hakikatı        à Esmaların bütünlüğü ki mec’ulde. 
• Mahiyeti       à Zatındadır. Mahiyet-i zatiyesindedir. 

 
Sual: Eyleme misal verebilir misiniz? 
Elcevab: Şapka, zünnar, namaz, oruç gibi imanın alameti, yani imanı olup olmadığını 
gösteren. Batına girilemediği için zahirdeki alametlerle hükmedilir. Bu nedenle şapka, 
zünnar küfür alametidir. İşârât-ül İ’caz da izah ediyor. Sima da dışarda gözükendir. Bu 
da eyleme yani imanın suretine girer. 
 
Sual: Hâlet-i ruhîyelere nasıl örnek verebiliriz? 
Elcevab: Şefkat etmek, hakkından vazgeçmek, huzur, milleti ezen şeyler seni ezmez, 
ölüm seni çökertmiyor, cennet-asa hâletler, “fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti”, cenneti 
burada yaşatıyor. 
 
İmanın hakikatı mec’ul’de, yani “bendeki O, Ondaki ben”. Orda artık iman yok. İman 
gaybadır. Şahid olduğun bir şeye iman teklif edilmez. Sen mec’ule geçsen, fenafillah 
olsan, artık şahidsin. Orda iman denilmez artık. Şahid olduğu için şehiddir, çünkü 
bedensel hayatı şehid oldu. Allah Resulü asm miraçta kelamına ve rüyetine mazhar 
olmuş. Artık gayb değil ki Allah. Fakat imanın gayb oluşu mahiyetindendir, çünkü o 
Allah’tadır. 
 
Sual: Bu manada iman hep gayb kalacak o zaman. Hiçbir zaman ulaşamayacağız? 
Elcevab: Böyle diyen de var, iman eylemdedir diyen de var. Cahile iman mahlûktur 
deme! 
 
Sual: İman surette mi mahlûk? 
Elcevab: İman surette mahlûk, kanuniyette mahlûk ama hakikatı ve mahiyeti mahlûk 
değil. Huzur, haz insanın ruhunda olduğu için, ruh mahlûk olduğu için, kanuniyette 
iman mahlûktur. 
 
Sual: Bazıları imanın mahlûk olduğunu kabul etmiyor. Bu doğru mu? 
Elcevab: İman surette ve kanuniyette mahlûktur ama hakikat ve mahiyette mahlûk 
değildir. Mahlûk derken de illa atom cinsinden olmak zorunda değil. Ruh mahlûktur 
ama atom cinsinden değildir. Merhamet de mahlûktur, yaratılmıştır, kudret vücud-u 
haricî vermiştir. İlmî vücudlara kudret taalluk ederse, mahlûk olur. 
 
Çekirdekteki program ilmî vücuddur. “Kanunlar âlem-i emirden gelmişler fakat kudret 
ona vücud-u haricî giydirmemiştir” diyor (Sözler 517). Ruhun kanun tarafı da var ama 
kudret ona vücud-u haricî giydirmiş. Zîhayat, zîşuur, vücud-u harici ve kanun-u emr 
giyince; ruh mahlûk olmuş. Bir program, ilmî vücuddur. Eğer o ilmî vücuda kudret 
taalluk ederse, o mahlûk olur. 
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İnsandaki hâletler mahlûktur. Şefkat mahlûktur, ruh mahlûktur. Cehalet şurada: mahlûk 
denilince, atom zannediyor. Duygular da mahlûktur ama atom değil ki. Atom; 
mahlukiyetin en kesif sürecidir. 
 
Sual: Sırr-ı iman, imanın mahiyeti midir? 
Elcevab: Hayır. Mahiyetinde sır yok. Mahiyeti nasıl bilmiyoruz ki. İşârât-ül İ’caz 42 de: 
“İman, Sa’d-ı Taftazanî’nin tefsirine göre: ‘Cenab-ı Hakk’ın istediği kulunun kalbine, 
cüz-i ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur’”. İman zatından bir nurdur. Allah’ın 
en çok sevdiği imandır. Onu sana vermiş. Onunla seni sevdiğini gösteriyor. Allah bizi 
bildiğini rahmetiyle bildiriyor. 
 
Evvel ahir tavsiyem: Sakın, sakın, sakın doğrularınızı kimseye onaylattırmayın. 
Yoksa o seviyede olmayan, o nimete haiz olmayan kişi, Allah ona o hakikatı 
vermemişse, o nimetin hakkında şüphelendirir seni! Bu sefer Allah’ın nimetine 
şüphe edersin. Sakın sizce doğrularınızı -siz siz olun- kimseye doğrulattırmayın. 
Külliyatta gördün ise à yürü. Yoksa bedihî bir şey hakkında şüphe uyandırır. 
Şüphe uyanması demek, Allah’ın ihsanına zanla bakarsın. Üst makam iken 
nimet-i İlahiye nıkmet olur. 
 
“Çünkü İlm-i Usul’de tasavvur-u küfür, küfür değil ve tahayyül-ü şetm, şetm olmaz.” 
(Kastamonu Lahikası 8) 
 
İzah: 

Tahayyül; serbest bölge diye isimlendirdiğimiz yerin bir sistemi. Mesuliyet 
bölgesi değil. İşte mesuliyetin olmadığının bir delili de burası.  
 
Tahayyül-ü şetm. Tasavvur-u küfür. 

 
 
 
Bu bölgenin serbest olduğunu Lem’alar 75 de ve Sözler 278 de söylüyor.Eğer serbest 
bölge olmamış olsaydı, mesuliyetler olurdu. Burada gömülü kalıyor. Çünkü küfür, 
günahlar zulmet olduklarından diğer yerlere sirayet etmiyor.  

 
Metnin devamında: “Hasene ise nuranî olduğundan, tasavvuru ve tahayyülü dahi 
hasenedir. Çünkü âyinede nuranînin timsali ziya verir, hasiyeti var; kesifin misali 
ölüdür, hayatsızdır, tesiri yoktur.” 

 
Sevaplar, iyilikler, haseneler, servetler, miraslar à nurdur, vücudîdir, sirayet eder. 
Babanın serveti, babanın iyiliği, babanın sadakası, babanın nikâhı, babanın kıldığı 
namazlar sana sirayet eder. Günahları ise sirayet etmez, çünkü ademîdir. “Vela teziru 
vaziretuv vizra uhra” sırrınca! Herkesin değeri kendindendir, zatındandır, neslinden 
değildir. Muhakemat 25: “Bir şeyin şerefi neslinde değildir, zatındadır.” 

Serbest bölge 
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Sual: Babanın mirası, serveti sana kaldığı gibi günahı, adağı da mı yükleniyor? 
Elcevab: Hayır, çünkü günahlar zulmettir, sirayet etmez. Aynayı güneşe tutarsan bana 
yansıtır ama aynada yansıyan yılan karşıya yansımaz, çünkü zulmettir. Babanın 
sevabı, mirası güneş gibidir. Sana yansıtır ama günahı zulmettir, o yansımaz. 
Eğer miras haramsa, bundan kesin emin isen, kesin ıttılaın varsa, bu miras değildir. 
Bunu sahibine iade edeceksin. 
 
Tahayyül-ü küfür, küfür değil. Tasavvur-u küfür, küfür değil. Tahayyül-ü nur, nurdur. 
Tasavvur-u nur, nurdur. Bizde tek yönlü çalıştırıyor Allah, elhamdülillah. Mesela 
yaptınız bir sevap, belki vazgeçersin diye hemen o sevap yazılır. Yaptınız bir günah, 
belki tövbe edersin diye gece onikiye kadar beklenir. 
 
Sual: “Vur, vur, vur” diyor kafada? 
Elcevab: Dediği halde vurmazsan, Allah Resulü asm diyor ki “o sevaptır”. “Ey 
ashabım! Küçük cihaddan büyük cihada gidiyoruz.” İçinde doğanı konuşmadıkça, 
yapmadıkça sevaptır. Yani serbest bölgendekiler eyleme dönüşmedikçe, sevaptır. 
 
Metnin yukarısında: 
“Öyle de, à kalbin ve 
               à hayalin 
 
İzah: Hayale à ayine diyor. Hayal aynana gelir. Bu geleni alır almaz, değerlendirmeyi 
tahayyül yapar. Hayalde galiben ihtiyarsız olur, gelir. Tahayyülde ihtiyar var. 
Hayaldekileri kendi mal eder tahayyül. Bu hayal aynasında aksedeni, yönünü, 
mahiyetini değiştiren insandaki tahayyül. Hayalindekini yapıp yapmaması, ona anlam 
verip vermemesini à cüz-i ihtiyarisi ile yapıyor. Demek ki cüz-i ihtiyarinin de dört 
mertebesi var: sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti. Geçen hafta konuşup 
yazdığımıza delil oldu burası. Çünkü hayal aynasındakileri evirip, devirip, çeviren ve 
kendi âlemine göre şekillendiren, tasarruf eden à tahayyül olduğu için, cüz-i ihtiyarinin 
sureti serbest bölgede. 
 
Cüz-i ihtiyarinin à Sureti    à Serbest bölge 
                            à Kanuniyeti      à Taakkul 
                            à Hakikatı          à Tasdik 
                            à Mahiyeti        à İltizam 
 
Cüz-i ihtiyari ile hayal aynasındakini değiştiriyorsun. Cüz-i ihtiyarinin burada ne işi var 
dersen, sureti burada. 
 
Nokta-i Nazar: Demek ki hiçbir şey suretine ulaşmadan kemale eremiyor. Yani akla 
kapı açacak ki, suretine akıl ulaşsın. 
 

âyinelerinde rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve 
çirkin ve küfrî hatıralar zarar vermezler.” 
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Kemal-i etemm dördünün cemidir (suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet). Tarihçe-i 
Hayat’da mukaddemesinde Üstadın altı tane sıfatını anlatıyor. Bir tanesi iktisadı. Üstad 
hayalinde bile israf etmemiş. Sayfa 14: “Mesela Üstad, bu yüksek iktisadcılık kudretini 
sırf yemek, içmek, giymek gibi basit şeylerle değil; bilakis fikir, zihin, istidad, kabiliyet, 
vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevî ve mücerred kıymetlerin israf ve heder 
edilmemesi ile ölçen bir dâhidir.” Üstad cüz-i ihtiyarinin suretine bile hâkim. Verin bana 
hayalinizi, verin bana dininizi. Hayaline hâkim olan dinine hâkim olur. Hayaliniz 
gibi yaşarsınız, hayaliniz gibi iman edersiniz. 
 
“En nihayet hayal ise selasil-i cibalden bir daire-i muhiti tahayyül eder ki, semanın 
etrafına temas ediyor.” (Muhakemat 65) 
 
İzah: Hayal, tahayyül ediyor. Tahayyül ziyadeli masdardı ve kişinin kendi üzerine 
döndürüyordu. Hayal ise masdardır. Tahayyül, hayalden çıkar. Hayalsiz tahayyül 
olmaz. Çünkü sistemin malzemesi bu. 
 
Sual: Hayalden çıkar tahayyül dediniz. Yoksa hayali tahayyül mü çıkarıyor? 
Elcevab: Sistem var ama sistemin ne olduğunu bilemezsin. Misal her taraf karanlık 
olursa, gözün bir anlamı olmuyor. Nur ile gözün anlamı ortaya çıkıyor. Aynen bunun 
gibi, hayalim olduğu için tahayyülümü anladım. Tahayyülüm hayali kullanıyor ama 
hayal tahayyülümü bana gösterdi. 
 
10.03.2019        Küçükçekmece/İstanbul 
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Serbest bölgeye hâkim olmak, hâkim olmaya çalışmamakla olunur yoksa o sana 
kesb-i şiddet eder. Çünkü “reddedilen arzular, kesb-i şiddet eder” diye Barla 
Lahikasında geçiyor. Bir şey yapmak istiyorsun, reddediliyorsun. Reddedilen arzular, 
kesb-i şiddet eder, şiddetlenir. Dimağa hâkim olamayacağından dolayı, o sana 
şiddetleniyor, çünkü olamazsın. Peygamber asm da sıkılmış. Serbest bölgeye 
tamamen hâkim olmak demek, zıtlardan sıyrılmaktır. O da vacibleşmektir. Allah’ın 
ilmi niye sonsuzdu? Çünkü zıddı olan cehalet yok. Allah’ın kudreti niye sonsuzdur? 
Çünkü içinde zıddı yok, acizlik yok. İnsan ise a’la-yı illiyyinden esfel-i safiline kadar 
uzanabiliyor, yani nihayetsiz yukarıdan nihayetsiz aşağıya kadar. Bunun sebebi: insan 
zıdların cemidir. İnsanı anlamlandıran, zıdların cemi olan serbest bölgedir. Fakat bu 
demek değildir ki, tamamen bırak, hiç hâkim olmaya çalışma. Ona hâkim olmak ve 
kendi lehine çalışması için birinci yöntem terklerdir.  
 
Soruyorlar: Abi, Hizb-ül Kur’an okuyorum, Risale okuyorum, derse gidiyorum vs. ama 
yine sıkılıyorum? Cevabım: Bu insan, hastalandıktan sonra bunu yapıyor. Bu zordur. 
Tıpta da olduğu gibi, basit bir dikkat ile hastalığın çıkmasını önlersin ama çıktıktan 
sonra basit bir dikkat yetmez artık. Mesela tuzuna dikkat edersin, tansiyonuna hâkim 
olursun. Ama tansiyon çıktıktan sonra ilaçsız zor. Sen tahrip oldun oldun oldun. Bir 
haftada iyileşmeyi bekliyorsun. Bir hafta Risale, Hizb-ül Kur’an okumakla düzelmez 
insan. Bu emeğe hakarettir. On beş günde, bir ayda, bir senede hâkim olmaya 
çalışıyor. Ben otuz senedir hâkim olamadım, sen üç senede mi hâkim olacaksın? 
Girmediğin yer kalmadı, seyretmediğin pislik kalmadı, sonra bir anda düzeleceksin? 
Böyle bir şey yok. Niye ben düzelemiyorum diyor. Çok bozuksun ondan! 
 
Demek birincisi terkler olacak. Kastamonu Lahikası sayfa 148 de amelden önce def-i 
mefasid diyor. Terk etmek, celb-i nef’aya racihdir. Def-i mefasid terk demektir. Celb-i 
nef’a ise ibadetleri yapmaktır. El-Kuddüs. İlk önce temizlik, yani def-i mefasid. Mesela 
nafile namaz mı kılacaksın? Nafile kılmadan önce evini temizle, o daha hayırlı. Evin 
çöplükse, oraya ruhanî gelmez, ervah-ı âliye gelmez. Temizlik yapmamışsan, 
bulaşıklarını sabaha bırakırsan, o zemine ervah-ı âliye inmez. Uçak inmesi için pist 
lazım. 
 
Küçük yaştan beri vakıf dahi geldi sordu bana: “Abi, ben niye sıkılıyorum?” O zaman 
anladım ki, maddî pislikler olduğu gibi -mutfak, ev gibi- manevî pislikler de sıkar. 
Dershanede hased mi var? Manevî bir pisliktir bu. Gıybet mi var? İftira mı var? Kimi 
itham ettin? Sen başkasını gıybet ve iftira yaparak, helallik dilemeden mutlu mu 
olacaksın? Hased, kin, adavet, gıybet, taassub, kendi hissiyatını esas alıp kimseye 
hakk-ı hayat vermemek à manevî pisliklerdir. İnhisar-ı zihniyet, hubb-u nefisten gelir. 
Bunlar hastalıktır. İmam-ı Rabbanî Hazretleri: “Baş olma sevdası, en son kalbden 
çıkan emraz-ı kalbiyedir.” En son bu çıkıyormuş. Cinsellik çıkabiliyor, maddeperestlik 
çıkabiliyor, şöhret çıkabiliyor, çıkıyor, çıkıyor. Evliya olmaya bir adım kalmışken, en 
son ve zor olan baş olma sevdasıymış. 
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1. Serbest bölgeye hâkim olabilmek için ilk önce terkler lazım. Terk ille açık saçığa 
bakmamak, internet değil. Terklere aynı zamanda gıybet, iftira, hased, nefret vs. 
giriyor. Bunları da terk edeceksin. 

2. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru işi yapacaksın. 
3. Kendine zulmetme, kuvve-i kudsiyeni bozma, yani ümitsizliğe düşme. Benden bir 

şey olmaz, ben düzelmem deme. Bir anda kimse düzelmez. Ne zaman düzelirsin? 
İki senede bozuldun ise, en az iki sene bekleyeceksin. Hatta tahrip daha kolaydır. 
Sıkıntıdan belki daha önce çıkarsın ama Safiyullah mertebesine gelebilmek için, en 
az bozulma müddeti kadar müddet gerek. 

4. Dimağ şemasını A4 kâğıda çıkar. İster anlasın, ister anlamasın, önemli değil, 
annene, bacına, teyzene, çocuğuna, babana vs. serbest bölgeyi her gün birisine 
anlat. Kocana da, karına da anlat. Dün anlattıysan, bir daha anlat. Ne zamana 
kadar? Kırk güne kadar meleke sahibi olacaksın, çünkü rüsuh peyda eder (İşârât-
ül İ’caz). Bildiğin şey malumattır, anlattığın şey senindir. Anlattıkça tasdikin 
iltizam ve itikad haline geliyor. Kendi kendini mayalıyorsun, aşılıyorsun, 
meleke oluyor. Risale-i Nur’da “bir adama kırk defa ‘iyisin, iyisin’ dersen, 
iyileşmesi…” diye geçiyor. 

 
Sual: İnternetten yani sosyal medyadan kurtulamayanlar var bu dersleri bildikleri 
halde.  Onların sıkıntısı nedir? 
Elcevab: İmam-ı Rabbani Hazretleri: “İyi olmak istiyorsanız, iyilerle beraber olun” 
demiş. Ne olmak istiyorsan, daha önce öyle olanlarla beraber ol. Kurtulmak için 
kurtulanlarla beraber olacaksın. Başka yolu yok benim bildiğim. Kur’an’da da Allah 
“Salih olun” demiyor. Olun da ama Allah diyor ki: “Salihlerle beraber ol!” 
 
Sual: Beraber olmak iltizamımızı mı artırıyor? 
Elcevab: Evet, fiilî iltizamımızı arttırıyor. Su yumuşaktır, kaya serttir. Su kayaya vura 
vura oyuyor. 
 
5. İmam-ı Şafi Hazretleri: “Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder.” 

demiş. Yani hayır ile meşgul olmazsanız, şer sizi kendisiyle meşgul eder. 
 
Nokta-i Nazar: Sahabeler nefislerini öldürmemişler, tezkiye etmişler. İnsanı insan 
yapan kalb, ruh, dimağ ve eylem bütünselliğidir. Bu dört pervane olursa, helikopter 
havaya kalkar. 

 

Ruh  Kalb  

Eylem  
Dimağ  
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Sahabe de olsa, enfüsçü de olsa, üç şahsiyetin olduğunu unutma! Önemli olan, 
bu üç şahsiyeti dengede tutmak. İnsanın beşeriyeti hiç çıkmaz. Kendine zulmetme, 
yani özgüvenini yıkma. Benden bir şey olmaz deme. Diyebildiğin için kaliteli adamsın. 
Misk-i amber gibi günahları sürüp ben çok iyiyim de deme. Kur’an’da, o Müslüman ki 
günah işlemez demiyor. O Müslüman ki ye’se kapılmazlar diyor. Müslüman günaha 
düşer ama ye’se düşmez. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil, günah ile ye’se 
atmaktır. 
 
Tasavvur lügat: Bir şeyi zihinde şekillendirmek. Tasarlamak. Düşünce. Tasarı. Arzu. 
Tasavvurat: tasavvurun cemi. Tasavvurlar. Kişinin kendi üzerine dönüşlülük yapar. 
Kendi üzerine cereyan eder. Tefa’ul babından. Karşıyı inşa etmek değil, kendine 
dönüşlülük yapar. 
 
“Şu mühür tahayyülünden sonra şöyle bir tasavvur geldi ki;…” (Sözler 682) 
 
İzah: Tahayyülünden sonra tasavvur. 
 
“İşte tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki;…” 
 
İzah: Tasavvurdan zihne aktarılabilir. Veya tasavvurdan sonra “hakikat” oluyor 
taakkulde. Sonra taakkulden zihne iniyor. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvur için nur ve ziya benzetmesi yapılabilir mi? Yapılabilir ise 
benim zannımca tasavvur nur gibi, tahayyül ziya gibi? 
Elcevab: Bunlar birbirine üstünlük yapamıyor. Yani tasavvur tahayyülden üstündür 
diyemiyorsun. Birisi mekân, birisi zaman. Tahayyül mekân, tasavvur zaman. 
Düşünceler; sıraya konulandır. Düşünceleri ilimden ayıran en belirgin özellik: 
düşünce, bilgi, malumatlar; sıralı diziliştir. İlimde ise; diziliş yoktur. İlimde her şey her 
yerde. Çekirdektekiler gibi. Mesela üç yüz senelik bir çınar ağacın ilk filizi ile son 
yaprağı arasında üç yüz sene geçmiş. Dışarıda böyle. Bu süreç düşüncedir, bilgidir, 
malumattır, sırlamaktır. Ama çekirdekteki ilmî programda en son ile en baş aynı 
yerdedir, sıra yoktur. 
 
Zihin;  

• Sureti   à Tasavvur 
• Kanuniyeti  à 
• Hakikatı à 
• Mahiyeti  à Vicdanda 

 
“İşte şu sırra binaen, tasavvur-u küfür, küfür değil; 
                                 Tahayyül-ü şetm, şetm değil.  
Hususan ihtiyarsız olsa ve farazî bir tahattur olsa, bütün bütün zararsızdır. Hem ehl-i 
hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaatin mezhebinde bir şeyin şer’an çirkinliği, pisliği; nehy-
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i İlahî sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tahattur-u farazîdir, bir tedai-yi 
hayalîdir; nehiy ona taalluk etmez.” (Mektubat 39) 
 
Külliyatta şetmde à tahayyül, küfürde à tasavvur kullanılıyor. Ekseriyetle bu şekilde. 
 
İzah: 
Tahayyül ve 
Tasavvura  
 
 
Tahayyül ve tasavvura nehy-i İlahî yoktur! Bu acayip bir şey. Allah Üstad’dan razı 
olsun. Yani niye bu hayaline geldi diye hesabını yapmıyor Allah. Niye bunu düşündün 
diye hesabı yok. Düşünceme geldi. Kasten olursa, fâsık olursun. Fâsık; hayra 
kabiliyeti, istidadı kayboluyor demektir. Fısk ile hayra istidadı kaybediyor fâsık. Çünkü 
ihtiyarsız: ihtiyar iltizamda olduğu için. 
 
Kullanan sistem, benim içimde:          Kullanılan sistem, benim dışımda: 

• Tahayyül   à   hayal 
• Tasavvur  à  düşünceler, bilgiler, malumatlar 
• Taakkul  à   akıl 
• Tasdik  à   ilim 
• İz’an   à   vicdan 
• İltizam   à   eylem: namaz, içki 
• İtikad   à   put, para, makam, Allah cc 

 
Sistem sabittir. Kullanılan sabit değildir. Mesela akıl gider, gelir. Biz tahayyülümüzle 
hayali kullanarak, âlem-i misale geçiyoruz. Biz taakkulumüzle aklı kullanarak, Levh-i 
Mahfuz’a geçiyoruz. Biz iz’anımızı kullanarak, vicdana iniyoruz. Akıl; dimağın kalbidir, 
merkezidir. 
 
“Deccal ise; daha ileri gidip cebbarane suri hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip 
ulûhiyetini ilan eder.” (Mektubat 57) 
 
İzah: İnsan rububiyetini tasavvurlar yapıyor, burada oluyor. Şirkler, küfürler burada. 
Hakikatta yok ama burada var. 
 
Rububiyet-Uluhiyet: Rububiyet denilince à Allah canibinden bakıştır. Haktan à 
halka doğru olan icraat. Bu Rububiyetteki saltanat olan kâinat, insan, dünya gerek fıtrî 
olsun yani şuursuz - ağaç, toprak gibi şeylerin ibadetleri- gerek cin, melek, insan gibi 
şuurlu olsun, Allah’ın Rububiyetini fark edip mukabele ediyor: şükrediyor, hamd ediyor, 
tesbih ediyor. Haktan o Rububiyete karşı takdim ettikleri ubudiyet yönüne à Ulûhiyet 
deniliyor. Allah’ın Rububiyetine karşı mevcudatın, Ulûhiyetine âyinedarlığı oluyor. 
Mesela Güneş; hâşâ Şems-i Ezelî. Ayna, ruh. Aynada bir güneş gözüküyor. Allah’ın 
aynaya tecellisi; Rububiyet. Benim aynamın kabiliyetine göre, çapına göre, renkliliğine 

nehy-i İlahî yok. Çünkü ihtiyarsız. Senin olmadığına delil; sen ondan 
rahatsız olmandır. Madem ihtiyarsız ve rızasız, o zaman nehiy 
bunlara taalluk etmez! Bende ama? -Bir derece serbesttirler (S:278) 
Demek insanın da serbest bölgesi var! 
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göre aynam da bir şey yansıtıyor. Aynadaki güneş semadaki güneşe mukabele ediyor. 
Allah’ın kâinattaki Rububiyetine mevcudatın ubudiyet olarak gösterdikleri ulûhiyet. 
Ubudiyet aynasında ulûhiyet gözüküyor. 
 

 
 
Nokta-i Nazar: 

• Rububiyet à araç 
• Ulûhiyet    à amaç 

 
Rububiyet; Allah cc canibinden icraat, esmanın zuhuratları. Mevcudatın şuursuz 
yaptığı fiiliyattan ortaya çıkan hamd ve şükürler, şükr-ü örfîler veya şuurlu olan 
melekler, cinler ve insanların bu Rububiyete karşı mukabele etmelerindeki o 
ubudiyetlerin bütünselliği Allah’a gidiyor. 
 
Sual: Selam ve Salat uyar mı buraya? 
Elcevab: Aynen. Allah selam eder deniliyor. Allah’ın selamına biz salatla mukabele 
ediyoruz. Selam; Hak’tan halka, salat; halktan Hakk’a yöndür. 
 
Yukardaki metinde dikkat edilecek nokta: Deccal ulûhiyetini ilan etmiyor. “Cebbarane 
suri hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip” yani yönetim sistemini, Allah 
canibindeki icraat tasavvur ediyor. Bütün saltanatın sahibi Rab olursa, Rububiyet ettiği 
için, halkta ulûhiyetini ilan eder. Rububiyetten sonra ulûhiyet gelir. 
 
Nokta-i Nazar: Eğer tasavvur-u küfür, küfür olsaydı, Allah cebretmiş olurdu, çünkü 
sırr-ı imtihan ortadan kalkmış olurdu. Tahayyül ve tasavvur serbest olmasa idi, cebr-i 
mutlak olurdu. Deccal cebrediyor, serbest bölgeyi devre dışı yapıyor. 
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Şu çok önemli: Deccal rububiyetinden sonra ulûhiyetini ilan ediyor. Rububiyet ettikten 
sonra ilahlık oluyor. İlk önce “kul euzu birabbinnas” sonra “melikinnas” sonra 
“ilahinnas”. 
 
“Cebbarane surî hükûmetini bir nevi rububiyet tasavvur edip” ondan sonra adam 
ulûhiyetini ilan ediyor. “Ben sizin ilahınız değil miyim? Çünkü ben rızıklandırıyorum sizi, 
ben yönetiyorum!” Yani ilk önce düşüncelerimizi bozuyor, çünkü düşüncelerinizi 
bozdurmadan ulûhiyetini kabul ettiremez. Mesela bazı insanlar bazı insanları önder 
yapıyor. Zannediyor musunuz ki o önderdir? Kendi firavunane arzusunu, istediğini 
onun sisteminde ortaya çıkarabildiği için, “o ilahımdır” diyor. O önderin zatıyla alakası 
yok. Benim isteklerimi kim yerine getiriyorsa, o önderidir. Sevdiğinden değil, isteklerini 
yerine getirdiği için. Demek rububiyet olmadan ulûhiyet olmuyor. 
 
“…dünyada tevehhüm-ü ebediyet hükmünce gaflet veya dalalet neticesinde; mevti, 
adem ve firak-ı ebedî tasavvur ettiğinden…” (Mektubat 80) 
 
İzah: Dünya burada ebedî zannediliyor. Mevt, adem, idam, firak-ı ebedî hep bunlar 
burada (tasavvurda) zannediliyor. Mevti, adem ve firak-ı ebedî tasavvur etmek à gaflet 
ve dalaletten çıkıyormuş. Üstad “kabir gözüktüğü gibi dehşetli değil” diyor. Kabri yalnız, 
kimsesiz, soğuk, dar, karanlık gösteren; gaflet veya dalalet. Ölüm korkusunun birinci 
sebebi à tevehhüm-ü ebediyettir. İkinci sebebi à mevti, firak-ı ebedî zannediyor. Bu 
iki sebebin sebebi de gaflet veya dalalettir. 
 
Sual: Bu gaflet veya dalalet serbest bölgeden itikada doğru giden yoldan sonra tekrar 
itikaddan tasavvura dönüşten mi kaynaklanıyor? 
Elcevab: Adam veya kadın serbest bölgesindekileri itikadı zannediyor, yani 
tahayyülüne ve tasavvuruna gelenleri itikadım zannetmiş. Bu insanın burada yaşama 
şansı yok artık, çünkü çıldırır. Korkunç psikolojik hastalıkların temeli budur. Mesela 
“niye bana bu düşünceler geliyor, niye bunlar benim hayalime geliyor” diyoruz. 
Tasavvurda; düşünceler, bilgiler, vehimler, zanlar vs. var. Tahayyülde de kontrolsüz 
şekiller, mekânlar vs. var. Şimdi bu kişi düşüncelerine, bilgilerine vs. lerine “ben” derse, 
bu dünya ona cehennem olur.  
 
Geçen gün şeytan bana “imanın gitti” dedi. Dedim ki: “gittiyse gitti, ne yapalım”. Bu 
sefer “sen Allah’ı hafife alıyorsun” diyerek başka yerden vurdu. Dedim “evet”. Artık 
diyecek bir şeyi kalmadı. Şu an siz bile rahatsız oldunuz. O adam benimle serbest 
bölgede konuşuyor. Ben onun sorusuna cevap versem, cevabın içinden soru 
çıkaracak. Mesela psikoloji hastalarını ikna ediyorsunuz, kapıdan çıkarken “ama” 
diyerek geri gelir. Çünkü zannına getirdiğin cevabın içerisine birçok soru taşınıyor. 
Tekrar o sorulara cevap verirsen, yine cevabın içerisinde başka soru olacak. Çünkü 
sorusuz cevap yoktur. İçinde soru barındırmayan cevap yoktur. 
 
Nokta-i Nazar: Aslında bu kişi serbest bölgeden çıkamıyor. Taakkule geliyor ama 
tasdik, iz’an vs. olmayınca, serbest bölgede kalıyor. 
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İmanım gitti, gidecek, gider mi diye korkuyorsan, imanını Allah emanet et. Ben öyle 
yapıyorum: “Ya Rabbi, her şeyin sahibi sensin. ‘Emanete ihanet etmeyin’ diye öğreten 
sensin. Ben de imanıma mukayid olamam. İmanımın sureti ve kanuniyeti bende, 
hakikatı sende. Allah’ım imanım sende olsun.” Bilgisayarda ekranın çökse de hard 
diskin var. “Ya Rabbi, imanımı sana emanet ediyorum, tevdi ediyorum” diyorum. 
Merkez sağlam olduğu için, imanımın gitmesinden endişe etmiyorum. Allah’a imanımı 
şöyle emanet ediyorum: tesbihatın sonundaki sabah namazının sünneti ile farzı 
arasındaki duanın manası “Allah’ım, imanımı sana emanet ediyorum” olduğu için 
imanını Allah’a tevdi etmiş oluyorsun. 
 
Sual: Kıyamet; serbest bölgeden koparıp atmak mıdır, ki bu zannım değil, yoksa 
tahayyül ve tasavvura müdahale eden melek ve şeytanı mı ayırmaktır? 
Elcevab: Kıyametin anlamı dağların, taşların devrilmesi değildir. O simgedir. 
Kıyametin anlamı şudur: bu âlem-i kevn-ü fesad; hakla batıl, doğru ile yanlış, akla kara 
birbirine girmiş. Bunların ayrışması demektir kıyamet. Kıyametin hududu, zıtların 
olduğu yere kadardır. Vefat; zıtların ayrışmasıdır. Hususî dünyan vefat ediyor, umumî 
dünyaya geçiyorsun. Yani öbür dünyaya geçmek; hakkın, batılın, doğrunun-yanlışın, 
akın-karanın à ayrıldığı, artık karışık olmadığı andır. 
 
Cennet ve cehennemi bir tencerede karıştır, dondur; dünya çıkar. Dünya bu karmadır. 
Kıyamet; her şey aslına rücu eder demektir. Hak-batıl karması ayrılması demektir. 
Vefat anında ne oluyor ki, vefat oluyor? Kur’an’da mealen: “Her şey ayan ortaya çıktı, 
zıdlar ayrıldı” diyor. Ölümü Allah şöyle tarif ediyor: “O zaman o göz başka bir gözdür, 
o akıl başka bir akıldır.” Her şey net olmuştur. Dünyada net değildi, çünkü birbirini 
örtüyor. Vefat anında hak ve batıl ayrılıyor. Eğer yaşarken hak ve batılı ayırırsa, zaten 
ölmüş, kıyameti kopmuştur. Kıyametin sahası, zıtların olduğu yere kadardır, o da 
Kürs’e kadardır. Nefs-i emmare orda takılmış. 
 
Ölüm korkusunu anlatıyorum aslında. Ölüm; insanın hususî dünyasının kıyameti 
kopması demektir. Kıyamet; hak-batıl, doğru-yanlışın ayrışması demektir. Sen 
yaşarken bunları ayırma nisbetinde ölümü terhis olarak görürsün. Ölüm hakikatının 
sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti var. Sureta adam öldü. Üstad “ölüm surette 
göründüğü gibi dehşetli değil” diyor. Adam yemek yemiyor, kefene sardık, dar, 
karanlık, soğuk, kimsesiz toprağa koyduk. Bu sureti. Kanuniyeti ise sendeki, senin 
âlemindeki ölümün karşılığıdır. Ölüm kanuniyette; hak ve batılı, doğru ve yanlışı 
birbirinden ayırmaktır. Sen yaşarken bunlarla allak bullak, karışık yürüyordun. Ölüm 
bunları tak diye ayırdı. Zıtları ayırınca -Kur’an’ın tabiriyle- “artık o göz başka bir göz” 
olur. 
 
Nokta-i Nazar: Ölüm; suretlerin hakikatlarına dönmesi demektir. Zıdlar surette var. 
Hakikatta eşit, melek ve şeytan gibi. Hakikatta ikisi esma. Şeytan Mudil, melek Nur. 
 
Ölüm korkusu temelde düşünce bozukluğundan kaynaklanıyor: 
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1- Tevehhüm-ü ebediyet, yani kendisini ebedî zannetmekten, 
2- Gaflet ve dalaletten mevti idam ve firak-ı ebedî zannetmekten, 
3- Ölümün sureti dehşetli görünmesinden. 
 
Ölümün hakikatı; kâinat ve esma ve mevcudatın hukukuna tecavüz edip etmemen ile 
alakadardır. Melekler seni nasıl karşılayacaklar, ona bakıyor. Yani ölümün suretine 
bakıp durma. Ölüm; zıtların ayrışmasıdır.  
 
Sual: Rububiyet ulûhiyete inkılab eder mi? 
Elcevab: Evet, zaten rububiyete mukabil ubudiyete verilen cevaptır; Ulûhiyet. 
Rububiyet de Onun, Ulûhiyet de Onun. Allah Rububiyet etti. Sen de fark ettin ve kadir 
kıymet bildin, ubudiyet ile mukabele ettin. “Bana bir adım gelene ben on adım gelirim” 
diyen Allah, zatıyla herkesin ubudiyet aynasına göre taayyün ve teşahhus etti (Şualar 
9). Bu taayyün ve teşahhusuna; Ulûhiyet deniliyor. Ondan Ona oluyor yine. Senin 
ubudiyet aynandaki Allah’ın taayyün ve teşahhusu senin değil à O. O ubudiyet 
aynasındaki O ile, bendeki O ile Ondaki Ben’e karşı (Onda bir Ben var) à 
“İyyakene’budu ve iyya kenestain”, senden sana! 
 
Sual: Benim ubudiyet aynamda gözüken Ulûhiyetin aslı semadaki güneş mi? 
Elcevab: Mevcudattaki yani âlem-i şehadetteki Ulûhiyete; cilve-i Ulûhiyet deniliyor. 
Ulûhiyet-i mutlaka; sıfata bakıyor. Ubudiyet-i ezeliye; esmaya bakıyor. Ulûhiyet; ilme 
bakıyor. Daire-i ulûhiyet; Levh-i Mahfuz ve oralara bakıyor. Rububiyet de aynen öyle.  
 
İbadet; namaz, oruç, vs. ölünce biter. Ubudiyet ise; mahlûk-Hâlık ilişkisi devam eder. 
 
Rububiyette Ben-Sen-O daki “O” ya hitab var. Ulûhiyette ise “Sen” hitabı var. 

• Elhamdülillahi rabbil âlemin à Rububiyet 
• Errahmanirrahim   à Rububiyet 
• Maliki yevmiddin   à Rububiyet 
• İyyakene’budu ve iyya kenestain à Ulûhiyet 

 
Sual: Ulûhiyette Biz oluyorsunuz? 
Elcevab: Evet. Bende bir şey var, Ondan gelmiş; bendeki O. Bana gelen neresiydi o? 
Onda bir ben vardı, o esmanın bütünlüğü. İşte miraçta herkes esma ve sıfattaki 
kendisini görüyor, aslını görüyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rahman  Rahim Kerim Kuddüs  Adl  

“O”ndaki ben 

Rabb-ül alemin 

a.s.m. 
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Esmanın tecellilerinden Rahman şu kadar, Rahim bu kadar vs. seni meydana getirmiş, 
sende tecelli etti. Bu, esma sütunlarındaki noktalardır. Yani her bir esmanın bir 
mertebesi ile seni inşa etti. Allah’ın ilmindeki sensin bu à Ondaki Ben. Onda, ben var. 
Bizi yapılandıran esmalar bunlar. Bizden de esmalar tecelli ediyor; bu da Bendeki “O”. 
Cennette herkes Rabbini görecek, Allah’ı görmeyecek. 
 
 
 
 
 
 
Sual: Sözler 560: “Meratib-i külliye-i esmaiyede gözüne ve kulağına tesadüf eden âyât-
ı Rabbaniyeyi ve o acib sanat-ı İlahiyeyi işitmiş, görmüştür.” Peygamber Efendimiz asm 
esmaların bütünlüğüne azamî derecede âyinedarlık yapması mı demektir? O bütünlük 
müdür? 
Elcevab: Şemada noktalarla belirlenmiş olan esmaların meratibleri ile ortaya çıkan 
grafik sensin. Peygamber asm ise esmaların bütün meratiblerine mazhar olmuş. Sen 
ise her bir esmanın bir mertebesine mazhar olmuşsun. Yani sen de o bütünlüğün 
içindesin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nokta-i Nazar: Sırr-ı iman; imandaki lezzeti bitamamiha tatmaktır. 
 
“Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerim zat var, ona bakar, ünsiyet verir. 
Hem onun hadsiz ihtiyacatını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını defedebilir 
bir zatın huzurunda kendini tasavvur ederek, 

bir ferah,       
bir inşirah  

(Mektubat 302) 
 
İzah: 

• Zat-ı Zülcelalin huzurunda tasavvur edilebiliyor burada. 
• Bir ferah, bir inşirah burada (serbest bölge) duyuluyor. 
• Ünsiyet tasavvur edilebiliyor. 
• Dünya kadar yükü buradan atıp veya yükleniliyor. 
• Yalnızım diyen veya yalnız değilim diyen burada, tasavvur ediliyor. 
• İyi veya kötü zanların tamamı burada! 

 

Senin Rabbin 
Bendeki “O” 
 

Rahman  Rahim Kerim Adl  Kuddüs  

Rahman  Rahim Kerim Adl  Kuddüs  

Peygamber asm 

Sensin  

duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp,…” 
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1. Tasavvurun böyle bir özelliği var. Kendini Zat-ı Zülcelalin huzurunda tasavvur 
edebiliyorsun. Yani tasavvur bu imkânı veriyor sana. 
 
Sual: Zansızlık, vücub âlemi midir? 
Elcevab: Evet, zan beşeriyet, mahlûktur. Zansız tek Allah’tır. İlim meratibdir, onun ara 
boşlukları zandır. 
 
Sual: Cennette zıd yok ama zan var. O zaman mertebe mi var? 
Elcevab: Rabb-ül âlemin cennet ehline tecelli etmiş. Onlar “Senden Rabbimize 
sığınırız” demişler. İkinci defasında tecellisini biraz düşürmüş. Cennet ehli yine 
“Senden Rabbimize sığınırız” demişler. Sonra “Siz Rabbiniz hakkında ne biliyorsunuz? 
Gidin âlimlerinize sorun.” diye buyuruyor Allah. Onlar da âlimlerinden öğrendiler. Bu 
sefer Allah onlara zanları gibi tecelli etti. O zaman kabul ettiler. “Lübb-ü lüb” da 
Muhyiddin-i Arabî bu hadisi söylüyor. Cennette zıd yok ama zan devam ediyor. 
 
2. Ferah ve inşirah serbest bölgede oluyor. 
3. Ünsiyet de serbest bölgede yapılabiliyor, yani yakınlık hissetmek, taşınmak. Ülfet 
ise; örtünmektir. Ünsiyet ise; taşınmaktır, yani onu âleminde hissetmektir. 
4. Dünya kadar yükü serbest bölgede ya yükleniyorsun ya da atıyorsun. Tevekkül yeri 
burası. Gemide yükü indirip üzerine oturduğun yer burası. 
5. Ben yalnızım veya değilim, bu tasavvurda oluyor. Bizim mağaramız. “Yalnızım” 
diyen de bu, “yalnız değilim” diyen de bu. Her şey zıddıyla kaim. 
6. “İyi değilim” veya “iyiyim” burada oluyor. “İyi değilim” zulmet ve ademî olduğundan 
sirayet etmiyor ve serbest bölgede kalıyor o zan. “İyiyim” nur ve vücudî olduğundan 
serbest bölgede kalmayıp diğer meratiblere de sirayet ediyor. Mesela güneşe aynayı 
tuttuk. Ayna karşıya yansıtır. Bana aynayı tutsan, beni karşıya yansıtmaz, çünkü 
kesifin aksi yoktur. 
 
Demek ki hapishane, burası (kafa). Bir de şu önemli: Serbest bölgedeki 
olumsuzlamalar diğer meratiblere sirayet etmez, nur olmadıkları için. Korkma! Bu 
nedenle tahayyül-ü küfür, küfür değil ve tasavvur-u şetm, şetm değil. Sirayet etmez, 
nur değiller, ademîdirler. Olumlamalar da düşüncedir ama nur olduğu için, sirayet eder, 
vücuddurlar. İtikad; televizyonun verici anteni gibidir. İtikadı düzgün olan bir baba, 
itikadı düzgün olan bir amir veya memur veya bir hoca. İtikadı sanki dalga yayıyor ve 
etrafındakileri de hep pozitifliyor. Aksi ise iter, itici olur. Serbest bölgeyi ben 
zannedince, görünmeyen cama çarpar gibi kafayı çarpıyorsun. 
 
Sual: Mesela despot bir kişi, insanı etkiliyor, moralimizi bozuyor, kendimizi kötü 
hissettiriyor. Bu sirayet değil mi? 
Elcevab: Evet etkileniyorsun, kendini kötü hissediyorsun ama o senin doğandan çıkan 
değil, haricî sebeptir. Bu nedenle bunu kale alma! Yani durup dururken “ben kendimi 
kötü hissediyorum” gibi değil bu. Burada, kendini kötü hissetmene, hariç sebeb oldu. 
Hep kendinden geliyor zannetme. Dışarıdan yükleme yapılıyor.  
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Telefon baz istasyonları sadece telefon için değil. Her sesin, her düşüncenin, her 
kokunun megahertzi var, dalga yayıyor, matematikseldir. Menekşenin, karanfilin, 
tefarik kokusunun, vs. megahertz hesapları var. Mesela esneme sesini baz 
istasyonuyla yayınca, o bölgedeki insanlar esnemeye başlar. Bu nedenle baz 
istasyonuna çok yakın olmayın. On yıl önce de söylemiştim. Baz istasyonları sırf 
telefon için değil, tembellik yayıyorlar, şehveti yayıyorlar. Şehvet bir dürtüdür, enerjidir. 
O enerjinin matematiksel hesabını çıkarmışlar. 
 
Sual: Serbest bölgedeki kötü düşünceler ve o olumsuz etkiler senin taakkul, tasdik, 
izan, iltizam, itikadını inşa etmiyor, orada mahkûm kalıyorsun. Fakat nur orayı inşa 
ediyor. Böyle mi? 
Elcevab: Aynen ama sen desen ki “ben bozuğum”, “bu benim tabiatımdan çıkmıştır”, 
“ne kadar alçak, rezil adammışım, bu kadar okumuşum, itikadıma bak” diye 
düşünmeyeceksiniz. Serbest bölgeye atılıyor. Desen ki: “ben video seyretmedim, gece 
oturmadım, yattım, Kur’an’ımı okudum, niye serbest bölgeye geliyor?” Elcevab: Ya bir 
baz istasyonundan, ya alt kattaki, ya üst kattaki, ya yan komşum zina yapıyor. Bu sana 
da sirayet eder. Hep sadece kendine fatura çıkarma, etrafa da ver. 
 
Sual: Zulmet sirayet etmez dedik? 
Elcevab: Serbest bölgeden aşağı meratiblere sirayet etmez ama harice sirayet eder. 
 
Sana rağmen ne kadar sistem çalışıyor sen iyi olasın diye. Bunlar benim iktidarımla 
çalışmıyor. Böbrek çalışıyor, dalak çalışıyor, hücre çalışıyor. Benim aklımla mı 
çalışıyor? Benim şu an hayatta durmam benim iktidarımla değil, sistem çalışıyor ama 
şuurum yok. Ölüm anında da senin şuurun olmadan ruh devreye girecek, kalb girecek, 
vicdan girecek, dimağdaki dersler girecek. Hepsi ister istemez girecek.  
 
Sual: Ölüm anı yaşadım, kelime-i şehadet getirmek aklıma niye gelmedi? 
Elcevab: Öldün mü ki? Ölünce olacak. 
 
“Yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir; teslim değil imandır,…” (Mektubat 376) 
 
İzah: Tasavvurla tasdik arasında taakkul var. Berzah. Tasavvurdakileri imbiklerinden 
eleyip, anlamlandırıp veya red ederek tasdike atar. Tasdik onaylarsa ya hak ilim ya da 
batıl ilim olur. 
 
Nokta-i Nazar: Cümleyi şöyle de kurabiliriz: “Yazılan sözler bilgi değil, ilimdir.” Bilgi 
tasavvurda, ilim tasdikte olduğu için. 
 
“İnsandaki ebede uzanıp giden arzuları ve emelleri ve 
                  kâinatı ihata eden tasavvurat ve efkârları ve…” (Mektubat 410) 
 
İzah: İnsanın tasavvuru à kâinatı ihata etmiş. Ondan yukarı çıkamıyor. Yani insanın 
serbest bölgesi kâinatla alakalı. Bu çok ilginç. Serbest bölge ancak kâinat kadardır, 
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şecere-i hilkat kadar değil. Yani Levh-i Mahfuz, Arş-ı Azam, Kab-ı Kavseyne gidemiyor. 
Oralara şumüliyeti yok. 
 
Şeytan insanın serbest bölgesine müdahale ederek ye’isini, zaif damarını, 
iltibasını çok işletiyor: 
 
“Tasavvur-u dalaleti, 
 dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor.”  
 
“Ve mukaddes zatlar ve  
       münezzeh şeyler 
 
Ve imkân-ı zatiyi,      
     imkân-ı aklî 
 
Ve o vakit o bîçare hassas adam, 
kendini dalalet ve 
             küfür              
 
Şeytan hem ye’isini, 
            hem o zaif damarını 
            hem o iltibasını           
 
Bazıları televizyona çıkıp imamları eleştirmek üzerine meşreb kurmuş, hep şahıs 
eleştiriyorlar. Bazılar yer yer Peygamberi de eleştirecek, utanıyor. Bu adamlar şeytanî 
iş yapıyorlar, haza şeytan, çünkü “mukaddes zatlar ve münezzeh şeyler hakkında 
gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor.” İmam-ı Azam veya İmam-ı Şafi’ye dil uzatan 
şeytandır. Bunlar dinsizliklerini mezhebsizlikleriyle gösteriyorlar (Sözler 496). Mezhebe 
niye hücum ediyorlar? Milleti direk Kur’an’a muhatab etmek à Kur’an’ı inkâr ettirmek 
içindir. Dini tamir davasında din tahripçileridirler. Müteşabih ayetlerle insanları inkâra 
itmek istiyorlar, çünkü bu ayetlerin hikmetini bilmeyen, önünü arkasını göremeyen ya 
kayacak, ya da zahirde öyle olduğuna iman edecek veya reddedecek. Kur’an’dan 
uzaklaştırmak için, direk Kur’an’la muhatab ediyorlar. Kur’an’ın âyinesi olan 
Peygamber hadisi ile ve âlimlerin tefsiri ile devresini koparıyor ki, Kur’an’ı inkâr etsin 
diye. Adamın biri de Kur’an’ın mealini çıkarttırmış. “Kur’an tercüme edilsin, ta ne mal 
olduğu bilinsin.” demiş (Sözler 461). Bazı mealciler var. “Meal okuyun” diyorlar. Bunlar 
bu süfyaniyetin aynı zihniyeti. Güya Kur’an’a teşvik ediyor, methediyor! 
 
Şeytan başka ne yapıyormuş, bakın. “İmkân-ı zatiyi, imkân-ı aklî şeklinde” gösteriyor. 
Zatında mümkündür, olabilir. Karadeniz pekmez olabilir. Demek imkânlar 
tasavvurdadır. Sonra “kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehhüm edip…” 
Tasavvurdan dalalet ve küfür var diye, çıktı diye “ben dalalet ve küfre düştüm, lağıma 
düştüm” tevehhüm ediyor. “O vakit o bîçare hassas adam” à hassas, serbest bölgede. 
Biri serbest bölge için dedi: “Bende olup benimle nasıl alakası olmaz ya!” Bunu 

hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. 
 

şeklinde gösterip imandaki yakînine münafi bir şekk tarzını 
veriyor. 
 

içine düştüğünü tevehhüm edip imandaki yakînin zail olduğunu 
zanneder, ye’se düşer, o ye’isle şeytana maskara olur. 
 

çok işletir, 
ya divane olur 
yahud “herçi bad abad” der dalalete gider.” (Lem’alar 74) 
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dinleyen ‘tahayyül-ü küfür küfür oldu’ diye hükmeder. “Kendini dalalet ve küfür içine 
düştüğünü tevehhüm edip imandaki yakînin zail olduğunu zanneder, ye’se düşer, o 
ye’isle şeytana maskara olur.”à şeytanın amacı günaha düşürmek değildir, günah 
araçtır. Günahı yaptırıyor, ye’se düşürmek için. Şeytan günah aracıyla ye’is amacına 
varmak istiyor. 
 
Şeytan à günahà ye’isà Allah’tan ümidini kestirerek kafir ediyor, ademe atıyor. 
 
 
 
 
 
“Şeytan hem ye’isini, hem o zaif damarını hem o iltibasını çok işletir, ya divane olur 
yahud “herçi bad abad” der dalalete gider.”à Ye’is, zaif damar ve iltibas tasavvurdadır. 
Serbest bölgeyi “ben” zannedenler meczub ve divane gibi olurlar. Kendi özgüvenleri 
olmadığı için, leylimley olurlar. Artık ümitsiz olmak, kâfir olmak olduğunu da biliyor ama 
adam olmadığını da zannediyor, çünkü serbest bölge İstanbul çöplüğü gibi. Bu nedenle 
“divane olur” diyor. Divane olan ne yapar? Saldırır, bahane arar, hırçın olur, doyumsuz 
olur, İstanbul’u versen tatmin olmaz. Kendini inşa etmek için hırs olur, kariyer olur, 
makam için, daha çok para kazanmak için çabalar, çünkü bunlarla mutlu olacağını 
zanneder. Bu erkeklerdeki eylemsel hali. Kadınlarda ise serbest bölgeden gelen 
sıkıntıyı aşmak için alışveriş merkezlerinden çıkmazlar ve para harcayarak ve bir 
şeyler satın alarak mutlu olmaya çalışıyorlar. Almak, almak için değildir. Almak için 
almıyor. Onunla mutlu olmaya çalışıyor. Erkekler ise hırsıyla. Yani serbest bölgenin 
getirmiş olduğu çöküntü, “ben” zannetmekten gelen içsel çöküntüsü (hırs, makam, bir 
tane daha alayım vs.) bunlar gösteriyor ki, o kişi serbest bölgeye hâkim değil. 
Tevehhüm-ü ebediyetten kaynaklanan kanaatsizlik oluyor. Baş olmak (hubb-u cah), 
menfî milliyetçilik, tama’karlık, korku (havf), tenperlik ve tembellik, enaniyet gibi şeyler 
serbest bölgede cirit atıyor. Bundan kurtulmak için çare arıyor. Erkekler hırsıyla, 
kadınlar hasediyle imtihan olurlar. Sebebi: bu barajı patlatmak için, kırmak için 
eylemsel itibariyle kadın alışveriş merkezlerinden çıkmaz, erkek de mal mülk peşinde 
ölesiye koşar. Cuma imiş, namaz imiş, umurunda olmaz. 
 
Milliyetçilik serbest bölgede olur, ümmetçilik ise iltizamda olur. Ümmetçi olan milliyetçi 
olamaz mı? Olur diyor Üstad. Milliyetçiliğini ümmetçiliğine kullanır. Kadının en büyük 
belası kadındır. En büyük imtihanı kadındır. Kadın erkeğe hased etmez. Kadın kadına 
hased eder. Kadın kadınla yarışır. Erkeğin imtihanı ise hırsıdır. O hırs serbest bölgeye 
bir hâkim olursa, duman olursun, kilitlenirsin. Hapiste değilim zannetmek, hapiste 
olduğunu gösteriyor. Adem-i kemal, kemaline delildir. “Benim kemalim var” diyenin 
kemali yok. Fakat “Benim kemalim yok” diyenin kemali var. “İyi değilim” diyen hangi 
güzel tarafındır? İmam-ı Gazali: “İlim, cehaletle başlar.” Bundan şunu çıkartmıştık: 
Bilinen şey artık sana mal olmuştur. Malum irade olmuştur. Bilinenler iradedir artık. 
Bilinmeyenler ilimdedir. İlim, bilinmeyenden başlar. Bildiğin şey sana mal oldu mu, 
iradendir. 

Amacı bu. Araç 
olarak 
kullanıyor. 
Aracı bu. 
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İltibası şeytan nasıl işlettiriyor? Mesela mevcud maldan hayır yaptırmak yerine mevcud 
olmayan ihtimaliyatta olan vehmî mal ile hayrı vaat ettirir. Yani mevcudu 
kullandırmamak için, ihtimalî şeyleri öne çıkarır. Divane serbest bölgede kalandır. 
Yıllardır istifade ettiği cemaatin bir defa olsun faturasını ödetmeyen serbest bölgesidir, 
ödeten itikadıdır. Faturayı ödemesi, serbest bölgesinden çıktığını gösteriyor. 
 
Şeytan  à hem ye’sini,  
              à hem o zaif damarını  

   à hem o  iltibasını  
 
                          çok işletir, 
 
                 à ya divane olur 
                 à yahud “herçi bad abad” der 
                 à dalalete gider. 
 
Şu serbest bölge var ya, kendini tanımaktır. Ondan sonra Rabbini tanıyorsun. Kendini 
tanımadan zikir, evrad yaptığın zaman insana tuhaf tuhaf duygular geliyor. Ulvî 
duygular da geliyor, süflî duygular da geliyor. Ben “oldum” diyor. Biraz dinî hissesi olan 
deliler ne der biliyor musunuz? Ben Mehdi’yim diyor. Küçük sarıklı genç benim diyor. 
 
1. Şeytan günahlarla à ye’se atar. Günahtan beterdir ye’is. Günah hiçbir şey değil 
onun yanında. Çünkü günah cehenneme çalışır, ye’is ademe çalışır. 
2. Şeytan insanın zaif damarlarını tahrik eder: şöhrettir, paradır, binadır, kariyerdir, 
alışveriştir vs. 
3. İltibas ettirir yani serbest bölgeyi “ben” zannettirir. Serbest bölgeye “ben o’yum” der.  
 
Ya “Mehdi’yim” der, ya da “bu kadar kitap okudum, bu kadar Hizb-ul Kur’an okudum, 
derse gidiyorum, adam olsaydım…”. Serbest bölge aslında Allah’ın bir ihsanıdır. 
Sebebi: okuduğun Risalenin, okuduğun Hizb-ul Kur’an’ın, gittiğin derslerin neticesi 
hemen gözükseydi, “Allah’ın en büyük ihsan-ı İlahiyesi, ihsanını ihsas etmemektir”, 
çünkü davaya kalkar. Mesela her derse katıldıktan sonra uçsak, kaçsak, garib haller 
olsa, bu netice için derse devam ederiz. Tarikattakilerin bir kısmı keşif, keramet için 
orda. İşte Allah sana en büyük ihsanı vermiş ama verdiğini sana hissettirmiyor, 
bildirmiyor. Böylelikle kendini herkesten müflis biliyorsun, biçare biliyorsun, iyi değilim 
zannediyorsun; oysa almışsın. 
 
Bu üçünü tencereye koy: ye’isini, zaif damarını, iltibasını à karıştır. Bunları şeytan çok 
işlettiriyor. Ya ye’isini, ya zaif damarını ya da iltibasını. Bunları işlettirmesi nisbetinde 
ya “divane” olursun à Divan nedir? Osmanlıda Divan-ı Hümayun vardı. Padişah bir 
mevzu konuşurken bakanlar kurulunu, işin ehillerini ve ulemayı toplardı. Bu üç toplumu 
konuştururdu. Bu meclisin adı Divan’dır. Divane olmak, yani divanı kaybetmek; 
bütünselliği kaybetmektir, ferdî hareket eder, kendi takılır, cemaate ihtiyaç duymaz. 
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“herçi bad abad” à battı balık yan gider manasında. Lakayd, vurdumduymaz, gayr-i 
ciddi, fokbalığı gibi, âlem-i İslam umurunda olmayan, hizmetle ilgilenmeyen, hizmetin 
derdini taşımayan tiplerdir. “Dünyanın ipi koptu, sen mi bağlayacaksın?” derler. 
“Dalalete gider” à Şirk; Allah’ı inkâr değildir, Allah’a ortak koşmaktır. Küfür; Allah’ı 
inkâr değil; örtmektir. Dalalet; bir yola yollar eklemek, yoldan çıkmak, yolları 
çoğaltmak. “Bana göre” der. Din, şahsa göre mi olur? İşte bu dalaldır. İnkâr ise; 
inkârdır. Münkir olur. 
 
En tehlikesi iltibastır yani serbest bölgesini itikad zannetmesidir. Ye’isden ve zaif 
damardan kurtulma ihtimali iltibasa nisbeten daha yüksek. Bu iltibas hepimizde var, 
başkalarında var zannetmeyin. Hırs nisbetinde, baş olma sevdası nisbetinde, 
milliyetçiliğin nisbetinde, tama nisbetinde, korku nisbetinde serbest bölgedesin. Korku, 
ölüm korkusunun iki temeli var: 1.tevehhüm-ü ebediyetten ve 2.gaflet ve dalaletten 
sureti hakikat zannetmekten. 
 
Metnin izahı: 
Tasavvurda şunlar olur; 

• İmkân-ı zatiyi, imkân-ı aklî şeklinde gösteriyor. 
• Safi kalb insanlarda tasavvurda ve tahayyülde iltibas çok oluyor. (Niye bana çok 

oluyor deme! Çünkü sen saf-i kalbsin de ondan). 
• Tahayyülü ve tasavvuru tasdik suretinde gösteriyor. 
• Mukaddes zatlar ve     

Münezzeh şeyler 
• İmandaki yakînine münafi bir şekk tarzını veriyor. 
• Safi kalb ve hassas adamlara dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehhüm ettirip 

imandaki yakînin zail olduğunu zannettirir. 
• Bu merkezli ye’se düşürür. Ye’is buradan başlıyor. 
• Şeytan hem ye’isini, 

 hem o zaif damarını,     burada çok işlettiriyor. 
 hem iltibasını 

• Bu ye’isden, zaif damarından ve iltibasından ya divane olur ya da herçi bad 
abad der, dalalete buradan gider. 

• Zanların (menfîsinin ve müsbetin) zemini, kaynağıdır. 
 
1. Karadeniz zatında pekmez olabilir. Zatında mümkün olan her şey imkân-ı aklî olur 
mu, olmuş mudur? Serbest bölgenin berbatlığı bu işte. “Olabiliri” à “olmuş” olarak 
gösteriliyor. İhtimaliyatlar, olabilirler à olmuş demek cinayettir. Bunun altından hiç 
kimse kalkamaz. 
 

hakkında gayet çirkin gösterip düşündürüyor. 
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2. Bazıları namaz kıldığı halde, Risale okuyup dersleri gittiği halde, vesvesesi oluyor. 
Düzelmesi gerekirken daha berbat oldum diyor. Başka bir adam veya kadın içki içiyor 
ama mutlu, hiç umurunda değil. Çünkü safi kalb insanlarda dimağın iz’anından vicdana 
atıyor. Gafillerde ise “hatemallahu ala kulubihim” olduğundan, vicdan yolu kapalı. 
Serbest bölgede neyi hayal ediyorsa, doğrudur, neyi düşünüyorsa, doğrudur, hepsi 
o’dur.  
 

 
Ben bir insanın bilhassa nurcunun, Müslümanın itikadını bozacak bir şeyi bilerek der 
miyim? Israrla, her gün? Şeytan kendi aleyhinde çalışmaz. Şeytan, serbest bölgeye 
hâkim olursa, artık Allah, iman, ahiret endişesi, kabir endişesini vermez. Yani 
imansızlığın dehşetini ona hissettirmez. Eğer hissettirirse, gider iman eder. Abdesti 
olmayana “abdestin yok” demez. Abdesti olana “abdestim var mı acaba, yoksa 
unuttum mu?” diye musallat olur. Arı sana musallat oluyorsa, sende polen var demek, 
abdestin var demek. Abdestin olmasaydı sana musallat olmayacaktı. 
 
Safi kalb insanlarda dimağ-vicdan sistemi çalıştığı için, endişe-i istikbal olur, Allah 
endişesi olur, imansızlık endişesi olur. İmanı olmayan adamın imansızlık endişesi 
olmaz ki. Mesela gusül abdesti oldu mu olmadı mı kâfirde olur mu? Kabir endişesi 
zındıkta olur mu? Kâfirde işkembe ve uçkurluk olur ancak. O da zaten bol. 
 
O zaman ben Risale okuyorum, Hizb-ül Kur’an okuyorum, hayır hasenat yapıyorum, 
bana niye oluyor? Çünkü safi kalb insan olduğundan tasavvurun ve tahayyülün daha 
aktif. Sen sadece serbest bölgede değilsin, bütün meratiblerle beraber olduğundan, 
serbest bölge diğer meratibleri zorluyor. Taakkulünü zorluyor, tasdikini zorluyor, iz’an 
yoluyla vicdanını zorluyor. Kâfirin ise vicdanı yok ki, çocuğa mermi atabiliyor. O sırf şu 
serbest bölge. Bu adamın dimağı sırf bu: 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. 
YO
L 

1. 
YO
L 

2. YOL 

VİCDAN 
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Burada serbest bölge sırf şeytan hâkim. Vicdan yolu kapalı olduğu için, melek vs. 
kalmadı. Artık şeytan kabir korkusu vermez, imansızlık endişesi vermez. 
 
3. Tahayyülü ve tasavvuru à tasdik olarak gösteriyor. Taakkulü atlıyor. Malumatları, 
bilgileri, zanları à ilim zannettiriyor. Hocaları duman ettiren bu. O bilgilerin kendisini 
kurtaracağını zannediyor. İlim ile bilgi arasındaki fark: Hâlâ sende duruyorsa, o 
bilgidir. Eyleme dönüşmüşse, o iradedir. Bilgiyi yaşadığın zaman ilim oluyor. İlim 
olduğunu nerden bileceğiz? à eyleme dönüştüğü için irade oluyor. 
 
4. Kim olursa olsun -hoca, zındık- serbest bölgede olan, hep eleştirisel yaklaşır. 
Mukaddesatları, münezzeh şeyleri, camileri, İmam-ı Azam’ları, İmam-ı Şafi 
efendilerimizi, İmam-ı Ali’yi, Hazreti Ömer efendimizi, Üstadımızı, İmam-ı Rabbanî 
Hazretlerini eleştirirler, bunlara hücum ederler. İşleri güçleri bu! Milleti düzeltmek için 
İmam-ı Azam’dan koparması mı gerekiyor? Milleti düzeltmek için mezhepten mi 
koparman gerekiyor? 
 
5. Tahayyül ve tasavvuru diğer meratiblerle tamamlandıktan sonra iz’andan vicdana 
iner. Vicdanın irade, zihin, his ve latife-i rabbaniyesinden geçer. Bunların ceminden 
kalbe ve orda latife-i insaniyeye girer. O bab-ı insaniyettir. On bir tane meleke var 
(11.Hakikat/Sözler). Bu on bir tane latife-i insaniye imbiklerinden geçtikten sonra, 
kalbine iman olur.  
 
Serbest bölgeyi imanı zannettirerek, imanına şekk veriyor. Bab-ı insaniyet, ism-i 
Hakk’ın cilvesidir ki, on bir tane süreç à latife-i insaniyedir. Serbest bölgede “imanın 
yok” diyor. Sen de “yoksa yok” dersen, daha diyecek bir şeyi kalmaz. Serbest bölgede 
olduğu için bu konuşma, rahatça söyleyebilirsin. 
 

Serbest bölge 
Tahayyül & Tasavvur Hususî dünyası 
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Ben imanımı bir bardak su ile almadım ki bir bardak su için imanımı vereyim. Endişe 
etme, korkma! sekeratta su ile imanımı alacak şeytan diye! Böyle derslere katılacaksın, 
Risale okuyacaksın, Hizb-ül Kur’an okuyacaksın, sohbete gideceksin, maddî manevî 
hizmete destek olacaksın, Allah da seni şeytana bırakacak, öyle mi? Sen Allah’ı ne 
zannediyorsun? Allah hâşâ zalim mi? Bu nimetleri verecek sonra şeytana seni teslim 
edecek, olacak iş mi? 
 
6. Yeis; tasavvurda başlıyor.  
 
Serbest bölgeye ben demekle başlıyor yeis, yoksa günahlarla değil. Günahları 
araç olarak kullanıyor. Amacı ye’se atmak. 
 
Sual: Serbest bölge manevî nefs-i emmare mi? 
Elcevab: Bu ders umumîdir. Manevî nefs-i emmare; gurur, kibir vs. Bu değil yani, biz 
sistemi konuşuyoruz. Nefs-i emmaresini öldürürse, damarda kalıyor. Şeytan oraya 
giremiyor ve terakki duruyor, çünkü şeytan musallat olmuyor. Terakki durunca, tedenni 
zannediyor. Besated peyda eder diye geçiyor Külliyatta. Kur’an okumak, namaz kılmak 
artık yemek yemek gibi oluyor. Günah işlemek, elini kesmek gibi oluyor. Bu artık 
mücadele etmiyor. Namazdan, Kur’an’dan lezzet alıyor ve günahtan nefret ediyor. 
Bunun adı besated. Artık sabitleşiyor, terakki olmuyor. Melekler de öyle ya. Günah 
işlettiremezsin, sevaplarda gıdasıdır. 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. 
YO
L 

1. 
YO
L 

2. YOL 

VİCDAN 

• İrade 
• Zihin 
• His 
• Latife-i 

Rabbaniye 

Kalb 
• Latife-i insaniye 

• 11 hakikat İman  
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Sual: Ülfete götürmez mi bu hal? 
Elcevab: Evet, ülfete götürür. Oysa sahabeler nefs-i emmaresini öldürmedi, tezkiye 
etti. 
 
7. Zanların kaynağı tasavvur. Zan; bilgilerin, düşüncelerin sıralamasındaki ara 
formattır. Zanları kaldırırsanız, bilgiler tam bitişik olur. O zaman mutlak olur. Zansız 
bilen tek Allah’tır. Zannı kaldırırsanız, Allah olur. Zan koyarsanız, bilgilerin vagon gibi 
birbirine eklenmesini sağlar, yani bütünlükten çıkarıp tek tek yapar. 
 
 
17.03.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
 
 
 
 
 
  



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 73 
Tasavvur - 4 
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Tasavvur lügat: Bir şeyi zihinde şekillendirmek. Tasarlamak. Düşünce. Tasarı. Arzu. 
 
Tasavvurat: tasavvurun cemi. Tasavvurlar. Kişinin kendi üzerine dönüşlülük yapar. 
Kendi üzerine cereyan eder. Tefa’ul babından. Karşıyı inşa etmek değil, kendine 
dönüşlülük yapar. 
 
Nefs-ül emirdeki âyât-ı tekviniyeleri âlemimizde vücud ve ademe dönüştüren 
tahayyül ve tasavvurlarımızdır. O zaman tahayyül ve tasavvurlarımız sıfat-ı 
zatiyeden olan tekvinî sıfatın ilk mazharı tahayyül ve tasavvurlarımızdır. İnsanda tekvîn 
sıfatının ilk zuhur mertebesidir. Eskiler buna taayyün-ü evvel derler. 
 
Tasavvur bizde sabittir, değişmeyen bir sistemdir. Değişken olan düşüncelerdir, 
bilgilerdir, malumatlardır, zanlardır vs. Tahayyül de bizde sabittir, kullandığı hayaldir. 
Hayal; bizim dışımızda olan bir sistemdir. Hayal; âlem-i misalin âlem-i şehadete 
giydirdiği libastır. 
 
Sual: Hayal sistemi kalkarsa, suretler de mi kalkar? 
Elcevab: Evet, suret diye bir şey kalmaz. 
 
Sual: Suretler hayal sistemimizdeki o elbisedir. O zaman insan olmazsa, o suretler 
yok, yani o suretlerin hakikat tarafları var? 
Elcevab: Evet, mesela hayvanlarda suret bir anlam ifade etmiyor. Bu Allah’lık 
hakikatının en harika mucizelerindendir: kâinata surette bu elbiseyi giydirmek! 
 
Tahayyül; suretten kanuniyete geçiren bir sistemdir. Âlem-i misalin âyât-ı tekviniye 
üzerine giydirdiği suretleri kanuniyetine götüren, insanda kanuna dönüştüren, 
kanunlaştıran; tahayyüldür. Biraz acele olacak ama şu anda şöyle gözüküyor: Hakikatı 
taakkule, akla geçiyor. Tasdik olunca artık mahiyetine dönüşüyor. 
 
Âyât-ı tekviniyenin yazılımı evamir-i tekviniye. Âyât-ı tekviniye Kitab-ı Mübin, evamir-i 
tekviniye İmam-ı Mübin. Âyât-ı tekviniye denilen elma, armut, çiçek vs.lere giydirilen 
bir libas var. Her şeyin adeta bir hüviyetidir, suretidir. 11.Sözde “her şeyin bir hüviyeti 
var” deniliyor. “elsinetikum ve elvanikum” ve “simahum fivucuhihim mineserrissucud”. 
Yani suret, hakikatsız olamaz, hakikatın dışa vuruşudur. 
 
Tahayyül bizde sabit olandır. Hayal sabit değil ama biz onu kullanıyoruz. Bunu daha 
güzel anlamak için: şeytan bizde sabit değil. Girer, çıkar, zayıf olur, güçlü olur. Fakat 
nefis sabittir. Veya taakkul. O bizde sabit bir sistemdir. Kullandığı akıl ise gelir, gider, 
akılsız olursun, aklın nurlanır, tahkik olur, tafsilli olur, icmalli olur. “Aklınızı başınıza 
alın” diye hitab edilen taakkuldür. Aklın bizimle alakası yok, hayalin bizimle alakası yok, 
düşünceler, bilgiler vs. bizimle alakası yok, ilmin bizimle alakası yok. Alakası yok 
derken à hariçtir, zorunlu bir yapı değildir. Taakkul, aklı kullanır veya kullanmaz. 
Düşüncelerini ve bilgilerini de tasavvur kullanır. Akıl alettir ya, ruh da alet. O alet 
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kullanılması lazım yani onu kullanan olur. Demek ki sabit olan var, olmayan var. 
Kullanan var, kullanılan var. 
 

 
 
 
 
Tahayyülün işlevi: Âlem-i misalin âyât-ı tekviniye denilen şu mevcudata giydirdiği libası 
à surettir, hüviyet-i sureti, hüviyetleridir. Onu tahayyül bize taşır. Bize taşıyınca ne 
olur? Tahayyül; mevcudattaki suretleri, hayalleri insanın kanuniyetine taşıyor. 
 
Her şeyin; 

• Sureti 
• Kanuniyeti 
• Hakikatı 
• Mahiyeti  

 
Sual: Çok önceki bir tasdik dersinde âyât-ı tekviniyelerin girdiği yer tasdiktir, evamir-i 
tekviniyeler de taakkulden girer demişiz. Bu şimdiki tesbitle çakışıyor mu? 
Elcevab: Tefekkür edelim: Evamir-i tekviniye yazılımdır. Tasdik’deki iltizam; ilimdir. 
İlim ise; maluma tabidir. Bu nedenle bizdeki ilim, âyâta tabi. Âyât-ı tekviniye o zaman 
tasdikten girmesi doğrudur.  
 
Eşyanın hakikatı Esma-i İlahiyeye dayanıyor. Bu da Evamir-i tekviniyeye uyuyor. 
 
Sual: Evamir-i tekviniye kanuniyete daha yakın değil mi, yazılım itibariyle? 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. 
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L 

1. 
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L 

2. YOL 
à Aklı 
kullanır 

àİlim 

à imtisal  

à taassub 

à salabet 

Bunlar 
sabit 

Bunlar sahip çıkılan, 
bizim dışımızda olan 

(evamir-i tekviniye) 

(ayat-ı tekviniye) 

(Eylemsel iltizam) 

(Fikrî iltizam) 

Vicdan  
• İrade 
• Zihin 
• His 
• Latife-i Rabbaniye 
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Elcevab: Evet, kanunlar oraya uyuyor. Taakkul konusunu bitirince daha kesin 
konuşabileceğiz. Eğer kanuniyet evamir-i tekviniyeye dersek, hakikat tasdikteki âyât-ı 
tekviniye olur. Mahiyeti de vicdandaki zihin olabilir, çünkü ilmin suretidir yani merkez 
orası, zihin aynası. Allah-u âlem:  
 

• Sureti  à Serbest bölge 
• Kanuniyeti à Taakkul 
• Hakikatı à Tasdik 
• Mahiyeti  à Vicdandaki zihin 

 
İltizam eylemdir; eylemsel iltizam. Tasdikteki iltizam ise; fikrî iltizam. 
 
Sual: Vicdana düşüp hareketlenmediyse, eylemsel iltizam olmaz mı? 
Elcevab: Olmuyor, çünkü eylemin kaynağı irade. Hutbe-i Şamiye 77 de: “Evet insanın 
fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar.” Eğer ilmin neticesi fiil olsaydı, hiçbir Âlim 
hata yapmazdı. Bildiğini yapmak ayrı bir şeydir. O ise irade ile olur. 
 
Nokta-i Nazar: 

• Sureti kanuniyete taşıyan   à Serbest bölge 
• Kanuniyeti hakikata taşıyan   à Taakkul 
• Hakikatı mahiyete taşıyan      à Tasdik ve diğer mertebeleri 

 
Yani bir şeyin suretini kanuniyetine bizim serbest bölgemizle geçiş yapıyor. 
Kanuniyetinden hakikatına geçişi taakkulümüz sağlıyor. Hakikatından mahiyetine 
geçişinde de tasdik devreye giriyor. Yani ara sistem olarak bakabiliriz. 
 
Nokta-i Nazar: Dimağın birinci sistemi olan serbest bölge tahayyül ve tasavvur dersek, 
ikinci sistemi taakkul ve üçüncü sistem ise tasdik ile beraber diğer mertebeler. Bu 
şekilde düşünürsek, hakikattan mahiyetine geçişi tasdik ve diğer mertebelerin 
bütünlüğü ile geçiş yapılıyor diyebiliriz. 
 
Âlem-i misalin âyât-ı tekviniyeye sarmaladığı, giydirdiği libas à hayaldir. Onu 
bize taşıyan tahayyül. 
 
Âlem-i mananın âyât-ı tekviniyeye giydirdiği libas à bilgiler, malumat, zanların 
cemidir. Onu bize taşıyan tasavvurdur. 
 
Bizim sabit olan sistemle kullandığı malzeme ayırt edilmesi lazım. 
 
Sual: Bu âyât-ı tekviniye ayna gibi bir şey mi? Yani vücuda çıkmak isteyen bir şey mi? 
Elcevab: Mesela bir elmada koku düşün, renk düşün, tat düşün. Birbiri üstündedirler 
ama hiçbirisi diğerini kapatmıyor. Yani koku rengi kapatmıyor, renk tadı kapatmıyor. 
Âlem-i şehadet bütün o âlem-i gaybın giydirdiği libasların hulasasıdır. Âlem-i ervah 
giydirmiş, âlem-i misal giydirmiş, Daire-i ilim giydirmiş, Levh-i Mahfuz giydirmiş. 



73.TASAVVUR 4______________________________________________________ 

 364 

 
Sual: Daire-i ilmin kudrete çıkmış hali midir âlem-i şehadet? 
Elcevab: Evet. Âlem-i şehadet zahirde gözüktüğü gibi değil. Üstad mesela Kabir için 
gözüktüğü gibi değil diyor. Veya 8.Söz’deki kuyu meselesindeki gibi, surette 
göründüğü gibi olmadığını gösteriyor. Ancak insanla anlamlanıyor, değişiyor. 
8.Söz’deki aslanın ata dönüştüğünü, ejderhanın kapıya dönüştüğünü anlatıyor. 8.Sözü 
hayal et: tepende aslan var, dibinde canavar var, kuyuda takılmışsın. Tamamen her 
şey bitti. Tamamen her şey bitmişken tamamen her şey nasıl değişiyor? Tılsımla 
değişiyor. O kuyu aslında âlem-i şehadettir. Orası adamdaki tılsımla değişiyor. 
 
Sual: O âlem-i şehadet midir yoksa âlem-i şehadete benim giydirdiklerim midir? 
Elcevab: O âlemler zaten âlem-i şehadete giydirmiş. Sende dimağın sistemleri var: 
serbest bölge, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikad. 
 
Tencereye koy: âlem-i misal, âlem-i mana, âlem-i ervah, on sekiz bin âlem à bunları 
karıştır à âlem-i şehadet. Şimdi sen buna muhatab olmuşsun. Aynı zahir için hakikatı 
görmek. Zahir işte görünen ama hakikattır. Hepsi aynı yerde. Bir yere gitmene gerek 
yok. Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet, hisler, latifeler, evamir, âyât à hepsi ayı yerde.  
 
Sual: Ben âlem-i şehadette iken kabri, Cenneti başka bir yerde aramayacağım? 
Elcevab: Aynen, hatta ahireti de, Allah’ı da başka bir yerde arama, çünkü “Allahu 
nurus semavati velard”. Donmuş nurdur elma, donmuş esmadır. Esmanın cilve, cemal, 
nakış, sanatıdır. 
 
Sual: Yani buzda olmayan hiçbir şey yoktur? 
Elcevab: Aynen, yoktur. Herkes buzu görüyor. Buz gibi görünüyor ama aslında sudur. 
O da değil. Aslında H2O dur. Enerjidir, esîrdir, madde-i hayattır, ayn-ı hayattır, hayatın 
cevherleridir. 
 
Sual: O zaman ben burada bazen kabri yaşayacağım, bazen berzahı yaşayacağım? 
Elcevab: Dört mevsimi an be yaşarsınız. Mevsim insanın zahirdeki duygulardır, 
psikolojide misal veriyorum. Kış gelince “nerden çıktı” demiyorsun. İlkbahar gelince 
yeşillendi, “bu kadar güzeldi, bir anda döküldü” demiyorsun. İnsan bunların hulasası 
değil mi? Bunların hepsi suretimiz, bizim dışımızda. Yani dünyaya kış gelince, senin 
kışın geldiği için kış geliyor. Kış geldiği için sana kış gelmiyor. Sende kış geldiği için 
oraya kış geliyor. Sen ondan yaratılmamışsın, o senden yaratılmış. 
 
Sual: Mesela dünyada üç kişiyiz. Üç kişi aynı şeyleri tahayyül ve tasavvur etseler, yaz 
iken kış yapabilir mi? 
Elcevab: Aynen, yazı kış, kışı yaz yaparsın. Hapishanedeyken kafasını Hacer-ül 
Esved’e koyar diyor. Hapiste olmak kafada oluyor. Dışarıda iken kafası hapiste. Kış ve 
yaz kafada. Kış olduğu için bizim hâletimiz değişmiyor. Bizim hâletimizden yaratılmış 
onlar. Kâinat, insanın ecza ve efradıdır. Bu kâinat ve bu insanlar benim dışımda değil. 
Herkes kendini merkeze koyarsa, dışarıdaki sarhoşu, zalimi, âlimi, Müslümanı hatta 
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Peygamberi hepsi senden yaratılmış. İnsanlar benim efradım. Kâinat ise nev’im 
hükmüne geçer diyor. Hayata pergeli koyarsan, hayat böyle anlam buluyor. Mesela kış 
benim eczam, insan benim efradım. Yani içki içsem acaba ben ne olurum, âlim 
olsaydım ne olurdum, zengin olsaydım ne olurdum, fakir olsaydım ne olurdum? Bak 
işte o fakir sensin. O senin dışa vuruşundur, senin hâletinin donmuş halidir. Bunlar 
surettir. Sende olursa kanuniyet olur. Bunun hakikatını görmek istiyorum dersen, dur, 
biraz bekle, bu inkılab. Allah bunun için bir yöntem kullanmış. Yani suretten kanuniyeti- 
iyi veya kötü- haz aldın mı, hakikatına geçmen için ölüm denilen bir yöntem kullanmış. 
Ölüm aslında bir sistemdir, bir formüldür, kimyevî bir hadisedir, bir inkılabdır. Yani 
suret ve kanuniyetle yoğrulmuş bir insanın hakikatına varma yöntemidir; kabir. 
Suret ve kanuniyetiyle yoğrulmuş, anlamlanıp anlamlandırmış bir insanın kendi 
hakikatına varmanın yöntemidir ölüm denilen, kabir denilen sistem. Furkan olmaktır. 
Ölüm denilen bir şey yok zaten ama surette mezarlık. Abdestli haliyle tesbih dizerken 
şehid olmuş bir kadın kıyamete kadar tesbih dizeceğini Üstad kabre bakarken Molla 
Resule söylemiş. Ben şimdi size başka bir şey soracağım. Üstad oraya bakmış, kadını 
görmüş, haram değil mi? Surette haramdı, orda haram değil. Suret ve kanuniyeti 
yaşarken bitirmiş, hakikatında kadına bakıyor ki tesbih diziyor. 
 
Nokta-i Nazar: Aynen bir videonun arkası olan 1-0-1-1-1-0-0-1 bakarsan haram yok, 
surette haram. 
 
Benim anlatmam istediğim şu: bir yerde hüküm varsa, başka yerde o hüküm yoktur. 
Mesela burada şeytan ve melek. Korkunç. Geç arkaya, ikisi de aynıdır. Bir tanesi Mudil 
esması, diğeri Nur esması. Yani kabir bir formüldür, bir kimya hadisesidir, 
laboratuvarda dönüşüm sürecidir. Suret ve kanuniyetiyle yoğrulmuş bir insanın kendi 
hakikatına varmanın hâlet itibariyle dönüşüm sürecinin adıdır; ölüm. Yani hakikatına 
dönüşüyor. Baş üstüne derim bu ölüme! Aslında kabir ve mezarlık serbest bölgede, 
kişilerin hususî dünyası. Kabre girmekten korkuyor. Zaten kabirdesin. Ölüm, bu 
kabirden çıkmaktır. Ama cehennem de hakikattır. Esma-i hünsanın Celalî esmalarının 
perdesiz azamî derecede tecelli ettiği bir yerdir. Cennet ise Cemalî esmalarının 
perdesiz azamî derecede tecelli ettiği yerdir. Esmalar hakikattır. Ölüm; suretlerinin 
yani esmaların cilve, cemal, nakış, sanatların, hususî dünyalarının, hakikata 
dönüşüm sürecinin adıdır. Ölüm aslında dirilmektir, hakikatına dönüşmektir. Fakat 
insanlar gördüğü gibi zannetmiş. Toprağa girince oraya giriyor zannediyor, oysa 
çıkıyor. 
 
Sual: Kanuniyet nedir? 
Elcevab: Biz kanun diyoruz ama Kanuniyetin alt verisi evamir-i tekviniyedir. 
 
Evamir-i tekviniye; 

• İhtiyaç 
• İncizab 
• İştiyak 
• Meyil  
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Kanuniyet basit bir şey mi zannediyorsunuz? Kanun herkeste aynıdır. Binlerce elma 
çeşidi var. Benim bahçemdeki ama farklı, bu namus. Mesela nurculuk kanundur, nurcu 
namustur. İslamiyet kanundur, Müslüman namustur. Yani nurculuk meslektir, kişi 
meşrebdir. 
 
Kanun; evamir-i tekviniyedendir. Sizin ihtiyacınızı, iştiyakınızı, incizabını, meylinizi 
yapılandırıyor. Bunlar birbiri içine giriyor. Dörtyol gibidir. Kanun derken, insanın aslı, 
yazılımıdır. Hakikat bizim dışımızdadır, Esma-i İlahiyedir. Mahiyet ise sıfattır. Hakikat 
bizim dışımızdadır ama bizdekinin aslıdır. Bizde cilve, cemal, nakış, sanat kanun 
olarak yapılandırmış. Kanun; yazılımız yani sistemimize meyil koymuş, ihtiyaç koymuş, 
iştiyak koymuş, incizab koymuş. 
 
Sual: Suret dışarıdaydı. Kanuniyet onların bendeki karşılığı, yazılımı idi. Ben ona 
geçiyorum. Hakikat aslında bende cereyan eden hakikat yani Rabbimi bulmak 
manasında gibi. Benim üstümde cereyan eden hakikat ve mahiyetine artık bende 
geçiyorum, kendi Rabbime. Yani mahiyet hariçte bir mahiyet aramak değil. Kendindeki 
Rabbin şeklindeki mahiyete geçmek yani dıştan içeriye doğru giden yolculuk gibi. 
Suretti, kanuniyetle içine geçtim, kendime aldım. Sonra hakikat ve sonra kendi 
mahiyetime. Böyle mi? 
Elcevab: Aynen dediğin gibi, bil veya bilme, senin üzerinde cereyan ediyor, nehirden 
su akıyor. Sen onu kabul edersin, reddedersin. Benim üzerimde derken, gömlek benim 
değil, vücud da benim değil, hayat da benim değil. Bunun üzerinde icraatlar yapılıyor, 
akıp gidiyor. Kader Risalesinde buna kabul edip reddetmek deniliyor. Ya fakirlik olarak 
akım var, ya zenginlik olarak var, ya çöpçü olarak var, mühendis olarak var, tecelli yani. 
Önemli olan senin üzerinden geçen doktorluk, mühendislik, çiftçilik, tamircilik vs. ama 
esması önemli değil. Sen bu olayın dışındasın. Gömlek bana ait, ben onun 
arkasındayım. Hani demiştim ya misal olarak: Allah var iken hiçbir şey yoktu. Ben ise 
cevher olarak vardım, ben olan ben. “Gel kulum yanıma” dedi hâşâ, tasavvur-u küfür, 
küfür değil. Beni yanına aldı. Ben mahlûk değilim, vacib de değilim. Ondanım ama O 
değilim. Oturttu beni. “Sürecine, yaradılışına şahid ol, seyret” dedi. Bakıyorum ki ilk 
önce bana ruh giydiriliyor. Sonra bakıyorum, hayat giydiriliyor, akıl giydiriliyor vs. 
hepsini seyrediyorum. Bunu şunun için anlattım: suretler ve tasavvurların hepsi geliyor 
– Şualar 121 de “insanî berzah” deniliyor ya- buradan yani insandan akıp gidiyor ama 
benim üzerimde cereyan ediyor. Bana bende akıp gidiyor. Bu süreçte farkındalığım ve 
tasdik edip, kabul edip reddetmem- Kader Risalesinin ruhu kabul edip etmemektir. 
Senin üzerinde cereyan eden hadise, senin üzerinde cereyan ediyor ama seni model 
yapmış. Kimisinin minaresi on metre, kimisini yirmi metre meseli gibi. Kader bizi model 
yapmış. Senin üzerinde cereyan eden o esma-i hüsna ve sıfatların tecelligâhları, 
cereyan edip gidiyor. Senin üzerinden gidiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Bana geldi ya, bendeki hakikatı, benim Rabbimi mahiyetteki zatın 
taayyün ve teşahhusu oluşturuyor. Yani o kanuniyetle gelen ile ben Rabbimi 
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hakikatımda buluyorum, mahiyetim de Cenab-ı Hakk’ın bendeki taayyün ve teşahhusu 
oluyor.  
 
Evet, aynen. Mahiyetim taayyün ve teşahhusu oluşturuyor, onun adı ulûhiyettir. Benim 
aynamda gözüken O, bendeki O. Hakikatım Rabbimi oluşturuyor, bu rububiyet. 
 
Tekrar: Kâinattaki esmalar senin üzerine akıyor. Sen de onları ya onaylıyorsun ya da 
reddediyorsun. Onayladığın anda senin hakikatın oluyor à o senin Rabbin. Allah’ın bu 
Rububiyetine muhatab-ı İlahiye olunca, sende hakikat oluştu, bu senin Rabbin. Fakat 
tecelli eden Rabb-ül âlemin. Sende oluşturduğu à Rab. Buna âyinedar olunca, 
esmanın yani hakikatın daha arkası olan mahiyet yani sıfatlar gelmeye başlıyor. 
Sıfatlar da bende taayyün ve teşahhusu oluşturuyor. Hakikat yani esmalar bende 
Rabbimi oluştururken, sıfatlar ise bende taayyün ve teşahhusun cemi olan 
ulûhiyeti oluşturuyor. Ayna ve güneş. Ayna benim ruhumdur. Güneş de hâşâ Şems-
i Ezeli olsa, aynada gözüken ne ayndır, ne gayrdır. Bu aynada gözüken güneşin adı; 
ulûhiyettir. Güneşin aynaya muhatab olması; rububiyettir. Rabb-ül âlemin bende 
Rabbim oluyor. Fakat aynayı güneşe tutmazsan, fânilik oluyor, “yüzü aşağıdadır” 
deniliyor Risalede. Ruh aynasının yüzü mevcudata dönük olunca, fani oluyorsun. 
Allah’a tutunca, Rab gözüküyor. “Sen misin, benim rububiyetime ayna oldun” diyerek 
Allah ikinci kez bir adım atıyor. Senin o ayine-i ruhunda parlaklığı dışında güneşin ısı, 
ışığı taayyün ve teşahhus ediyor. Bunun adı ulûhiyet. Aynadaki güneş semadaki güneş 
değildir ama değil de değildir, ne ayndır, ne gayrdır. 
 
Sual: Şahidlik şu mu: Aynadaki rububiyetle ulûhiyeti birleştirmek yani Rabbinle Rabb-
ül âlemini görüştürmek. Bu aslında Kab-ı Kavseyn mi? 
Elcevab: Evet, bu da miraç. Aynen öyle, ikisini cem ediyorsun. Rabbin à O, Rabb-ül 
âlemin à O, ikisi de sen değilsin. Rabbinle Rabb-ül âlemini cem ettiğin, fark ettiğin 
anda à senin miracın oluyor, o anda Kab-ı Kavseyn. Bazen bir derste olur Kab-ı 
Kavseyn, bazen Yunus as misali balığın karnında olur, bazen bir Nuh as misali tufanda 
olur, bazen bir seyahatte olur Âdem as gibi belki bir gurbete atılırsın. Âdem as’ın 
âyinedarlığını Üstad gurbet mektubunda göstermiş. Barla’da o yalnızlık, insanlardan 
bihuş, “hiçliğe, kimsesizliğe ünsiyet ettim” diyor, mağara misal, “İnsten tevahhuş ve 
vuhuşa ünsiyet ettim” (Mektubat 19). O âdemî âyinedarlıktır, Safiyullahtır. Âdem as’a 
Kur’an’da safiyullahtır denilir yani aslın. Hiç kimse yoktu, Âdem as bir seyahate çıktı. 
Kendisini inşa etmeye baktı. Hakikatından çıktı, kanuniyetini ve suretini inşa edecek. 
Âdem as tersini yaptı. Hakikatından kanuniyetine. Üstad insten tevahhuş etmiş, 
kimsesizliğe de ünsiyet etmiş. Bu Âdemî âyinedarlıktır. Şahsiyet değişikliği ise İsevi 
meşrebdir. Tefekkür ve şefkat ise İbrahimî meşrebdir. Muhammedî meşreb cem-ül 
cemdir.  
 
Kanuniyet öyle basit bir şey değil, aslında evamir-i tekviniyedir. Yazılımın temelidir; 
ihtiyaç, iştiyak, incizab ve meyil. 
 
Nokta-i Nazar: Suretten geçişi tetikleyen ihtiyaç, iştiyak, incizab ve meyil. 
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Derse ihtiyacını hissedeceksin, iştiyakını hissedeceksin, incizabın olacak ki derse 
gelesin. Cezb akılla olur, incizab kalbden olur. Aklen dehşet olur, kalben vahşet olur, 
ruhen meyusiyet olur, yeis olur. 
 
İnsan hep bir şey arıyor. Neyi arıyor? Kendini arıyor, hakikatını arıyor. Felsefe de 
arıyor. Felsefede “hakikat budur” denilemez. Onlar “eğer hakikat bulunursa, ortada 
hakikat arama hareketi, aşkı olmaz” diyorlar. Onlarda hakikat bulunamaz, hakikat 
devamlı bulunacak şey olmalıdır. Hakikat yoktur felsefede. İmanda ise; hakikatla 
kendini inşa ediyorsun, mahiyetine seyahat ediyorsun. 
 
Sual: Kâfirde suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet hepsi bir, hepsi kanuniyet hükmünde 
mi? 
Elcevab: Evet. Kâfirde serbest bölge var, taakkul var ve tasdik var. Bundan sonra 
hiçbir şey yok. Yani hususî dünyası var, taakkulü var ama aklı yoktur. İlmi de var. 
 
Nokta-i Nazar: Bu zamana kadar yediğim tatlılar, gördüğüm güzellikler, aldığım bütün 
lezzetler, hisler vs. her şey, bütün âyât-ı tekviniyeyi yani mevcudatı kendisindeki 
evamir-i tekviniye ile özleştirdi, karşı karşıya getirdi. Onunla yani bu bütünlükle anlıyor. 
Bu zamana kadar aldığın bütün lezzetleri bütünlüğe getirince, evamir-i tekviniye ile 
anlayabildiği âyât-ı tekviniye yok olmadı. Aldıklarım yok olmadı. Âyât-ı tekviniyeler 
evamir-i tekviniyeye inkılab etti. O zaman mevt; âyât-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyeyi 
bütünlüğe getirendir. 
 
26.Lem’ada “…kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye 
vücud-u haricî verir;…” Kudret sıfat, kuvvet esmadır. Şu mevcudat olan âyât-ı tekviniye 
gözüktüğü gibi değil. O birbiri üstüne giydirilmiş “gül goncasıdır” deniliyor Mektubat’ta. 
Bu mevcudat böyle değil diyor. Üstad diyor ki: “gül goncası gibi” bir kılıf bir kılıf daha, 
bir kılıf bir kılıf daha, mısırın koçanı gibidir.  
 
Âyât-ı tekviniyeler olan kudretin bir cilvesi insana taşınınca, evamir-i tekviniye ile 
muhatab. Aslında o âyât-ı tekviniye benim hakikatım, dışa vuruşlarım. İnsan ise asıl, 
kâinatın ve her şeyin çekirdeği. Bu mevcudatın bizdeki yazılımı evamir-i tekviniyedir. 
Evamir-i tekviniye bu dördü (ihtiyaç, iştiyak, incizab ve meyil) ile kâinatta elma olarak 
gözüküyor, armut olarak gözüküyor. 
 
Sual: Karşılığı mı, karşıtı mı? 
Elcevab: Karşıtı değil de karşılığıdır, çünkü hepsi var. 
 
Demek kâinat karşılığımız ama hakikat boyutu farklı. Mesela çiçekteki güzellik, 
çocuktaki güzellik, cennetteki güzellik, imanın güzelliği, hakikatın güzelliği vs. hepsi 
farklı farklı. 
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Elmanın bizdeki karşılığı evamir-i tekviniye. Mevcudattan gelen, âlem-i manadan âlem-
i gayba mana veya suretler akarken, âlem-i misal ve âlem-i şehadete uğruyor, âlem-i 
gayba akıyor. Âlem-i misal melekût âleminden geliyor, hale uğruyor, âlem-i şehadete 
dökülüyor. Sen düşünsen de düşünmesen de, kabul etsen de etmesen de, var olsan 
da olmasan da, bu böyle akmaya devam ediyor. Sen buna şahid olacaksın. Şahid 
olunca, meşhud olur. Sen ise şehid olacaksın. Kendinin şehidi oluyorsun. Bedeninden 
ruhu çıkartmak; şehidliktir. Şahid olduğun için oluyor. 
 
Sen çekirdek olduğun için, mevcudat sende akıyor. Sen bil veya bilme, senin üzerinden 
akıyor. Okyanus gibi akıyor. Bu suyun adı ilim! İlim akıyor. Bir zerresi bir zerreye 
benzemiyor. Maşrapalarla herkes alıyor, bazıları bardakla alıyor, kim ne alıyorsa. 
Bazıları suyu görmemiş, buharının alıyor. Bazıları da sesini duyuyor derenin. Şimdi 
sen buna şahidsin veya değilsin. Meşhud-Şahid-Şehid! 
 
Âyât-ı tekviniye olan şu mevcudat insanda evamir-i tekviniyeye dönüşüyor. Böylelikle 
bu âyât-ı tekviniyeler evamir-i tekviniyeye dönüşe dönüşe ötelerde yani âyât-ı 
tekviniyeyi ve evamir-i tekviniyeyi bir yapan, -şu anda da cereyan ediyor- hulasa yapan 
sistemin adı; mevttir yani mevtin hakikatıdır. Bununla “ölmeden önce ölenleri” 
kastediyoruz. Yoksa bedensel ölümden bahsetmiyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: Ölmeden önce ölenler, âyât-ı tekviniyeleri evamir-i tekviniyeye 
dönüştürüp eşitlerler. 
 
Aynen, çünkü ölüm; yaşadığımızın hakikatına gitmektir. Ve bu bütün olup bitenler 
esmaların meratibleri oluyor. 
 
“Öyle de hayal ve                         küfüriyatın ve 
               fikir                                 şirkin 
 
ve dalaletin gölgeleri ve 
şetimli çirkin sözlerin hayalleri, 
                                               
 

• hayal ve  
fikir              

 
“tasavvur-u dalalet de, dalalet değil, 
imandaki şekk meselesi ise, 
imkân-ı zatiden gelen ihtimaller o yakîne münafi değil ve o yakîni bozmaz.” (Lem’alar 
75) 
 

• Şekk yine tasavvurda olur. 
• Dalalet de burada oluyor. 
• Fikrî ve hayali ihtimaller yine burada oluyor. 

âyinesinde akisleri 

itikadı bozmaz, 
imanı tağyir etmez, 
hürmetli edebi kırmaz.” 

âyinesinde 
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Yine “böyle zatî imkânlar ile kaybediyor zanneder”.  
 
Zatî imkânlar yani nisbîler, itibarîler. Bu tasavvurda oluyor. İmkân-ı zatî mesela 
Karadeniz pekmez olabilir. Olabilir, bu hiçlik değil ki. Mesela abdestim gidebilir. İmanım 
olmayabilir. Karadeniz pekmez olabilir diye gemileri suyun kaldırma kuvvetine göre 
değil de pekmezin kaldırma kuvvetine göre yapsalar olur mu? 
 
Sual: Vesvese nasıl kalbî oluyor ki o zaman, aklî gibi duruyor? 
Elcevab: Bu vesvese değil ki, tasavvur bu, vehim bu. Şekk, şüphe, dalalet dedi. 
Vesvese değil. Vesvesenin türevleri. Kalbe yakın olan lümme-i şeytaniyede oluyor 
vesvese. Orda ama durmuyor. Yaveri olan nefs-i emmare yukarıya, dimağa getiriyor. 
Dimağa gelince, düşünceleri bozmaya çalışıyor. Baktı ki vesvese ile yemedi, 
düşünceyle yiyecek. Bahtiyarsın, çünkü vesveseden sıyrıldın. 
 
Zatî imkânlardan olan pekmez olabilir, imanım gidebilir, abdestim gidebilir, ölebilirim, 
imansız gidebilirim. Bunlar zatında imkânda var olması, oldu mudur? Olmuş mudur?  
 
• Yine mukaddes olan Peygamberimiz asm veya onun ciddi varisi olan imamları 

hakkındaki beşeriyet itibariyle imkân-ı zatiye hatıra çok çeşitli şeyler yine burada 
oluyor. 

 
Mesela Resulullah asm için “o da insandı” derler. Elbette insan, kimse hâşâ melektir 
demedi ki. Fakat o kudsî bir ruha sahip. Onun hakkında medyada ve onun ciddi varis 
imamları olan İmam-ı Rabbanî, İmam-ı Azam gibi mezhep imamları ve Üstad gibi zatlar 
hakkında şekk ve şüphe uyandırmak için beşeriyet itibariyle olduğunu olmuş gibi 
gösteriyor. Olabilir ile odur arasında çok fark var. Ehl-i dalalet medyada insanların 
tasavvurlarını kullanıyorlar davalarına. Olabiliri olmuş gibi gösteriyorlar. Ehl-i dalalet 
medyada Peygamberin asm ve varislerinin beşeriyetinin ihtimaliyatını kullanıyor. 
 
• “Fakat o zarar verdi zanneder, zarara düşer.” 
 
Zarar verdiğini “zan” etmek tasavvurdadır. Zarar verdiğini zannederek zarar eder. 
 
• “O adam zanneder ki;” 
 
Sual: Büyük zatlar bir anda birçok yerde gözüküyor. Üstad hapishanedeyken camide 
namaz kılması gibi vakıalar dimağla mı oluyor? 
Elcevab: Evet, onların düşünceleri vücud-u haricî giyiyor. 
 
Sual: Âlem-i misalin hayale vücud-u haricî giydirmesi gibi mi? 
Elcevab: Gibi. Onların tasavvurundaki düşünceleri o kadar şiddetleniyor ki, evamir-i 
tekviniyesinin dördünü de aktif ediyor. İllet-i tammeden olan Lüzum-Vücub-Zaruret 
durumuna gelince, vücud-u haricîsi oluyor. 
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Misal: Göz ile karşıki tarafı parçalıyor, cam kırıyor, adam ölüyor. Ne oluyor da bunlar 
göz ile oluyor? Ne oluyor da sihir ve büyü ile ta uzaktan bir adama tesir ediyor, buhran 
ve bunalıma sokuyor? Zarar vermiyor mu uzaktan? Adam kendisini aşağıya atıyor. 
 
Sual: Bunlar hep dimağda mı olup bitiyor? 
Elcevab: Evet, dimağın gücü bu. Dimağ; kuva, kuvvetler yeri. Hepsi dimağda gömülü 
var. Bazıları “on sekiz bin âlem nerde” diye soruyor. Sen düşünerek, tefekkür ederek, 
onların tabiriyle konsantre olarak, olmayan gücü çıkartmıyor musun? Neredeydi o güç? 
O neredeydi ise, on sekiz bin âlem de ordadır, iman da ordadır. Düşünmeyle, 
tefekkürle, konsantre ile olmayan bir şey çıkabiliyor. Hepsi dimağda çıkıyor. Hepsi 
burada var. Sen dimağı sadece yazılım mı zannediyorsun. Hem yazılımı var hem 
kanuniyeti var, hem hakikatı var, hem mahiyeti var. Hepsi var. Bütün güçler burada. 
“Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet-i ilmiye sürer, vücud-u ilmîden vücud-u 
haricîye çıkar.” à kudret sıfat. Konsantre ile nasıl canavara dönüşüyor insan. 
Neredeydi o güç? İşte orda on sekiz bin âlem, işte orda da ahiret.  
 
Sual: Geylanî Hazretlerinin cennetten meyve koparması dimağda mı oluyor? 
Elcevab: Dimağda oluyor, ona vücud-u haricî giydiriyor. Bizim dünyadan konuşalım: 
şehvet, gadab, hırsı, öfke olduğu zaman vücud değişmiyor mu? Gadab olduğu zaman 
üç kişiyi devirecek güç olmuyor mu? İşte o gizli güç neredeydi ise, imanın da orda, 
Allah da orda. Tefekkürle Allah’ı çıkartmıyor musun? Hepsi orda. Yani buz nerde ise 
su da orda. Su nerde ise H2O da orda.  
 
• Titremesi, korkması yine tasavvurdan. 
 
“Aklım gidecek” diye korkar, titrer. Bunu da aklıyla söylüyor. 
 
• Şeytan tarafından ihtar (tasavvur) ve tahayyül ediliyor. 
• Hakkı dinlemiyorlar. 
• Yanlış şeylere giriyorlar. 
 
Hayal ve                                    küfriyatın ve 
Fikir                                           şirkin                                                     itikadı bozmaz 
 
                                          dalaletin            gölgeleri                     imanı tağyir etmez 
 
                                         şetimli çirkin       hayalleri                    hürmetli edebi kırmaz 
                                                 sözlerin 
 
                     tasavvur-u dalalet  à dalalet değil 
 
Sual: Hayale fikir aynası dedi. Oysa fikir tasavvur ile taakkul arasındaydı? 
Elcevab: Fikir, tahayyülün tasavvura dönüşmesinden veya tahayyül olmadan 
tasavvurda olur. 
 

aynasında akisleri 
tahayyülüm 

tasavvurum 

tahayyülüm 
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                                                       Tahayyül & Tasavvur 
 
 
 
 
 
 
 
Tahayyül ve tasavvurdan aşağıya akıyor. Bazen tahayyül, tasavvura dönüşüyor yani 
suret manaya dönüşüyor. Bazen da direk mana geliyor, hiç hayali olmadan. Aşağıda 
fehim denilen süzgeç var. Oradan akla aktarılıyor. Akılda fikir var. “Hayal ve fikir 
aynası” demek, fikrin kaynağı hayal. Hayalden gelen fikir yolu. Tasavvurdan gelen de 
var. 
 
Nokta-i Nazar: Hayal aynasında benim tahayyüllerim var. Fikir aynasında da benim 
ya tasavvurum olur, ya taakkulüm olur. O zaman fikir aynamda benim tasavvurum 
dalalet şeklinde var. Tasavvur-u dalalet de dalalet değildir. 
 
Hayal ve fikir; ikisi aynadır. Hepsine bakıyor yani küfriyat, şirk, dalalet, şetimli çirkin 
sözler bu aynada gözüküyor. 
 
Sual: Fikir taakkulde değil miydi? 
Elcevab: Fikir aynasında benim tasavvurum ve taakkulüm olur, mertebesi şeklinde. 
Fikir aynası taakkulde ama orda gözüken tasavvur ve taakkul. Ayna ayrı, aynada 
gözüken ayrı. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvurdakilerden biz sorumlu değiliz. Sorumlu olmamız için tasdik 
lazım. Taakkul ise berzah olduğu için onu yönetemezsem tasdikim ya batıl olur ya hak 
olur. Dolayısıyla sanki sorumlu olmadığımız bölüme taakkul da giriyor gibi? 
Elcevab: Girmez, taakkul berzah olduğu için iki tarafa açık. Fark şu: tahayyül ve 
tasavvur sana rağmen geliyor. Taakkul öyle değil. Orda ihtiyar var. Tefekkürde de 
ihtiyar var. 
 
• “Senin kaderin seni şekavete mahkûm etmiştir” denildiği yer; tasavvur. 
• Ehemmiyet verme ve vermeme mahalli. 
• Nazar-ı dikkate alınıp alınmama yeri. 
 
“Mecmu-u ziyasındaki Güneşin zatını mülahaza etmek için gayet  
                 geniş bir tasavvur ve 
                 ihatalı bir nazar                   (Lem’alar 97) 
 
İzah: Tasavvur insanın geniş düşünme, bakma çapını geniş tutar. Ve ihatalı bir nazar 
verir insana. Mana-yı harfî ve mana-yı ismî buradan başlıyor. İnsanı tasavvurla çok 

Fehim 
süzgeci 

AKIL 
Fikir  

lazım olduğundan;” 
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zengin, geniş, engin ve yüksek nazarı bulduğu gibi, dar, sığ, kısa ve fakir bir nazarı da 
burada kazanılıyor! 
 
Sual: Bakmak ile nazar arasında kısaca nasıl bir fark var? 
Elcevab: Bakmak beşeriyettir. Nazarın içinde dimağ var, niyet var. Mesela 
“Peygamberî bir nazar” yani içerisinde kişi var. 
 
Tasavvur; insanın düşüncesine zenginlik katıyor. Çünkü emr-i nisbîler, emr-i itibarîler, 
zanlar vs. hep orda. Zansız düşünce ancak Allah’ta var. Zan; düşünceleri sıralar, ilmi 
sıralar. Mesela çekirdekten ağaç oldu. Mayıs 1 de filizlendi ve gitti, gitti ta üç yüz sene 
sonra bir tane filiz çıktı, yaprak çıktı. İlk filiz ile son filiz arasında üç yüz sene var. 
Çekirdekte sene yok, zaman yok. Çekirdektekine ilmî vücud denilir. Dolayısıyla ilim ile 
düşünce arasındaki fark şudur: İlimde öncelik sonralık yoktur. Hepsi aynıdır, ilk ve 
son. Düşünce ise; zaman girdiği için, sıraya konulmuştur. 
 
Sual: İlimde zan yok mu? 
Elcevab: Zan olmasaydı ilimde mutlak olurdu. Binaenaleyh ilimde zan var. Zan; bir 
düşüncenin ara boşluklarıdır veya düşünceler arasındaki ara boşluklardır. Eğer ilimden 
zan kalkarsa, Allah’ın ilmi olur. Allah’ın ilminde zan yoktur. Mesela miraçta, Kuran’da 
mealen: “Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı.” Yani Allah Resulü miraca gidiyor. O 
âlemleri görünce, “Allah Allah” diye şaşırmadı. Yani zannı; realiteyle, nefs-ül emirle 
aynıydı. 
 
Sual: İlimde zan var ama hani ne ayndır, ne gayrdır diyoruz ya onun gibi mi bir şey? 
Elcevab: Evet gibi, mesela Allah ilminde zan yoktur, Peygamberde zan vardır, 
mahlûkatı mahlûkat yapan zanlardır. Bu zanlar aynı zamanda tasavvurumuzu 
güçlendiriyor, çapını genişlendiriyor. Zan ağaçtadır, çekirdekte ise ilmî vücud var. İlmî 
vücuda meratib yok. Zanda meratib var. İlmin sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti var. 
İlmin mahiyet ve hakikatında zan yok ama surette ve kanuniyette var. Mesela 
düşünceler sıralanır. Sıralanışı düşüncelerdir, içinde zanları barındırır. Mahlûkat 
ilminde de zan var ama sıra yoktur, bütünseldir. Fark bu. İlimde zaman yok. Zaman 
girince bir şeye, sıralar. 
 
Zanlar tasavvurda. Serbest bölge niye takılmış bize? İnsanı zengin yapıyor. 
Düşüncelerine, manalarına, bilgilerine, ilmine zenginlik katıyor, çapını büyütüyor. Bu 
Serbest bölge olmazsa her şey donuk olur. O zaman olması gereken olmuştur bitmiştir 
olur. Anne-baba, doğmuş-ölmüş, doğdu-ölecek gibi silsile olmaz, suret olmaz. Suret 
olmazsa babam ne babamdır, ne oğlumdur. Olan olmuştur, olmuşsa odur. Olacak 
yoktur. Olması gerekenler olmuştur, bitmiştir. Her şey olmuş bitmiştir. 
 
Sual: Hakikattaki gibi olurdu? 
Elcevab: Evet, hakikatta olmuş bitmiştir. Yani zaman girmeyince, baba-oğul yoktur. 
Öncelik sonralık, tarih yoktur, kemalât yoktur. Bu nedenle zamanın sureti tasavvur, 
serbest bölgedir. 
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“Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir 
gibi menzilin duvarları şişeden olduğu için birbiri içinde in’ikas edip göz görünceye 
kadar genişliyor. Kabir gibi dar iken, bir şehir kadar geniş görünür.” (Lem’alar 136) 
 
Kabir; serbest bölge. Âlem-i şehadete baktığın zaman o âlemi şekillendiren serbest 
bölge. Şu âlem-i şehadette, şu dünyada herkes kendi hususî dünyasına bağlı, direği 
orda. Şu çok geniş zannettiğin bütün bu âlem senin âleminde anlamlanıyor, sana 
göredir. Bu serbest bölge senin âlemindeki âlemindir. Buna da Üstad “kabrindir” diyor. 
Bunun içindesin. Kabirden çıkacağız arkadaşlar. Kabre girmeyeceğiz, kabirdeyiz 
zaten. Derslerle çıkmaya çalışıyoruz. Ölüm; kabirden çıkmaktır. 
 
Nokta-i Nazar: Ağacın kabri; çekirdeğidir. Çıkması lazım. 
 

 
Yaşarken suretim oluşuyor. Ölüm anında; suretlerim benim hakikatım olacak ahirette. 
Burada çekirdek oluyorum, ahirette ağaç olacağım. Bu inkılabın adı; ölümdür. Çekirdek 
hakikatından ağaç hakikatına à ölüm deniliyor. Ölüm; kötü bir şey değil ki. Adam şimdi 
daha burada yaşarken oraları yaşıyor, kabirdekileri seyrediyor, yani çıkmış kabrinden. 
Kabir, kazanımlarımızın hakikatına gitmeğe vesiledir. İnsan hayatının sürecindeki 
önündeki mezarlık dediğimiz şey à kazanımlarımızın hakikatına dönüşmesidir. 
İnkılabdır, “inkılab-ı berzahiye” deniliyor. Yani çekirdek, ağaç olacak. Çekirdekten ağaç 
olmanın adı ölümse, ölüm dirilmektir!  
 
İnsanın hususî dünyası “serbest bölgedir” diyor. Aynı yere “kabrindir” diyor. Kabir nedir 
o zaman? Muayyenleşmektir! Biz zaten kabirdeyiz. Adam kabre girmekten korkuyor. 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 
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Aslında kabirden çıkmağa korkuyor, çünkü kabrinde kalmak istiyor. Ölmekle suret 
hakikata dönüşecek. Ondan korkuyor. Oysa kabirde. 
 
Sual: Niye korkuyor? 
Elcevab: Kendisi kendisine şahid olduğundan. Bu çekirdek ağaç olursa ne olacak? 
Daha ben suretine tahammül edemiyorum, bu sıkıntıya. İntihar etmelerinin sebebi değil 
midir sıkıntının sureti? Bundan kurtulmak için intihar ediyorlar, kurtulma yöntemidir. 
İntiharına bakarak sıkıntısını hayal edin. Yani çaresi intiharsa, kendisi nedir? 
Sineklerden kurtulmaya çalışıyor, canavarları unutuyor. Ölüm; sineklerle uğraşmaktır. 
Canavar, timsah; imansızlıktır, cehennemdir. Yani intiharla kurtulacağını zannediyor, 
aslında daha beter canavarın ağzına giriyor. 
 
Şu an herkes kabirdedir. Çıkan çıkmıştır, çıkmayan çıkmamıştır. Bir de çıkmaya 
çalışanlar var. Kabrin sureti bizdedir, dimağda. Kanuniyeti berzahtadır. Hakikatı 
esmadadır. 
 
Sual: Kanuniyet; berzahî esma mı oluyor? Hakikatı ise perdesiz? 
Elcevab: Aynen öyle. Perdesiz esma; hakikattır. Kanuniyet ise; mertebe-i esmalardır. 
 
Nokta-i Nazar: Kabrin sureti dimağda, kanuniyeti vicdanda, hakikatı kalbde. İnsana 
uygularsak aynen böyledir. 
 
Üstad şişeye benzetiyor hususî dünyayı. Mesela burası komple ayna olsa yani önü 
arkası, sağı solu, üstü altı, ortada da insan olsa ne olurdu? Aynada ne gözükür? 
Sonsuz! Üstad Mesnevi’de bir de şöyle kullanıyor. Caddede gidiyorsun farz et ve çok 
büyük bir ayine var caddede. Aynaya doğru gidince, aynada nasıl gözüküyorsunuz, hiç 
düşündünüz mü, baktınız mı? Kendine doğru giderken, kendin geliyorsun oluyor. Ben 
gidiyorum, o geliyor. İkisi de ben’im. Aynı anda giden geliyor. Aynı ben oradan 
geliyorum, buradan gidiyorum. Giderken geliyorum ve uzaklaşırken yaklaşıyorum. 
Geçmişimden uzaklaşırken, geçmişim önümde olduğu için geçmişime yaklaşıyorum. 
Âlem-i şehadet aynadır. Uzaklaşırken yaklaşıyorsun, yaklaşırken 
uzaklaşıyorsun. Geçmiş gelecek, gelecek geçmişin oluyor. Gidenle gelen buluştuğu 
noktada vefat ediyor. Aynaya kafamı bir vuruyorum, geniş zannettiğim dar kabir, 
uyanıyorum. Giden gelirken sıfırlandığı an; ölümdür. 
 
Sual: Benim anlamadığım şu: Ben şimdi aynı zamanda cennette koşturuyorum. Allah 
nazarında geçmiş gelecek yoktur, bitmiş. Bunlar hepsi aynı anda oluyor. Fakat Üstad 
“cehennem-i suğra” diyor? 
Elcevab: Hangi cehennem ama bu? Surette var, hakikatta var, kanuniyette var, 
mahiyette var. Bu dördünü unutma. Allah nazarı hakikat ve mahiyet. Hakikat esmadır. 
Esmaya göre mazi müstakbel yoktur ki, bitmiş. Ama bizim için daha var. Surette 
yaşadığımız âyât-ı tekviniye, kanuniyette ise evamir-i tekviniye. Âdem as hakikat ve 
mahiyette olduğu için, suretsiz ve kanuniyetsiz bir anlam ifade etmemiş. İlle suretiyle 
ve kanuniyetiyle olacak. Âdem as hakikatına mazhardı: “ve alleme ademe esmai 
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külliha”, bütün isimler öğretildi. Diske yükledin. Eylemi var mı? Kanuniyeti ve sureti 
yoktu. Bu nedenle cennette olmuşum bitmişim bir anlam ifade etmiyor bana. O benimle 
alakası yok. O esmanın sahibine bakıyor. 
 
Sual: Biz suretten hakikata gidiyoruz. Âdem as hakikattan nasıl surete gelmiş? 
Elcevab: En cami ayna insan iken Allah’ın mahiyeti var bizde, Allah’ın hakikatı var yani 
sıfatlar, esmalar, âlem-i şehadetteki cilve, cemal, nakış, sanat. Bunlar hepsi bir 
bütündür ama bizim için değil, Allah için tek şeydir. O bizi ilgilendirmiyor. Allah’ta ben 
nasılım, o beni ilgilendirmiyor. Ben o zaman olmayacak şeyleri düşünmüş oluyorum. 
Allah’ta ben nasılım bilmiyorum. Ben bende nasılım, önemli olan odur. Şu an hakikat 
ile mahiyet beni alakadar etmiyor. Allah’ın esmasında, sıfatında ben nasılım, beni 
alakadar etmiyor. Böyle bir vazifem yok. Benim yaşadığım âlem surettir, onun karşılığı 
bende kanundur. Bu ikisini işlettiriyor. 
 
Sual: Peygamber asm için “gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı” dediğimizi Âdem 
as için de diyebilir miyiz? 
Elcevab: Denilmedi, çünkü Resulullah asm dünyadan sonra cennete gitti. Âdem as’ın 
bir eksiği yok. Âdem as dünyayı görmeden cennetteydi. Cenneti bilemedi, bilemezdi 
de. 
 
Benim aklıma da şöyle bir soru geliyor: “Ve alleme ademe esmai külliha” ilim olarak 
dünya yok muydu kafasında? Soru aslında cevaptır. Uyandık. Uyanması için sureti 
lazımdı. Uyandı. Cennetten niçin çıkarıldı sorusuna Risalede “tavziftir” deniliyor. 
 
Şeytan için Külliyatta “sanat-ı fıtriyesidir” deniliyor. İlginç değil mi? İşârât-ül İ’caz 67: 
“S-Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? C-Yoktur. Çünkü sanat-ı fıtriyesi iktizasınca, 
kalbi daima idlal ile telkin için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, 
kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor.” 
 
Nokta-i Nazar: Melek de bunun tam zıddı. O sanat-ı fıtriyesi de hayırla meşgul. 
 
Anlıyor musunuz şimdi? Şu anda bir terkip, bir tahlil, anladınız mı biraz? Lafa 
getirmeyin, getirilmez. Niçin buradayız? Bu terkip, tahlil, sembol, simge, buradaki 
surete, kullanılan yönteme, böyle sinema sahnelerine takılma. Film çekildikten sonra 
onları atacaklar. Film için bu masa lazım, sonra atılacak, belki de on saniye girmeyecek 
filme. Bu şeytan gelmiş gitmiş, cennet olmuş, cehennem olmuş, tehdit olmuş, namaz 
vs. bunların hepsi suret. Film çekilsin, senaryolar alınsın, hepsi sen. Artık kabirdir, 
cennettir, cehennemdir, gideceğiz, can vereceğiz, Azrail, Cebrail vs. hepsi terkip. 
Şeytanın hali sanat-ı fıtriye. Artık bunu bildikten sonra yani şeytan sanat-ı fıtriye olarak 
yapıyor bunları, sanat-ı fıtriye olarak yapıyor melek. Artık paramı çaldı, çırptı, gitti, geldi 
vs. herkes sanat-ı fıtriyesini yapıyor. Onlar hepsi suret. Alan da kaybeden de, zengin 
olan da, fakir olan da à surette bunlar. İnsan olmakta olandır. Vefat edince, olmakta 
olmak bitti artık. Dış dünya artık seni pek alakadar etmiyor. Bu uçuk fikirler peki ne 
işime yarayacak? Böyle sıkıldığınız zaman, çıkmazlara girdiğiniz zaman bu derslerle 
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içeriye girin, limanınıza girin, mağaranıza girin, dışarıdan koparsınız. Sığının içeriye, 
geç oraya. Dışarıda fırtınalar kopuyor. Denildi, denilecek, gidildi, gidilecek, yapıldı, 
yapılacak, zengin, fakir: orda hiçbir şey yok. Surette olan hadiseler seni ezerken, 
altından çıkamazken, geç arkaya! Fikir yapabilmeyi çalışınca, neyi düşünüyorsanız, 
odur. Konsantre veya tefekkürle arkaya geçiyorsun. Arkaya geçince, dış dünyanın 
tazyikatından kurtuluyorsun. Bu ders size limanlık yapar. Niye böyle oluyor deme! 
Olmakta olan oluyor. Lazımdır ki, öyle olsun. Olması olmayacaklar, olmuyor. Suretten 
çıkmaya alışmalıyız. İnsan her daim güçlü olamıyor. Suret; dar bir kabirdir. Şu anda 
hayallerimiz, düşüncelerimiz kabrimizi oluşturuyor. Etrafı cam gibi olduğundan, kabir 
çok geniş gözüküyor. Aslında geniş dünya yok. Çünkü olan olmuş, olmayan olmamış. 
Hani an nerde? Gelecek nerde? Geçmiş nerde? Otuz bir yaşındasın. Nerde otuz bir 
senen? Yerini gösterebilecek misin? Geleceğimizin var olduğundan şüphemiz de yok. 
Nerde o? Bilmiyorum. Nasıl geliyor, nasıl gelecek oluyor? Geçmişim nerde? à 
Geçmişim nerde ise geleceğim de aynı yerde. İmam-ı Mübin; mazi ve istikbal. Hal; 
Kitab-ı Mübin. 
 
Bu dersler şu işimize yarayacak: Bütün olanlar kabir. Kabir à dar, soğuk, kimsesiz, 
karanlık. Geç arkaya. Olması gerekenler olacak. Olmaması lazım olanlar olmayacak. 
 
Sual: Bu aynayı mı değiştirmek, yoksa aynadakini mi değiştirmek? 
Elcevab: Hangisine gücün yeterse. Büyük zatların iki türlü terbiyesi var: 1-seni 
kendinde misafir eder ve tamir ederler. 2-çok usta olanlar da sana girerler, içerini tamir 
ederler. Bir nazar-ı Peygamber bedevîyi Ömer yapıyor. Kimisi senin aklını 
değiştirmekle meşgul, kimisi kalbini değiştirmeye çalışıyor, kimisi de ruhunu. Ruhu 
değiştirenler Peygamberlerdir, kalbi değiştiren asrın imamlarıdır, aklını değiştirmeye 
çalışan âlimlerdir. Surette, mezarlıktayız, mezarlığa girmekten korkuyoruz. Hangi 
mezarlık? Mezarlığın içerisindeki mezarlıkmış. Yani uykuda rüya görüyor, rüyasında 
rüya görüyor. O rüyasında uyanıyor ve rüyasından ayıkmış gibi dışardakilerine 
anlatıyor. Oysa uyandığını zannettiğin şey ikinci katmerli rüyadasın.  
 
Bu hakikatı bilmeyenler vallahi aynen böyle. Uyumuş, rüya görüyor, rüyasında uyuyor. 
Rüyasındaki uykuda rüya görüyor. Rüyasındaki rüyadan sonra uyanıyor. Kendisini 
ayık zannediyor ve rüyasını birisine anlatıyor. Oysa o da rüya. Risalede de 
18.Mektub’da bir çoban uyuyor. Gördüğü rüyayı yanındaki uyumayan arkadaşı 
yorumluyor. Evliyaların ve âlimlerin şahid oldukları keşifleri de bu uykudaki adam 
gibidir. Fakat ayık olan çoban âlem-i misal ile âlem-i maddiyi fark ettiği için, ikisine 
bakarak tabir ediyor. Peygamber asm da âlem-i şehadet ile âlem-i gaybı beraber 
gördüğü için yani sureti ile beraber hakikatını gördüğü için, yaptıkları hep en 
mükemmel oluyor. Sureti âlem-i şehadette. Kanuniyeti insanda. Hakikatı âlem-i 
gaybda. Mahiyeti de Allah’ta. Sureti ile beraber hakikatını gördüğü için, en isabetli şekli 
buluyor. Bu düşünüşle olmaz, ancak şuhudla olur. 
 
Metnin İzahı:  
• İnsanın hususî dünyasını oluşturur burası. 
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• Hususî dünyanı çok geniş zannediyorsun ama “dar bir kabir hükmündedir”. 
• Tahayyülün ve tasavvurun ayna gibi birbirlerine “in’ikas edip göz görünceye kadar 

genişliyor. Kabir gibi dar iken, bir şehir kadar geniş görünür.” Tahayyül ve tasavvur 
birbirlerine ayna olunca, çok geniş görünüyor. 

 
Tahayyül; mekân, şekil mekândır. Tasavvur; düşüncelerdir, zanlardır, şüphelerdir vs. 
birbirine eklenince, zaman oluşuyor. Tasavvur tahayyüle aynadır, tahayyül tasavvura 
aynadır. Birbirine aynadırlar. Böyle birbirlerine ayna olunca, artık sonsuz oluyor. 
Düşünceler ve hayaller sonsuz oluyor. Düşünceler hayale, hayaller düşünceye 
dönüşüyor. Mesela gözden şekil geliyor ama bu şekli göz beyine enerji olarak 
götürüyor, kafanın arkasında bir yere. Oraya bakıyorum, orayı seyrediyorum 
zannediyorum ama kafamın arkasındakini seyrediyorum. O burada, yani kafamın 
arkasında. Orda yani dışarıda değil. Ben onunla muhatab değilim. Niye oraya 
bakıyorum? Kafamın arkasındaki enerji boyutu olması için, göz orada bakması lazım. 
Gören göz değil. Göz aynadır, radardır. Radar fotoğrafı çekiyor, seyreden binanın 
içindeki subay. Ekranda görüyor. Göz de radar gibi çekiyor, kafamın arkasındaki 
bilgisayar ekranında gözüküyor. Bu ekrandan seyreden kim? à Ruh. Subay. Aynı bu 
şekilde kulaktan ses geliyor, dış kulakta bitiyor ve sonra elektriğe dönüştürülüyor, 
beynin işitme alanına gidiyor. Orda duyan dışarıdaki sesi duymuyor. Elektriğe 
dönüştürülen ses şifre olarak beyine bildiriliyor. O şifreyi ruh çözüyor. CD’de mesela 
resim var, ses var. 0-0-1-0-1-1-0-1 şeklinde kodlanmış olarak bulunuyor. Bu ses midir? 
Bilgisayarda sestir ama hakikatı şifredir. Bu beyine gidiyor.  
 
Göz perdeye bakıyor. Oradan fotoğrafları çekiyor. Retinada fotoğraflar enerjiye 
dönüştürülüyor. Sonra beynin arka lobuna, görüntü alanına 1x1 kare alanı oranında 
görüntü değil, elektriksel görünüyor. O ekran CD’de 0-0-1-0-1-1-0-1 iken, bilgisayarda 
sese dönüşüyor, şekle dönüşüyor. CD’de resim yok. 0-0-1-0-1-1-0-1 şeklinde yazılım 
var. Bilgisayarda surete dönüşüyor. Suret şeytan, çıplak, haram. Yazılımda 0-0-1-0-1-
1-0-1. Âlem-i şehadette şeytan, âlem-i gaybda Mudil esması. Ekranda haram iken, 
yazılımda haram diye bir şey yok. Melek 1, şeytan 0. Yazılım olabilmesi için 1 ve sıfır 
lazım. Sıfırı temsil eden şeytandır. Bir’i temsil eden melektir. Birisi vücud, birisi adem. 
 
Tasavvurlar şekle, şekiller tasavvura dönüştürülüyor serbest bölgede. İki ayna 
arasında ben varım. Bu nedenle sonsuz oluyor. İnsana sonsuzluk veriyor. Sağında 
tahayyül, solunda tasavvur, bir de üste, alta, öne ve arkaya da koy: altı yön, altı zaman 
var. Senin üzerindeki tesir sahaları, yani boyut. 
 
Sual: Zaman mı genişliyor, mekân mı? 
Elcevab: İkisi de. Bazılarına göre zaman genişlenir; bast-ı zaman. Saniyenin iki tık 
arasını ayır, gir içeriye à bast-ı zaman oluyor, zamansızlığa giriyorsun. İmam-ı Azam 
bunu yapmış. Sabah namazında hatim yapmış ve kendisiyle birlikte cemaati de 
yapmış. 
 
“Tul-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti” (Lem’alar 163) 
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Tul-i emelin menşei à tevehhüm. 
 
Ölüm korkusu da bundan kaynaklanıyor. Ebedî yaşayacakmış gibi zannettiğinden. 
Ölüm korkusunun temelinden bir tanesi tevehhüm-ü ebediyettir. Diğeri gaflet ve 
dalaletten mevti, adem ve firak-ı ebedî zannediyor (Dimağ 72.dersden). Ölüm korkusu 
bakiden ayrılmak gibi oluyor, faniden ayrılmış gibi olmuyor. Mevcudu baki zannediyor. 
Oysa suretin bitmesidir, sonsuzun başlangıcıdır. 
 
“Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve 
yıkanıyor, kabre konuyor farz edip; düşüne düşüne nefs-i emmare o tahayyül ve 
tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer.” (Lem’alar 163) 
 
Bu yol serbest bölgede olandır, bu suret. Üstad bize hakikat yolunu gösteriyor. Serbest 
bölge ise; kabir.  
 
Nokta-i Nazar: Metnin devamında: “Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat 
olduğu için, bu rabıtayı ehl-i tarikat gibi farazî ve hayalî suretinde yapmağa mecbur 
değiliz. Hem meslek-i hakikata uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde, 
müstakbeli zaman-ı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zaman-ı hazırdan 
istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan 
bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla 
yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi, bir parça öbür tarafa gitse, asrının ölümünü 
de görür; daha bir parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas-
ı etemme yol açar.” 
 
Suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet; hepsini sıraladı. 
 
İlk paragrafın izahı: 
• Düşünmek à tasavvurda 
• Nefs-i emmare buraya atıyor ki, buradan rahatsız ediyor ki, nefs-i emarenin kafası 

burada kırılıyor. Nefs-i emarenin cevelan ettiği yer burası. 
 
Sual: Bana sürekli aynı şeyi hayalime getiriyor. 
Elcevab: Allah Resulü asm bil-mana: “İmtihanından razı olursan, o imtihan olmaktan 
çıkar.” Yani mücadele edip durmazsan, razı olursan, o imtihan olmaktan kalkar. 
Razı değilsen, o imtihan olmaya devam eder. 
 
Ehl-i tarikat; tahayyül ve tasavvur ediyor, kabirdedir, kontrolsüz bölgede, serbest 
bölgededir. Kontrol edebilmem için, oradan çıkmam lazım. Adam tahayyülden 
tasavvura sıçrıyor. Düşününce tasavvurda, hayal edince tahayyülde. Hayaldeyken 
korkuyor-kefen var-, düşünceyle çözmeye çalışıyor. Birbirinin içinde oynayıp duruyor. 
Hakikat mesleği ise ilimdir. Bizi tasdike taşıyor. Burayla bakacaksın.  
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Tarikat kontrolsüz bölgeyi kontrol etmeye çalışıyor. Kontrol edemeyeceğini bilse 
oradan çıkacak. İnsanlara vehim ve vesvesenin çok musallat olmasının sebebi, kontrol 
etmeye çalışmasıdır. Bu nedenle şeytan keyif alıyor. Kontrol edilemeyeceğini bildiğin 
anda, kontrol ediyorsun. Kontrol etmenin yolu à kontrol etmeye çalışmamaktır. 
Kurtulmanın yolu, kurtulmaya çalışmamaktır. 
 
Taakkulde fikir aynası var. Tahayyül ve tasavvurundakiler burada gözüküyor. Serbest 
bölgeyi şekillendirebiliyor, çünkü bir üst boyuta geçti. En, boy, derinlik. Bir de zamana 
geçtin. Dört boyut. Tasdike geçiriyor Üstad bizi. Buradan bak diyor. Hakikat noktasında 
fikir aynasında serbest bölge gözüküyor. O zaman serbest bölgeye istediğin gibi şekil 
verebiliyorsun bu fikir aynasında.  
 
“Nefs-i emmareà tahayyül ve    müteessir olup uzun emellerinden bir  
                        àtasavvurdan   derece vazgeçer.” 
 
• Nefs-i emmare uzun emellerini buraya atar. Nefs-i emmare de buradan müteessir 

oluyor, burnu kırılıyor. 
• Cüz-i ihtiyarinin sureti tasavvurda, kanuniyeti taakkulde, hakikatı tasdikte, mahiyeti 

iltizamda. 
• Tahayyül itikada daha çok etki yapıyor, tasavvur ise imana daha çok etki yapar. 

Tasavvurda bürhan yok. 
 
24.03.2019 
Küçükçekmece/ İstanbul 
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Hayal (lügat): Zihnen tasarlanan şey. Hakikatı bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli 
görünen şey. Aslı olmayan ve akıldan geçen fikir. Bu lügat Risale-i Nur değil. “Zihnen” 
dediği zihin, Risale-i Nur’a göre vicdanda ve “aslı olmayan” doğru tanımlama değil, 
çünkü aslı âlem-i misaldir. Her biri dört saatlik olan on üç tane hayal dersinden ve 
tahayyül, tasavvur, taakkul toplamalarından sonraki istihraç edilen lügati ise şöyle: 
 
Hayal (istihracî lügati): Âlem-i misalin, âlem-i şehadete giydirdiği libastır. O libas ile 
âlem-i misale geçme yetkimiz, kuvamız; tahayyüldür. Âlem-i misalin âlem-i şehadete 
giydirdiği libası, tahayyül sistemimizle âlem-i misale geçme vesilemizdir; hayal. Hayal; 
bizde olmayıp bizde kullanılandır. 
 
Tıpkı akıl bizde sabit olmadığı gibi. Nefis bizde sabittir, monte edilmiştir. Fakat şeytan 
sabit değil. Şeytan çıkar girer, büyür küçülür. Takvaya göre ufalır, küçülür. Nefs-i 
emmare durur. Hayal dahi bizde olmayıp bizde tahayyül kuvamız ile kullanılandır. 
Kuva, kuvvetler, kuvve-i akliye, kuvve-i hayaliye, kuvve-i tasavvuriye. Akla kadar hepsi 
kuvadır. Kuva; güçtür. Kuvve-i tasavvuriye: birisini düşünürsün misal ya kuvve-i 
gadabiye, ya kuvve-i şeheviye oradan çıkar. Bunların deposudur o kuvve. 
 
Sual: Bu kuvvelere nasıl hâkim olabilirim ve nasıl geliştirebilirim veya 
güçlendirebilirim? 
Elcevab: Birinci yolu à tanımakla. Tanımadığın bir sisteme hâkim olamazsın. 
 
Sual: Miraç, bendeki O ve Ondaki ben, a.s. (aleyhisselam) ile a.s.m. (aleyhisselatu 
vesselam) unvanı altında olmuyor mu? 
Elcevab: O unvana giriyorsun. 
 
Sual: O zaman ben kendimi görecem dediğimde kimi görmüş olacağım? 
Elcevab: Ondaki ben, bendeki O’yla à mülaki olacak. Kendini gören Rabbini görür. 
“Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim”. Onu orda görmüyorsun ki. Yani beni 
meydana getiren esmaları o mertebesiyle koy tencereye, beni meydana getiren 
sıfatları o mertebesiyle koy tencereye, beni meydana getiren Şuunat-ı Zatiyenin 
meratiblerini de koy tencereye ve karıştır à O benim Rabbim. Rabb-ül Âlemin değil. 
 
Sual: Ben olan ben ayrı, Resulullah ayrı mı? 
Elcevab: Zaten onun timsal-i misaliyiz, timsal-i suretiyiz. Onun şahs-ı manevîsine 
girdikçe, onun muayyenleşmiş sıfatlarının bir mertebesiyiz. Çünkü mahiyet-i insaniye 
birdir. 
 
Kur’an’ın dizilişi de vahiyle olmuş. İlk gelen ayet Kur’an’ın son üçte birinde. Risale-i 
Nur’da da öyle. Mesela onuncu söz birinci sözden önce yazılmış. Bu bizi yapılandırma 
yöntemidir. Toprak çekirdeği sıkıp batınını dışarı ettiği gibi, Cebrail de Muhammed 
asm’ı sıkıyor. “İkra oku” diyor, “bilmiyorum” diyor. Okuyamadığını bilmiyor mu? Bu 
yöntem olmadı, şu yöntem olmadı başka bir yöntemle olacak. Kur’an’ı dinlemenin üç 
yöntemi olduğu gibi. Mektubat 401: “…1- ondaki hitabat-ı İlahiyeyi güya geldiği an-ı 
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nüzulünde dinlemek ve 2- o hitab-ı Resul-i Ekrem asm’dan işitiyor gibi dinlemek, 3- 
belki Hazret-i Cebrail’den, belki Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi…” Cebrail as 
Peygamberimiz asm’ı üç defa sıkıyor. Bir sıktı olmadı, ikinci kez farklı yöntemle sıktı 
olmadı, üçüncü kez yine farklı bir yöntemle sıktı oldu. Veyahut her defasında 
yapılandırdı. Sıkmak okumak mıdır? Oluyormuş demek ki. Fatiha’dan önce gelmiştir 
ikra ayetleri. Ayetlerin dizilişi yapılandırma yöntemidir. Aynen Risale-i Nur’da da öyle. 
Mesela 20.sözdeki Peygamber mucizelerinin sıralanışı da öyledir. 
 
Kur’an yöntemi “ikra bismirabikellezi halak” nerde, Fatiha nerde. Fatiha yedi ayettir. Ve 
yedi defa nüzul etti aynı ayetler. Dimağa bakın! Yedi tane meratibi var. Tahayyül var 
bir de bizim dışımızda olan hayal var. Tasavvur bizdeki sabit sistem, düşünceler bizim 
dışımızda. Taakkul sabit sistem, akıl bizim dışımızda. Tasdik bizde sabit sistem, ilim 
bizim dışımızda. İlim; canlı, ruhlu ve şuurludur. Bizim bildiğimiz bilgidir. İlim onu 
tardeder. Vesvese Risalesi bilgidir, düşüncedir, malumattır, ilim değildir. Eyleme 
dönüşünce ilim olur. 
 
Nokta-i Nazar: İlim eyleme dönüşmesi için vesvese olması lazım yani sıkması lazım. 
 
Bazen şeytan seni sıkar, bazen bir kanser seni sıkar, bazen bir fakirlik sıkar, bazen 
hastalık seni sıkar ve senin gözünü açar. Hastalıkla oku! Ne okuyacağım? Sıhhatle 
okuyamadığını oku! Abi çok sıktı! Sıksın ki, bunu oku! Servetin ve sıhhatin ile okuduğu, 
hastalık ve fakirlikle okuduğu şey farklıdır. Hadiseler bizi sıkarken, okumayı öğretiyor. 
Kim sıktı seni? Cebrail. Ceberut, kuva, seni sıkıyor. Dimağı sıkan her şey ceberuttur, 
simgesi Cebrail’dir. Ceberut âlemi ve bizdeki tabiri Levh-i Mahfuz. O seni sıkıyor, 
kasıyor. Kasdıkça arayışa geçiyor, gözü açılıyor. Vefat da sıkmadır. 
 
“O gaybî ağacın meyveleri olduğunu hayale telkin eder.” (Mektubat 16) 
 
İzah: Hayale de telkin ediliyor. Malzeme veriliyor. 
 
Görünmeyen o ağacı tahayyül etmek; Görünmeyen ağaç her tarafı istila etmiş. Nedir 
o? O ağacın suretine âlem-i misal libas giydirmiş. O libasın adı hayaldir. Âlem-i 
şehadete giydirilen o libasın adı hayaldir. Tahayyül sistemimle onu kullanarak 
âlem-i misale geçiyorum. Âlem-i misale geçme yöntemidir. Yöntem hayaldir. Yetkisi 
yani özelliği tahayyüldür. Kullanan tahayyüldür, kullanılan hayaldir. 
 
Nokta-i Nazar: Bir önceki cümlede de şöyle geçiyor: “…o yeşil sema perdesi 
arkasında, hayale nuranî büyük bir ağacın vücudunu tahayyül ettirir.” Ve bu cümlenin 
başı: “Hususan Mayıs’ın ahirinde olduğu gibi, bazı vakitte ince hilal şeklinde Süreyya 
menziline girdiği vakit, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini ve Süreyya bir 
salkım suretini gösterdiğinden…” 
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Kamer aslında o gözükmeyen ağacın bir dalının ucu. O dalın ucuna Kamer denilmiş. 
Kamer müstakil bir vücud değil. Tahayyül ve hayale uygularsak: âlem-i şehadet à 
tahayyülümüz. Tahayyülümüz olan sistemin gördüğü hayal. Âlem-i gayb, birbiri üstüne 
elbise giydirilmiş: âlem-i mana, âlem-i misal, daire-i ervah, daire-i misal, latifeler, 
hissiyatlar vs.à komplesi ağaçtır. Bu âlem-i gaybın âlem-i şehadete yani sistemimize 
düşenin adı hayal. Esas şu: Âlem-i gayb bir ağaçtır. Birbirinden kopuk değil, hepsi bir 
bütündür. Yapraksız ağaç, koku var meyve yok, sıfat var mevsuf yok, olmaz. Ağacı 
kâğıda ittirdikçe, dalın ucu kâğıdı deliyor. Biz arkadaki ağacı görmediğimiz için, o ucu 
tek yani müstakil zannediyoruz. Oysa o görünmeyen ağacın bir dalın ucuydu. Buna ay 
diyoruz. Biz kâğıda bakıyoruz, görünmeyen ağacı fikren kabul ediyoruz. Üstad ise 
ikisini beraber görüyor. 
 
Nokta-i Nazar: O perdede görünen hayal değil. Perdenin arkasındaki görünmeyen 
ağaç ile beraber buradaki ucu görmek; hayaldir. Diğer türlü olsa, görünen her şey hayal 
oluyor. Burada görüneni arkasıyla beraber görmek; hayaldir. “Hususan Mayıs’ın 
ahirinde olduğu gibi, bazı vakitte ince hilal şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit, 
hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini ve Süreyya bir salkım suretini 
gösterdiğinden, o yeşil sema perdesi arkasında, hayale nuranî büyük bir ağacın 
vücudunu tahayyül ettirir.” Yani görünen ucuyla bize arkadaki ağacı tahayyül ettirir, 
yani onu bize buraya taşır. 
 
Görünen dalın ucuyla ağacın bütünlüğüne getiriyor. Bu ağacın bütünlüğü hayal, dalın 
ucu ise şahid olduğumuz. Bu görünen hayal değil, doğru. Onunla ağacın bütünlüğüne 
taşıyor. Şunu diyor: Senin gördüğün şu uç, bütünün bir parçasıdır ama kamer olarak 
gözükür. Kamer gibi gözükürken görünmeyen bir ağacın ucudur. Ağaç ittirilince kâğıda, 
en uzak dalı gözükür. Bir dalı tamamlanırsa, bir ay olur. Dünyanın bir ayı, o 
görünmeyen ağacın bir dalıdır. 
 
Kur’an için de şöyle deniliyor: O ağaç İslamiyet’tir. Bu ağacın dalı, budağı, rengi, 
yaprağı, kokusu vs. nasıl ki birbiriyle çelişmiyor, çatışmıyor, birbirinin uyumunu 
bozmuyor. Bir bütünlük var, bir letafet var, bir zarafet var, birbirini tamamlıyor. Kur’an 
da böyledir. 
 
Sual: Zamandan çıkarsam, ağacın bütünü gözükür mü? 

Âlem-i şehadet 
tahayyül sistemimiz 

Âlem-i gayb 

Dalın 
ucu: 
Kamer 
 
 

Kağıt 
Perde 
 

Hayal  



74.TAHAYYÜL 14_____________________________________________________ 

 385 

Elcevab: Evet, gözükür. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman o kamer bizi zamanda taşıyor. Miraçtır, çıktın mı arkaya 
geçiyor. Kamere takvimci deniliyor zaten. Takvimcilik yapıyor. Dimağımızdan 
bahsediyor. Şakk-ı kamer burada gözüküyor, orda miraç gözüküyor. Çıkar şu takvimi! 
orası gözüküyor. 
 
Zaman ve mekânı oluşturan zaten kafadır. Kalbin ve ruhun derece-i hayatına çık 
demek à zaman ve mekândan çık demektir. Mekânı oluşturan tahayyül, zamanı 
oluşturan tasavvur. Bu ikisi insanın hususî dünyasıdır. Bast-ı zaman şöyle oluyor: 
buradan Kadıköy’e kadar bir kâğıt ser. O kâğıdı katla. Başı ile sonu bir yerde olunca, 
bir anda Kadıköy’de oluyorsun. Miraç da böyle bir şey. O katlanan kâğıda iğne batır, o 
hakikat-ı Muhammediye’dir asm. Evveli ile ahiri bağlayan hayt-ı ittisaldir. Kökteki 
çekirdekle meyvedeki çekirdeği birbirine bağlayandır. “Kul hüvallahu Ehad…küfüvan 
Ehad”. Başta Ehad, sonda Ehad. Katla, iğne batır, al sana hayt-ı ittisal. 
 
Şu âlem-i şehadet aynasında, kafada ucu gözüküyor à zaman yani. 
 
Sual: Hayal aynasıyla nasıl anlayacağız? 
Elcevab: Ayna ile kendini seyredersin. Hayal aynası; âlem-i gaybın üzerine âlem-i 
misalin giydirdiği libastır. Hayal aynasında tahayyül ettirir yani onu buraya taşır. 
 
Sual: O aynadakini taşıttırma tahayyül? 
Elcevab: Âlem-i gaybın üzerine giydirilen libas, hayaldir. Onu buraya taşıyan tahayyül. 
Aynada kim gördü? Tahayyül. Ayna kim? Hayal. Aynada gözüken? Âlem-i gayb, âlem-
i melekût, şecere-i hilkat âlemleri. Bu hayal aynasındakilerini bana mal eden, onu 
buraya taşıyan à tahayyüldür. 
 
Sözler 704: “Kudretin âyineleri çoktur. Kudret-i Zülcelal’in pek çoktur mir’atleri. Her biri 
ötekinden daha eşeff ve eltaf pencereler açıyor bir âlem-i misale. Sudan havaya kadar, 
havadan ta esîre, esîrden ta misale, misalden ta ervaha, ervahtan ta zamana, 
zamandan ta hayale, hayalden fikre kadar muhtelif âyineler, daima temsil eder 
şuunat-ı seyyale.” Bunların hepsi âyine. 
Yeri gelmişken zihin aynasını anlatayım:  
 
Vicdan; 

• İrade 
• Zihin à Ayna 
• His 
• Latife-i Rabbaniye 

 
Dimağın kalbe giden yolu iz’andır. İz’an ile dimağdaki yapı vicdana aktarılır. Vicdan da 
iz’andaki imtisal ile dimağı boyalar. Bunları çok önceki dimağ derslerinde işledik. 
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Bedenin kalbi gibi dimağın kalbi taakkuldür. Kafanın kalbi akıldır. O taakkulden 
vicdandaki zihin aynasına gönderiliyor. 
 

 
 
Şeytan bizim dışımızdadır. Öyle paldır küldür bize giremiyor. Lümme-i şeytaniye 
sistemine üfürüyor. Kalb üfürüleni kabul etmezse, dimağda şetme döner. Şeytan: “Ey 
kalb! Sen benim üfürdüğümü almadın. Ben de başka bir yöntemle aldıracağım sana!” 
diyor. Lümme-i şeytaniye şeytanın ahizesi. Kalbin içinde değil, kalbe yapışık. Oraya 
üfürdü ama kalb kabul etmediği için, imanı bozamadı. Allah imanı yani en mahremimizi 
en korunaklı yere koymuş. Gözümüzü kafamıza açığa koymuş ama insanın namusunu 
en korunaklı yere koymuş. 
 
Kalbin kabul etmediğini şeytan lümme-i şeytaniyeden getiriyor ve serbest bölgeye 
atıyor. Attığı şey vesvese. Serbest bölgede kalsa, zararı yok. Fakat oradan taakkule 
geçerse, taakkulden direk vicdandaki zihine gidiyor.  
 
Sual: Taakkulden direk geçiyor mu?  
Elcevab: Taakkul berzah. Orda imbiklerden geçecek sonra iz’an ile vicdana inecek. 
Yani her taakkule geçen inmiyor elbet. Anlatmak istediğim şu: Şeytanın gayesi, serbest 
bölgeden taakkule geçirmek. Ondan sonrası kolay oluyor onun için. Anlatmak 
istediğim, şeytanın kullandığı yöntem. Kalbden sokamadığını dimağdan sokuyor. 
 
Üstad zihin aynasında taakkulü direk gösteriyor. Taakkulde birçok malzeme var. 
Taakkulün -bizim bulduğumuz- yirmi dört tane sıfat var: deha, fikir, tefekkür vs. var. O 
bütünlükten süzüle süzüle vicdana aktarılan miktar, mekân zihin aynasıdır. Şeytanın 
serbest bölgeme attığını ben -saf Müslüman- benim zannediyorum. 
 
Tekrar ağacımıza bakalım: Âlem-i şehadete ağacı ittiriyor. Âlem-i şehadet andır, 
geçmiş ve geleceği yoktur. Ağacın dalı kâğıdı delince, ucu gözüküyor. Biz de ay 

Serbest 
bölge  

Zihin  
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diyoruz o uca. Bütün lezzetler de öyle. Uçtur. Dünyadaki bütün lezzet dediğin şeyler 
uçtur. 
 
Nokta-i Nazar: “…bazı vakitte ince hilal şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit, 
hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini ve Süreyya bir salkım suretini 
gösterdiğinden, o yeşil sema perdesi arkasında, hayale nuranî büyük bir ağacın 
vücudunu tahayyül ettirir.” Şimdi ilişkiyi kurdu. Gördüğü bir şey vardı, ağacı hayaline 
tahayyül ettirdi. Sonra şöyle devam ediyor: “Güya o ağaçtan bir dalının bir sivri ucu, o 
perdeyi delmiş, bir salkımıyla beraber başını çıkarmış, Süreyya ve Hilal olmuş ve sair 
yıldızlar da o gaybî ağacın meyveleri olduğunu hayale telkin eder.” 
 
“…gaybî ağacın meyveleri olduğunu hayale telkin eder.” Burada sanki ikinci bir aşama 
var. Yani önce tahayyül ettirdi hayali sonra bütün yıldızlar da meyvesi olduğunu hayale 
telkin etti. Onu da tahayyül etmeye devam etmesi lazım, çünkü hayale geldi. Sanki 
hayale geliyor ve hayalden bana gelmesi tahayyül oluyor. 
 
Hayal aynasında gözükeni bana taşıyan tahayyül. Şimdi uç gözüktü ya. Daha meyve 
var diyor. Meyve var ama yaprak var diyor. Yani burada takılıp durma. Uç gözüktü ama 
meyvesi var, yaprağı var, kokusu var. Âlem-i şehadete koku nasıl girecek şimdi? Bak, 
bu kâğıda bu dalı ittirdi, girdi. Ya koku? Kokuyu ittirip gösteremezsiniz. Eğer burada 
koku gözüküyorsa, o koku değil artık. Orda koku değil, başka bir şey. 
 
Nokta-i Nazar: Hayal, hayal değil ya. Mesela limon, meyve, baklava hayal edince, 
ağzımız sulanıyor. Hayal, en kesif olan cesedi bile oraya götürüyor, çünkü ağzım 
sulandı. Hayal, bedeni taşıdı. Delili: salgılama. En kesif olan bedeni oraya taşırsa, 
senin kalbini, ruhunu, letaifini taşımaz mı oraya?  
 
Hatta Kur’an’ı üç şekilde dinle derken Üstad “hayalen dinle” diyor. Ceziret-ül Araba 
“hayalen” gideriz diyor. Mesnevi-i Nuriye 140: “Veya Kab-ı Kavseyn makamında, 
yetmiş bin perde arkasında Mütekellim-i Ezelî’nin Resul-i Ekrem Aleyhissalatü 
Vesselam’a olan tekellümünü dinler gibi hayalî bir vaziyete gir.” deniliyor. Demek hayal 
çok ciddi bir oraya geçiş yöntemi. Hayal değil yani aslında. 
 
Süreyya à Ülker yıldızı. Yedi yıldızlardır ki… yedi tane dimağ meratibine eş. 
 
Sual: Neden hurma dedi? 
Elcevab: Hadiste: “Âdem as’ın halasıdır” der hurma için. Çünkü dört büyük meleğe 
Allah, her yerdeki ve her zamanki topraktan malzeme almalarını emretti. Onları 
karıştırıp, hayat suyunu da ekleyerek “halakal insane min salsalil kelfehhar” hamur 
yaptılar; salsa. “ve halakal canne mim maricim minnar”. Bu hamurdan, çamurdan 
Âdem yapmalarını emretti. Artan hamurla da hurma yapmalarını emretti. Hurma hiç 
görmeyen meleklere Kab-ı Kavseyn’de melekûtu açarak gösterdi Allah onlara hurmayı. 
İşte bundan yapın diye emretti. Dolayısıyla hurma, Âdem as’ın artığıdır. O artan 
hamuru hurmayla beraber mikat sınırını çizdiler. O ilk hamurdan 1- Âdem as yapılıyor, 
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2-hurma yapılıyor ve 3- mikat sınırı çiziliyor. Mikat sınırı; Âdem safiyullahın yapıldığı 
yerdir. Mikat sınırı; hamurun yoğrulduğu teknedir. Beşeriyetin zuhuru; Arafat’ın Cebel-
i rahmede olmuş. İnsan olduğunu Arafat’ta fark etti, beşer olduğunu cebel-i rahme de 
anladı. Orda karı-kocalık olmuş.  
 
Nokta-i Nazar: Beynimizin iki lobu var à şakk-ı kamerde olduğu gibi. 
 
Hepsi simge ve sembol. Arabam o ağacın dalının ucudur, eşim uçtur. Ağacın dalının 
ucu biraz çıktı, o benim. Biraz daha ittirilince ağaç, yaprak çıktı, o eşim. Biraz daha 
ittirilince meyve çıktı, o çocuğum. Gaybdan âlem-i şehadete bu ağaç ittiriliyor. Buna da 
ben diyorsun. Ben değil o, kâğıtta gözükendir. Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile senin 
üzerinden gelip geçeni ya razı olursun ya reddedersin. Âlem-i gayb ittiriliyor, kâğıttan 
geçiyor. O ağacın tümü âlem-i şehadete çıkınca bitti. O bitince, sen vefat ediyorsun. 
 
Sual: O ağaç hakikatı-ı Muhammedî’ye mi yoksa şahsiyet-i Muhammedî’ye midir? 
Elcevab: Şahsiyet-i Muhammedî’ye. Hakikat-ı Muhammedî’ye ağacın zahirisidir. 
Şahsiyet-i Muhammedîye ise; evveli, ahiri, zahiri ve batını olarak bütünüdür. Kâğıtta 
gözüken Şahsiyet-i Muhammedî’yenin senin andaki durumudur à cilve-i 
Muhammedîye. Hakikat-ı Muhammedî’ye; ağacın görünüşüdür. Ağacın kökü, 
meyvesi, zahirisi, batınısı; bütünlüğü à Şahsiyet-i Muhammedî’yedir. 
 
Sünneti uygulamadıklarımız ademe gidiyor. O ağacın kurumuş dalı oluyor. Ebu Cehil 
de bu ağacın içinde. Hem öyle bir ağaç ki, 8.Sözde denildiği gibi, bütün meyveler 
dalında, zakkum meyveleri de. Öyle bir ağaç ki, celal ve cemalin ağacı olan kemal. 
Celal ve cemal arkada, kâğıtta kemal oluyor. 
 
“İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit, hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal 
ederim, sizinle müteselli olurum.” (Mektubat 19) 
 
Hayalen sizleri yanımda bulurum; Çam dağında üstadın bulduğu yönteme bak! 
“Hayalen sizleri yanımda bulur” à ”her şeyin her yerde olduğu makama çıkarsan” (Bd. 
Mesnevi Nuriye 641). “Sizi burada hazır ederim” ne demek bakın: Bd. Mesnevi Nuriye 
641: “Zira Cenab-ı Hak cc 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.” Yani her şeyin yanında olabildiğin makam. Bir şeyle her 
şey, her şeyin yanında olabilme makamı var, her şeyin bir yerde olduğu yer. Kim çıkar 
oraya? Bir şeyde her şeyi, her şeyde bir şeyi görebilen insan çıkar. Vahidiyette 
ehadiyeti, ehadiyette vahidiyeti görebilen insan. Küllîde küll, küllde de küllî görebilen. 
“Her şeyin yanında olabildiğin vakit” à böyle bir makam var. Nasıl olacak o? Bir şeyde 
her şeyi, her şeyde bir şeyi görebilme hâletini yakaladığın anda her şeyin yanında 
olabiliyorsun. Her şeyin yanında olabildiğini size çaktırmadan Üstad böyle bildiriyor: 
“İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit, hayalen sizleri yanımda bulur…” Nasıl buluyor? 
Her şeyin yanında olduğu için. Böyle bir makam-ı â’lâ var. Kendisini anlamak için size 
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talebesini anlatayım. Hasan Feyzi abi diyor ki: “Dersimi aldım Kab-ı Kavseynden el 
aman…” Dersini Kab-ı Kavseynden almış! Benim buna bu kadar sevinmemim, bundan 
bu kadar keyif almamın sebebi: insan nev’i bu ise, ben bu nev’imle gurur duyuyorum. 
Ben şahıslara takılmış değilim yani Üstada, Hasan Feyzi’ye takılmış değilim. 
Çoğunlukla yer yer Peygambere de takılmış değilim, o da bir vasıtadır, vesiledir. Kur’an 
da vesiledir. Rıza-yı İlahî! İşte bu: “Dersimi aldım Kab-ı Kavseynden el aman…” à 
insan nevinin neler yapabileceğini, nelere haiz olduğunu fiilen bana öğretiyorlar, ondan 
keyif alıyorum. Böyle bir imkânı bana yaşayarak gösteriyor Hasan Feyzi abi, olabilirim, 
olabilirsin diye. Yani böyle bir makam-ı â’lâya çıkma imkânımız var elhamdülillah. 
 
Sohbet; konuşmak değil. Sohbet; kendini ikram etmektir. 
 
Sual: Neden Üstad’da böyle bir arzu meydana geliyor? 
Elcevab: Üstad vazifelidir, insanî berzahtır. Şualar 121 de bu insanların öteyi buraya, 
burayı öteye taşırlar. Bunlar vazifeli olduğu için, aldıklarını vermeyle yükümlüdürler. Bu 
nedenle aldığını verecek. Mektubat’ın başında “senin de bu dersi dinlemeye hakkın 
var” diyor. Hulusi abiye: “Benim burada müşahede ettiğim, Allah’ın bana verdiği bu 
halleri, manaları, ilimleri senin de bilmeye, duymaya hakkın olduğu için, ben sana 
anlatıyorum” diyor. 
 
Sual: Peki hayalen hazır ettikleri kişiler onu duydu mu?  
Elcevab: Elbette duydu. Mesela Üstad bu masaya geldi, tahtayı gördü, serbest bölgeyi 
anlattı bana. Niye anlattı? Verdiğimiz için verdi. Biz de tutmuyoruz. Bildiğin ilimleri 
anlatmak dinen vacibdir. Emr-ü bi-l Maruf, Nehyü an-il Münker vacib değil farzdır. 
 
İnsanlarla sohbet, konuşmak değil, kendini ikram etmektir. Çünkü sahabe kimdi? Allah 
Resulünün sohbet arkadaşıydı. Allah Resulü ikram ederdi. Neyi ikram ederdi? Kendini! 
Ben de şu an kendimi size ikram ediyorum. Siz de bana kendinizi ikram ediyorsunuz. 
Dolayısıyla Maide-i Kuraniye sofrası oluyor. Sohbet öyle çayın yanında konuşalım gibi 
değil. Sohbet; kazanımlarımı aktarmaktır, kendini ikram etmektir. 
 
Selam, Salat, Tevil, Tefsir; Müteselli olmak, çok sıkıntım var da sıkıntımın hafiflemesi 
değil. Müteselli; selama mazhar, selamet sahibi oluyorsun. Yani aslını inşa etmek, 
aslının aynalarını görmek. Barla Lahikasında anlatıyor salat ve selamı. Selam ne idi, 
salat ne idi? Selam; Allah canibinden beşer yönüdür, yani zuhuratlar. Salat ise; halktan 
Ona doğru olan yönü içeriyor. O yönlerin yöntemi vardır. Selam; Hakk’dan halka 
yöndür, yöntemdir, yöntemin adıdır. Salat ise; beşer ile Allah arasındaki münasebetin 
yöntemidir. 
 
Tevil; kelam sahibinin kelamdan muradını evvellemek, evvelle bakmak. Neyi murad 
etti diye bakmak. Tefsir ise; olaylarla onun içerisini ayan etmek. Ağacı komple verme, 
çiçek ver, yaprak ver, meyve ver. 
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Sual: Üstad ferd-i aherleriyle mi görüşüyor? Mesela ben burada olmayan birini hayal 
ettim. Onun haberi yok ama. Ben onun misalîsiyle mi görüşüyorum? 
Elcevab: Evet, o var zaten, çünkü bu kadar kişinin içinde niye o hatırına geldi? O 
burada olduğu için. Niye amcan gelmedi hatırına? O burada olmaz. Mesela desen ki “ 
keşke şu kişi bu sohbette olsaydı, şöyle yapardı” o kişi buradadır demek ki, sen öyle 
diyorsun. Onun üstü açıldı. Aslında herkes hep var ama üstü açılmıyor herkesin. 
 
“Şu süt kâsemiz senin hayaline deniz gibi olmuş.” (Mektubat 82) 
 
İzah: Bir şeyin büyüyüp küçülmesi hayalde oluyor. 
 
Bu risalede iki çoban var. Her çobanın kendi sürüsü var! Bir çoban diğerine kendi 
sürüsünü de emanet eder, biraz orda uyumak ister. Yanlarında hayvanlardan 
sağdıkları süt varmış kâsede. Ve bir de kavalı varmış. Biri çalar, biri söylermiş veya 
beraber kavallarını çalarlarmış. Biri kavalını çalarken diğeri süt kâsesinin üstüne 
kavalını bırakıyor ve uyuyor. Ayık olan uyuyan arkadaşının burnundan bir şey çıktığını 
görüyor. Ağızdan çıksaydı, ölürdü. Burnundan çıktığı için ölmez. Üstad tesadüfen öyle 
demez. Kasten söyler. O burnundan çıkan şey kavalın içinden geçti, çalılığa girdi. 
Uyanık olan arkadaşı şüphelendi. Uyandırmak için dürtüyor uyuyan çoban arkadaşı 
fakat uyanmıyor. Sonra baktı ki o burnundan çıkan ve çalılığa giren şey tekrar aynı 
yoldan geri dönerek uyuyanın burnuna tekrar girdi ve uyuyan çoban uyandı. Yanında 
oturan ve kendisini izleyen çoban arkadaşına: “Allah hayr etsin, bir rüya gördüm.” 
 
Nokta-i Nazar: Kavalın yedi deliği varmış! 
 
Bunu ders yapmıştık. Kavala üflediğine anlam yükleyen parmaktır. O sese kıble veren 
ondaki nota, düşüncelerdir. Düşünceye göre el çalışıyor. Düşünceler elimi, elim de 
nefesi kıblesine koyuyor, anlamlandırıyor, yön veriyor, hamur yapıyor, Âdem yapıyor. 
Üç şekilde: 1.mana (düşünceler) 2.anlam, kıble (parmak) 3.çıkan ses (doğan çocuk). 
Kur’an’ı üç şekilde dinle! Kaval à dimağ. Delikler à dimağın meratibleri. Nefes à 
Kur’an. Üfleme à Rahimlere ruh üflenir. Üfleyen + üflenilen nefes + kaval + kavala yön 
veren (parmak) + ses (doğan). O doğan biziz. Ben benim. Kavaldan çıkan ayet. Kaval; 
şecere-i hilkat veya dimağ. Oraya üfürüyor. Şecere-i hilkat à kaval. Çıkan meyve à 
Ahmed. Üfleyen à Allah cc. Üflenilen nefes à ruhtur. Buna şekil veren üçü aynı: 
Kur’an-insan-şecere-i hilkat. Yani Allah’ın üfürmesine yön veren à Benim! Ortaya 
çıkan da à ben olan ben’im. Çocuk à insan. Kavalın küçük modeli à dimağ. Böylelikle 
insan, insan oluyor. 
 
Şu an bu ortamda bulunmakla şahidlik ile şehidliği ve huzura vesile olan hazzı 
tatmaktır. Bu ortamda bulunmayan bunları duysa da buradaki gibi olmuyor. Şahid 
olunca şehid oluyorsun yani bedenden ruhu çıkartıyorsun, çıkartma yöntemidir bu. 
 
Bunu umumî ortamda müzakere ile, hususî odanda tefekkür ile yaparsın. Müzakerede 
sohbet ehliyiz, birbirimizi ikram ediyoruz à bu umumî. Her dershanede mutlaka 
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müzakere olması lazım. Hususî odanda bunu tefekkürle yapıyorsun. Burada bu 
manaya şahid olunca, ruhu bedene hâkim yapıyorsun, şehid oluyorsun. O zaman o 
Allah hazır olunca, sende de huzur oluyor. Ruhun bedene hâkim olma nisbetinde à 
ölüyorsun. Allah da o zaman konuşuyor. Şu anda da konuşturan O’dur. 
 
Rüyasını anlatıyor çoban: “Üstü kapalı bir köprüden geçtim. Altında sütten bir deniz 
vardı. Sonra bir ormana vardım. Orda bir hazine vardı.” Ayık olan çoban tevil etti: “O 
üstü kapalı olan körü bu kavaldır. Sütten deniz ise şu kâsedir. O gördüğün ormanda 
şu çalılıktır. Kazmayı getir, sana hazineyi de göstereyim.” Bu ayık olan çoban hem 
çobanın anlattığını görüyor hem de kendi gördüğünü görüyor. Bunlar asrın imamlarıdır, 
asfiyalardır. İki dünyada -dünya ve ahiret- mesud edecek hazineyi, altınları buldular. 
Bu altınlar simgedir.  
 
Sual: O çoban rüyadayken hayale mi girmiş olmuş? 
Elcevab: Bizde olan hayal. Bizim dışımızda rüya âlemi var. Onun daha ötesi, âlem-i 
misal. Bizdeki hayalimizle uyku âlemine geçeriz, uyku âlemiyle de âlem-i misale 
geçeriz. 
 
Sual: İlla uyumamız şart değil, değil mi? Ayık olan çoban da görüyor. 
Elcevab: Rüya ile olan geçemedi. Geçen kim? İkisinin dışında olan. 
 
Nokta-i Nazar: Dışında olan da tanımlayamıyordu. O anlatınca, ikisini birleştirdi. 
 
Evet, aynen. O da bilmiyordu. Bir şeyler görüyor ama anlam veremiyordu. Arkadaşı 
rüyasını anlatınca anlam verebildi. O zaman ikisini birleştirdi. O bir parçasıydı. İkisi 
birbirini tamamladı. Âlem-i şehadeti herkes görüyor ama kimse anlam veremiyor. İlle 
birisi bunu diyecek. O zaman o parça birleşecek ve kenetleşecek. Yani burada bir 
yöntemi anlatıyor, bir içsel yapılanmayı anlatıyor. Burada tahayyülle hayali anlatıyor. 
Ondan sonra onları yorumlayan bütünsel dimağı anlatıyor. O yedi tanenin 
bütünselliğidir; kaval. O dimağın bütünlüğünü ancak “ve nufiha fissur” olan ruh, orayı 
dolaşan ruhun temessülüdür. Bazıları ruhu çıktı diyor. Ruhu çıkarsa, bedensel ölür. 
Bedensel ölen dünyada dirilmez. O zaman ruh çıkmaz, temessül eder. Güneşin 
aynada temessül ettiği gibi. Ne ayndır, ne gayrdır. Aynadaki güneş ne güneşin 
kendisidir ne de değildir. Nim-nuranî yani yarım nuranî olan güneş temessül ederse, 
tam nuranî olan ruh ne yapar! Nurun sahibine tam nuranî denilmez, nurun nurudur à 
nur-ul envar. Güneş; yarım nuranîdir. Ruh; tam nuranîdir. Allah cc; nurların sahibidir. 
 
“Eğer istersen gel, Asr-ı saadete, Ceziret-ül Arab’a gideriz. Hayalen olsun onu vazife 
başında görüp ziyaret ederiz.” (Mektubat 198) 
 
Zaman ve mekânı kaldıran hayal. Hayal, hayal değilmiş! Kendisidir. Bu Barla 
Lahikası 40 da şöyle geçiyor: “O vekayi’de siz cismen değilse de fakat ruhen, Server-i 
Kâinat Efendimiz Hazretleriyle beraber idiniz tasavvur ediyorum. Zira o vekayi-i 
mezkurenin künyesiyle, mevkiiyle, an’anesiyle kat’iyyen müşahede ve ol vecihle nakl 
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ve tahrir buyurduğunuza kani’ ve kailim.” Hafız Ali abi de büyük sarayı dolaşmış. Büyük 
sarayın içinde küçük sarayı görmüş. Sarayın kapısını besmele ile açmış (Barla 
Lahikası 185). 
 
Nokta-i Nazar: Cüz’iyyetten çıkıp külliyet kesbetmek için, hayali kullanmak gerekiyor 
demek ki. Üstad bu yöntemi öğretiyor. Zaman ve mekânda kayıtlı kalarak külliyet 
kesbedilemez. Ancak hayal ile külliyet kesbedebilirim. 
 
Kesinlikle evet. 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 446: “Hatta bir adam “sebbehe lillahi ma fissemavati verard” 
âyetini okudu. Dedi: “Bunun harika telakki edilen belagatını göremiyorum.” Ona 
denildi:” soran da cevap veren de aynı kişi! 
Burada dimağın yedi mertebesine uygulayacağım. 

• Tahayyül à “Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git, orada dinle.” O da kendini 
Kur’an’dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki:” 

• Tasavvur à “Mevcudat-ı âlem perişan, karanlıklı camid ve şuursuz ve vazifesiz 
olarak halî, hadsiz, hududsuz bir fezada; kararsız, fani bir dünyada 
bulunuyorlar.” 

• Taakkul à “Birden Kur’an’ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü: Bu ayet, 
kâinat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki;” Burada 
vahye muhatab oldu. 

• Tasdik à “…bu ezelî nutuk ve sermedî ferman, asırlar sıralarında dizilen 
zişuurlara ders verip gösteriyor ki, bu kâinat bir cami-i kebir hükmünde başta 
semavat ve arz olarak umum mahlûkat hayatdarane zikir ve tesbihte ve vazifeler 
başında cuş-u huruşla mes’udane ve memnunane bir vaziyette bulunuyor diye 
müşahede etti.” 

• İz’an à “…ve bu ayetin derece-i belagatını zevkederek…” 
• İltizam à “…sair ayetleri buna kıyasla Kur’anın zemzeme-i belagatı arzın 

nısfını ve nev’i beşerin humsunu istila ederek haşmet-i saltanatı kemal-i 
ihtiramla ondört asır bila-fasıla idame ettiğinin…” 

• İtikad à “binler hikmetlerinden bir hikmetini anladı.” 
 
Yöntemi, taşları bulduktan sonra hangi mevzuyla gelirse gelsin, o kaba ister bal dök, 
ister pekmez dök, ister su dök fark etmez, o şekli alır. Yani yöntemi bulduktan sonra 
haşri isbat etmek için bu yöntemi, Allah’ı isbat etmek için de bu yöntemi vs. kullandığı 
için, hiçbiri diğerini cerh etmiyor. 
 
İşte dimağın meratiblerini de metne uygulayınca sıralamadaki incelik görünüyor. 
Demek ki her bir meratib bir simgedir, semboldür, şablondur. Oraya çikolata dök, o 
şekli alır. Pekmezi dök, vs. ne dökersen dök. Unvanları farklı ama şekil, kalıb aynı. 
Üstada verilen o kalıplar, asrın imamlığının vesikası. Üstad “bana ayriyeten ilm-i 
Kur’anî ve hikmet-i imaniye verildi” diyor. Şualar 68: “O marifet ve muhabbetle o nimet-
i vücud içinde daire-i mümkinattan âlem-i vücuba ve daire-i esma-i İlahiyeye kadar 
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hamd-ü sena ile istifade için ellerini uzatabilir bir mertebe ihsan etti. Hem hususî olarak 
bir ilm-i Kur’anî ve hikmet-i imaniye verdi.” Sözler 130: “Ve mey yu’tel hikmete fekad 
utiye hayran kesira” yani “Kime hikmet verilmişse, ona çok büyük hayırlar 
verilmiştir.” Kimsenin işine, aşına, eşine özenmeyin. Kime hikmet verilmişse ona 
özenin, çünkü hikmetin altında marifet-i ilahiye var. İmanın kemalâtı olmasa, 
hikmet verilmez. Cevşendeki en son dua kısmında her bir Peygambere verilen 
sıfatları sayıyor. Bazısına muhabbet verilmiş, bazısına aşk verilmiş, vs. Davud as’a 
hikmet verilmiş diye sayıyor. Üstada da hikmet verilmiş: İlm-i Kur’anî ve hikmet-i 
imaniye. Hikmet-i imaniye 12.sözde anlatılıyor. Hikmet verilene çok büyük hayırlar 
verilmiş yani Allah kendisini ona vermiş. Hazret-i Ali’ye de hecai harfler verilmiş. Elif-
lam-mim, Ha-mim-ayn-sin-kaf. Kuran harflerinden ve hecai harflerinden kimler 
bahseder? O da orda yazıyor. 
 
Eğer size verilmişse, sizi meşgul ettirmişse, kendisini size göstermişse, sizi alakadar 
ettirmişse, iki rekât şükür namazı kılın. Bu kadar diyebilirim. Herkese verilmez. 
Verilmek demek meşgul ettirmek. Allah kendisini seveni, Allah’ın sevdiği şeyi 
kendisiyle meşgul ettirir. Allah bir kulunu severse, kendisiyle meşgul ettirir. Allah bir 
kulunu sevmezse, dünya ile meşgul ettirir. O hecai harfler herkese verilmez. 
 
“Eğer istersen gel, Asr-ı saadete, Ceziret-ül Arab’a gideriz. Hayalen olsun onu vazife 
başında görüp ziyaret ederiz.” Hem kendisi gidiyor hem de seni götürüyor. Hayal; 
zaman ve mekânı kaldıran sistemin adıdır. 
 
 
 
31.03.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
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Abdest alırken ilham geldi. Bu akıl işi değil ve benimle alakası yok. 
 
Üç tane kuvve var: 

1. Kuvve-i akliye 
2. Kuvve-i gadabiye 
3. Kuvve-i şeheviye 

 
• Kuvve-i akliye; taakkuldeki kuvvedir yani enerji.  
• Kuvve-i şeheviye; tahayyüldedir. 
• Kuvve-i gadabiye; düşüncededir, düşünce ile aktif olur, yani tasavvurda. 

 
Bu üçü farklı yerdedir. Çok ilginç. Hayali olmayanın şehveti olmaz. Düşünce olmadan 
gadab olmaz. Bizde tefekkürle, spordaki ismiyle konsantre ile güç çıkıyor. Bu güç 
neredeydi? Derinliklerdeydi. Şu an hiçbir şey yok. Gadabın alt veri tabanı düşüncedir, 
zandır. “Zannınızın çoğusu haramdır” diyor Resulullah asm. Zan; aslında büyük bir 
nimettir. İnsanı küllî yapar, zengin düşündürür. Şüpheler -şek değil, şek kalbe aittir- 
düşünceler, vehimlerden kaynaklanıyor gadab. “Nasıl dedi ya, niye dedi ya, böyle 
yapmakla şunu mu demek istiyor” gibi. Bu kuva; düşüncelerle aktif olur. Kuvve-i 
şeheviye; resimle aktif olur. Kuvve-i akliye; tefekkürle aktif olur. 
 
Sual: Kuvve-i gadabiye iz’ana sirayet eder mi? 
Elcevab: Eder. 
 
Akıl; dimağın kalbidir, yani merkezi manasında. İtikaddan da öncedir. Vahye itikad 
edilmiyor. Allah direk aklı muhatab alıyor. Bundan daha ilerisi var mı? Ne kalbi alıyor, 
ne ruhu alıyor. Vahiy ilk önce direk akla iniyor. 
 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. 
YO
L 

1. 
YO
L 

2. YOL 

Kuvve-i Şeheviye 
Düşünceler, Bilgiler, Malumatlar, 
Zanlar, Vehimler ve 
Kuvve-i Gadabiye 

Tefekkür ve 
Kuvve-i Akliye 
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Üstad “insanı insan yapan, insanı diğer mahlûkattan ayıran, insanı ulvî âlemlere geçiş 
yaptıran” taakkul gibi bir altı yol olan, herkese her yere geçebilme imkânı veren, tek 
yön değil, hem gidiş hem gelişi olan bu üç tane kuvvedir. Bu kuvvaların ifrat ve tefritten 
kurtarıp vasata getirmek beşeriyetin en büyük meselesi olmuştur. Bunu İşârât-ül İ’caz 
165 ve Lem’alar 60 da anlatıyor. On sekiz bin âlemin kontrolü ancak bu üç kuvvenin 
vasatıyla mümkündür. Kur’an Yasin’de, Yasin Fatiha’da, Fatiha yedi ayettir, yedi defa 
nüzul etmiş. Buraya kadar ulemanın dediğidir. Benim ekleyeceğim şu: Fatiha’nın yedi 
tane ayet de Fatiha’nın tek ayetindedir à “ihdinassıratelmüstekim” dedir. “Allah’ım, 
ilmimi artır” demiyor. Hidayet ne demek? Başı, sonu ve ortası hidayet olan istikamet. 
Herkes istikamettedir. Adam küfürde istikamettedir. Her şeyini feda etmiş. Küfür için 
her türlü fedakârlığı yapıyor. Bu da sadakattir. Allah’ın iki türlü ihlas kanunu var. İhlas 
Risalesinde yazıyor. Küfürde de ihlas var. Bir manası şu: biri âyât-ı tekviniyeye, diğeri 
evamir-i tekviniyeye bakar. Şu mevcudattaki varlık; âyât-ı tekviniyedir, irade 
sıfatındandır. Buna uygun davranmak ihlastır. Böylelikle irade sıfatına mazhar 
oluyorsun. Kur’an ise; evamir-i tekviniyedendir, buna uymak yani içsel âlemlerdeki 
usullere, yapıya göre davranmak da ihlastır. Bu ihlas ile de kelam sıfatına mazhar 
oluyorsun. 
 
Semaların ve dağların almadığı emanet bu üç kuvvenin üzerinde, merkezindedir. Bu 
dersler bize malzeme oluyor. Malzemesi olmayanın tefekkürü olmaz. Mesela Ayet-ül 
Kübra tefekkürün malzeme deposudur. Asa-yı Musa sihirleri iptal ediyor deniliyor 
Şualar 744 ve 746 da. “Bütün sihir ve büyüleri iptal eden Asa-yı Musa” diye geçiyor. 
Niçin Asa-yı Musa? Çünkü Asa-yı Musa insanda tefekkür sistemini aktif ediyor. 
1.Tevhide getiriyor, 2.İhlasa getiriyor, 3.tefekkürü aktif ediyor. Tefekkür; bütün 
olumsuz düşünceleri, olumsuz hâletleri, olumsuz halleri yok eden bir sistemdir. 
Tefekkürde olduğun anda; şirkte değilsin, küfürde de değilsin. Tefekkür; seni şirkten, 
küfürden, dalaletten beri etme anıdır. O tefekkür anları; senin ihlas halindir. İhlas 
olmayanda tefekkür olmaz. Bu bir müjdedir yani tefekkürün varsa, o tefekkür anı iman-
ı kâmildir, istikamettir. Çünkü şirkte, küfürde olanın tefekkürü yoktur. Kâfirin tefekkürü 
yoktur, düşüncesi vardır. Kâfirin iradesi yok, ihtiyarı vardır. 
 
Kâfirin ihlası var, çünkü İrade sıfatından olan âyât-ı tekviniyeye mutabık yaşadığından. 
Mümin evamir-i tekviniyeyi yapıyor. Âyât-ı tekviniye de çalışınca aynı zamanda irade 
sıfatındaki esmalara mazhar oluyor. Böylelikle iki ihlası oluyor. 
 
Tefekkür; şirk ve küfürden hali eder. O tefekkür anında iman-ı kâmildir, ihlas-ı 
tamdır, ihlas-ı etemmdir. İhlas-ı etemm à ruhsaldır. Bizde tefekkür, toplumda 
konsantre diyorlar yani yoğunlaşma. Bu güç olur, hiddet olur, şehvet olur, aklî 
melekeler olur, zekâvet olur. Konsantrenin bir üst versiyonu tefekkürdür. Fark şu: süflî 
şeylerde tefekkür yoktur, düşünce vardır. Şehvet düşüncedir, tefekkür değildir. 
Gadabda, hiddette, gıybette vb. hiç birisinde tefekkür yoktur, bunlar düşüncedir. Yani 
menfîde tefekkür yoktur. Çünkü tefekkür; Allah’ın özel bir ihsanıdır, herkese verilmez. 
Fikir; yoldur. Yolda yürüyen; tefekkürdür. Tefekkür ile düşünce arasındaki fark 
şudur: İçinde Allah olan, neticesinde seni feyze taşıyan şey à tefekkürdür. 
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Nokta-i Nazar: Düşünce tasavvurda. Tefekkür taakkulde. O zaman düşünce ile 
başlayıp taakkule geçtiğimize delil oluyor tefekkür. Böylelikle vahye muhatabiyetin 
başlamasıdır. Tefekkür olmadığı zaman tasavvurdayız. 
 
Tefekkür ile uçağa pist hazırlıyorsun. Uçak; vahiydir. Pilot; hâşâ Rabbim. Uçak pistte 
iner. Peygamberimiz asm’a vahiy tarlada çalışırken gelmemiş, Hira’da gelmiş. 
Düşüncelerini tefekküre dönüştürmüş. İbrahim as’ın baki kalan diniyle tefekkür 
edermiş. “Rabıta, bağlantı yapardı” der Hz Hatice ra. Günde altı saat o Hira dağında 
kalırmış ve devamlı murakabede olurmuş. Yani bağlantıda olurmuş, çünkü bir şey 
bekliyor. Adam gibi muhatab olacaksın demek ki. Bu yöntemdir. Böylelikle mesela bir 
derste gelir. 
 
Bir şeyi hayal etmezsen, cinsellik olmaz. Düşünce ile olmaz o. Demek ki kuvve-i 
şeheviyenin temeli resimdir. Hissiyat-ı ulviyeyi insaniyeyi tahrib eder. Gölgeli ve 
gölgesiz heykeller var mesela (Sözler 410) vs. Demek ki kuvve-i şeheviyenin altında 
hayal var. Hayal ile şekil yani mekânı benim bedenim aynı zamanda mekândır, mekân 
içinde mekândır. Mutlak olanı muayyenleştirdim. Ben çekildiğim yerde ben yokum 
mutlak mekân var. Benim durduğum yerde mutlak mekân yok, ben varım. Kuvve-i 
şeheviyede mekân vardır, şekil vardır. Orda gizli bulunan güç vardır, kuva vardır. Onu 
ortaya çıkaran kuvve-i şeheviyedir. Kuvve-i şeheviyeyi olumsuzlamayın. Helali var, 
haramı var. İfratı à haram helal dinlemez. Tefriti à humuddur, helaline de iştihası 
yoktur. 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 88: “Mesela aklın bir hizmetkârı ve tasvircisi olan kuvve-i 
hayaliyeye denilse ki: ‘Sana bir milyon sene ömür ile saltanat-ı dünya verilecek…”  
 
İşârât-ül İ’caz 23:  

• Kuvve-i şeheviye  à Menfaatleri celb ve cezb için verilmiş.  
• Kuvve-i gadabiye  à Zararlı şeyleri def’ için verilmiş.  
• Kuvve-i akliye      à Nef’ ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için 

verilmiş. 
 
Kuvve-i şeheviyenin altında mekân vardır, şekil vardır. Kuvve-i gadabiyenin zemini ise; 
düşüncelerdir, bilgilerdir, malumatlardır, zanlardır, vehimlerdir. Kuvve-i akliye de kendi 
isminin üzerinedir ki aklî kuvvelerdir. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetinin en zahir olduğu 
bir makamdır; kuva. Bu konuyu işlemiştik. Kuva; potansiyel enerjidir. Mesela odunda 
korkunç enerji var ama görünürde hiçbir şey yok. Şartlar olunca ateşle ortaya çıkıyor. 
 
Kuvve-i şeheviyenin kibriti bir resimdir. Seni hemen maziye götürür, vs’lerine götürür, 
kuvve-i şeheviyeyi hemen aktif eder. Odunun batınını ortaya kibrit çıkardığı gibi. Veya 
odada gaz birikmiş, sıkışmış. Bir kibrit havaya uçurur orayı. Şartlar tahakkuk edince, 
batın ortaya çıkıyor. 
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Nokta-i Nazar: Kum saati sunumu. Üst üçgenin köşelerine: Tahayyül, Tasavvur, 
Taakkul yazdım. Bu üçünün içeriği: Kuvve-i şeheviye, Kuvve-i gadabiye, Kuvve-i 
akliye. Alt üçgende ise kenarlarına: Tasdik, İz’an, İltizam yazdım. Bu üçünün 
bütünlüğü: İtikad. 
 

• Üst üçgene à âyât-ı tekviniye 
• Alt üçgene à evamir-i tekviniye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harika! İlhamın alt veri tabanı:  

• Meyil 
• İhtiyaç 
• İştiyak 
• İncizab 

 
Bunlar muzaaf mertebede olunca, ilham oluyor. Muzaafın da iki katı olursa, vahiy 
oluyor. Vahy-i zımnîyesine giriyor. Bu kardeşimiz çalışmadığı halde batınını bir şekilde 
aktif eden ilhamdır. Sözler 528: “Kâinatta, bittecrübe her şeyin bir nokta-i kemali vardır. 
O şeyin, o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil, ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç, iştiyak 
olur. Muzaaf iştiyak, incizab olur. Ve incizab, iştiyak, ihtiyaç, meyil; Cenab-ı Hakk’ın 
evamir-i tekviniyesinin, mahiyet-i eşya tarafından birer habbe ve nüve-i imtisalidirler.” 
Bunlar ilhama vesiledirler. Zaten doğanda var meyil ama şuurla yaparsan iki katı olur, 
ihtiyaç hissedersin. Bunlar kadere bakıyor. Neyi hayal ediyorsanız, neyi 
düşünüyorsanız, dikkat edin, aklınıza dönüşür. Aklınıza dönüşen tasdikte ilime 
dönüşür. Sonra iz’an yoluyla kalbinize iner. Sonra iltizamda fiiliyatınıza döner. Sonra 
da bu itikadınız olur. İtikadınız da kaderinizdir. 
 
Meyil; kalbde. Bu dördü yani meyil, ihtiyaç, iştiyak ve incizab à evamir-i tekviniyenin 
açılımıdır. Mesnevi-i Nuriye 255: “Akıl ta’til-i eşgal etse de, nazarını ihmal etse, vicdan 
Sani’i unutamaz. Kendi nefsini inkâr etse de; onu görür, onu düşünür, ona 

Tasavvur  Tahayyül  
Kuvve-i 
şeheviye 
 
 

Taakkul  

Tasdik  İz’an 
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tefekkür 

Üç kuvvenin karışımı 
berzahtan geçiyor. 
Berzahtan geçerken 
tefekkür ile tasdikte 
ilme dönüşüyor. 
 
Kum saati gibi ömür 
aşağıya akıtıyor 
hepsini. Kum bitince, 
ömür bitiyor. 

Renkler bile 
hakikatın suretidir. 
Ses, koku, renk, tat 
à hakikatın dışa 
vuruşlarıdır. 
Ruhun da rengi var. 
Bazı büyük zatlara 
göre yeşil, 
bazılarına göre 
kırmızı. 
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müteveccihtir. Hads ki, şimşek gibi sür’at-i intikaldir, daima onu tahrik eder. Hadsin 
muzaafı olan ilham, onu daima tenvir eder. Meyelanın muzaafı olan arzu ve onun 
muzaafı olan iştiyak ve onun muzaafı olan aşk-ı İlahî, onu daima marifet-i Zülcelal’e 
sevkeder. Şu fıtrattaki incizab ve cezbe, bir hakikat-ı cazibedarın cezbiyledir.” 
 
Hads nedir? Tahayyül, tasavvur, taakkul ve tasdik yaptıklarımız iz’an yoluyla kalbe 
iniyor. Biz derslere gide gide Risale hakkında, Üstad hakkında dinlediklerimizden, 
öğrendiklerimizden oluşan hâlet-i ruhiyeye à hads denilir. Ders dinlerken hemen akıl 
ve mantık dışında hads olur. Allah bu kâinatı yaratırken, akıl ve mantık kullanmadı, 
bunun üzerine kurmadı. Her şey akıl ve mantık değildir bu nedenle. 
 

 
Vicdana inene à hads deniliyor. Hadsin muzaafı olan ilham. Demek ki meyil, ihtiyaç, 
iştiyak ve incizab bütünlüğünden à hads oluyor. “Hads ile ilham, delil-i iman.” (Sözler 
732) Hadsin muzaafı à ilhamdır. İlhamın muzaafı à vahy-i zımnî. Biraz daha ilerisi à 
vahiy. Hads ve ilham herkeste olur, vahy-i zımnî imamlarda olur. Şümullü ilham. 
 
Kum saati şemasına ekliyoruz: tasdikin köşesine ilim, iz’anın köşesine hads, taakkul 
köşesine tefekkür. 
 
Nokta-i Nazar: Üstad dimağa santral diyor. Tahayyülün arkasında o zaman kuvve-i 
hayaliye de var, kuvve-i şeheviye de var. Kuvve-i basıra, kuvve-i şamia gibi duyguların 
kuvveleri de tahayyülde olması lazım. Demek tahayyül santral gibi bütün kuvveleri 
işletiyor. 
 
Bugünkü asıl konumuz şu: on sekiz bin âlem nerde? Nasıl bulunuyor? Nasıl aktif 
ediyor? Nasıl iade-i ziyaret ediyor? 
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“İşte zihattaki meşhur havass-ı zahire ve batına duygularından başka, gayr-ı meş’ur 
saika ve şaika hisleriyle beraber o arı, dünyanın ekser envaıyla ihtisas ve ünsiyet ve 
mübadele ve tasarrufa sahib olur. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse, 
elbette hayat tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça, öyle bir inbisat ve 
inkişaf ve tenevvür eder ki; 
 
Hayatın ziyası olan à şuur ile,  
                                à akıl ile  
O zihayat kendi aklı ile   à avalim-i ulviyede ve 
                                       à     “        ruhiyede ve         gezer.” 
                                       à     “        cismaniyede 
 
Yani, o zişuur ve zihayat manen o âlemlere misafir gittiği gibi, o âlemler dahi o zişuurun 
mir’at-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile geliyorlar.” (Sözler 506) 
 

• Saika à sevk eden, sürükleyen. 
• Şaika à içsel şevk veren. 

 
“Hayat tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça” à ağaçta da hayat var, 
hayvanda da hayat var, cinlerde de hayat var, meleklerde de var, insanda da var. 
Hayat; bir paket gibidir. İçerisinde, Allah’ın yarattıklarından her şeyin hakikatını 
barındırıyor. Hay; ism-i azamdır. Bütün isimlere camidir. Allah’ın dışında olan on sekiz 
bin âlemlerin hepsini meyve sıkacağına koyun. Çıkan öz à hayat. Hayatı da daha latif 
bir cihaza koyun. Çıkan öz à his ve şuur. Bunları da başka bir cihaza koyun. Çıkan öz 
à akıl. Ruh için öz değil deniliyor. Ruh hepsinin arkasında cevherdir. Demek hayat; 
Allah’ın dışında olan bütün yaratılmış âlemlerin hulasasıdır. Hayat bir cisme girdiği 
zaman, on sekiz bin âlem ordadır. Hepsi uyanır mı uyanmaz mı, o farklı. Mesela 
Lemeatta karınca için şuurlu diyor yani ne yaptığını biliyor. Bitkiye hayat girdiği zaman 
kendisine lazım olanları celb, kendisine zararı olanı da def’eder. Bu kuva gelişmiştir. 
Başka hisleri de vardır ama şu anda insanoğlu bilmiyor. İslamiyet bunları bildiği için 
hüküm getiriyor: Bir ormandan geçerken baltanızın ağzını kapatın, sarın, göstermeyin. 
Öyle geçin ormanın içinden, deniliyor. Bundan ağaçların hissi olduğunu anlıyoruz. Sizi 
tanır ve bilir. Bir çiçek evin hanımını ve çocuğu bilir. Bu bana su verir, bu bana zarar 
verir. Zararları def, menfaatleri celb etmek his seviyesinde vardır. Kör olası cehalet ve 
zalim olan zahir bunları inkâr eder. 
 
Nokta-i Nazar: Burada arı misal verilmiş. Kur’an’da “arıya vahyettik” deniliyor. Sözler 
356 da: “…arı ve emsali gibi vahy ve ilham ile tenevvür edenlerin…” diye geçiyor. 
Demek ilhama mazhar olunca insaniyet mertebesi başlıyor. Hani vücud verildi, hayat 
verildi, insaniyet verildi. Yani ilham veya vahye mazhar olunca, insaniyet başlıyor. 
 
Hayvanda ilham var ama insanda artı vahiy var. Vahiy insandan başlıyor. Arıyı bu 
nedenle berzah olarak kullanıyor Üstad. Her tarafı dolaşan fikirler gibi, toplayıcıdır. 

bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği 
gibi, 
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Hayatı tanımladık. Hayat; on sekiz bin âlemin hulasası. Sende uyandığı kadar, o hayat 
ismine mazharsın. Bitki hayatı, hayvan hayatı var dedik. “Hayat tabaka-i insaniye olan 
en yüksek mertebeye çıktıkça” à yani; 
 

• Buz   à Su 
• Su                       à H2o 
• H2O                     à Enerji 
• Enerji                  à Esir 
• Esir                     à Madde-i hayat 
• Madde-i hayat    à Ayn-ı hayat 
• Ayn-ı hayat        à Hayatın ta kendisi. 

 
• Hayatın en cami bulunduğu yer à Arş’tadır.  
• Ayn-ı hayat                                   à Cennet’tedir. 
• Madde-i hayat                              à Daire-i ilim ve Daire-i hayattadır. 
• Esir                                               à Levh-i mahv ve isbattadır. 
• Enerji                                            à Kaf-Nun tezgâhında 
• Atom                                             à Âlem-i şehadettedir. 

 
Nokta-i Nazar: İnşallah cennete gidersek, “hakikaten böyle olması gerekiyordu” 
diyeceğiz gibi geliyor bana. “Böyle olması lazımdı” diyeceğiz. Ne acayip yiyecekler var 
vs. demeyeceğiz. “Böyle olması gerekiyordu, böyle olması lazımdı” diyeceğiz. Çünkü 
biz bu derslerle onu anlamıştık diyeceğiz. 
 
Çünkü Resulullah için “kalbinin inandığını gözü yalanlamadı” deniliyor” Aaa” demedi 
Resulullah asm. 
 
Tabaka-i insaniyeye çıkması şu demek: Çekirdek patladı, filiz verdi. Filiz patladı, gövde 
oldu. Patladı, dal oldu. Patladı, yaprak oldu. Patladı, çiçek oldu. Patladı, meyve oldu. 
Patladı, koku, tat, renk vs. oldu. Patladı ve içindeki çekirdek oldu. Dışarıdan ekleme 
yok. Allah’ın sanatında ek yok. İnsan sanatından olan bir motor mesela. Motor bir 
bloktur, bir karkastır. Ona krank milini koyarlar, sonra piston koyarlar, sonra manifolt 
koyarlar. Yani ekleye ekleye motor olur. Ama Allah’ın sanatında çekirdek patlar, patlar, 
patlar. İçerden dışarıya inşa var. İnsan sanatı ise ek yapar. Bu misali şunun için verdim: 
hayat patlıyor. Hayat, varlık oluyor. Biraz daha patlıyor, bitki oluyor. Biraz daha patlıyor, 
hayvan oluyor. Biraz daha patlıyor, cinler oluyor. Biraz daha patlıyor, zarurî olarak 
melekler oluyor. Biraz daha patlıyor, insan oluyor. Daha patlayacak bir şey kalmadı. 
 
Nokta-i Nazar: Cinler tahayyül ve tasavvurda, melekler de berzahta oluyor. 
 
Melekler cinlerden çok daha üstün. 
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İnbisat, İnkişaf, Tenevvür; 
 
Nokta-i Nazar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yani inbisatta ise tenevvür yok ama tenevvürde ise inbisat ve inkişaf var. En üst seviye 
tenevvür. Tenevvür üniversite diploması gibi ortaokul diploması da var içinde. Ama 
kullanmazsan o başka.  
 
Muhatab-ı İlahî olabilmek, Rıza-yı İlahînin kendisi Allah’tır. Cennet, Allah’ın esmasının 
azamî derecedeki tecellisidir. Üstada “bütün bütün Rıza-yı İlahî” gösteriliyor. Öyle 
cennet-cehennem endişesi verilmiyor. Muhatab-ı İlahî olduk, şükür hamdolsun, bunda 
şüphe yok, vesvese yok.  
 
Ya Rabbi! Muhammedin asm hürmetine, Muhammedin asm senin yanındaki hatırına, 
Muhammedin asm imanının hatırına, iman edenlerin imanının kudsiyetine ve 
Allah’lığın hatırına à muhatab-ı İlahî olduğumuz şu nimeti elimizden alma. 
Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarla, eksiklerle, düşmemizle ortaya çıkacak o Senin 
razı olmadığın şeyleri vesile yapıp Allah’ım, Allah’lığın hatırına bunları ondan dolayı 
elimizden alma. Âmin, âmin, âmin ya Rabbelalemin. Duamızı dergâh-ı izzetinde ve 
makbuliyetinde hâsıl olan sırrına mazhar eyle! Muhammed asm’ın Senin yanındaki 
değeri hatırına kabul eyle ve hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeden hâsıl olan iştirak-i amal-
i uhreviyenin hatırına kabul eyle ya Rabbi! Âmin, âmin, âmin. Alma elimizden Allah’ım! 
Alma, Allah’lığın hatırına. Günahlarımız var elbet ama beşeriyettir Allah’ım. Bizi ye’is 
zilletine duçar etme Allah’ım! Âmin. 
 
“Hayat tabaka-i insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça” à çıkmak inbisat, inkişaf, 
tenevvürdür. Üstad tenevvürü akıl için kullanıyor. İnkişaf da düşüncelerde kullanıldığı 
çok var. “Hayalim inbisat etti” diyor Üstad. Bunlar çok sarih geçiyor Külliyatta. 
 

• İnbisat à Tahayyülde 
• İnkişaf       à Tasavvurda 
• Tenevvür  à Taakkulde 

 
Nokta-i Nazar: Serbest bölge ile hayat, hayat oluyor. Terakki burada oluyor. 
Terakkinin yeri burası. Serbest bölgeyi kaldırınca, terakki durur. 
 

İnbisat 
O patlama dediğiniz bu metinde inbisat, inkişaf ve tenevvür 
şeklinde ifade ediliyor. Demek o patlama üç yönlü oluyor. 
Üç şekilde terakki oluyor. Tek yönlü değil. 
 
Sual: Cennette inbisat var, inkişaf yok demiştik? 
Elcevab: Bir üst varsa, hepsi zaten orda var. 

İnkişaf 

Tenevvür 
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“Hayatın ziyası olan şuur ile” à ziya ile nurun farkını konuşalım: güneşten ziya çıkar. 
“Veşşemse ziyaa vel kamere nura” Barla Lahikasında yazıyor ayette geçiyor. 
Güneşten ziya gelir, kamerden nur gelir. Ziya ışık değildir. İçinde ısı, ışık, celb, cezb, 
ultraviyole ışınları, besleyici, ağacı büyütücü vs. her şey pakettir. Buna fizikte foton 
denilir, bizde ziya. Hayatı ziyaya benzetiyor. Ziyada yedi tane renk vardır. Bunu 
16.Sözde anlatıyor. Sözler 194: “Eğer faraza Güneş zişuur olsaydı, harareti ayn-ı 
kudreti, ziyası ayn-ı ilmi, elvan-ı seb’ası sıfat-ı seb’ası olsa idi…” yani harareti à ayn-
ı kudret olurdu. Ziyası à ayn-ı ilim olurdu. Elvan-ı seb’ası à ayn-ı sıfat-ı seb’ası olurdu. 
Ziya; güneşin küçük maketidir. Allah’lık hakikatının küçük maketi; hâşâ - hayat. Allah’ın 
sübutî sıfatının mücmel bir hulasası; hayat. Hayat; yedi tane sıfatı tazammun ediyor. 
Şualar 146: “Çünkü bilmek hayatın alameti, işitmek dirilik emaresi, görmek dirilere 
mahsus, irade hayat ile olabilir, ihtiyarî iktidar zihayatlarda bulunur, tekellüm ise bilen 
dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki; hayat sıfatının yedi defa kâinat kadar 
delilleri ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları vardır ki, bütün 
sıfatların esası ve menbaı ve ism-i azamın masdarı ve medarı olmuştur.” Bütün sıfatlar 
hayattan patlaya patlaya çıkmış. 
 
“Hayatın ziyası olan şuur ile” à 1.Şuur taakkulde, 2.Şuur zihinde. 
 
Burada bir parantez açıyoruz. Yeni bulduğum bir şey: Lümme-i şeytaniye kalbe yakın. 
Vesveseyi kalbe attı. Kalb yemedi. Sonra zihne atıyormuş. Niye oraya atıyor bak. 
Zihin; âyât-ı tekviniyenin göründüğü yerdir! Akıl ise; evamir-i tekviniyenin 
göründüğü yerdir. Zihin; vicdanda. İrade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Âyât-ı 
tekviniyeler, şeair-i İslamiyeler, örf, an’ane, kültür vicdana bakar, zihni inşa eder. Akıl 
ise; vahye bakar ve ilmîdir, evamir-i tekviniye ile inkişaf eder. Zihin ise; fiillerle inkişaf 
eder. Zihnin muhatabı âyât-ı tekviniyedir. Aklın muhatabı evamir-i tekviniyedir. Tabir-i 
diğerle: Aklın beslendiği veri tabanı à kelam sıfatıdır, Kur’an’dır, vahiydir. Zihin ise 
beslendiği zemin à irade sıfatı, mevcudat olan âyât-ı tekviniyedir. O zaman: 
 
 
Akıl - Evamir-i tekviniye - Kelam Sıfatı                 Zihin - Âyât-ı tekviniye - Fiil - Şeair  
 
 
                         İkisi ile bağ kurduğun zaman à Kâmil insan oluyorsun. 
 
Yani aklen bildiği à fiilde gözüküyor. Cennete gidince şaşırmayacağız dedik. Sebebi: 
Cennetteki fiiller; âyât-ı tekviniye. Sendeki bilgiydi, evamir-i tekviniye, dersti. Mi’raçta 
Resulullah’ın asm kalbinin iman ettiğini, kabul ettiğini gözü gördüğü zaman 
yalanlamadı yani şaşırmadı. 
 
Zihin dimağdaki akılla besleniyor ama niye vicdana konulmuş diye merak 
ederdim. Şeair vicdana bakar, akla direk bakmaz. Tevarüsen mazinin ruhaniyatını, 
maneviyatını, örf, an’ane ve kültürü şeair-i İslamiye olan tesettürdür, sakaldır, 
minaredir, mezar taşlarıdır. Dolayısıyla âyât-ı tekviniyeden beslenen zihnimizdir. 
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Şeytan 1.kalbe atar, yemezse 2.zihne atar, kabul etmezse 3.serbest bölgeye atar. 
Orası serbest. Herkes oraya atar, oraya atmak meziyet değildir. 
 
Nokta-i Nazar: Çiçeğe baktığınız zaman, çiçek bunu hissediyor. Çiçeği siz 
şekillendiriyorsunuz. O zaman baktığın yeri cennet yapabiliyorsun. 
 
Bunu fizik bile yarık deneyi ile söylüyor. Yarık deneyinden gönderilen ile karşıdaki 
neticesi değişiyor yani kâinata insan bakınca, kâinatın yapısı değişiyor. Bunun en güzel 
delili: “Göz insanı mezara, deveyi kazana sokar”. Atom değişiyor, insan patlıyor, sığır 
patlıyor. Âlem-i misalin âlem-i şehadete giydirdiği libasın bizdeki karşılığı; hayal. Ne 
giydiriyorsa, burası, orası. Değişiyor. Senin âleminde değişiyor. Senin dünyandaki 
dünyan değişiyor. 
 
On sekiz bin âlem à hayat. Hayattan ziya. Ziyadan şuur. Şuurdan daha öz olan akıl. 
 
“Hayatın ziyası olan   à şuur ile,  
                                   à akıl ile  
O zihayat kendi aklı ile   à avalim-i ulviyede ve 
                                       à     “        ruhiyede ve        gezer.” 
                                       à     “        cismaniyede 
 
Akıl; binektir, burak gibidir. Akıl ile bu üç avalimde gezer. Aklın veri tabanı à Allah-on 
sekiz bin âlem-hulasası hayat-hulasası ziya-hulasası şuur-hulasası akıl. Bunu 
kullanabilme nisbetinde avalim-i ulviyede, avalim-i ruhiyede ve avalim-i cismaniyede 
gezer. Cismaniyete Şecere-i hilkat haritasında Arş’a kadar olan kısımdır, cennet dâhil. 
 
Nokta-i Nazar: 
İnsan; avalim-i ulviyede   à İnbisat ediyor, à Tahayyülde 
          avalim-i ruhiyede   à İnkişaf ediyor,  à Tasavvurda  
          avalim-i cismaniyede à Tenevvür ediyor à Taakkulde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği 
gibi, 
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En cami en kesif olandır. Cismaniyet en yüksek olandır. Bu nedenle dünyaya geldik. 
En kesifi cismaniyettir. Güneşi en iyi gösteren zulmettir. Zulmetin şiddetlenmesi 
nisbetinde nur o kadar ortaya çıkar. 
 
Nokta-i Nazar: Mesnevi-i Nuriye 94: “İ’lem Eyyühel- Aziz! İnsanın akıl ve fikir meydanı 
öyle bir vüs’attedir ki, ihatası mümkün değildir; ve o kadar dardır ki, iğneye mahal 
olamaz. Evet bazen zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada 
hapsoluyor. Bazen de, âlemi bir karpuz gibi eline alır ve kâinatı misafireten getirir, akıl 
odasında misafir eder. Bazen de o kadar haddini tecavüz eder, yükseğe çıkar ki; 
Vacib-ül Vücud’u görmeğe çalışır. Bazen da küçülür, zerreye benzer (Atom mezar 
olur adama). Bazen de semavat kadar büyür. Bazen da bir katreye girer. Bazen da 
fıtrat ve hilkati içine alır…” 
 
Tefekkür: Karpuz şeklinde bir şecere-i hilkat şemamız var. On sekiz bin âlem bir 
karpuzun içine nasıl sığıyor. Karpuzun kabuğu var, içinde bir şey yok. İçinde sadece 
su ve çekirdek var. Karpuzun içinde ne var dersen à çekirdek var, başka bir şey yok. 
Var ama yok. Su hayattır! 
 
Şualar 28: “Evet bu kâinat, bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. 
Belki esma ve ef’al-i umumiye-i İlahiyenin adedince vahdetleri giymiş bir tek insan-ı 

Tasavvur  Tahayyül  
Kuvve-i şeheviye 
İNBİSAT 
Avalim-i ulviye 
 

Taakkul  

Tasdik  İz’an 

İltizam  

İtikad  

Âyât-ı tekviniye 

Evamir-i tekviniye 

Kuvve-i gadabiye 
İNKİŞAF 
Avalim-i ruhiye 

 

Kuvve-i 
akliye 
TENEVVÜR 
Avalim-i 
cismaniye 

 

Hads İlim 

Tefekkür 
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ekberdir. Belki enva-i mahlûkat sayısınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir 
şecere-i tuba-i hilkattir.” 
 
Ağaca à hilkat. Meyveye à fıtrat. Yani bütün âlemler insanda, kalb hepsini cem etmiş. 
Onların içindeki ben à fıtrat. Biri hilkat, bir fıtrat. Kanun-namus gibi. 
 
O âlemler dahi o zîşuurun mir’at-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile 
geliyorlar; “Yani, o zîşuur ve zihayat manen o âlemlere misafir gittiği gibi, o âlemler 
dahi o zîşuurun mir’at-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile geliyorlar.” 
 
Mir’at ile ayna arasındaki fark şu: Ayna cismaniyete bakar. Mesela hava aynadır. Ses 
dalgaları gibi vs. her şeyin sureti var. Mir’at toprak gibi, çekirdeği inşa ederek ona ayna 
olur. Batınını açığa çıkarır.  
 

“Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim, 
Mir’at-ı Muhammedden Allah görünür daim.” 

 
• Kâinata  à Ayna,            
• Ruha   à Mir’at     deniliyor.  

 
Avalim-i ulviyeye, avalim-i ruhiyeye, avalim-i cismaniyeye gittik. Üç defa kapı çaldık. O 
âlemler de vefasız değil. Ayine-i ruhuna değil à mir’atı ruhuna geliyorlar. Bu nedenle 
mir’at ile ayna arasındaki farkı bilmek önemli. Mir’at, seni inşa eden. O âlemler geliyor 
ama şekil değil. Meyvesiyle, hediyesiyle gelince ne yapıyor bunlar? Ruhunu 
yapılandırarak geliyorlar. İrtisam ve temessül ile geliyorlar. İrtisam à tahayyül. 
Temessül à oraya misallendirmek, tasavvurdur. Zaten burada gezen taakkul idi. O 
âlemler geliyor derken, o âlem ve ben diye bir şey yok. O âlem o iken, ben ben iken, o 
âlem gelince, ne o var ne ben var à ikimiz aynı şeyiz. Beni yapılandırdı. Mesela ağaç 
meyve olarak irtisam eder, süzülen özü de temessüldür. Meyve hem temessüldür hem 
irtisamdır. Bunu yapan da akıl. O âlemler irtisamen (tahayyül), temessülen (tasavvur), 
o âlemleri de yaşayan aklın kendisi. 
 
“O zihayat kendi aklı ile    à avalim-i ulviyede ve 
                                         à avalim-i ruhiyede ve       gezer.” 
                                         à avalim-i cismaniyede 
 
O zihayat aklı ile geziyor. “Yani, o zişuur ve zihayat manen o âlemlere misafir gittiği 
gibi, o âlemler dahi o zişuurun mir’at-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile 
geliyorlar.” Yani gelmesinin adıdır irtisam ve temessül, geldiğini gösteriyor. Hâletiniz 
olunca, o temessül etmiş demektir. O kendisidir. Hâlet, ziyaret edildiğini 
gösteriyor. Olduğu anda gelmiştir, geldiği anda olmuştur. 
 
Nokta-i Nazar: O âlemlerin gelmesi cüz’iyyetten külliyet kesbetmesidir, yani insan-ı 
ekber oluyorsun. Akıl, miracını yapıyor. Miraçtır bu! 
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O âlemler gelince fikren, hissen, haleten değişiklik oluyor. O anda geldiğini 
gösteriyor, gelmiş o anda. O an odur. 
 
Nokta-i Nazar: Velayetiyle aklı gitti, risaletiyle âlemler geldiler. 
 
O âlemlerin gelmesi à yapılandırmadır. Velayet, vilayettir. Vali var. Vali akıldır. 
Şehir vilayettir. Velayetiyle gidiyor. Risaletiyle yapılanıyor. O âlemler geliyor demek, 
geldi koyduk içimize, öyle bir şey değil. Vahiy gelmesi, sana irtisam ve temessül 
etmesi, öyle geldi de koyduk da değil. O oluyorsun. Hani diyorduk ya: Neyi hayal 
ediyorsanız, o oluyorsunuz. Neyi düşünüyorsanız, o oluyorsunuz, ona 
dönüşüyorsunuz. 
 
Ders ortamına girerek kapıyı çaldık. Ders ortamına girmeden önce kahvaltıda bu hâlet 
var mıydı? Kapıyı çalarak o âlemleri davet ediyoruz. Ortam, tefekkür, tezekkür, 
tetebbuat, çalışmalar à kapı çalmaktır. Geldiğini nasıl anlarız? Olduğun zaman, o 
oluyorsun. Demek ki gelmiş. Geldi, ben sen, haberin yok. Farkında değilsin, o 
oluyorsun, osun. Geldiği kadar oluyorsun. Odun, donmuş güneştir. Güneş, odun olarak 
gözüküyor. Sende de o âlemler hâlet olarak gözüküyor. Hâlet odur. İnsan pildir. Hayatı 
pildeki enerjidir. Video çekerseniz, sonsuz hayatınız çekilir.  
 
Nokta-i Nazar: Enerji mutlaktı. Videoda taayyün ve teşahhus etti. Muayyenleşti. Pil 
akıldı, mutlaktı. Videoya dönüştü, irtisam ve temessül oldu. 
 
Geldi demek à ona dönüşüyorsun. İkilik yok. İkilik kalkıyor. Gitmek ikiliktir. 
Gelince ikilik kalkıyor. Ben-Sen yok. 
 
Nokta-i Nazar: Üstad, kabre hayalen girdim diyor. İki munis arkadaş geldi. O iki 
arkadaş o zaten, Allah-u âlem. 
 
Ona dönüşüyorsunuz. O oluyorsunuz. Geldiğini gösteren şey bu. Çekirdeği toprağa 
attığımız zaman toprakta çekirdek, aslına dönüşüyor. Çekirdek toprakta aslına 
dönüşüyor. O oluyor. Güneş geldiğine delil yaprak oldu, güneş geldiğine delil koku 
oldu, güneş geldiğine delil çiçek oldu, güneş geldiğine delil meyvede tat oldu. Ona 
dönüşüyorsunuz. O oluyorsunuz. İkilik kalkıyor. 
 
Metnin izahı: 
Hayatın kalitesi arttıkça, hayat öyle inbisat, inkişaf ve tenevvür eder ki; hayatın ziyası 
olan  à şuur ile       

à akıl ile   
 
Hayatın kalitesi demek, patlarsa, patlarsa. İnbisat, inkişaf, tenevvür. Nerde geziyor? 
Burada, yani kendinde. Harita değil mi insan? Avalim-i ulviyenin haritası, ruznamesi, 

bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi, 
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takvimi, hulasası, enmuzecidir vs. kalb. Kalb; haritadır ama aklı yapılandıran bir 
özelliktedir. 
 
“O zihayat kendi aklı ile    à avalim-i ulviyede ve 
                                         à avalim-i ruhiyede ve       gezer.” 
                                         à avalim-i cismaniyede 
 
Aklı ile geziyor. Hepsi buradalar. Miraçta gezdiren Cebrail! Akıl! 
 
Merak ederdim hep: İnsan burada iken o âlemlerde nasıl dolaşıyor? 

 
O âlemler o zişuurun mir’at-ı ruhuna misafir olup, 
 
                              à irtisam ve 
                              à temessül ile 
 
Nokta-i Nazar: Mektubat 51 de: “Onun akrebiyeti bizde inkişaf eder.” deniliyor. 
 
Aynen, orda güneş misalini veriyor. Ama Allah’a uygulamıyor. Üstad misali getiriyor, 
uygulamıyor tatbikata. Bir yere kadar uyguluyor, sonra uygulamıyor. Rüştü abinin 
dediği gibi, bam telidir, kopar diyor. “Mesela: Güneş bize yakındır; çünkü ziyası, 
harareti ve misali ayinimizde ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzağız. Eğer biz nuraniyet 
noktasında onun akrebiyetini hissetsek, âyinemizdeki misali 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.” Aynen bunun gibi demesi gerekirken izah etmiyor kaçıyor.  
 
Güneşi misal olarak Üstad; 1.Nur-u Muhammedîde 2.Hayat-ı Muhammedîde 
3.Peygamber makamında 4.Allah için Şems-i Ezelî diyerek kullanıyor. Aynayı da ruhta 
kullanır. Güneş ile ayna arasındaki ilişkiyi, münasebeti söyledi. Şimdi Allah ile insan 
arasındaki uygulamasını beklerken, yapmıyor, makas değiştirerek kaçıyor. Mesela 
Mektubat 19 da da: “Ehl-i hakikatın bir kısmı nasıl ki İsm-i Vedud’a mazhardırlar ve 
azamî bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vacib-ül Vücud’a 
bakıyorlar… öyle de: Şu hiç-ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur’ana 
istihdamı hengâmında ve o hazine-i binihayenin dellalı olduğu bir vakitte, İsm-i Rahîm 
ve İsm-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin 
cilveleridir.” 
 
İsm-i Vedud’a mazhar olanlar neticesi olarak mevcudat pencerelerinden Vacib-ül 
Vücud’a bakıyorlar. Sen de İsm-i Rahîm ve İsm-i Hakîme mazhar olunca neticesini 
söyle. Risaleler o mazhariyetin cilveleridir diyerek kaçıyor. 
 
Sual: Hepiniz bununla bakabilirsiniz diyor değil mi? 

geliyorlar. 
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Elcevab: Evet, muayyenleştirmiyor. Sen bununla (Risale-i Nur’la) neyi görüyorsan, o 
oluyor. Onlar mevcudatla Vacib-ul Vücud’a bakıyorlar. Sen külliyatla bakıyorsun. 
Kimler bakar? “Vemeyyu’tel hikmete fekad utiye hayran kesira à kime hikmet 
verilmişse, ona çok hayırlar verilmiştir.” O zat à hikmet ehlidir. Onlar irtisam ve 
temessül oluyorlar ve Vacib-ul Vücud’a bakıyorlar. İsm-i Vedud’a mazhar olanlar, 
İsm-i Rahîme ve İsm-i Hakîme mazhar olanlara irtisam ve temessülen geliyorlar 
à O oluyorsunuz, Ona dönüşüyorsunuz. Daha nasıl diyeyim. Bu kadar açık ve net 
söylüyorum! Ona bakıyorsunuz değil! Bakarken O ve Ben yani ikilik var hala. Şualar 
10 da “O Zat-ı Vacib-ul Vücud insanın mir’at-ı ruhuna taayyün ve teşahhus ediyor” 
deniliyor. İsm-i Vedud ile bakıyorlar. Bizde öyle değil! “İyyakene’budu ve iyyakenestain” 
deki hitaba muhatab olan zatın bir cilve-i taayyün ve teşahhusu tezahür eder.” Ene’de 
Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Allah’a bakmıyoruz. İrtisam ve temessül à taayyün 
ve teşahhus. İrtisam ve temessül ile o âlemler sana gelip ona dönüşüyorsunuz, o 
oluyorsunuz. Ene’de taayyün ve teşahhus ediyor. İkilik yok! Sikke-i Tasdik-i Gaybi 
149 da. “Ehl-i tarikat ve hakikatça müttefekun aleyh bir esas var ki: Tarık-ı Hak’ta süluk 
eden bir insan, nefs-i emmaresinin enaniyetini ve serkeşliğini kırmak için lazım gelir ki; 
nazarını nefsinden kaldırıp şeyhine hasr-ı nazar ede ede ta fena fi-ş şeyh hükmüne 
gelir. “Ben” dediği vakit, şeyhinin hissiyatıyla konuşur ve hakeza.. ta fena fi-r resul, fena 
fillaha kadar gider. Mesela: Nasıl ki gayet fedakâr ve sadık bir hizmetkâr, bir yaver, 
efendisinin hissiyatıyla güya kendisi kendisinin efendisidir ve padişahıdır gibi konuşur. 
“Ben böyle istiyorum” der; yani “Benim seyyidim, üstadım, sultanım böyle istiyor.” 
Çünkü kendisini unutmuş, yalnız onu düşünüyor. “Böyle emrediyor” der.” 
 
Musa as’a Allah “Ya Musa! Ben hastaydım, niye ziyaret etmedin? Açtım, niye 
doyurmadın?” Musa as şaşırıyor. Allah nasıl hasta, aç olur? “Orda bir kulum vardı. 
Hastaydı. Onu ziyaret etmek beni ziyaret etmektir.” Çünkü o kul à fenafillah olmuştu. 
 
Metnin devamında: “Öyle de Gavs-ı Geylanî” à takkeli î. Unvandır bu, Zülkarneyn de 
bir unvandır, Hızır unvandır. O unvana mazhar olduğun anda Zülkarneyn oluyorsun, o 
anda Hızır oluyorsun, o anda Geylanî oluyorsun yani Geylanî’nin mazhar olduğu sıfata 
mazhar oluyorsun! (Takkeli î bunu bildiriyor.) “Öyle de Gavs-ı Geylanî, o harika 
kasidesinin tazammun ettiği ezvak-ı fevkalade, Hazret-i Şeyh’in sırr-ı azim-i Ehl-i 
Beyt’in irsiyetiyle...” İki sıfatla mazhar olmuş: 1. Ehl-i Beyt’in irsiyetiyle yani Al-i Beyt’ten 
olduğu için onların mümessili olmuş, temsil etmiş. “…Al-i Beyt’in şahs-ı manevîsinin 
makamı noktasında…” Buraya kadar birinci sıfatı. Devamında ikinci sıfatı: “…ve Zat-ı 
Ahmediye Aleyhissalatu Vesselam’ın verasetiyle…” Ahmediye, Muhammediye değil. 
Muhammed; çekirdek tarafı. Ahmed; beşeriyet tarafı. Peygamberin varisidir. 1.sıfatı à 
Ehl-i Beyt’in irsiyetiyle, 2.sıfatı à Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatü Vesselam’ın 
verasetiyle. Bu iki sıfatın üzerine “…Hakikat-ı Muhammediyyesinde (a.s.m.) kendini 
gördüğü gibi…” Nur-u Muhammedîde kendisi kendisini görüyor! “…fena-yı mutlak ile 
Cenab-ı Hakk’ın tecelli-i zatisine mazhariyet noktasında, kasidesinde o sözleri 
söylemiş.” O mazhariyet anında beşeriyet var mı? Şecere-i hilkatte Kürs’de nefis 
takıldığı için Kürs’den aşağısı beşerdir. Kürs’den yukarısı beşer değil, insandır. Âdem 
as’a secde et denildiğinde beşeriyeti takılmamıştı ki şirk olsun. Toprakta da beşeriyet 
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yok. Şimdi bu zat beşeriyetten çıktı, insan oldu. Arş-ı Azamda insan-ı ekber oldu. Kab-
ı Kavseynde ise; varlıktan çıktı! Yani Allah taayyün ve teşahhus etti. Tecelli-i zat oldu! 
Tecelli-i zat olunca, beşeriyet yok ki. O o anda “şanım ne kadar yücedir”, “zatımı tesbih 
ederim” derken beşeriyet yok. Kimi kastediyor? O makamda olduğu için o sözleri 
söylemiş. Sen o makama çıkmadan söylersen, takliden söylersen à şirk olur. “Onun 
gibi olmayan ve o makama yetişmeyen onu söyleyemez; söylese mesuldür.” 
 
Sual: Arş-ı Azamda mı insan-ı ekber olunuyor? Yoksa Kab-ı Kavseynde mi? 
Elcevab: Arş-ı Azamda. Kab-ı Kavseynde artık ekber yok, beşeriyet yok, ruh yok. 
 
Lem’alar 274: “Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitaplarımızı okumasın, 
zarar görür.” Yani bu meşrebde olmayan ve okuyup da âlim olmayan, bizi de bilmeyen, 
bizim kitaplarımızı okumasın. O makamda olmayan, o makamı bilmeyen konuşmuş; 
panteistler türemiş. İnsan terakki ede ede tanrılaşır derler, ne oruç kalır ne namaz. 
Çünkü tanrı oruç tutar mı? Bu nedenle oruç tutmazlar, namaz kılmazlar. Allah 
Resulünü mü geçtin? O ölünceye kadar namaz kılmış, oruç tutmuş. 
 
Sual: Buradan şu çıkar mı? Ene dersi her yerde yapılmaz. 
Elcevab: Aynen. Bu ders de her yerde olmaz. Enfüsî derste bile olmaz. Bu enfüsî ders 
değil artık. Bu ders “fena ve rıza” dersimiz. 
 
İzaha dönüyoruz: Merak ederdim hep: İnsan burada iken o âlemlerde nasıl dolaşıyor? 

 
“O âlemler o zişuurun mir’at-ı ruhuna misafir olarak, 
 à irtisam ve      à oluyorsun        à cilve-i taayyün   à hilkat  à kanun  à istidad    à fenafillah 
 à temessül ile” à dönüşüyorsun  à cilve-i teşahhus à fıtrat   à namus à kabiliyet à bekabillah 
 
à fenafillah    à velayet  à kurbiyet 
à bekabillah  à risalet    à akrebiyet 
 
İrtisam ile o oluyorsun. Temessül ile ona dönüşüyorsun. 
 
Sual: O olmakla ona dönüşmek arasında ne fark var? 
Elcevab: Hilkat ile fıtrat gibi. Bir tanesi kanun, bir tanesi namus. Bir tanesi taayyün, bir 
tanesi teşahhus. Yaratılış, yaratılmada on sekiz bin âlemin hulasası olarak cem 
etmişsin à bu hilkat. Oradan imtiyazlı olarak sen olman yani ağaç değilsin, köpek 
değilsin à bu da fıtrat. Cilve-i teşahhus sensin. Cilve-i taayyün de sende oluyor ama 
geneldir. Teşahhus sana hastır. Bütünlük içinde sen olmak. Bir tanesinde hilkatsin yani 
ruznamesin, enmuzeçsin, haritasın. Fakat onun içinde bir ben var. Evet, meyvede 
ağacın hulasasıyım. Ağacın hulasasıyım diye yaprak ortadan kalkmamış. Çiçek de var 
vs. Bir tanesi geneldir, taayyündür, bütün âlem bendedir ama teşahhusda ben şahsiyet 
kazanmışım. Âlemler oluyorsun. Bunun içinde sen imtiyazlı hal alıyorsun. O oluyorsun 
à fenafillah. Ona dönüşüyorsun à bekabillah. Daha da çoğaltabiliriz, mesela velayet 
ve risalet. 
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Lügat: İrtisam: Resmedilmek. Resmi çıkmak. Resimli ve nişanlı olmak. Temessül: 
Çekirdeğin ağaç olmadaki. Benzeşmek. Cisimleşmek. Bir şeyin bir yerde suret ve 
mahiyetinin aksetmesi. Bir şekil ve surete girmesi. 
 
Sen bir yere gitmiyorsun. O âlemler mir’at-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile 
geliyorlar. Kendi hayatın gül goncası gibi açılıyor. O zaman hayatın içerisinde ne var 
ne yok ortaya çıkıyor. Nasıl ki öfke, hırs veya şehvet yok iken şartlarını bulunca 
yanındakilerin aklı hayaline gelmeyen hâletler sende açığa çıktığı halde, kimsenin 
haberi bile olmuyor. Sende de o hâletler âni ve fani vurup geçer. 
 
O hâletler vuruyor, seni yapılandırıyor. Seni sen ediyor. Günahlar seni senden ediyor. 
O hâletler nereden, nerede nasıl ortaya çıkmışsa, o âlemler de sende ortaya çıkıyor. 
 
Yani o âlemler neredeydi? Geçmişimiz nerede ise geleceğimiz de orda. Mesela ben 
bir hâlete girdim. Dışarıdan mı oldu da ben bu hâlete girdim, yoksa içimi mi 
uyandırdım? Demek kuvve olarak var, fiile çıkıyor. Sözler 312 de: “Eğer nur-u iman, 
içine girse, üstündeki bütün manidar nakışlar, o ışıkla okunur.” diyor. Mesela reklam 
panosunda yazı var ama lambası yanınca yazı okunuyor. Bu Müslümana misal. 
Kâfirde de yazı var ama lambası yanmadığı için okunamıyor. Sözler 312: “Eğer kat-ı 
intisabdan ibaret olan küfür, insanın içine girse; o vakit bütün o manidar nukuş-u esma-
i İlahiye karanlığa düşer, okunmaz.” Lambayı kimse görmüyor ama herkes yazıyla 
meşgul. Müslüman şuurlu ise okur. Sözler 312: “O mümin, şuur ile okur ve o intisabla 
okutur.” 
 
İrtisam ve temessül ne demek, bakın şimdi: Mektubat 409: “Birbirine sarılı çok yapraklı 
bir gül goncası gibi, şu âlem binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri 
bu âlem içinde gördüm.” 
 
Mesela havada binlerce, yüz binlerce televizyon dalgaları var, ultraviyole ışınlar var, 
celb var, cezb var, kanunlar var, bir sürü dalga boyları var. Hepsi aynı yerde. 
Frekansları farklı olduğu için, birbirinin üstünde oldukları halde, birbirini kapatmıyor. 
Bin sene önce havada bunlar bunlar var deseydiniz ancak itikaden kabul ederdi. Biz 
resim olduğunu televizyonda ortaya çıkınca biliyoruz. Ses olduğunu radyo ile ortaya 
çıkınca biliyoruz. 
 
Hava; dünyadır. Havanın içinde değil, içinde olsa, yer darlığı olur, kendisi hava olmuş. 
Mesela bu kitap yani odunu yakınca nur çıkıyor. Onun içinde değildi. İçi dışı olurdu o 
zaman. Yaktığınızda nur çıkınca içi dışı var mı? İçinde duman, nur var denilmez. Bu 
kendisi donmuş nurdur. Kitap sıfatıdır. Bu donmuş dumandır. İşte o âlemler donmuş 
dünyadır. Bu havanın içerisinde televizyon, radyo dalgaları yok. Radyo ve televizyon 
dalgaları havaya dönüşmüş. Havaya dünya deyin. Bir sürü filmler, sesler, dalga boyları 
à ahirettir. Dünya ahretin üzerinde tenteneli perde dediği bu işte. Dünya odundur, 
kitaptır. Bundaki nur ve duman cennet ve cehennemdir. 
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Nokta-i Nazar: On sekiz bin âlem sende değil à on sekiz bin âlem sensin! 
 
İşte irtisam ve temessül ile geliyorlar öyle kapı çalmak değil. O olmak ve ona 
dönüşmek. 
 
“Her bir perde açıldıkça, diğer bir âlemi görüyordum……Hangi perde akla karşı 
açılmışsa, hayale karşı başka bir âlem fakat gafletle karanlıklı bir âlem görünüyorken, 
güneş gibi bir ism-i İlahî tecelli eder, baştanbaşa o âlemi tenvir eder ve hakeza… Bu 
seyr-i kalbî ve seyahat-i hayaliye çok devam etti.” 
 
Sual: Güneş oduna irtisam mı ediyor temessül mü ediyor? 
Elcevab: İkiside, çünkü güneş donmuş odundur. 
 
Akla perde açılıyor. Vahiy buna iniyor. Umur-u batına geçen kâfirler de var. Mesela 
Budistler. Az yiyip, az içip, az uyuyunca, insan kısmen beşeriyetten çıkıyor yani beşerî 
levazımatlardan çıkıyor. Beşerî dayatmalardan çıkınca, geçiyor. Rüyada olduğu gibi. 
Kâfir mümin fark etmiyor. İkisi de rüya görüyor. Göz, kulak âlem-i şehadete kapanınca, 
ruh uyumaz. Uyku ve gıda bedenedir. Zaten yeme ve uyuma nefistir. Yemeye ve 
uykuya darbe vurmak, nefse vurmaktır ve bedene vurmaktır. Ruh uyumaz, uyku 
tutmaz. Kâfirin de ruhu uyumuyor ve âlem-i misale, âlem-i manaya pencereler açılır. 
Eğer ruhun bozuksa, süflî şeylere geçeceksin. Akla perde açılmışsa, hayale karşı 
başka bir âlem açılıyor. Alt birimi de aktif etti, veri verdi. Hayali değiştiriyor akıl. Aklı 
kemal olsa hayali de değişiyor, tasavvuru da değişiyor. 
 
Bir yere gitmiyorsun! 
 
Bir kılıf bir kılıf daha, bir kılıf bir kılıf daha, gül goncası gibi à aynı yerde oluyorsun. O 
âlemler burada oluyor: “Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu âlem binler 
perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri” hiçbir yere gitmeden “bu âlem 
içinde gördüm.” 
 
Her bir perde açıldıkça şu demek: mesela frekans 97.5 – 105.0- 79.4 vs. gibi 
megahertzler yani FM dalgası perdedir. Birbirine karışmıyor yani elektriksel dalgalar, 
megahertzler onun perdesi oluyor. Perde; örtme manasındadır, kendini inşa etme 
manasındadır, ortaya çıkartma manasındadır, aynı zamanda seni müstakil yapandır, 
seni müşahhaslandırır, seni diğerlerinden ayırt eder, seni sen yapar. 
 
O âlemler gül goncası gibi dürülmüş sende, onlar açılıyor.  
 
Yani sende cem olmuş. İşârât-ül İ’caz 187: “İmam-ı Ali’nin “Vetez umu enneke cirmün 
sağirun ve fikentavel alemul ekber” emrettiği gibi, insan küçük bir cisim ise de, büyük 
âlemi içine alacak kadar büyüktür.” 
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Nokta-i Nazar: Allah zamanı yaratınca, bunların tamamı dürülüyor. Zamanın kalktığı 
noktada veya hakikatına dönüştüğü noktada bu perdeler açılıyor. Zaman esmaları 
parçalamış. 
 
Hayat ne idi? Bu makamdaki manası: Bütün âlemlerin hulasa-i camiası, cem-ül cemi, 
cami-ül ezdad idi. Güneşin ziyası gibi. Sözler 194: “Eğer faraza Güneş zişuur olsaydı, 
harareti ayn-ı kudreti, ziyası ayn-ı ilmi, elvan-ı seb’ası sıfat-ı seb’ası olsa idi…” Yani 
zahirde bir ziya var hayat gibi. Zahirde bir hayat var, zahirde bir insan var. Hayat 
görünmez, yaşanır. Hayatı niye görmüyoruz diye soran yok. Ama hayatın sahibi olan 
Allah’ı niye görmüyoruz diye soruyor. 
 
Muhatabın muhatabçılığına göre içeriğini açığa veriyor; ziya. Yani aynada güneş, suda 
güneş, ağaca vurunca güneş, hayvanlara vurunca güneş. Hepsinin içeriklerini farklı 
boşaltıp gösteriyor. 
 
Ziya her şey olduğu için, hiçbir şeydir. Şudur diyemezsin, her şeydir. Elektrik gibi. 
Elektriğin hacmi ve kütlesi olmadığından kimse görmüyor. Her şey olabilen, bir şey 
olmadığı için ihata olmadığından gözükmez. Elektrik klimada sıcaklıktır, aynı zamanda 
sıcaklıktır, ocakta sıcaklık, buzdolabında soğukluk, inşaatta güç olur. Her şey 
olduğundan bir şey değildir. Her şeyden sıyrılıp bir şey olursa gözükür. Yani her şey 
olma sıfatından çıkıp bir şey olduğu için gözükür. Mesela güneşten ziya gelir elektrik 
panellerine. Oradan buzdolabını çalıştırırsın. Güneşten soğuk geldi. Zıddına dönüştü. 
Güneşte soğukluk da var. İnsan da bir kavşak. Zıddına da dönüştürüyor. Dimağ bir 
dönüşüm yeridir. 
 
Ziya; hiçbir şey olmadığı için, bir şey olmuyor. Her şey olduğu için, ne olduğu belli değil. 
Hayat da böyledir. Hayat sende de var. Hayatta; on sekiz bin âlemin birbirine uymayan, 
zıdları olan âlemler var. Cemallerin cemine à cem-ül cem. Celallerin de cemine à 
cem-ül cem. Zıdların cemine à cami-ül ezdad. İkisi de hayatta var. Hayat ne ise, hepsi 
sende var demektir. 
 
Her şeyin istidadına göre değil, kabiliyetlerine göre sıfatlarını ortaya çıkarıyor. Güneş; 
istidat. Sana vurunca, kabiliyetlerini ortaya çıkarıyor. 
 
Sual: Hayatla mı hepsi bende oluyor? 
Elcevab: Evet. Her şeyi oluşturan hayat sende. Sende olması sende bir şeyi 
değiştirmiyor. O sende uyananla sen teşahhus ediyorsun. 
 
Mesela Cebrail as aynı anda farklı farklı işler yapıyor. Arş’ta rükûda. Arş-ı Azamda 
secdede. Levh-i Mahfuz’da kıyamda. Âlem-i şehadette Peygamber asm’ın huzurunda. 
Bunlar aynı anda oluyor. Dünyada da öyle. Şu anda, şu saniyede sabah namazı 
kılınıyor bir yerde. Aynı anda öğle namazı, aynı anda ikindi namazı, aynı anda akşam 
namazı vs. bir yerlerde kılınıyor. Aynı anda bütün namaz. O zaman namaz tektir zaten. 
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Dışarıdan bakarsan küre-i arza, namaz tektir. İçeriye girip baktığın zaman beşe 
ayrılıyor, detaylı ortaya çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Az önce perdeden bahsettiniz. O perde seni müstakil kılıyor. Perde, 
mutlaklığı muayyenleştiriyor. Perde sensin. Geneli à hususî yapıyor. Yetmiş bin perde 
kalkınca, sen kalkıyorsun.  
 
Kimse yok o zaman. Yetmiş bin perde kalkınca, celal ve cemal ortaya çıkıyor, bir 
muayyenlik kalmıyor. Kab-ı Kavseyn’de şahsiyet kalmıyor, muayyenlik yok, bitti. Bu 
nedenle âlem-i şehadet çok önemli. Mutlaklığı muayyenleştirdi. Olmayan seni var etti. 
Mutlaktı. 
 
“Ve alleme ademel esmai külleha”, Âdem’e bütün esmaları öğretti, geneldi. Bu isimlerin 
içerisinde niye bu hatayı yaptı? Bu isimlerin içinde Mudil de vardı. Mudil esmasına 
mazhar oldu. Yasak meyveyi yemesiyle Mudil esmasına mazhar oldu. Bir şey 
yapmadı o. Mudil esmasına mazhariyetten dolayı öyle yaptı, çünkü her isme mazhar 
oldu. Mudil esmasının âlem-i şehadette, nefs-ül emirdeki vücudu, temsilcisi à şeytan, 
iblis, azazil. Nur esmasının âlem-i şehadetteki, nefs-ül emirdeki temsilcisi melek olduğu 
gibi.  
 
Musa as zahirci, şeriatçıdır, tenzihçidir. Teşbihçi olan İsa as’dır. Zahirciler birinci dersi 
dinleseler “ne diyorsun ya, Allah nasıl bende taayyün ve teşahhus eder zatıyla” derler. 
Allah’ın insanda taayyün ve teşahhus etmesini çok mu gördün? Musa as’a iki şekilde, 
iki farklı yerde tecelli etmiş. Bir dağda, bir de çalılarda. Orda Allah zatıyla taayyün 
ederse, bende taayyün etmesi çok mu? Çalı kadar da mı değerim yok? İmam-ı 
Rabbanînin, Geylani’nin dağlar kadar mı değeri yok? Bir dağa, bir çalıya taayyün ve 
teşahhus etti. Musa as bihuş oldu, yere düştü. İlle zatını istedi. Peygamber asm miraçta 
muhatab oldu. Musa as âlem-i şehadette gördü, çünkü zahirci, tenzihçi. Zahircilere bu 
kadar veriliyor.  
 
Önemli olan hangi çeşit aynayız. Mesela: cismaniyata cam ve su ayna iken, ruhaniyata 
hava, esîr ve âlem-i misalin bazı mevcudatı ayna hükmünde. Hayatı da ziya gibi düşün. 
 
Nasıl ki ziya vurunca, pat diye içi dışarıya ediyor. Güneşten ziya çıkınca, güneşin 
çevresinde sıcaklık yoktur. Sebebi: etrafında madde yok. Ziya bir yere çarparsa, içi 
dışarıya oluyor. Ne zaman yüz kilometre dünyanın atmosferine ziya girerse, ziya 
maddeye çarpıyor. Maddeye çarpınca, kendisini açığa çıkarıyor. İştiyak, incizab, cezb 
ve manyetik alanlar ve nur çıkıyor. Aya ziya geliyor. Ayda ortaya çıkan şey nur. 
“veşşemse ziyaa vel kamere nura”. Nur; ziyayı gösteriyor. 
 
Muhatabın âyinedarlığına göre, kabiliyetlerine göre batın zahir oluyor.  
 
Sual: Batın nasıl zahir oluyor? 
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Elcevab: “Batınındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki” diye geçiyor Külliyatta. 
Aks ile zahir olacak. Beni görüyorsan, bu batınımın dışa vuruşudur. “Elsinetikum ve 
elvanikum”, “simahum fivucuhihim min eserissucud”. Akılla bakarsam birine aklını, 
kalbimle bakarsam kalbini, ruhumla bakarsam ruhunu, eneyle bakarsam eneni 
görürüm. 
 
Gülün çekirdeği ziyadır, o hayattır. Gülün çekirdeği patladı, kılıf kılıf üstüne giydi. Mısır 
tanesi de patladı, kılıf kılıf üstüne giydi, ağaç çıktı, koçan çıktı. Koçanın içinde o mısırın 
taneleri takılacak yer çıktı, takıldı. O yaprakları sırf korumak için değil, başka vazifesi 
de var-sükût! Koku dersinde anlattım o mısır koçanının her bir kılıfı kılıf değil yani. 
Kılıftır, değildir. Gülün her bir yaprağı, yapraktır, değildir. Megahertzleri farklı. FM 
dalgaları 18.3,18.4, 18.5 gibi birbirine yakın. Gülün çekirdeği - ziya - hayat à üçünü 
bir yapın, üçü aynı. Birinde cari olan kanun diğerinde de caridir. 
 
Tek beyaz foton iken ziya aynalar vasıtasıyla yedi renk ortaya çıkıyor. Beyaz diye bir 
renk yok. Yedi farklı rengin hulasasıdır. Hepsini cem ediyor ama kendisi yok. Kendisi 
değil o. Beyaz; Âdem as’ın simgesi, Âdem safiyullah diye Kur’an’da geçer. 
 
Isı, ışık, kuvalar ortaya çıktığı gibi. Senin hayatın da ziya gibi. Bizim hayatımızda on 
sekiz bin âlem cem olmuştur. Eğer hayatımız “tabaka-i insaniye olan en yüksek 
mertebeye çıktıkça, öyle bir  

à inbisat ve 
         à inkişaf ve 
           à tenevvür  
 
Hane à ruhtur. Odalar à içteki yapılanmalardır. Kendi sarayı. Bu sensin. Bir yerlere 
gitmiyorsun. Bir yerler de gelmiyor. Gelmeden geliyor. Gitmeden gidiyorsun. O’sun, O 
değilsin. Öyle bir şeysin. 
 
Güneşte sırf ziya yok. Hayatta da sırf şuur ve akıl yok. Hayatın kalitelisi var, kalitesizi 
var. Kalitelisi tabaka-i insaniye. Eğer insan da gül goncası gibi açılırsa, bir yere gitmeye 
gerek yok. Hepsi yanında, sende ortaya çıkıyor. O âlemler ki; cilve-i irade, kanun-u 
emri ve ukde-i hayatiye her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde bulunmaz. 
 
Ukde-i hayatiye, çekirdek ağaç; Üç tane kanun var. 32. Sözde de geçiyor, 25. Sözde 
de geçiyor. Toprağa çekirdek atıyoruz. Filizleniyor. Büyüyor. Dal budak, dal budak… 
Meyve. 
 
 
 
 
 
 
 

eder ki; hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi 
hanesindeki odalarda gezdiği gibi…” 

Cilve-i irade 
Kanun-u emr 
Ukde-i hayatiye 

Evamir-i tekviniye 

Zahire bakılırsa, çekirdekten filize aktarıla 
aktarıla bilgi gönderiliyor. Öyle değildir ama. 
Çekirdekteki kanuniyet olduğu için, kesif 
değildir. Çekirdekteki yazılım kesif değildir. 
Hayat; ukdedir, düğümdür. Çekirdekteki 
bilgi, yazılım à ukde-i hayatiye, hayatın 
düğümü.  
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Metnin devamında yani Sözler 507 de: “…çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü, 
yani uyanıp açılarak neşv ü nema bulması, o derece zahir ve kesrette ve mebzuliyette, 
ülfet içinde, zaman-ı Âdem’den beri hikmet-i beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır.” 
Asırlar geçtiği halde bu ukde-i hayat çözülmemiştir, deniliyor. Ukde-i hayatiye = cilve-i 
irade = kanun-u emrdir. Yazılım à ukde-i hayatiyedir, cilve-i iradedir. Filizin çizgisini 
kesik kesik yaptım, aktarım olmadığını belirtmek için. Çekirdekteki kanun ağacın yani 
vücudun her tarafındadır. Her yerindedir, hiçbir yerde de değil. Yani radyonun dağıttığı 
frekans gibi dağıtıyor. Aynı anda her yere ulaşıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Aktarılmıyor, ulaşmıyor à o zaten, o. O çekirdek; taayyün ve teşahhus 
ediyor. 
 
Dalga gibi her yerde. Mekânla gitseydi, bir yerde iken öteki yerde olmazdı. Sıra olurdu. 
Ağacın bir tarafı yapılırken diğer tarafı sırada olacaktı. Bu daldaki meyve yapılırken 
diğer daldakine “dur”. Ama ağaçta öyle değil. Sağdaki dal da, soldaki dal aynı anda 
yapılıyor. Bilgi aktarımı sıraya göre olmadığını müşahede ediyoruz. Meyvedeki 
çekirdek kökteki çekirdekten zahirde sonra olmuş gibi gözüküyor. Aslında sonra 
olmamış. Meyvedeki çekirdek kökteki çekirdekte vardı zaten. Meyvede ama taayyün 
ve teşahhus etti, ortaya çıktı. Sıralama buradan bakarsan var. Çekirdekte sıralama 
yok. Sıralama ve zaman; dört esma ile bakabilirsen kalkar! Hüvel evvelu-vel ahiru- 
vez zahiru-vel batinu. Zahirle bakarsan, kökteki çekirdek evveldir, meyvedeki ahirdir. 
Ahirle bakarsan hulasasıdır. Fakat dördünü cem edersen, zaman ve mekân yoktur, 
hepsi vardı, var. 
 
Zaman; önceliği, sonralığı yapar. Yani tasavvur, düşünceler sıralıdır. Kelimeleri 
ağızdan sırayla çıkartırız. Sırayla çıkarınca, zaman ortaya çıkıyor. Tahayyül ettiğim 
zaman da mekân ortaya çıkıyor. Fakat benim hafızamda çıktığı gibi değil. Orda 
sonrası, öncesi hepsi mevcud. Orda zaman yok. Oraya geçersen, zaman kalkıyor. 
Fakat o zaman insan basitleşiyor. Allah nurdur. Kesif yapması hâşâ zordur. Kendinden 
nur yapması çok kolaydır. Zaten kendi mesabesinde. Allah her yerdedir ama bir şeyi 
bir yerde yapması zordur. Dünya yapması, cennet yapmasından zordur. Cennet tek 
boyuttur. Cemaldir. Cehennem tek boyuttur. Celaldir. Onları yapmak kolaydır. İkisini 
yani cemali-celali, cenneti-cehennemi bir yere koyacaksın ama hiçbir şey olmayacak. 
Bu zordur. Bir şeyin gözükmesi kolaydır. Var iken gözükmemesi zordur. Allah’ın 
gözükmemesi zordur. Zor işi yapıyor. Olmamasına göre, bir şeyin olması zordur. 
Allah zoru yaptı. Cenneti yaptı kemal olmadı yani esmalar kemalini bulmadı. Esmaların 
son meratibi âlem-i şehadettedir. Âlem-i şehadet zordur. Her şey olacak âlem-i 
şehadet ama hiçbir şey olmayacak. Cennet öyle değildir, bir şeydir. Cehennem bir 
şeydir. Âlem-i şehadet bir şey değil. Her şey bir şeydir, bir şey de her şeydir. Her şeyde 
bir şeyi, bir şeyde her şeyi göreceksin! Cennet cehennemde iman yoktur. Dünyada 
vardır. İman olmayınca hiçbir şey yok. İman kadar değerlidir burası (âlem-i şehadet). 
İmanı oluşturan à âlem-i şehadettir. Âlem-i gayb imanı oluşturmuyor. İman; âlem-i 
gaybadır. Cennet ve cehennemde iman yoktur. 
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Nokta-i Nazar: Ağaçta yayılıyor dedik. Aslında o ukde-i hayatiyeyi her şeye yayıyor. 
Sadece ağaca değil. Oradaki dal veya çiçeğin alıcısı sadece ona ayarlandığı için, o 
alabiliyor. Aslında her yere yayılıyor. Yani o çekirdekteki ukde-i hayatiye sadece ağaca 
değil, bütün mevcudata yayılıyor. Her yerde var ama o yerde melaikesi kayıtlı olduğu 
için o kadar alıyor. Mesela üst katta da radyo dalgaları var, burada da radyo dalgaları 
var. Üst kattaki radyoyu açtığı için ses gidiyor. Bizde de aynı, aslında kendimize kayıtlı 
aldığımız için, kayıtlı kalıyoruz. Fakat bizde bütün ağacı istiab edecek melaikeden farklı 
bir şey var, alıcılarımız açılabiliyor. 
 
Açtığın kadar alıyorsun. Mesela radyoda çeşitli frekans dalgaları var. Bir tanesi çalıyor. 
Hepsi birden aynı derecede çalsa à insan olur. On sekiz bin tane radyoyu bir kutuya 
yap. On sekiz bin tane radyo bir tane radyo olsun. Hepsinin altı tane frekansta sesi 
olsa, verici de aynı olsa ve hepsi aynı tonda aynı seviyede ses yayınlasa, farklı şeyler 
yayınlasa -iman da var küfür de var- o sesleri topla, yumak yap, buzdolabında dondur 
à insan olur. 
 
Nokta-i Nazar: İman ettiğim için âlem-i şehadet var.  
 
İman yoksa zaten adem. Yaşadım diyor, yaşamadı. İman varsa yaşarsın, yaşadığını 
fark edersin. İman edince ben ve Allah var. İman etmeyince ben ben var, bilemezsin, 
yok ki. Üstad şöyle diyor: kâfirin mazisi yok, geleceği yok, andadır. Ânın ne değeri var? 
İki hiçlik arası varlık mı sayılır? Seni var eden imandır. Seni adem eden, var iken yok 
eden küfürdür. Küfür; inkâr değildir. Şirk, inkâr değildir. Küfür, ortadan kaldıran değil, 
var’ı örtendir. Şirk de ortadan kaldırmaz, ikilik yapar. O ve ben. Dalalet de farklı bir 
yoldur, yoldan sapmaktır. İnkâr à inkârdır. Mesela günahın tövbesi var ama şirkin 
tövbesi yok. “Ya Rabbi! Günahımı affet” dediğinde bir şeyi gösterebiliyorsun. “İşte şunu 
affet”. Fakat “Ya Rabbi! Benim şirkimi, inkârımı affet” derken neyi gösterebilirsin? Allah 
yok dedin. Yokluğun vücudu yok ki. Neyi affetsin? 
 
Sual: Âleminizde zamanla zannı ayırabildiniz mi? Ben içinden çıkamıyorum. Zannım 
olmasa zamanım olmuyor gibi? 
Elcevab: Zan dersini Zeytinburnu’nda yapmıştık ama bitmemişti. Zansız bilen ancak 
Allah’tır. Zan; bilgilerin yani ilmin ara boşluklarıdır. Zannı kaldırırsanız; ilim mutlak olur. 
Allah, insanı mutlaklıktan çıkarıp muayyenleştirmek için, zan koydu. 
 
10x10 bir havuz düşünün. Havuzda yarım metre su var. Her biri 2x2 plastik parçalar 
düşünün, suda batmayan. Her bir parça farklı renklerde ışık veriyor. O havuza böyle 
parçalar dizin, havuzu tam kaplasın. Alttaki suyu çalkalarsanız, o parçalar hareket 
etmez. Karanlık yerde tavana verdikleri ışık tek olur. Şimdi bazı parçaları alın, birkaç 
yerde boşluk oluşsun. Şimdi alttaki suyu oynatınca, parçalar oynar, yer değişirler. 
Tavanda da devamlı farklı renkler gözükür. İşte bu ara boşluklar; zandır. 
 
Zaman; öncelik sonralık dizendir. Zan bu nedenle à zamanın sıfatıdır, Dehr’in sıfatıdır. 
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Güneşte sırf ziya yok. Hayatta da sırf şuur ve akıl yok. Hayatın kalitelisi var, kalitesizi 
var. Kalitelisi tabaka-i insaniye. Eğer insan da gül goncası gibi açılırsa, bir yere gitmeye 
gerek yok. Hepsi yanında, sende ortaya çıkıyor. O âlemler ki; cilve-i irade, kanun-u 
emri ve ukde-i hayatiye her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde bulunmaz. 
O âlemler bizde  à saika ve      

                à şaika 
 

Sual: Hayatın saflaşması bu mudur? Yani mesela hastalıklarla vs. 
Elcevab: Evet, imbiklerden geçiriyor. Her hâlet bir gözlüktür. Sıhhat bir gözlüktür, 
servet bir gözlüktür, şehvet bir gözlüktür, gadab bir gözlüktür, hastalık da bir gözlüktür, 
musibet de bir gözlüktür. Hastalık gözlüğüyle gördüğünü sıhhatli iken gördüğün ile hiç 
alakası yok. Tamamen zıttır. 
 
Saika à Sürükleyen. Sevk eden. Götüren. 
Şaika à Şevkli. Hevesli. Şevk verici. 
 
Saika ve şaika; İnsanda yedi tane duygu vardır. Fakat tıp, ilim beş tane der. Saika ve 
şaika yani birisi dışarıdan, birisi de içeriden seni hareketlendiren. 
 
Hayat böyle cem-ül cemdir, akıl da öyle. Akıl da böyle cami-ül ezdaddır, cem-ül cemdir. 
Aklın içerikleri ortaya çıkınca bir yerlere gitmiyorsun. 
 
Gül goncasını düşün, akıldır. Gül patladıkça, aklın sıfatları ortaya çıkar. On sekiz bin 
âlemin özü hayat. Hayatın özü his ve şuur. Şuurun özü akıl. Aklın özü yirmi dört tanedir 
(şimdiye kadar bulduklarım): deha, zihin, tefekkür, hafıza vs. Akıl bir patladı, yirmi dört  
sıfatı ile birlikte âlemler inkişaf eder. Bazı âlimlere göre on sekiz bin, on dokuz bin veya 
yirmi sekiz bindir. Âlemler inkişaf edince, sende ortaya çıktı. Bir yere gitmiyorsun. 
 
Beşerin sanatı eklemelerle tamam olurken, Rabbin ise; icraatında çekirdekten 
patlayarak o çekirdek dışarıda kendini tamamlar. Dışarıdan ekleme yok. Dışarıda 
şartlar hazırlanır, o kadar. 
 
Yani çekirdeği toprağa atmak şarttır, su şarttır, hava şarttır, güneş şarttır. Dış etkenler, 
âlem-i şehadet insana ortaya çıkması için şartlardır. 
 
İnsanın saika ve şaika hisleriyle dünyanın ekser enva’ıyla ihtisas ve ünsiyet ve 
mübadele ve tasarrufa sahib olur. 
 
Saika ve şaika hislerinin biri iç yapılanma, diğeri dış yapılanmalar. Biri çeken, diğeri 
çekilen. İnsanın saika ve şaika duygularıyla -bu hayatın içeriğidir- mevcudatla 1.ihtisas 
oluyor, 2.ünsiyet oluyor, 3.mübadele oluyor yani dönüştürüyoruz ve değiştiriyoruz ve 
4.tasarrufa sahib oluyor. 
 

ile uyandırılır o kadar. 
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Sual: Saika ve şaika olmadan ihtiyar ve irade olmuyor gibi anladım? 
Elcevab: Aynen. 
 
Saika ve şaika ile birisiyle melek aktif oluyor, doğandan çıkıyor, istidat kabiliyet oluyor. 
Diğerisi dışarıdan müdahale ediliyor: örf, an’ane, kültür, şeair, cin, melek, şeytan. 
Nazar değince, sihir, büyü yapılınca garib garib şeyler oluyor: eve giremiyor, sıkılıyor 
ama başka evde rahat, hanımıyla sohbet edemiyor, insanların yüzüne bakamıyor. 
Dışarıda mutlu iken eve girince sıkılır. O zaman o evde bir şey var, bir şey yapılmış. 
Yani saika ve şaika sihir ve büyülerde kullanılabiliyor, aktif edilen bir duygudur. İç 
yapılanmana zarar verebiliyor. 
 
Sual: Saika ve şaika karşıya tasarruf hakkını mı veriyor? 
Elcevab: Saika ve şaika inkişaf edince, karşıya tasarruf edebiliyorsun. Sihir, büyü, göz 
bunlardandır. Karşıya tasarruf etme yetisini ve yetkisini alıyorsun. Bu gibi durumlardan 
ümmeti kendini kurtarabilmesi için, Allah Resulüne asm de büyü tesir etmiş.  
 
 
07.04.2019 
Küçükçekmece/İstanbul  
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Dimağ 75.dersin hulasası: 
 
İnsanın dünya hayatında yaşamasına sebeb üç tane kuvve var: kuvve-i şeheviye, 
kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye. Kuvve-i şeheviye cinsellik değil, hayat-ı 
dünyeviyenin teminidir. Güzel yaşamak, güzel ev, çok konuşmak gibi şeyler 
şehvettendir. “Yestehibbunel heyateddünya” yani dünya hayatını ahirete tercih etmek. 
Ev değiştirmek, araba değiştirmek, gömlek değiştirmek, hatta hanımını veya kocasını 
değiştirmek. Mesela: “bu beni istemişti, bununla mı evlenseydim, o şimdi nerde acaba” 
gibi şeyler hep kuvve-i şeheviyedendir. Oysa Allah, Allah’lık yapıyor. Sen istiyorsun 
gibi ama senden önce birisi istiyor. Buna delil gâvurların yaptığı bir alet. Bu aleti insanın 
kafasına koymuşlar. Kafadaki sinyalleri alıyor. Bu insana tabelada bir şeyler 
gösteriyorlar ve onaylayıp onaylamadığını soruyorlar. Onaylarsan, elini kaldır ve 
onaylıyorum de. Onaylamıyorsan, elini indir ve onaylamıyorum de, demişler. O kişinin 
onayladığı zaman alet yarım saniye önce beyinden sinyal alıyor, sonra o kişi onaylıyor. 
Yani insanın öteleri kendisinden daha önce onaylıyor ve bu insan “kendi ihtiyarımla, 
hürriyetimle ben onaylıyorum” diyor. Oysa o onaylamadan yarım saniye önce öteler 
onayladı. Bunu bilim adamları deneylerle isbat ediyorlar. “Elestü birabbikum’u ben 
hatırlamıyorum” diyor. Ama bak bir tarafın onaylamış. “Elestü bi Rabbiküm” diye soru 
sorulmuş bize. Biz de “Kalu bela” diye cevap vermişiz. Anne karnını da hatırlamıyoruz. 
Hatırlamıyorsun diye olmadığını göstermez. Aynen bunun gibi, sen hatırlamıyorsun 
ama senin sisteminde birisi onaylıyor. 
 
Kuvve-i gadabiye de insanın düşüncelerinden ortaya çıkandır. Nasıl ki sporda 
konsantre olunca, güç ortaya çıkıyor. Aynen öyle de; düşünce, bilgi, malumat, 
şüpheler, zanlar, vehimlerden ortaya çıkan güçtür à kuvve-i gadabiye. Bu kuvveler 
köken itibariyle, cevher itibariyle bizdeydi, bizim içimizdedir. Ama bu aktif 
olunca, dışarıya çıkınca, biz onun içerisine giriyoruz. Bu tesbit külliyatta çok zor 
tesbit edilir ve değişik bir ufuk açıyor. Fanus gibidir bu kuvveler, yani bir gadabdır, bir 
öfkedir, bir şehvettir, reis olma, baş olma sevdası vs. gibi hisler, bu düşünceler çıktığı 
zaman, bizi içine alıyor. Fakat biz bizim içimizde zannediyoruz. Senin içinde olsaydı, 
kontrol ederdin. Sen onun içindesin, çünkü o seni kontrol ediyor. Yani uyanan her 
hissin içine giriyoruz. 
 
Kuvve-i akliye de taakkulün içinde. Aklın, benim bulabildiğim 24-26 tane sıfat var. 
 
İşte bu üç tane kuvvet, insanın yaşamasına sebeptir. Bunların istikameti, ifrat ve 
tefritten azade olup hadd-i vasatta bulunmaktır. Bu “ihdina” dır. Hidayet nedir? 
Herkesin istikameti vardır. İstikamet hep doğru olmayabiliyor. En doğru istikamet: başı, 
ortası ve sonu hidayet olan istikamettir. İstikamet olabilmesi için bu üç tane kuvve 
vasatta olması lazım. Bu üç kuvve enerji imal ediyorlar, çünkü bunlar kuvadır. Sıfat 
olan kudret, esma olan kuvvet, kuva olarak insanda gözüküyor.  
 
Kudret, Allah’ın sübutî sıfatlarındandır. Bu sıfat esmaya dönüşünce à kuvvet 
olur. İnsana dönüşünce à kuva olur.  
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Sporda konsantre ile, bizde tefekkür ile yoğunlaşıyoruz, güç çıkıyor: şehvet, gadab vs. 
Veya “ben iyi değilim, hastayım” dediğinde, düşündüğünde kesinlikle o balona iğne 
batırıyorsun, balonun havası tahliye olduğu gibi, gücün bitiyor. O kuvalar aslında bizde 
gömülü ama çıktığı zaman dört kişi seni zor tutuyor. Neredeydi o? O cevher olarak 
duruyordu. O cevherden olan mesela deha, zekâvet, feraset, hafıza vs. aklî cevher 
olarak duruyor. Bunları uyandırınca kuvve oluyor. Sübutî sıfattan olan kudret kendisini 
kuvvet olarak gösterir, insanda ise kuva. Yani  
 

• Allah’ta  à Kudret. 
• Kâinatta à Kuvvet 
• İnsanda à Kuvve. 

 
Lem’alar 240: “…kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyet-i ilmiyeye sürer, o şeye 
vücud-u haricî verir…” Kuvveti mahiyet-i ilmiyeye yani çekirdeğe sürüyor, çünkü 
çekirdekte bilkuvve var. Yani sıfat esmasını, esma da çekirdeği aktif edince, ağaç 
fışkırıyor. 
 
Buraya kadar anlayacağımız şunlar: Duygular, hisler, kuvalar bizdedir. Onlar uyanınca, 
biz onun içindeyiz. Artık o bizi yönetir. Bundan dolayı doğru uyandırmak lazım. Hisler, 
duygular, fikirler, düşünceler çıkınca, bizde değiller. Aynen çekirdekten bilgiler ağaca 
aktarılıp dala budağa gitmiyor. Çekirdekten yönü olmadan yayılıyor. Cilve-i irade, 
kanun-u emri, ukde-i hayatiye à bunlar radyo dalgaları gibi yayılıyor. Bu nedenle her 
tarafa aynı anda gidiyor bilgi. Eğer aktarımla olsaydı, ilk önce köke, en son da uzaktaki 
dala gidecekti, zaman mefhumu olacaktı. Oysa zaman mefhumu yoktur. Buna Üstad 
“tereşşuh değil, temessülen” yayılıyor diyor. Çekirdekteki bilgi temessülen yani dalga 
yayıyor. 
 
Allah’ta sıfatta kudret, Allah’ın esması varlıkta kuvvet olarak var. İnsanda kuvve olarak 
var. Potansiyel olarak bilkuvve cem edilmiştir. Akla ait kuvveler var, gadaba ait kuvveler 
ki düşünceler, malumatlar, bilgiler var ki, düşünceleri düşüncelerine bela olmuş. Her 
bir düşünce enerji paketidir, vücud-u haricîsi vardır, düşünce vardır. Her düşündüğün 
şey realitedir. Ya o oluyorsunuz ya ona dönüşüyorsunuz. Bu enerji nasıl imal ediliyor? 
Bu kuvveler potansiyel enerjidir.  
 
Kum saati misaliyle dimağ: Dimağ şemamızı kum saatine uyguladık geçen ders. 
Tahayyül, tasavvur ve taakkul üçgenin bütünlüğü âyât-ı tekviniyeye bakıyor. Âyat; 
varlığa bakıyor. Varlıktakilere evamir-i tekviniye denilmez, âyât-ı tekviniye denilir, 
Kitab-ı Mübin’e bakar yani nefs-ül emirdeki varlıktır. İnsandaki tahayyül, tasavvur, 
taakkul à nefs-ül emire açılan yapımızdır. Bundan sonrası nefs-ül emirden alınmıştır, 
bitmiştir, evamir-i tekviniyeye, içsel âleme dönüştürülüyor. Akıl berzahtır. Buradan 
sonrası tasdik, iz’an, iltizam ve neticesinde itikad à bütünlüğü içsel âlemi olduğu için, 
varlık olmadığı için, evamir-i tekviniyedir yani yazılım. 
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Tahayyül, tasavvur, taakkul à bu üçünün bütünlüğü âyât-ı tekviniyeden besleniyor. 
Vahiy ise taakkule geliyor. Bu vahiyden yani Kur’an’dan tasdik, iz’an, iltizam ve itikad 
besleniyor. Vahiy tasdik görüyor, iz’an görüyor, sonra eyleme dönüşüyor ve itikad 
oluyor. Vahyin geldiği noktaya iğne batırın ve kum saatini çevirin. Bu sefer âyât-ı 
tekviniye evamir-i tekviniyeyi, evamir-i tekviniye de âyât-ı tekviniyeyi besliyor. Birbirine 
dönüşüyor. Kur’an evamir-i tekviniyeyi besledikten sonra eyleme dönüşünce âyât-ı 
tekviniye oluyor. Pervane gibi dönüyor. Bu döngüde -Allah-ü âlem- kuvalardaki 
kuvveler aktif oluyor. İstidatlar kabiliyete dönüşüyor. Taakkul noktadır. Vahiy o 
noktadan başlar. Pervane dönünce öyle bir hale geliyor ki artık pervane gözükmüyor, 
sıfırlaşıyor, pervane sıfıra dönüşüyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasavvur  Tahayyül  

Kuvve-i 
şeheviye 
İNBİSAT 
Avalim-i ulviye 
 

Taakkul  

Tasdik  İz’an 

İltizam  

İtikad  

Âyât-ı 
tekviniye 

Evamir-i tekviniye 

Kuvve-i 
gadabiye 
İNKİŞAF 
Avalim-i ruhiye 

 

Kuvve-i 
akliye 
TENEVVÜR 
Avalim-i 
cismaniye 

 

Hads İlim 

tefekkür 

Sıfır 
 

Nokta à Vahiy 
Vahiy 
onaylanmayınca, 
buradan kesiliyor. 
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Kum saatini çevirince elektrik imal ediliyor. Kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliye ve kuvve-
i gadabiyenin enerji potansiyeli aslında noktadır fakat döndükçe o da sıfır olur. Şu 
şekildedir:  

 
 
Sözler 532 den: 

• Enerji imal edilince, istidatlar kabiliyet olarak fışkırıyor. 
• Kabiliyetler, hakaik-i nisbiyelere 
• Hakaik-i nisbiyeler nukuş-u esmanın gösterilmesine ve kâinatı mektubat-ı 

Samedaniyeye dönüştürüyor 
• Bu da sırr-ı imtihan ve sırr-ı teklifi iktiza ediyor. 
• Bu da ervah-ı âliyelerin ve ervah-ı safilelerin tasaffi eder, ayrılır hale geliyor. 
• Âlem-i tagayyür ve tahavvülünü de irade ediyor 
• Sonra zıtları birbirine karıştırıyor 
• Kâinatı tebeddül ve tagayyür düsturuna tabi kılıyor 
• Meclis-i imtihan kapandı, tecrübe vakti bitti, Esma-i Hüsna hükmünü icra etti, 

kalem-i kader mektubatını yazdı, dünya ahiret fidanlarını yetiştirdi 
 
Nokta-i Nazar: İmam-ı Mübin - Kitab-ı Mübin - İmam-ı Mübin - Kitab-ı Mübin 
dönüşümünden à Levh-i Mahfuz yani ceberut âlemi yani elektrik imal ediliyor. Üstad 
“bana elime iki şey verildi: biri elektrik, diğeri alet” dedi. 
 
İmam-ı Ali: “İlim bir nokta idi. Cahiller onu çoğalttı.” Kur’an Yasin’de, Yasin Fatiha’da, 
Fatiha besmelede, besmele b’nin noktası. 
 
Vahiy evamir-i tekviniyeyi dolduruyor. Sonra döndür kum saatini. Âyât-ı tekviniyeye, 
fiile dönüştürüyor, ayet olmaya başlıyor. Yani Kur’an geldi, insanın evamir-i 
tekviniyesini yani ilimleri aktardı ve bunu eyleme dönüştürdü. Bu nedenle birbirlerine 
geçişler var. Kazanımlarını tahayyül ve tasavvura aktarıyor, onları da istikametine 
koyuyor. Böyle bir döngü var. Aşağı yukarı, aşağı yukarı pervane gibi dönüyor ve 
ortaya çıkan korkunç bir enerji var. Aynı enerji ile buzdolabını da çalıştırırsın, ocağı da 
çalıştırırsın. Güneş ateş küre iken, oradan gelen enerji ile, panelle elde ettiğimiz 
elektrikle klimayı çalıştırıyoruz, soğuğa dönüştürüyoruz. Hak batıla nasıl dönüşüre bir 
örnektir bu. “Kur’an çoğusunu hidayete, çoğusunu dalalete atıyor” deniliyor ayette. 
Kur’an’dan nasıl zulmet gelir? Güneşten ısı geliyor, panelde elektrik depolanıyor ve 
onunla klima çalıştırıldığı gibi. Ateş küresi olan güneşi soğuk üreten alete 
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dönüştürüyoruz. Zıd zıddına dönüşüyor. İnsan aleti bunu gösterdiği gibi, insanda da 
böyle ortaya çıkıyor. İnsan da böyle bir cihazdır. Tersine dönüştürüyor. 
 
Vahiy gelince evamir-i tekviniyemiz olan meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab aktif olunca, kum 
saati dönüyor ve âyât-ı tekviniye olan mevcudatı nurlandırıyor. Cenab-ı Hakk’ın âyât-ı 
tekviniyesinden gelen, sıfatlardan gelen ilim ve ulumlar à insana giriyor. Bunlar 
projektör gibi olunca, yani içerde bir musaddık ve tasdikçi birisini bulunca, o elde edilen 
Kur’an ayetleri vücud-u haricîye dönüşüyor. Yoksa abesiyet-i mutlakaya inkılab eder, 
kaybolur gider, hiçbir realitesi olmaz. Kur’an’ı dinler ama eylemde, varlıkta göremediği 
için kendisine mal olmuyor. 
 
Nokta-i Nazar: Geçen gün başka bir derste “Ezel” ve “Ebed” çarpışmasından à Fani 
çıkıyor denildi. 
 
Ağacın çekirdek tarafı ezeli gösteriyor, ağaç tarafı ebedi gösteriyor. İki tarafın 
arasındaki bağdan fani ortaya çıkıyor. Mesela elma oluyor, sonra yok oluyor. Başka bir 
elma oluyor, yok oluyor. Ama çekirdekte her daim var. Ezel ve ebedi çarpıştırınca, 
zaman çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Ezelde fani olunca, ebed ortaya çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: “Ezeli ebede rabtedeceğiz” deniliyor. O rabt noktası insanda oluyor. O 
da fanilikten kaynaklanıyor. Yani ezel, faniyle ebede gidiyor. Fanilik; ikisini birleştirendir 
diye anlıyorum. 
 
Nokta-i Nazar: İnsan yani fani olmazsa, ebed yok. Faniyi çek aradan, ebed kalmaz, 
ezel kalıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Ebed zaten ebedin içinde. Ebedi fark edebilmek, fanilik ile oluyor. 
 
Zaten zaman farklılığı, zamanın herkeste farklı olmasının sebebi o ezel ve ebedin 
insan üzerindeki cereyanın farklı tecellisinden kaynaklanıyor. Herkeste zaman farklı 
akar. 
 
Sual: Ezel ve ebed çarpışmış fani çıkmış denilmez mi şimdi? 
Elcevab: Denilir. Sizin dedikleriniz eyleme dönüşmüş insan. İnsan yapıldıktan sonra 
da ezel ebed devam ediyor. Ama Ezel Ebed insandan önce de zaten vardı. Cemal ve 
Celali çarpıştırınca, insan daha yokken insan çıkıyor. Ezel ve Ebedi çarpıştırınca, 
zaman çıkıyor, Dehr çıkıyor ortaya. Öncelik ve sonralık, silsilelik çıkıyor, insan denilen 
bir kavram çıkıyor ama bu tecelli durmuyor. Devam edince işte sizin dedikleriniz oluyor. 
Sizin nokta-i nazarlarınız, insan ortaya çıktıktan sonra oluyor. Benim dediğim, insan 
çıkmadan önceki hali. Biz yokken de fanilik vardı. İnsanla fanilik oldu denilmez. Sadece 
Allah var iken de fanilik vardı, Allah’ın ilmin her şey var. İnsan üzerinde cereyan edince, 
sizin dedikleriniz bu eylemsel hali. Benim dediğim ise sistem. 
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Ezel ve Ebedi çarpıştırınca, zaman çıkıyor, öncelik ve sonralık yani hiçlik çıkıyor. 
Noksanlık oradan çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Hiçliğini bildiğin zaman o kum saatindeki ortadaki noktaya geliyorsun. 
Faniliğin ile ezeliyeti biliyorsun. 
  

• Hiçliğinle à Ezeli 
• Faniliğinle à Ebedi 

 
• Hiçliğinle   à Ezeliyetini          
• Faniliğinle à Ebediyetini 

 
Kuva itibariyle, cevher itibariyle kuvveler bizde gömülü. Aktif olunca mesela şehvet, 
reis olma, baş olma, hırs, gadab, hiddet, öfke à biz bunların içine giriyoruz. Kum saatin 
döngüsündeyiz. Birimlerin hiçbir imtiyazı yok artık, her şey tek olmuş.  
 
Fanus, balonun içine giriyorsun, dönünce. Hızlı dönünce artık farklılıklar yok, tek 
şey oldun! 
 
Artık o adam odur. Mesela öfken olunca, ne şahsiyetin kalır ne muhakemen kalır, ne 
vs. kalır. Demek bu noktadır (kum saatindeki taakkul). Diğeri ise sıfır yani döngü 
olunca. Hakikaten içi var zannediyoruz. Bu döngüden kaynaklanıyor. Evamir-i 
tekviniye âyât-ı tekviniyeye, âyât-ı tekviniyeye evamir-i tekviniyeye, evamir-i tekviniye 
âyât-ı tekviniyeye, âyât-ı tekviniyeye evamir-i tekviniyeye. 
 

• Âyat-ı tekviniye           à İrade sıfatından geliyor. 
• Evamir-i tekviniye ise à Kur’an’ın Kelam sıfatından geliyor. 

 
Sual: Anladığımı anlatayım. Normalde biz tahayyül, tasavvur ve taakulümüzle âyât-ı 
tekviniyeye muhatab oluyoruz. Eğer vahiyle muhatab olup, vahiyle o sisteme bakarsak, 
çalıştırırsak itikadımız oluşuyor ve evamir-i tekviniyeyi okuyabilir hale geliyoruz. Onu 
okuyunca, kum saati ters dönüyor. Evamir-i tekviniyeyi okuma yetkisini aldıktan sonra 
evamir-i tekviniyelerle dönüp âyât-ı tekviniyelere yeniden bakmaya başlıyorsun. Bu 
sefer çok farklı oluyor. Kelam sıfatıyla İrade sıfatını okumaya başlıyorsun. 
Elcevab: Doğru. 
 
Bir seneye kadar gözüken mevcudat kudret sıfatıdır diye biliyordum. Öyle değilmiş. İlk 
önce İrade’ymiş. Çünkü varlığı değil, tercihi görüyorsun. Sonra varlığın sıfatını 
görüyorsun. İlk önce irade. İlk önce şu gözüken mevcudat var oldu. Olabilirdi de 
olmayabilirdi de. Olmuşsa, varlık anlayışı; iradedir. Sonra kudrettir.  
 
Bu pervane dönünce artık hepsi tek, sıfır. Zatî ve sübutî sıfatlar bizim içinmiş, 
anlamamız için. Hakikatta tek! “Kulhuvallahu ehad… küfüven ehad”. 
 

biliyorsun. 
 

fark ediyorsun. 
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Sual: Menfîde nasıl oluyor? 
Elcevab: Bu adamlara Kur’an’dan vahiy geliyor taakkule. Vahyi onaylamayınca, kum 
saatinin noktasından alt bölümü kesiyor. Onlarda sadece üst bölüm, üçgen dönüyor. 
Sersem oluyor böylelikle. 
 

• Tahayyülde à safsata 
• Tasavvurda   à bibehre      
• Taakkulda     à bitaraf 

 
Hususî dünya: tahayyül 
                          tasavvur 
                          taakkul 
                          tasdik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İtikad; alt üçgenin hulasasıdır, içinde değildir. Tasdik ise; üst üçgenin hulasasıdır. Batıl 
ilmi de tasdik edebiliyor, ademî tasdik. Tasdikin iki yönü var ama iz’anın iki yönü yok. 
İz’andan sonra tek yön. Tahayyül, tasavvur ve taakkulü karıştırırsan à tasdik olur. 
Bizdeki tasdik; hak tasdik, vücudî bir tasdik. Bizim sistemimiz: tahayyül, tasavvur, 
taakkulümüzü tasdik ediyoruz. Ama bunu iz’anla, vicdanla, kalble onaylattırıyoruz, 
sonra eyleme dönüştürüyoruz, sonra itikad oluyor. Tasdik; tahayyül, tasavvur ve 
taakkulün hulasası olduğu için, yeri değişmiyor. Tasdik; ilimdir. Akıl; ilim değildir. Aklın 
verilerini yani düşünceleri, bilgileri, malumatları, vehimleri, zanları, şüpheleri 
toplayarak, imbiklerden geçirerek, harmanlayarak, hulasa ederek ya batılı tasdik 
edecek ya da hakkı tasdik edecek. 
 
Üst üçgenin hulasası; tasdiktir, tek çalışırsa à felsefedir, hususî dünyadır. Sadece alt 
üçgenin çalışması için bir şey söylemek henüz erken ama Vahdet-ül Vücuda benziyor. 
Yani mevcudatı unutmuş, varlığı inkâr etmiş, hayale götürmüş, sırf nakil ve Kur’an’la 

Kuvve-i 
şeheviye 
İNBİSAT 
Avalim-i ulviye 
 

Kuvve-i 
gadabiye 
İNKİŞAF 
Avalim-i ruhiye 

 

Kuvve-i akliye 
TENEVVÜR 
Avalim-i cismaniye 

 

Tasavvur à bibehre Tahayyül à safsata 

Taakkul à bitaraf 

üçünü karıştır: zındık olur, gafil olur, felsefe olur, 
hodbin, hodgam  
 

ceminden ortaya çıkan 
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bakmış, kendi hususî dünyasında kalmış. Âyat-ı tekviniyeyi hayal derecesine indirmiş. 
Vahdet-ül Vücud ile inkârcılar birbirinden çok uzak kutup iken en çok birbirine 
benzeyendirler. Biri Allah adına kâinatı inkâr ediyor, diğeri madde adına Faili inkâr 
ediyor. 
 
Nokta-i Nazar: Taakkule bir çift yönlü ayna koysak, yukardan bakanlar sadece 
kendilerini görüyorlar, sadece madde var diyorlar. Aşağıdan bakanlar ise sadece 
Vücud var diyorlar, yalnız “O” var diyorlar. 
 
Geçen hafta yarım kalan dersimizin devamı: 
 
“Hakikat-ı insaniye haritasını ve       
enaniyet-i beşeriye fihristesini ve 
mahiyet-i nefsiyesini 
 
sırr-ı akrebiyete ve 
veraset-i nübüvvete       (Emirdağ Lahikası 1- 147) 
 
İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine üç şey ile çıkılıyor:  

1) Hakikat-ı insaniye haritasını ve       
2) Enaniyet-i beşeriye fihristesini ve      mütalaa ile. 
3) Mahiyet-i nefsiyesini 

 
Çıkınca ne oluyor?  

• Sırr-ı akrebiyete ve 
• Veraset-i nübüvvete   

 
Nokta-i Nazar: 

• Hakikat-ı insaniye haritasını  à Hakikatım      
• Enaniyet-i beşeriye fihristesini   à Kanuniyetim  
• Mahiyet-i nefsiyesini                   à Mahiyetim 

Suret de zaten ben’im. Yani: Hakikatımızı, kanuniyetimizi ve mahiyetimizi 
anladığımızda sırr-ı akrebiyet ve veraset-i nübüvvet oluyor ve imanın şüphesiz ve 
vesvesesiz mertebesine çıkıyoruz. Surette kaldığımda, gafil kalıyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mütalaa ile, imanın şübhesiz ve vesvesesiz 
mertebesine çıkmaktır ki; 

bakar.” 

mazhar oluyor. 
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“Ve en kuvvetli ve  
            hakkalyakîn     
 

Ø vicdanî ve                      à hakikat-ı insaniye haritasını ve      
Ø hissî,                         olan   à enaniyet-i beriye fihristesini ve      
Ø bir derece şuhudÎ              à mahiyet-i nefsiyesini                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sıralama uyuyor. Vicdanın içinde: irade, zihin, his, latife-i rabbaniye var. His daha 
içerde. Vicdan; Esma-i Hüsna’ya mazhariyetle inkişaf ediyor. Hakikat-ı insaniye 
esmadır. Enaniyet burada gurur, kibir manasında değil. Enaniyet; haritadır, 
ruznamedir, takvimdir. Bu metnin aynı sayfasında yazıyor bu. Şuhudî de latife-i 
rabbaniyeye bakıyor yani kendi mahiyetine, kendi Rabbine şahid oluyor. Bu üçünü 
mütalaa edince, kalbe dönüyor. İman kalbdedir. Vicdan bitiyor, kalbe geliyor. 
 
Sual: Mahiyeti Rabbi mi oluyor? 
Elcevab: Evet, bendeki “O”. 
 
Yani üçünün neticesi kalbe aktarılıyor. İman da kalbdedir.  
 
Mütalaa; kendi tetebbuat yapması demektir. Müzakere ise; mütalaa yapan kişilerin bir 
araya gelip kendi derslerini harmanlaması yani atölye veya mutfak çalışmasıdır bu. 
 
İmanın nihayetsiz mertebesi var ama en kalitelisi “vesvesesiz ve şüphesiz”. Bu ne 
demek? Vesvese ve şüphenin olduğu yer serbest bölge. 
 
Sual: Vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi acaba serbest bölgeye gelen vesvese ve 
şüphelerin bana ait olmadığını fark etmek mi yoksa serbest bölgeye artık vesvese ve 
şüphe gelmemesi midir? 
Elcevab: Bu dediğin 4.Şua’da geçiyor. “Âyet bana dedi ki” diyor. Millet onu teşbih ve 
tenzih zannediyor. Belagat yapmıyor. Ayetin sureti var, kanuniyeti var, hakikatı var, 
mahiyeti var. Sureti à Mushaf’tır ve mahlûk olan yönüdür, yani kâğıda dönüşmüş 
mürekkebdir. Kanuniyeti à insandadır. Hakikatı à esmadadır. Mahiyeti à Allah’tadır. 
Âyet canlıdır, ruhludur, şuurludur. Bu nedenle “âyet bana dedi ki” diyor.  
 
Vesvese şeytandandır, Mudil esmasındandır. O esmaya mazhariyet lazım. O esmaya 
mazhar oluyorsun. O zaman problem yok. Bir hâletimi söyleyeyim. Bana Allah dese ki 

şübhesiz ve 
vesvesesiz 

mertebesine 
çıkmaktır ki; 
 

mütalaa ile 

imanın 

à sırr-ı akrebiyete ve 
à veraset-i nübüvvete bakar. 

 

derecesinde 
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“şeytanın yok olmasını ister misin?” istemem. Çünkü o zaman her şey durur. Bana hiç 
vesvese gelmemesini istemem, çünkü o zaman hiçbir şey yazamam. Aynen şöyle 
yapardım: “Her şey oldu bitti, oturun, Risale okuyun, tamam, gidin”. Böyle çırpınmam. 
Hayat biter. Benim elektrik yok olur. Vesvese beş tane şeyi aktif ediyor.  
 
Sözler 278: “İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese 
1) teyakkuza sebeptir, 
2) taharriye daîdir, 
3) ciddiyete vesiledir. 
4) lakaydlığı atar, 
5) tehavünü def’eder.” 
Vesvese olmazsa, bu beş şey aktif olmaz. 
 
Sual: O zaman “vesvesesiz ve şüphesiz” derken farkındalığı kastediyor? 
Elcevab: Evet. Esmaya bakıyor. Esmayı ayırt edeceğiz. “Ayet bana dedi ki” derken 
“mana bana dedi ki” zannediyor. Âyet canlıdır, ruhludur, şuurludur. Neye mazhar olmuş 
oldu? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer à Arş’tır. Arş’ta bu âyeti meydana getiren 
esmaya mazhar oldu.  
 
Şeytan vesveseyi serbest bölgeye attı. Bizim imanımız bu serbest bölgede değil ki. 
Ölüm anında “Muhammed’i inkâr et, İsa’yı inkâr et, Allah’ı inkâr et, sana bir bardak su 
vereceğim.” Şeytanın böyle diyeceğine dair rivayet var. Bazıları korkuyor. Nasıl 
aşacağız o anı diye. Eğer sen imanını bir bardak su üzerine bina etmişsen, bu 
menfaattir yani çıkar yolu üzerine imanını sürdürmüşse, imanın çok tehlikede.  
 
Sual: Cennet de menfaate giriyor mu? 
Elcevab: Hayır, Allah sizin Cenneti gaye etmenizi istiyor. Rüyetullah ise özeldir. 
Dolayısıyla Kur’an’ın rahmet olması; umumîdir, avam olduğu için. Avama “Rüyeti gaye 
yap, cenneti gaye yapma!” denilmez. 
 
Vesvese ve vehim dediğimizi serbest bölgeye atıyor. Düşünceler, bilgiler, malumatlar, 
zanlar, şüpheler, vehimler insanı zengin ediyor. Mazhar-ı esmadır. Düşünceler vs. 
nedir? Esmalar arasındaki boşluğun adıdır. Allah Resulün de zanları vardı. Zansız tek 
bilen Allah’tır. Şüphesiz tek bilen Allah’tır. Düşüncesiz, bilgisiz, malumatsız, ilimsiz 
bilen Allah’tır. İlim; Allah’ın sıfatıdır. İlmin arkasındadır Allah. Biz zanla biliriz. Zanlar 
insanı zengin düşündürür, farkındalığımızı arttırır. Hakaik-i nisbiye ve hakaik-i 
itibariyemizi artırarak vahid-i kıyasimizin kalitesini, çapını genişlettirir. Şüphe ve 
vesvese serbest bölgede. İman buradan malzemelerini topluyor. Şüphe de 
malzemedir. “La ilahe”. Zan, inkâr bile Müslümana lazım ki “illallah” olsun. “Mümin 
kulunun iman nimetini ona ihsas ettirmek için, küfrü musallat ediyor” deniliyor. Küfür 
lazım bize, şüphe lazım bize, şirk lazım bize. Ta ki; “illallah” olsun, çünkü bunlar “la 
ilahe”. La ilahe à dimağa bakar, terkleri cem eder. İllallah à kalbi temsil eder. 
İkisinin ceminden de à iman olur. İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesinde de 
vesvese ve şüphe ve vs. var ama bunları malzeme olarak kullanır, malzeme yapar. 
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Vesveseyi, şüpheyi, inkârı malzeme yapar. Hakaik-i nisbiye ve hakaik-i itibariyemizin 
ceminden çıkan vahid-i kıyasîlerimiz artarak, insanı meleklerin arkasına geçirir. Çünkü 
meleklerin emr-i itibarî ve emr-i nisbîleri yoktur. Onların Allah hakkında şüpheleri 
yoktur. Fakat zanları ve vehimleri var. İşârât-ül İ’caz’da “onlar zannetmişler” yani 
“insanı mı yaratacaksın” demişler. Zansız bilen tek Allah’tır. Şeytan onlara musallat 
olmadığı için, vesveseleri yoktur, vehimleri o derecede değildir. Bazıları diyor ki: 
“Risale-i Nur talebesi Rusya’da da olsa, bir şey olmaz ona.” Öyle deme! Çünkü şeytan 
meleklerle dirsek dirseğe karşılıklı geldi diye şeytanın şüphesi meleklere sirayet ettiği 
İşârât-ül İ’caz’da yazıyor. Buna binaen melekler Allah’a soru soruyor. “Biz sana ibadet 
etmek için kâfi değil miyiz? Niçin insanı yaratacaksın?” Melekler zannetti ki, Allah 
insanları ibadet için yaratıyor. Allah insanı ibadet için yaratmamış, ubudiyet için 
yaratmış. İbadet, ubudiyetin içinde bir sıfattır. 
 
Nokta-i Nazar: Dünyaya gelmeden “la ilahe” olmazdı. Sadece “illallah” olurdu. 
Âdem as buna misal. 
 
Sual: İbadet yerine marifet diyeceksiniz gibi geldi bana? 
Elcevab: Marifet de ubudiyetin içinde. Ubudiyet; Hâlık ve mahlûk ikileminin şuurudur. 
Marifet bunların hep sıfatları, kazanım sıfatları. Bu ise kazanımdan bahsetmiyor. 
Namaz, oruç vs. ölünce bitiyor ama ubudiyet devam ediyor. Yani insan ve Allah ilişkisi 
devam ediyor. Vacib-ül Vücud’un esma ve sıfatına nihayetsiz mazhariyet à hep 
ubudiyettir. Fakat ubudiyetteki kazanımın olan marifet, muhabbet, kemalât vs. bunlar 
sıfattır. Ubudiyet; insan Allah ilişkisi cennette de devam edecek, rüyette de devam 
edecek. 
 
Nokta-i Nazar: Nasıl ki cumhurbaşkanın senin yanına gelmesi, bizzat kendisi seni 
ziyaret etmesi seni yanına çağırmasından daha harika, aynen öyle de Allah’ın sana 
gelmesi senin ona varmandan daha harika olsa gerek. Allah’ın seni çağırması 
akrebiyet, kendisinin senin yanına gelmesi sırr-ı akrebiyet. Sırr-ı akrebiyet; Allah’ı 
kendinde yaşamaktır. Allah’ın esmasını kendinde yaşamak, bizatihi yaşamak. Sen bir 
yere gitmiyorsun, O sende açılıyor. O geliyor yani. Güneşe gitmiyorsun, güneş 
sende ortaya çıkıyor (Mektubat 51). 
 
Vesvesesiz ve şüphesiz demek hiç gelmemesi demek değil. Öyle olsaydı hiç 
varamazdık o mertebeye. Peygamberde de olmuş, Üstad’da da olmuş. Vesvesesiz, 
şüphesiz, zansız, düşüncesiz, ilimsiz bilen yegâne Allah’tır. 
 
Üstada Beyazıd camisinde geliyor, her şey karanlığa düşüyor. Hatta İşârât-ül İ’caz da 
da şeytanın içine girdiğini yazıyor. “Sanat-ı fıtriyesi iktizasınca” yapıyormuş şeytan 
(İşârât-ül İ’caz 67), yani hiç konuşmuyor! Esma! Esma ile! 
 
1) Vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi şeytanı yok etmiyor. Şeytan var ama artık onu 
açığa çıkartıyor.  
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2) Bunun daha ilerisi şu: şeytanın sözünü malzeme olarak kullanıyor. Senin 
terakkiyatına malzeme oluyor. Yani şeytanın enerjisini kendine çeviriyorsun.  
 
Eylemde: Karşıdan haram geliyor, “bak” diyor. Veya bir memursun, patronsun “tam bir 
fırsat” diyor. Her şey uygun bir durum var. Şeytan der: “bu fırsat bir daha gelmez”. O 
fırsat anında vücuda enerji ortaya çıkıyor, bütün hâletler ortaya çıkıyor. Bu enerji 
realitedir, nefs-ül emirdir. Bunu reddettiğin, ittiğin an o enerji geri deposuna gitmez. 
Âyette “Ondan alacağınız lezzetin on katını imanınızda haz olarak veririm” diyor Allah 
bil-mana. O enerjinin formatını iman ile değiştirerek à fazilet ve kemalât oluyor.  
 
“La uhibbul afilin” sözü İbrahim as’ım sözüdür. Beşer sözü iken ayet oldu. Beşerin 
sözünü içini değiştirerek, formatlayarak, ilim-irade-kudretle değiştirerek, sureti beşer 
kelamı iken içerisi Allah kelamı oluyor. Hatta şeytanın sözü bile Kur’an’da var. O 
şeytanın sözünü ayet olarak namazda okuyoruz. “Şeytan dedi ki; madem beni 
lanetledin, bana kıyamete kadar mühlet ver. Allah da; kıyamete kadar sana mühlet 
verilenlerden oldun…” bil-mana Kur’an’da geçiyor. Şeytanın sözü Kur’an’da var. 
Namazda okuyoruz. Şeytan bana musallat olsa, sıkıntı verse, şeytanın ayet olan 
sözünü ona okusam, şeytan kaçar. Kendi sözünden kaçar. İşte sözünde durmayan 
adamların sözü böyledir. Şeytanın sözünden geliyor. İşte Allah sözü üç tane sıfat ile 
formatlıyor. Zaten peygamberden veya şeytandan çıkan o sözleri Allah söylettiriyor. 
Allah’ın kudretiyle oluyor. Allah söyletmese söyleyemezsin. İbrahim as’ın “la uhibbul 
afilin” sözü yine Allah’ın irade ve kudretinden çıkıyor. Allah onu alıyor, kelam sıfatıyla 
formatlıyor ve bize getiriyor.  
 
Vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi derken, vesvese ve şüphe işlevini tam yapıyor: 

1) Teyakkuza sebeptir, 
2) Taharriye daîdir, 
3) Ciddiyete vesiledir, 
4) Lakaydlığı atar, 
5) Tehavünü def’eder. 

 
Fakat tek tek olsa, bizde sıkıntı olur. İman; küfrü reddetmekle başlar. La ilahe ile İllallah 
oluyor. İman durup dururken olmaz. Küfrü reddetmekten ortaya çıkana iman denilir.  
 
Şüphe ve şekk: Şüphe ise; meratib-i esmaların ara boşluklarından ortaya çıkan 
insandaki anlayıştır. Esma meratibleri, birbiriyle çatıştığı zaman ortaya ara boşluklar 
çıkar. Mesela bu sayfada kelimeler arasında boşluklar var. Eğer her taraf dolu olsa, bu 
yazı gözükmez. Yazıyı gösteren şu ara boşluklardır. Bu da şüphe vs’e misal. Şekk; 
kalbîdir. Şüphe; dimağa aittir. İnsan olman için, şüphen olmalıdır. Şüphesiz ve 
vesvesesiz à mertebedir, mertebeleri var. Bunlar bizde inkişaf edince, 15.mektubda 
denildiği gibi, güneş bizden nihayetsiz uzak ama o güneş bizde taayyün ve teşahhus 
ediyor. Allah bize zaten yakın. Kuluna şah damarından daha yakındır. Bu 
akrebiyettir. Bunu fark edersen à sırr-ı akrebiyet olur. Allah zaten bizde. Hani biri 
kabirde sormuş: “Ya Rabbi, 70 yıldır seni aradım, neredeydin?” Münker Nekir sorgu 

bu paketin adı vesvese’dir. 
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sualleri bitince, “sormak istediğin veya söylemek istediğin bir şey var mı?” diye 
sorarlarmış. Bu adam da bunu sormuş. Allah da ona “Ben sendeydim, sen 
neredeydin?” demiş. 
 
Biz güneşe çok uzağız ama güneş bize yakın, yani zaten güneş bizde. Biz donmuş 
güneşiz. Eti yaksak, güneş çıkmaz mı? O enerji güneşten geliyor. Bütün her şey 
donmuş enerjidir. Buzda su gibi. Bunu fark edince, sırr-ı akrebiyet oluyor. Bunu fark 
ettiğin anda veraset-i nübüvvet çıkıyor. Nübüvvet bizde; ibadete, itaate bakıyor. Fakat 
veraset; ubudiyete bakıyor. Veraset-i nübüvvet olunca, ubudiyet oluyor. Yani 
Peygamberin bize getirdiği hayatı yaşamak ayrıdır, Peygamberin vazifesi ayrıdır. 
Peygamberin vazifesi; tebliğdir. Tebliğ à “emr-i bil maruf, nehy-i anil münker” Bunu 
yüklenirse, veraset oluyor. Geylanî niçin fenafillaha mazhar olmuş, niçin o makamda o 
sözleri söylemiş, çünkü onda iki sıfat var. Bunu Sikke-i Tasdik-i Gaybi 149 da 1.ehl-i 
beytin mümessili noktasında bir makamı var ve 2. Veraset-i Ahmediye’nin hizmeti 
noktasındaki bir mertebesi var deniliyor. İki tane Müslüman düşünün. Biri Peygamberin 
getirdiği hayatı yaşamaya çalışıyor. Diğeri de aynı hayatı yaşarken, yaşantıyı 
başkalarına anlatmaya, varisliğine aday oluyor, varisliğine sahip çıkıyor. Mesela bir 
insan bir yerde tebliğ ederken bu Peygamberimizin asm verasetiyle alakalıdır. Bu 
verasettir yani, varisi oluyor. Mesela babamın mesleğini, meşrebini veya sanatını veya 
köydeki şeyine varis olmak. Senin varisin evladındır. “Ümmetimin âlimleri, beni-İsrail 
kavmini peygamberleri gibidir” diye hadis-i şerif var. Mesela Musa as’ın kavmin on bin 
kişi yoktur. Hadi elli bin olsun. Fakat şimdi Risale-i Nur’la sekiz milyar insan muhatab. 
Bu kadar insanı besliyor Risale-i Nur. Geçmiş Peygamberin vazifesini yapıyor, o 
esmaya mazhar. 
 
Veraset ile nübüvvet farklıdır. Nübüvvet; getirileni yaşamaktır. Veraset-i nübüvvet aynı 
sırr-ı akrebiyet gibi, farkındalığa vararak o hayatı tebliğ etmek, hayata neşretmek. 
Peygamberin en büyük sıfatı à “emr-i bil maruf, nehy-i anil münker” Ben de buna 
varisim, ben de bunu yüklendim, ki sizin de haliniz bu. Fırsat buldukça birilerine 
anlatıyorsunuz. Böyle yaparak nübüvvetin verasetine giriyorsunuz, varisi oluyorsunuz. 
Peygamber olsaydı, o makamda onu anlatırdı. 
 
Sual: Hakkalyakîni nasıl anlayacağız? Risale-i Nur ilmelyakînden hakkalyakîne 
geçiriyor deniliyor ama bu tam olarak ne demek? 
Elcevab: Kastamonu 18 de geçiyor: “hakkalyakîn derecesinde… bir ilmelyakîn ile…” 
Yani ilmelyakînde öyle bir mertebeye geliyor ki, hakkalyakîne dönüşüyor. Bu gaibane 
iman mertebesi à Ayet-el Kübra’nın birinci mertebesine bakıyor. Öyle bir hal 
kazanıyorsun ki, öyle bir ilmelyakîn ki; hakkalyakîn oluyor. Yani o ilmin tersi olamaz 
artık. Herkes kendi hayatından misal verir. Benim için beden ve ruh artık ilim değil. 
Beden ayrı, ruh ayrı. O kadar kesin iki ayrı varlıktır ki, benim ilmelyakîn değil, ilmelyakîn 
içerisinde hakkalyakîndir. Eğer bunları yaşarsan, bu hâletlere sahip olursan, o 
ilmelyakîn içinde hakkalyakîn değil, kendisi müstakil hakkalyakîndir. 
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Hakkalyakîn; esmalara perdesiz mazhariyet mertebesidir. Bu da Arş’tır. Kâbe, 
Kalb, Arş à üçü aynıdır. Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer; Arş’tır. Onun bir altı 
cennettir. Cennet Arş gibi değildir. Cennette; ilmelyakîndeki hakkalyakîne bakıyor. 
Cennette öyle bir mertebe var ki; rüyet. Bu işte ilmelyakîn içindeki hakkalyakîn. Her 
şeyin çatısı olduğu gibi, cennetin de bir üstü yani çatısı; Arş’tır. Arş’ta; cennette tecelli 
eden esmaların meratibleri var. Cennette de perdesiz tecelli ediyor ama orda esmalar 
birbirine vurunca yine öncelik sonralık oluyor. Pazartesi Âdem as’a gidilecek, Cuma 
Allah’a gideceksiniz vs. deniliyor. Arş’ta böyle bir şey yok. İşte müstakil hakkalyakîndir 
bu. 
 
Sual: Risale-i Nur direk hakkalyakîn dersini veriyor o zaman? 
Elcevab: Evet kesinlikle. Nasıl anlarız? İlmelyakîndeki hakkalyakîn à esma 
meratibleridir. Direk hakkalyakîn dersini vermesi, Risale-i Nur bütün derslerini ism-i 
azamdan vermesinden kaynaklanıyor. Hakkalyakîn à ism-i azam mertebesidir. O 
mertebe ders anlatmaktır. Yani hakkalyakîn; ism-i azamlık. İlmelyakîn içerisindeki 
zıddını düşünememek hâleti olan hakkalyakîn; esmanın meratibleridir. Her esmanın 
mertebe-i azamı var. 
 

• İlmelyakîn içindeki hakkalyakîn       à  
 

• Müstakil olarak hakkalyakîn demek à  
 
 
 
 

• Hakkalyakîn                                        à İsm-i azama bakar. 
• İlmelyakîn içerisindeki hakkalyakîn à Her ismin mertebe-i azamına bakar. 

 
Ayet-ül Kübra Risalesinin birinci makamı à ilmelyakîn içindeki hakkalyakîn dersini 
veriyor. Şecere-i hilkatte Allah’ın ilmi sübutî sıfatta. Şuunat-ı zatiyede ilim yok, o daha 
arkada. Zatî sıfatta da ilim yok. İzahı genişletebilirsiniz böyle. 
 
Hakkalyakîn à zatî sıfata mazhar olmaktır. İlmelyakîn içerisindeki hakkalyakîn à 
sübutî sıfatlara mazhar olmaktır. 
 
İzahı daha da ileri götürürsek:  

• Müstakil hakkalyakîn                              à Şuunata mazhar olmaktır. 
• İlmelyakîn içerisindeki hakkalyakîn à Sübutî veya zatî sıfata mazhar 

olmaktır. 
Çıktıkça, aşağıya göre yorum değişiyor. 
 
“Hakikat-ı insaniye haritasını ve       
enaniyet-i beşeriye fihristesini ve 
mahiyet-i nefsiyesini 

Esmaların perdesiz tecelli ettiği 
âlem olan Arş’a kalbini müteveccih 
tutup, o insanın kalbinde tecelli 
eden ism-i azama mazhar olmaktır. 

mütalaa ile, imanın şübhesiz ve vesvesesiz 
mertebesine çıkmaktır ki; 

Meratib-i esmaların mertebe-i 
azamına  
                                                          
mazhariyettir. 
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sırr-ı akrebiyete ve 
veraset-i nübüvvete       (Emirdağ Lahikası 1- 147) 
 
Ayet-ül Kübra’nın birinci mertebesinden ikinci mertebesine geçiş, enfüsî tefekkürle 
oluyor. Bu eylemsel olarak daha çok Allah-u âlem 4.Şua’da ders veriliyor. Zaten Üstad 
kendisi başında söylüyor. Şualar 60: “Hem bu birinci mertebe, bana mahsus gayet 
ehemmiyetli bir muhakeme-i hissî ve gayet ruhlu bir muamele-i imanî ve gayet gizli bir 
mükâleme-i kalbî suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. 
Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir, yoksa tam zevk edemez.” 
 
Metnin izahı: Bu enfüsî tefekkürlerle oluyor! “Seyr-ü enfüsî ve âfâkî ile marifet-i 
İlahiyede iki yol ile gitmişler ve en kısa ve kolay ve kuvvetli ve itminanlı yolu enfüsîde, 
yani kalbinde zikr-i hafiyy-i kalble bulmuşlar.” (Emirdağ 1-146) 
 
Ayet-ül Kübra’nın birinci mertebesi yani dışarıda akıl ille delil, bürhan, hüccet istiyor. 
Bitmiyor bu. Yürüyor da yürüyor, yürüyor da yürüyor, bitmiyor, bitmiyor kardeşim. Ne 
kadar ders yaparsan yap, bitmiyor. Ama enfüse gelince, enfüste olunca, bir derece 
ilmî, fikrî, hissî ve şuhudî olunca ancak tatmin oluyor. Yoksa sırf aklî olsa, yürü yürü 
bitmiyor, çünkü tatmin olmuyor. Metinde “vicdanî, hissî ve bir derece şuhudî” geçiyor. 
Yani enfüse geçmedikçe, muzdariplik devam ediyor, sıkıntı devam ediyor, şiddetli 
arayış devam ediyor. Tatmin olamıyor. Oluyorsun gibi iken olmuyor. 
 
Sual: Peygamberler âfâki yoldan mı gidiyorlar? 
Elcevab: İkisi ile beraber gidiyorlar, enfüs ve âfâk. Sırf âfâk olsa, enfüste giden 
ulemaya kim ders vermiş olacak? Enfüsçüler var, onlar da Resulullah’dan ders alıyor. 
Peygamber asm dört yol ile gidiyor. İki yol ile değil, afak ve enfüsî değil. Evveluhu, 
ahiruhu, zahiruhu, batinuhu. 
 
Uzaktan kopyala yapıştırla neler olmuyor elektronik dünyasında. Bu misal gibi. Sende 
zaten harita, ruzname vs. olarak var. Nasıl teamviewer programı ile bilgisayar ve cep 
telefonuma programlar ve inkişaflar hariçten yapıldığı gibi, o âlemler de iade-i ziyaret 
ediyorlar ruhuna. 
 
Emirdağ Lahikası 1-146: “Hakikat-ı insaniyeye baktığı vakit, o cami’ mikyasta, o 
küçük haritacıkta, o doğru numunecikte, o hassas mizancıkta, o enaniyet 
hassasiyetinde…” 
 
Yani kalbimde zaten o âlemler var. Çünkü benim kalbim o âlemlerin haritası, numunesi, 
ruznamesi. İşârât-ül İ’caz 178: “Bilhassa hayat-ı insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın 
nuruyla âlemleri gezmiş olur. Âlem-i cismanîde tasarruf ettiği gibi, âlem-i ruhanîde 
gezer, âlem-i misale seyahat eder; kendisi o âlemleri ziyarete gittiği gibi, o âlemler de 
onun ruhunun âyinesinde temessül etmekle iade-i ziyaret etmiş gibi olurlar.” Ve Sözler 
506 da: “Yani, o zişuur ve zihayat manen o âlemlere misafir gittiği gibi, o âlemler dahi 

bakar.” 
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o zişuurun mir’at-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül ile geliyorlar.” Bunun fiilî 
örneği de var: Allah Resulü sirayet ile gidiyor, ruhunu tamir ediyor. Evliya-i azimeler de 
aynen öyle yapıyor. Senin bilgisayarın nasıl uzaktan tamir ediliyorsa, aynen bu da 
oluyor. 
 
Yine te’yiden: Emirdağ Lahikası 1-146’da: “Hem çok kolay, hem hazır yanındaki 
âyinesinde, hiç uzun bir seyahat-ı fikriyeye muhtaç olmadan iman-ı tahkikîyi 
kazanır ve…” 
 
Adam kendi bilgisayarıyla benim bilgisayarıma giriyor. Kendi bilgisayarı ekranda 
kayboluyor, girdiği bilgisayarın ekranı çıkıyor. Yani kendi bilgisayarı girdiği bilgisayar 
oluyor. Uzaklık hiç önemli değil. Buradan Kanada’da birinin bilgisayarına girebilir. İki 
bilgisayar birbiri üstüne bindiriliyor. Âlemlerin birbiri üstüne bindirilmesi de böyle. Bütün 
âlemleri gül goncası gibi bu âlemin içinde gördüm, diyor Üstad. 
 
Veya senin bilgisayarın bu âleme misal, içindeki bir sürü dosyalar diğer âlemlere misal. 
Bir de başka bilgisayara girince, kendi bilgisayarı zahirde ortadan kalktı gibi, tamamen 
diğer bilgisayar kendi bilgisayarını kapladı. O bilgisayarda eksik olanları kendi 
bilgisayarına tekrar aynı anda hemen geçerek, kendi bilgisayarından o bilgisayara 
ekliyor, kopyalıyor. 
 
Nokta-i Nazarlar: 

• Tahkikî imanı kazanır yani tahkikî demek; direk ona vakıf olmak. 
• Cennetten meyve koparmak böyle olsa gerek. 
• Olaya şahid oluyorsun, yapınca şuhud oluyor. İkisi aynı yerde! 

 
Birbirinden binlerce kilometre uzaklıktaki iki bilgisayar aynı yerde bir oluyorlar. Hepsi 
birbirinin üstüne bindirilmiş ama hepsi nihayetsiz birbirinden uzak. Nihayetsiz uzak 
olmakla beraber nihayetsiz yakın. İki bilgisayar à tek bilgisayar. Yani o âlemlere 
gitmene gerek yok, tak yanında! 
 
Mesela bilgisayarımıza bazen ihtiyarımız dışında pat diye bir reklam giriyor. Veya 
benden önce o bilgisayarı kullanan kişi nereye girmişse, o girdiği yer benim 
bilgisayarımı kaydediyor hafızasına. Kötü kanalların ve kötü sitelerin öyle programları 
kesinlikle varmış. Orayı ziyaret edenleri kaydediyor. Üç sene önce biri girmişse bile 
veya senden habersiz işyerinde birisi girmişse, sen tamamen o kanal veya siteden 
alakasız olduğun halde, pat diye reklam geliyor ekrana. Kapatma düğmesine 
basıyorsun, açılıyor yani kapatma düğmesi açma düğmesiymiş meğer, öyle yapmışlar. 
Bu şekilde seni kaydetmesine spam deniliyor. Yani daha önce ziyaret ettiğin şey, seni 
ziyaret ediyor. Sana “buradayım ha, unutma beni ha” diyor. 
 
Aynen bu misal gibi: namazda okuduğum Fatiha’nın mücmel hülasasını tefekkür 
ederken, tam da “iyyake ne’budu ve iyyake nestain” dediğim yerde tak diye bir spam 
geliyor. Bu spam, kendisini unutturmuyor, alakayı devam ettirme adına adres 
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gönderiyor. Namazda tam yerinde getiriyor şeytan. Namazda imanın tazelendiği yerdir 
“iyyake ne’budu ve iyyake nestain”. Bütün vesveseler buradan başlar. Tam bunu 
okurken spam gelir. Sıkılırsın. Korkma, o spam! Rahatsız olmanla onu onaylamamış 
olduğun için, hiç endişe etme. Namazda işte böyle durup dururken bir şüphe, bir 
vesvese, bir vehim geldiğinde “niye geliyor, ne yaptım da geldi” vs. deme. Çünkü bu 
bir spamdır. Senin on dokuz yıl önce Almanya’da televizyonda seyrettiğin bir filmin 
veya cep telefonunun spamıdır. Namazda esneme de spama delildir. Namazı 
namazdır ama namazın en dibidir. Namazın en şuursuz ve en namazdan kopuk haldir. 
Allah Resulü ömründe hiç esnememiş. Derste de biri esniyorsa, dersin dışındadır. 
Esneme sesi şeytanın düdüğüdür. Esneme haletin gelmesi gaflet değil, eyleme 
dönüşmesi gaflettir. Yani esneme gelince, tut onu. Tutmak, şuurun alametidir. 
 
Metnin izah: Bir yerlere gidilmiyor. Onlar sende zaten. Sana da iade-i ziyaret ediyorlar. 
 
Nokta-i Nazar: Almanya’daki bilgisayardan Türkiye’deki bilgisayara kopyalanan 
dosya, Almanya’dakinin enfüsü iken, Türkiye’dekine âfâk oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Türkiye’deki bilgisayara girmek için iki ihtimal var: 1.memlekete 
gidiyorsun, bilgisayarına ulaşıyorsun, açıyorsun, alıp geliyorsun à bu âfâk yolu. 
2.direk kendinde teamviewer programı ile işini hallediyorsun à bu enfüs yolu 
 
İzahın devamı: Nasıl oluyor? Nasıl ki elindeki telefon veya navigasyon cihazına 
duyulmayan, gözle görülmeyen uydudan gelen frekanslarla hem ses hem görüntü hem 
de yönlendirme, bilgilendirme yapılabiliyorsa! 
 
İnsanın yaptığı bir cihaz bunları yaparsa, aklın yaptığı bir cihaz bunları yaparsa, aklı 
yaratan Allah neler yapmaz? Sen uyduya kaç bin kilometre uzaktasın ama elinin 
yanında! Uyduya bağlandığın zaman, istikbal hazır gibidir. Yirmi dakika sonraki 
kazadan dolayı trafik sıkışıklığını görüyorsun ve yolunu değiştirerek önlemini alıyorsun. 
Aslında geleceğe girdin demektir. Çünkü yirmi dakika sonra bilmen gereken şeyi şimdi 
bildin. Uydu bağlantısı ile orayı görüntülü bile izleyebiliyorsun, canlı yayın 
yapabiliyorsun. Navigasyonsuz gitsen, yirmi dakika sonra bilecektin. Fakat uydu ile 
hepsini anda görüyorsun. Navigasyonda adres giriyorum. Bu adres kaydediliyor. 
Başka bir gün açtığım zaman en son girdiğim adres pat diye geliyor; bu da iade-i 
ziyaret. 
 
Bir daha: O âlemlere gidiyoruz. O âlemler iade-i ziyaret edince, gelmiyor yani gitme, 
gelme olmuyor. Hepsi burada oluyor. Ona ait ikinci örneğim: 
 
Motora verilen benzin benzinle, suda yüzüyorsun, havada uçuyorsun. Motor 
aydınlatma, ısınma, hareket ve güç ve barınmalarına sebeb olduğu gibi. Motor. (Su 
gibi olan yani sıvı olan) Mazotla aydınlatma, hareket ve güç vs. nasıl oluyorsa, motor 
gibi olan akla ötelerden verilen malzeme veya frekanslarla batınısı uyandırıldığı gibi. 
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Arabaya mazot koydun. Farlar yanıyor, kaloriferi çalışıyor, radyo çalıyor. Yani o mazot 
ışık oluyor, ısı oluyor, ses oluyor. 
 
Benzin uçma, yanma, soğuma, güç, hareket ve fara, elektrik üretmeye nasıl vesile 
oluyor! Kimin hatırına gelirdi ki toprak altındaki petrolden motor vasıtasıyla şunlara 
dönüşüp ortaya çıkacaktı! Motor à Akla misal. Mazot à Aklın içine atılan; malumat, 
bilgi, zanlar, nisbîler ve ilim. Ortaya çıkan neticeler ise à Aklın içeriklerini aktifleyip 
ortaya çıkanlar. 
 
Mesela Kur’an okuyunca, motora=akla ayeti=mazotu koyuyorum. Hayat da mazot 
gibidir. Hayattan; mevcudat, his, duygu, şuur, akıl gibi malzemeler çıkıyor. Hayat dahi 
su gibi ya, mazot gibi. Mazottan ısı, ışık, elektrik vs. elde ettik. Aynen bunun gibi, 
bunları da hayattan elde ettik. 
 
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi (irade) ve bu mevcudatı yarattı 
(kudret). Projesi; ilim. Kullandığı malzeme; hayat. Bu mevcudatı hayatla yapmış. O 
zaman bu mevcudatın vücudu; hayattır. Hayat ile yapmış. Tersten gidelim: Allah’ın 
dışında olan bütün yaratılan on sekiz bin âlemleri meyve sıkacağı gibi bir alete koyun. 
On sekiz bin âlemin hulasası; hayattır. Hayatı da daha hassas bir başka alete koy. 
Onun da hulasası; his ve şuur. Bunları da daha başka ve daha hassas bir alete koy. 
Onun da hulasası; akıl. Zahirde hayat. On sekiz bin âlem hayatın neresinde ise, senin 
de orandadır bütün âlemler. Yani mazotun neresinde ise far, ısı, ışık, güç, elektrik à 
on sekiz bin âlem hayatın neresinde ise à Allah’ın dışındaki âlemler de senin hayatının 
orasındadır. Hayatın incelmesi nisbetinde ince içerikleri ayan oluyor! Bu derslerle 
hayatın inceleşiyor. 
 
Sözler 506: “elbette 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 avalim-i ulviyede ve 
ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani, o zişuur ve zihayat manen o âlemlere misafir 
gittiği gibi, o âlemler dahi o zişuurun mir’at-ı ruhuna misafir olup, irtisam ve temessül 
ile geliyorlar.” 
 
Ayna; senin hüviyetini gösterir. Mir’at ise; senin çekirdek hâletini ağaç yapar, seni inşa’ 
eder. Bu âlemler buraya gelmesiyle, seni inşa ve ihya ediyor. Aklını inşa’, kalbini ihya 
ediyor. İrtisam; güneşin aynadaki hali. Temessül ise; onun hakikatına haiz olmak. O 
olmak. Muhyiddin-i Arabiye aynadaki güneş o kadar gözükmüş ki, aynayı görmemiş. 
Bu nedenle aynada gözükene “O” demiş. Ayna niçin nazarında kalkmış, Muhyiddin-i 
Arabi’nin nazarında mevcudat niçin kalkmış? Güneşin aynaya şiddet-i zuhurundan 
aynayı tamamen kapladığı için, bu parlaklığa Muhyiddin-i Arabî aldanmış, bu hep O’dur 
demiş. Aslında O’nu orda meydana getiren aynayı görememiş, göremezdi de. Çünkü 
bir asrın imamına tabi değildi. O aynada gözüken güneşi, güneşin kendisi olduğunu 
zannetmiş. Çünkü o nuraniyet aynayı örtmüş. İnsanda da böyle. Şems-i Ezelî o kadar 
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aktif oluyor ki, her şey taayyün ve teşahhus ediyor. Bunun adı temessüldür ama o 
parlaklığı irtisamdır. 
 
Hayatımız inbisat, inkişaf ve tenevvür edip gül goncası gibi ortaya çıkıyor. İlim olarak 
(Âdem as gibi) yazılım var zaten. 
 
Allah cc “on sekiz bin âlemi yazılım olarak Âdem’e yükledim” diyor. Sen de muhatab-ı 
İlahi olduğun zaman, nereye yüklemiş onu? Elektriktir, fardır, kornadır, radyodur, 
güçtür vs. bunları mazotun içine koymuş, mazotu da motora koymuş. On sekiz bin 
âlem; arş’tır, kürs’tür, cennettir, cehennemdir, vs. hepsini hayatın içine koymuş. Hayatı 
da dimağ motoruna atıyoruz. Oraya atınca tahayyül (âlem-i misal) çıkıyor, tasavvur 
(âlem-i mana) çıkıyor, taakkul (Levh-i Mahfuz) çıkıyor. Bütün âlemler dimağda çıkıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Hayatımda hepsi var ama dimağımda hepsini tek tek tanıyorum. 
 
Evet, mazotun içindeki farı, kornayı, teybi vs. ayırt ediyorum. Dimağa atılınca, orda 
imbikleniyor. Âdem as’a bütün isimler hulasa edildiği gibi sana da edilmiş. Âdem as 
kökteki çekirdekse, sen de meyvedeki çekirdeksin. 
 
Lügat: 

• İnbisat  à Genişleme. Yayılma. 
• İnkişaf à Açılma. Meydana çıkma. Terakki etme. İlerleme. Gizli sırların 

bilinmesi. 
• Tenevvür à Parlama. Nurlanmak. Bir şey hakkında bilgi sahibi olma. 

 
 
 
 
Bunlarla dimağda aklı açıyoruz. Aklımızı başımıza alıyoruz. Malzeme vermeye devam 
edince, aklın içine giriyoruz. Aklın içine girdiğimiz zaman yirmi küsur tane sıfat açılıyor 
sana. Şunun gibi: Bilgisayar ekranında devletin mobese kamerasına girdi. Mesela 
Zeytinburnu Gökalp mahallesine girdin. Binlerce kamera çıkıyor. Şu kamera diyorsun 
mesela 40.sokak. Orası sana geliyor. O sokağın başındaki kamera diyorsun. Bak, 
hepsi birbiri içinde. Neredeydi? Örtülüydü. Nasıl gözüküyor? Tıklaya tıklaya. Yani 
aklınla aklın içine giriyorsun. Aklın, aklın içinde dolaşır. Mesnevi-i Nuriye 94: “Bazen 
de, âlemi bir karpuz gibi eline alır ve kâinatı misafireten getirir, akıl odasında misafir 
eder.” 
 
Nokta-i Nazar: Akıl pervane gibi dönünce ya üfürür ya çeker. Yani akıl dönünce, ilk 
vahye muhatab olunca, üfürmüyor, çekiyor. Celb ediyor, cezb ediyor. Hani meylin iki 
katı ihtiyaç oluyor, ihtiyacın iki katı iştiyak oluyor, iştiyakın iki katı incizab oluyor. İşte o 
pervane dönünce, çekiyor. Uçak motoruna benziyor. Bir taraftan çekiyor, diğer taraftan 
itiyor. Her pervanen iki yönü vardır. Bir taraftan iter, diğer taraftan çeker. Bir taraftan 
üfürebilmesi için, arka tarafından emiyor. Dimağdaki akıl motoruna vahiy atıyoruz. 

Bu üç şeyden şuur & akıl ortaya çıkar. Hayattan şuur ve akıl çıktıktan sonra aklın içi 
de açılıyor, şuuru açılıyor.  
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Nasıl ki arabanın içindeki motora mazot katınca, far, ses, güce dönüştüyse, aynen öyle 
de akla giren vahiy devamlı çekiyor, bir taraftan da itiyor. Bir yerde “illallah” ederken, 
diğer yerde “la ilahe” ediyor. La ilahe demeden, illallah olmuyor. 
 
Nokta-i Nazar: Yani Ondaki Ben’den Bendeki O’na çekiyor. 
 
Evet. Yani çekirdeğin içerisindeki yaprak, çiçek, koku, dal, budak hariçten alma değil, 
kendisini dışarıda sıraya koymuş. Çekirdek patladı, ağacın filizi, dalı, budağı, yaprağı, 
kokusu oldu. Bu dışarıda öncelik sonralık vardır, sıra vardır, zaman vardır. Otuz sene 
önce verdiği filiz ile otuz sene sonraki verdiği filiz arasındaki mesafe şu kadar, zaman 
otuz sene. Çekirdekte ise ilk filizle son filiz aynı yerde. Dışarıda odun ile çiçek, yaprak 
ile koku farklı farklı iken, yazılımda ikisi de aynı: 0-0-1-1-0-1-0. Odunun da yazılımı 0-
0-1-1-0-1-0, meyvedeki kokunun da yazılımı 0-0-1-1-0-1-0. Aynı ama birinde sıfırı bu 
tarafa almış, onda biri bu tarafa ama yazılım itibariyle böyledirler. Arkada aynıdırlar. 
Dışarıda yaprak, çiçek, odun. Farka bak. Çekirdekte böyle bir şey yok. Dışarıda şeytan 
ve melek, içerde Nur ve Mudil esması. Dışarıda Yunus, İmam-ı Rabbanî, Said Nursî 
et ve kemik, ötede asrın imamları yani köprüler. Dışarıda sen ben, öteki tarafta başka 
bir şey. Şu anda nerelerde ne oluyoruz biliyor muyuz? Ama burada torbaya 
dolduruyoruz. Belki de cennette şu anda ders dinliyoruz. Çünkü bu dünya âlem-i 
gaybın suretidir, tenteneli perdedir. Yoğurdun üstünü örtüyoruz mesela. Örtü nerde 
ise, örtülen de ordadır. Dünya tenteneli örtü ise, örtülen yer de aynı yerdedir. Sen 
nerde isen, sen ordasın. Seni sen örtmüşsün. 
 
Nokta-i Nazar: Biz hep ayırıyoruz. Ben dünyadayım, ben cennetteyim. Aslında aynı 
ayna her iki yerdeyim. 
 
Evet, şuurun nisbetinde öylesin. Aynı anda her yerdesin ve hiçbir yerde değilsin. 
Risale-i Nur’a sordum: Cennette bin bir yerde olacağım da hangisi asıl, hangisi fotokopi 
olacağım? Dedi ki: O dünyadaki tabirdir. Orda hepsi sensin. 
 
Vahiyle dimağa atıyorsun. Vahiy devam ediyor. Aklı açıyorsun. Vahiy devam ediyor. 
Aklın içine giriyorsun. Aklın içinde koca şecere-i hilkati bir menzil gibi, karpuz gibi 
sokuyorsun. Aklın içine bir giriyorsun, yirmi dört tane sıfat var. Onlarında içine 
giriyorsun. Gire gire artık girecek bir yerin kalmıyor, bitti. O da sensin! 
 
Buraya da ruhu da irtisam ve temessül ile geliyorlar. 
 
1.Bir şeyin gözükmesi daha kolay iken, var olup gözükmemesi zor olan yoldur. 
2.Olmaması daha kolay iken, yapılması zordur. Ben derken, ben olmam gerekirken, 
ben dediğim halde, bu ben olmaması zordur. 
 
Kişi ortada olmadığı halde; kokusu, sesiyle o insanın içsel âlemine girdiğimiz gibi, 
âlem-i melekût ve gayba da bu âlemlerin kokusu ve sesi hükmünde olan insanla da 
girilebilir, girilir ve giriyorlar! 
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İmam-ı Azam diyor ki: “Ben kişiyi görmeyeyim, abdest aldığı su ile gusül mü yaptı, 
abdest mi aldı, hangi hâleti taşıyordu, suya yaptığı sirayetle anlarım.” İmam-ı 
Muhammed Eş-Şeybanî diyor ki: “Ben kişiyi görmeyeyim, kokusunu duysam, onun 
ahlakî yapısı açısından kim olduğunu söylerim.” İmam-ı Ebu Yusuf: “Ben kişiyi 
görmeyeyim, sesini arkadan duyayım, sesinden kim olduğunu söylerim.” Demek ki 
kendisi yok; sesi var, kokusu var, kullandığı malzeme var à bunlar o insanın içsel 
âlemine giriş yoludur. İnsan da bu âlemin kokusudur, sesidir, malzemesidir. Demek 
insan ile de öteki âlemlere girilebilir, girilir ve giriyorlar! 
 
Nokta-i Nazar: Simasında bir nuraniyet ve mübarekiyet gördüğümüz kişiyi o nuranî 
âlemler iade-i ziyaret etmişler ki, simada bunlar gözüküyor. Tam tersinde ise; zulmet, 
kesafet var, nursuz. Onu da ona uygun âlemler ziyaret etmiş. 
 
Hasan abinin duası; Cenab-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun ki, bu hayatı bize nasip 
eyledi. Nasip etti, kalbimizi mutmain etti, rızadade eyledi, rızasına da mazhar eylesin. 
Nasip ettiği bir şeyi İsa as’a ayetinde ifade ettiğine de mazhar eylesin yani “Verilene 
verilecektir.” Kim o verilenler? “İsteyene verilecektir.” Verilmişse, ya Rabbi, şöyle bir 
vaadin var: “Verilene verilecektir.” Bu vaadini yerine getirmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. 
Vermişsin, vermeyi nasip et, Ya Rabbi. Beşeriyetimizin iktizasıyla yapmış olduğumuz 
gerek bilerek gerek bilmeyerek, bazen kasten, bazen şuursuz, bazen şeytan ve nefis 
ve toplumun, cemiyetin itmesiyle işlediğimiz günahlardan dolayı, vermiş olduğun şu 
nimet-i İlahiyeyi elimizden alma ya Rabb-el Alemin!  
 
Peygamberlerin ve evliya-i izamların en çok korktuğu şey vermemesi değil, verdiğini 
geri almasındandır. Ya Rabb-el Alemin! Allahlığın hatırına, Muhammed asm’ın senin 
makamında, senin yanındaki değeri hatırına, iman edenlerin imanlarının kudsiyetinin 
hatırına, beşeriyetimizin iktizasıyla işlediğimiz günahlardan dolayı bu hakikat-ı ulviye-i 
imaniye ve Kur’aniyeyi elimizden alma ya Rabbi! Hizmet-i imaniyede Risale-i Nur 
talebesi unvanı olarak, Peygamber asm ümmeti ve sana kul olarak son nefesimizde 
girmeyi nasip eyle ya Rab!  
 
Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, 
bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi! İmtihanların en 
çetininden bir tanesi iman ve küfür, o imanımızdan emin eyle ya Rabbi!  
 
İkincisi evlad-u iyalimizledir. Allah’ım, evlad-ü iyalimizle bizi imtihan etme! İmtihan 
olacaksak bize onu asan eyle, kolay eyle ya Rabbi! Evladımızdan, evlad-ü iyalimizden 
ve alakadar olduğumuz kişilerden, mesul olduğumuz kişilerden İslam’a ve Kur’an’a 
hadimler yetiştir ya Rabbi! Onları deccalların, nemrudların, şeddadların türevleri ve 
mümessilleri olanların şerlerinden muhafaza eyle ya Rabbi! Onlara da maide-i 
Kur’aniye olan bu sofradan hissesini azim eyle ya Rabbi!  
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Bize kim dua ediyorsa, biz kime dua ediyorsak, biz kimi seviyorsak, kimleri seviyorsak, 
bizleri kimler seviyorsa, hayat-ı imaniye ve Kur’aniyeye kimin zerre kadar emeği varsa, 
hizmet-i imaniye ve Kur’aniyede kimin emeği, hizmeti varsa, üzerimizde maddî manevî 
kimlerin hakları varsa, usul ve fürularımızdan her kimler ahirete geçmişlerse, Ya Rabbi 
onlara da merhamet eyle! Onların taksiratlarını affeyle! “Yubedilullahi seyyiatihim 
hasenat” sırrına mazhar eyle ya Rabbi!  
 
Ve ahiru da’vahum enilhamdülillahi rabbilalemin! Ya Rabbi, riyakârane sarf ettiğimiz şu 
duayı dergâh-ı izzetinde Musa as’ın, İbrahim as’ın, Davud as’ın, Süleyman as’ın, İsa 
as’ın, Muhammed asm’ın etmiş ve makbul olmuş dualarının hürmetine ve zümresine 
nail eyle ya Rabbi! El-Fatiha! 
 
 
14.04.2019 
Küçükçekmece/ İstanbul 
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Hayal (Lügat): Zihnen tasarlanan şey. Hakikatı bilinmeyip akılla tasarlanan veya 
gölgeli görünen şey. Aslı olmayan ve akıldan geçen fikir. 
 
Ne garip lügat. Aklî olmayan ve akıldan geçen fikir demiş. Yani safsata demek istemiş. 
 
Nokta-i Nazar: Hayal nehir gibidir, siz tahayyülünüzü daldırıp alırsınız, demiştik bir 
dersimizde. Sanki hayal dahi beka gibi, insan gibi âyinedarlık vazifesi var gibi. 
 
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Suretleri nerden getirmiş? Allah’ın sureti yok ama suret 
oradan çıkmış. Allah’ın mekânı yok ama mekân oradan çıkmış. Söz yok, Allah’ın 
kelamı yani konuşması yok ama kelam oradan çıkmış. En harika mucizelerdendir suret 
ve konuşmak. Çok tuhaftır. Ortadadır ama yoktur. Konuşmam var ama onu gören 
yoktur. “Söz Allah’ta idi” diyor İsa as. “Söz Tanrıdaydı, Tanrıya döner.” Söylenip 
kayboluyor ya. Tanrıdan gelir, Tanrıya gider, bir şeyler ifade eder. En sonunda “Söz 
Tanrıdır” diyor. Kelam; Allah’ın sıfatı olduğundan böyle demiş. 
 
Mülk; âlem-i şehadet. Melekût; Levh-i mahv ve isbata kadar olan kısım. Gayb ise; Arş’a 
kadar uzanır. Gayb-ül gayb; şecere-i hilkatin bütünselliğidir. Allah var iken hiçbir şey 
yoktu. On sekiz bin âlemin sureti var. Ruhun bile, yani mahlûk olan her şeyin sureti 
var. On sekiz bin âlemin, ruhlar dâhil, kanunların kanunlara uygun, namusların 
namuslara uygun sureti vardır ama bilmiyoruz. Suret ille gördüğümüz şey değil. Onları 
komple âlem-i şehadete giydirdi. On sekiz bin âlemin, ruhun da, kanunun da, mananın 
da sureti var ama ille bu görünen tarzda değil. Aynı zamanda koku da bir surettir. Tat 
da bir surettir. İman da bir surettir. 
 
Sual: Kelamın suretini ne görür? 
Elcevab: Kelamın suretini kulak analiz eder yani karşıtıdır. 
 
Nokta-i Nazar: Hayal olmazsa, zan da olmaz. 
 
On sekiz bin âlemin yani Allah’ın dışında her şeyin kendisine hakikat meratibi itibariyle- 
buradaki görünen suretler bir meratibdir, basar sıfatıdır, basar sıfatının dışa vuruşudur 
adetaà âlem-i misal. On sekiz bin âlemin yani mananın, kelamın, imanın, ruhun, 
kanunun, namusun, vs. her şeyin sureti var ama burası gibi değil. Bütün bu suretler 
âlem-i misalde cem olmuş, oradan geliyor. Hazıra, âlem-i şehadete uğruyor, gayba 
dökülüyor. Gayba dökülünce, âlem-i misale gitmez. Âlem-i misalden gelen âlem-i 
misale gitmez. Levh-i misalîye gider, daire-i misalîye gider. Âlem-i ervahtan gelen 
âlem-i ervaha gitmez. Gitse, mantıksız olur. Gelen geldiği yere gitmez. Âlem-i ervahtan 
gelen daire-i ruha gider. Basar sıfatının dışa vuruşları olan manaya uygun, kelama 
uygun, kanuna uygun, ruha uygun, düşünceye uygun, aşka uygun, muhabbete uygun, 
sevk, sürur, şefkat, memnuniyet, iftihar vs. her şeye uygun olan suretler var. Bir genel 
âlemin suretleri var, bir de senin âleminde suretler var. Senin âlemindeki sureti hiçbir 
yerde yok. Leyla ile Mecnun gibi. Senin âleminde olan, yok öyle bir şey. Ecdat demiş: 
“Zevklerle, renkler arasında tartışılmaz.” Lezzet de, cinsellik de lezzettir. Fakat bunların 



77.HAYAL 15_________________________________________________________ 

 445 

1.karşıtı var ve 2.karşılığı var. Karşılık şu: göz-çiçek. Karşıt ise: aydınlık-karanlık veya 
iman-küfür. İman-muhabbet à karşılık. Çocuk-anne şefkati à karşılık. Çocuk-anne 
despotluk à karşıt. 
 
Aşkın, muhabbetin, gadabın, hiddetin vs. her şeyin bir karşılığı var, bir de karşıtı var 
insanda. Âlem-i misale suretleri giydirilmiş. Onun bir hulasası âlem-i şehadete libas 
olarak giydirilmiş. 20.Sözde Üstad: “Ruhunuza iman libasını giydiriniz.” diyor. İmanın 
sureti var, kanuniyeti var, hakikatı var, mahiyeti var. Suretin sureti var. Suretin 
kanuniyeti var. Suretin hakikatı var. Suretin mahiyeti var. O âlem-i misalin âlem-i 
şehadete suretini, kanuniyetini, hakikatını, mahiyetini giydirmiş. Onun herkeste bir 
karşılığı var. Onun adı; hayaldir. Onu aktif eden bizdeki sabit cihaz; tahayyüldür. Hayal 
sabit değil. Hayal gelir, gider, olur, olmaz. Doğuştan âmâ olanın hayali yoktur. Hayal 
edemez, çünkü şekil yoktur. Fakat onu çalıştıracak cihazı var. Motor ya benzin yakar 
ya mazot. Mazot yoksa motor durur. 
 
Âlem-i misalin âlem-i şehadete giydirmiş olduğu sureti, kanuniyeti, hakikatı, 
mahiyetinin bütünlüğü olan hayali insanda çalıştıran sistem; tahayyüldür. 
 
Sual: Hayal nisbî midir, itibarî midir? 
Elcevab: İkisidir. Renklerin tartışılacak yönü var tartışılmayacak yönü var. Ayva 
sarıdır. Sen ona kırmızı diyemezsin. Bu geneldir ama senin âleminde ne uyandırdı o 
belli değil. 
 
Hayal ayrıdır, tahayyül ayrıdır. Düşünceler ayrıdır, tasavvur ayrıdır. Akıl ayrıdır, taakkul 
ayrıdır. İlim ayrıdır, tasdik ayrıdır. Mesela taakkul sistemin kullandığı malzeme akıldır. 
Akıl gider, gelir, başta olur, baştan gider, tahkik olur, tafsil olur, icmal olur, basit olur, 
küçük olur, büyük olur, mahlûktur. Bizim ikizimiz diyebileceğimiz en zirve Şecere-i 
hilkat var. Şecere-i hilkatteki yapı insanda bilkuvve var: tahayyül, tasavvur, taakkul vs. 
hepsi bizde sabit sistemdir, montelenmiş. Fakat bizim dışımızda kullandığımız 
malzeme var: mazot, benzin, oto gaz vs. bunlar arabamızın dışındadır. Arabaya 
koyarız biz onu. İşte hayali koyarız mazot gibi, düşünceleri, vehimleri, şüpheleri, zanları 
vs. koyarız makineye. O makineye koyduğumuz yer; tasavvurdur. Zanlarımızı, 
şüpheler, vehimler, düşünceleri çalıştıran à tasavvur. Taakkul sistemin içine 
koyduğumuz benzin; akıl. 
 

• Hayalin fiilî hali, eylemdeki haline à Tahayyül deniliyor. 
• Aklın fiilî haline                                à Taakkul deniliyor. 

 
Eğer taakkul, aklı kullanırsa, eylemde ise, yani aklı eyleme dönüştüren, çünkü akıl 
masdardır, alettir, cevherdir. Taakkul ise; ziyadeli masdardır. Eğer bu aklı aktif etmiş, 
eylemde ise, o insana akıllı denilir. Eylemde değilse, devre dışıdır ki, ona akılsız denilir. 
Bu akıl artık kurumuş yaprak gibi oradan oraya savrulur; safsata, bibehre, sergerdan, 
serseri yani başı dönmüş olur. Şu an hepinizi tek tek görüyorum fakat sandalyemde 
hızlı bir şekilde döndükten sonra hiçbir şey muayyen olmaz, hepsi birbirine girmiş olur. 
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Bunun adı serseri, başı dönmüş. Varlık birbirine girmiş, birbirinin üzerine giydirilmiş. 
Kim ne olduğu belli değil. Yani haricini bizdeki karşılıkları birbirine bindirilmiş, tefrik 
edilememiş. O kadar sarhoş olmuş ki- biz de sarhoşluk yapıyoruz. Sarhoşluk ille içki 
ile değil. Derste öyle bir ana geliyoruz ki kopuyoruz. Bu hakikat sarhoşluğudur- hepsi 
birbirine bindirilmiş. Mesela yabancı bir yerde yattığınızda gece uyanınca kapıyı 
bulamıyorsunuz ilk anda. Bulmak için ilk “ben neredeyim” sorusunu soruyorsun 
kendine. “Hah, şuradayım” dedikten sonra “kapı nerde” diyorsun.  
 
Hayalin sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti var: 
 
Hayalin; 

• Sureti     à Âlem-i şehadete giydirilen 
• Kanuniyeti  à İnsandaki bilkuvve karşılığı 
• Hakikatı      à Esma-i İlahiyelere Basar sıfatının giydirdikleri 
• Mahiyeti      à Âlem-i misal 

             
Sual: Hayal vicdana sızar mı? 
Elcevab: Her yere sızar. Esma nerde varsa. Her esmanın her mertebesinin sesi vardır, 
her esmanın her mertebesinin kokusu vardır, her esmanın her mertebesini tadı vardır, 
sureti vardır. Ruhun sesi vardır. Allah sesi sırf ağza vermemiş, ağızda ayan olmuş 
sadece. 
 
Sual: Doğuştan âmâ nasıl hayal edemiyor? 
Elcevab: Yani suretlendiremiyor. Yediği karpuzun şeklini sorsan bilmez. Denizi “şah, 
şah” diye sesiyle biliriz diyor. Ne yaparsanız yapın, ona denizi şekillendiremezsiniz. 
Hayal ne kadar büyük bir nimet anlıyor musunuz? Gel de bunu batıla kullan. 
 
Gözünüzü kapatın ve hayalen köyünüze gidin. Ağaçları, dolaşan tavukları görün. Şimdi 
açın. Bu Allah’ın en büyük nimetidir. Ordaydınız. Ve oranın tesiri nisbetinde tesir 
aldınız. İşte, hayal hayal değil. Hayal aynı zamanda à ona dönüştürmektir. Hayal; 
hayal değil. Hayal; hayalde kalsaydı, cinsellik, gadab, hiddet, mekânı hayal ederek 
bizde tesiri olmazdı. Biz bunları hayal edince, vücud tamamen değişiyor. Yani hiçbir 
şey, ne şekildir, ne sestir, manasızdır, bir garib âlemdir. Dimağ derslerinden sonra iyice 
varlık anlayışı tamamen acayip girift olmuş.  
 
Sual: Suretin kendisi zaten hayal değil mi? Yani âlem-i şehadete giydirilen de 
insandaki bilkuvve karşılığı da ayırt edemiyorum.  
Elcevab: Bir bizim dışımızda Şecere-i hilkat var, bir de insan var. Şimdi insanda 
gösterilince, sureti de, kanuniyeti de, hakikatı da, mahiyeti de insanda olacak. Kâinatla 
gidilince, kâinatta olacak. Kâinatta; âlem-i misaldir. Sureti; âlem-i şehadettir. Yani bizim 
dışımızda olacak. Hayal bizim dışımızda olduğu için, bizim dışımızda gösteriyoruz. 
 
Şecere-i hilkatte âlem-i misal à daire-i ilimde. Mesela elma yemekle, elma ile sende 
uyanan hiç elmaya benziyor mu? Âlem-i misal ile âlem-i şehadet böyle işte. Yani 
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elmayı ısırdın. Sende uyanan var. Tadı uyandı. Bir de sureti zorluyorsun. Tadın sureti. 
Mesela mananın kokusu var mı? Onu en zirvede kadınlar anlar, yoksa biz de anlarız. 
Mesela tarlada çalışıyor kadın, “burnuma çocuğumun kokusu geliyor” diyor. Çocuk çok 
uzakta. Annesinin göğsüne basınç oluyor, “çocuğum aç” diyor. Kendimden de misal 
vereyim. Ben Kuran okurken ister diri kişiler olsun, ister ölü, ufak boyutta karşıma 
dikiliyor. O kişiye dua etmeden önümden gitmiyor. Bu nedir? à mananın surete 
dönüşmüş halidir. “Git diyorum”. Bana cevap veriyor. “Seni kahvede savunurdum, 
nurcuları hep savunurdum. Benim o Kuranda hakkım yok mu şimdi?” diyor. Acaba bu 
bende bir hastalık mı diye öğrenmek için sonra çaktırmadan akrabasına soruyorum. 
Aynen öyle olduğunu cevap alıyorum. Yani mana, nur, feyiz, Kuran cisimleşiyor. 
Tarafgirlik cisimleşmiş. Zina yapan, içki içen, adam öldüren kâfir olmaz. Kâfire taraftar 
olan kâfir oluyor. Kuran okurken karşıma gelen adam kumar oynuyordu ama bize 
taraftardı. Kuran onu alıyor. Aldığına delil, benden gelip alıyor. Bunu hem ahkâm için 
anlattım hem de mana şekilleniyor diye anlattım. 
 
Onun taraftarlığı ile benim okuduğum Kuran’dan hisse gidiyor, ona da pay ediliyor. 
Okuduğumuz Kuran, namaz ve niyaz; şahs-ı maneviye gidiyor ve bize de geliyor. 
Okuduğunuz veya düşündüğünüz bir şeyde pat diye orda gözüküyor biliyorum yani 
bana gönderilen hisse. Karpuzdan dilim kesti gibi o geliyor. Mana şekilleniyor demek 
için anlattım. Mana, feyiz, bendeki irfan ne varsa, ona da hisse gidiyor. Eğer şizofreni 
denilen şey ise gitmemesi lazım ama ben ona Fatiha okuduğum an gidiyor, istesem de 
gelmiyor. Fatiha vermeden asla gitmiyor. 
 
Bu sistem burası için değil. Birazdan ona gireceğiz. Rüya konusuna gireceğiz, hayali 
anlamak için. Rüya; âlem-i şehadette olup, âlem-i şehadetli olmayandır. Burada 
iken orayı yaşamaktır. Mekânda iken, mekânın kaldırılışıdır. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvurdan biri mekân, biri zaman idi. Hangisi hangisi idi? 
Elcevab: Tahayyül mekân, tasavvur zaman. Çünkü düşüncelerimizi sıraya koyarız, 
konuşurken, alırken. Sıralamayı mekân yapmaz, zaman yapar. Mekânsızlığı ortadan 
kaldıran zamandır. 
 
Sual: Tahayyülden önce giriyor her şey, oradan süzüle süzüle iniyor aşağıya. 
Tasavvura atıyor, taakkule atıyor derken böyle devam ediyor. Acaba dimağdaki 
dizilişinde suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet diyebilir miyiz acaba?  
Elcevab: İnsana uygulayalım: 
 
Bu dersler seni hem oraya taşır hem sende ayrışırsa, anlam kazanıyor. Neticesi: âlem-
i gayb, âlem-i şehadette ortaya çıkıyor. Çünkü âlem-i gayb, âlem-i şehadetin 
inkişaının inkişafından ortaya çıkacak. Mısırın patlaması ile ağaç çıkacak. Yani çınar 
ağacı ayrı, çekirdek ayrı değil. Çekirdekten ağaç ayrı şeyler değil. Ahiretle dünya da 
böyledir. Ahiret, dünyadan öte değil. Bize çocukluğumuzda hep Allah ve ben ayrı bir 
şey, ahiret ve ben ayrı bir şey, ahiret ve dünya ayrı bir şey diye öğrettiler. Sureti evet 
böyledir fakat hakikatı hiç öyle değil. Hepsi bende. 
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Hayalin; 

• Sureti        à Tahayyül 
• Kanuniyeti  à 
• Hakikatı     à 
• Mahiyeti     à 

 
Bu dersler; âlem-i gaybı, âlem-i şehadete ayan etmektir. Çekirdekte ağacı görmektir. 
Risaledeki tabir ile “hakikatı aynı zahir içinde görmektir”. Sözler 492: “…hakikatı ayn-ı 
zahir içinde bulmaktır.” Kim bulacak? Arayan bulur. Biz arıyoruz. El yordamı ile, bazen 
fenerle, bazen projektörle. Bunun için geldik bu dünyaya. Şu anda siz kendinizi 
yaşamıyorsunuz. Dünyada değilsiniz dünyada iken. Tefekkür etmek; her şeyin yok 
olduğu andır, kendinden sıyrıldığın andır, hiçbir belirlenişlerin olmadığı andır. 
Yani hiçbir şeyinden haberdar olmuyorsun. Hiçbir varlık yok şu anda. Neyi nerde 
düşünüyorsunuz? Var mı o yer? Düşüncenize bakın. Boşluk değil mi? Bakın bu 
masaya ben dokunabiliyorum. Düşüncenizle dokunun düşündüğünüz yeri. Yok ki. 
Düşündüğüm yer dokunulan yer değil. Şu anda düşünürken yok oluyorsun zaten. Yok 
olduğun için düşünebiliyorsun. Bu nedenle Allah “düşünmezler mi?” diyor yani 
çıkmazlar mı bundan (maddî âlemden). Düşünürken nerede düşünüyorsunuz? 
Düşündüğünüz yer var mı, şu an benim masaya dokunduğum, kitapları ellediğim, 
burası gibi bir yer var mı? Yok, zaten her şeyin yok olduğu andır. Fikir yoldu. Dağın 
tepesine yol yapılmış. O yolun adı fikirdir. Arabanın o yolda gitmesi; tefekkürdür. Sana 
verilen şey irfandır, kemalâttır. Yani arabana yüklenen cevap. Dağın tepesi, Nirvana, 
Fenafillah. Herkesin bir dağı var. Ders yerleri; istasyonlardır. İstasyonda yediğiniz 
ekmek, aldığınız benzin; namazdır. Virajlar çok keskin diyorsanız: Kaderinizin tam 
oluştuğu yerdir o viraj. Sabret. En keskin viraj; şahsiyetinin değişeceği yerdir. 
 
Sual: Bu vücud bulmaz mı? Zahirde vücud bulur mu? 
Elcevab: Bulur tabi, tezahür eder. Mesela koku olarak. Birisini hayal etmeden 
çocuğunuzun kokusunu bile alırsınız. Hadis-i şerifte: “Anneler çocuklarının ensesini 
koklarken, cennet kokusunu alır.” Bu üç buçuk yaşına kadar oluyormuş. O alır, sen 
alamazsın. Bazen mana koklarsınız. Buram buram mana kokar. Deli derler. Âlem-i 
şehadetin delisisin zaten. Desen ki, falan şeyin kokusunu alıyorum, annemin kokusunu 
alıyorum, Yusuf’un kokusunu alıyorum Yakub gibi. Deli derler. Zaten Yakub as’a da 
deli demişler. Sana mı demeyecekler? “Ben Yusuf’un kokusunu alıyorum” demiş, ona 
bunamış demişler.  
 
Mananın, esmanı kokusu vardır, sureti vardır, sesi vardır, ruhu vardır, hayatı vardır. 
“Şey” denilen her şeyin hayatı vardır. Allah’ın dışında vara dönüşmüş “şey”. Bu ille 
atom değil. Hayattan yaratılmış taşlar, topraklar. 
 
Hakikatlı bir rüya-yı hayaliye; “Hakikatlı bir rüya-yı hayaliyede, Birinci Harb-i 
Umumî’nin beşinci senesinde bir acib rüyada benden soruldu:” (Mektubat 273) 
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Hayali rüya. Rüya zannediyoruz. “Hakikatlı bir rüya-yı hayaliyede” à içinde hakikat 
var. Veya hayal; kendisi hakikat. Üstadın rüyasında meclis toplanmış, Üstad çağrılmış. 
Ey felaket ve helaket asrın imanı! Senin de bir reyin var. Mağlub olsak ne olur, galib 
olsak ne olur? Vs. bunlar hep rüyada oluyor. Rüya; rüya değil. Âlem-i misalin, âlem-i 
şehadetteki sofrasıdır; rüya. Mekânsız mekânıdır yani Mekânsızlığı mekândaki 
ifadesidir; rüya. 
 
Rüya-yı hayaliye à rüya mı, hayal mi? Hakikatlı diyor. Rüya değilmiş, hayal değilmiş, 
hakikatmış. Hakikat; hakaik-ı eşya-i sabitetun yani Esma-i İlahiye. Hakikî hakaik-i eşya; 
Esma-i İlahiyedir. Hakikat denilince hemen esmadır bil. “Rüya-yı hayaliye” à rüyadaki 
hayal mi, hayaldeki rüya mı? Hayaldeki rüya. Hayal, gündüz de oluyor. Hayal 
kuruyorsun. Bu tanımlanmazsa, ifade edilmezse, tıpta bir hastalığın adıdır bu gibi 
gözüküyor. Adam gündüz hayal görüyor. Hayalinde rüya görüyor veya rüya ortaya 
çıkıyor. Avam için rüya görmek, uyuyarak olur. Bizim rüya görmemiz için, uyumamız 
gerekiyor. Havas ise; rüyayı görmek için, uyumaya da gerek yok. Âlem-i misal 
açılabiliyor. Sen uyumadan rüya göremezsin ama onlar seninle konuşurken rüya 
görürler. Bunun adı hakikattır. Rüya; âlem-i misale geçmektir. Sen uykuyla geçersin. 
Diğeri koku ile geçer. Ötekisi sesle geçer. Ötekisi tefekkürle geçer. Bazen derste olur. 
Bakarsın birileri belirlenmiş. Bunu anlatmaktan da çekinirsiniz. “Allah Allah, orda o zat 
vardı”. Düpedüz gündüz ortasında derstesin, iki tane perde açılıyor. Hayale geliyorsun, 
hayalde o zat ortaya çıkıyor. Bir bakıyorsun Üstad. 
 
Nokta-i Nazar: 
 
 
 
 
 
 
 
Hayal aynama hem âlem-i misal yansıyor, bir de ben yansıyorum. Benim fikirlerim 
hayal aynamda da aynen bulunuyor. Dimağımın bütünlüğü hayal aynama yansıyor. 
Bunlar bana ait olan. Hakikatlı rüya-yı hayaliye benden hayal aynama gelendir, âlem-i 
misalden gelen değil. 
 
Üstad bize hitap ederken bizim bildiğimiz lisanı kullanıyor. Senin bildiğin rüya diyor. 
Sonra bizim bildiğimiz hayali kullanıyor. Bizim bilmediğimiz bir yöntemle. Onu biz 
bilmiyoruz à hakikatlı, esma. Bu nokta-i nazarın doğru: üç tane var. Bir hayal aynası, 
bir insandaki hakikatlar, bir de âlem-i misal. Birbirine girmiş. Rüyadaki hayal mi, 
hayaldeki rüya mı? Hayaldeki rüya. Biz suretteyiz, hakikatın sureti. Bizim rüya 
görmemiz için, uyumamız lazım. Onlar ise öyle insanlar ki, gündüz seninle konuşurken 
hayal ediyor, hayalde rüya görüyor, rüyada da üçüncü bir şeye giriyor. O da hakikat. 
Hakikata giriyor. Dört oldu: 1.Sen à 2.Hayal à 3.Rüya à 4.Hakikat. Hayal ediyor, 
hayalde rüya görüyor. Rüyada hakikata atlıyor, öteye, hakikata geçiyor. Hepsi birbirine 

 Tahayyül 
Tasavvur 
Taakkul 
Tasdik 
İz’an 
İltizam 
İtikad 
 

Alem-i 
misal 

Hayal 
aynam 
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bağlı olarak gelişiyor. Birbirinden bağımsız değil. Farklılık surette. Dal, meyve, koku, 
kütüğün kokusu meyvenin kokusundan farklı. Fakat çekirdekte böyle bir şey yok. 
Çekirdekte 1,1,1,0,0,1 diye yazılım var. Burada farklı. Bu nedenle bu âleme fark âlemi 
denilmiş. Bil kıymetini. Cennet çekirdek gibidir. Her şeyin her şey olduğu, her şeyin her 
yerde olduğu yerdir cennet ama keyif alamazsın. Cennette lezzet alamazsın, burayı 
görmedikçe. Cennetteki bekayı anlamazsın, bu faniyi görmedikçe. Âdem as fani 
zannetti, ki o meyveyi yedi beka bulayım diye. İşte Allah bekayı anlaman için burayı 
verdi. Biz ama bunu bedene çevirince, belamızı bulduk. Bekanın bizdeki alameti ile 
Bâki-i Zülcelal’i anlamlandırmak gerekirken, o beka ile kendimizin bekasını istedik, 
kendimize yönlendirdik, kendimize döndürdük o bekayı. Bu bedenin bekasını istedik. 
Bunun bekasını isteyince “Dil bekası, Hak fenası istedi mülk-ü tenim, Bir devasız derde 
düştüm, ah ki Lokman bîhaber!” (Şualar 60). Böyle isteyince, devasız derde düştüm. 
Deva yok. Lokman hekim dahi bulamadı devasını. Ne zaman sen o bakiyi 
anlamlandırmak için verilen o hakikatı, o beka arzusunu Baki’ye çevirirsen, bu bedenin 
bekasını aramazsın ve ölüm terhis olur. Ölümün acısı, azabı bedendir. O arzu-yu 
bekayı bedene çevirince, bedelini onunla ödüyoruz. 
 
Said Nursî Hazretleri seninle konuşuyor veya Geylanî veya İmam-ı Rabbanî Hazretleri 
seninle konuşuyor. O anda seni hayal ediyor, hayalde rüya görüyor, rüyadan da senin 
hakikatına geçiyor ve sana hitap ediyor. “Evladım, şöyle yap” diyor. 
 
Hakikatlı rüya-yı hayaliye à hakikattır ve hayali rüyada değil, hayalin içerisinde rüya. 
“Hakikatlı bir rüya-yı hayaliyede, Birinci Harb-i Umumî’nin beşinci senesinde bir acib 
rüyada benden soruldu:”à Oraya girmiş Üstad. Savaş var. Hayal âlemi yani âlem-i 
misal açılıyor. Orada rüya oluyor à âlem-i mana. Sonra esmaların iktizalarının tecelli 
ettiği hakikata giriyor. Sözler 715 de “misaliler bana sordu” diyor. Misalîlerden kasıt, 
ötelerdeki adamlar. “Misalîler meclisi” diye geçiyor. 
 
(Dersin makbuliyetine alamet olarak gelen bir tevafuk): “Amma Cennet-in uzaklığıyla 
beraber âlem-i bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan 
meyve alınması ise; evvelki iki temsil sırrıyla anlaşıldığı gibi, bu âlem-i fâni ve âlem-i 
şehadet ise âlem-i gayba ve dâr-ı bekaya bir perdedir. Cennet’in merkez-i kübrası 
uzakta olmakla beraber, âlem-i misal âyinesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi 
mümkün olduğu gibi, hakkalyakîn derecesindeki imanlar vasıtasıyla, Cennet’in 
bu âlem-i fânide -temsilde hata olmasın- bir nevi müstemlekeleri ve daireleri 
bulunabilir ve kalb telefonuyla yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeleri 
gelebilir.” (Lem’alar 282) 
 
Nokta-i Nazar: Bir hayal kuruyorsunuz, hayalde bir rüya görüyorsunuz, rüyada 
hakikata gidiyorsunuz olayı bu metinde apaçık söylenmiş. 
 
Merkez çok uzak ama burada. Lem’alar 281 de: “…semavat âlemi, yalnız âlem-i 
cismanîye bakmıyor; belki âlem-i ervahı ve âlem-i melekûtu tazammun ettiğinden, bir 
cihette perde altında âlem-i şehadeti ihata etmiştir.” Yani buz, suyu ihata etmiş. Ama 
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buz; suyun dışa vuruşudur, vücud-u haricîsidir. Buz; âlem-i şehadete misal. Buz; suyu 
ihata etmiş. Âlem-i şehadet; âlem-i gaybı, Cennet-Cehennemi ihata etmiş. Ama 
âlem-i şehadet; âlem-i gaybın ve Cennet-Cehennemin yani melekûtun donmuş 
hâlidir, vücud-u haricîsidir. 
 
Ne kadar şükretsek azdır. Bu pazar günü yaz zamanı Allah bu derse muhatab edip, 
sabah sabah yatağımızdan kaldırıp bu pazar dersine getirten Allah’a, Allahlığın 
hatırına, beşeriyetimizin iktizası olarak yaptığımız günahlarımızdan dolayı elimizden 
almasın. Âmin. Bu nimet-i İlahiyesini ziyade eylesin, âmin. Beşeriyetimizin iktizasıyla 
yaptığımız günahları vesile ve basamak veya bahane yaparak, Ya Rabb-el âlemin! 
Allahlığın hatırına, vermiş olduğun bu nimet-i İlahiyeyi elimizden alma Allah’ım. Âmin. 
 
Devamında: “Hem âlem-i bâkiden ve dâr-ı bekadan olan Cennet dahi, hadsiz 
uzaklığıyla beraber, yine o daire-i tasarrufatı, perde-i şehadet altında, her tarafta nuranî 
bir surette uzanmış, yayılmış.” Sende hep kardeşim, sende! Yayılmış, oralar buralarda 
(sende). Oralar açılsın istiyorsun. Oralar burada (sende). Haritada. Tuz Gölü nerde, 
Sinop nerde? Uçakla gitmene gerek yok. Açarsın haritayı, bakarsın. 1/1.000.000 defa 
ufaltılmış. 1 bölü nihayetsiz ufaltılmış âlemler sende. Harita kalb. Kalb için harita diyor, 
ruzname diyor, çekirdek diyor, hakikat diyor. “Hakikatlı bir rüya-yı hayaliyede” à 
hakikatlı yani içi esma.  
 
Hakikat nedir? à Esmanın açılımlarının birbiri üzerine cereyan etmesi demektir. 
Esmaların birbiri içerisinde birbirinin hükmünü ortadan kaldırmadan her birisinde her 
bir esmanın âyân olması demektir. Birbirinin içerisinde birbirinin hükmünü ortadan 
kaldırmayıp, birbirinin hükmünün birbirinin içinde ortaya çıktığı andır veya o andaki 
insandaki uyanışlardır; hakikat. Esma birbiri içerisinde cereyan ediyor. Mesela celalî 
ve cemalî esmalar birbiri üzerine kendi hakikatlarını ayan edince, ortaya çıkan üçüncü 
bir şey var; o da kemaldir. Celal + Cemal => Kemal. 
 
Sual: “Rüya-yı hayaliye”, hayal içinde rüya mı, rüya içinde hayal mi? Hangisi? 
Elcevab: Hayal içinde rüya. Rüyada hayal. İkisi de olabilir. Hangisi olduğunu 
gidişimizde anlayacağız. Şudur dersek, hakikata zulüm olur. 
 
Metnin izahı: Hayal, hayal değil. Üstadı meclislerine davet ettiler, Üstad da gitti. Bu 
hadise hayalinde oluyor. 
 
Görüyor musun, hayalin ne demek olduğunu. Hayal; kurgulanan bir şey değil. Bazen 
sizin hayaliniz sizin hayalinizin dışında, ihtiyarınızın dışında, iktidarınız dışında size 
müdahale ediliyor, orası açılıyor. Mesela telefonuma resim veya ses kaydı geliyor. Biz 
beklemiyoruz. Telefon duruyor ve ekran açılıyor hemen, açığa çıkıyor. O resim, o 
video, o ses kaydı giriyor, bana rağmen. Bazen da sen indiriyorsun. Sen gidip 
alıyorsun. Bizde, biz gidip alıyoruz hayalle. Çok azdır bize rağmen bizim hayalimize 
girenler. Hayalimizi açıyorlar ve içine koyuyorlar. Bazen birden bir mana geldiğinde 
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hayret ediyorsun. Niçin? Çünkü seninle alakası yok. Böyle bir şeye teveccüh 
etmemiştin. 
 
Sual: Bir istem dışı var bir de istemli de var. Ben hayal ettim. Köyümdeki çeşmeye 
gittim. Bir de sohbette iken dalıyorum, istem dışında bir yere gidiyorum. Bunu tefrik 
etmek mümkün mü? 
Elcevab: Mümkün ama usta olman lazım. Eğer usta değilsen, birbirine geçişler 
olduğunda şeytan istifade edebiliyor. Hayali hakikat, hakikatı da hayal gösterebiliyor. 
Tefrik edemezsen hayali hakikat, hakikatı hayal şeklinde birbirine mezceder. Tefrik 
eden, ehass-ı havastır. 

 
Rüya: Misalî âlem. Bu âlem hayale açık. Buraya hayalen giriliyor. Ehemmiyetli 
hakikatlara ulaşılıyor. 
 
Sual: Rüya bir âlem mi? 
Elcevab: Evet. Şöyle bir sıralama var: âlem-i şehadet - hayal - rüya - âlem-i gayb. 
 
Sual: Rüya âlemine âlem-i menam mı deniliyor? 
Elcevab: Evet. Rüya; âlem-i şehadet ile âlem-i gayb arasında bir köprüdür deniliyor. 
 
Nasıl ki Latife-i Rabbaniye ile âlem-i şehadet ile âlem-i gayba karşı Levh-i Mahfuzun 
cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin nümunelerini alıp buraya getirmeye vesile olduğu 
gibi. Hayal de âlem-i misalîdekileri buraya, burayı da âlem-i misalin dairesi olan 
Levh-i misaliye taşır. Hayal; âlem-i misale buradan oraya hem dildir hem de 
gözdür hem de koridordur. 

  
“Hakikatlı rüya-yı hayaliyede”: Rüya uyuyunca. Hayal ise her daim var. 

 
Rüyayı, uyanınca anlarsın. Hayali her daim anlarsın. Hayalde iken, hayalde olduğunu 
bilirsin. Fakat rüyada iken, rüyada olduğunu bilmezsin. Bu nedenle rüyadan daha ciddi 
bir hakikat hayal. Hayaldesin, hayalde olduğunu bilirsin, keyif alırsın. Rüyada, rüyada 
olduğunu bilmezsin, keyif alırsın. Rüyada, rüyada olduğunu bilirsen, keyif gider. Hayal 
kurarken, hayal olduğunu bildiğin halde keyif alıyorsun. Hayal ettiğin zaman, hormonlar 
aynı çalışıyor. Sanki realiteden hiçbir farkı yok. Aklın şöyle bir akılsızlığı var: gözden 
gelen resmi, hayalden gelen resmi, kulaktan gelen sesi, hayalden gelen sesi à aynı 
kabul ediyor. 
 
Sual: Rüyada, rüyada olduğunu bilsen, keyif alamaz mı? 
Elcevab: Alamazsın. 
 
Sual: O zaman ikisi arasında korkunç fark var? 
Elcevab: Var, işte onu anlatmaya çalışıyorum. 
 
Nokta-i Nazar: Şehid ile şahid gibi arasında fark var. 
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Rüyada keyif alabilmen için, rüyada olduğunu bilmemen gerekiyor. Üstad söylüyor. İki 
kişi rüya görüyor diyor. Birisi rüyada olduğunu bilmez, diğeri de rüyada olduğunu bilir. 
Rüyada olduğunu bilen keyif alamazken, aynı rüyayı gören rüyada olduğunu bilmiyor 
ve çok lezzet alıyor. Hayal ise öyle değil. Rüyada, şekiller âlemindesin. Rüyayı görmen 
için, uykuya geçmen lazım. Hayal ise, rüyadakilerin hepsi burada var. Rüyada şekil 
görüyorsun, ses duyuyorsun. Ama rüya uyumana muhtaç. Hayal ise, sesi de duyarsın, 
şekli de görürsün ama uykuya muhtaç değil. Ve hayalde olduğun halde, hayalde 
olmamış gibi keyif alırsın. Çünkü hayal daha kesiftir, daha cami’ olur. 
 
Sual: Hayal nasıl daha kesif oluyor? 
Elcevab: Şu anda hayal kurabilirsin ama rüya göremezsin. 
 
Sual: Ama hayalin içinde rüya da var? 
Elcevab: Var, işte kaliteli olduğundan. 
 
Hayal ile rüyanın dört farkı: 
1. Şu an hayal görebilirsiniz ama rüya göremezsiniz. Hayal burada. Kesife daha 

yakın olduğu için daha cami’. 
2. Hayal ettiğimiz zaman, hayal olduğu halde, realiteymiş gibi, aynıymış gibi 

keyif alıyoruz. Ama rüyada, rüyada olduğunu bilsen, keyif alamazsın. 
3. Rüyayı görebilmen için, hayal olması lazım. Ama hayali hayal edebilmen için, 

rüyaya ihtiyacın yoktur. Hayal, rüyayı kapsar. Rüya, hayali kapsamaz. Rüyanın 
hayale ihtiyacı var. Hayalin rüyaya ihtiyacı yoktur. 

 
Çünkü uyku bir derece ademe misaldir, ademîdir. Adem; vardır ama yoktur. Adem; 
varlığın yokluğudur. Adem; vücudun yokluğudur. Ona “sıfır” örnektir. En güzel örnek 
de uykudur. Uyku; varın yok olduğu andır, varlığın yok olduğu andır. Var da yok.  
 
Ademe misaller: 
1) Bütün sayısal değerleri gösteren gösterge sıfırdır ama kendisinin sayısal hiçbir 

değeri yoktur. 
2) Karadelikler âlemde vardır ama her şeyin yok olduğu andır. 
 
Karadeliklerin insandaki karşılığı uykudur. Uyku, ademîdir. Her şeyin yok olduğu, her 
şeyin dürüldüğü, her şeyin sıfırlandığı andır. Varsın ama yoksun. O zaman “varlığın 
yokluğudur” denilir. Çünkü uyku anında hiçbir belirleniş yoktur. Var mısın? Senin 
dünyanda yoksun. Ama hakikatta varsın. 
 
Nokta-i Nazar: Peygamber asm’ın böyle bir uykusu yokmuş. “Gözlerim uyur ama 
kalbim uyumaz” buyurmuş.  
 
Sual: Hiç olmamış mı acaba? 
Elcevab: Geylani der ki: “Uyku gaflettir.” Allah Resulünde hiç gaflet olmamış. 
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Bu zamanda uyku, psikolojik tedavi olarak kullanılıyor. Kendini yönetemeyeni 
uyutuyorlar. Kendini tanımak, kendini yönetme hakkını veriyor. Kendini 
tanımıyorsan, kendini yönetme hakkın yok. Yönetileceksin o zaman. 
 
4. Uykunu sen yönetmiyorsun. Uykuya geçmek sana ait ama geçtikten sonra ne 

göreceğin senin elinde değil. Burada hayali sen kurarsın, rüyada ise orda sana 
kurarlar. 

 
Sual: Hem hayal için hem rüya için iki ayrı latife olması gerekmiyor mu? Bilmek akılla 
alakalıdır. O zaman rüyada akıl yoktur? 
Elcevab: İki tane akıl var demiş Ulema. 1.akl-ı maaş ve 2.akl-ı maad. 
 
Sual: Birinci ve ikinci şuur gibi mi? 
Elcevab: Gibi. Akl-ı maaş; dünyadaki zekâvettir. Menfaat ve çıkarları, iyi mektep 
okuyor, doktor oluyor, zekâ yani. İyi sahtekârlık yapar, iyi aldatıyor, iyi ticaret yapıyor. 
Akl-ı maad ise; ahiret merkezli dünyayı yorumlayan akıl. Mihengi, referansı oradan 
almış. Akl-ı maad; âlem-i gayb, Allah menşeli yorum, izah etme. Pergeli oraya koymuş, 
kalemin ucu ise burada. Burayı (şehadet âlemini) oraya (ahirete) göre yorumlar. Burayı 
buraya göre yorumlayana zeki, burayı oraya göre yorumlayana akıllı denilir. Âlem-i 
şehadeti âlem-i şehadete göre izah edip yorumlayan; zekâvettir, zekidir. Âlem-i 
şehadeti âlem-i gayb merkezli, Allah merkezli yorumlamak; akıldır. İşte “Yaakkilun, 
taakkilun, efela yetefekkerun, efela yetedebberun” yani “düşünmezler mi?” 
“Düşünüyorsam, o zaman varım” diyen kişi buradan almış. Varlığı anlamlandıran, 
düşünmektir. Varlığının şuurunda mısın, farkında mısın? Düşünmüyorsan, varlığının 
farkında değilsin. Bu masadan ne farkın var? Yediğin çilek, lezzet aldın o kadar. Şimdi 
var mı? Lezzet yoktu, çilek yedik lezzet aldık, çileği yuttuktan sonra lezzet var mı? 
Yemeden önce lezzet yok, yedikten sonra lezzet yok, iki yokluk arasında var mı? Ne 
zaman var? Eğer muhatab-ı İlahiye olur, Esma-i İlahiyeye âyinedarlık yaparsan, 
bu anlam bulur. Yoksa hiçbir şey yoktur. Kâfirin nazarında ne geçmiş vardır ne 
gelecek vardır. Allah olmayınca kâfir için, gelecek zaten yoktur, madumdur. Geçmiş 
zaman zaten yoktur, kaybolmuş. İki yokluk arasında sıkışmış çıldırıyor. Darağacı bu. 
Geçmiş ve gelecek salıncağın iki ucu. Burada sallanıyor. Sağlam zeminde değil. 
 
Hayal; âlem-i misale buradan oraya hem dildir hem de gözdür hem de koridordur. 

  
“Hakikatlı rüya-yı hayaliyede”: Rüya uyuyunca. Hayal ise her daim var. 
 
Hayal daha cami. Hayal; buradan oraya açılan ve ihtiyar ve iradeyle yapılan. Rüya ise; 
sen buradan sıyrıldığın zaman oranın sana müdahalesiyle olan bir şeydir. Yani sen 
ısmarlamalı bir rüya göremezsin. Ancak dinî rüyalar hariç à istihare namazı gibi. O, 
adreslemektir. “Bu kararım doğru mu?” diye ötelerden onaylattırmaya çalışmaktır. 
 
Rüya: Âlem-i şehadetin kapanması, Âlem-i gaybların açılması. 
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Rüya; âlem-i şehadetin kapanmasıyla âlem-i gaybın açılmasının arasıdır. Âlem-i 
şehadet ile âlem-i gayb arasında berzahtır. Yani rüya olabilmesi için, uyku şarttır. Hayal 
için uyku şart değil. Hayal ile o âlemi tıklarsın, o âlem sana iade-i ziyaret edebilir veya 
etmez. Ama rüya öyle değil. Rüya, kasten iradeyle kapı çalmak değildir. Onların 
insafına kalmış. 
 
Orayı ve oradakileri görüp seyretme, o mekânlara gitme veya o mekânları 
kendine hazır etme sistemi; hayal. 

 
Allah-u âlem:   Rüya        à âlem-i gaybın üzerinin açılması. 

            Hayal ise à münasebet sistemi, zemini. 
 
Rüyada o âlemler açılıyor. Çünkü rüya için uykuyu kullanıyorsun. Rüyada bazı hazlar 
oluyor, öteler açılıyor. Bu rüyayı, hayal kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Hayal ile kasten 
biz oralara gidiyoruz. Gittiğimiz zaman oradan cevaplar geliyor. Rüyaya verilen 
cevaplar gibi yani yemek yiyorsun, içiyorsun, gusül yapıyorsun, bir sürü şeyler oluyor.  
Hayal ile de oluyor. Hayalin içinde rüya var. 
 
“Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim, baktım ki bana der:” (Mektubat 309) “Zihin” 
derken pergeli vicdana koyun. 
 
Sual: Hayalde, hakikatı görüyorsunuz. O hakikatte fikirle mi yürüyorsunuz? 
Elcevab: Evet. Hayalin içinde fikir var, akıl var. Mesela birisini hayal ederken 
konuştuğunu dinliyorsun. O kişiyi hem konuşturuyorsun hem dinliyorsun. Camidatı ve 
her şeyi konuşturuyorsun. Mesela yarın yapacağın bir ders için orada bulunacak 
kişilerle empati yapıp ne sorabileceklerini hayal edersin. Bu sefer Risale-i Nurun 
dersleri sana açılır.  
 
Sual ve Soru; Risale-i Nur’u anlamanın en tesirli yolu à Risale-i Nur’a soru 
sormaktır. Yani okuduğun paragrafa “nedir bu veya ne değildir bu?”. Bu senin 
söylediğin âlem-i şehadette midir yoksa insanda mıdır? Sual sormak, ilmin yarısıdır; 
“Es suali nisbi ilm”. Sual sordun mu? İlmin yarısını aldın. Sual; âlem-i mananın, insanın 
tahayyül ve tasavvuruna verilen uyanıştır, düşen manadır. Soru ise; o düşen manayı 
kalıplamaktır, ahzetme yoludur. Yani kendine mal etme yöntemidir. Sual bize gelen 
kuşa misal, soru o kuşu ayağından bağlamaya misal. Soru, soru değildir. Mana geliyor. 
Gelen manayı kapmak istiyorsun ama kalıp yok, yöntem yok. Soru sorarak yardım 
istiyor. Misal verince o mana sende oturuyor. Alameti “haa!” dır veya “hımm” diyorsun. 
Sual; o tanımlayamadığın, izah edemediğin, mantığını kuramadığın, gelen ilhamları -
soru sormak ilhamî olur, şeytanî de olur, melekî de olur- muayyenleştirmek, 
netleştirmek için uçak pisti hazırlamak, uçağın inmesini sağlamaktır. Yani gayr-i 
muayyen, tanımı olmayan ama bu gelen mananın senin zihninde “tın tın tın” etmesi, 
onu mahzetmek, kendine mal etmek için hemen bir yöntem istiyorsun uçak insin, sana 
mal olsun diye. Yöntem bilmiyorsun. Karşıya “bana bir yöntem ver ki bu gelen mana 
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bana mal olsun” diyorsun. “Aynen şuna benziyor, şu şudur” vs. gibi örnekler sana 
verildiği anda o uçak iniyor. Biz âlem-i mananın ikide bir kapısını çalıyoruz. Ziyaret 
etmek istiyoruz. Onlar da iade-i ziyaret ediyorlar. İade-i ziyaret edenlerin alameti à 
1.vahiydir. 2. şümullü ilhamdır. 3.ilhamdır. 4.sünuhat, tuluat, işârât, rumuzattır ve 
5.sualdir. O gelen manayı kendine mal etmek için. O gelen yuvarlak buhar gibi 
tanımlanmamış manayı sende anlam kazanması, sana mal olması için ortaya 
koyduğun yöntemin adıdır; sual. 
 
Nokta-i Nazar: Soru; mananın ademidir. Yani o mana o soruda taayyün ve teşahhus 
edip sana mal oluyor.  
 
“Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim, baktım ki bana der:” Kulağımla dinledim 
demesi gerekirken hayalen dinledim diyor. Üstad Lem’alar 249 da: “İşte bu hakikatı, 
kulağımla değil gözümle işitiyordum.” diyor. Mesela hayal kurduğunuz, sevdiğiniz, 
alakadar olduğunuz, cevabını istediğiniz vs. hayal kurunca şekil, mekân, ses oluyor. 
Hayalen koku bile var. Hayali koku yaparsanız, zevk alırsınız. Koku hayal edilir, 
dokunma hayal edilir, ses hayal edilir, mana hayal edilir, hayal hayal edilir. O kadar 
cami’dir. Mananın hayali olduğu gibi, kokunun da hayali var. 
 
Serbest bölge olduğu için koca Üstad gibi bir zatın serbest bölgesindeki hayaline ses 
atıyor. “Hayalen dinledim” à serbest bölgeye ses atılıyor. Üstad, hayalen dinledim 
diyor. Yani serbest bölgeye atmışlar. Bazen birden sanki bir ses gelmiş gibi olur. 
Aslında ses yok. Kafaya atmışlar. 

 
“Hayalen zevk ettim, hayalen gördüm, hayalen gittim, hayalen anladım” diye geçen 
yerleri hatırlayın. Serbest bölgeye atılanları, o sesi dinliyor. Bununla şunu demiş oluyor: 
Serbest bölge. Eğer birden garip sesler duyuyor, bir şey gördüğünü zannediyorsan 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 
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korkma. Cinler serbest bölgeye bir şey attı, başka bir şey değil. Allah ve melekleri; 
vehim, vesvese, korku, vahşet ve dehşet vermezler. 
 
“Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim, baktım ki bana der:” Serbest bölge olduğu 
için koca Üstad gibi bir zatın serbest bölgesindeki hayaline ses atıyor! Hem 
Ramazan’da. Hem İstanbul Bayezid camisinde. Hafızların sesleri içinden. Üstad gibi 
asrın imamının dimağına sesi atabiliyor! 

 
“Sen Kur’an’ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bîtarafane muhakeme et, öyle bak. Yani 
bir beşer kelamı farz et bak. Acaba o meziyetleri, o zinetleri görecek misin? Hakikaten 
bende ona aldandım. Beşer kelamı farzedip öyle baktım…” diye devam ediyor. 

 
Üstad geçici aldanmış. Yani onun baktırdığı gibi bakmış. Peki, tüm bunlar ramazanda 
nasıl oluyor? Hem Ramazanda, hem de hafızlar Kur’an okurken, hem koca 
Bediüzzaman’a! Tüm bunları alt alta toplarsan garib değil mi? 
 
Şeytanın böyle âli mecliste ne işi var diyorsun? Bayezid’de ne işi var diyorsun. Şeytan 
Kâbe’de var. Hem buraya misal Peygamber efendimiz (sav) ve sahabeleridir. Allah 
Resulü sahabesiyle sohbet ederken kapı çalıyor. Bütün sahabeler burada iken kim var 
ki dışarıda diye şaşırıyorlar. Hz Ömer eli kılıçta bir emir bekliyor sadece. Allah Resulü: 
“Dur ya Ömer! Üzerine lanet olunan iblis geldi.” böyle deyince bütün sahabeler kılıcına 
sarıldı. Peygamber asm: “Böyle bir meclis-i âliye gelemez. Geldiyse, demek bir vazifesi 
var, bize söyleyeceği bir şey var. Müsaade et, bakalım ne diyecek.” Şeytan Allah’ın 
selamı ile giriyor. Allah Resulü selamı onun üzerine vermiyor.  
 
-“Allah’ın selamı, Allah’a iman edenler, tevhid edenlerin üzerine olsun!” diyor.  
-“Söyle, niye geldin?”  
-“Ben gelmezdim ya Muhammed! Ama her şeyin sahibi olan Hâlık, Allah, Rabb-ül 
âlemin beni gönderdi.”  
-“Doğru diyeceğini nereden bileceğim?”  
-“Doğru demezsem, Allah beni hak ile yeksan edeceğini söyledi.”  
-Peygamber asm soruyor: “En çok sevmediğin insan kimdir?” 
-“Seni, ya Muhammed.” diye böylece konuşmaları devam ediyor. 
 
Üstad Bayezid camisinde hafızları dinlerken şeytan karşısına dikiliyor. Onun sesini 
duyuyor. Kendisini ama görmüyor. Hayal sesi alıyor. Hayalen dinledim diyor. Hayalen 
ses dinlersiniz, hayalen koku alırsınız, hayalen düşünürsünüz, hayalen taşınırsınız, 
hayalen sıyrılırsınız, hayalen battaniyenin altına girersiniz. Çünkü hayal, hayal değil. 
Âlem-i misalin, âlem-i şehadete veya insana taşınmasının adıdır; hayal. 
 
Kur’an’ı dinlerken şeytanın sesi geliyor. Hafızların seslerinin içerisinde bir ses bu. 
Ramazan’da şeytanlar bağlanır. Hal böyle iken koca Üstadın dimağına nasıl atıyor 
şeytan? Çok garip! Üstad aldanmış derken, tahayyül-ü küfür küfür değil, tasavvur-u 
küfür küfür değil. Serbest bölgede oluyor çünkü bu olay. 
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İlzam: Muaraza ve muhakemede delil göstererek muhalifini susturmak. Iskat ettirmek. 
Söz ve fikirde galibiyet. İsnad ve isbat etmek. 
 
İfhâm: İkna edip sükût ettirmek. Delil göstermekle ve isbat etmekle galib etmek. 
 
Iskat: Düşürmek. Aşağı atmak. Hükümsüz bırakmak. Silmek. 
 
İfhâm: Sorusuna cevap, sorusuna soru sorarak bitirmektir. Mesela “Allah var mı?” diye 
soruyor. Sen de: “Yok mu?” diyerek bırak o cevap versin. “Sen insan değilsin!”à 
“Hakikaten insan değil miyim?” “Gitme!” à “Hakikaten gitmemem mi lazım?”. Çünküleri 
sen doğurursun. Savunmada sen ol, hedefte olma! 
 
Ramazanda dışarıdaki şeytan bağlıdır ama kendi şeytanımız var içimizde, o üflüyor. 
Allah Resulü “Benim şeytanım iman etti” derken, Allah’a isyan eden şeytandan 
bahsetmiyor. Herkesin bir şeytanı var. O insanla beraber doğar. Ramazanda o genel 
şeytan bağlı. O şeytanın insanda karşılığı var. O aktif. O sende ama sen o değilsin. 
Neye benziyor? Şehirde meyhane de var, cami de var. Sen o şehirde oturmakla ne 
âlim oluyorsun ne de sarhoş. Sen, sensin. 
 
 
05.05.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
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1.Mukaddime: 
Benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim 
ruhum, ben olan ben=ene. Eneyi de birisi almış. Ben olan benden daha arkada bir şey 
yok. Yok’un yok’u varmış. “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” Ene emanet 
verilmiş. Yok olan varlık à ene, benlik. Eneyi birisi emanet aldı. Üç tane yapı bundan 
çekinmiş. Tesadüf yok. Risalede şöyle geçiyor: 1.gök 2.zemin 3.dağ. Bunlar emaneti 
almaktan çekindiler. Kur’an “göklere teklif ettik” diyor. Kim var ki orda? Sözler 535: 
“Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu…” olmayan bir şey korkar mı, 
çekinir mi? Çekiniyor ve korkuyor. Gök, zemin, dağ à bunlar tabirdir, Kur’anın 
tabirleridir. (Bak Sözler 535 deki ayete!) Bunlar emaneti almaktan korkuyorlar. Demek 
ki alabilir bir yapısı var. Tahammülünden çekiniyor ve korkuyor. Hâşâ Allah mantıksız 
bir şey söyler mi? Kaldıramayacağı birşeye kaldır diye teklif etmez. Bu masaya teklif 
etmez. Teklif edilen var. 
 
Sual: Teklif edilen onların müekkel melaikeleri, mümessilleri olmasın? 
Elcevab: O zaman melaikelere teklif ettik denilirdi. Melaikeler Allah’ın emrinde 
duruyorlar. İşârât-ül İ’caz sf. 210 da: şeytanın küfrü sirayet etti, diyor. 
 
Kur’an’da gök nedir? Neyin dışa vuruşudur? Zemini 14.Lem’anın 2.makamında 
hatırlarsınız. Üç tevhid-i rububiyet var: Arz siması, insan siması ve kâinat siması. 
Besmeleyi kaldıramıyor ama onda ortaya çıkıyor. Besmelenin vücud-u haricîleri. 
Kâinat deniliyor orda, şecere-i hilkat değil.  
 

• Gök   à Ruh            ene’yi almaktan 
• Zemin  à Kalb           tahammül edememişler 
• Dağ      à Dimağ        korkmuşlar. 

 
Gök, zemin, dağ à korkuyorlar, tahammül edemiyorlar. Bir kere Allah bunlara teklif 
ettiğine göre, teklife uygundur. Neyi teklif etti? Ene’yi. Ene ne idi? Her şeye sahiplenen.  
Bazı şeyler hemen denilmez. Çünkü mana alt üst olur. Sözler 535: “…emanetin 
müteaddid vücuhundan bir ferdi, bir vechi ene’dir.” Bu emanete âlimler 1.Kur’an 
demişler. 2.insanlık demişler. 3.Kâinat demişler. Verilen emanet. Çok az, batıncılar 
Ene diyor. İmam-ı Rabbanî hazretleri bunlardandır. 
 
Bir okyanus hayal edin. Gök var. Sahili yok. Dibi yok. Külliyatta dağ à dimağdır. Her 
peygamberin bir mağarası var; dimağ. Zemin için; küre-i arz, kalb, Kâbe, arş= aynıdır. 
Gökler ise; ruhu simgeliyor. Ruha teklif etmiş ene’yi, o da alamamış. Bunlar ene’yi 
almaktan tahammül edememişler ve korkmuşlar. Ne acayip bir şeymiş ki, kimse almak 
istemiyor. Sorumluluk almak istemiyor. Alınca, sana bir şey yüklüyor demek. O bir şey 
tanımlanarak geldiği için, seni tanımlıyor, seninle de tanımlanacak. Allah dağa teklif 
ettiğine göre dağ, bizim bildiğimiz dağ değil. Sen küçük oğlunu bu derse getirsen, 
uygun olmaz, böyle bir şey teklif edilmez. Demek Allah teklif etmişse, o şey ona 
uygundur.  
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Bu derse vakıf dahi olsa almıyoruz. Her cemaatten bir vakıf gelmek istiyor bu derse 
ama yerimiz ufak ve başka bir sebebi de var. Bu dersler vakıf olmaya bakmıyor. Başka 
bir gönül işi bu. Bu haritalı enfüsî dersler bu başka bir şey. 
 
Ene’yi birisi almış. Son nokta buydu -ene- bizde. Ruh almamış, kalb almamış, dimağ 
da almamış. Bunların cemi insandır. Emaneti alan kim? 
 
Nokta-i Nazar: Zalimliğin ve cehaletin beraber olduğu kim ise… 
 
Nokta-i Nazar: Adem… 
 
Allah var iken hiçbir şey yoktu, elan da böyledir. Bu âlem-i şehadeti yarattıktan sonra 
bu tasnifler bizim için yapılmış. Aslında hepsi tek hakikattır. Allah’ın esması varlığın, 
cilve, cemal, nakış, sanatıdır. Onların kaynağı. Aslında hepsi tek hakikattır. Anlamak 
için bize böyle denilmiş. Allah’lık hakikatı. Ama bizim Allah hakkında şu andaki bilgimiz, 
konuştuğumuz Esma-i Hüsna’daki Allah, Bismillahirrahmanirrahim deki Allah’tır. Daha 
sıfattaki Allah bizde yok henüz. Biz hep esmadaki Allah’tan konuşuyoruz. Sıfat, 
Şuunat, Mahiyettekileri bilmiyoruz ama haberimiz var. Mesela Şuunat-ı Zatiyenin bizde 
karşılıkları var: Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe vs. 
 
 
Mahiyet-i zatiye     Şuunat-ı zatiye   Sıfatlar   Esma-i Hüsna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allah var iken, hiçbir şey yoktu, sonra Mec’ulü yarattı. 
 
Sual: Yaratıldı mı? 
Elcevab: Yaratılmadı da, taayyün etti. Taayyün ve teşahhus. Şualar sf. 9 da geçiyor. 
 

eneler 

Mec’ul 
 Nur-u 
Muhammedî 
asm 
 

A 
R 
Ş 
- 
I 
A 
Z 
A 
M 

L 
E 
V 
H 
- 
M 
A 
H 
F 
U 
Z 

A 
R 
Ş 
 

K 
Ü 
R 
S 

Zat-ı Vacib-ül Vücud 
Şecere-i hilkat 

Cilve & Cemal & Nakış & 
Sanat olarak kendini 
gösteriyor. 

İstidad ve 
kabiliyetlerimizi 
oluşturuyor. 

Ruhumuzu 
oluşturuyor. 

Bilmana Hadis-i 
Kudsî: 
“İnsan benim 
sırrımdır, ben de 
insanın.” 

ALEM-İ 
ŞEHADET 



78. TAAKKUL 3_______________________________________________________ 

 462 

Mec’ul’de eneler var. Herkesin ene’si burada. Ama başka şeyler de var. Ağacın dalı, 
budağı da var, sırf meyve yok ki. Bunların cemine à mec’ul. Cemi olduğu için, her şey 
olduğu için. Bu aynı zamanda her şeyin kaynağı. Üçü aynıydı: Kur’an-Şecere-i hilkat-
İnsan. Mec’ul’ün insandaki karşılığı à Nur-u Muhammedî asm. 
 
Sual: İnsandaki karşılığı ene, şecere-i hilkatteki karşılığı Nur-u Muhammedî değil 
miydi? 
Elcevab: Herkesteki o Ben, Ene à Mec’ul’ün bizdeki karşılığıdır. Mec’ul bizde ene 
olarak gözüküyor. Mec’ul à şecere-i hilkat, cemidir. O Ben derken hepsini topluyor, 
üniversite diplomasının içinde ilkokul ve lise diploması da olduğu gibi. Ene deyince 
bunları kastediyorsun, Nur-u Muhammedî’yi kastediyorsun. 
 
Sual: Ene ile Esma-i Hüsna arasında bir şey var mı? 
Elcevab: İlk zuhurat bununla olmuş. Yani ille ene oraya yakın oldu diye değil. Ama 
aralarında bir şey yok. Olmadığını şimdi göreceğiz. 
 

• Zat-ı Vacib-ül Vücud  à Mahiyet-i Zatiye, Şuunat, Sıfat, Esma kısmı. 
• Vacib-ül Vücud          à Şuunat, Sıfat, Esma kısmı. 

 
Esmalar bizde cilve, cemal, nakış ve sanat olarak kendini gösteriyor. Sıfatlar ise; 
istidad ve kabiliyetlerimizi oluşturuyor. Şuunat-ı Zatiye de; ruhumuzu oluşturuyor. 
Şuunat-ı zatiye latifelerimizi yani Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, Şevk, 
Lezzet, Sürur, Memnuniyet, İftihar-ı mukaddeseler.  
 
Buraya kadar gök, zemin ve dağ idi. İstidat ve kabiliyetler à kalb, zemin. Ruh à gök.  
 
Sual: Cilve, cemal, nakış, sanat yerine duygular desek? 
Elcevab: Duygular diyebilirsin, hissiyat diyebilirsin. Ne dersen cemine de artık. Yani 
suret, ortaya çıkan her şey. Duygular için “nakş-ı sanat etmiş” diyor 32.Söz’de (sf. 630) 
esmaları anlatırken. Bir hasna ile bir çiçekten bahsediyor. Duyguların, hislerin bir güzel 
kadınla ve bir çiçekle donattığını gösteriyor. Şu esma şunu yaptı, bu esma bunu yaptı 
diyor. 
 
Şuunat-ı Zatiyeye kadar olan bizdeki karşılıkların hiç birisi emaneti almamış ve 
bunlardan hiç birisi de ene değil. Mahiyet-i Zatiyenin bizdeki karşılığı à Hadis-i 
Kudsî bil-mana: “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” Ene’yi alan bu! Bu yok 
zaten. Ene zaten yok. Bu da yok’un yok’u. Ruh; yokun varlığıdır. İstidatlar ve 
kabiliyetler de; yokun haritasıdır. Cilve, cemal, nakış, sanat ise; yokun dışa vuruşu, 
mülk tarafı. Ene yok zaten. “Hiçliğini bil” diyor. Mahiyet-i Zatiyenin bizdeki karşılığı 
da; yokun yoku. 
 
Ene sistemine taayyün ve teşahhus etmiş. O sistem bizde var. İşte mutlak hürriyet, 
Allah’ın iradesi. Şualar 9 da taayyün ve teşahhus nedir diye bakın. Allah’ın sübutî 
sıfatını düşünün: sem, basar, kelam, ilim, irade, kudret, hayat à orada taayyün ve 
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teşahhus etmiş. Taayyün ve teşahhus etmişse, sendeki Ene’de gözüken irade senin 
değil, değil de değil. Taayyün ve teşahhus etmiş. Taayyün ve teşahhus etmiş İrade’den 
mutlak hürriyet geliyor. Kader böyle çözülüyor. Çünkü senin değil, değil de değil. 
Aynadaki güneş güneş değil, ama değil de değil. Üstad bunu kastederek “cüz’-i 
ihtiyarımdan vazgeçtim” diyor. Piyasada fıkıh kitabı olan âlim Dehri hocanın sorusu şu 
idi: “Allah’ın yarattığı ve insana verdiği irade ile Allah’a karşı insan nasıl mutlak hür 
olur?” Burada bir şey var ama tanımlayamıyoruz demişti. 
 
Ene’de Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Nesi? Zatı ve sübutî sıfatlar. Ruhta ise; 
Şuunat-ı zatiye taayyün ve teşahhus ediyor. Vücud, Beka, Vahdaniyet, vs. bunlar zatî 
sıfatlar. Allah Ene’de taayyün ve teşahhus ettiğine göre, irade de taayyün ve teşahhus 
etmiş. Aynadaki güneş hakikî güneşe göre ne ise, insanın iradesi Allah’a göre böyledir. 
İradesini kullandığını zanneden insanlar, kâfirler yani vicdaniyatı hatmedilmiş insanın 
iradesi yoktur. Vicdanda en dış kabuğundan içeriye doğru irade, zihin, his, latife-i 
rabbaniye var. Hatmedilmiş vicdanda bunlar yok denilir. Müslümanlarda aktif. Zihin ise 
dimağdaki taakkuldeki yapıya verince, tefekkür malzemeleri dolar. Bu nedenle kâfirde 
tefekkür yok, düşünce var. 
 
“İnsan benim sırrımdır, ben de insanın”. Ene zaten yok. Hiçliğini bilirsen, var olursun. 
Ene; mevhum bir rububiyet. Yani bildiğin zaman, Allah’ın zatı ve sübutî sıfatları sende 
taayyün ve teşahhus ediyor. Kâfir-mümin fark etmeden esma zaten taayyün ediyor. 
Cilve, cemal, nakış, sanat olarak ortaya çıkıyor, yani bu vücud O’nundur. Ama Ene’yi 
fark eden kişide Allah’ın zatı ve sübutî sıfatları taayyün ve teşahhus ediyor. İşte 
bu “ben varım” diyebilmek. Mesela âmâsın, sağırsın, felçlisin vs. ne olursan olur, “ben 
varım” diyebilmek… Mesela bu hal var ama varlığının farkında bile değil. “Varım” 
diyebilmek à işte O vücuda mazhar olmak. Yani Allah’ın zatî sıfatındaki Vücud, bizde 
ene’de taayyün edince, etme nisbetinde “ben varım” der. Yani Allah’ın zatî sıfatında 
olan Vücud, Beka, Vahdaniyet, Muhalefetun-lil havadis, vs. işte buradaki Vücud’un à 
sende, ene’de taayyün ve teşahhus etmiş ise à “ben varım” diyebilmek gibi daha 
büyük bir nimet olamayacağı heyecanını yaşarsın. “Ben varım!” Varlık sahnesine 
çıkmak. 
 
Nokta-i Nazar: Bendeki benlik yine Senden’dir dedirttirir. 
 
Ben varım diyebilmek iman değil, imanın da arkasında bir şey bu. Çünkü mec’ul imkân 
ve vücub ortasında. Orda Allah’ın kelamına ve rüyetine mazhar olunca gayb ortadan 
kalkıyor. İman ise; gaybadır. Gayb ortadan kalkınca, artık iman yok ama Vücud hala 
vardır. Ben-Sen-O daki üçüncü tekil şahıstan ikiye düşüyorsun.  
 

• Elhamdülillahi rabbilalemin à O 
• Errahmanirrahim                 à O 
• Malikiyevmiddin                  à O 
• İyyakene’budu ve iyyakenestain à Sen 
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Sual: Ene’de Allah’ın zatı ve sıfatları taayyün ve teşahhus ediyor dediniz. Ene’de acz, 
fakr, kusur, noksan da var. Bunlar devreye girince, mahiyet-i zatiye çıkıyor. Yani pozitif 
âyinedarlık ile yani ilim, irade, kudret ile sıfatlarını anlıyoruz ama acz, fakr, kusur, 
noksanı deruhte edince nasıl olacak? 
Elcevab: Acz, fakr, kusur, noksanı deruhte etmek; zatî sıfattaki Tekvîn’in aktif 
olmasıdır. Bu sefer daha arkaya yani Mahiyet-i Zatiyeye doğru gidiyor. Yani acz, fakr, 
kusur, noksanı deruhte etmek Tekvinde. Tekvinde adem de var. Adem-i mutlak yok, 
adem-i sırf yok, ilm-i muhit var çünkü. Zatî sıfattan olan Tekvinde sadece adem yok. 
Acz, fakr, noksan, kusuru deruhte etme âlemleri de orda. İnsan bunları deruhte edince, 
zatî sıfatın Tekvininde oluyor. Bu sefer Şuunat-ı Zatiyeyi hamlediyor. Dikkat ederseniz 
zatî sıfatlarda Tekvin en son sıradadır. Vücud, Beka, Vahdaniyet, Kıdem, Muhalefetun-
lil havadis, Kıyam-ı binefsihi, Tekvin. 
 
Acz, fakr, kusur, noksanı deruhte etmek zannediliyor ki, hiçliktir. Oysa Tekvine 
ayna olmak içindir. İmanın daha arkasında bu, çünkü imanın olabilmesi için, edenle 
edilenin varlığı lazım. Bunu sana yapan à Vücud şuurudur. İnşallah vücud dersi 
yaparız bir gün. İman edenle iman edilenin bütünlüğü veya taayyününü sana veren à 
Vücud. Vücuda mazhar olmak, “ben varım” diyebilmek. Mesela köpek “ben köpeğim” 
diyebilse, kafayı yer. İnsanlar eksikliklerini bilseler, yine insanlar kafayı yer. Bu nedenle 
bilmemeleri rahmet-i İlahiyedendir. Kendini mükemmel bilmesi de acayip bir kaderin 
sırrıdır. Ene’nin, mevhum rububiyeti. Mesela bu adamlar bilmiyorum dese, ne yapar 
ya? Bu nedenle gaflet de acayip bir nimetsiz nimettir. Siz günah yapamazsınız. 
Yaparsınız ama zevk alamazsınız. Zevk alırsınız haramdan ama onlar gibi 
alamazsınız. Bitti o, hiç şansınız yok. Günah yaparsınız, zevk de alırsınız ama asla 
onlar gibi zevk alamazsınız, çünkü o vücud sırrı inkişaf etmiş sizde. 
 
Sual: Ene, emanet verilmiş. O emaneti ben teslim edince, ortada kalan sadece acz, 
fakr, noksan, kusur. Bu da bir cihette adem dedik. Vücudun zıddı olarak biz ancak 
karşılındaki Adem’iz. Yani vücudun aynası olan Adem’iz diyebilir miyiz? 
Elcevab: 11.Sözde Hadis-i Kudsî var: “Ben âlemlere sığmadım. Âlemin içinde olana 
diyor bunu. Ama beni seven müminin kalbine sığdım.” Senin sığdığın yere ve senden 
büyük olana sığmadım ama sana sığdım. Yani sende öyle bir şey var ki: vücudsuz 
vücud, mekânsız mekân. Kâinattan büyük ama büyük-küçük olmayan. Yok olan varlık. 
Var olmayan varlık. 
 
Kâinatta Allah ilim, irade, kudretiyle var, yani sıfatlarıyla var. Zatıyla à insanda var. 
Zatıyla insanda nasıl olur? Ruh değildir. Ruh; cihazdır, cihaz-ı insanîdir. Peki acz, fakr, 
noksan, kusurunu deruhte eden kimdir? Ene’dir. O da emanet! “İnnehu kane zaluman 
cehula.” Fakat “Ve lekad kerremnâ benî âdeme”. Beni-adem böyle bir şey değildi. 
Peki, emaneti niye almış? Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için almış. 
 

• Vacib-ül Vücud’un taayyün ve teşahhus etmesi à Ene 
• Zat-ı Vacib-ül Vücud ise                                      à Sır. 
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Sual: Zat-ı Vacib-ül Vücud’un taayyün ve teşahhus etmesi, kendisi Vacib olduğundan, 
o mevcudatı, o varlığı vacibiyet derecesine mi çıkarıyor? Vaciblik mi kazandırıyor? 
Nasıl anlamalıyız? 
Elcevab: Taayyün ve teşahhus dediğin zaman Ene’desin. Diğerini hiç bilmiyoruz. 
 
Sual: Ene’ye vacibiyet mi kazandırıyor? 
Elcevab: Hayır. Mesela senin bazı sırların var, hanımına der misin? Sana çok çok özel 
ise demezsin. Veya onun hakkında bazı bildiklerin var ama demezsin, başka bilgilerini 
söylersin. Bazı bilgilerin var, kimseye demezsin, sırf sen bilirsin. Bazı bilgilerin var 
sende, sen bile bilmezsin. Bazı bilgilerin var, sen dersin ama hanımına demezsin. Bazı 
bilgilerin var, hanımına da söylersin. Bazı bilgilerin var, yakınına söylersin. Ama bazı 
bilgiler var ki, kimseye demezsin. Allah da diyor ki: “Ben Allah’ım!” Az önce saydığım 
o sır mertebeleri var ya, Allah’ta da böyle var. Zaten bu sır saklama özelliğini, donanımı 
O verdi. Bazıları sende dursun. Bazılarını de, bazılarını deme. Dediğin zaman kafanı 
kırarım denir. “Hem bil hem bildir” denilmediği için, Muhyiddin-i Arabi bildirmiş, tokadı 
yemiş. Çünkü “Bil ama bildirme!” denilmiş. O ise bildirmiş. Allah’ın da bir sırrı var. 
“Herkesin bir sırrı var, benim de bir sırrım var” diyor şununla: “İnsan benim sırrımdır, 
ben de insanın.” Şimdi, Allah sende nasıldır? Sen tanımlayamazsın. Ona sevgin, 
zevkin, şevkin… Allah’tan aldığın bir lezzet, lezzet-i mukaddese. Allah’ın sana karşı 
nasıl davranacağını bilirsin zaten. Bilirsin, hissedersin şefkat-i mukaddesesini. Allah 
seni ne kadar sevdiğini bilirsin. Karına, kızına, çoluk çocuğuna, oğluna, evladına olan 
muhabbet, muhabbettir. Muhabbet; varlığadır. Münezzeh ise; Zâtadır. Muhabbet-i 
münezzehesiyle bilirsin Allah’ın seni ne kadar sevdiğini. Şefkat; varlığadır. Şefkat-i 
mukaddese ise; Zâtadır. Allah’a şefkat olur mu? Allah’tan utanma olur mu? Allah’tan 
utan derler ya. Her şeyden lezzetleniyorsun, şundan bundan lezzet alıyorsun. Lezzetin 
kaynağı olan Allah lezzetli olmaz mı? Çok lezzetlidir o. Ama nasıl bir şey bilmiyoruz. 
Şefkati bize verdi. Şefkat et dedi, Ona da ediyoruz işte. O Allah ya! Bunlar hepsi senin 
sırrın. Tanımlayamazsın. Biz daha Şuunat-ı Zatiye, ruhtayız. Mahiyet-i zatiye… “insan 
benim sırrımdır…” Allah’ın sırrısın. Sırrın sırrı oluyor à Allah. Allah’ın sırrı sensin. 
Allah; sırrın sırrıdır o zaman. O bizim okuduğumuz sır değil. Dimağda 1.sır var, kalbde 
2.sır var. Bu o değil yani. 
 

• Ruh  à yokun varlığı.  
• Ene  à yok varlık.  
• Sırrın sırrı à yokun yoku. 

 
Sual: Sıralamaya göre ruhtan sonra Ene yazacaksınız gibi oldu ama “Sırrın sırrı” ile 
onun arkası gibi bir şey oldu? 
Elcevab: Mahiyet-i Zatiyenin bizdeki karşılığı Ene’dir aslında ama Ene yok. Artık 
istedim ki, bu da çıksın. Yok ama yine de bir şey diyoruz. Adını koyduk: ene. O yok. 
Var da, yok. Fakat daha arkasından bahsetmek istedim. Enaniyet; gurur, kibir diye 
anlaşılıyor lügatte. Oysa; ruznamedir, takvimdir, hulasadır. Ene à batındır. Enaniyet 
à zahirdir. Mülk ve melekût. 
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Sual: Ene’yi alan da birisi var demiştiniz bir kısa ses kaydınızda. 
Elcevab: Evet, birisi demeyeyim de, alan bir şey var. O zaman şemada değiştiriyorum: 
Mahiyet-i Zatiyenin bizdeki karşılığı à Emaneti hamleden ve Ene. Bir de bil-mana 
“İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” 
 
Sual: Size de “bil ama bildirme!” denildiyse? 
Elcevab: İşte o kadar denilmiş ki, yoksa öyle bir tokat yersin ki… 
 
 
 
Mahiyet-i zatiye     Şuunat-ı zatiye   Sıfatlar   Esma-i Hüsna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Cenab-ı Hak “Bu aramızda sırdı” diyerek kızmasın? 
Elcevab: Bu nasıl bir şey bilmiyoruz. Ama hepsi aynı kategoride. Ene de buradan 
çıkıyor, yok varlık buradan çıkıyor veya kategorize aynı böyle diye biliyoruz ama Ene’yi 
de alan… 
 
Nokta-i Nazar: Hasan abi “Ben O’yum” demiyor ki, suç olsun. Bilmiyorum diyor. 
 
Sual: Vacib-ül Vücud Ene’ye, Zat-ı Vacib-ül Vücud neye bakıyor bilmiyoruz demiştiniz? 
Elcevab: Evet, Şuunat-ı Zatiyeden aşağıya yani Şuunat-ı Zatiye, Sıfatlar ve Esma-i 
Hüsnaların cemine à Vacib-ül Vücud deniliyor. Ve o bittiği yerde Ene başlıyor. 
Mahiyet-i Zatiyeyi içine alınca, Zat-ı Vacib-ül Vücud deniliyor. Bazıları ama mahiyet-i 
Zatiyeye bir şey demiyor. Ama zatın kaynağı à Mahiyet-i Zatiye.  
 
Zat-ı Vacib-ül Vücud ayrıdır. Mahiyet-i Zatiyeyi kastediyor veya mesela üniversite 
diplomasından bahsediyor ama onda ilkokul diploması da var. Ama Vacib-ül Vücud 
denilince, Mahiyet-i Zatiye kastedilmiyor, Şuunat-ı Zatiyeden aşağısı kastediliyor. Nasıl 
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ki kâinat denilince, Arştan aşağıyadır ama Şecere-i hilkat denilince Arş-ı Azamdan 
aşağısıdır. 
 
Nokta-i Nazar: Taayyün ve teşahhus ene’nin nur tarafı, emaneti hamleden ene’nin 
mana tarafı. 
 
Bu ders mukaddeme idi. Varın yoku. Siz yok varlıksınız. 
 
Sual: Allah vahidiyetiyle de görünür mü? 
Elcevab: Yok. 
 
Sual: “Sırrın sırrı” Mahiyet-i Zatiyeye mi bakıyor acaba? 
Elcevab: Orada, ene’de zaten yok oluyorsun, yok. Mesela geri gideyim: gömleği çıkart, 
atleti çıkart, vücudu çıkart, hayatı çıkart, aklı çıkart (akıl elbisedir, giydirilmiş), ruh da 
giydirilmiş, onu da çıkart. Bitti. Kim kaldı? Ene bu manada şu demek: çıkartılamayan, 
artık arkasına geçilemeyen. Benim gömleğim deyince, arkasına geçtin. Benim atletim 
deyince, arkasına geçtin. Benim ruhum deyince, ruhun arkasına geçtin. Arkasına 
geçtiğin her şey mahlûktur. Arkasına geçilemeyen à enedir. Benim “ben” diyemezsin. 
Allah Kur’an’da bunu kullanıyor, ene’sini. “Ene Allah” diyor. Ben Allah’ım diyor 
ayetinde. Musa as: “Ya Rabbi, kulların seni soruyor. Kimsin? Rabbin kim diye 
soruyorlar.” Allah cc: “De ki: Ene Allah”. Veya ene; artık bırakılamayan. Yani gömleği 
bıraktım, atleti bıraktım, vücudu bıraktım, hayatı bıraktım, aklı bıraktım, ruhu da 
bıraktım. Ama artık bırakamayacağım bir şey, işte o Ben, o ben’im, o Ene’dir. Bu, 
emaneti alan. Onu alan ben olan ben, emaneti aldığı için, ene olmuştur. Emanet à 
Ene. Ama artık herhalde vakti gelmiştir. Bunun da bir artık “İnsan benim sırrımdır, ben 
de insanın” yani Vacib-ül Vücud ve insan arasında artık şey yok… gitti..istenmedi.. çok 
güzel ifade olacaktı. 
 
Sual: “Benden bana ben gitmek için” diyor ya Risalede, ene’den sırra mı gidiyor? 
Elcevab: Ne konuşursanız konuşun, Külliyatta ne yazıyorsa hep Ene’dir. Ondan arkası 
yoktur. Yok, kabul edin bu mukaddemeyi. Yani bırakılamayan, arkasına 
geçilemeyen, terk edilemeyen yersiz yer à Ene’dir. Emaneti alan da budur. Mülk 
tarafı; enaniyettir, takvimdir, ruznamedir, hulasadır, enmuzeçtir, çekirdektir, haritadır. 
“İnsanla benim aramda mabeyn yoktur” denilen bu Ene’nin daha şeyi. 
 
Sual: Hamuru cehalet ve zalimlik mi? 
Elcevab: Hamuru o değil. 
 
Sual: O makamda olan biri veya fark eden biri, tasarruf yetkisi sahibi oluyor mu? Kaderi 
değiştirebiliyor mu mesela? 
Elcevab: Tasarruf sahibi oluyor, mesela ölüyü diriltiyor. Allah’ın izniyle Geylanî ölüyü 
diriltti. Allah Resulünün asm parmağından su aktı. Kâinatta tasarruf yetkisi oluyor. Yani 
gidiyorlar, gidip geliyorlar, mi’raç yapıyorlar, burayı orada, orasıyla burası, ben 
zannetmiyorum tefrik edebilsinler. Bazen de karıştırıyorlardır. Aynı şeyi yaşıyorlar yani 
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dört mevsimi bir anda. İnsan dört mevsimi yaşıyor. Dört mevsim nedir? Soğuk, sıcak, 
ilkbahar, sonbahar değil. Toprak, su, nur, hava. Latif nüktelerde “dört arş” diye geçiyor. 
Dört hâlet, yani toprak hâleti, toprak arştır, hıfz ve hayat arşı. Yani dört mevsimden 
bunları kastediyorum. Dört latifeyi, dört unsur, dördünü yaşıyor insan. 
 
Sual: Cenab-ı Hak teklifi nerde yaptı? 
Elcevab: Ene’ye yaptı. Sırrı hiç konuşmayacaksın. Sır yok, öyle bir şey yok. Mabeyn 
yok diyor. “İnsan ile benim aramda mabeyn yoktur” diyor. Artık onu sil, duydun bitti. 
Bundan sonra ne konuşacaksın? Ene’yi konuşacaksın. Ene’ye gel. Teklif ene’ye 
yapıldı. O aldı. Sır ile hiç alakası yok daha. Başka bir şey o.  
 
Sual: Teklif yapılması için, ihtiyarı olması gerekmiyor mu? 
Elcevab: İhtiyarı çok aşağılarda. Üniversite diplomasında lise diploması olduğu gibi, 
ihtiyar iradenin içinde. İradeye yapıldı. İrade de à ene’deki Allah’ın sübutî sıfatında 
ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayattaki iradeye yapıldı. Mahlûk değil irade. 
İrade mahlûk değil. Vacib de değil. Ayna ve güneş düşün. Aynadaki güneş ne ayndır, 
ne gayr. Bil kıymetini, iradenin kıymetini. Mahlûk değil. Verilmemiş, verilmiş. Mahlûk, 
mahlûk değil. İrade; aynadaki güneş. Ene’deki, Allah’ın sübutî sıfatı taayyün edince, o 
irade Allah’ın taayyün ve teşahhus etmiş iradesidir. Mahlûk değil, vacib de değil. Ona 
teklif edilmiş. 
 
Sual: Bunlarla mı kaldıracağım, yani ruh, dimağ ve kalb ile? 
Elcevab: Bunlarla kaldıramazsın emaneti. Bunlar kaldıramadı diyor. Emaneti ruhla 
kaldıramazsın. Emanet; Allahlık hakikatı demek. Yani diyor ki, akılla, kalble, ruhla 
Allahlığı taşıyamazsın. Ruh zaten mahlûk, cihaz. Akıl cihaz. Kalb harita. Bunlarla 
Allahlık kaldırılamaz. Vacib-ül Vücud da değil. Zat-ı Vacib-ül Vücud zaten olmaz, 
kalkmaz, muhatab-ı İlahî olamazsın. Akılla, kalble nakıs olur. 
 
Sual: Niye verildi diye sorulmaz mı? 
Elcevab: Niye verildi diye sorulduğunda, sen hala buradasın (akıl, kalb, ruh). Veren, 
alan bir şey yok yani. 
 
Sual: Yok yani akıl, kalb, dimağ niye takıldı bize? 
Elcevab: Ene’yi oluştursun diye. Varlıksız varlık. Varlıkla à varlıksızlığı oluştursun. 
Çünkü bunları ortadan kaldırırsan, ene de yok! Yani bunlarla öğreneceksin ama 
kaldıramaz. Öğrenmek başka bir şey ama tahammül edemez. Mesela bana bir ton yük 
yüklersen, ben tahammül edemem, taşıyamam. Kantar ile, cihaz ile tartarım. Ne kadar 
olduğunu bilirim. Bir ton arabayı kantar tartıyor. Ben kaldıramıyorum, oysa arabayı ben 
yaptım. Ben niye kaldıramıyorum? Çünkü sen başka bir şeysin. İşte akıl, kalb ve ruhla 
bileceksin ama tahammül bunların arkası. 
 
Nokta-i Nazar: Ben ayna olsam, kendime baksam, her şeyi gösteriyorum. Ben neyim? 
Sonra karşımda bir zat durdu. Ben o’yum desem, çünkü bende o gözüküyor ama ben 
o’yum desem, o değilim. 
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Ayna harika misal. Ayna hiç kendisini gösteriyor mu? Kendisini gösterse, karşıyı 
gösteremez. Yutar çünkü. Kendisini göstermeyen tek bir varlık aynadır. Aynanın hiçbir 
şeyi yok. 
 
Nokta-i Nazar: Aynayı da şöyle düşünmek lazım: bizim duvardaki aynadan ziyade 
şeffaf cam yani arkası zifiri karanlıkta karanlık olunca, yine ayna oluyor, kendini 
görüyorsun.  
 
Mesela dışarısı zifiri karanlık olursa, pencerenin camına bakınca, kendini görüyorsun. 
Arkasına sürülmek gibi yani boya gibi bir şey yok. Karanlık yok olduğunda, güneş 
vurduğunda, camdan içeri giriyor. 
 
Sual: Emanet verildikten sonra mı teklif edildi, yoksa emanet verilmesiyle teklif aynı 
anda mı oldu? 
Elcevab: Öncelik sonralık Dehr esmasına bakıyor. Esmasız olduğu için, öncesi 
sonrası yok. 
 
Sual: Emanet ile teklif aynı şey mi, yani kavram olarak? 
Elcevab: Hayır. Emanet ayrı bir şeydir. Teklif ayrı bir şeydir. 
 
Sual: Emaneti aldım ise bana artık bu işi teklif edebilir gibi geliyor? 
Elcevab: Zaten verirken söylemiş oluyor, söylerken vermiş oluyor. Mesela şöyle diyor: 
“Ey sema! Suyunu kes!” Derken oluyor, olurken söylüyor. Bunu Latif nüktelerde 
söylüyor. İlim; ayn-ı kudrettir. Kudret; ayn-ı ilimdir. Şöyle de olur: ilk önce teklif ediliyor, 
sonra veriliyor, çünkü teklif edilmeden bir şey verilmez. Çocuğa bir şey uzatsan, neyin 
nesidir demeden alır ama insan sorar. Hayvan ve çocuk sormaz. Teklif ile emanet aynı 
anda oluyor ama aynı şey değil. “Al bunu” demek var bir de kalem var. İkisi aynı şey 
değil. 
 
Sual: Peki mülk ve melekût gibi emanet ene desek, teklif de ruzname, takvim vs. onları 
alması olabilir mi? 
Elcevab: Emaneti aldıktan ve sistem kurulduktan sonra tecrübe ve imtihan için 
(29.Sözde) teklif yapılıyor. Bizde ters çalışıyor yani ilk önce teklif ediliyor, sonra 
veriliyor. Orda öyle değil. Veriliyor sonra teklif ediliyor. 29. Sözde diyor ki, bu dar-ı 
tecrübe ve imtihana gelenler istidat ve kabiliyetlerinin neşv ü neması için teklif edilmiş. 
Teklif edilebilmesi için -Kur’an sonra teklif ediliyor- ona uygun olmalı. Yani istidatlarını 
bil-kuvveden bil-fiile çıkartmak için. Bu sistemin ters çalıştığına 10.Sözden bir örnek 
vereyim. Dünyada anne karnında ilk önce çocuk inşa olur, inşaat. Sonra ihya gelir, 
hayat. Sonra ruh gelir. İlk önce bina olur, içinde insan oturur, sonra ruh. Yani bu 
dünyada ilk önce inşa, sonra ihya, sonra ruh veriliyor. Peygamber asm diyor ki, anne 
karnındaki çocuğa dördüncü ayda ruh geliyor. Ahirette ise ilk önce ruhların gelmesi 
var, sonra ihyası var, sonra inşası var diyor. Başka bir tersi söyleyeyim: dünyada 



78. TAAKKUL 3_______________________________________________________ 

 470 

aşağıdan yukarıya büyür bitkiler. Kök aşağıdadır. Ahiretteki ağaçların kökleri 
yukardadır, dalları aşağıdadır. Cennetteki ağaçların kökleri Sidret-ül müntehadadır. 
 
Sual: Üstad “cüz’-i ihtiyarımdan vazgeçtim” dediği kendisinde nerede oluyor? 
Elcevab: “Ben cüz’-i ihtiyarımdan vazgeçtim” diyen zatın makamı vicdaniyatın içinde 
ene’sine varmış. O mi’racını bitirmiş. İhtiyarımdan vazgeçtim ne demek? Senin benim 
hayal edemediğimizi birileri yaşamış. 
 
2. Mukaddime: 
Tahayyül ve hayal, tasavvur, taakkul ve akıl beraber işliyoruz. Tahayyül bitmedi, 
tasavvur bitmedi ve taakkul zaten henüz üçüncü dersimiz. Hayal bitti ama tahayyül var. 
Taakkul; aklın eylemsel halidir. Akıl aletinin eylemsel hali, bizdeki karşılığı à taakkul. 
Hayal; âlem-i misalin âlem-i şehadete giydirdiği libasın bizdeki aktif hali à tahayyül. 
Ve lisan-ı diğerle mekân anlayışımızı oluşturuyor. Taakkule veya akla atlamamın 
sebebi şu: tahayyülü bitirsek ve tasavvuru bitirsek, bir de tasavvur bilgisiyle tahayyülü 
bir daha okuyalım deriz. Veya tahayyül ve tasavvuru bitirdik, taakkulü okuyunca, 
bakışımız değişeceğinden, baktığımız yer değişeceğinden -mana değişmez de 
bakışımız değişir- bir daha taakkul ile tahayyüle bu gözle bakalım dememek için, 
sıçraya sıçraya yapıyoruz. Bazen tahayyül, bazen tasavvur, bazen taakkul. 
 
Nokta-i Nazar: Dün gece rüyamdaki sizinle olan diyaloğumuzda: “Sanki şimdiye kadar 
yaptığımız bütün dimağ derslerin tamamı taakkul için” dedik. 
 
Bilmediğini bilmek, cahillik; Evet, sanki dimağ derslerimizin bütünü ve bu bir saatlik 
mukaddimede dahi biraz zikredilen bir şey, sanki ona varmak, onu anlatmak içindi. 
Yani hulasa edersek, “İnnehu kane zaluman cehula.” Cahillik; sokak tabiriyle bilgisizlik 
anlamında değil, bilginin ta kendisidir. Çünkü alan, biliyor ne aldığını. İmam-ı Gazalî’ye 
göre ilim; bilinmeyenden (bilmiyorumdan) başlıyor. İnsan cahilliğini ilmi artma 
nisbetinde der. İlimsiz cahillik; cehl-i mürekkebdir. Onlara Üstad “mezar-ı müteharrik, 
yaşamamış” diyor. Onlar cahil değil, yaşamamış. Cahil değiller. Cahil olabilmesi için, 
yaşaması lazım. Bunlara mezar-ı müteharrik diyor. Bu nedenle bir insan cehaletini 
biliyorsa, yatsın kalksın da öpsün şükretsin. Yani bilmediğini bilen hangi bilgidir? 
Bilmediğini bilen bir bilgi var. O bilgiyi size söyleyeyim: insanoğlu çiçeğe bakıyor, 
ilim elde ediyor. Bu kendisinin ilmi çiçeğe bağlı. Buradan (çiçekten) elde edilen ilimle, 
çiçek yokken, çiçeği ortaya çıkaran ilimle hiç alakası yok. Yani bendeki ilmin kaynağı 
çiçektir. Çiçeği ortadan kaldırırsanız, bendeki ilim de yok olur. Fakat çiçek yok iken, 
yok varlık iken, bunu ortaya çıkaran ilim ile, çiçek ortaya çıktıktan sonra elde edilen 
ilim; kesbî ilim olduğu için, o ilme benzemiyor. İşte çiçeği bilmek; ilimdir. Bu ilimle 
diyoruz ki, bu çiçek meydana gelmeden önceki şu ilmi bilmiyorum. Onun şuuru 
nisbetinde, onun adı à cehalettir. Kesbî ilmin arkasıdır. Bildiğin kadar, cahilsin. 
Cahilliğin şuuru kadar, âlimsin. Sokaktaki tabir değil. Sokaktaki tabir, Üstadın dediği 
gibi, değil ilim sahibi olmamak, yaşadığının farkında değil, yaradılışının farkında değil, 
varlığının farkında değil. Ne cehaletinden bahsediyorsun? Buna “cehl-i mürekkeb bir 
eçheldir” der. Cehalet ise yani “bilmiyorum” demesi à maşallah, bilmediğini biliyor. 
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İlme bak! Adam biliyor. Bilmediğini biliyor. Helal olsun, adam hududunda kaldı. “La edri 
=bilmiyorum” demiş İmam-ı Azam otuz defa. Bilmiyorum diyecek kadar, denilecek 
kadar, diyen bir ruh kadar âlim bir ruh nerde var? Yükseldikçe alçalıyoruz. Bilmiyoruz. 
Neyi bilmiyoruz? Nasıl bilmediğini biliyorsun? O da bir ilim. Bilmediğini biliyorsun. Ama 
bilinen bir ilim değil. İlmin arkasındaki ilim. Bildiğinle bilmediklerine varıyorsun. 
Bildiklerinle varlığa varıyorsun, bilmediklerinle varlığın arkasına geçiyorsun. 
İlmin zemini; cehalettir. Vücudun zemini; ademdir. Cehaletimiz yoksa ilmi nereye 
nakşolacak? “Adem; vücud-u ilmiye perde olmuş unvandır” deniliyor Risalede. İlim; 
ademde ifade edildi. Vücud; yoklukta. İlim; cehalette. Cehalet; ilmin ifade edildiği 
zeminsiz zemin. Yani ilmin ademidir. Mesela beyaz. Sonuç olduğu için bu kelime 
kullanılıyor. Aslında içini doldurursan, siyah olmayan beyaz denilir. Doğrusu bu. Siyah 
olmayan, onun karşıtı ve zıddı olan beyaz. Beyaz; siyah değil. Beyaz denilebilmesi 
için, siyah bilgisi lazım. Onu bileceksin ki, beyaz diyeceksin. İlim ise; cehaletle olur. 
Ondan “İnnehu kane zaluman cehula.” Zalim; hak hukukları ortadan kaldıran, mafya 
gibi, vurup kıran, yani hukukları pay-i mal eden.  
 
Enfüste zalim şu demek: esmalara hiç hakk-ı hayat vermiyor. Bu budur, bu da 
budur demiyor, birbirine girmiş. Zina yapıyor vs. Bu da esma ama sistemi olsa, nikâhlı 
olur. Zalimlik; vurup kırma değil, esmanın dengesizliği. Mesela 23.Sözde saraydaki 
oturanlar kapıda. Çıkmışlar ve hiç kimse vazifesini yapmıyor. Orda bir köpek var. 
Sarayın yöneticisi dışarıda, kadınlar çocuklarla oynuyor. Yani 32. Söze bu dersten 
çıktıktan sonra bir de bakın. Bir hasna, güzel bir kadın var, bir de bir çiçek var. Orda 
esma nasıl tecelli ediyor, yani bir şeyin zalim olabilmesi için, varlık, legolar, malzemeler 
gerekiyor. Bu buna zalim. Bunun (zulme uğrayanın) hükmünü ortadan kaldıran, 
hükmünü devre dışı yapan, yok değil, yok varlık değil. Ya bunu kayıtlıyor, eziyor, ya 
devre dışı yapıyor. Yani esmaların bizdeki hükümleri yerli yerince olmadığı zaman, 
birbirini cerh edip kapattığı zaman, bu insana zalim denilir. Yoksa zalim 
başkasına, kafasına vuran değil, Allah’a zalimlik yapamaz. Kendine cahil ve kendine 
zalimdir. 
 
İlim yapıyoruz ama nereye koyacaksın ilmini? Bana yersiz yer gösterebilir misiniz? İlmi 
koyacağın yersiz yerin adı à cehalettir. Varlık da yersiz bir yerde ifade edilir. O da 
adem. Adaleti de zalimliğe koyacaksın. 30.Lem’ada Adl kelimesine bakın (Lem’alar 
308). Bir saray varmış. Sarayın içinde bir şehir var. Şehrin içinde memleket varmış. 
Saray nerde? Ahirette ilk önce ruhların gelmesi var, sonra ihyası var, sonra inşası var. 
Ters söylüyor. Bizi yetiştiriyor. Burası burası değil. Sen sen değilsin. 
 
Nokta-i Nazar: Ben çekirdeğin içinde elmayı, yaprağı, çiçeği görmediğim gibi, 
cehaletin içinde de ilmi göremiyorum. Aslında cehaletin içinde ilim. İlim Tekvinden 
çıkartıyoruz dedik. Tekvinde olmayanı çıkartmıyor. Tekvinin içinde bunlar var zaten. 
İnsanda bunlar zaten var. 
 
İlmin olmadığına cehalet diyoruz ama mekânsız mekân var, bir şeydir o da. Cahilim 
yani bir şeyim. Âlim değilim. Nesin? İlim nasıl ki vücudîdir, cahillik de ademîdir. 
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Karanlıklarda söylemekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve 
gizli mekânlarda yaşadığınız bir inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız. 
 
“…bilhassa risalet-i Muhammediye ve vahy-i Kur’anî, hayatın ruhu ve aklı hükmünde 
olduğundan…” (Sözler 109) 
 
Risalet, yani Muhammed’e asm verilen risalet. Bir de Muhammed’e asm verilen vahy-
i Kur’anî. Vahiy; Levh-i Mahfuzdan Peygambere inme serüvenidir. Allah’ın sübutî 
sıfattan Levh-i Mahfuza Kur’an’ın inmesine vahiy denilmiyor. Allah’ın Kelam sıfatından 
Levh-i Mahfuza Kur’an inzal edilmiş. Levh-i Mahfuzdan Peygambere asm vahyedilmiş. 
Dolayısıyla bu vahiy ile donatılmış âli veya süflî bir ruhun hakikat içerikleri tekrar Levh-
i Mahfuza gidiyor. Orda Allah ilim, irade, kudretle içini değiştirerek, bazen beşer kelamı 
gibi gözüken bir şeyi Allah, âlem-i şehadette söylettirmiş, Peygambere veya şeytana. 
Mesela Kur’an’da ayet olarak “Beni sen azdırdın” diye geçiyor. O cümlenin içini ilim, 
irade, kudret ile değiştirerek Levh-i Mahfuza, oradan da inzal ile boyuyor, Kelam 
sıfatıyla içini değiştiriyor ve ayet oluyor. Beşer kelamı ayet olarak geliyor. Mesela 
İbrahim as’ın sözü bize ayet olarak geliyor. Âdem as’ın sözü ayet olarak geliyor, 
şeytanın sözü de ayet olarak Allah Kur’an’a koyuyor. O ayeti namazda okuyoruz. Ayet 
olduğu için şeytanı kaçırıyor, oysa o söz onundu. Şeytan demez ki, o benim sözümdü, 
çünkü içerisi onun değil. Şuna benziyor. Ben derken bedeni kastediyorsan, sen beden 
değilsin, ene’sin. İşte bunun gibi. 
 
Şimdi bir Risalet-i Muhammediye var bir de vahy-i Kur’anî var. Vahy-i Kur’anî denilince 
pergeli Levh-i Mahfuza koyun. Muhammed’e (Mec’ul’de) verilen risalet. İkisinin cemi 
à hayatın ruhu ve aklı imiş. Risalet-i Muhammediye ve vahy-i Kur’anî, hayatın ruhu ve 
aklı. Yani; 
 

• Risalet-i Muhammediye à Hayatın Ruhu, 
• Vahy-i Kur’anî                à Hayatın Aklı. 

 
Nokta-i Nazar: Burayı Dimağ 25.dersde işlemiştik. Özetini okuyayım: “Hayat-ı kâinatın 
bir hayatı var, bir de ruhu var. En başta demiştik ki, ruh hayatın halis bir cevheri ve 
sabit, müstakil zatıydı. O zaman yukardaki şekle göre ruh hayatın neyi ise, vahy-i 
Kur’anî de maddî ve manevî hayat-ı Muhammediyenin asm o’sudur yani halis ve safi 
bir cevheri ve sabit, müstakil bir zatıdır. Aynı kanuniyeti şuur-u kâinat için 
uyguladığımızda şuur-u kâinatın bir şuuru var bir de aklı var. Şuur-akıl arasındaki 
ilişkiyi en başta söylemiştik. Üstad onları sayıyordu. Akıl, şuur ve histen süzülmüş 
şuurun bir hülasasıdır. O zaman yukardaki şekle göre akıl bunun neyi ise, vahy-i 
Kur’anî de risalet-i Muhammediyenin asm o’sudur.” 
 
Madem buraları işledik, o zaman buraları geçiyoruz. 
 
“Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur…” (Lem’alar 178-186) 



78. TAAKKUL 3_______________________________________________________ 

 473 

 
İzah: Aklen dört yol olması yani evvel, ahir, batın, zahir yönleriyle çalışıyor. Demek ki 
akıl dört yönle çalışır, yani o zaman en az dört tane zaman ve dört tane mekân vardır. 
Akıl bu yönleri çıkardığına göre, düşünebilmiş. Akıl bunları çıkarmış. Hayvanın evvel, 
ahir, zahir ve batını yok. Bunu vahiy ile peygamber ortaya çıkarmış. O zaman akıl bu 
dört malzeme ile, zeminle, yönle çalışıyor. Akıl tek yönle çalışırsa, Muhyiddin-i Arabî 
gibi olur. Evveliyle çalışıyor, evvelledi her şeyi. Bu tarafı bıraktı. Yok kabul etti. Bu aklın 
tek yönü. Sonra vahdet-üş şuhud var. Bunlar, İmam-ı Rabbanî hazretleri de bunlardan 
biri, zahiri de almış. Evvel à kökteki çekirdek. Ahir à meyvedeki çekirdek itibariyle 
köktür. Kökteki çekirdek ile meyvedeki çekirdek à bunlar vahdet-üş şuhudçulardır. Bir 
de ilm-i kelamcılar var. Bunlarla meşgul değil, zahire bakar, ağaç. Tasavvufçular da 
batıncılardır. Hepsinde temelde kullanılan, aktif eden cihaz akıl. Ben müşahhas İslam 
dünyasında yaşananlardan misal verdim. Vahdet-ül vücud, vahdet-üş şuhud, ilm-i 
kelam ve tasavvufçular. Müceddidler bu dördünü cem etmiş. Bu dördünde de akıl 
çalışıyor. Akıl cihazdır. İstersen kömür tartar, istersen altın tartar. 
 
Demek ki akıl bu yönleri çıkardığına göre, düşünebilmiş. Demek akıl aynı şeyin dört 
yönünü düşünebiliyor. Allah-u âlem (kesin olmamakla beraber o anki hâletime düşen): 
(Tabiat Risalesindeki dört yoldan: 
1.yol: “Esbab-ı âlemin içtimaıyla teşkil-i eşya ve vücud-u mahlûkattır.” 
2.yol: “Teşekkele binefsihi’dir. Yani: Kendi kendine teşekkül ediyor.” 
3.yol: “İktezathüt-tabiat yani; tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor.” 
4.yol: “Bir Kadir-i Zülcelalin kudretiyle icad edilir.” 
 
Tabiat Risalesindeki dört yolu dört isme ve eşyanın vücuda gelmesine 
uygularsak: 
 
1.Evvel à 4.yoldur yani “Bir Kadir-i Zülcelalin kudretiyle icad edilir.” Bu Evvel isme 
bakıyor. 
 
Tabiat risalesini dört isimle -evvel, ahir, zahir, batın- ediyoruz. Hiç böyle bakılmamıştı. 
Tabiat Risalesinde verilen misaller hep birbirine benziyor, hep aynı şey. Hepsi aynı gibi 
duruyor. Oysa “Bir Kadir-i Zülcelalin kudretiyle icad edilir.” Bu Evvel isme bakıyor. Yani 
ağacın köküne bakıyor. 
 
2.Ahir à 1.yoldur yani “Esbab-ı âlemin içtimaıyla teşkil-i eşya ve vücud-u mahlûkattır.” 
 
Sual: Niye ahir dediniz? 
Elcevab: Esbab-ı âlem sonuçtur. Biz akılla muhatab oluyoruz. Yani bu kâinatta elma, 
armut ahirle yapılır. Magnezyum burada, demir burada. Ben başka bir Sani niye arayım 
ki? Elimize maddeler, malzemeler verilmiş. 
 
3.Batın à 3.yoldur yani “İktezathüt-tabiat yani; tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor.” 
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Tabiat; kanundur, yok yani tabiatın, kanunların vücud-u haricîsi yok ama kabul 
ediyoruz. Allah niye gözükmüyor diye soran insan, tabiat kanunları niye gözükmüyor 
diye sormuyor. Bir şey olacak ama maddeye müdahale edecek, nasıl olur diyen insan 
tabiat kanunları için böyle diyemiyor. 
 
4.Zahir à 2.yoldur yani “Teşekkele binefsihi’dir. Yani: Kendi kendine teşekkül ediyor.” 
 
Sebepler kullanılmadan, ağaç dikmeden, kendi kendine. Bu zahir ismine bakıyor. 
Tabiat Risalesi aklın dört yolunu ve aslında dört esmayı anlatıyor. 
 
Sonra bunu aklın dört yoluna uygularsak: Aklın evveli vahye bağlanırsa…  
 
Aklın evveli, ahiri, batını ve zahiri; Çünkü akıl dört yolla çalışıyor ve aklın aklını 
bulmak için, dördünü cem etmek gerekiyor. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı 
için, bu akıldan önce bir akıl vardı. İşte aklın evvelisini, ahirisini, batınısını ve zahirisini 
bulacağız. Evvel, Ahir, Zahir, Batın isimlerini cem edersek, aklın aklı olacak. 
 
1.Aklın evveli yani Evvel ismi à vahiydir, vahye bağlanırsa. 
2.Aklın ahirisi                          à tasdik denilen ilim ve vicdanî zihin. 
3.Aklın batınısı                       à tahayyül ve tasavvurun veri tabanları olmaları. 
4.Aklın zahirîsi                       à fiillerin menşei olan. 
 
Taakkul, tahayyül ve tasavvurdan malzeme alıyor. Tahayyül ve tasavvurdan malzeme 
alınca, ona “aklın batınısı” denilir, yani aklın beslendiği yer. İlk önce akla vahiy geliyor, 
hiç tahayyül ve tasavvur olmadan. Vahiy direk akla giriyor ama tahayyül ve tasavvur 
ile beslenen bir akla. Vahyin gelmesi à “aklın evvelidir.” Aklın ahirisi ise; tasdik denilen 
ilim ve vicdanî iz’an. 
 
Sual: Aklın evvelini batınısıyla değiştirsek? Yani evveli tahayyül ve tasavvurdan 
beslenmesidir ve batını da vahiydir desek? 
Elcevab: Aklın evveli à beslendiği yer taakkul ama akıl, akıl olursa. Beşer aklı olursa, 
beslendiği yer serbest bölge. Aklın aklını bulacağız. Akıl (beşerî akıl) nerden besleniyor 
dersen, serbest bölgedir. Vahye muhatab olmamış, vahiysiz akıl à bu akıl. Ama biz 
aklın aklından bahsediyoruz. Aklı akla bağlamak için vahiy olacak. Yani aklın evveli à 
vahiydir. Vahyi aldıktan sonra ilim yapacak ve iz’andan vicdana inecek. Beşerî akıl 
değil, vahye muhatab olan aklın evveli Kur’an, Vahiy. Bunu hazmettikten ve otuz küsur 
imbiklerden geçirdikten sonra ilim olacak. İlim; aklın ahiridir. Aklın bir de kendisinin 
batınısı olacak. Aklın aklı vahyi alacak ama akıl çalışması için tahayyül ve tasavvuru 
olacak. Yani aklın arkası bunlar. Onlar devamlı çalışıyor ve devamlı veri üretiyor. 
Batınısı derken aklın evveli değil de, beslendiği yer. Ağacın batınısını düşünün. Ağaç 
zahirde yaprak, dal vs. olarak gözüküyor ama arkası işliyor ki, yaprak canlı ve dal 
çıkıyor. Aklın zahirîsi ise, fiillerin menşeidir. Dışarıya çıkmış yani kişinin rütbesi aklî 
kemalinde gözüküyor ya, yani konuşmasında, fiillerinde, davranışlarının veya 
sözlerinin önünü, arkasını, şücûnu, gusûnu, hadd, muttalaun vs. bilmesidir. Beşerî aklı 



78. TAAKKUL 3_______________________________________________________ 

 475 

konuşursak, sizin dediğiniz doğru. O zaman o beşerî aklın evveli à serbest bölgedir 
yani tahayyül ve tasavvur. Ahirisi à tasdiktir. Zahirisi à fiildir. 
 

• Aklın evveli  à Vahye bağlanırsa. 
• Aklın ahirisi        à Tasdik denilen ilim ve vicdanî zihin. 
• Aklın batınısı      à Tahayyül ve tasavvurun veri tabanları olmaları. 
• Aklın zahirîsi      à Fiillerin menşei olan. 

 
• Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. 
• Hakikatı tanımayan hayalata sapar. 
• Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer 
• Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır. 

 
Akıl nedir, ne ile çalışır dersen, yukardaki sıralama değişir. Aklın ne olduğunu değil de, 
aklın aklı yani aklı akıl yapan isimler nelerdir, ona bakacağız. Yani aklın arkasına 
geçeceğiz. Tabiat Risalesinde aklın bu dört yol ile çalıştığını anlatıyor. Akıl ne ile 
çalışıyor diye bakarsan aklın evveli tahayyül ve tasavvur, çünkü akıl bununla çalışır. 
Ağacın kökü gibi düşünün. Ağaç kökten veri alır. Akıl aldığını ilme dönüştürür. İlim de 
aklın batınısı olur, çünkü daha arkaya taşıyor. İman ile daha öteye atıyor. Aklın zahirisi 
ise, aklın kemali, edeb-i rütbesi konuşmalarında ve davranışlarında gözükür. İşte 
akıldan bahsetmeyeceğiz şimdi, aklı akıl yapandan bahsedeceğiz. Yani isme bakıyor, 
aklı akıl yapan isim nerden besleniyor.  
 
Sual: Aklın hakikatına mı bakıyorsunuz? 
Elcevab: Evet, aklı meydana getiren akıl, üst akıl. Yani âletlikten çıkarıp, aklı akıl 
yapan nedir? Vahye tabi olacak. Çünkü vahy-i Kur’anî kâinatın aklıdır diyor.  
 
Bilhassa Risalet-i Muhammediye ve    hayatın ruhu             
                Vahy-i Kur’anî                         ve aklı                  
 
Demek ki… 
 

• Hayatın ruhu  à Risalet-i Muhammediye 
• Hayatın aklı     à Vahy-i Kur’anî. 

 
Ruh daha ötede yani risalet daha arkada. Aklı anlatmak değil, bu aklı akıl yapan 
birimler, dört tane esma ile çalışıyor. Bu aklı meydana getiren aklın evveli var, ahirisi 
var, zahirisi var, batınısı var, çünkü mahlûktur akıl. O zaman bu aklı yapan akıl, beşerin 
tahayyül ve tasavvurundan beslenmemesi gerekiyor. Bu aklın aklı, evveli à Vahy-i 
Kur’anîdir. Bunu koy tencereye. Bu akıl, vahy-i Kur’anîyi aldı, imbiklerinden geçirdi, 
hulasası nedir? İlim denilen tasdiktir. Bu da ahirisi oldu. Ağacın köküne vahiy deyin, 
ağacın kökünün bir fotokopisi meyvedir ya, bu da ahirisi. Vahiy geldiği zaman akıl akıl 
olmalı, yani biraz kaliteli bir akıl olmalı. Batınısı o zaman tahayyül ve tasavvur. 
Tasavvurdaki vehimler, vesveseler, zanlar, düşünceler, şüpheler, malumatlar, bilgiler 

hükmünde olduğundan. 
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kalitesini yükseltiyor. Mesela vesvesenin beş tane kârı var bize. Aklın batınısı, kendi 
potansiyelidir. Zahirisi de kelam ve eylemsel olarak gözükür yani aklın rütbesi. 
 
Benim bahsettiğim akıl, aklın kendisi değil, aklı akıl yapandan bahsediyorum. Yani aklı 
akıl yapan veri tabanlarından bahsediyorum. “Aklını başına al!”. Konumuz bu. Aklını 
başına alabilmesi için, bu aklı dört tane kaynağa vermen lazım, beslemen lazım. Dört 
tane kaynaktan beslenecek ki, aklını başına alabilsin. Bu akıl başımızda olması için, 
kendi beşerî zanlardan, bilgilerden değil, vahye bağlaman gerekiyor. Vahye muhatab 
olabilmen için tasavvurdakilerinden sıyrılman gerekiyor. Tamamen değil ama vahye 
muhatab olabilecek kadar kullanacaksın. Sonra vahiy tecelli edince, şu ana kadar 
bulabildiğimiz otuz küsur tane sıfatlarından evirip, devirip, çevirip bir şeylere 
dönüşünce, ilim oldu. İlim denilen tasdik. Vahiy akla gelince sırf aklı değil, tahayyül ve 
tasavvuru da besliyor. Tahayyülün, tasavvurun, zanların, düşüncelerin, şüphelerin, 
malumatların, bilgilerin, vehimlerin, vesveselerin hep değişecek. Vesvese kâra 
dönecek. Lakaytlığı kaldırır, tehavünü defeder, ciddiyete vesile olur à bunlar vahiyden 
sonra olur. Vesvese Risalesini dinlemeden önce vesvese şerdi, kötüydü. Fakat 
Vesvese Risalesini okuyunca (21.Söz), lakaytlığı attığını, ciddiyete vesile olduğunu, 
tehavünü defettiğini vs. öğrendik. Nasıl yapar bunu? Vahye muhatab olduktan sonra. 
 
Eğer benim dediğimi kaldırıp bu aklı düşünürsek, yani aklın kendisini düşünürsek, aklın 
evveli tahayyül ve tasavvurdur yani oradan beslenir. Vahyin yerine oradan beslenir. 
Vahyi kaldırırsak, felsefe tahayyül ve tasavvurdan besleniyor. Ahiri yine ilimdir, ilime 
dönüştürür. Çünkü ağacın maksadı, neticesi meyvedir. Batınısı nedir ya? Serbest 
bölgedeki hususî dünyasını, hissiyatını, duygularını umumî zanneder, gördüğü âlemi 
umumî zanneder. Sonra ona göre davranır, konuşur à bu da zahirisi. 
 
Ehl-i Sünnet vel Cemaatin doğruluk kaynağı dörttür à Edille-i Şer’iyye: Kitap, Sünnet, 
İcma, Kıyas. Edille-i Nuriye nurculara aittir. Bu da dörttür. Muhakemat 49 da geçiyor:  
 
“Lübbü bulmayan kışır ile meşgul olur. 
 Hakikatı tanımayan hayalata sapar. 
 Sırat-ı müstakimi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. 
 Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.” 
 
İşte vahye bağlanmayan akıl böyle olur. Dört tane isimle beslenmeyen bir akıl lübbü 
bulamamış, kışır ile meşgul oluyor. Dört tane isimle beslenmeyen bir akıl hakikatı 
tanımayınca, hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremediği için, ifrat ve tefrite düşer. 
Muvazenesiz ve mizansız olacağı için, aldanır ve aldatır. Eğer dört tane isimle 
beslenirse, lübbü bulur, hakikatı tanır, sırat-ı müstakimde olur, muvazene ve mizan 
ölçüleriyle hareket eder. Lübbü bulmuşsa, hakikatı tanımışsa, Sırat-ı müstakimdeyse, 
muvazene ve mizanlı hareket ediyorsa à bunun adı: aklınızı başınıza aldınız demektir. 
İnsan merak etmez mi, acaba ben akıllı mıyım? Zeki demiyorum. “Ey insan! Aklını 
başına al” hitabı akla değil, taakkuledir. “Takkeni alsana” denilince, takke kafada 
olmadığı gibi “aklını başına al” denilince de akıl başta değil. Özeleştiri yapıyorum. 
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Benim acaba aklım başımda mı? Nasıl anlayacağım? Lübbü bulmayınca, hakikatı 
tanımayınca, Sırat-ı müstakimi göremeyince, muvazene ve mizan elde olmayınca à o 
zaman benim aklım başımda değil. Ne ile hareket ediyorum? Zekâvetle. Bununla bir 
insanın aklı kafasında mı, kafasında değil mi ve biz akıllı mıyız, zeki miyiz 
kastediyorum. Aklı devre dışı olursa, zekâveti öne çıkar. İyi bir doktordur, iyi bir 
mühendistir, iyi bir tüccardır, çok iyi para kazanır, iyi bir cerrahtır, iyi bir hocadır ama 
bid’at ehlidir. Para için, menfaat için bu işleri yapar ama iyi yapıyor. Bu zekâvettir. Akıl 
ise; bu vasıflarını vahye göre yaparsa akıl olur. Aklın aklı; vahiydir. Çünkü vahy-i 
Kur’anî hayatın aklıdır. Hayatın aklı à vahy-i Kur’anîdir. Hayatın ruhu ise; Risalet’tir. 
Risalet-i Muhammediye bütünselliği alıyor. Sorumuz ne idi? Derdim ben’im ben. 
Diyorum ki acaba aklım aklımda mı? Aklını başına al deniliyor. Acaba aklım başımda 
mı? Alameti nedir? İşte eğer ben lübbü bulmuşsam, hakikatı tanımışsam, sırat-ı 
müstakimi görmüşsem, muvazene ve mizan yani kantar ve metrem varsa, onunla 
gayret ediyorsam, ettiğim kadar da à benim aklım aklımda, aklım başımda, aklımla 
hareket ediyorum. Zekâ sıfatım ikinci derecede. Zekâ lokomotifim değil, vagonumdur. 
 
Aklın doğruları nelerdir? Felsefe de diyor “bu doğrudur”, nübüvvet de diyor “bu 
doğrudur.” Doğru niçin doğrudur? Herkesin elindeki doğrudur ama nereye göre 
doğrudur? Vahye göre başkadır, felsefeye göre başkadır. 
 
Akıl nedir dersen, tahayyül ve tasavvurdan beslenir. Bu evvelidir. Tasdik’e depolar, ilim 
yapar. Bu ahirisidir. Kendi hususî dünyasını, hissiyatlarını genel yapar. Bu batınısıdır. 
Küçük dünyayı büyük zanneder. O akılla elde ettiği içsel kazanımları olan içerdeki 
dünya. Zahirisi ise; bulunduğu ortama göre kelam sarf etmesi yani denilir mi, denilmez 
mi, öncesi ve sonrası. Hepimiz bazen bu hatayı yapıyoruz. Denilmeyecekleri diyoruz, 
yapılmayacakları yapıyoruz. Bu beşerî bakışla aklı tanımlamadır. Fakat biz bu aklı, 
akıllı yapmak istiyoruz. Aklı aklına bağlamanın yolu dört esma ile mümkün.1.aklı vahye 
bağlarsak 2.imbiklerimizden geçirip ilme dönüştürürsek 3.kendi hususî dünyamız olan 
tahayyül ve tasavvurlarımızı yani vehimler, düşünceler, bilgiler, malumatları gelen 
vahye göre şekillendirirsek, hususî dünyamızı vahye göre şekillendirirsek, mesela 
Allah cc diyor ki, ben sizin cenneti kazanmanızı istiyorum, siz de dünyayı istiyorsunuz. 
Bizim hususî iç âlemimiz var, hissiyatlar var, duygular var, yat olsun, kat olsun, at, eş, 
iş vs. olsun yani küçük dünyamız çok güzel olsun istiyoruz. Allah ama böyle demiyor. 
Hususî dünyanızı, iç âleminizi büyük zannetmeyin. Bundan daha büyüğü var.  
 
Demek ki akıl vahiy ile beslenirse, vahye muhatab oluyoruz, aklımızın kaynağı o 
oluyor. Sonra bu vahiyle ben tefekkür, deha, muhakeme, muvazene, idrak, zekâvet 
gibi imbiklerden geçirince bunların hulasası ilim oluyor. Batınısı ise; kendi hususî 
dünyamda, acz, fakr, noksan, kusurumu deruhte ediyorum, kendi âlemimi 
genellemiyorum, külliyattaki anlayışımı bu böyledir demiyorum, ben böyle anlıyorum 
diyorum. Risale-i Nur’un dışında söylediğim cümleler için “doğrusu bulunana kadar 
doğru budur” diyorum. Yanlış yaptığım zaman bir sevap alırım, çünkü niyetim halis, 
ard niyetle bozmak istemiyorum, içtihad yapıyorum, ilim yapıyorum, yoksa ilim durur. 
İsabet edersem iki sevabım var. Bu benim hususî dünyam, benim batınım. Vahiyle ve 
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eylemle alakası yok. Bu aklın bana kazanımları. Bu akıl bana batınımda ne kazandırdı? 
Hususî bir dünyam var, hâletlerim var, duygularım var, doğrularım var, lübbüm var, 
hakikatım var, sırat-ı müstakimim var, ölçülerim var. Bu benim hususî âlemim. Peki, bu 
eyleme çıkmayacak mı? Davranışa ve söze dökülecek. Bu da benim aklımın zahirisi. 
Ama ben bunun kalitesini yükseltmek istiyorum. Yani tahayyül ve tasavvurumdan 
beslenmesin, vahiyden beslensin. O zaman şu sorunun cevabını arıyorum: aklım 
aklımda mı, aklım başımda mı? Akıl acaba zekâmı geçmiş mi? Zekâvetim önde midir? 
Aklın sahibine aklımı bağlamış mıyım? Alameti nedir? 1.aklımı vahye tabi edersem 2. 
İmbiklerden geçirip yani vahiyden geleni aklın içindeki dinamiklerden (deha, 
muhakeme, idrak, şuur vs.) geçirip ilim oldu 3.benim hususî dünyam yani zanlarım, 
şüphelerim, vesveselerim, düşüncelerim, malumatlarım, bilgilerim vahyin ışığında çok 
kaliteleşir.  
 
Vesvese hakikata inkılab eder; tehavünü defeder, ciddiyete vesiledir, teyakkuza 
sebeptir, taharriye daidir, lakaytlığı atar. Vehim de vahiy ile insanın küçük 
düşüncelerini, basit küçük dünyasını zengin yapıyor. Daha değişik düşünmene, daha 
geniş, daha yüksek, daha derin düşünmene vesile oluyor. Bu da insanı zengin yapıyor, 
vahiy ile. Zanlarımızla da vahiy ile farklı hakikatlar filizlenmeye başlar, farklılıklara 
vesile oluyor. Şüpheler de o kadar nimet ki. Farklılıklar Allah’ı tanımaya vesile oluyor. 
Hususî dünyam benim içim, iç dünyam demektir, yani benim batınımdır. Eyleme ve 
kelama dönüştürürsem, benim zahirimdir. Beslendiğim yer vahiydir. İmbiklerden 
geçirip hususî dünyama henüz dönüşmemişse, bu da ahiridir. Amel defterlerimiz, 
ahiretteki durumumuz vs. 
 
Sual: Ben akılla karşı karşıya geldim. Bana “ben akıl” dedi. Ben de ona “bana kendini 
anlat, bana akıl olduğunu ispatla.” Bana şöyle mi diyor: “Ben bak önce vahye 
bağlanmışım, evvel olarak. Akılım, çünkü vahye bağlanmışım. Tasdik ediyorum ve 
neticesinde (ahirisinde) ilim meydana geliyor, tahayyül ve tasavvuru da kullanıyorum 
(batınısı) ve zahirisinde böyle hareket ediyorum.” diyor. Bu mu akıl? 
Elcevab: Evet. Vahye bağlayan iltizam; aklın zahirisidir. Vahye bağlayan aklın ahirisi 
ilimdir. Aklın enfüsîsi yani batınısı iz’andır. Kendi hususî dünyasını oluşturuyor. Evveli 
de vahiydir. 
 
Hulasa: 

• Aklın evvelisi  à Vahiydir. 
• Aklın ahirisi  à İlimdir. 
• Aklın batınısı  à İnsanın iç dünyasını oluşturan vicdanî hallerdir, enfüs 

dünyasıdır ki, iz’anîdir. İz’an, vicdanî içsel âlemi. 
• Aklın zahirisi  à Eyleme dönüşmüş hâlidir. İltizam, fiillerim. 

 
Cemi à senin itikadın. Aklın aklına bağlandığına şahid oluyorsun. 
 
Nokta-i Nazar: Aklın zahirîsi İslam, batınısı iman oluyor. 
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Sual: Batınına tahayyül ve tasavvur demiştik? 
Elcevab: Oradan beslendi ve artık neticeye vardı, orası bitti.  
 
Acaba aklım vahye bağlandı mı? Zahirisinde şöyle gözükür: kışır ile meşgul olmaz, 
hayalata sapmaz, ifrat ve tefrite düşmez, aldanmaz ve aldatmaz. 
 
Tabiat Risalesinde birbirine benziyor gibi gözüken dört tane yöntem ve misaller aslında 
bir tanesi evvel ismin misali, bir tanesi ahir ismin, bir tanesi zahir, bir tanesi batın 
isminin misalleridir. Bu gözle bir de tabiat risalesini okuyun. Tabiat yapıyor, kendi 
kendine oluyor diyor. Tabiat ile sebepler aynı şey. Oysa tabiat batın tarafı, kanun 
tarafıdır. Sebepler ise zahir tarafıdır ama bu noktadan bakmayınca gözükmüyor. 
 
Sual: Benim aklım hem tasdikte, hem iz’anda, hem iltizamda. “Aklını başına al” derken, 
akla tasdik, iz’an, iltizamı bir araya topla manasına mı geliyor yani yine akla mı hitap 
ediyor? 
Elcevab: “Aklını başına al” derken ilk taakkule hitap ediyor, akla değil. Ona diyor ki 
“aklını git al, orda unuttun onu”. Aklın fiilsel hali taakkuldür. Yani aklın fiile dönüşmüş 
haline à taakkul denilir. Hayalin fiile dönüşmüş hali à tahayyüldür. Zanların, vehim ve 
vesveselerin, şüphelerin, malumat ve bilgilerin, düşüncelerin de fiilsel hali à 
tasavvurdur. Taakkul ile akıl arasındaki fark şu: akıl alettir, taakkul ise onu kullanandır, 
kullanma halidir. Taakkule diyor ki “boşuna çalışıyorsun, değirmen taşı kendi kendini 
yiyor, tane atmıyorsun, buna malzeme at yani aklını başına al”. Taakkul de aklı aldığı 
zaman tasdikten aşağıya itikadı nasıl oluşturuyor? Serbest bölgeyi kaldırıyor, aklın 
evveli vahye bağlanıyor. Yani, 
 

• Aklın evvelisi  à Vahiydir. 
• Aklın ahirisi  à İlimdir. 
• Aklın batınısı  à İnsanın iç dünyasını oluşturan vicdanî hallerdir, enfüs 

dünyasıdır ki, iz’anîdir. İz’an, vicdanî içsel âlemi. 
• Aklın zahirisi  à Eyleme dönüşmüş hâlidir. İltizam, fiillerim. 

Bunların cemi itikadın. 
 
Nokta-i Nazar: Vahye bağlanmayan aklın ahirisi de, zahirisi de, evveli de, batını da à 
tahayyül ve tasavvur yani hususî dünyasıdır.  
 
Vahiysiz aklın evveli, ahiri, zahir ve batını; Vahiysiz aklın evveli serbest bölgedir, 
ahirisi felsefe ilmidir, yani kendi tahayyül ve tasavvurun oluşturduğu ilimdir, batınısı 
olacak olan vicdana giden iz’anî yol hatmedilmiş, kopmuş. Kendi imtisal ettiği içsel 
âlemindeki hissiyatlar mesela yütm, yeis, vahşet, dehşet, kalak vs. (Sözler 741). 
Eylemi de taassubtur, başkasına hak vermez, dergiler yazan, çırıl çıplak dolaşır, 
televizyonlardan çıkmaz vs.  
 

• Aklın evvelisi à Serbest bölgedir. 
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• Aklın ahirisi  à Felsefe ilmidir. Kendi tahayyül ve tasavvurun 
oluşturduğu ilimdir. 

• Aklın batınısı à Vicdana giden iz’anî yol hatmedilmiş, kopmuş. İnsanın iç 
dünyasını oluşturan kendi imtisal ettiği içsel âlemindeki hissiyatlar mesela yütm, 
yeis, vahşet, dehşet, kalak vs  

• Aklın zahirisi à Eylemi de taassubtur. 
 

 
 
 
30.06.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
 
 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 
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DİMAĞ 79 
Taakkul – 4 Akıl nedir? 
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Vefa ve dürüstlük; pahalı bir hediyedir ve köprüdür. Bunları asla ucuz ve basit 
insanlardan bekleme. Vefanın en güzel misali Allah Resulü asm’ dır. Zaten her konuda 
en güzel misal. Hatice Kübra radiyallah-ü anha gösterdiği vefa çok acayip bir şey. 
 
Akıl niye akılsızlık yapıyor? diye sordu biri. Her şeyin ve her şey akılla olamayacağını, 
her şeyin akılla bilinemeyeceğini akıl da biliyor. Çünkü bu kâinat akıl ile yapılmadı. O 
zaman keyfiyeti ve hakikatı akılla çözülemez. Allah’ın zatî ve sübutî sıfatlarında akıl 
yoktur. Şaşırmayın ama Allah’ın aklı yoktur. Akıl; bir cihazdır. Allah ilmiyle yaratmıştır 
aklı. Mesela Allah’ın ağacı yok ama ağacı yaratmış gibi. Sözler 27. sayfada geçtiği gibi, 
akıl bir cihazdır. 
 
Dimağda meratib var. Tahayyül ve tasavvur meratibleri için Üstad “serbesttirler” diyor. 
Lem’alar 75 de bunlar için “ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de teklif-i din altına 
giremezler” deniliyor. Bunlar insanın ihtiyar ve iradesine rağmen işler yaptırırlar. Ondan 
sonra derler ki “senin kabiliyetin veya kaderin budur, seni şekavete mahkûm etmiş” 
diyerek Allah’tan ümidini kestiriyor. Orası insanın dimağında acayip bir âlem. Mesela 
insan kendisini niye farklı bir cins hisseder diye bu sorunun da cevabı orda var zaten. 
Üstad diyor ki, dimağda bir hannas var, karıştırıyor. Serbest bölgeye şeytan müdahale 
ettiği zaman ki biliyorsunuz şeytanın cinsi yoktur. Tekti ama çoğaldı. Yetmiş bin 
avenesi var. Bir gün Allah Resulünün meclisinde kapıyı şeytan çalmış. “Bırakın girsin. 
O iblistir.” demiş Resulullah. Bilirsiniz o menkıbeyi. Oysa şeytan tekti Âdem as 
zamanında. Sonra çoğalmış. Şeytanın çift cinsiyeti var. Kendisini kendisinden döller. 
Hem erkeklik hem dişilik organı var. İnsanda bu nasıl olur diye çok soruyorlar. İnsanın 
dimağında bir serbest bölge var. Serbest bölgeye müdahale ediliyorsa… mesela 
cinlerin kadınlarına peri deniliyor. Çok güzel oluyorlar. Erkekleri Müslüman ise beyaz 
olur yüzü, kâfirlerin simsiyah olur. Dolayısıyla insan bir erkeğe serbest bölgesine peri 
musallat olursa, orda erkeklik hormonlarını aktif etmeye çalışıyor. Bize yansırsa, erkek 
erkeği ister. Bu, perinin musallat olduğunu gösteriyor. Eğer kadına erkek cin musallat 
olursa, kadın kadını isteyecek, çünkü kendisi erkek. Erkek kadın istediği için, kadında 
kadın isteği olarak yansıyor. Bunlar serbest bölgenin işgal altında olduğunu gösteriyor. 
Üstad “orayı karıştırırlar” diyor. 
 
Ruh da elektriğe benzer. Hem klimayı çalıştırıyor, hem elektrik ocağını çalıştırıyor. 
Elektriğin bir cinsiyeti yoktur. Her cihazı çalıştırıyor. Ruh da hangi bedene girerse, o tip 
hormonları çalıştırır ve o tip insanlar ortaya çıkıyor. Bu gibi sorunların temelinde bunlar 
var. Onun için anlatıyorum. Bir de bu serbest bölgeyi tanıyamamaktan geliyor.  
 
Sual: Mesuliyet var mı bu kişilerde? 
Elcevab: Tabandan mesuldür, çünkü kendisi sebeb oldu onların musallat olmasına. 
Bu hastalık değildir. Kültür, gelenek, örf, an’ane ve yaşadığı anne, baba, evde ve 
seyredilen filmler ve yapılan aşılar, yenilen gıdalar, giyinilen elbiseler, fıtrata uygun 
olmayan işlerden kaynaklanıyor, şeytanın ve cinin musallat olması. Üstad diyor ki, dört 
şey insanın mizacına tesir eder: zaman, zemin, taam, libas. Yani yediği, giydiği, yaşı 
ve yaşadığı toplum. Bu tip şeyler yaşıyorsa anne baba, bu tür şeyler seyrediliyorsa. 
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Çocuklar üç buçuk yaşına kadar cinsiyetini bilmez. Eşyayı canlı bilirler. Bu nedenle 
arabayı çağırır, yanına gelmezse kırar. Çağırdım gelmedi der, canlı bildiği için. Kız da 
bebeğini kırar. Çağırdım gelmiyor der. Canlı ile cansızı bile ayırt edemez. Delilerde de 
cinsiyet olmuyor. Şeytanda çift cinsiyet var, meleklerde hiç yoktur.  
 
Serbest bölgeye bunların girmesine mezkûr sebeplerdir. Bu nedenle kişi sorumludur. 
İslam hukukunda sorumlu olma ölçüsünde dört tane şart lazım: iktidar, ihtiyar, 
salahiyet, mesuliyet. Bu dört tane şart tahakkuk eder. Etmemesi mümkün değil. 
 
Bir şeye hâkim olmak istiyorsan, o şeyi tanıman lazım. Aklı yönetmek için, aklı tanıman 
lazım. Tanımadığın bir şeyi yönetemezsin. Şimdi akılla alakalı yerler okuyacağım 
inşallah. Eğer akla hâkim olamazsan, akıl sana hâkim olur, ki psikoloji sorunların temeli 
olur. Hiç şansın yok. Seni fırtınadan fırtınaya sevk eder, perişan eder. Aklım aklıma 
bela olur. İnsan düşünceleriyle düşüncelerinin şerrinden nasıl kurtulacak? Cihazı 
tanımıyorsun ki. Tanımadığın bir şeyin şerrinden nasıl kurtulacaksın, nasıl 
yöneteceksin? 
 
“Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış.” (Mektubat 286) 
 
Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı için, bu aklı yapana bu aklı bağlarsan, akıllılık 
olur. Eğer bu aklı sahibine yani vahye bağlamak nisbetinde akıllı. Eğer bu aklı vahye 
değil, kendisine bağlarsa, aklın zekâ denilen sıfatı o zaman o akla hâkim olur, aklı 
devre dışı yapar. Zekâvet öne çıkar. Toplumda zekilik çok öne çıkartılıyor. Oysa Kur’an 
bunu methetmiyor. Kur’an aklı methediyor, aklı öne çıkartıyor. “Ya’kilun, ta’kilun, efela 
yetefekkerun, efela yetedebberun” gibi. Zekâvet, deha, muhakeme gibi otuz küsur 
sıfatı var aklın. Zeka aklın sıfatıdır. Kur’an aklı öne çıkarırken, bazen kesin, kasten ve 
bilerek “zeki insan, deha insan” diyor. Oysa deha ve zekâ aklın sıfatlarıdır. Mesela çok 
iyi bir doktordur, iyi bir mühendistir ama gerekmeyen ameliyatı para için yapar. Niye? 
Çok zeki, aklı yok. Akıl arkada kalmış. Çok iyi bir mühendis ama devletin ihalesine 
fesat karıştırır. Bunu zekâvetiyle yapıyor. Aklıyla yapamaz. Akıl ile şer işlenmez. Akıl 
ne kadar başta olursa, o nisbette günah olmaz. İrade insana ne kadara hâkim olursa, 
günah olmaz. Çünkü günah irade ile işlenmez, ihtiyarla işlenir. Günahlar akılla değil, 
zekâvetle işleniyor. 
 
Aklın var mı yok mu diye bu metinde iki tane alamet söylüyor: kanaate alış ve rızaya 
çalış. 
 
Metnin devamı: 
“Tahammül etmezsen “Ya Sabûr” de ve sabır iste; hakkına razı ol, teşekki etme. 
Kimden kime şekva ettiğini bil, sus. Her halde şekva etmek istersen; nefsini Cenab-ı 
Hakk’a şekva et, çünkü kusur ondadır.” 
 
Aklımız başımızda mı yani aklımız vahye, sahibine bağlı mı, değil miyi gösteren 
sekiz şart;  
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Aklı olan,  
1. Kanaat sahibi olur.  
2. Rızaya çalışır. 
3. Tahammül eder. 
4. Tahammül edemezse, sabır ister. 
5. Hakkına razı olur. (başka haklara tecavüz etmez) 
6. Teşekkî etmez. 
7. Kimden kime şekva ettiğini bilir. 
8. Kusurunun nefisten çıktığını bilir. Kusurunu deruhte eder. 

 
Yani bunlara sahip olma nisbetinde aklımız aklımızdadır, aklımız başımızdadır. Hani 
derler ya: aklını başına al, aklınız yok mu? Kime hitap ediyor peki eğer aklı başında 
yoksa? Peki, inkârı neyle yapıyor? Zekâvetle yapıyor. İhtiyar; aklîdir. İrade, vicdanîdir, 
vicdana ait bir sıfattır. İradeyle süflî şeyler yapılmaz, ihtiyarla yapılır. Üstadımız 
“ihtiyarımdan vazgeçtim” diyor. 
 
Aklımız başımızda mı yani aklımız vahye, sahibine bağlı mı, değil mi? Yukarda 
saydığımız sekiz şart ile anlaşılır. 
 
1-Ne kadar kanaat sahibi isen, o kadar akılısın. 
2-Ahmed’in, Mehmed’in rızasına çalışmaz. Allah’ın rızasına çalışır. 
3-Tahammül eder. 
4-Tahammül edemezse sabır ister yani Ahmed, Mehmed’e şikâyet etmez. 
5-Hukukları pay u mal etmez. Bunu 11.mesele ile bağlıyorum: diyor ki, bir eve iman-ı 
bil-ahiret hâkim olursa, yani ahiret inancı hâkim olursa, o ev Cennete döner. Çünkü 
iman-ı bil-ahiret dünyadaki işleri; bu mu, şu mu, o mu, hayır mı evet mi, doğru mu 
yanlış mı? gibi şeylerde nereye göre nedir, ne olduğunu bildirir. Bu olmaz haramdır der 
mesela veya bu doğrudur der.  
 
Yani dünyadaki yapacağımız işleri yanlıştır, doğrudur, mekruhtur, yani neyin doğru 
olup olmadığını ötelerden hükmediliyor. İman-ı bil-ahiret “haktır, günahtır” der. 
Komşunun bahçesindeki ağacın dalında meyve sarkmış, gel de yeme ama hemen 
iman-ı bil-ahiret “hayır” diyor. İman-ı bil-ahiret ne kadar insanda hâkim olursa, haddini 
bilir, hududunda kalır, hakları pay-u mal etmez. Şunu demek istiyorum: dünyada bizi 
yöneten iman-ı bil-ahirettir. Allah’a iman ise, içsel âlemimizde enerji potansiyelidir, 
enerjinin kaynağıdır. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Bunları yapabilen, seni canlı 
tutan, kötü yerlere götürmeyen, imandır. İman-ı billah yani Allah’a iman. Mesela sabah 
ezanı okundu. “Beş dakika sonra kalkarım” diyor. Daha kalkamayacağının alametidir, 
imanın zayıf olduğunu gösteriyor. Bu zaaf-ı imandan geliyor. O kadar enerji yok. 
Allah’a iman; içsel enerjidir, çünkü iman hem nurdur hem kuvvettir (23.Söz), 
mahlûk yani. Hatta “ruhunuza iman libasını giydiriniz” deniliyor. Ahiret inancı ise; 
dünyadaki doğrularımızı, yanlışlarımızı, nerde kimin yanında ne zaman nasıl 
olacağımızı gösteriyor. “Bunun yanında olma, buna taraftar olma, bundan uzak dur, 
bununla beraber ol!” gibi bunları tayin eden bizdeki iman-ı ahiret nisbetinde oluyor. 
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Akıl vahye bağlı ise;  

• Kanaat eder 
• Rızaya çalışır 
• Tahammül eder 
• Tahammül edemezse, sabır ister 
• Hakkına razı olur.  

 
Başka haklara tecavüz etmez, tenezzül etmez, ihtiyaçları varsa, ki var, insan doymaz, 
ihtiyaçlarını erteler ve öteler. Bir sürü arzularımız ve isteklerimiz var. Bedenseldir veya 
ihtiyaçtır, mal mülk olur, cinsellik olur da olur. Bu ihtiyaçları ertelemeyi ve ötelemeyi 
bilir. 

 
• Teşekkî etmez, şikâyet etmez.  

 
Niye? Aklı başında olduğundan dolayı, kimden kime şekva ettiğini biliyor. Şekva bir 
haktan geldiğini biliyor, insanın hiçbir hakkı olmadığını da biliyor. Dolayısıyla insan o 
nisbette akıllı oluyor. 

 
• Kimden kime şekva ettiğini bilir 
• Kusurunun nefisten çıktığını bilir.  

 
Kusurunu deruhte eder. Haksız temellükten, sahiplenmekten teberi eder, uzak durur.  
 
Sual: Bu saydığınız sıfatlarda olan bir insan akıllı insandır. Peki, o zaman sadece 
Müslüman mı akıllıdır? Bu saydığınız sıfatlar, Müslüman sıfatları. 
Elcevab: Evet, Kur’an’a göre kâfirlerin aklı olmadığını “Ya’kilun, ta’kilun, efela 
yetefekkerun” gibi ayetlerde söylüyor. Kâfirlerde irade yoktur, ihtiyar vardır. Kâfirlerde 
akıl yoktur, zekâvet vardır, deha vardır. Kâfirlerde bilgi var, düşünce var, tefekkür 
yoktur. Çünkü irade; vicdana ait bir sıfattır. Akıl da cihazdır. Kur’an ikide bir akla vurgu 
yapıyor. Hatta Kur’an’ın dışına çıkma nisbetinde hayvandan daha aşağı düştüğünü, 
akılsız olduklarını söylüyor. Hatta bu insanlara “aklını başına al” diyor. İmansızın aklı 
yoktur. Nesi var peki? Adam iyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir pilot, iyi bir esnaf. 
Zaten bu akılsız olduğu için kandırıyor. Akılsız olduğu için tartıda hile yapıyor. Akılsız 
olduğu için malı zam gelene kadar depodan çıkarmıyor. Bu akıl değil, zekâvettir. Kur’an 
devamlı akla vurgu yapıyor. Bunda aklını kullananlar için bir ders vardır, bir ibret vardır 
diyor. Akla malzeme veriyor. 
 
Biri itiraz etmişti, kâfirlerin tefekkürü yok dediğimde. Tefekkür; ulvî bir ruhun sıfatıdır. 
Süflî ruh ise, düşünür. Düşünce ile tefekkürü, ihtiyar ile iradeyi ayırınca anlaşılıyor. 
İhtiyar; hayvanî bir sıfattır. Mazi ve müstakbelden kopuk andaki tercihtir; ihtiyar. İrade 
ise; geçmişin bütünlüğü ile geleceğe bakarak anda ihtiyarla tercih ettiriyor. Üstad da 
“ihtiyarımdan vazgeçtim” diyor. İhtiyar; mazi ve müstakbelden kopuk, anda şu mu, bu 
mu diye peşin çalışıyor, taksit çalışmıyor. Kur’an şu günahı terk et, sana cennette bunu 
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vereceğim diyor, ihtiyar “o daha gelecekte” diyor terk etmiyor. Bunu ihtiyarla, zekâvetle 
yapıyor.  
 
“Veyahut: Hâlıkı inkâr eden fikirsiz, sersem muattıla gibi, Allah’ı inkâr mı ediyorlar ki, 
Kur’anı dinlemiyorlar? Öyle ise, semavat ve arzın vücudlarını inkâr etsinler veyahud 
“Biz halkettik” desinler. Bütün bütün aklın zıvanasından çıkıp, divaneliğin hezeyanına 
girsinler. Çünkü semada yıldızları kadar, zeminde çiçekleri kadar berahin-i tevhid 
görünüyor, okunuyor. Demek yakîne ve hakka niyetleri yoktur. Yoksa “Bir harf kâtibsiz 
olmaz” bildikleri halde, nasıl bir harfinde bir kitab yazılan şu kâinat kitabını, kâtibsiz 
zannediyorlar.” (Sözler 387) 
 
İnkârcılığın özellikleri:  
1. Aklın haddini hududunu kaybetmekten, haddini aşıp edepsizlik yapar. 
2. Aklı başında olmadığından inkâr edebilir. Aklı başında olsaydı, inkâr edemezdi. 
 
Her şeyin akılla yaratılmadığını, akılla çözülemeyeceğini akıl da bilir. Her şeyin akılla 
olmadığını, akıl da biliyor. Çünkü akıl; Allah’ın bir sanatıdır, Allah’ın sübutî sıfatındaki 
ilim sıfatından yaratılmış bir cihaz-ı insanîdir. 
 
3. Saçma sapan konuşur. 
4. Yakîne ve hakka niyetleri olmadığından, inkârcı oldular, deniliyor. 
5. Berahin-i tevhid aklı vasata getirebilir ve vasatta tutabilir. 
 
Risale-i Nur’un tevhid delilleri aklı vasata getirebilir, yani aklı başına getirebilir. Aklı 
başına getirme yöntemlerinden bir tanesi de tevhiddir, berahin-i tevhid. 
 
6. İtikadı bozulan da inkârcı olur. 
 
İtikad; dimağa aittir. İman ise; kalbe aittir. Hepsinin ayrı ayrı işlevi var. Bunlar çok 
önemli. Kâfirin imanı yok ama itikadı var. O da bir şeye inanıyor, o itikaddır. 
 
7. İnkârcılar, Kur’an’ı dinlemezler. 
8. Bürhan, delil ve hüccetleri nazara almaz. Hep bana göre deyip zanlarına 

gömülürler. 
 
Akraba münasebetlerinde dinden laf açılsa “bana göre, benim anladığım din” vs. gibi 
sözler kullanırlar. Dinin d’sini bilmez veya topa bir defa vurmamıştır ama futbolcu gibi 
spordan konuşur. Bana göre diyenler akılsız olduklarından böyle diyorlar. 
 
9. İnkârcıların ortak özelliklerinden biri de her şeyi boş bırakır, atalete düşerler. 

İtikadları bozulduğundan kendilerine de güvenlerini kaybederler, ye’se düşerler. 
 
Nokta-i Nazar: Akıl bir cihazdır dedik. Allah “ben bilineyim” diye o aklı verdi. Allah akılla 
bilinebiliyor. Asıl maksadı Allah’ı bilmektir. 
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Evet, aynen. 11.sözde ondan bahsediyor yani o cihazın vazifesi nedir, ondan 
bahsediyor. Akıl cihazı Allah’ı tanımak içindir, netice o. Ne ile? Kendimle tanımlamak. 
Aklın melekesi bu. Aklın otuz küsur sıfatı var; (benim bulabildiğim) deha, zekâvet, 
tefekkür, muvazene, muhakeme vs. bu sıfatları Allah’a, vahye bağlamak özelliğimiz, 
melekemiz à akıl oluyor. Akıl; ikal’dan geliyor Arapçada. İkal şu: çölde bir yerden bir 
yere giden bedevî dinlenirken deveyi nereye bağlasın? Develeri birbirine bağlasalar, 
çekip giderler. Kuma kazık da çakamazsın. Kendisine bağlasa, kendisini rahatsız 
edecek. Bu nedenle devenin yularını kuyruğuna bağlıyor. Deve yulardan kurtulmak için 
döne döne başı döner, oturur. Yularıyla kuyruğuna, uçkurluğuna bağlanan ipe ikal yani 
akıl derler Araplar. Nasıl ki çiftçiye kâfir derler, onun gibi. Kâfirin manası inkâr değil, 
örten demektir. Şirk ehli, Allah’ı inkâr etmiyor, Allah’a ortak koşuyor. Kâfir, Allah’ı inkâr 
etmez, örter. Akıl işte ikalden geliyor. Bizim melekelerimiz var, maliklerimiz, 
melaikelerimiz var. Meleke, deha, muhakeme vs.à bunları sahibine bağlamanın adı; 
akıldır. Bağlamazsan bunlar kendi başına kalır, insan insanı yer. Boş değirmen 
düşünün. Taş taşı yer. Ama tane atarsan, hem taş taşı yemez, hem de un olur. Yedi 
tane değirmen taşı düşünün. Hepsi şanzıman gibi dişli birbiriyle dönen. Hepsine ayrı 
bir tane atılıyor. Buğday, arpa, yulaf, mısır vs. Şu kafada da yedi tane dişli meratib var. 
Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iz’an, iltizam, itikad. Eğer bunlara bu dersler gibi 
ilim vermesen, kafa kafayı yer. Aklın aklına bela olur. Düşüncelerin düşüncelerine bela 
olur. Bu sefer düşüncelerin şerrinden düşüncelerinle kurtulamazsın. Aklının şerrinden 
aklını kurtaramazsın. İlle o aklı vahye bağlayacaksın. 
 
Külliyattan akıl hakkında çıkarımlar: 

• Cihazdır. (Sözler 277) 
• Alettir. (Sözler 27, 65) 
• Seni başka yere bağlayan iptir. 
• Hassedir. 
• Tılsımlı bir anahtardır. 
• Hediye-i Rahmandır. 
• Hezeyancı aklını (aklın ifratı) 

 
Her şeyin ifratı ve tefriti var. Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefs-i emmareden, vasatı 
Rahman’dandır. 
 

• Aklın tefrit modu: meş’um, zulmanî, alet-i tazibdir. (Sözler 87) 
 
Berbat ediyor seni, perişan ediyor. Kendi kendine düşman oluyorsun. Kendi kendini 
yiyor. Bir hasta görmüştüm. Bedeni derisini düşman kabul ediyor, ona saldırıyor. 
 

• Aklın vasatı: mübarek, nuranî, alet-i tes’id, hediye-i hikmet (Sözler 87) 
• Kıyas aletidir. (Sözler 116) 
• İdrak; aklın sıfatı 
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• Anlamak; aklın sıfatıdır. 
• Anlayamayacaklarını bilmesi à aklın vasatıdır (Sözler 348) 

 
Yani her şeyin akılla anlaşılamayacağını bilen özelliğimize à akıl deniliyor. Akıl bunu 
bilir. Her şeyin akılla olmadığını akıl biliyor. Çünkü akılla yaratmamış Allah. Bilirse, akıl 
oluyor. Allah aklı yaratmadan önce ruhu yaratmıştır. O zaman ruhu akılla çözemezsin. 
Ruhu ancak inkişafat-ı ruhiye ile çözersin. 
 

• Aklı; merak aktif ediyor 
• Aklın ifratı  à aklım bana yeter demektir 
• Aklın vasatı  à haddini bilir, hududunda kalır 
• Aklın tefriti  à böyle bir derdi yok, merakı da yok 

 
Akılmış, insanmış, ne oturup konuşuyorsunuz der. Niye bununla meşgulsünüz? Maç 
var, spor var, çay var, aşın eşin işin varsa tamam. Bunlar karın mı doyurur? der. 
 

• Akıl münekkiddir. 
• Aklın gözü vardır. 

 
Mesela tecrübe gözü de vardır. Tır şoförünün gördüğünü sen görür müsün? Bu tır 
buradan çıkar mı diye tırcı görür. 
 
Sual: Feraset mi bu? 
Elcevab: Feraset ayrı bir şey. 
 

• Sırr-ı teklif akla yapılmış 
• Hikmet; aklın sıfatlarından 
• Aklın varsa, evhamdan kurtulursun.  

 
Evhamın kadar akıldan uzak duruyorsun. O zaman akıl değil, evham hâkim oluyor. 
 

• Telakki etmek, akılla mümkündür. 
• Akıl istikametini bulursa, nefs-i emmare bile tabi olur. (Mektubat 68) 
• Aklın ihtiyarı var. 
• Teklif, imtihan akla yapılır. (Mektubat 93) 
• Tecrübe akılla kazanılır. 

 
Kur’an ilk akla gelmiş, kalbe gelmemiş. Dimağ da kalbin bir sıfatıdır. Bir ayak vicdan, 
bir ayak dimağ, gövde de kalb. Kalbin iki ayağı var. Mazhar-ı hissiyatı à vicdan, 
ma’kes-i efkârı à dimağ. Avamın ve çok mürekkeb yalamışların ekseri Kur’an kalbe 
inmiş zannediyorlar. Oysa Kur’an ilk önce akla gelmiş. 
 

• Tekzib ve inkârı akılla yapar. 
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• Umumu temsil eden tevatür-ü kabul etmeyenin aklı yoktur. 
• Te’yid ve tahkim akılla oluyor. 
• Nakl-i hüzün, elem, gam akılla alınıyor. 
• Sırr-ı teklif akılla olur. 
• Anlamak akılla olur. 
• Akılla ötelere seyahat ediliyor. 
• Müteşabih ayet ve hadisleri küçücük aklına sıkıştıramadığı için inkâr eder. 

(Mektubat 351) (aklı küçük olduğu için) 
• Mütehayyir akla  
• Aklın muhakemesine 
• Aklın zahirîsi ve batınısı var. (Lem’alar 72) 
• Akıl görüyor. 
• İnsaf; aklın sıfatıdır. (nısıftan geliyor) 
• Taharri; aklın sıfatıdır. 
• Bilmek; aklın sıfatıdır. 
• Anlamak; aklın sıfatıdır. 
• Hikmet; aklın sıfatıdır. 
• Teemmül; aklın sıfatıdır. (Mesnevi-i Nuriye 12) 
• Muhakemat; aklın sıfatlarındandır. (Mesnevi-i Nuriye 23) 

 
Şimdilik bu kadar yeter. Bu dersten şunu çıkarsak bile yeter: her şeyin akılla 
olamayacağını, her şeyin akılla anlaşılamayacağını aklımız bilir. Sebebi: Allah bu 
kâinatı aklıyla yaratmadı, çünkü Allah’ın aklı yoktur. Akıl bir cihazdır. Allah’ın ilmi vardır. 
İlmiyle yaratmıştır. Akıl; Allah’ın sanatıdır. Hiç Allah için “sonsuz aklı var” denildiğini 
duydun mu? “Allah’ın sonsuz ilmi vardır” denilir. 
 
 
 
20.07.2019 
Rize/Pazar 
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“Hem Risalet-ün Nur, sair ulemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders 
vermez ve evliya misillü yalnız kalbin keşf ve zevkiyle hareket etmiyor; belki akıl ve 
kalbin ittihad ve imtizacı ve ruh vesair letaifin teavünü ayağıyla hareket ederek evc-i 
a’lâya uçar; taarruz eden felsefenin değil ayağı, belki gözü yetişmediği yerlere çıkar; 
hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir.” (Kastamonu Lahikası 12) 
 
Ben bunu ilk defa öğrendim. Hep okuyoruz da ama öyle bir tabir gibiydi. Aklın ayağı! 
Aklın nazarı! Bir şey söyleriz de aklın ayağı nedir? Sair ulemadan kasıt İmam-ı Gazalî, 
İmam-ı Rabbanî, Geylanî gibi. Yalnız aklın ayağı ve nazarı ile ders veren ilm-i kelam 
ulemasıdır. Fahreddin-i Razi gibi, Zemahşeri gibi, Sekkaki gibi. Bunlar sırf aklı esas 
almışlar, kalbi bırakmışlar. İnsan sırf akıldan ibaret değil, sırf kalbden de ibaret değil. 
İnsanda letaifler var. 
 

• Sırf aklı esas alana à İlm-i kelamcılar denilir.  
• Sırf kalbi esas alana à Ehl-i tasavvufçular denilir.  
• İkisini cem edene  à Asrın İmamı denilir.  

 
Mesela Mevlâna Halid-i Bağdadî, İmam-ı Rabbanî, İmam-ı Gazalî, Bediüzzaman gibi 
zatlar ikisini cem etmişler yani hem aklı hem kalbi esas almışlar. Sırf aklı esas alanlar 
aklın ayağı ve nazarı ile gidiyorlar. Kafayı alıyor, kalbi bırakıyor. Kafa kabak gibi oluyor, 
gelişiyor. Kalbi bıraktığı için fındık gibi oluyor. Tasavvufçularda yalnız keşif ve zevk var. 
Keşfediyor, aklın mihenkleri yok, aklın ölçüleri yok. Keşfediyor. Bu budur, ben böyle 
gördüm, diyor. Bir de hâlet var. Bu zevk. 
 
Risale-i Nur ne sırf akılla gidiyor, ne de sırf kalble gidiyor. Ne ile gidiyor peki? Akıl ve 
kalbin ittihad ve imtizacı yani akıl ve kalbin beraber. İmtizaç beraber demek değil, iki 
farklı şey karışımla tek şey olmuş. Mesela tahin ile pekmez ayrı bir şeylerdir. 
Karıştırınca imtizaç ederler. İttihad ise; iki farklı şey ama beraber hareket ediyor. 
Şahsiyetleri kalkmıyor. İmtizaç ise; şahsiyetlerini kaldırıyor, tek bir şey ediyor. (Buna 
misal hidrojen ve oksijenin imtizacından su çıkması.) İslam dünyasında kalpçiler, 
akılcılar ve ruhçular var. Bir de bunların dışında à akıl, kalbi ve ruhu birleştiren asrın 
imamları var. Bir de İslami olmayan felsefe var. Felsefe kendi yorumudur.  
 
Bu üç tanenin yani akıl, kalb ve ruhçuların kaynağı Kur’an. Akılcı ama Kur’an’ı 
yorumluyor. Akılcılar, kalpçiler, ruhçuların kaynağı Kur’an, vahiy üzerinde yorum 
yapıyorlar. Bir de bunun dışında dördüncü olan felsefe var. Ya İslam felsefesi veya 
beşerî felsefe. İslam felsefesi ise; Kur’an ve Hadisi ele almaz, sırf kendisine göre 
yorumlar. Yani insan üzerine o kadar kitap telif edilmiş ki, çünkü insan önce kendisini 
merak ediyor. Hakikaten merak edilecek şey de o. Allah’tan fazla kendisini merak 
etmiş. Çünkü Allah’ı bilmek kolaydır. İnsanı bilmek zordur. Allah’ın kitabı var, Allah’ın 
peygamberi var, Allah’ın sanatı var. İnsanın peygamberi yok, kitabı da yok, sanatı da 
yok. Bu eserlerine bakma yani kendisini tanımlayacak bir şey yok. Mesela bardak 
yaptı. Bu insanı tanımlamıyor ki! 
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Bir de felsefe var dedik. Kur’an ve Hadisin dışında kendisine göre yorum yapıyor. Bir 
de dinsiz felsefe var. Yani 

• İlm-i kelamcılar à akıl 
• Ehl-i tasavvuf à kalb 
• Asrın imamları à akıl, kalb, ruh 
• İslamî felsefe  
• Bir de bunların dışında zındık bir felsefe var. Bunların hücum etmesi değil ayağı, 

belki gözü yetişmediği yerlere çıkar İslami anlayış. 
 
Bu dinsiz felsefenin konusu bile olamayacak, hayaline, nazarına, düşüncesine 
gelemeyecek mevzulara çıkıyor Risale-i Nur, oradan bahsediyor. Risale-i Nurun 
bahsettiği şey çok farklı. Felsefe değil yani. Felsefe adamı boğuyor, yoruyor. 
 
Metinden çıkarımım: Aklın ayağı, aklın nazarı… onu anlatacağım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahayyül, mekâna bakıyor. Öyle bir şey söyleyin ki bana mekânsız hayal olsun, 
suretsiz hayal olsun. Olmaz. Suret; mekândır. Şekilsiz olmaz. Tasavvur ise; bilgiler, 
malumatlar, zanlar, şüpheler, düşünceler. Hakikatların zaman silsilesine konması yani 
mesela bir şeyi bilmek zamansız olmaz. Öncelik sonralık, öncelik sonralık. Yani 
bilgilerin dizilişinde zaman şeridi vardır. Zamanı kaldırırsanız, bilgi mutlak olur, Allah’ın 
ilmi gibi olur. Allah en sonuyla en başı bilir, en başıyla en sonu bilir. İnsan ise; zamanla 
bilir. Sıralamalı bilir. Sıralamayı zaman yapar. O zaman bilgiler, malumatlar, zanlar, 
şüpheler, düşüncelerin temelinde, bunların ruhunda à zaman vardır. Sıra vardır. Tak, 
tak tak adım atıyorsun.  

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Taakkul (berzah) 

(Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 

  

 

Mekan 
Şekil, renk vs 

Bilgiler, malumatlar, 
zanlar, düşünceler, 
şüpheler 
 
            zaman 
 

Felsefe 
yolu 

Nübüvvet 
yolu 

Mümin  Kafir  

Vicdana 
inen kapı 

à eylem eylemà 

à ilim Batıl ilimà 

à Vahyin gelmesi 

Zaman 
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Bildiğiniz şeyi tekrar edeceğim ama tekrar ede ede, sıkıntı halinde kullanırsanız, 
meleke haline gelir, hiçbir şey sizin topuğunuzu ıslatamaz. Hayalde şekil, renk, vs. gibi 
şeyler var. Tasavvurda olanları saydım. Taakkulde fehim süzgeci var. Bu ikisinden 
süzerek alıyor. Taakkule kadar mümin-kâfir eşit. Akılda da eşit. Akıl vahye tabi olursa, 
taakkulden sıyrılıyor, nübüvvet yoluna giriyor. Müminin yolu bu! Kâfirin yolu felsefe 
yolu. İz’an; vicdana inen kapıdır. Kafadan bilgilerin vicdana bağlantısı buradan olur. 
İltizam da eylemlerimiz, fiillerimizdir. İki tarafın itikadı var, yani ya yanlış ya da doğru 
itikad etmek. Tasdik; ilimdir. Felsefe yolunda batıl ilim.  
 
Tahayyülden renkler, şekiller, tasavvurdan bilgiler, malumatlar, düşünceler, tereddütler 
vs. taakkule geliyor. Akıl; berzahtır, tarafı yoktur. Eğer akıl Kur’an’a muhatab olursa, 
taakkul sistemi ile nübüvvet yoluna giriyor. Kur’an’a tabi olmazsa, felsefe yoluna giriyor. 
Batıl dahi olsa bu yolda ilim yapıyor. Felsefe yoluna girenin vicdaniyatı olmadığı için 
iz’an meratibinden vicdan yolu kopuyor. Bu kişinin kendi bilgisi eylemi oluyor, batıl 
itikadları oluyor. Vicdan ile gidip gelmeler olmuyor. Müslümanda ise dimağdan vicdana 
gidip gelmeler var. 
 
Gelelim konumuza: Aklın ayağı ve nazarı. Aklın ayağı ne? Nazar, bakmak zaten. Siz 
ne anlıyorsunuz ayak denilince? 
 
Nokta-i nazarlar: 
-hareket 
-sağlam basmak 
-ilerlemek 
-aklın gitme yolu 
 
Aklı iki yer besliyor: biri ayak, diğeri nazar.  
 
Aklın ayağı tahayyül: 
1.Aklın ayağı; mekânı ifade ediyor. Mekânsız ayak düşünülemez. 
2.Aklın ayağı denilince, önü arkası olan, çünkü ayağın ayrıldığı ve gittiği yönü var. 
Muayyenlik var, tereddütlük, şüphelik ve zan yok. Realite, nefs-ül emir. Nefs-ül emir, 
işin kendisi. 
3.Ayrıldığı ve varacağı hedefi belli olan. 
4.Kaideleriyle yürüyen. Ölçülü yürür, yani dikende midir, suda mıdır? Yani yürümekte 
ölçüleri olan.  
5. Adetullah’a tabi olan. Kuralı var, usulü var. Yani usulleri ve kaideleri olan. 
6.Hakikat olan. Akıl; hakikattır, hakikatla yürür. Kalb ise; manayla gider. Akıl; 
esmanın meratiblerinde gidiyor. Esmanın her bir meratibine hakikat denilir. Esma 
meratibi şu: çiçekte Cemil, çocukta Cemil, denizde Cemil, yaprakta Cemil. Yani Cemil 
ismi farklı farklı. Bu her bir güzellik; hakikattır. Cemil isminin meratibleridir. Akıl; bunlar 
arasındaki farkları, ilişkileri ve çelişkileri çözen bir alet olduğu için, hakikat aletidir; akıl. 
7.Haddi ve hududu belli olan. 
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8.Tahayyüle basan. Yani aklın ayağı; tahayyüldür. 
9.Mekândakilerin önce ve sonra, alt ve üst, sağ ve solu olan. 
 
Aklın nazarı tasavvur: 
1.Aklın nazarı ise; tasavvurdur. 
2.Bilgidir,  
3.malumattır,  
4.zandır,  
5.düşüncelerdir,  
6.nisbî ve  
7.itibarîlerdir, 
8.zamanla sıralananlardır. 
Nazar, nazargâh, yani bakarken herkes bakıyor ama kimisi görüyor, kimisi bakıyor. 
 

• Aklın ayağı  à Tahayyül.  
• Aklın nazarı à Tasavvur.  

 
Akıl, bu iki şeyden besleniyor. Vahiy akla geldiği zaman, bu iki kaynaktan beslenince, 
vahyi ya kabul ediyor, ya reddediyor. Yani adam kendi bilgilerine, düşüncelerine, 
malumatlarına kanaat ederse, vahye tabi olmuyor. Emirdağ Lahikasında hocalar için 
şöyle deniliyor: “Hocalar niye Risale-i Nur’a lakayd?” sorusuna Üstad şöyle cevap 
veriyor: Çünkü hocaların bir kısmı kendi bilgileri, kendi malumatları kendilerini 
kurtaracağını zannettikleri için, ihtiyaç duymuyorlar. 
 
Akıl demek ki tahayyül ve tasavvur ile ayakta duruyor. Vahye muhatab olunca, bu iki 
yerden gelen verileri vahiy ışığında anlamlandırıyor. Vahiyle bunlardan gelenleri 
anlamlandırıyor. Vahyi kabul edince, nübüvvet ehli oluyor. Etmeyince, felsefe ehli 
oluyor. Burada ayrışıyorlar. Ayrıştıkları yer, temelde taakkuldür. Akılda ayrışıyorlar. 
Yoksa aklın ayağı ve nazarı ikisinde de ortaktır. Aklın ayağı usule, prensibe, kaideleri 
olan, önü ve arkası olan, sıralanandır. Mekânsız olmuyor. 
 
Benim bu bilgiden ne kârım var peki? Aklının ayakta durmasını istiyorsan, aklın 
ayağını ve nazarını sağlam oturttur. Aklın anlamıyor diyorsun. Malzeme 
vermemişsin ki! Risale-i Nur’u anlamıyoruz diyenler var. Anlamak, samimi isteyip de 
anlamadığın, muvaffak olamadığın hangi şey var ki? Risale-i Nur’u anlamamasının 
sebebi: ihtiyaç duymuyor. Öyle programlar var ki, ekranda parmağını kelime üstünde 
basılı tut, lügati çıkıyor. Lügat bile karıştırmıyorsun. Yeter ki iste! Üniversite 
imtihanından geçmek için yani orda bir veya iki soruyu yapmak için, yüz sekiz tane 
elementin en az doksan yüz tanesinin simgesi, atom ağırlığı, proton ve nötron sayısını 
bilmen gerekiyor. Onu ezberliyorlar. Ben de hepsini ezberlemiştim. Şimdi ahirete ait 
haşir meydanında sorular var. Neler sorulacağı belli. Allah’ın sorusu herkese eşittir. 
Allah’ın insanlardan istediği herkeste eşittir. Peygamberden de benden de aynı şeyi 
istiyor. Ama insanların Allah’tan istedikleri hepsi farklı. Allah herkesten namaz istiyor, 
oruç istiyor ama benim Allah’tan istediklerimle sizin istedikleriniz farklı. Sorular belli, 
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cevaplar da belli. Sabahlara kadar youtube’lardan kalkmadın, beş on dakika kitap 
okumadın, sonra da niye bir şey anlamadın diye sorulacaklardan biri bu.  
 
Akıl çok büyük bir nimet. Hayvanlarda yok. Ahıra gidin, türkü söyleyin, Kur’an okuyun, 
sırf ses gelen yöne baktığı için sana bakıyor, ki elinde acaba bir şey var mı? Bazı 
insanlar var, ha Kur’an okumuşsun, ha türkü söylemişsin, onun için eşit. Sığırlara da 
eşit olduğu gibi. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvurumuza o zaman doğru malzemeler vermemiz lazım değil 
mi? 
Elcevab: Evet, ki ayağı ve nazarı sağlam olsun. 
 
Aklen doğru düşünmek istiyoruz. Doğru malzeme vermemişsen, nasıl doğru 
düşüneceksin? Yediği gıdalarla insan beslendiği gibi, akla verilen malzemelerle akıl 
besleniyor. Akıl onu kullanıyor. 
 
Sual: Burada doğruyu yanlışı nasıl ayırt edeceğiz? Herkese göre doğru yanlış farklı. 
Elcevab: Herkese göre farklı olmasının sebebi, çünkü vahiy ekseninde değil. Eğer 
vahiy ekseninde olursa bir akıl, doğruları Kur’an ekseninde olur. Bu nedenle mesela 
ben faiz haramdır diyorum, siz de öyle diyorsunuz. Kur’an’a tabi olmamak, herkeste 
doğruların farklı olmasına sebeptir. Herkeste farklı olan yer dimağda tahayyül ve 
tasavvurdur. Ama Kur’an’a tabi olunca, tahayyül ve tasavvuru anlamlandırıyor, yani 
vahiy değiştiriyor. 
 
Sekiz buçuk milyar aklı yapan bir akl-ı küll, diriltmemek üzere toprağa koyup çürüterek 
akılsızlık yapar mı bu akıl ustası, hâşâ? İşte vahiy, yapmıyor diyor. Doğru malzeme 
verdiğin zaman, akıl doğru düşünür. 
 
Sual: Tasavvurda bilgiler, malumatlar var. Doğru bilgiler, doğru malumatlar yüklemeyi 
kaynağa bağlı olduğunu anladım. Tahayyüle mekân, şekil ve rengi nerden 
yüklüyorsun? İkinci sorum: Nazar denilince tahayyül akla geliyor yani nazara renk ve 
şekil göründüğü için. Dediğinizin tam tersi oluyor sanki? Yani aklın nazarı tahayyül 
oluyor ve aklın ayağı tasavvur oluyor gibi? 
Elcevab: Olabilir, daha mantıklı oluyor. Yani aklın nazarı tahayyül, aklın ayağı 
tasavvur. 
 
Mekâna 1.arkadaşınızdan 2.bulunduğunuz çevreden yükleniyor. Mesela meyhaneye 
gittin. Oradaki bir nazarla elde ettiğin şekil var, mekân anlayışı. Mesela kokan bir insan 
var. Hemen içki koktuğu için tipi de o olduğunu anlıyorsun. Yani bir şeyin doğru 
olabilmesi için doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru iş yaparsan, 
doğru olur. İnsan motive olur.  
 
Aynen, aklın nazarı à tahayyül, aklın ayağı à tasavvur. 
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Yine de beraber mütalaa edelim. Hemen teslim oldum ama ayağı mekân gibi 
düşündüm. Ayak; zahirdir. Herkese göre farklı olmayandır. Mesela ben şu an halıya 
basıyorum. Halının kırmızı veya siyah oluşunda şüphemiz yok. Ayak, hepimizi eşit 
kılıyor. Tasavvurda ama herkes eşit değil. Fakat şekiller ve renkler herkeste eşit, çünkü 
kaideleri var. Tasavvurun pek fazla kaidesi yok. Yani ayağın kaidesi var, önü ve arkası 
var, sıralaması var. Mesela ayrıldım, gidiyorum. Yani kaidesi ve usulü var. Mekân 
nazar değil de ayak anlaşılıyor. Nazar; bakış tarzıdır. Bu herkeste farklıdır. Nazar, 
yüzümüzdeki göz değil. Yüzümüzdeki göz penceresiyle kafadakilerindir nazar. Ayak 
ise zahirdir ve herkeste eşittir, kişilere göre değişmez. Ama nazar değişir. 
 
Nokta-i Nazar: Tasavvurdaki zaman nazara uyuyor. Yani öncelik, sonralık. 
 
O zaman tekrar baştaki gibi yazıyorum. Ayak; herkeste eşittir. Çünkü kişilere 
bırakılmamış, usul ve kaideleri olan, ölçüleri olan, haddi belli olan, ayrıldığın ve 
gideceğin yeri olan. Bir yerden ayrılmadan bir yere gidilmez. Bir yere gitmişseniz, 
gidiyorsanız, başka bir yerden ayrıldınız. Çünkü bir insan var olan bir varlık bir yere 
gidebiliyorsa, buradan ayrılabiliyorsa, gitmesiyle gittiği yerin en güzel isbatıdır gittiği 
yerin varlığı. Bir şey bir yere gidebiliyorsa, gitmesiyle orayı isbat ediyor yani öyle bir 
yer var. Ölene “gitti” derler. Ölen gidebildi ise, orası var o zaman. Gidebilmesi için, bir 
yerden ayrılması gerekiyor. Yani bu mekândan, dünyadan ayrılması gerekiyor. 
 
Sual: Şöyle de olamaz mı? Ayak bilgilerle yürüyor, zahir manasında. 
Elcevab: Elbette bilgilerle yürüyor, ayak atıyor ama bilgilerin vücud-u haricîsi olmadığı 
için, kişiler kendi üretiyor. Belki nefs-ül emirde olmayan bazı düşüncesi var. Mesela 
şirkin vücudu yoktur ama Üstadın tabiriyle “şirk, kafasızın kafasında var”. Şirk 
düşünülür ama şirk yok. Kâinatta yok. Ayak öyle değil. 
 
Sual: Üstad “niyet ve nazar mahiyet-i eşyayı değiştirir” diyor. Oradaki nazarla buradaki 
aklın nazarı aynı nazar mı? 
Elcevab: aynı. 
 
Sual: O zaman mahiyet-i eşyayı değiştirme açısından nazara göre şekil ve renk 
değişiyor ama bilgiler ve malumatlar da değişiyor mu? 
Elcevab: Nazara göre o da değişiyor. Mekân; niyet ve nazara göre değişmez ama 
anlam farklı oluyor. Mesela bir binaya bir adam bakıyor, bir düşüncesi oluyor. Ben de 
aynı binaya bakıyorum, “burada ne güzel dershane olur” diyorum. Veya bir emlakçı 
arsaya tarla diye bakıyor, biz de dershane diye bakıyoruz. İşte mekân herkese göre 
aynı ama nazar onu anlamlandıran. Mekânı anlamsız veya anlamlı kılan nazardır. Yani 
ahirete mal eden veya etmeyen. Ama mekân herkeste aynı. Ayçiçeği tarlası herkesçe 
eşit. Niyet ve nazar onu şöyle değiştirir: fani veya beka yapar. 
 
Nokta-i Nazar: Evladını kaybeden bir anne kâinatı ağlar görür misali ile yola çıktım 
tefekkürümle. Yani mekânın şeklini veya rengini değiştiriyor. Ama bilgisi ve malumatı 
değişmiyor. Bilgisi hala aynı, evladı vefat etti. Ama o bilgi nazarını değiştiriyor.  



80.TAAKKUL 5, AKLIN AYAĞI VE NAZARI_________________________________ 

 497 

 
Evet, kabre baktığı zaman zahirde çamur içinde, ahiret gözükmediği için. Hazreti Ali ra 
ne güzel diyor: “Gördüklerim ile görmediğim Allah’ı görüyorum” diyor. “Görmediğim 
Allah’a inanmıyorum” diyor yine Hazreti Ali ra. 
 
Kur’an kulağa hitap ediyor, vahiy. Üstad Hazretlerinin getirdiği yeni yöntem yani 
Kur’an’da tevafukları getirdi ama inanmayan ona da inanmaz. Kur’an hakikaten kulağa 
hitap ediyor. Münafıklar ve inkârcılar da gözü esas alıyor, ille görmeyi esas alıyorlar. 
Kur’an hep kulak yöntemini kullanıyor, zındıklar da göz yöntemini daha çok öne 
çıkarıyorlar. 
 
Biz bu dersle nerede dolaştık biliyor musun? Biz bizde dolaştık, biz bizdeydik, biz bize 
geldik, biz bizimle tanıştık. Kendinle tanışmaktan korkma! 
 
İnsanlar hep dışarıda yaşıyor. Video, televizyon, siyaset, dedi demedi à hep dışarıda 
olmak. Sebebini merak etmiştim: insan kendisiyle tanışmaktan korkuyor. 
 
 
 
20.07.2019 
Almanya/Bremen 
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Mukaddeme: 
Şimdiye kadar seyahatlerimde kalb, ruh veya akıl nasıl doğru çalışıra dair malzeme 
veriyordum. Onunla alakalı yerler okuyordum. Şimdi ise daha çok sistem nasıl 
çalışıyor, belki dersler biraz üstten geçiyor ama sistemden bahsediyorum. Mesela 
daha önce akıl nasıl çalışıyor, ne malzemeler verilmesi lazım, neye nasıl tepki veriyor 
diye anlatıyordum. Şimdi akla verilen malzeme değil, aklın kendisinden bahsedeceğim. 
 
Oradan başlıyoruz: Aklen iman edilmez, aklen itikad edilir. İman kalbe aittir. İtikad akla 
aittir. Kafa malumatsız olursa, karanlık olur. Kalb malzemesiz olursa, eylemsiz olursa, 
zulmet olur. Kalbde yani vicdanda irade var. Kafada ihtiyar var. Çok farklı. İhtiyar; o 
mu, bu mu, şu mu diye hazır zamanda var olanı tercih etme özelliğidir. Hayvanlarda 
da var ama bizim ihtiyarımız daha kaliteli. Kâfirlerde bu ihtiyar var. Vicdanı çalışan 
kişide, çalışma nisbetinde iradesi olur. Çünkü irade; vicdana ait bir sıfattır. Vicdanın 
dört özelliği var: İrade, zihin, his, Latife-i Rabbaniye. Yani irade vicdana ait, ihtiyar akla 
ait. Kâfirin iradesi yoktur, ihtiyarı vardır, çünkü vicdanı çalışmıyor. Mesela ilkokul 
diplomasının içerisinde üniversite diploması yoktur ama üniversite diplomasının 
içerisinde ilkokul diploması vardır. Vicdan hatmedilmişse, yani mütecaviz bir kâfir ise 
vicdanı hatmedilmiştir. Dini hiç duymamışsa, o onda hatmedilmemiş. Onu 
kastetmiyoruz. Demek ki irade vicdana ait, ihtiyar akla ait. İtikad; akla ait. İman; kalbe 
ait. Niye? İtikadı bozuk olanlara kâfir denilmez, ehl-i bid’a denilir. Mesela Şia, Vehhabî 
gibi. Esasata dokunmamak şartıyla ehl-i bid’adır derler. Çünkü o iman değil, itikaddır, 
itikadı bozuk. 
 
Akıl denilen bu sistem için Sözler 28.sayfada Üstad akla “cihazdır” diyor. Barometre, 
termometre gibi cihaz. Basıncı veya sıcaklığı ölçen bir alet gibi akıl bir cihazdır. 
Arkasında biz varız. Bir örnek verip derse başlayacağım. Dış dünyadan içeriye girelim: 
“benim gömleğim” diyen gömlek değil, yani gömleğin arkasında birisi var ki buna sahip 
çıkıyor. “Benim kitabım” der gibi. Böyle derken kitap bana ait, ben kitap değilim. Sahip 
çıkan ve çıkılan. “Benim gömleğim” diyen “Ben” arkada. Gir içeriye: “benim atletim.” 
Yine “Ben” arkada. “Benim vücudum.” Yine “Ben” arkada. “Benim hayatım.” Yine “Ben” 
arkada. “Benim aklım bunu kaldırmaz. Benim aklıma göre değil,” “idrak-i maal bu küçük 
akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.” “Benim aklım bunu kaldırmaz. 
Benim aklım” derken yine “Ben” arkadayım. “Benim ruhum” derken de “Ben” yine 
arkadayım. O “Ben” olan ben, ayrı bir şey. Bunu kullanan o “Ben” olan ben, beni aklım, 
benim ruhum diyen o Sensin. Hiç kimse bunu görmemiş. 
 
Allah’ı niye görmüyoruz? Biz kendimizi görmediğimizden dolayı. Yoksa Allah ile alakalı 
bir sorun değil. Görülmesi gereken Allah ile bir sorun değil Allah’ın gözükmemesi. 
Görenlerin görmemesidir. Senin rüya görmemen seninle alakalı. Niye Peygamberi 
görmüyoruz, niye şunu görmüyoruz? Gündelik hayattaki çalışmalarımıza göre 
gözükür. Demek ki Allah gözükür ama biz görmüyoruz. Niye gözükmüyor değil, niye 
görmüyorum diye soracaksın. Sorun sende, bende. O “Ben” olan ben aklın arkasında. 
Bu akıl cihazın nasıl çalıştığını, tanımlama adına anlatacağım. Akıl bir kere cihazdır. 
Mesela deliler Cehenneme gitmeyecek. Aklı yok ama imanı var. İman nedir? Fabrika 
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ayarlarında olmaktır. Kâfir olmadıkça, doğuşta herkes imanlıdır. İman, emin olmaktır. 
Buluğ çağına varmadan çocuk ölse, bebek ölse Cennete gider. Deliler de fabrika 
ayarında olduğu için, bozulmamak şartıyla hatta reddetmemek, kâfir olmamak şartıyla 
ehl-i fetret, eh-i Cennettir. İmam-ı Gazali’ye göre: Din gitmemiş değil, gitse ama yanlış 
gitmemiş olacak (terör dini vs. olarak gidiyor bazı yerlere) ne kadar duydu, ne kadar 
duyabilirdi, ne kadar duyup lakayt kaldı, ne kadar ihtiyar, iradesi, salahiyet, mesuliyeti 
vardı. Yani iktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyete göre mesuldür. Ehl-i fetret ehl-i 
cennettir. Tamamen sıfırsa. Bu şunu gösteriyor: akıl cihazı o konuda çalışmıyor. Yani 
doğuştan herkes imandan emindir. İman etmek, emin olmak demektir. Kâfir olmamak 
şartıyla eşyada hâkim olan mana mubahtır. Haram olmayan her şey helaldir. “Abi bu 
helal mi?” Elcevab: “Haram değilse, helaldir.” Tuvalet haram değil, helaldir. Bu nedenle 
her namaz kıldıktan sonra her mubah olan şey ibadettir. Namaz kılanın tuvalete gitmesi 
bile sevaptır, sevap yazılıyor. Hayatın sevap çünkü. Şimdi akıl cihazına giriyorum. 
 
Akıl cihazı ve aklın pek garip bir hali: Akıl bir cihazdır.  
“İ’lem Eyyühel Aziz! (Ey Aziz kardeşim!) Aklın pek garip bir hali vardır.” (Mesnevi-i 
Nuriye 122) 
 
Akıl telefon gibi bir cihazdır. Onu tanımlayacağız şimdi. Eğer aklı tanımazsan, aklına 
hâkim olamazsın. Aklına hâkim olamazsan, aklın aklına bela olur. Aklın aklına bela 
olunca, hangi akılla bu beladan çıkacaksın? Düşüncelerin şerrinden düşüncelerini 
korumak gerekiyor. Akla hâkim olmak istiyorsak, ki istiyoruz, aklı tanımak lazım. 
Tanımadığın bir cihaza nasıl hâkim olacaksın? Risale-i Nur bütün maddî ve manevî 
organları masanın önüne koyuyor. “Bu budur, bu da budur” diyor. “Bu böyle çalışır. 
Bunun karşısına bunu getirirsen şöyle olur. Bunu getirirsen böyle olur” diye dersler 
veriyor. Olaya hâkim olmak adına cihazı tanımak lazım. Bu köyde şu kamyon çıkar 
mı? 1.arabayı tanıman lazım.2.yolu da bilmen lazım. 
 
Metnin devamı: 
“Aklın pek garip bir hali vardır. Öyle bir yed-i tula sahibidir ki, bazen kâinatı ihata 
etmekle kucağına alıyor.” 
 
Yani aklın öyle bir özelliği var ki, bazen bütün kâinatı (dünya değil, yedi kat sema da 
değil) ihata ediyor. Kâinat; Arş’tan aşağıya à Cennet, Cehennem, Kaf-Nun tezgâhları, 
Levh-i mahv ve isbat, yedi kat sema, alem-i berzah. Bunların hepsine kâinat deniliyor. 
Ehli bilir. Şecere-i hilkat denildiği zaman à Allah’ın dışında yaratılan her şey. Yani 
kâinat artı Levh-i Mahfuz, Arş-ı Azam yani her şey. Akıl hepsini almıyor ama Levh-i 
Mahfuza kadar olan hepsini karpuz gibi alıyor, içine alıyor. 
 
Aklın garip hali varmış. Garip. Nasıl garip? Mesela termometre sıcaklığı ölçüyor, 
basıncı ölçmüyor, barometre gibi değil. Akıl öyle değil. Zıtları cem ediyor, ölçüyor. 
Bakalım nasıl bir şey: 
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“Öyle bir yed-i tula sahibidir ki, bazen kâinatı ihata etmekle kucağına alıyor. Bazen 
daire-i imkândan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. Bazen da bir katre 
suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kılda kaybolur.” 
 
Sual: Felsefeciler bu manada mı oluyor? 
Elcevab: Evet, bir düşüncesine kapılıyor, giriyor. O ona mezar oluyor. Atom ona mezar 
oluyor. Adam ömrünü atoma vermiş. Bazen da bu akıl kâinatı alıyor, vücuduna konan 
bir toz gibi. İbre hiç oynamıyor bile. Bazen böyle bazen öyle. Nasıl kullanıyorsan, 
kullanılabiliyorsa. İşte aklın aklına bela oluşu à aklı aklını verene yani vahye 
bağlamamasından kaynaklanıyor. İnsanlık bu nedenle inim inim inliyor. Psikolojik 
hastalıkların sebebi bu aklı aklına bela olmuş. Aklının şerrinden ilaç içiyor. Aklı devre 
dışı yapıyor. “Aklım beni yiyor, kemiriyor beni. Bu düşüncelerimden kurtulamıyorum” 
diyor. Dert bende. Derman da bende. Nasıl çıkılır bundan? Tıp tamamen çaresiz 
anlamında ilaç vererek aklı devre dışı yaparak uyuşturuyor, güya aklı tamir etmeye 
çalışıyor. İslam ise; aklı uyanık yaparak aklı kıblesine koyuyor. Aklın sahibine aklı 
bağlarsan, akıl kıblesini buluyor. Aklı sahibine bağlamazsan, hiçbir zaman bu akıl 
sana felah vermeyecek. Seni içerden içerden yiyecek. Tahtayı kemiren tahtakurusu 
gibi. İnsanların psikolojik bozuklukları hariç değil ki. Harici takıntı yapıyor. Yani ille 
birisine takması lazım. Buna takmazsa, şuna takacak. İlle birisini takacak. Sorun 
hariçte takıldığı kişi değil. Sorun kendinde. Çünkü kıblesine koymazsa, düşman arar. 
İlle bir yere çengel takması lazım. 
 
Aklın şu garip haline bak. Kâinatı içine alıyor. Üzerine konan toz gibi geliyor. Böyle bir 
akıl. Ondan sonra ama bazen bu akıl “daire-i imkândan çıkar, en yüksek dairelere 
müdahaleye çalışır.” Bazen bu akıl Allah’ın yarattıklarından çıkar, Allah’ın zatını 
tanımaya çalışır. Bazen da bir katre suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kılda 
kaybolur. Oysa insanın yapısında ne vardı. Bir atıf yapayım. Konumuz bu değil ama 
bu okuyacağım yeri bir düşünün de acaba hakikaten böyle miyiz değil miyiz? Mesela 
bana bazen bir düşünce mezar oluyor. Akşama kadar onunla yoğruluyorum, beni de 
yoruyor. Devamlı ordayım. Lem’alar 136: “Hem senin mahiyetine öyle manevî cihazat 
ve latifeler vermiş ki; bazıları dünyayı yutsa tok olmaz.” Mesela akıl maddî değil yani 
organ değil. Beyin lobu akıl değil. Mesela odunda nur, ışık ve duman var. Ama odun 
nur değil. Ama duman ve nur olan iki zıddın dışa vuruşu, donmuş hali. Akıl da böyle. 
Lob olarak gözüküyor ama değil. Mesela elektrik ocakta ısı olarak ortaya çıkıyor, fakat 
elektrik ocak değil. Orda kendisini ifade ediyor. İşte akıl da bir cihaz ama dimağda 
tezahür ediyor. Öyle maddî bir organ değil. Burası akıl, burası hayal, burası 
düşünceler, burası itikad, burası tasdik, burası iltizam diye gösterilecek şekilde değil. 
Metnin devamında: “Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor.” Bakıyorsun koca 
adam ama bir sepet çayda boğuluyor. Bir karış toprağı geçerek yıkılıyor. Bu kadar basit 
bir şey. Kâinatı yutacak bu insan, bazen bir karışta yok oluyor. Acayip, garip. Olayları 
tanımlayamıyor. Devamında: “Baş, bir batman taşı kaldırdığı halde; göz bir saçı 
kaldıramadığı gibi…” Şimdi bildiğimiz bir şeyden bilmediğimiz bir şeye geçiyor. “…o 
latife, bir saç kadar bir sıkleti, yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir hâlete 
dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir; hazer et, dikkatle bas, 
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batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte 
batma! Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok 
büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında; gök yıldızlarıyla beraber 
içine girip garkoluyor.” Cam küçük bir parça iken, bütün galaksiyi içine alıyor. Oysa 
yıldızların en küçüğü dünyamızdan büyük. Devamında: “Hardal gibi küçük kuvve-i 
hafızanda, senin sahife-i a’malin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi; çok 
cüz’î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.” 
 
Mesnevi-i Nuriye 122 den devam: “Bazen da bir katre suda boğulur, bir zerre içinde 
yok olur, bir kılda kaybolur.” Aynı bu akıl kâinatı misafir ediyor kendisine. “Maahaza 
hangi şeyde fena ve kaybolursa, bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu bilir.” Neyin 
peşine koşuyorsan, yani gaye ediyorsan, “bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu 
bilir”. İnsan neyin peşine koşuyorsa, zanneder ki her şey o. Her şey o. Ondan sonra 
bir bakarsın “esselatu vesselamu aleyk” diye bir sela okunmaya başlıyor.  
 
İşte insanda öyle garip bir hal var ki, kâinatı içine alabilecek potansiyeline sahip ama 
en ufak bir şeye gömülüyor. Bu dersi dışarıya koymayın. Bu dersin muhatabı biziz. 
Bununla kendimizi anlatıyorum. Bedihî bir yanlışı bile bile yapıyor. Onda o zaaf var, 
bende de bu var. Biliyorum ama yapmıyorum. Yapamıyorum değil, yapamıyorum diye 
bir şey yok. 
 
“Maahaza hangi şeyde fena ve kaybolursa, bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu 
bilir.” Çok iyi biliyoruz ki, iştirak-i a’male sebeb olan günde beş-on dakika Risale 
okumak veya tesbihat yapmaktır. Biliyoruz ama öğle tesbihatını yapmamışız. 
 
“Ve hangi bir noktaya girse, bütün âlemi beraberce götürmek isteğindedir.” 
 
Çıkarımlar: 
Akıl denilen aletin ahvali kısaca bu metinde tavsif edildi. Yani bu olursa, şöyle olur, 
şöyle olursa da böyle olur diyor. 
1. Bazen kâinatı ihata etmekle kucağına alıp kâinatın arkasına geçiyor. 
2. Bazen daire-i imkândan çıkarak en yüksek dairelere müdahaleye çalışır yani 

Allah’ın zatını tefekkür etmeye çalışıyor. 
3. Bazen bir katre suda boğuluyor. 
4. Bazen bir zerre içinde yok olur. 
5. Bazen bir kılda kaybolur. 
6. Hangi şeyde fena ve kaybolsa, bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu bilir. 
7. Hangi noktaya girse, bütün âlemi beraberce götürmek isteğindedir. 
 
Hülasa: Akıl çok hassas bir alettir, çok hassas bir cihaz-ı insanî. Neyi hedef gösterirsek 
ona çalışıyor. Mesela vahiy ilk önce akla geliyor, kalbe gelmiyor. Vahiy ilk kalbe geliyor 
diyen olayı, sistemi bilmiyor demektir. Çünkü delinin aklı yok ama kalbi var, ona vahiy 
gelmemiş. Vahiy ilk önce akla geliyor. “Aklı olmayanın dini yoktur” diyor Allah Resulü 
asm. Bizim bildiğimiz dini yok, imanı var. Akıl Levh-i Mahfuzda. Levh-i Mahfuzun 
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temsilcisi Cebrail as. Levh-i Mahfuz; ceberut âlemidir. Tasavvufta ceberut derler, 
Risale-i Nur’da Levh-i Mahfuz denilir. Cebrail as vahyi getiriyor, akla hitab ediyor. Akıl 
bunu kabul ederse, itikad oluyor. Sonra vicdan yoluyla kalbe gidiyor, iman ediyor. 
Mesela Allah Resulü asm zamanında sahabe gibi gözüküp (Resulullah perdeyi 
yırtmadı) Resulullahtan sonra hakikî şahsiyetini ortaya çıkaran mürtedler var. Sahabe 
olup da dinden çıkan yoktur. Ama vardı diyecekler. Vardı ama yoktu. Onlar itikad 
etmişlerdi ama iman etmemişlerdi. Allah Resulü asm perdeyi yırtmadı. Risale-i Nur’da 
“Müslüman namı altında olanlar” diye geçiyor. Bunlar itikad ediyor, iman etmiyor. Vahiy 
akla geliyor. Akıl kabul ederse, imbiklerinden geçiriyor. Sonra iz’an oluyor, kalbe atıyor. 
Vicdan boyalanıyor. Kalb bunu kabul edince, iman oluyor. İman olunca, o imanlı kalb 
tekrar aklın, dimağın çapını yükseltiyor ki, Kur’an’dan alıcılığı artsın. 
 
“İ’lem Eyyühel Aziz! Aklı başında olan insan…” (Mesnevi-i Nuriye 130) 
 
Demek aklı başında olmayan da var yani aklı ya uçkurlukta ya midesinde ya parada 
ya makamda ya kariyerde vs. 
 
Aklı başında olan insan, ne dünya umûrundan kazandığına mesrur ve ne de 
kaybettiği şeye mahzun olmaz. 
 
Aklı başında olanda böyledir. Sebebi: olayın arkasından seyrediyor olayı. Ne yaparsan 
yap, eğer olayın arkasına geçemezsek fikre, hissen, olaylar bizi oklavanın altında 
ezilen hamur gibi ezer. Olayların arkasına geçmek ne demek? Lem’alarda “kalbin ve 
ruhun derece-i hayatına geç” diyor. Yani Allah canibinden, kudretin azameti altından 
bakmak lazım (İşârât-ül İ’caz 161). Kısacası: Bedene “ben” demeyeceksin. Üstad “ben 
hiçliğimi bilmeye çalışıyorum” diyor. “Kendine vücud rengi verme, ademe düşersin.” Bu 
anlayış o kadar acayip bir nimet ki, mesela ölüm korkusu var. Ölüm korkusu; bedene 
“ben” demekten kaynaklanıyor. Çünkü beden kabre girecek, ruh girmeyecek. 
Mezarlıkta ne kâfirin ruhu var, ne de Müslümanın. Kâfirin ruhu esfele inecek, 
Müslümanın ruhu a’laya çıkacak. Mezarlıkta kimse yok. Kâfir için nimet olurdu toprak. 
Müslüman için Rahmet-i İlahiyedir a’la-yı illiyyine çıkmak. Azrail as ruhu aldığında 
tabakalara gidiliyor. Yani bedene “ben” dersen, ölüm korkusu bedene. Çünkü “küllü 
nefsun zaiketul mevt.” “Küllü ruhun” demiyor. Yani ölümü nefis tadacaktır, yemeyecek, 
tadacak. Nefsin dünyadaki maddî manevî zevk ve lezzetlerin membaı bedendir. 
Bedenin arkasına geçince, bedenin şerrinden, dayatmalarından kurtuluyorsun. Çünkü 
birçok tiryakilikleri var, olmazsa olmazları var. Eğer kalbe “ben” dersen, imanı kazanma 
veya kaybetme korkusu olur, dehşet alıyorsun. Eğer ruhun da arkasına geçersen, 
imanı kazanma ve kaybetme korkusu çıkıyor, çünkü kimse yok artık orda. Arkaya 
geçmişsin. Mesela Hazreti Ali ra “görmediğim Allah’a gördüklerimle geçiyorum, 
görmediğim ahirete inanmam” diyor. O artık arkaya geçmiş. Bu sefer “ahiret var mı” 
endişesi olmuyor. İman gaybadır. İman hiçbir zaman bitmiyor ama bizim korktuğumuz 
gibi değil. Şunu demek istiyorum: Hiçliğini bilirsen yani bedene “ben” demiyorsan, ölüm 
korkusu kalkar. Akla “ben” demiyorsan, itikadsızlık korkusu kalkar. Kalbe “ben” 
demiyorsan, Allah’tan ümitli oluyorsun. Allah ile, ahiret ile ümitli yaşıyorsun. Dolu dolu 
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yaşıyorsun. Havf ve reca oluyor ama havfsız reca, recasız havf olmuyor, farklı bir 
lezzet oluyor. Mesela dün akşam bana bir sebepten dolayı Allah hakkında su-i zan 
yaptırıyordu. Eğer olayları bilmesem, olayı yönetemezsem, endişe yapacak sana. 
“İmanım mı gitti?” Burada bir derste serbest bölgeden bahsettim. Tahayyül ve tasavvur 
serbest olduklarını anlatmıştım. Onları bilmesen “Ben Allah’ın icraatına isyan 
ediyorum” gelebiliyor. Oysa serbest bölgeyi bilince, bunu yapan o olduğunu biliyorsun. 
Çünkü orası ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de teklif-i dini altına girmezler 
(Mektubat 452). Lem’alar 75: “…bir-iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki 
de mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, 
yanlış şeylere giriyorlar.” İnsana rağmen muhalif şeyler yaptırırlar. Sonra da “ ‘Senin 
istidadın hakka ve imana muvafık değil ki, böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. 
Demek senin kaderin, seni şekavete mahkûm etmiştir.’ O biçare adam, ye’se düşüp, 
helakete gider.” Sözler 278 de tahayyül ve tasavvur için “Onlar bir derece serbesttirler.” 
deniliyor. O düşünceler geldiği zaman hiç endişe etme, çünkü sana getirilen o 
düşüncelerden mesul olmuyorsun. 
 
Yukarıdaki metinden çıkarım: Aklın başında olmanın alameti: Allah’ın değer verdiğine 
değer verir, Allah’ın değer vermediğine değer vermez. 
 
İmam-ı Azamdan bir örnek vereyim: İmam-ı Azam kumaş tüccarıydı. İmam-ı Azam 
ders verirken ona gelip “gemin battı” demişler. O da: “Elhamdülillah” demiş. Az sonra 
tekrar bir haber geliyor: “Efendim, yanlış anlaşılmış, batan gemi sizin değilmiş.” Buna 
da “Elhamdülillah” demiş. İkisi eşit.  
 
Ben Rüştü abiye sormuştum, Üstadı takdir ve tenkid nasıl etkilemiyor diye. Şöyle cevap 
verdi: “Çaya şeker koysan erir. Biraz daha koy erir. Ama biraz daha koyarsan erimez.” 
Bizim gibi ham insanlar takdir ve tenkidden etkileniyoruz. Kâmil insanlar için ikisi de 
eşittir. Kaybetmek de kazanmak da eşit olmuş. Ona da elhamdülillah, buna da 
elhamdülillah. 
 
Akıl bir cihazdır. Bu aklı yapan akl-ı evvel à küllî bir akıl. Yani sekiz buçuk milyar inanın 
aklını yapmış şimdiki zamanda. Bilim adamların söylediğine göre şimdiye kadar dünya 
yüzüne yüz yirmi beş milyar insan gelmiş. Bunun sekiz buçuk milyarı yaşıyor, diğeri 
toprağın altında. Yüz yirmi beş  milyar insanın akıl ustası, akılları diriltmemek üzere 
toprağa koyup akılsızlık yapar mı? Hâşâ! İşte bu akıl ustasına bu aklı bağlamak à 
akıllılık budur. Yani vahye bağlamak. O zaman vahye bağlılığımızın ölçüsü şudur: 
kaybettiğimize mahzun, kazandığımıza da mesrur, coşkunluk yaşamayız. Standart 
olur o nisbette. Bizim aklımız almıyor. İmam-ı Ebu Yusuf’un çocuğu vefat etmiş. 
Gerekeni yapmış ve ondan sonra “İmam-ı Azamdan ders alacağım, gömmeyi siz 
yapın” demiş. Hangi baba bunu yapabilir? İmam-ı Azamdan o gün öyle bir ders almış 
ki, şöyle demiş: “O gün İmam-ı Azamdan Allah bana öyle bir ders verdi ki, ömrüme 
bedeldi.” İsa as’da da şöyle olmuş: Petrus adında bir talebesinin babası vefat etmiş. 
Babasını gömmek için İsa as’dan izin istemiş. İsa as ona: “Ey Petrus! Bırak ölüyü ölüler 
gömsün.” Bunlar tabiî ki üst seviye. Bizim aklımız almaz bunları. Onlarda kazanımla 
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kaybetmek eşit, çünkü onların nazarında ikisi şuhud. Bir misal: Zeynel Abidin kerpiçli 
evinde namaz kılarken evinde yangın çıkmış. Evi yanıyor. Yangın tam onun yanına 
geldiğinde sönmüş. Millet şaşırmış. Selam verdikten sonra bir bakmış ki evi yanmış, 
millet orda. Ne oluyor diye o da şaşırmış. “Evin yanıyor Efendim!” demişler, “alevleri 
görmüyor musunuz?” “Öyle bir alevin karşısındaydım ki, bu alevi görmedim” demiş. 
Üst seviye demek, başka bir şey gördükleri için, bu gördüklerini almıyor. Mesela namaz 
kılan sizler kılmayana karşı “ne yapacak” diye üzülüyorsunuz değil mi? Ama onun 
umurunda değil.  
 
Eğer dünya işlerinde kazandığına mesrur, kaybettiğine mahzun olmuyorsa, ama 
oluyorsa o nisbette aklı başında değil, her şeye kıymeti kadar değer verir bu. Vahye 
bağlı olan akıl, Allah’ın değer verdiği kadar değer verdiği şeye değer verir. 
 
Yani aklı başında olanın alameti: Allah’ın değer verdiğine değer verir, Allah’ın değer 
vermediğine değer vermez. Allah dediği kadar değer verir, fazla vermez. 
 
 
11.08.2019 
Rize 
 
 
  



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 82 
Taakkul – 7 Aklın 
arkasına nasıl geçilir?  
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Aklın arkasına geçmek. Aklı, akılla yönetemezsin. Aklınla aklına hâkim olamazsın. 
Aklınla aklına hâkim olamayınca, aklın dünyanı cehenneme çevirir. Akıl kontrol 
edilemezse, ta’zib edici bir alet oluyor, azap vermeye vasıta olur. Akıl kontrol 
edilemezse, senin küçük dünyanı cehenneme çevirir. Bu sefer akıl ta’zib edici bir alet 
olur ve iz’ac eder. Bugünkü derste akla nasıl hâkim olacağımızı, aklın arkasına nasıl 
geçeceğimizi, olmazsa ne olacağını okuyacağız. Allah’ın aklı yoktur. Allah aklı alet 
olarak yarattı. Akıl bir alettir. Allah aklı ilmiyle yarattı. Akıl bir cihazdır, göz gibi, kulak 
gibi. Allah’ın cihazı yok. Cihazı o yaratmış. Sekiz buçuk milyar insanların aklını yapan 
bir akl-ı küll. Eğer aklına hâkim olamazsan, zekân hâkim olur, ki bu sefer panik, 
panikatak, depresyon, intihar gibi meyillerden kurtulmak mümkün olmaz. 
 
Fatiha’daki “Maliki yevmiddin” à Din günün sahibi. İşârât-ül İ’caz 19: “Makabliyle şu 
sıfatın nazmını iktiza eden sebeb şudur ki; şu sıfat, rahmeti ifade eden makabline 
neticedir.” 
 
Yani öncekiyle ve bütünsel bir manada “maliki yevmiddin” nediri anlatıyor. Ahiretin 
sahibi olan Allah ahireti rahmet olsun diye yaratacakmış. Çünkü eğer bu kâinatın 
sonunda ahiret yoksa, zahmet olur. Yani her şey zıddına inkılab eder. Eğer ahiret 
yoksa, şu kâinatta var olan ilim à cehalete, vücud à ademe, rahmet à zahmete/ 
zulmete, muhabbet à adavete, şefkat à hirkate/yandırıcı bir ateşe döner. Düşünün ki 
adam üniversiteye gidiyor. Niye gidiyor? Cahil olmak için. İlkokul, ortaokul, lise vs. o 
güne kadar elde etmiş olduğu bilgilerin sıfırlandığı bir yer değil üniversite. Böyle bir şey 
olmaz. Eğer ahiret yoksa bu misale benzer. Yani her şey anlamsızlığa dönüyor. Ahiret 
yoksa dünyanın ne anlamı var ki? Ahiret yoksa otomatik hâşâ Allah da yok. O zaman 
kâinatın başı olan Allah hâşâ yok, kâinatın sonu olan ahiret yoksa à iki yokluk arasında 
varlık olamaz. Bu fizik kanunlarına da zıttır. Dolayısıyla varlığa anlam kılan, anlam 
yükleyen à dar-ül ahirettir, ahiretin olmasıdır. İşte “maliki yevmiddin” bu âleme anlam 
yükleyen bir şeydir. Ahiret ahirette işe yaramak için değildir. Ahiret inancı, ahirete iman 
dünyamızı tanzim ediyor. Yani doğrudur, yanlıştır, ayıptır, günahtır, olmaz, olur vs. bu 
kavramları hep ahiret inancı veriyor. 
 
Hemen zihninizde şu soru tevellüd etti, canlandı: Kâfirlerde de bu tabirler var, 
olmaması lazımdı, çünkü ahiret inancı yok? İşârât-ül İ’caz’da şöyle cevap veriyor: Evet, 
“ayıptır günahtır” gibi tabirleri dinden almamıştır, örften almıştır. Dinsizdir ama namus 
kıskancı kalmış veya bazı edebî adablar kalmış. Sebebi: toplumdan almış. Kendisi 
fikren inanmıyor ama toplumda bir ayıp mefhumu var, edep var. Dolayısıyla böylelikle 
rahmetten dünyada da mahrum olmamış. 
 
“Zira kıyametle, saadet-i ebediyenin geleceğine en büyük delil, rahmettir.” Niye Allah 
ahireti yaratacak? Çünkü her şey anlamsızlıktan kurtulmak için. Rahmet olsun diye. 
Eğer ahiret yoksa dediğimiz gibi dünyanın ne anlamı kalır? Bu kadar çile, bu kadar ilim, 
bu kadar masraf. Mesela sen çok güzel bir ev yapsan sonra bu ev nasıl yanar acaba 
diye evi tutuşturur musun? Allah da bu kâinatı yapacak, sonra da “bu nasıl yok olur hiç 
görmedim” diyerek yok edecek? Yani ahiretsiz demek evin damı olmaması demek, 
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yani yapılan evi tutuşturmak gibi. Hiçbir anlam taşımıyor. Mesela ahiret yoksa sen ve 
ben niye buradayız? Senin ve benim burada olmamızın bir anlamı olmalı. Burada 
oturup teveccüh etmen, bir şey taleb etmen à bunu ahiret inancı yapıyor sana. Sizi 
burada tutan ahiret inancıdır. 
 
“Evet rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması ancak ve ancak haşir ve saadet-
i ebediyeye bağlıdır.” Nimeti nimet yapan, rahmeti rahmet yapan à ancak saadet-i 
ebediyedir, ebedî bir saadetin varlığıdır. 
 
“Evet saadet-i ebediye olmasa, en büyük nimetlerden sayılan aklın, insanın kafasında 
yılan vazifesini görmekten başka bir işi kalmaz.” Devamlı seni kemirir. Buradan akla 
gireceğim. Yani eğer hâşâ ahiret yoksa akıl kafada yılan gibi olur. Ahiret inancı 
olmayanların kafaları yılanlarla doludur. Devamlı kemiriyor. En ufak bir yeri ağrıdığı 
zaman tahammül edemeyen, huzuruna toz kondurmayan bir insanın tamamını yok 
eden toprağa girmesine nasıl razı olur? Ebed isteyen bir fıtratı ne ile susturacaksın? 
Ne ile ikna edeceksin? Ne ile kandıracaksın? Hiç mi gece nefesin tıkanmıyor? Hiç mi 
bir yakının ölmüyor? Hiç mi zor durumda olmuyorsun? Peki, o anda sana ne teselli 
verecek? Her şey bitiyor. O anda akıl sana rahmet olması, sana nimet olması 
gerekirken, “yok olacaksın” diyor. Yok! Nıkmet oluyor. Rahmeti rahmet eden, nimeti 
nimet eden saadet-i ebediyedir. 
 
Saadet-i ebediyeye inanmıyorsan veya ne nisbette azsa, adınız gibi bilin, o kafada 
yılan dolu, acı olur. Bindiği araba, giydiği elbise, yediği yemek, beraber olduğu eşi, aşı, 
işi asla bunu memnun edemeyecektir. Bu içsel yılanı, içsel hırçınlığını dış dünyanın 
bazı legoları, bazı değişiklikleriyle tatmin edecek. Arabasını göstermekle, giydiği 
elbiseyi ifade etmekle, gittiği lokantayı söylemekle bir derece kendisini insanlar 
üstünde elit tabakası olduğunu, haklı olduğunu ifade etmekle bastırmaya çalışıyor. O 
“Ebed, Ebed!” arzusunu hiçbir şeyle kandıramaz, ikna edemez, memnun edemez, 
te’hir edemez, duymamazlıktan gelemez. Burada akıl yılan vazifesini yapıyor diyor. 
 
Eğer saadet-i ebediyeye ne kadar inanabiliyorsak, kafamızdan yılan çıkıyor. Eğer bir 
insanın ahirete pek inancı yoksa o nisbette kafasında yılan var. Devamlı onu 
kemirecek. Onu nasıl susturacak? Arabayı garajdan çıkarıp sokağa koyacak, bakkala 
giderken süslenecek, İstanbul’da, Rize’de gittiği lokantaları söyleyecek. Bunlar 
hastalığın bize göstergeleridir. Yani ibreye elinizi sürseniz yanmaz ama yüz yirmi 
derece gösteriyor harareti. Harareti gösteriyor ama kendisi ateş değil. Başka bir yerden 
haber veriyor. “Çünkü ehl-i dikkat nazarında, zaafı gösteren tekebbürün ile, aczi 
gösteren gururun ile, riyayı ve zilleti gösteren tasannuun ile kendini halka mudhike 
yaptın.” diye geçiyor Sözler 315 de. Kendini rezil ettin. Bir cumhurbaşkanı copla bir 
simitçiyi kovalamaz. Buna tenezzül etmez, temessül de etmez, ihtiyaç duymaz. Ama 
eğer içsel âleminde bir boşluk varsa, bunu da yapar. 
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Metinden çıkarım: Ahirete inanmayanın aklı, o kişinin kafasında yılan vazifesi 
yapar, devamlı zehir akıtır. Tersi ise; iman-ı bil-ahiret nisbetinde aklı kafasında 
devamlı müsbet malzemeler üretir. Ahiretsiz dünyada hiçbir şeyi yerine oturtamaz.  
 
Ahiretsiz kafa hiçbir şeyi izah edemez. Helaldir, haramdır, doğrudur, yanlıştır, ayıptır, 
yapmamam lazım, yapmam lazım à bunları yerine oturtan akıl ama ahiret inancına 
bağlı olan bir akıl. Ahiret inancı nisbetinde insanın aklı başındadır. Ahiret inancı 
olmayanın kafasında aklı yok. İyi bir mühendis, iyi bir doktor ama aklı yok (ahiret inancı 
olmayanda). Bunlar zekidir. İşte baş belası bu zekâvettir. Olayları birbirine 
bağlayamadan, ahiret inançsız yorumlamaya çalışan zekâ kendine dönüktür, kendini 
yer ve panik, panikatak, depresyon, intihar meyillidir. İntiharı delilerin yaptığını 
gördünüz mü? Deliler intihar etmez. En zekiler intihar eder, ahireti yoksa. 
 
Ahiretsiz dünyada hiçbir şeyi yerine oturtamaz, izah edilemez. Çünkü mazi hiçlik, 
istikbal hiçlik. İki hiçlik arasında varlık olamaz. Ama var. Akıl çabalıyor. Her şey bir 
yerlere, bir şeylere yani hakikata dayandıramazsa, o bilgi yılana dönüyor. 
 
Öğrendiği bilgi vehmini arttırıyor. Ahiretsiz yani Allahsız bir biyolog düşünün. Mikropları 
inceliyor. “Bunun dizgini Allah’ın elinde değildir” diye inanan bir insan o mikrobu nasıl 
düşünür. Senden benden çok iyi biliyor ki, tırnağın arasında bize göre sayısız mikrop 
var. Gelsin de yemek yesin. Bir Japon bilim adamı Amerika’da: “Yağmur yağdırılacağı 
zaman, yağmur yağmadan önce gökyüzüne bakınca ödüm patlıyor ve hemen eve 
gidiyorum. Çünkü yağmurun yağma ihtimali çok azdır. Aslında asit yağması lazım, 
bilim bakımından.” Kimyevî reaksiyonla asit olması gerekiyormuş. Asit yağar diye eve 
kaçıyormuş. 
 
İnsanda akıl mı hâkim, zekâvet mi hâkim? Zekilik aklın sıfatıdır. Otuz küsur tane 
aklın sıfatını buldum otuz senede. Kur’an “ya’kkilun, ta’kkilun, efela tefekkerun, 
akletmezler mi, düşünmezler mi” diye kime diyor, eğer aklı başında ise? Aklını başına 
al diyor. Aklı başında değilse, bu hitap kime? Zekâyadır! Yani taakkuldeki zekâyadır. 
Zekâ çok iyi menfaatini bilir. İyi bir mühendistir, iyi bir doktordur. Ahiretten kopuk kafa 
à zeki. Allah ile bağlı olan yani vahye bağlı olan kafa à akıllıdır. Ölçü bu!  
 
Çünkü bu akıl yapılırken bu aklı kullanmadı. Bu aklı yapan bu aklı kullanarak yapmadı, 
bu aklı kullanmadı. O zaman bu aklı yapana bu aklı bağlamak, akıllılıktır. Eğer aklı 
yapanla bağı keserse, kendi ölçüleriyle düşünürse, akıl kaynağından kopuk olursa, akıl 
sıfatına döner, zeki olur. İyi bir mühendis olur, iyi bir doktor olur veya iyi bir din bilgini 
olur ama dini tamir davasında din tahripçileri olur televizyonlarda. Bunlar zekidir, akıllı 
değildir. Vicdanlarında zerre kadar insaf yoktur. Çünkü mal satmak ilaç satmaya 
benzemiyor. Din ile dinsizlik yapıyorlar. İnsanların itikadını bozuyorlar. 
 
Sual: O zaman akıl başka yere, zekâvet başka yer mi bağlı? 
Elcevab: Evet. Zeki; uçkurluğuna ve midesine bağlı yani pergel insan. Bu akıl 
yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsan, yani vahiyle 



82.TAAKKUL 7, AKLIN ARKASINA NASIL GEÇİLİR?_________________________ 

 510 

düşünürsen, o nisbette akıllısın, aklın başındadır. “Akletmezler mi, düşünmezler mi, 
anlamazlar mı” diye ayetler kimedir? Vahiyden koparsa, adınız gibi bilin bu insan akıllı 
değildir, “hayvandan daha aşağıya düşer” diyor ayette. Kafasında yılan olur. Aklı 
vahye bağlamanın alameti nedir? Ahiret inancı kişiye hâkim olma nisbetindedir. 
11.Şua’da ahiret inancına bağlılık nisbetinde evde huzur olur. Herkes haddini bilir, 
hududunda kalır. Allah’tan korkan, hesaptan çekinen eşine zulmeder mi? 
 
Akıl başımızda mı değil mi? Aklımızla mı hareket ediyoruz, zekâvetle mi? zekâvet; 
aklın sıfatıdır. Yakışıklı, zeki, iyi konuşuyor vs. bunlar insanın sıfatıdır. Sıfatları ama 
insan değildir. Yani akıl ayrı bir şey, hafıza ayrı bir şey. Kur’an ezberlemiş diye çok zeki 
diyoruz. Oysa teyp kaseti gibi. Veya iyi mal satıyor diye çok zeki diyoruz. Çok akıllı 
değil. Bu nedenle ehl-i dalalet medyada devamlı zekâyı pompaladılar. Zeki! Hep 
zekâveti öne çıkarttılar. Adamlar ne yaptıklarını çok iyi biliyor. 
 
“Hem bu medar-ı sürur ve ferah olan hediye-i nuraniyeyi, bir hiss-i kabl-el vuku’ ile 
benim ruhum tam hissetmiş, akla haber vermemiş idi ki o gelmeden iki gün evvel, Feyzi 
ve Emin’in fıkrasında beyan edilen…” (Kastamonu Lahikası 113) 
 
Ruhta yaşanan her şey akla indirgenmiyor. Ruhu tam hissetmiş ama akla söylememiş, 
haber vermemiş. Bize bakan yönü nedir? Bazen durup dururken “of pof, canım sıkıldı” 
diyoruz. Ne yaptım ki? Hiçbir şey. Akla haber vermemiş. Ruh niye sıkılıyor? Veya 
bazen da uçuyorum, bulutların arkasına geçiyorsun. Zahirde ama sebebi yok. Ruh tam 
hissetmiş ama akla haber vermemiş. Ruhsal hâletleri eğer akla malumat vermese, 
aklın kendi çerçevesinde izah edilemediği şeye “bilmiyorum neden ama canım çok 
sıkılıyor” diyor. Bu bundan kaynaklanıyor. Ruh tam hissetmiş ama akla haber 
vermemiş. Buradan şunu çıkartacağız: İzah edemediğimiz sıkıntılar, izah 
edemediğimiz sürurlar bundan kaynaklanıyor. Mesela Üstad durup dururken sıkılıyor 
ve bir gecede dokuz tane dişi düşüyor sıkıntıdan. Âlem-i İslam’a indirilen darbeler ilk 
önce ruhuma indiriliyor diyor Üstad. “Kimin himmeti milleti ise, o tek başına bir millettir.” 
Kimin hamiyeti ne kadar büyükse, Âlem-i İslam’ın sıkıntısını o kadar hisseder. 
Ruhunda bazen o kadar acımasız bir sıkıntı olur ki, sana da hissen düşer. Yani Âlem-
i İslam’a indirilen sıkıntının keffareti senin imanın seviyesine göre sana o kadar düştü, 
telafi oldu.  
 
Bazen da Âlem-i İslam adına kurban veriliyor. Ali Uçar abi gibi, Bayram Yüksel abi gibi. 
Üstadımızın tabiriyle hapishanedeki istikamet şehidi Binbaşı Asım abi gibi. Mesela 
Hafız Ali abi Üstad adına “Allah’ın, onun hastalığını, zehirini bana ver, benim ömrümü 
tamamen ona ver” diye ettiği duayı Allah o anda kabul etti. Üstadın zehirlendiğini 
anlayan Hafız Ali abi hemen koğuşuna geliyor ve arkadaşlarını yanına toplayarak 
birazdan Üstad için edeceği duaya hepsinin âmin demesini istiyor. “Ya Rabbi, bütün 
ömrümü ben Üstada veriyorum, Üstadın zehirini bana ver” dediği anda ölüyor. Bu 
nedenle durup dururken sıkılmanızın, durup dururken sürurun sebebi à ruh bir şeyleri 
tam hissetmiş, akla haber vermemiş, ondan kaynaklanıyor. Ruh birimi çok geniş. 
İsterse verir, isterse vermez. O zaman ruh tam hissettiği bir şeyi akla bildirebilirdi 
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bildirmeyebilirdi de. Madem ruh üst birimse, ruhsal dersler, evradlar, ezkarlar, zikirler. 
Bunları terklerle güçlendirirsek, ruhsal ruhaniyat aklımıza ferahlıklar verir. Eğer durup 
dururken sıkılıyorsak, Âlem-i İslam’dan gelen hissemize ama maneviyatın karşılık 
verirse, o kadar da olmaz. Allah Resulü de sıkılırdı. Üstad da sıkılırdı. Ümmet adına 
olurdu. Bazen “bunu nasıl dedi ya, nasıl gitti, nasıl yapar” derler. Sen yapma kardeş, 
senin aklın anlamaz. Benim aklım anlamaz. Onun hamiyeti onu söylettirmiş, onu 
yaptırmış. “Sarıkla dolaşıyor ya” derdi bütün hocalar Dehri hoca için. 98’lerde bana 
“sen söyle de sarıkla dolaşmasın” dediler. Ben dağlara kaçarken o sarıkla dolaşıyordu. 
Dedim: “Onun imanı onu iktiza ediyor, onun yüreği onu yaptırıyor. Senin imanınla onun 
fiilini ölçme. Onun alt yapısında iman var. Ben nasıl ona sarığını çıkar derim?” “Bunu 
niye dedi?” Hamiyetine göre demiştir. Peygamberimize hakaret ettikleri zaman, 
Kur’an’a hakaret ettikleri zaman yemek iştihamız gitmiyor. Birileri de Allah Resulüne 
hakaret edildiği zaman gerektiği cevabı veriyor. Farkımız bu! Hamiyet ruhsaldır, 
çöküntü de orda. Akla verir, vermez. Ama aklı ruhuna galip olanlar, ruhunu akılla 
yönetince, hatta zekâvetle yönetince “niye dedi, niye yaptı, niye giydi” derler. Dinine 
beş lira veremeyen insan, bir de hayatını dine veren insan. Demek bazen anlam 
veremediğiniz, izahını yapamadığınız sıkıntılar ve sürurlar ruhsaldır, aklî çerçeve 
ile izah edilemez. Ruh tam hissetmiş ama akla haber vermemiş. 
 
Aklı nasıl yöneteceğiz, aklın arkasına nasıl geçeceğiz, aklımız aklımıza nasıl bela 
olmaktan kurtulur?  
 
“Evet, şimdi Küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen 
musibetten hissedardır, azab çekiyor, perişandır.” (Kastamonu Lahikası 123) 
 
Bu zamanda herkes –ama derecesine göre- ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen 
gelen musibetten hissedardır. Bedenenden başlayım: tansiyondur, şeker hastasıdır, 
asabîdir, vs. perişandır, azap çekiyor. Aklen hissedar oluyor yani düşüncelerimiz 
başımızın belası oluyor. Aklını aklının şerrinden kurtarmaya çalışıyorlar ilaç vererek. 
Niye ilaç veriyor? Senin aklının iz’acatından, aklın seni ezmesinden, aklın şerrinden 
seni kurtarmak için. Seni senden kurtarmaya çalışıyor. Aklı devre dışı yaparak, akıl 
tamir mi olur? 1.ya kalben 2.ya ruhen 3.ya aklen 4.ya bedenen herkes musibetten 
perişandır, azab çekiyor. 
 
Bedenen: bir sürü hormonsal maddeler yiyoruz, bir sürü bedensel hastalıklara davetiye 
çıkarmışız, kurtaramıyoruz kendimizi. Şeker, tansiyon gibi hastalıklarla kendisini ifade 
etti. Kalben: dostumuzu düşmanımı bilmiyoruz. Ruhen: gıdasız. Aklen: doğru düşünce 
malzemesi olmadığından aklımız bizi kemiriyor, akıl yılan olmuş. 
 
Çaresi: (metnin devamında) “Bilhassa ehl-i dalalet ve ehl-i gaflet...”  
 
Çok tuhaf. Ehl-i dalalet inkârcı. Ama ehl-i gaflet diyerek Müslümanı da soktu. 
Müslüman ama gafil. Müslüman olması yetmiyor. Müslüman namı altında olduğu için, 
netice itibariyle ikisine de aynı ceza geliyor. Adam leylim ley yaşıyor. Sordukları zaman 
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“tabi Allah var” diyor. Yani dostunu düşmanını kendi kafasına göre yapıyor, bir şey 
olmaz diyor. Kâfir ve zındıkla beraber. Adamın oy verdiği kişi şarabı Beyazıd camisine 
karşı açıyor, kutlama yapıyor kazandım diye. Bunu da videoya koyuyor. Ve buna oy 
veren de bundan rahatsız olmuyor. Bu da Müslüman. Üstad bunlara “Müslüman namı 
altında olanlar” diyor. Bedeni söyledim, aklı söyledim, kalbi de söyledim. Ruhî 
hastalıkların sebebi de à terklerimiz, tecerrüdlerimiz yok. Günahı terk edemiyoruz. 
İnternetlere giriyoruz. Biliyoruz ki her girişimizde subliminal (görsel) ve illuminati 
(felsefî) pisliklere muhatab olacağız ve içeriye girecek, ruhumuzu kirletecek, ruhî 
hassasiyetimiz kaybolacak. Ruhum sıkılıyor, of pof çekiyoruz. Aklen de 
düşüncelerimizden, vehim ve vesveselerden kurtulamıyoruz. İnsanlar bu musibetten 
perişandır, azap çekiyor. “Bilhassa ehl-i dalalet ve ehl-i gaflet...” İkisini bir yaptı, çünkü 
ikisi de aynı yaşıyor. Müslümanım diyor ama kâfir gibi yaşıyor. 
 
Sual: Münafık mı? 
Elcevab: Münafık değil ama kâfir gibi yaşıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Fikir yapısı da aynı, nazarı da aynı. 
 
Evet, aynı. Münafıklık; bilerek din düşmanlığı yapmaktır. Münafık olmak için, bilerek 
din düşmanlığı yapmak gerekiyor. Münafık; münafıklığın şuurundadır. 
 
“Bilhassa ehl-i dalalet ve ehl-i gaflet, 

1. rahmet-i umumiye-i İlahiyeden ve 
2. hikmet-i tamme-i Sübhaniyeden 

habersiz olduğundan, nev-i beşere rikkat-i cinsiye, alakadarlık cihetiyle kendi 
eleminden başka nev-i beşerin şimdiki elîm ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup 
azab çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikîyelerini ve elzem 
işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmalara ve kâinatın hadisatına merak ile dinleyerek, 
karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler. Ve bilerek kendi zararına fiilen 
rıza göstermek cihetinde, zarara razı olana şefkat edilmez manasındaki ‘errazi 
bizzerari layunzeluleh’ kaide-i esasiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyakatını 
kendilerinden selbetmişler. Onlara acınmayacak ve şefkat edilmez. Ve lüzumsuz 
başlarına bela getirirler.” 
 
Bu asırda ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen insanlar perişandır, azap 
çekiyorlar denildi. Ne yapacağız? 1.Bu dersin başında demiştim ki, bu akıl yapılırken 
bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akılla bu kâinatın arkasındaki rahmeti ve hikmeti 
çözemezsin. Ben ağaca mobilya diye bakarım, kereste diye bakarım, gölgelik diye 
bakarım o kadar. Ama Allah’ın bize bildirdiği -bilmediğimiz daha çok var- 1) esmanın 
hükmü icra ediliyor ağaçta 2) ahirette manzaralar oluyor 3) ruhaniyat seyrediyor ve 4) 
kâinatın bütünsel olarak ehadiyet ve vahidiyette vazife yapıyor. Mele-i â’ladaki büyük 
ruhaniler de seyrediyor.  
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İnsan bu kâinatın hadiselerini, hastalığını, kanserini, felcini, fakirliğini, herhangi bir 
derdini akılla çözemez. “Niye böyle oluyor, niye böyle gidiyor, niye genç yaşta gitti?” 
vs. bu aklımızın şerrinden kurtulmanın yolu à bizi aklın arkasına geçiren iki sıfat inkişaf 
etmesi lazım: 1) Allah’ın rahmet-i umumîyesi, 2) hikmet-i tammesi. Allah aklımızı alet 
olarak yarattı. Allah’ın aklı yok. Barometre, termometre gibi bir cihaz. Bununla biz 
çözemeyiz. Aklın içine ilim koyacağız. Eğer senin küçük hadiseye 1)rahmet-i umumîye 
noktasında, 2)hikmet-i tamme noktasında bakarsan yani Allah’ın hikmeti ve 
rahmetiyle düşünürsen, aklın arkasına geçersin. Yangının içinde iken yangını 
söndüremezsiniz. Heyelan gelmiş, toprak kaymış, evini götürürken evin içine girip 
içindeki eşyayı kurtaramazsın. Kurtarmak istediğin şeyle aynı yerdesin. Yani aklını 
aklının şerrinden aklın içindeyken kurtaramazsın. Ancak aklını rahmet-i İlahiyeye ve 
hikmet-i tammeye, yani Allah’ın hikmetiyle, Allah’ın rahmetiyle bakarsak, bu iki 
sıfatımız gelişirse, aklın arkasına geçeriz. Aklın arkasına geçince, aklın yılan 
olmasından, iz’acatından kurtuluruz. 
 
Kastamonu Lahikasının başka bir yerinde bir tane daha sıfat ekliyor. Kastamonu 
Lahikası 220: “Bu şiddetli kışta ve manevî, dehşetli ayrı tarz bir kışta...” 
  
Kış. Kıştayız! Kışın çekirdeği toprağa atsan büyür mü? Çiftçilik olur mu? Manevî kış 
demek à istidat çekirdekleri büyümüyor. Kıştayız. İstidat, kabiliyetlerimiz neşv ü nema 
bulmuyor.  
 
“Bu şiddetli kışta ve manevî, dehşetli ayrı tarz bir kışta ve nev-i beşer içtimaî hayatında 
müdhiş, kanlı diğer tarz bir kışta (kanlar akıyor) çırpınan biçarelere, rikkat-i cinsiye ve 
şefkat-i nev’iye cihetinden gayet derecede hüzün ve elem hissettim.” 
 
Bu olayı anlatarak bir yöntem öğretiyor bize. Yani bizi aşan hadiseler var: zulümler, 
kan dökülmeler, hadiseler. Peygamber kıssaları gibi bunu anlatırken bir ders veriyor.  
İstidat çekirdekleri inkişaf etmemiş, kan dökülmesi ayrı bir kış, bir de maddî kış yani 
fakirlik var: üç tane kış. Bunları bahane yaparak başka bir şey anlatacak. Aklın 
arkasına nasıl geçeceğim? Diyor ki, kendi sıkıntımın dışında, rikkat-i cinsiye yani 
insanoğlu ve şefkat-i nev’iye, yani şefkatim olduğundan dolayı onların bu hali bizi 
eziyor. 
 
“Çok yerlerde beyan ettiğim gibi, yine Erhamürrâhimîn ve Ahkemülhâkimîn olan onların 
Hâlık-ı Kerim ve Rahîm’in hikmet ve rahmeti, benim kalbimin imdadına yetişti. Manen 
denildi ki: “Senin bu şiddetli teessürün, o Hakîm ve Rahîm’in hikmetini, rahmetini bir 
nevi tenkid hükmüne geçer. Rahmet-i İlahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i 
Rabbaniyeden daha ekmel hikmet, daire-i imkânda olamaz. Âsiler cezalarını; 
masumlar, mazlumlar zahmetlerinden on derece ziyade mükâfatlarını alacaklarını 
düşün!” 
 
Şimdi bak! Akıl çabalıyor ya, bizim akılla çözemediğimize, izah edemediğimize bir 
yöntem getirecek: 
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Aklın arkasına geçmenin yöntemi bu dört sıfatladır: 
“Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata, Onun  

1. merhamet ve  
2. hikmet ve  
3. adaleti ve  
4. rububiyeti  

noktasında bakmalısın! Ben de o lüzumsuz, şiddetli elem-i şefkatten kurtuldum.” 
 
Yani aklın arkasına geçmenin yöntemi bu dört sıfatladır, bunları kendinde inkişaf ettir: 
Hikmet-i İlahiyeyi anlamaya çalış, Rahmet-i İlahiyeyi anlamaya çalış, Adalet-i İlahiyeyi 
ve Rububiyetini anlamaya çalış. Adalet hak sahibine hakkını vermek anlıyoruz. Oysa 
adalet: 

• denge, 
• muhakeme, 
• muvazene ve 
• hak sahibine hakkını vermek. 

 
Adalet; bu dört sıfattır. Yani Allah’ın hikmetini, Allah’ın rahmetini, Allah’ın adaletini, 
Allah kâinatı Allahlık yaptığını, Allah muamele ederken dünyaya dünya cihetiyle değil, 
mazisiyle müstakbeliyle, ahiretiyle, istidadıyla muamele ediyor. 
 
Biri bana dedi ki: “Tamam Allah var diyelim. Peki, madem böyle bir Allah eşeğe niye 
yük taşıttırıyor?” Onu bulmuş yani, zulüm değil midir diyor. Allah aslanın ruhuna göre 
cesed vermiş. Aslanın ruhuna koyun cesedi verse olur mu? Olmaz. Koyunun ruhuna 
göre de cesed vermiş. Ters yapalım. Aslanın ruhunu koyunun cesedine koysak, 
koyunun ruhunu da aslanın cesedine koysak ne olur? Koca aslan koca dişleriyle 
otlamak isteyecek. O dişle otlayamaz. Koyunun cesedindeki aslan da parçalamak 
isteyecek. Ne ağzı müsait ne pençesi. Allah ruha göre cesed vermiş. Eşek de yük 
taşımaktan zevk alacak, yeter ki zulmetme. Niye o kişi elem hissetti, rahmet görmedi? 
Çünkü insanlıktan çıktı, girdi eşeğin cesedine, eşeğin ruhu oldu, elbisesi eşek yani 
eşek oldu ve “Ben bunu nasıl taşıyacağım!” dedi. Onun için zulüm gözüktü, kendisini 
eşek yerine koyduğu için. 
 
Akıl çabalıyor, çözemiyor. Heyelanla ev iniyor, koca yamaç iniyor, araba iniyor ve sen 
o evden elbise çıkarmaya çalışıyorsun. Nasıl çıkaracaksın, her şey komple gidiyor. 
Aynen bunun gibi bizim dünyamız heyelan oluyor. Ahirete doğru gidiyor. Neyi nereden 
çıkarıyorsun? Olayın içerisinden olayı yönetemezsiniz, yönetemeyiz! Olayın dışına 
çıkacağız! Dışarıya çıkaran kapı şu: Allah’ın rahmeti, hikmeti, adaleti ve rububiyeti. Bu 
tür dersleri tefekkür etme nisbetinde biz dünyanın ve hadiselerin arkasına geçiyoruz. 
Hadiselerin arkasına geçince “Allah Allah, vay be, bunun için miymiş ya, şimdi anladım” 
dersin. Mesela bizi ezen hadiseleri Allah ahirette bize gösterecek. “Bak sen çok kızdın, 
itiraz ettin ama bak bunun için yapmıştım.” Mesela Hz Hüseyin’in feci akibeti: On 
dakika elem almış ama bin küsur seneden beri devamlı rahmet gidiyor. Şehid-i 
şühedanın ikinci versiyonu. Yani piri olmuş.  
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Dersimi toparlıyorum: Kanseri, yaşlılığı, kayıpları, fakirliği gibi vs. çözemediğimiz, niye, 
nasıl dediğimiz sıkıntılarımızı aklın arkasına geçme yöntemi ile aşacağız. Allah’ın 
hikmeti, Allah’ın merhameti, Allah’ın adaleti, Allah kâinatta Rububiyetlik yapıyor, yani 
tövbe tövbe Allah kâinatın patronudur. Allah kâinatın sahibidir. Dolayısıyla dünyada bir 
şey yaparken, ahireti de nazara alarak yapıyor. Dünyanın içerisindeki dünyaya göre 
yapmıyor. 
 
Dolayısıyla Allah’ın rahmet-i umumiyesinden ve hikmet-i tamme-i Sübhaniyesinden 
habersiz olduğundan “nev-i beşere rikkat-i cinsiye, alakadarlık cihetiyle kendi 
eleminden başka nev-i beşerin şimdiki elîm ve dehşetli elemleriyle dahi müteellim olup 
azab çekiyor. Çünkü lüzumsuz ve malayani bir surette vazife-i hakikîyelerini ve elzem 
işlerini bırakıp âfâkî ve siyasî boğuşmalara ve kâinatın hadisatına merak ile dinleyerek, 
karışarak ruhlarını sersem ve akıllarını geveze etmişler.” Her gün haber dinliyorsun. 
Ne dinliyorsun biliyor musun? Ruhuna zer’ ediyorlar sıkıntıyı. Haber değil, zehir 
akıtılıyor. Sanki Kur’an demiş, doğruymuş öyle. Bunlar filimdir. Tiyatroda oynayanlar 
artisttirler seyrettiğiniz siyaset. Bir de bu filimi yazan ve gözükmeyen birisi var. Bir de 
bu filimi yazanlara yaz emrini veren var. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değildir. Bizi de 
bununla muhatab “ruhlarımızı sersem, akıllarımızı geveze” yapıyorlar. Zarara razı 
olunca da bedelini ödüyoruz. Bakma nisbetinde, dinleme nisbetinde ödüyoruz.  
 
Bugünkü dersimizin ana cümlesi: 
Aklımızın ustasına aklı bağlarsak, akıllı oluyoruz. Onun alameti de iman-ı bil-
ahiret. Ahiret inancı ne kadar bizde hâkim olursa, o kadar vahye bağlı olduğunu 
gösteriyor. Aklın çözemediği, izah edemediği niye’lerimizi, niçin’lerimizi aklın içinde 
çözmeye çalıştığımız için çözemiyoruz. Aklın arkasına geçip aklı yönetmekle yani 
kâinatın sahibinin rahmeti var, hikmeti var, adaleti var, rububiyeti var noktasında 
bakarsak, aklın arkasına geçip bu aklımıza hâkim olmamıza vesile olur. Yoksa niyeler 
bitmez. Bırakın da üzüldüğünüz kişiler ne olur kaderini yaşasın. Sen oğlunu, şunu bunu 
düşünüyorsun, sıkıntı çekiyorsun. Oysa o sıkıntıyı ona verdi. Allah sıkıntıyı verdiği gibi, 
derdi verdiği gibi, dermanı da ona vermiş. Senin sıkıntın sen çekebileceğin kadar 
derman var. Ama onun sıkıntısını sen alınca, onun dermanı sende yok. Bu sefer 
eziliyoruz. Onun sıkıntısını def’edecek, tahammül edecek derman sende yok. Senin 
sıkıntına ancak derman sende var. Ama onun sıkıntısını niye alıyorsun? Bırak o çeksin. 
Çünkü Allah ona vermiş. Bırak herkes kaderini yaşasın. Yapacak bir şey yok. Doğruyu 
söyleyeceksin, yaptığı kadar. Yapmasa artık kaderini yaşayacak. 
 
 
15.08.2019 
Rize/ 



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 83 
Taakkul - 8 Hangi perde 
akla açılmışsa! 
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Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu âlem binler perde perde 
içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm. Her bir perde 
açıldıkça, diğer bir âlemi görüyordum. O âlem ise, ayet-i Nur’un arkasındaki   

 
َذِا ٍضَْعب َقَْوف اَھُضَْعب ٌتاَُملُظ ٌباَحَس ۪ھِقَْوف ْنِم ٌجْوَم ۪ھِقَْوف ْنِم ٌجْوَمُ ھیٰشَْغی ٍّىُِّجل ٍرَْحب ى۪ف ٍتاَُملُظَك َْوا اَھیَٰری ْدََكی َْملُ َهَدی َجَرَْخا آ  

ٍرُون ْنِمُ َھل اََمف اًرُونُ َھلُ Tّٰ َِلعَْجی َْمل ْنَمَو  
 
âyeti tasvir ettiği gibi; bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana 
görünüyordu. Birden bir ism-i İlahînin cilvesi, bir nur-u azîm gibi görünüp 
ışıklandırıyordu. Hangi perde akla karşı açılmışsa, hayale karşı başka bir âlem fakat 
gafletle karanlıklı bir âlem görünüyorken, güneş gibi bir ism-i İlahî tecelli eder, 
baştanbaşa o âlemi tenvir eder ve hakeza… Bu seyr-i kalbî ve seyahat-ı hayaliye çok 
devam etti.” (Mektubat 409) 
 
“Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi” à Bir gülü hayal edin. Bir kılıf bir 
kılıf daha veya mısır koçanı da öyle.  
 
“Şu âlem binler perde perde içinde sarılı” à “Şu” âlem diyor Üstad. “Bu” âlem dese, 
kendisi de içinde olur. “Şu” âlem derken, kendisinin dışında bu âleme işaret ediyor, 
dışarıdan. Bu âlem demiyor, şu âlem diyor. Anladınız mı? Bu âlem dese, içinde olanın 
konuşması olur. Bunun dışında olan “şu âlem”! İhata etmiş. Dışına çıkmış. Dışına 
çıkmaya hazır mıyız? 
 
Nokta-i Nazar: Zaten içindeyken öyle göremezsin. Mecbur dışarıdan görmen lazım. 
 
Aynen, işte bunu “şu” ile ifade ediyor. 
 
Sual: Şecere-i hilkat mı kâinat mı o “şu âlem” dediği? 
Elcevab: Kâinat, şecere-i hilkat değil. Arş’tan bakıyor şimdi. 
 
“Şu âlem binler perde perde içinde sarılı” à binler! Birbirine sarılı demiyor! 
Elektronik bobini göreniniz var değil mi? Bakır tel etrafında binler defa sarılmış, onun 
gibi. Elektrik gücü sarılmakla orantılıdır. 
 
“Birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm” à şu âlem yerine bu âlem 
dedi şimdi. Bu âleme indi! Bu âlem içinde gördüm, diyor. Mesela tek bir hava 
tabakasında ne kadar FM dalgaları var. Hepsi aynı yerde. Radyo dalgaları, televizyon 
dalgaları, cep telefonlar, fakslar vs. bir sürü şeyler. Biz de teneffüs ediyoruz o havayı. 
Beş yüz sene önceki bir insana desen ki, burada binlerce ses var, binlerce âlem var. 
Her bir ses bir âlem olsa. Kaç bin kişi konuşuyor şimdi? Bu hava âleminde dünyayı 
saran yüz kilometre atmosferde ne kadar ses çeşidi var? Ağustos böceğinden dere 
sesine kadar. Her ses insanı rahatsız eder ama dere sesi insanı rahatlatıyor. 
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“Her bir perde açıldıkça, diğer bir âlemi görüyordum” à İşte burası çok önemli. 
Bir tanesi açıldıkça, diğer âlemi görüyor. Ben şöyle zannediyordum: defterin sayfalarını 
çevirir gibi. Öndeki sayfa arkayı kapatıyor ya, sayfayı çevirince, arkası açılıyor. Takvim 
yapraklarını kaldırır gibi. Altında ne var, a bunun altında ne var. Böyle değilmiş! 
 
“O âlem ise, ayet-i nur’un arkasındaki… âyeti tasvir ettiği gibi; bir zulümat, bir 
vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu.”à Ne görüyordu? “Her bir 
perde açıldıkça, diğer bir âlemi görüyordum.” O gördüğü âlem ise, “bir zulümat, bir 
vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu.” Âlem görünüyordu ama 
“1.zulümat, 2.vahşet ve 3.dehşet içinde bana görünüyordu”. 
 
Nokta-i Nazar: Ondan sonra ama nur geliyor, açılıyor. İlk gördüğü adem. 
 
Aynen, sonra nur geliyor. İlk “La ilahe”ler gözüküyor, “illallah” sonra. Mesela kâfir ve 
müminde ahiret isteği var, fıtratta var. Bir anda her yerde olmak istiyoruz, ölmek 
istemiyoruz. Bu herkeste var. Bu “La ilahe” dir. Cevabı? Buldun, rahatladın. Bulamayan 
ne yapıyor? Zulümat, vahşet, dehşettedir. 
 
Sual: “dehşet karanlığı” derken hepsini mi kapsıyor, yoksa dehşetin sıfatı mı? 
Elcevab: Karanlık üçünü de kapsıyor. 
 

• Zulümat 
• Vahşet        karanlığı içinde 
• Dehşet 

 
Sual: Niye direk görmemiş de bunların içinde görmüş? 
Elcevab: Vücud direk mi olmuş da sonra adem mi, yoksa ademden sonra mı vücud 
olmuş? Külliyatta nasıl anlıyorsunuz? Ademden vücuda çıkmış. Ademden vücuda çık 
denildi, diyor. Adem; vücud-u ilmiye perde olmuş bir unvandır. Allah var iken hiçbir şey 
yoktu, her şey ademdi. Adem perdesine sarılıydı. Allah’ın esması var. Esma, Sıfattan 
çıktı. Sıfat, Şuunattan çıktı. Şuunat, Mahiyet-i Zatiyeden çıktı. Allah için bu esmalar 
lazım mı? değil. Allah’ın yaratma sürecini, şu kâinatı, vücud-u haricîye çıkma sürecini 
tanımlıyor. Allah var iken ve bu kâinat yokken Mahiyet-i Zatiyeden başka ne vardı ki? 
 
Sual: Esma da mı yoktu? 
Elcevab: Esma, sıfattı. Sıfat da mı yoktu? Şuunattı. Şuunat da mahiyetti. Bizim Allah 
anlayışımız hep esmadaki Allah. Bismillahirrahmanirrahim’deki Allah’tır. Esmadaki 
Allah’ı konuşuyoruz. Sıfattaki Allah’ı bilmiyoruz ki. Şuunattakini hiç bilmiyoruz. Mahiyet 
zaten âmâ. Biz tanımlayalım diye yoksa bir elmada Rahman var, Kerim var, Latif var, 
Celal var. Biz onu anlamlandıralım diye böyle bir şey var. Yaradılış süreci başlayınca, 
böyle oluyor. Tek bir şeydi. Kim esma diyecekti ki veya zatî sıfatlar? Neyse, silin bunu 
kafanızdan. 
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Sual: Bir defasında şöyle dediniz: “Allah var iken hiçbir şey yoktu à elan da böyledir.” 
Şimdi niye demiyorsunuz?  
Elcevab: Demiyorum. 
-Deyin abi ya! 
 
Sual: Bir defasında seyyar medresede sormuştum. Bu esma niye bu kadar çeşitli, niye 
var, gerek mi var, Allah’ın ihtiyacı mı var diye sormuştum. Siz de “biz anlayalım diye” 
geçiştirmiştiniz? 
Elcevab: Allah var iken hiçbir şey yoktu à elan da öyledir. Bunlar hep zuhurattır. 
Evveli-ahiri böyledir. Bu esma, sıfat ve şuunat arasındaki zuhuratlar oluyor. 
 
Sual: Zattan ayrı olamaz zaten değil mi? Zattan ayrı bir şey değil? 
Elcevab: Değil. Bunları sırf konuşmak için böyledir. Üniversite dersi ilkokulda verilmez. 
Bu yaradılış süreci yani Allah’a böyle bir baktığın zaman, bir düşünün, O var iken hiçbir 
şey yoktu, elan da öyledir ama iki baş ve son yani elan öyledir ve elan öyleydi, bu iki 
arasında şuunat var, sıfat var, esma var. Bunu Mesnevi-i Nuriye 146 da söylüyor: 
“Binaenaleyh ilm-i muhit-i ezelî’de temessül eden imkânî vücudlar, vücud-u vücubînin 
tecelliyat-ı nuriyelerine âyine ve ma’kestirler. Öyle ise ilm-i ezelî, imkânî vücudlara 
âyine olduğu gibi, imkânî vücudlar da vücud-u vücubîye âyinedir. Sonra o imkânî 
vücudlar, ilm-i ezelîden vücud-u haricîye intikal etmişlerse de, vücud-u hakikî 
mertebesine vasıl olamamışlardır.” 
 
Allah’a böyle bir baktığın zaman- şaşıracaksın ama- bu çıplak dolaşanlar, Allah’a isyan 
edenler, küfredenler, ezan okuyanlar, ezanı dinleyenler, namazı kılanlar, kılmayanlar, 
tesettürlü olanlar, ilim yapanlar… 
 
Nokta-i Nazar: …çok yapraklı bir gül goncası! 
 
Evet. Biraz arkaya geç, Edremit’in arkasına geç, böyle bir bak. Çok güzel, çok güzel 
ama kimseye demeyin. Bir kere Allah yapıyor zaten. Niye çirkin diyoruz? O dedi ki 
“çirkin deyin”. Tamam, o zaman çirkindir. Emreder hasen olur, nehyeder kabih olur. 
Böyle biraz arkaya geçmenizi istiyorum yani. Geçince, lazımdır ki böyle olsun. Çok 
keyif alıyorsun. Ölüm var, Allah Allah. Ölüyorlar. “Esselatu vesselamu aleyk”, aynı 
anda başka yerde “Allah-u ekber Allah-u ekber” diye doğana ezan okuyorlar. 
Doğmalar-ölmeler, gelmeler-gitmeler, büyüyor-yaşlanıyor, biliyor-bilmiyor, kaybediyor-
kazanıyor hepsi aynı anda oluyor. Karanlık-aydınlık aynı anda. Şu an burada saat 
21:20. Aynı anda şu an başka bir yerde sabah saat 09:20. Allah canibinden, kudret-i 
azameti altından bak. Tövbe ama anlamak için. Allah var iken hiçbir şey yok, Onun 
sırrı olan sen Ene’nin daha arkasına “gel” dedi. “Gel hasan, otur. Şimdi kâinatı ve seni 
de yaratacağım. Kâinatı yaratırken senden yapacağım. Şu şecere-i hilkati yaratırken 
senden yaratılmaya şahid ol. En sonda sana bir libas giydireceğim. Sen, kendini 
seyret.” Orda bir ol ya. Hani Kur’an’ı dinlerken Allah Cebrail’e derken, Cebrail 
Peygambere derken, bir de Kab-ı Kavseyn’de Mütekellim-i Ezelî’den dinler gibi ol diyor 
ya. Bak, yolu gösteriyor Üstad. Direk Allah’tan dinler gibi ol, diyor. Sen de otur, tövbe 
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yani. Tahayyül-ü küfür, küfür değil. Otur, senin sürecine bir bak böyle. Sürecini sen de 
seyret. Sen Allah’ın sırrısın. O sırra söylüyor. Sen de sürecini seyrediyorsun. Sonra 
geldin, bunları biliyorsun. Geldin, burada bu elbiseyi giydin. Allah Allah, gömlek var, 
atlet var, yağmur yağdırılıyor, düşüyorum kırılıyor, aa adam öldü, aa adam dirildi. O 
süreçte ne kadar garibine gider ya. Çok tuhaf olurdu değil mi? Peygamber bu hâletle 
yaşıyor, elan. Çünkü Kab-ı Kavseyn’de bu oldu. Kendi sürecini kendisine seyrettirdi. 
Mi’racın sırrı bu!  
 
Sual: Üstad burada (Mektubat 409 daki metinde) mi’racı yaşamış o zaman? 
Elcevab: Evet, mi’racı bu. Allah’a hamd-ü senalar olsun ki, böyle bir dersi bize nasip 
etmiş. Böyle bir davaya talebe eylemiş. Kendisine arkadaş, ders kardeşi nasip etmiş. 
Sonsuz şükürler olsun. Çok zevk alıyorum. En azından ders sürecinde hadisatın 
tazyikinden kurtuluyorum, ölüm tazyikinden kurtuluyorum. Bir 45 dakika bir nefes 
aldırsa, gündelik hayatta bu dersler, oh Allah bereket versin. 
 
Hadi gidelim, ordayız. Oradan seyret. Ene değil o, Ene’yi alan. Beş senedir Ene’yi 
konuşuyordum. Artık vakti geldi zannediyorum. “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın 
sırrıyım” à o aldı Ene’yi. Ene’yi alan à Sırr-ı İlahî, Allah’ın sırrı. 
 
Sual: Bu sır ene ile ayrı mıdır, birleşik midir? O sırr-ı insanî nedir? 
Elcevab: Şimdi bir beş sene de onu bekle, hazmet. Mesela “Allah var iken hiçbir şey 
yoktu” ile elan da böyledir” à bu ikisi arasında esma, sıfat ve şuunat var olduğunu 
henüz ilk defa dedim. Böyle kategorize edilmiş, bizim için. Anlatırken zaman, mekân, 
öncelik sonralık kullanıyorum ama ne yapayım, acziyetimden. Çünkü size 
konuşuyorum ama gel sen benim içime. 
 
Nokta-i Nazar: Bu noktada aslında çok da ilmî bir ifade şekli, bürünme değil. İlme 
sokamıyorsun. Artık hissedeceksin, massedeceksin, zevk edeceksin. 
 
Kaderi bile ilme sokamıyor, hali ve vicdanîdir diyor. Yani bu artık zevk. Mesela “Gel, 
yanıma otur” hayali akılla mı bulunan bir şey mi? Aklî bir şey mi? Tefekkürî bir şey mi? 
Tövbe tövbe, ben de varlıktan sıyrılsam, Allah’ın yanına otursam dedim. Bu Allah’ın 
ikramı. Allah böyle düşünmemi istemeseydi, bu düşünceyi vermezdi. Kâfire inkâr etme 
imkânını bile verdi. Ona inkârı veren bana da bunu verdi. Dedi ki: Sen bir de böyle bak. 
Gel yanıma otur. Oturdum. Bütün şecere-i hilkat, Arşın, Kürsün, Cennet ve 
Cehennemin, bütün peygamberlerin de arkasına geçtim. Kendi sürecime bir baktım ki, 
bir tarihte “Bak Musa gibi gözükeceksin. O Musa’dır ama o sensin” dedi bana. “Bu Şit, 
bu Nuh, bu İbrahim, bu Muhammed. Onlar hep o şekilde gözükecek ama onlar hep 
sensin o asırda.” “Mahiyet-i insaniye birdir, inkısam-ı gayr-i mümkündür” à sırrı inkişaf 
ettikçe, bu kâinatın arkasına geçtikçe, ki Şeyh-ül Kebir öyle dedi: Arş benim, Kürs 
benim, Cennet benim, Cehennem benim, İsa benim, Musa benim. Bu düşünceler 
cahile inince, şirke dönüşür. Onun hakkı yok böyle düşünmeye. Ama külliyata 
göre, enfüsî tefekkürle zevkimizi paylaşıyoruz. Batıl itikada girmeden, çizgiyi aşmadan, 
hududu aşmadan, taşmadan sürecini seyret. İnsanlığın serüveninden bahsettik biraz 
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orda. Gelirken hangi âlemlere uğradık aldık. Arabada birisi sordu. Ayak parmakları ve 
el parmakları niye böyle, nereye göre bunu yapmış Allah, bundan bahsetmiştim. Bu sır 
işte. 
 
“Bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu.” à öyle 
görüyordu. 
 
“Birden bir ism-i İlahînin cilvesi” à İsm-i İlahînin kendisi değil ha! 
 
Koca akşam ve sabaha kadar işleyeceğimiz cümle şu: “Hangi perde akla karşı 
açılmışsa” à akla açılmak, perdenin açılmasını işleyeceğiz. Ne oluyormuş peki? 
“Hayale karşı başka bir âlem fakat gafletle karanlıklı bir âlem görünüyorken” à 
hayal ile ne alakası var şimdi? Hayale başka bir âlem açılıyor. Gafletle açılıyormuş. 
 
Nokta-i Nazar: Bana sorsaydınız, ben şöyle derdim: Her şeyi gördüm, çok güzeldi, 
süperdi. Gaflet, karanlık, vahşeti saymazdım. Ancak iyi şeyler vardı, nurlu şeyler 
derdim. 
 
Aynen, valla saymazdın. Mesela Rabbim otur bak seyret misalinde hiç dedim mi 
“gübre, benim, pislik benim, çöp benim!” Demedim ama bak Üstad diyor. Gafleti soktu. 
“Güneş gibi bir İsm-i İlahî tecelli eder” à İsm-i İlahîyi güneşe benzetiyor. Bunu da 
kullanacağız. 
 
“Bu seyr-i kalbî ve seyahat-ı hayaliye”à bu yarım saatten fazla konuştuğumuz 
neymiş bak: seyr-i kalbî ve seyahat-ı hayaliye. İnmiş bu. Kalbî’nin î’si takkeli! Yani 
kalben keşfedilen değil, kalbin içinde oluyor. Kalbe ait bir seyahat, kalbin içinde oluyor. 
Kalb ile seyahat değil! Kalble bilinen değil, kalbin içinde seyahat! Çünkü yakınındaymış 
gibi görüyor. “Seyr-i kalbî” yi Emirdağ Lahikası 1- 146 da uzağa gitmeye gerek yok 
diyor, hemen yanında diyor. Yani bu âlemleri seyretmek için bir yere gitmene gerek 
yok. “Hakikat-ı insaniyeye baktığı vakit, o cami’ mikyasta, o küçük haritacıkta, o 
enaniyet hassasiyetinde öyle kat’î ve şuhudî ve iz’anî bir vicdan, bir itminan, bir iman 
ile o sıfat ve esmayı tasdik eder. Hem çok kolay, hem hazır yanındaki âyinesinde, hiç 
uzun bir seyahat-ı fikriyeye muhtaç olmadan… en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı 
yolunu enfüsîde, yani kalbinde zikr-i hafiyy-i kalble…” Yani kalbin bulduğu değil, kalbin 
içinde oluyor. Adem à yokluk ama Âdem à varlık. A çekerse varlık oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: İsm-i İlahînin tecelli etmesi, dışarıda bir vahşet, bir zulümat yok ki. 
Hepsi burada (kafada). Burada oluyor olup biten her şey. Burada esma tecelli ediyor. 
Bunun (kafanın) üzerinde ortaya çıkıyor. Tek başına esma yapmıyor yani. Hakikaten 
tam aynalığı anlatıyor aslında. Kendisi de tam âyinedar oluyor. 
 
Aynen, bunun üzerinde duracağız şimdi. Âyinedar olmuş ve bir de olduğunun farkında. 
Seyrediyor, aynanın dışına çıkabiliyor. Hani hep yaptırırdım ya. Kendinize tepeden 
bakar mısınız? Bir bakın hadi. Tavandan kendinize bakın. Takkenizi görün. Hatta şimdi 
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sana bakarken, önümdeki masaya da yukarıdan bakıyorum. Hayalimde onu 
çeviriyorum. 
 
Sual: Canlı canlı anına mı yoksa eski görüntüyü birleştirip mi oluyor? 
Elcevab: Hayır, hayır. Canlı canlı görebiliyorsun. Ona bakarken onu da görüyorsun. 
İkisini de görüyorsun. 
 
Sual: Mesela yukarda çay koyuyorlar. Oraya da bakabiliyor musun? 
Elcevab: O kadar çıkamadım daha. Yoğunlaşırsan, o da ayan olur. Onun adı 
keramettir. Onu seyredersin şimdi. Eğer çıkabilirsen, şu anda onu görebilirsin. O 
oluyorsun çünkü. Onun hissiyatına mal oluyorsun. O hissiyatla o oluyorsun orda. Uydu 
gibi, dron gibi çıkıyorsun yukarıya. 
 
Sual: Mâni olan nedir? Kendime bakamıyorum ya. Egzersiz yapmadığımdan mı? 
Elcevab: Yok, hep kesife, hep öne alıştık. Tek yönlü. Altı yönden mahrum olmuşuz. 
Ön-arka-sağ-sol-üst-alt. Altı tane zaman var. 
 
Metnin izahı: 
• Esma-i İlahiye güneş gibi olsa, ısısı, ışığı, rengi vs.leri bize yaptığı tesirleri gibi. 
 
Bana arabada sordular: “Abi, Celal’de Cemali, Cemal’de Celali (24.Sözde) görmek 
nasıl oluyor?” Elcevab: Mesela güneş Celal’dir. Yakar, yıkar, nükleer santral enerji, 
hayatı öldüren, yakan. Âlem-i şehadete geldiği zaman kendisini çiçek, odun, ağaç, 
yaprak, dal, budak, yeşil yaprak vs. olarak gösteriyor. Yani odun; donmuş güneştir. 
Güneşe bakın, ağaca bakın. Ağaç yeşil, çiçeği var. Bunlar Celal’de Cemal işte. Güneş 
Celal, ağaç Cemal. Tersi: ağaç Cemal, alt yapısı da Celal. 
 
• Esma-i İlahiye güneş gibi olsa, fotonu, ısısı, ışığı, rengi vs.leri bize yaptığı tesirleri 

gibi. Esmalar da bize böyledir. 
 
Esma ile bizim ilişkimiz nasıldır? Hep esma şöyle yapar, böyle yapar, şöyledir, 
böyledir diyoruz da esma nedir? Esma ile bizim ilişkimiz nasıldır? Esma bize ne 
yapıyor? Esma O, bu da ben’im. O ve ben. Esma ne biliyor musun? Esma güneş ise, 
biz ağacız. Biz; donmuş esmayız. Esmalarız yani. 
 
Sual: Biz derken cesed mi, ruh mu? 
Elcevab: Bir sürü şeyler var. Mesela beden, göz, kulak, vücud. Şimdi odunu, ağacı 
yaksak, ısı, ışık, renk, koku, duman çıkmıyor mu? Odunu yakınca alev nereye 
benziyor? Güneşe benziyor. 
 
Celal’de Cemal: başka bir misal vereyim. Elektrik üreten güneş paneli düşün. Ondan 
elde edilen elektrikle buzdolabı çalışıyor. Kendisi sıcak iken soğuk oldu. 
 
Sual: Biz derken cesed, ruh dâhil mi veya ene? 
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Elcevab: Hayır. Esmalar bizim nerelerimizi yapılandırmışsa, yani beden esmalardır 
ama içerisi esmalar değil à sıfatlardır. Duygular, sıfatlardan geliyor. 
 
• Güneş ağaçlara, bitkilere nasılsa, esmalar da bize böyledir. Veya esmayı su gibi 

düşünün. Esma sudur. Suyun enerjisi, ıslaklığı, vücudundaki faydalılığı ise; 
esmaların bizdeki zuhuratlarına benzer. 

 
Su içince ne oluyor? Esmalar da bize böyle oluyor. Esma dersini yapınca, Esma 
zikrettik. Hay Hay Hay çekince ne oluyor? Su içince ne oluyorsa. Su içince ne oluyorsa 
sana, esmaları zikredince de o oluyor sana. Ekmek yiyince sana ne oluyorsa, Kur’an 
okumak da öyledir. 
 
Nokta-i Nazar: Enerji üretiyor. 
 
• Veya esma meyveye benzer. Meyvenin tadı, rengi, kokusu vs.leriyle sende ortaya 

çıkıyor.  
 
Meyvenin tadı dalında var mı? Bende ortaya çıkıyor. Aslında zatında öyle bir şey yok. 
Kim diyor var? Elmanın tadı varmış. Kim söylüyor? Nerden çıkartı? Öyle bir şey mi 
var? Sende ortaya çıkacak. Aaa! varmış. 
 
• Veya esma meyveye benzer. Meyvenin tadı, rengi, kokusu vs.leriyle sende ortaya 

çıkması, sana yaptığı tesir esmaların zuhuratlarına benzer. 
 
Elmanın sana yaptığı, meyvenin sana yaptığı tesirler, esmaları da tadat etmek 
böyledir. 
 
• Yani elmanın bana faydası, elmanın zahirine benzemiyor. 
 
Elmada enerji var, elmaya benzemiyor. Esmalar da böyle. 
 
• Elma pakettir. Kokusu, rengi, tadı bana bakıyor ve elmanın kendisine benzemiyor. 
 
Esma bende ortaya çıktı. Basar, göz. Ama basar böyle değil. Semi’nin tecellisi kulak 
ama Semi’ kulak değil. Bende böyle gözüktü. 
 
Nokta-i Nazar: Büyük kâinatla küçük kâinat okunuyor. 
 
Sual: Beşer canibinden ve Allah canibinden mi gittiniz yoksa bir taraflı mı gittiniz? 
Elcevab: Bir taraflı gittim. 
 
Sual: Beşer canibinden mi? Allah canibinden mi? 
Elcevab: Biraz önce anlattığım. Öyle bir şey yok zaten. 
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Sual: Vardır ama cemal, kemal gibi. Üstad azıcık izah etmeye çalışmış. Böyle tefekkür 
edin diye? 
Elcevab: Allah canibinden nasıl anlayacağız ki? Mahiyet-i Zatiye böyle anlatılır. Aç aç 
aç gül goncası gibi de, ne bilelim mısır tanesi neyin nesidir. Ömründe hiç karpuz 
görmemiş, çekirdeğini gösterip, bu neyin nesidir deseler, hiç karpuzu hayal edebilir mi 
o? Çekirdek dışı siyah, içi beyaz. Çıkan karpuza bak. Dışı yeşil, içi kırmızı. Tadı, tuzu, 
enerjisi. Mahiyet-i Zatiye de böyle.  
 
Nokta-i Nazar: Allah insanı bir nevi kullanıyor gibi, hâşâ da. O zulümatı, vahşeti, 
dehşeti, karanlığı üstünde esmasını tecelli ettirerek, insanı zemin olarak kullanmış 
oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Soru: insan kim? Orda çıkamıyoruz işin içinden. İnsan dediğimiz şey 
mevhum, akıl çalışsın diye, Türkçesi bu. Olmuyor, zorla zorla olmuyor. İnsan diyorsun, 
sırr-ı insan diyorsun, orda tıkanıyorsun. 
 
Sual: Perdelerin açılmasına mı yoğunlaşmak lazım? 
Elcevab: Biraz daha gideyim. Bu okuduklarım henüz malzeme. Ben daha aklın 
perdesine gideceğim. Ben esmayı konuşmuyorum ama burada bu kadar lazım. Esma 
ile bizim ilişkimiz nasıldır? Güneş ile mevcudat ilişkisinin kıyas verdi Üstad. Esmalar 
güneşe benzer dedi. “Güneş gibi bir ism-i İlahî tecelli eder” demek İsm-i İlahî güneş 
gibiymiş. Ben de güneş elmaya nedir dedim. Hiç birbirine benziyor mu? Güneşe bak, 
elmaya bak. Elmada tadı var, kokusu var, rengi var. Mesela güneşten foton geliyor. 
Renk yok ki. Renk değil kendisi ama foton beyaz gözüküyor. İçinde yedi tane renk var 
ama bir tanesi bile beyaz değil. Güneş-elma ilişkisi Esma-insan ilişkisi gibidir. Özeti 
bu. Hep soruyorlar. Esma nedir, ne yapıyor diye. Zikredince ne oluyor diyorlar. 
Karanlıkta kalan bir insan güneşe çıkınca ne oluyorsa, esmayı zikredince o olur. O 
esma aktif oluyor, güneş.  
 
Nokta-i Nazar: Cenab-ı Hak sanki şöyle yapmış oluyor: o bizim âlemimizde dehşet, 
vahşet, karanlık, zulümat hakikatta var mı? Vücudu yok. Bunlar ademîler, yoklar. 
Hakikatta olmayan şeyi bizim üstümüzden onu yaparak esmayı orda tecelli ettiriyor. 
Zemin ettiriyor. Zaten küfür nerde var? Küfür benim zihnimde var. Nefs-ül emirde küfür 
yok ki. Biz orda Cenab-ı Hakk’a hakikaten âyinedar oluyoruz. Ciddi bir vazife 
yapıyoruz. Esmayı tecelli ettiriyoruz, gösteriyoruz. Bizim üstümüzden. Zulümat, vahşet 
gibi bir zemin lazım. Onu biz yükleniyoruz. Allah’ı böyle takdis ediyoruz aslında. 
 
Aynen, işte o “Ham” var ya. “Haksız temellük, ayinedarlığını bilmemek ve mevhumu 
muhakkak bilmekten ileri gelen vücud rengini ve suretini almış bir ademdir” (Şualar 
81). Ölüm korkusunun sebebi à haksız temellük. Senin olmayana ben demenin 
adıdır. Senin olmayana, çaldığın bir şeye benim deyip de zekât düşer mi sorusuna 
benziyor. Ölüm korkusu; haksız temellük. Senin mülkün olmadığı halde kendine 
alıyorsun. Allah’ın mülküne benim demenin bedelidir, peşin cezasıdır; ölüm korkusu. 
Sahip çıkma. Kim ölüyorsa ölsün. Ölen korksun. Sen var mısın ki ölesin? “Küllü nefsun 
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zaiketul mevt.” Nefis ölecek diyor. Ruhun ölecek mi? ruh ölmeyecek ki. Kim ölecekse, 
o korksun. 
 
Nokta-i Nazar: İnsan hem zemin oluyor, gösteriyor. Bir de görüyor. Şuurlu veya 
şuursuz herkes gösteriyor zaten ama bitkinin yaptığı âyinedarlık bizimkisinden farklı. 
O gösteriyor, görmüyor. Onun zulümat, vahşet, dehşet, karanlık içerisinde gibi bir 
durumu yok. Bunlarla daha zengin bir tarzda oluyor herhâlde, bilmiyorum ama böyle 
yapan insandır sadece. Bitkinin esmaya yaptığı âyinedarlık başka. O da Cemal’e 
âyinedarlık yapıyor sen de. İmanın güzelliği çiçekte görünmüyor. 
 
Nokta-i Nazar: İnsan zabit. Bütün mahlûkatın ibadetlerini takdim etme noktasında 
aslında o çiçeğin yaptığı şeyi bütün kendi âlem içerisine alıp, ya yok edip ya gösteriyor. 
Birbiri içinde âlemler var. Çiçek tek başına bunu yaptığı gibi, ben onu içime alarak da, 
benim âlemimde de oluyor. Tahiyyat mevzusu. Çok antika: hem kendisi bir zemin 
oluyor, hem de kendisine bakıyor insan. 
 
Aynen az önceki yaradılışına şahid ol misali gibi. Kendisi oluyor, bir de olduğunu 
görüyor. 
 
• Bir de âlem-i şehadetin zahirisiyle batınısını apayrı şeylerdir. 
 
Mesela güneş ve elma. Güneş yakıp, yıkar. Elma öyle değil, ağaç öyle değil. O yeşil, 
hayat. Hayata sebeptir ağaç, hayattır. Ama güneş hayatı ortadan kaldırıyor. Birbirine 
zıt. İşte âlem-i şehadetin zahirisiyle batınısı da böyledir. 
 
• “…bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu.”  

Zulümat 
Vahşet      içinde diğer âlemleri görüyordu. 
Dehşet  

 
Bunların içinde görüyordu. 
 
Nokta-i Nazar: Ademden vücuda çıkarıyor işte. 
 
Aynen. Ademden vücuda çıkartma sürecini anlatıyor. 
 
Sual: Vücuda çıkaran biz miyiz? 
Elcevab: Evet, biziz. 
 
Sual: “La mevcuda illa hu” diyenler, “La meşhude illa hu” diyenler? 
Elcevab: Çünkü orda kimse yoktu. O vardı. Onlar da gördüğünü söyledi. “Ondan 
başka bir şey görmedim” dedi, o kadar. İmam-ı Rabbanî Hazretleri “La mevcude illa 
hu” demeyin, “La meşhude illa hu” deyin diyor. “İtikadı koyun, gördüğünüz o deyin” 
diyor bil-mana. 
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Nokta-i Nazar: Sözler 220: “Akıl, miftah-ı kenz oldu. Fena, bab-ı bekadır gör.” Akıl à 
miftah-ı kenz olsa, açacak o hazineyi.  
 
Açınca ne oluyor? Bab, kapıdır. Gördüğü şey fani. O fani aslında bekanın kapısıdır. 
Faninin tam tersi oluyor. Ama akıl; miftah-ı kenz olacak. Akıl, akıl olursa! 
 
Bana uçakta hostes ne iş yaptığımı sordu. Dedim: aklımın şerrinden aklımı kurtarmaya 
çalışıyorum. Hostes gittikten bir müddet sonra tekrar geldi ve “ne dediniz beyefendi” 
dedi. “Dedim ya” dedim: aklım aklıma bela olmuş. Aklımın şerrinden aklımı nasıl 
kurtaracağım? İşim bu benim. İtimad edin bana, koridorda yere çöktü. “Beni 
söylüyorsunuz” dedi. “Sizin de mi aklınız aklınıza bela? Yatamıyorum” dedi. “Bende iki 
tane akıl var zannediyorum” dedi. “Rahatsız eden akıl, rahatsız olan da akıl. Hangisi 
benim. Acayip oluyorum” dedi. “Ne yaptığınızı tahmin edeyim mi? Kurtulmak için 
dışarıya atıyorsunuz kendinizi değil mi?” “Aynen öyle yapıyorum” dedi. Kaçıyor, nereye 
kadar kaçacak! 
 
Nokta-i Nazar: Sekerata giriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Birçok kişinin aynı sorunu var. Herkeste var.  
 
Evet, herkeste var. Sende de yok mu? Bir akıl soru üretiyor, başka bir akıl da cevap 
veriyor. “Sen kimsin ve kime çalışıyorsun diyerek bağırıyorum” diyor. “Yeter artık 
diyerek mutfakta bardak yere attığımı hatırlıyorum. Yeter artık bu ürettiğin sorular, sen 
kimsin, ortaya çık artık, kimsin göreyim” dedi. “Dışarıya kimse çıkmayınca, dışarıya 
çıkıyorum” dedi. Hepsi de “beni anlatıyorsun” diyor. İki tane akıl var gözüküyor. Kimdir 
bu devamlı soru üreten? Kimdir o cevap veren? Hadi cevap veren benim, huzuru 
isteyen benim. Kim aklıma mukabil başka bir akıl, aynı seviyede bir akıl, bu aklı mat 
edecek, mağlup edecek sorular üretiyor. Ben, beni rahatsız edecek soru niye üreteyim. 
Aptal mıyım ben? Ama bir akıl var ki, aklımı mağlup etmeye çalışıyor. İki tane akıl var, 
inanıyor musun dedim. “Deli demeseler inanıyorum” dedi. Sizce ne? dedi. Vallahi iki 
tane akıl var, dedim. “Bende de var” dedi. “Çok sevindim benim gibi düşündüğünüz 
için” dedi. “Ben aptal mıyım? Aklım rahat ederken başka bir akıl geliyor benim aklıma 
musallat oluyor. O başka akıl nedir?” dedi. Dedim şeytan. O onun aklı. Aklım kadar mı 
akıllı, sordu. Senin aklın ney ki, Peygamberlere bile kafa tutmuş bu adam, dedim. O 
akıl, o akıl mıdır, sordu. Evet, ama senin içinde, sende ortaya çıktığı için, ben 
zannediyorsun onu. Bediüzzaman’ın 13.Lem’asında onun sözünü kendi sözün 
zannetmekten sıkıntının kaynaklandığını anlatıyor. “Aklıma karşı rakip bir akıl var. 
Benim aklımı ısırmaya çalışıyor” dedi. Dedim, işte o. Bunu bilmeyince, iki tane farklı 
akla da benim dersin. Ben benim düşmanım mıyım, aptal mıyım ben? Bu aklımın 
şerrinden bu aklımı koruyorum. 
 
Allah hakikaten hoş, tatlı bir şey ya. Allah çok lezzetli bir şey ya. Allah’tan lezzet almaya 
başlayınca çocuk anasını emer gibi, emiyorsun böyle. İman da vasıta. Öyle bir yere 
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geçiyorsun ki, iman ortadan kalkıyor. Allah’a iman haşirde olur mu? İman; gaybadır. 
Mi’raç yapan bir insan, kelamına ve rü’yetine mazhar olsa, rü’yetine mazhar olan kişiye 
iman et denilir mi? İman seni, arkasına taşıyor. Çocuğu sırtında taşıdığı gibi, iman 
da seni taşıyor, biliyor musun? İman size yok değil, siz imana yüksünüz. 
 
Sizleri çok seviyorum. Muhatab olmayınca, çıkmıyor bunlar, çıkmıyor kardaş! 
 
• Zulümat 
     Vahşet        içinde diğer âlemleri görüyordu. 
     Dehşet  
    Bunların hepsi perdeymiş. Bunların tersleri bunların içindeymiş. 
 
Yani: Dertler bana derman imiş. Öyle bir dert ki, mesela o hostes, bardağı fırlatmış. 
Böyle bir derdi olmasaydı, Nurları tanır mıydı? 
  
• Akla hangi perde açılmışsa, direk hayale başka âlemler taayyün ve teşahhus 

ediyor. 
 
Akla bir âlem açıldı. O âlem açılınca, otomatik olarak o âlem, aklın alt birimlerine, 
tahayyül ve tasavvura ayan oluyor, yani taayyün ve teşahhus ediyor. 
 
• Mesela esmalar güneş gibi vurunca zemine, ne kadar nebatat ve hayvanat tebarüz 

ediyor.  
 
Yere, zemine güneş vurunca, 300 bin nebatat, 100 bin hayvanat ortaya çıkıyor. 
 
• Mesela köhne karanlıklı, kokuşmuş vadilere güneş vurunca, nasıl orası tersine 

dönüyor, canlanıyor, rutubet gidiyor, karanlık kalkıyor, hayvanat ve nebatatların 
meskeni oluveriyor. Sanki güneş o taaffün etmiş köhne, karanlıklı vadinin perdesini 
kaldırmış gibi. 

 
Yani o vadinin üzerinde köhne kokuşmuş, karanlıklı perdeyi güneş kaldırıyor. Güneş 
vurunca, perde kalkar mı? Köhne, karanlık, kokuşmuş, hiçbir şey olmayan bir yerde 
güneş vurunca ne oluyor? Perdeyi kaldırıyor. Sanki orda bir perde varmış. 
 
• Orada başka şeyler görünmeye başlıyor. 
 
Köhne yerde başka şeyler gözüküyor. Aynı çamurda siyah patlıcan çıkıyor, beyaz gül 
çıkıyor, yeşilbiber çıkıyor, sarı kavun çıkıyor. Perde; köhne, kokuşmuş, karanlıkta. 
Yoktu böyle bir şey. Güneş bir vuruyor, ne oluyorsa, hiç alakası olmayan bir bitki 
çıkıyor, böcekler yaşıyor, hayvanlar meskeni oluyor. Rengârenk ve farklı farklı tatlarda 
sebzeler ve meyveler çıkıyor. Ne kalktı oradan? Perde kalktı. Nasıl bir perde varmış? 
Güneşin olmaması à perdeymiş! Görüyor musunuz ademi? Güneş yok. Güneşin 



83.TAAKKUL 8, HANGİ PERDE AKLA AÇILMIŞSA!__________________________ 

 528 

olmaması ademîdir. Adem perde olmuş! Adem ne idi? Vücud-u ilmiye perde olmuş 
unvandı! 
 
Sual: Perdeyi örten olarak mı kullanıyorsunuz yoksa zemin olarak mı? İkisi karıştı gibi. 
Elcevab: Zemin olarak. Ortaya çıkmasına zemin oluyor. Ötekisine zemin oluyor. 
Güneşin güneş olduğunu nerden anlıyoruz? Vadilerden. Mevcudatı düşünmeden 
güneşin ne olduğunu anlayabilir miyiz? Mesela yaratıldık geldik, Allah bizi semaya 
koydu, hiç dünyayı görmedik, güneş nedir onun için? Böyle şeyler yapabileceğini, incir, 
kavun, karpuz olacağını bilebilir miydik? Tanıyamazdık ki, çünkü nisbî yok. Güneş var, 
sen ve güneş ama mevcudat yok. Nisbî yok. O zaman itibarîler de yok. Güneşin ne 
olduğunu mevcudatla bilebilirsin. O zaman güneş mevcudata hem ademdir, hem 
âdemdir.  
 
Nokta-i Nazar: Bir noktada güneş örtüyor, aslını göstermiyor ama bir noktada da 
gösteriyor. İki çeşit perde oldu. 
 
Evet, bir perde var à kapatıyor. Ama başka bir perde de à açıyor. Sinema perdesi 
filmi açıyor, çünkü filmin ortaya çıktığı yerdir perde. Üstad “hava perdesi, toprak 
perdesi, sema perdesi, esîr perdesi” diyor. Külliyatta yüz on sekiz tane perde çeşidi 
var. Perdeye kafamız bizde hep örten olarak çalıştı. Oysa açığa çıktığı yer. Sinema 
perdesi örten midir? Ortaya çıktığı zemindir. 
 
Nokta-i Nazar: Mesela topraktan bir papatya çıktı. Aslında o güneşi gösteren sinema 
perdesi gibi bir zemin oldu. Bir noktada zemin oldu ama bir noktadan da aslında 
kayıtladığı ve gizlediği için, tam manasıyla göstermediği için, örten bir perde de oldu. 
Çünkü bir sürü şeyi örttü. Güneşin sadece birkaç sıfatını gösterebildi papatya. Hem 
zemin oldu, hem örttü de. Güneşin bir sürü sıfatları oraya gelmişti ama birkaçını 
gösterdi. İki türlü perde oldu. 
 
Nokta-i Nazar: Bu metinde sanki hayale gelen manaların en son ilme dönüşmesini, 
tasdik’e gelmesini de anlatıyor. Akla geliyor, perde açılıyor, tasdik’e iniyor, ilme 
dönüşüyor, iman kalkıyor, hayale yeni bir perde daha açılıyor. 
 
Sual: Âlem-i şehadet olmasaydı, Cennet-Cehennem olur muydu? 
Elcevab: Olurdu da, vardı ama yoktu. Âdem as’a “sen bu meyveyi yersen, beka 
bulacaksın” dedi ya şeytan. O da, fıtratın olduğundan, beka bulmak için, Cennette beka 
bulmak için yedi. Ölümsüz olmak için. Cennet ölümsüz yer değil midir? Orda olduğu 
halde, orda olduğunu bilmiyordu. 
 
Sual: İsimler orda azamî derecede gözükecek ki, bilsin? 
Elcevab: Âdem as’a isimler öğretilmemiş miydi? Öğretilmişti ama görmemişti. 
 
Sual: İşin kemali burada (dünyada) oluyor? 
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Elcevab: Evet, işin püf noktası burada oluyor. “Ve alleme ademe esmae külleha” 
Âdem as’a bütün isimler öğretildi. İsimlerin de perdesiz tecelli ettiği yer Cennet. Niye 
peki âlem-i şehadete gelme ihtiyacını duydu? Niye Cenneti bilemedi? Cenneti, 
Cennette bilemezsiniz. Cenneti, âlem-i şehadetle bilirsin. 
 
Sual: Yani esma burada (dünyada) kemalini buldu desek, yanlış mı olur? 
Elcevab: Doğru, doğru olur. Celal’de Cemal, Cemal’de de Celal tecelli ederse à 
Kemal olur. Başka olmaz. Cehennem için Celal ülkesi diyor. Cennet için de Cemal 
ülkesi diyor. Bilinmez kardeşim. Sadece Cemal Kemal’i göstermiyor. Celal’de Cemal, 
Cemal’de Celal olursa, Kemal olur. O da burada. Zıtların cem olduğu yerde. 
 
Nokta-i Nazar: Zıtları cem eden à insan. 
 
Cenneti ve Cehennemi bir tencereye koyun, karıştırın, dondurun à ortaya çıkan âlem-
i şehadet. Al kurumuş bir bitki dalını, çakmakla tutuştur. Ateş oldu. İçinden cehennem 
çıktı. Cennet gibi bir bahçeden cehennem çıktı. Peki, bu cehennem gibi olan, içi ateş 
olan bitkide bak yeşillik var. Senin kafandaki o sıkıntıda da bu soruları sorup cennete 
aday olma arzusu var sende. Cehennemî hâletler veriyor ki, gidip çaresini bulasın diye. 
Cennete gir diye. Nasıl ki çoban sürüsüne taş atar, yolunda kalsın, yabancı tarlaya 
girmesin diye. Bu sıkıntılar da, yolunu bulman için atılan musibet taşıdır. 
 
• Sanki güneş o taaffün etmiş köhne, karanlıklı vadinin perdesini kaldırmış gibi. 

Orada başka şeyler görünmeye başlıyor. Bu sefer aynı yer başka bir yere 
dönüştürülüyor. Aynen esmalar da tecelli edince böyle oluyor. Esma; güneşe misal. 
Güneşin sıfatları ve tesirleri ise; esmanın cilve, cemal, nakış, sanatları gibi 
zuhuratları ortaya çıkıyor. 

 
Zulümat, vahşet, dehşetin enfüsi manaları: 
•  (Lügat) Zulümat: karanlık, dinsizlik. 
• (Enfüs mana) İman bir bağdı (intisab). Bunun zıddının kalbdeki hâletidir; zulümat. 
 
İman bağdır. İman olmayınca, kalbde bir hâlet olur. Bu hâlet işte zulümat. 
 
Sual: İmanın zıddı mı zulümat? 
Elcevab: Değil. Zıddının oluşturduğu hâlettir zulümat. 
 
• Bir şehre girsen ki ama ışık ve nur yok. Sanki her şeyin üstünü kara perde örtmüş 

ve her şeyi yok etmiş. à Zulümat işte böyle bir şey. 
 
Her şey var ama hiçbir şey yok. 
 
• (Lügat) Vahşet: yabanilik, ıssız, tenha, vehim ürkütücü, korku, vahşilik. 
• (Enfüs mana) Tenha, ıssız ve korkunç yerin insana açtığı hâlet. 
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Zulümat ise; her şeyi ortadan kaldıran. Var da ama var olduğu yerde yok olması. 
 
• (Lügat) Dehşet: ürkmek, kaçılacak ve korkulacak şey, şaşmak, korku ve telaş içinde 

olmak. 
 
Safari misali hep veriyorum. Afrika’da, vahşi canavarların ortasına düştün. Bir tarafa 
kaçıyorsun, orda sırtlan var. Ölüm şekli belli. Öyle ölmek istemiyorsun. Diğer tarafa 
kaçtın, orda timsah var. Ölüm şekli belli. Bu tarafa kaçtın, aslan var. Yani mutlaka bir 
tanesini seçmen lazım. Hangi şekilde ölmek isterdin? O anda “bunu mu, şunu mu, 
hangi şekilde öleyim” hâletinde iken à o hâline dehşet deniliyor. Ölümden ölümü 
seçmek à dehşet. 
 
Nokta-i Nazar: Bu hâlet birçok sistemi aktif eder. 
 
Evet, aynen. Bu üç tane hâletin içinde şimdi çıkacak. Şimdi geliyoruz cümleye. 
 
• “Hangi perde akla karşı açılmışsa,” Allah-u âlem: Bu âlemler aklın sıfatları olan otuz 

küsur sıfatların kendileri imiş. 
 
Aklın sıfatları ne idi? Fehim, idrak, hüşyar, tefekkür, vs. otuz küsur tane aklın sıfatı var. 
“Akla açıldıkça” demek à o aklın sıfatlarının, âlemlerin bizdeki karşılığı. O perde 
merde değil. O âlemlerin bizdeki karşılığı! Bizdeki. Bizde. Mesela cep telefonunda film 
seyrediyorsunuz ama film aynı yerde duruyor. Bu (telefon) o mudur? Değil. Film orda 
duruyor, gâvur oraya koymuş. Telefonda internetle canlı seyrediyorsun. Bu o değildir, 
değil de değildir. Ama o. Veya Üstadın misaliyle: ne ayndır, ne gayrdır diyor. Toprağın 
altındaki çekirdek ağaç oldu, sonra meyve verdi. Meyvenin içinde çekirdek var. 
Meyvedeki çekirdek, kökteki çekirdeğin ne aynısıdır, ne de gayrısıdır. Şimdi o âlemler 
buzdolabına koy, donsun. Hakikat formatını değiştir, aklın içine koy. Akıl bir pakettir. 
İçerisinde otuz küsur tane sıfatı var. Zekâvet, idrak, muhakeme, muvazene, fehim vs. 
bunlar aklın sıfatlarıdır. Bunlar aklın sıfatları iken âlemlerin donmuş hâlidir. Âlemdir 
onlar! 
 
Nokta-i Nazar: Aklın sıfatları âlem ise, akıl kendini keşfediyor demek. 
 
• Allah-u âlem: Bu âlemler aklın sıfatları olan otuz küsur sıfatların âlemleridir. 

Âlemlerin bizdeki hakikatlarıdır. Sıfatların bizdeki hakikatları. O sıfatlar, o âlemleri 
temsil ediyor. 

 
Zekâvet, muhakeme, muvazene gibi sıfatlar, o âlemleri temsil ediyor burada. 
Müstemlekesi yani. 
 
Sual: Metinde şöyle geçiyordu: “Şu âlemi.. bu âlem içinde gördüm” Bizim şimdi 
konuştuğumuz hangisi? 
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Elcevab: Oraya geleceğim ama bunlar bilindikten sonra diğerine işaret edecek. Şu 
âlem à akılla. Sonra kalbin ve hissin derece-i hayatına giriyor à bu âlem. 
 
Sual: Tersi miydi yoksa? 
Elcevab: Tekrar okuyayım. “Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu âlem 
binler perde perde içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm.” İlk 
şu âlem à bu kalbî, çünkü dışında. Sonra bu âlem à iniyor aşağıya. Evet, ters 
söylemişim. Doğrusu şu: İlk önce şu âlem derken, arkasına geçiyor. Geçtikten sonra o 
âlemi seyrediyor, dehşet alıyor. Sonra içine giriyor, bir bakıyor ki, bu âlemde zulümat. 
 
Nokta-i Nazar: 23.Sözde kendi mezar taşını görmesi gibi. 
 
Aynen, ilk önce aklen, mezar taşı gibi. Bir de 23.Sözdeki saraylar gibi. İlk önce akıl. Şu 
âlem derken akılla görüyor. Sonra kendisi olduğunu görüyor. Bu âlem kendisi. İlk önce 
görüyor à şu âlem. Sonra kendisi à bu âlem. 
 
Nokta-i Nazar: Mi’raçta olduğu gibi, yani şu âlem derken à fenafillah. Bu âlem derken 
bekabillah. 
 
Aynen. Şu âlem à vahşetli ve dehşetli. Sonra bir giriyor içeriye: aaa, öyle değilmiş. İlk 
önce aklîdir, seyahat ediyor, aklen oluyor. Sonra kalbe inkılab ediyor. Sonra söylüyor 
zaten: “hangi perde akla karşı açılmışsa…” Sonra kalbî olduğunu nasıl anlıyoruz? 
“İsm-i İlahî tecelli edince” o âlemler değişiyor. İsm-i İlahî kalbe oluyor. 
 
Benim hayret ettiğim, yeni tesbit ettiğim o âlemler akla açılması yani akıl ve âlemler 
var, akıl ve âlemler, o ve ben à böyle değilmiş. O âlemlerin hakikatları aklın 
sıfatlarıymış. O ve bu değilmiş. İlk önce o ve bu idi. Sonra baktı ki o à bu imiş. Şu idi 
à bu oldu. Yani akıl ve şu âlemler. Sonra baktı ki, şu âlemler değilmiş, bu âlemlermiş. 
Ben’mişim. Yani akla açılması demek, aaa gördü değil. Kendisiymiş. 
 
Nokta-i Nazar: “Şu” dediğinde ağaca baktı, “bu” dediğinde kendisi o ağacın çekirdeği 
olduğu ve o ağacın o çekirdekten çıktığını gördü. O da akıldaki sıfatlarmış. 
 
Aynen öyle. Meğer o dehşet, vahşet, zulümat olan âlemler à aklın sıfatıymış. 
 
Sual: O zaman bunlar aklî sıfatlar mı? Biz bunlara hep kalbî demiştik? 
Elcevab: Onların dışa vuruşları, yansımaları. O âlemler olunca, akıl bloke olmuş. Asıl 
püf nokta şu: biz hep akıl ve o âlemler var biliyorduk. Öyle değilmiş. O âlemlerin 
hakikatları aklı yapılandırmış, aklın sıfatlarıymış. Akla göre à “şu” âlemler. Sonra 
baktı ki; aklın içindeki bu âlemlermiş. Orda zannettiği aslında buradaymış. Mesela 
vehmettiğin şey dışarıda zannediyorsun, oysa kafanda. “Fedhuli fi ibadi vedhuli 
cenneti” Gireceksin demiyor, gir diyor. Burada. “Şu” değil à “bu”ymuş. Şu à bu’ya 
dönüştü. 
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Bir hâletim: Bir gün bütün âlemler ufaldı, ufaldı ve her şey ve her yer bana girdi. Böyle 
olunca âlem yok ya, ben neredeyim diye korktum. Balkonda sabah namazını beklerken 
nazarımı karşıki dağlara geçirdim, nazarım gitti geldi, korkmadım. Tanımlayabildiğim 
için rahat ettim. Semaya bir baktım. Yansıması yok. Gitti, gelmiyor. Nazarım gidiyor da 
gidiyor boşluğa. Beni bu sefer o boşluğa soktu. Dehşet aldım. Dağa bakınca nazar 
gidiyor geliyor, yani anlamlanıyor. Bakışına anlam yükleniyor, geri geliyor, seni 
rahatlatıyor. İzah ediyorsun orayı. Ama semaya bakınca geri gelen yok, hep gidiyor, 
hep sömürüldün. Anafor gibi çekiyor. Dehşet, vahşet, zulümat. Galaksileri hayal ettim. 
Hep çekirdekten oldu ya ağaç. Filmi ters çevir. Koşarken geri geliyor ya. Aynen öyle 
bütün kâinat ufaldı, ufaldı burnundan girdi, kulağından girdi, gözünden girdi girdi, ufaldı 
ufaldı. Her şey yok oldu sende. Sen ne oldun şimdi? Neredesin şimdi? Sen kimsin? 
Çünkü hayal ettiğine, düşündüğüne dönüştüğüne göre bu nedir? Dehşet, zulümat ve 
vahşette kaldım. Bunu Adl kelimesinde 30.Lem’ada anlatıyor. Bir saray varmış. O 
sarayın içinde âlem varmış. Âlemin içinde memleket varmış. Sarayın içinde âlem, 
memleket, şehir var. Sarayın içinde bütün âlemler var. Âlemlerin içinde Türkiye var. 
Türkiye’nin içinde Edremit var. Peki, saray nerde? Onun gibi. Her şeyi aslına 
dönüştürüyorsun, bu tefekkürle. 
 
Nokta-i Nazar: Emirdağ 1-146: “Evet ben, Hülasat-ül Hülasa’yı okuduğum zaman, 
koca kâinat, nazarımda bir halka-i zikir oluyor. Fakat her nev’in lisanı çok geniş 
olmasından, fikir yoluyla sıfat ve esma-i İlahiyeyi ilmelyakîn ile iz’an etmek için akıl çok 
çabalıyor, sonra tam görür. Hakikat-ı insaniyeye baktığı vakit, o cami’ mikyasta, o 
küçük haritacıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat’î ve şuhudî ve iz’anî bir vicdan, 
bir itminan, bir iman ile o sıfat ve esmayı tasdik eder. Hem çok kolay, hem hazır 
yanındaki âyinesinde, hiç uzun bir seyahat-ı fikriyeye muhtaç olmadan iman-ı tahkikîyi 
kazanır ve İnnallahe halekal insane ala suretirrahman hakikî manasını anlar.” 
 
Bütün âlem kendisinde dürülmüş. 
 
Nokta-i Nazar: Eğer siz o tefekkürünüzde enfüse geçemeseydiniz, toplayıp 
kendinizde cem etmeseydiniz, afakta boğulabilirdiniz. O tefekkürde sisteminiz 
bozulurdu. Onu siz kendi enfüsinizde cem etmekle, alt yapınız olduğu için, 
yapmasaydınız, her şeyiniz karışırdı. 
 
Kesinlikle hiçbir şansım olmazdı. Darmadağın olurdum, kesinlikle sistem bozulurdu. 
Nadir abi derdi ki: “Ne kadar tefekkür etsem de, yani Allah’ın azametini anlamak 
istiyorum. Elmaya bakıyorum, bir derece sonra bitiyor. Nereye bakarsam bakayım, 
bütün âlemleri bende cem edince ancak rahatlıyorum.” O zaman her türlü şirkten 
kurtuluyorsun. Çünkü dışarıda kimse kalmıyor. Vücud verecek kimse kalmıyor, hep 
sende dürülüyor, sende cem oluyor. O zaman bütün o şirklerden kurtuluyorsun. 
Hayat bahsinde anlatıyor. Enfüsî tefekkürle her türlü şirk ve küfürden kurtuluyor. Çünkü 
hepsi âleminde cem olarak yok oluyor. Senden hariç kimse kalmıyor ki, ona şirk 
yapasın. Hepsini aslına dönüştürüyorsun. 
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Nokta-i Nazar: Mantıken de öyle olduğunu söylüyor Üstad. Afakta yaptığın tefekkür 
ancak ilmelyakîn olur. Kendinde, potanda erittiğin şey aynelyakînleşir ve 
hakkalyakînleşir. Dışarıda hakkalyakîn nasıl olabilsin ki? 
 
Aynen, hakkalyakîn dışarıda olamaz ki, ancak sende olur. 
 
Nokta-i Nazar: Allah bile sende hakkalyakîn olacak. 
 
Aynen. Bana biri demişti: “Sen kabri buraya getirdin, haşri buraya getirdin. Yeter 
kardeşim. Sırat köprüsünü de getirdin. Sırat köprüsünün bu alemde ne işi var?” Ben 
de ona: “Daha ilerisini söyleyeyim mi? Allah bile bu âlemde!” 
 
Sual: Allah’a iman hakkalyakîn insanda nasıl olur? 
Elcevab: Mi’racın beş meyvesinin birinci meyvesinde “hakaik-i imaniyeyi gözüyle 
görmüş, bize getirmiş” deniliyor. Hakaik-i imaniyede ne var? “Amentü billahi ve 
melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi” Gözüyle görmüş diyor, getirmiş bize.  
 
• O sıfatlar o âlemleri temsil ediyor. 
 
Aklın sıfatları aslında donmuş o âlemlerdir. 
 
• Kalbin âlemleri ayrı, aklın âlemleri ayrıdır. Akla, aklın sıfatları temsil etmiş. Olduğu 

âlemler açılmış. 
 
Akla ne açılmış? Aklın sıfatlarının âlemleri. Mesela muhakeme, hüşyar, idrak, zekâvet 
à bir âlemin ismidir bu. O zekâvet, zekilik o âlemlerin hakikatı donmuş, bizde olmuş. 
Akla bu açılmış. O, bu değil. Gülün içi patlamış. Çekirdekten ağaç patlamış. Aklın 
sıfatlarından o akıl patlayınca, aklın şahid olduğu kendi sıfatlarıdır. 
 
• Dimağın temsilcisi (Şecere-i hilkatte) Levh-i Mahfuz’du. Sıfatları ise; ille Levh-i 

Mahfuz’daki âlemler değil, bundan aşağı olan âlemlere de şamildir. 
 
Mesela Levh-i mahv ve isbat da Levh-i Mahfuz’un âlemlerinden. Kürs de, Kaf-Nun 
tezgâhı da. O zaman bunlar Levh-i Mahfuz’un aşağısında olunca, yani üniversite 
diplomasında otomatik olarak ilkokul ve ortaokul diploması da olduğu gibi, Levh-i 
Mahfuz açılınca bir insana, aynı zamanda Kürs de açılmış, Kaf-Nun tezgâhı da açılmış, 
berzah da açılmış oluyor. 
 
• Hatta güneş gibi bir ism-i İlahî tecelli eder diyor. Allah-u âlem: bu isimler de Arş’taki 

isimlerdir. 
 
İsm-i İlahîye güneşi misal vermiyor mu? İsm-i İlahî güneş gibidir. Arş; esmaların 
perdesiz tecelli ettiği, taayyün ettiği yerdir. Her bir İsm-i İlahî güneş gibi tecelli etti 
demek- Üstadın nerden baktığını göstereceğim. 
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• İsimler Arş’ta idiler. Arş; isimlerin perdesiz tecelli ettiği âlemdi. İsimlerin menşei à 

Arş. İşte bu isimlerden güneş gibi ism-i İlahî tenvir ediyor. Yani: akla Arş açılıyor, 
Kürs açılıyor. İsimlerin tenvir etmesi ise; Arş’ın açıldığını gösteriyor. 

 
O âlemler akla açıldı demek à Arş açıldı demek! Çünkü Arş; isimlerin perdesiz 
tecelli ettiği yerdir! Arş açılıyor! 
 
Nokta-i Nazar: Arş’ın bizdeki karşılığı à kalb. O zaman akıl kalble beraber Arş’a kadar 
çıktılar. Hatta akıl sonra devam edip Levh-i Mahfuz’u da görecek. 
 
Evet. Akıl, devam ediyor. Akılsız din yoktur. Aklın veri tabanları var. Akıl; paketin adıdır. 
İçinde sıfatlar var. Hüşyar, idrak, müdrike, tefekkür, zekâvet, fehim à bunlar aklın 
sıfatlarındandır à O âlemlerin hakikatları. Akla açıldı demek, aklın sıfatlarıyla aslına 
geçti akıl demek. Otomatik olarak Arş’a girdi! Lem’alar 104: “Gayet nadir olarak 
Levh-i Ezelî’ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor.” Peki, Üstad girdiğini nasıl 
anlayacağız? Lem’alar 271: “Gördüm ki: Gece âlemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili 
gibidir. Yatsı namazında o âleme girdim.” Yatsı namazın içinde girmiş o âleme, yani 
kılarken. Devamında: “Hayalin fevkalade inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün 
dünya ile alâkadarlığından, koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm.” 
 
Nokta-i Nazar: Metnin devamı sizin yaşadığınız şey, devam edin. 
 
“Zîhayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. 
Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyet-i maneviye-
i Muhammediyeyi (A.S.M.) hayalen müşahede ettim. Bir adam yeni bir menzile girdiği 
zaman, menzildeki zatlara selam ettiği gibi, “Binler selam sana Ya Resulallah!” demeye 
bir arzuyu içimde coşar buldum.” 
 
Nokta-i Nazar: Tek fark var: Üstad ağacın çekirdeğinden bakıyor, siz kendi hususî 
çekirdeğinizden bakıyorsunuz. 
 
Zaman ve mekân yok oluyor, hiçbir şey kalmıyor. Ne ahiret, ne Arş, hiçbir şey yok. 
 
Nokta-i Nazar: Eğer Üstad burada “Arş benim, Kürs benim vs.” demedi, bir üstten 
baktı, yani hem kendini ayırt ediyor, hem birleştiriyor. Sekir yok, hepsinin farkında. 
İhatalı. İpin ucu kaçmış değil. 
 
Akla, Arş açılmış. O âlemlerin karşılığı bizde à aklın sıfatlarıdır. O sıfatların hakikatı 
à Arş’tır. 
 
• Aynı zamanda akıl nurlanınca, tahayyül ve tasavvur da nurlanıyor. 
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Mesela adam Geylanî için söylüyor: o âlemlere geçtikten sonra, geçmişindeki bazı 
kusurları (âlem-i misalin dairesi olan Levh-i misalî’de duruyorlar) mesela çocukken 
kıbleye karşı ayağını uzatmış, kemal bulduktan sonra onları o levhadan silmiş, 
temizlemiş. 
 
Nokta-i Nazar: Lem’alar 230: “Zaman-ı mazinin en derin derelerine kuvvet-i iman ile 
girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def’edebildiği gibi...” 
 
Nokta-i Nazar: Bence o değil, basit kalıyor. Bence orda kendine bakıyor, kendini 
buluyor. Onlarla uğraşmaz artık. Zaten buradan da silebiliyorsun geçmişindeki 
hataları. 
 
Harika, bu daha harika. Kendini kendinde seyrediyor. 
 
Nokta-i Nazar: Kaynağa ne kadar yaklaşarak bakarsan, kendini o kadar görürsün. 
 
Kendini kendinle seyredince nasıl dehşet alıyorsun. Mesela aynada gözünüze 
bakarsanız dehşet ve korku salıyor. Hep yabancı görüyorsun. 
 
Sual: Niye öyle oluyor? 
Elcevab: Göz; kalbin aynasıdır. Oradan kalbini seyrediyorsun. O başka biri, başka 
birileri diyorsun. Başka birileri var. 
 
Sual: Nefsimizi mi görüyoruz, hayvanı mı görüyoruz? 
Elcevab: Ben tanımlayamadım, kimmiş o? Ben bakmıyorum artık. Hiç dost gibi 
gelmedi. Hep yabancı geldi. Umman gibi bir şey gözüküyor, dibi yok. Hani karşıdaki 
dağlara bakınca âlemimde tanımlandığı için, izah bulduğu için, rahat ettim. Dağa gittim, 
geldim. Ama semaya, galaksilere bakınca gidip gelemediğim için, bittim. Göz de öyle. 
Göze bakınca dehşet almamın sebebi dibini görmediğim için. 
 
Nokta-i Nazar: Üstad zulümat, vahşet, dehşeti serbest bölgesinde görüyor. “Hangi 
perde akla açılmışsa, hayale karşı başka bir âlem fakat gafletle karanlıklı bir âlem”. 
Yani zanlarıyla oluşturduğu şeyle akıl o hayal, tasavvurun perdeleri üstünde görüyor. 
Yani bütün olaylar yine hep serbest bölgede dönüyor. Tahayyül ve tasavvurun içerisini 
akıl açıyor. Onların içinde zanlarımızdan dolayı vahşet, zulümat, dehşet, karanlıklar 
vardı. Onların içerisinde o perdeleri açıyor. 
 
Evet. Yani zulümat, vahşet, dehşet à serbest bölgede var, hakikatta yok. Onun için 
serbest bölge à o paketin adıdır. Orda oluyor. Onlar kesif olduğu için, nur orda 
gözüküyor. Onun üzerinde gözüküyor. Mesela gece ne kadar karanlıksa, nur o kadar 
gözüküyor. Zulümat, vahşet ve dehşette ancak o nurlar olur. Dehşet, vahşet ne varsa, 
hepsi serbest bölgede. 
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölgemiz âlem-i şehadet gibi bütün zıtları barındırıyor. 
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Nokta-i Nazar: Ölüm korkusu olanlara duyurulur. Serbest bölge daha korkunç. 
 
Ölüm bir şey değil ki. Ölümü yanlış yorumlayan serbest bölge. 
 
Nokta-i Nazar: Akıl perdelerini yani kendi âlemlerini à hayal ve tasavvur perdelerinde 
açtı. Karanlık şeylerin üstünde açtı. 
 
Aynen. Çünkü akla açılınca niye hayale, dibe iniyor. Akla hangi âlem açıldıysa, 
zulümatlı, vahşetli, dehşetli âlem hayale daha değişik bir şey açıldı, diyor. Çünkü 
zulümat, vahşet, dehşet à hayal ve tasavvurdadır, yani serbest bölgededir. Orda. 
İnsanlığımız orda oluyor. Beşeriyet, şerlerle dolu tarafımız, o serbest bölgedeki zıtların 
cemi olan mucizedir. Sanki o serbest bölge cennet ve cehennemin cem olduğu bir 
yerdir. Akıl ise; onların içinden sıyrılan Kemal’dir. Celal ve Cemal.  
 
Nokta-i Nazar: Metnin devamında yani Mektubat 410 da: “Sonra sinema perdesi gibi 
bir perde daha açıldı, âlem-i insanî bana göründü.” 
 
Harika. İnsanî à takkeli î. Orayı gördüm demiyor. Takkeli î ile à Bende olan insanlık 
âlemi açıldı demek oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Zulümat kuyusuna atılıyorlar. Hep serbest bölgeye atılıyorlar. Zannıyla 
vs. adem kuyusu, derya oralar. 
 
Aynen. Zulümat, vahşet, dehşet hep serbest bölgede. Kalbdeki oraya yansıyor. 
 
Sual: Dışarda gördüğü “şu âlem” kendinde bulduğu taakkuldeki sıfatlar “bu 
âlem” olmuştu, doğru mu? 
Elcevab: Taakkulden serbest bölgeye bakınca à “şu âlem” oldu. 
 
Nokta-i Nazar: “Şu âlemi” hususî dünyasında gördü. O gül goncasını hususî 
dünyasında görüyor, sonuçta kendi gül goncası. 
 
Taakkulden serbest bölgeye bakınca à “şu âlem”. Taakkul ise à “bu âlem”. Serbest 
bölge akla açılınca, hayali dehşet içinde oldu diyor. Sonra hakikatını bulunca, anlamını 
bulunca, oraya bakarken kendisini gördü, yani kendindeki sıfatları gördü à bu âlem 
oldu. Bu âlem derken; aklın sıfatları. 
 
Sual: Zanlarından mı kurtuldu? 
Elcevab: Evet. 
 
Nokta-i Nazar: Zanlarından kurtulurken zanlarını kullandı. Orda Esma-i İlahiye tecelli 
etti. Yani Esma-i İlahiyeye zeminlik yaptı o zanlar. Hem kurtuldu, kurtulunca gördü, 
kurtulamadığı anda da âyinedarlık yaptı. Hem gösterdi, hem gördü. 
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“Şu âlem” dediği şeyin hakikatını görünce à “bu âlem” oldu. Bir daha okuyayım o 
cümleyi: “Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası gibi, şu âlem binler perde perde 
içinde sarılı, birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm.” Şu âlemi à bu 
âlemde gördüm! Birbirine sarılı, saklı âlemleri à benim dışımda bunlar. Âlemlerim 
demiyor, âlemleri! Onların dışında olduğunu ifade ediyor. O saklı âlemler serbest 
bölgede à şu âlemde. Onların hakikatını bu âlemde à taakkulde gördü. Serbest 
bölgedekilerini taakkulde gördü. Bakan akıl. Pergeli akla koyacağız. Oradan bakıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül ve tasavvura bakarken aslında kâinata bakıyor. 
 
Serbest bölgeye bakarken şeytandır, cinlerdir, ervah- habise, mevadd-ı şerire, melek, 
ruhanî, ervah-ı aliyeler, mevadd-ı aliyeler. Kıyamet gibi bir âlem. 
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölgeye yedi duygu ile dışarıdan içeriye malzeme gelir. Şimdi 
tersini yapıyoruz. Yedi duygum ile dışarıya bakıyorum. Dışarıdan aldıklarımı taakkul 
potasında eritiyorum. Yani hususî dünyamın içerisinde yedi duyguyla beraber bütün 
kâinattaki âyât-ı tekviniyeler var, âlemler var yani. Çünkü onların iz düşümü benim 
hususî dünyamda tahayyül ve tasavvurumu oluşturuyor. 
 
Mesela şu kaleme ne dersiniz? Elimde ise; şu kalem denilmez à bu kalem! Elimde 
olana şu kalem denilmez. Parmağımla işaret ederek önümdeki şeye “şu kalemi verir 
misin” derim. Yani “şu” benim dışımda olana denilir. Ama elimdeki kaleme “şu kalem” 
denilmez, “bu kalem” denilir. “Şu”; uzaklığın ifadesidir. “Bu” ise; yakınlığın ifadesidir. 
Merkezi konuşurken pergeli taakkule koydu. Parmağıyla işaret eder gibi “şu âlemleri 
bu âlemde gördüm” dedi. 
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Nokta-i Nazar: “Şu âlem” dediği zaman à büyük kâinat ve “bu âlem” dediği 
zaman à küçük kâinat. Âlem-i ekber ve âlem-i asgar. 
 
Aynen. 
 
Sual: Büyük kâinatın iz düşümü bizde neresi? 
Elcevab: Tahayyül ve tasavvur. 
 
Âlemimize düşen âlemler, tereşşuhatları, insana zulümat, vahşet, dehşet veriyor. 
Onlar tanımlanınca, basamak oluyor. Mesela şu an ölmedik ama serbest bölgemize 
ölüm düştüğü zaman, dehşet alıyoruz. Kur’an’la tanımlanınca, ünsiyet hissediyoruz. 
Yani Allahsız bakınca, insana yaptığı tesir à zulümat, vahşet, dehşet. Ama Kur’an’ın 
gözüyle. Hani “İsm-i İlahî güneş gibi” dedi ya. Taaffün etmiş, kokuşmuş, köhne vadilere 
güneş düştü. Düşünce tersine inkılab etti. Orası neşv-ü nema buldu, hayat. Mesela 30. 
Söz’de “Felsefe geliyor, Nübüvvet gidiyor” deniliyor. Felsefe geliyor. Nerde son 
bulacaktı? Geliyor, geliyor, geliyor, hop insanda son nokta felsefe. Nübüvvet ise; 
ahirete doğru gidiyor. Noktası yok, dibi yok. Felsefe; insan menşeli. Nübüvvet; vahiy 
menşeli.  
 
Yakın olana “bu”, orda olana “şu”. Şecere-i hilkat olursa, yani büyük insan olursa à 
“şu”. Âleminde tanımlanırsa à “bu” olur. “Birbirine sarılı çok yapraklı bir gül goncası 
gibi...” Gül goncası bizim âlemimizin dışında. “Şu âlem binler perde perde içinde sarılı, 
birbiri altında saklı âlemleri bu âlem içinde gördüm.” “Şu âlemi” buraya getiriyor işte, 
“bu âleme” getiriyor, yani kendisine taşıyor. Bir diğer anlaşılabilen mana da şu: Şu 
derken serbest bölge değil, bizim dışımızda şecere-i hilkat à şu âlem. Sonra o 
tanımlanınca à bu âlem, serbest bölge de diyebilirsin. Birinci manası: Şu âlem; 
insanın dışındaki şecere-i hilkat olan büyük insanda. Şu âlem küçük insanda 
tanımlanırsa, bu âlem oluyor. Şu âlemler, bu âlemde tanımlandı. Veya ikinci manası: 
Şu âlem serbest bölgededir, bu âlem kendindedir. 
  
Nokta-i Nazar: Zulümat, vahşet, dehşet à hep zanlarımızla, hayallerimizle yani böyle 
hayal ettim, tasavvur ettim diyor. Mesela ejderhayı tasavvur ettim diyor. 
 
Cennet-asa bir âlemi cehenneme dönüştüren zanlardır. Mesela su-i zan haramdır. En 
büyük su-i zan à Allah’a yapılandır. Mümkün olduğu kadar hüsn-ü zan edeceksin. 
Allah Resulü asm “ömründe hiç olmazsa bir defa Allah’a nihayetsiz bir hüsn-ü zan edin” 
diyor.  
 
Nokta-i Nazar: “Allah’a” derken aslında kendi hakikatını kastediyor. 
 
Evet. Allah’ımız aynıdır. Ama hepimizin Rabbi farklıdır. Yani anlayışımız farklı. Kendi 
Rabbimiz farklı. 
 
Sual: Ahirette bize kim muamele edecek? Allah mı Rabbimiz mi? 
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Elcevab: Bir derste anlatmıştım, hatırlar mısınız? Cennette Allah taayyün edecek ama 
ehl-i Cennet “Senden Rabbimize sığınırız” diyecekler. Sonra onların seviyesine inecek 
ve yine aynı şeyi söyleyecekler. Sonra “Sizin Rabbiniz hakkında zannınız, bilginiz 
nedir, âlimlerinize sorun” diyecek Allah. Onlarda kendi âlemlerindeki zanları gibi bir 
Rableri var. O şekilde tecelli edince “Sen bizim Rabbimizsin” diyecekler. Çünkü kitapta 
“Herkes Rabbini görecek” deniliyor. Cennette herkes Rabbini görecek. Kendi 
âleminde açılan esma bütünlüğüdür à Rabbin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Bu esma mertebelerini oluşturan nedir, zemin ne? 
Elcevab: Bizim âlemimiz, zannımız, yani serbest bölge yapıyor. Tahayyül ve tasavvur, 
zanlarımızı oluşturuyor. 
 
Esmaların senin âlemindeki oluşturduğun meratiblerin, esmaların kendi âleminde 
oluşturduğun meratib kesiştirmelerinin bütünlüğü à senin Rabbindir! 
 
Sual: Mesela Rahman’ı ne kadar gösterebiliyorsak, hayatımızla, yaşantımızla, o kadar 
derece o esma oluyor. Allah’ı belirlemek için bir sınır koyamıyoruz. İşte o koymamamız, 
onu tanımlamak için daha doğru bir şey olur mu? Rabbimizi göreceğiz de Allah’ı 
görmek adına, çünkü onu tanımlayamadık? 
Elcevab: Peygamberimiz mi’raçta kimi gördü? Rabbini gördü. Nasıl gördü? Kendi 
âleminde düşen esmaların azamiyet derecesindeki meratiblerinin ceminin à ruhuna 
uygun bir karşılık buldu. Kendi âleminde düşen esmaların azamiyet mertebesinin 
bütünlüğünü gördü. O bütünlük à onun Rabbi. 
 
Sual: Allah’ı görmek o zaman mümkün değil mi? 
Elcevab: Mümkün değil, evet. Herkes Rabbini görecek. 
 
Sual: Az önce Arş’tan bakıyor dedik. Esmaların perdesiz tecelli ettiği yer dedik. O 
zaman Üstadın göreceği Rab à…? 
Elcevab: Üstad, bizim ümit ettiğimiz cenneti Üstad burada görmüş zaten. Şemaya 
bakın. Herkesin grafiği farklı. Dikey çizgi sırf mide ve uçkurluğu gösteriyor. Sırf Rezzak. 
Bir veya iki esmada kesişmiş ve aşağıya doğru. 
 
Sual: Rabbimizi görünce ne yapacağız? Ondan sonrası ne olacak? 
Elcevab: Ondan sonra zaman mı var ki, sonrası olsun? 

Adl  Rahman  Rahim Kerim Kuddüs  

Senin Rabbin, ki Cennette göreceğin Rab bu! 

Bütünü: Rabb-ül Alemin 

Bunlar da 
başkalarınınkiler 

Sırf mide ve 
uçkurluk olan 
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Sual: Gördüm. O mu yani? Memnun oldum. Görmek ne demektir? 
Elcevab: Mülaki olmaktır. “Görmek” denilince şu kalemi görmek gibi mi anlıyorsun? 
 
Sual: Spermden insan olması gibi bir şey mi görmek? 
Elcevab: Öyle de değil. 
 
Nokta-i Nazar: Görmek adına bir misal vereyim: Bir anne düşünelim. On senedir 
çocuğunu görmemiş bir sebeple. On sene sonra gördü. Ağlayacak mı, gülecek mi, 
hasret, özlem. On beş yirmi tane his tavan yapıyor. Ama Cenab-ı Hakk’ı gördüğün 
zaman bütün o on sekiz bin âlem ne kadar letaif varsa, birden tavan yapacak. 
 
“Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu”. Rabbin ne zaman ortaya çıkacak? Kendini 
gördüğün zaman! Şemadaki çizgi Rabbin ya à işte o senin hakikatın. “Benden bana 
ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum”. Hiç kendinizi merak etmiyor musunuz? 
 
Sırr-ı İnsanî: 
Sual: Hakikatını görmek ne demektir? Merak ediyorum, anlamıyorum. 
Elcevab: Rabbimizi biz nasıl biliyoruz burada? Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde 
değildir, hiçbir şeye benzemez, hiçbir kayıt altında olmaz, istediği olur, istemediği 
olmaz vs. Biz buna iman ettik. Ahirette bunun bedeli nedir? Biz Cennette bir anda her 
yerde olacağız, her istediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Biz dünyada böyle 
bir Rabbe iman etmiştik. Orda ne oldu sana? Burada iman ettiğin şekilde sen oldun. 
Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin, her istediğin oluyor, istemediğin olmuyor. 
Burada iman ettiğine à dönüşüyorsun! Sen değilsin orda artık. Niye haksız 
temellük yapıyorsun? “Ben” görünce ben mi kaldı? Ben mi var? Haksız temellük 
etmenin cezasıdır böyle. Orda âyinedarlığını bilmemek, haksız temellük. Ben 
göreceğim diyorsun. Sen var mısın ki? Kim kime? Artık o ben ortadan kalkıyor à 
sırr-ı insanî kalıyor! Sırr-ı insanî’ye dönüşeceksin.  
 
Sen hala orda varsın, öyle mi? Sen yoksun ki. Ona dönüşüyorsun. Mesela bir anda 
her yerde oluyorsun. Burada Rabbimize böyle iman ettik. Bir anda her yerdedir ama 
hiçbir yerde değildir. Zatiyle yoktur, sıfatlarıyla vardır. İstediği olur, istemediği olmaz. 
Aynen böyle tanımladığımız gibi Cennette olmayacak mısın? İstediğimiz olacak, 
istemediğimiz olmayacak. Her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız. Orda artık 
kim kaldı? Hiç kimse yok ki. Mevhumu muhakkak bilmenin cezasını çekiyoruz bu 
dünyada. Zaten dersin konusuydu. Mevhumu muhakkak bilmekten sıyrılacağız. Malı 
sahibine teslim edince, odur gören. Kimse yok ki. Hani yanına oturtmuştu ya! “Gel bak, 
yaradılış sürecini seyret” dediği kimdi? Ene değildi. O à “insan benim sırrımdır, 
ben de insanın.” Ona dedi “gel, otur, seyret”. 
 
Bir sır var ki kimseye demezsin. Öyle bir sır var ki, eşine söylersin. Öyle bir sır var ki, 
çoluk çocuğuna söylersin. Ama evden dışarı çıkmasın diyorsun. Öyle bir sır var ki, 
bize, arkadaşlarına dersin. Zındıklara demezsin. Sırrın mertebesi yok mu? Allah’ın da 
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sırrın mertebesi var. Mesela Allah’ın sırrının bir mertebesi à şuunat-ı zatiyedir. Bir 
mertebesi de à sıfat-ı zatiyedir. Bir mertebesi de à sıfat-ı subutiyedir. Bir mertebesi 
de à esmalardır. Bunların cemi à “insan benim sırrımdır”. “Ben kimim” diyor Cenab-ı 
Hak? “Ben de insanın sırrıyım”, diyor. Allah sana nasılsa, bu sır, Allah da “insan benim 
sırrımdır” diyor. Bunların ortadan kalktığı andır. Orda kim kimi, neyi görüyor ki? Yani 
à esmalarımıza dönüşeceğiz. Sıfatlarımıza dönüşeceğiz. Şuunatımıza dönüşeceğiz. 
Ortada sırr-ı insanî kalacak. “İnsan benim sırrımdır” kalacak. Onu da bilmiyoruz. 
Haksız temellük yapma. Âyinedarlığını unutma. Mevhumu muhakkak bilme. Ki, senin 
olsun her şey. Hep sen olasın! “...haksız temellük ve âyinedarlığını bilmemek ve 
mevhumu muhakkak bilmekten ileri geldiğinden, vücud rengini ve suretini almış bir 
ademdir.” (Şualar 81) Biz zaten bu derslerle bundan çıkmaya çalışıyoruz. Cennette 
ben-O yaptın. 
 
-Ben akılsız anlamak istiyorum o ifadeyi. 
-Akılsızlığı akılla anlamaya çalışıyorsun. 
-Ne ile anlayacağımı anlamaya çalışıyorum. Ne ile, ne yapacağım? 
-Her şey ortada kaldı şimdi. “İdrak-i maal bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu 
kadar sıkleti çekmez” 
 
30.08.2019 
Balıkesir/Edremit kampı  
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Hayal, tahayyül, tasavvur, taakkul konularını harmanlama yaparak ders yapıyoruz. 
Hatırlatmak adına takip ettiğimiz yol şu: hayal yapıyoruz, bitirmeden tahayyül 
yapıyoruz, zanlar yaptık, şüpheler yaptık, tereddütler, bilgiler, malumatlar, ama 
tasavvur ve vehim yaptık, tasavvuru bitirmedik. Sonra taakkul ve akıl yaptık. Mesela 
hayali bitirsek, tahayyülü bitirsek, tasavvura geçsek, sonra taakkule geçsek, diyecektik 
ki: “keşke taakkulle de tahayyüle baksaydık”. Yani “taakkul bilgisiyle, gözlüğüyle 
tasavvura baksaydık, daha değişik olurdu.” Bundan dolayı öbek öbek ondan ona 
geçiyoruz. Birkaç ders bununla, birkaç ders diğeriyle gidiyoruz. 
 
Ben bundan şunu da çıkarttım: Külliyatı okuyan -yeni veya eski, fark etmez- ilk önce 
Mektubat’tan mı başladın. Okuyan ilk önce fihristi okuyacak, sonra kitabın başına 
dönecek. Fihristi yapan Üstad’dır. Orda öyle nokta-i nazarlar var ki, bunlar da izah 
edilmiş mi diye hayret ediyorsun. İnsanın o fihrist namında komprim bir bakış veriyor 
sana. O bakış mertebesiyle kitabı okuyunca, basıp çıkıyorsun. 
 
Bugünkü dersimiz à Tasavvur. Tazelenmek adına lügatini okuyayım. Tasavvur; 
serbest bölgenin çok mühim bir veri tabanı. Serbest bölge; tahayyül ve tasavvurdu. 
Tasavvur; dimağın ikinci mertebesidir.  
 
Lügatı: Bir şeyi zihinde şekillendirmek. Tasarlamak. Düşünce. Tasarı. Arzu. Zihin 
nerde? Hatırlıyor musunuz? Lügat bu yüzden nakıs. Zihin à vicdanda. Şöyle bir tevil 
yapabiliriz bu lügate. Bu lügat külliyattan önce Basra ve Kûfe âlimleri tarafından 
yazılmış. Basra ve Kûfe âlimleri zihin ve tasavvuru aynı zannetmiş. Çünkü zihnin sureti 
tasavvurdadır, oradaki dışa vuruşudur. Zihnin dışa vuruşu à tasavvur. 
 
Tasavvurat à tasavvurun cemidir. Tasavvurlar. Kişinin kendi üzerine dönüşlülük 
yapar. Kendi üzerine cereyan eder. Tefa’ul babındandır. Mesela vurmak, masdardır. 
Vurdum ise; kişinin üzerinde cereyan ediyor, fail-i bil-masdar, yani masdarın sahibi. 
Dolayısıyla tasavvur; düşüncelerin eylemsel hali. Tahayyül; hayalin fiilsel hali. Hayal, 
masdar gibi duruyor. Hayal etmek, ettim, etti, ettiler, edecekler, edilmişti diye bir şey 
yok. Hayal, hayal etmek. Ama tahayyül etmek ise à hayal ediyorum, hayal ettim. Yani 
kişinin üzerine cereyan ediyor. Tasavvurla à düşünüyorum. 
 
Benim lügatim: Nefs-ül emirdeki âyât-ı tekviniyeleri âlemimizde vücud ve ademe 
dönüştüren tahayyül ve tasavvurlarımızdır. O zaman tahayyül ve tasavvurlarımız sıfat-
ı zatiyeden olan tekvinî sıfatın ilk mazharıdır. İnsanda tekvin sıfatının ilk zuhur 
mertebesidir. Eskiler buna taayyün-ü evvel derler. 
 
Bizim dışımızdaki mevcudata à âyât-ı tekviniye. Bu mevcudatın yazılımı bizde olması 
à evamir-i tekviniye. Birisi kâinat; irade sıfatından yaratılmış. Onun yazılımı olan 
Kur’an; kelam sıfatından yazılmış. Kur’an yazılımına à evamir-i tekviniye. Onun fiile 
dönüşmüş hali olan kâinata à âyât-ı tekviniye. O âyât-ı tekviniyeleri âlemimizde vücud 
ve ademe dönüştüren tasavvur ve tahayyüldür. 
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Sual: Çekirdekteki program mı evamir-i tekviniye? 
Elcevab: Evet. Ağacın hep sonunda meyve var. Her meyvede de ağaç var ama her 
meyveden ağaç çıkmıyor.  
 
Dolayısıyla bizim sistemimiz, dimağdaki serbest bölgeyi tahayyül ve tasavvur 
oluşturuyor. Âyât-ı tekviniyeyi, yani bizim dışımızdaki dünyaları âlemimizde vücud ve 
ademe dönüştürüyor. Dolayısıyla serbest bölge dediğimiz şey; kişilerin özel dünyası. 
 
Sual: Şeytan sureten tahayyül ve tasavvurun üstüne çıkamıyor. Hakikat boyutunda 
zihinde de olabilir mi? 
Elcevab: Hakikat boyutu değil de, çünkü hakikat boyutunda zaten şeytan, şeytan değil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herkes serbest bölgede yaşıyor, istisnasız. Zannediyoruz ki, herkes aynı şeyi görüyor. 
Ölümü yorumlamak, hayatı yorumlamak, insanı tanımlamak, insanı tanımak. Burası 
hususî âlem. Bu çok önemli. Umumî dünya ile hususî dünyayı karıştırıyoruz. Kâinattaki 
her şey bir bütündür, bütünün bir resmidir, kartpostal gibi. Çekersiniz kartpostalı. Orda 
kelebek var, kurumuş dal da var, yeşil dal var, menekşe var, her şey var. Bir bahçenin 
resmi. Bahçede bir tane de siyah taş var. Sen ona odaklanıp sırf onu çeksen ve desen 
ki: tarla, bahçe hep budur. Olmaz. Hem kendine hem karşıya yanlışlık etmiş olursun. 
Kâinatı bütün iken tek tek görmek ve kendinde farklı anlamlandırmanın muaccel, 
peşin cezası psikolojik bozukluktur. 
 
Kâinatta ne var? Tevhid ne idi? Sırf Allah’ın birliği değil veya şöyle bir birliği: doğru-
yanlış, soğuk-sıcak, karanlık-aydınlık, hak-batıl, iman-küfür à bunların bütünsel bir 
hali var. Nefs-ül emirde zıdların cemidir. Zıtların sahibine verilen unvandır; tevhid. 
Zıtların sahibi. Yani Allah’ın birliği değil, zıtların sahibi olan bir zat. Bunları bire getiren 
zat. Bu zıtları bire getiren, getirdiği için à tevhid’dir. 
 

Herkesin hususî 
dünyası 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Taakkul (berzah) 

(Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 

Zan, şüphe,  
bilgiler, 
malumatlar, 
düşünceler, 
vehimler 
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Nokta-i Nazar: Hususî dünyanın umumî dünya ile karıştırılması kişide ruh ve akıl 
hastalıklarına sebeb oluyor.  
 
Evet. İkincisi de: beden ile ruhu ayrıştıramamanın, bedene “ben” demenin neticesi 
ölüm korkusudur. Allah’ı çok uzak görmekle, Allah’ın taayyün ve teşahhusunu 
bilmemekle, Allah’tan kopuk düşünmekle à iman endişesi dehşetini yaşar. Üstadın 
eserlerine muttalisiniz. Hiç iman endişesi gözükmüyor eserlerinde. Ama şu var: el 
aman, el aman diyor ya, yani günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Yani imansızlık 
değil, kulluktaki nakısiyeti anlatıyor. Dimağdaki parça parça olan hisleri, duyguları 
bütüne getirendir; korku. Aynı zamanda bütünü bölendir. Bir şey bir şeye sebebiyet 
veriyorsa, zıddının da sebebidir. Korku hem bütünü dağıtan, düşünceleri, fikirleri 
dağıtan bir şeydir. Aynı zamanda korku; farklı düşünceleri birleştirmeye vesiledir. 
Korku olmasa, hayatımızı koruyamayız, ilaç içmeyiz. Korkudan dolayı öz benliğimizi 
koruyoruz. 
 
Üstad “el aman, el aman, ya Rabbi, kefenime girdim, taşıyıcılar... kabre girdim, kefeni 
giydim…” vs. gibi sözlerle imansızlık korkusundan değil, kulluğun nakıslığını ifade 
ediyor. Bu Sünnettendir hem. Kul olamamak, eksik, nakıs olmak, tövbe ve istiğfar 
yapılıyor. Bu sizin düşüncelerinize malzemedir. Gerisini siz götüreceksiniz. 
 
Bazılarında Hallac-ı Mansur gibi ifrat, olmuş. Dolayısıyla ruhun Allah ile münasebetini 
Ehl-i Sünnet akaidi üzerinde oturtamamakta, tefekkür edememekte sıkıntı çekmişler. 
Allah’ın Ene’de taayyün ve teşahhusunu oturtturma nisbetinde kişide imansızlık 
endişesi olmaz, havf ve reca olur. Yani “böyle bir Allah’a, böyle bir Zat-ı Zülcelal’e, beni 
halife-i ruy-i zemin yapmış, buna karşı nedir bu kulluğum, pes ahlak, garip garip haller, 
düşüncelerim, fikirlerim, eylemlerim” der. Kusurunu görür. 
 
Sual: Sahabeler de mi öylelermiş? 
Elcevab: Evet, onlarda da imansızlık endişe değil. Resulullah’a asm “bunu nasıl 
yapmam lazım, yapsam nasıl olur” diye, yani tövbe ve istiğfar üzerine soruları olmuş. 
Mesela Hz Ömer ra acaba “münafık mıyız” diye sormuş. Havf ve reca her yerde işliyor 
ama meslek ve meşrebin temelini oluşturmamış. Tasavvufun temelinde imansızlık 
endişesi var. Ama Mektubat-ı Rabbanîde daha çok kulluğun eksikliği, zaafiyeti, 
noksaniyeti, kendi kusurunu idrak etme üzerine kurulmuş. Risale-i Nur’un mesleğinin 
kendisi, imanî meslek olduğu için, o yolda yürüyor.  
 
Dolayısıyla diyebiliyoruz ki, kâinat bir farklılıklar bütünüdür, bütünlüğüdür, zıtların 
cemidir. Ve bu kâinattaki bu zıtları âlemimizde zıtlar olması lazım. Nasıl ki güneşli 
hava- yağmurlu hava, karanlık-aydınlık. Âlemimizde de böyledir. Böyle olması lazım. 
Bu nedenle “niye âlemimde karanlık oldu, niye fırtına, tusunami oldu” vs. deme, çünkü 
âlem böyle. İnsan, bulunduğu zeminden beslenir. İnsanı etkileyen: zaman, zemin, 
taam, libas. Zeminden etkileniyoruz böyle, fıtratımız da böyle. Bunu bilmeyen psikolojik 
sıkıntı yaşar. Bu sıkıntı niye oldu der. Biraz sonra gidecek zaten. Bu sana öğreticidir. 
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Beden ile ruh yani diğer tabiriyle dünya ile ahireti kopuk görmek! Ahiret dünyanın 
bitişiği değil, ahiret dünyanın inkışaının inkişafından çıkacak. Yani ağaç çekirdekten 
değil, ağaç çekirdeğin içindedir. Âlem-i şehadet, âlem-i gaybın üzerinde tenteneli bir 
perdedir. Üstünü örtmüştür. Dünya ve ahireti, o ve bu değil, hepsi burada yaşanıyor. 
Orda ağaç olacak. Dolayısıyla bu beden-ruh ilişkisini oluşturuyor. Beden-ruh ilişkisini 
ne kadar tefrik edersen, dünya-ahireti o kadar yakın hissedersin. Ahiret ne kadar 
uzaktır? Bedenden ruhu uzak yaptığın kadar. Beden-ruh ilişkisini ne kadar uzak 
tutarsan, ahiret o kadar uzak olur. 
 
Nokta-i Nazar: Âyât-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyeyi kendi içinde mezc edip 
bütünselleştirmekle birlikte tam bir tevhid oluyor. 
 
Aynen. Tam bir oluyor işte. Ondan sonra ne oluyor? Enfüs pîrimiz Nadir abi (bu 
derslerimizin zeminine sebeb olmuş) diyordu ki “Ben ne kadar Ayet-el Kübra’yı da 
okusam, yıldızlara, dağlara bakıp okuyorum, yine de sebeplere, esbablara, kendi 
kendiliğine, yani hakikî tevhide varamıyordum.” Esbablı âlemde esmalarda kalıyorduk. 
Oysa esmalardan da geçeceksin Allah’a. İmam-ı Rabbanî Hz “esmalarda kalma, 
onları da geç” diyor. Geçemeyince mutlaka bir şirk, iştirak kokusu kalıyor. Hayat 
bahsinde, 5.remizde “mahiyet-i insaniye birdir” deniliyor. Bu varlık, hayatın dışa 
vuruşlarıdır. Mesela çekirdek tektir. Buna hayat de. Dal, budak, koku, meyve, ağaç, 
yaprak, çiçek vs. bunlar dışarıda ve bir sürü isimleri var. Bunlarda boğulursun, geç 
arkaya. Çekirdekte hepsi aynıdır. Yani kâinatta tek bir hakikat var. O da hayattır. 
Hayatın açılımıdır, patlamasıdır. Bunu böyle bilirsek, dünya ve ahiret aynı yerde olur, 
burası orası olmaz. Hepsi aynı yerdedir. Gitmişken geliyorsun, ölmüşken ölüyorsun. 
Yaşarken sekeratı yaşıyoruz. Demek beden-ruh ilişkisini, dünya-ahiret ilişkisini, 
çekirdek-ağaç ilişkisini yaptık. Misal cennet güneş olsa, dünya ağaçtır. Ağaç donmuş 
güneştir çünkü. Yani güneş ağacın neresinde ise, ahiret de dünyanın orasındadır. 
 
Sual: Cennetin âyât-ı tekviniyesi mi oluyor burası? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Biz o zaman evamir-i tekviniyeye mi gitmiş olacağız Cennette? 
Elcevab: Evamir-i tekviniyelerimizin oluşturduğu âyât-ı tekviniyeye gideceğiz. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman burası daha keyifli oluyor. Daha camisi oluyor. 
 
Allah-ruh ilişkisi nisbetinde insan kusuru deruhte eder, haksız temellük yapmaz, “HAM” 
(Şualar 81) yani Haksız temellük, Âyinedarlığını bilmemek ve Mevhumu muhakkak 
bilmekten vücud rengini ve suretini almış ademdir. Beden senin değil. Niye sahip 
çıktın? Bedelini ödeyeceksin. O zaman ölüm korkusunu çekeceksin. Malı sahibine 
teslim et. Bu senin değil. Sahiplenme, uzaktan seyret. Elbette ki bu bir anda olmuyor. 
Eğitim ve tefekkürle. 
 
Sual: Sekerat anında daima müşahede etmekte ve her daim taakkulde olmak gibi mi? 
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Elcevab: Gibi. 
 
Sekerat anında iman kabul edilmiyor. Veraset, varislik, vasiyet, şahidlik à sekeratta 
geçti artık, yapılmaz. Üstad “Ey mezar-ı müteharrik bedbahtlar” diyor. Yürüyen ölüler! 
Ruh ölmüş. Nasıl iman edecek ki bu ruh? Ne anlatırsan anlat, tın etmiyor. 
 
Tasavvurda: Zan, şüphe, bilgiler, malumatlar, düşünceler, vehimler. Tasavvur; hususî 
dünyanın çok ciddî bir alt veri tabanıdır. 
 
Nokta-i Nazar: Manevî olarak sekeratta olanlar; hususî âleminde yaşayanlardır, 
serbest bölgede kalanlardır. 
 
Aynen. Serbest bölgeden çıkamayanlar sekeratı yaşıyorlar şu anda, sekerattalar. 
Ne ölü, ne diri. Bedenin dolaşmasına diri denilmiyor. Bu sadece biyolojik yapının 
çalışmasıdır. Beyin ölümü gerçekleşenlerde nasıl ki cihaza bağlarlar ve bütün organlar 
çalışır, doktorlar bilir. Kılları bile çıkıyor ama asıl komuta merkezi yok. O artık bitkisel 
hayatta. Serbest bölgede kalıp diğer meratiblere geçememiş kişiler sekerattadırlar. 
Endişe etmenize gerek yok, çünkü ahirzamana kayıp asır denilmiş. Muhakemat’ta 
“kaht-ul rical” deniliyor. İnsan kıtlığı olacakmış. Sokakta bir sürü insan var ama? 
Onların çoğu beşer. Beşerle insan farklıdır. Ey aciz insan, ey fakir beşer! 
Peygamberlerin vazifesi, beşeri insanlık makamına çıkarmaktır. Biyolojik yapıda 
yaşayanlar à beşer. İnsanî sıfatlarla yaşayan, insanî sıfatlarını aktif etmişse à 
insandır. Bu nedenle insan çok az. Çoğu biyolojik yapıyı yani mide ve uçkurluğu 
yaşıyor. Bizler de yer yer insanlıktan çıkıyoruz, beşer oluyoruz. Bazı duygularımızın 
zebunu oluyoruz. Dört mertebeyi her gün yaşıyoruz: bazen nebat, bazen hayvanat, 
bazen insan, bazen melek hayatı yaşıyoruz. Nebat; köklerden besleniyor, biz de 
bağırsaklardan besleniyoruz. Yani biyolojik yapı. Hayvaniyet; şehvetler. Şehvet ille 
cinsellik manasında değil. Mesela ihtiyacın dışında onu almak, şunu yapmak, onları 
gaye edinmek, hiç ihtiyaç yokken onları hedef yapmak. Bu hayvaniyettir. İnsaniyet ise; 
taakkulden başlıyor. Zulüm yapana “insan değil miydin, insanlığını nasıl unuttun” 
derler. Gündelik hayatta “hakikaten insan değildi ya, insan olsaydı” vs. diyoruz. “İnsan 
olan insana” diye Risalede hitap var. “Ey insan dediğim zaman…” diye de geçiyor. 
Sırf serbest bölgede yaşayana à beşer denilir.  
 
Nokta-i Nazar: Eh-i fetret de denilir. 
 
İnsanlık; taakkulden başlıyor. Kısacası: vahyi kabul edince, insanlık başlıyor. Yoksa 
Kur’an “hayvandan daha aşağıya düşer” diyor. Çünkü dört mertebe var: nebatiyet, 
hayvaniyet, insaniyet, melekiyet. İnsan hayvandan daha aşağıya düşerse à bitki 
hayatı. Bitki hayatı; bağırsaklardan, köklerden beslenmektir. O kadar. Manen 
beslenmesi yok, biyolojik yapı var sadece. Meyve verir, çocuğu olur, o kadar. Ağaç 
gibi. 
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Nokta-i Nazar: Mesnevi-i Nuriye 118: “Biri de insaniyettir. Bu ise, zeval ve beka 
arasında mütereddidir. Daim-i Bâki’nin zikri ile muhafazası lazımdır.” 
 
Nokta-i Nazar: Risalede “insanlık verilmiş” deniliyor. Allah-u âlem: vahyi kabul 
etmesiyle insanlık veriliyor. Dediğiniz gibi dimağda taakkulden başlıyor. Ondan öncesi: 
beşer. 
 
Nokta-i Nazar: Tarihçe-i Hayat 132: “O heva ise şe’ni, insaniyeti derece-i melekiyeden 
dereke-i kelbiyete indirmektir, insanın mesh-i manevîsine sebeb olmaktır.” 
 
Aynen, insanlıktan düşürür diyor. 
 
“Eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki, tasavvurundan ruh, akıl ve kalb 
ürperir. Senin önünde iki yol var.” (Sözler 632) 
 
Tasavvurunla à ruh, 
                      à akıl ve      ürperir. 
                      à kalb  
 
Sözler 634 (buradaki metin komple tasavvuru anlatıyor): 
Tasavvurumuzda: 
25- Eceli, hakikî ahbablara visal daveti olduğu halde, bütün ahbablardan firak nöbeti 

tasavvur ettiğinden. 
26- Hem kendini dehşetli bir azab-ı elîmde bırakıyor. 
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27- Hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk’ın esmasını, hem mektubatını inkâr ve tezyif 
ve tahkir ettiğinden, merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi, şiddetli bir azaba da 
müstehaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. 

 
Bunlar hep serbest bölgede oluyor. Asrın insanı inim inim inlemesinin sebebi. Bunların 
hepsi tasavvurda oluyor. 
 
28- Şu dehşetli sukuta karşı ve ezici meyusiyete mukabil. 
29- Ruh-u beşerin eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakikî teselliyi nerede 

bulabilirsiniz? 
30- Burada: idam-ı ebedî olan mevtin zulümatından kurtarıp, kabir hududundan, berzah 

hududundan, mahşer hududundan, sırat köprüsünden hâkimane geçirebilir, 
saadet-i ebediyeye mazhar olabilir. 

 
Mevtin zulümatı tasavvurda, kabir hududu tasavvurda, berzah hududu, mahşer 
hududu, sırat köprüsü tasavvurda. Eğer taakkul denilen köprüyü geçerse, saadet-i 
dareyn olacak. Mevt hududu, kabir hududu, sırat köprüsü hep kafada, tasavvurda. 
 
Nokta-i Nazar: Biz de bazen oraya giriyoruz, kabirdeyiz. Bazen de çıkıyoruz ve 
çıktığımıza şükrediyoruz. 
 
Aynen, Üstad da Lemeatta bil-mana “oh be, bir nesim, bir güneş çıktı, bulut 
sarmalamıştı bizi, nefessiz de kaldık, zulümata da gittik” vs. hep bu tasavvuru anlatıyor.  
 
Sual: Taakkul ve aşağısı buralı değil mi? 
Elcevab: Burada ifade edildiği halde buralı değil. Tahayyül de buralı değil, tasavvur da 
değil. Buralı olan dimağdır. Doktorun tanımlayacağı şey: hücredir, gri yapı yani buralı 
olan maddedir. Buralı olan maddesel yapıdır yani hücre, hacmi, metafizik yapısı. Ama 
bunun yazılımı olan tahayyül, tasavvur, taakkul vs. buralı değil. Ama burada ifade edilir. 
İman da öyle. İnsanlık da öyle. Gazalî Hz “insanlığının kıymetini bil, öldükten sonra bir 
daha insan olamayacaksın” diyor. 
 
Sual: Şuhud olan noktada iman kalkar. Ahireti gördüğüm zaman artık ahirete iman 
diye bir şey kalmaması lazım? 
Elcevab: Evet ama başka bir şey var yine de. Mesela şeytana ahirete iman teklif 
edilmemiş, Allah ile konuşmuş bir şekilde ama iman et diye teklif edilmemiş. Başka bir 
şey teklif edilmiş. Onun için gayb olan bir şeydi. Neydi? Allah’ın Rububiyeti! Allah’ın 
Rububiyetini anlamadı. O gaybdı ona. Şu anda Müslümanların zahirde imanda sorun 
yok. Müslümanların İslamiyet’ten çıkmasının sebebi Allah’ın Rububiyetidir, Allah’ın 
icraatıdır, Allah’ın kâinattaki tasarrufudur. “Bu zamanda olur mu? Hangi zamandayız?” 
Dört temel: 1.Allah’a tevekkül edememekten 2.teslim olamamaktan 3.Allah’a 
itimadsızlık ve 4.İktisadsızlık. Bu dördünün bir araya gelmesi nisbetinde inim inim 
inliyor, psikolojik sorunlardan dolayı. Allah’a itimad edememek beni son zamanlarda 
çok etkiliyor. Diğer kavramlara çok çalıştığım için biraz alıştım. Buna çalışmadım, 
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bilmiyorum ama çok etkiliyor. “Allah’a itimad edemiyorum yani güvenemiyorum Allah’a” 
tövbe estağfurullah! 
 
Sual: Teslimle ne farkı var? 
Elcevab: Teslim à seleme. Yani İslamiyet, fiildir. İtimad başka bir şey. 
 
Tevekkül, teslim, itimad à 6.Söz bu. İktisad edemeyen de onun damına düşer. Sen 
geçen gün niye telefonunu değiştirmek için yeni telefon almadın, dükkâna girdiğin 
halde?  
 
-Sizin buna şehvetin ifratı dediğinizi hatırladım. 
 
Evet, şehvet cinsellik değildir. İkide bir telefon değiştirmek, elbise, araba vs. bunlar 
ifrat-ı şehvettir. Şehvet; biyolojik yapının vasatın üstüdür. O seni bloke eder, canını alır. 
“Ne olacak canım, param da var” zannediyorsun. Paranın biteceğinden değil, su 
biteceğinden değil. Suyun başında dahi olsanız, suyu iktisadlı kullanın. Ona (suya) 
anlam yükleyin, ona değer verin. Mesela Kıbleteyn Camisi var. Namaz ortasında kıble 
değişikliği yapılmış, biliyorsunuz. Namazdan önce yap veya namazdan sonra yap? 
Niye namazın içinde? İki rekât bir kıbleye, iki rekât diğer kıbleye kılıyor. Normalde 
namaz bozulması lazım. Namaz hayatın kendisidir. Kıbleni değiştir. Yaşantını 
değiştir à yaşarken! Ölürken değil! Gaye-i hayallerini değiştir. Hayat; namazdır. Çünkü 
doğduk, ezan ve kamet getirildi. Ama ne isimi koyan adam namaz kılıyor ne de bebek 
kılıyor. Ezan ve kamet ama namaz içindi. Kimse namaz kılmadı. Vefat edince, namaz 
kılınacak. Ölü kendisi yine kılmıyor. Onun namazı à hayatın kendisi idi. “Salata kıyam 
etmek!” Salat à hayattır. Onun eylemsel hali à namazdır. Sözler 42 de salata 
kıyam etmek üç tanedir yani salatın farzı üçtür ama namazın farzı on ikidir, anlatıyor. 
Yani kıbleteyn à hayatını değiştir. Hayatını değiştir ya Muhammed! 
 
Nokta-i Nazar: Eski Said, Yeni Said gibi. 
 
Kendi dünyamdan söyleyeyim. Otuz-kırk senedir enfüsî ve dimağa çalıştıktan sonra 
bu serbest bölge bulunduktan sonra dünyam alt üst oldu. Serbest bölge tamamen 
Allah’ın mevhibesi. Hep söylerim. Rüyamda Üstad geldi. Rüya delil değildir ama 
rüyadaki hakikat eğer ehl-i Sünnet vel Cemaat dairesine zıt değilse, güzeldir. Şunu da 
unutmayın ki, vahyin kırk cüz’ünden bir cüz’ü à rüyada olmuştur. Yani vahyin kırk 
cüz’ünden bir cüz’ü rüyada gelmiş. Böyle bir hakikattır. İstihare namazları kılınır ve 
istihareye yatılır. Bir iş için, yapayım mı yapamamayım mı diye. Bu serbest bölge her 
şeyi çözüyor. Gelecekte psikoloji tedavilerde temel olarak kullanılacağına inanıyorum. 
Senelerce ilaç kullanması, hala “ben iyi değilim” zannı, tasavvurdan kaynaklandığını 
anlayacak. “Ben iyi değilim ama iyi olmak istiyorum, aklımın şerrinden aklımı nasıl 
kurtarırım” Akıl çok iyi, bilgileri topladın, rahatladın ama “başka bir akıl geldi, aklımı 
tepetaklak” yaptı. Demek ki aklımın dışında başka bir akıl var. Bu şeytanın aklı! İşte 
onun için Üstad 13. Lem’ada diyor ki; onun sözünü kendi sözü zannetmekten, 
hastayım zannediyor. Oysa “hastayım” dedirten şeytandır. Benden başka içerde kim 
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olabilir ya, benim ya. Peki, o iyi olan, bu iyi malzemeleri toplayan sen değil misin? Evet 
benim. Senin düşmanın senin içinde olur mu? Peki, o güzel sözlerin, güzel hâletin, 
güzel düşüncelerini tepetakla ettiren, o fikirlerine mukabil fikir üreten, seni kötülüğe 
sevk eden, canını sıkan senin dışında bir birim çalışıyor demektir. Sen o kötü 
düşüncelerinden o doktordan, şundan bundan “oh be rahatladım” diyorsun. İki gün 
sonra birisi geliyor, altını çekiyor ve başka bir mantık yürütüyor. Yani içinde bu akla 
mukabil başka bir akıl mı var? Var! Kim o? Şeytan! İmam-ı Şafi Hz: “Değil Kur’an, sırf 
vel asr suresi gelse, insanın istikameti bulmak için bu yeterdi.” demiş. Bana göre de 
“Risale-i Nur Külliyatı değil, sırf 13. Lem’a gelseydi, istikametli düşünmek için yeterdi.” 
Vesvese Risalesinde Şeytandan istiaze yok. Ama 13. Lem’ada yok yok. Tevhid, haşir, 
şeytan, psikoloji var. Benim bütün psikoloji derslerim o risale üzerine kurulmuş. 
İstikametli düşünmek, kendini kontrol etmek ve kendine mukayyit olmak için 13. Lem’a 
yeterdi. Hulusi abi iki şey üzerine çok duruyor Barla Lahikasında. Üstada da çok 
mektup yazmıştır. Ama Üstad iki tanesini koymuş ve Barla Lahikasına Risale-i Nur 
Külliyatındandır demiş. Hulusî abi paragrafı koyuyor, altına anladığını ekliyor. 11. 
Lem’a olan Sünnet-i Seniye. Ruhun idealist bir dava adamının malzeme deposudur 
11.Lem’a. İstikametli hayat sürmenin de sebebi 13. Lem’adır. Hulusi abi 11. ve 13. 
Lem’ayı Barla Lahikasında öne çıkarmıştır. 
 
Metnin devamı: 
31- Böyle bir yolcu, öyle birisine dayanır ki, bütün bu daire-i azime ve bu geniş hududlar 

onun taht-ı emrinde ve tasarrufundadır. 
32- Bütün bunların neticesinde bil-istihkak cezasını çekiyorsunuz. 
33- Nefsin mabudlaştırıldığı…  

 
Elem de tasavvurda. 
 
Sual: “Ruh-u beşerin eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakikî teselliyi nerede 
bulabilirsiniz?” Bunu nasıl ilişkilendirdiniz? 
Elcevab: Serbest bölgedeki yapıları ne ile anlamlandıracaksın? Endişeyi, kaygıyı, 
korkuyu, zanlarını à ne ile tersine dönüştüreceksin? Teselli-i hakikî. Birçok teselliler 
var. Hakikîsini nerde bulacaksın? Ancak vahiy ile. Vahiy dönüp bunu yapılandırırsa 
olur. Tılsımat-ı Kur’aniye. Çok şey söylene bilinir ama uzatmak istemiyorum. Akıl; 
vahiyden sonra yapılandırıyor serbest bölgeyi. Eğer vahiy yoksa taakkulden aşağısı 
hep batıla çalışıyor, felsefe yolu, kâfirin yolu. 
 
Sual: Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti vardır. Her şeyin ama. Suret için 
de geçerli mi bu? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: Serbest bölge benim suretim ise ve her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikatı, 
mahiyeti ise, suret için de aslında bu geçerli. Yani serbest bölge benden hiçbir zaman 
ayrılmıyor. Sadece değişiyor? 
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Elcevab: O yok olmuyor ki zaten. Mesela taakkulden aşağıya geçtin. İz’an-ı kalbi 
yaşıyorsun. Kalbin ve ruhun derece-i hayatına geçtin diye serbest bölge ortadan 
kalkmıyor ki. Üniversite diploması elindeyken ilkokul diploması oradan sökülmüyor ki. 
Yani ilkokulda öğrendiğin 2+3=5 bilgisi üniversiteden mezun olduktan sonra bu bilgi 
yok oluyor mu? Olmuyor.  
 
Nokta-i Nazar: Üstad tahayyül ve tasavvurunu kullanmış. 
 
Serbest bölge hiçbir zaman yok olmuyor. Mesela odun düşünün. Ne kadar kuru olursa 
olsun, yine de duman vardır. Veya buzu eritsen, su oldu diye o kanuniyeti, sıfatı yok 
mu oldu? Her zaman yine olabilir. 
 
34- Hakikî mahbub olan Kadir-i Mutlak’a tevekkül ile teslim etmiyorsunuz, daima elem 

çekiyorsunuz. (Tasavvurda oluyor) 
35- Mevcudatın anlam ve anlamsızlaştığı… (…yer tasavvurda) 
 
Bunları anlatıyorum diye bana olmuyor mu bunlar? Oluyor ama seyrediyorum ve biraz 
sonra çıkacağım. “Serbest bölge… Serbest bölge…” diye kendime telkin ediyorum. 
“Şu anda hücuma uğradın” diyorum. 
 
36- Daimî hadsiz firaklardan ve ümitsiz dönmemek üzere zevallerden azab 

çekiyorsunuz. 
 
Bu işte ölüm korkusu. Oysa biraz sonra buluşacaksınız. Azab yeri tasavvur. 
 
37- Tasavvur; marifetmiş (Şualar 154). Tasavvurda marifet varmış. 
 
Sual: Marifetullah da burada mı oluyor? 
Elcevab: Marifetullahın malzemesi tasavvurda oluyor. 
 
38- Zîruhların ibadet-i mahsusalarını dergâh-ı İlahiyeye arz ediyor tasavvur. (Şualar 93) 
39- Tasavvur; kâinatın haritası, hulasasıdır. (Şualar 676) 
40- Temenni 
41- Mülahaza        
42- Demek desais-i şeytaniye yani şeytanın desiseleri tasavvurda. (Barla 152) 
43- İmanın hapsedildiği sandukça à tasavvur. (Barla 91: “Yirmiyedi seneden beri, 

şeytan aleyh-il la’nenin zırhlı çelik sandukaya kilitlemiş olduğu imanımı, balyozuyla 
kırarak tahlis eden Üstad-ı Ekremime…”) 

44- Tasavvur; ezel aynasıdır. 
45- Kâinatın ruznamesi, haritası, hulasası ve takvimi à tasavvur. (H.Ş.11) 
46- Düşünce, malumatlar ve bilgilerde öncelik sonralık gibi sıralama var. İlimde 

sıralama yok. Ondan meratibler yok. İlmi sıralayan tasavvur. 
 

tasavvurda (İ.M. 81) 
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Tasavvur; zaman anlayışımızı oluşturuyor. Tahayyül ise; mekân anlayışımızı 
oluşturuyor. İlimde sıralama yok, ondan meratib yok, yani öncesi sonrası yok. Mesela 
profesör ortaokulda, lisede anlattığını ilkokulda anlatmaz. Bazı bilgilerini mahfuz 
tutuyor, gerekeni veriyor. İşte bunu yapan à tasavvur. Tasavvur; ilimden alıp veriyor. 
 
“Hilaf-ı hakikat tasavvurat-ı batılaya giriftar olur.” (Lem’alar 273) 
 
Batıllarında tasavvur edildiği... Burada hilaf-ı hakikat da var. Hak da var. Yani 
tasavvurda zıtların olduğunu görüyoruz. 
 
Nokta-i Nazar: “Tasavvur-u küfür, küfür değil” (Mektubat 39). Yani küfrü de tasavvur 
edebiliyoruz. 
 
Aynen, yani “Allah olmasa ne olurdu?” diye soruyu tasavvufçulara desen, hemen tövbe 
estağfurullah derler. Benim babaannem de öyle derdi, öyle deseydim. Tasavvufta 
tahayyül-ü küfürü kullanamazsınız. Onlarda imansızlık endişesi olduğundan, ona ima 
edecek, işaret edecek, öyle bir düşüncenin en ufak bir kıvılcımına bile yer vermezler. 
Ondandır ki acizliklerinden, iman-küfür endişesinden mevcudat yoktur demişler. La 
mevcude illa hu. Her şeyi bitirmek zorundadır. Huzur-u daimîyi kazanmak için. 
 
Sual: Esbabla uğraşmamak için mi? 
Elcevab: Evet, esbabla uğraşınca iman-küfür devreye giriyor. Hepsini yok edince, 
kimse kalmaz. Ne iman, ne küfür. Rahatsın. La meşhude illa hu à İmam-ı Rabbanînin. 
“Senin gördüklerin öyle değil yani, Ona ver” demek istiyor. Varlık değil, gördüğün. 
Vahdet-ül vücuda “varlık O değil, la mevcude illa hu değil” dedi. “La meşhude illa hu. 
Senin gördüklerin, hususî dünyandır. Öyle bir şey yok”, diyor. Çünkü dünya her şey 
olabilirken senin dünyanda bir şey olmuş. 
 
Sual: Yok diyen kim? 
Elcevab: Arka taraf. 
 
Her şey olabilen dünyamız senin âleminde bir şey olmuş. İmam-ı Rabbanî Hazretleri 
“La meşhude illa hu” diyor. Vücudda gördüğün senin âleminde anlam kazandığı şey 
sırf o değildir. Ona takılma, ondan çık. O da değil. Şahid olduğun değildir, diyor. Daha 
arkası.  
 
Nokta-i Nazar: Bildiğin gibi değil, gördüğün gibi değil, diyor. 
 
“Şeytanın en tehlikeli ve     “tasavvur-u küfri”yi      
kesretli bir desisesi olan     “tasdik-i küfür” 
“tasavvur-u dalalet”i 
“tasdik-i dalalet”               (Lem’alar 385) 

suretinde, 

tarzında göstermesiyle…” 
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İlim à tasdik’te. Bakın şeytan nasıl kandırıyor. Taakkulü nasıl aşıyor, sanki burası yok. 
Taakkulün otuz üç küsur sıfatı var: deha, muhakeme, idrak, zekâvet vs. Sanki taakkulü 
aşmış, ikna etmiş ve tasdik’e gelmiş. 
 
Şeytanın kesretli desisesi var yani devamlı pompalıyor. Tasavvurdakini bana tasdik’te 
göstermeye çalışıyor. Sen küfrü tasdik ettin, diyor. Ben tasavvuruna attım, sen de bunu 
tasdik edince tasdik’e getirdin diyor. Oysa buraya gelebilmesi için, ilime dönüşmesi 
lazım. Biz ilim yapmadık ki! Küfrün ilmini mi yaptık? Kitabını mı okuduk? Böyle bir tahlil 
mi yaptık? 
 
Tasavvur-u dalaleti, yani tasavvura attığı şüpheleri, zanları ki en büyük zan Allah’a dır, 
mesela “Allah beni affetmez” demek. Mesela hacıların ilk günahı à zandır. “Allah beni 
affetmiş midir? Kabul olmuş mudur?” derler. Bu Allah’a su-i zandır. 
 
Sual: Tasdik’ten sonra iz’ana mı atıyor? 
Elcevab: Evet, iz’ana girince artık bir şey kalmıyor. Oradan çünkü kalbe atılıyor. Onu 
yapmaya çalışıyor zaten. İz’andan vicdana iniyor.  
 
Nokta-i Nazar: Taakkulü bile atlıyor, taakkul çalışamıyor. 
 
Aynen, baypas etmiş. Akıl devreye girince “Allah niye affetmesin?” diyor. Bir ayet-i 
kerimede: “Şeytan, Allah’ın rahmetine güvendirip günah işletmesin size.” Şeytan 
tasavvur-u dalalet-i tasdik-i küfür, tasavvur-u dalaleti tasdik-i dalalet gösteriyor. Ne 
alakası var oysa? Taakkulden nasıl geçti? 
 
Sual: Serbest bölge bize verilen emanet midir? 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik (ilim)  

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Taakkul (berzah) 

(Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. 
YO
L 

1. 
YO
L 

2. YOL 
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Elcevab: Bu soru çok ilginçtir. Ene emanet gibi görünüyor ama Ene bir pakettir. 
İçerisinde emanet Kur’an da var, ruh da var, akıl da var, bu da var. Evet, serbest bölge 
de emanet verilmiş. Emanet, ene tek başına bir şey ifade etmiyor ki. Mesela sana okul 
müdürlüğü, hastane başhekimliği emanet edilmiş. Veya ben doktora kendimi emanet 
ediyorum. Emanet verilmiş serbest bölge ama direk emanet budur denilmez. Emanet 
bu zeminlerde işliyor. 
 
Metnin izahı: 

• Tasavvurla tasdiki şeytan iltibas ettirdiği en zaaf noktamız. Yani tasavvuru 
tasdikle aynı kabul ettirmesi. 

• En çok  à hassas insanlara 
            à safi-kalb insanlara           

• Zanlı tehlikeler burada yaptırılıyor. 
 
Şeytan, tasavvurla tasdik ettiriyor. Bütün vesvese, bütün psikolojik hastalıkları tasavvur 
ettiriyor. “Ben iyi değilim, acaba iyi olacak mıyım, bu ilaç tesir eder mi, acaba şu olur 
mu” vs. hep sanki olmuş gibi yaptırıyor. 
 
Sual: Peki o zaman hangi düşünceler, hangi tasavvurlar benim düşüncelerim, benim 
tasavvurlarım ve hangileri bana ait değil? Bunu nasıl ayırt edebilirim? 
Elcevab: Çok güzel bir soru. Siz nasıl cevap verirsiniz? Bir yere parmağınızı basıp o 
noktadan cevap vereceksiniz. 
 
- Ye’se atıyorsa, şeytanındır. 
- O bir tanesi. 
- Tasdik’e parmağımızı basıyoruz. 
- Bu da güzel ama o değil. Vahiy nereye geliyor? Taakkule. O zaman parmağını oraya 
basacaksın. Vahye uyan senindir, uymayan senin değildir. Çerçevesi bu. Merkez 
bu. 
 
Nokta-i Nazar: Aslında senin diye de bir şey yok. Ya melekler tarafında, ya şeytanın 
tarafındadır. Sen sahipleniyorsun, o kadar. 
 
Evet. Bu nedenle sahiplenme. Belasını çekiyoruz. Bedene sahiplenmenin bedeli; 
psikolojik sıkıntılardır, ölüm korkusudur. Ölen bedendir. 
 
Tasavvurla tasdiki bize şeytan karıştırtmasın diye dikkat etmemiz lazım. Bu iltibası 
hassas ve safi kalb insanlara yaptırıyor en çok. Bunlar en hafif şeyi abartıyor. Mesela 
sütte bir kıl görüyor, o sütü içmiyor. Kılı çıkart, iç. İslam’da kirli su, kirli süt nasıl yenir. 
Süte sinek düştü ise, sineği sok süte ve çıkar. Artı eksi nötrlesin. Osmanlıca 9.Lem’ayı, 
Latif Nükteleri okuyun, sinek mikrop yaymıyor, mikrop öldürüyor. 
 
Tasavvurla tasdiki iltibas ettirmekten zanlar çıkıyor. Zanların en tehlikelisi budur. 
“Daha ömrün uzun ve kısalığına bakmaz diye bu ayette dersimi aldım ve 

bu iltibas olunur. 
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niyet ve                
tasavvur ve     bütün hayatların ve zihayatların namına 
hayalce           “Hasbunallah ve ni’melvekil” dedim.”    (Şualar 73) 
 
Metnin izahı: 
Garip bir yer! Yani 
• Niyet nasıl insanın kalbinde ve insanın içsel âleminin zembereği olduğu gibi, 

dimağında aktif olup her çeşit kıblelerinin tayinine de tahayyül ve tasavvurlar neden 
oluyorlar. 

 
Dimağın niyeti de serbest bölge: Niyet; kalbdedir ve zemberektir. İç âlemimizin 
zembereğidir. Kaderimizi oluşturur. İki türlü kader vardır. Bunu bilmeseniz kader 
hakkındaki mevzular oturmuyor. Bir bakıyorsunuz ki Allah’ın kaderiyle hareket 
ediyoruz, başka şansımız yok. Başka bir derste bakıyoruz ki, kaderimizi biz yapıyoruz. 
Bunun sebebi şu: İradeli kader ayrıdır, ihtiyarî kader ayrıdır. İhtiyarî kaderin sebebi 
biziz. Yani lokomotifi biziz. İradeli kaderin lokomotifi Allah’tır. Üstad iradeli kadere 
geçip, bütün bütün işleri Allah’a bırakınca, cüz’-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. 
 
Kalbde niyet var. Niyet insanın âleminde ne yapıyorsa, aynen bunun gibi dimağında 
aktif olup her çeşit kıblelerinin tayinine de tahayyül ve tasavvurlar oluyorlar. Kalbin 
kıblesi à niyettir. Niyet kalbde ne ise, serbest bölge (tahayyül ve tasavvur) de dimağda 
böyledir. Niyet-kalb ilişkisini düşünün. Onu serbest bölgeye eşleştirin. Üstad bir şey 
derken, mefhum-u muhalifiyle de başka bir şeyi söylüyor. Niyeti anlatırken, tasavvurla 
anlatıyor. Kalbde niyet ne ise, dimağda da tahayyül ve tasavvur öyledir. Dimağın 
niyeti à tahayyül ve tasavvur, yani serbest bölge.  
 
• Bunların serbest olmaları bu sırdandır. Adeta dimağın niyeti de serbest bölge. 
 
Serbest bölgenin serbest olmasının sebebi niyete muayyenlik getirilmemesindendir. 
 
• Sanki uçağın ve gemilerin arkalarında bulunan dümen direğine benziyor. 
 
Uçağın sırtındaki dümeni deviremezsiniz. Hiçbir güç onu deviremez, çok zor. Uçak 
hangi hızla, f-kuvveti ile gidiyorsa, bütün kuvveti sanki o direktedir. O gelen rüzgâr 
ancak uçağı yana kaydırır ama deviremez. Yapılır ama çok çok zor. İşte uçağın 
sırtındaki o dümen direği gibi dimağında dümen direği à tahayyül ve tasavvur. 
 
• Buna da (dümene yani serbest bölgeye) hâkim olmanın yolu herkese kolay olan 

eylem istemeyenà Terklerle... 
 

 

Dümen Kıble  
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Dümen; kıbleni tayin eder. 
 
• Baktım ki: Dimağın kıblesi à Taakkul. Bu kıblenin arka veri tabanları ise tahayyül 

ve tasavvurlarıdır. İkisini de yazdım ki, iltibası göreyim diye. 
• Dimağın sultanı à  taakkul. 
• Kalbin sultanı    à  niyet. 

 
• Tahattur; tasavvurda oluyor. 

“O tahatturla à o mübarek kelimelerin manaları cüz’iyetten külliyete çıkar.” 
cüz’iyetten külliyete à taakkulde oluyor (çıkar) 
Serbest bölgede tahattur ediliyor, akılda da kıymeti ve nuru teali edip genişlenir. 

 
Dimağın kıblesi, taakkul. Dimağın dümeni, serbest bölge: Demek ki şu geminin 
dümeni à taakkul. Tahayyül ve tasavvur da malzeme zeminidir. İlk önce dümene 
tahayyül ve tasavvur demişiz, iltibas etmişim. Oysa serbest bölge taakkule devrediyor. 
Görüntüde serbest bölgedir ama mekanizmanın, sistemin yönetimi taakkulde. Mesela 
zahirde arabayı yönlendiren lastiktir. Direksiyonu pek kimse görmez. Direksiyon à 
akıldır. Lastikler à tahayyül ve tasavvurdur. Gözüken tasavvurlar yani serbest bölgedir 
ama orayı arkadan yönlendiren à taakkul. İlk dediğim şu: Dümen à serbest bölge 
ama Kıble à taakkul. Aynı kapıya çıkıyor. Dimağın kıblesi à taakkul. Dimağın 
dümeni à serbest bölge. Dümeni kıbleye göre değiştiriyorsun. Yani kıbleye uyarsın 
veya uymazsın. 
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül ve tasavvuruna hâkim olmadan kıbleyi tutturamazsın. 
 
Ona hâkim olmayı da söyledik: terkler ve tecerrüdler. Şeytan vesairelerin önünü 
kesiyorsun o zaman. 
 
Nokta-i Nazar: “Lailahe” olunca “illallah” da oluyor o zaman. 
 
Sual: Kıbleden önce dümen mi geliyor? 
Elcevab: İkisi beraber. Kıblesiz dümen, dümensiz kıble olmaz ki zaten. Dümeni 
kıbleye gitmek için yaparsın. Kıble de dümene yol gösterir. Direksiyonla lastiği ayrı ayrı 
düşünemediğin gibi. Mesela Allah hem göz yapmış hem mevcudatı yapmış. Kulak 
yapmış, ses yapmış. Dimağın da kıblesi akıldır. “Ondan daha kudsî bir şey 
yaratmadım” diyor Allah bil-mana Hadis-i kudsîde. 
 
Sual: Pilot ne vazife yapıyor burada? 
Elcevab: Bunların arkasında pilot hepsini yöneten Sultandır. 
 
Nokta-i Nazar: “Dümenci neferisin” deniliyor ya. Sadece komutları uyguluyor. 
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Üstad “kalb ve ruhun kumandası altında” diyor. Eğer âlemler düşünülüyorsa à kalb, 
Allah ile münasebet kuruluyorsa à ruh. Yani uçak ve hava düşünülüyorsa kalb, yer ile 
uyduyu irtibatlandıran (uçak, yer, uydu) ruh. 
 
Mektubat 225’de: 
“Ey insan! Hayatın ağır tekâlifini omzuna alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını 
düşünüp, hüzne düşme. Yalnız dünyevî ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya 
gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki hayat makinesi, Hayy-u 
Kayyum’a aittir. Masarif ve levazımatını, o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli 
gayeleri ve neticeleri var ve ona aittir. Sen, o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni 
güzel gör, ücretini al, keyfine bak.” 
 
Dümenci neferi, adı üstünde, dümencilik yapıyor. Kaptan, köşkünden kaptan aşağıdaki 
dümenci nefere mesela üç derece sola dön diye emir veriyor. Yani kaptan yukarıdan 
talimat veriyor, aşağıda dümenci neferi sadece dümeni tutuyor ve o verilen talimata 
göre dümeni tutuyor. Onun medhali yok. Dümenci neferi gelen komutlara uyması 
gerekiyor. Biz de hayat gemimizin dümenini yani serbest bölgemizi Allah’tan gelen 
vahye ve meleklerden gelen ilhamata göre, komuta göre dümeni kıblesinde 
tutabilirsek, o bütün hayat gemisinin maaşını alıyorsun.  
 
Yani taakkul à kıblesine koyuyor. Tasavvur à dümenini oluşturuyor. Kıblenin vücudu 
yok. Vahye bağlıyor. Dümen ise işin kendisi. Dümeni tutan hep kaptandır 
zannediyoruz. Oysa kaptan talimat veriyor dümenciye. Dümenci de o talimata göre 
dümeni çeviriyor. Kaptan dümeni tutmaz. Dümenciye yön verir, kıbleyi o tayin eder. 
 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

  

 

Serbest bölgeye hakim 
olmanın yolu à terkler ve 
tecerrüdler. 

Dümeni  

Kıblesini 

Vicdana iniyor. 
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“Yani: Bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve Sani’lerine 
takdim ettikleri fıtrî hediyeler, Ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları 
à tasavvurumla ve 
à imanımla             (Şualar 93) 
 
Sual: Tahattur tasavvurda oluyor dediniz? 
Elcevab: Evet, hatırlama orda oluyor. 
 
Sual: O zaman her şey orda yüklü? Doğrusu da yüklü? 
Elcevab: Evet, batıl şey de, doğru şey de. Mesela zan. Zan kötü bir şey değil ki. 
“Zannın bir kısmı haramdır” diyor. Zan, insanı zengin yapıyor. İnsanı donuk 
düşündürmekten çıkartıyor, küllî düşünmeye, farklı düşünmeye, düşündüğü veya 
söylediği bir şeyi çok zenginlikleri katarak, barındırarak, anlamlandırarak, işaret ederek 
söylüyor, yapıyor. Zan kötü bir şey olmadığı gibi şüpheler de o kadar bir nimet ki! 
Şüphe etmesen “la ilahe” olmaz. Şüpheler; “la ilahe” lerdir. “İllallah” da onu 
anlamlandırır. 
 
Vesvese Risalesi’ni okuyoruz. “İlim onu tard eder, cehil onu davet eder.” Vesvese 
Risalesini okumuş hatta ezberlemiş ama hala vesvesesi var. Çünkü vesvese bilgidir, 
ilim ise tasdik’tedir. İlim onu tard eder. Tasdike gelememiş ki okuduğu vesvese risalesi. 
Bilgi, malumatlar, okumalar tard eder demiyor. İlim onu tard eder. İlim; canlıdır, 
ruhludur, şuurludur, ne yaptığını bilir. Sübutî sıfattandır; ilim. İlim öyle bir bilgi değildir. 
Bilmek değildir ilim. Dolayısıyla vesvese, zanlar, şüpheler, malumatlar, Risale-i Nur 
okuduklarımız bilgidir daha o. Yani taakkulün imbiklerinden geçip tasdik onaylarsa à 
ilim olur. 
 
Nokta-i Nazar: Sanki tahayyül ve tasavvurumuz bizi cüz’iyetten çıkarıp külliyet 
kesbetmemize yarayan bir cihaz oluyor. Ben zannettiğim zaman Cenneti de alıyorum, 
kâinatı ta Cenab-ı Hakk’a kadar hayal edebiliyorum, tasavvur edebiliyorum. Genişliği 
oradan geliyor. 
 
İnsanlar hep şöyle biliyor: tabiat, doğa, mevcudat, nefs-ül emir bizim hayalimizi ve 
düşüncelerimizi oluşturuyor. Ya aynı öyle düşünüyoruz veya kıyas ediyoruz. Şu 
mevcudat yani elma, armut, yer çekimi kanunu, yağmur vs. hadiseler ve olaylar. 
Eşyanın kendisi malzemedir ama bir de hadiseler ve olaylar var. Bir denizler, dağlar, 
yağmurlar var, bir de insanların oluşturduğu günahlarıyla Allah’ın yaptığı gadablar vs. 
var. Kısacası insanın tahayyül ve tasavvurunu hariç dünya, nefs-ül emir oluşturduğunu 
biliyoruz, biliyorduk, biliyorlar değil. Hariç oluşturuyor tasavvuru. O zaman ne olur? 
Köle insandır bu. Yani mevcudatın dışına çıkamayacak, tahayyül ve tasavvur 
edemeyecek bir mahlûktur. Mevcudatın uşağı olur. Yani bizi mevcudat oluşturuyor, 
hayalimizi vs. evet o tarafımız var. Buna emr-i nisbîler denilir. Emr-i nisbîler dışarıdan 
alınanlarla içerdeki sistemimizle imbiklerden geçirerek emr-i itibarîleri oluşturuyoruz. 
İkisinin cemi vahid-i kıyasî olup sonra tahayyül ve tasavvurumuzla, serbest bölgemizde 

sana takdim ediyorum.” 
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mevcudatı biz şekillendiriyoruz. Ve görmek istediğimiz gibi veya serbest bölgemiz gibi 
oluyor dışarısı. 
 
Nokta-i Nazar: “Yani: Bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye 
ve Sani’lerine takdim ettikleri fıtrî hediyeler, Ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi 
bütün onları 
à tasavvurumla ve 
à imanımla      
 
Onlara bakıyorsun, düşünüyorsun, tahayyül ve tasavvurunla alıyorsun, Cenab-ı Allah’a 
sunuyorsun. Salâtın kıraatı gibi. Âyât-ı tekviniyeyi okumak à salâtın kıraatıdır. 
 
Resulullah asm “Şu kabirde yatanların yarısı nazardan gitti” diyor. Başka bir hadiste 
ekserisi diyor. Yani hariç bizi öldürüyor. Şunu demek istiyorum: hariçle 
şekillenmiyoruz à harici biz şekillendiriyoruz. Fizikte yarık deneyi var. Yarık 
deneyinde elektron gönderiliyor, karşıya yarık gibi bir şekil alıyor. Ama bir gözlemci, bir 
bakan, nazar eden, orayı seyreden birisi buna müdahil olursa à orası değişiyor. 
Dağınık oluyor, farklılaşıyor, dalgaya dönüşüyor. Yani elektronik hareketi dalga 
hareketine dönüştürüyor. Geniş yelpaze oluyor. Bundan şuna varmışlar: şu mevcudata 
nazar eden insan, bakan insan à mevcudatı değiştiriyor. Dine geçelim: “Siz nasıl 
olursanız, başınız öyle olur”. Semanın hiddet etmesi, çamur yağması, ateş yağması, 
deprem olması, yerin çökmesi (Lut kavmi, Semud kavmi vs.) fiziksel hadiselerdir. 
Olduğu için biz helak oluyoruz. Biz böyle istediğimiz için, mevcudat böyle oluyor. Biz 
şekillendiriyoruz. Yani Lut kavminin batması, battığı için batmıyor. Batacak fiilleri 
yaptıkları için, mevcudatı böyle yaptılar. Kendi düşünce ve fiillerimiz à mevcudatı 
değiştiriyor. Mevcudatla biz şekillenirsek, köle insan oluruz. İnsana bu yakışmıyor. 
Yani mevcudata dayalı düşünmek, mevcudatın içerisinde hayal etmek, sırf o olması, 
insanı basitleştiriyor ve ahirete intikal edemiyor. Ahirete intikal edememenin sebebi 
hasr-ı nazar, hasr-ı fikretmet, yani düşüncelerini ve hayallerini mevcudata bağlı olan, 
onun dışında kaynak kabul etmeyen insan, bu varlığı esas bilir, kaynak bilir, sonuç bilir, 
evvel-ahir bilir. Fakat bizim zenginliğimize bakın. Bu taraf doğrudur ama bunlar bizim 
emr-i nisbîlerimizi oluşturuyor. Yani insanda bir sistem var ki dışarıdan içeriye alma 
özelliğidir. Duygularla, fikirlerle, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şevk, 
sürur, lezzet, memnuniyet, iftihar, göz, kulak, burun, dil vs. ile dışarıdan alıyoruz. 
Dışarıdan sığır alamaz. Sığır otu alır, su alır. Onun yanında olan hadiseleri 
anlamlandıramaz, çünkü alıcıları yok. İşte bizim arka taraftaki alıcılarımızın olma 
yapısına, -yani zahirde gözdür, kulaktır ama- bunu alan dimağdaki tarafımıza 
tasavvurda emr-i nisbî deniliyor. Emr-i nisbîlerimizi dışarıdan alıyoruz. Bu acayip bir 
nimettir. Alabilmek mucizedir. Bunları içeriye aldık. Onları buraya hasretmişler, buraya 
gömülmüşler, o kadardır diyor. Aldığı kadarla düşünüyor. Biz ise; dışarıdan aldığımız 
emr-i nisbîleri fıtratımızda günahlarla bozulmamış olan sistemimizle veya vahiyle 
hallaç pamuğu gibi evirip devirip çeviriyoruz. Birbirine kıyas etme özelliğimiz var. Buna 
emr-i itibarî deniliyor. Yani emr-i nisbîleri aldık, vahiyle bunları hallaç pamuğu gibi 
çeviriyoruz, onları anlamlandırıyoruz. Mana-yı ismî ve mana-yı harfî. Sonra emr-i 
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itibarîlerle evirip çeviriyoruz ama o emr-i nisbî, emr-i itibarî hallaç pamuğu yapınca, 
ortaya çıkan şey à vahid-i kıyasîlerimiz oluştu. Dolayısıyla mevcudata dayalı bir 
serbest bölge değil, mevcudata dayalı bir düşünce yapımız yok, onun arkasında bir 
düşünce sahibiyiz. Çünkü vahiy ile serbest bölgedekini anlamlandırdık. Bu insanı böyle 
küllî yapıyor. 
 
Delili 32.sözde olan bir tesbitim: Çekirdekteki kanun ağaç yolunu takip ederek bilgi 
dağıtılmıyor. Çekirdekteki bilgi ağacı kullanarak dağıtılmıyor. Çekirdekteki bilgiler kablo 
tarzında değil, dalga olarak bilgi yayılıyor, ağacın her yerine gidiyor. Şimdi bu tesbitimi 
kullanacağım: Bir motosiklet sürücüsü kaza geçiriyor ve boğazdan aşağıya felç oluyor. 
Gâvur doktorları hastanede ona “maalesef, boğazdan aşağı artık oynatamayacaksın, 
bitti” diyorlar. Hasta inanmıyor, garip garip bakıyor ama şundan hiç usanmıyor ve 
yorulmuyor: hayal kuruyor. Hayalinde à ben düzeldim. Düşünüyor. Yataktan 
inebildiğini hayal ediyor. Hayalini de resimletiyormuş. Merdivenden indiğini, yataktan 
indiğini, kapıdan çıkıp, arabaya binip gittiğini hayal ediyor. Usanmadan, üşenmeden, 
yorulmadan günde yüzlerce defa hayal kuruyor. İşte neyi düşünüyorsanız, neyi 
hayal ediyorsanız à ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz. Bu sır bak nasıl olacak! 
Bu adam düşünerek bilgiyi ve o yürüme şeklini ve canlılığı şöyle olmuştur: mesela 
sporcu pat diye elini mermere vuruyor, eli kırılıyor. Ama konsantre olunca, bizde 
tefekkür, mermeri kırıyor, eli kırılmıyor. Mesela şehvet olsun, gadab olsun, hiddet 
olsun, tefekkür olsun, kuvve-i akliye hep yoğunlaşmak, odaklanmak, tefekkür etmek, 
tabir-i diğerle konsantre olmakla ortaya çıkıyor. Mesela ben bir şeye odaklanıyorum, 
taakkul. Artık gecem gündüzüm hep bu oluyor. Odaklandığın zaman sanki bütün 
mevcudattan gelen onunla alakalı frekansları alıyorsun, sende anlam buluyor. Yani 
radyon açık değilken bir sürü dalgalar var. Radyon açık olunca, seni buluyor, orda aktif 
oluyor, sese dönüşüyor. İşte bu adam hayal etti: yataktan kalkıyorum. Bütün 
hastalıklarda bunu kullanın. Kanseri bile böyle aşarsınız. Daha önceki rahat olduğu 
haleti hayal edince oraya dönüyorsun, o oluyorsun. Yapa yapa (bu şaka değil!) bu 
serbest bölge dalga yayıyor. Bedene “böyle yap” diyor. Yürümeyi komut veren 
dimağdır. Ayağa “yürü” diyor. “Ben yorgunum, iyi değilim, derse gidemem” dersen, asla 
vücud kalkmaz. Benim günlerim çok yoğun ve yorucu geçtiği için ben bunu 
kullanıyorum yani bir iki gün önce mutlu olduğum anı hayal ediyorum, canlı oluyorum 
ve bedeni böylelikle at gibi kullanırsın. 
 
Şimdi bu adam devamlı tasavvurunda, dimağında yürüyorum deyince, aklın.. aklın 
şöyle bir aptallığı var: hayal ile gelen bilgileri ve resimleri, realiteden gelen bilgilerden 
ve resimlerden ayırt edemez. Hayal ile kurduğun resimle de şehvetin çalışır, gadab 
çalışır vs. Bizatihi rastladığın hadise ile de şehvetin, gadabın çalışır. Yani hayal kurdun 
diye akıl ona “bu hayaldir, at kenara, ben aktif olmuyorum” demez. Kimyasal yapısı 
aktif oluyor. Hayal, hayal değil. Demek ki aklımız tahayyül ve tasavvurumuzla da 
çalışıyor, bizatihi bizim dışımızdaki hadiselerle de çalışıyor. 
 
Serbest bölgede “ayağa kalktım, yataktan indim”, vücuda komut veriyor à “Kalk!” 
Sinyal veriyor. Belden aşağı sinir yok ki. Nasıl ona ulaşacak? Ulaştığı zaman radyo 
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çalacak, frekansı gelse. Beyin merkez ya, dalgasını arıyor. “Kalk ayağı ey ayak. Kalk 
ayağa” diye komut veriyor. Devamlı bombardıman yapıyor. Kurbağa yavrusunu 
emzirerek, yedirerek, kusarak büyütmüyor à bakarak büyütüyor. Göz ile adam 
ölmüyor mu? Yarık deneyinde madde değişmiyor mu? Çekirdekten ağacı kullanarak 
bilgi aktarımı yapılmıyor, dağıtarak, temessül ettirerek, tereşşuh ettirerek değil, dalga, 
bilgiyi elektronik yayıyor, ağaç onu alıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Wifi gibi. 
 
Harika, aynen. Her gün yüzlerce defa “kalkıyorum, yataktan iniyorum” diye hayal 
ediyor. Ben iki üç defa yapsam, yorgunluğum gidiyor. 
 
Üç-dört tane örnek kullandım: çekirdek örneğini, yarık örneğini, kurbağa ve bu adamı 
kullandım. Şimdi bu beyin, akıl, serbest bölge sinyal veriyor ama frekansı bulamıyor ki 
çalsın. Arıyor, arıyor. Gittikçe kuvvet buluyor bu dalga. Boğazdan sinyal atlayamıyor. 
Bu sinyalin kapasitesini ve kabiliyetini, kalitesini, gücünü düşünerek, düşünerek, 
düşünerek kalitesini yükseltince, gırtlakta sinir yokken, dimağdan bildi aktarılıyor. Ve 
adam kalktı. Ama sinirler açık. Adam kalktı, giyindi, doktorların odasına gidiyor. 
Doktorlar gözlerine inanamıyorlar, cin çarpmış gibi duruyorlar. Adam hiç ses yapmıyor, 
gülüyor yani onları aşağılıyor. “Sizin tıp haricî bilgiye mahkûmdur” demek istiyor. Emr-
i nisbîlere mahkûmsunuz, realiteye mahkûmsunuz. Sanki tapu gibi, tıp dedi Kur’an dedi 
gibi. Tıp; ikide bir değişen bir şeydir, felsefedir, insanın yorumudur. “Sizin veri 
tabanlarınıza göre imkânsız ama başka bir veri tabanını aktif ettim ve aştım.” ABD’de 
“sinir tamir olmaz” bilgisi vardı. Onu kaldırdılar. “En geç ve uzun tamir olan sinir 
hücresidir” diye karar alıyorlar, çünkü düzelen var. Eğer kesinlikle sinir düzelmeseydi, 
hiçbir felç ayağa kalkmaması lazım. Birkaç tane de olsa, kalkan var. Bu da şunu 
gösteriyor: uzun vadeli sinirler de düzelebiliyor. Nasıl düzelir? İki yol var:1) O kuvvetli 
sinyalle iki sinir hücre arasına harç doldurdu veya 2) böyle dursun, bağlı olmaya gerek 
yok. Sinyal o kadar kuvvetli bağladı ki, hat kuruldu. Artık aktarmaya gerek yok, 
uydudan direk veriliyor. Direk vücuddaki hücrelere, karşılıklarına adam dimağdan emir 
veriyor ve vücud çalışıyor. İster sinir uçları bağlı olsun, ister olmasın. Bunu kanserde 
de kullanırsınız, ağrıda da kullanırsınız, her şeyde kullanırsınız. İnandığın gibi: “Ena 
inde zanni abdi bi” Hadis-i Kudsî (Sözler 34). “Bana nasıl inanırsanız, ben size 
öyleyim!” Bir Hadis-i Şerifte de “Hiç olmasa, ömrünüzde bir defa Allah’a nihayetsiz 
hüsn-ü zan edin.” Hüsn-ü zan demiyor, nihayetsiz hüsn-ü zan edin diyor. Allah, 
Allah’a yakışır gibi bana merhamet edecektir. En acımasız, ben bile kendimi 
affetmeyeceğim günahımı Allah beni affedecektir. Niye? Ben beni affetmeyebilirim 
ama Allah, Allah olduğu için beni affedecektir. Buna inanırsan böyle muamele 
göreceksin. 
 
Nokta-i Nazar: Akıl; mekânın bile sinyalini değiştiriyor. Yani buzun içindeki su gibi, 
burayı cennet yapacak sinyali getiriyor. Mevcudatın mesela müekkel meleğini 
gösterebiliyor. Yani sırf sinire münhasır değil bu tesbit. 
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Aynen, mesela adam hapishanede hayal ederek kafasını, secdesini Hacer-ül Esved’e 
koyduruyor. Bizatihi “başını Hacer-ül Esved’e koydurur” diyor. Üstad hapishanedeyken 
cumayı nasıl kılıyor? Tahayyül ve tasavvuru o kadar kuvvetli ki, bedenini orda temessül 
ettiriyor. Bu keramet gibi gözüküyor ama ben inanıyorum ki, bu fizikseldir. Kanununu 
yakalamış. 
 
Nokta-i Nazar: Kahvehaneye giren sigara kokusuyla dışarı çıkar, çünkü sirayet ediyor. 
Bu ortama giren, ilimle çıkar dışarı. Burada kendini yapılandırıyor. Fakat bu serbest 
bölge öyle bir şey ki, sirayeti de kesiyor. 
 
Jammer sinyal kesici gibi bu dersler sana yüklenecek şeyleri, şevkleri, heyecanı, 
serbest bölge kesiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Kaderde cebir kesinlikle yok. İradeli kader, ihtiyarlı kader denilince 
sanki birbirinden çok bağımsız gibi görünüyor. Ama Allah “ben kulumun zannı 
üzereyim” hadis-i kudsisi ile kaderimizi biz oluşturuyoruz. Ne kadar serbest bölgenin 
taakkul ile bağını kopartmazsak, o kadar iradeli kader ile ihtiyarlı kader beraber gider. 
Kopartırsak kesinlikle beraber gidemeyecek. 
 
 
 
 
 
Ve bu ikisinin (ihtiyarlı ve iradeli kader) cemi à taakkulde oluyor. İz’andan vicdana 
iniyor ya, vicdanda da irade, zihin, his, latife-i rabbaniye var. İradeli kader à vicdanda, 
çünkü hâli ve vicdanîdir diyor kadere. Vicdanîdir ama Kur’an’da herkes kendi kaderini 
oluşturuyor diyor. İhtiyarî kader à serbest bölgededir. İkisinin cem olduğu yer à 
taakkuldür. Berzahta cem oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölge dümendir demiştik. Kıble olan iradeli kadere gitmek için, 
ihtiyarlı kaderle ilişkilendiriyoruz. Dümen götürüyor kıbleye. 
 
Nokta-i Nazar: Lem’alar 190: “Evet herkes kâinatı kendi âyinesiyle görür. Cenab-ı Hak 
insanı kâinat için bir mikyas, bir mizan suretinde yaratmıştır. Her insan için, bu âlemden 
hususî bir âlem vermiş. O âlemin rengini, o insanı itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor.” 
 
Şualar 93’deki metnin izahı: 
• Fıtrî hediyeleri à Ey Rabbim sana mahsustur. 

Bunu  à tasavvurumla 
                    à imanımla             
• Tasavvurun makamına bakın!  

Tasavvurla, imanla takdim ediyorum. Demek yukarıya veri vermesinden olarak 
direk takdim edilebiliyor. 

Bir yıldız iradeli kader, bir yıldız da 
ihtiyarlı kader desek… 

sana takdim ediyorum. 
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• Mevcudatın fıtrî hediyelerini tasavvur manaya, kendi has kategorilere 
dönüştürüyor. Fıtratın tesbihatını bizim âlemimize dönüştüren tasavvur! 

 
Mesela tıp; beden dilini insan diline dönüştüren tercümandır. Fizik; tabiatın hadiselerini 
bizim lisanımıza dönüştürendir. Tasavvur da; mevcudatın fıtrî tesbihatlarını bizim 
âlemimize dönüştüren bir sistemdir. 
 
• Yine bu manada: 
     “bütün ziruhun ibadat-ı mahsusalarını tasavvur edip dergâh-ı İlahiye o ihatalı   
      manasıyla arzediyor.” 
     İbadat-ı mahsusalarını à tasavvur, tasavvur ediyor.  
     Bu tasavvurun kendisi takdim oluyor. 
 
Tasavvurun direk takdim özelliği de var. İlle verisini taakkule vermiyor. Normalde 
tasavvur; menfî veya müsbet verilerini taakkule veriyor. Ama direk de veriyor. Menfî, 
ademî olduğu için sirayet etmiyor. Hayırlar, hayırlı niyetler mesela nuranî olduğu için, 
sirayet ediyor. Dolayısıyla tasavvurdaki takdimin müsbeti vardır, şerri yoktur. Çünkü 
şer, ademîdir. Mesela “Vela teziru vaziretüv vizra uhra” âyeti sırrınca herkesin günahı, 
hatası kendisine aittir. Kimse kimsenin mesuliyetini yüklenmez. Yani dedenin günahını 
sana yüklemez. Ancak miras sahibi isen, borcu varsa, mirasından verirsin. Ama Allah’a 
karşı etmiş olduğu adak, günahlar, kusurları torununa, oğluna yüklemez. Yükleyen de 
zalim olur, çünkü Allah mezkûr ayetle bunu yasaklıyor. Öyle olsaydı, herkes herkesle 
mesul olurdu. Ama öyle değil! Herkes kendisiyle mesuldür. Dolayısıyla bu tasavvuru 
bilememekten sirayet ediyor diyor. Günahlar sirayet etmez, çünkü ademîdir. Şöyle bir 
şey olur: insandaki serbest bölgesindekiler tahayyül ve tasavvurun sirayetinden değil 
ama bazen aktif olabiliyor. Cezb olur, nefis onları sevdiği için. Yani nefs-i emmare 
devreye giriyor. Dolayısıyla tasavvurdakileri imandaki gibi müsbet olan şeyleri direk 
takdim edebiliyor. Hülasa: müsbetler sirayet ediyor. Menfîler, şerler, günahlar, ademî 
olduklarından à sirayet etmiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Vesvese Risalesinde zaten “yılanın âyinedeki sureti ısırmaz” deniliyor. 
 
Kastamonu Lahikası 249 da “sıkıntı bana sirayet etti” deniliyor. Sıkıntı; günah değil 
çünkü. Günah olsa, Üstada gelmez. Sıkıntı başka bir şey. 
 
İmanın bir sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti vardı. Bunlar her şeyde var.  

• İmanın sureti   à eylemdedir ve tasavvurdadır. Onu şeytan çalabilir. 
Serbest bölgeye mahsus olan imanı sekeratta alabilir.  

• İmanın kanuniyeti  à itikaddır.  
• İmanın hakikatı  à kalbdedir.  
• İmanın mahiyeti ise  à Allah’tadır. 
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Sekeratta alınan iman; serbest bölgesine has olan iman, taklidî iman, surette kalmış 
iman, pamuk ipliğine kalmış imandır. Mesela Firavun’un imanı surette olduğu için. “Kul 
euzu birabbinas, melikinnas, ilahinnas.” Rab-melik-ilah. 
 
İmanın hakikatı kalbdedir. Kalb-Arş-Kâbe à aynıdır. İmanın mahiyeti ise; Allah’ın 
zatının bir nurudur, esma ve sıfat değildir. İmanın kaynağı à mahiyet-i zatiyedir. İrade-
i cüz’iyenin (irade à vicdanda) sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulun kalbine 
koyduğu bir nurdur. Dolayısıyla sekeratta ne zaman iman çalınır? Surette kalan, taklidî 
iman çalınır. O da çalar değil, olabilir. Eğer bu adamın terkleri pek fazla yoksa, şeytanla 
haşri neşri varsa, yani arası çok iyise, sekeratta hiç şansı yok. 
 
Nokta-i Nazar: Orda zaten “itikad-ı kalbîsine göre gösteriyor” dedi. Tahayyüle 
hammadde desek, tasavvur hammaddenin şekil almış vaziyetidir. Fakat tasavvurdaki 
şekiller de itikaddan beslenerek suret alıyor. 
 
Evet, itikaddan veri vere vere, sureti de değiştiriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Zaten önceki derslerde demiştik. Meratibler çift taraflıdır. Tasavvurdan 
aşağısı beslendiği gibi, itikad da dönüp diğer mertebeleri besliyor. 
 
Sual: Mahiyet nerededir? 
Elcevab: Mahiyet; Allah’tadır. Zatında. Sıfatlarında da değil. 
 
“Çünki aradığımız hakikî tevhid, yalnız tasavvur’dan ibaret bir marifet değildir. Belki 
ilm-i mantıkta tasavvur’a mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymetdar ve 
burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdik’tir.” (Şualar 154) 
 
Marifet tasavvurda: Görüyor musunuz? Marifet à tasavvurda. İmanı tasdik’e getirdi, 
ilmî vücudunu. Tahkikî iman, hakikî iman à tasdik’te. İlmî mertebesi burada. 
 
Sual: Burada “marifet” ibaresi sanki “bilgi” ile eşdeğer gibi? 
Elcevab: Marifet ayrı. 
 
Sual: Marifetullah mı? 
Elcevab: Marifetullah değil. Mesela adam doktor. İmam-ı Gazalî bu mesleğe 
“zanaattır” diyor. Arabayı tamir etmek ne ise, bedeni tamir etmek zanaattır. Eğer 
Allah’a nisbet eder, Allah adına olursa, mana-yı harfî olursa, bu zanaat à sanat olur. 
Bu sanatın sanatkârı à Allah olur. O zaman zanaat à marifettir. Bu Allah ile 
irtibatlandırılırsa à marifetullah olur. 
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Sual: Marifetullah tasdik olabilir mi? 
Elcevab: Tasdik zaten ilimdir diyor. İlim tasdik’te oluyor. İlim; canlıdır, ruhludur, 
şuurludur. Sen ilim yapmıyorsun artık ilim seni koruyor. İlim wifi gibi dalga yayar ve 
seni şerlere karşı korur. Ben buna şahidim. Benim için gayb değildir, şuhuddur. Bana 
bir vesileyle onların reisine (rahatsız biri vardı 2004-2005 de) “Benden korkuyor 
musun?” dedim. “Senden hem korkuyorum hem korkmuyorum” dedi. “Niye?” dedim. 
“Beyaz sütunun az, kırmızı sütunun çok. Beyaz sütunun bizi öldürüyor ama güçlü 
olmadığı için fazla öldüremiyor. Kırmızı sütunun bizi deli ediyor, aklımızı karıştırıyor.” 
“Beyaz sütun nedir?” dedim. “Okuduğun Kur’an’dır” dedi. “Kırmızı sütun nedir?” dedim. 
“Ağzıma almak istemem o pis kitabı” dedi. Ben o zamana kadar haftada bir cüz 
okurdum, cemaate ortak olduğumuz için. O günden beri –çok tahrik oldum diye-ben 
her gün üç cüz okudum, inadıma. Şimdi ise elhamdülillah her gün bir cüz okuyorum. O 
bana sebeb oldu. Dertler bana derman imiş. Bak, şer bana nasıl hizmet etti. Haftada 
bir cüz yerine günde bir cüz okuyorum. İşte ilim; canlıdır, ruhludur, şuurludur ve dalga 
yayıyor. Biz zannediyoruz ki, biz cinleri görmüyoruz, onlar bizi görüyor. Aslında sen 
onların manyetik alanına girmezsen, onlar bizi görmüyor. “Sen gelirken öyle alev 
yayıyor ki, ona dayanamıyoruz, kaçıyoruz. Israr edersek yanarız. Bu senin beyaz 
sütunundur.” Mesela çap ne kadar tesir eder? Tek sayıdır. 1 metre, 3 metre, 5, 7, 9, 
19, 33, 99 metre yarıçapında dalga ile manyetik alanını alırsın. Kırmızı sütun ise 
dimağa aittir, okuduğun kitap. O onların kafasını karıştırıyor, onları deli ediyor. Beyaz 
sütun alevler yayıyor ve ısrar ederlerse onları yakıyor. Kırmızı sütun onların bütün 
bilgilerini karıştırıyor. 
 
Bunları duyduktan sonra şu metni bir daha dinleyin: 

Zan, şüphe, bilgiler, malumatlar, 
düşünceler, vehimler, marifetler 

 
• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. 
YO
L 

1. 
YO
L 

2. YOL 
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“Çünki aradığımız hakikî tevhid, yalnız tasavvur’dan ibaret bir marifet değildir. Belki 
ilm-i mantıkta tasavvur’a mukabil ve marifet-i tasavvuriyeden çok kıymetdar ve 
burhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdik’tir.” Burhan neredeydi? Evet akılda, 
taakkulde. “Burhanın neticesi olan” yani aklın neticesi olan à ilim denilen tasdik’tir. 
 
Sual: Marifet tasavvurda değil. Tasavvurda da marifet var ama tasavvurdaki marifet 
diyor metinde. Ben yanlış mı anlıyorum? 
Elcevab: Aşağıdan verdiği mi diyorsun? Marifet aslında akıldaydı, taakkulde ama 
suretini oraya vermiş olabilir. Daha önce okumuştuk sanki. Marifetin sureti tasavvurda, 
kanuniyeti taakkulde diye hatırlıyorum. 
 
Nokta-i Nazar: Bu cümle tersten okunursa, taklidî tevhid o zaman tasavvurda oluyor.  
• Hakikî tevhid  à Tasdik’te. 
• Taklidî tevhid à Tasavvur’da. 

 
Nokta-i Nazar: Marifetin malumatı tasavvurdu. Uygulaması, dışarıda vücud bulmuş 
şekli de taakkulde. 
 
Yok, hakikîsi taakkulde. Sureti dışarıda, tasavvurda. 
 
Sual: Mantık nerededir? 
Elcevab: Taakkulde. 
 
Burhan à aklın sıfatındandır.  
 
Metnin izahı: 
• Marifet  à tasavvurda 
• Burhan  à taakkulde 
• İlim       à tasdik 

 
“Çünkü insanlarda;  ebede uzanıp giden arzuları,  
                                                              emelleri ve 

kâinatı ihata eden tasavvurat ve 
                                         efkârları ve…” (Şualar 676) 
 
Sual: Tasavvur direk çekirdek. Evamir-i tekviniyenin bulunduğu nokta mıdır tasavvur? 
Elcevab: Sırf o nokta değil. Dur bakalım. Acayip heyecanlandırıyor, değil mi? 
 
Metnin izahı: 
• Kâinatı ihata eden tasavvurat ve  

                         efkârları.. 
     Kâinat à Arş’a kadardı. 
• Tasavvurat ve                                                              ikisini de aynı  
     Efkârları (Fikirlerin cemi. Fikirler. Düşünceler.)      makamda kullanıyor. 
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     Fikir yoldu. Tasavvurat da yoldur. Diğer mertebelere yol kurmaktır. 
    Sana tasavvur: kâinatın hulasa-i haritası. 
 
Demek tasavvur aynı zamanda yol vazifesini yapıyor.  
Tasavvurun; hulasa-i kâinat oluyor. 
 
Sual: Fikir taakkulün mu? 
Elcevab: Evet. Orda kendisini ifade ediyor. Tasavvurda da ifade ediyor. Marifet gibi 
geliyor. Yani orda icraat yapıyor. Suret-kanuniyet farkı. Mesela marifet de akılda ama 
tasavvurda icraat yapıyor. Tasavvurat çok acayip. Kâinatı ihata etmiş. Kâinatın sureti 
à tasavvurda! 
 

 
• Kâinatın sureti        à tasavvur. 
• Kâinatın kanuniyeti    à taakkul 
• Kâinatın hakikatı       à tasdik (ilim) 

 
Nokta-i Nazar: Bodrum kampında kardeş bana: “Abi, bir bak şuralara. O karşıdaki 
çamlara, ormana, her tarafa. Buralar bizi bekliyorlardı, vücuda gelmek için. Benim 
tasavvurumda eğer onların karşılığı olmazsa, ben onları vücuda çıkartamıyorum. 
Onlar, ademe gidiyor.” Ademi, mevcuda çıkaran à tasavvur! 
 
Evet, çok doğru. Bunu okumuştuk bence. Mevcudatı anlam veya anlamsızlaştıran; 
tasavvur (yukarda 35.maddede). Adem ve vücud yani. 
 

Zan, şüphe, bilgiler, malumatlar, 
düşünceler, vehimler, marifetler, 
kainatın ilmî sureti 

 
• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. 
YO
L 

1. 
YO
L 

2. YOL 
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Nokta-i Nazar: Tasavvura; kalbin sureti dedik. Onun da sureti bu kulak. Kulağımla 
görüyorum diyor, tesbihlerini. Yani suretin de sureti bu. Tahayyülde de; göz suretin 
sureti. 
 
Çok acayip. İki tane göz. Bir tahayyül, bir tasavvur. Allah-u âlem: biri kalbin, biri de 
ruhun mu? Bilmiyoruz. Neyin etrafını kazdığımızı da bilmiyoruz. Acayip bir hazine, tın 
tın ediyorlar ama… Kulak tasavvurda ya, kulak direk kalbe bağlı. Diğeri de dimağa 
bağlı. Ses; zamanı oluşturuyor. Mi’raç Risalesinde ilk önce kelamına sonra rü’yetine 
mazhar oldu deniliyor. Kelam à tasavvur. Rü’yet ise Basar’dır à ruhtur. Tahayyül de 
acayip bir umman. Birbirini ezemezler, yani kıyas edilemez. Hiçbiri (tahayyül ve 
tasavvur) diğerinden üstün değildir. Allah-u âlem (henüz bir şey demedim): sanki 
kafanın gözü yani ruhun gözü à tahayyül ve kalbin gözü à tasavvur. Alt veri 
tabanı: bütün organlar, duyular kafaya bağlı iken, kulak da oraya bağlı ama ses direk 
kalbe gidiyor (İşârât-ül İ’caz 78). Kalb; sesten direk etkileniyor. Nasıl ki ayakta su içince 
mide, ayakta iken düz pozisyonunda olduğu için, suyu direk bağırsağa geçiriyor. 
Münafık bahsinde geçiyor. “Niçin ve ala semihim ve ala ebsarihim de ilk önce semihim 
kullanılıyor” diye soruluyor. Çünkü kulak direk kalbe bakıyor, basar dimağa bakıyor 
diyor. Dolayısıyla mi’raçta ilk önce kelamına sonra rü’yetine mazhar oldu deniliyor. 
Kelam; Levh-i Mahfuzda. Rü’yet à Kab-ı Kavseyn’de. Hakikatlara, vahye ilk muhatab 
kulak. Cebrail’i görmüyoruz ki. “Elhamdülillahi rabbil alemin.” Vahye ilk muhatab olan; 
kulaktır. Kimdir bu? Kalb. Kalbe geliyor. İtikad ve iman olduktan sonra âleminde basar 
devreye giriyor; tahayyül. Dolayısıyla dimağın iki gözü gibi ama kesin demiyorum. 
Kalbe ve ruha bakan gibi. 
 
Nokta-i Nazar: Kelam ve rü’yet; aslında ikisi bir gibi. 
 
Bir şeyi hayal edin de mekânı olmasın. Mümkün değil. 
 
Sual: Önceki derslerde vahyin ilk muhatabı dimağ olduğunu öğrendik ama şimdi kalb 
dediniz? 
Elcevab: Tabii ki ilk dimağa geliyor. Vahiy; taakkule bakıyor. Vahye muhatab olan 
taakkul ama kulakla duyuyorsun. Muhatab olmadığını duymuyorsun. Mesela ezanı 
duyuyor ama çekip gidiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Rü’yetine ve kelamına diyoruz. Aslında ikisi aynı anda oluyor. Bunun 
delili nedir? Mevcudatın pencereleriyle Vacib-ül Vücud’a bakıyorlar. Kimisi kelama 
bakıyor. Senin nerden baktığın önemli. Sen neye bakıyorsun? 
 
“…bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürur-u zamanla değiştirdiği muhtelif maddî suretlerin 
içtimaından tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir. Bir ateşin süratle tedvirinden hâsıl 
olan daire-i vehmiye gibi, her şeyin tarih-i hayatını bildiren ve kadere medar olan ve 
mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret, makuledir.” (Mesnevi-i Nuriye 34) 
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Nokta-i Nazar: Makuleyi işlemiştik. Bütün hepsinin bu suratta cem olması. Mesela ben 
şimdi 39 yaşındayım. Burada 39 yok, hepsi var. Ben onları zamanla fark ediyorum. 
Aslında zaman bize mekânlık yapıyor. Benim çekirdeğimi zaman suretlere bürüyor. 
Hâlbuki hepsi aynı yerde. Sen zamandan kalb ve ruh hayatına geçebilirsen, zaten 
hepsi aynı. Bir şey fark etmiyor. 
 
Makule: Ben senelerce meşgul oldum. Hücrelerimiz senede iki defa değişiyor. Bir 
senelik hücre yok yüzümde. Ama sana bakılınca on beş yaşında denilir mi? Otuz 
küsürsün. Niye on demedi? Öyle bir surat yok ki. Otuz senelik hücre var mı peki? Ki 
yaşlı olsun? Peki, yaşını gösteren kimdir? à makule. Makule şu: Ocak 1 de doğdun. 
Bir dahaki ocağa geçerken 1) fiillerimizi, 2) düşüncelerimizi, 3) kalbimizdekileri ve 4) 
ruhumuzdakileri tencereye at. Karıştır. O bütünsel à bir sene. Bir senenin hâleti, hâlet-
i ruhiyesi. Senin otuz tane var. Her senenin bir hâlet-i ruhiyesini yani otuz tane hâlet-i 
ruhiyeni tencereye koy, karıştır. Otuz tane hâlet-i ruhiyenin cemi à senin suratına 
yapışmış. Buna makule denilir. Suratımda ne var peki? à Otuz senelik fiil, dimağ, kalb 
ve ruhun bütünselliği var. Bu bedene, bu maddeye içsel âlem yapıştırıyor. Ondan sonra 
maç değişiyor. 2:1 iken gol oluyor. Tabela değişiyor. 3:1 oluyor. Tabelayı (suratı) 
değiştiriyor. “Elsinetikum ve elvanikum” Bunlar; makuledir. Bu suratınızdaki simalar 
buralı değildir. Burada iken buralı değil. Bu tarikatçı, bu nurcu, bu Fransız, bu Alman 
nasıl ayırıyorsun? 
 
Nokta-i Nazar: Simamız; mazi ömrümüzün tereşşuhu oluyor. 
 
Evet, hepsi var. 
 
Sual: İstikbal de var mı? 
Elcevab: İstikbali koymadım, çünkü simalar değişiyor ya. Yani günahkâr yaşıyor ama 
sonra değişiyor. 
 
Eğer göze biraz dikkat edersen, istikbal de var. Çünkü mazi; istikbalin aynasıdır. 
 
Sual: Suratımız, tahayyül ve tasavvurun da suretidir denilebilir mi? 
Elcevab: Evet. O otuz senelik karıştırdığımız tencere à serbest bölgedir!  
 
Nokta-i Nazar: Ateşte döndürüyoruz ya. O dönen yerde sen nereye bakıyorsan, orda 
hepsi var. Şu anda sen orda, ben buradayım. Sen burada değilsin. Sen burada 
olduğunu iddia ediyorsun. Burayı görmek istiyorsun.  
 
Evet. Aslında neyi tahayyül ve tasavvur ediyorsan, sen ordasın. Hatta öğretmen 
öğrenciye demiyor mu: “Oğlum, derse gel.” “Öğretmenim, buradayım.” 
 
“…bir şeyin yaşadığı bir ömürde mürur-u zamanla değiştirdiği muhtelif maddî suretlerin 
içtimaından (koy tencereye dedik) tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir. (vehim à 
tasavvurda).” 
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Bir odunu yaktım ve hızlıca çevirdim. O kadar hızlı çevirdim ki, ateş daire şeklinde 
görünüyor. Tek tek iken, biz bütün bir daire olarak görüyoruz. 
 
“Bir ateşin süratle tedvirinden hâsıl olan daire-i vehmiye gibi, her şeyin tarih-i hayatını 
bildiren ve kadere medar olan ve mukadderat-ı eşya denilen şu ikinci suret, makuledir.” 
Aslında suretin üzerine yapıştırılan ikinci surettir; makule. 
 
Nokta-i Nazar: Birinci suret herhalde fıtrî olan. Fıtrat-ı selime ile fıtrat-ı seniyye gibi. 
Fıtrat-ı asliye à fıtrat-ı selimedir. Yani fıtratımız birinci suretti ama biz ikinci surete 
dönüştürüyoruz. 
 
Aynen. Birinci şuur, ikinci şuur gibi. 
 
Metnin izahı: 
Nasıl “bir ateşin süratle tedvirinden hâsıl olan daire-i vehmiye gibi”, o ateşin ara 
boşluklarının da toplamını vehim yapıyor, bütüncül olarak gösterir.  Yani tak tak tak 
diye tek tek’leri bir görüyoruz. Bu ara boşluklarını doldurup tek yapan à vehim. 
 
Nokta-i Nazar: Vehim bunu yapınca, bende vücuda çıktı. Yoktu ama var oldu. Artık 
var. Bende bir vücud oluştu. İçeriye girdi. İçeriğe girerek benim tasavvurum, imanım 
ve itikadımla bir vücud oldu. Tekler daireye dönüştü. 
 
Nokta-i Nazar: Hem yapıyor hem yaparken izletiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Hasan abi Almanya’da yaşadığını anlatmıştı. “Köpeğinize çok 
benziyorsunuz” demişti. Kadınla köpek bire bir birbirine benziyordu. Köpek 
değişmeyeceğine göre! Tasavvurla değiştirmiş! Tasavvur, simayı da değiştiriyor! 
 
Aynen, mesela korkunca, kâğıt gibi oluyorsun. Eğer ben Kur’an okumamışsam, 
yanımda kalan yeğenim suratımın siyah olduğunu söylüyor. Birbirlerine çok dikkat 
edenler bilir. Neyi düşünüyorsanız, o da simanız da gözüküyor. Mesela namaz kılan 
kılmayan, zina yapan yapmayan, zekât verip vermeyen hepsi simada gözüküyor. Allah 
diyor: “Elsinetikum ve elvanikum. Simahum fivucuhihim min eserissucud.” 
 
İzahın devamı: 
Tasavvur à sistem. Buranın hükmü olan vehim ara boşluğunu bırakmıyor. Hem 
zamanı hem de mekânı kaldırıp sanki bütün zamanları ve mekânları anda bindirip sana 
gösteriyor. İnsanın mürur-u zamanla değiştirdiği muhtelif maddî suretlerin içtimaı 
tasavvurda cem edilmiş! Araya boşluk atmak, boşluğu kaldırmak, mekânla ve 
zamanla oynamak à vehim yapıyor. 
 
Mesela geçmişe dalıyorsun, psikolojin bozuluyor. Çünkü bozulmuş bir ana geçtin. Tam 
tersi: mutlu bir ana geç, mutlu olacaksın. 
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Sual: Tasavvur bütün suretleri cem etmiş. Benim ferd-i aherim olmuyor mu? 
Elcevab: Ferd-i aherlerin toplamıdır. 
 
Sual: O zaman bu benim Azrail’im de oluyor? 
Elcevab: Evet, her şeyin oluyor. 
 
Sual: Sekeratın da orda? 
Elcevab: Evet. Sekeratın da orda oluyor. 
 
İzahın devamı: 
Tasavvurdaki vücuda à makule deniliyor. 
“tasavvur edilen bir suret-i vehmiyedir”  
 
Nokta-i Nazar: Sözler 474: “Hayat zannettiğin hâlât, yalnız bulunduğun dakikadır.” 
 
Nokta-i Nazar: Tasavvurlarımın hepsini ben cem etsem, ben neyi göreceğim? à 
Ben’i. O benim Rabbim oluyor! Rabbimi göreceğim. Rabb-ül âlemin değil, Rabbim. 
 
Evet, aynen. Herkesin Rabbi, hususî dünyasının oluşturduğudur. Sekerat da orda 
oluyor. Şu anda insanların ekserisi sekeratta. Şu anda imanı kazanma veya kaybetme. 
 
Nokta-i Nazar: Aklı devre dışı bırakanlar, sekeratımızdır. 
 
Evet, çünkü sekeratta, ölüm anında, dünyada değilsin. Vasiyet, tövbe, iman kabul 
edilmiyor. Ahirette de değilsin. Taakkulden aşağısı kopmuş. Aklı devre dışı bırakan 
her şey à seni sekerata atıyor. 
 
Sual: İnsanlar derken Müslümanlar mı yoksa hepsi mi? 
Elcevab: Kâfirin zaten sekeratı yok. Müslümanı kastettim. 
 
Serbest bölgede yaşayan, sekeratı yaşıyor. Bitmiş, can çekişiyor. Sudan çıkmış balık 
gibi. Biraz sonra gidecek. 
 
Sual: Mahşerde herkes ismiyle, resmiyle, cismiyle deniliyor ya. Makule olan hangi 
taraf? 
Elcevab: O, Rabbi. Rabb-ül âlemin değil. Allah değil. Herkesin Allah’ı bir. 
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Sual: Yani gözükme şekli, bütünsellik ile…? 
Elcevab: Mesela Rahman, Rahim, Kerim, Adl, Gafur, Latif, Hakîm vs. esmalar sende 
tecelli ediyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allah Resulünde asm bütün esmalar en zirvede tecelli ediyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı aliyeler 

3. 
YO
L 

1. 
YO
L 

2. YOL 

Herkesin hususî Rabbini oluşturuyor. 

Rahman  Rahim Kerim Adl  Kuddüs  Onun da Rabbi, yoksa hâşâ 
Rabb-ül alemin değil. 

Adl  Rahman  Rahim Kerim Kuddüs  

Senin Rabbin, ki Cennette göreceğin Rab bu! 

Bütünü: Rabb-ül Alemin 

Bunlar da 
başkalarınınkiler 

Sırf mide ve 
uçkurluk olan 
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Allah Resulü asm esmaların nihayetsiz mertebesine mazhar ama esmanın vacib tarafı, 
bu mahlûktur. Asla Rabb-ül âlemin olmaz. Zaten “Rabbimi şöyle gördüm” diyor, Rabb-
ül âlemin demiyor. 
 
Nokta-i Nazar: İnsanda edep denilen şey, bunların son şekil almış hali. Esmaların 
hududları dairesinde bir mahz-ı edep vaziyeti takınmak.  
 
Evet. Edep denilen, bunların son eylemsel hali. Haddini hududunu bilmek; edep 
takınmaktır. Esmalara mazhariyet nisbetinde haddini bilirsin, hududunda kalırsın ve 
eylemde gösterirsin. 
 
Nokta-i Nazar: Sünnet-i Seniyeye uyduğun vaziyettir; edep. 
 
Aynen. Ne kadar Sünnet-i Seniyeye muhatab olmuşsan, çünkü o eylemsel halidir. 
 
 
08.09.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
 
 
 
 
 
 
  



  

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 85 
Taakkul -9 Tasavvurda mısın 
yoksa taakkulde misin? 
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Bu dersle ne kârımız olacak?  
1.İmanımız taklidî mi tahkikî mi? Bu çıkacak. Sen göreceksin. 
2.Serbest bölgede misin yani hususî dünyada mısın yoksa umumî dünyada mısın? 
Onu anlayacaksın. 
 
Yani: 
1) Tahkikî imana mı sahipsin, taklidî imana mı? Bu sana ne getirecek? Şeytan, hususî 

dünyasını yaşayan, serbest bölgede olan, taklidî imanı yaşayanlara musallat olur. 
Rabbimizin tabiriyle “Benim hakikî (ihlaslı, muhlis) kullarıma sen dokunamazsın”. 

 
Sual: Ya o ya o mu olması lazım? İkisi birlikte olamaz mı? 
Elcevab: Tahkikî’ye geçince taklidî zaten içinde. Üniversite diploması olana ilkokul 
diploması ver denilmez. Anne-babaya, Ahmed-Mehmed’e, hocaya, âlime, şeyhe bağlı 
olan iman à taklidî iman oluyor. Bağlı olduğu varsa var, yoksa yok. Kendi ayağıyla 
yürüyemiyor, bağlı. Tahkikî iman ise; bizzat kendisini kendisi yönetir. Üstada, şeyhe 
vs. bağlılığı atmış olmuyor ama kendi âleminde oturmuş oluyor. 
 
Sual: İbrahim as’ın tahkikî imanı vardı ama dört kuş meselesi neden oldu? (Haşre 
imana yakîniyet meselesi) 
Elcevab: Bu kıssada taklidî imandan tahkikî imana geçmenin serüvenini anlatıyor. 
Kur’an bize bu yöntemi anlatıyor, yoksa onun şüphesini bize aktarmak için anlatmıyor. 
Taklidî ve tahkikî imanı koyuyor, kategorize ediyor, tahklidîden tahkikîye nasıl geçiyor, 
onun yöntemini söylüyor. Nasıl akıl yürüttüğünü anlatıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Âyât-ı tekviniyelerle görülen taklidî iman. Âyât-ı tekviniyelerle sendeki 
evamir-i tekviniyeleri birleştirmeyle tahkikî oluyor. 
 
2) Sen serbest bölgeden mi bakıyorsun yoksa? Vahiy akla geliyor. Vahyin dört 
mertebesi var: sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti.  
 

• İmanın mahiyeti à Allah’ta C.C. İman; Allah’ın zatının bir nurudur. 
• İmanın hakikatı      à ? 

 
Hakikat; esmalarda. Esmaların bütünlüğü. Kâinat, iman. Arş à onun bizdeki karşılığı 
kalb. 
 
Sual: İmanın mahiyeti, mahiyet-i zatiyede mi? 
Elcevab: Evet. 
 
Sual: O zaman hakikatı şuunatta, kanuniyeti sıfatta, sureti esmada olmalı? 
Elcevab: Bu vacibde böyle. Bu doğru. Şimdi insanda yapalım. İman mahlûktur à bu 
bizdeki. Ama kaynağı Allah’ta olan “irade-i cüz’iyenin sarfından sonra irade-i külliyenin 
mü’min kulunun kalbine koyduğu bir nurdur” (Sa’d-ı Teftazanî’nin tarifi bu). Bize 
koyduğu nur ise, iman da hem nurdur hem kuvvettir à bu tarafı mahlûk. İnsanda 
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imanın mahiyeti yok. Çünkü mahiyeti mahlûk değil. İmanın mahiyeti insanda değil. 
Hakikatı nerde? Bunun bulmak çok zor. Her şeyin yok olduğu, aslına dönüştüğü şey: 
o da Mec’ul.  
 

• İmanın hakikatı à Mec’ul’de (Kab-ı Kavseyn). 
 
Her şeyin yok olduğu, herkesin Rabbi ile mülaki olduğu. Peygamber asm kelamına ve 
rü’yetine mazhar oldu, gayb kalktı, Rabbini gördü. Kendi Rabbini gördü. Rabb-ül 
âlemini değil. O Rabbi olduğu yer, Kab-ı Kavseyn à imanın hakikatı olduğu yer. 
 
Sual: Gayb kalkınca iman denilmez, çünkü iman gaybadır? 
Elcevab: Ne olursa olsun mahiyeti hep duruyor. Peygamber asm Allah’ı gördü ama 
iman kalkmadı. Hala iman var. İman gaybaydı? Hakikatın gaybı mahiyettir. O kalkmaz. 
Hiçbir zaman kalmaz. Peygamber asm Allah’ı gördü ama hangi Allah’ı (tövbe) gördü? 
Esmadaki Allah’ı. Sıfattaki değil ki, şuunattaki değil ki. Hele mahiyet-i zatiyedeki Allah’ı 
Allah’tan başka bilen yoktur. Kur’an’ın bize tarif ettiği Allah à esmadaki Allah. Sıfat, 
Şuunat ve mahiyetteki Allah’ı bilmiyoruz ki. Allah’ı en iyi bilen Allah’tır. 
 
Nokta-i Nazar: Mec’ulde nur ve mana yönleri vardı. Mana yönü mahiyete bakıyor. Nur 
yönü hakikata bakıyor. 
 
Aynen.  
 

• İmanın kanuniyeti à Kalb 
• İmanın sureti         à İtikadda. 

 
Taakkuldeki akla vahiy geliyor. Akıl bunu kabul ederse, malum itikada doğru geliyor. 
Serbest bölge à herkesin hususî dünyası. Herkes hususî dünyasında yaşıyor. Gayr-i 
ekseriyeti, yani çok azdır serbest bölgenin dışından taakkulden bakan. Dünyada 
yaşadığını zannediyor. Dünyadaki, kendi âleminde yansıyan küçük dünyasında 
yaşıyor. Kabir bu. Kabirde yaşıyor. Mezar-ı müteharrik. Ölmüş de ağlayanı yok. Bunu 
sokaktakilerde zannetme. Hepimiz kısmen hususî dünyamızı yaşıyoruz. Umumî 
dünyayı yaşadığımızı zannediyoruz. Sen kendi küçük dünyanı yaşıyorsun.  
 
Serbest bölge şekli kafanda. Tahayyül mekânı, tasavvur düşünceleri yani düşüncelerin 
öncesi sonrası konulmasıyla zaman oluşuyor. İlim gibi değil düşünceler. Düşüncelerde 
sıralama var. İlimde sıra yoktur. İlim; tasdik’te. Düşüncelerde, bilgilerde, malumatlarda 
sıra var. Bunlar da tasavvurda. Ben şu anda son sözde diyeceğimi şimdi diyemem. 
Sıraya koyuyorum. Bu düşünceler hep tasavvurdadır. Daha ilime geçmedim. Sende 
oluşan à ilim oluyor. Ben düşüncelerimi, bilgilerimi aktarıyorum, sende sırasız oluyor. 
Mesela şöyle: çekirdeği toprağa attık. Filiz verdi. Mayıs bir, otuz sene sonra çıkan bir 
filiz var. İlk filizle son filiz hali otuz sene geçmiş ağaçta. Çekirdekte ilk filiz ile son filiz 
yok mu? Var. O zaman çekirdekte zaman yok. Ağaçta zaman var. Tasavvur ağaç gibi; 
emr-i nisbîler, emr-i itibarîler. Tasdik; çekirdek gibi. Onun için ilim; canlı, ruhlu ve 
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şuurludur. Elde edilen ilim seni mesela koruyorsa, ki Hz Ali ra “Malı sen korursun, ilim 
ise seni korur” diyor. Sen sıkıntılara giriyorsan, ilmin yok henüz. “Ama abi, bir sürü 
bilgim var.” Bilgin var canım ama ilmin olsaydı, o psikolojik sorunu yaşamazdın. Çünkü 
ilim; canlıdır, ruhludur, şuurludur. 
 

 
Sana devamlı katkı yapar. “Yapma, açma şu televizyonu, girme şu youtube’lara” der. 
Yine de girersen, sıkıyor seni. İlim yapıyor bunu. Hutbe-i Şamiye 77 de hırsız elini 
uzattığı zaman hırsızın elini kesen ayet gelir ve hırsızlıktan vazgeçer diyor. O düşünce 
değil, ilimdir o. Mesela tam videolara girerken bir sıkıntı olur. O ilimdir işte. 
 
Sual: Bilgi unutulmaz mı? 
Elcevab: Bilgi unutulur. İlim unutulmaz. Bırakmaz hiç. 
 
Ben niye sıkılıyorum? Hususî dünyandasın da ondan. 
 
Sual: Nazarında fena memlekete düştü dediği yer mi serbest bölge? 
Elcevab: Evet. 
 
Yeni tesbitim:  

• Tasavvur à Delil 
• Taakkul      à Burhan 
• Tasdik        à Hüccet 

 
Üç ana renk ve dimağ: Fotonda, güneşten gelen parçacıkta yedi tane renk var. Hepsi 
aynı oranda olduğu için beyaz gözüküyor. Maddeye, dünyaya girer. Çiçek, yaprak vs. 
ne ise kendine gelen o fotondan altı tane rengi yutar, bir tanesini gösterir. Sözler 337 

 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  (ilim) 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Taakkul (berzah) 

(Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 

Zan, şüphe,  
bilgiler, malumatlar, 
düşünceler, vehimler, 
Delil 

 

  

 

Hususî dünya 

 

Vahiy 

Hüccet 

Burhan 
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de: “Şu temsilimiz o kavle göredir ki; çiçeklerin süslü renkleri, Güneş’in ziyasındaki yedi 
rengin istihale-i in’ikasiyesinden neş’et ediyor. Ve bu kavle göre çiçekler dahi Güneş’in 
bir çeşit âyineleridir.” Doğada üç tane ana renk var. Dimağda da üç tanesi: tahayyül, 
tasavvur, taakkul. Bunu psikolojiye kullanacağım. Kafa nasıl çalışıyor. Doğadaki üç 
ana renk bütün renkleri çıkartıyor. Bu üçü her şeyimiz: kırmızı, mavi, sarı. Bir deney 
yaptım: üç ayrı bardağa su koydum ve her bardaktaki suyu sulu boyayla farklı renk ile 
boyadım. Bir bardakta kırmızı su, bir bardakta mavi su, bir bardakta da sarı su oldu. 
Sonra bir kâğıt alıp bir ucunu bir bardağa, diğer ucunu da diğer bardağa koyarak iki 
bardak arasında peçete kâğıt ile bağlantı yaptım. Sarı ve kırmızıyı, sarı ve maviyi, 
kırmızı ve maviyi bağladım. Çıkan şu oldu: 
 

                             
 
Ana renkleri yani sarı, kırmızı ve maviyi karıştırdım à siyah çıktı. Ara renklerle beraber 
yani sarı, kırmızı, mavi, turuncu, mor ve yeşili aynı oranda hepsini karıştırdım à beyaz 
çıktı. Temelde beyaz diye bir renk yok. Altı renk bir anda vurursa, hiçbir renk galip 
değil. Gözüken beyaz, yedinci renk. Üç temel renk: tahayyül, tasavvur, taakkul. Biz 
hep burada oynuyoruz. İster tevhid de, ister psikoloji de. Bu dersler hayatın ta kendisi. 
Hayattan kopuk ders yok.  
 
Tahayyül hangi renge girer? Kırmızı mı, sarı mı, mavi mi? Mavi à taakkul. Bunda 
şüphemiz yok, bu kesin. Taksiler sarı renktedir. Anlamı şu: Bu arabaya çok bağlanma, 
birazdan ineceksin. Sarı renk; fanilik duygusunu verir. Fanilik yani önceliği, sonralığı 
devamlı değişendir. Sarı à tasavvur. Kırmızı; canlılıktır, hareketliliktir, tahayyülle çok 
benziyor, tahayyülü aktif ediyor. Mesela insan düşüncelerle mi daha çok aktif olur 
şekille mi? Şekille. Renklerin yerini değiştirebiliriz. Sarıyı tasavvura koymamın sebebi, 
tasavvurda düşünceler sıralıdır, devamlı akar. En kesif olan da en cami’dir. Kırmızı en 
cami’ olandır. Tahayyül de tasavvurdan daha kesiftir. Bu ne işime yarayacak? Ara 
renklerini tamamen biz yapıyoruz! Ara renkleri biz dolduruyoruz. Mordur, yeşildir. Neyi 
hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan à ona dönüşüyorsun, o oluyorsun. Düşüncelerin 
gücü var. Biz bu temelleri karma yapıyoruz gündelik hayatta. Psikolojik sorunu olana 
diyorum ki: “Bak, senin seyrettiğin, baktığın her şey sende kırmızı. Biraz sonra aklî 
bilgilerin gelecek. Bunlarla seyrettiklerini birleştirdiğin zaman, mor olacak.” Yani altı 
tane hâlet-i ruhiye yaşıyorsun. Devamlı değişken. İnsanın duygularının, fikirlerinin 
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değişmesinin sebebi bu üç ana renk (tahayyül, tasavvur, taakkul) dışında ara renklerde 
toplanıyor. Bu sefer insan şaşırıyor. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, turuncu ve mor. “Ne 
oldum ya” diyor. İnsanın duyguları, hisleri, düşünceleri devamlı oynaktır. Sığırın morali 
hiç bozulmaz, çünkü ne dışarıdan etkilenir ne de içerdeki sistemle yapılandırır 
kendisini. Değişken olan insandır. “Niye sıkıldım?” diyor. Niye sıkılmayacaktın ki! 
Devamlı âlem değişiyor. Sen nasıl sabit duracaksın? “Abi, bir şey değiştiği yok, ben 
buradayım” diyor. Burada durduğunu zannediyorsun. İmam-ı Ali ra “Kendini basit 
zannediyorsun. Oysa bütün âlem sende dürülmüş” diyor. 
 
Vahiy geldikten sonra eğer bu akıl vahye bağlıysa, hususî dünyadan çıkmışsınız. 
Dışarıdan hususî dünyaya bakıyorsun. Hususî dünyadan çıkmanın yolu à vahye tabi 
olacaksın. 
 
Sual: Renkler kayıp mı oluyor? 
Elcevab: Evet, kayboluyor. O zaman renk yok. Benim sabit değerlerim var, namazım 
var, zikrim evradım var, şu var bu var, niçin bazen sıkılıyorum? Kardeşim, bazen ara 
renkleri de yaşaman lazım. 
Misal: 

                                                   
        
Pilot kuleye göre gidecek. Kule; itikaddır yani Kur’an. Ona bağlıysa uçuyor. Eğer vahiy 
akla geldiği zaman, akıl bunu kabul ederse. Kabul etmek yetmiyor. Eğer tabi olursa, o 
nisbette hususî dünyadan çıkıyor. Yani hususî dünyanın dışından bakabiliyor. 
 
Sual: Dersten önce şahs-ı manevîden bahsettiniz. Şahs-ı manevî mi beni oradan 
çıkarıyor? 
Elcevab: Evet. İki tane şahs-ı manevî var. Mesela doğru yerde, doğru zamanda, 
doğru insanlarla, doğru iş yaparsam, benim şahs-ı manevîm oluşuyor. Herkesin bir 
şahs-ı manevîsi var. Yani atomun dışında sizin üzerinizde bir tesirim var. Menfî veya 
müsbet. Kimisi küfür eder bana, kimisi takdir eder. Senin âleminde ben varım ya, o 
benim şahs-ı manevîmdir ki, Kur’an “kardeşinizin etini parçalamayın”. Cesedini 
parçalamıyorsun ki. Kardeşinin etini çiğ yemiş gibi oluyorsun onu gıybet edince. 
Neresini yiyorsun? O ölmüş adam. Dolayısıyla bir insanın şahs-ı manevîsi var, bir de 
cemaatin şahs-ı manevîsi var. “Cemaatin şahs-ı manevîsi cemaatin ruhu 
hükmündedir” diyor (Mesnevi-i Nuriye 102). Her bir dinî cemaatin veya evin bir şahs-ı 
manevîsi var. Şahs-ı manevîsi o evin ruhudur, cemaatin ruhudur. 
 
“Bu dersler bana ne getirecek” mevzusunun 3.noktası: 

dümen 
Pilot 
(İltizam)  

Kule (İtikad) 

İz’an 

tahayyül 
tasdik 

tasavvur 
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3. Ben konuşurken tasavvurda mıyım, taakkulda mıyım? Ben tasavvurda mıyım 
bilmezsem, karşıdaki tasavvurunda mı hiç bilemem. Eğer ben tasavvurdan 
çıkarsam, taakkulde olursam, karşıdaki adam tahayyülle mi konuşuyor, 
tasavvurda mıdır, hususî dünyada mıdır yoksa umumîde midir à o zaman 
anlarsın.  

 
Sual: İmanımı şeytan nerede çalar? 
Elcevab: Hususî dünyada isen, imanın her an tehlikede, çalacak. İmanın sureti à 
serbest bölge. İmanın suretine şeytan musallat olur. İmanın kanuniyetine, hakikatına 
asla onun hayali bile ulaşamaz. İmanın suretine şeytan “su getireceğim, Muhammedi 
inkâr et” diye sekerat anında bir sürü şeyler söyler. İmanın suretinde isen, senin imanın 
tehlikede. Ümmetine çözüm üretmek için Peygamberimiz de imanından endişe etmiş. 
Böyle hâletler olacak ki bize örnek olacak, çözüm üretecek. Mesela sihir de tesir etmiş. 
Benim de vs. sebeplerle psikolojim dibe inmeseydi, ben psikoloji ile ilgili çıkarımları 
külliyattan yapabilir miyim? 
 
Dimağda imanın sureti   à Serbest bölgede. 
                             kanuniyeti    à Taakkulde 
                             hakikatı        à İz’anda 
                             mahiyeti       à İtikadda. 
 
Şahs-ı manevî: Şeytan serbest bölgede cirit atıyor. Şeytan, kâfir cinler, ervah-ı 
habiseler, mevadd-ı şerireler serbest bölgeye müdahale edebiliyor. Mesela adam 
cemiyeti yaşıyor, adam masondur, adam dinsizdir, adamın siyasî partisi var. O 
bulunduğu yerin şahs-ı manevîsini temsil ruhu hükmünde olan ervah-ı habise diye 
geçiyor Şualar ve Mesnevi’de. Mesela adam zındık bir grupta (mason, lions vs. 
kulüplerde). O cemaati temsil ettiği kişilerinin ruhlarının bir araya gelmesiyle ortaya 
çıkan ervah-ı habise, şahs-ı manevîleridir. Şeytana mukabil ve zıddı olan melek de 
serbest bölgeye atıyor. Müslüman cinler, ervah-ı âliyeler, bulunduğunuz cemaat. 
Cemaatin ferdlerinin aklını, kalbini, ruhunu, doğru fiillerini (menfîsi yok) à bunları bir 
kazanda karıştır. Bu karışımdan ortaya çıkan şahs-ı manevî o cemaatin ruhu 
hükmündedir. İlle atom olması şart değil. İşte o cemaatin şahs-ı manevîsi himmet 
eder, sekeratta sana yardım eder, kalbine ilhamı koyar. O şahs-ı manevî à ferid 
makamındadır diyor Üstad. Ferd asrı kalktı. Bu asırda Kutb-ul azam vs. yok artık. O 
eskidendi. Gavsiyet ve Ferdiyet eskidendi. Şimdi şahs-ı manevînin oluşturduğu bir 
ruhanî şahs-ı manevî var. O kâmil. Çünkü evinde televizyon olanda evliyalık, 
gavsiyetlik mi olur? Eskide İslami cemiyetlerde kalbimiz inkişaf etmiyor diye, İslam 
cemiyetini terk edip mağaraya girenler ancak o manevî hâleti kazananlardır onlar. Sen 
ise, evinde televizyon olacak, gelinin, kızın cirit atacak da, ferdiyet ve gavsiyet olacak. 
Öyle bir şey olur mu? Bu kanun-u İlahiye zıttır. Peki, mahrum mu olacak? Allah 
ferdçiliği değil cemaatçılığı çıkarttı. Nedir o? Şahs-ı manevî. Birisi temsil etmeyecek 
mi? elbette temsil edecek. Tarikatta şeyhlerdir, nurculukta Üstadın varisleri veya 
vakıflar veya evli barklıdır ama hizmette öndedir à bunlar şahs-ı manevîyi temsil 
ediyorlar. Onun şahsından değil, şahs-ı manevîyi temsil ediyor. Dolayısıyla şahs-ı 
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manevî serbest bölgeye etki yapıyor. Yani Peygamberimiz asm mı Cebrail’i etkiliyordu, 
Cebrail mi Peygamberimizi asm? Cebrail as vahiyle etkiliyordu. Dolayısıyla melekler 
à şahs-ı manevîyi etkiler, çünkü ferid makamında. Nur cemaatinin haslarının 
oluşturduğu şahs-ı manevîye ferid makamındadır. Melekler oraya etki yapıyor, oraya 
ilhamı indirir. Ondan sonra o şahs-ı manevî o cemaatte herkesin sadakatına ve 
ihlasına göre taksimat yapar. O himmet eder, yardım eder ama atomik yapısı yok. 
 
Sual: Şahs-ı manevî mi ilham atıyor bize melekler mi? 
Elcevab: Melekler şahs-ı manevîye atıyor. Şahs-ı manevî de bana atıyor.  
 
Öndeki ferd her şey olursa, insan kusurdan hali değil. Kusuru olunca, pat diye dinden 
bile kopuyor adam, cemaatten bile kopuyor. O şahıs lazım, tepedeki adam lazım, 
çünkü şahs-ı manevîyi temsil ediyor. O dümen lazım. Dümensiz olmaz. Uçağın dümeni 
gibi. O adamı sevk eden şahs-ı manevî. O adamdaki kemalât zatından değil. 
 
İslam hukukunda mesela bir kasa şeftali mi aldın marketten. Akid yaptın. Eve geldin. 
Bir tanesi çürük çıktı. İslam hukukunda tek bir tane şeftali götürüp bunu değiştir 
diyemezsin. İslam’da geri vermek var, karşı taraf da reddedemez. Ama komple kasayı 
götürüp komple başka bir kasa ver diyeceksin. Ama özel anlaşma yaparsa, “tamam bir 
taneyi de değiştiririm” derse, o olur ama akitte bu yok. Dolayısıyla biz bir kasa şeftaliyiz. 
Bir tane aramızda çürük çıktı. Yani Allah’ın kanunu böyleydi. Haşirde “Ey Dimağcılar!” 
diyerek ya hepimizi batıracaklar veya çürüğümüzle beraber kabul edecekler. O da 
akitte olduğu için. Allah bilmiyor mu, hâşâ? Bize bir şey öğretmek için soruyor 
Cebrail’e. “Bak, ne yapıyorlar?” “Ya Rab, cennetinden bahsediyorlar..” vs. vs. 
biliyorsunuz. Sonra Allah diyor ki: “Sen de şahid ol ki, onları cennetime koyacağım.” 
Cebrail duramıyor ve soruyor: “Ya Rabbi, onların içinde o niyetle girmemiş olanda var. 
Onlardan değil.” Cenab-ı Hak da diyor ki: “Şanıma yemin ederim ki, onların içinde 
bulunduğu için, onu da affettim.” 
 
• Eğer taakkulde isen imanın zıtlarını muhal görüyorsun demektir. 
  
Eğer vahye aklı bağlamışsak, vahye muhatab olmuşsa akıl. Serbest bölgede hep zıtlar 
var (iman-küfür, hak-batıl, doğru-yanlış). Eğer imanı taakkule gelmişse, imanın zıddı 
muhal gözükür sende. Mümkün değil yani. Küfrün imkânını taakkul makamında olan 
insan tamamen muhal görür. Allah’sız bakamaz. Allah’sız olamaz onun dünyası. 
Mümkün değil. Eğer böyle bir hâlet-i ruhîye varsa, taakkuldesin. İkide bir oynaksa, gidip 
geliyorsa, niye olmasın, bir de böyle bakalım diyorsan, serbest bölgedesin ve sana 
şeytan tehlike, imanını çalmaya başlıyor. Şu anda o imanını daha tutamadınsa, 
sekeratta şuurunu kaybettiğin zaman pek şansın yok. Şu anda oturtamamışsan, 
sekeratta hiç oturtamayacaksın. 
 
Sual: Ben namazda iken aklıma gelen dünyevî işler mi taakkul oluyor yoksa ben 
çalışırken Allah’ı düşünürken mi taakkul oluyor? 
Elcevab: Çalışırken Allah’ı düşünürsen taakkuldesin.  
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Benim anlattığım bu değil. Allah’ın zıddı muhal oluyor sende. 
 
• Taakkulde iseniz; burhan, delil ve hüccettesiniz demektir. Tasavvurda bunlar var 

ama asıl değil. 
 
Tasavvurda delil var, burhan da var, hüccet de var ama düşünce, bilgi seviyesinde. 
Yani delilin sureti, burhanın sureti, hüccetin sureti. 
 
Sual: Sureti orda (serbest bölgede) bulunmayan var mı? 
Elcevab: Yok. Her şeyin sureti orda. 
 
Taakkulde iseniz aklınız şunlarla çalışıyor: burhan, delil, hüccet. Serbest bölgede 
iseniz, imanınızda ve her şeyde şu oluyor: Bir şey anlatıyorsun adama. O da “bakalım 
ne istifade edebilirim, öğrenebilirim” demiyor à her şeye belki diyor. “İhtimaldir, şektir” 
der ve şüpheyle bakar. Akıl; “delil, burhan, hüccetle” cem olmuştur. Tasavvur ise; 
“belki, ihtimal, şek.” 
 
Sual: Hücceti tasdik’e dedik? 
Elcevab: Aslı tasdik’de. Tasdik’e gelince hüccettir de. İmam-ı Gazalî: “Kabul-ü ümmet 
olan her şey à hüccettir.” Hüccet; belgeli kâğıttır. Sureti serbest bölgede ama 
taakkulde kullanıyor, taakkul seviyesinde. Tasdik’e geçince artık delil ve burhan 
konuşulmaz orda. Hüccet denilince zaten delil ve burhanı cem etmiştir. Üniversite 
diplomasıdır. Yani içine almıştır. 
 
Taakkulde misiniz, tasavvurda mısınız? Hangi konu olursa olsun. Veya karşıdaki 
adam taakkulde mi, tasavvurda mı? Eğer tasavvurda ise, ona delil getir. Hüccet 
getirme. Belge getirme ona. Kur’an’da böyle geçiyor deme. Adam “Ya şöyle yaptılar, 
dinî cemaatler falan…” diyor, sen “Hz Ebu Bekir şöyleydi, Kur’an’da şöyle geçiyor” 
deme. Tasavvurda olduğuna alameti üç tanedir: belki, ihtimal, şek/şüphe. Hep şüphe 
ediyor. Hep münekkid, tenkid ediyor. Onu tenkid, bunu tenkid. Allah’ını seversen, 
onayladığın bir adam var mı? dedim. Bu tipler -tövbe tövbe- Resulullah gelse, niye 
entari giydi, pantolon giymedi diye onu da tenkid edecekler. Bu kişi hasta. Bu 
tasavvurdadır. Bunun imanı sekeratta, hiç şansı yok. Çünkü dinî mevzularla bile alay 
eden, şaklabanlık yapan, dini ile şaka yapan, güldürmeye çalışan adam, tasavvurdadır. 
Taakkulde olan rahatsız olur. Müslümanın üzerinde din ile alay edenin imanı 
tasavvurdadır, taakkulde değildir. Onun sekeratta hiç şansı yok. Din mevzuları ile şaka 
edilmez, alay malzemesi olamaz. Damarı gerilir insanın. Başka şeyle dalga geçsin, 
başka şeyi dalgada kullansın. Şaka yapıyorum diyor. Dinle şaka olmaz kardeşim. 
Nikâhla şaka olmaz. Şakayla boşadım diyor. Şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. 
Korkutmak için şakayla boşamış. Olmaz, bitti. Dinle dalga geçenin, alaya vasıta 
yapanın imanı tasavvurdadır. Ve o iman orda tehlikededir. Çünkü sekeratta hiç şansı 
yok onun. 
 
Sual: Tahayyül ve tasavvurda olanın mesuliyetten kurtaran bir hal yok mu? 
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Elcevab: Nasıl kurtaracak? Bu âleme niye geldi ki? 
 
Sual: Biz şimdi bu serbest bölgeyi dinliyoruz ya, bu tasavvur mu oluyor? 
Elcevab: Dinlerken şemayı seyrediyorsun değil mi? burayı, yani tahtayı seyrediyorsun 
güya ama aslında kendi serbest bölgene geçiyorsun. Tahtada gözüküyor ama sen 
sendesin. Sen serbest bölgedesin ve buradan nasıl çıkacağım diye uğraşıyoruz. Şimdi 
hepimiz serbest bölgede idik ama değiliz elhamdülillah. Ama sen buradasın daha gibi 
gözüküyor, davranışlarından dolayı. Çünkü taakkulde olanın konuşması, giyinişi, 
şeairine dikkat eder. Ötekisi iddia olur. Dinî giyinir. Dine zıt olan bir şey giymez, takmaz, 
yapmaz. Yaparsa, taklittedir daha. Onlar önemli olmasaydı, onlara ehemmiyet verilmiş 
olmazdı. İltizam olacak. Onlar çok önemli. Abdest alırken, “bir şey olmaz”. Namaz 
kılarken, “bir şey olmaz” diyeceksin, incik boncuk takacaksın vs. bunlar men edilmiş. 
Ona dikkat eder. Sünnet-i Seniyeye uyma nisbetinde taakkuldesin. Sünnete uymamak 
nisbetinde serbest bölgedeyiz. Serbest bölgede olan imanın suretindedir, tehlike var. 
Çünkü Allah Resulü “onlara benzemeyin” diyor. “Yoksa onlardan olursun” diyor. 
 
Sual: Batıla taraftar olan nasıl oluyor? 
Elcevab: O zaten gitti. Serbest bölgede yaşıyor ama taakkulden aşağısını koparttı, 
çünkü küfre taraftar oldu. O beş vakit namaz da kılsa, kurtulamaz. Çünkü kırk tane 
vefiyattan sadece bir ikisi kurtulmuş. Batıla tarafgir oldun mu, bitti. Giydiğimize, her 
şeyimize dikkat edeceğiz. Çünkü yaşadığın hissiyatına mal olur, hissiyatlar 
duygun olur, duyguların fikrin olur, fikrin de senin itikadını oluşturur. Birbirini 
tetikler. O altı tane bardak vardı ya. Evet, kırmızı değil, evet mavi değil ama ikisinin 
cemi mor oldu. 
 
Sual: Suretlikten sabitliğe geçmeliyiz, zapt etmeliyiz. Suretken her an gidebilir. 
Elcevab: Aynen. Serbest bölgedeyken şeytan bizi tokatlar. Bizim derdimiz, buradan 
nasıl çıkacağız. İman oyun değil. Allah muhafaza etsin, sonsuz hayattır. Serbest 
bölgedeyse bizi tokatlar. Taakkule geçmemiz lazım. 
 
Sual: Oraya geçmek Edille-i Şer’iyye de diyebilir miyiz? 
Elcevab: Taakkule geçmek; vahye yani Sünnet-i Seniyeye tabi olacağız. Tabi olmak 
nisbetinde taakkuldeyiz. Bizim endişemiz, taakkule geçmek. 
 
Dinde laubalilik olmaz, çünkü ruhsatlarla azimetlerle ikaz edilir. Din şakaya gelmez. Hz 
Ömer ra: “Yaşadığınız gibi inanırsınız.” diyor. Yani giydiğimize, yediğimize dikkat 
edeceğiz. Şualar 202: “..her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa 
ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek.” İman amelsiz 
olmaz. Evet, iman amelden değil ama amelsiz iman da sabit kalmıyor, olmuyor. İşârât-
ül İ’caz 83: “Akaidî ve imanî hükümleri kavî ve sabit kılmakla meleke haline getiren 
ancak ibadettir.” Yaşantımız hislerimizi etkiler à hislerimiz duygularımıza à duygular 
fikirlerimizi oluşturur à fikirler de itikadımızı oluşturur. Bütün derdimiz, serbest 
bölgeden çıkmak. Taakkule gelince emin oluyorsun, rahat ediyorsun. Serbest bölgenin 
fırtınasını seyrediyorsun, etkilemiyor seni. Liman bu, taakkul liman. 
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Serbest bölgeye şeytan, kâfir cinler, ervah-ı habiseler, mevadd-ı şerireler musallat 
oluyor. Mevadd-ı şerireler şu: şerir mekânlar. Bunlar serbest bölgeyi etkiler. Ervah-ı 
habise: youtube, televizyonlar. Bunların zıddı olan melekler, Müslüman cinler, ervah-ı 
âliyeler, mevadd-ı âliyeler de serbest bölgeyi etkilerler. Yani güzel dersler, güzel 
videolar, manzaralar. Mevadd-ı âliyeler: camiler, tekkeler, dershaneler, dergâhlar, 
haram olmayan her yer. Serbest bölge ana-baba günü gibi. Burada her şey var. Endişe 
etme. Her türlü pisliğe meyl eder. Korkma, seninle alakası yok. Serbest bölgeyi 
etkileyenlerin sözüdür bunlar. Serbest bölgedekileri bizde hissederiz yani buradaki 
fikirler fikirlerimizi etkiler, duyguları duygularımızı etkiler, hisleri de hislerimizi etkiler. 
Kârını söyleyeyim: bu şeyler menfî etkenlerdendir (şeytan, kâfir cinler vs.). Seninle 
alakası yok. Serbest bölgede olduğu için sana da hissettiriyor ve diyor ki sana “senin 
fikrin, senin hissin, senin arzun”. Hiç seninle alakası yok aslında. Korkma. 
 

 
O his, o arzu, o meyil à şeytandandır. Hiç endişe etme. 13.Lem’ada “onun sözünü 
kendi sözü zanneder, vartaya düşer” diyor. Yani şeytanın sözü serbest bölgededir. 
Onun için endişe etme, korkma. Serbest bölgede sırf müsbet yok, her şey var. Her 
şeyin her mertebesinin bulunabileceği, her daim insanın kontrolünde olamayacağı, 
insanın aklını ve kalbini ve sonsuz hayatını mayalandıracağı bir sistemdir serbest 
bölge. Serbest bölgeye hâkim olmak istiyorsan, terklerle menfî veri kablosunu kes. 
Veya azalt. Bazı kalın kablolar var ama içinde ince kıl gibi kablolar var. Ne kadar 
koparırsan o kadar kârdır. Şeytanı ibadetle ve ilimle mağlup edemezsiniz. Çünkü onun 
kadar ibadet yapan yoktu, onun kadar ilim sahibi yoktur. Şeytanı ancak terklerle 
mağlup edersiniz. “La ilahe” ile yok ederiz veya tesirini azaltırız. Yani haram 
işlememekle, haramdan kaçarak, “La ilahe” yaparsak, “illallah” olur. On cüz oku. Sonra 
birkaç dakika bir rezil video seyret. On cüzünü yok ediyor. Sevabını yok etmiyor, o 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an 
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İtikad 

Taakkul (berzah) 
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• Allah 
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aynen duruyor. Ama hâletini bırakmıyor. O on cüzün getirmiş olduğu ruhanî hâlet gitti, 
hiçbir şey bırakmadı. Şeytan, niçin şeytan oldu? İbadeti terk ettiği için değil, ibadet 
yapıyordu. İlmi terk ettiği için şeytan olmadı. Muhalefet etti emre. Peki, emir nedir? İlk 
önce haramı terk sonra iman olur. İlk önce terk. Şeytanın tesirini kesmek veya ortadan 
kaldırmak ancak terk veya tecerrüd ile olur. Terk ettiğin için yapmış gibi oluyorsun. 
Mesela çocuğu nasıl terbiye edeceğiz diyorlar. Çocuk zaten İslam fıtratında. Bozma 
yeter. “La tahrib, illa tamir ordadır.” Tahrib etme, zaten tamirdedir. İhlaslı olmak 
istiyoruz. O zaman “La riya, illa ihlas ordadır.” Riyakâr olma, bir şey yapmana gerek 
yok. Sadakatli miyim? Sadakati terk etme, sıddıksın zaten. Yani bir şey yapmana gerek 
yok, şer olma, yetiyor. Allah’ımız, Rabbimiz, dinimiz bizim havada uçmamızı, havada 
seccadede namaz kılmamızı, suda yürümemizi istememiş ki, yapamayınca moraliniz 
bozuluyor. Havda uçmak mı istedi bizden, suda yürümek mi istedi bizden ki moralin 
bozuluyor. Şerre muhatab olma, zındıklara girme, muhatab olma onlara. Girme 
youtube’lara, internetlere. Çünkü sanal dünyada hayal ve tasavvurun çalışacağı için, 
ekrana baktığını zannediyorsun. Girdin mi? Artık ordasın, içinde. Ekran geride kaldı. 
Bitirdi seni, öldürdü seni, silaha gerek yok ki. Artık ne düşüncen var, ne hayalin var. 
Bitti artık. 
 
• Taakkulde iseniz; burhan, delil ve hüccettesiniz demektir. Tasavvurda bunlar var 

ama asıl değil. Çünkü yapısı itibariyle tasavvur bedihiyata bile belki, ihtimal ve 
şek’leri karıştırır. Bu da insanı güvende hissettirmiyor. Devamlı değişen dünya ve 
ona mukabil hisleri yaşarsın. 

 
Ben hep senin yanındayım mesela ama sen “belki” dersen ben senin yanında nasıl 
rahat edeceğim? Onun için herkesle yemek yenilmez, herkesle seyahat edilmez, 
herkesle ticaret yapılmaz.  
Belki, ihtimal ve şek: bu üçü ne kadar aktifse tasavvurdasın. İnternetler, youtube’lar 
hep tasavvur-u küfrü küfür, tahayyül-ü dalaleti dalalet olarak gösteriyor. Bu sefer acaba 
imansız mıyım gibi hep bunlar çalışıyor. İnsan serbest bölgeden çıkmasa, hep “şek, 
ihtimal, belki” olacak. Bedihiyata bile şüphe eder. Tasavvurda mısın, taakkulda mısın? 
Buna dair ölçüler var. Altı tane madde var. Pazar günü okuyacağım. 
 
• Not: Burhan à Turra. Delil à Hatem. Hüccet à Mühür 
 
Kısacası: Burhan  à akılda 

     Delil à tasavvurda 
     Hüccet à tasdikte 

 
Örneğin: Ateş yakar à bu delildir. Bunu Allah’a verirsen à burhan olur. Bu kabul-ü 
ümmet olursa à hüccet olur. Ateşin yaktığını gördük à delil. Bu Allah’ın esmasıyla 
oluyor diye Allah’a verirsek à burhan oluyor. Kabul-ü ümmet olursa, yani delili, burhanı 
bütün ümmet kabul ediyorsa à bu hüccet olur. 
 



85.TAAKKUL 9, TASAVVURDA MISIN YOKSA TAAKKULDE MİSİN?____________ 

 587 

Mesela imkân-ı aklî yani “Karadeniz pekmez olabilir” ne demekse, “ben galiba iyi 
değilim, kötü olabilirim” demek aynısı. Bu adamın tasavvuru çalışıyor. Çünkü akıl; 
bedihiyatta sabittir. Oynak olmaz. Aklı iki tane kategorisi vardır: 1) vücub 2) mümteni. 
3) Bunların ortası mümkün à âlem-i şehadet. 
 

• Vücub  à Allah                   
• Mümkün     à Ben’im (olmayabilirdim ama oldum)                      
• Mümteni     à imkânsızlıklar (şirk küfür gibi) 

 
Akıl; mümkünle çalışır. Vücub ve mümteni ile pek işi olmaz. Tasavvur ise; vücub ve 
mümteni ile çalışır, mümküne pek gelmez. 
 
Nokta-i Nazar: Tasavvurun uzmanlık alanı âlem-i şehadet. 
 
Akıl; varsayımlarla uğraşmaz, Allah’ın tercih ettikleriyle meşgul olur. Dolayısıyla aklı, 
realitelerle mesela Edille-i Şer’iyye ile Müslüman hareket eder. Her cemaatin de edillesi 
var. Nurcuların edile-i nuriyeleri var. Nurcuların hareket ettiği dört yöntem:  
 
“1.Lübbü bulamayan, 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) (Biri kantar, 
biri metre). 
 
Bu dördü aynı zamanda dimağ, kalb, ruh ve fiile bakıyor. 
 
Sual: İbn-i Sina ve Farabî gibi zatlar delil konusunda nakıs mıydılar? 
Elcevab: Delilleri var. Deliller tasavvurda. Ulema onlara avam kadar iman vermemiş. 
Adi bir mümin derecesine Üstad çıkartmış. Onlar insanların tekrar vücuda geleceklerini 
inkâr ettikleri için, kâfir gözüyle bakıldı. Yani haşr-i cismanîyi kabul edemediler. 
 
Sual: Haşri direk inkâr etmiş oluyorlar değil mi? 
Elcevab: Ruhanî olacağına inanıyorlar, Hristiyanlar gibi. Hristiyanlarda haşr-i cismanî 
yok. Ruh ile olacağına inanıyorlar. Yahudiler de zaten ahiret yok, reenkarnasyon var. 
Hristiyanlarda haşr-i ruhanî var, Müslümanlarda ise haşr-i cismanî var. Farabî’ler ve 
İbn-i Sina’lar ruhanî olacağına inanıyorlardı. 
 
Sual: Onlar taakkulü, tasdik, iz’an, iltizamı aşmış itikada gelmişler. Nasıl tekrar oraya 
düşüyorlar? 
Elcevab: Sen aştıklarını zannediyorsun. Neyi aşmışlar? Hep serbest bölgedeler. Orda 
kalmışlar. Çünkü vahye tabi olsaydı, vahye tabi olacaktı. Vahiy; haşr-i cismanî diyor. 
Vahye tabi olsaydı, haşr-i cismanîye inanırlardı. Akıl gibi gözükürken akılsızlık yaptılar. 
Niye? Vahye teslim olamadıkları için. İlle ben düşüneceğim, ondan sonra vahye tabi 
olacağım demek olmaz. 
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Sual: Onlar ilim sahibi idiler ama? 
Elcevab: Şeytan kadar âlim yok ki. Şeytan kimi nasıl aldatacağını biliyor. Benim 
şeytanım öyle acayip ki, beni okuduğum şeylerle aldatıyor. Ben okumadan önce 
demek bu adam bunları biliyordu. Ben okuyorum, o okumuyor. Beni bunun içinde 
vartaya da düşürüyor. Sonradan öğrendim ki adam biliyor. 
 
Sual: Şeytan bizimle hep muhatab. Biz taakkulde kalmadığımız için devamlı ilimden 
çıktığımız için mi bize tekrar muhatab oluyor? 
Elcevab: Evet, yani şeytan taakkule vuramaz. Ama ne diyor? Şeytan vesvesesiyle 
akla şüpheler atar diyor. Şüpheyi direk veremez. Vesveseyle veya evhamla taakkule 
geçmeye çalışıyor. 
 
Sual: Tasdik’e giremez ama değil mi?  
Elcevab: Hayır, giremez. Tasdik’te ilim var. İlim; canlıdır, ruhludur. İlim onu tardeder. 
“Akıl kabul eder, kalb tasdik eder”, deniliyor. Oraya geçemiyor işte. Şeytanın gayesi 
günah işlettirmek değil, günah ile ye’se atmaktır. Günah à cehenneme atar. Ye’is 
ise à ademe atar. Cehennem ise ademe nedir? Cehennem nimettir ademe göre, taş 
ören şirketidir. Asıl orası âlem. Cehennem bile ademe çalışıyor, adem âlemlerine 
çalışıyor deniliyor 11.Şua’da. Avama ademi nasıl anlatacaksın ki? Kur’an 
cehennemden bahsediyor.  
 
“Bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de teklif-i dini altına giremezler” 
deniliyor. İktidar ve ihtiyarına muhalif işler yaptırırlar, günahı işlettirirler sonra da “senin 
hak ve hakikata muvafık istidadın yok” diyor. “Seni kader buna mahkûm etti” diyor ve 
ye’se atıyor (Lem’alar 75). 
 
Bu dersteki her şeyi unutsak bile şu kalır: Ye’is yok! “Ye’is mani-i herkemaldir.” Diyelim 
ki sen serbest bölgedesin ama kendini taakkulde kabul ettin. Hiçbir zararın yok. 
Ye’isten kurtuluyorsun. 
 
Tövbe; ümitsizliği kaldırıyor ve seni serbest bölgeden akla taşıyor. Şeytan 
tövbeden rahatsız oluyor. Demek ki tövbe ettiğin anda, ondan en uzaksın. Şeytanın 
cirit attığı yer serbest bölge. Akla giremiyor. Giremez, vesvesesini atar. O zaman sen 
tövbe ettiğin anda şeytandan sıyrılıyorsun, taakkuldesin. Kur’anî bir yöndesin. Serbest 
bölgeden çıkmanın bir yolu da tövbe etmektir. Tövbeyi geciktirmek, unutturmak 
şeytanın özelliğidir. Bazıları da: “Tövbe ettim ama acaba tövbem kabul oldu mu? Orda 
sorunum var. Dediğin doğru ama tövbeyi acaba Allah kabul etti mi?” diyor. Elcevab: 
Hz Ali ra ve Hz Osman’dan şu rivayeti okudum, bil-mana: “Allah affetmeyeceği kulun 
ağzına tövbeyi nasip etmez.” “Allah kabul etmeyeceği duayı ettirmez.” Allah’ın 
affedeceğine delil, af istemendir. 
 
Mevlana’nın on beş senelik talebesi varmış. Şeytan bu talebeye gelmiş. On beş senelik 
talebeye. Şeytanın ilmi var, ameli var, tövbesi yok. “Sen on beş senedir Allah dedin. O 
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bir defa sana Buyur kulum! dedi mi?” Girdiği yola bak. Talebe eşyasını toplamış, çekip 
gitmiş dergâhtan. Mevlâna hazretleri dağda. Ona bu talebesinin gittiği gösteriliyor. 
Üstad da havadan dünyanın gidişatını seyrediyordu. Âlem-i İslam’da ne oluyor, 
havadan rapor alıyordu. Havadan! Mevlâna hazretleri dağdan iniyor, hemen 
talebesinin arkasına düşüyor ve yakalıyor. Mevlâna ona ne olduğunu sorunca, 
talebesi: “On beş sene ben Ya Rabbi dedim, bir gün Allah bana buyur ey kulum 
demedi.” Mevlana’nın cevabı şu olmuş: “Allah sana: Bana, Ya Rabbi de, diye bu 
duyguları, bu fikirleri, bu hâletleri sana vererek, sen daha demeden Buyur kulum demiş 
olmuyor mu?” Talebe hemen ağlıyor. İşte bir kelam kuyuya, bir kelam da yukarıya 
çıkarıyor. 
 
Serbest bölgeden çıkmanın en müessir sebebi à terktir, tecerrüddür. Günahı; terk. 
Tecerrüd de; enfüste gurur, kibir, benlik, enaniyet yapma. Günahtan terk. Tövbe ve 
istiğfar. Allah nazarında insan günah işlemesin diye bir fıtratta yaratmamış. Günah 
yapmamak yok. Ama ye’is yok. Ümitsizlik olmayacak. Eğer günaha düştün ise 
günahın günahı ümitsizliktir. Psikolojilerin bozulmasına “ben düzelmem, yapamam, 
neremi affedecek” vs. diyerek ye’isten kaynaklanıyor. Sakın! Peygamber asm: “Eğer 
günah işlediyseniz hemen bir hayır yapın ki Allah muhabbet eder size.” Günahtan 
sonra en büyük hayır à tövbedir. İkinci hayırlı iş de à namaz. İki rekât “günahımın affı 
için, senin rızan için namaza” diyerek namaz kıl. Allah için namaz kıl. Secdede biraz 
fazla dur. Tövbe; seni serbest bölgeden çıkartıyor. Zaten sürekli geçiş yapar, devamlı 
oynar. Dırrt, dırrt, dırrt. Akıl ve serbest bölge, akıl ve serbest bölge, vahiy ve serbest 
bölge. Neye benziyor? İnsanda dört mertebe devamlı oynar: nebatatiyet, hayvaniyet, 
melekiyet, insaniyet. İnsan; acz, fakr, noksan, kusurunu deruhte etme nisbetinde 
serbest bölgeden çıkıyor. Tövbe etmişsen, çıkmışsın. Edemezsen, ordasın. Ye’is yok. 
Ümitsizlik yok. Ne halde olursan ol, ümitsizlik yok. 
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Son iki dersin hulasası: 
 
Zihin ile akıl farkı nedir? Zihin vicdanda. Ama akıl zihne benziyor. Oysa zihin 
marifetullah yapar, akıl tefekkür yapar. 
 
Serbest bölge on sekiz bin âlemin sureti. Akıl berzahtır. Ne dünya ne ahiret. Ne serbest 
bölge ne de aşağısı. Taakkul meratibinden aşağısında şahsiyet oturuyor. Bazılarında 
şahsiyet oturmuyor, atmış yaşında da olsa. Üstad onlara “sakallı çocuklar” diyor. Sakalı 
çıkmış ama hala kafası oturmamış. Sebebi: hususî dünyasında kalmış. Taakkulden 
aşağısına hâkim olmak ekseriyetle kırk yaşından sonra oluyor. Ondan önce de oluyor 
da dırt dırt dırt, git gel oluyor. İnsanda nebatat, hayvanat, melekiyet, insaniyet var. 
İnsan hepsinden üstün. Biz beşeriz daha. Peygamberlerin en büyük vazifesi beşeri 
insanlık makamına çıkarmaktır. İnsan olmanın alameti Şualar 218 de yirmi tane alameti 
var ama sistemi Onuncu Sözün 11.hakikattır, bab-ı insaniyet, ki İsm-i Hakk’ın cilvesidir. 
İnsanlık âleminin kapısından sen gireceksin. 
 
İşte kırk yaşından önce serbest bölge ile taakkul arasında iniş çıkış olur, regülatör gibi. 
Rüsuh peyda etmesi ekseriyet-i mutlaka ile, kırk yaşından sonra oluyor. Hususî dünya; 
kişinin şahsiyetinin oynak olduğu yerdir. Duyguları devamlı oynar. 
 
Şahs-ı manevî ve serbest bölge: Şimdiye kadar serbest bölgeye şahs-ı manevîyi 
eklememiştik. Süfyanın, rejimin şahs-ı manevîsi var. Üstad ona habis ruh, ruh-u habis 
diyor. Şahs-ı manevî nedir? Şahs-ı manevî; cemaatin ruhu hükmündedir diyor Üstad 
(Mesnevi-i Nuriye 102). Hem şer hem hayır. İkisinin de şahs-ı manevîsi var. Ruh-u 
habis ve ruh-u âli. Menfî şeyler hariç, bütün nurcuların akıllarını, bütün nurcuların 
kalbini (kalbdeki hissiyatlarını), bütün nurcuların ruhlarının latifelerini ve bütün 
nurcuların eylemlerini (oruç, namaz vs.) à koy tencereye, karıştır, dondur à bu şahs-
ı manevîdir. Hasların, erkânların, rükünlerin vs. şahs-ı manevîsi. Nasıl ki Cebrail as 
Peygamberimize asm yapması gerekenleri ihtar ediyordu: şöyle yap, böyle yap, vahiy 
getiriyordu, onu yapma diyordu yani devamlı kontrol altında. O şahs-ı manevî ferid 
makamında olduğunu söylüyor Üstad. Artık şahsî kemalât dönemi yok. Bunu 
“ihdinassıradal müstakim” Sikke-i Tasdik-i Gaybî 163 de anlatıyor. Geylanî, Gazalî gibi 
ferdî kemalât dönemleri bitti. Artık kemalât; şahs-ı manevîye aittir. Dolayısıyla 
uçurmayın adamları. Onların kanatları yok. Kayalıklardan düşer zavallı. Şahs-ı manevî 
var ve o bize yeter, ona kanaat ediyoruz. Nurculukta liderlik yok, müdebbirlik var. 
 
Sual: Ferid makamı ne demek? 
Elcevab: Bütün hepsini şahsında toplamak. Mesela Geylanî şahsında toplamış o 
asırda. Kime ne kemalât veriliyorsa, onun üzerinden veriliyor. Sana o lazım, buna şu 
lazım, gibi farklı farklı aynı zamanda şebeke gibi taksimatlar yapılıyor. 
 
Sual: Gavsiyet ve Kutbiyetin cemi Ferd oluyor değil mi? 
Elcevab: Evet. Risale-i Nur da gavsiyet ve kutbiyeti cem etmiş, Ferd ismine azamî 
derecede mazhar. Melekler oraya müdahale eder. Melekler şahs-ı manevîye 
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müdahale edince, şahs-ı manevî de sana, ona, buna müdahale eder. Şöyle yap, böyle 
yap diyerek kalbimize his, aklımıza fikir veriyor, ruhumuza da meylettiriyor. Sekeratta 
da o yardım edecek. Mesela (burada söylemekte bir beis yoktur): Mektubat’ta geçiyor. 
Mevte müekkel melaike Azrail as. Talebe okutmuş Seyda namında bir zatın makamına 
bakın. Kendi ruhunu kabzedecek Azrail’i tercih hakkına sahip. Evliyaların ruhunu 
kabzeden melek-ül mevt gelince “Benim ruhumu bu melek-ül mevt kabzedemez, 
istemiyorum” diyor. “Benim ömrüm, talebe okutmakla geçti. Talebe-i uluma müekkel 
melek-ül mevti istiyorum” diyor ve kabul ediliyor. Evliya-yı azime! Niye kabul etmedi o 
meleği? Çünkü talebe-i ulumun ruhunu kabzeden melek ruhunu almışsa, hesap yok. 
Talebelik, talebe-i ulum; şehidlikten üstün. (İslam hukukunda talebe-i ulum zengin dahi 
olsa, zekât alabiliyor mesela, istisna da olsa.) Böyle bir melek-i şahs-ı manevî var. 
Şahs-ı manevîye hükmediyor. Cemaatlerden (hangi cemaatten olursa olsun) meydana 
gelen şahs-ı manevîlerinin ruhları hükmünde olan ervah-ı âliyelerinin istikametli 
itikadları. Yani itikadı, imanı, alakadarlığı nisbetinde veriyor, ilmi nisbetinde vermiyor. 
Çünkü şeytanı ilim ile mağlup edemezsiniz, o senden âlim. Âlimden âlim. Çünkü 
Peygamberi zelleye atabilen, onunla uğraşabilen bir yapı. Amelle de mağlup 
edemezsin. Çünkü onun secde etmediği yer yok. Onu ancak; terklerle mağlup edersin. 
Terk; onda olmayan, yapamadığı bir özelliktir. İsyanı, kafa kaldırmayı, kibri, yeis’i terk 
edemedi. 
 
Serbest bölgeye şeytan, kâfir cinler, ervah-ı habiseler (seyrettiklerimiz, dinlediklerimiz), 
mevadd-ı şerireler (mekânlar) ve şahs-ı manevî tesir ediyor. Bir de kişinin şahs-ı 
manevîsi var. Kişinin şahs-ı manevîsini oluşturan: doğru yerde, doğru zamanda, doğru 
insanlarla, doğru iş yapmaktan hâsıl olan bir şahs-ı manevîn var senin. Mesela 1969 
da doğdun. Bir sene içerisindeki düşüncelerini (fikir), kalbdeki hislerini, ruhtaki 
hâletlerini ve meyillerini, fiillerini à hepsini topla, tencereye koy, karıştır. Bu bir hâlet-i 
ruhiyedir. Şimdiye kadar ki bütün hâlet-i ruhiyelerini topla. Elli tane diyor. Elli tane hâlet-
i ruhiyelerinin toplamını suratına yapıştırdılar. Bu nedenle elli yaşında gösteriyorsun, 
on yaşında göstermiyorsun. Ama elli senelik hücre yok. O hâlet-i ruhiye senin simanda 
gözüküyor. O hâlet-i ruhiye aynı zamanda tecrübe, kültür, an’ane, ilim, kazanımlar vs. 
à şu anda senin şahs-ı manevîndir. O da etki yapıyor, an’a, andaki duruma. Cemaatin 
şahs-ı manevîsi artı kendi şahs-ı manevîn. 
 
Sual: Şahs-ı manevî için şu tanımlamayı yapabilir miyiz? İnsanda üç şahsiyet var. 
Birinci şahsiyeti, vazifedarlık cihetidir diyebilir miyiz kendi şahs-ı manevîsine? 
Elcevab: Kendi şahs-ı manevîsi menfî de olur müsbet de olur. Üçü de beraber olabilir: 
beşeriyetin, kulluğun ve vazifedarlığın. Ama cemaatin şahs-ı manevîsinde menfî yok. 
Günahlar ve haramlar ademî olduklarından sirayet etmiyorlar. 
 
Sual: Menfî cemaatlerin şahs-ı manevîsi var ama? 
Elcevab: Var. Küfrün şahs-ı manevîsi var. Müslümanlarda menfî olmaması 
merhameten yapılmış. 
 
Sual: O şerli cemaatlerin şahs-ı manevîsinden gelen şerler var? 
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Elcevab: Evet, var. “Onların ruh-u habisi olan şahs-ı manevîleri” diye geçiyor Risalede. 
Süfyan’ın, Deccal’ın şahs-ı manevîleri hortladı diyor mesela. Veya adam vefat ettikten 
sonra şahs-ı manevîsi başka bir insan suretine girer, şeytan olur diyor. 
 
Olumsuzların şahs-ı manevîsi sirayet ediyor. Onlar birbirlerine aktarıyorlar. Ama hayrın 
şahs-ı manevîsinde günahlar, bid’atlar sirayet etmiyor. Şerrin şahs-ı manevîsinde 
sirayet ediyor, çünkü istemi bu. Haramlardan oluşan bir şahs-ı manevî. Çünkü o 
şekilde itikadları var. İtikadları onun celbine sebebiyet veriyor. Hayırda: “Cemaatlerde 
meydana gelen şahs-ı manevîlerinin ruhları hükmünde olan ervah-ı âliyelerin 
istikametli itikadları…” (Mesnevi-i Nuriye 102 den çıkarım). Şerde: “Cemaatlerinde 
meydana gelen şahs-ı manevîlerinin ruhları hükmünde olan ervah-ı habiselerinin batıl 
ve hurafe itikadları…” (Kastamonu L. 55 den çıkarım). 
 
Sual: Ervah-ı habise sadece cemaatin şahs-ı manevîsi ile mi bağlantılı yoksa ayrı 
ervah-ı habise var mı? 
Elcevab: Cemaatin dışındaki ervah-ı habise farklı. O, seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz 
sesler, müzikler vs.lerden içeriye giren ervahlar. 
 
Sol tarafta kişinin şahs-ı manevîsi olan nefs-i emmaresi etkiliyor. Sağ tarafta ise diğer 
altı nefis meratibleri kişinin şahs-ı manevîsi olarak etkiliyor: Nefs-i levvame, Nefs-i 
mutmaine, Nefs-i raziye, Nefs-i mardiye, Nefs-i kâmile gibi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
YO
L 

1. 
YO
L 

2. YOL 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 
• Kişinin şahs-ı 

manevîsi yani 
 nefs-i emmaresi 

• Cemaatin şahs-ı 
manevîsi 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Taakkul (berzah) 

(Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 
• Kişinin şahs-ı 

manevîsi yani: 
Nefs-i 
insanîyelerindeki 
N.levvame, 
N.mülhime, 
N.mutmainne, 
N.raziye, N.mardiye, 
N.kâmile 

• Cemaatin şahs-ı 
manevîsi 
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Hayal ve tahayyül arasındaki fark: hayal masdar gibidir. Hayal kurdun, kuracaksın diye 
hayalin eylemsel halidir tahayyül. Hayal sistemini çalıştıran sistem. Tasavvur; düşünce 
hâlidir. Düşünmek, düşünüyorum, düşünüyorsun à hâli. Tasavvur; “belki-ihtimal-
şeklerin” oluştuğu, ortaya çıktığı, tevellüd ettiği yer (Muhakemat 76). Bunlarla kesin bir 
şeyi inkâr edebiliyor. Akıl bunu yapamıyor. Akıl bunlara mukabil “belki-ihtimal-şek” 
yerine burhan, delil, hüccetle gidiyor. Tasavvura yeni eklediğimiz şeylerden bir tanesi 
de marifetler, marifetullah değil hâşâ. Bir de kâinatın ilmî suretlerini de koyduk. Yani: 
 
Tasavvurda:  

• Zan 
• Şüphe 
• Belki-ihtimal-şek 
• Bilgiler 
• Malumatlar 
• Düşünceler 
• Vehimler 
• Marifetler 
• Kâinatın ilmî suretleri 

 
Dimağı uçağa uygularsak: 

                                                   
        

• Kıblemiz à İtikad (yap-yapma, günah-sevap) 
• Pilot  à İltizam, çünkü fiile dönüşmüş hâlidir 
• Kanadın à Bir tarafı tahayyül, diğer tarafı tasavvur dedik.  
• Arkadaki iki kanat   à Tasdik ve iz’an. 
• Uçağın sırtındaki dümen  à O da taakkul. 

 
Bunu şimdi eyleme dönüştürelim: Güneşten gelen fotonda yedi tane renk var. Aşağıya 
indiği zaman üçü esas alır, diğer üçüyle tamamlanır. Doğada üç tane temel renk var: 
kırmızı, sarı, mavi. Bir deney yaptım: üç ayrı bardağa su koydum ve her bardaktaki 
suyu sulu boyayla farklı renk ile boyadım. Bir bardakta kırmızı su, bir bardakta mazi 
su, bir bardakta da sarı su oldu. Sonra bir kâğıt alıp bir ucunu bir bardağa, diğer ucunu 
da diğer bardağa koyarak iki bardak arasında peçete kâğıt ile bağlantı yaptım. Sarı ve 
kırmızıyı, sarı ve maviyi, kırmızı ve maviyi bağladım. Ara renkler: mor, yeşil ve turuncu 
çıktı. 
 
Ana renkleri yani sarı, kırmızı ve maviyi aynı oranda karıştırdım à siyah çıktı. Ara 
renklerle beraber yani sarı, kırmızı, mavi, turuncu, mor ve yeşili aynı oranda hepsini 

Tahayyül à Safsata 
Tasavvur     à Bibehre 
Taakkul       à Bitaraf 
Tasdik         à İlim 
İz’an            à İltizam 
İltizam         à Taassub 
İtikad           à Salabet 
 

dümen 

Pilot 
(İltizam)  

İz’an 

tahayyül 
tasdik 

tasavvur 

Kule (vahiy) 

Kıble (İtikad) 
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karıştırdım à beyaz çıktı. Temelde beyaz diye bir renk yok. Altı renk bir anda vurursa, 
hiçbir renk galip değil. Gözüken beyaz, yedinci renk. 
 
 

                           
 
Taksiler bilerek sarıya boyanır, çünkü sarı renk fanilik duygusunu verir insana. Yani 
fazla takılma bu arabaya, birazdan ineceksin. Lüks lokantalarda dekorasyonu 
kahverengi yaparlar ki, ye çabuk git, işgal etme, başka müşteri bekliyoruz. Orda açık 
ve rahatlatıcı renk kullanılmıyor, fazla oturmasınlar diye. Bunlar hep bilinerek yapılıyor. 
Kilo sorunu olanlar beyaz giymesinler. Beyaz; kiloyu çok gösterir. Hiç kiloyu 
göstermeyen siyah ve ona yakın donuk renklerdir. Bunlar ehillerin tesbitleridir.  
 
Tahayyül sarı renge de benziyor ama hayat ve hareket, canlılık veren düşünceden 
önce en başta tahayyül olduğu için, kırmızıya benziyor. Tasavvura sarı dedik, çünkü 
tasavvur zamanı oluşturuyor. Zamanı oluşturuyor her zaman. Bak, sıraya koydu, çünkü 
bir anda üçünü diyemem. Derken sıraya koyacağım. Dolayısıyla bilgileri, konuşmaları, 
düşünceleri çıkartırken veya alırken diziyorum. O dizmeden zaman oluşuyor. Zaman 
olduğu için sarıya benziyor. Mavi zaten gök, semayı anlatıyor. Bu da akıl. Bazı insanlar 
mükemmeliyetçidirler ya ak, ya kara derler, arayı bilmezler, griyi bilmezler. 
Mükemmeliyetçi fıtratlar üç tane renk üzerinde hareket ederler. Kıpırdayamazlar. Oysa 
ara renkler bize ara boşluğu yapıyor. Yani kırmızı ile mavi arasında mor da var, endişe 
etme. Yani bu dimağın meratibleri arasında birbirine geçiş yapılıyor. Psikolojiye 
uygularsak: düşünce farklılığın mertebeleri çıkıyor. Mor da bir mertebedir. İlle kırmızı 
değil. Yani hakikat meratibleri var. 
 
Sual: Ara mertebeleri tevehhüm, tefekkür vardı. Onları mı kastediyorsunuz? O 
zamanlar koymak istememiştiniz. 
Elcevab: Hayır. Yani insanın fıtratında ille bu ve bu değil. Arada meratib var, çünkü 
hikmet iktiza ediyor. Hikmet; meratibleri iktiza ediyor. Tevehhüm ve tefekkür gibi ara 
meratibleri koymadık, çünkü hâkim değiliz daha, kontrolden çıkar. 
 
Sual: Netice beyaza ulaşmak değil mi? 
Elcevab: Evet. 
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Yani dimağımız iki de bir oynuyor. Birbirine geçiş olduğu zaman farklı renk çıkıyor, 
endişe etme. Ondan da var, ondan da var. Bunu 13.Lem’aya uygularsak: muvazene-
yi amal yani sevabını ve günahını Allah tartıyor. Hangisi galipse, insana öyle muamele 
ediyor. Bunları psikolojide kullanabilirsiniz, donukluk yaşamayın. Yani “niye böyle 
oldu?” Olur. Doğanın, tabiatın insan üzerinde etkisi var. Hiçbir sığırın morali bozuk 
değil. Psikolojisi bozuk olan hiçbir köpek yoktur. Veya çocuk ve deli de öyle. Hayvan 
öyle. İnsanda hepsi regülatör gibi dimağın meratibleri arasında oynayıp duruyor. 
 
Nokta-i Nazar: Safiyete ulaşmak için aslında onların zaruriyatı var. Hepsinin karışımı 
beyaz ya. Başka şansın yok. Hepsinden hisse almazsan nasıl kemalâta ulaşacaksın? 
 
“…ehl-i zahiri teşviş eder: 
 
İmkân-ı vehmîyi, 
imkân-ı aklî ile              
 
Hâlbuki imkân-ı vehmî, esassız olan ırk-ı taklidden (Taklid kökü, taklidçilik) tevellüd ile 
safsatayı tevlid ettiğinden, delilsiz olarak her biri bedihiyatta bir  
 
“belki”, bir 
“ihtimal”, bir      yol açar. 
“şekk”e 
 
Bu imkân-ı vehmî galiben: 

• muhakemesizlikten, 
• kalbin za’f-ı asabından ve 
• aklın sinir hastalığından ve  
• mevzu ve  
• mahmulün     

ileri gelir. 
 
Hâlbuki imkân-ı aklî ise: 
Vacib ve 
mümteni     
 
vücud ve  
mümteni     
 
Eğer delilden neş’et etmiş ise makbuldür. Yoksa muteber değildir. Bu imkân-ı 
vehmînin ahkâmındandır ki: Bazı vehhamlar diyor: Muhtemeldir, bürhanın gösterdiği 
gibi olmasın. Zira akıl, her bir şeyi derk edemez. Aklımızda buna ihtimal verir. Evet, 
yok belki ihtimal veren vehminizdir. Aklın şe’ni bürhan üzerine gitmektir. Evet, akıl 
her bir şeyi tartamaz, fakat böyle maddiyatı ve en küçük hâdimi olan basarın 

(Teşviş: karıştırma, karmakarışık etme, bulandırma) 

iltibas ettikleridir. 

adem-i tasavvurundan 

olmayan bir maddede, 

bir delil-i kat’iyye dest-res olmayan bir emirde tereddüt etmektir. 
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kabzasından kurtulmayan bir emri tartar. Faraza tartmaz ise, biz de o meselede çocuk 
gibi mükellef değiliz.” (Muhakemat 76) 
 
Serbest bölgede olan imkân-ı vehmîyi imkân-ı aklî ile iltibas eder. Ehl-i zahir 
serbest bölgededir. Parmağımızı oraya koyacağız. Ehl-i hakikat denilince akıl dâhil 
diğer meratibleri aşmış. Ehl-i zahiri teşviş ediyor. Ehl-i zahir hususî dünyadadır. Ve çok 
ilginçtir, garipdir, ki biz de yer yer giriyoruz oraya. Yani serbest bölgede iken “ey 
kendisini uykuda iken uyanık zanneden”. Yani aydın zanneder. Bu cemiyette 
zannediyor ki umumî dünyada yaşıyorum. Herkes kendi hususî dünyasına hapsolmuş. 
Orda yaşıyor. Onun en fiilî tezahürü şu: babasına onu diyebiliyor, hanımına, çocuğuna 
onu yapabiliyor. Sen nasıl oluyor diye soruyorsun. Adam serbest bölgede. Diğer 
meratiblerinden kopuk olduğu için serbest bölgede her şey caiz. Burada haram yok. 
Her şeyin her mertebesi bulunabileceği yer. Her şeyin bulunabileceği ve her mertebesi 
bulunabileceği. Burada haram yok. “İçinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça 
mesuliyet yok.” (Bil-mana Hadis-i Şerif). Serbest bölgeyi yaşayınca, eyleme geçirince, 
annesine bunu yapabiliyor, karısına veya kocasına yapabiliyor, çalabiliyor, parayı 
aldığı halde almadım diyebiliyor. Bu adama bunlar hususî âleminde caiz, çünkü diğer 
meratibler yok, bitmiş. Umumî, genel, Allah ve ahiret; dünyasında öyle bir şey yok. 
Ahirete inanmıyorsa, çalmıyorsa, rüşvet almıyorsa, ahmaktır. Ahirete inanmıyorsa, her 
şeyi bu dünya zannediyorsa, niye çalmasın? İman-ı bil ahiret hükmederse, yedi tane 
toplumda ve kişide olacakları Şualarda 8. Meselede anlatıyor. Mesela ihlas olur, 
sadakat olur, emniyet olur vs. diyor. Yoksa olmaz. Demek ki, o cinnet geçirmeler, 
zulüm yapmalar, hırsızlıklar hep serbest bölgede oluyor. 
 
Teşviş edince ne oluyor? İmkân-ı vehmîyi imkân-ı aklî ile iltibas eder. İmkân-ı vehmî 
şu: Olabilir, kalbim durabilir, ölebilirim. Hiçbir sığır ahırda tek kalınca “kalp krizi 
geçirirsem, ne olacak” der mi? Böyle bir problemi yok, çünkü imkân-ı vehmîsi yok. 
Serbest bölge denilen bir sistemi Allah insana koymakla insanı meleklerden ve 
hayvanlardan imtiyazlı kılıyor. Meleklerde böyle bir sistem çalışmıyor. Akılları, 
taakkulleri var, çünkü zîşuurdurlar. Orda ihtimaliyatlar değil de aklın mertebeleri var. 
Ama zanları yok. En büyük zan haram, Allah hakkında su-i zan ediliyor. “Acaba Allah 
beni affeder mi? Allah beni yakacak. Allah zulmediyor. Allah beni bıraktı. Allah beni 
unuttu.” Bu, zannın en şerlisidir. 
 
Nokta-i Nazar: Kudret de burada çok güzel gözüküyor. Devamlı bir şeyler kuruyorsun. 
 
Aynen, devamlı. Hatta Hâlık, yani hiçlikten yaratan, halk, serbest bölgede gözüküyor. 
Allah halk ediyor, yok ediyor. İcad ediyor, yok ediyor. Bu Allah’a mahsus. Vücud ve 
adem serbest bölgede acayip oluyor. Var olanı yok edebiliyor, ademe atabiliyor. 
Olmayanı da yaratabiliyor. Allah’ın o bütün sıfatları yani sübutî sıfatlar, zatî sıfatlar, 
Şuunat-ı Zatiye insanda cereyan ediyor. Mahiyet-i Zatiyesi de tanımlayamadığımız 
ama sırr-ı insanî olarak gözüküyor. Allah-u âlem: zatî sıfatlar da, serbest bölgeyi basit 
zannetmeyin. Sübutî sıfatlardan da acayip üstün bir şey. Bura olabilmesi için sanki 
vücud ve adem, ikisinin kol gezdiği yer. Yaratma ve varı yok etme à serbest bölgede. 
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Vücud-u haricîsi yok. Serbest bölge on sekiz bin âlemin suretidir. Hepsinin sureti 
var. Bunsuz olamaz. İnsanı imtiyazlı kılan, mükemmel yapan; serbest bölgedir. Tahtayı 
seyrettiğinizi zannediyorsunuz ama… Hani lavabodaki aynaya bakarken aynaya 
bakıyorsunuz, onun saçını değil, kafanızdaki saçı tarıyorsunuz, çünkü aslında aynaya 
bakarken buradakine bakıyorsunuz. İşte tahtaya bakarken de aslında kafanızın içini 
seyrediyorsunuz. Yazı tahtası à ayna. Aslında kendinizi seyrediyorsunuz, 
seyrediyoruz. 
 
Sual: Tekvin serbest bölgeden daha mı cami’? 
Elcevab: Tekvin daha cami’ diyebilmem için, biraz üzerinde çalışmam lazım. Tekvinin 
içinde adem var ama serbest bölgede tekvin mi hâkim, bilmiyorum. Henüz o kadar 
ilerlemedim. Fakat öyle sübutî sıfat gibi değil burası (serbest bölge). Allah-u âlem: zatî 
sıfat duruyor. Halk etmeler burada. 
 
Sual: Emr-i kün feyekün tezgâhına bakıyor mudur? 
Elcevab: Bilmiyorum. Yaratma-yok etme oluyor, kaynayan tencere gibi. Vücud-adem 
kol geziyor. 31. pencerede “hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar” diye bir tabir 
geçiyor. 
 
Nokta-i Nazar: Tasavvur-u küfür: küfrü bile tasavvur edebiliyorum ve mesuliyet de yok. 
Ne kadar acayip bir zenginlik. Allah’ı bile tahayyül edebiliyorum. Gerçi Allah men etmiş 
ama sonuçta yapabiliyorum. Allah’ı hâşâ bir şekle soktum. Hayalimde kabul etmedim 
ama oluyor. O zenginlikte mesuliyet de yok bir noktada. 
 
Sözler 688: “Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar; pek çok esma ve 
şuunat-ı zatiyeye işaret eder.” İşte halk etmeler-yok etmekler hepsi serbest bölgede. 
Adeta ahiretteki hâletimizin numunesi. Biz Allah’a inanıyoruz, Allah her yerdedir, hiçbir 
yerde değildir, istediğini yapar, istemediği olmaz. Böyle iman etmenin bedeli de 
cennette sen her yerde olacaksın, istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Adeta 
küçük numunesi serbest bölge. 
 
Sual: Ademle vücud birbirine girmiş diyoruz ama birbirleriyle hiç alakası yok. Odunda 
nur var, duman var, aynı yerdeler ama hiç alakası yok. Adem-i mutlak yok. O zaman 
sadece vücud var? 
Elcevab: Vücud-u ilmiyeye perde olmuş bir unvan olan adem var (Mektubat 59). Yani 
ilmin vücudsuz vücudu; adem. Bu var ama adem-i mutlak yok, adem-i sırf yok. Çünkü 
ilm-i muhit var. Ama adem var. “Ademden vücuda çıkarttı” diyor Risalede. “Adem 
âlemleri Sübhanallah Sübhanallah” diyor (Şualar 262). Ama sen ademi à adem-i 
mutlak anlama. Ademi anlamak zor. Niçin anlayamıyorum diye aylarca düşündüm. 
Vücudu yok ki anlayasın. Çünkü anlamak, akıl; vücud üzerine bina edilmiş. Yoku niye 
anlamaz? Çünkü kurulumu öyle değil. Barometre ile sıcaklığı ölçemezsiniz, basıncı 
ölçersiniz. Yemeğin tadını gözle anlayamazsın, dille anlarsın. Ademi niçin anlamaz? 
Çünkü akıl bunun üzerine kurulmamış. Akıl; vücuddaki ilişki ve çelişkileri çözmede 
kullanılan bir alettir. 
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Sual: “La mevcude” diyenler bunun için mi öyle demiş? 
Elcevab: Evet. Varamamış, yok ki. 
 
Nokta-i Nazar: Şualar 262: “Vücud kâinatları ve hadsiz adem âlemleri birbirleriyle 
çarpışırken ve Cennet ve Cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücud âlemleri 
Elhamdülillah Elhamdülillah ve adem alemleri Sübhanallah Sübhanallah derken ve 
ihatalı bir kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, ta kalbin 
etrafındaki ilham, vesvese ile mücadele ederken…” (yukardaki “serbest bölge” şeması 
ile beraber oku) 
 
“Vücud kâinatları ve hadsiz adem âlemleri birbirleriyle çarpışırken” à serbest 
bölgeye işaret.  
 
“ve Cennet ve Cehennem gibi meyveler verirken” à taakkul ve aşağısındaki kâfir 
(3.yol) ve müminin (1.yol) yoluna işaret.  
 
“ve bütün vücud âlemleri Elhamdülillah Elhamdülillah” à melekler, Müslüman 
cinler, ervah-ı âliyeler tarafına işaret.  
 
“ve adem âlemleri Sübhanallah Sübhanallah derken” à şeytan, kâfir cinler, ervah-
ı habiseler tarafına işaret. 
 
“ve ihatalı bir kanun-u mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle, ta 
kalbin etrafındaki ilham, vesvese ile mücadele ederken…” à Tam serbest bölgeye 
işaret. 
 
Harika! Serbest bölgenin tarifi, sistemi anlatıyor. Kanun-u mübareze meydanıdır 
serbest bölge.  
 
“…ehl-i zahiri teşviş eder: İmkân-ı vehmîyi, imkân-ı aklî ile iltibas ettikleridir.”  
 
İmkân-ı vehmî tasavvurda, imkân-ı aklî taakkulde. Adam tasavvurda ama taakkulde 
olduğunu zannediyor. Yani Hızır ile görüştü Hızır’ım zannetmesi gibidir diyor 
Mektubat’ta.  
 
İmkân-ı vehmînin kaynağı ne imiş? “Hâlbuki imkân-ı vehmî, esassız olan ırk-ı taklidden 
(Taklid kökü, taklidçilik) tevellüd ile safsatayı tevlid ettiğinden, delilsiz olarak her biri 
bedihiyatta bir  
“belki”, bir 
“ihtimal”, bir      yol açar.” 
“şekk”e 
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Irk-ı taklid à “o öyle yaptı, sen mi akıllısın. Görmüyor musun, şeyhim böyle yaptı, abim 
böyle dedi.” der. Şeriatın lübbüne, özüne direk muhatab olamıyor, kışrına muhatab. 
Hocası engel, hocası put, üstadı put, şeyhi put, o put, bu put. Put yapılıyor, yani kaynak 
zannediliyor. Yanlış dahi olsa bir hikmeti vardır diyen adam putudur o. Çünkü Allah’ın 
açık haram dediğine mesela faize helal diyor. Bir bildiği vardır ki bu adam böyle dedi 
diyen adam, onu Allah’a tercih etmiş oluyor. Ben dedim diye kabul etmeyiniz diyor 
Üstad. Böyle bir Üstadın talebeleriyiz. 
 
Irk-ı taklidin esası yok. Safsata nerden çıkıyordu? Tahayyülden. Safsatayı da 
doğuruyor bunlar. Hayalini de bozuyor. Mesela “deprem olabilir” imkân-ı vehmîdir. 
Onun hayali binalar yıkılıyor, altında eziliyorum diye hemen dışarı fırlıyor. Bazıları 
tünelden geçemiyorlar. İmkân-ı vehmîden dolayı geçemiyor: tünel ya kapanırsa, içinde 
kalırsam à bu düşünce safsatayı doğuruyor. Nasıl? Kalmış gibi kabul ediyor. O şekli 
yapıyor. “Uçak aha düşecek”. Niçin düşecek, düştü gibi görüyor? Safsatayı doğuruyor. 
Düşebiliri à düştü ile aynı yapıyor. “Düşebilir” kalkıyor à “düştü.” Düşünce ne oldu? 
Uçak düştü, ben yandım, öldüm. Bu nedenle uçağın her sallanması ile hemen ben 
öldüm diyor. İşte uçağın her sallanması ölüm ile aynı oluyor. İmkân-ı vehmî ile en 
zirveyi yaşıyor. Bu safsatayı doğuruyor. 
 
Sual: Tahayyül bütün bütün hayal değil, hayal nehrinden parçalar kepçeyle alıyor 
demiştik. Şöyle diyebilir miyiz? Tasavvur paket olarak, program olarak tahayyüle 
gönderiyor. Tahayyül o paketi açıp gösteren mi oluyor? 
Elcevab: Evet gösteriyor. Tasavvurdaki imkân-ı vehmîyi tahayyül şekillendiriyor, şekli 
de imkân-ı vehmîye dönüştürebiliyor. İkisi birbirine çok yakın, ayırt edemiyorsun. 
İmkân-ı vehmî safsatayı doğuruyor yani tahayyülde şekillendiriyor. 
 
“İmkân-ı vehmi… delilsiz olarak her biri bedihiyatta…” Mesela şu an bedihî olan şu 
bina. Şu an deprem yok, bir şey yok. Şu anda imkân-ı vehmî ile deprem oluyor. Deprem 
oldu, yıkıldı, altındayız ve her taraf kapalı, günlerce bana ulaşılamıyor. Bir düdük 
alayım, bir de su alayım diyerek şu anda hala düdük ve su şişesiyle yatanlar var. 
Unutmayın. Neyi düşünüyorsanız, hayal hemen ona şekil verir. Ne hayal kuruyorsan, 
otomatik düşünceye dönüşür. Biri birisiz olmuyor.  
 
Sual: Korku tasavvurda mı? 
Elcevab: Evet, korku tasavvurda, şekli tahayyülde. 
 
İmkân-ı vehmî, insan zengin düşünsün diye verilmiş. Şu anda deprem yok, bu bedihî. 
Ama imkân-ı vehmî ne koyar? à Belki-ihtimal-şekk à buna yol açar tasavvur. Üçünü 
veya üçünden birisi.  
 
Tasavvurdan devam ediyor. İmkân-ı vehmî nerden kaynaklandığını anlatıyor burada. 
Bu senin ne işine yarayacak, bak. “Olabilir”i madem olmuş gibi insana hissettiriyor, o 
zaman zengin değilsen, fakirsen, huzurlu değilsen, imkân-ı vehmîyi müsbette kullan 
ve hemen o ol. Önemli olan araba olması değil ki. Arabası olan ne hissediyorsa, sen 
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de hissedebiliyorsun. Mesela kansersin, hastasın ama sıhhatli bir insan ne 
hissediyorsa, hissedebilirsin. Çünkü imkân-ı vehmî var’ı yok edebiliyorsa, sana bunu 
hissettiriyorsa, yutturuyorsa, olmayan bir şeyi de imkân-ı vehmî ile sen aynısı olursun. 
Mesela kendini mutlu hissedersin. Dolayısıyla iki tarafa da açık. Bakalım imkân-ı vehmî 
nerden kaynaklanıyor: 
 
 “Bu imkân-ı vehmî galiben 

• muhakemesizlikten, 
• kalbin za’f-ı asabından ve 
• aklın sinir hastalığından ve  
• mevzu ve  
• mahmulün     

ileri gelir.” 
 
Bunlara tek tek gireceğim. Muhakeme ve muvazene vardı, hatırlarsanız. Bir elinize 
metreyi, bir elinize de kantarı koyun, diyorduk. Muhakeme à metre oluyor, kantar 
değil. Muvazene vezinden geliyor à kantar o oluyor.  
 
Şimdi taakkule geliyor. İmkân-ı aklî ne yaparmış? “Hâlbuki imkân-ı aklî ise: Vacib ve 
mümteni olmayan bir maddede, vücud ve mümteni bir delil-i kat’iyye dest-res olmayan 
bir emirde tereddüt etmektir.” à İmkân-ı aklînin sahasını anlatıyor burada. Hudud, 
bariyer sağda ve solda. Ortada yol. Üstad yolunu çiziyor. Üç vücud var: 
 

• Vacib   à 
• Mümkün     à akıl bununla hareket ediyor 
• Mümteni     à 

 
Vacib à Allah. Bizim vücudumuz mümkün. Mümkün yani olabilirdi de olmayabilirdi de 
demektir. Küfür şirk gibi vücudu muhal olana à mümteni denilir. Her şey olabilirken 
olmuş ise à bu mümkün. Akıl; bununla (mümkünle) hareket ediyor. Tasavvur da; vacib 
ve mümteni ile hareket ediyor. Belki-ihtimal-şekk. Vacibi nasıl kullanıyor? Kendisini 
Hâlık yerine koyuyor. Sanki cennet onun, cehennem onun, her türlü melaneti işler, 
Allah beni affetmeye mecbur der. Beni yataktan kaldırmadıkça ben tövbe etmem, diyor 
tövbe. İmkân-ı vehmî; galiben vacib ve mümteni ile hareket ediyor. İmkân-ı aklî ise; 
mümkün ile hareket ediyor. 
 
Devamında: “…eğer delilden neş’et etmiş ise makbuldür. Yoksa muteber değildir. Bu 
imkân-ı vehmînin ahkâmındandır ki: Bazı vehhamlar diyor: Muhtemeldir, bürhanın 
gösterdiği gibi olmasın.” Tasavvurda deliller var, çünkü düşünceler, bilgiler, malumatlar 
var. Burhan à taakkuldedir. Hüccet de tasdiktedir. Hüccet; delil ve burhanın kâğıda, 
belgeye dönüşmüş halidir. Kabul-ü ümmete à hüccet denilir. Her delil, he bürhan, 
kabul-ü ümmet değildir. Ama kabul-ü ümmet olmuşa hüccet denilir. Külliyatta delil 
okuyunca, tasavvur gelecek aklına. Bürhan okuyunca, taakkul. Hüccet 
okuyunca, tasdik gelecek aklına. Hüccet; diğer ikisini cem etmiş, üniversite 

adem-i tasavvurundan 
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diploması gibi. Kabul-ü ümmet olmuş. Bunun zıddı olamaz diyeceksin. İmkân-ı vehmî 
olanlar diyor ki: “Benim delilim var ama senin burhanın gibi olur mu hepsi?” Burhanı 
delille yok etmeye çalışır. Bu üçünün farkına dair bir misal vermiştim. Mesela ateş 
yakar. Bu herkesçe delildir, kâfir-mümin fark etmez. Ama bunu Allah’a verince; 
burhandır. Bunu ümmetin kabul etmesi; hüccettir. 
 
“Zira akıl, her bir şeyi derkedemez. Aklımızda buna ihtimal verir.” à Buna tasavvur 
diyor. Deliline bak. Aklın gösterdiği burhan üzerine olmamasına da mümkün diyor. Her 
şey akılla mı oluyor, diyor tasavvur. Sen, her şeyin akılla olmadığını çok iyi biliyorsun, 
aklın da biliyor, bana ihtimal verecek diyor. 
 
“Evet, yok belki ihtimal veren vehminizdir.” à “Olabilir” diyen vehminizdir, akıl değildir, 
diyor Üstad. Yani “bedihiyat olmayabilir. Niçin olsun” diyen à vehimdir, akıl değildir. 
 
“Aklın şe’ni bürhan üzerine gitmektir.” à Burhan taakkule dayalı. 
 
Nokta-i Nazar: Tasavvurun sahası daha geniş aslında, taakkulün daha dar. Mesela 
tasavvurumla “iki tane tanrı var” dedim. Taakkul “dur, olmaz, ortalık karışır, bir yerde 
iki muhtar olmaz” diye hemen gerekçeleri saydı. Tasavvur onu dinlemiyor. “İki tane 
vardır” diyor. “Olabilir, belki” diyor. 
 
Aynen. Tasavvur bana diyor: “Her şey akılla olmadığını akıl söylüyor. Bir sen mi 
akıllısın? Üç yüz atmış tane tanrı var.” Akıl: “Hayır, bir tane var” diyor. Aklın şe’ni; 
burhan ile gitmektir. 
 
Nokta-i Nazar: İmkân-ı vehmî ile imkân-ı aklî çarpışıyor. Tasavvur çok acımasız 
taakkule saldırıyor. Genişliğini kullanarak onu bastırmaya çalışıyor. Tasavvur çok 
geniş ve çok çaplı düşünebiliyor. 
 
Taakkul tek tanrı düşünüyor, çünkü burhanla gidiyor. Böyle olur, şöyle olur, diyor. 
Tasavvur ise bir sürü şeyle geliyor: belki-ihtimal-şekk. Üçe bir oluyor. 
 
“Evet akıl her bir şeyi tartamaz, fakat böyle maddiyatı ve en küçük hâdimi olan basarın 
kabzasından kurtulmayan bir emri tartar. Faraza tartmaz ise, biz de o meselede çocuk 
gibi mükellef değiliz.” 
 
Metinden çıkarımlar: 
• İmkânatı vukuata koyan; vehimdir. 
 
İmkân à olabilir. Olmuştur à vukuat. Olabiliri à olmuştura çeviriyor. 
 
• Bu çoğu zaman akıl ile iltibas ediliyor. 
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İmkân-ı vehmîyi imkân-ı aklî ile çoğu zaman iltibas edilen bir meseledir. Sakın ha! Aklın 
şe’ni; burhan üzerine gitmektir. Tasavvurun şe’ni; “belki-ihtimal-şekk” üzerine gitmektir. 
Tasavvurun özelliği; imkân-ı vehmîyi yani imkânatı vukuat yerine koyar, olabiliri olmuş 
olarak yutturur. 
 
• Hâlbuki imkân-ı vehmî à ırk-ı taklidden tevellüd ediyor, safsatayı tevlid ediyor. 
 
Zihnimize gelen o şekiller hep safsata. Buradan kaynaklanıyor. 
 
• İmkân-ı vehmîde pek delil aranmaz. 
 
Olabilir der delil hiç sormaz. Soran makam yok. Taakkulde iken delili soran kim? 
Tasavvur! Unutma! Taakkulde iken delili soran tasavvurdur, tasavvurda iken ama delili 
soran yok, çünkü alt veri yok. Adam her istediğini istiyor. Tasavvurda iken hiç 
sormuyor, çünkü akıl oraya pek karışmıyor. Tasavvur her türlü melaneti ve hayrı işliyor, 
her türlü şeyler düşünüyor ama taakkule gelince “öyle mi ya!” diyen tasavvur. “Her şey 
akılla olmadığını aklın da bilir” diyor, akla hücum ediyor. Tasavvur; karman çorman bir 
âlem olduğu için, soran yok. Vehminin doğru olduğunu kim söylüyor? Soran yok. Eğer 
orayı taakkulle kontrol edemezsen, canını alır. İmam-ı Şafi Hz: “Hayırla meşgul 
olmazsanız, şer sizi işgal eder.” Sen tasavvura hâkim olmazsan, otomatik olarak 
tasavvur sana hâkim olur. 
 
Geçen gün bir derste bir fizikçi sordu: “Bunlar hep benim içimde mi oluyor, kafamda 
Hepsi bende mi oluyor?” Evet, dedim. “Artık niye bunlar bende oluyor demeyeceğim” 
dedi. Öyle sade sokak yok. Burası doğu değil, burası İstanbul sokağı. Her yerden bir 
şey çıkar. Pencereden çöpü atan olur, arabadan muzun kabuğunu sokağa atan var, 
sigaranın izmaritini, paketini sokağa atan var, yağmurda ırmak gibi akan suda hızlıca 
geçip çoluk çocuğu banyo yaptıran var, her şey var. Burası İstanbul Sokağı. Burası 
tasavvur dünyası. Sabit yok. Bunlar olunca, endişe etme. Nerden geldi deme, çünkü o 
an imkân-ı vehmî aktif. Dokunma, biraz sonra zaten gidecek, tutunamayacak. Bu 
dersler nedir? Tanırsan gider, tanımazsan gelir. Cehil onu davet eder, ilim onu tard 
eder. Ama ilim, ilim olursa. Vesvese Risalesi ilimdir. “Okuyoruz, niye gitmiyor?” Sen 
hala bilgidesin (tasavvur). Teyp kaseti gibi ezber bilsen ne olacak ki. İlme dönüşmemiş. 
İlme dönüşmesi için, taakkul mertebesinden geçireceksin, ki tasdik olsun. Her 
okumakla adam adam olsaydı, hepimiz peygamber olurduk. Çünkü peygamberin 
bilgileri var bizde. Hatta haşir meselesini geçmiş peygamberlerde haşir risalesinde gibi 
İsm-i Azam cihetiyle olmamış yani bilgi olarak vardır ama metin olarak aktarılmamış. 
Haşir Risalesi sayesinde bizde İsm-i Azam cihetiyle var o bilgi. Bir âlimden fazla bilginiz 
var. İbn-i Sina’dan daha fazla haşir bilginiz, deliliniz var. Niye? Üstün olduğunuzdan 
değil, ibn-i zamanız diyor Üstad. Sen zamanın çocuğusun, o da zamanın çocuğuydu.  
 
• İmkân-ı vehmîyi bu noktada ortadan kaldıran delil, bürhan, hüccettir. 
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Tasavvuru susturan burhan (taakkul) ve hüccettir (tasdik). Bunlar onu bloke 
ediyor. 
 
• Hatta imkân-ı vehmî o kadar bazen güçlü bize hükmediyor ki, bedihiyatta  

à belki 
à ihtimal       yol açar. 
à şekk 

 
İmkân-ı vehmî bazen çok güçlü oluyor ve on tonluk arabaya on beş ton yük yüklenmiş 
gibi oluyor. Bazen öyle kuvvetleniyor ki, televizyon, hanım, cemiyet, koca, arkadaş, o 
da, bu da, sonra ne vicdan kalıyor, ne bir şey kalıyor. Bir bildiği vardır diye toptancılıkla 
sıyrılıyoruz. Bir bildiği var ne demek biliyor musunuz? Ben imkân-ı vehimdeyim, hususî 
dünyadayım, ben bu işlerde (diğer meratiblerde) değilim şu anda ondan. Adaletsizlik, 
zulümler, hak yemeler, gasplar, kavgalar, gürültüler à hep serbest bölgede oluyor. 
Diğer meratiblerde olamaz. Orası süt limandır, cennettir. Limana geçince, orayı 
(ahireti) dünyada yaşattıran burası (serbest bölgeden aşağısı olan meratibler). Burası 
(yani âlem-i şehadet) serbest bölgedir. Âlem-i şehadetin suretidir à serbest bölge. 
Serbest bölge à dünya kardeşim, zıtların cemi. Olmayacakların olduğu bir yer. Âlem-
i kevn-ü fesad, imkânatın her mertebesinin var olduğu yer. İmkânatın her 
mertebesinin hükmettiği bir âlem à serbest bölge. 
 
• Bu üçü (belki-ihtimal-şekk) imkân-ı vehmîden çıkar.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Peki, imkân-ı vehmî nerden çıkar? 
 
  
 
 
 
 

 
Sual: Sünnete ittiba, ırk-ı taklid değil midir? 
Elcevab: İmkân-ı vehmî hep şer değil ki. Bu konuştuklarımız şerli olan imkân-ı 
vehmînin kaynağı. Irk-ı taklidi yukarda konuştuk. 

 
1. Galiben muhakemesizlikten 
 

İmkan-ı vehmî 
 

Belki      
 İhtimal 

 

Şekk 
 

İmkan-ı vehmî 
 

1. muhakemesizlikten, 
2. kalbin za’f-ı asabından ve 
3. aklın sinir hastalığından ve  
4. mevzu ve  
5. mahmulün  
6. esassız olan ırk-ı taklidden 

    

adem-i tasavvurundan 
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Muhakemesizlik, yani adamın metresi yok. Haddi yok, hududu belli değil. 
 
2. Kalbin za’f-ı asabından (zayıf olmasından) 
3. Aklın sinir hastalığından (bütünlüğü sağlayamamasından, güçsüzlüğünden, 

dimağa, tasavvura hâkim olamamasından). 
 
Mesela insan niye kızıyor? 1.karşıki tarafın mahlûk olduğunu 2.kendisinde şeytanın 
hükmettiğini 3.bir sürü sorumlulukların olduğunu unutuyor. Sokakta her havlayan 
köpeğe taş atarsam, sokakta taş kalmaz. Bunları kaybetmekten insan kavga ediyor. 
Bunları kaybetmekten insan sinirleniyor. Güçsüz olduğu için içeriye saldırı olmuş 
zannediyor. Tamamen korunaksız ve sahipsiz, bariyerlerin olmadığını hayal eden veya 
düşünen bir insan, her şeyini kaybetmekten korktuğu için karşıya saldırır. Allah Resulü 
asm: “Güçlü olan karşıyı yenen pehlivan değil, nefsini yenendir.” buyuruyor. Artık her 
şeyi kaybediyorum diyor. Niçin kaybediyorsun? Çünkü kültürünü, an’aneni, geleneğini, 
mensubiyetini, nereye mensubsun, neyi taşıyorsun, bunun bedeli, karşıki mahlûk 
olduğunu, şeytan hükmettiğini, o anda o insan olmadığını, şeytan ille sana vurmuyor, 
en yakınından vurur. Mesela şeytan bazen eşinden vurur sana, çocuğundan vurur 
sana, nefsinden vuramadığı zaman.  
 
4. Mevzu (üzerine durulan mesele ve konuya hâkim olamamasından) 
5. Mahmûlun (haml olunmuş, yüklenmiş, bir cümlede faile (özneye, işi yapana) 

yükletilen işi, hali gösteren fiil (yüklem). Misal: “İnsan natıktır” cümlesinde insan à 
mevzu, natık  à mahmûldür) 

 
Bir konuyu biliyor musun? Konuyu bilirsin belki. Konu mirastır. Peki, haml olunan, yani 
miras hukukunda kıza ne kadar, erkeğe ne kadar verilir, toprakların kıymetini, bu 
tarladır bu vs. biliyor musun? Bilmiyorsun. Mevzu nedir, mahmûl nedir. Konu nedir, 
konunun içeriği nedir.  
 
• Mevzuya ve konuya hâkim olamamaktan, ne yapacağını bilememekten imkân-ı 

vehim çıkıyor. Eğer işi biliyorsa, hâkim ise vehim ki imkânat sana hâkim olamaz.  
 
Mevzuyu biliyorsan, konuya da hâkimsen, imkânat sana hâkim olamaz. 
 
• Yani Karadeniz pekmez olabilir ama bizim su olduğuna yakîn-i ilmimiz var. Yakîn-i 

ilmiyi imkân-ı vehmî kaldıramaz.  
 
Evet, Karadeniz pekmez olabilir ama su olduğuna yakîn-i ilmimiz var. Ondan şüphemiz 
yok. 

 
• Eğer yakîn-i ilmimiz olmasına rağmen hala tereddüt edilirse bu insan laedri olmaya, 

kendini inkâra kadar gidebilir. 
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Kendi yok. Kendisine anlam vermemiş. Rastgele yaşıyor. La edri’ler kimdir, bak. Eve 
geliyor, ceketi atıyor, televizyonun kumandasını alıyor, çocukmuş, hanımmış, 
babaymış, sorumluluğu hiç yok. Ev mi, fatura mı, hanım mı, hiç alakadar değil. 
Sorumsuz insan. Hiçbir sorumluluk almaz. Cemaatin sorununu hiç almaz. 
 
Sual: Bu imkân-ı vehmî ve bu altı madde tasavvurun değil, serbest bölgenin ürettiği 
altı madde oluyor galiba? Çünkü bu bahsettiğimiz sanki tahayyülden geliyor gibi geldi. 
Elcevab: İmkân-ı vehmî diyor. Vehim à tasavvurda. Bu nastır, açık ifade. Bu altı 
madde; imkân-ı vehmîyi oluşturuyorlar. Sonra imkân-ı vehmî à belki-ihtimal-şek 
yapıyor. İmkân-ı vehmînin ürettiği tahayyülde safsata oluyor, şekle dönüşüyor. 
 
Sual: Hani der ki “karnım ağrıyor”. Nasıl ağrıyor diye sorduklarında: “Sanki bıçağı 
karnımda çeviriyorlar, çeviriyorlar.” Peki, bu nedir abi? 
Elcevab: İmkân-ı vehmî.  
 
6. Esassız olan ırk-ı taklidden (yani ben olmaktan çıkarak, kendine kanaat 

etmemekten, başka olmayı arzu etmekten, kendini sevmemekten, kendi içsel 
donanımlarına kanaat etmemekten yani kendini ortadan kaldıran, farkındalığını 
kaybetmekten). Bu da safsatayı kendine ve hâşâ Allah’a su-i zan etmek olan yalan, 
uydurma ve gerçek dışı sözlerle kendine telkin eder ve delilsiz her bir bedihiyata 
belki-ihtimal-şek eder. 

 
Yani Allah şöyle yapsa daha harika olurdu, beni böyle yapsaydı daha şey olurdu diye 
Allah’a su-i zan ediyor. Veya Allah yapmadı ama yaptı diyor. Allah’a su-i zan ediyor. 
Allah’a ihanet ediyor. Onun için yalan; münafıklık alametidir. Allah’ın yarattığı simasına 
kanaat etmiyor. Allah yaratmış. Allah’ın verdiği ömre kanaat etmiyor. Allah’ın verdiği 
maddî ve manevî rızka kanaat etmiyor. Demek ki ırk-ı taklidde “ben” çıkıyor, olmak 
istediği, beğendiği model gibi olmaya çalışıyor. Konuşması, yürümesi, yemesi, 
giymesi, gayesi hep o à bu hayırda ise; Peygambere asm var, asrın imamlarına var, 
asrın imamlarına tabi olan cemaat içindeki abiye var. Bunlar caiz. Mesela bazı 
tasavvufçu ruhu olan nurcular var. İlle önde birisi olacak, tutunacak bir abisi olacak. 
Bunu Üstad reddetmiyor. Bu fıtratta vardır. Daire içinde bir abi bulabilir, diyor. (Latif 
Nüktelerde) Harice çıkmaya, bir şey aramaya ihtiyaç yoktur. Onu taklid edebilir. Menfîsi 
ise; kendisine kanaat etmiyor. Kanaat etmeyince ne oluyor? Yani ben olmaktan 
çıkarak, kendine kanaat etmemekten, başka olmayı arzu etmekten mesela artist 
olacağım der. İnsanlığın en aşağılıklarını en zirveye koyarak yıldız yaparlar. (Rüştü 
abinin sözüdür). Aşağılık, namus mefhumunu kaybetmiş kişileri, gençleri kandırmak 
için yıldız yaparlar. Nasıl yıldız oldu? Şunları, bunları vererek, terk ederek, şahsiyetini 
verdi, imanını verdi à ta ki böyle olsunlar diye. 
 
Kendini sevmemekten, kendi içsel donanımlarına kanaat etmemekten yani kendini 
ortadan kaldıran, farkındalığını kaybetmekten à ne derler diye alıyor, giyiyor, yaşıyor. 
Ben herkesten farklıyım, niye o olacağım ki. Bunlar hep safsatayı doğuruyor. Safsata 
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ne yapar? Hâşâ Allah’a su-i zan ederek yalan, uydurma ve gerçek dışı sözlerle kendine 
ve karşıya belki-ihtimal-şek’lerle müdahale eder. 
 
Sual: Tasavvur delil ister, taakkul burhan ister, tasdik de hüccet dediniz başta. Ama 
burada sanki tasavvuru delil tatmin etmiyor gibi geldi, doğru mu? 
Elcevab: Delil derken mesela ateş yakar. Bunda şüphe yoktur, bu delildir. Fakat bunu 
Allah’a vermiyor. Bu Allah’ın esmasının tecellisidir diyen akıldır. 
 
Sual: Siz hep derdiniz ya, iman eden iman edecek kadar delil bulduğu için iman 
etmiyor, inkâr eden de delil bulamadığından inkâr etmiyor. Bu, burada mı oluyor? 
Elcevab: Bu üçü birden oluyor. Mesela delili şöyle yapıyor yani taakkule geçmeden 
inkârına: 17. Lem’ada geçiyor. Buharı bulan iman etmedi diyor. Demek ki bu kadar 
akıllı adam iman etmediğine göre, onun iman etmemesi ve buharı bulması, onun 
imansızlığına delil yapıyor. Delil bu kadar, burhan yok yani. 
 
-Ben buna şahidim. “Mercedes’i yapan domuz eti yiyorsa, ben niye yemeyeyim” dedi 
biri. 
 
Peki, ahireti bulan yemiyorsa? O Mercedes’i buldu, sen bedenini bindiriyorsun. Ahireti 
bulan ruhu bulduğu için, bedenini ruha bindiren, ruh seviyesinde rahatlatan, ferahlatan 
ve ruhsal arzularına hedef gösterip tatmin eden bir zat; ahireti buldu! 
 
• İmkân-ı aklî ise; mümkinat denilen bu âlemde var mı yok mu yu tereddüt eder. Delil-

i kat’i varsa, tamam der. Eğer delil-i kat’i yoksa tereddüt edebilir, karasız kalabilir. 
Eğer delili varsa, makbul kabul eder. İmkân-ı vehmîde ise; delili dahi olsa tersini 
düşünebilir. 

 
İmkân-ı vehmîde delil var ve delili olduğu halde kabul etmiyor tasavvur. Taakkul, 
tasavvura “sendeki o delili kabul ediyorum” diyor. Çünkü batıla delil olmaz. Yok ki 
kendisi. Mesela “Allah var mı?” diye soruyorlar. İzah etme, uzun olur. Kısaca “Yok mu?” 
diye sen soru sor sorusuna. O izah etsin yok mu diye, çünkü ademî olduğundan delili 
olmaz. 
 
İmkân-ı vehmîde delil var ama ona rağmen kale almıyor. Akıl ise ona kendi silahıyla 
diyor ki: “Ben burhan göstermiyorum sana. Sende delil var, niye kullanmıyorsun? Delil 
senin sahan.” diyor. Akıl şimdi savunmaya geçti. O tasavvurun canını okuyacak şimdi. 
Az önce o saldırıyordu. “Her şey akıl olmadığını akıl da bilir. Onun için her şeyi niye 
akılla izah ediyorsunuz?” demişti. Bana aynen biri öyle dedi. “Niye her şeyi akılla isbat 
etmeye çalışıyorsunuz?” dedi. “Tersini düşün. Aklî olmasın, ne olacak o zaman? Neyi 
neye göre izah edeceğim, aklı kaldırırsan?” dedim. Ben daha fazla bağırırsam galib 
olurum, benim babam senin babanı döver… Böyle mi? Veya “Niye Müslümanlar hep 
menfaat için yani Cennet için çalışıyor?” dedi. Tamam, Cenneti kaldıralım. Ne için 
çalışacağız peki? O zaman ademî oluyor, tersini kabul etmiş oluyorsun. Bir şeyi kabul 
etmeyince, tersini kabul ediyorsun. O zaman zararına çalışmış oluyorsun. Daha mı 
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akıllılık. Akla soralım: “Zararına mı çalışmak akıllılıktır, menfaatine mi çalışmak 
akıllılıktır?” Cennete çalışmak; menfaattir. Ama Cennetin zıddı olan yokluktur. Cenneti 
esas yapmamakla yokluğu esas yapmış olursun. 
 
Nokta-i Nazar: Hedefi kaldırarak abesiyete sürüklemeye çalışıyor seni.  
 
Aynen. Anlamsızlaştırıyor. Her şey olabilir, boş ver, bir şey yapma. Din à bir şeydir, 
dinsizlik ise à her şey olabilir. Her şey olabilirken din bir şeydir der. Bu âlem her şey 
olabilirken, insan her şey olabilirken, din; sen şusun, halife-i arzsın sen, burası âlem-i 
şehadetin suretidir der. Dinsizlik; her şey derken her şey bu âlemdir. İnsan her şeydir. 
Din; hayır, sen bir şeysin diyor. 
 
• İmkân-ı aklîde ise; delili olana tamam der, delili olmayana muteber bakmaz ama 

hemen de inkâr etmez. İmkân-ı vehmî ise; bürhanın gösterdiği gibi belki değil deyip 
bedihiyata yakîn-i ilmîyi bile reddeder. 

• İmkân-ı aklînin hududları vacib ve  
                                   mümteni  

 
İmkân-ı aklînin sahası mümkinat, imkan-ı vehminin sahası vacib ve mümteni: 
 

§ vacib           
§ mümkün                   İmkân-ı aklî         
§ mümteni     

 
Sual: Vacib ve mümteniyi kullanan serbest bölge de diyebiliriz değil mi? 
Elcevab: Evet. Ekleyelim oraya. Serbest bölge her şeyi kullanıyor. Olmayacak şeyleri 
söylüyor. 
 
İmkân-ı aklînin sahası mümkinat. Yürüdüğü yol bu mümkin. Şimdi adam mümkini 
bırakıyor, yani varı, delili bırakıyor, ama laedri demiş, bu hayaldir, yoktur demiş. Mesela 
şu lambayı yapana kör demiş. Daha acayibi: şu gözü verene kör diyebiliyor. Bunu 
yapan zat kim ise bana görmeği verdi ise, kendisinde de bu olması lazım. Bundan 
(gözümden) daha büyük delil olur mu? Allah’ın her şeyi gördüğüne delil benim 
görmemdir. Benim görmem, Allah’ın her şeyi gördüğüne delildir. Delil; tasavvurda. 
Tasavvur diyor ki: “Ne gerek var, olur mu ya, görüyor.” Ama delili var. Akıl ona: “Bak 
sana burhanı çıkartmıyorum. Senin silahınla sana söylüyorum. Sen delille hareket 
etmen gerekirken, çünkü senin sahandır, delili yok sayıyorsun.” Bunu à mümteni ile 
yapıyor. Bazen da tasavvur öyle şey yapıyor ki: “Ben vacibim, ben Hâlıkım, her şeyi 
yaratan… vs.” Ne külhanbeyli gibi Bağdad’da yürüyorsun? Dağları geçemezsin, yerleri 
delemezsin, demiş. Adamın delili var olduğu halde, delili kale almıyor. Mesela benim 
görmem Allah’ın gördüğüne delildir. İşitmem Onun işittiğine delildir. Bunlar delildir ama 
tasavvur diyor ki: “Olmayabilir, böyle bir zat niye olsun?” Taakkul bu durumda burhanı 
çıkartmıyor, tasavvuru kendi silahıyla vuruyor. Sen delille hareket edersin ya, al sana 
delil diyor. Deliller tasavvurda iken ya vacib ve mümteni ile hareket ediyor. Yani kendini 

olmayan mümkinata bakıyor. 

İmkan-ı vehmî 
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Hâlık yerine koyuyor, namaza gerek yok diyor. Bunu mesela panteistler yapıyor. 
Ayette: “Yakîniyet gelene kadar namaza devam et.” Yakîniyet; gaybın kalkması 
demektir. Gaybın kalkması; ahirettir. Resulullah asm o zamana kadar namaz kıldı. 
Panteistler ise “Ne kadar Allah’ı hissedersen, o zaman yakîniyettir ve namaz yok” diyor. 
Bu nedenle panteistler namaz kılmaz, oruç tutmaz, çünkü ilah olduklarını düşündükleri 
için. Yani yakîniyet geldi diyorlar. Panteist kendini tasavvurda vacib yerine koydu. 
 
Sual: Tabiatperestler de vacibi kullanıyor o zaman? 
Elcevab: Evet, “her şey budur” diyorlar. “Mevcudatta hepsi ilah, çünkü yapan da 
yapılan da her şey aynıdır” diyorlar. Mevcudatı, tabiatı vacib yaptı. Bunu tasavvur 
yapıyor. Delili bile kullanmıyor, delil sahası olduğu halde.  
 
İmkân-ı aklî ise; vacib ve mümteni olmayan mümkin ile hareket ediyor. Diyor ki: “Delili 
mi var, tamam, burhan da olmasın, tamamdır.” Hele bir de burhan çıkarıyor. Mesela 
delil şu: Allah’ın görmesine benim görmem delildir. Allah’ın işittiğine benim işitmem 
delildir. Kâfir de mümin de şunu diyebilir: Bana kulağı veren sağır değildir. Bana bunu 
veren kendisi işitiyordur. Doğuştan âmâ olan ışık yapamaz. Bu delildir. Bunu tesbit 
eden taakkul. Delili tesbit eden burhan. 
 
Sual: Delili ehl-i dalalet de kullanıyor? 
Elcevab: Evet, onlar da kullanıyor. 
 
Sual: Burhanı ehl-i iman mı kullanıyor? 
Elcevab: Evet ama delili biz de kullanıyoruz. Mesela onlar “gözümü tabiat yaptı” diyor. 
Küfre de ihtimal var ya. “Çıplak gözle niye görmüyoruz Allah’ı” diyor mesela. Sanki her 
şeyi gözle görüyormuş gibi. Allah’ı görmemesi olmadığına delil yapıyor güya. Ama bu 
batıl bir delil. Taakkul, tasavvuru yola getirmek için hiç burhanını kullanmıyor. Sen 
burhandan anlamazsın diyor. Tasavvuru kendi silahı olan delille vuruyor. Bak delildir. 
Bu gözü veren kör olamaz. Veren Allah’tır demiyorum. Benim görmem Onun 
gördüğüne delildir diyorum. Bana gözü veren o gören kim ise à o delildir. İşte o gören 
Allah’tır deyince à o burhandır. Bu ümmetçe kabul edilirse à o hüccet oluyor. 
 
Sual: İmkân-ı aklî vacibi de kullanmıyor mu? 
Elcevab: Vacibin ancak tereşşuhatlarını kullanır.  
 
Sual: Vahyi kullanmak aslında vacibi kullanmak değil mi? 
Elcevab: Mümkinat içinde hareket eder, vacibe bakar. 
 
• İmkân-ı vehmînin hiçbir hududları yoktur. 
 
İmkân-ı vehmînin yani tasavvurun hiçbir hududu yok. Sabun gibi kayıyor, sağı solu yok. 
İmkân-ı aklînin hududu nedir gördünüz mü? Vacib ve mümteni sağ ve sol hudududur, 
sağ ve sol bariyerleridir. Gittiği yok: mümkin. İmkân-ı vehmînin ise; bariyeri yok, hiçbir 
hudud yok. İşte insanı zengin yapan o. Akıl yapamaz. 
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Mesela akıl “belki Allah yoksa” diyemez. Tefekkür edeceksin ya. Tahayyül-ü küfür küfür 
değil, tasavvur-u dalalet dalalet değil à bunu akıl yapamaz. Tahayyül-ü küfür’ü 
tahayyül, tasavvur-u dalaleti tasavvur yapıyor. Bunların yaptığında taakkul meyve 
alıyor, istifade ediyor. 
 
• Bu mevzu dimağı tanımlarken aynı zamanda sıkıntı, psikolojik zaafların kökten 

zeminini ortaya koyuyor. 
 
Bütün bu konuştuklarımızla aklı ve sistemi anlatıyoruz ama aynı zamanda psikolojik 
sıkıntıların köklerini yani nerden geldiklerini öğreniyoruz. Mesela buram ağrıyor diyor, 
yarın şuram ağrıyor, ondan sonraki gün oram ağrıyor diyor. Her gün farklı yer ağrıyorsa 
o vehmîdir, imkân-ı vehmîdir. Veya birisi sana hastalığını anlatır. Eve gelince sende 
de aynı belirtiler olur. Bu da vehmîdir. Veya altı ayda bir check-up yaptırmak lazımdır 
diye vehmini tahrik eder, “erken teşhis hayat kurtarır” sloganı ile. 
 
• Teyid makamında: 

Mektubat 448: “hatta madum tasavvur etmek”. 
Bu yerde imkân-ı vehmî ile imkân-ı aklî arasındaki farkı anlatıyor. 
Hem imkân-ı vehmîn ve imkân-ı aklın hududları çiziliyor. Vücud ile mümteni ile 
alakadar olmaz imkân-ı aklî. Olunuyorsa o zaman imkân-ı vehmîdesin ki, 
tasavvurdasın! 
İmkân-ı aklîà delil, 
                  à burhan ve      yürür. 
                  à hüccetle 

 
Madum; tasavvurdadır, akılda yok bu. Eğer bedihi bir şeyi belki-ihtimal-şek veya 
madum yapıyorsa à serbest bölgenin tasavvurundasın, vehimdesin, aklî değil. 
 
Sual: Muhakemat’ta aldığınız metnin alt bölümünde “muhatab-ı zihniyem” diyor Üstad. 
Muhatab-ı zihniyem derken, (zihin vicdanda biliyoruz) zihin burayı muhatab mı alıyor 
kendisine? Ne demektir bu? 
Elcevab: Zihin; dimağdaki sistemi resmine yansıtıyor ama sırf o değil. Zaten ileriki 
sahifelerde zihin ile akıl arasındaki farkı okuyacağız. Muhakemat 93 de geçiyor: “Zihnin 
şebekesi üstünde tersim olunan ve nazar-ı akl ile alınan..” Zihin bir ayna. Dimağın 
bütünlüğü oraya aksediyor artı zihnin bu tarafı olan vicdan ve kalb ve ruhta olanlar da 

Mümkin: yol 
Bu yolda giden imkan-ı aklî. 

Mümteni: bir 
bariyer 

Vacib: bir bariyer 
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zihinde harmanlanıyor. Bu vazifeyi yapıyor. Yani dimağî, aklî ilimleri kalbe ve vicdana 
dönüştüren bir sistem; zihin. Dolayısıyla zihin marifetullahı üretiyor, akıl ise tefekkürü 
üretiyor. 
 
“Zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve nazar-ı akl ile alınan suret-i garaz, 
müşevveş olmamak için, tecavüb ve teavün ve istimdad lazımdır.” Bu metinde zihin ile 
akıl mukayese ediliyor. Sonra buraları da okuyacağız. 
 
Dimağın vicdana giden yolu à iz’an. Vicdanda; irade, zihin, his ve latife-i rabbaniye 
(en dıştan içeriye doğru sıralanışı) var. Ne olduğunu anlamak için, çıkardığı meyveye 
bak, mahsule bak. İrade; ibadetullahı üretiyor. Demek ki bilgi, ilim; eylemin kendisi 
değildir. Nedir o? İradedir. Eylem; kalbin ve hissin temayülatından çıkar, diyor Hutbe-i 
Şamiye 77 de. Zihnin mahsulü; marifetullah. Aklın mahsulü ise, tefekkür. “Zihnin 
şebekesi üstünde” diyor. Şebeke ilginçtir. Bir şehrin şebekesi. Ağ. Yani zihin bir ağ 
merkezidir. Onun üstünde tersim olunan, yani resmedilen dimağın bütünlüğüdür. Yani 
dimağın bütünlüğü gider zihin aynasına. Bu aynanın bir yüzü. Diğer yüzü vicdana, 
kalbe ve ruha bakıyor. Kalb ve ruhun dimağla tanıştığı, harmanlaştığı bir alandır; zihin. 
Bir taraftakini diğer tarafa, diğer taraftakini bu tarafa dönüştürüyor. Çok ilginç bir özelliği 
var. 
 
• Mektubat 448: “hatta madum tasavvur etmek”. 

Bu yerde imkân-ı vehmî ile imkân-ı aklî arasındaki farkı anlatıyor. 
 
Bedihiyi, yok kabul etmek à bunu tasavvur yapıyor. Ben akılda mıyım, tasavvurda 
mıyım veya düşünüyor muyum, akl ediyor muyum? Bu nedenle Kur’an “yaakkilun, 
taakkilun, efela tefekkerun, efela yetedebberun, fetebiruya ulul elbab” diyor. Acaba 
düşüncede miyim, akılda mıyım? Varı madum yapan à akıl değildir, tasavvurdur, 
tasavvurdasın demektir. 
 
Hem imkân-ı vehmîn ve imkân-ı aklın hududları çiziliyor. Vücud ile mümteni ile 
alakadar olmaz imkân-ı aklî. Olunuyorsa o zaman imkân-ı vehmîdesin ki, 
tasavvurdasın! 
 
Eğer vacib ile mümteniyi mevzu ediyorsan à tasavvurdasın. Eğer vacib ile mümteniyi 
mevzu etmiyorsan, mümkinatla yürüyorsan à akıldasın.  
 
Sual: İmkân-ı vehmî mümkini de alır, almaz mı? 
Elcevab: Hepsini alıyor ama orda oynuyor. Yani esas oralarda bizi alt ediyor. 
 

İmkân-ı aklî à delil, 
                   à burhan ve     yürür. 
                  à hüccetle 

 
Yani tasavvurun delilini de kullanır. 
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• İmkân-ı vehmî bedihî şeylerden de vehmeder ve à belki 

                                                                         à ihtimal      eder 
                                                                         à şekk 

 
Bedihî şeylerde vesvese eder. Vesveseyi tasavvurda olan yapar. 
 
Nokta-i Nazar: İmkân-ı aklî daima vasat üzerinden yürüyor. 
 
• Daha çok vücud ve ademden dem tutar, pek mümkine gelmez à tasavvur. 
Tasavvurda mıyız yoksa taakkulda mıyız? Bunu 85.dimağ dersinde yaptık. 
 
• İspatlanan mevzuda esmayı görebilmek. Kat’iyeti ifade eden aklî delile à bürhan 

denilir. Mucizeye bürhan deniliyor. 
 
Peygamber asm’ın mesela ahlakı güzeldir, doğru olduğuna delildir. Allah Resulü yalan 
demezdi. Doğru konuştuğuna delil yalan konuşmamasıdır. Bu delildir. Mucize ise à 
burhandır. Peygamber asm’ın mucizesi ve yalan konuşmaması, Muhammed-ül Emin 
deyip en güzel ahlaklı, güvenilir ahlaklı olduğunu gâvurlar bile demişti. Yani 
peygamberliğinden sonra takılan bir lakabı değildir. Peygamberliğinden önce 
Muhammed-ül Emin deniliyordu. Onun doğruluğuna bu delildir. Mucize göstermesi 
burhandır. İkisini cem edince ümmetin bunu kabul etmesi à hüccet oldu. Çünkü 
peygamberleri peygamber yapan ilim değildir, ahlak da değildir. Güzel ahlaklı her insan 
o zaman peygamber olurdu. Yalan konuşmayan insan vardır. O zaman yalan 
konuşmamak peygamberliğe delil olsaydı, yalan konuşmamak nisbetinde peygamber 
olurdu. İlim sahibi olduğu için de peygamber değildir. Eğer öyle olsaydı, her ilim sahibi 
o zaman peygamber olurdu. Peygamberliğine en kesin delil à mucizedir. Mucize de 
kimsede yoktur.  
 
• Delil: Aklî çıkarımlardır (yani tasavvurî çıkarımlar). Nesne ve vasıta ve vesika ve 

seneden elde edilen aklî çıkarımlar. Su 1000C kaynar, 00C de donar. Buna kimse 
itiraz edemez. Akılda önermeler ve hükümler. 

 
• Hüccet: Kâinattaki ilişkiler silsilesinin merkezidir. Olayların zaruriyatını bilmek ve 

ilişkilerini ortaya çıkarmak. Hüccet, burhandan daha umumî ve yüksektir. 
Telakkiyat-ı ümmet ve kabul-ü ümmet olmuş meseleye denir. Herkesin ittifakı 
olmuş. 

 
Ateş yakar à delil 
Bunu Allah’a verdi à burhan 
Bu kabul-ü ümmet olmuşsa à hüccet 
 

• Hüccet; bir iddianın doğruluğunu ispat için gösterilen resmî vesika ve senettir. 
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Mesela senin su sayacında şu kadar su kullandın diye fatura çıkarıyorlar. Nerde 
kullandım ya? Gel bak, öyle bir şey yok. Evde su deposu yok. On ton kullandın diyor. 
Hani nerde? Sayaçtan çıkan kâğıt. Kimse sayaca itiraz edemez. Bu kabul-ü ümmet 
olmuş. Ortada bir şey yok ama fiş çıkınca, kabul-ü ümmet olmuş. Bu fiş, suyu 
kullandığını gösteriyor. On ton suyu gösteremezsin. Alameti nedir? Nerden bileceğiz 
ki suyu kullanmışsın? Su sayacındaki kâğıt kabul-ü ümmettir, çıktığını gösteriyor. 
Hakikaten benden akmış mı? Musluğu aç, bak, akıyor. O kadar kullandığını hüccet à 
kâğıttır. Suyun geldiğine de delil à musluğun akmasıdır. Kabul etmen à burhandır. 
 
Nokta- i Nazar: “İşte asr-ı saadet” diyor Üstad, yani hüccet olmuş asr-ı saadet. 
 
• Hüccet: Nesne ve vasıta makamında. Delil ise; nesne ile yani hüccet ile elde edilen 

aklî çıkarımlar. Yani: Hüccet el ile tutulur, gözle görülür bir vesika iken, delil daha 
ziyade zihindeki ve akıldaki önermelerdir, hükümlerdir.  

 
Yani tasavvurda olan çıkarımlardır. 
 
• Neticede üçü de akılda veya tasdikte. Hüccet; tasdikte görünüyor. 

Hulasa: 
Burhan à Akıl’da 
Delil ise        à Tasavvur’da        Allah-u âlem 
Hüccet ise    à Tasdik’te 

 
(23 defter 273.sayfada: Delil-Burhan-Hüccet toplaması var) 
 
• Tasavvurdaki vehim o kadar bazen tehlikeli oluyor ki, “Muhtemeldir, bürhanın 

gösterdiği gibi olmasın. Zira akıl, her bir şeyi derk edemez. Aklımızda buna ihtimal 
verir. Evet, yok belki ihtimal veren vehminizdir. Aklın şe’ni bürhan üzerine gitmektir.” 

 
Tasavvurdaki vehim bazen o kadar tehlikeli ki, şu mümkinatı, bedihiyatı ortadan 
kaldırıyor, olmamış gibi kabul ettirip sana böyle fikrettirip hissettiriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Bazı tipler hep şüphede dolanıp duruyorlar. Su kaynıyor diyorsun ama 
“o burada kaynıyordur, dağın tepesine çıkınca öyle değildir belki” diyor. Bilimsel delil 
getiriyorsun, “uzaya çıktığın zaman farklı olabilir” diyor. Dönüyor dolaşıyor, vehmin 
içinde “olmayabilir” diyor. O imkân-ı vehmînin ta kendisi. 
 
Evet, bedihiyat hakkında delili var iken, mesela su kaynadı, eli de yandı. Der ki: “Yo, 
kaynamadı, ben öyle hissediyorum”. Bedihiyatı imkânata sokan, yani “olmayabilir” 
dedirten à vehimdir. Tasavvurda olduğumuza delil à bedihiyatı imkânata sarmalayıp 
olmamış gibi kabul edip öyle fikrediyor veya düşünüyor. Neyi düşünüyorsanız, neyi 
hayal ediyorsanız à ona dönüşüyorsunuz, o oluyorsunuz.  
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Mesela şu anda bir şeyin var mı? Yok. Şu anda insana felç gelebilir mi? Gelebilir. 
Eyvah demek yani düşünsen ve hayal etsen, basit bir bedeli yok. Yani “olsun, 
düşünsün adam ya, bedihiyatın tersini düşünse ne olur” diyemezsin, çünkü faturası 
ağır. Neyi düşünüyorsanız, bir de o düşündüğünüzü tahayyülde şekillendirmişseniz, o 
oluyorsunuz, ona dönüşüyorsunuz. Kötüyü hayal ederken, kötüyü düşünürken o anda 
seni mutlu edecek hormonlar çalışmıyor ki! Sen nasıl kendini iyi hissedeceksin? “Güzel 
gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.” Kötü düşünen, 
hayatından nasıl lezzet alacak? Elem alır. Bu vecizenin şerhi: “Doğru düşünürken, 
asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız, doğru 
düşünmüyorsunuz demektir.”  
 
Demek ki vehim, bedihiyatın aksini üretebiliyor. “İyi değilim… Sen herhalde bunu kast 
ettin” diye zannı çok işlettiriyor. Hâlbuki öyle bir şey kast etmedim. Muhakemat’ta çok 
güzel anlatıyor bunu. Diyelim ki hakikaten o yanlış işi yaptı. Hemen kendini o işin sahibi 
olarak düşünme, diyor. “Bu işten bu anlaşılıyor, sen bunu mu kastettin?” diye sorun 
diyor. Mesela Allah Resulü asm gece Ayşe validemizle gidiyor, siyah bir kadın. Sokak 
lambası da yok. Bir kısım sahabeye selam, kelam ediyor, ayrılıyor. Ayşe validemize 
“burada dur” diyor ve sahabelerin yanına koşuyor. “Ey Ashabım! Bu benim yanımdaki 
kadın helalim olan Ebubekir’in kızı Ayşe’dir” diyor. “Estağfurullah, Ya Resulullah. Sana 
su-i zan mı edecektik?” Resulullah asm: “Müslümanın şe’ni odur ki, su-i zan etmez. 
Mümkünse hüsn-ü zan eder. Ama su-i zanna da vesile olmaz.”  
 
Su-i zanna götürecek ne var, ben neyim? Şualar 81 de “mevhumu à muhakkak 
bilmekten ileri geldiğinden, vücud rengini ve suretini almış bir ademdir.” 
 
Jung adında meşhur bir feylesof: “Ben cahildim. Sıkıntım vardı. Kitap okudum, sıkıntım 
gitti. Biraz sonra baktım ki sanki dışarıdaki bir düşmanım içeriye girmiş de, o benim 
okuduklarımın ara boşluklarını, eksikliklerini bulup iyiliğimi ortadan kaldırdı” diyor. 
“Hücum etti. Baktım ki, bu aptal değil. Aklımı ortadan kaldıran başka bir akıl gördüm. 
Kafamızda, aklımızdan başka bir akıl var. O akıl, bu aklı ortadan kaldırmaya çalışıyor, 
onunla çatışıyor, çarpışıyor.” Bunu 13. Lem’ada “onun sözünü kendi sözü zannettirir” 
diyor. Onun adı şeytandır yani. Şeytanın vesvesesi. Ne kadar bilgisi var? Senin bildiğin 
kadar. 
 
Jung, Freud’un arkadaşıydı. İlk zaman beraber çalışıyorlardı, sonra ayrıldılar. Sebebi 
şu. Freud demiş ki: “Saatin zembereği gibi, insanı ve her şeyi hareketlendiren 
şehvettir.” Şehvet; cinsellik manasında değil. Her şeyin isteğidir. Aşırı isteklerle insan 
hareket eder. İnsanın isteklerini kaldırın, hareket edemez demiş. Jung bundan 
ayrılıyor. Hayır diyor. “İnsanı hareketlendiren aşırı isteğin dışında, kafasında başka bir 
akıl var. O akıl fikir üretirken, o aklın istekleri var. O isteklere karşı direnirsen, isteği 
kuvvetlenir.” diyor.  
 
Lemeatta da “Kafada bir Hannas var” diyor. Şeytanın adı şeytan değildir. Kur’an’ın 
tabiriyle şeytan iblistir. Şeytan; sıfatıdır. Hannas nedir? Aşağıdan yukarıya bakıyor. 
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Gaflet anında çıkıyor yukarıya. Karıştırıyor, karıştırıyor. Tanındığı zaman hemen iniyor 
aşağıya. Hannas bu. Gafletinden istifade edip karıştırıyor, sonra aşağıya iniyor. Elli üç 
tane sıfatı var, çünkü elli iki tane haram var.  
 
Sual: Şeytanın ilmi benim ilmimle mi sınırlı? 
Elcevab: Evet. Allah o kadar izin veriyor. Eğer bizatihi kendi ilmiyle hareket etseydi, 
sen tarumar olurdun. Ama sen yükseldikçe, terakki olsun diye, onun da ilmi aktif oluyor. 
Adetullah böyle. Şeytan kadar ilmimiz olmaz ama ona müsaade edilmiyor. Doksan kilo 
bir güreşçinin karşısına yirmi kilo güreşçi getirilirse, buna spor yada sporcu denilmez. 
Dolayısıyla biz yükseldik, o dipte olmuyor. 
 
Sual: O zaman nefsin diğer altı mertebesinde yani nefs-i emmarenin dışındaki diğer 
meratiblerde ilim değil mi mevzu olan? 
Elcevab: İlmi de var içinde ama ilim esas değil. 
 
Nokta-i Nazar: “Şeytandan istiaze bahsidir” diyor. Yani şeytanı mağlup etmek, ilimle 
tard etmek demiyor 13.Lem’ada. İstiaze à korunmak demek. Kendini aradan 
çıkarıyorsun, Cenab-ı Hakk’ı devreye sokuyorsun. 
 
Evet, kendine vücud rengi verdikçe, onun içine giriyorsun. O adamın içine giriyorsun. 
Onun sahasına giriyorsun. Mesela timsah avını nasıl öldürüyor? Belgeselde gördüm. 
Bir tane öküzü iki tane aslan karaya çekiyor, bir tane timsah suya çekiyor. Eğer timsah 
aslanların sahasına gidip savaşırsa, bir-sıfır mağlup gelecek. Eğer aslanlar suya 
girerse, bir-sıfır mağlup gelecek. Timsah mücadelesini sahasına çektiği gibi aslanlarda 
mücadelesini sahasına çekiyor. Sen şimdi haramların içine girerek haramla mücadele 
etmekle başta bir-sıfır mağlupsun. Mücadele etmek istiyorsanız, Allah için, sahanızdan 
çıkmayın. “Keşke” geçmişin bataklığıdır ki, karşıki tarafın sahasına geçmektir. 
Bir-sıfır mağlupsun. 
 
Nokta-i Nazar: Bu Mektubat 472 de şöyle geçiyor: “Maziye, mesaibe kader 
nazarıyla… bakmak lazımdır.” 
 
• Bedihiyata da belki-ihtimal-şekk ile baktıran à tasavvurdur. Böylelikle akıl mı, 

vehim mi ayırt edersin. 
 
Bedihiyata belki-ihtimal-şekk gelirse, bil ki vehimdesin. Bu tesbiti her yerde 
kullanabilirsin. Çoluk çocuğunda, sağlıkta mesela “kalb krizi geçiriyorum galiba”. Bu 
belki, ihtimaldir. Şekk; sağlığı ortadan kaldırıp “evet oyum” demek, sağlığını inkâr 
etmek. Şekk; inkârdır. Ötekisini kabul edince, bunu inkâr ediyorsun. “Evet, kalb krizi 
geçiriyorum” diyerek geçirmediğini inkâr ediyorsun. Geçirdiğine geçiyorsun. Bu, 
vehimde olduğunu gösteriyor. 
 
• Bu modda iken de ciddî kararlar almazsın, kimseyle dalaşmazsın. 
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Belki-ihtimal-şekk’de dalaşmayın. 
 
Sual: Namaz kılıyoruz ama her zaman aynı lezzeti namazdan alamayabiliyoruz. Bazen 
doyumsuz bir lezzete ulaşıyoruz. Bu, ruhumuzun da tatmin olması manasına geliyor, 
sanırsam. Bu, hücceti yaşadık mı oluyor? Ne değişiyor? 
Elcevab: Evet, o hüccettir. Allah hazır olmasa, sende huzur olmaz. Aktif olmuş. Allah 
sana hafif kendisini aralıyor, sen de lezzet alıyorsun. 
 
Sual: Duayı münacata çeviren hüccet midir? 
Elcevab: Evet. Hüccettir. Duada istek vardır. Münacatta istek yoktur. Buna delil 
3.Şua’dır. “Ey şiddet-i zuhurundan azamet-i kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı 
Akdes! Ben Kur’an-ı Hakîm’in talimiyle ve Resul-i Ekrem asm’ın dersiyle anladım ki…” 
diye başlıyor. Hiç istek var mı? Yok. Duadan üstündür münacat. 
 
“Güya aklın borazanı denilmeye şayan olan irade ise ses etmekle, kalbin karanlık 
köşelerinde yatan manalar çıplak, yalın ayak, baş açık olarak çıktıklarından mahal-i 
suver olan hayale girerler.” (Muhakemat 90) 
 
Aklın borazanı à irade. İrade ses ediyor, aklın borazanı. Akıl, iradeyi çalıyor. İradeyi 
aktif edebiliyor. Akıl; ilimden iz’an yoluyla vicdana geçiyor ve iradesini aktif ediyor. Aklın 
borazanı olan iradeyle ruha vs. gidecek akıl. 
 
Sistemi biliyorsunuz, hayal edin. Vicdanın içerisinde en dış kabuğunda à irade, gir 
içeriye à zihin, gir içeriye à his, gir içeriye à latife-i rabbaniye. Akıl, kalbi ne ile aktif 
ediyor? İrade ile. Neyi aktif ediyor? Kalbin içerisindeki manaları. Akıl “onlar bana lazım” 
diyor. “Ben onları zihinde gördüm bunları” diyor yani kaynağına gidiyor. Aklın borazanı 
denilmeye şayan olan irade ile kalbin içine zil çalıyor. Vicdanın içerisinde de kalb var. 
Orda manalar, meyiller, ihtisaslar, tecrübeler vs. kazanımları oynatıyor. 
 
Sual: Aklın sesi iradede ortaya çıkıyor? 
Elcevab: Aynen. Ben irade ettim derken aslında akıl etti. Aklın dışa vurmasıdır; irade. 
Akıl; iradede vücud buluyor.  
 
Metnin izahı: Demek iradeyle akıl hareket ederse ayrı hüküm alıyor. İhtiyar ile hareket 
ederse akıl ayrı hüküm alır. 
 
Sual: Mesela biz burada ders yapıyoruz ve siz gayet rahat bir şekilde bize 
anlatıyorsunuz. Çekim yapıyoruz, çünkü bu çekim nasıl olsa elimizde, düzeltebileceğiz 
diye. Ama siz bilseniz ki, bilmeseniz yine sorun yok, burada şu an canlı yayın olsa, 
bilmiyor olsanız yine değişen bir şey yok. Ama bu canlı yayın olsa ve siz bunun farkında 
olsanız, buradaki hareketleriniz çok değişecek, çok daha farklılaşacak. Bununla şunu 
demek istiyorum: Akıl, zihin aynasında yansıdığının farkında mı? Kendini ona göre 
şekillendiriyor mu? 
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Elcevab: Evet, farkında, biliyor. Ama bu dersi bilmiyorsa, şuuru yoksa, bu dersi 
almamışsa, bilmiyor. 13.Şua’da “Bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir” diyor. 
Allah ve ahirete iman edeceksin, ama rahatça günah işleyeceksin. Peki, sen ahireti 
görsen, bu günahı yapabilir misin? Zihinde bu şekil aldığını bilse, böyle olmaz, bu 
rahatlık olmaz. Ama rahatlığın getirmiş olduğu tasavvur çeşitliliği ortaya çıkmaz. Tek 
boyutlu oluruz. İmanın gayb olması bu nedenle nimettir. 
 
Sual: “Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı” diyorsunuz hep. Demek ki bundan daha 
küllî bir akıl var. “Bu aklı o akla bağlamak; akıllılıktır.” diyorsunuz. O zaman bilmemek 
zekâ mı oluyor? 
Elcevab: Evet, kopmak zekâdır (Yani o küllî akıldan kopmak). Zekâ; aklın sıfatıdır. 
Dahi; aklın sıfatıdır. Muhakeme; aklın sıfatıdır. Tefekkür; aklın sıfatıdır. Hüşyar; aklın 
sıfatıdır. Akıl ortadan kalkınca, bir sıfatı hâkim olur. Ya dâhidir, ya ezbercidir, ya zekidir. 
İyi bir doktordur, iyi bir mühendistir, iyi bir tüccardır ama milleti, vatanı satıyor, kantarda 
kandırıyor. O haksızlığı, yanlışlığı da zekâsıyla yapıyor diyoruz. Ne kadar akılsız, aptal 
diyor muyuz? Vicdansız diyoruz. Çünkü vicdan onu kontrol etmesi lazım. Çünkü 
manevî ve ötelerin hâkim olup da akla “yapma” dediren vicdandır. Vicdan ortadan 
kalkarsa, terör estirir. Eğer vicdandan kopuk olursa, zihin var. Vicdanla bağlıysa, o 
nisbette akıl var. “Zeki, dahi” diye hep öne çıkarmış bu asır. Bunlar hep biliyorlar. Zekilik 
ve dâhilik başa beladır, psikolojik sıkıntıları ondan yaşar. Feylesofları hayvandan daha 
aşağıya indirmişim diyor Üstad. Zekâ netice olsaydı, dâhiler cennete giderdi. Akıllılar 
gidecek. 
 
Nokta-i Nazar: Siz de demişsiniz zaten: Vahyi dinlerse akıl à vicdandaki iradeyi 
tetikliyor, iradeden ses geliyor. Vahyi dinlemediği zaman sadece ihtiyar oluyor. İşin 
ilginç tarafı, irade sıfata kadar gidiyor. Yani sana ait değil. İlginç olan bak vahiy geldi, 
akla girdi, akıldan iradedeki bir şeyi tetikleyerek ortaya çıkarttı. 
 
Evet, çünkü irade ile günah işlenmez. İrade; kudsî ve ulvîdir. İrade; mazi ve müstakbeli 
cem eder, ihtiyar mazi ve müstakbelden kopuk andadır. 
 
Nokta-i Nazar: Barajdan elektrik geldi, ampulün direncine girdi, ışığı yandı, devre 
tamamlandı. Vahiy geldi akla, onu aldı, irade şeklinde gözüktü.  
 
İrade; kudsîdir. İhtiyar ise; şer’idir. İrade; insana aittir. Ne kadar insan olursa, o kadar 
irade vardır. Biz beşeriz. Beşerlik nisbetinde ihtiyar vardır. İnsan olma nisbetinde irade 
vardır. Peygamberlerin vazifesi, beşeri insanlık makamına çıkartmaktır. Beşer, şerlerle 
dolu demektir. Ne kadar insanî sıfatlar varsa, o kadar irade sahibiyiz. Çünkü vicdan; 
insanlık alametidir. Mesela kâfirin de akıl gibi gözüken zekâsı, dehası çalışır ama 
vicdanı mühürlenmişse, içi de mühürlenmiş demektir. Yani iradesi, zihni, hissi, latife-i 
rabbaniyesi yoktur demektir. 
 
İrade; vicdana ait. İhtiyar ise; dimağa ait. Dolayısıyla vahiy yani kalbî ve ruhî 
özelliklerimizi aktif eden iradedir. İhtiyar ile hareket eden, namaz kılamaz. Ne kadar 
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sohbet edersen et, kılamaz, derse gelemez, kitap okuyamaz. Hayvaniyettir. İrade 
kudsîdir, ulvîdir, onunla haram yapılamaz. Haramı irade ile değil, ihtiyarla seçiyoruz. 
24.Söz’de “hayvanlarda da cüz’-i ihtiyar vardır” deniliyor. Hayvaniyet; ihtiyarla oluyor. 
Hutbe-i Şamiye’de de ağaçlarda, cevizde, fındıkta ihtiyar yok, sanatı en mükemmel 
ama insan en ihtiyar sahibi, gökdelenle narı kıyas et diyor. Hangisi harika? Nar. Niye? 
İnsanoğlunun gökdelenin projesini gömün, gökdelen çıkmaz. Ama narın çekirdeğini 
koyun, nar çıkar. İkincisi: Gökdelen canlı değildir, nar canlıdır. Bir de ihtiyarı olan 
hayvanlar vardır. Onun yaptığı süt, yumurta, bal vs. yapamıyoruz. Demek ki ihtiyarı en 
kuvvetli olan insanın sanatı en küçüktür, ihtiyarı ona göre biraz daha düşük olan 
hayvanın sanatıdır, ihtiyarı hiç olmayan ağaçtır, nardır, sanatı en mükemmeldir, kusur 
yoktur. İhtiyar arttıkça, kusur artıyor. Bu şunu gösteriyor: İnsanın kusurlarını kader 
değil, kendi ihtiyarıyla yapıyor. 
 
• Eğer irade aklı aktif ederse, maziyle istikbali cem ederek halde üretken olur.  
 
İrade; mazi ile istikbale bakarak halde ihtiyarla iş yapar, tercih eder. Yani irade; mazinin 
bütünlüğü ile istikbale, ahirete bakarak halde ihtiyarla iş yapar. İhtiyar ise; mazi ve 
müstakbelden koparak hazırdaki şeyle memnun olur, tatmin olur. İrade, mazi ve 
müstakbeli cem ediyor, İmam-ı Mübin gibi.  
 
• Eğer ihtiyarla çalışırsa, mazi ve istikbalden kopuk ani yaşantı üretkene döner. 

Böylelikle aklıma ihtiyar mı, irade mi hâkim olduğunu anlarım. 
 
Aklınız iradeyle mi çalışıyor, ihtiyarla mı çalışıyor? Böyle anlarsınız: Mazinin 
bütünlüğüyle istikbale, yani Allah ile bakarsan, dünyada şunu yapma, etme, alma, 
haramdır, günahtır diyorsan à iman-ı bil ahiret sana hâkimdir. İman-ı bil ahiret, ahirete 
iman sana hâkim olursa, senin dünyanı tanzim ediyor: yapma, deme, haddini bil, 
hududunda kal, ver, verme vs. bunları ahirete göre yapıyorsun. O zaman sana ahiret 
hâkimse, istikbal sana hâkimdir. İstikbal hâkimse otomatik mazi de aktif olur. Yani 
ister mazi ister istikbal, hangisi aktif olursa olsun, diğerini de aktif ediyor. İkisini cem 
eden; iradedir. Teki cem eden; ihtiyardır. Adeta hali yaşayan à Kitab-ı Mübin’dir. Mazi 
ve müstakbeli cem eden à ilim ve emirdir, İmam-ı Mübin’dir, iradeye bakar. Dolayısıyla 
iki türlü kader vardır. Bu nedenle Kader dersini kimden dinlerseniz dinleyin, ya Allah 
tamamen hâkim, insanın pek medhali yoktur dersi olur veya tamamen insanın 
elindedir, kaderi boğazına asılmıştır, öyle hareket ediyor dersini dinlersiniz. İki uç, orta 
zor olur. Sebebi şu: ihtiyarî kader vardır, iradeli kader vardır. İhtiyarî kader; insanın 
boğazına asılmıştır, insan kendisi yapar, ihtiyarıyla kendisi tercih eder. İradeli kader 
ise; mazi ve müstakbeli olduğu için, insanla alakası yoktur. Uygulayayım: İlk önce 
bildiğimiz misali vereyim. Sonra doğadan, tabiattan vereceğim. Mesela top sahasında 
UEFA veya FİFA kural koyar. Şu çizgiyi geçerseniz penaltı olur der mesela. Şunu 
geçerseniz, taçtır. Şunu geçerseniz, şudur, budur der. Futbolcu bu kural içinde kuralını 
koyar. Futbolcu diyebilir mi ki, “tam ben gol atacaktım ama çizgiden çıktı. Ben taçı 
kabul etmiyorum, taç değildir.” diyemez. Demek ki o umumî bir sistem, kural koymak, 
bu iradelidir, mazi ve müstakbele aittir, tecrübeyle konulmuş. Bu kurallar içerisinde 
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futbolcu kendi kuralını uygularsa, bu ihtiyardır. Yani top sahasındaki kuralı biz 
koymadık.  
 
Başka bir misal: Mesela bilgisayarda windows programı var. Bize bir sürü şıklar, 
tercihler sunar. Bu şıklardan bir tanesini tercih etmek, ihtiyardır. Ama biz windowsu 
kullanarak windowsun arkasına geçip, bunu devre dışı yapmak iradedir, senin elinde 
değildir, geçemezsin.  
 
Hayata uygulayayım: Güneş doğsun mu doğmasın mı? Benim elimde değil. Ömrüm 
ne kadar olacak, kimin çocuğu olacağım, benim çocuğum kim olacak à seninle alakası 
yoktur, bu iradedir. Bu, mazi ve müstakbeli cem etmiştir. 
 
Nasıl ki futbolcu kurallar içerisinde kuralını oynar, aynen öyle de bu kâinat içerisinde 
kurallar vardır. Doğman, âlem-i gaybdan âlem-i şehadete gelmen senin elinde değil. 
Buradan gitmek senin elinde değil. Çocuğun, anne-baban, ömrün, rızkın yani zengin 
mi fakir mi olacaksın senin elinde değil. Güneş bugün doğmasın veya yağmur yağsın 
bugün, bunlar da benim elimde değil. Bu kuraldır. Bunun içerisinde bize belirli bir şeye 
kadar bize müsaade etmiş. Yani kahveye de gidersin, camiye de gidersin. Namazı 
kılarsın veya kılmazsın. Tercih edebiliyorsun. Yani bu sistem içerisindeki sistemdir. 
İradeli kader geneldir, yani tamamen kâinatı zaptı altına almıştır, her şey kontrol 
altındadır. Tabir-i Kur’an’la yaprak bile onun emriyle, iradesiyle oynuyor der. Bu umumî 
bir sistemdir. Bu küllî kaderdir. İradeli kader, Allah’ın sübutî sıfatındandır. İkinci kader; 
bu kaderin içerisindeki yani tercih edilmişlerin içerisinde mesela top sahası tercih 
edilmiş, yani daha uzun olabilirdi, penaltı burada olabilirdi yok, bu tercih edilmiş. Kader 
burayı tercih etmiş. Bu tercih ettiklerinin içerisinde bize tercih hakkı veriyor bu sistem 
içinde. Bu sistem içindeki tercihimize ihtiyar, umumî bir sistemi kabul etmek iradeli 
kader. Dolayısıyla her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki, rahat edesin. 
Bir derste her şeye tamamen Allah hâkim, hiçbir şey bırakmıyor sana. Başka bir derste 
de her şey insan merkezli anlatıyor. Bunun sebebi: biri ihtiyarî kaderi anlatıyor, halk 
farkında değil. Diğeri de iradeli kaderi anlatıyor, halk farkında değil. Oysa ikisinin 
cemidir. İkisini kabul edince, rahat ediyor. Kâinatın bir sistemi var. Benim bir ömrüm 
var, bir saniyeyi geçirmez. Ama yatakta mı ömrümü geçireceğim yoksa ayakta mı, o 
senindir. Sağlığın senin elinde. İkindiden sonra yatarsan, sağlığın kalacağını kim 
söylüyor sana? İbrahim Hakkı Hazretleri “ikindiden sonra yatıp da akıllı kalkana 
şaşırıyorum” diyor. Mesela akşam yiyip yatarsan, hele bir de tatlı yersen, şeker hastası 
olmayacağını kim söylüyor? Ömrünü ileri geri almaz ama yatalak yapar seni. Sıhhatli 
yaşamak; ihtiyarîdir. Ömrünün miktarı; iradelidir, senin elinde değildir. O zaman 
adetullaha uymak; ihtiyardır. Adetullahın kendisi; iradedir. Allah’ın ne sübutî sıfatında 
ne de zatî sıfatında ihtiyar yoktur, irade vardır. İhtiyar; Allah’ın esmasındadır. Esma 
bizde cilve, cemal, nakış, sanat olarak gözükür. Onun için Kader risalesinin başında 
“vicdanî ve hâlidir” yazar. Bu iradeli kadere bakıyor. Kâinatın sistemini anlatır. Yer yer 
sonra ihtiyarî kadere giriyor. Sonra da insanın enfüs âlemine zeyli ile tamamlar. Yani 
kâinatı anlatır, sonra onun hulasası olan insanın içsel yapısını anlatır. Kâinatın 
sistemini, omurgasını anlatır. Zeyl ile, dört hatve ile insanın enfüs âlemine geçer. 
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Kâinattaki sistem insanın enfüsündedir. İnsanın zahirini tanzim eder: yapayım mı, 
yapmamayım mı? Mesela kalkıp gidebilirsiniz bu dersten. Birinci derse katılıp giden 
adam à ihtiyarıyla yapmıştır. Eğer iradesi olsaydı, kalkmazdı. Demek ihtiyarı var. 
Çünkü irade tamamen kudsiyete bakar. Mazi ve müstakbele bakan, ahiretin o dehşetini 
gören, bu ikinci dersi de dinlerdi. 
 
Nokta-i Nazar: Ezel; dairevarî bir ayinedir. Ebed de bunun dâhilindedir. Bunun içinde 
bir nokta mazi, bir nokta istikbal. İrade; mazi ve müstakbeli cem edip halde ihtiyar ile 
tercih yapar dediniz. Hal o zaman; mazi ve istikbalin bütünlüğüdür. Böyle olunca, zaten 
bütünün bir parçası oluyorsunuz. Bunun sizinle artık ilgisi kalmıyor, direk iradeye 
bağlanıyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aynen doğru. İrade derken, irade sistemi şudur: Şu kâinata baktığımız zaman ilk 
görünen Allah’ın irade sıfatıdır, kudreti değildir. Çünkü tercih edilmiş. Sistemin kendisi 
iradedir. Yap-yapma gibi şey değil. Sistem; iradedir. Gözüken; iradedir. Sonra; 
kudrettir. İrade; tercih değil bu, sistemdir, sistemin kendisidir. 
 
İrade tercih sırf değil, sistemin kendisidir ki, kâinata bakınca ilk göze çarpan ve 
bilinen iradedir. Sonra kudret vs.  
 
Nokta-i Nazar: Psikolojik rahatsızlıklar her şeye tek bakmakla, bütünlüğü 
kaybetmekten kaynaklanıyor dediniz. Zekâyla hareket eden, sadece an’a bakıyor. An 
derken, mazi ve müstakbelin bütünlüğü değil, bulunduğu pozisyonu hal zannediyor. 
Genel bütünlüğe kavuşturamadığı için, sıkıntıya giriyor. Bütün psikolojik rahatsız 
olanlar ya mazide kalıyor, ya istikbalde kalıyor, ya da nerde kaldığını bilmeden, kendini 
bir yerde belirliyor. Bütünlüğe getirse, her şeyin bir hikmeti olduğunu, bir emir üzerine 
olduğunu anlasa. 
 
“Zihnin şebekesi üstünde tersim olunan ve 
       nazar-ı akl ile alınan  
 
müşevveş olmamak için 
à tecavüb ve 
à teavün ve        lazımdır.”  
à istimdad     (Muhakemat 93) 
 

Ezel  

Ebed  

Mazi İstikbal 

Hal  

suret-i garaz 
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Yani zihnin üzerinde bir sürü şeyler var. Bir havuz var diyor, Muhakemat’ta misal 
veriyor, bu havuzun suyunun buharlaşmasını, su kayıplarını önleyip bunu 
koruyabilmesi için, farklı yerlerden su akar. Şuradan buradan ırmaklar akar, Zelal 
denilen barajı doldurur, canlı tutar. Zihin şebekesi üstünde, her tarafa farklılığı olan, 
onun üzerinde olan bir mana var. Mesela suret-i garaz, yani kastettiğim orda ama onu 
alırken çıplak olarak alma, cımbızlama. O diğerleriyle bütünseldir. Psikolojik 
rahatsızlıkların sebebi, kartpostalı bütün görememektir. Hadiseleri veya duyguları tek 
tek görmektir. Sevabı düşününce biraz sıkıntısı gider, Allah beni imtihan ediyor dese 
daha çok gider, geçmiş günahıma kefarettir deyince tahammülü artar. Ama niye 
başıma geldi vs. diye tek tek düşünürse, resmin tek bölümünü görse, sıkıntı devam 
eder. Psikolojik sıkıntıların temeli; kartpostalı, resmi bütün görememekten 
kaynaklanıyor. 
 
Zihnin şebekesinde gözüken bizim bir maksadımız var. Maksadımızı oradan alacağız 
ama bu karışmaması için, diğer şeylerden kesmemek için, o zihin şebekesindeki 
diğerleriyle bir tecavüb etsin, yani birbirlerini cevaplasınlar, tamamlasın, tek olmasın. 
Teavün etsin, dayansın. İstimdad etsin, birbirine yardım etsin. 
 
Suret-i garaz: Garaz sureti. Zihinde bir sürü şeyler var. Sen aklınla gaye olunan 
mananın şekil ve görünüşünü taleb ediyorsun. Yani orda bir sürü şeyler var ama “bu, 
bunlar değil, bu” diyorsun “ama onu oradan koparma, dur, onun da bağlantıları var, 
bağlantılarını da tamamlasın, teavün etsin, tecavüb etsin, istimdad etsin.” Koparttığın 
zaman hala onunla bağı devam etsin. Navigasyonla, gps ile onu hâlâ desteklesin. 
Çünkü oradan aldığım bir şeyi ondan koparırsam, zihnin kalitesi yükselince, eskide 
aldığımın kalitesi düşük olur. Eğer gps ile bağlantısı devam ediyorsa, zihnin kalitesi 
yükseldikçe, oradan alınanın kalitesi de yükselir. Mesela telefonla yazılım yapılıyor. 
Yazılım yapılınca senin telefonunu da aktif ediyor. Seni de o seviyeye yükseltiyor. 
 
Sual: Müşevveşlik, garaz, zihinde değil, aklın zihinden aldığı oluyor? 
Elcevab: Evet, suret-i garaz aklın zihinden aldığı miktar. Bunu aldın ama bunu 
koparma diyor. Yine zihinle tecavüb etsin, teavün etsin, tecavüb etsin, istimdad etsin. 
 
• Zihin à vicdanda ve vazifesi à marifetullah. Marifetullah aklın değil, zihnin vazifesi. 
 
Doktor, kimyacı, mühendis à bilgisi var, marifeti var. İyi yapıyor bu işleri. Ama Allah 
adına yaparsa, Allah hesabına yaparsa, Allah’ın dediği gibi yaparsa, o marifet à 
marifetullah olur. Eğer mühendis, tamirci, doktor bunu bilmezse, buna zanaat denilir. 
Allah ile ilişkilendirirse, bu sanat olur. 
 
• İbadetullah ihtiyarın değil à iradenin vazifesi. 
• Aklın vazifesi ise à tefekkür. 
 
 “Keşke” geçmişin bataklığıdır ki, karşıki tarafın sahasına girmektir. 
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İradenin vazifesi à İbadetullah. Zihnin vazifesi à Marifetullah. Marifetullahı akla 
verirsen, olmaz. Marifetullah vardır ama zihinden almıştır. Kendisi imal etmez. 
Kendisinden tefekkür çıkar. Aklın vazifesi à tefekkürdür. 
 

• Bu makamda marifetullah = masnuat-ı İlahiyeyi ve Kur’anî hakikatleri 
-tefekkür veya       
-tahsil ile veya      kalbi inkişaf ve basiret sahibi olmak. 
-lutf-u İlahî ile 

 
Marifetullah buymuş! Yani masnuat-ı İlahiyeyi (narı) Kur’anî hakikatlarla (okuduğumuz 
derslerle) tefekkür etmek veya tahsil ile (orda Allah’ın esmasını anlamlandırarak) veya 
ona bakarken Allah lutf-u İlahî ile senin kalbine oraya bakarken o hâletleri vermesi à 
kalbi inkişaf ve basiret sahibi yapar. Bu marifetullahtır. 
 

• Esma-i İlahiyeyi tanımak, İlahî hakikatlara vukufiyettir à marifetullah. 
• Her işte Allah rızasına en uygun hareket tarzını bilip amel etmek; marifettir.  
• Marifetin zıddı à inkârdır. İlmin zıddı ise à cehildir.  

 
Bazen bir şeyi anlamak için, zıddını bilmek lazım. Marifetin zıddı; inkârdır. 
 
• Tefekkür = Fikretmek. Düşünmek. 
 
Fikir; yoldur. Fikirde yürüyene tefekkür denilir. Bir dağ düşünün. Dağın eteğinden 
tepesine kadar etrafından bir yol açtık, helezonik yay gibi.  

• Dağ    à dimağdır, hakikattır.  
• Yol    à fikirdir.  
• Yolda giden araba  à tefekkürdür.  
• Arabaya yüklenilen şey à marifetullahtır. 

Tefekkür; fikirde yürümektir. Fikrin kendisi değildir, tefekkür. Fikir; yoldur. Kamyon ise; 
tefekkürdür. 
 
• Tefekkür = Fikretmek. Düşünmek. Fikri harekete geçirmek. Tefekkür; gafleti izale 

eder. Dikkat ve teemmül evham zulümatını dağıtıyor. Bir saat tefekkür bir sene 
nafile ibadetten hayırlıdır (Hadis-i şerif meal-i icmalîsi). 

 
Dikkat ve teemmül evham zulümatını dağıtıyor. Evham à tasavvurda. Dikkatin de 
mehri vardı. Kimin? Taakkulün. Kızla evlenirken şart lazım: iki tane Müslüman, bir de 
mehir. Haramı helal etmek için yani nikâhlanmak için mehir lazım. Mana senin değil. 
Mana sana mal olması için, senin olmayan senin olması için, ona mehir lazım. Mehir 
ver. İşte mananın mehri à dikkattir. 
 
Sual: Dikkat; aklın sıfatlarından biriydi galiba? 
Elcevab: Evet. Dikkat; aklın sıfatı. 
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Nokta-i nazar: Yani aslında taakkul tasavvurun zulümatını dağıtıyor deniliyor. 
 
Aynen. Konu tefekkür ve marifetullah değil ama bu makamda onu kullandık. Yoksa 
ayriyeten marifetullah hakkında dersimiz var. 
 
Sual: Tefekkür dimağı yapılandırıyorsa, marifetullah vicdanı mı yapılandırıyor? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Ruhu yapar mı? 
Elcevab: Ruhu direk yapamaz. 
 
Zihnin iki yüzü var. Bir yüzü; dimağa bakıyor. Diğer yüzü de; vicdana ve kalbe 
bakıyor. Kalb de; ruha bakıyor. Yani o bütünsellik burada (zihin şebekesinde) 
gözüküyor. Mesela şehrin lağım şebekesini düşün ama bilgisayar ekranında 
gözüküyor. O şehrin şebekesinin bilgisayarda gözükmesi à o zihin. Biz de onu 
düşünüyoruz, oradan müdahale ediyoruz veya yapılandırma yapıyoruz à bu da akıl. 
 
Sual: İşârât-ül İ’caz 71 de: “…ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şiralarından vicdanda 
o tatlı, iman ballarını yapar.” deniliyor.  
Elcevab: Bu marifetullah oluyor. Ama aklın ürettiği delil, burhan, hüccet + ibret, fikret, 
usare, şira à bunların hulasasından zihin; iman balını yapıyor. 
 
Akıl; itikad eder. Vicdanın aklı à zihin. Kalbin aklı à içindeki zihindir. O da iman ediyor. 
Zihin à iman eder. Akıl à itikad eder. Kalbe böyle veriyor. Çünkü şebekenin 
bütünselliğidir. 
 
Sual: O yedi tanesini dimağa uygulasak? Delil, bürhan, hücceti uyguladık zaten. 
Elcevab: Üniversite diploması gibi, hüccet tasdikte diyoruz ama tasdik taakkuldeki 
burhanı da kullanıyor, tasavvurdaki delili de kullanıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Zihin; iman ballarını yapıyor diyoruz. O zaman zihnin meratibleri de 
birkaçını alabilir. Toplamından iman balı çıkıyor. 
 
Evet, aynen. O şebekede gözüküyor. Zihin hakkında Badıllı Mesnevi’de (sayfa 703), 
Kızıl İ’caz’da bir şey geçiyor. “Hulasa: Lafız; fikrin kaymağı, tasavvurun sureti, 
teemmülün bekası, zihnin remzidir.” Lafız; çıkan. Nereden terbiye olunduğu vs. onda 
gözüküyor. Lafız; kılıftır, içinde ne var, gösteriyor. Teemmül; içindekilerin (malumatlar, 
hissiyatların, an’ane, kültür, örf, gelenek) toplamı. Zihnin remzidir, yani zihinden 
çıktığına remz ediyor. 
 
Lafız;  

1. fikrin kaymağı,  
2. tasavvurun sureti,  
3. teemmülün bekası,  
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4. zihnin remzidir. 
 
Lafız, bunları tazammun ediyor. Lafız bunlardan çıkıyor. Fikrin kaymağını aynı kitap 
sayfa 703 de anlatıyor. Sözler 246 ve Muhakemat 91 de buraya atıf yapılabilir. 
 
Sual: Buradaki lafız, hakikatdar mı? Onu mu anlatıyor yoksa, mesela “aklıma geleni 
söyledim” diyoruz. Bu muhtemelen tasavvurun suretidir. Pat diye söylüyorsun. Orda 
zihnin resmi olmayabilir Allah-u âlem veya fikrin kaymağı olmayabilir. Yani lafız derken, 
nasıl bir lafız? 
Elcevab: Kâfirin vicdaniyatına inişler kapatılmışsa, “hatemallahu ala kulubihim” 
 
Sual: Yani serbest bölgedeki lafız mı? 
Elcevab: Yansıtıcıları var ama mürtedin yok. Vicdanı hatmedilmişse, vicdanla alakalı 
hiçbir şeyi yok. Bu metinde müsbeti anlatıyor. 
 
Sual: Serbest bölgede, hususî dünyasında yaşayanın lafzı Allah-u âlem sadece 
tasavvurun suretidir. O dört maddeden birisidir muhtemelen. Ama hakikatbîn bir 
mevzuysa, zihnin remzi de giriyor, fikrin kaymağı da giriyor, teemmülün bekası da 
giriyor. Hepsiyle beraber lafzı oluşturuyor. 
Elcevab: Fikir taakkulün içinde. Adam oraya gelememiş ki, oraya gelemeyen zaten 
vidana gelememiş. O zaman o adamın lafzında zihnin remzi yok. Fikrin de kaymağı 
yok. Teemmül var, çünkü bir sürü kazanımları var. 
 
Sual: Teemmül, itibarî mi oluyor? 
Elcevab: İtibarî veya nisbî teemmüller. Dışarıdan da alıyor çünkü.  
 
Sual: Amel gibi şeyler mi? 
Elcevab: Amel veya şahid olduğu şeyler. Yani itibarî ve nisbîleri çalışıyor. Dışarıdan, 
dünyadan alıyor. Aldığını da evirip, çevirip, deviriyor tasavvurunda. Alma özelliğine à 
nisbî. Aldıklarını kendi kültürü, gelenek, an’ane, örfüne göre, felsefede batıl ilimleri de 
var à bunları şekillendiriyor, hamur yapıyor. Bu yapma özelliğine de itibarî denilir. İkisi 
bir insanda cem olursa, onun aklı gibi oluyor, vahid-i kıyasî. Akıllıyım zannediyor, oysa 
vahid-i kıyasîsidir. 
 
Zihnin remzi, fikrin kaymağı yoksa à tasavvurun suretidir ve teemmülün bekasıdır. 
 
Sual: Kelamla lafzın mukayesesini yaptığınız zaman kelam daha umumî oluyor değil 
mi lafzın yanında? 
Elcevab: Tabi. Lafız; üslubdur (Muhakemat). Üslub; takdim etme şeklidir. Kelamın 
kalıbı ve sureti; üslubdur. 
 
Dimağın sistemi, yazılımı kopyalanabilecek ileride! Bunu gördüm biraz. Bu sistem 
karşıya taşınabilecek. Peygamberler bunu mucize olarak yaptılar. Âlimler keramet 
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olarak yaptılar. Asya öğretileri ise, yoga vs. teknikleriyle insanların hissiyatına 
subliminal ve illuminati olarak sokmuşlar. 
 
15.09.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
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İman-ı taklidî ve Şeytan 
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“İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha selbedilemeyeceğine 
ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler…” (Kastamonu Lahikası 18) 
 
İlmelyakînden hakkalyakîne à ikisi de yakîn. Bir de aynelyakîn var. Bildiğimiz bir şey 
ama tekrar edeyim: dağın arkasından bir duman çıkıyorsa, ilmelyakîn orda ateş 
yanıyor. Gittin, gördün, ayn yani göz, gözle gördün. Bu aynelyakîn. Elini ateşe soktun, 
elin yandı à bu da hakkalyakîn. İman-ı tahkikînin dört mertebesi var: sureti, kanuniyeti, 
hakikatı, mahiyeti. Sadece imanda değil her şeyde bu dört mertebe var. Bu nedenle 
külliyatta birbirine çatışan, çelişen gibi gözüken tabirler bu dört mertebeyi bilmemekten 
kaynaklanıyor. Bir yerde icmal ediyor, tafsil ediyor diyoruz ama kanuniyeti bu dört 
mertebedir.  
 
Metnin devamında: 
“..ve demişler ki: Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip 
tereddüte düşürebilir. Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem 
kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli 
o yerlere yetişmiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin 
vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i kâmile ile keşf ve şuhud ile hakikata yetişmektir. 
Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir.” 
 
Risale-i Nurla elde edilen iman-ı tahkikî dersleriyle iman 1.kalbe, 2.ruha, 3.sırra, 4.öyle 
letaife sirayet ediyor ki, bu kişilerin imanı zevalden mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin 
vusulüne vesile olan bir yolu ehass-ı havassa mahsustur.  
 
“İkinci Yol: İman-ı bilgayb 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.” 
 
Velayetin kazandırdığı à iman-ı şuhudî. Bu ikinci yolun kazandırdığı à iman-ı bil-
gayb. Zaruret ve bedahet derecesine gelmek à Allah’ın inkârı artık imkânsız. Yani 
iman öyle bir bedahete gelmiş ki tersi, zıddı muhal.  
 
“Bu ikinci yol; Risalet-ün Nur’un esası, mâyesi, temeli, ruhu, hakikatı olduğunu has 
talebeleri görüyorlar. Başkalar dahi insafla baksa, Risalet-ün Nur hakaik-ı imaniyeye 
muhalif olan yolları gayr-ı mümkin ve muhal ve mümteni’ derecesinde gösterdiğini 
görecekler.”  
 
Eğer biri size sorarsa: “Allah var mı?” ispat için uzun uzun anlatacağına topu ona at ve 
sen sor: “Yok mu?” Yokluğunu varlıkla isbat etmeğe çalışacak. Yok à varlıkla isbat 
edilmez. Çünkü vücudu yok. Risale-i Nur çok ilginç bir yöntem kullanıyor. Allah’ın 
isbatının dışında muhalinin olamayacağını isbat ediyor. Mesela tabiat risalesi. Hep 
muhali anlatıyor. Orda isbat etmiyor. 
 
Şeytan niçin imanı tahkikîye müdahale edemiyor?  
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Okuduğum metni tahlil edeceğim şimdi: Burada nice kanuniyetler, hakikatlar ve sırlar 
yatıyor. İman-ı tahkikî (lügat): Araştırmaya, delil ve isbata dayanan ve yaşanan sağlam 
bir iman. (Yani kendisi şahid, tanıklık yağıyor.) Birliği ile ilgili her bir şeydeki delillerden 
faydalanarak kazanılan sarsılmaz kuvvetli iman.  
 
Bu da tevhid. Tevhid denilince hemen toptancılık yapıp “Allah’ın birliği” diyoruz. Böyle 
demek nakıs oluyor. Kâinatta zıtlar var. Soğuk-sıcak, iman-küfür, hak-batıl, doğru-
yanlış. Zıtlar karması. Bu zıtların sahibi olan Allah demektir à Tevhid. Yani Allah’ın 
birliği değil, bu zıtların sahibi bir olan Allah. Zıtların sahibi. Tevhid, Allah’ın birliği derken 
bir var, ikinci bir yok, emsali yok gibi değil. Zıtların sahibi. Sistemin sahibi.  
 
İlmelyakîn (lügat): Tasdik seviyesi.  
Sual: İman-ı tahkikîyi mi anlatıyorsunuz? 
Elcevab: Evet, hem iman-ı tahkikîyi hem iman-ı taklidîyi. Niçin şeytan oraya giremiyor, 
onu anlatacağım. İmanın nasıl mahfuz oluyor, onu. Niçin şeytan imanın o mertebesine 
ulaşamıyor, onu. Mesela tasavvufî terimlerde, kitaplarda, öğretilerde şu hadisi hep öne 
çıkartıyorlar: şeytan gelecek, su verecek vs. İnsan dehşet alıyor. Mesela bir tanesi “ben 
iki tane hocamın imansız olduğuna şahid oldum” diyor. Mesela adam seksen sene 
ibadet ediyor ama kaybediyor. İnsanın aklı almıyor. Bu sefer bu Rahmet-i İlahiyeye, 
Merhamet-i Rabbaniyeye zıd geliyor. Diğer bir adam da hiç yaşamıyor, sekeratta bir 
“lailahe illallah” diyor, kurtuluyor. Emeğe saygı yok mu yani, nasıl oluyor bu? Seksen 
sene ibadet ediyor, sonunda kaybediyor. Ötekisi seksen sene ibadet etmiyor, sonunda 
kazanıyor. İşte bunların neresi doğru, neresi mahfuz kalmış, onlara bakacağız. 
 
Sözler 278 de tahayyül ve tasavvur için “bir derece serbesttirler” deniliyor. Lem’alar 75 
de “…bir-iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mesuliyet altına da 
giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere 
giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki: ‘Senin istidadın hakka ve imana 
muvafık değil ki, böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, seni 
şekavete mahkûm etmiştir.’ O biçare adam, ye’se düşüp, helakete gider.” 
 
İnsanın ihtiyar ve iradesine rağmen insanı günaha sokarlar. Sonra da “senin hakka ve 
hakikata istidadın yok, kader seni bu şekavete mahkum etti der ye’se atar” diyor. 
Bunlar serbest bölgede yani tahayyül ve tasavvurda oluyor. Şeytan vesvesesini buraya 
atıyor. Buradan mesul değiliz. Burası; 1-her şeyin her mertebesi bulunabileceği, 2-her 
şeyin bulunabileceği, 3-aklı ve kalbi mayalayacak çekirdek olduğu ve 4-her daim 
insanın kontrolü altında olamayacağı bir yer. Serbest bölgeye şeytan; vesvese atıyor. 
Kafir cinler; vehmi atıyor. Vesvese; var olanı yok ettirir. Mesela imanı olana imansızsın 
der. Abdestli olana abdestsizsin der. Var olana musallat olur. Kafir cinler ise; düşünce 
boyutundadır. Galiba kalb krizi geçireceksin, öleceksin, o seni sevmiyor, seni kimse 
kabul etmiyor vs gibi olmayanı var eder. Fikir yöneliklidir, eylemle hiç işi yok.  
 
Ervah-ı habiseler de; seyrettiğimiz filmler, izlediğimiz veya dilediğimiz şarkı, türküler 
vs. Mevadd-ı şerireler; şerli mekanların insanın üzerindeki tesiri. Osmanlı camisi ile 
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şimdi yapılmış olan cami arasındaki fark manevî açıdan nasıl? Veya meyhane nasıl? 
İzmir gibi şerlerin çok olduğu mekanlar. Bunlar da hep serbest bölgeyi etkiler. Sonra 
kişinin kendi şahs-ı manevîsi de etkiliyor orayı. Yani mazisi var. Sonra cemaatin de 
şahs-ı manevîsi var. O da serbest bölgeyi etkiliyor. Bunlar şerli etkiler. Hayırlı etkiler 
de var. Onlar da serbest bölgeyi etkiliyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesela melekler gibi. Onlar vahiy veya ilham eder Peygamberlere, büyüklere, 
hepimize. Müslüman cinler; fikrî destek verir. Ervah-ı âliyeler; seyrettiğimiz filmler, 
güzel dersler, dinlediğimiz güzel sözler. Mevadd-ı âliyeler; mekânın, medresenin ve 
güzel, haram olmayan beldenin etkisi. Sonra ferdin kendi şahs-ı manevîsi de etkiliyor 
demiştik. Mesela geçmişte aldığı eğitim, anane, örf, kültür, gelenek, ilim vs gibi şeylerin 
oluşturduğu kendi şahs-ı manevîsi. Bir de cemaatin şahs-ı manevîsi var. Hangi 
cemaatte bulunuyorsa, o da serbest bölgemizi etkiliyor. 
 
İmanın sureti serbest bölgede. Ve her şeyin, on sekiz bin alemin sureti burada 
(serbest bölgede). Şeytan; serbest bölgeye müdahale ediyor. Akla geçemez ama 
serbest bölgeye attığı vesvesesiyle akla müdahaleye çalışır. Serbest bölgeden akla 
(taakkule) geçmeğe çalışır. Aklın otuz üç tane mertebesi var. Bir tanesi fehim. Bu 
fehim; serbest bölgeden aldıklarıdır. Hepsini almıyor, süzüyor. Fehim; süzgeçtir. 
Zekavet, hüşyar, idrak, muhakeme gibi birçok sıfatları var aklın. Bunlar taakkulde. 
Vahiy; taakkule geliyor yani akla. İlim ise; tasdikte oluyor. Vesvese risalesini 
okuduğumuz halde niçin hala vesveseden kurtulamıyoruz? Çünkü biz vesvese 
risalesini okuyunca bilgi, malumat oluyor. O tasavvurdadır. Bilgi, malumat, zan, 
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                      Vahyin geldiği yer 

Vicdan  
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şüphe, tereddüt gibi şeyler à tasavvurdadır. Aklın otuz üç mertebesinden geçtikten 
sonra tasdik denilen ilim olur. İlme dönüşünce ve oraya kadarki mertebeleri geçtiği için 
ilim; canlı ve ruhlu ve şuurludur. Bu sefer bu ilim vesveseyi tard ediyor. Çünkü sübutî 
sıfattan ölü gelmez. Sonra iz’an mertebesinde vicdana iner.  
 
Şeytan niçin imana elini sokamaz? Şeytan imanı niye alamaz? Bunları izah etmek için 
anlatıyorum bu kadar detayı. Ama öyle demişler! 
 
Sistem iz’andan vicdana iniyor ve tekrar oradan o hâletle iltizama geliyor, fiile 
dönüşüyor. İltizam; eylemdir, fiildir, İslamiyet’tir. İman; iz’andır. Vicdanda ballar balını 
yapıyor. İman olduktan sonra à iltizama, yani fiile dönüşüyor. Sonra itikad oluyor. 
İman-ı taklidî serbest bölgededir. Gelenek, örf, bilgi, zan, malumat burada, vesvese 
de burada. Serbest bölge; imanın suretidir. Vahiy taakkule, akla geliyor.  
 
Sual: Vahiy kalbe gelmiyor mu? 
Elcevab: Kalbe sonra iniyor. İlk önce kalbe gelmez. Allah Resulü asm adamların ilk 
önce o bozuk kalbine değil, aklına Kur’an’ı verdi. Mesela okudu veya dinledi veya 
mucize gördü. Aklı kabul edince itikad oldu. Sonra imana dönüştü. Allah Resulü asm 
zamanında münafık da vardı. Resulullah’ı görüp namaz kılan ve onun gibi yaşayıp da 
kafir olanlar vardı. Nasıl olur bu? Çünkü itikadı vardı, imanı yoktu. İtikad aklın 
süpürgecisidir, kapıcısıdır. Bu makamda imanın mahiyeti à kalbdedir. Hakikatı à 
ya vicdandadır ya da itikadadır. Kanuniyeti ise à hem taakkul hem tasdiktedir, cem 
olmuş. Şeytan serbest bölgenin dışına çıkamıyor. 
 
Sual: Sekeratta şeytan serbest bölgeye mi geliyor, yani tahayyül ve tasavvura? 
Elcevab: Aynen. “Sana su vereceğim ama Muhammedi inkar et” diyor. Eğer sen 
imanını suyun üzerine bina edersen, suyu çektiğin anda iman aşağıya düşer. Yani 
iltizamsız, amelsiz iman etmişsen, yani itikadın sağlam değil, imanın hiç ilimle 
desteklenmemiş, Kur’an “yaakkilun, taakkilun, efela yetefekkerun” dediği halde, 
imanını hiç akıl seviyesinde tahkikî yapmamış. Taklidî iman; ana-babadan miras 
kalmış à bu serbest bölgede. Yani imanı bilgi, malumat, zan seviyesinde. Merhamet-
i İlahiye olarak şeytan serbest bölgeyi geçemiyor. Vesvesesini akla atmaya çalışıyor 
ama o bölgeden çıkamıyor. Nasıl ki kalbe büyük zatlar bakamaz, şeytan da bakamaz, 
melek de bakamaz. Sebebi: nazargâh-ı İlahî olduğu için. Şeytan, surette kalmış olan 
imanı alır. Çünkü öyle bir ev yapmış ki, çatısı yok, kapısı yok. Hırsız denk gelirse, hiç 
şansın var mı? Metinde “iman hem kalbe” diyor. Nasıl inecek şeytan oraya? Kalbe 
şeytanın gelebilmesi için serbest bölgeden çıkacak, taakkulü geçecek, tasdiki 
geçecek, iz’ana geçecek, iz’andan vicdana, vicdandan da kalbe inecek. İmanın yeri 
neresiymiş? “kalbe” diyor yetmiyor. “Ruha, hem sırra” diyor. İman ta oralarda 
bulunabiliyor. Buna göre uygularsak: 
 

• İmanın mahiyeti à Ruh 
• İmanın hakikatı à Kalb 
• İmanın kanuniyeti à Akla 
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• İmanın sureti  à Tasavvur ve tahayyül 
 
Merkezden bakarsan, imanın mahiyeti Allah’tadır. Burada insandaki karşılığını 
konuşuyoruz. Şimdi şeytan ruha elini nasıl sokacak? Kalbe nasıl sokacak? Akla da 
zaten geçemiyor. Niye peki bunu çok öne çıkarttılar, yani ölüm anında şu olacak, bu 
olacak diye? Bugün mütalaa konumuzdan bahsedeyim: 19.mektubda anlatıyor. “Niye 
Hz Ali ra hakkında ulema mabeyninde çok hadisler varid olmuş, zikredilmiş” diye 
soruluyor. Hz Ebubekir ra, Hz Ömer ra ve Hz Osman ra hakkında az hadis yok, onlar 
hakkında da yani çok hadisler var. İhtilaf ve sıkıntılar hep Hz Ali ra üzerinde cereyan 
ettiği için ve o sahabeyi inkar ettiklerinden dolayı (mesela Vehhabîler), ulema o 
tahribatı tamir etmek için Hz Ali ra ile alakalı hadisleri çok öne çıkarttılar. Vehhabîlerin 
taslitinden, musallatından dolayı. Dolayısıyla öyle bir zamana geliyoruz ki, imanı kimse 
kâle almıyor, küfrü işmam eden sözleri söylüyor, namaz kılıyor ama süfyaniyete 
taraftar olabiliyor, faize helal diyor, şerlere taraftar oluyor. Şimdi, iman nerede kalıyor? 
Bu nedenle herkes teyakkuzda olsun diye imanın suretine ait söylenen rivayetleri öne 
çıkarttılar. Taklidî olan imandan tahkikîye geçeceksin. Doğru söylüyorlar. Taklidî 
imanda kalırsan, hiç pek şansın yok. Taklidî imanda kalan imanda iltizam olur mu? 
Olmaz, çünkü eylemde değil. Ama “Allah var mı?” diye sorsan “tabi canım” der. Oysa 
sordum diye hatırladı. Ben namazda Allah’ı zor hatırlıyorum da, namaz kılmayan mı 
Allah’ı hatırlayacak! 
 

• İlmelyakîn: Tasdik seviyesinde.  
• Aynelyakîn: Allah-u alem bu makam à iz’an. 

 
Ayn: göz demek, görmek. Bu göz kafa gözü değil. Vicdanda bir göz var. Vicdanın en 
dış kabuğu: irade à ibadetullah ile güçlenir. Gir içeriye: zihin à marifetullah. Gir 
içeriye: his à muhabbetullah. Geç merkeze: latife-i rabbaniye à müşahedetullah. 
Latife-i Rabbaniye; Allah’ı görüyor. Bu kafa gözü değil. Gördüğüne alamet huzur 
olmasıdır. İmanından keyf ve lezzet almandır. Kalb penceredir, seyreden vicdandır. 
Latife-i rabbaniye sanki bir kamera.  
 
İmanın ilmelyakîn seviyesi tasdikte dedik. Aynelyakîn de Allah’ı görmesidir. 
Hakkalyakîn, yani görmenin dışında ateşe elini sokuyorsun ya, eylemsel dönüşmüş 
halidir.  
 

• Hakkalyakîn: İltizamda. Çünkü yaşayıp, görerek elde edilen kesinlik. Gerçeği 
eksiksiz ve kesin olarak görüp yaşayarak anlama ve bilme.  

 
Hakkalyakîn meratibi; imanından lezzet alma, eylemsel olan halidir. 
İmanın taklîdi mertebesi à serbest bölgede. İlmelyakîn à tasdikte. Aynelyakîn à 
iz’anda. Hakkalyakîn à iltizamda. 
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Ehl-i keşif: Keşif sahipleri, yani dış duygularla bilinmeyen manevî alemleri ve 
içindekileri Allah’ın cc izniyle görüp ilan ederler. Bunların halle, sezişle, hâlet-i 
ruhîyelerle gördüklerine, bildiklerine keşif denir. 
 
Ehl-i tahkik: Esma yoluyla Müsemmaya varanlardır. Bunlar kendi keşfi, hâltiyle, 
hissiyatıyla keşfettiği değil à bizatihi kendi aleminde esmanın açığa çıkmasıyla ilmî 
seviyede, o esmanın gösterdiği. Yani Kur’an’ın tanımladığı, tarif ettiği gibi. Kendi 
keşfine kanaat etmiyor, Kur’an’ın tarif ettiği gibi. Buna dair Sözler 439 da şöyle bir misal 
var: Batmış gemiden hazineleri almak için suya dalan dalgıçlar var. Biri el yordamıyla 
bulduğu bir şeyi göstererek “gemide hep bunlar var” der. Diğer başka bir dalgıç 
kafasına lamba takmış diye nerede ne var görebiliyor. İşte dalgıcınkine tahkik denir.  
 
“Bu nevi iman-ı tahkikî ise yalnız akılda durmuyor.” Şeytan serbest bölgeye hâkim olsa 
bile vesvesesiyle taakkule hücum ediyor. İman-ı tahkikî taakkulde yani akılda kalmıyor 
ki, burayı bile işgal etse, imanı alsın. İman tasdikte ilmelyakîn. Yani bu seviyedeki iman 
sırf akılda durmuyor ki, şeytan müdahale etsin. İmanın hakkalyakîn veya aynelyakîn 
veya ilmelyakîn mertebeleri serbest bölgede de aktif oluyor. Üniversite diploması olana 
lise diploması var mı diye sorulmaz. Hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn içinde zaten 
zahirdeki iman-ı taklidî de var.  
 
“Sekerat vaktinde şeytan vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüte 
düşürebilir.” Sekerat vaktinde serbest bölgeye hücum ediyor ki, taakkule girebilsin. 
Zaten taakkule hücum ettiğinin alameti yani işgal etse, vahyi reddeder, vahyi inkâr 
eder. O zaman aklı işgal etmiş olur. Vahiyden alakasını kesince nübüvvet yolu kapanır, 
felsefe yoluna girmiş olur. Tasdiklerinde onlarında ilmi olur ama batıla ait ilim. Batıla 
iz’anları oluyor. İltizam; menfiyi yaşıyor. En son da batıla itikad ediyor. Sözler 142 de 
üç yoldan bahsediyor. 
 
Sual: Kafirin sekeratı oluyor mu? 
Elcevab: Kafir zaten yaşarken bitmiş, ne sekeratı. Şeytan imanını alabilmesi için, 
imanı olması gerekiyor. Kafirin imanı yok ki alsın.  
 
Sual: Taklidî imanda bir iman var ki, şeytan almak için geliyor? 
Elcevab: Evet, iman var tabi. Taklidî iman da imandır. Ama o iman tehlikede. Bu 
dersten gayemiz; şeytanın eli tahkikî imana yetişmemesidir. 
 
“Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, 
şeytanın eli o yerlere yetişmiyor; öylelerin imanı zevalden mahfuz kalıyor.” Şeytan aklı 
işgal etmedikçe, imanı alamaz. Aklı işgal ettiğini nasıl anlarız? Vahiy biter. Vahiy bitince 
nübüvvet yolu kapanır, felsefe yolu açılır. Yani zaten bu yaşarken kafirdir.  
 
Sual: İşgal etti derken? 
Elcevab: İnkârcı olur. Aklı batıla çalışır. Kafirde de akıl çalışır, tasdiki var, iz’anı var, 
iltizamı var, itikadı var ama bunlar hep batıla çalışıyor. Hurafelere, batıla itikad ediyor.  
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Eğer vesvesesiyle aklı işgal ederse, vahiy ortadan kalkıyor. Sekeratta şeytan kafirin 
imanını alabilir mi? İmanı yok ki alsın! Biri demiş ki: “Şu karşıki dağlar benim olsa da 
imanım olmasa.” Bak sen hemen tövbe dedin. Muhali kabul etmiyorsun çünkü. 
Vicdanın itti seni hemen. O kişi ama rahatça diyebiliyor bu sözü, biliyor musun? Bana 
sordular: “Onun imanı gitti mi şimdi peki?” Ne demem gerekiyor? Yok ki gitsin. 
Olmadığına delil bu sözü diyebilmesidir. Söz surettir, batından haber veriyor. Batında 
iman yok demek ki bunu diyebiliyor. Taklidî imanda yine iman var. Ama bu adamda 
yok. Aklı işgal edilmiş. Şeytan kafirin (olmayan) imanını almaz ki. Haşir meydanında 
kafire hesap yok. Hesap; muvazene-i a’maldir. Hayır ve şer tartılır. Kafirin hayrı yok ki. 
Küllümen her şey bitmiş. Ona yaptıkları gösteriliyor. Hesap Müslümana var. 
 
Sual: Tahkikî imana sahip olan biri sekerata girmiyor o zaman? 
Elcevab: Aynen. Üstadımızın dediği gibi o terhis olacak. Pasaport dairesinde vesika 
alacak. İdam sehpasını pasaport dairesi olarak görüyor diyor ya Üstad. O adam terhis 
olacak. Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkan bir yoldur diyor Üstad. İman-ı taklidî 
sahibi olan kişi ise sekeratı yaşayacak. İman-ı tahkikî sahibi olan kişi zaten serbest 
bölgenin canını okumuş. Şu anda şeytan imanımızı almaya uğraşıyor mu, uğraşmıyor 
mu? Yoksa şeytan bekliyor, bekliyor, bekliyor da ölüm anında mı benim imanımla 
savaşacak? Zaten şu an hep imanımızı almaya uğraşıyor. O zaman şu an hep sekeratı 
yaşıyorsun. İmanını ver verme, alıyorum almıyorum mücadelenin adı değil mi 
sekerat? Şimdi ben zaten yaşıyorum onu. Hani Münker Nekir hesap soracak. Münker 
Nekir soruyor şu an: “Soru bir: Karşıdan açık saçık geliyor. Bakıyor musun bakmıyor 
musun?” “Soru iki: Ticarette garibanı istismar ediyor musun etmiyor musun?” Bu 
sorular yaşarken soruluyor bize. Bunları yaptın, kabre girdin. Nasıl ki okulda imtihana 
giriyorsun, öğretmen yazılı kağıtları bir hafta sonra okuyor. Yazılı yaptığı anda vermiyor 
ki cevabı. Çalışkan öğretmenler en erken bir hafta sonra kâğıdı okurdu. Bazı 
öğretmenler aylarca okumazdı yazılıları. Aynen bu örnekteki gibi; Münker Nekir de 
sana “Bak, falan yerde falan tarihte adamı ticarette istismar ettin” diye yazılı kâğıdı 
yüzüne okuyacaklar.  
 
İşte şeytan da şu anda imanımızı almaya uğraşıyor. Yani sekeratı yaşıyoruz o zaman 
zaten. Ölüm döşeğindeki sekerat; hayatının bütünsel hâli olacak. Yaşadın, hepsi bitti. 
O sekerat mücadelesi hayatının her kesitinde vardı. Bunlar komple olacak. Artık son 
raunt, artık gidiyorsun. Ben yaşarken zaten serbest bölgeden çıkmıştım. Taakkul, 
tasdik, iz’an vs meratiblerindeydim. Şeytan ise; serbest bölgede. 
 
Bu gibi hadisleri işte insanlar lakayd kalmasın diye öne çıkarttılar. İman-ı taklidîde 
kalırsa, pek şansı yok. Zaten onlara şimdi de musallat. Risalede “kırk vefiyattan bir-iki 
tanesi kurtuldu” diye anlatılan bu kırk kişi cami cemaati imiş. Beş vakit namazı camide 
kılanlar. Bir-ikisi kurtulmuş, diğerleri küfre taraftar oldukları için kurtulamadılar. İmanın 
bir tane şartı à Allah dostuna dost, düşmanına düşman olmak. “Vela terkenu ilallezine 
zalemu fetemessekümunnar.” Küfre taraftar olmayacaksın.  
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Demek şeytan vesvesesiyle akla nüfuz edebilir. Giremiyor ama serbest bölgeden 
şüphe verebiliyor, gönderiyor. Bundan daha ileri tesiri gidemiyor.  
 
Şeytanın tesiri taakkulden daha ileri gidemiyor. Mesela memurun boynuna asılmış 
geçiş kartları var. Onunla kapıların şifrelerini okuyup geçiyor. Sen anahtar soksan 
geçemezsin. Şeytanın işte anahtarı yok taakkulden sonrasına. Çok çok aklı işgal eder. 
İşgal edince zaten o kişi Kur’an’ı inkâr edecek. Kur’an’ı inkar etmesi à aklı işgal 
ettiğinin alameti. Aklı işgal edince onun sekeratı bitti. Ama Allah mühlet veriyor, belki 
döner diye, çünkü tövbe kapısı açıktır. 
 
Ehl-i keşif; mevcudatın pencereleriyle Vacib-ül Vücuda bakabiliyorlar.  
 
Bunlar İsm-i Vedud’a mazhardırlar. Vacib-ül Vücuda bakıyorlar! Anlıyorlar, idrak 
ediyorlar demiyor. “Ama hiç ender hiç olan bu kardeşiniz İsm-i Hakîm ve Rahîm’e 
mazhar olduğu vakit” diyor Üstad ama hükmünü söylemeden hemen viraj alıyor ve 
“Sözler’de her şey beyan edilmiştir” diyor (Mektubat 19). Tamam da onlar Vedud 
ismine mazhar iken Vacib-ül Vücuda bakıyorlar. Peki ey Üstad! Sen Hakîm ve Rahîm 
ismine mazhar olduğunda ne oluyor? Neticeyi söyle! Söylemiyor, hemen viraj alıyor ve 
“Sözler onun tereşşuhatıdır” diyor. 
 
Vicdan; kalb penceresinden latife-i Rabbaniye ile Allah’a bakıyor. 
 
Kalb à pencere. Vicdan à bakan. Latife-i Rabbaniye à Allah’a baktıran sistem.  
 
Mesnevi-i Nuriye 246 da: “Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir.” 
 
Fıtrat ile vicdan à akla pencereymiş. Akıl buralardan bakıyor. 
 
Tereddüt ve şüphe à tasavvurdadır. Delil de tasavvurdadır. Delil, zan da 
tasavvurdadır. Burhan taakkulde, hüccet tasdikte. Hüccet; vesikadır, kabul-ü ümmet 
olmuş.  
 
İman-ı tahkikî; esma yoluyla mevcudatı mektup gibi okumaktan kat’iyyet ve zaruret 
haline gelen iman. 
 
Allah bu kişide kat’i ve zarurî olmuş. Mesela sen nefes aldığına iman ediyor musun? 
diye sorulur mu? İman; emin olmaktır. Veya şu an tavanda lamba yanıyor mu? Niye 
tavana bakma ihtiyacı duymadın? Çünkü eminim ben. Işık yandığına iman et denilmez. 
İman; gaybadır. Ama sen zaten yaşıyorsun, gayb değil ki.  
 
İman-ı tahkikî; dimağın tüm mertebelerine şamil olmuş, hepsinden süzülmüş, her 
mertebeyle boyalanmış, anlamlanmış, her mertebeyi hakikatına bağlamış veya 
bağlamaktan hasıl olmuş.  
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Yani taklidî iman aklın imbiklerinden geçti, iman ilime dönüştü, iman vicdana ve ruha 
sirayet etti, eyleme dönüştü, salabet haline geldi. Dolayısıyla dimağın bütün 
mertebeleriyle massetmiş, emmiş. Her mertebesiyle iman boyalanmış. Sureti serbest 
bölgede ama her mertebesiyle massederse, sirayet ederse à tahkikî oluyor.  
 
İman; iz’andan vicdana girmiş. Oradakilerin de hükmünü almış (irade, zihin, his, latife-
i rabbaniye+kalbdeki latife-i insaniye ile boyalanmış), tekrar dimağın iltizamına gelip 
itikadın kalitesini yükseltiyor, tesir etmiş. Vicdanda iman ise; aynelyakîne mazhar 
olmuş. 
 
Dimağdan iman kalbe gidince kalb “sen mi bana bu imanı kazandırdın” diye dimağa 
vefa borcunu ödemek üzere tekrar dimağa gidiyor, iltizamda eyleme dönüştürüyor ve 
böylelikle itikadın çapını yükseltiyor. İmanın aynelyakîn mertebesi demek vicdanda. 
Ayn, görmek. Kalb pencere, seyreden vicdan, gören latife-i rabbaniye olduğu için ayn 
deniliyor. 
 
Sual: Latife-i Rabbaniye bir cihaz mı? 
Elcevab: Vicdan cihaz, seyreden latife-i rabbaniye. Vicdan için nezzar diyor. Seyreden 
latife-i rabbaniye. O Allah’ı görüyor. Huzur oluyor, haz oluyor, keyif oluyor, lezzet 
oluyor, memnun oluyor, acayip acayip hâletler oluyor. Mesela namazda fazla zihniniz 
dolu değilse lezzet alırsınız, çünkü latife-i rabbaniye namazda Allah’ı görüyor. 
 
Vicdanda iman ise; aynelyakîne mazhar olmuş. İlmelyakîn, aynelyakîn, hakkalyakîn 
cem etmiş hali.  
 

• İlmelyakîn à Dimağda        
• Aynelyakîn à Vicdanda        
• Hakkalyakîn à Kalbde 

 
Hakkalyakîn, hak ne demek? Şu: Hakaik-i eşya-i sabitetünden kalsın. Kalb-Kâbe-Arş 
à üçü aynı. Arş; esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Dolayısıyla hakkalyakîn 
demek; esmaların perdesiz zuhur yeri. Açığa çıktığı yer; kalb. İlmelyakîn, aynelyakîn 
ve hakkalyakîn cem olunca imanın bedahet ve zaruret mertebesine geliyor. Yani 
imanın zıddı artık olamaz.  
 
Bu ders ne işimize yarayacak? Allah ile, ahiret ile emin ve ümitli yaşıyorsun. O 
tasavvufî kitapları okuyunca insanın aklı başından gidiyor ya. Ümitsizliğe atıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Halk arasında şu çok yaygın: son nefese itibar edilir. 
 
Hakikat; esmaların meratibi olduğundan, en nihayî Arşta iman. Arşın insandaki 
karşılığıà kalbdir.  
Sekerat anında şeytan tahayyül ve tasavvuru kullanmaya çalışır. Bu ikisine tesir edip 
aklı sıkıntıya sokmaya çalışıyor.  

İmanın bedahet ve zaruret haline gelmiş 
mertebesi. Yani zıddı düşünelemez mertebesi. 
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İman-ı tahkikî 1) akılda 2) kalbde 3) ruhta 4) sırda 5) latifede…  
 
Sır; kalbin içerisinde latife-i insaniyenin içerisinde. Latifeler de; ruhun içerisindeler. 
İman orda da var. Bu beş yerde iman var. 
 
İman-ı tahkikî 1) akılda 2) kalbde 3) ruhta 4) sırda 5) latifede sirayet ediyor, kökleşiyor. 
Şeytanın eli buralara yetişemiyor. Şeytan serbest bölgeden akla tesir yapmak istiyor.  
 
Keşf ve şuhud ile hakikata yetişir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, iman-ı şuhudîdir. 
 
İman-ı tahkikî: 

• Akılda   à Dimağda 
• Kalbde  à Vicdanı içine alıyor 
• Ruhta 
• Sırda     à Kalbdeki latife-i insaniyenin içinde 
• Letaifte à Şuunat-ı Rabbaniyenin bizdeki karşılığında. 

 
İman-ı taklidî à serbest bölgede 
 
İnşallah imanımız zevalden mahfuzdur. Sekeratta imanın gitme tehlikesi taklide 
olandır. Ama o da imandır, kurtarabilir de. Ben batarım, batabilirim de. Yalnız taklidî 
imanda tehlike vardır. Büyük zatların hep demek istedikleri taklitten tahkike geçin, 
langur lungur yaşamayın, akıllı olun. Taklidî imanda imanın sökülme tehlikesi var. Ama 
sırf amele de bakmıyor. İlmelyakîn, aynelyakîn ve hakkalyakînin cemi ile tahkikîye 
gelirse akla, kalbe, ruha, sırra, letaife sirayet ediyor. Öyle kökleşiyor ki, şeytanın değil 
eli hayali bile oralara ulaşmaz.  
 
Akıl; dimağın bütünselliği demek. Kalb; vicdaniyat dahil demek. Ruh; zihayat, zîşuur, 
kanun-u emr demek. Sır; latife-i insaniyenin içi demek. Letaif; Şuunat-ı rabbaniyenin 
bizdeki karşılıkları olan şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sürur-u 
mukaddese, şevk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, 
iftihar-ı mukaddese demek à komplesinin içine sirayet ediyor. İman o zaman öyle 
kökleşiyor ki, zaten bedahet ve zaruret haline gelmiş. Şeytan ise; iman-ı taklidîyi iman-
ı tahkikî yapmak için bir sistemdir. Şeytan menfî gibi gözükürken, aslında iki kâr 
getiriyor bize: 1) Kemalât-ı insaniyeye sebebdir. 2) Makasıd-ı külliye-i hayriye vesiledir. 
Şeytan olmasa bu iki sıfattan mahrum olacaktık. Kemalât-ı insaniye olmayacaktı, küllî 
hayırlara da vesile olmayacaktık.  
 
Sual: Mürted kimdir? nereye yerleştireceğiz? 
Elcevab: Harika. Beraber gidelim. İlk önce bildiğim örneği vereceğim sonra oraya 
geçeceğim: Benim gömleğim à gömlek sahip çıkılan. Ben diyen arkada. Benim 
gömleğim diyen gömlek değil, arkada. Benim atletim à ben diyen arkada. Sahip 
çıkılan atlet önde. Atletin arkasına geçtin, benim vücudum. Benim serbest bölgem. Ben 
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bunun arkasındayım. à Benim aklım à Benim dimağım à Benim kalbim à Benim 
ruhum. Hatta denilecek ki: “Niye ruhunuzu kirlettiniz?” Ruh bize emanet. Emanetin 
mütaddid vücudundan bir tanesi ene’dir deniliyor. Bir tanesi de Kur’andır der ulema. 
Bir tanesi de ruhtur derler. Bunlar ulemanın sözleri. Ben olan ben kimdir, biliyor 
musun? Artık arkasına geçilemeyecek, önü arkası olmayan, sahiplenmesi 
ortadan kalkan şeydir. Benim gömleğim derken ben hala varım. Benim atletim derken 
ben hala varım. Benim vücudum derken ben hala varım. Benim hayatım derken ben 
hala arkadayım. Benim aklım derken ben arkadayım. Benim ruhum diyen ben hala 
arkadayım. Benim ben’im diye bir şey yok. Ben’in arkasına geçemiyorsun. O insanın 
yazılımıdır. Herkesin bir sırrı var, içinde tuttuğu. Bir de hanımına söylediği sırrı var. 
Arkadaşlarına söylediği var, sokağa söylediği var. Mesela öyle bir sırrı var ki, hanımına 
bile demez. Bunu Allah’a kıyas et. Allah cc: “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” 
İşte o ben olan ben, yani size ene emanet verildi deniliyor, işte o sırr-ı İlahî olan ve 
ene’yi, emaneti alan da o. O, sırr-ı insanî. Allah’ın sırrıdır o. O ben’im. İşte o ben olan 
dediğin dimağda hiç yok. Öyle bir makam var ki onda, hâşâ tasvir edeceğim: Allah 
burada duruyor ve kâinatı yaratacak. Henüz Allah var, hiç kimse yok. Allah’ın sırrı olan 
sırr-ı insanî, yani Allah’taki biz, yani Ondaki ben. O bende de var à bendeki O. İşte bu 
sırr-ı insanî. Allah’tan başka hiçbir şey iken Allah o sırr-ı insanî olan ben’i yanına aldı 
(hâşâ) ve dedi ki: “Ey sırrım! Senin ve kainatın ve şecere-i hilkatın yaradılışını seyret. 
Senin yaradılışını sen seyret.” Bu fenafillah. Bu artık “Şanım ne kadar yücedir” dediği 
“Kendimi tenzih ederim” makamı. Sonra indi, düzeltti kendisini. Buna vakıf oldular. 
Nerde oluyor bu? Kab-ı Kavseynde oluyor! bu makamda iman yok. Misal telefonla biri 
bana soruyor. “Mustafa var mı? Onun varlığından emin misin? Yaşıyor mu?”  Ben de 
sana bakıyorum, karşımdasın. Elbette yaşadığından eminim, konuşuyoruz. İman; 
gaybadır. Karşılıklı olunca iman denilmez ona. O eminliktir. Kab-ı Kavseynde bu 
oluyor. Yani iman-ı gayb bitiyor. Ondan sonra gelemiyor adam. Orda kalınca, “Her şey 
O’dur” diyor. Çünkü gözü Ondan başkasını görmüyor. Muhyiddin-i Arabîye “ne 
görüyorsun” dediler. Her şey O’dur dedi. Niye öyle dedi? Çünkü başka bir şey görmedi 
ki. Geylanî ise ilk önce o da girdi o makama ama sonra indi. Gidişe à fenafillah denilir. 
Bu yüksek makam değil. Dönebilirse, bekabillah oluyor. Dönünce “geçmiş hayatıma 
tövbe ediyorum” diyor istiğfar ediyor. Tashih ediyorlar. İşte Kab-ı Kavseynde iman yok. 
Artık yaradılış sürecine şahid olan tarafımız. Ama bu yol da açık. “Senin yaradılışına 
sen şahid ol” diyor Allah. Bu ne demek ya! Bu nasıl bir şey? “İnsan benim sırrımdır, 
ben de insanın!” 
 
Sorumuz “Mürted kimdir?” Mürted; imanını terk edendir. İman; ruha giydirilmiş libastır. 
20.Sözde İbrahim as’ın hadisesini anlatırken “ruhunuza iman libasını giydirin ki, 
dünyada ateşin yakmadığı elbise gibi, iman libası da ruhunuzu ateşten korur.” diyor. 
Mürted iman ettikten sonra o libası çıkartıyor. İman kalbdeydi. Nasıl mürted oldu? 
İmanı ruha, sırra, letaife sirayet etmediği için mürted oldu. İman kalbdedir. İmanı vardı. 
Mürted olabilmesi için imanı olması lazım. Dimağda itikad olur, iman olmaz. Kafada 
itikaddır, kalbde imandır. Mürted olabilmesi için kalbine inmesi lazım. Ama ordan ruha, 
sırra, letaife sirayet etmediği için mürted olabildi. Bunun imanını şeytan almadı, kendisi 
terk etti.  
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Sual: Yine de şeytanın parmağı yok mu? 
Elcevab: Olmaz olur mu? Ama direk alamıyor. Kalbe ulaşamıyor ya. Ama gitti 
vesvesesiyle serbest bölgeden aklı tesir etti. Sen yol vermezsen akla giremez. Yol 
verirsen girer. Üstad diyor ya, fuzulî soru sorma. 15.Sözde şeytan “Bir de böyle düşün, 
Allah’sız düşün, Kur’anı beşer kelamı kabul et” diyor. böyle farazî düşündüre 
düşündüre hassasiyeti gidiyor. Hassasiyeti gidince şeytan akla tereddüt verebiliyor. 
Kendisi bizzat akla giremiyor ama vesvese ile bozuyor. Akıl bozulunca, vahiy kesiliyor. 
Vahiysiz akıl felsefeye dönüşür. Kalbdeki her şey gidiyor. Eğer imanı ruha, sırra, letaife 
sirayet etseydi, mürted olamayacaktı. Onun için zehirdir.  
 
 
19.09.2019  
Ödemiş/İzmir 
 
  



  

Kalbin kapısı 
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Dimağ 86 dersinin hulasası: 
 
İmkânat-ı vehmî: 

• Vacib 
• Mümkün 
• Mümteni 

Bu üçünü tazammun ediyor.  
 
İnsanı donukluktan çıkartsın, zengin olsun diye vacibe atlayabiliyor, mümteniye 
atlayabiliyor. Vacibe nasıl atlar imkânat-ı vehmi? Canlı bir misal: Kuzey Irak’ta bir genç 
bu dersleri, Şecere-i hilkati hem Arapçaya hem Kürtçeye çevirip Kürtçe ders yapıyor. 
Bu kardeş aynen Vahdet-ül Vücud’çu olmuş. İyi ki tanımışız. Birkaç tane önermeyi 
diziyor. 2, 3, 5, artı kaç gibi. Birkaç tanesini imkânat-ı vehmiye vacibe nasıl kayar diye 
fiilî örnek olarak sayayım. Yanlış anlamayın, istiğfar ederek söylüyorum. Diyor ki: 
“Âyinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim. Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim.” 
Belki veya öyle anlaşılıyor demiyor, görünür daim diyor. Bu bir önerme. Musa as’a 
Cenab-ı Hak çalılarla tezahür etti. Bir de dağa tecelli etti. Allah’ı görmek istedi. Allah 
da dağa bak dedi, kendine bak demedi. Üçüncü önermesi de şu: Muhammed asm 
normal bir isim değil, ism-i azamlara ve her ismin mertebe-i azamına mazhar. 
Muhammed asm ism-i azama mazhar olursa, beşeriyeti yoktur. Beşer, şerlerle dolu. 
Zıtların cemi olduğu için beşerden çıkmış insan olmuş, insan-ı kâmil olmuş. Bu usulde 
var. Beşeriyetten çıkıp insana gelene Mustafa denilir. Peygamber efendimizin asm elli 
beş beş tane ismi var. Huzuzat-ı nefsaniyesinden istifa etmiş, estefa olmuş vasata 
gelmiş, Mustafa diye anılmış, olmuş. İstifa-estefa-Mustafa. Bu sefer o âyinede gözüken 
Allah ise, bu üç tane önermeyi koyarsan, tövbe, tövbe à Muhammed Allah’tır diyor. 
Burada neyi kaçırdı? Niye buna vardı?  
 
Risale-i Nur’un en güzel taraflarından bir tanesi de usul-u fıkıh, usul-u akaid yani fıkıh 
değil usulünü, itikad değil usul-u itikad. Yani itikad esasının ölçülerini bize çiziyor. 
Vahdet-ül Vücud kaymaları, mesela Vehhabîlerle Vahdet-ül Vücud birbirine zıttırlar. 
Veya tabiatperestler diyeyim, Üstad onları zikrediyor. Tabiatperestler “heme ost yani 
her şey budur” dediler maddeye. Muhyiddin-i Arabî’ciler de “her şey budur” dedi. İkisini 
aynı şeyi söylüyor. Bir tanesi tabiatperestlik adına mevcudata “her şey budur” diyor, 
Vahdet-ül Vücudçular (Muhyiddin-i Arabî’ciler) Allah adına “her şey O’dur” diyor. 
Risale-i Nur bu ince çizgiyi güzelce ayırmış, tefrik etmiş, her şeyi yerine oturtturmuş. 
Her şey “heme ost değil à heme ezosttur.” Yani her şey O değildir, Ondandır. 
Ona bu yanlıştır dedim. Ama en cami’ orda Allah gözüküyor. Mesela beşeriyeti 
olmayan ağaca Allah denilir mi? Her beşeriyetten çıkana haşa Allah mı denilir? İsm-i 
azam’a mazhar olana. İsim bir kere Allah değil ki! Lehül Esma-ül Hüsna. Bütün isimler 
Onundur, O değil. Masadakiler Hasan’ındır, Hasan değildir. İsimler Allah’ındır ama 
hâşâ mahiyet-i zatiye değildir. Oradan hataya düşüyor. Dolayısıyla usul bakımından 
ağacın da beşeriyeti yok dedik. Ama isimlerin kaynağı sıfattır, sıfatın kaynağı şuunattır, 
şuunatın kaynağı mahiyet-i zatiye. Bu kardeşi imkânat-ı vehmiyenin vacibde de 
oynadığına dair bir örnek olarak verdim.  
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Serbest bölgede şeytan ve kâfir cinler bu imkânat-ı vehmiyeyi çok işlettiriyor. Yani 
yerinde, yolunda durmuyor. Bariyerlere çarpıyor. Bir vacibe atlıyor. Bir de olmayan bir 
şeyi var yapıyor. Yani mümküne pek gelmiyor, ipe sapa gelmiyor. İnsan kalitesini 
yükseltmek, donukluktan, standartlıktan, her türlü düşünmeye yani geniş, yüksek, 
derin (okyanusu hayal et) yol açıyor. Bunu sağlayan à vehim. Bu tasavvur, vehim 
fıtratıma o kadar uygun ki. Donukluğu hiç istemiyorum. Biri havalimanında mesela bir 
yoldan gitmişse, ben farklı bir yoldan gitmek istiyorum. Farklı düşünmek istiyorum. 
Gurur, enaniyet manasında değil. Donukluk değil farkındalığı yapmak, farkında olmak, 
farkındalığı devamlı canlı tutmak. Bunu tasavvur yapıyor işte. Bazen bizi tövbe vacibe 
atıyor, mesela panteist fikirli insanlar var. Onlar şu ayeti öne sürüyorlar: “Size yakîniyet 
gelene kadar Allah’a ibadet edin.” Bu yakîniyet haşir meydanındadır. Çünkü orda gayb 
bitiyor. Onlar diyor ki: “Benim iç âlemimde yakîniyetim o kadar arttı ki, kim kime namaz 
kılacak, dua edecek ki, ben O’yum”. İşte bunu yapan imkân-ı vehmîdir.  
 
Sual: Muhyiddin-i Arabî de aynı öyle mi olmuş? 
Elcevab: Evet, aynı olmuş. Bu nedenle çeşitli örnekler veriyorum. Vahdet-ül 
Vücud’dan, panteistlerden, bizim o Iraklı genç de vacibe kaydı. 
 
Nokta-i Nazarlar: 
- Mümteni ise; biz buna da kayabiliyoruz. Mevcudu yok sayıp “bunu kastetmiştir, bunu 
ima etmiştir” diyerek mümteniye gidiyor. Hem çok tuhaf hem çok kaliteli bir şey. Böyle 
düşünce imkânını veriyor. İmkân-ı vehmîsi çalışmayan köpek mesela insanların 
kendisine oynadıkları zalimce oyunu anlamıyor, ayıkmıyor, tekrar be tekrar yapıyor. 
İnsanlar da gülüyor.  
- Mümkün ise; şu mevcuda yürümek. İnsan buna, bu hayata pek kanaat etmiyor. 
- İmkân-ı aklî ise, vacib ve mümteni ile uğraşmaz, delil-burhan-hüccetlerle yürür. 
- Serbest bölgeye uçağın dümenidir demiştik. 
- Sırf serbest bölgeyi yaşayanlara; beşer denilir. Akla geçince -Kur’an’ın tabiriyle- eğer 
insanlık makamında değilse, hayvandan daha aşağı iniyor. Beşer; şerlerle dolu 
demiştik.  
- İmkân-ı vehmî altı tane maddeden çıkıyor. Bu çıkış sebeplerini kontrol 
edememekten ister istemez imkân-ı vehme düşüyor insan. 1.galiben 
muhakemesizlikten 2.kalbin zaaf-ı asabından 3.aklın sinir hastalığından 4.mevzu ve 
5.mahmulün adem-i tasavvurundan 6.esassız olan ırk-ı taklitten. İmkân-ı vehmî de bizi 
zengin yapmak için ondan üç tane şey çıkıyor: “belki-ihtimal-şekk” Akıl ise böyle 
yürümüyor. 
 
Düşünceleri şekle döken, şekli düşünceye dönüştüren à akıl melekesi yapıyormuş 
bunu! İki gündür bir şeyin etrafını kazıyorum. Muhakemat 93 de aklın bir şeyini gördüm. 
Doğru veya yanlış mı şu an bilmiyorum ama iki sayfa yazdım: Hayal nedir? Bu 
makamda? Dışarıdan gelen kelamı, manayı, sesi, herhangi bir şeyi kendisine (kendisi 
bir sistemdir) uygun veya ona yakın veya ona elbise giydirir ve mekânı oluşturur. Bir 
de içerde olan manaları dışarıya sana aktarırken senin âleminde şekillendirir (bak 
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şöyle, böyle). İçerdeki şekilsiz âlemi dışarıya şekillendirir, şekilli âlemi şekilsiz hale 
getirir. Tasavvur da aynı buna benziyor; şekil ve şekilsiz olanlara zan, şüphe, belki-
ihtimal-şekleri katarak, bilgileri, malumatları ekleyerek, düşünceleri ve marifetleri 
mayalayarak à düşüncelerimize zenginlik katıyor ve çapını genişletiyor. Yani derin, 
yüksek ve geniş yapıyor. Şimdi akla gelelim: Benim ağzımdan kelam çıkıyor. Bu kelam 
pakettir. Bir sürü âlemler yüklenmiş. Vicdaniyat, hissiyat, latifeler var içinde. Ağızdan 
çıkıyor. Bu manaya kelam yapan, yani manaya elbise giydiren à hayal. Bunu 
başkasının kulağına atıyoruz. Bu gelen kelamı içerisinde ne kadar ne var? Hissiyat mı 
var, ulviyet mi var, derinlik mi var, genişlik mi var, nezaket mi var, nezafet mi var vs. ne 
varsa, hepsini sentezliyor yani tahlil ediyor, onu ayıklıyor. Bu budur, bu da budur diye 
akıl o meratibleri tasnif ediyor. O sana gelen kelamı benim ta ruhumdan à kalbime à 
latife-i insaniyem (kalbin içinde) ve meratiblerini à vicdaniyat à dimağ ve dimağın 
meratiblerini tazammun ederek ağzımdan doğuruyorum. Meryem İsa’yı doğuruyor. İsa 
kelamdır, Kelimullah, Ruhullah. İsa’yı senin rahmine (kulağına) doğurdu. Kulağından 
giriyor. O ağzımdan çıkan kelamın içerisini alıyor, ne yapıyor biliyor musun? Gelen 
kelamı, hatta aslına gidelim, gelen ayeti akıl midesinde otuz küsur mertebeden, 
sıfatlardan, imbiklerden geçiriyor. O ayeti imbikliyor. 
 
İçtihadın suret ve kanuniyet manası: Sözler 482 de şöyle diyor: “Hâlbuki Şeriat 
semaviyedir ve içtihadat-ı Şer’iyye dahi, onun ahkâm-ı mesturesini izhar 
ettiğinden semaviyedirler.” İçtihad imamları olan İmam-ı Şafi, İmam-ı Azam gibi 
ayetten manayı istinbat ediyor. Biz hep zannediyorduk ki à buradaki ayetleri bütün 
ayetlerle harmanlıyor + hadislerle harmanlıyor ve ondan sonra yaşadığı topluma 
bakıyor o ayetten bulduğu bir mertebeyi veriyor. Öyle ama öyle de değilmiş. Bu 
suretiymiş. Dikkatli baktığımda ise daha güzel olan arkasını gördüm. Bu imamın 
içtihadat-ı şer’iyesi onun (yani Kur’an’ın) ahkâm-ı mesturesini izhar ettiğinden… Bak 
bu kitaba. Ne kadar farklı sayfaları var. Kitabı ayet kabul et -tövbe-manalar da sayfalar. 
Ahkâm-ı mesturesi à yani birbirine bindirilmiş, gizlenmiş hükümler var. Yani imam, 
ayetlerle artı hadislerle cemiyetin ahvaline uygun vermeyi şöyle yapıyormuş: Ahkâm-ı 
mesturesini à gizli kapaklı, örtülmüş hükümleri izhar ediyor. Yani kendisi düşünmüyor. 
Oradaki battaniyeyi açıyor. Beşeriyet yok yine içtihadda! İmam-ı Şafi’nin içtihadı, 
beşeriyet olmadığından, ahkâm-ı mesturesini, gizli kalmış hükümlerini, birbirini örtmüş 
hükümlerini açıyor. Mesela elmada koku, tat, renk, şekil, biyolojisi, kimyası, tefekkürî 
esmalar birbirine bindirildiği gibi. Koku rengi kapatmıyor. Ahkâm-ı mesturesini imam 
izhar ettiğinden, zahir ettiğinden içtihadın her birisi de semaviyedir, hiç beşerî değildir. 
Niye şeriat semavîyedir, niye Allah’ın dediğidir? Vehhabîler şöyle diyor: “Bir beşerin 
anlayışına uymak, Allah’a uymak nasıl oluyor?” Yani beşerin ilmine tabi oluyor diyorlar. 
Biz de hüsn-ü zannımızdan “çok büyük ilim sahibidir, gayblar açılmıştır vs.” diyoruz. 
Dediğimiz doğru ama bu sureti, içtihadın suretidir. Kanuniyeti ise; ahkâm-ı 
mesturesini yani gizli ve birbirine bindirilmiş, örtmüş olan mana meratiblerini 
izhar ettiğinden, gösterdiğinden semaviyedir, beşerî değildir. Ne acayip bir şeymiş 
değil mi? Gel de öpme bu kitabı! 
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Şimdi gelelim bamteline! Burayı o kadar okumuşum ki ama böyle okumamışım. Akıl 
toplaması ile ancak gördüm. Bunu kim yapıyor diye soru sordum. Ahkâm-ı mesturesini 
izhar ettiğinden semaviyedir, beşerî değildir diyor yani İmam-ı Azam’ın değil, İmam-ı 
Şafi’nin değil, İmam-ı İbn-i Hanbel’in değil bu. Ahkâm-ı mesturesini izhar ettiğinden 
semaviyedir à Allah’ın söylediği manadır! Beşerî mana değildir. 
 
İki türlü akıl var: akl-ı maaş ve akl-ı maad. Birisi dünyevî işlerde yarar, birisi de 
kelamından kelam sahibinin muradını izah etmeye yarar. Bakın bu akıl ne yapıyor! 
Ahkâm-ı mesturesini yani elmanın kokusu, rengi, şekli, tadı vs. nasıl ki birbirini 
örtmeden birbirine bindirilmiş. Ahkâm-ı mesturede de manalar, mana mertebeleri öyle 
birbirine bindirilmiş. İşte bu mana mertebelerini akıl izhar ediyor. 
 
Sual: İzar ile rida ya mı bakıyor? 
Elcevab: Aynen, harika. Azamet ve Kibriya’yı taakkul ortaya çıkarıyor. Azamet ve 
Kibriya lüzumlu bir perdedir deniliyor (Şualar 104). İhramın iki parçası olan rida ve izara 
bakıyor. Örtüyü kaldıran akıl. Kur’an taakkulde değil misin diyor? Orda değilsen 
serbest bölgedesin (hayvandan daha aşağıdasın). Allah’ın tesettürünü kaldırıyor. 
Allah’ın iki türlü tesettürü var: izar (alt örtü) ve rida (üst örtü). “Elazametu izari vel 
kibriyau ridau” à Cenab-ı buyuruyor ki; “İzzet yani azizlik benim izarım, yani alt örtüm. 
Kibriya ise benim ridam, yani üst örtümdür.” Bunu kaldıran à akıl! 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 27: “Eğer Mâlik-i Hakikî’sine satılsa ve onun hesabına 
çalıştırsan; akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki: Şu kâinatta olan nihayetsiz rahmet 
hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini, saadet-i ebediyeye 
müheyya eden bir mürşid-i Rabbanî derecesine çıkar.” 
 
Akıl mananın üstünü açıp diğer mertebe ve letaife göre dönüşümlerini yapıyor: 
Harika! Sana orayı burada yaşatan… Akıl bizi bir yere götürmüyor à içine 
giriyoruz. O zaman ne oluyor? Burada saadet-i dareyni yaşıyorsun. Burada onu 
yaşıyorsun. Bunu bir derece biliyorduk. Dedik ki: hayal; dışarıdan gelen şekilleri libasa 
dönüştüren veya tasavvura uygun getiren ve diğer meratiblerden gelenlere elbise 
biçen bir terzihanedir. Akıl artı ne yapıyor bak. Taakkule vahiy geldiği zaman.. ahkâm-
ı mesturesini izhar etmek demek à mananın üstünü açıyor (1)  
 
Akıl; üstünü açtığı manayı “alın, ne yapıyorsanız yapın, ne haliniz varsa görün, benden 
bu kadar, ben bu meydana atıyorum, herkes kendisine uygun olanı alsın” demiyor. 
Ahkâm-ı mesturesini dışarıya çıkarttıktan sonra tahayyüle göre dönüştürüyor, 
tasavvura uygun hale getiriyor ve her bir meratibe uygun hale getiriyor (2) ama 
yetmiyor diyor Üstad! à Kalbe, Sırra, Hafiye, Ahfaya ve letaife dönüştürüyor! (3) 
Gönderiyor! Akıl; santral gibi dönüştürüyor ve ruha mana gönderiyor. Kapısı açıksa, 
alacak.  
 
Nokta-i Nazar: Kâinatta da o tekvinî ayetlerin üstünü açınca… 
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Evet. 
 
Nokta-i Nazar: Hayal; âlem-i misale bakıyorsa, akıl da; âlem-i manaya bakıyor, açıyor.  
 
Ahkâm-ı mesturesini açıyor ama bir de herkese uygun bir işlev yapıyor. Mesela ben 
elimden geldiği kadar gayret ediyorum, Allah vermişse ben size atıyorum. Ama sizde 
ne oluyor bilmiyorum. Akıl böyle yapmıyor. Atıyor meydana, bir de onu takip ediyor. 
Gidiyor Latife-i insaniyeye “sana uygun olan bu” diyor. Latife-i insaniye diğerini istiyor. 
Akıl: “O senin değil, o Latife-i Rabbaniyenin” diyor. Bu iradenin, bu şuunatın vs hepsine 
santralık yapıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Ruhun cesede yaptığını akıl manaya yapıyor.  
 
Sual: Her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti var. Şöyle bir şey var mı? 
Mesela uzay mekiği yapıyorlar. Uzay mekiğini ilk önce yükselten bir füze ondan 
ayrılıyor. Yükseldikçe bazı parçalarından ayrılarak en son mekik haline geliyor. 
Anladığım kadarıyla insanda böyle değil? 
Elcevab: Her şey her yerde her mertebesiyle var. Fakat konuşurken, ifade ederken 
mesela Allahlık hakikatı en dış çap, çember esma. Gir içeriye à sıfat. Gir içeriye à 
şuunat. Anlamak için yoksa öyle bir şey yok. 
 
Sual: Bu kalıp üzerinden gidecek olursak imkân-ı vehmîyi biz sadece tasavvur gibi 
düşünüyoruz ya, imkânatın da vehmin de sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti var 
desek, en azından sureti, hakikatı, mahiyeti diye daraltarak dimağ, kalb ve ruh diye 
bölebilir miyiz? 
Elcevab: Tabi, çünkü imkânatın bütün meratibleri var yani kalbde var, akılda var, ruhta 
da var. Ama vehmin imkânatı tasavvurda. Aklın imkânatı da var. Az önce ve önceki 
derste işledik. Aklın meratiblerini anlamlandıran imkânat tabiridir.  
 
Sual: Muhyiddin-i Arabî de imkânat-ı vehmî nasıl aktif olabilmiş? 
Elcevab: Onun ruhu harika inkişaf etmiş. 28. Lem’ada “İslamiyetin bir mucizesidir” 
diyor onun için Üstad. Fakat iç âlemindeki o şeyi kontrol edemedi, coştu. Fakat Üstad 
yanlıştır demiyor. Ona şu denildi (ben çıkartıyorum): “Bil ama bildirme!” Bedeli ağır. 
Buna örmek Peygamber Efendimiz asm’ın vakıfları var. Vakıfların demirbaşı Ebu 
Hureyre: “Ya Resulullah! Ben insanda, yani bir yapı var.” diye cümlesini bitirmeden 
Resulullah asm onu susturuyor. “Bil, yaşa, konuşma.” diyor. Nasıl bir hâlete girmişse, 
“insanda bir sistem var, bir yapı var, aktif olunca…” Sus. Bir daha bu işlerle meşgul 
olma demedi. “Sus, devam et” dedi. Muhyiddin-i Arabîye de bilmana “bil ve bildir” 
demedikleri halde, bildirdiği için, bedeli ağır.  
 
Mesela bizim başımıza gelen belalar, bazı şeyleri izhar ettiğimizden dolayı 
olmasın? Üstad yirmi sekiz sene işkence, hapishanenin sebebini söylüyor, biliyor 
musunuz? “Bütün ulema-i İslam’ın şaka ile dahi fetva vermediği şapkaya ‘kişi istemese, 
zorla, cebirle giyse bir şey olmaz’ fetvamın bedelidir.” demiş. Bunu imansızlıktan 
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kurtarmak için yaptım, diyor. İşte Kur’an’ın ahkâm-ı mesturesinden çıkartmış. İnsanlar 
ya imansızlıkla yani inkâr veya hapishaneyle tercihi kalacaktı. Şapkayı ters çevirirseniz 
ve istemeden giyseniz, bir şey olmaz. Bunu demenin bedelini yirmi sekiz sene Üstad 
hapishanelerle, işkencelerle ödemiş. O zaman biz de birisine bir şeyi uygun olmadığı 
halde izhar edersek, başımıza bir şey gelse, lastik patlar, burnumuz kanarsa, bir şey 
olursa, bunun ona bedel olduğunu düşünüp aklınızın kenarına koyun. Mesela 
Zeytinburnu’nda “Ene” ortaya çıktığı zaman ortalık toz duman olmuştu. Şimdi 
bakıyorum kendileri yapıyor. Harita nerden çıktı diyenler kendileri şimdi Risaleyi tasnif 
ediyorlar. Nerden çıktı alt alta dizmek derken şimdi yeni baskıda (yeni) cümleler “ve” 
den sonra “hem”ler alt alta yazılıyor. Hani paragraf devam ediyordu.  
 
Sual: Az önce akıl dağıtıyor, dağıttığı gibi her şeye uygun olanı veriyor. Misal yemeği 
veriyor ama hazmettiriyor aynı zamanda. O zaman imkânat-ı vehmîyi de tasavvura 
veren akıl oluyor. Çünkü ölüm denilince, onu korku olarak tasavvura sokuyor. Doğru 
mu? 
Elcevab: Ölüm korkusu; bedene ben dediği için diyoruz basitçe ama aslı öyle değil. 
Sureti öyle. Şöyle bir şey var. Ruh, ademle muhatab. Kalb, imansızlıkla muhatab. 
Unutmayın! İlim; cehaletinizi giderir, ahmaklığınızı gidermez. Hiç suyu görmemiş bir 
adam limanda sallanan gemiyi görse, ne der? Niye sallanıyor anlamaz. Ruh sıkılıyor. 
Şaşırıyor, çünkü namaz kıldım diyor, oruç tutuyorum diyor vs. bu ne yahu? Allah’ın 
merhametine sığınıyor. Bir aşıyor, bir aşmıyor. Böyle tuhaf bir kaosu yaşıyor ruh. 
Tanımlayamıyor, çözemiyor. Akıl ruhun hizmetçisi olduğundan ruh, aklı yanına 
çağırıyor: “Baksana, beni rahatsız eden şey nedir?” Ruhu rahatsız eden cehennem 
değil, yani cehennemî hâlet değil onu sıkan. Cehennem Allah’ın Celal ülkesi. Onun 
karşısına Cemali koydum. O olmaması lazım, baktım benim sistemimde böyle bir şey 
yok diyor ruh. Bu beni sarmalayan sıkan şey nedir? Ortada da kimse yok. Akla “Sen 
bir aletsin. Delil, bürhan, hüccet senin sahan. Tanımla bir bakalım, dalgıç gibi araştır. 
Bu nedir? Bana da rapor ver.” diyor. “Hepimizi (beni, kalbi) yandıran ama kendisi 
ortalıkta olmayan, acısıyla var olan, maddede tanımlanıp ama maddede olmayan, 
âlemleri ortadan kaldırıp ama âlem olmayan. Bu neyin nesidir? Git, araştır, bul.” dedi 
akla. Akıl da arıyor, arıyor. Akıl; ilişki ve çelişkiyi çözen bir alet olduğu için, bakıyor ama 
kimseyi bulamıyor. Akılda da yok yok, bilmiyorum yok. Akıl rapor veriyor: “Efendim! Bu 
ölüm korkusudur.” Akıl tatmin olmuş gibi gözüküyor ama tatmin olmamış. Başka şansı 
yok diye öyle gözüküyor. Aslı şu: ademin vücudu olmadığından, adem âlemlerinde 
ilişki ve çelişki sistemi çalışmıyor. Ruh bunu hissediyor ama akıl bunu tanımlayamıyor. 
Akıl çözemediği bir şeye ya korku veya zulmet olarak bir şekilde rapor ediyor. Akıl, 
adem âlemlerinin ruhu tazib etmesini tanımlayamamasıyla ruha verdiği raporun 
adı à ölüm korkusudur. Adem âlemlerinin ruha verdiği azabı, azabsız azabı, tesirini 
akıl tanımlayamıyor, kalıba sokamıyor. Bu nedenle ona benzer başka bir mana ile 
kendisini teselli etmesidir; ölüm korkusu. Bilmiyorum demiyor akıl ama bu ne olabilir 
diye ona en yakın olan, en çok benzeyen his ölüm korkusu olduğu için ruha da öyle 
rapor veriyor. Tanımlayamadım demiyor, bu ölüm korkusudur diyor. Ölüm korkusu; 
aklın adem âlemlerini tanımlayamamasından çar naçar acizliğinden ortaya koyduğu 
bir histir. 
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Nokta-i Nazar: O zaman taakkule adem diyeceğiz biz. Âdem as, Cennette, bâki olan 
bir yerde yok olma endişesiyle yasak meyveye yönelmek. Bilmiyorum demiyor yani. 
 
Adem; vücud-u ilmiyeye perde olmuş bir unvandır. Şöyle düşünün. Allah var, hiçbir şey 
yok. Allah bu ilmi, vücudu ne üzerine tanımlayacak? Vücud olmaz, çünkü göstermek 
istediği zaten vücud. Allah var, hiçbir şey yok. Şecere-i hilkati nereye tanımlayacak? O 
zaman tanımlanmamış, tanımlanamaz, vücudsuz vücud, ilimsiz ilim, varlıksız varlık, 
sıfatsız sıfat olan à ademdir. Adem; ilmin ortaya çıktığı zeminsiz zemindir. Mesela 
perde; filmlerin ortaya çıktığı yerdir. Perde nedir? Gizlilerin ortaya çıktığı yer olmakla 
beraber açık olanı da gizleyendir. Adem; vücud-u ilmiyeye perde olmuş bir unvandır. 
Yani ilmin çıktığı bir zeminsiz zemin. İlim à tasdik’te. Tasdik’e çıktı. Adem sırf tasdikte 
değil. Ademin sarmalamadığı bir yer yok. Ama bir suretidir, bir kanuniyetidir vs. Zaten 
biraz önce dedim. Ruh bu nedir diyor. Cehennem olsa ki Cehennem ruhun içinde. 
Çünkü haritadır. Cehennem kalbde. Kalb; âlem-i şehadet, âlem-i gaybın melekûtu, 
harita-i kudsiyesi (Emirdağ 146). Bütün âlemler bende dürülmüştür. Bu kalbde, ruhta 
değil. Yani Allah’ın dışında ne varsa, kalbde vardır. Ruznamedir, takvimdir, haritadır, 
hulasadır, enmuzeçtir vs. Ruh: “Ben cehennemi seyrediyorum, kalbdekileri 
seyrediyorum ama bu öyle bir şey ki, hiçbir şey yok, bu cinsten değil, vücud cinsinden 
değil. Bizi rahatsız edeni git bul.” Akıl; ilişki ve çelişkinin aleti iken ruhu rahatsız eden 
ademi tanımlayamadığını, acziyetini ademe en çok benzeyen korku raporudur à ölüm 
korkusu. Akıl: “İnandığımı zannetme ama başka şansım yok.” İşte adem böyle bir şey. 
Cehennemin cehennemi; adem.  
 
Nokta-i Nazar: Âdem as cennette. Taakkul. Âlem-i şehadete gidebiliyor, tekrar geri 
dönebiliyor. Taakkul; tahayyül ve tasavvura düşebiliyor. Hatta “akılları gözlerine indi” 
deniliyor. Akıl aynı Âdem as gibi iniyor veya geri geliyor. Ama şu aklın bir Havva’sı var. 
O nedir? 
 
“Şimşek gibi fikri, onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zamanı, hazır bir sahife 
gibi nazara gösterir. Zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip, ulvî bir selasetle 
beyan eder.” (Mektubat 318) (27.dft 346.sf) 
 
Burada Yusuf as’ın kıssası mevzu. Kur’an’da “Vel cibale evtada ve helaknahum 
ezvaca. Dağları kazık yaptım, sizi çift yarattım.” Oradan oraya atlıyor. Ne alakası var? 
Yusuf as’ı anlatırken tepeden tepeye atlıyor. Arada bir sürü mana boşlukları var, diye 
itiraz ediliyor. Bunu niye yapıyor? Tepeden tepeye köprü kurmak, köprü fikirdir. Şimşek 
gibi fikri, onlar üstünde gezdiriyor à fikri aktif etmek içindir. Fikir yoldur. Alakasız 
gözükenlere münasebet kurduruyor. “O pek çok uzun zamanı” yani öyle bir tasvir 
ediyor ki, “hazır bir sahife gibi” insanın önüne koyuyor. “Zikredilmeyen hadisatı”, hani 
oradan oraya atlıyor ya, “hayale havale edip” à meğer hayalin fıtrî çalışması buymuş. 
Mesela şeftali gördük, deniz gördük, onu gördük, bunu gördük. Bu malzeme imiş. 
Yoksa hayal çalışması değilmiş. Bu asırdaki insanların hayali dumura uğramış. Üstad 
“hayalim çok kuvvetli olduğundan, beni oradan kopartmıyordu” diyor. Hayal çalışmıyor 



88.TAHAYYÜL 16_____________________________________________________ 

 647 

arkadaşlar. Devamlı fotokopi çekip içeriye atıyoruz. Hayal; tepeler arasında yol 
kurmaktır. O yolun adı à fikirdir. Hayal; devamlı fikir üretiyor. “Zikredilmeyen 
hadisatıà hayale havale edip,à ulvî bir selasetle beyan eder.” Bütün tafsilatıyla her 
şeyi beyan etse Kur’an, şehir dolusu kitap olur. Hani İbrahim as haşir konusunda aklen 
tatmin olmak isteği üzerine ona “dört tane kuşu parçala dört tane dağın tepesine koy”, 
ovaya koy denilmiyor! “Sonra o kuşları çağır” deniliyor. Bunu niye istedi İbrahim as? 
Aklen tatmin olabilmesi için dört tane tepeye koy denildi. Ve dört tane kuşu harmanladı. 
Dört kuş ne demektir, dört tepe ne demektir. Bunları konuşmuştuk. Bu nedenle ona 
şimdi girmeyeceğiz. Hayale havale ediyor! Peki, hayal ne yapacak onu? Aradaki yolu 
kuracak. O zaman hayal à tahayyül oluyor. Tahayyül; hayalin fiilsel hali, eylemsel hali.  
 
Sözler 192: “Şu ayetleri okurken şeytan dedi ki: “Kur’anın en mühim fesahatını, siz 
onun selasetinde ve vuzuhunda buluyorsunuz. Hâlbuki şu ayette nereden nereye 
atlıyor? Sekerattan ta kıyamete atlıyor. Nefh-i Sur’dan muhasebenin hitamına intikal 
ediyor. Ondan Cehennem’e idhali zikrediyor. Bu acib atlamaklar içinde hangi selaset 
kalır? Kur’an’ın ekser yerlerinde, böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle 
münasebetsiz vaziyetiyle selaset ve fesahat nerede kalır?” Şeytanın dediğini Üstad 
duyuyor. O soruyu bu tarafa taşıyıp cevap üretiyor. Bu neye vesile olacak? Şeytanın 
bize çok ciddi iki tane katkısı var: beşeriyeti insanlığa çıkartıyor yani 1-kemalât-ı 
insaniyeye ve 2-makasıd-ı hayriye-i külliyeye vesile oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Biz hayalle gelmiş geçmiş hepsini anda seyredebiliyoruz. Şu an 
Cennetteki halimizi çok rahat seyredebiliriz.  
 
Seyredebilen seyrediyor zaten. Mesela keşf-el kubur seyretmiş. Kadın tesbihini 
çekerken tesbihi kopuyor. O da üzülüyor ve tesbihini dizerken o anda vefat ediyor. 
Şehid olduğu için kabirde hala tesbih diziyor. 
 
Sual: Bunu tahayyül mü yaptırıyor? 
Elcevab: Evet, tahayyül yaptırıyor. Oraları hep o açtırıyor, üstünü kaldırıyor. Biz hayali 
hep onu bunu, Ahmed’i, Mehmed’i, Ayşe’yi, Fatma’yı şekillendirmek gibi anlıyoruz. 
Hayal değil ki bu. Bu şekil.  
 
Nokta-i Nazar: Tahayyül departman gibi, hayal da o şirketten çıkan kâr gibi. 
 
Evet. Bizdeki sistem tahayyül. Şekillendirmek; o sistemin bir sıfatıdır. Yasin denilince 
ben seni şekillendiririm. Bu bir şey değil, bu hayal değil ki. Hayalin kendisi değil. Hayal; 
tepedeki manaların aralarındaki yolları, caddeleri kuruyor. Caddenin adı da; fikirdir. O 
da akıldadır. Yani aradaki mana mertebelerinin üstünü açıyor; tahayyül. Sadece 
üstlerini açmakla kalmıyor, dimağın diğer meratiblerine uygun mesela akla uygun suret 
veriyor. 
 
Nokta-i Nazar: Atomdaki elektron ve proton arasındaki o boşluğu açıyor. 
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Sıkıldığınız zaman mesela otobüste, uçakta, mezarda vs. hemen en son güzel anı 
hayal et. Bak, ordasın, ordasın, ordasın à çıktın. Sıkıntıdan çıktın. Üstad bunu 
hapishanede yapıyor. Hapisteki adamın kafasını Hacer-ül Esved’e koydurur. Çıkarsın. 
Biz yöntemi kullanamıyoruz. Kullandığın zaman kötü olma şansın yok. Üstad “Van 
kalesindeydim, hayalim çok kuvvetliydi, beni o âlemlerden geri çeviremediler” 
manasında bunu anlatıyor. Hayali biz hayal zannettiğimi için, hayal kuranlara biz 
hayalperest diyoruz. Hiç alakası yok. Şekillendirmeye hayal demişiz. Oysa o bir 
sıfatıdır, kabuğudur, suretidir. Hayal o değildir. Hayal; manalar arasındaki bağı 
kurmanın adıdır.  
 
Sual: Kendimizin haricindeki her şeyi rahat hayal edebiliyoruz. Ama kendimizi hayal 
etmekte zorlanıyoruz? Yüksek bir konsantrasyon istiyor. 
Elcevab: Çünkü bizi hep hariçte yaşamaya alıştırdılar. Hep hariçte yaşıyoruz. Bu 
nedenle gazete gibi okumayınız deniliyor. 
 
Hayal neymiş, bak. “Şimşek gibi fikri, onlar üstünde gezdiriyor.” à Şimşek gibi! Fikri 
onlar üstünde yani tepelerin üstünde ve arasında. Tepelerde gezdiriyor. Hayal; insanı 
gezdirendir. Hayal; aklı gezdiriyor, tasavvuru gezdiriyor, itikadı gezdiriyor, ruhu 
gezdiriyor. “Hayal sür’atinde, ruh kuvvetinde” diye geçiyor. Fikri koyuyoruz hayale, 
şimşek gibi tepeler üstünde gezdiriyor. Hem gezdiriyor hem ara boşluğunu dolduruyor.  
“O pek çok uzun zamanı, hazır bir sahife gibi nazara gösterir.” à Zaman tasavvurda 
yani öncelik-sonralık olan sıralama ile otomatik zaman yaratılıyor. 
 
İzmir’de biri sordu. “Biz serbest bölgede olmayanı hayal edebiliyoruz, olmayan 
düşünceleri getirebiliyoruz, var olanı da yok edebiliyoruz. O zaman bu serbest bölge 
neyin hakikatıdır? Bunu kim yapıyor? Olmayanı yaratan Allah’tır, Varı yok eden de 
Allah’tır. Allah yoku var eder, varı yok eder. O zaman biz buna aynayız, serbest bölge 
ile.” Yoku var ediyor, varı yok ediyor. Hâlık ismin en azamî tecellisidir. “İnsan bütün 
isimlere cami’. Acaba Hâlık ismine mazhar olsak nasıl olur diyorlar. Zaten yapıyoruz!” 
demiş. Demek ki bunlar kuru bilgi değil. İyi olmak senin elinde. İyi olmak istiyorsan, 
halk et! Bu sureti.  
 
Nokta-i Nazar: Ben buna katılmıyorum. Bunu hemen çürüteyim. Serbest bölge bir 
çekirdektir. Program var. Hayal; bir nehirdir. Biz onu yoktan var etmiyoruz. Var 
olandan, o nehirden kepçeyle çıkartıyoruz. Var olanın üstünü açıyoruz yani.  
 
Mesela bizim vücudumuzda ademî vücudların ihtimalleri var. Sekiz kafalı olmak 
mesela. Bu da bir ilim mertebesidir. Haklısınız. Ama şöyle diyebiliriz. Onları ademden 
surete çıkarıyor. Zemin oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Emr-i kün feyekün tezgâhını kullanıyor.  
 
Aynen. “Ol” diyor, adeta tezgâhtar. Çok garip. 
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“O pek çok uzun zamanı, hazır bir sahife gibi nazara gösterir.” à Yani sırf manaların 
üstünü açmak değil. Manaların önü, arkası yoktur, önceliği-sonralığı yoktur. İnsan bunu 
nasıl anlayacak? Zaman şeridine takıyor, al diyor. “Hazır bir sahife gibi”, yani sanki 
şimdiki zaman gibi. Ahkâm-ı mesturesini hazır zaman gibi nazara veriyor. 
“Zikredilmeyen” yani iki tepe arasındaki “hadisatı hayale havale edip”, ne yapacak 
hayal? Zikredilmeyen o manaları “ulvî bir selasetle beyan eder.” 
 
“Kur’an’ın ekser yerlerinde, böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle 
münasebetsiz vaziyetiyle selaset ve fesahat nerede kalır?” Kur’an’ın kırk i’cazından bir 
i’cazı da budur. Adeta bunu ortaya çıkaran da tahayyül ve hayaldir. Kur’an’ın kırk 
mucizesinden bir mucizesi de hayaldir! 
 
Nokta-i Nazar: Selaset o zaman; hem tahayyülü, hem tasavvuru, hem taakkulu 
çalıştıran bir beyandır. Hem tahayyüle, hem tasavvura, hem taakkula hitab eden ve 
bunları aynı anda çalıştıran bir ifadedir: selaset.  
 
Sual: Ulvî deniliyor ya, ulvî olmayan da var o zaman? 
Elcevab: Ulvî olmayan şeyler de mümkinatın vücudunda var. Mesela şeytan ulvî değil 
ama var. Şeytan burada şeytan, ötelerde öyle bir şey yok. Günah, mülkte günah. Ama 
melekûtta günah yok ki.  
 
Nokta-i Nazar: Ben mesela görüştüğüm kişilerle hep taakkulle konuşmaya 
çalışıyorum. Demek öyle olmaması gerekiyor. Tahayyülüne de hitab etmem gerekiyor. 
 
Bir insana, hele bir kadına veya bir çocuğa veya nura ilk muhatab olacak kişiye hitab 
ederken en isabetli yöntem à o kişinin tahayyülünü aktif edebiliyorsan, tahayyülüne 
yaklaştırabiliyorsan, onun hayaline, onun tasavvuruna yaklaşınca, hiç şansı yok, 
hemen nur talebesi olur, nasibi varsa.  
 
Nokta-i Nazar: Mesela adamı tanıyıp yaptığı meslekten örnek verirsem tesirli oluyor. 
 
Evet, işte hayal o. Eğer dersi tasvir ederek hayalini, tahayyülünü imkânatla yani “bak 
bu daha aklî değil midir, bu yol daha doğru değil midir” diyerek de tasavvurunu, sonra 
birkaç tane de delil olan taakkulünü aktif edince, esbab âleminde tamam. Allah Resulü 
o zamanki insanlara nasıl bir yöntem kullandı? Bu zamanın insanlarına yemek ihtiyacı 
yok. Onlar ise aç ve susuzdular. Onların tasavvur ve tahayyülünü aktif etti. 
 
Metnin izahı: Kur’an’ın söylemek istedikleri söylediklerinden çok fazla. Bunu 
tahayyüle (hayale) ve tasavvura havale eder.  
 
Söyledikleri à dağın tepeleri. Söyleyemediği ama söylemek istedikleri de var. Niye 
söyleyemiyor, çünkü çok fazla. Kur’an’ın söyledikleri à taakkulde. Söylediklerinden 
fazladır söylemek istedikleri. Söyledikleri yani vahiy taakkule geliyor. Ama 
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söylediklerinin içerisindeki bütün meratib-i manaları tahayyül ve tasavvura 
havale eder. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman serbest bölge bizim Furkan’ımız! 
 
Evet, Furkan’ımızın kanuniyeti. Risale-i Nur’da da bir söyledikleri var. Bunlar muayyen. 
Yüz tılsımı çözmüş diyor. Felsefe ile akl-ı beşer ile çözülemeyecek yüz tılsım-ı 
muammayı Risale-i Nur çözmüş. Risale-i Nur, bu gördüğümüz Risale-i Nur kadar 
mıdır? Bu söyledikleridir. Dağın tepeleridir. Ama tepeler arasındaki bağ à söylemek 
istedikleridir. İşte bizi insanî ilişkilerde, karı-koca veya kardeşler arasındaki kavgaların 
sebebi, bu tepeler değil, tepelerin arasındaki ara boşluğu zanla, belki-ihtimal-şekle 
şerre de yorumlanmasıdır.  
 
Misal bana bakan, bu dersleri dinleyen şöyle düşünebilir: “Bu dersi külliyattan aldı yaptı 
ama bununla öğretmenlik yapmaya çalışıyor, enaniyet, gurur ile kendisini öne 
çıkartmaya, nazara vermeye çalışıyor.” Bunu yapan tasavvurdur. Zan, şek ve şüpheleri 
tepeler arasına koyuyor. Ama şöyle düşünse: “Hakikaten bunun için yapsa, kendisine 
zarardır, bana bakan zararı yok. Neticede ben farklı bir şeyler duydum mu? Farklı 
bakmama vesile oldu mu?” Allah bereket versin de al git. Dükkâncıdan malı al, git. 
Dükkâncının ahlakından, günahından bahsetme. Sen conta almak için dükkâna 
gidince, “nasıl bir adamsın, acaba ahlakın nasıl, sen oruç tutuyor musun veya sen 
sokakta böyle misin, şöyle misin” der misin dükkâncıya. Bunlara bakarak “al, malını 
istemiyorum” mu diyorsun? Bu tür insanlara Rüştü abinin bir misali var: “Ben git 
patlıcan al diyorum, o soğan alıp geliyor. Patlıcan al demiştim dediğimde, kardeş ‘Abi 
ne fark eder, ikisi de topraktan’ diyor.” Hemen kaynağı ile ifade eder. Suretinden kopar. 
Bu tipler böyledir.” Onun için şeriat zahire bakar. Patlıcansa patlıcan, soğansa soğan. 
Şeriat, bu ikisinin kaynağı topraktır demez. Muhakemat’ta Üstadın da bir misali var: 
“Bir evin ihtiyacı bir dükkândan satın alınmaz.” Ütü masasını bir yerden, elbiseyi başka 
bir yerden alacaksın. Kalemi de başka dükkândan al. Dolayısıyla sana bakan tarafı şu: 
Bu derste oturanlar enaniyet, şöhret, vs. süflî ne varsa, bunun için oturmuşlar. Doğru 
mudur? Muhtemeldir, belki, ihtimaldir, şek, zan şüphe, malumatlar, bilgiler, düşünceler, 
vehimler à muhtemeldir tabi. Kimse hâşâ vahiyle teyid edilmemiş. Ama sen ona 
bakma. Çünkü sana bakan taraf değil. Sana hiç kârı yok, öyle olsa da olmasa da. Sen 
tepelere bak. Sana bakan taraf nedir? Musluk contası lazım. Al, git. Mesela dolmuşa 
binerken şoförün namaz kılıp kılmamasına bakıyor musun? Süt içeceğin zaman bu 
Mantofon sığırı mı, Holstein sığırı mı, Trabzon sığırı mı diye bakar mısın? Gaye süt 
içmekse, sığırın ne cinsine bakarsın, ne rengine bakarsın. Gaye elma yemekse, 
elmanın ağacının yamuk dalından mı düz dalından mı çıktı bakmazsın. Elmanı ye, git. 
Niye bu misalleri verdim? Misaller hayatın içinde olsun. Bizi dışarıya atmasın. İşte 
tepeler arasındaki manalar fikirdir, fikir yoldur. Kur’an tepelerden bahsediyor. 
Sonra muhatabının tahayyülü şimşek gibi, fikir de ona biniyor. Fikir, hayale 
biniyor. Hayal de şimşek gibi tepeden tepeye dolaşarak arasındaki bağları 
kuruyor. Sonra taakkule veriyor.  
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Şimdi okuyacağımız metinde “niçin hayalimiz o tarafa kayıyor da bu tarafa kaymıyor” 
onu anlatacak. Mesela ben kendimi önümde yürüyor hayal ediyorum. Sağ tarafımdan 
görüyorum, sol tarafımdan hiç görmüyorum. Sol taraf gelecek ya, herhalde ondan. Onu 
günahlardan koruyorum yani “o tarafa bakma” diyorum mesela.  
 
Nokta-i Nazar: Önünüzdeki, baktığınız hayvanî tarafınız, arkadaki bakan da ruh o 
zaman. 
 
Doğrudur. Çok ciddi oluyor ki etkileniyorum. Artık normal hale geldi bu. Arkadaki ben 
öndeki bana malzemeler veriyorum. Ben bana veriyorum. “Böyle düşün, bunu al” 
diyorum.  
 
Müçtehidler Kur’an’ın ahkâm-ı mesturesinin üstünü açıyor. Bir şey demiyor. Ben 
mesela bu kitabı açtım, bir şey okudum. Okuduğum benim fikrim mi? İmam-ı Azam’da 
işte ahkâm-ı mestureyi okuyor. Aynı şey: ben de Risale-i Nur açıp okuyorum. Nerden 
çıkartıyor diyorlar. Aynı kanun. İmam-ı Azam nasıl ki Kur’an’ın ahkâm-ı mesturesini 
kelamından istinbat ediyor. Biz de Risale-i Nur’un ahkâm-ı mesturesini, mana-yı 
mesturesinin üstünü açıyoruz. Ben bir şey uydurmuyorum ki. Benim fikrim değil ki. 
Tahayyül benim fikrim midir? Aynı kanun hepimizde cari. Az önceki müzakeremiz buna 
bir misal. Barla 327 de “kalb, ruh, aklı söylerken malın, hayvanın diyor” dedi. Yani aklı, 
ruhu anlatan bir konuda hemen ahırdaki sığıra mı iner diyor kardeş. “Hayvandan kasıt 
bizim hayvanımız” dedi. Sana verilen memalik, mülk denildiği zaman toprak mı 
anlayacaksın? Mülkü sahibine teslim et denilince, arsadan mı bahsediyor? Benim 
arsam yok. Şimdi ben o mananın dışında mıyım? Mülk bu bedendir. 
 
Sual: “Suret, hakikatten meded alır” deniliyor. O mülkten mi alıyor? 
Elcevab: Mülkten alıyor ki, “hakikatı ayn-ı zahir içinde bulmaktır” diyor Üstad (Sözler 
496) Bulmak à ahkâm-ı mesturesini, mana-yı mesturesini bulmak! 
 
Nokta-i Nazar: Barla Lahikası 347: “Şimdilik vazifemiz ise, istihrac-ı esrar olduğundan, 
mevcud mesaili nakil değildir.” deniliyor. İstihraç à çıkartmak. Mesela madeni 
kazıyoruz, altın çıkartıyoruz. Altını ben yapmadım ki! Vardı o orda, ben çıkarttım.  
 
İstihrac-ı esrar; sırları ortaya çıkartmaktır. Esrar; sırlar demektir. Esrar-ı Kur’aniye de 
esrar, esrar da esrar. Baktım benim bir akrabam oralardan bahsediyor. Peki, madem 
onlar da oraya geçiyor ama esrarla, arada niye fark var diye düşündüm. Meğer onlar 
(esrar içenler) nikâhsız beraber oldukları için haram, biz ise nikâhla olduğumuz için 
helal. Evliya onun için deniliyor. Evli-ya. Evli olduğu için, haram değil. Esrarcılar nikâh 
yapmadan geçtikleri için, vurgun yiyorlar, çünkü zina yapıyorlar. Bir kelamla kızla 
nikâhlanıyorsun. Bir kelamla haram sana helal oluyor. O da esrar, Risale-i Nur da 
esrar. O nikâhsız, bu nikâhlı. Dikkat edersen dershanede öyle bakıyorlar. Bunlar 
nikâhlanmadığını anlıyorsun. Manalar şak şak geçiyor üstlerinden. Muhakemat’ta 
mananın mehri var diyor. Mehri de dikkattir. Dikkat; iki latifemizi aktif ediyor. “Nazlanan 
ve istiğna gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir.” 
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Nokta-i Nazar: Dikkat mehrini verince evleniyorsun. Ondan bir çocuk oluyor. Mana à 
çocuktur. Senin ürettiğin mana, senin bekan o çocukla oluyor. Nesli oluyor. 
 
Bir sinn-i buluğ, bir de sinn-i rüşt var. Biri çocuk doğurma yaşı. Bunu konuşmuştuk. 
Benim mesela sinn-i buluğ neslim yoktur ama sinn-i rüşt neslim devam ediyor. Eğer 
manalarla nikâhlanırsan, senin üzerinde ortaya çıkan mana, senin evladındır.  
 
Mananın mehri dikkat, nikâhı da kelam. Risale okurken dikkat ettim. Okumak için 
Sözler 187’i tevafuk açtım. Gözüme ilişen ilk cümle “onu temaşa eden ve merakla 
dikkat eden”.  
 
Nokta-i Nazar: İmam-ı Ali ra’ın manevî veledi varmış à Risale-i Nur. 
 
Bunu biraz daha ileriye götürelim: Üstad onaylamadığı bir şey demez. Dediği bir şeye 
de “ben dedim” demez. Batıl dahi olsa bir dane-i hakikat var ya. O doğru tarafını 
Külliyatta zikreder. “Batıl bir mezhep (13.Lem’ada) hükmetmiş ki” diyor, bir zındık 
öldüğü zaman onun ruhu hortlar ve insî şeytan olur. Şu sokakta dolaşanların hepsi 
insan değil. İnsî şeytanlar var. Mesela fırıncıya ekmek alırken tam can alıcı bir şey 
diyecekken, biri ekmek almaya gelir. Acaba o insan mıdır? Tam o an muzır bir şey 
gelen, orayı bozan insan değildir. Mesela hanımla iyisin. Mutfağa gidiyor, on dakika 
sonra suratı şekillenmiş gelmiş.  
 
-“Ne oldu?”  
-“Sen var ya, hatırlıyor musun, geçen sene şöyle yapmıştın?” 
 
Onu mutfakta dimağını dölleyen, aklını hamile bırakan, sana yaptığı sitem çocuğudur, 
gayr-i meşrudur o kelam, sana doğuran o adamdır. 
 
Bazıları da birine bir şey anlattığımda hiç müdahale etmeden dinlerler, çünkü o 
insandır. Ama “beyefendi bakar mısınız” diye parayı ısrarla uzatan, o şeytan. Ya 
kendisidir şeytan veya onun ağzını kullanıyor. 
 
1991 veya 1992 de bir rüyamda altı profesörün bir mikroba bulamadığı ilacı ben 
bulmuştum. Dünyayı sarsmış bu virüs diye profesörler çok panikteydiler. Bulduğum 
ilacı gösterince çok şaşırdılar ve uyandım. Şimdi anlıyorum. 1991 de ilk “akıl” 
toplamasında yapmışım. Ne anladım? Asrı sarsacak ve şu anda Almanya’da ve 
dünyanın her tarafında ama bunu medya gizliyor. Nereye kadar gizleyecek? İntihar 
oranı çığ gibi büyüyor. Psikolojik hastalıklar ne böbrek hastasına ne kansere benziyor, 
hiçbir şeye benzemiyor. Beşeriyet alt üst olmuş. Birinci manası bu. İkinci manası esas: 
Ümmetin çıkışı asrın müceddidliğine bağlı. İnsanlığın kurtuluşu İslam âlemine, İslam 
âleminin ayak halkası müceddidliğe bakıyor. Ümmetin kurtuluşu da donukluğunu, ülfet 
belasını kaldıracak, hareketlendirecek müceddidliğin içerisinde bir yöntem 
bulunmasıyla mümkündür. Zaten müceddidlik bir yöntemdir. Malzeme aynı yani 
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esasat-ı Kurâniye aynı bir yöntem değişikliği ülfeti kırıyor. 1) ülfet kırılacak, cemaatin 
içindeki ülfet kırılacak, 2) cemaat ayağa kalkınca, ümmet ayağa kalkacak. 
 
“Ya mizacın inhirafından kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat 
yapıyor; yahut gündüz veya daha evvel, hatta bir-iki sene evvel aynı vakitte başına 
gelen müheyyiç hadisatı, hayal tahattur eder; 

à ta’dil ve 
à tasvir eder, 
à başka bir şekil verir.” (Mektubat 347) 

 
Hayali güce dönüştüren à tahayyüldür. Hayal aynı zamanda kendisi kuvvettir. Niye 
hayal ettiğinize dönüşüyorsunuz? Niye düşündüğünüze dönüşüyorsunuz? Hayal; 
güçtür, kuvvettir. Sebebi: kendisi kuvve-i hayaliyedir. Kuvvedir, kuvvettir. Hayal, hayal 
değil, şekil değil. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız à orada ona 
dönüşüyorsunuz! Köyde çeşme başında mısın? Orada o oluyorsun. Onun en bariz 
örneği: konsantre olmak. Hayalsiz konsantre olamazsınız. Bir güreşte, bir mermer 
kırarken veya bir halter kaldırırken konsantre olmak demek, hayaliyle düşünceyi 
birleştiriyorsun, zahirde olmayan bir gücü çıkartıyorsun dışarıya. Bu enerji yok iken 
ortaya çıkaran konsantre veya tefekkür (tefekkür bizde var, kâfir düşünür). Hayal, hayal 
değil. Hayal ve tasavvur; güç deposudur, güçtür. Hayal mekânı oluşturuyor. Güçsüz 
mekân olmaz. Dolayısıyla hayali güce dönüştüren à tahayyüldür.  
 
Sual: Ruhun gücünü ortaya çıkaran hayal mi? 
Elcevab: Evet, kuvve-i hayaliyedir. 
 
Sual: Hayali güce dönüştüren? 
Elcevab: Tahayyüldür. Hayali güce dönüştüren à tahayyüldür. Bunu kâh 
düşünmekle (kâfirde) kâh tefekkürle (bizde) hayal ettiğine dönüşüyorsun.  
 
Sual: Hayali güce dönüştüren irade değil mi? 
Elcevab: Bu kâfirde de olduğu için irade değildir. İrade; vicdanîdir. Bu; ihtiyarîdir. 
 
Sual: Bir nevi şahs-ı manevîyi de oluşturuyor diyebilir miyiz?  
Elcevab: Her şeyi oluşturuyor.  
 
Kanuniyeti yakalayalım: hayalleri güce dönüştüren à kuvve-i hayaliye, tahayyül, 
sistem, hazine. Biliyorsunuz, hayal bize ait değildir. Tahayyül ama bize aittir. Hayal; 
âlem-i misalin âlem-i şehadete giydirdiği mütenevvi libaslardır. Onun insandaki 
adı; hayaldir. Yani hayali tahayyülün içine atıyoruz. Böylelikle hayaline dönüşüyorsun, 
güç çıkıyor veya moralin bozuluyor.  
 
Nokta-i Nazar: Kâinatta melek getiriyordu.  
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Evet, kâinatta melek. Şecere-i hilkatte à âlem-i misaldir. Onun insandaki karşılığı à 
levh-i misalîdir.  
 
Sual: Melek, şahs-ı manevîye haber getiriyor ya. Melek ile şahs-ı manevî kıyası olur 
mu? Yani kıymet olarak, derece olarak? 
Elcevab: Melek; şahs-ı manevîye aktarıyor. Şahs-ı manevî de ferdlere tesir ediyor.  
 
Nokta-i Nazar: Mesela Cebrail as Peygambere asm haber getiriyor. Cebrail meleğe 
misal, şahs-ı manevîyeye Peygamber asm misal. Yani melek haber getiriyor diye, 
sanki melek daha kıymetli gibi oluyor.  
 
Zaten bu mevcudattaki suret; melektir. “Şu ağacın müekkel melaikesi ağacın suretine 
benziyor” diyor Üstad 17.Sözde. Veya “şemsin müekkel melaikesi şemse benziyor” 
diyor. Aynı o cinstendir. Şeftalinin tadı bizde şeftalinin suretiyle özdeş olmuş. O tadı al, 
hemen hayalin aslını getiriyor, şeftali şekli geliyor. Tat ile şeklin ne alakası var? Mana 
da öyle. Bunu hayal yapıyor. Sistem tahayyül. Kokuda bile çalışıyor. Mesela plastik 
yanıyor. Plastik yanmasıyla seni etkileyen bir şeye plastiğin yangınına seni götürüyor. 
Zaten panikatak nedir? Yaşadığın olumsuz bir işi veya olayı diğer bir şeyle kıyas 
etmek. Mesela boğulmak gibi bir şey geçirmiş Silivri’de. Antalya’da denize giremiyor. 
Orası Silivri oluyor. Boğulurum. Çünkü oradaki hal burada tahayyül ile aktif oluyor. Onu 
buraya getiriyor. Burada Akdeniz yok, kaldırıyor, Silivri’yi koyuyor. Aynı hali yaşayacağı 
için korkuyor, panik oluyor. Panik à atak oldu. Senin o olumsuz halin burada atağa 
geçti. Orayı kopyala yapıştır yaptı. Aynen bilgisayarda bir dosya kopyalamak 
istiyorsun. Aynı isimde dosya varsa, üzerine yapıştırayım mı diye soruyor. Yapıştır 
dediğinde o üstüne yapıştırılan dosya siliniyor. İki dosya aynı isimde ama hâlbuki 
ikisinin içeriği farklı. Görünüşte o üstüne yapıştırılan dosya siliniyor ama aslında o yok 
olmuyor. Panik; iki farklı yeri veya şeyi birbirine bindirmek. Atak ise; onu şimdi oldu 
diye sende aktif etmesi. Şu anda o durum olmadığını o kişiye telkin edeceksiniz. Zeytin 
çekirdeğiyle çocukken boğulma tehlikesi yaşayan kişi zeytin yiyemiyor. Ölümle zeytin 
özdeş olmuş onun için. Zeytini masada görünce o hâlet onda aktif oluyor. O hâletin 
aktifine à atak, ölümle zeytini özdeş yapmak à panik. Ona benzeyeni o olarak 
görmek. Birbirine yapıştırılmış olayları ayırt edersek, panikten çıkarız. Bu budur, bu da 
budur demeli. O zeytini yerken çocuktun, şimdi koca adamsın. Birbirine yapıştırılmış 
olayları birbirinden ayırt edersen panikataktan çıkarsın. Bir şey gibi görünüyor atakta 
o olay. Onları ayırt edersek, onu oradan çıkarırsın. Bu da telkinlerle mümkün.  
 
Sual: Aklı devre dışı mı bırakıyorsunuz telkinle? 
Elcevab: Hayır. Aklı devre dışı olduğu için zaten panikataktır. Telkinle, konuşmanla 
hayalini ve tasavvurunu aktif et. Bak bu Akdeniz, bu Silivri. Bu çocukken zeytin, bu da 
şimdi, beraberiz. O zaman çiğnemeyi bilmiyordun, yuttun. Üstad Vesvese Risalesinde 
buna “tedai-yi efkâr” diyor. Alakasız birbirinden farklı iki şeyi bir alaka bulup, oymuş 
gibi üstüne bindirmek. Tasavvurla bağlıyor, tahayyülle yaşatıyor.  
 
Sual: Bu hastalık mıdır? 
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Elcevab: Panikatak; kişinin hassasiyetine göre değişiyor. Mesela bende de oluyor. Akıl 
o an devre dışı. Ama o kişiyi akla taşırsan, olay biter. Yani tahayyül ve tasavvuru 
kullanarak akla hitap etmekle çıkar o durumdan. Ne kadar akla hitap edersen, o 
nisbette çıkar. Senelerce ilaç versen de çıkamaz. Çünkü aklı devre dışı yaparak, akıl 
tamir olmuyor.  
 
Karadeniz pekmez olabilir diye pekmezin kaldırma kuvvetine göre gemi yapmak akıl 
işi değil. Bu imkân-ı vehmîyi imkân-ı aklî ile ayırt etmek lazım. Sıktı mı bilgisayar? 
Bilgisayarı belirli bir tarihe fabrika ayarlarına geri döndürebiliyorsun. Aynı şeyi hayalinle 
yap. Sıkıldın mı? O zaman mesela bir ders ortamını hayal edin. Geçen hafta bugünü 
hayal edin. Yapabilmeniz için mutlaka bir alametini, ipin ucunu bulun. En güzel alamet 
tahtadaki serbest bölge çizimi. Taakkul demiştik ama aslında tasavvur idi. Yalnız 
olduğun zaman da hayalinin gücüne göre geçen haftaya böyle dönebilirsin.  
 
Nokta-i Nazar: Sözler’deki tahattur ve tedai-yi efkâr deniliyor. Üstad orda tanımını da 
yapmış. Tahatturla hayal aynı gibi duruyor, yani tahattur hayalin bir sıfatıdır. Tahattur; 
tedai-yi efkâr kabiliyetinde diyor Üstad. Sözler 275: “Hariçte uzaklık sebebi olan 
zıddiyet ise, hayalde sebeb-i kurbiyettir. Yani: İki zıddın suretlerinin cem ine vasıta, bir 
münasebet-i hayaliyedir.” İki zıd şeyi birleştiren; hayaldir. Az önce verdiğiniz 
misallerdeki gibi. Devamında: “Bu münasebetle gelen tahattura, tedai-yi efkâr tabir 
edilir. Mesela: Sen namazda, münacatta, Kâbe karşısında, huzur-u İlahîde iken, âyâtı 
tefekkürde olduğun bir halde; şu tedai-yi efkâr, seni tutup en uzak malayaniyat-ı 
rezileye sevkeder. Senin başın, böyle bir tedai-yi efkâra mübtela ise, sakın telaş etme. 
Belki intibaha geldiğin anda, dön. ‘Aman ne kusur ettim’ deyip tedkikle meşgul olup 
durma. Ta o zaif münasebet, senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin.” Allah-u âlem 
dikkat ettikçe, tahayyül ve tasavvura geçiyor. “Zira teessür gösterdikçe, ehemmiyet 
verdikçe, senin o zaif tahatturun melekeye döner. Bir maraz-ı hayalî olur.” Tahattur, 
hayalin marazı oluyor. “Korkma, maraz-ı kalbî değil. Şu nevi tahattur ise galiben 
ihtiyarsızdır.” 
 
Sual: Hayal, mümteniyi mi vücuda çıkartıyor? 
Elcevab: Hayal, mümteniyi de mümkünü de çıkartıyor. Mümkünün meratiblerinin de 
üstünü açıyor. Tahattur; hayal değildir, hayalin sıfatıdır. Zekâvetle akıl karıştırıldığı gibi 
tahattur ile hayal karıştırılıyor. Tasavvurun da tahatturu var oysa.  
 
“Ya mizacın inhirafından kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat 
yapıyor;” (Mektubat 347) Hayal niye bize rağmen çalışıyor, aktif ediyor, garip garip 
yerlere götürüyor, garip garip şeylerin içine bizi sokuyor? “...yahut gündüz veya daha 
evvel, hatta bir-iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müheyyic hadisatı, hayal 
tahattur eder;” à mesela Silivri’deki boğulma hadisesi, bu müheyyic, seni ezen, 
rahatsız eden bir şey. O yaşadığı hadisatı hayal tahattur eder. Niye tahattur eder? Bir 
vesile bulup, bağlıyor seni oraya. Tedai-yi efkâr, tedai-yi hayale, yani Silivri’de 
yüzerken, çocukken başına geliyor ama kırk yaşına gelmiş, Akdeniz’de tarih farklı, 
zaman farklı, yaş farklı, mekân farklı, her şey farklı. Tedai-yi hayalat veya tedai-yi efkâr 
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veya tahatturla onu oraya getiriyor. Beraber getirince, hayal birbirine bindiriyor. Daha 
önce konuşmuştuk. Tahattur; kalbin latife-i insaniyesinde. “Hatıra geldi” diyor. Buraya 
geldi ama oradan atıldı dışarıya. 
 
İnsan bir şey öğrenmiyor. Zaten insanda var. Dışarıdakilerle aktif oluyor. Her şey ama 
her şey, ne hatırınıza geliyorsa, her şeyin haritası, hulasası, enmuzeci, cemi, cem-ül 
cemi à kalbdir. Hemen elini oraya koyacaksın, tahatturun mahiyeti orası. Sureti 
tahayyülde veya tasavvurda. Kalb; her şeyin mahiyetinin olduğu yerdir, çünkü haritadır. 
Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, âlem-i şehadet, âlem-i gayb vs. ne varsa 
hepsinin haritası à kalb. Surette olan bir şey, hakikatta da var, mahiyette de var. 
Ağaçta gözüken bir şey çekirdeksiz olur mu?  
 
“Hayal tahattur eder;” 
 
Nokta-i Nazar: Hayal à tahattur eder. Açık, sarih bir ifade.  
 
Aynen. Yani kendi içinde böyle bir sistem var, sıfat à tahattur. Mahiyeti; kalbdedir. 
Çünkü “kalbe tahattur etti” diye geçiyor.  
 
“Hayal tahattur eder; 
 à ta’dil ve 
 à tasvir eder, 
 à başka bir şekil verir.” 
 
Ta’dil: Daha önce başına gelen müheyyic hadisatı hafifleterek normal hale getirir. 
 
Silivri’deki boğulmayı Akdeniz’e yapıştırıyor hayal.  
 
Sual: Kuvve-i hayaliye bende. Kuvve-i hayaliye bende olmayanı alıyor, çünkü hayal 
bana ait değil. Hayal tahattur ediyor derken hayal tahattur etmiyor, kuvve-i hayaliye mi 
tahattur ediyor? 
Elcevab: Kuvve-i hayaliye tahatturdan sonra ortaya çıkan güçtür. Hayal ayrı bir şey, 
tahayyül ayrı bir şey. Tahattur gider bendeki tahayyül sistemine, hayale atar. Kuvve 
güçtür. Hayal hoşuna nasıl gelir? Kuvve ile gelir. 
 
Sual: “Yemek yemek” gibi değil midir hayal ile kuvve-i hayaliye? 
Elcevab: Aynen, zaten hep onu iddia ediyorum. Hayal ettiğine dönüşüyorsun. Güçtür 
o. Güç ayrı bir şey. Tahayyül fabrikasının içerisinde enerji, güç var. Biz o fabrikadaki 
enerji ile hayalleri alıyoruz, güce dönüştürüyoruz veya gücü hayale dönüştürüyoruz. 
Bu bağlantılardan ortaya çıkan bir kuvve var. O, âlem-i misalin bizde aktif olmasıdır. 
Âlem-i misalin bizdeki karşılığı hayal.  
 
Metnin izahı: 
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• Hayal var olanı bu hallere getirebiliyor. Esbablı ve esbabsız âleminde Halk eder. 
Hâşâ hâşâ hâşâ Hâlık isminin bil-kuvvesine mazhar olur. Basar sıfatıyla Kudret 
sıfatı çok galip görünüyor. 

 
Bazen sebebi var, hayale gelir. Bazen sebebsiz tak diye gelir. Hâlık ismine mazhar 
olarak olmayan bir şey ortaya çıkıyor. Esmanın cilve, cemal, nakış, sanatından 
cilvesidir. Olmayan var oluyor, var olan yok oluyor. Hayal; Hâlık isminin bir cilvesini 
yaşıyor. Yani olmayanı var ediyor, halk ediyor.  
 
Kuvve-i hayaliye Allah’ın hangi sübutî sıfatına bakıyor diye baktım. Madem hayal 
güçtür. Kuvve de kudrettir, güçtür. Bu cihetten Kudret sıfatına bakıyor. Basar sıfatı da 
âlem-i misalin kaynağı olduğundan bu cihetten de basar sıfatına da bakıyor. Ama içini 
kudret işletiyor. Çünkü hayal etiğin güç oluyor. Mesela bu kitaba baktığımda beni 
etkilemiyor ama açıp okuyunca etkilediği için güce dönüştü. O zaman bu güç, basar 
sıfatıyla bende tahayyül sistemine atılanları enerjiye dönüştürüyor. Orda galip olan 
basardır ama ikinci derecede orda çalışan kudrettir. Çünkü hayal varı yok eder, yoku 
var eder.  
 
Sual: Üstad kalenin duvarlarında üst üste bindirilmiş olarak gördükleri nedir? 
Elcevab: Van kalesinde ta o geçmişte Horhor medresesindeki talebeleri görüyor, 
geçmişe gidiyor. Hepsini seyrediyor, görüyor. Etrafında kimse olmadığı için, kimse beni 
bu hayalden çeviremedi diyor. Mesela “yaktın, beni köfte ettin” diye aşk dedikleri şey; 
maziyi anda yaşamaktır. Yanmak o. Yani hali ortadan kaldırmaktır. Hal ortadan 
kalkınca, geçmişin herhangi bir hatırasının içinde yaşamaktır. Oradan çıkmak istemez. 
Bu nedenle cep telefonları hapishane olmuş insanlara. Küçücük telefonun içine giriyor, 
bitiriyor. Ekranı seyrediyor zannediyor, aslında içine giriyor. Bir de olmasını istemediğin 
şeyleri hayal etme. Mesela çocuğum okul dönüşü kaza geçirdi şeklinde hayal etme. 
Vücud çünkü ona göre çalışıyor, tasavvur ona göre çalışıyor. Akıl da hayal da 
dışarıdan yani realiteden gelen resimle benim uydurduğum resmi ayırt edemez. Böyle 
bir aptallığı var. İşte bu nedenle böyle şeyleri hayal etme, hayaldir canım deme. Hayal 
değildir o, gerçektir. Hayal ettiğin şey à gerçektir. Yapma, vücud öyle çalışıyor. O 
hayal ettiğin kafanda durur. İki gün sonra iki dakika geç kalınca, o hayalin gelir aklına 
deliye dönersin. Menfî hayal kurma. Hayaldir deme. Yarın rahatsız olup, vicdan azabı 
çekeceğin bir şeyi şimdi yapma, hayal etme. Nasıl yapacaksın ona bak. Yarına geç, 
pişman olduğunu görür gibi hayal et. Şimdi o filmi açamazsın.  
 
Sual: “Korktuğum başıma geldi” diyoruz. Korktuğu bir şeyi hayal ediyor, başına geliyor. 
O hayalinin dışarıda vücud bulması nasıl oluyor? 
Elcevab: Ehl-i dünya bunu çözmüş. Kâinatta her ihtimaller mevcuddur ama bağlı. Sen 
neyi hayal eder, düşünürsen, bağı çözülüp sana geliyorlar. Korktuğun başına 
geliyorsa, başına gelmesini istemiyorsan, korkma. Buna ait Üstad Asar-ı Bediiye’de 
şöyle diyor: “Havf-ı mevt à mevti, hırs-ı hayat à zilleti getirir.” 
 
Sual: Bir felaketi korkusuzca hayal etsen, bu bağ yine de çözülüyor mu? 
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Elcevab: Çözülüyor. Ama daha kuvvetli bir hayalle onun yerine bağlayabilirsen ne ala. 
Mesela akşam yatakta hayal ediyorsun. Rüyaların hayal ettiğin şeyin cinsinden olacak. 
Ben neyi görmek istiyorsam, hayal ediyorum. O mana nasıldı diye hayal ediyorum, 
düşünüyorum. O olmasa bile onun etrafında rüya görüyorum. Gördüğün rüya senin 
elindedir. Ona bir tane delilim budur. Bir tanesi de istihare namazıdır. “Ben bu kızı 
veriyorum veya bu kızı alacağım, bu işi yapayım mı yapmayayım mı, bu işe gireyim mi 
girmeyeyim mi, doğru mu yanlış mı?” Birincisi istişaredir. Ehillerine danışın. İstihareye 
yatmayın. Yoksa çatallanır. İlk önce dirilerle. Dirilerle olmazsa ötelerle meşveret et. 
Meşveret ettiğin akıllar adedince aklın kuvvet bulur. İstihare namazı ne yapar? Senin 
yapıp yapmayacağını öteler söylerler. Peki, kim senin o niyetini duydu yatakta? Nerden 
biliyorlar senin bu talebini? Cevap geliyor, rüyayı görüyorsun.  
 
Mesela hep “kanserim, kanserim” diye diye ona kuvvet veriyor. Devamlı kafada 
“kanserim” olsa, kanser olmasa da kanser olur. Tersini düşün. Kanser dahi olsa 
“değilim” dese tetkik yapılsa, mutlaka bir hastalık çıkar, belki de kanseriz. Ben belki de 
kanserim ama baskıladığım için çıkarmıyor kafasını. Ama kanuniyeti duruyor. Bir 
müjde de vereyim size. Ya yoğunluksa veya ervah-ı habise, cin röntgende 
yoğunlaşmış duman gözükür. Kanser alameti olarak gözükür. Patolojiye gönderilir. O 
çok yoğunlaşmış ama henüz şekle dönüşmemiş cin, patolojide “iyi cinsten” gözükür. 
Doktor diyemiyor ki, “bizim kameramız cin veya yoğunlaşmış enerjiyi bu şekilde 
gösteriyor, henüz ayırt edemiyor kanser mi değil mi.” “İyi huylu veya kötü huylu” diye 
ayırım yaparlar. Almanya’da bir kadın boğazından bir film çekti, filmde aynen adam 
çıktı. Yakalandı. Sure okuyunca kaçamadı, çıktı. Doktor Müslüman oldu.  
 
Kötü bir haber midene vuruyor. Bu bir enerji değil mi? o enerji içindedir. O yoğunlaşa 
yoğunlaşa en son orada ağrı olarak gözüküyor. Ağrıyordu, elini koydun, okudun niye 
gitti? Biyolojiktir diyorsun. Peki, niye her gün farklı yerlerin ağrıyor? Ağrı niye dolaşıyor? 
Ya ervah-ı habisedir veya cindir veya şeytandır. Yapabilir mi? Yapabilir tabi ki. Belkıs’ın 
tahtını Yemen’den Şam’a getirmiyor mu o taife? Risalede geçiyor. Sözler 256 da. 
Maddeye müdahalesi var, cinin de var. Belkıs Sultan Müslüman olur belki diye tahtını 
buraya getirelim diyor Süleyman as. Bir ifrit, “gözünü kapayıp açıncaya kadar o tahtı 
buraya getiririm” dedi. İnsan nevinden bir âlim-i ilm-i celb ise “gözünü açmadan 
getiririm” dedi yani cinden daha hızlı. Maddeye müdahaleyi gösteriyor. Kanserin 
müekkeli var. Şerre müekkel melaike değildir, ervah-ı habisedir. Sözler 246: “…o nev’in 
istidadatını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevadd-ı şerire ile onların mümessilleri 
ve sekene-i habîseleri…” Sekene à ervah-ı habise. Biz o cini ortadan kaldırırsak, o 
hücre kanserlikten çıkar. Peki, ne ile? Kur’an sevap mı diyor, şifa mı diyor? “Ve 
nunezzilu minel kurani mahuveşifa ve rahmetil müminin” şifadır diyor. Peki, nasıl şifa 
olur? Düşüncelerini değiştiriyor. Düşünce güçtür. O enerjiyi dışarıya atıyor. Niye namaz 
kılanlarla kılmayanların siması değişik? Bu enerjiden kaynaklanıyor. Enerjidir işte bu. 
Buna kuva diyor. “Kanserim, kanserim” diye diye tabi ki kanser olacaksın. Kanser olsan 
da çıkarsın kurtulursun. Bu mucize gibi gözükürken, keramet gibi gözükürken, adet-i 
İlahiyedir. Allah Resulünde zehir vardı. Eceli gelince Allah o zehiri aktif etti, şehid oldu 
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Resulullah. Üstad 28 defa zehirlenmiş. 27 sene zehirle yaşamış. Sonra eceli gelince, 
Allah o zehiri aktif ediyor, zehir etkisini sağlıyor ve şehid oluyor.  
 
Peki, ne ile o hastalıkların ervah-ı habiselerini yok edeceğiz? Sözler 258 de “tılsımat-ı 
Kur’aniye” ile deniliyor. Tılsımat-ı Kur’aniye nedir? Latif Nüktelerde “huruf-u mukattaa” 
dır deniliyor.  
 
Hastanedeyim nasıl olsa, gelmişken check-up yaptırayım, bir baktırayım deme. Niye 
vehminizi aktif ediyorsunuz? Meşgul olma! Ağrımayan dişe niye kerpeten çakıyorsun? 
Ben sana garanti veriyorum à ölünceye kadar yaşayacaksın! Bir dakika ileri veya 
geri gelmez.  
 
Sual: Böyle yazılması gerekmiyor muydu? 
“Hayal: 
 à tahattur eder; 
 à ta’dil ve 
 à tasvir eder, 
 à başka bir şekil verir.” 
Elcevab: Evet, Allah razı olsun. 
 
Nokta-i Nazar: Hadisatı hayal tahattur ediyor derken, hadisatı hayal zanneder, hayal 
tahattur eder diyor. Hayal olarak hatırlar. Bunu yapan kuvve-i hayaliye, hayal değil. Az 
önce de bunu anlatmaya çalıştım. Hayal, bizim dışımızda. Âlem-i misalin âlem-i 
şehadete giydirdiğidir hayal. Ama bende bir kuvve-i hayaliye var, bir kepçedir o. Hayal 
nehrinden alıyor. Aldığını sana güce dönüştürüyor. Hayal olmayanı, âlem-i misal 
olmayanı gerçekte yaşanmış olan bir hadiseyi hayalmiş gibi alıyorum, tahattur 
ediyorum, hatırlıyorum. Hayal tahattur etmiyor. Kuvve-i hayaliye hadiseyi hayal olarak 
hatırlıyor. Yani kuvve-i hayaliye; şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor 
yahut müheyyic hadisatı, hayal tahattur ettiriyor, ya da ta’dil ettiriyor, ya da tasvir eder, 
ya da başka bir şekil verir.  
 
Kuvve-i hayaliye hayalin kendisi değil, güç. Kuva-kuvvet-kudret. Melaike bunlar. 
Melek, melekelerimiz, maliklerimiz, melaikelerimiz. Âlem-i misalin bendeki melek hali. 
Âlem-i misal meleğe dönüşmüş, melek güçtür. Kuvve-i hayaliye hayal değil, hayalin 
gücü. Hayalin gücü à tahattur eder, ta’dil eder, tasvir eder, başka bir şekle dönüştürür. 
Bu güçtür, kuva. Hayal hayal gibi dururken çok tuhaftır, güçtür. Hayalin kendisi güçtür. 
Kuvve-i hayaliye à hayal gücü. Peki, hayal ne yapar? Hayal bizim dışımızdadır. Hayal; 
âlem-i misalin âlem-i şehadete giydirdiğidir. Onun bizdeki karşılığı à tahayyüldür. 
Âlem-i misalden bize gelene hayal diyoruz. Bize gelince güç oluyor, güce 
dönüşüyor. Bu da ta’dilat yapar, tasvirat yapar, terkibat yapar, bağlar, varı yok eder, 
yoku var eder.  
 
22.09.2019 
Küçükçekmece/İstanbul  
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Bu günlerde deprem var. Deprem, tasavvurumuzla alakalı. 
“Küre-i arz, 
        hareket ve   à vahye ve       mazhar olarak emir tahtında depreniyor. 
        zelzelesinde   à ilhama          Bazen de titriyor.” (Sözler 171) 
 
Dersimiz tasavvur olduğu için bugün tevafuk etti. Deprem olduğunda insanlar geceleri 
dışarıda yatıyor. Gündüz ise evde yatıyorlar. Evde gündüz normal devam ediyor. 
Yemek yiyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Ama gece herkes dışarıda.  
 
Deprem à zelzele, “zel-zel-e”. Aynı şeyin tekrarıdır. “Ves-ves-e” gibi tekrardır. Zelzele 
kelimesinde kullanılan harfler zel ve lam. Önce önermeler getiriyorum, sorular 
soruyorum ki, cevap olsun. Sorunuz yoksa cevap yoktur. Cevap olsa bile ilgini çekmez.  
 
Deprem konusu tasavvur konusunun içi olduğundan, dersi eyleme dönüştürmüş oluruz 
diye anlatıyorum: Gündüz eve geliyorlar, yatıyorlar. Gece evde kimse yok. Arabada 
veya sokakta yatıyor. Bu serbest bölgeyle alakalıdır. “... ve cealna nevmekum subata” 
ayetinde geceyi size istirahat örtüsü yaptım, gündüzü de maişet için yaptım diyor bil-
mana. Gece istirahat içindir. Allah öyle diyor. Şimdi biz gece sabaha kadar Kur’an 
okusak, müzakere-i ilmiye yapsak doğru mudur? Değildir. Ama ilim yapıyoruz. Gündüz 
ne yapıyorsun peki? Gündüz yatıp gece ilim yapıyorsan, kardeşim, sen rahatsızsın. 
Ama dışarıdan nasıl gözüküyor? “Vay be, abiye bak, şeyhe bak!” “Sabahlara kadar 
müzakere yapıyoruz!” Böyle yapan rahatsızdır, hastadır. Ona ihtiyaç duyuyorsun, 
mecbursun. Bizim gündüzümüz cinlerin gecesidir. Onların istirahati gündüzdür. Onlar 
ışığa tahammül edemezler. Işıkta boyut veremezler. Onun için taaffün etmiş, 
kokuşmuş, güneş girmeyen yerlere giderler. Ecdadımız der ya: “Güneşin girmediği eve 
doktor girer.” O tür yerlerde yatmamaya, evinizi tutmamaya. Eğer mecbur kaldıysanız 
sabah namazına kalktığınızda hemen camlarınızı açın. Ben buraya çiçek koysam, 
camı açsam, arı gelir. Pislik koysam sinek gelir. Fıtratı bilmek lazım. Hilkat; yok iken 
yaratılmaktır. Fıtrat ise; sen değil de ben olmamdır. Ben kadın değilim, erkeğim. Ben 
şu değilim, buyum. Bu fıtrattır. Ama var olmak; hilkattir. Işıkta boyut veremiyorlar. Bu 
nedenle ufak bir ışıkla gece yatmak sünnettir. Allah bize gündüzü maişet için yapmış. 
Geceyi de istirahat için yapmış. Allah ayetinde az bir kısmını teheccüde vermiş. 
Peygambere farzdı, bize sünnettir.  
 
Eğer sabaha kadar ders yapıp gündüz yatıyorsan, sen şu anda anlatacağım şeye 
muhatapsın. Gündüz cinler yatar, gece cinler aktif. Cinlerin aktifliği gecedir, gündüz 
yatarlar. Şeytan gece gündüz aktif. Bir insan cinlerden rahatsız ediliyorsa, edildiğine 
alamet à vehimdir (tasavvurda). Vehim aktif olursa, yatamaz ve sıkılır. Devamlı bir 
kaçış yapar. Kaçışın da en kalitesi à derstir. Kur’an dahi okusanız evhamdan 
kurtulamazsınız. Vesveseden de kurtulamazsınız. Dört yüz küsur tane psikoloji ders 
yaptım. Psikolojik sorunlardan kurtulmanın temeli (diğerleri malzemedir, yoldur, 
yöntemdir vs.) à tefekkür-ü imanî. Tefekkür eden bir dimağda barınamaz, 
yanaşamaz. Hulasası budur. Ne yaparsan yap, ne bilirsen bil, ne okursan oku. Bu ilmi 
bizatihi yaşantısını yaşayan bir insanım. Burada tevazu yapmayacağım. O âlemleri, 
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yani o adamları yakînen biliyorum. Bu işi (dimağ) bildiğim için söylüyorum. Tefekkür 
anında tamamen hakikata açıldığın için, hakikat olduğu için, hiç kimse o koridora, o 
yola giremez. Allah Resulünün asm: “Benim Allah ile öyle bir anım var ki, Cebrail’i bile 
kabul etmem o an” diyor. Üstad da “Benim bir hâletim oluyor ki, o anda hiç kimseyi 
kabul etmem” diyor. Tefekkür-ü imanî à her şeyin panzehiri. Tefekkür mesleğinde 
ilerleyenin dimağına sinyal veremez. Ancak tefekkürün dışındaki anlarda verir. O da 
onun terakkiyatına sebeptir. Hayatını donukluktan çıkartmaya sebeptir.  
 
Zan, vehim, şüphe, belki, ihtimal ve şekk à imkân-ı vehmî yapar bunları. İmkân-ı 
vehmî altı tane veri tabanıyla beslenir (Muhakemat’ta geçiyor). Üç tane de çıkışı var: 
belki-ihtimal-şekk.  
 
Gündüz evde, gece dışarıda olmalarının sebebi; vehmin, cinlerin musallat 
olduğundandır. Vehim; cinlerle alakalıdır. Vesvese; şeytanla alakalıdır. Vehim à 
yoku var eden sistemdir. İnsanı donukluktan çıkarır, zenginlik katar. Vehmin sadece 
bir kısmı haramdır. Bu düşüncedir çünkü eylem yok ki. Hiçbir şey yok. Sadece fikirdir. 
Mesela daha önce videolarda bir yerde yıkık binaları seyretmiş. Depremden evler 
yıkılmış, insanlar enkazların altında, bağırıyorlar diye bunu tahayyül yapıyor, 
şekillendiriyor. Ben de şöyle şöyle olacağım diye korku ise; tasavvurda oluyor. Yani 
depremin şekli à tahayyülde oluyor. Bunun üzerindeki fikir çeşitliliği à tasavvurda 
oluyor. Bu ikisi (tahayyül ve tasavvur) serbest bölgedir; kişinin özel dünyasıdır, hususî 
dünyasıdır, beşeriyetidir. 11.mektubda “aynadır” diyor. Aynayı pisliğe tutsanız, aynaya 
pislik aksetse, ayna kirlenmez, necis olmaz. Aynadaki yılanın timsali ısırmaz. Serbest 
bölge; herkesin hususî dünyasıdır. Serbest bölgeye mesela şeytan etki yapar. 
Şeytanın vesvesesi; varı yok eder. Vehim ise; yoku var eder. Şeytan; imana musallat 
olur. Çünkü iman var. Abdeste musallat olur, çünkü abdesti var. Ne varsa, ona musallat 
olur. Abdest var, iman var, gusül var, iyilik var. Bunlar var. Varı yok saymak, vesvesedir 
ve şeytanîdir. Şeytan akla giremez. Vesvesesini serbest bölgeye atarak akla girmeye 
çalışır. Şu mantığı kullanabilirsin: “abdestin yok” diyorsa sana, altına şeytan imza 
atıyor, “senin abdestin var” demektir. Şeytanın mantığı, sistemi bu. Varı yok etmeye 
çalışır. Sistem böyle çalışıyor. Amelimizin kalitesini genişlettirmek için, beş tane sistemi 
aktif ediyor. Vesvese risalesinin son sayfasında geçiyor. 1-taharriye daîdir, 2-ciddiyete 
vesiledir, 3-teyakkuza sebeptir, 4-tehavünü def’eder, 5-lakaydlığı atar. Vehim ile 
vesveseyi böyle tefrik edebilirsiniz, yani bu vehim mi, vesvese mi diye ayırabilirsiniz. 
Var’a musallat olmuşsa, vesvesedir. Olmayan bir şeyi var ediyorsa: bina yıkılabilir, 
çatı çöktü, bağırıyorum, çocuk öteki odada, çantaya su koysaydık, düdük çalsaydık 
gibi. Bunlar var mı? Yok. Bu vehimdir.  
 
Depremin gecesi gündüzü olmaz ki. Gündüz evde, gece dışarıda olanlar bilin ki işgal 
altındalar à vehim. Kâfir cinler düşüncelere müdahale eder. Ben enkazın altında 
olacağım, suda boğulacağım, iki taş arasında ezileceğim vs. gibi şeyler. Ervah-ı 
habiseler; daha önce seyrettiğimiz videolar, dinlediğimiz şarkı-türküler, depremde olan 
bağırmalar, çağırmalardan aktif olur. Mevadd-ı şerire ise; şer dediğimiz, insanı rahatsız 
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eden resimler, deprem bölgeleri, şer bölgeleri, meyhaneler vs. mekânın insan üzerine 
tesiri.  
 
Az önce okuduğumuz metinde: “Küre-i arz hareket ve zelzelesinde vahye ve ilhama 
mazhar olmakla…” Melekler vahy eder. Birkaç tane vahiy çeşidi var: Mesela 1. “Musa 
as’ın annesine vahy ettik” deniliyor ayette. “Musa’yı sepete koy, nehre bırak”. 2. 
“Yusuf’a kuyuda vahy ettik” deniliyor ayette. 3. “Sema ve arza vahy ettik” deniliyor 
ayette. 4. “Arıya vahy ettik” deniliyor. 5. “Havarilere vahy ettik” deniliyor. 6. “Şeytana 
vahy ettik” deniliyor. 7. “Cinlere vahy ettik” deniliyor. Bizim bildiğimiz vahiy, Allah ile 
peygamber arasındaki münasebetin adıdır. Ama “şeytana vahy ettik” deniliyor! 
 
Melekler serbest bölgeye vahiy atar. Müslüman cinler ise; tasavvurumuzda müsbet 
tasavvurlar verir. Cinlerinde hayırlısı var, şerlisi var. Yani Müslüman cinler de var. 
Bunlar müsbet tasavvurlar verir. Ervah-ı âliyeler; seyrettiğimiz bu dersler, dinlediğimiz 
sohbetler vs. hayırlı şeyler. Mevadd-ı âliyeler; böyle mekânlar, insana güven veriyor. 
Cemaatin şahs-ı manevîsi de etki ediyor. Habis ise, habis. Hayır ise, hayır. Bir de 
kişinin kendi şahs-ı manevîsi var. O da etki eder.  
 
İnsanlarda geceleri vehmin aktif olması, cinlerin serbest bölgeye musallat olduğunu 
gösterir. Şeytan ve cinler taakkule giremezler. Vehmin aktif olduğuna en birinci alamet 
gündüz evlerinde yatmaları, gece ise dışarılarda olmalarıdır. Cinler gece aktif olduğu 
için, cinler vehmi tahrik ediyor. Korku oradan çıkıyor. Nerden kaynaklanıyor?  
 

İmkân-ı vehmî nerden çıkar? 
 
  
 
 
 

 
 
1.Muhakemesizlikten, 2.kalbin za’f-ı asabından (yani kalbdeki hâletlerin kısmen 
dumura uğramasından), 3.aklın sinir hastalığından (yani bildiğimiz sinir, öfke değil; 
hadiselerde ifrata veya tefrite taşınmasından), 4.mevzunun ve 5.mahmulun adem-i 
tasavvurundan (yani bir mevzu var ana konu ve ana konunun detayları, bilgileri var 
mahmulün bilinmemesinden). Depreme uygularsak: küre-i arz vahiy ve ilhama mazhar 
oluyor. Yani konumuz, mevzumuz deprem. Mahmulü ise: Allah Kur’an’da yapraklar bile 
Onun emri dışında sallanamaz diyor. Küre-i arz devamlı hareket ediyor, hiç durmuyor 
à bu vahiyle oluyor. Bunu kim yaptığını anlatacağım birazdan. Bazen da zelzele 
oluyor veya depreniyor, titriyor türbülans gibi. Bu da ilhamen oluyor. Bu mahmule 
bakıyor. Bir diğer kaynak da 6.esassız olan ırk-ı taklittir. Yani mesela “herkes çıktı 
dışarıya, ben de çıkıyorum”. Esası yok, taklit. Maymun gibi veya sürü psikolojisi veya 
papağan gibi. Bu altı madde olunca à imkân-ı vehmî oluyor, yani tasavvurdaki vehmi 

İmkan-ı vehmî 
 

1. muhakemesizlikten, 
2. kalbin za’f-ı asabından ve 
3. aklın sinir hastalığından ve  
4. mevzu ve  
5. mahmulün  
6. esassız olan ırk-ı taklidden 

    

adem-i tasavvurundan 
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aktif ediyor. Bu, bir şeyi yapılandırdı. Bunun adı; imkân-ı vehmî. Bu kendisini nasıl 
gösterecek? Öyle ama, “belki-ihtimal-şekk” çıkar. 

 
 
 
 
 
 

 
Bütün o altı maddeden bu üçü çıkar. Ve imkân-ı vehmî üç şeyle çalışıyor: vacib, 
mümkin, mümteni. Bazen kendisini tanrı yerine koyuyor à vacib. Bazen mümkinatla 
çalışarak akıllı şeyler yapıyor à mümkin. Çünkü vehim aslında insanı donukluktan 
çıkartır, düşüncelerinin, hareketlerinin ufkunu açar, genişlik katar. Mesela okyanusta 
durduk. Üç tane şey görürsün: sahili yok à geniş. Yüksek ve derin. Vehim; derin, 
geniş ve yüksek hakikatların anlaşılması için bize farklı düşünce imkânlarını 
sunar, zenginlik katar, donuk düşünmezsin, donuk hareket etmezsin. Sığır her 
zaman aynı şeyi düşünür, çünkü imkân-ı vehmîsi yoktur. Bir de akıl var, imkânat-ı aklî. 
Bu mümkinattan yürür. Madum ise; Allah’ın ilminde nihayetsiz olasılıklar var (sekiz 
kafalı vs.) bunlar mümkinattaymış ama olmamış. Ama seçilmiş olan şu mevcudata à 
mümkin denir. Küfür, şirk gibi vücudu muhal olana à mümteni denir. Bir de bunların 
dışında olan Allah’ın vücuduà buna vacib denir. İmkân-ı vehmî üçünü kullanır ama 
daha çok vacib ve mümteniyi kullanır.  
 
Bilgi ilme nasıl dönüşür? ilme dönüştüğünün alameti nedir? Vehmin gece 
olmasının sebebi; cinnî şeytanlar aktif. Onun vehmini tahrik ediyor. Cinler çünkü 
gündüz yatıyorlar, gece kalkıyorlar. Akşam kalkınca, bunlar iş başında. Ne bilirsen bil, 
istersen vesvese risalesini ezberle, Kur’an’ı ezberle veya oku, asla vehmin, sıkıntın, 
vesvesen gitmez. Boşuna uğraşma, çünkü bu yaptıkların ilim değil daha. İlim; tasdik 
mertebesindedir. Kur’an ezberlemek, vesvese risalesini ezberlemek à bilgidir. 
Tasavvurdadır bilgiler, malumatlar. Bunlar tasavvurda olduğu için ve vesveseyi ilim 
tard eder denildiği için, ki “İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, 
tanımasan gelir.” Bizim risaledeki vesvese risalesini ezberlememiz bilgidir, malumattır. 
İlme dönüşürse alameti nedir? İlim; Allah’ın sübutî sıfatından olduğundan ilim canlıdır, 
ruhludur, şuurludur, aktiftir. Nefs-ül emirde canlıdır, aksiyonludur. İlim onu tard eder 
yani “çık dışarıya, çık, çık” der, yani aksiyondur, eylemdedir. Bilgi ise aktif değil, 
duruyor. Sadece malzemedir. Mesela kibrit, benzin duruyor. Bu bilgi. Bunları 
yaktığımız zaman ortaya çıkan o an netice değil, yangın hadisesi ilimdir. Tasavvurdaki 
bilgi, malumat, Kur’an ve Risale-i Nur bilgileri tasavvurdadır. Bunlar aklın otuz üç 
mertebesinden geçiyor (fehminden, idrakinden vs. geçiyor), tasdik denilen sisteme 
gelince ilme dönüşüyor. Bu ilim aklı da kontrol ediyor, serbest bölgeye de hâkim 
olabiliyor. Demek ki tasdike geçen bir kafa serbest bölgeyi bloke edebiliyor ve 
teslimiyet kavi oluyor. Yani Allah’ın Rububiyetine teslim olabiliyor ve çok ilginçtir; 
Allah’a itimad edebiliyor. Allah’a teslim, tevekkül ve itimad. Allah her şeye hâkimdir. 
Allah zulmetmez de. O zaman Allah’ın Rububiyetine itimad et. Teslim; seleme’den 

Belki      
 İhtimal 

 

Şekk 
 

İmkan-ı vehmî 
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geliyor, fiil. Yani teslimde laf yok, fiilin kendisidir. Tevekkül; hadiseleri Allah ile 
yorumlayabilmek. Çünkü tevekkül à evvellemedir. Sahibinin nazarıyla kâinata ve 
hadiselere bakmaktır. İtimad ise; Allah’ın Rububiyetine bakıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Bizim serbest bölge kontrolsüzdür. Biz hep zannediyoruz ki, bizim 
kontrolümüz altında olacak. Normalde bu mümkün değil. Çünkü orası oynak bir zemin. 
Her zaman dışarıdan müdahaleler var. Devamlı değişen, oynayan, insanın zenginliğini 
oluşturandır ve on sekiz bin âlemin suretidir. Bu nedenle orayı bilmek lazım. İnsan 
kendisini bilmezse, kendisini nasıl çözecek? Mesela yarın deprem olacak diye profesör 
açıklama yapmış. Vehmimi tetikledi. Şöyle olacak, böyle olacak dedi. Bir sürü malzeme 
verdi tasavvura. Doldu, şişti, patlayacak hale geldi.  
 
Ve insan nasıl tefekkür edecek? Bileceksin ki, çünkü bilgiyi tefekkür ediyor. Bir tanesi 
sordu: “Bilgi ilme nasıl dönüşür?” Tasavvurdaki bilgileri aldın mı, mesela vesvese, 
vehim vs. ve taakkulde tefekkür sistemi var mı? İşte o tasavvurdaki bilgileri, 
malumatları tefekkür ettiğin şey à ilim oluyor. Yani vahiyle beslendiği zaman ilme 
dönüşüyor, çünkü vahiy taakkuldeki akla geliyor. Vahiyle şekillenmiş bir kafa fehim 
süzgeciyle serbest bölgedeki verileri süzüyor. Nasıl ki tasdikin içindeki öne çıkan sıfatı 
ilimdir, aynen öyle de taakkulün içinde tefekkür sistemi var. Vahiyle boyanmış bir 
aklın tefekkür ettiği her şeyin adı à ilimdir. Tefekkür edilmeyen her şey à bilgi 
ve malumattır.  
 
Nokta-i Nazar: Vehim hemen herkese gelebiliyor ama sistemi bilmenin faydası şu: 
benim itikadım, iltizamım, iz’anım, tasdikim à dönüp serbest bölgeyi kontrol ediyor. 
Yani dimağ tek yönlü çalışmıyor. Vahiyle beslenmiş olan itikad, iltizam vs. yapı hemen 
dönüp tahayyül ve tasavvura müdahale ediyor, kontrol altına alıyor. Çünkü vahiyle 
beslenmiş olan tasdik, iz’an, iltizam ve itikad vicdandan ve kalbden de yapılanarak, 
kalitesi yükselerek geri dönüyor ve tahayyül ve tasavvuru kontrol ediyor. Bu sefer 
sakinleşiyor insan. Eğer bu sistem bilinmese, senelerce de psikolojik ilaç içse, asla 
düzelemez. Hatta itikadımız ve imanımız olup da, bu yapıyı tam bilememekten de 
tahayyül ve tasavvuru kontrol etme süresi çok uzuyor. Şuursuzca edebiliyorsun ama 
mekanizmayı bilmediğin için, nasıl çalıştığını bilmediğin için, o süre uzuyor.  
 
Evet. Hatta diğerlerinden de daha da ye’se düşebiliyorsun. “Benim imanım var, itikadım 
var, bir sürü bilgilerim var, dershanede kalıyorum, Külliyatı beş defa bitirdim. Ben de 
diğer insanlar gibi böyle korkuyorum, vehim geliyor. Niye?” dersin. Onlar gibi dışarıda 
kalmıyor ama fıtrî bir korku var ve utanmasa o da dışarıda yatacak. Bu sefer şeytan 
başka yerden yakalıyor seni, mesela ayette diyor ki “bile bile kendinizi tehlikeye 
atmayınız” diyor. Havf dersinde diyor ya: “Hayatî tehlike beş-altı ihtimalden bir 
ihtimalse korkulur”. Ama bu beş-altı ihtimal değil ki. Her saniye olabilir. Günde kaç 
saniye var? Bu kadar ihtimalden bir veya on saniye.  
 
İşte bir sürü bilgi var, dolup taşıyor ama tefekkür olmamış. Üstadın tabiriyle “zahirde 
kalmış”. Şişeyi dışarıdan yalıyor. Şişenin içinde bal var. Tefekkür ediyoruz ama enfüse 
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geçemediğin zaman şurada burada izahı var diyor. İzahı olsa ki neye yarar. Karun 
“İnnema utituhu ala ilm” diyerek ilmiyle batmış. Şeytanı ilimle mağlup edemezsiniz, 
çünkü çok ilmi var. Amelle de mağlup edemezsiniz, çünkü semada secde etmediği yer 
kalmadı. Şeytanda eksik olan 1.Allah’a karşı tefekkürü yoktu ve 2.terkleri yoktu. 
Kendini terk et ve Allah’ın icraatına, Rububiyetine, tercihine itimad et. Allah dedi mi? 
Bitti! Şeytanın teslimi yoktu. Allah’ın Rububiyetine karşı kendisini terk edemedi. HAM= 
Haksız temellük, âyinedarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten gelen 
vücud rengini ve suretini almış bir ademdir.  
 
Tasavvurda bulunan bilgi ve malumatlar ve zanları vs. bir sürü malzemelerin à 
vahiyle boyanmış olan bir aklın imbiklerinden, süzgeçlerinden tefekkür edilerek 
netice haline gelmesine; ilim diyoruz. İlmin tarifi bu. İlim; netice itibariyle canlıdır, 
ruhludur, şuurludur. O seni korur. İmam-ı Ali ra: “Malı sen korursun ama ilim seni korur.” 
 
Nokta-i Nazar: Sizin söylediğiniz gibi imkân-ı vehmî çok derin, çok yüksek ve çok 
geniş sahada çalışıyor. Bu üç kelimeyi söylediğiniz an benim aklıma 24.mektub geldi. 
O mektubun başında çok kısa bir sual var. Mektubat 284: “Eazım-ı Esma-i İlahiyeden 
olan Rahîm ve Hakîm ve Vedud’un iktiza ettikleri şefkatperverane terbiye ve 
maslahatkarane tedbir ve muhabbetdarane taltif, nasıl ve ne suretle, müdhiş ve 
muvahhiş olan mevt ve adem ile, zeval ve firak ile, musibet ve meşakkat ile tevfik 
edilebilir?” Bunu soran imkânat-ı vehmî. Her şeyin ifrat, tefrit ve vasatı var. Bu sualler 
de imkânat-ı vehmînin vasatıdır. Üç tane ismi de öne çıkartıyor: Rahîm, Hakîm ve 
Vedud. Cevabı da harika: “Elcevab: Dâî ve muktezîyi gösteren beş remiz ile ve gayeleri 
ve faideleri gösteren beş işaretle şu suali halleden çok geniş ve çok derin ve çok 
yüksek olan hakikat-ı uzmaya uzaktan uzağa baktırmaya çalışacağız.” Cevap arayan 
da serbest bölge, cevap alan da serbest bölge. Soruyu sormayan cevabı aramaz 
zaten.  
 
Aynen. Mesela külliyatı anlamıyorum diyen kimdir, hangi modeldir? Sorusu 
olmayandır. Açıyor, hadi bir yer okuyalım. Sevap olur ama derdi olmayanın cevap da 
ilgisini çekmez, cevap da yoktur. Kitaba bir soru sordun mu, bir derdin var mı, bir 
merakın var mı, bir ihtiyaç hissediyor musun? O zaman cevap gelir! Niye 
anlamıyorsun? Çünkü derdin yok, derdini bilmiyorsun. Var da, dertlenmiyorsun. Niye 
okuyorsun? Abi psikolojiden kurtulmak için dedi diye, gece uykum gelsin diye. Sen 
uykum gelsin diye okurken anlasaydın, hakikata zıt olurdu. Oku ama anlamak için bu 
şekil yetersiz. Çünkü Kur’an-ı Kerim de duvara asıp da, mezarlıklarda, Cuma 
gecelerinde, korkanlara okumak için gelmemiş. Kur’an-ı Kerim ölülere ve yaşayan 
ölülere de gelmemiş. Risale-i Nur da öyle.  
 
Nokta-i Nazar: Bir Kur’an var, bir de Furkan. Tefekkür; Kur’an’ı Furkan’a çeviren bir 
mekanizmadır. 
 
Nokta-i Nazar: Soru sormak, kapıyı çalmak gibi. Kapıyı çalmazsan, açılmaz.  
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Aynen. Furkan à farkındalıktır. Mesela Tevhid à Allah’ın birliği dedik. Sana ne kattı? 
Hiçbir şey. Enaniyetini arttırdı. Hayır bile şerre vesile oldu. Haricîler kılıcına Kur’an 
sayfalarını geçirmişler, kılıç çekmesinler diye. “Allah’ın hükümlerini istiyoruz. Allah’ın 
hükümleriyle hükmetmeyen kâfirin ta kendisidir” vs. sözler söylemişler. Hz. Ali şöyle 
demiş: “Bununla (yani Kur’an’ı kılınca geçirerek) ve bu sözlerle à batıl kastedilen, 
istenilen hak bir sözdür.” Evet, “Allah’ın hükümleriyle hükmetmeyen kâfirdir” diye bu 
ayettir, haktır, hak sözdür. Ama sen bununla batılı istiyorsun. Bununla batıl kastedilen 
hak bir sözdür. Bazen insanlar batıla bile hak yolla gitmeye çalışıyorlar.  
 
Gelelim Sözler 171’e:  
“Küre-i arz, 
        hareket ve   à vahye ve       mazhar olarak emir tahtında depreniyor. 
        zelzelesinde   à ilhama          Bazen de titriyor.” 
 
Bir arz var, bir de küre-i arz var. Küre-i arz demek; hayatiyetin olduğu bir çember. 
15.Sözde “Küre-i arz; kâinatın kalbidir” der. Dolayısıyla küre-i arzda zihayattır, 
zîşuurdur vs. mesken tutmuş. Bu küre-i arzın bir daimî hareketi var. Yer yer bazen de 
deprenmesi, titremesi var; zelzele. “Küre-i arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama 
mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazen de titriyor.” Hareketi à vahiyle 
oluyor. Zelzelesi à ilhamla oluyor.  
 
Mesela usul-u fıkıh, bir de fıkıh ilmi var. İkisi ayrı şeydir. Tefsir ayrıdır, bir de bunun 
usulünü bilmek ayrıdır. Usul-u fıkıh ayrıdır, fıkıh ayrıdır. İlm-i kelam ayrıdır, usul-u ilm-
i kelam ayrıdır. Akaid ayrıdır, bir de akaidin bu hale gelmesindeki yöntem ayrıdır. 
Mesela bunu külliyatta 24. Sözde (Sözler 341) Hadis ilminin usulünü on iki asıl ile 
anlatıyor. Hadisi değil, ilm-i usul-u hadisi anlatıyor. Usul ilmini anlatıyor, yöntem 
anlatıyor, şablonu anlatıyor. Bu yukardaki cümlede mükemmel bir usul-u ilm-i kelam 
var, ilm-i kelamla çözemezsin.  
 
Vahiy; peygamber ile Allah arasındaki ilişkinin adıydı. Ama bu cümlede küre-i arz 
dönüşünü, hareketini vahiyle yapıyor deniliyor. Burada peygamber yok yani dünya 
peygamber değil. O zaman Allah’ın ayetleri 1.şu mevcudat à âyât-ı tekviniye. Bu 
mevcudata “ve min ayatina” diye ayet var. Bir de mevcudatın yazılımı var. Yani 
Kur’an’ın sureti mushaftır. Bizdeki karşılığı eylemdir. Elimizdeki Kur’an (kitap hali, yani 
mushaf, sayfalara dönüşmüş hali) mahlûktur. Mushaf olan Kur’an mahlûktur ama 
Kur’an mahlûk değildir. Bu yöntemi bilmezseniz “Kur’an mahlûk mu değil mi” diye 
çözemezsiniz. Bak elimde tutuyorum, yazısı var, Arapça kaideleri var. Bu Kur’an değil, 
mushaftır. Mushaf à Kur’an’ın suretidir. Kanuniyeti à insandadır. Hakikatı à 
tazammun ettiği Esma-i Hüsnalardır. Mahiyeti à Allah’ın sübutî sıfatındaki Kelam’dır. 
Kalb-i Muhammedîyeye gelen; vahyin hakikatıdır. Dimağın, yani aklın vahye muhatab 
olması, vahyin hakikatı değil; vahyin kanuniyetidir, suretidir. Eşyanın, varlığın 
yazılımına evamir-i tekviniye denir. Kevnî âyetlere de; âyât-ı tekviniye denir.  
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İsrafil, Mikail, Cebrail, Azrail: Şimdi biz usulden biliyoruz ki, hayatın başlangıcına ve 
nihayetine sebeb olan Sur-u İsrafil’dir. 2.Şua’da bahsediyor İsrafil, kâinatın hayatı 
olduğundan, acube-i mahlûkattır. Şu dağlar, tepeler, ay, güneş, 1.sema, 2.sema, Arş, 
Kürs vs. hepsi donsa yani: Arş, Cennet-Cehennem, Daire-i ilim, Daire-i hayat, Kürs, 
Levh-i mahv ve isbat, Yedi kat sema, Âlem-i berzah ve Âlem-i şehadet à bunları 
tencereye koy ve karıştır, bir şekil alsın, donsun à onun adı İsrafil’dir, acube-i 
mahlûkat, kâinat. Kâinat; Arş’tan aşağısına denilir. Sidret-ül müntehadan başlar. 
Cismaniyettir. Şecere-i hilkat ise; Kab-ı Kavseynden aşağısıdır. Bu tefekkürü 
yapamazsan, tefekkürün nakıs olur. Mana ikide bir değişir, çünkü onlar tabirdir. 
Tabirlerin içini boşaltman gerekiyor.  
 

 
 
 
 
İsrafil; kâinatın temsilcisidir à Arş. Dolayısıyla kâinatın vücud-u haricîsidir. Hayat 
onunla başlamıştır, onunla bitecektir. Onun ölümü, Sur’u üflemesi demektir. Bakın, 
şimdi üflüyorum: hüfffff, öldü, can verdi. (Bir insanın son nefesini verir gibi). Hayat, bir 
nefes alışla başladı. Bir nefes verişle bitti. İsrafil nefes aldı, verdiği anda kıyamet 
kopacak. Onun nefesi kadar yaşıyoruz. İkinci nefes alışında haşir olacak. Onun 
için namaz tektir. Bizde (peygamberlerle) beştir. Nefes aldı, verdi. Bu İsrafil. Peki, 
usulde Mikail nedir? Kâinat hadiselerini, yağmurun yağdırılmasını, depremi, havs, 
çöküntüleri, insanın rızkı, trafik kazaları yani hadiseleri ve olayları yani eşyanın kendisi 
ve ona sebebiyet veren insanın hareketlerinin hepsini zabtına alanı kontrolüne alan à 
Mikail. Ruhların yaradılışından ta çıkışına kadar kontrolü à Azrail.  
 
Sual: Ben hep vahiy Cebrail aracılığı ile olur zannederdim. İlham sahibi de direk 
muhatabdır diye düşünürdüm. Hâlbuki orada da İsrafil mi var arada? 
Elcevab: devam edelim… 
 
Cebrail nedir? Ceberut âlemini temsil eder (tasavvuf tabiridir). Bizdeki tabir: Levh-i 
Mahfuz. Yani dimağımızın mümessili, Allah ile kul arasındaki ilişkinin adıdır; Cebrail.  
Hadiselerin dizgini à Mikail. Vahyin dizgini à Cebrail. Azrail, İsrafil vs. bildik. Biz, vahyi 
sırf Cebrail getiriyor, zannediyoruz. Üstad Hazretleri diyor ki “Vahiy değil ama vahyi 
tazammun eden, vahyi ortaya çıkaran asrın imamlarının ilhamlarına à şümullü 

KAİNAT 

ŞECERE-İ HİLKAT 
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ilhamdır.” Nedir şümullü ilham? Mesela Kur’an’ın bir söylediği var. Bir de söylemek 
istedikleri söylediklerinden fazladır. Bu, şümullü ilhamla ortaya çıkar. Vahyin hizmetini 
görüyor. Mesela “arıya vahy ettik” diyor. Hadisedir. Deprem hadisedir. “Şeytana vahy 
ettik” denilmesi vs. kişilerin dizginleri, hadiseleri, olayları à Mikail vahy eder. Bu 
nedenle âyât-ı tekviniyenin mümessili Mikail as. Evamir-i tekviniyenin mümessili 
Cebrail as. 
 
Âyât-ı tekviniye à Mikail as   à Kürs                à Şuur  à İrade sıfatından 
Evamir-i tekviniye à Cebrail as à Levh-i Mahfuz à Akıl    à Kelam sıfatından 
                                     İsrafil as   à Arş                   à Kalb   à Hayat sıfatından 
                                     Azrail as   à Arş-ı Azam      à Ruh   à Kudret sıfatından 
 
Peki, bu neyi oluşturuyor, neye göre insan bunu fark ediyor? Mikail’in (as) âlemdeki 
karşılığı à Kürs. Bizdeki karşılığı à Şuur.  
 
Sual: Bizdeki karşılığı nefis değil mi? 
Elcevab: Nefis işte, yani Kürs; âlemdeki karşılığı. Şuur da insandaki karşılığı. Kürs; 
nefsin yedi mertebesidir. En dış kabuğunda nefs-i emmare, sonra nefs-i levvame, nefs-
i mutmaine vs. insandaki aktifliğinin adıdır; şuur. Bunların bütünselliğidir; şuur. Bunları 
ne kadar bütünlüğe getirirsen o kadar şuur vardır.  
 
Cebrail’in (as)âlemdeki karşılığı; Levh-i Mahfuz. Bizdeki karşılığı ise; dimağ.  
 
Sual: Sözler 27: “Eğer gözü, gözün Sani-i Basîr’ine satsan ve onun hesabına ve izni 
dairesinde çalıştırsan; o zaman şu göz, şu Kitab-ı kebir-i kâinatın bir mütalaacısı ve şu 
âlemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniyenin bir seyircisi ve şu Küre-i Arz bahçesindeki 
rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar.” Arıya vahy ettik diyor ya. Göz 
o vahyi okumaya mı başlıyor? 
Elcevab: Evet, aynen öyle. Onu yani âyât-ı tekviniyeleri okumaya başlıyor 
 
Bunlar hep teknik bilgidir. Bunlar usuldür. Buna (tefekkürle) basıp çıkacaksın öteye. 
Mesela “insan kâinatın çekirdeğidir.” Bunu bildin. Kendinde bunun uygulamasını 
görünce insan hem keyif alıyor, hem de zevk almaya başlıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Eğer kendinde görmezsen, bilgi seviyesinde kalıyor. Kendinde 
gördüğünde ise; ilme dönüşüyor. Aynelyakîni, hakkalyakîni kendinde oluyor. Kendine 
taşınmayan şey aynelyakîn, hakkalyakîn olamaz.  
 
İlmelyakîn à gördün, bildin oluyor. Neye benzer? Ateş yanıyor, bildin. Bu ilmelyakîn. 
Gözünle gördün; aynelyakîn. Kendine taşıdın, hissettin, elini soktun ateşe; 
hakkalyakîn. Hatta hissi aynelyakîne koyanlar ve hakkalyakîn daha ötesidir diyenler 
var. Yani aynelyakîn; hissî mertebe. Ateşe dönüşmek, ateş olmak ise; 
hakkalyakîn. Yani ateşi, ateş olarak bilirsin. Doğru bilgi o. Kendinde şahid ve tanık 
olduğun şey.  
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Âyât-ı tekviniye à mevcudattır. Bunların dizgini à Mikail as dır. O vahy ediyor. O ilham 
ediyor. Mevcudata, Küre-i arza. İnsanî ilham değil bu. Küre-i arzın bir müeekkel 
melaikesi var, yazılımı var, yapısı var, sistemi var. Mikail as mevcudatın yani âyât-ı 
tekviniyenin mümessilidir, İrade sıfatındandır. Evamir-i tekviniye ise; Kelam 
sıfatındandır; Cebrail as. İsrafil as Hayat sıfatındandır. Azrail as Kudret sıfatındadır. 
Allah zatiyle mevcudatta yoktur, ilim-irade-kudretiyle vardır. Hayat nedir? Hayat zaten 
kendisidir. Allah bu kalemi, Ahmed’i Mehmed’i, şunu bunu hayat maddesi ile yaptı. 
Hayat onun için mevcudatın keşşafıdır. Hem nurudur hem ziyasıdır. Hem malzemedir 
yani hem başlangıçtır hem sondur. Başlangıç olursa à ziyadır. Son olursa à nurdur. 
Mesela kökteki çekirdek; ziya. Meyvedeki çekirdek de; nur. “Veşşemse ziyae vel 
kamere nura.” Güneşe ziya, kamere nur. Varlık; hayatla yaratılmış. Hayatın kendisidir 
ve aynı zamanda keşşafıdır. Mikail as mevcudatın dizginini tutmuş.  
 
Evamir-i tekviniyenin içinde: 

• İhtiyaç 
• İştiyak 
• İncizab 
• Meyil                

 
Mevcudatın yazılımı Cebrail as ve mevcudatın kendisini Mikail as, ikisi tutmuş. Küre-i 
arzdaki vahiy ve ilhama Mikail as yapıyor. Şu mevcudatı gördüğün zaman elma, armut 
kudret değil, tercih edilmiş olandır, yani irade. Yani kalem değil elma. Bu bir tercihtir. 
Bu nedenle ilk gözüken kudret değil, tercihin kendisi olan iradedir. Mevcudata bakıldığı 
zaman ilk gözüken iradedir. Bu kaleme bakın. “Bu nedir?” diye sorulduğunda “bu 
plastiktir” denilir mi ilk? Hayır. “Bu kalemdir”, denilir. İşte “bu kalemdir” denilmesi için 
İrade gerekiyor. Yani “elma” değil de “kalemdir” dedi. Bu iradedir. “Ne ile yapılmıştır?” 
diye sorulduğunda ise “malzemesi şu” denilir, yani kudret ortaya çıkıyor o zaman. İlk 
gözüken iradedir, yani tercih edilmişlik.  
 
Demek ki Mikail as mevcudatı tutuyor. Hareket ve zelzelesi onun elindedir. Dünyevî 
hadiseleri Mikail as dizginliyor. Ve âyât-ı tekviniyeyi harekât ve ef’alinle okursan, 
âleminde anlam bulur. Anlam bulunca, onun tasarruf ettiğini görürsün. Vehmin imal 
ettiği üç tane çıkışı var: belki-ihtimal-şekk: belki batar, ihtimaldir benim de batmam, 
şekk: artık bu tamam böyledir diye ona inanmak.  
 
Yani bedihî bir şeyi yok kabul edip, yani şu an iyiyiz, öyle bir şey yok. Hep Hafız’ı, 
Huruf-u mukataa hocamı misal veririm: Uçak türbülansa girdi. İnsan bazen etkilendiği 
için Hafız’a sordum: “Korkmadın mı?” “Hayır” dedi. “Nasıl korkmuyorsun?” dedim. Dedi 
ki: “Düştü mü uçak? Hayır. Düşünce korkarsın. Düşmeden niye korkuyorsun ki? 
Düşünce de korkmaya zamanın olmaz zaten” dedi. Adam hadiseleri seyrediyor.  
 
Nokta-i Nazar: İtikadı o kadar serbest bölgeyi kuşatmış ki, serbest bölge hiç 
etkilemiyor onu. 

mevcudatın yazılımıdır. 
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Niye insan korkuyor peki? Türbülans olduğu zaman korkmanın sebebi; daha önce uçak 
kazalarının videolarını veya haberlerini seyretmiş olmasıdır. Uçak titrediği an “uçak 
düştüà yandıà kendisi de öldü” sıralanışını kendisinde şöyle oluyor: Yani uçak titredi 
à neticesinde öldü. O zaman titremesiyle ölümü birbirine bindirilmiş. Titremesinden 
tasavvur ölümü getiriyor. Aradakileri yok ediyor.  
 
Nokta-i Nazar: Zıtları bile cem edebilirken, bu ilişkili olanı haydi haydi birleştirir. Yani 
bedihî olan imana “imansızsın” diyebiliyorsa veya Kâbe’yi tavaf ederken, birden tuvalet 
ihtiyacından tedai-yi efkâr bile oluyorsa. Bunlar birbirinden uzak şeyler olmasına 
rağmen serbest bölge birleştiriyor.  
 
Süreç: Uçak sallandı à düştün à yandın à öldün. Tasavvurdaki vehim şöyle yapıyor: 
sallanma ile ölümü aynı yapıyor, aradaki süreçleri kaldırıyor. O zaman sallanmak = 
ölüm demektir. Bu nedenle uçak sallanınca gösterilen tepki, ölüme karşı gösterilen 
tepkidir.  
 
Nokta-i Nazar: Hatta ölümü adem gördüğünden, ondan kaçmaya çalışıyor. Vücudda 
kalmaya çalışıyor.  
 
Oysa ecel; birdir, değişmez. Bir saniye ileri veya geri gitmez.  
 
Nokta-i Nazar: Hakikatta yaşayan, zahire düşmez. Yani hakikat mertebesinde 
yaşadığı için, korkmuyor, zahire düşmüyor. Eğer zahirde yaşamış olsa, korkacak.  
 
Hafız’ım külliyata hâkim değil ama Allah’ın bir iki tane sıfatına çok hâkim. 
Muhakemat’ta okumuştuk: 1.tevekkül 2.teslim 3.itimad. Allah’a öyle bir itimadı var ki, 
“Allah mı yapıyor, tamam o zaman” diyor. Biz hep deriz ya: Allah insana akıl vermiş, 
istidat vermiş, meyil vermiş, ihtiyaç vermiş. İnsan da çekiç almış, uçak yapmış. Hafız 
bu aradaki fasılları kaldırıyor: “Bu uçağı Allah yaptı” diyor. “Allah yapsaydı, eksik 
olmazdı” dedim. “Bu nedenle Allah yaptırdı de” dedim. Allah’ın yaptığında kusur olmaz. 
Mesela uçak mı harika, bal mı harika? Üstad bina, bal ve nar misalini veriyor. İlk uçak 
ve bina harika gibi görünüyor ama eksiklikleri var. Binada can yok, sahibini tanımaz. 
Balın çekirdeği yok. Dökerseniz ağaç olmaz. Narın ise maziyi istikbale taşıyan 
çekirdeği vardır, yazılımı vardır. Ve nar canlıdır. Diğer ikisi canlı değil. Bal da canlı 
değildir, bina da canlı değil. Binanın projesini, akıllı insanın çizdiği projeyi toprağa 
gömerseniz bina çıkmaz! Ama narın çekirdeğini gömerseniz, çıkar. Demek ki en 
kalitelisi nardır. Sonra insanın yapamadığı baldır. Sonra binadır. Bununla neyi 
kastediyor? Allah’ın ihtiyar ve irade verdiği nisbette kusurlar çıkıyor. En ihtiyarlısı, 
iradelisi insandır ama sanatı en basittir. İradesi yok, ihtiyarı olan arı. Taşa konmuyor, 
gübreye konmuyor, çiçeğe konuyor. Bu bir tercihtir. Arının sanatı insanların sanatından 
daha harikadır. Çünkü ilhama mazhar. Hiç ihtiyar ve iradesi olmayan, tamamen Allah’ın 
kontrolünde olan nar; en mükemmeldir, kusur yoktur. Dolayısıyla uçağı ve binayı Allah 
yapmadı à Allah yaptırdı. Ama bunların itikadında o kadar acayip ki “Ne fark eder? 
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Allah yaptı işte!” dedi. “Peki, kusuruna ne diyeceksin?” “Allah onu öyle yaptı, onu da 
öyle yaptı!” Ona kusur denilmez. Bu böyle olması lazımdır, dedi. Uçağı böyle yaptı. 
Ağacı da böyle yaptı, dedi. Adam dijital ekranda her şeyi seyrediyor, net bakıyor. 
Çünkü Allah’a itimadı var. Eylemi de temiz à bu teslim. Teslim; eylemdir. Tevekkül de 
fikir itibariyle hadiseleri evvellemiş. Tevekkül; Allah canibinden, kudretin azameti 
altında hadiselere bakmaktır (İşârât-ül İ’caz 161). Şuursuz dahi olsa, neticeye 
varmış. Biz yürüyoruz, o dijital ekranda seyrediyor.  
 
Deprem demek ki Mikail as ile alakalıdır. Hadiselere, maddenin kendisine, eşyanın 
kendisine, yani âyât-ı tekviniyeleri dizginliyor, vahy ediyor. İsrafil as hayatı nefes gibi 
aldı, nefes gibi bırakacak. Hayat bu kadar. Bunun adı; üfürmedir, Sur.  
 
Sual: Mikail ile Cebrail’in –tabiri caiz ise- cem olması mi’raç mı oluyor acaba? 
Elcevab: Mi’raç o değil. Dört meleğin insandaki inkişafı nisbetinde mi’raçtır.  
 
Âyât-ı tekviniye       à Mikail as    à Kürs                 à Şuur  à İrade sıfatından 
Evamir-i tekviniye   à Cebrail as à Levh-i Mahfuz  à Akıl    à Kelam sıfatından 
                                      İsrafil as    à Arş                   à Kalb   à Hayat sıfatından 
                                      Azrail as    à Arş-ı Azam       à Ruh   à Kudret sıfatından 
 
Tevhid; Allah’ın birliğidir. Bu doğrudur ama bu kadarcık bir ifadenin sana bir getirisi 
olmaz. Allah’ın dışında olan şu mevcudatta iman-küfür, soğuk-sıcak, karanlık-aydınlık, 
hak-batıl yani zıtların sahibi olan arkadaki Allah tektir à bu ifade daha geniş. Bu zıtların 
sahibine; tevhid denir. Bu sana ne getiriyor? Her şeyin sahibi o olduğu için hiç 
korkmazsın, çünkü dizgini Onun elinde. Tevhid; zıtların sahibi olan Allah. Bu seni 
korktuğundan emin, umduğuna nail eder (dualarımız söylediğimiz gibi). Korktuğumuz 
zıdlar, umduğumuz onun zıddı à bunların sahibi; tevhid. O duada tevhid inkişaf ediyor. 
Zıtları ne kadar ceme getirirsen, mesela zahirde şeytandır, melektir, arkada Mudil ve 
Nur esmasıdır.  
 
Tevhid; bu dördünü (Şuur, Dimağ, Kalb, Ruh) cem edince, Allah insanda taayyün ve 
teşahhus ediyor (Şualar 9). Taayyün ve teşahhus eden kişinin ruhunun arkasına 
geçmesidir, ruhunun arkasına geçiyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Şualar 9: “..o manevî teşahhus, o kudsî taayyün sırr-ı tevhid ile, imanla 
müşahede olunur.” 
 
O dördünü tazammun edince: 1.Kürs à beşer, şerlerle dolu, nefs-i emmare var, nefs-
i levvame var vs. Ama Kürse gelince, beşeriyetten çıkıyorsun, insan oluyorsun. 
Peygamberlerin vazifesi; insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Şu piyasadaki 
insanlar insan değil. Biz de öyleyiz. Yer yer insan değiliz, beşeriz. Ne zaman tefekkür 
ve ilim yaptığımız anda, beşeriyetten çıkıp insan oluyoruz. Üç sıfatımız var ya: 
beşeriyetimiz, ubudiyetimiz, vazifedarlığımız. Mi’raç bak ne oluyor. İnsan olduğumuz 
zaman (yani beşeriyetten çıktığımızda), sonra dimağımız aktiflendiği zaman, kalbimiz 

Bu dördünün 
cem-ül ceminde 
insanda taayyün 
ve teşahhus 
edilmesinde 
mi’racı olur. 
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inkişaf ettiği zaman, ruhumuz inkişaf ettiği zaman à bu dördünü cem edince Kab-ı 
Kavseyne geliyorsun. Mi’raç; ruhla olmuyor! Ruhun arkasına geçiyorsun! 
 
Konu: Ene 
 
Sual: Ruhun arkası nedir? 
Elcevab: Ene ama ene de değil. Ene Risalesine göre emanet ene’dir. Bazı âlimlere 
göre emanet; Kur’an’dır. Üstad, insan ene’yi emanet aldı, diyor. Ene emanetini alan à 
sırr-ı insanî. Mec’ul dediğimiz var ya, yani şu: benim gömleğim diyen ben değil, sahip 
çıkıyor gömleğe. Benim atletim à benim vücudum à benim hayatım à benim aklım 
à benim ruhum. Benim ruhum diyen kim? Ene’dir. Bu ene’yi birisi emaneten aldı.  
 
İnsan benim sırrımdır, Sırr-ı İnsanî ve Ene: Mesela senin bir sırrın var, eşine bile 
demezsin. Başka bir sırrın var, eşine dersin, ona dersin, buna dersin. Ama bir sırrın 
var ki, kimseye demezsin. Allah’ta da böyle. Allah’ın bir sırrı var ki, tek Allah biliyor. 
“Seni en iyi bilen yine Sensin” demiş Allah Resulü asm. Bir sırrı var à Şuunat-ı zatiye, 
sıfat ve esma gibi yaydı. Aslında Allah’ta öyle bir şey yok. Allah var iken hiçbir şey 
yoktu. Şuunat-ı zatiye, sıfat, esma diye bir şey yoktu à tek bir şey vardı. Sonra 
mevcudatın zuhuratını tanımlama adına esma, sıfat denilmiş. Aslında bunlar tek bir 
hakikattı. Allah’ın bir sırrı vardı, mahiyet-i zatiye, Allah’tır ama o bizim bildiğimiz Allah 
değil. Biz esmadaki Allah’ı biliyoruz. Sonra bir sırrı var Allah’ın à Şuunat-ı zatiye, sıfat 
ve esma olarak kendisini belirledi. Bir sırrı var, mevcudatı yarattı. Bu Allah diyor ki: 
“Herkesin bir sırrı var. Benim de bir sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın!” 
“İnsan benim sırrımdır” denilen o, şey de değil, artık o ne ise, o ene’yi aldı. Ruh; 
mahlûktur ve alettir. İnsanın en değerli malı; ruhudur. Bunlar Risalede geçiyor. “İnsan 
benim sırrımdır, ben de insanın.” O zaman ben ve Allah. Allah’ın bende bir sırrı var à 
bendeki O. Peki kim yaptı beni? à Ondaki Ben. Beni yapan, beni meydana getiren 
Allah’ın şuunatı var, sıfatı var, esması var. Bunlar beni meydana getirdi. Beni 
meydana getirene à Ondaki Ben deniliyor. Sırrı ise à Bendeki O. “İyyakene’budu 
ve iyyakenestain” deme makamı bu. Bu, sırr-ı insanî. Bu, ene’nin arkasında. Sırr-ı 
insanî, ene’yi alandır. “İnsan benim sırrındır ben de insanın.” Sakın ruha ben 
demeyesin, çünkü “benim ruhum” diyen ruhun arkasında biri var. İnsana ruh mal olarak 
verilmiş.  
 
Eğer terakki ile nefs-i emareden çıkarsan, ki nefsin yedi tane mertebesi var: şer olana 
emmare denilir, kudsî olana levvame, mülhime, mutmaine, raziye, safiya, natıka. Bu 
altı tanesi hayırdır ve Allah bunlara yemin ediyor. Mülhime, mutaminneye gelirsen, 
Kürs’desin. Kürs; hakikatıdır. Sonra eğer kalbdeki hassasiyet inkişaf ederse, Arş’tasın. 
Dimağını yönetirsen, Levh-i Mahfuz’dasın. Ruhta latifeler var. Şuunat-ı zatiyenin 
Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, Sürur, Şevk, Lezzet, Memnuniyet, İftihar 
var. O latifelerinin ceminden inkişafında artık Arş-ı Azam’dasın. Levh-i Mahfuza 
Resulullah asm Cebrail as ile geldiğinde “Bir adım daha atarsam, yanarım” dedi Cebrail 
as. Resulullah asm burada dimağını bıraktı. Kürse geldiğinde beşeriyetini bıraktı. Arşa 
geldiğinde kalbini bıraktı. Levh-i Mahfuza geldiğinde dimağını bıraktı. Arş-ı Azama 
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geldiğinde de ruhunu bıraktı. Kab-ı Kavseyn’e geldi, bırakacak bir şeyi kalmamış. Peki, 
nedir o? Ben kimim o zaman? Tanımlaması şu: Bırakacağın bir şeyin 
kalmamasıdır! O, ben’im.  
 
Benim gömleğim, gömleği çıkart, çıkartabilirsin. Benim aklım, aklı boşalt. İçini boşalt. 
Tabirlerin içini boşalt. Bloke etmesin seni. Benim ruhum, bırak onu da. Kab-ı Kavseyn; 
imkân ve vücub ortasıdır. Her şeyini bıraktın, vacib mi oldun? Hayır! Mahlûk musun? 
Değilim! Çünkü mahlukiyeti bıraktım. Ama hâşâ vacib de değilim. Onun adı à Kab-ı 
Kavseyn. Nedir peki o Kab-ı Kavseyn? Bırakacaklarının kalmama makamı! 
Makamsız makam. Makam da yok zaten. İmam-ı Rabbanî Hz. diyor ki: “Levh-i 
Mahfuzdan çıkıp Arş-ı Azama doğru geçmişse, konuşamaz.” Hala ben Arş-ı 
Azam’dayım diye konuşuyorsa Levh-i Mahfuz’dadır diyor. Mi’raçta ilk önce kelamına, 
sonra rü’yetine mazhar oldu Resulullah asm. Sakın karıştırmayın. Bırakacağın 
kalmadığı şeysiz şey (tanımlayamıyorum artık onu), Ene de değil. Beni alan, yani 
Ene’yi de alan.  
 
Sual: Mahlûk olmayınca, vacib olmuyor mu o zaman? 
Elcevab: Olmuyor işte. Muhyiddin-i Arabi ama karıştırdı. Risale-i Nur’da Kab-ı 
Kavseyn; imkân ve vücub ortasıdır diyor. Vücub à vacib demek. Kab-ı Kavseyn hâşâ 
vacib değil. Mesela Şualar 9’da “taayyün ve teşahhus ediyor” deniliyor.  
 
Sual: Taayyün ve teşahhus; tecelli, tezahür manasında mı? 
Elcevab: Evet. Ama en azam derecede. Şöyle düşün: Aynadaki güneş, güneş midir? 
Hayır. Değil midir? Hayır! Ama aynayla karıştırma! Muhyiddin-i Arabî’nin hatası ne 
olduğunu Latif Nüktelerde çok açık söylüyor. Aynadaki güneş o kadar taayyün ve 
teşahhus etti ki, ayna gözükmedi. Buna (aynaya) ben demiş. Aynanın önünü, arkasını 
kuşatınca, o kadar şiddetli güneşi gösteriyor ki ayna, o aynaya baktığında ayna 
gözükmez. Sadece güneş gözükür. O zaman işte ona ayn-ı güneş demiş. Yani Vahdet-
ül Vücud meşrebinin sebebi: aynadaki ile aynayı tefrik edememek ve aynada olanı 
ayna zannetmekten kaynaklanmış. Tefrik ettiğin an à hakikattır. O zaman ben à 
O’yum değil. Ona taayyün ve teşahhus etmiş, en azam şekilde. Ayn-ı zahirde à 
hakikatı görmüş.  
Kab-ı Kavseyn; bırakabileceklerinin kalmaması.  
 
Nokta-i Nazar: Emirdağ Lahikası 1-176 da: “Çünkü küllî hakikat-ı Muhammedîye hem 
hayatın hayatı, hem kâinatın hayatı, hem İsm-i A’zam’ın tecelli-i a’zamın mazharı..” 
deniliyor.  
 
Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149 da da söylüyor. “Nasıl Geylanî o sözü söyledi?” demişler. 
“Şanım ne kadar yücedir. Zatımı tenzih ederim.” demiş Geylanî ama sonra tashih 
etmiş. “Öyle de Gavs-ı Geylanî, o harika kasidesinin tazammun ettiği ezvak-ı 
fevkalade, Hazret-i Şeyh’in sırr-ı azîm-i Ehl-i Beyt’in irsiyetiyle Âl-i Beyt’in şahs-ı 
manevîsinin makamı noktasında ve Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatü Vesselam’ın 
verasetiyle Hakikat-ı Muhammediyyesinde asm kendini gördüğü gibi, fena-yı mutlak 
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ile Cenab-ı Hakk’ın tecelli-i zâtîsine mazhariyet noktasında, kasidesinde o sözleri 
söylemiş. Onun gibi olmayan ve o makama yetişmeyen onu söyleyemez; söylese 
mes’uldür.” 
 
“Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatü Vesselam’ın verasetiyle” à Muhammedin veraseti 
olmaz. Ahmed; peygamberlik tarafı, resul tarafıdır. Onun için “Risalet-i Ahmediye” ve 
“Mucizat-ı Ahmediye” denilmiş. Geylanî ehl-i beyt olduğundan peygamberin veraseti 
var onda. “Hakikat-ı Muhammediyyesinde asm” à derken Ahmed ile Muhammedi 
ayırıyor. “Hakikat-ı Muhammediyyesinde asm kendini gördüğü gibi” à Ahmed’in 
varisliğiyle öyle terakki etmiş ki, “fena-yı mutlak ile Cenab-ı Hakk’ın tecelli-i zâtîsine 
mazhariyet noktasında” à Allah’ın esma veya sıfatı değil; tecelli-i zatîsine mazhar 
olunca “Şanım ne kadar yücedir. Kendimi tenzih ve tebrie ederim.” demiş. Bu, fenafillah 
makamıdır. Yükselişin adıdır; fenafillah. Eğer yükselip o hakikata mazhar olduktan 
sonra, mi’racını tamamladıktan sonra, yani dönebilirse bekabillah olur. Mesela 
Muhyiddin-i Arabî, Hallac-ı Mansur gibi olanlar fenafillaha mazhar oldular, bekabillah 
olmadılar. Bekabillah; dönmektir. Geylanî ilk önce fenafillah mazhar oldu. Veraset-i 
Ahmediye cihetiyle Hakikat-ı Muhammediyyesinde (Mec’ul’de) kendisini görmüş, aslını 
görmüş, sonra “Zatım ne kadar yücedir. Kendimi tenzih ve tebrie ederim.” Demiş. Bu 
fenafillah. Dönüşü yapabilince, uçak aşağıya inince, piste inmenin adıdır; bekabillah. 
O zaman mi’racı tamamlanmış. Nasıl diyebilmiş onu? Veraset-i Ahmediye cihetiyle bir 
makamı var. O zaman şahsiyetçilik var. Yani gavsiyet ve ferdiyeti zatında toplamış. 
Şimdi ise şahs-ı manevî var, ferdiyetçilik yok. Tabire bak! Veraset-i Ahmediye ile 
(Muhammediye ile değil) terakki ediyor o cihetle. Öyle terakki etti ki, Hakikat-ı 
Muhammediyyesinde (mec’ul) kendini görüyor. Kendini görünce ne oluyor? Tecelli-i 
zâta mazhar oldu diyor. Tecelli-i esma demiyor! Zatî sıfatlar var ya, Allah, Samed gibi. 
Mazhar olunca ne yapıyorlar? “Ol” diyor oluyor. Ölüyü diriltiyorlar. Olmayanı var 
ediyorlar, varı da yok ediyorlar. Hayy ismin mertebe-i azamına mazhar oluyor. Ölü 
tavuğu diriltti. Bu nedir? Tecelli-i zâta mazhar olmuş demektir. Dua da edilmiyor. O 
anda ne diyorsa, oluyor. Dua değil o. Zatı orda taayyün ve teşahhus edince, ne diyorsa 
oluyor. Aynısı Müslümana olacak. Allah burada her yerde ama hiçbir yerde değil, 
istediği olur, istemediği olmaz. İtikadımız böyle. Ama esmadaki Allah. Buna iman 
etmenin bedeli nedir ahirette? Bir anda her yerde olacağız, hiçbir yerde olmayacağız, 
istediğimiz olacak, istemediğimiz olmayacak. Cennette böyle olacak. O isme mazhar 
olacağız. Ama hâşâ tanrı olmayacaksın. Esmanın bu mertebesine mazhar olacaksın. 
İnsanlar zannediyor ki “Bismillahirrahmanirrahim” deki o esmadaki Allah, Mahiyet-i 
Zatiyedeki Allah’tır. Oysa esmadaki Allah ayrı, sıfattaki Allah ayrı, Şuunat-ı Zatiyedeki 
Allah ayrı, Mahiyet-i Zatiye zaten bilinmiyor. Ona âmâ diyor Allah Resulü asm. Allah 
neredeydi kâinatı yaratmadan önce diye Resulullaha soruyorlar. “Âmâ’daydı” diyor.  
 
Sual: Ben kimim ki, Allah-u Teâla Cebrail’i, Mikail’i, İsrafil’i, Azrail’i bana emanet etmiş? 
Elcevab: Şimdi diyeceksiniz ki bu ne diyor ya. Arabayı emanet etti, çocuğu emanet 
etti der gibi Cebrail’i bana emanet etti diyor? Şunu demek istiyor: Beşeriyetim emanet 
değil mi? Ruhum emanet değil mi? Kalb emanet değil mi? Bunları kastediyor.  
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Sual: Mi’raç bahsinde ruh; tecelli-i azam tezahür eder ki yani ruhun camiiyetinden 
bahsediyor. Yani bütün esma-i İlahiyeyi ayine-i ruhunda gösterdi diyor. Gösterdi ve 
gördü. 30.Sözde de ene için hakikatı ve mahiyetinin tarifinde “mümkin, miskin, zılldır” 
deniliyor. O zaman bu ene...? 
Elcevab: Ene netice değil, onu da birisi almış. Ene çünkü emanet olarak verildi, yani 
onu birisi aldı, birisine verildi.  
 
Sual: Kime verilmiş, neye verilmiş? 
Sual: O taayyün ve teşahhus ene’yi aldı, denilebilir mi? 
Elcevab: O işte! Taayyün ve teşahhusun adı à “İnsan benim sırrımdır,” o sırdır 
işte o! O sır ene’yi aldı! Ene’yi alan ene değil! 
 
Sual: Biz hep ene’yi taayyün ve teşahhus olarak biliyorduk? 
Elcevab: O zaman öyle dedik, çünkü böyle, bu şekilde o zamanlar denilemiyordu.  
 
Sözler 535: “Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin 
müteaddid vücuhundan bir ferdi, bir vechi, ene’dir.” 
 
Gök; ruhun simgesidir. Zemin; kâinatın kalbidir. Kalb-Kâbe-Arş-Küre-i arz à aynıdır. 
Dağ ise; dimağdır (peygamberlerin dağı olmuş hep).  
 

• Gök à zemin à dağ 
• Ruh à kalb à dimağ         

 
Bunlar emaneti tek başına alamazlar. Dağa emaneti mi teslim edeceksin? Metnin 
devamında: “Evet ene, zaman-ı Âdemden şimdiye kadar âlem-i insaniyetin etrafına dal 
budak salan nuranî bir şecere-i tuba ile, müdhiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Şu 
azîm hakikata girişmeden evvel, o hakikatın fehmini teshil edecek bir mukaddime 
beyan ederiz. Şöyle ki: Ene, künuz-u mahfiye olan esma-i İlahiyenin anahtarı olduğu 
gibi (11.Söz), kâinatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak muamma-yı 
müşkilküşadır, bir tılsım-ı hayretfezadır.” Künuz-u mahfiye; esmadır. “Ben kâinata 
sığmadım, müminin kalbine sığdım” diye Hadis-i Kudsî var (11.Sözde). İnsan kâinatın 
içinde değil mi? Kâinata sığmayan, insanın kalbine nasıl sığar? O zaman insanın 
kalbinde bir mekânsız mekân var. İnsan kâinatta, kalb da insanda. Kâinata sığmayan 
otomatik olarak kalbe de sığmaz aslında. Kâinata sığamaz, olmaz. İnsana sığdığına 
göre mekânsız bir mekân var. Vücudu yok. Ene’nin vazifesi à esmanın anahtarıdır, 
vahid-i kıyasî yapıyor. Zatı değil ama! Zatı ve şuunatı da değil. Esmanın anahtarı. 
Esmanın perdesiz tecelli ettiği yer; Arş’tır. Kâinat ise; Arş’tan sonradır. Ene; esmanın 
perdesiz tecelli ettiği Arş = Kalb ve aşağısı olanların yani kâinatın anahtarı. 
 
Metnin devamında: “O ene mahiyetinin bilinmesiyle, o garib muamma, o acib tılsım 
olan ene açılır ve kâinat tılsımını ve âlem-i vücubun künuzunu dahi açar.” Ene’nin 
mahiyeti var, bir de hakikatı var. Demek ene açılacak bir yapıdır. Açılırsa ne olur? 
Allah’lık hakikatını açıyor.  

tahammülünden çekindiği 
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Nokta-i Nazar: O zaman her şeyde olduğu gibi ene’nin de mahiyeti, hakikatı, 
kanuniyeti ve suretini bilmemiz gerekiyor ki, hangisini konuştuğumuzu bilelim.  
 

• Ene’nin hakikatı  à Esma-i İlahiyedir. Az önce onu okuduk. Onu açıyor. 
• Ene’nin mahiyeti  à Vücub, onu açıyor.  
• Ene’nin sureti       à Enaniyettir, dışa vuruşudur.  

 
Emirdağ Lahikası 146 da “ruznamedir, takvimdir, haritadır, hulasadır” deniliyor 
enaniyet için. Ene’nin vücud-u haricîsi à enaniyettir. Enaniyetin manası bu makamda 
lügatteki gibi gurur, kibir değil.  Ene’nin kanuniyeti à ruh ve sistemdir. 
 
Metnin devamında: “Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kâinat 
kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle 
insana “ene” namında öyle bir miftah vermiş ki; âlemin bütün kapılarını açar ve öyle 
tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; Hallak-ı Kâinatın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. 
Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır.” Artık 
ene’yi kim aldı denilir mi? onu derste bahsetmeyeceğim. Bil ama bildirme. “Eğer onun 
hakikî mahiyeti ve sırr-ı hilkati bilinse; kendisi açıldığı gibi, kâinat dahi açılır. Sani-i 
Hakîm, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını 
gösterecek, tanıttıracak, işaret ve nümuneleri câmi’ bir ene vermiştir.” İnsanın eline 
vermiş! “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” O insan, bu insan. O sırr-ı insanî işte. 
Külliyatta geçen tabir bu. 
 
Sual: Onun yerine de o kudsî taayyün ve teşahhusdur diyebiliriz diyorsunuz? 
Elcevab: Onun adıdır zaten; taayyün ve teşahhus. 
 
Sual: “Sani-i Hakîm, (insanın) o kudsî taayyün ve teşahhusun eline emanet olarak..” 
diye böyle diyebilir miyiz? 
Elcevab: Evet. Taayyün ve teşahhus Ene’de oluyor. Ene; mekânsız mekân, vücudsuz 
vücud. Ene’nin sureti; enaniyettir. Kanuniyeti; insanın ruhudur. Otomatik kalbi de 
kapsar. Hakikatı; künuz-u esma-i İlahiyenin anahtarıdır. Mahiyeti; Vacib-ül Vücuda 
bakışıdır. Bu ene’yi, sırr-ı insanî denilen.. sırr-ı insanî kelamdır, altını kazarsan; 
ene’deki Allah’ın taayyün ve teşahhus etmesidir. O taayyün ve teşahhusu à sırr-ı 
insanîdir. O alıyor. 
 
Sual: Bu dediklerinizin sır latifesiyle bir ilişkisi var mı? 
Elcevab: Sır aşağıda kalıyor, o başka. Sırr-ı insanî başka. Sır à insanda. O ayrı. 
Allah’ın “benim sırrımdır” dediği ayrı.  
 
Sual: Üstad hep “kalb, ruh, sır” diye sıralıyor ya külliyatta. Acaba bu mertebede bu 
dediğiniz şey ruhun da ötesindeki latifesi olan Sır’la açıklanabilir mi? Yani o seviyede 
midir? 
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Elcevab: O seviyede değil ama oraya götüren yol o. O sır’la sırr-ı insanî’ye gidersin. 
Mesela dimağ ile Levh-i Mahfuza girersin. Kalb ile Levh-i Mahfuza giremezsin. Onun 
yolu bu. Kalb ile Arşa girersin. Arş-ı Azama ruhla girersin. Sırr-ı insanî’ye Sır’la 
girersin.  
 
Ene’nin sureti, kanuniyeti, hakikatı, mahiyeti: 

• Sureti  à Enaniyet  (Sözler 538, 128+Emirdağ 1-146) 
• Kanuniyeti   à Kab-ı Kavseyndir  
• Hakikatı       à Künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiyenin anahtarı 
• Mahiyeti      à Âlem-i vücubun künuzunu açan. (Taayyün ve teşahhusun 

                        cem-ül cemi) 
 
Nokta-i Nazar: Bu sistemi bilince, hangi mertebede konuştuğunu biliyorsun, yoksa 
hepsi birbirine giriyor. Burada böyle diyor, şurada böyle diyor diyoruz. Anlayamıyoruz. 
Aslında bir yerde hakikatından bahsediyor, diğer yerde suretinden bahsediyor. 
 
Kanuniyeti; varlıkta ruhun arkasında, Kab-ı Kavseyndir. İmkân ve vücub ortasıdır. 
 
Nokta-i Nazar: 30.Sözde Ene’nin nübüvvete bakan cihetinde ene’nin mahiyetinden 
bahsediyor, hakikatından bahsediyor, vazifesinden bahsediyor. Sözler 539: 
“Nübüvvetin vechi olan birinci vecih: Ubudiyet-i mahzanın menşeidir. Yani ene, kendini 
abd bilir. Başkasına hizmet eder, anlar. Mahiyeti harfiyedir. Yani başkasının manasını 
taşıyor, fehmeder (taayyün ve teşahhus). Vücudu, tebeîdir. Yani başka birisinin vücudu 
ile kaim ve icadıyla sabittir, itikad eder. Malikiyeti, vehmîyedir. Yani kendi mâlikinin izni 
ile; surî, muvakkat bir malikiyeti vardır, bilir. Hakikatı, zılliyedir. Yani, hak ve vacib bir 
hakikatın cilvesini taşıyan mümkin ve miskin bir zılldir. Vazifesi ise, kendi Hâlıkının sıfat 
ve şuunatına mikyas ve mizan olarak, şuurkârane bir hizmettir.” 
 
Kab-ı Kavseyn; artık bir şey bırakamayacağın makamsız makamdır.  
 
Sual: Ben olan Ben’i bırakamıyor muyum? 
Elcevab: Onu bırakamazsın. Onu bırakırsan, vacibleşirsin. Ene’yi bırakamıyorsun. 
Benim aklım, benim ruhum vs. diyen ben olan ben’i bırakamıyorsun işte. Bırakanla 
bırakılan aynı olduğu için à olmuyor. Bırakabilseydin, vacib olurdun! 
Bırakamadığın için à mahlûksun. Ene vacib değil, mahlûk da değil. Ruh; mahlûktur. 
Akıl; mahlûktur. Kalb; mahlûktur. Mahlukiyetin bittiği, bitirildiği ama kendisi mahlûk 
olmayan, vacib de olmayan à berzahtır. Kabir mesela ne dünyadır, ne ahirettir. 
Çekirdek ağaç mıdır veya hiçlik midir? Karpuz çekirdeğine karpuz parası verir misin? 
Kabre; âlem-i berzah deniliyor. İkisinin ortası. Ene de; vacib ile mümkin arasında 
berzahtır. Benim ruhum à bırak. Benim aklım à bırak. Öyle bir makama geliyorsun 
ki, bırakacağın bir şey yok. Niye bırakamıyor? Çünkü bırakılan da bırakan da aynı. Ene 
sana emanet verilmişti, vahid-i kıyasî olsun diye. Ene’nin terk edemeyeceği makamsız 
makamına à Ene denilir. Artık terk edecek bir şeyi yok. O insandır işte! Bu insandır, 
insan-ı kâmil. İnsanın arkasında insan olmayan sırr-ı insanîdir ki, o oraya geçtiği anda 
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insan olmuyor artık-tövbestağfirullah, ki geçemez. O hadis-i kudsîde Allah’ın dediği 
“İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” İnsanın! Ene’yi alan o. Şunu da ekleyelim o 
zaman: 
 
Ene’nin 

• Sureti  à Enaniyet  (Sözler 538, 128+Emirdağ 1-146) 
• Kanuniyeti   à Kab-ı Kavseyndir  
• Hakikatı       à Künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiyenin anahtarı 
• Mahiyeti      à Âlem-i vücubun künuzunu açan..(taayyün ve teşahhusun  

                        cem-ül cemi (“İnsan benim sırrımdır, ben de insanın”; Sırr- 
                        ı insanî)  

 
Bir ehl-i mütefekkir kardeş şöyle dedi: Tahayyül; âyât-ı tekviniyedir. Mevcudat âyâttır. 
İnsan, mekânsız bir şey hayal edemez. Hayal ettiği şey; mekândır. Tasavvur ise 
ekseriyet-i mutlaka ile varlığı malzeme ederek arkasını düşündüğü için; evamir-i 
tekviniyedir. Dolayısıyla âyât-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyenin cemidir à serbest 
bölge. 
 
Şekilsiz, mekânsız bir şey hayal etmeye çalışın, olmaz. O zaman tahayyül, âyât-ı 
tekviniye ile çalışır. Mesela doğuştan âmâlar hiçbir şey görmedikleri için, hayalleri 
çalışmaz, hayal kuramaz. Çünkü âyât-ı tekviniyeleri yok. Tasavvur da iki şeyle 
çalışıyor: emr-i nisbî ve emr-i itibarîlerle malzeme alıyor ve bunun arkasına geçiyor. 
Varlığın arkasına geçerek ihtimaller-belki-şekk vs. çalıştığı için, bu da evamir-i 
tekviniyedir. Yani yazılımın nihayetsiz düşünce yolları, nihayetsiz manalarından bir 
manasını çekip çıkarak. O zaman tahayyül à âyât-ı tekviniye ile tasavvur à evamir-i 
tekviniye ile çalışıyor. İkisini cem edersek à serbest bölgedir. Âyât-ı tekviniye; Mikail. 
Evamir-i tekviniye; Cebrail. Ruh aşağıda, itikadı oluşturuyor, çünkü varlığın 
arkasındakine itikad ediyorsun. İsrafil de hayatın kendisidir, eylemdir. O zaman:  
 

• İtikad        à Azrail’dir.  
• İltizam      à İsrafil’dir, varlığın kendisidir.  
• Tahayyül à Mikail’dir.  
• Tasavvur à Cebrail’dir.  

 
Dimağın dört meleğe uygulaması budur dedi o kardeş. Tasavvurun nihayetsiz 
düşünme imkânlarını sunduğunu, insanı donukluktan çıkardığını bu kardeşin tefekkürü 
ile örneklendirmek istedim.  
 
Nokta-i Nazar: Çekirdek ağaçtan kopuk değil, ilişkisi yok değil. Çekirdekten ağacı, 
ağaçta çekirdeği aramaktır bu tefekkürler.  
 
Nokta-i Nazar: 15 cm lik bir cetvelle ben 2 metre bir uzunluk ölçebiliyorum. Cetvelim 
2 metre uzunluğunda değil ama katlaya katlaya 2 metreye kadar ölçebiliyorum mesela. 
Cetvelin bir ucuna tahayyül, diğer ucuna da tasavvur desek yani bir ucu âyât-ı 
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tekviniye, diğer ucu da evamir-i tekviniye desek, emaneti alan serbest bölgedir. Ene’nin 
sureti enaniyettir ya, işte o serbest bölgede.  
 
Çok acayip. Muayyenlik yok ya serbest bölgede. Çok doğruya benziyor. Serbest bölge 
ene’nin sureti olabilir, çok benziyor. Enaniyet harita mesela. Haritada her şey gözün 
önünde ama sen hiçbir yerde değilsin. Yani enaniyetin cevelan ettiği yer orası. Serbest 
bölge; on sekiz bin âlemin suretidir demiştik. Sanki serbest bölge ene’nin suretidir, 
çünkü enaniyetin (Sözler 128) ruzname, harita, fihrist, mikyas, mizan, liste, fezleke 
olması serbest bölgeye uyuyor.  
 
Nokta-i Nazar: Fihriste ve mikyas dedik. 12.Söz’de dediği gibi herkes kendi kitabını 
yazacak ya. O nakıştan manaya geçerek kendi kitabını telif edecek. Zaten o 
okuduğumuz enaniyetin sıfatları aslında senin kitabının başlıklarıdır. Hariçte bir şey 
yapmıyorsun ki. Herkes kendi kitabını yazacak. Kendi kitabını yazarken neye göre 
yazacak? Tahayyül ve tasavvurunu kullanacak. Kullandıklarıyla itikadı oluşacak. 
Neticede işin döndüğü zemberek kısmı tahayyül ve tasavvur görünüyor. Yani hususî 
dünyan ile kendi kitabını yazıyorsun. Ruznameni, fihristeni, mizanını kendin 
oluşturuyorsun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serbest bölge emanetin suretidir.  
 
Sual: Tasavvur teklif altına girmiyor. Ama enaniyetten insan mes’ul oluyor? 

Enaniyetin sureti 

Âyât-ı 
tekviniye 

Evamir-i 
tekviniye 

F
e
l
s
e
f
e 
 
y
o
l
u 

N
ü
b
ü
v
v
e
t  
 
y
o
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3. YOL 1. YOL 

2. YOL 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 
• Kişinin şahs-ı manevîsi 
• Cemaatın şahs-ı manevîsi 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an  

İltizam  

İtikad  

Taakkul (berzah) 

(Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 
• Kişinin şahs-ı manevîsi 
• Cemaatın şahs-ı manevîsi 
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Elcevab: Ene’nin dışa vuruşu olan enaniyet, lügat manasındaki gurur, kibir 
manasındaki enaniyet değil. Yukarda saydığımız mikyas, fihriste, harita manasındaki 
enaniyettir. 
 
Sual: Serbest bölge ene’nin mi sureti, enaniyetin mi? 
Elcevab: Ene merkezdir. Enaniyet onun dışa vuruşudur. Enaniyet; liste, fihriste, harita 
vs. İşte serbest bölge de böyle bir âlem. Buraya Ene’nin sureti denilmez. Çünkü oraya 
o zaman çok yüksek makam vermiş oluyorsun. Ene’nin sureti; enaniyettir. Enaniyetin 
suretidir à serbest bölge.  
 
Sual: Orası emaneti teslim alan yerin sureti değil mi? 
Elcevab: O zaman serbest bölgeye enaniyettir diyeceksin. Enaniyet denilmez oraya. 
O zaman serbest bölge enaniyet olur.  
 
Nokta-i Nazar: Ene çekirdektir. Fiile çıkmış hali; enaniyet. O enaniyetin bir menfî ciheti 
var, bir de müsbet ciheti var.  
 
Serbest bölge de ikisini cem ediyor. Menfîsi de burada, müsbeti de burada. İkisinin 
cem hâli. O zaman enaniyetin sureti listedir, fihristedir vs. bunların hepsi serbest 
bölgede var. Buraya nefs-i emmare atıyor zaten.  
 
Nokta-i Nazar: Enaniyetin sureti değil de kendisi çıkıyor ortaya.  
 
Sözler 536: “Kâinat kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, 
emanet cihetiyle insana “ene” namında öyle bir miftah vermiş ki; âlemin bütün 
kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; Hallak-ı Kâinatın künuz-u 
mahfiyesini onun ile keşfeder.” 
 
Cenab-ı Hak ilk önce ene vermiş, sonra enaniyet vermiş. Ene kapıları açıyor. Enaniyet 
ise keşfediyor. Ene keşfetmiyor. İçerisi meyvelerle dolu bir saray var. Anahtar vermiş. 
Kapıyı açtık. İçeriye girdik. İçerde gördüklerimiz, şahid olduklarımız, yediklerimiz, 
içtiklerimiz anahtara benzemiyor. Anahtarla saraya girdik.  
 
Ene namında bir miftah vermiş. Verince ne oluyor? Ene ile âlemin bütün kapıları açılır. 
Sonra tılsımlı bir enaniyet vermiş. Ene değil bu, enaniyet vermiş. Enaniyet; mizan, liste, 
fihriste, harita vs. Bunu verince ne oldu? Ene verince, âlemin bütün kapıları açıldı. 
Enaniyet verince ne oldu? Hallak-ı Kâinatın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. 
 
Sual: Enaniyetin içinde kâr da var, zarar da var değil mi? 
Elcevab: Evet, ikisi de var. Ene’de öyle bir şey yok. Ene’de zıtlık yok. Ama enaniyette 
zıt var.  
 
Nokta-i Nazar: Siz hep şöyle derdiniz: Sır; zıtları bir arada tutan. Tılsım; değiştiren, 
dönüştüren. Enaniyet ile ene’yi aralıyoruz. Ene dönüşüyor. Dönüşen Ene. 
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Çok güzel. Sır; zıtları dönüştürmeden değiştirmeden bir arada tutan à Tevhid yani. 
Birbirine dönüştürmeden ama tutan. Bu tevhid. İman-küfür, hak-batıl. Bu sır. Zıtları 
zatında tutuyor. Sır sahibi bu. Tılsım ise; dönüştüren. Zıtları cem eden à ene. 
Dönüştüren à enaniyet. Çünkü enaniyette iki yön var. Mana-yı ismî ve mana-yı harfî. 
Ama ene’nin mana-yı ismî ve mana-yı harfîsi yok. Ene; cevherdir. Enaniyet; vücud-u 
haricîsidir. Enaniyetin; mana-yı ismî ve mana-yı harfî diye iki yönü var.  
 

• Ene à Enaniyet   à Mana-yı ismî 
                               à Mana-yı harfî 
 

• Sır      à Zıtları zatında cem eden 
• Tılsım  à Zıtları birbirlerine dönüştürüp değiştiren 

 
Ene’de mana-yı ismî ve mana-yı harfî yok, sistemdir. Enaniyet ise; mana-yı harfî ve 
mana-yı ismî ile değişiyor. Enaniyete baktığımız zaman listedir, fihristedir, haritadır vs. 
Harita da meyhane de var, cami de var. Yani hak-batıl hepsini cem etmiş. O zaman 
serbest bölgede sureti ene değil, enaniyet gözüküyor. Cami de var, meyhane de var. 
Ene’nin yönü à Zattır. Enaniyetin yönü à mevcudata bakıyor. Adeta birisi nur, birisi 
mana. Direk ene’yi verse, enaniyeti vermese olmuyor. Çünkü sana mevhum 
rububiyetini anlamak için enaniyeti vermiş. Mec’ul’de, Ene’de iki yön var: mana ve nur. 
Mevcudata à nur tarafı bakıyor. Zata à mana tarafı bakıyor.  
 

• “Ene”nin mevcudata bakan tarafı à Enaniyet 
• “Ene”nin Zata bakan tarafına        à Sırr-ı insanî 

 
Nokta-i Nazar: Sözler 536: “İşte Cenab-ı Hakk’ın ilim ve kudret, Hakîm ve Rahîm gibi 
sıfat ve esması; muhit, hududsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne 
oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyle ise hakikî nihayet ve hadleri olmadığından, 
farazî ve vehmî bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar.” 
 
Vehim à tasavvurda, serbest bölgede! Sarahaten söylüyor.  
 
Devamında: “Kendinde bir rububiyet-i mevhume, bir malikiyet, bir kudret, bir ilim 
tasavvur eder; bir had çizer.” Tasavvur eder! Tasavvur; serbest bölgede. “Onun ile 
muhit sıfatlara bir hadd-i mevhum vaz’eder. “Buraya kadar benim, ondan sonra 
onundur” diye bir taksimat yapar. Kendindeki ölçücükler ile, onların mahiyetini yavaş 
yavaş anlar.” Ölçücükler: tahayyül ve tasavvurdaki âyât-ı tekviniyeler ve evamir-i 
tekviniyeler, zanlar, bilgiler, şek, malumatlar. Allah’ın ilmi var, benim bilgim var. 
 
Nokta-i Nazar: Ene; enaniyetiyle serbest bölgede icraat yapıyor. 
 
Aynen, harika.  
 

(Sır)  (Tılsım) 
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Sual: Ene’nin içinde zıtlar yok dediniz. Fakat Sözler 539: “Ene’nin bir vechini nübüvvet 
tutmuş gidiyor; diğer vechini felsefe tutmuş geliyor.” deniliyor. Bu zıtlık değil mi? 
Elcevab: Zıtlıktır. Bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder. Bu Ene’nin suretinde, 
dışarıya çıkışında. Mesela bizim doktor diyoruz. Bizim âlemimizde ayrıdır, 
akrabalarının âleminde, nazarında ayrıdır. Bizim nazarımızda senin beşeriyetin yok, 
dimağ dersindeki muhatabiyetimiz var, kardeşimiz oluyor. Bir yerde enaniyeti devre 
dışı yaparak ene’nin zuhuratlarından bahseder. Mesela Allah insana akıl vermiş, istidat 
vermiş, ihtiyaç vermiş, meyil vermiş, uçağı yaptırmış. Hafız bunları devre dışı yaparak 
“Allah yaptı” diyor. Yani onlara ne takılıyorsun, o yaptı diyor. Onun dediği ene, ben ise 
araya enaniyeti soktum. Senin okuduğun o cümlede icmal etmiş. Yapısında zıtlar var 
ama daha dönüştürmemiş. Celalî ve Cemalî; zıtlar dediği o. Ene’nin zatında Cemal ve 
Celal var. Birisi Cennet, diğeri Cehennem. Ama arkasında öyle bir şey yok yani. 
Şeytan; Mudil esması. Melaike; Nur esması. Burada zıt iken arkada esma. Arkada 
zıtlar var ama çatışan bir zıtlık değil. Birbirini tanımlayandır.  
 
Nokta-i Nazar: İçerde çatışmıyor ama dışarda çatışıyor. Yani çekirdekte çürük meyve 
de var sağlam da var. Dışarıda ayrılıyor. Ama içerde öyle bir şey yok. 
 
Aynen. Mesela çekirdeği toprağa attın, Mayıs 1 de yaprak verdi. Otuz sene sonra 
verdiği yaprak ile ilk verdiği yaprak arasındaki zaman zahirde otuz sene. Ama 
çekirdekte başı ve sonu aynı olduğu için, tarih yoktur.  
 

• Sır     à Zıtları zatında cem eden (Celal-Cemal-Kemal) 
• Tılsım   à Zıtları birbirlerine dönüştürüp değiştiren 

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

ENE 

Nur-u Muhammedî asm 

Enaniyet  

Sırr-ı insanî 



89.ENE-ENANİYET-SERBEST BÖLGE____________________________________ 

 684 

3. YOL 1. YOL 

2. YOL 

1. Şeytan 
2. Kafir cinler 
3. Ervah-ı habiseler 
4. Mevadd-ı şerireler 
5. Kişinin şahs-ı manevîsi 
6. Cemaatın şahs-ı manevîsi 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an  

İltizam  

İtikad  

Taakkul (berzah) 

(Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 
 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 
• Kişinin şahs-ı manevîsi 
• Cemaatın şahs-ı manevîsi 

 

 
Sır’da; Cemal, Celal, Kemal var. Tılsımda; zıdlar yok artık, dönüşüm var. Kaliteli olan 
Sır’dır. Hem birbirine zıt bir şeyi tutacaksın, hem hiç birisi olmayacaksın. Sır bu. Tevhid 
de hak-batıl, doğru-yanlış, karanlık-aydınlık zatında tutuyor ama kendisi tuttuklarına 
hiç benzemiyor. Sır; zatında zıtları cem etmiş ama dönüşüm ve değişim yok. Tılsım 
ise; değiştirmiş.  
 
Nokta-i Nazar: Sözler 537 de dimağı anlatıyor: “…o elif’in “iki yüzü” var. Biri hayra ve 
vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Vereni kabul eder, kendi icad edemez. O 
yüzde fail değil, icaddan eli kısadır. Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider.” à bu 
tam taakkul. Hem nübüvvet hem felsefe yolunun kavşağı çünkü.  
 
“İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve iz’an eden ve ona göre hareket eden Kadefleha 
menzekkaha beşaretine dâhil olur.”à arkasına geçiyor. “Emaneti bihakkın eda eder…” 
diyor. Emaneti üstüne almış, yani serbest bölge à emaneti. Taakkul emaneti aldı, 
bihakkın ifa eder. Bu, ene’nin dimağdaki uygulanışının taakkuldeki adıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nokta-i Nazar: Mevhum rububiyet, zahir malikiyet bizim serbest bölgemizde, hususî 
dünyamızda var. Rububiyeti, malikiyeti ölçmek için verilmiş.  
 
Nokta-i Nazar: Müsbette tahayyül ve tasavvurda kalıyor ama menfîde itikada gidiyor, 
mesul oluyor. 
 

Serbest Bölge 
• Herkesin hususî Rabbini oluşturuyor 
• Beşeriyet  
• Enaniyetin sureti 
• Mevhum rububiyeti 
• Zahir malikiyeti 
• Mana-yı ismî ve mana-yı harfînin 

bulunduğu... 

Âyât-ı 
tekviniye 

Evamir-i 
tekviniye 
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Nokta-i Nazar: İkisinde de itikada gidiyor. Birinde batıl itikad, diğerinde hak itikad. Batıl 
itikadda, tahayyül ve tasavvurunu itikadlaştırıyor. Tahayyül ve tasavvuru itikad 
zannediyor. Serbest bölgede mevhum ama itikadda artık mevhum olmuyor. “Öyledir” 
diyor, “Benimdir”. Tahayyül ve tasavvuru onun itikadı haline geldi. Bizimkinde mevhum 
rububiyeti bırakıyor, terk ediyor ve ubudiyeti takınıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Terkte tasdik var. Doğruyu tasdik etti, iz’ana çıktı. Orda teke düştü.  
 
Sual: Oradan sonra mi’racı mı oluyor? 
Elcevab: Mi’raç; terk edeceğin bir şeyin kalmaması demektir. Mi’racı o zaman 
tamamlar. Şu anda biz ne yapıyoruz? Bunları tanımlıyoruz gibi gözüküyor. Aslında 
bunları konuşarak, tanımlayarak bunun dışına çıkıyorsun. Bunun dışına çıkmazsan, 
bunu konuşamazsın. Şu anda taakkulün tefekküründeyiz. Tefekkür; yanında kimse 
olmazken kendi şahid olduğun şey değildir. Şu anda yaptığımız tefekkürün kendisidir. 
Mütalaa à kişinin kendi çalışması. Herkes çalıştığını ortaya koyması à müzakeredir. 
Müzakere; tefekkürün kendisidir. Fikir; yoldur. Tefekkür; fikre ruhunu koydu. Yani 
ruhunu fikre koydu, yola koydu. Tefekkür ille böyle kendinden geçip, kendin şahid 
olduğun değil. O da tefekkür ama tefekkürün kalitesili budur à müzakere-i ilmiyedir, 
sohbet-i ihvandır, sohbet-i Resulullah’tır.  
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölgede mana-y ismiyle mana-yı harfî beraber var. Aşağı taraf 
geçtiği zaman nübüvvet yolu à mana-yı harfî, felsefe yolu à mana-yı ismî.  
 
Zahir ismi à ağaç. Onu yorumladığın zaman à mana-yı ismî ve mana-yı harfî diye 
ayrılır. Mesela 12.Sözde kitap verdi. Kitap; zahir, herkese eşit. Onu kişi yorumlarsa, 
mana-yı ismî, mana-yı harfî diye ayrılıyor. Allah hesabına bakarsan; mana-yı harfî 
oluyor. Mevcudat hesabına bakarsan; mana-yı ismî oluyor. Serbest bölgede ikisi de 
var. Üniversite diplomasında ilkokul diploması da var olduğu gibi; mana-yı harfiye 
geçince, mana-yı ismî yok olmuyor. Onu da barındırıyor. Mana-yı ismî yok olsa, insan 
mutlak olur. Mana-yı harfîye geçebilmesi için, bir şeyden sıyrılmış. Mesela ahirete 
doğmak için, buradan çıkmak lazım. Dolayısıyla mana-yı harfî sonucuna varmışsa, 
yani “Allah da böyle yaptı” yı nasıl dedi? “Ben böyle yapmıştım” ile dedi. Bunu 
barındırıyor ama buradaki zahirî malikiyetini, zahirde bakınca malikim, onu vahiyle 
terbiye olmuş bir kafayla baktığın zaman à mana-yı harfîye geçtin. Yani mana-yı 
harfîye geçtiğin zaman mana-yı ismî yok olmuyor. Onu basamak yapıyorsun, sana 
zenginlik katıyor. Mana-yı ismîde olan, yani zahirde kalanda mana-yı harfî yok. Mana-
yı ismîyle çiçeğe bakan biri onu Allah’a vermez. Bunda mana-yı harfî yok. Müslüman 
ise mesela eve ilk önce mana-yı ismîyle bakar: “Bu evi ben yaptım.” Yani mevhum 
rububiyeti, zahirî malikiyetini görür. Sonra Kur’an ona: “Senin değil! Yapan sen 
değilsin!” diyor. Bu sefer kusuru deruhte ediyor. Bendeki o Bakî ismi bana değilmiş, 
Bakî’yi anlamak içinmiş. O Bakî ismini kendime döndürdüğüm zaman kendime beka 
veriyorum. Ama ölüyor. Peki, ne kadar azap çekeceğim o zaman? Kendime o Bakî 
esmasını kendime yorumlarsam, kendime döndürürsem, o şiddette ölüm korkusu 
çeker. Ölüm korkusu; Bakî-i Hakikînin o esmasının yönünü kendine çevirdi. Kendine 
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bakilik verince, ölüm ile sonsuzluk kadar azap çekiyor. Aslında sana Bakî esmasını 
vermesi, Onun bekasını anlamak için. Bekasını sana nasıl anlatacak? Kendine bakilik 
verdi ama sivilce çıktı, ayağı ağrıdı. Baktı ki bu değilmiş. Kendi zahirî bakiliğine verdi. 
Baktı ki, çürükmüş, esassızmış. O zaman hakikîye çeviriyor. Eline mana-yı ismiyle 
bakınca adamın başka bakışı yok, bitiyor, Kur’anî bakış değil. Başka bir insan da zahire 
bakıyor ve buna Kur’an geliyor. Mevcudatın zahirîne bakıyor, ki zahirî malikiyeti var, 
mevhum rububiyeti var. Sonra Kur’an onun nazarını mana-yı harfîye çeviriyor. Mana-
yı harfiyle bakınca, Allah’a veriyor. Bu mana-yı harfînin içerisinde mana-yı ismîyi de 
barındırıyor ama mana-yı ismî mana-yı harfîyi barındırmıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Diyelim ki bir insan İslam’a, Kur’an’a muhatab. Ene meselesine 
30.Söz’le bakmadığı zaman ister istemez kendine mana-yı ismiyle bir malikiyet, bir 
rububiyet verecek. Sonra 30.Söz’e muhatab oldu ve mana-yı ismî ve mana-yı harfî 
meselesini öğrendi. Cenab-ı Hakk’ı tanımak hususunda, Onun malikiyetini, 
rububiyetini bilmek hususunda sen zahirde kendine bir malikiyet vererek tanıyorsun. 
Ondan sonra o mevhum haddi de sana bozduruyor. Hakikata muhatab olmadığı 
zaman adam ister istemez mana-ı ismiyle bakıyor. Sonra seni değiştirdi. Sen nurcu 
olmadan önce mana-yı ismî, mana-yı harfîyi bilmiyordun. Sadece mana-yı ismiyle 
bakıyordun.  
 
Peki, o daha önceki bakışını unuttun mu? Onlar hala duruyor.  
 
Nokta-i Nazar: Onları değiştirdin ama artık sen. Bitmiyor ama değiştirdin. Onunla amel 
etmiyorsun, onunla itikad etmiyorsun.  
 
İşte o zaman Sır’ra dönüştün. Sır ne idi?  
 
Nokta-i Nazar: O mana-yı ismî, tahayyül ve tasavvurunda daima duruyor. Devamlı 
kullanıyorsun onu.  
 
Kullanamazsan, zengin olamazsın zaten. Ne kadar dönüşüm yaparsan à Sır’ra 
dönüşüyorsun. Zıtlar duruyor. Nasıl duruyor? Tılsım; zıtları birbirine dönüştürdü, 
değiştirdi. Değiştirince à Sır’ra dönüştün. Sır’ra kadem bastın. Sır; zıtları barındırıyor. 
Celal, Cemal, Kemal’i barındırıyor. Kendisi nedir? Hiç birisi değildir. Olayın arkasına 
geçtin.  Tılsım ise; dönüştürüyor. İnsan acayip! Mesela biz önceden bilmiyorduk, mana-
yı ismiyle ağaca bakıyorduk. Ağaç verdi, yağmur yağıyordu. Nurları okuduk, muhatab 
olduk. Bu kadar bedihî bir şeyi anlayamamışım. Sonra anlayamadığım için 
anlamlandıramamışım bütünü. Anlamlandırmak, bütünlüğün ifadesidir. Anlamak; 
şahsın ifadesidir. Anlayamadım. Sonra anladım deyince, kâinatı bütün görüyorsun 
(fotoğraf gibi) à onun adı da anlamlandırmak.  
 
Biz ilk önce mana-yı ismiyle bakıyorduk. Ağaç vs. Sonra baktık ki Allah’ın esmasıdır. 
Yani sonra tılsıma dönüştü. Mana-yı harfî ile mana-yı ismîyi cem etti ama ikisi olmayan 
à Sır. Tılsım da teklik var. Tılsım à mana-yı ismî, mana-yı harfîdir.  
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Kafir 
Mana-yı ismî 

Mümin 
Mana-yı harfî 

2. YOL 

• Şeytan 
• Kafir cinler 
• Ervah-ı habiseler 
• Mevadd-ı şerireler 
• Kişinin şahs-ı manevîsi 
• Cemaatın şahs-ı manevîsi 

Tasdik 

İz’an 

İltizam 

İtikad 

Tasdik  

İz’an  

İltizam  

İtikad  

Taakkul (berzah) 

(Serbest Bölge) 
Tahayyül & Tasavvur 

• Allah 
• Melekleri 
• Müslüman cinler 
• Ervah-ı aliyeler 
• Mevadd-ı Aliyeler 
• Kişinin şahs-ı manevîsi 
• Cemaatın şahs-ı manevîsi 

 

 
• Sır   à Zıdları zatında cem eden (Celal-Cemal-Kemal) 
• Tılsım à Zıdları birbirlerine dönüştürüp değiştiren, mana-yı ismî mana-yı 

harfe dönüşmüş hali.. 
 
Nokta-i nazar: Cenab-ı Hak bize cüz’î ilim, irade, kudret, sem, basar vermiş. Bunları 
nereye vermiş? Verdiği bir şey yok. Hepsi tasavvurda. Öyle olduğu için zaten 
tasavvurda sorun yok. Orda kesip biçiyoruz. Tasavvur-u küfür küfür değil. Tasavvur-u 
şirk şirk değil. Tasavvurumda cüz’î ilmim var diyorum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Nereye kadar Cennet ve Cehennemi de içine alacak şekilde Kürs’e kadar inkişaf, 
ondan sonra inbisat var değil mi? 
Elcevab: Kâinat kadar inkişaf var, yani Arş’a kadar. Ondan sonra inbisat var. 
 
Sual: Kâinatın tamamını serbest bölgeye sığdıramaz mıyız? İnkişaf olan yer serbest 
bölge, sonrası inbisat diyebilir miyiz? 
Elcevab: Çok ilginç! Hiç düşünmedim ama çok garip. Kâinatın çekirdeği serbest bölge. 
İnkişaf ile inbisat farkı şu: Oku çektim, attım. Noktadan noktaya à inkişaf. İnbisat ise; 
sesim gibi her yeri kuşatarak gidiyor. Dolayısıyla inbisat inkişafı içine alır. Ama inkişaf 

Serbest Bölge 
Ø Herkesin hususî Rabbini oluşturuyor 
Ø Beşeriyet  
Ø Enaniyetin sureti 
Ø Mevhum rububiyeti 
Ø Zahir malikiyeti 
Ø Mana-yı ismî ve mana-yı harfînin bulunduğu.. 
Ø Cüz’î ilim, irade, kudret, sem, basar verilmesi 

Âyât-ı 
tekviniye 

Evamir-i 
tekviniye 

F
e
l
s
e
f
e 
 
y
o
l
u 

N
ü
b
ü
v
v
e
t  
 
y
o
l
u 

fanidir,  
mefkuddur,  
hâdistir,  
madumdur 

şahiddir, 
meşhuddur, 
vâciddir, 
mevcuddur 
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inbisatı içine almaz. Noktadan noktaya oku attım à inkişaf. Sesim de gidiyor bir 
noktaya (inkişaf) ama kuşatarak gidiyor (inbisat).  
 
Nokta-i Nazar: Cüz’î ilim, irade, kudret, sem, basar verilmesi à hepsi zahirde. Benim 
bir gücüm var, bir kudretim var diyorum ama aslında o benim değil, o tasavvurumda. 
Adeta Cenab-ı Hak şöyle diyor: “Tasavvurunda olsun, ölç, tart, sorun yok. Ama aşağıya 
indirme.”  
 
Nasıl ki sporcularda konsantre ile veya öfke veya şehvet vs. o olmayan güç çıkıyor, 
aynen işte bu serbest bölge. Serbest bölge à güç. Aşağısındaki meratibleri aktif 
ediyor. Çünkü iltizam; fiil. Tefekkürle iltizamı aktif ediyor. Güç. Sonra konsantre oluyor, 
hop diye mermeri kırıyor. Aynen kardeşimizin dediği gibi “zahirde sorun yok” diyor 
Cenab-ı Hak. “Tasavvurda ne yaparsan yap: ölç, biç, kes, doğra.” İzin veriyor.  “Ta ki 
benim mutlakiyetimi anlayasın.” Hatta tövbe Allah yaratır, var olanı da yok eder. 
Serbest bölgede aynı zamanda Hâlık ismi yok eder, var eder. Olmayanı var eder. Orda 
adem de var, tekvin de var, on sekiz bin âlemin suretidir.  
 
Nokta-i Nazar: Sözler 128: “Senin hayatına verilen cüz’î ilim ve kudret ve irade gibi 
sıfat ve hallerinden küçük nümunelerini vahid-i kıyasî ittihaz ile, Hâlık-ı Zülcelal’in sıfat-
ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen cüz’î iktidarın 
ve cüz’î ilmin ve cüz’î iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından, şu kasr-ı âlemin 
senin hanenden büyüklüğü derecesinde, şu âlemin ustasını o nisbette Kadîr, Alîm, 
Hakîm, Müdebbir bilmek lazımdır.” 
 
Vahid-i kıyasî à serbest bölgede, tasavvurda. Çünkü tasavvurun içerisinde emr-i nisbî 
ve emr-i itibarî var ve bunların cemi à vahid-i kıyasîdir. Emr-i nisbî; dışarıdan alma 
kabiliyetimiz. Emr-i itibarî; alınanı içerdeki örf, an’ane, kültür, gelenek vs. lerimizle 
harmanlama özelliğidir. İkisini cem etme haline; vahid-i kıyasî deniliyor.  
 
Nokta-i Nazar: Mesnevi-i Nuriye 52: “Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim 
kâinatın mâlikidir. Fakat kendime mâlik nazarıyla bakıyorum ki, Mâlik-i Hakikî’nin 
sıfatını ve sıfatların bir derece mahiyetini ve hududunu bileyim. Evet mevhum, 
mütenahî hududum ile Mâlik-i Hakikî’nin sıfatlarının bir cihette gayr-ı mütenahî 
hududunu bildim.” 
 
“Bileyim” à bilgi tasavvurda. İlim; tasdikte. Serbest bölgeyle ene risalesini okumak çok 
acayip.  
 
Nokta-i Nazar: Serbest bölge sanki cüz’îlerin olduğu yer. Oradan küllîlere geçiyorsun.  
 
Aynen. Vicdanınıza soruyorum: Serbest bölge ile 30.Söz yani Ene okunsa, biter mi 
şimdi? 
 
Nokta-i Nazar: Enaniyetin mana-yı ismî cihetinde şirkin envaı çıkıyormuş.  
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Çünkü çok tehlikeli bir şey yapıyoruz orda. Küfrü, dalaleti, şirki tasavvur ediyoruz. Bu 
çok tehlikeli bir şey. “Allah iki tane olsa” vs. gibi şeyle tasavvur ediyorum. Allah hiçbir 
şey demiyor buna. Bir şey demiyor ama bu sabitleşirse, ortalığı yıkar.  
 
Nokta-i Nazar: Mesnevi-i Nuriye 130: “İnsan seyyiatıyla, Allah’a zarar vermiş olmuyor. 
Ancak nefsine zarar eder. Mesela: Hariçte, vaki’de ve hakikatte Allah’ın şeriki yoktur 
ki, onun hizbine girmekle Cenab-ı Hakk’ın mülküne ve âsârına müdahale edebilsin. 
Ancak, şeriki zihninde düşünür, boş kafasında yerleştirir. Çünki hariçte şerikin yeri 
yoktur. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor.” Serbest bölgeye “boş kafa” 
da yazabiliriz. 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 478: “..mana-yı ismiyle fanidir, mefkuddur, hâdistir, madumdur. 
Fakat mana-yı harfiyle… şahiddir, meşhuddur, vâciddir, mevcuddur.”  
 

• Mana-yı ismî  à kafirde 
• Mana-yı harfî à müminde 

 
Sual: Vicdanda da şehid mi oluyor? 
Elcevab: Buna şahid olunca, vicdaniyata geçiyor. Adam şahid olduğu için, şehid 
oluyor. Yaşarken şehid oluyor. Ama biz surette şehid ölene diyoruz. Öldükten sonra 
şehid olsa ne olur? Bize şehid yaşarken lazım. Şahid olursam, şehid olurum.  
 
Hazır olandan bizde yaptığı tesirin adı huzurdur.  
 

Biz bizdeydik… 
Biz bize geldik… 

Bizi bizden mi sorarlar? 
 
Sen seni oku… 
 

Ben ben diye yazdımsa da  
sensin yine ol ben 

Hiçten ne çıkar, hem bana  
benlik yine senden 

 
 
29.09.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
 
 



  

 Hava gibi 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ 90 
Sırr-ı insanî ve Hayal 17 
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Her şeyin sureti serbest bölgede. Niyetin de sureti orda. Tasavvur; zan, şek, belki, 
şüphe, ihtimal, bilgi, malumat, düşünceler, vehimler, marifet, kâinatın ilmî sureti.  
 
Son dersin özeti: Sözler 171’de; 
 
“Küre-i arz, 
        hareket ve   à vahye ve       mazhar olarak emir tahtında depreniyor. 
        zelzelesinde   à ilhama          Bazen de titriyor.”  
 
-Hareketi vahiyle, zelzele ilhamla oluyor.  
-Bunları Mikail as’ın yaptığını… 
-Vehim cinlerden, vesvese şeytanlardan olduğunu… 
-Tefekkür; Furkan’ı Kur’an’a, Kur’an’ı Furkan’a çeviren mekanizmadır. 
-Soru sormak, kapıyı çalmaktır. Çalmayana “ne istiyorsun” denilemez, sorulamaz. 
-Soru sormak aynı zamanda yola fener tutmaktır. 
-2.Şua’da İsrafil, kâinatın vücud-u haricîsi olduğunu söylüyor. 
-Mikail, hadise ve varlık hareketlerinin mümessilidir. Hadise ve varlık ayrı şeydir. 
Hadiseler, varlığın dışındadır. Yani hayat sahiplerinin sebeb olduğu hadiseler. 
-Azrail, ruhların mürebbisidir. 
-Şuur, nefsin yedi mertebesinin insanda aktifliğinin adıdır. Bunların bütünlüğüdür. 
Bunları ne kadar bütünlüğe getirirsen, o kadar şuurun artar.  
-Âyât-ı tekviniye Mikail as’a ve Kürs’e bakar. İnsanda şuur, sıfat olarak irade. Âyat-ı 
tekviniye mevcudattır. O da ayettir. Onun vahiy mümessili Mikail as’dır. 
-Evamir-i tekviniye Cebrail as’dır, Kur’an’ın mümessilidir. Âlem itibariyle Levh-i 
Mahfuz’dur. İnsanda Kelam. 
-İkisinin yani âyât-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyenin hulasasında à enaniyet cevelan 
ediyor. Gurur, kibir manasındaki enaniyet değil bu. Ruzname, takvim, harita vs. olması. 
-İsrafil as âlem itibariyle Arş’tır. İnsanda kalbdir ve hayattır. Hayat; sübutî sıfattandır.  
Âyât-ı tekviniye İrade sıfatından, Evamir-i tekviniye Kelam sıfatından, İsrafil as kalb 
hayat sıfatından, Azrail as âlem itibariyle Arş-ı Azam, insanda ruh, Cenab-ı Hakk’ın 
Kudret sıfatından. 
-Bu dördünü yani âyât-ı tekviniye, evamir-i tekviniye, İsrafil as ve Azrail as cem 
edersek, bu dördünün cemi insanda Cenab-ı Hakk’ın taayyün ve teşahhus etmesine 
vesiledir, güzel bir zemin oluyor, ki bu insanın mi’racı burada oluyor. 
 
Âyât-ı tekviniye       à Mikail as    à Kürs                 à Şuur  à İrade sıfatından 
Evamir-i tekviniye   à Cebrail as à Levh-i Mahfuz  à Akıl    à Kelam sıfatından 
                                      İsrafil as    à Arş                    à Kalb   à Hayat sıfatından 
                                      Azrail as    à Arş-ı Azam       à Ruh   à Kudret sıfatından 
 
Sırr-ı insanî “insan benim sırrımdır, ben de insanın”; Ene’nin arkasında Ene’yi alan. 
Emanet-i Kübra Ene’dir. Onu alan Sırr-ı insanî. Yok da öyle bir şey, varmış. Yok varlık. 
Şimdiye kadar sırr-ı insanî’yi konuşmaya müsait değildik. Ene ile sırr-ı insanî’yi tefrik 
edemediği için “Heme ost” denilmiş. Bu nedenle senelerce bundan bahsedilmedi. 

Bu dördünün 
cem-ül ceminde 
insanda taayyün 
ve teşahhus 
edilmesinde 
mi’racı olur. 
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-Sır à Ene’dir. Zıtları birleştirip cem eden. Mesela benim gömleğim, benim atletim, 
benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum diye 
soyuyorum, atıyorum. Atamayacağım şey à ene. Atılamaz. Bunu da birisi almış. Birisi 
denilen birisi yok zaten.  
 
Sual: Sırr-ı insanî Muhammed asm mı? 
Elcevab: Cilvesi, Cilve-i Muhammedî’ye. Onun adı; sırr-ı insanî.  
 
Sual: Niye cilve dediniz? Hakikatı değil mi? 
Elcevab: Hakikatı da denilebilir de bizatihi kendisi olmaz. Kökteki çekirdek à Nur-u 
Muhammedî. Meyvedeki çekirdek ne ise, o. Biz o’yuz.  
 
Nokta-i Nazar: Kökteki çekirdek hakikat, bizdeki çekirdek cilvesi. 
 
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Kendisini bize tanıtmak için, böyle bir tasnif yapmış: 
esma, sıfat, şuunat, zat. Aslında öyle bir şey yok, Onun noktasından. Hepsi bir 
bütündür. Allah kâinatı yaratmaya karar verdi ve çekirdeği yarattı. Çekirdeksiz 
çekirdek, yani Nur, Nur-u Muhammedî. O çekirdeği yaratmasındaki sır. Ezelî ve ebedî 
vardı. Var olsaydın öyle. Allah böyle bir şey yaratayım demesinin sırrı. Allah var iken 
hiçbir şey yoktu. Ondan sonra karar verdi. İlk önce Nur-u Muhammedî’yi yarattı. O 
karar da değil de, öyle taayyün ve teşahhus. O taayyün ve teşahhusa “İnsan benim 
sırrımdır, ben de insanın” dediği o. Yani ben böyle bir şey yaratacağım dedi diyoruz 
ama anlamak için, yoksa demek yok da. Esma, sıfat, şuunat, mahiyet: öyle bir şey yok. 
Aslı her şey tektir, homojen. Tövbe, anlamak için söylüyorum: ruh ile misal versek, ruh 
basittir der Üstad. Basit demek, sokak tabiri değil. Tek şeydir. Karma değildir. Birkaç 
şeyden yapılmış değil. Bir şeydir. Bir şey olunca, her şeydir. Hiçbir şey değil, her şeydir. 
Terkip değil yani. Böyle bir şey olana basit denilir. Ruh mahlûk. Bunun da arkası. 
Emaneti dağlara vs. gönderdi, almadı, alamadı. Nur-u Muhammedî’yi Ene aldı. Emanet 
ene’ymiş. Bu emaneti alan kim? Çıkaramadığımız şey. Atleti çıkar, gömleği çıkar, 
vücudum, hayatım, aklım, kalbim, ruhum. Benim ruhum diyen artık çıkartılamazın adı 
Ene’dir. O da verilmiş. Kime verilmiş? Öyle bir şey yok. Yok varlık.  
 
Sual: Sırr-ı insanî Bendeki O mu? 
Elcevab: Evet. Bendeki O, Ondaki Ben. 
 
Sual: Mahlûk değil mi o? 
Elcevab: Hayır. Ene de mahlûk değil. 
 
Sual: Hâşâ hâşâ başka tabir bulamadığım için şöyle soracağım: Allah kendi zıddını mı 
yarattı, kendini görmek için? Zıt değil ama başka tabir bulamadım.  
Elcevab: O zıt dediğin şey, Ene’den sonra olan. Ene ve kendisi dersen dediğin doğru 
ama bu sırr-ı insanî başka bir şey. Hâşâ denilenin başladığı yer. Heme ost değil, Heme 
ezosttur, yani Ondandır. “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” İşte bu ene’yi almıştır, 
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daha ilerisi yok. Ene ve sonrası, tamam zıddı. Mahlûk olmamakla beraber ama bu 
Ene’yi alan kendi karşıtı değil, karşıtı.  
 
Nokta-i Nazar: Hâşâ diyoruz ya, Allah kendisini tanımak için veya tanıyabilmek için bir 
şey yaratmadı. Allah canibinden bakılırsa, yanlış olur. Bu bizim açımızdandır. Bizim 
canibimizden biz tanıyabilmemiz için zıtlar oldu. Ama Onun canibinden öyle bir şey 
yok. 
 
- Sırr-ı insanî Ene’nin arkasında Ene’yi alan. Taayyün ve teşahhusun cem-ül cemi à 
ene’yi aldılar. Risalede sırr-ı insanî tabiri geçer, bir de taayyün ve teşahhus. Cenab-ı 
Hak taayyün ve teşahhus ediyor. Bunun cem-ül ceminden. Yani sırr-ı insanî melekût 
tarafı, ene mülk tarafı.  
 

• Enaniyet 
• Ene 
• Sırr-ı insanî 
• Taayyün ve Teşahhus 

 
Enaniyet, ene’ye göre mülk. Ene de melekût, içi. Aynı Ene mülk, Sırr-ı insanî melekût. 
Aynı Sırr-ı insanî mülk, Taayyün ve teşahhus melekût. 
 
Sual: Arkası mı yaptınız? 
Elcevab: Arkası değil. İçine koyuyorsun. Çok acayip. Bu taayyün ve teşahhus kendisi, 
sırr-ı insanî de kendisi. Ama taayyün ve teşahhus garip olacağından sırr-ı insanî 
diyerek Hadis-i Kudsî’de geldiği gibi bırakalım. Taayyün ve teşahhus yapı bakımından 
artık insanın seviyesinde tahakkuk etmiş hali. Sırr-ı insanî ama daha acayip. Aslında 
sırr-ı insanî daha arkası. 
 
Sual: Hangisi mülk, hangisi melekût o zaman? Sırr-ı insanî mi mülk, taayyün ve 
teşahhus mu mülk? 
Elcevab: Nasıl anlatırsam, öyle değişiyor. 
 
Sual: Taayyün ve teşahhusun tecessüm etmiş hali mi sırr-ı insanî? 
Elcevab: Böyle bakarsan, böyle. 
 
Sual: Allah canibinden hangisi melekût? 
Elcevab: Şöyle diyeyim: Taayyün ve teşahhus etmesi için, sırr-ı insanî lazım.  
 
Nokta-i Nazar: Sırr-ı insanî zemin gibi, taayyün ve teşahhus orda cereyan eden gibi.  
 
Sual: Taayyün ve teşahhusu nasıl ayırabiliriz? 
Elcevab: Bunda lügat verilmez. Bir tanesi ayan olmak. Bir tanesi de belirlenmek. 
 
Sual: Bunlardan hangisi mülk, hangisi melekût? 
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Elcevab: Bunlar buzlu zemin. Sokaktaki buza da benzemez. En iyisi Ene’ye dönelim! 
Bazı şeyler denilmemekle deniliyor. Çaktırmadan ne dedim, bak. Allah ezelî ve 
ebedîdir sıfatında, esmasında. Ama sırr-ı insanî konuşunca bunlar da yok dedim. Ne 
olur daha ileri gitme. Allah’ın mahiyet-i zatiyesi var. Çık dışarıya à Şuunat-ı zatiyesi 
var. Ezelî ve ebedî çık dışarıya à zatî sıfatlar var. Ezelî ve ebedî sübutî sıfatlar var. 
Ezelî ve ebedî esması var. Sonra ezelî ve ebedî o Nur-u Muhammedî, o cevher var. 
Ama esma seviyesinde değil. Ama var. Ama ben sırr-ı insanî konuşurken esma da 
yoktu, sıfat da yoktu, şuunat da yoktu, tek bir şeydi. O zaman ki o zamanın şeyi sırr-ı 
insanî. Bu taayyünler oldu, şuunatlar oldu, sıfatlar oldu, esmalar olunca taayyün ve 
teşahhus denildi.  
 
Sual: Cenab-ı Hak “ruhumdan üfledim” demesi Sırr-ı insanî hâşâ ruhu mudur? 
Elcevab: Sen muayyenleştirmeye çalışıyorsun. Üfleyen, üflenilen, çıkan. Buna 
girmeyelim. Sen ne anladınsa artık.  
 
İlm-i Kelam alimlerince ki bizim itikadımız da odur: Allah’ın esması ezelî ve ebedîdir. 
Esmanın kaynağı Sıfat-ı subutiyedir, ezelî ve ebedîdir. Ne olur, bundan sonra siz 
yürüyeceksiniz. Sıfat-ı subutiyenin kaynağı ezelî ve ebedî sıfat-ı zatiyedir. Sıfat-ı zatiye 
ve dolayısıyla hepsi şuunat-ı zatiye olarak idi, ezelî ve ebedî. Bunlar da mahiyet-i zatiye 
idi, ezelî ve ebedî. Bunlar böyle tasnifsiz tasnif vardı. Mahiyet-i zatiye, Şuunat-ı zatiye, 
Sıfat, Esma à bu vardı, ezelî ve ebedî. Bunları konuşurken, taayyün ve teşahhusu 
konuşuyoruz. Esma, sıfat, şuunat à mahiyet-i zatiyede ruh gibi tek bir şey idi.  
 
Sual: Demin sırr-ı insanîyi buraya koymuştunuz, şimdi taayyün ve teşahhusu buraya 
koydunuz. Hangisi orda şimdi, kafam karıştı? Yani bu anlattığınız şimdi sırr-ı insanî mi, 
taayyün ve teşahhus mu? 
Elcevab: Sırr-ı insanî dışarıdakidir. Çünkü esma, sıfat ve şuunat konuşunca, taayyün 
ve teşahhus konuşuyorsun. Başka hiçbir şey yok, mahiyet-i zatiye var dersen, sırr-ı 
insanî olacak, o da bize bakmıyor. Yani taayyün ve teşahhus nerde oluyor? Sırr-ı 
insanda oluyor. Yani sırr-ı insanda oluyor taayyün ve teşahhus. Yani mahiyet-i zatiyeyi 
düşününce, sırrı-ı insanî. Şuunat, sıfat ve esma gibi taayyünleri konuşunca, taayyün 
ve teşahhustur.  
 
Sual: Sırr-ı insanî à mahiyet-i zatiye diyorsunuz ama sanki mahiyet-i zatiyeden başka 
şeyler de çıkıyor? 
Elcevab: Yok, mahiyet-i zatiye de, şöyle de diyebilirsin: Esma mevcudatın; cilve, 
cemal, nakış, sanatı. Bunun aslı sıfat. Yani esma orada gözüküyor değil mi? Sıfatı 
çekersen, esma boşluğa düşer. Sırr-ı insanîyi çekersek, taayyün ve teşahhus da 
boşluğa düşer, yani taayyün ve teşahhus nerde o zaman, ne demek? Sırr-ı insanî ama 
bize çok yakın olduğu için mülk ciheti gibi oluyor. O kadar acayip bir şey ki, tefekkürüne 
göre değişiyor.  
 
Özgür insan kimdir? Kahvaltıda bahsetmiştim. İhtiyariyle dış dünyasını, iradesiyle iç 
âlemini tanzim ederek, haddini belirleyip, hududunda kalarak, kendisini kendisiyle 
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kayıtlayan insandır à özgür insan! Köle insan kimdir? Bu haddi, hududu hariç 
belirlerse, aynı şey olsa bile à o köle insandır! Mesela şu defteri ben kendiliğimden 
gittim kapattım. Ama sen desen ki: “Git, defteri kapat!” Aynı şeyi ama sen dedin diye 
yaparsam, köleyim. İşte bu ihtiyarlı ve iradeli kaderi tanımlamış oluyor. Bir tanesi 
Kastamonu Lahikası, bir tanesi Emirdağ Lahikası. Malzemeleri verdim, bir daha 
tanımlıyorum. İhtiyariyle dış dünyayı, iradesiyle iç âlemini belirleyip, haddini belirleyip, 
hududunda kalan kişinin, kendisinin kendisini yani kendi kendini kayıtlayan insandır à 
özgür insan. Burada bunu yapabilen adamda ortaya çıkıyor bu sırr-ı insanî. İnsanın 
sırrı. Allah’ın sırrı ben, benim sırrım da O mu? Böyle bir insanda, yani sırrını fark eden 
insanda Allah’ın atmış olduğu adımdır taayyün ve teşahhus. Allah’ın verdiği 
cevaptır. Sırr-ı insanîye verdiği cevap. Burada dursun. İlle bunların haddini hududunu 
belirlersen, sır kalkıyor, sır değil zaten. Belirlendiği anda, ki olmaz o. Bilip de 
diyemiyorum değil. Bilemezsin zaten! 
 
Nokta-i Nazar: Şualar 9: “Hem tevhid sırrıyla…” Bak, tevhid sırrıyla diyor, tevhid değil. 
Tevhid, Allah’ın birliği değil. Evet, öyle ama altını doldurmak lazım. Altını doldurmadan 
pat diye sonucu söylersen, sana hiçbir katkı yapmıyor. Tevhid; iman-küfür, doğru-
yanlış, hak-batıl, soğuk-sıcak yani zıtların ceminin sahibi olan Allah. Bunun bir de sırrı 
varmış. “Hem tevhid sırrıyla, şecere-i hilkatin meyveleri olan zîhayatta bir şahsiyet-i 
İlahiye (teşahhus), bir ehadiyet-i Rabbaniye (taayyün) ve sıfat-ı seb’aca manevî bir 
sîma-i Rahmanî (taayyün) ve temerküz-ü esmaî (teşahhus) ve iyyakene’budu ve 
iyyakenestain deki hitaba muhatab olan zatın cilve-i taayyünü ve teşahhusu tezahür 
eder.” 
 
Sual: Taayyün ve teşahhusun altını çizip ulûhiyetin mahiyetidir diyebilir miyiz? 
Elcevab: Ulûhiyetin hakikatıdır diyebiliriz. 
 
-Ene’nin sureti à Enaniyet (Emirdağ Lahikası 1-146) 

 
Enaniyet öyle sokak tabirindeki gibi gurur, kibir manasında değil. Nasıl ki et ve kemik 
denilince insan anlıyor ama alakası yok. 
 
Nokta-i Nazar: O gurur, kibir manası enaniyetin suretidir diyebiliriz. Ruzname, harita, 
takvim manasını hakikatına veya mahiyetine koyabiliriz. 
 
-Ene’nin  

• Sureti  à Enaniyet (Emirdağ Lahikası 1-146) 
• Kanuniyeti  à Kab-ı Kavseyn 
• Hakikatı      à Künuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiyenin anahtarı 
• Mahiyeti      à Âlem-i vücubun künuzunu açan Sırr-ı insanî; taayyün ve  

                        teşahhusun cem-ül cemi.. “İnsan benim sırrımdır, ben  
                        de insanın”.  

 
-Kab-ı Kavseyn; bırakacağın bir şeyin kalmadığı makamsız makamdır. 
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-Sır   à Zıtların birleştirip cem eden            à Ene 
-Tılsım    à Zıtları birbirine dönüştüren, değiştiren   à Enaniyet  
 Yani mana-yı ismîyi mana-yı harfiye dönüştürendir; tılsım. 
 
-Ene’nin dışa vuruşu à Enaniyet, dışa vuruşu  à mana-yı ismî 
                                                                         à mana-yı harfî 
 
-Ene, enaniyetiyle serbest bölgede icraat yapıyor. 
-Ene’nin mevcudata bakan tarafına à Enaniyet 
-Ene’nin zata bakan tarafına              à Sırr-ı insanî. 
 
-Mevhum rububiyet ve zahirî malikiyet  à Serbest bölgede. 
 
Hayali güce dönüştüren tahayyüldür. Mesela hayalen birisini karşımıza koyduk. 
Sinirlendin, vuruyorsun, kırıyorsun. Veya hayalen cinsellikle hormonlar değişiyor. 
Hayalen bir ilmî mevzu yapıyorsun, tefekküre yol açılıyor. Hayalen ruhu bindiriyorsun, 
seyahat ettiriyorsun. Mesela sporcu ringe konsantre olmadan çıkamaz. Hayalin 
eylemsel hali à tahayyüldür. Yani ekmeğin içinden enerjiyi siz penseyle, tornavidayla 
alamazsınız. İlle insan onu içeriye alacak. Mesela CD’den çıplak elle film veya bilgi 
alamazsınız, ille bilgisayar lazım. İşte tahayyül bilgisayara misal, hayal ise CD’ye misal. 
Onu orda okuyor.  
 
Hayali güce dönüştüren tahayyüldür. Bunu kâh düşünmekle, kâh tefekkürle hayal 
ettiğine dönüşüyorsun.  
 
Bunun tersi de var: Hayal ettiğin enerji oluyor mu? Evet. İşte enerjinin ortaya çıktığı 
yer. Mesela hayal ediyorsun ilk önce, hayal ettiğin adama kızıyorsun veya konsantre 
oluyorsun, vücud değişiyor, enerji çıkıyor. O enerji neredeydi? 
 
Sual: Anlattıklarınız sanki sırf tahayyülde olmuyor, tasavvurda oluyor, yani serbest 
bölgede oluyor bunlar? 
Elcevab: Yok, bu şekille alakalı. Düşüncelerde ise tasavvura geçeceğiz. 
 
Sual: Güç ama ikisinin de dışında değil mi? 
Elcevab: Evet. Dışında.  
 
Sual: Güç gelmesi yani güç meleke demek? 
Elcevab: Meleke evet ama tahayyülün melekeleri ile tasavvurun melekeleri farklı. 
Merkezden bakarsan, hepsi tektir. Ama tanımlamak için, tarif etmek için tahayyül ve 
tasavvuru farklıdır. Ama o kadar beraberler ki, tefrik etmek zor.  
 
Sual: Tasavvursuz tahayyül mümkün mü? 
Elcevab: Ben de şöyle sorayım. Düşünce olmadan hiçbir şey hayal edemez misin? 
Düşünce sonra gelmiyor mu? Arabanı hayal et. Geldi mi? Geldi, şekli geldi. Ama bilgi 
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gelmedi ki. Sonra “kaç beygirdi, ne kadar yaktı, kaç km’de” vs. tafsiller gelmeye başlar. 
Bilgi sonra geliyor. Veya tersini yapalım: 1500 beygir bir araba nasıl olurdu? diye 
sorduğumda, sen hemen arabana gidersin (benim ki 1600 beygir dersin). Burada da 
önce bilgi (tasavvur) sonra şekil (tahayyül). Aslında ayrıdırlar ve çok ilginçtir. Bu 
kavşaktır. Hem hayalleri enerjiye/güce dönüştürüyor, hem de potansiyel olarak insanın 
ruhunda var olan güçleri hayalle aktif ediyor. Mesela en güzel örnek, sporcunun 
konsantre olması. Konsantre olarak güç çıkıyor. Neredeydi bu güç daha önce? Onun 
ortaya çıktığı yer. Hatta Üstad diyor ki, niyetler geliyor geliyor, akıyor, vicdana geliyor, 
dimağa geliyor, kelama dönüşüyor, elbisenin giydiği yer; hayal. Peki, tasavvur nedir? 
Zanların, bilgilerin, malumatların, düşüncelerin, belki-ihtimal-şeklerin bilgiye dönüştüğü 
yani zanlar bilgiye dönüşüyor, bilgiler bilgiye dönüşüyor, şekler bilgiye dönüşüyor, 
insanı zengin ediyor. Demek ki zanlar, bilgiler, malumatlar, şüpheler, vehmin içindeki 
belki-ihtimal-şekler à bunlar insanı donukluktan çıkarıyor. Yani şu değil de şu. Bir sürü 
konuşmalar yapabilecekken çıkartmıyorsun, bunu veriyorsun. Bunu vehim yapıyor. 
Yani nihayetsiz ihtimaliyatı barındırıyor; vehim. Onun için insanı meleklerden imtiyazlı 
kılar. Dolayısıyla hayali güce dönüştüren, gücü hayale tebdil eden düşünceleri veya 
vehimleri, zanları tasavvur yapan, tasavvurları da zanlara dönüştüren de tasavvur.  
 

• Tefekkür; her şeyin âleminde yok olduğu andır.  
 
Ruhumuz hala sırr-ı insanîde. O zaman şunu yazalım: 
 

       Taayyün                     &                   Teşahhus 
 
 

Ehadiyet-i Rabbaniye                      Şahsiyet-i İlahiye 
 

Temerküz-ü esmaî                   Manevî Sîma-i Rahmanî                    
 
 
                                          Zâtın 
 
Nokta-i Nazar: Şualar 10: “Yoksa o şahsiyet, o ehadiyet, o sîma, o taayyünün cilvesi 
inbisat ederek kâinat nisbetinde genişlenir, dağılır, gizlenir.” 
 
İşte onu bir yerde temerküz edince à Sırr-ı insanî oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Zaten diyor “iyyakene’budu ve iyyakenestain deki muhatab olan zatın”, 
diyen insanda oluyor.  
 
Diyen à Sırr-ı insanî işte. Diyende çıkan à taayyün ve teşahhus. 
 
Nokta-i Nazar: 

• Taayyün      à Sübhanallah 
• Teşahhus    à Elhamdülillah 
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• Sırr-ı insanî à Allah-u ekber 
 
Doğru! Çünkü Celal, Cemal, Kemal. Bakın arkadaşlar, Şahsiyet-i İlahiye ne demek ya! 
 
Şirkin o kadar ince mertebesi var ki, de mesul değil, endişe etmeyin. Hadis-i şerif (bil-
mana): “Karanlık gecede, karanlık bir taşın üzerinde, kara bir karıncanın ayak sesi 
kadar sessiz ve gizli.” Üç siyahlık birbirine girmiş: Gece-taş-karınca. Görüntü yok, 
sadece bu karıncanın ayak sesi. O kadar ince ve gizli şirk. Enfüsî tefekkür bunu da 
ortadan kaldırıyor. Bunu hayat bahsinde diyor. “Bütün bütün şirk ve iştiraki kaldırır” 
diyor. Yani Allah’ı kabul etmekten değil bu. “Allah’ın şirki olmaz” diye kabulden değil. 
İlim yok artık orda. İmam-ı Rabbanî Hazretleri o hâletlere diyor ki: İlim sıfattadır. Sıfat-
ı sübutiyede ilim var. Zatî sıfatta ilim yok. Şuunatta zaten ilim yok. O hâli ve vicdanîdir 
diyor. İlim yok yani. Kader; hâli ve vicdanîdir, ilmî değil yani. Şirk ve iştiraki bütün bütün 
kaldırıyor.  
 
30.Lem’anın Hayat bahsinde diyor. Lem’alar 338: “Mahiyet-i insaniye birdir, inkısamı 
gayr-i mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla ecza-yı kâinat onun efradı hükmüne ve 
kâinat ise, nev’i hükmüne geçer; sikke-i ehadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi, her bir 
cüz’de dahi o sikke-i ehadiyeti ve hatem-i samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her 
cihetle tardeder.”  
 
Her şey bizi dağıtıyor. Dal, yaprak, budak; bunlar bizi boğuyor. Geç artık çekirdeğe! 5. 
Remizde geçiyor, ben toparlıyorum: Ne yaparsan yap. Yaprağı konuşuyorsun, dal 
sana şirk oluyor. Daldan konuşuyorsun, gövde sana şirk oluyor. Bıktım dolaşmaktan, 
yoruluyorum diyor. Geçtim çekirdeğin içine diyor. Yaprak da orda, çiçek de orda ama 
dışarıda gözüktüğü gibi değil. O zaman bütün iştirak ve şirklerden kurtuldum, diyor. 
Bunu fark etmek, tefekkür ile. Neticesi; imanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi. 
Şüphesi yok, vesvesesi yok. Mertebesiz mertebe. Kab-ı Kavseyn’de imanda yok. 
İmansız iman. İman; gaybadır. Gayb mı kaldı? Melekût; kâinattadır. Gayb; şecere-i 
hilkattedir. Şecere-i hilkati de bitirmiş, Kab-ı Kavseyne girmiş. Allah’ın kelamını da 
bitirmiş, rü’yetine konuşuyorsun. Gayb mısın sen şimdi benim için? İman gaybaydı. 
Bizim bildiğimiz iman ama oraya göre iman var. Bizim bildiğimiz şeriata göre iman 
yoktur. Unutmayın! Melekût; kâinattadır. Gayb; Şecere-i hilkattedir, iniştedir. Umur-u 
batınlara yani melekûta fizikçiler de geçebiliyor, brahmanlar da geçiyor. Gayba 
geçemez. Yemeyerek, içmeyerek melekûta geçer. Metafiziğe geçer insan. Metafizik; 
fiziğin melekût tarafıdır. Gayb ise; meleğidir. Yani (anlamak için): Fizik à mülk. 
Metafizik à melekût. Melek à gayb. 
 
Ne kadar bahtiyarsınız! Rabbinin nimetini şükür için tadad edin! Allah bize çok cömert 
davranıyor, çok ama. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kendisinin esmasını, sıfatını, 
şuunatını değil à zatını bize açıyor.  
 
Tefekkürden devam edelim: 
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• Tefekkür; Furkan’ı Kur’an’a, Kur’an’ı da Furkan’a çeviren bir mekanizmadır, 
sistemdir.  

 
Yani âyât-ı tekviniyeleri, mevcudatı evamir-i tekviniyeye dönüştürüyor. Yani şu 
mevcudatı bize, bizi mevcudat yapıyor. Ne kârın olur burada? Mesela zenginlere 
özenirsin, yakışıklıya/güzele özenirsin, güzel sese özenirsin, Kur’an okuyana 
özenirsin, güzel psikolojisi olana özenirsin, hatta Resulullah’a da özenirsin, Üstad’a da 
özenirsin. İşte bunu bilirsen, özenme olmuyor. Furkan’ı Kur’an’a, Kur’an’ı Furkan’a 
demek şu: şu âyât-ı tekviniye, benim dışında her şey, benim taayyün ve teşahhuslarım, 
benim dışa vuruşlarım olduğu için, onlar ben’im! Çekirdek yaprak ve çiçek için “benim 
ecza ve efradım bunlar” diyor. Dışarıda yaprak, çiçek, meyve, tat, koku, gövde, kütük, 
enerji vs. tanımlamalar merkezde yok, yani çekirdekte yok. Çekirdekte hepsi bir. “Ben 
Peygamber asm olsaydım veya Musa as olsaydım veya Musa as’ın kavminden 
olsaydım ne olurdum?” dersen olan kâfirler de sensin, ona iman edenler de sensin, 
Musa da sensin, İsa da sensin, Muhammed de sensin. Yani sen o şecere-i hilkat 
ağacını bütünlüğe getiren meyvesin, meyvenin içindeki çekirdeksin. Meyvenin içindeki 
çekirdek itibariyle ağacın başısın, kökteki çekirdeksin. O itibarla baktığın zaman ağaç 
senin neyindir? Taayyün ve teşahhuslarındır. Ben içki içseydim ne olurdun dersen, 
sokaktaki sarhoşa bak. O benim zaten. Ben böyle olurdum. Dışarıdan bakınca ben bu 
olurdum. Böyle olurdum’dan geç à ben’im. Yani mahiyet-i insaniyeye geçiyorsun, 
kalbin ve ruhun derece-i hayatına geçiyorsun. Kâinatta bir hakikat var, yani hayatın 
hakikatına geçince, bütün o varlıktaki detaylar o hayatın içerisinde tektir. Mesela ruh 
basittir ama toplumda anlaşılan manada basit değil. Mürekkeb değildir der, yani birkaç 
tane şeyin karması değil. Ruh; tek şeydir. Varlığa zıt, çünkü varlıkta bir şey tek başına 
bulunamaz, ille beraber bulunacak. Ruh ise; tek ama her şey. Dolayısıyla ben kalbin 
ve ruhun derece-i hayatına geçince, ben tek şeyim ama her şey bende. 124 bin 
peygamber, 124 milyon evliya hep ben’im. Bunu tefekkür yapıyor.  
 
Sual: Dersten önce trenle geliyorum, sıkılıyorum, sıkıntılı, kasvetli. Ama dersten 
çıkıyorum, ağaçlar farklı, tren farklı, içerdekiler farklı. Her şey değişmiş. Bu ne oluyor? 
Elcevab: Her şey birbirine girmiş, herkes birbirine düşman iken, 23.Sözde anlatıldığı 
gibi. Herkes ve her şey düşman, ecnebi. Ama arkaya geçince, herkes ve her şey aynı. 
Bunu işte tefekkür yapıyor.  
 
Tefekkür yapabilen bir ruhta psikolojik sıkıntı olmaz. Zaten tefekkür edememenin 
adıdır; psikoloji sorun. 
 

• Tefekkür; her şeyin âleminde yok olduğu andır. 
 
Onun için Risale-i Nur talebeleri ister bilsin ister bilmesin, Risale-i Nur okuyanda, 
derslere gidende şu dört tane sıfat gelişir, senin elinde değildir, pompalanıyorsun. Acz, 
fakr, şefkat, tefekkür.  
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• Soru sormak, mananın ademidir. Yani o mana o soruda taayyün ve teşahhus 
edip sana mal oluyor. 

Ve soru sormak; yola fener tutmaktır.  
 
Nokta-i Nazar: Cevaptan daha çok cevap var soruda. Soru kendisi cevaptır.  
 

• Tefekkür; kendinden sıyrıldığı, hiçbir belirlenişlerin olmadığı andır, anda 
olandır.  

 
• Selaset (Sözler 368): Hem tahayyüle, hem tasavvura, hem de taakkule hitab 

edip çalıştıran.  
 
Selaset ve dimağ: Kur’an’ın selaseti ne yapar sende, ne işine yarıyor? Hem 
tahayyülünü, hem tasavvurunu, hem taakkulunu aktif eden bir sistemdir. 
 
Taakkulumu aktif eden à vahiydir, vahiy oluyor o zaman selaset. Bu hale girdiğin 
anda, zaten o anda vahiy oluyor, o anda sende Cebrail taayyün ediyor! Onun için 
vahiy devam ediyor, bitmemiş daha. Mesela telefonuna kartı koydun, şifre verdiler, 
bağlandın. Biraz sonra bitti mi bağlantı? Devam ediyor. Bağlantı devam ediyorsa, o ilk 
bağlantı hep devam ediyor demektir. İlk bağlandığında sinyal geldi. Demek bağlı 
duruyorsan sinyal devam etmiyor, pompalıyor. Cebrail hiç kesilmedi.  
 
Nokta-i Nazar: Sarih ifade de var: vahiy âlem-i gaybdan âlem-i şehadete sürekli akar 
deniliyor. 
 
Nokta-i Nazar: Kesilmediği için, kıyamet kopmuyor. 
 
Bir insandan Kur’an nasıl kalkar? Tahayyül ve tasavvuru ve taakkulle o selasetini, yani 
Kur’an’ın an be an verdiği dırrrrt sinyalleri bu insan aldığı zaman Kur’an’a muhatab 
oluyor. İnsanda vahiy ortaya çıkıyor. 
 
Sual: Yani selaset-i beyan olması için hem tahayyüle, hem tasavvura, hem taakkule 
hitap edecek şekilde konuşulması lazım. O zaman tesir ediyor? 
Elcevab: Evet, aynen.  
 
Risale-i Nur’da bir yeri konuşurken aynı yerde tasavvuru, aynı yerde tahayyülü, aynı 
yerde taakkulü aktif ediyor. Tabiat Risalesinde Allah’ın isbatında dört yol var diyor. Bir 
kendi kendine, bir sebepler, bir de tabiat. Bunların hepsine üçer tane misal veriyor. Ve 
hepsi birbirine benziyor. Hepsi aynı gibi. Oysa Allah zatıyla kâinatta değil, Allah 
sıfatlarıyla kâinatta. İlim-irade-kudret. İlim, irade, kudretin misalleridir. O üçer 
misallerden bir tanesi ilmin misali, bir tanesi kudretin misali, bir tanesi de iradenin 
misali. O tabiat Risalesindeki üç kategori kendi kendine-tabiat-sebepler aslında 
tahayyül-tasavvur-taakkule bakıyor. Bir tanesi aklını, bir tanesi tahayyülünü, bir tanesi 
de tasavvurunu aktif eden. Ve çok gariptir, hepsinden üçer tane olması, toplam dokuz 
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misaldir. Aslında o bir tanesi zatlara, diğerleri de birbirine bağlayandır. Ve selaseti 
böyle oluyor. Kur’an’da cari olan bir kanun Risale-i Nur’da da caridir. Kur’an’daki 
selaset Risale-i Nur’da da caridir. Seni canlı tutuyor. Bunda (tahayyül, tasavvur, 
taakkulda) devre dışı kaldığında, sistemin dışında kalıyorsun ki, ülfet belası sarıyor 
seni. Bir insanda tahayyülü, tasavvuru, taakkulü ne kadar beraber çalışıyorsa, ünsiyeti 
olur. Yani canlılık ve bağımızın devamlı bir şekilde aktifliğini arttırıyor. Ülfet olunca ise, 
alışkanlık ve bıkkınlık ve bezginlik oluyor. Kopuyorsun, sistemin dışına düşüyorsun. 
Mesela oturuyor derse: “Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz 10.Söz.” Hemen “iki asker 
varmış, kâinat ölmüş, baharda dirilmiş” diyorsun, önceden bloke ediyorsun, kendini 
kapatıyorsun, almıyorsun. Çünkü Kur’an’ın selaseti olan vahye Risale’deki selasete 
muhatabiyetin düşüyor. Kur’an’ın selaseti demek; Kur’an’ın dersleri niye selasetlidir, 
halavetlidir, niye tazedir? Selaset o. Çünkü konusu, hitabı, sana verdiği mesaj veya 
dinlerken veya içeriği senin tahayyülünü aktif ediyor, tasavvurunu aktif ediyor, 
taakkulünü aktif ediyor. Üçü aktif olma nisbetinde Kur’an’ın tatlılığı, canlılığı, halaveti, 
hayatlılığı sende de aktif oluyor ve ülfet olmuyor, ünsiyet oluyor. Dördüncüsü de 
Allah’ın isbatı à “tasdik” oluyor.  
 
Üstad Kur’an’ın sırrını niyet, nazar, mana-yı ismî ve mana-yı harfî ile çözmüş. 
Kendisi öyle söylüyor. Risale-i Nur’un sırrı da suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet 
ile çözülüyor.  
 
Üstad mesela ilmi anlatırken kudret ve iradeden kopuk olarak anlatmıyor. Onlarla 
beraber izah ediyor. Başka yerde iradeyi nazara alıyor ama yine ilim ve kudretten 
kopuk olarak anlatmıyor, onları da içine alıyor. Misal: Güneş bir anda her yerde, hiçbir 
yerde de değil. Güneş, ilim sıfatına misal. Her çeşitli olabilirdi ama portakalın rengini 
bu şekilde yapmış. Demek ki onu kendi başına yapmamış. Gözü de nazara almış. 
Çünkü rengi yapmak için, göz de lazım. O rengi seçmek için de irade lazım. Bunları 
tamamlaması için, bunların dışında bir güç olması lazım. O da kudret. Biz de 
konuşurken farkında olmadan üç sıfatı konuşuyoruz zaten.  
 
Risale-i Nuru izah ederken kullanılacak altı yöntem: Sana ne soru sorarlarsa 
sorsunlar. Allah hakkında veya ahiret hakkında. Şu altı tane formüle vurduğun zaman, 
mutlaka onlardan sana bir tanesiyle izah imkânı veriyor. Tıkanmazsın, mümkün değil. 
Allah’a, itikada, ruha, ene’ye, haşre ait ne hatırına geliyorsa, bütün sorulara şablon, 
yöntem, sistem cevap oluyor. Kişiye göre farklı misal kullanırsın ama yöntem aynı: 
1- Güneş – mevcudat ilişkisi ile. Yani güneş bir anda her yerde, hiçbir yerde değil, 

her çeşit işi yapar, fakat bir iş bir işe mani değil. Nihayetsiz işi tek şey gibi yapar. 
Her şeyle bir şeyi, bir şeyle her şeyi yapıyor. Aynı zamanda da ağaçlar mesela 
donmuş güneştir. 

2- Çekirdek – ağaç ilişkisi ile. 
3- Ruh – beden ilişkisi ile. Ruh tektir, basittir, birkaç şeyden mürekkeb değil. Bedeni 

nasıl idare ediyor? İki yüz trilyon aşkın hücreyi, bu kadar duyguları, bu kadar hisleri, 
yetmiyormuş gibi, vücuttaki yapıyı, hepsini bir anda yapıyor. Nihayetsiz işi tek iş 
gibi yapıyor. Bir iş bir işe mani değil.  
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4- İnsan – kâinat ilişkisi ile. İnsan küçük kâinattır, kâinat büyük insandır. 
5- Kişiler arası münasebet kurmanın (iletişim) yolu olan kelam ile. Ruhlar 

arasındaki ilişki kelamdır. Kelam; ruhumun + vicdanımın + kalbimin + dimağımın à 
libaslanmış halidir. Dışarıya gönderiyorum kelam ama beni tanımlıyor. Benden 
çıkan kelam ruhumdan çıkmışsa, karşıdakinin ruhuna, kalbimden çıkmışsa 
karşıkinin kalbine, vicdanımdan çıkmışsa vicdanına, aklımdan çıkmışsa aklına, 
dilimden çıkmışsa onun kulağına tesir eder.  

6- İlim, İrade, Kelam ile. Mesela gül. Gülü ilk gördüğünüzde ilk nedir? İradedir. Çünkü 
taş değildir, toprak değildir. Bu “gül” diyebilmen için, tahta değildir. Üstad İşârât-ül 
İ’cazda diyor: Varlığın kendisi aslında itibarî vücudları yani muayyenliği tek ise, 
nisbî hakikatı nihayetsizdir. İşte “güldür” diyebilmen için “armut değildir, taş değil” 
vs. olmadığı her şeyi barındırıyor. İlk gözüken tercihtir, güldür diyorum. Bunu 
anlamak için senelerce uğraştım. Kudret diyordum eskide. Hayır, iradedir. “Siyah 
topraktan beyaz gül nasıl olur” diyorsun à bu da kudrettir. Sonra o varlıktan 
malumatlar alıyoruz à bu da ilim. Ondan elde ediyoruz yani bizim ilmimiz ona bağlı, 
yani “ilim, maluma tabi”.  

 
“İlim, maluma tabidir” tabiri bize ait, Allah’a değil. Allah’ın ilmi, maluma tabi değil. Bizim 
ilmimiz maluma tabi. Demek gülü gördüğüm zaman ilk gözüme çarpan à irade. “Bu 
nasıl bir mucize” dediğinde à kudret gözüküyor. Alırsın reçel yaparsın, araştırma 
yaparsın, resim yaparsın, vs. sendeki karşılıklarını uyandırırsan à ilim olur. İlim-irade-
kudret; bu üçü devamlı her şeyde caridir.  
 
Sual: İşte bütün bunların olması için önce bir emir lazım değil mi?  
Elcevab: İmam-ı Mübin zaten ilim ve emirdir diyor. Kitab-ı Mübin; irade ve kudret. Ben 
kendi kanaatımla konuşmamaya çalışıyorum, usulle gidiyorum. Mesela emir’i zatî 
sıfata götürdüm, yeri yok. Sübutî sıfata götürdüm, orda da yeri yok. Esmada emir var. 
Emreder, olur = Emr-i kün feyekün. Şecere-i hilkatte à Kaf-Nun tezgâhı: K A F N.  
 

• K usur  
• A cz 
• F akr  
• N oksan      

 
Aczini, kusurunu, noksanını, fakrını deruhte ettiğin anda, hiçliğini bilince, o var oluyor. 
O zaman artık Muhyiddin-i Arabî gibi “Bismillah Ya Hayy” diyerek dağa kanal açar 
parmağıyla. Adamda Kaf-Nun tezgâhı çalışıyor. Kaf-Nun aktif oldu o an. Yani 
kusurunu, aczini, fakrını, noksanını bilince “Ol!” dediğin şey oluyor. Sen o taayyün ve 
teşahhusa mazhar oluyorsun. Allah’ın o emri senin üzerinde cereyan ediyor. Nasıl ki 
bir başkanın adına vekili yurt dışına çıkar. Veya noter vekâleti onun adına söz sahibi 
olduğu gibi, acz-fakr-kusur-noksanını deruhte ettiği anda Allah’ın kudretinin 
düğmeleri sende oluyor. “Ol” diyorsun oluyor, “Olmasın” diyorsun olmuyor. 
 
Sual: İsm-i azama mı mazhar oluyor? 

O tezgâhta oluyor, yani kusurunu, aczini, fakrını, noksanını 
bildiğin anda otomatik Allah’ın kudreti devreye giriyor. Kün 
feyekün sende zaten oluyor. 
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Elcevab: Evet.  
 
Mesela elma. Bir taraftan bakınca ilim, aynı zamanda kudret, aynı zamanda irade. 
Hepsi aynıdır. Birbirini kapatmıyor. Elmadaki koku, renk, suret, tat, fizik gibi. Bunların 
hiç birisi birbirini kapatmıyor. Hepsi aynı yerde ama birbirini örtmüyor. Havada da 
mesela bir sürü FM dalgaları var ama birbirini kapatmıyor. 
 
Nokta-i Nazar: Sözler 128: “Esma-i İlahiyeye ait garaibin fihristesi, hem şuun ve sıfat-
ı İlahiyenin bir mikyası, hem kâinattaki âlemlerin bir mizanı, hem bu âlem-i kebirin bir 
listesi, hem şu kâinatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin 
gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan 
kemalâtının bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir.” Demek 
istediğim şu: Emir derken ille “Ol!” demek değil. Bunların bütünlüğü Emir’dir. 
 
Evet, mesela suya “ıslat” denilmez. Zatının iktizasıdır zaten ıslatmak. Islattığı anda 
emir etmiştir. İşin vücud-u haricîsi yani. İlim-irade-kudretin neticeleri. Bütünselliği.  
 
Nokta-i Nazar: Burada zat olmaz. Taayyün à iyyake ne’budu. Teşahhus à iyyake 
nestain. 

       Taayyün                     &                   Teşahhus 
 
 

Ehadiyet-i Rabbaniye                      Şahsiyet-i İlahiye 
 

Temerküz-ü esmaî                     Manevî Sîma-i Rahmanî                    
 
 
        İyyakene’budu                                     iyyakenestain                                    
 
Doğru. Taayyün ve teşahhus kimde ve nasıl oluyor? Tezahürü: (Şualar:9’a göre) 
Taayyün; Ehadiyet-i Rabbaniye, Temerküz-ü esmaî, olarak gözüküyor. “İyyeka 
Nabudü” diyebilende. Teşahhus ise; Şahsiyet-i İlahiye ve manevî Sîma-i Rahmanî 
olarak gözüküyor. “İyyeka Nestain” diyebilende. “Sana ibadet ederiz, ancak senden 
yardım istiyoruz.” Ben ve Sen muhatabiyet makamı. Bunu diyebilende taayyün ve 
teşahhus tezahür ediyor. “İyyakene’budu ve iyyakenestain deki muhatab olan zatın”, 
diyen insanda oluyor. Diyen Sırr-ı insanî işte. Diyende çıkan taayyün ve teşahhus. 
 
Konu: Hayal (27.dft 360.sf) 
 
“Yedi sekiz sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için, 
beni o zamanda hayli gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki, beni o hayalden çevirsin ve o 
zamandan çeksin.” (Lem’alar 247) 
 
Hayal, hayal değil. Mekânı kuvvete, kuvvetleri mekâna, hayalleri kuvvete, kuvvetleri 
hayale, resimleri enerjiye, enerjiyi resimlere dönüştüren mekanizma à tahayyül. 
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Hayal; aynı zamanda bizim mekânımızı oluşturuyor. Tasavvur ise; zamanı oluşturuyor. 
Hayali kullanan tahayyül sistemimizdir. Hayal; masdar gibidir. Mesela “vurmak”. 
“vurdum” ise fail-i masdar, o işin faili var. Tahayyül; hayali kullanan, fiildeki hali. 
Kafasında daha önceden memleketindeki resimler var, hayalleri var. Resim diyorum 
ama çok cılız düşüyor, çünkü hayal, resim değil. Hayaldekiler canlıdır. Resim değil 
ama resim de var.  
 
Sual: Hayal nehrinden çıkarttığını hayal değil artık, değil mi? O artık tahayyül. 
Elcevab: Evet, aynen.  
 
Sual: Bundan sonra hafızanda mı kalıyor? 
Elcevab: Diğer mertebelerine mal oluyor. Mes’uliyet ondan sonra oluyor. Hayalde olan 
değil ama tahayyülde olanda. 
 
“Hayli gezdirdi” diyor. Bu hayal değil arkadaşlar. Mesela rüya onların bir nevidir. 
Rüyada geziyorsun, yapıyorsun. Hayal midir? Hayır. Faturası bedene çıkıyor, atoma 
çıkıyor. Bir kere kafamızdan şunu silelim: Hayal, hayal değil. Bizi donukluktan 
çıkarıyor. Fıtratımızda var olan, bir anda her yerde olmak ama hiçbir yerde olmamak, 
her istediğin olsun, istemediğin olmasın à bizim bu dünyada küçük numunesi hayaldir 
veya tasavvurdur. İkisinin cemi. Cennette yapacağımız, olacağımız şeylere burada bu 
imkânı veriyor. Mesela “hapishanedeki mahkûmun kafasını Hacer-ül Esved’e 
koyduruyor” diyor. Hayal. Bizatihî yapıyor. Hayalin çok güçlü olursa, gittiğin yere 
gidiyorsun zaten. Hayalin gücü nisbetinde fikrin gidiyor, biraz daha güçlü ise hissin 
gidiyor, biraz daha güçlü olursa duygun gidiyor, biraz daha güçlü olursa latifen gidiyor, 
biraz daha güçlü olursa, buradan ayrılamamakla beraber oraya sen gidiyorsun. “Benim 
hayalim kuvvetli olduğu için” demek, hayalin arkasındaki fikrin, fikrin daha arkasında 
hissin. Yani biliyorsunuz ki her düşünceler fikri oluşturur, her fikir ister istemez hissi 
oluşturur, hisler ister istemez duyguları oluşturur, duygular latifeleri oluşturur, latifeler 
de senin kaderini oluşturur. Sensin.  
 
Metnin izahı: 
Hayal; götürüyor, gezdiriyor, gösteriyor. Gezen akıl, kalb, ruh. Zamanın arkasına 
götürüyor! 
 
Zamanın arkasına götürüyor. Beş sene, sekiz sene, elli sene önceki zamana 
geçebiliyorsun. Geçmek ne demek? Aynı şeyleri yaşıyorsun. Bir de Üstad çok kullanır. 
Kur’an’ın altı vechi nuranîdir diyor. Sağında aklı istintak, solunda vicdan. Bunu Sözler 
309 da söylüyor. Üstünde icaz, altında burhan ve delil. Önünde ve arkasında kalb ve 
ruhu anlatıyor. Aklı sağında kullanıyor. Vicdanı solunda kullanıyor. Akıl ve vicdanı kalb 
cem eder. İki yöntemimiz vardı: Bir nokta-i istinad. Dayanma noktası (sandalyenin 
arkasına dayanmak gibi). Bu Allah’a imandır. Bir de nokta-i istimdat. Fıtratın istediğine 
âlem-i şehadet cevap veremiyor. Beka istiyoruz, ebed istiyoruz, bağırıyoruz. Buna 
cevap veren dar-ül ahirettir. Nokta-i istinad bir yardım değil. Olayları çözümleme 
mihengi, deposu. Bu Allah’a iman. Kur’an’ın sağ tarafına akıl diyor. Sol tarafına vicdan 



90.SIRR-I İNSANÎ VE HAYAL 17_________________________________________ 

 705 

diyor. Kalb; bir penceredir. Vicdan; seyredendir. Vicdan; geleceğe bakar. Akıl ise; 
geçmişe bakar. Kalb ise; ikisini cem edendir. İmanın kuvveti à geçmişe, nuru à 
geleceğe bakıyordu. Akıl; kuvvedir, kuvve-i akliye, kuvvet. İnsanın aklı, nokta-i istinadla 
aktif olur. Cevelangâhı orası. İnsanda vicdan nasıl inkişaf eder? İman-ı bil ahiretle. 
İnsanın aklı nasıl tenevvür eder, nurlanır? Allah’a imanla. Vahiy. Vahiy; taakkule geliyor 
biliyorsunuz. O zaman aklı nurlandıran, geçmişi derken geçmiş, bitmiş değil. Şu anda 
beni ayakta tutan Allah’a iman yani. Yani vahiy. Yani, yani ekle. Bir insanın vicdanı 
nasıl inkişaf eder? Aile hayatın huzuru ne ile alakası var, nasıl huzur olur? İman-ı bil 
ahiret ile. Ahirete iman artarsa, evde herkes haddini bilir, hududunda kalır. Sırf bu 
dünyada refika-i hayatım değil, ebedî sonsuz hayatımda da benim refika-i hayatımdır. 
Ama nekaislerden, sıkıntılardan temizleyecek, beni de onu da. Yani tasaykul ameliyatı 
görecek, temizlenecek diye rivayet var. Böyle baktığın zaman vicdaniyatın ahirete iman 
nisbetinde tenevvür eder, nurlanır. Vicdanın inkişafına sebeb olan iman-ı bil ahirettir. 
Uygulayalım: Vicdanın dört unsuru var. Soğan gibi düşünün. En dış kabuğu irade, gir 
içeriye à zihin, gir içeriye à his, gir içeriye à latife-i rabbaniye. İman-ı bil ahiret artıkça 
vicdan tenevvür eder, çünkü ibadeti artar (irade). İradenin vazifesi ibadetullah. Zihnin 
vazifesi marifetullah. Hissin vazifesi muhabbetullah. Latife-i Rabbaniyenin vazifesi 
müşahedetullah.  
 
İmanda her şeyi indire indire üçe indirirsiniz. Ondan daha aşağıya indiremezsiniz. 
İmanda üç temel zemin vardır: 1) “La ilahe illallah Muhammed-ur Resulullah” 
diyebilmek. 2) Kur’an’daki ve Hadisteki harama haram ve helale helal demek. 3) 
“Elhubbufillah vel buğzufillah” yani Allah’ın düşmanına düşman olacaksın, dost 
olmayacaksın ve dostuna dost olacaksın, düşman olmayacaksın. Bundan aşağı 
indirgeyemezsiniz. İlm-i Kelam âlimleri bunda ittifak etmişler.  
 
Vicdan, ahirete iman ile nurlanır. Vicdanın dört unsuru var. Ruhun da dört esası var. 
İrade; ibadetullah. Ahirete ne kadar imanın ne kadar yakîniyetin varsa, o kadar ibadetin 
olur. O kadar fikrin olur, o kadar hissin olur, o kadar müşaheden olur.  
 

• Akıl   à Nokta-i istinadla  à Allah’a imanla 
• Vicdan  à Nokta-i istimdatla  à Ahirete imanla     

 
Bunu istediğin gibi çoğaltabilirsin, mesela nur ve mana ile vs. İkisini cem edersek à 
Kalb. Aklın yönü mazidir, vicdanın yönü istikbaldir. Kalb; harita-i kudsiye olduğundan, 
hepsini cem etmiş. Aklın çalışması à vahye bağlı. Bir insanın vicdanı da ahirete 
yakîniyeti nisbetindedir.  
 
Gelelim Lem’alar 247 ye. “Hayalen seyahat ettim” diyor. Bizatihî bulunmuş. Hayalin 
kuvvetine göre bazen. 
 
Sual: Hayalin kuvveti ne demek? 
Elcevab: Birinci derste şu vardı: şekli kuvvete (kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-
i şeheviye), yani kuvvelere, malik olduklarımız, melekelerimiz, âlem-i şehadette de 

Kalb 
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melaikeler. Melekelerimiz; fıtratımızdaki çekirdeklerdir. Meleke-malik-melaike. 
Mustafa-istifa-estefa gibi. Huzuzat-ı nefsaniyesinden sıyrılmış, dengeye gelmiş, buna 
bir isim vermişler: Mustafa. Melekelerimiz, yani istidatlarımız var. Sonra kabiliyete 
dönüştü, sonra melaike. Mesela herkes marangoz istidadındadır ama herkes 
marangoz kabiliyetinde değildir. Herkes insan olma istidadındadır ama herkes insan 
değil, beşerdir. Yani önce meleke. Aktif edersek malik olduğumuzdur. Malik olduğumuz 
kendisi güçtür, kuvvettir yani. Âlemde melaikelerdir bunlar. Mesela bir tefekkürde, bir 
hazda, bir namazda, bir derste hoş bir hal olmuyor mu? O ne demek biliyor musun? 
Hazır olan zatın sende taayyün eden huzurudur. O anda o melek var işte. O enerjinin 
kendisi melektir. “Ohhh” dediğin an o enerji işte. O meleken vardı, yazılım vardı, malik 
oldum, vücud-u haricîde melek temsil ediyor.  
 
Biz sırrız kardeşim. Kime sırrız? Kendimize. Ben bana sırrım, ben bana yabancıyım, 
ben bana düşmanım.  
 
Sual: Lem’alar 245 de bir ayet var. Meali: “Yüce Arşın Rabbi O’dur.” Sanki Allah değil? 
Benim Arş’ımla sizin arşınız bir değil.  
Elcevab: Zaten Üstad 15. Sözde Rabb-ül âlemin ayrıdır der. Rab ayrı, Rabb-ül âlemin 
ayrı. Mesela:  
 
Kuleuzubi rabbinnas, melikinnas, ilahinnas.  

• Rab – Melik – İlah   
• İlim – İrade – Kudret   
• Tahayyül – Tasavvur – Taakkul   

 
Şeytandan ve cinlerden Rabbine sığın diyor. Bu sure bunun için indi. Bir sıkıntın var 
ki, Rabbine gir. Melikinnas, malikiyetine dâhil ol. Psikolojin bozuksa, cinlerden vs.à 
Rabbinnas, yani rububiyetinde yanlışlık yapıyorsun, İslamiyet’i doğru yaşamıyorsun. 
Melikinnas à itikadını düzelt. İlahinnas à şirk yapma. Rab, Rububiyet, İslamiyet. 
İslamiyet’e gir. Melikinnas, malikiyet, melekelerini inkişaf ettir, eylemde doğru yaşa. 
İlahinnas, şirk yapma, kişileri ilah edinme, nefsini ilah edinme. O zaman şerrinden 
kurtulursun. Rububiyetine teslim olunca, çok rahat ediyorsun.   
 
Şimdi giriyoruz, hazır mısınız? Ateşe, aleve gireceğiz! Alev ama tapınmayın. İbrahim’i 
ateş yakmadı diye tapınmayın ateşe. Ateşperestler niye çıktı? Ateşe tapındılar.  
 
“O rikkatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı.” (Lem’alar 
249) 
 
Hayal dört tane sıfatı taşıyor: rikkat, firkat, dehşet, hüzün. Dört tane de müsbeti var 
bunun. Bugün artık nükleer savaş, mermi yok. Çocukların eline telefon, tableti 
koyunca, ne yapıyor bak. Çocuğun enerjisini sömürmesinden bahsetmiyorum. Çocuk 
o ekran penceresinden içeriye giriyor, tahayyülünü aktif ediyor. Üstad diyor ya, hayalim 
o kadar kuvvetli idi ki, benim hayalim kuvvetli olduğu için, beni o zamanda hayli gezdirdi 
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ve kimse yoktu ki beni o hayalden geri çevirsin. Çocuk o tabletlerle o kadar kuvvetli 
hayaliyyun oluyor ki, hayalperest oluyor ki, hayalin içinde yaşıyor ki, anne-baba onu 
tutsa, çocuk agresif bir şekilde itiraz ediyor. Döndüremezsiniz. Üstadın babası da yoktu 
ki, etrafta kimse yoktu ki. Bu nedenle onu o hayalden kimse çeviremedi, o zamandan 
çekemedi. Çekemezsin ki. Mesnevi-i Nuriye 123: “Küre-i Arzı bir köy şekline sokan 
şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta’dili, büyük bir himmete 
muhtaçtır. Ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açmıştır. 
Bunların kapatılması ancak Allah’ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.” diyor. 
Telefonlarla da dünya bir köy şekline getirilmiş. Neden köy? Çünkü dünyada bir şey 
olsa, aynen köylerde olduğu gibi, hemen her yerde duyulur, son dakika haberler. 
Telefonun içine giriyorsun, telefon arkada kalıyor. O kadar içinde ki, çıkamıyor. 
Arkasındaki kendisine seslenen annesine bile bakmaya tenezzül etmiyor. Artık silah 
bu. Eskide televizyon ile sonra gıda ile sonra elbise ile şimdi telefon. Bu da kıyamet 
başlarına kopmasına vesile olacak herhâlde.  
 
Peki, ne oluyor hepimizde? Kontrolsüz hayalle. Âlemimizde tahayyül acayip gelişiyor. 
O kadar büyüyor, o kadar büyüyor ki, hayal hayal değil. Âlem-i misalin daireleri var. 
Levh-i misalî, Daire-i misalî, Cilve-i misalî gibi bir sürü yerler var. Oraya geçiyorsun. 
Oraya geçince, orda gördüğün, duydukların var, bir de arkanda yaşadığın âlem var. 
Onunla onu dengeleyemiyorsun. Bu budur, bu da budur diyemiyorsun. Gördüğünü 
burada zannediyor. Camdan aşağı atlıyor, güya uçuyor. Bu asrın milletini yok etmek, 
realiteden, gerçekten çıkart, hayal dünyasına sok, hayali çok çalışsın. Gündelik 
hayatında uzun süre o hayalinde yaşıyorsa, hayattan kopmuşsa, alameti: odadan 
çıkmaz, bağnaz, ipe sapa gelmez, ölçüsüz, asabi, saldırgan oluyor. Kontrolsüz hayal 
ile gerçeğe bakınca, ya rikkattir, ya firkattir, ya dehşettir, ya hüzündür. Telefon misaliyle 
bunu eylemde göstermeye çalıştım işte. Bu sırf çocuklara ait değil, hepimize ait. Sonra 
bir bakıyorsun, gördüğün metafizik. Burası melekût. Oraya kâfir de geçer. Az yersen, 
az uyursan, cinsellikten uzak durursan, melekelerimiz maliklerimize dönüşür, istidad 
inkişaf eder. Bunun için iman şart değil. Bazı özelliklerinin inkişaf etmesi için, iman şart 
değil. Yemezsen, içmezsen, uyumazsan, cinsellikten uzak durursan, o gelişiyor. 
Budistler gibi, Zerdüşler gibi. Bu yöntemle melekûta geçiyorsun. Fizikten metafiziğe 
geçiyorsun, cinlerin âlemi. Kontrolsüz olunca, onların oyuncağı oluyorsun.  
 
Oraya kontrolsüz geçmenin adı nikâhsız geçmektir ki, esrardır. Esrar bunu 
yapıyor. Esrar; sırların cemidir. Esrar içmek ise; nikâhsız kadınla beraber olmak, zina 
gibi. Aynı kadınla nikâh yaparsın, helal olur, mubah olur, meşru olur, ibadet olur, sevap 
olur. Nikâhsız olursa, bunun tersi olur. O sırlara, öteki âleme geçiyorsun, esrarla. Ama 
nikâhsız olduğun için, o âlemde her şey var: ervah-ı habise, ervah-ı aliye, mevadd-ı 
aliye, mevadd-ı şerire, cin, dan, tan, ham, test var. Bunların her birinden de bin tane 
var. İmam-ı Gazalî söylüyor, dört bin nev ruhaniyat var. Dört bin tanesinin hem müsbeti 
hem menfîsi var. Nikâhsız geçti esrarla, destur almadan geçti yani. Pasaportu yok, 
bunlardan sıyrılmak için usulü yok, kuralı yok. Esrar niye haram? Nikâhsız geçildiği için 
haram. Nikâhsız geçince, kontrolü yok. Hak-batılı da bilmiyor. Bilse zaten yapmazdı. 
Ama bu dersler de sır! Bunlarla ama nikâhlı geçiyoruz. Sabahtan beri hudutlar 
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içerisinde konuşuyorum hatta gerekince susuyorum. Her bildiğini deme. Ama işaret 
ver, mahrum etme yoldaşlarını, o kadar. Şimdi o da sır, bu da sır. Bu da sarhoşluk, o 
da sarhoşluk. Bu hakikat sarhoşluğu. Niçin uzatıyorum? Şuraya geçince, yani 
melekûta geçiliyor, gâvur da geçer. Ama kontrolsüz geçtiğin için, kesinlikle ama 
kesinlikle, ehilleri söylüyor, alet olacaksın, vurgun yiyeceksin, biteceksin ve seni 
bırakmayacaklar. Bir defa meraktan çektin, tamam, daha zor. İmkânsız demeyeyim 
ama çok kuvvetli bir irade lazım. İhtiyarla dönemezsiniz. İhtiyar; aklîdir. İrade; 
vicdanîdir. Peki, döndün, kurtuldun. Ama yine de alameti üzerinde olur. Onlar 
hırçındırlar, kontrol altına almak çok zordur, bir arada tutmak, uyumlu olmak onlar için 
çok zor olur. Şu âlemler melekût, bu âlemler âlem-i şehadet. Kontrolsüz olunca, dört 
tane şey olur: rikkat, firkat, dehşet, hüzün.  
 
Metnin izahı: 

• Hayal ne yapıyorsa, nereye gidiyorsa, onunla ve orayla sıfatlanıp etkileniyor. 
Yani sanki hayal o oluyor veya orası o oluyor.  

 
Hayal ettiğin şey oluyorsun veya orada oluyorsun. 
 
Sual: Rikkatli, firkatli bir yer yok ki. Nasıl oldu orası? Öyle bir yer yok. Nereye gitti? 
Nerden aldı? Nereye bağlandı yani? Rikkatli, dehşetli neresi? 2. Sözdeki adamın hep 
ağlayan yetimler görüyor, ejderha görüyor ama öyle bir şey yok. Nereye gitti? 
Elcevab: Olmaz olur mu? 2. Sözde dört tanesiyle kendi “hususî dünyasını” 
oluşturuyor: hodendiş, hodgam, hodbin, bedbin. Orada (serbest bölgede) hak-batıl 
bütün esmaların mertebeleri var. Serbest bölgenin dört tane sıfatı vardı. Düşün ki, 
senin serbest bölgenden şeytan vesvese attı, cinler vehim attı. Sen “ondandır” dersen 
kurtuluyorsun ya, peki vehim ve vesvese “ondandır” demesen, içine doğan istekler, 
arzular, bacına, kızına, anana vs. yabancılara olan duygu, “ondan” geldiğini bilmesen, 
demez misin ki, “ben ne kadar alçağım, ne kadar şerefsizim.” Onun sözünü kendi sözü 
zanneder. 
 
Sual: Üstad Van kalesine gidiyor. Orda ölenleri, şehidleri hayal ediyor. Hayal oraya 
giderken, şeytan veya cin oraya müdahale mi ettiler? 
Elcevab: Orda var, dairelerinde var. Ondan sonra “yandım” dedi, derman aradı. Ondan 
sonra “o ayet imdadıma geldi” diyor. Ondan sonra “niye bu hale geldim, perişan oldum” 
diyor. Bir demiri bıçak yapmak için, çekici vurunca, dang ve ateşe sokarlar ki 
yumuşasın, şekil verilsin. Normalde demiri suya sokarsan, çürür. Ama eğer demiri ateş 
gibi yaparsan, o ateş gibi olan demiri suya sokarsan, çelik olur ve çürümez. 
Çürümüyor, çelik oluyor. Bak, bir suya atıyorsun çürüyor, bir atıyorsun çürümüyor. İşte 
diyor Üstad “benim bu haletim, o hayal yandırdı, rikkatle, firkatle, dehşetle, hüzünle 
yandım, yandım, yandım. Âyet, imdadıma yetişti.” O zaman o demire su verdi. Şekil 
vermek içinmiş.  
 
Bazıları kanser olduğunu öğrenince beni arıyor. Önceden derse gelmeye zamanı 
olmayan beni arıyor. O zaman kaç kere derse çağırdım, laf dinlemedi. Ama hasta 
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olunca, dinledi. “Senin inandığın Rabbine yemin ediyorum ki, yataktan kalkarsam şöyle 
böyle yapacağım” dedi. O hâlet, demiri ateşe sokmak, demiri yumuşatmak içindi. Su 
aldı demek, laf dinledi. 
 

• Ondan hayalinle fâsık da oluyor, âlim de oluyor ve seni mes’ud veya sıkıntılı 
hale çevirebiliyor.  

 
Aslında hayal ve düşünce, bilhassa hayal; dünyayı ahirete, ahireti dünyaya çeviren bir 
sistem sanki. İstediğine varabiliyorsun, istediğin şey de olabiliyorsun.  
 

• Hayal esmalara dayandığı için, hayal kuvve latifesi olduğu için, o veya orası 
oluyorsun.  

 
Kuvve-i hayaliye denilince kuvvet ya. Neyi hayal ediyorsanız ona dönüşmenizin sebebi 
à hayal kuvve deposudur, kuvvetler hazinesidir. Hayal ettiğiniz yere gidiyorsunuz ve 
ona dönüşüyorsunuz. Çünkü kuvve-i hayaliye kendisi kuvvedir, güçtür, enerjidir, 
kuvvettir. O oluyorsun.  
 

• Sırf senin atomik tarafın değil... 
 
Yani şu mülk cihetin değil hayal. 
 

• Hayalen gezersin, anlarsın, hissedersin, korkarsın, zevk alırsın, lezzetlenirsin, 
taşınırsın, olayları çözersin vs... 

 
Kuvve-i hayaliye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye kuvvedir, yani yaptığına dönüşme 
yeridir. Hatta kalbden çıkan niyet, kalbden çıkan bir mana kalbden alır, vicdandan da 
alır, dimağa gelir, dimağın bütünlüğünü alır, tahayyüle gelir, tahayyülde elbise giyer, 
kelama dönüşür. Bunu yapan à tahayyüldür. Elbiseyi o giydiriyor. Ne demek elbise 
giydiriyor? Bu elbiseyi (kendi gömleğini göstererek) almak için tipi, yaşı, rengi, kilosu 
ve toplumu da nazara alacaksın. Dimağ dersinde mavi, enfüs dersinde beyaz gömlek 
giymek gibi. Ta oradan çıkan manaya, ruhtan latife, kalbden duygu, vicdandan his, 
akıldan fikri aldı geldi. Bu hamur ağzımdan kelam olarak çıkacak. O hamura kelam 
yapmak işi à tahayyülün işi.  
 
Oraları hayal edersiniz. Oraları bize, bizi oralara taşıyan ve dönüştüren à hayaldir, 
tahayyüldür. Oraları buraya, buraları oraya uygun dönüştürüp değiştiren, değiştirip 
dönüştüren à tahayyül, hayal. Buna misal Allah Resulü asm için 15. Şua’da “âlem-i  
gaybı, âlem-i şehadete taşıdı” diyor. Oraları buraya, buraları oraya taşıyan 
sistemimizdir.  
 
13.10.2019 
Küçükçekmece /İstanbul 



 

  

DİMAĞ DERSLERİNE AİT BİLGİLER: 
 

Dersler Açıklama Sayfa 
Sayısı Süre Tarih 

Dimağ-56 Tahayyül-2 15 01:53:21 28.10.2018 

Dimağ-57 Tahayyül-3 26 03:44:23 04.11.2018 
Dimağ-58 Tahayyül-4 24 03:40:14 11.11.2018 
Dimağ-59 Tahayyül-5 19 03:34:36 18.11.2018 
Dimağ-60 Tekvin-Tahayyül-6 26 03:15:31 25.11.2018 

Dimağ-61 Tekvin, Adem, Emir, İlim, İrade, 
Kudret 18 03:32:15 02.12.2018 

Dimağ-62 Tekvin-Tahayyül-7 21 03:46:29 09.12.2018 
Dimağ-63 Tahayyül-8 18 03:02:26 16.12.2018 
Dimağ-64 Tahayyül-9 25 03:20:06 23.12.2018 
Dimağ-65 Tahayyül-10 29 03:25:26 30.12.2018 
Dimağ-66 Tasavvur-1 24 03:34:08 06.01.2019 

Dimağ-67 Tasavvur-2 14 03:26:13 13.01.2019 

Dimağ-68 Tahayyül-11 16 03:24:18 20.01.2019 

Dimağ-69 
İkizim Görünmeyen Ağaç, Kader, 

Kaza, İstidat, Kabiliyet, Kalıb-ı İlmi, 
Miktar-ı Kaderi 

26 03:22:36 10.02.2019 

Dimağ-70 Tahayyül-12 17 03:01:47 17.02.2019 
Dimağ-71 Tahayyül-13 21 03:21:10 10.03.2019 
Dimağ-72 Tasavvur-3 20 03:42:29 17.03.2019 
Dimağ-73 Tasavvur-4 21 03:15:52 24.03.2019 
Dimağ-74 Tahayyül-14 13 02:26:19 31.03.2019 
Dimağ-75 Taakkul-1 26 03:43:15 07.04.2019 
Dimağ-76 Taakkul-2 23 03:12:25 14.04.2019 
Dimağ-77 Hayal-15 16 02:49:51 05.05.2019 
Dimağ-78 Taakkul-3 22 02:43:55 30.06.2019 
Dimağ-79 Taakkul-4 Akıl nedir? 9 00:42:17 20.07.2019 
Dimağ-80 Taakkul-5 Aklın ayağı ve nazarı 8 00:51:55 20.07.2019 
Dimağ-81 Taakkul-6 8 00:43:04 11.08.2019 
Dimağ-82 Taakkul-7 Aklın arkasına nasıl geçilir? 10 00:57:09 15.08.2019 

Dimağ-83 Taakkul-8 Hangi perde akla 
açılmışsa! 26 02:30:33 30.08.2019 

Dimağ-84 Tasavvur-5 33 03:04:16 08.09.2019 

Dimağ-85 Taakkul-9 Tasavvurda mısın yoksa 
Taakkulde misin? 15 01:54:01 11.09.2019 

Dimağ-86 Tasavvur-6 36 03:37:48 15.09.2019 

Dimağ-87 Taakkul -10 İman-ı tahkiki ve İman-ı 
taklidi ve şeytan 13 01:14:10 19.09.2019 

Dimağ-88 Tahayyül-16 21 03:08:46 22.09.2019 

Dimağ-89 Ene-Enaniyet - Serbest Bölge 30 03:14:00 29.09.2019 
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Dimağ-90 Sırr-ı insanî ve Hayal-17 20 03:00:52 13.10.2019 

 Toplam: 709 100:17:56 0 yıl, 11 ay, 12 gün 

 Ortalama: 20 02:51:56  
 
 
 
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 

 


