
ENE 

Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddid vücuhundan bir 

ferdi, bir vechi, ene'dir.  

Sözler – 535 

Kainatta görülen gök, zemin ,dağ.... Bizdeki karşılık larına bakarak ene ye giriş yaparsak 

Kitab-ı kebir ve insan-ı ekber olan kâinattır. 

Mesnevi-i Nuriye – 246 

Kâinattaki; Göğün insanda karşılığı ruh, Zeminin insandaki karşılığı kalb, Dağın insandaki 

karşılığı akıl diye eşleştirerek ruh, kalb, akıl emanetin tahammülünden çekinmişler.  

İnsana takılan nefis ise bu emaneti almış. Aslında emaneti alarak insana takılmaya layık olmuş 

tur. Çünkü öyle bir şeye takılması lazımdır ki kendisinde neyin olduğunu bilmeyecek. Takılana 

bilmece olacak. Onbirinci söz deki temsile bakılarak aklı başında olan her insan kendine verileni 

tefsir edebilir. Ene nin bir yönü de budur. Kendini tefsir edebilmek. ...İnsanın nefsine takılan 

ene ile nefsinin tefsirini yapabilmektedir. 

Bunu Risalede görebiliriz. 

Her mü'min gibi benim hüviyet-i şahsiyemi ve mahiyet-i insaniyemi anlamak isteyenler ve 

benim gibi olmak arzu edenler َحْسبُنَا daki نَا cem'iyetinde bulunan enenin, yani nefsimin 

tefsirine baksınlar.  

Lem'alar ( 255 ) 

Dağ, gök, zemin kâinattaki bütün mevcut fenleri anlamamızı sağlar. Çünkü bu üçlü temel 

birimlerdir.  

Semavat ve arz ve cibal tedehhüş etmişler, farazî bir şirkten korkmuşlar. Evet ene ince bir elif, 

bir tel, farazî bir hat iken, mahiyeti bilinmezse, tesettür toprağı altında neşvünema bulur; 

gittikçe kalınlaşır. Vücud-u insanın her tarafına yayılır.  

Sözler – 537 

Şu şekilde şemalandırırsak... 

Gök           Zemin        Dağ 

  ⬇                  ⬇                ⬇ 

Semavat     Arz           Cibal 

   ⬇                 ⬇                ⬇ 

İnce bir      bir tel        farazî bir 

Elif                                    hat 

İnsandaki karşılıkları  



   ⬇                  ⬇                  ⬇  

A’SAB          DAMAR       KUVVE  

   ⬇                   ⬇                   ⬇ 

İle  

Zaafını         fakrını          aczini 

Gösterilir.  

Ne ile gösterilir? 

Bunların Cemi olan Enaniyet ile gösterilip Ene ile nefsine abd olduğunu bildirir. 

Ruh kalb dimağ ene deki niyetini sana gösteren sistemin parçalarıdır. Bunlar olmadan nefsine 

takılacak eneyi bilemezsin. 

Demek nefsine takılmış olan ene, insanın eline verilmiş olanda enaniyettir.  

İnsanın eli namazdaki ilk temel hareket olmakla beraber namazın direği gibi ilk niyetin 

tercümesi bi Mana tefsiridir. Enaniyet bizdeki:  Mana boyutu akıl, kalb, ruh; nur  boyutu  Kulak, 

göz, el .... 

El ile dua ve istiğfar edilir.  Hüve nüktesindeki saksıyı hatırlarsak ellerimizde dua duruşunda bir 

saksı misalidir. Ellere ekilen dua ve bu duanın tırnaklardan çıkarak aleme bıraktığı enerji ile 

sistem işlettiriliyor.  

Evet; Gök zemin ve dağ fen ilimlerini içeren mevcut kütüphanelerdir. Şahısların irşadıyla 

enaniyet e bakar. Ene-niyet➡   Enaniyet  

Enedeki niyetlerimiz ➡   ihtiyaç, iştiyak, incizab, meyillerimize göredir.  

Bu da bize zanların oluşumuna sebebiyet verir. 

Zanlarımıza göre hareketi tanımlarız.  

Gök, zemin, dağ bizdeki karşılıkları olan ruh, kalb, akıl irşad edilerek hidayete erebilir.  

Ene; fen ve sanat in bütünlüğüdür. Cenab I Hak (c.c) fen den sende görünecek sanatı istiyor. 

Zaten o sanat yine onundur. Ondan ona bir yolculuk ta kapalı kapıları açan miftahı fen ve sanat 

bütünlüğünden ulaşılabilir  

Misal verirsek;  

Hz.Yusuf  (as)nefsini terk etmesi kalb akıl ve ruhunu işlettirmesi ile onun üzerindeki fen den 

tezahür ediyor. Ve bu terkle meydana çıkan sanat; Saati keşfetmesi. ... 

Biz Risale-i Nur'ları yazmak, okumak ve dinlemek için herkesin ihtiyacı var, onun için ey 

müslümanlar! Manevî yaralarınıza ilâç ararsanız, Risale-i Nur'da vardır. Yazın, okuyun, imanınız 

o kadar teali edecektir. Hiç şübhe etmeyiniz. 

Barla – 308 



İman insana verilmiştir.  

Ve buna ulaştıran hareketler okumak yazmak ve dinlemektir.  

Şöyle bir şema düzenlersek 

Yazmak   Okumak   Dinlemek  

      ⬇               ⬇             ⬇  

GÖK          ZEMİN        DAĞ 

  ⬇                  ⬇                 ⬇ 

RUH          KALB            DİMAĞ  

   ⬇               ⬇                     ⬇ 

EL               GÖZ               KULAK 

  ⬇                 ⬇                      ⬇ 

A’sab         Damar           Kuvve 

Şu Risale den bakalım;  

Ezcümle: Evride ve şerayin damarlarına ve hassase ve muharrike a'sablarına ve cazibe, dafia, 

müvellide, musavvire gibi kuvvelere karşı derin ve mükemmel vazifelerim var.  

Asa-yı Musa – 145 

Eğer bütün bedeni, bütün damar ve a'sab ve kuvveleri teşkil ve tanzim ve istihdam edecek bir 

kudret ve ilim sende varsa ve benim emsalim ve san'atça ve keyfiyetçe birbirimizin kardeşi 

olan bütün hüceyrat-ı bedeniyeye tasarruf edecek nafiz bir kudret, şâmil bir hikmet, sende 

varsa göster, sonra ben seni yapabilirim diye dava et.  

Asa-yı Musa – 145 

Misal verirsek  

Namaz da: yazmak, okumak, dinlemek  

Okumak olan➡    kalb ➡  göz➡   Namazda hareketler yani kıyam, secde, ruku 

Dinlemek olan➡    Dimağ  (akıl)➡   Kulak➡   Süreler  

Yazmak olan➡    Ruh ➡   El ➡   namazın sonundaki tesbihatlar  

Bu ene de olmak için verilen enaniyet basamaklarıdır.  

Okumak yazmak ve dinlemek olan enaniyet basamakları ni bize kazandıran fenlere bakalım.  

Evet öncelikle ene maddeyi açandır. 

Bu yüzden açabilmek için açılacak şeyi tanımamız gerekir.  

Misal alalım  



Su gibi bir madde,  

Sözler – 251 

Bunu tanımlayabilmek için bize emaneten ene verilmiştir.  

Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle insana "ene" namında öyle bir miftah vermiş ki; âlemin bütün 

kapılarını açar  

Sözler – 536 

   Sâni'-i Hakîm, insanın eline emanet olarak, rububiyetinin sıfât ve şuunatının hakikatlarını 

gösterecek, tanıttıracak, işarat ve numuneleri câmi' bir ene vermiştir.  

Sözler – 536 

   Demek ene, âyine-misal ve vâhid-i kıyasî ve âlet-i inkişaf ve mana-yı harfî gibi; manası 

kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren, vücud-u insaniyetin kalın ipinden şuurlu 

bir tel ve mahiyet-i beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyet-i âdemiyetin kitabından bir 

eliftir ki,  

Sözler – 537 

Suyu açan  

1-Ayine misal 

2-Vâhid-i kıyasi 

3-Âlet-i inkisaf  

4-Mana-yı harfi  

Olan ene dir  

im'an-ı nazar edersen, kendi san'atı içinde işleyen mütekellimi o âyine-misal üslûbun içinde 

göreceksin.  

Muhakemat – 91 

Sure-i İhlas vâhid-i kıyasî tutulan satırları muhafaza etmekle beraber, o nakş-ı i'cazı göstermek 

tarzında bir Kur'an yazmağa dair mühim bir niyetimi;  

Mektubat – 405 

   Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm öğrendim; tafsilen 

beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Kelimelerden maksad: Mana-yı 

harfî, mana-yı ismî, niyet, nazardır.  

Mesnevi-i Nuriye – 51 

Ve keza nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder.  

Mesnevi-i Nuriye – 51 



Evet kelime ene; kelâm ise enaniyettir.  

Kelimelerden maksad  mana-yı harfî, mana-yı ismî, niyet, nazar dır. 

Bu ne demek oluyor. ... 

Ene Mahluk değil ama mahlukat aleminde kutucuklar sandukcalar içine bırakılıyor.  

Ene maddeyi açan ise; madde enaniyettir. 

Ene açılması maddenin aşamalarla özüne döndürülmesidir.  

Misal buzu eritsen suya dönüşür. Buzdaki suyu keşfetmek enenin açılması ile olur. Buzun suya 

dönüştüren zahirde sebepler görünse de hakikatte ene dir. 

Çünkü suyun donmuş hali olan buzu birleştiren ve sıkı tutan ene dir. Enenin açılması maddeyi 

birarada tutan şeylerin birbirini bırakması ile olur. 

Şahısların kelamları kelimelerden zuhur eder. 

Bu kelimeleri seçecek dörtlü sistem 

1➡   Ayine misal➡   Nazar 

2➡   Vâhid i kıyasi➡   Niyet 

3➡  Âlet-i inkişaf➡   Mana yı ismi 

4➡  Mana-yı harfi 

İle oluşacak kelam enaniyeti gösterir.  

Evet çok ilginçtir. 

Hz.Alinin  (R.A) dediği: kişi dilinin altındadır. Bize bunu güzelce izah ediyor. 

Sistem aynı ama sistemdeki dizilimler kişilere göre çeşitlilik göstermesi kainatı bize İsbat 

ediyor. 

Misal iki hidrojen atomu veya bir hidrojen bir oksijen atomlarını uygun bir ortam ve sıcaklık ta 

birleştiren Ene dir.  Ama birleşim sonucu çıkan molekül enaniyeti temsil eder. 

H ve O atomunun birleştiren ene su molekülü nün muvaffakiyetini sağlamıştır. 

İşte tabiri caizse biz dediğimiz şey mahiyeti ene olan vücudların teşekkülü ile hakikatimiz i 

gösteren enaniyetimiz.  

   Şu Söz iki maksaddır. Birinci Maksad, "Ene"nin mahiyet ve neticesinden; İkinci Maksad, 

"zerre"nin hareket ve vazifesinden bahseder. 

Sözler – 535 

Ene zerrenin mahiyeti ve neticesi; zerrede enenin hareket ve vazife ettirilmesidir. 

Enaniyet i zerre diye  alırsak; çizgisel ifadelenişin dairesel e döndürülmesidir Ene.... 



Çizgisel olan enaniyet; zerreleri daireselleştiren ise iki zerre arasında bağları sağlayacak ene 

dir. 

Yani iki cesed bir ruh sağlayacak ene dir.  

Elbette enaniyetin Firavuniyet tarafından bahs açmadık ene ye bizi taşıyan enaniyetin Müsbet 

yönünden bahsediyoruz. 

Tâ ki o ene, bir vâhid-i kıyasî olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin.  

Sözler - 536 

   Bir müddeiumumî, iddianamesinde: "Bedîüzzaman, ihtiyarladıkça artan enerjisiyle dinî 

faaliyete devam etmektedir."  

Sözler - 759 

Denizli mahkemesi, ehl-i vukuf raporunda: "Evet, Said Nursî'de bir enerji vardır, fakat bu 

enerjisini, tarîkat veya bir cem'iyet kurmakta sarfetmemiş, Kur'an hakikatlarını beyan ve dine 

hizmete sarfettiği kanaatına varılmıştır." denilmektedir. 

Sözler – 759 

Şahsi olarak enerjisi vardır.  

Şahsı manevi olarak devam eden, artan enerji vardır. 

   Biz de deriz ki: Evet, Said Nursî Hazretleri; emsali görülmemiş dinamik ve enerjik bir zâttır.  

Sözler – 759 

 

Gelen enerji Ene den... 

Evet Üstadım (R.A) hem dinamik ve enerjik olmasını risaleden tesbit ederek şu şekilde 

yazarsam  

Dinamik➡   Din ➡   fen➡   Harekete sebep olan ve hareketi değiştiren unsurları inceleyen 

Din -amik➡   Derinleşmek ➡   bu da enaniyetle olur. 

Din➡   Haber    amik➡   derinlemesine  

Enerjik➡    Ene ➡  Sanat 

Zira haber vermek dinamik ettiriyor. 

Risaleler de Şakird ve talebe vardır.  

Şakird dinamik olarak haber veren ise; Talebe sistemin enerjisini sağlayabilir.  

Biz Risale i Nur da hem şakird hem talebelik icin adayız.  

Haber verdiğimiz ve ona göre sarf edilen enerjilere bakalım Risaleden 



 Furkan-ı Mübin'in feyziyle Sözler'inin her birini herkese görmek müyesser olmayan gayet 

dakik ve amîk beyanat-ı hârikalarını röntgen makinesi ile temsil ediyorum.  

Barla – 56 

Enaniyetle ➡   Dinamik olmanla➡  her fen den➡   haber alıp ➡   iddia edersin  

Ene ➡   Enerjinle➡   sanat oluşumunla ➡   davanı isbat edersin. 

Demek ilk basamak fen 

Fen ler şahsa bakar lisan-ı mahsus olur. Her bir fen kendi alanında perde açar. 

   Nasılki Altıncı Mes'ele'de biz Hâlıkımızı arzdan, semavattan sorduk; onlar fenlerin dilleri ile 

güneş gibi Hâlıkımızı bize tanıttırdılar.  

Asa-yı Musa – 27 

Ve şimdi bu insafsız ve haksız Coğrafyaya ve sersem ve sermest ve sarhoş Kozmoğrafyaya bak!  

Lemalar - 69  

Bu iki fen i örnek alırsak. . 

hak ve hakikat ve sadık olan küllî manadan gözlerini yumup ve çok sadık olan mâsadakları 

görmeyerek; hayalî bir acib ferdi, mana-yı âyet tevehhüm ederek âyete taş attılar; kendi 

başlarını kırdılar, imanlarını uçurdular!... 

Lemalar – 69 

Demek fenler küllî manaya gözlerini açmalı .. 

küllî Mana hak ve hakikat ve sadık olandır.  

ehl-i hak ve hakikatı Cenab-ı Hakk'ın dergâhına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur 

ettiğinden, Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. Doksandokuz esma-i İlahiyeyi 

onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. 

Asa-yı Musa – 77 

Hak ve hakikat  

Hak ➡   olması gereken kanunlar  

Hakikat ➡   o kanunların sende kesin bilinir hale gelmesi.  

Hakkın îka olması hakikat tir.  

Eğer iman îkanla Kur'anın irşadını dinlersen, o sehba ağaçlarından, sefine-i Nuh gibi sahil-i 

selâmete, yani âlem-i âhirete ulaştırıcı bir sefine yapılacaktır. 

Mesnevi-i Nuriye – 219 

Rabbuke deki Rabbul Alemin nasıl ki ehadiyet içinde vahidiyeti ifade eder. 

Aynen bu şekilde hakikat hakkı ifade eder. 



Vakitlerinin hakla örgülenmesi hakikatini çıkarır.  

Yani ene den bakarsak bu sistemde ki her hakkın bir Vakti vardır ve o vakitlerde hakkı üzerinde 

göstermek şahsın hakikatı olup enaniyetini gösterir. Misal namaz vakitleri  .... 

Öğlenin farzını hak verilen vakitte yerine getirmek hakikat olarak ifadelenisin oluyor. Ene den 

gelen enerjiyi dinamik bir şekilde karşılıyorsun.  

Evet Tahiri abi  misal ezan okunur okunmaz tam hazır olması eneden gelecek enerji tam 

mutabık olmasi ile bu hususda gösterdiği dinamikle sanatı olmuştur bu Namla ifadelenmistir. 

Bize güzel bir ruzname, takvim olmuştur.  

Herseyi vaktinde almak ene ye çıkaran enaniyetlerin dizilimi gibi. 

Kainat bir sistem ve bu sistemde zaman la Örgülü dizilimler vardır.  

Kusuru bana ait bir tesbitim ile fenleri şecere i hilkatte eleştirerek. ..  

   Meselâ: Tıb bir fendir, hem bir san'attır. Onun da nihayeti ve hakikatı; Hakîm-i Mutlak'ın Şâfî 

ismine dayanıp, eczahane-i kübrası olan rûy-i zeminde rahîmane cilvelerini edviyelerde 

görmekle tıb kemalâtını bulur, hakikat olur. 

Sözler – 263 

1-Tıp fenni➡   Arşı Azama kadar çıkartıp  (maddi ve manevi)➡   hakikatı  ruh u temsil ediyor.  

2-Fenn-i kimya➡   Levh-i Mahfuza kadar çıkartıp dimağı temsil ederek Eczane i Kübra’nın 

sahibini tanıttırıyor.  

Şöyle risaleden bakalım   

Hem de bak, bu demiri, toprağı, suyu, kömürü, bakırı, gümüşü, altını gaybî avucuna aldı, bir et 

parçası 

{(Haşiye-4): Unsurlardan cism-i hayvanîyi halk ve nutfeden zîhayatı icad etmeye işarettir.} 

yaptı; bak gör... İşte ey akılsız adam! Bu işler öyle bir zâta mahsustur ki; bütün bu memleket, 

bütün eczasıyla onun mu'cize-i kuvveti altında duruyor, her arzusuna râm oluyor. 

Asa-yı Musa – 235 

3-Fenn-i Makine ➡   Arşa kadar çıkarıp kalbi mahbub u Ezeli ye verilen muhabbetlerin toplanma 

yeri  

4-Fenn-i Ziraat➡   Cennet-Cehennem   

5- Fenn-i Ticaret➡  Daire i ilim 

6-Fenn-i İaşe  ➡   Daire i hayat  

7-Fenn-i Rızık➡   Kürs➡   Nefs➡  Ene takılmış 

8-Fenn-i Askeriye ➡   Sema 

9-Fenn-i Elektrik➡   Alem i Şehadet ➡   insan ➡   Enaniyet elindedir➡  Keşf 



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 Kâinat'ın 

künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder.  

Sözler – 536 

Evet Ene kürs de nefse takılmış fenn-i rızık a bakar. 

Açlık ile imtihan olunan enaniyettir. 

Bu yüzdendir.  

Hadîsin rivayetlerinde vardır ki: Cenab-ı Hak nefse demiş ki: "Ben neyim, sen nesin?" Nefis 

demiş: "Ben benim, sen sensin!" Azab vermiş, Cehennem'e atmış, yine sormuş. Yine demiş: 

"Ene ene, ente ente." Hangi nevi azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azab 

vermiş, yani aç bırakmış. Yine sormuş: "Men ene vema ente?" Nefis demiş: ََيمَََُرب ِّىَاَْنت ح  ََواَنَاَالرَّ

زَََُعْبدُكََ اْلعَاج    

Yani: "Sen benim Rabb-i Rahîm'imsin, ben senin âciz bir abdinim." 

Mektubat ( 404 ) 

Rızık mevzusunu halleden aleminde; alemin kapıları ona açılır.  

Fenni Rızık ta mütehassıs olmak koşuluyla... 

Enaniyette alem-i şehadette eline elektrik olarak emaneten verilmiş.  

Ne kadar elektrik varsa ene desin. 

Bunu hücre olarak değerlendirirsek; mevcudatta en çok elektrik üreten insan hücreleri olarak 

görülüyor.  

Hücre ise kuru ve siyahtır. 

Bir insan vücudunda ortalama 30 trilyon hücre vardır. İnsandaki bu hücreler ışık ve hararet 

dalgaları alır. Bu yüzden insan hücresi bir elektrik makinası veya radyoya benzer.  

Bu da bizi tesbitimizde ilerleterek.  

İnsanın hücresi içindeki elektrik eneden dir diyebiliriz 

   İnsan, bir kitle-i mevattan bir zîhayat değildir. Belki de milyarlarla zîhayat hüceyratından 

mürekkeb ve zîhayat bir hücre-i insanî. 

Sözler – 729 

Evet insan 1- Zihayat hüceyratından mürekkeb ➡   yani Dağ ,Gök, Zemin olan bir Âlim dir➡   Ene 

den . 

2-zihayat bir hücre -i insanî➡   nefis ➡  Allâme dir➡   zerre ye bakar. Enaniyetini gosterir 

Bir kaç misal alalım Risaleden. 



O muhterem ihtiyare, gitmiş oğlunun hücresine; bakıyor ki, oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek 

yiyor.  

Lemalar - 141  

Hücresi ➡   Şahsın o vakitteki ene si  

Bir parça kuru ve siyah ekmek yemesi➡   Enaniyet ➡   yani zerre  

Şuradan  ene den ilim i enaniyettenden hikmeti görülüyor.  

Evet hücre canlıların en küçük yapı birimidir.  

Demek oluyor ki Zahiren alanını küçültme batında gelecek elektriğin yüksekliğini sağlar.  

Bu yüzden dir hücre olarak ta örnek vereceğimiz evlerimizin metrekaresi büyüdükçe hücre yani 

ev içindeki lerin birbirini çekim kuvveti olan elektrikleri düşmüştür. 

Çin bunu keşfetmiş. Ve hücreleri olan evlerini mümkün oldukça küçültüp elektrik veya 

enerjilerini yükseltebilmişler. Çünkü her şeyde ene vardır. Ene Mahluk değil. Sistem dir. 

  Enenin alem-i şehadet te görselidir enaniyet. Bir şeye hayat girdiği vakit alem-i şehadette 

girdiği kalıba göre harekete geçiyor. Misal arı veya karınca. ... 

Arıdaki sistem yani ene arının kalıbına göre vakit be vakit işlettirip itaat ettiriyor. Bu kalıp eneyi 

âlemi şehadette  sergileyen esma örgüsü ve sıfat boyasıdır . 

Esmalar örer sıfatlar boyar ene mahlukatta bu şekilde görünür.  

Evet bahtiyar odur ki; kevser-i Kur'anîden süzülen tatlı, büyük bir havuzu kazanmak için, bir 

buz parçası nev'indeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir.} onların nefislerini 

kendi nefsine tercih etmek" olduğundan,  

Lemalar - 166 

Emaneten verilen enaniyeti, yani bir buz parçasını Kevser havuzunda eritmekle yani, kürs den 

geçmekle bütün âlemlerin kapıları açılır.  

Kürs den geçmek nefsin arzu ve isteklerinden vazgeçmek ile olur. 

Risaleden bakalım  

 Cenab-ı Hak, şu âyetin lisanıyla manen diyor: "Ey insan! Bir abdim, heva-i nefsini terk ettiği 

için havaya bindirdim. Siz de nefsin tenbelliğini bırakıp bazı kavanin-i âdetimden güzelce 

istifade etseniz, siz de binebilirsiniz." 

Sözler - 255 

Havanın içini terk edip havaya binmek. ... 

Demek kürse kadar havaya yani nefse takılıyız.  

Burdan bakılırsa.  

   Öyle de; bu insan-ı ekber olan kâinat  



Lemalar - 281 

Bütün kâinatın en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir"  

Emirdağ-1 – 57 

Ene de Hüve tebarüz etmesi Ene nin Rasad olmasından... 

Yani benim zannettiklerimden, ben vazgeçersem bana yine beni verecek ve yine bendeki ben 

O olacak.  

Öyle ise nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster  

Sözler – 359 

Kalbdeki tık tık lar zamanın ifadelenişidir. 

Zaman dimağda başlar, kalbde ifadelenip mekan hazırlar. Andaki enenin görünüşleri 

enaniyettir. Bu anda görülmeler olmasa Ene anlaşılmazdı. 

Demek Ene; kişinin zamana göre vasıflandırılmasıdır. Misal öğle namazı 12.30 -3.30 arası ise... 

Bu zaman aralığına denk gelen maziden müstakbele kadar kılacak kişilerin kapılarının ona 

açılarak ve fıtri ibadetlerini ve şükür hamdlerini yapan tüm mahlukatın kapılarının dahi kişiye 

açılarak birlikte ibadet sırrını ortaya çıkaran bir sistemdir.  

Değişen zaman değil, zaman ile oluşturulan mekan değişiklikleridir. Risale de der gel gidelim 

Ceziret’ül araba. ... 

Gidilir mi ..elbette gidilir.  

Zaman aralıklarında hayvaniyetten çıkarak ruhun ve kalbin derece i hayatlarına girerek.  

Zaman aralıklarına örnek verirsek;  

Hayber kal’ası fethi: 

Sabahleyin Hayber Kal'asının pek ağır demir kapısını çekip, elinde kalkan gibi tutup, Kal'a-i 

Hayber'i fethetti.  

Mektubat – 139 

Zaman aralıkları Sabahleyin  

Koca bir saat düşünürsek bütün şecere-i hilkati içine alan saatin sabahleyini kişilerin hususî 

saatlerindeki sabah vakitleridir.  

Yani Hz.Ali (r.a)şu hadiseyi sabahleyin yaşaması bizim kendi Sabahlarımızda Yaşamamıza 

olanak veriyor.  

Yani bu Hadise ile yaşananlar cemdir. Herkes hususî âleminde ve hususî sabahlarında bu 

hadiseyi tahattur ederek kabiliyeti nisbetinde o kuvvete bağlanabilir. Hz .Ali (r.a)ye verilen den 

istemekle nasiblenebilir.   

Ama hadisenin olduğu zamanda istemek. 



Halbuki diyeceksiniz ki ... 

Dünya da sabah vakitleri değişiyor burda sabah varken başka bir ülkede gece oluyor. İşte sır 

burda İnkişaf ediyor. Zaman kişilere göre işliyor. Dünyaya göre değil. .. 

Ene den gelecek enerjiye karşı zaman seçilip ve mekân  hazır ediliyor.  

Buna bakılarak hareket tarzımız hangi saatte veya hangi saatler arasında ayarlanmalı diye 

dikkat etmeliyiz.  

Ehli dünya bunu bir şekilde yaparak dünyevi verim alabiliyor.  

Misal saat 1.00 gibi işi varsa o iş için libasını ve hareketini ona göre ayarlayıp her gün aynı 

zamanda aynı vakitlerde aynı hareket tarzındaki tekrardan kuvvet alıyor.  

Demek tekrar zevk verir lezzet sağlar.  

Evet evinizdeki, kolunuzdaki, telefonunuzdaki saatin sizi Ene ye bağlayacak bir sistem 

olduğunu bilinse... 

Bilinmesi demek Sünnete ittiba sırrı.  

Evet saatin herbir diliminde bir kapı açılır ve bu kapı ona karşı mukabil gelecek kişilere 

dinamikliğine göre enerji gönderir veya verilir. 

"Mukabele" sırrıdır.  

Sözler – 527 

Evet yukarıda ki metinlerde dinamik ve enerjiyi izah etmiştik. Demek saat dilimlerinde hangi 

kapı açıksa ona göre duruşumuz ve istemelerimiz olmalı. .. 

Risaleden ;12 saat dilimi ne mukabil 12 kapıları olan onuncu söz.... enenin kapılarını açmaya 

vesile inşaallah  

Bu hakikata oniki kapı ile girilir. ONİKİ HAKİKAT ile o kapılar açılır.  

Sözler – 63 

Evet on iki kapı ve on iki saat dilimi 

Bakalım saat dilimleri(mavi yazılı rakamlar ) ve kapılar (yeşil yazılı ) 

12-1 1-Bâb-ı Rububiyet ve Saltanat  

1-2 2-Bâb-ı Kerem ve Rahmet 

2-3 3-Bâb-ı Hikmet ve Adalet  

3-4 4-Bâb-ı Cud ve Cemal 

4-5 5-Bâb-ı Şefkat ve Ubudiyet-i Muhammediye  

5-6 6-Bab -ı Haşmet ve Sermediye  

6-7 7-Bâb-ı Hıfz ve Hafiziyet  



7-8 8-Bâb-ı Vaad ve Vaîddir  

8-9 9-Bâb-ı ihya ve imatedir  

9-10 10-Bâb-ı hikmet, inayet, rahmet ,adalettir.  

10-11 11-Bâb-ı İnsaniyettir  

11-12 12-Bâbu ‘r Risaleti ve’t-Tenzildir. 

Bu on iki kapı 30 ar derecelik on iki zaman dilimi olan saat Meclisi Münevver denilen Ene dir, 

yani eneler den oluşan Mec’ul dur. Şahısların hususî vakitlerindeki ana mukabil gelince Ene ler 

enaniyet olarak gözükür.  

La ilahe illallah daki Allahu ekber ler.  

İnşaallah bunu şekilsel olarak başka bir dosyada gönderecem.  

Risalelerden bu tesbite bakalım  

Güneş'in her otuz derecesini, bir burç tabir etmişler. O burçlardaki yıldızların aralarında 

birbirine rabtedecek farazî hatlar çekilse, bir tek vaziyet hasıl olduğu vakit, bazı esed (yani 

arslan) suretini, bazı terazi manasına olarak mizan suretini, bazı öküz manasına sevr suretini, 

bazı balık manasına hut suretini göstermişler.  

Lemalar – 93 

12 ile ilgili  

Hz . İsa’nın 12 havarisi  

Şialarda 12 imam olması  

1 yılda 12 ay olmasi  

La ilahe illallah arapça olarak 12 harftir  

Asa-yı Musanın asasını taşa vurması ile 12 pınar fışkırması böylece herkes içeceği yani enfuste 

herkes kabiliyetini bilmiştir. 

12 sayısına ebced hesabıyla bakıldığında karşımıza insan çıkıyor. 

Onuncu Söz, oniki parlak ve kat'î hakikatlar ile bir kısım isimlerin âhirete dair cevablarını isbat 

ve izah eylemiş.  

Asa-yı Musa – 28 

Bu risalenin te'lifinden oniki sene evvel.} oniki sene evvel işittim ki,  

Asa-yı Musa – 71 

   Nakil ve rivayet olmakla beraber, yüz sahifeden fazla olduğu halde, kitablara müracaat 

edilmeden, ezber olarak, dağ, bağ köşelerinde, üç-dört gün zarfında her günde iki-üç saat 

çalışmak şartıyla mecmuu oniki saatte te'lif edilmesi, hârika bir vakıadır. 



Mektubat – 88 

Evet çok acayiptir ki Ondokuzuncu mektup 4 gün zarfında 3 er saatle çalışmak ile 12 saatte 

yazdırılmış.  

Evet burda muazzam bir tekrar vardır.  

Ve bu tekrarı 12 saate tamamlıyor.  

3 -4 gün zarfında  

12 zaman dilimi 12 saate mukabil geliyor. Demek mucizelerin olduğu mekana gidebilmek sırrını 

taşıyor bu çalışma sistemleri.  

Ene de münderiç olan Ahval, sıfat, hissiyat ile yazdırıldı. Bu da sıfat ve şuunat -ı ilahiyeyi bir 

derece bildirmek ve göstermek için.  

Ahval; acz ve zaaf ile iltica ve istinad istemekle 

Sıfat; fakr ve ihtiyaç ile itimad ve istimdad dilemekle  

Hissiyat; naks ve kusur ile istiğfar ve tesbih Han ederek  

UBUDİYET yoluna girer yani Ene de kabiliyeti nisbetinde girer. Ene de o kapıların açılma sırrı 

Ubudiyet tir. 

Ubudiyet ancak o emaneti o nuru o anahtarı alıp sünnet i seniyyeye ittiba ile samimiyet le 

Kur’ana ve İmana hizmet eder. 

Evet Risaleden şu meseleye bakalım  

"Bu seyahat-i cüz'îde, bir seyr-i umumî, bir urûc-u küllî var ki; tâ Sidretü'l-Münteha'ya, tâ Kab-

ı Kavseyn'e kadar,  

Sözler – 428 

Seyr-i umumî➡  tâ Sidretü’l -Müntehaya ➡   ibadetle 

Urûc-u küllî➡   tâ  Kab-ı Kavseyne ➡   ubudiyetle 

İbadet ➡   Allah a olursa cennete girilir.  

Enaniyet ➡   ibadet diye bakarsak 

Ene-niyet➡  enaniyet 

İb-adet➡   ibadet 

Ene ➡   İb  

Niyet➡  adet diye ayırabiliriz  

Demek İbadet aslında bağlar kurar Ene ile 

Hilaf -ı âdet ise uzaklaştırılma... Ene nin şer yönü  



Buna örnek verirsek sabah namazının farzını vaktinde kılmak ibadet tir. Ene ye bağlar. 

Ubudiyete gidecek yol olur 

Sabah namazının farzını öğlen vaktinde kılmak ise hilaf-ı âdet tir. ibadet olmaz uzaklaştırır ve 

vakitsiz ibadet olduğu için veyahut Allahın uygun gördüğü vakite ittiba etmediği için şer yönüne 

gider. 

Yani hadiseler i uygun karşılamak ibadetlerdir, enaniyetin ile 

Bu hadiseler i karşılamanın yolu zamanında okumak ile oluşacak ubudiyettir, Ene ye bağlar. 

Bu şekilde şu Risalelere bakalım.  

Yani Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar, bir sineği 

halkedemezler.} 

Lemalar – 241 

Her insan hususî bir takvimdir, hususî bir saattir, hususî burcu vardır buna binaen herkesin 

hususî ibadeti vardır ve bu ibadetler ile sinekler dahi halkediliyor.  

İbadet dünyadan çekilse halkedilme çekilir.  

Namazda kalbe şeytan tarafından vesvese verilir İbadet nefsi tarafından Hatıralar akla getirilir 

sinekler gibi hücum ederler. 

İbadet çirkin ise yani hilaf-ı adet ise, ibadete çirkin olana sinekler hücum ederler. 

Bu gösteriyor ki; ene enaniyetini sana haber verendir. Neden sineğin sana hücum ettiğini 

anladığın vakit ibadetler ini düzeltirsin. 

Demek oluyor ki halkedilen şeyler seni haber der etmek içindir.  

Seni haberdar eden seni onun içine alandır. Çünkü o şeyi bilen o şeyden hariç olamaz. 

Neyi bilmek istediğimize dikkat etmeliyiz.  

Evâmirine karşı mübâreze eden şeytan gibidir, hainane Vaziyet alır, cehli mutlaktadır, echeldir. 

Bu şekilde olan ene vazife – i fitriyesini terkederse Mana -yı ismiyle bakar.  

Ene vazifesini ifa ederse ubudiyete girer. 

Evsaf-ı Rububiyet ve şuunatı Uluhiyet ubudiyetle bilinir. 

her ne matlubunuz varsa Kur'an'dadır. Buna muvaffak olmak için; Nurlarla alâkadar olmak, 

Kur'an'a hâdim olmak, Allah'a karşı haddini ve acz-i tam içinde bulunduğunu anlamak ve bütün 

mevcudiyetiyle kabul etmekle olur  

Barla – 62 

Bu da ene yi nahnü ye tebdil etmekle yani enaniyeti bırakmakla olur. 

Risale i Nur şakirdleri ene yi nahnüye tebdil etmeleri terklerle  



Risale i Nur talebeleri ise ene den enerji kaynağı ve kuvvet alır.  

Şakird kâinatı açar yani arşa girer, talebe ise seceri hilkat olan Arş ı azama girer. 

Son olarak ene deki 12 kapı cem olursa Allah ı görürsün.  

O; on iki kapı, on iki hakikat ve 12 insan dersek; bu kapılara mukabil gelen ve bu saatlere 

mukabil ne ile meşgul sen bu isimler sende tecelli edecektir. Hangi kanalda kimlerle isen onlara 

ses ve görüntü ve hissiyat gelir ve gider. 

Cenab-ı Hak kusurumu affetsin.. istifadelerde muvaffakiyet versin inşallah…  

Elif Güneştekin 


