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Cismaniyet 16.dersà 2:06 saat:dak sonuna kadar 
 
Sual: Nur-u Muhammedî à Ondaki Ben mi? 
Elcevab: Nur-u Muhammedî à Ben’lerin cem’i, yani Ene’lerin cem’i.  
 
Sual: Ondaki Ben’lerin cem’i mi, Bendeki O’ların cem’i mi? 
Elcevab: Şöyle bakalım: Nur-u Muhammedîye gelince Ben diyebilen yegane mahluk 
insandır. Bendeki O à buradaki. Ondaki Ben à Ondaki.  
 
Sual: Nur-u Muhammedî o zaman Bendeki O’ların cem’i? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Ondaki Ben’leràmahiyet-i zatiyede mi o zaman? 
Elcevab: Şöyle açayım: Ene’nin içinde Nur ve Mana var.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allah, Ben’liğini Mec’ule (Ene’ye) koydu. Burdan (mec’ulden, eneden) vacibe bakarken 
kullanacağın tabirle buradan (mec’ulden, eneden) mümkine bakarken kullanacağın 
tabir farklıdır. Mec’ulde (enede) Bendeki O var. “O” var yani. Mahluk değil ama vacib 
de değil. Aynadaki güneşe ne denilir? Ne ayndır, ne gayrdır. Bendeki O ile Ondaki ben 
ne ayndır ne gayrdır. Vacibe bakarsanàBendeki O. Vacibden mec’ule 
bakarsanàOndaki ben. Bende “O” var. Ondan dolayı zaten “ben” diyorum. Bendeki 
benlik anlayışı o. Bir de Ondaki ben var. Şöyle diyeyim: Vacib-ül Vücudda ben varım.  
 
Sual: Bunları hep ayine misali düşünürsek, aynadaki görüntüye bakarak hep 
söyleyeceğiz bunları değil mi? 
Elcevab: Yok, öyle yapmayacağız. Vacib-ül Vücud’çuların ve “madde esastır” 
diyenlerin hataları şu oldu (beraber düşünelim): 
 
 
 

VACİBE BAKIYOR 

Mana                    
&       

Nur 
ENE (Berzah) 

MEC’UL                      
Nur-u Muhammedî 

MÜMKÜNE BAKIYOR 
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Muhyiddin-i Arabî ve diğerlerinin dengeyi bozmasının sebebi şudur: semadaki güneş 
aynayı komple kapladığı için, aynayı görmediler. Ayna yoksa, aynada gözüken güneş 
var. İki tane düşünce var: 1)aynada güneş 2.ayna yok, güneş var. Bu aynayı 
görmedikleri için, güneş gördükleri için, semadaki güneş aynadaki güneşte zannettiler. 
Bir daha, çok önemli olduğu için. Kafirler, ateistler “madde esastır” diyorlar. Bir hakikat 
payı var ama şöyle: Yani madde adına Allah’ı inkar ettiler.  
 
Madde adına à inkar 
Allah adına à maddeyi inkar 
Püf nokta à aynayı görmek veya görmemek! İkisi de görmedi.  
 
Sual: Görmedi mi gördü de yok mu dedi?  
Elcevab: Görmedi. 
 
Sual: Niye? Mevcudatı görüyor? 
Elcevab: Ateistler dedi k: “Herşey bu (madde). Gözüken işte bu.” Aynada güneş 
gözükür demedi. Aynayı görmeyince, gözüken güneşi semadaki güneş zannetti. Ateist 
“Herşey budur” dedi. Muhyiddin-i Arabî de aynayı görmedi, “Gözüken O’dur” dedi. Biri 
madde adına Allah’ı inkardır, biri de Allah adına maddeyi inkardır.  
 
Sual: Ateistte şöyle olması gerekmiyor mu: aynayı gördü, güneşi görmedi? Bunlar hep 
aynadır. Üstünde bir şey gözükmüyor, demediler mi? 

Güneş 
“O” 

Güneş 
“Ben” 

Âyinede 
görünen 
güneş 

Âyine  

Kâğıt 

Resim (güneş) 

Münbasit akis 
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Elcevab: Hayır, ikisi de aynı şeye bakıyor. Ehl-i Sünnet ise diyor ki: “Bak, burada ayna 
gözükmüyor, sarmış. Aslında bu güneş (aynadaki güneş) güneş değildir (yani 
semadaki güneşin kendisi değildir). Bunun altında bir ayna var. Güneş aynayı 
kapladığı için, ayna gözükmüyor.” İşte burda püf nokta: aynayı görmek veya 
görmemek. Aynayı gördüğün anda ne çıkıyor? Bu güneş (aynadaki güneş) güneş değil 
(güneşin kendisi değil). Güneş budur (semadaki, yani O). Aynadaki güneş; semadaki 
güneşin tezahürüdür, timsalidir.  
 
Sual: Şöyle diyebilir miyiz: aynadaki sırrı kabul etmek veya etmemek? 
Elcevab: Aynaya ikisi de bakıyor, ikisi de görmedi aynayı. Niye görmedi? Güneş 
kapladığı için. Güneş kapladığı yerde aynayı görmek zordur. İşte bunun için vahiy 
lazım. Vahye tabi olacaksın. Kendi el yordamıyla dalgıç daldı, bulduğu cevheri asıl 
zannetti. Kafa feneri de zahirde gördüğüne inanıyor. Bu aynayı görüp görmemek. İkisi 
de görmedi. Birisi (Muhyiddin-i Arabî) dedi ki: “Bu Odur” (yani aynada gördüğü güneşi 
semadaki güneşin kendisidir zannetti). Diğerleri de aynayı görmedi ve “O değil, her şey 
budur” dedi. Yani Allah değil maddedir, gözükendir. Gözüken neticedir, dediler. 
Muhyiddin-i Arabî de “O gözüken madde değil, Allah’tır” dedi. Biri de (Peygamber) ayna 
ile güneş ortasında durdu ve dedi: “Bakın arkadaşlar. Bu gözüken aynadır. Yanayı 
isbat etmeye kalktığı zaman semadaki güneş ile aynadaki güneş ayrı ayrı vücud 
oldukları ortaya çıktı.  
 

                                                   

                                                
 

 
 

                 
 
1.VücudàSemadaki güneş 

1.Vücud 

3.Vücud 

2.Vücud 

4.Vücud (kâğıttaki) 

sureti 

hakikatı 

mahiyeti 

zatı 

Güneş 
“O” 

Güneş 
“Ben” 

Âyinede 
görünen 
güneş 

Âyine  

Kâğı
t 

Resim (güneş) 

Münbasit akis 
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2.Vücudàaynadaki güneş 
3.Vücudàmümbasit akis 
4.Vücudàkâğıttaki güneş 
 
Muhyiddin-i Arabî aynayı görmediği için ve her şeyi tek gördüğündenàVahdet-ül 
Vücud, vücud tektir dedi. Başka bir meşreb çıktı. “Hayır, gördüğümüz tektir” 
dediàVahdet-üş Şuhud. Ateistler de “bu gördüğünüz ve ilah dediğiniz ilah değil ama 
görünen kendisi faildir, şuursuz varlıktır, her şey budur” diyorlar. Önemli olan aynayı 
görüp veya görmemek. Ehl-i Sünnet aynayı fark etti. Bu da vahiyle olur. Başka fark 
edilemez. Çünkü güneş aynayı kapladığı için, ayna gözükmüyor. Artık ayna yok orda. 
Şiddet-i zuhurundan odur. Aynayı ikisi de görmedi. Bir tanesi madde adına Allah’ı inkar 
etti. Birisi de Allah adına varlık yoktur, her şey O’dur, Allah’tır dedi hâşâ.  
 
Sual: Biz ne diyoruz? 
Elcevab: Biz diyoruz ki: Ondandır, O değil. Heme ost, Heme ezost. Her şey O değildir, 
her şey Ondandır.  
 
Sual: Ayrı vücud mertebeleri tevhidi bozmuyor mu? 
Elcevab: Allah adına mevcudatı inkar etmek tevhiddir, kâfir değil bu. Tevhid-i hakikî 
iseàbu dördünü cem’etmektir. Dört esmayı bütünsel görmek.  
 
Sual: Hepsinin ayrı müstakil vücudu var kabul etmek mi, yani şu anda zahirde öyle 
görmüyor muyuz? 
Elcevab: Öyle görüyoruz, müstakil bir şeyi yok ama birbirinin tezahürü, cilvesi, timsal-
i sureti vs oluyor. Yani vücudun sureti, hakikatı, mahiyeti, zatı.  
 
Semadaki güneşàO 
Aynadaki güneşàBen 
 
Nokta-i Nazar: Bütün vücudları toplayınca tek vücud oluyor.  
 

1. Sureti     à Kâğıttaki güneş 
2. Hakikatı à Mümbasit aksi 
3. Mahiyeti à Aynadaki güneş 
4. Zatı        à Semadaki güneş 

 
Dördünü cem’eden tevhid-i hakikî. Dördünü bütünsel gören, şirkten kurtulur. Yoksa 
(Allah Resulünün tabiriyle) siyah bir karıncanın siyah bir taştaki ayağın sesi kadar 
gizlidir şirk. Bu dördünü bütünsel görmekà imanın vesvesesiz ve şüphesiz 
mertebesià Tevhid-i hakikî. Tevhid var ama hakikîsi de var.  
 
Aynadaki güneş yani Benàmahiyetdeki Ben, yani Ben diyen. Mümbasit akis de sensin 
ama hakikattaki Ben. Suretteki Ben, ceseddeki Ben. Bir Ben varàesmadaki Ben. Bir 
Ben var bende (Arş-ı azam)àmahiyetteki Ben.  

Tevhid-i hakikî  (5.remiz de “imanın 
şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi) 
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Sual: Ayna ne o zaman? 
Elcevab: Ayna bu makamda ruh. Ruh aynasında diyor. Allah, kalbde olmaz. Kalbde 
iman olur. Allah, akılda olmaz. Ruhtan sonra ne var ki? Ben=Ene, vücud-u haricîsi yok. 
Ayna olamaz o. Yani ruhtan sonra bir şey yok. En cami ayna ruhtur. Dimağ, kalb, ruh, 
ben olan Ben. Âyinedir bu alem, her şey Hak ile kaim. Mir’at-ı Muhammedden Allah 
görünür daim. Allah’ın göründüğü yer ve onu onaylayan ve reddeden Ben olan 
Ene arkada ama ayna ruhtur. Aynayı yapan camdı. Arkasındaki siyah boya nefistir. 
Ruh; kanun-u emridir, evamir-i tekviniyedir (meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizab). Onu 
boyaladı Kürste, nefis taktıàoldu ruh.  
 

 
Ruhun içeriği: 

1. vücud-u haricîsi ve  
2. vücud-u batınîsi ki hakikatı 

Ruhun vücud-u haricîsi: 
• zihayattır 
• zişuurdur 
• kanun-u emrîdir 
• vücud-u haricî sahibdir.  

 
Ruhun vücud-u batınîsi: 

• ihtiyaç 
• iştiyak 
• incizab 
• meyil 

 
Ben olan Ene’nin bunların hiç birisiyle alakası yoktur, çünkü bunlar hep mahluktur. 
Aynadaki güneş; Ben. Ayna; ruh. Orda (aynada) bir benlik var. Ben diyorum. Aslında 
O. Bendeki O. Bendeki Oà Ene. Ben derkenà O. EnedekiàbendekiàO. Ben’ler 
mec’ulü oluşturdu. Onlar nerden oluştu? Bir yerden geldi yani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güneş 
“Ben” 

Ayna. Ruh. 

Arkasındaki siyahà 
Sır. Kürs. Nefis. 

Evamir-i tekviniye 

Mana tarafı 

Nur tarafı 

Nur-u Muhammedî             
Mec’ul                     
Ben’lerin cem’i 

Mana &   
Nur 

Bendeki O 

Ondaki Ben 

“Ben” 

“O” 
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Nur tarafında ruhàArş-ı Azamda. Mec’ulde bir Ben var. Burdaki Benà aslında O. O 
zaman nur tarafındaki Benà Bendeki O.  
 
Sual: Bendeki O - Ondaki Ben demek için az önceki ayna-ruh dediniz ya. Ruha 
inmemiz için Arş-ı azama inmemiz lazım değil mi? Aslında mec’uldeyken çok 
konuşulacak bir şey değil. Artık Bendeki O, Ondaki Ben’de kalmıyor. Aynalıkta kalıyor.  
Elcevab: Evet, kalmadığı anı yapacağım.  
 
Şimdi bu Ben ama Bendeki benlik yine Senden demiyor mu? Aldım dersimi Kab-ı 
kavseynden diyor Hasan Feyzi abi. Bendeki benlik, ben dediğim şey, yine sensin diyor. 
“Ben ben diye yazdımsa da Sensin yine Ol ben.” (Emirdağ 1-123) O ben dediğim 
şeyà Sensin. Vücud rengini verme, ademe düşersin. Ben dediğim şeyà aslında O. 
Mec’uldeki ben’leri neresi oluşturdu? Mana tarafı.  
 
Sual: Direk mahiyet-i zatiyeden gelenle Ben oluştu. Esma vs değil. Ene noktasından 
bakınca. 
Elcevab: Zatî sıfatlar var, Şuunat-ı zatiye var. 
 
Sual: Onlar da mı geliyor? 
Elcevab: Evet. Üç tane şuunat var. Şuunat-ı zatiye, Şuunat-ı sıfatiye, Şuunat-ı İlahiye.  
 
Sual: O zaman eneye gelen mahiyet-i zatiye ve şuunat-ı zatiyenin bütünlüğü mü? 
Elcevab: Şuunat-ı zatiyenin bütünlüğü. Mahiyet-i zatiyeyi kafanızdan silin. Öyle bir şey 
yok.  
 
Sual: Sanki derslerde öyle diyordunuz? 
Elcevab: Diyorduk ama yanılmışız. Bütün bütün de yanlış değil ama doğru da değil. 
yanlışa götürür sizi de onun için demiyorum. Olmaz. Biri itiraz edince uyandım. Böyle 
bir düşünceye sebebiyet veririm diye ödüm patladı. Cemaat olarak da “böyle 
düşünüyorlar” diye zarar olurdu.  
 
Sual: Şuunat dediğinizde ihtiyatlı oluyor? 
Elcevab: İhtiyatlı değil, doğrusu o. Mahiyet-i zatiyeyi kafanızdan silin ama böyle bir 
şey var.  
 
Gelelim Ben’e. O aslında. Bendeki O. Bendeki O ile İyyakene’budu ve iyyakenestain 
aslına bakıyor şimdi. Güneşe müteveccih oldu. Bendeki O güneşe baktığı zaman, ki 
orda Ondaki Ben’ler var. Ondaki Ben nedir? Allah’dakiler.  
 
Nokta-i Nazar: Aslında ikisi de aynı şey. Kendinde baktığı O, çünkü orayı görme şansı 
yok ki zaten. Orayı görüyorum değil. Ordakini kendinde görüp orayı yorumluyorsun.  
 
Bendekià O. 
Ondakià Allah’takiler. 
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Mec’ulü oluşturan mana tarafı. Mana tarafındakiler mec’ulü oluşturdu, Ben dedi. 
Aslında Ben derkenà mana tarafı. Mana tarafı yani Ondakilerin Ben’i oluşturmasıà 
Ondaki Ben. O zaman Allah’ı görmek, İyyakene’budu ve iyyakenestain demek, yani 
sana ibadet eder, senden yardım isteriz, orda huzur oldu. Ondaki Ben’le (ene) Bendeki 
O’ya bakmak, yani Ondaki ben ile, bendeki O ile aslına bakmak. Herkesin Rabbi farklı. 
Çünkü senin ben’lerini oluşturan mana tarafı. Kısacası: Seni oluşturan ben’ler mana 
tarafı. Seni oluşturduàmec’ul. Mec’ulden bakarsan böyle, mana tarafından bakarsan 
böyle. Allah canibinden kudretin azameti altından bakarsan, olay değişiyor diyor. Allah 
canibinden kudretin azameti altından bakarsan, farklı olur. Ama beşer canibinden, 
mümkinat canibinden bakarsan olay değişiyor. “Ben”. “O”. Bunu fark ettiğin anda 
“ben”à”O” oluyor. Yani bu ikilemi (O ve ben), ben çıkıyoràO oluyor. Ondan Ona. Artık 
o zaman diyor ki: “Ya Musa! Ben hastalandım, beni niye ziyaret etmedin?” 
“Estağfirullah ya Rabbi”. “Acıktım, niye vermedin?” “Estağfirullah ya Rabbi”. “Orda 
benim bir kulum vardı.” O kulu fenafillah olmuş, yani fena-yı mutlak. Artık onun gören 
gözü, işiten kulağı O oluyor. Çünkü ben’i fark edince, O’ya dönüşüyor. Ondan O’na 
oluyor. Ondan Ona. Artık kimse yok.  
 
Sual: Bu sistemde seradikat-ı tecelliyat nedir? 
Elcevab: Seradikat-ı tecelliyat; ölüm ve helakettir. Eğer Ondaki ben ve bendeki O 
hepsi aynı dersenà ölüm ve helaket, yani helak oldu. Helaket dediğimiz ölüm değil. 
Yani itikadın helaketi. Manen sen öldün yani, dirilmez artık. Karıştırırsan.  
 
Nokta-i Nazar: Mesela aynada birisi var, bir de ayna var. Aynanın içindeki görüntü 
ben’im. Konuşan benim. Görüntüdeki ben’in konuştuğunu düşünürsen, oturuyor bu.  
 
(Bd) Mesnevi-i 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; …” Kendi cihetinden yani “Ben” den onun yanında yani “O” olman için… 
“ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit, (yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin 
zaman) onun yanında olabilirsin.” Yani sen her şeyi hissettiğin vakit. Bütünselliğe 
geldiğin zaman. Mec’ulü fark ettiğin anda, bütünselliğe geliyorsun. Ne oluyor o zaman? 
Onun yanında olabiliyorsun, yani “Ben”i fark ettiğin zaman “O”yu fark ediyorsun. 
“Ayrıca bundan sonra da, imkan ve vücub arasındaki hadsiz bir mesafe karşına çıkar 
ki;…” İmkan ve vücub ortasıàMec’ul. Hadsiz bir mesafesi var. İkisi arasında sıkışmadı 
yani, sonsuz mesafe var. Birisi mahluk, birisi Hâlık. “…sen şu acib bu’diyeti kat’edip 
de,…” Yani mahlukiyetini fark ettikten sonra çıkabilirsin. Mahlukiyetten çıkacaksın. 
“…ulaşmak ve onun kurbüne vusül bulmak nasıl mümkün olabilir. Daha bundan başka 
da, yani…” İmkan; bu alem. Yaratılabilirdi, yaratıldı, yaratılmadıàimkan. Vücub ise; 
mana tarafı. İmkan ve vücub arasında hadsiz bir mesafe var. “…yani imkan ve vücub 
arasındaki hadsiz mesafeden sonra da, sonsuz seradikat-ı tecelliyat vardır. Ve 
bunların ötesi ise, ölüm ve helakettir.” Ben buraya geçtim, buralardayım, esma ve 
sıfatını dersenà ölüm ve helakettir. Yani itikadın bitmiştir, devre dışı olmuştur. Orası 
en yüksek ama bunu iddia ettiğin anda devre dışı oluyorsun, hepsinden dibine 
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vuruyorsun, ölüm ve helakettir. Mana ratafının ölümüdür, nur tarafında da dibe 
inmektir.  
 
 
Ölüm  
 
 
 
 
         Helaket  
 
 
 
 
Sual: Aynadaki görüntü kaynağı olan zatla ilişkisini anlamayıp, daha ileri gitmek 
istediğinde Rabbisini görmüş oluyor. Kendi ayna kabiliyetince Onu içine alıp gösterdi. 
O Rabbi oldu. Orda aynadan çıkıp ona yanaşmaya çalışsa, seradikat-ı tecelliyat, 
ademe düşecek. Aynadaki görüntü çıkıp aslına doğru gitme şansı var mı? Yani 
aynanın dışında? 
Elcevab: Hayır, yok.  

                                                   

                                                
 
Aynayı ortadan kaldırırsan, “Ben”à “O” oluyor. Muhyiddin-i Arabî işte bu hatayı yaptı. 
“Oà Ben’im. Ben de O’yum” dedi.  
 
Nokta-i Nazar: İçindeki görüntüyü dışarı çıkarmak gibi.  
 
O zaman ölüm ve helakete mazhar oldu. Aynayı ortadan kaldırırsan OàBen ve 
BenàO oluyor. “Kimse yok, O var” diyor. Şuursuz olduğu için Üstad diyor ki, ona bazı 
ulema âdi bir mü’min makamı bile vermedi.  
 
Sual: Niye o zaman Üstad “çok yüksektir” diyor? 
Elcevab: Çok yüksektir. O kadar yüksek ki, bu çizgiyi fark etmek olamaz yani, çok 
istisna. Benim bildiğim, Üstadın haber verdiği, şuurlu olarak İmam-ı Rabbanî ve 

Mana tarafı 

Nur tarafı 

İmkan ve vücub ortası Mana &   
Nur 

İMKAN 

VÜCUB 

“Ben” 

“O” 
Seradikat-ı tecelliyat 

Güneş 
“O” 

Güneş 
“Ben” 

Âyinede 
görünen 
güneş 

Âyine  
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Bediüzzaman Hazretleri. Diğerleri görmüş, fark etmiş, tanımlayamamış. Ya ölmüşler, 
ya helak olmuşlar veya ikisi, ölüm ve helaket olmuşlar. Hakikat canibinden ama 
mazurdurlar, çünkü çok çok çok incedir bu çizgiyi fark etmek. Bizim nurculardan bile 
berzah nerden çıktı diyorlar. Ya varlıktır, ya vacibdir diyor. İşte aynayı kaldırırsan bitti. 
İki güneş birbirine yapıştı. Aynayı kaldırırsan ben kalmaz ve “Herşey Odur” olur. Aynayı 
kabul ettin ettin. Ama güneş o kadar tecelli ediyor ki, çok tehlikeli. 
 
Sual: İmam-ı Rabbanî ile Üstadın farkı ne? Çünki biz şu an Muhyiddin-i Arabî ile 
Üstadın meşrebinin farkını konuştuk. Yani Vahdet-üş Şuhud ile Vahdet-ül maksud 
(Üstadın meşrebi ya) arasındaki fark ne? 
Elcevab: İmam-ı Rabbanî Vahdet-üş Şuhudçu da değil. İkisini cem’etmiş, arkasına 
geçmiş.; Vahdet-ül Vücud gözüken her şey Odur dedi. Gözüken gözükmeyen varlık bir 
şey yok, Odur varlık dedi. Vahdet-üş Şuhud ise; gördüğümüz Odur diyor. Görmediğine 
dokunmadı. Bu bir varlık kabul ediyor. Şuhuddakiler Odur diyor.  
 
Sual: Aynayı kabul ediyor mu Vahdet-üş Şuhud? 
Elcevab: İhatası dar olduğu için, gözüken O dedi. Ama Vahdet-ül Vücudcular, vücud 
olan ne varsa, Ondan başka vücud yoktur dediler.  
 
Sual: Gözüken Odur denilince aynı gibi oluyor? 
Elcevab: Öyle oldu zaten. Bu ince çizgiyi bilmeyince ateistler, yani maddecilerle 
panteistler birbirine sureten benzediler. Üstad ama ikisi arasında seradan Süreyyaya 
kadar fark var diyor. Birisi Allah adına varlığı ortadan kaldırıyor, birisi de varlığı esas 
almış Allah’ı inkar ediyor. İkisi aynı yere bakıyor. Aynayı görüp görmemek. İkisi de 
görmedi. Görmeyince, bu Odur dedi, yani aynadaki güneşe semadaki güneştir dedi. 
Ateistler ve panteistler ise semadaki güneş diye bir şey yok, her şey budur, yani 
aynadaki güneştir dedi. İkisi de aynayı görmedi. Biri aynayı görmediği için aynadaki 
güneşi semadaki güneşle iltibas etti. Diğeri de aynayı görmediği ve semadaki güneşi 
inkar ettiği için işte her şey budur dedi. Püf nokta aynayı görüp görmemek.  
 
Sual: Vahdet-üş Şuhud’un temsilcisi kim? Biz İmam-ı Rabbanî biliyoruz. 
Elcevab: İmam-ı Rabbanî Hz değil ama onlara tanımlama ve yön vermiş. O “gözüken 
Odur” dememiş.  
 
-Aynadaki güneşi görerek güneşi kasdetmiştir. 
-Zaten ehl-i Sünnet yolu o. 
-Semadaki güneş aynaya vuruyor. İmam-ı Rabbanî Hz “aynadaki güneş Odur” diyor 
ama aynadaki güneşe “O” demiyor, “burda tecelli edene Odur” diyor.  
 
Hakikat yolu “Bu Ondandır” dediği anda Vahdet-ül Vücud’dan ayrılıyor. Ama Vahdet-
üş Şuhud’çular şahid olduklarına O diyor, şahid olmadıklarına yok diyor. Muhyiddin-i 
Arabî “şahid olup olmadığım her şey Odur” diyor. Vahdet-üş Şuhud’çular “şahid 
olduklarımız Odur” diyor. Şahid olmadığına karışmıyor. İmam-ı Rabbanî Hz ikisini 
cem’ediyor. İmam-ı Rabbanî Hz ile bizim aramızdaki fark şu: o vacib tarafına esma 
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yerine sıfatı koymuş, sıfat yerine esma koymuş. Ona da şöyle bir yorum yapmıştık. 
Ordaki sıfattan kasıt esmanın sıfatıdır. Aslında farklılık yok. Aynı. 
 

 
 
İmam-ı Rabbanî Hz ile Risale-i Nur arasında fark yoktur, göremiyorum. Tek fark şu: o 
icmal etmiş, Risale-i Nur ise ihtiyaca binaen insana tatbik etmiş, insanda tefsir etmiş. 
En son mektubunda bu anlattığım meseleye “bu mesele ahirzamanda Mehdi’nin 
eserlerinde olacak ve Mehdi’nin cemaatında olacak. Bunlar direk, hiç berzaha yani 
tarikat berzahına girmeyecekler, yani zahirden hakikata geçecekler, birisinden ders 
almayacaklar” diyor. Yani onlar direk Kur’anı Kur’andan, Allah’ı Allah’tan alacaklar. 
Yani berzaha ihtiyaç duymayacaklar. Tek bir grub. Ahirzamanda Mehdi’nin grubu 
olacak.  
 
Sen şimdi bak ne konuşuyorsun. Alimlerin arasındaki farkları bile konuşuyorsun. Allah 
o mübarek zatları şefaatlerine mazhar eylesin, tevazu için demiyorum, Allah ayakları 
altındaki tozu üzerime kondursun. Çok seviyorum bütün o büyük zatları. Hallac-ı 
Mansur’u da çok seviyorum. Muhyiddin-i Arabî’yi de çok seviyorum. Hatayı yaptılar 
ama çözemediler ki, bu nedenle mahzurdurlar. Bu çünkü çok ince bir mesele. Üstad 
demese biz de bilmeyecektik.  
 
Sual: “Seradikat-ı tecelliyat var. Konuşmak sıkıntı”? 
Elcevab: İmam-ı Rabbanî Hz Seradikat-ı tecelliyatı imkan ve vücub ortasında 
olduğunu söylüyor. Eğer birisi oraya geldim diyorsa, orda olmadığına delildir diyor, 
çünkü orda konuşmak yoktur, diyor. Konuşmak nerdeydi? Mi’raçtaki serüvende ilk 
önce “kelamına” sonra “rü’yetine” mazhar oldu.  

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

Sıfat-ı subutiye 
Sıfat-ı zatiye 
Sıfat-ı İlahiye 

Sıfatlar  

Evet, aynı. Esmadan Sıfat çıkar diyor. Aslında onun 
buradaki sıfattan kasıtı esmanın sıfatıdır, yoksa 
esmanın kaynağı olan sıfat değildir. “Esmadan çıkan 
sıfatlar” dediği yerde esmanın sıfatlarını kastediyor. 
Zaten kitabında bunu açıklıyorlar. Yani böyle derken 
esmanın kaynağı olan Sıfat-ı subutiye, Sıfat-ı zatiye, 
Sıfat-ı İlahiyeleri kasdetmiyor.  
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Sual: Bendeki O – Ondaki ben. Seradikat-ı tecelliyat. Bunda bir mahsur yok, sadece 
konuşmak, bunu dava edinmek sıkıntı.  
Elcevab: (ellerini bir defa birbirine çarpıyor BEN diyor, ikinci defa çarpıyor O diyor, 
sonra iki elini iç içe geçiriyor). Fakat O değil, Ondandır dersen, bu bu oluyor (bir eli 
diğer eli oluyor). Çünkü mec’uldeki Ben mana tarafındaki esmanın veya şuunatın tam 
kendisi değil, beni oluşturan mertebe.  
 
Nokta-i Nazar: Ondandır’ı hiç bırakmamak lazım.  
 
Evet, “Heme Ost” değil, yani her şey O değil, “Heme Ezost” tur, yani her şey Ondandır. 
Nedir o? Şuunat, Sıfat (zatiye, subutiye), Esma (zatiye, fiiliye)à bunlar ben’i 
oluşturmuş mec’ulde, seni de oluşturmuş, onu da. Hepimizi farklı. Beni oluşturan 
mertebe seni oluşturan mertebe değil. Onun için O değildir, oralardandır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ  (Levh-i m
ahfuzun 

bizdeki karşılığı, küçük 

montası. İsm-i Azamları 

isme dönüştüren, isimleri  

İsm-i azam yapan BERZAH.

MEC’U
L

İsm-i Azamlar

İsimler

Kalb

İmam-ı Rabbanî’ye göre Seradikat-ı 
tecelliyat burada. 

“rü’yetine” 

“kelamına” 

Kelam; Levh-i mahfuzun damına 
kadar. Kelam; Kuran. Kur’anın 
kaynağı kelam sıfatı. İmam-ı 
Rabbanî Hz Levh-i mahfuzdan 
yukarısında kelam sıfatı yok 
diyor. Eğer ordan sonra “ben 
oralara çıktım” diye konuşuyorsa, 
orda olmadığını gösteriyor, diyor. 
O Levh-i mahfuzdadır. Çünkü 
orda konuşmak yoktur.  

Mec’ul. 
Ene.       O 
Ben’ler. 

Zatiye & Subutiye 

Zatiye, İlahiye, Fiiliye 

İrfan  

Cem-ül cem. Ben.  Yasin  

Ben. Ene. 

“O”. Ondaki ben. 

Bendeki à O 
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Şuunat-ı zatiyeden, Sıfatların cem’inden, Esmaların cem’inden mec’ule tecelli ediyor, 
Mec’ul oluşuyor. Sen kimsin biliyor musun? Sendeki ben “İrfan” dan kasıt kesişmelerin 
toplamıdır. Asıl değilsin. Ama yine vacib. Kesişlemelerin toplamı yani cem-ül cem’i 
Ben. O Ben’in içinde bak Şuunat var, Sıfat var, Esma var. Bu dilim İrfanın dilimi. Bir 
başka dilim de Yasin’in. Onun diliminde de esmaların, sıfatların ve şuunatın kesişimleri 
var. Tecelli eden esmalar, sıfatlar, şuunatlar “O” ama bizatihi değilà bendeki O. O 
zaman Allah’ı görecek olan bendeki O ile Ondaki ben. Bendeki O ile Ondaki Ben’i  
 
Sual: Bendeki O’yu Ben olan kesişmeleri ayırdınız? 
Elcevab: Mec’ulün içini gösterdim, yoksa mec’ulün dışında değil bu kesişmeler. 
Hepimiz mec’ulün içinde varız. Birbirimiz arasındaki farklılık kesişmelerdir. Bunu 
göstermek için mec’ulün dışında kesişmeleri gösterdim. Yoksa hepsi mec’ulün içinde. 
Bu kesişmeler Ene’lerin meratibidir. Bunlar O’duràHu. Lailahe illa Hu. Ferdiyet yani. 
Mec’ulde, Eneà Ben diyor ama aslındaà O. Yani bendeki Oà Ondaki ben. 
 
Sual: Aynı şey mi? 
Elcevab: Allah canibinden bakarsanà Ondaki ben. Ben canibinden bakarsanà 
bendeki O. Dağlar kadar fark var. bundan dolayı “Heme Ezost”tur, yani Ondandır 
(Mektubat 84).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bütün şuunat, sıfat ve esmanın kesitlerini koy, drt, drt,drt. Ben,sen,o,o,o, benler, 
benler, benler. O zaman herkes Rabbini görecek. Herkes buradaki kesişmeleri 
görecek.  
 
Sual: Başka şansı, yol yok? 
Elcevab: Yok, zaten talebin de olmayacak. Ben hiçbir zaman şimdiye kadar gözümle 
işitmeyi taleb etmemiştim. Ondan azab çekmedim.  
 
Sual: Peygamberimizde asm nasıl oldu? 
Elcevab: Mec’uldeki benleri meydana getiren ism-i azamlarla, sıfat-ı azamlarla olmuş. 
Mec’ulden aşağısında öyle değil. Biz cilve, cemal, nakış, sanatlarla meşgulüz. 
Peygamberimiz asm her ismin mertebe-i azamı ve ism-i azam cihetiyle tamamen 
mazhar olmuş. 

Mana tarafı 

Nur tarafı 

Nur-u Muhammedî             
Mec’ul                     
Ben’lerin cem’i 

Mana &   
Nur 

Bendeki O 

“Ben” 

“O” 

Göz  

Göz  

Ondaki Ben 
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Sual: O da Rabbini gördü değil mi? 
Elcevab: Evet. Allah olmuyor. Rabb-ül alemine mazhar olmuş. Bütün isimlerin 
mertebe-i azamı olduğundan ve bütün ism-i azamlara mazhar olduğundan olmuş. 
Çünkü Rabb-ül alemin derken Mec’ulün aşağısı olan alemlerin Rabbi. Mahiyet-i 
zatiyesi hakkında “Seni en iyi bilen yine Sensin” demiş Allah Resulü. Orası bilinemez. 
Zaten Hadis-i Kudsîde “Zatımı tefekkür etmeyin” diyor. Orası olmayacak, 
bilinemeyecek, hiçbir şekilde, kat’î bir surette.  
 
Sual: Mahiyet-i zatiyeyi mi görmek isteyen ölüm ve helakete maruz olur? 
Elcevab: Evet, onu taleb ettiği için. Onu kasdettiği zaman.  
 
Sual: Onu kasdetmekle nasıl ölüm ve helaket olur ki? Bu nasıl istenir ki? 
Elcevab: İstemek değil, iddia ettiği. Mesela ben uçmak istiyorum, bu haktır. Uçuyorum 
demek iddiadır.  
 
Sual: Beni oluşturan esma, sıfat ve şuunatın kesiştiği meratibler değişir mi? Yani sabit 
bir şey var ama alem-i şehadete uğradıktan sonra kişi kendisi şekillendiriyor mu? Yani 
standard mı değil mi? 
Elcevab:  Bu kesişme noktaları her insanın nokta-i kemalidir. Nokta yaptık ama 
içerisinde sınır yok.  
 
Sual: Peygamber asm mebde’ ve müntehayı eşit yapmış. Bizde değil? 
Elcevab: Hayır, bizde öyle değil. O nokta-i kemaline gelmiş. Biz daha gelemedik,                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DİMAĞ  (Levh-i m
ahfuzun 

bizdeki karşılığı, küçük 

montası. İsm-i Azamları 

isme dönüştüren, isimleri  

İsm-i azam yapan BERZAH.

MEC’U
L

İsm-i Azamlar

İsimler

Kalb

Mec’ul. 
Ene.       O 
Ben’ler. 

Zatiye & Subutiye 

Zatiye, İlahiye, Fiiliye 

İrfan  

Cem-ül cem. Ben.  Yasin  

Ben. Ene. 

“O”. Ondaki ben. 

Bendeki à O 

Kişilerin 
nokta-i 
kemalidir. 
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cennette de gelemeyiz. 
 
Benim bir tefekkürüm şöyleydi ama bu bana ait. Doğrusu bulunana kadar bu yanlış 
doğrudur. Cennetteki en yüksek makamım ne olacak dedim. Gide gide hep terakki 
edecek ya. Muhammed asm dünyada yaşarken kazandığı nokta-i kemalat benim son 
noktam olacak orda.  
 
Sual: Peygamberimizin makam-ı mahmud durmadan yükseliyor. O nerde? 
Elcevab: O haşir meydanındaki makamı, cennetteki makamı değil.  
 
Sual: Hani o noktalar aslında sınırsız dedik. O noktadan bakarsak, makam-ı mahmud 
da devamlı terakki eden makam olduğu için. 
Elcevab: İsmi o. Mesela buranın adı Zeytinburnu. Zeytinburnu bir yerde durmuyor mu? 
İstanbul’un bir mahallesi. Fikren biz duruyor muyuz burda? Cismen duruyoruz. Cennet 
böyle (Zeytinburnu gibi) bir şey ama insan böyle değil.  
 
Sual: Hadis-i şerifte “Cennette bana makam-ı mahmud ve cehennemin yedinci mi 
tabakası gösterildi” diyor? 
Elcevab: “Cennete girdim, Cehennem bana gösterildi” diyor. Makam-ı mahmud haşir 
meydanında gösterildi. Cennet ve Cehennemin gösterilmesi Arafat sisteminde oluyor. 
Hepsini gördü, çünkü hepsini (Şecere-i hilkatin tüm meratiblerini) geçti.  
 
Bu dersleri duyanın derdi cennet olmaz, onunla iktifa etmez. Cennet O değil ki, cennet 
hizmet makamıdır. Bizim cennetimiz Cennetin sahibini bulmak, cehennemimiz 
Cehennemin sahibini kaybetmek olmalı. Bizim cennetle ve cehennemle işimiz böyle 
olmalı.  
 
Sual: Biz burda ilim mi alıyoruz? 
Elcevab: Hayır, ilim almıyoruz. İlim; subutî sıfattır. İlimle uyandırılıyorsun. Zahirde 
dışarıdan ilim alırız. Ama batında alınan şeyler bizim aslımızda zaten var, uyanıyor. 
Çekirdek; güneşten bir şey alıyor, sudan alıyor, topraktan alıyor. Alıyor gibi ama aslını 
dışarıya veriyor. Çekirdek; suyu alarak, güneşi alarak, toprağı alarak, aslını dışarıya 
veriyor. Biz de ilim alarak içerderkini dışarıya yapıyoruz. İlim; içimizi dışarı yapmak 
içindir. Ama zahirde böyle konuşmayacaksın. Evet, zahirde ilim alıyoruz, içeriyi 
dolduruyoruz. Hakikatta şöyle: alınanla inşa oluyoruz. Bu nedenle zahirde Azrail 
geliyor, canımızı alıyor. Batında ise; dört melek zaten burda (bende). Dimağımı tutan 
ceberutàCebrail. Ruhumu cesedde tutanàAzrail. Hayatımı tutanà İsrafil. Şuur ve 
hadiseleri, melekeleri tutanà Mikail. Vefat demeà Azrail’in uçup gitmesi. Dört melek 
eşyasını toplayıp gidiyor. Zahirde Azrail geliyor, batında Azrail gidiyor.  
 
Ders bitti…ders sonrası görüntüsüz sesli sohbet: 
(Görüntü olmadığı için tahtada işaret edilenleri göremiyorum. Bu nedenle bazı yerlerde anlayışımı aynı 
bu yazı şekli ile ekledim, belirttim.) 
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Nokta-i Nazar: 
Aynadaki görüntünün karşısında gerçek olan, görüntünün sahibi var. Ben ise şu an 
aynadaki görüntüyüm. Ben aynadaki görüntü olarak diyorum ki: “Ben kimim?” Ben 
Ondaki ben’im. Onun buradaki, bendeki görüntüsü. Ben diyorum ki: “Ben, bendeki 
O’yum.” 
 
Nokta-i Nazar: Ben, Hasan abinin bendeki karşılığını biliyorum. Değerini, kıymetini, vs 
bilebilirim. Peki ben Hasan ağabeydeki yerimi bilemiyebilirim miyim? Osman abi diyor 
ki “bilebilirsin”. Sendeki O olursan, bilebilirsin. Benim yanımdaki Hasan abinin bir 
değeri var, bunu ben biliyorum, hepsini bilebilirim, çünkü ben meşgulüm.  
 
İkisi de doğrudur. Niçin biliyor musun? Eğer suretten hakikata geçersen Onun bendeki 
izdüşümlerini, karşılıklarını bilirim. Bendeki karşılıkları. Bu Onun hakikatıdır.  
 
Sual: Suretten hakikata geçme nisbetinde bilirim değil mi? 
Elcevab: Evet, bilirsin. Burda kalmıyor insan. Fena-yı mutlaka mazhar olunca, oraya 
geçince, artık her şey bütün meratibiyle mertebesiz bir mertebe diyor (Bd.) Mesnevi-i 
Nuriye 642 de. Bu sefer benim hakikatımı sendeki karşılıklarıyla bilebilirsin, çünkü 
ortak tarafımız var ama derecesini bilmiyorum. Sende de bendeki hakikatlar var. Fakat 
bu hakikatların meratibi bilinmiyor. Mesela sende de ilim var, sende de ebed arzusu 
var. Bu hakikattır. Bunun meratibini bilmiyorum. Bendekini sendeki işaret eder, gösterir 
ama o değil daha. Mesela Malatya’ya Hoş Geldiniz diyor tabela. Tabela Malatya değil, 
işaret ediyor. Fakat eğer insan fena-yı mutlaka olursa, yani bütün beşeriyetten çıkarsa. 
Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149 da “fena-yı mutlaka mazhar olursa, bütün evliyaların omuzu 
benim ayağımın altındadır” demiş diyor Geylanî. O makama gelmeyen onu diyemez 
diyor Üstad. Ama Geylanî Hz diyebilir. Çünkü beşeriyeti yok. O hakikattan mahiyete 
geçmiş. İmkan ve vücub ortasına geçmiş. Orda artık benim dışımda her şeyimi bilebilir. 
Benim dışımda ama. Yine beni bilemez. Yani bendeki O’yu, sendeki O ile bilemez. 
Ama işaret eder, tanımlar. Çünkü herkesteki Rab ayrıdır. Bir Rabb-ül alemin var, bir de 
Rabbi var. Bendeki Oà Rabbimdir. Sende de Rabbim var. Onu bilemez.  
 
Nokta-i Nazar: Aynadaki görüntü soruyor: “Ben neyim?” Cevap geliyor: “Ondaki 
ben’im, bendeki O’yum”. Yani ikisini de aynı kişi söylüyor. Biz burayı görmüyoruz zaten 
(semadaki güneş?) ama biliyoruz ki, benim iki tane cevabım var. Aynadaki görüntü 
konuşuyor. “Ben kimim” diye kendine soruyor ve iki tane cevap alıyor. “Bendeki O’dur 
bu” diyor. Başka bir açıdan da bu sefer “Ondaki ben’im” diyor. Onun bende 
görünmesidir diye kendisi sorguluyor. 
 
Sual: Bendeki O ile Ondaki ben eşit midir? 
Elcevab: Hiçbir zaman bu iki tabiri güneş demiyor. Aynadaki güneş söylüyor ikisini. 
Ben kimim sorusuna kendisi iki türlü cevap veriyor. Çünkü ikisi de doğru. 
 
Sual: İkisi de aynı cevap o zaman? 
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Elcevab: Değil. Pergeli oraya koy (mec’ule?). Orda hepimiz varız. Ondaki ben 
düşmemiş, düşmemiş daha. Ondaki ben yani Allah benim hakkımda ne düşünüyor? 
Nerden bilirim? Kendime bakarak. O işte bendeki O. Düşen miktar.  
 
(Burda anlaşılan mana şu: Mec’uldekiler, yani kök çekirdekteà Ondaki Ben’ler. Ene’de yani meyvedeki 
çekirdekteà Bendeki O.) 
 
Sual: O zaman zanla mı cevap veriyorum ben buna? 
Elcevab: Tabi, çünkü zandan hiçbir zaman çıkamazsın.  
 
Benim bildiğim bendeki O, tıpa tıp Allah’ta aynı mıdır? Değil. O zaman O olan Allah 
beni bir biliyor. O beni bilme şekli, miktarı, benim Allah’ça nasılımım bilebilir miyim ben? 
Bilemem. Benim bilgim şu: Bende O var. Onu biliyorum. Bende ne kadar O varsa. Ama 
Onda ben nasılım bilmiyorum. Ondaki ben; aşağı düşmemiş.  
 
Sual: O bilgi yani Ondaki ben benim ne işime yarayacak? 
Elcevab: Senin bir kendi hakkında bilgin var, bir de Allah hakkında bilgin var. Allah 
hakkında bilgin kadar biliyor Allah seni. O olan Allah’ta bir ben var. Sen de varsın, o da 
var. O olan Allah’ta ben’ler var. Ben varım ama o Allah’taki ben’leri nasıl biliyor, ben 
nasılım, Allah’ta nasıl gözüküyorum bilemem ben. O aşağıya düşmemiş.  
 
Sual: O zaman onun cevabı ahirette verilecek? 
Elcevab: Olabilir. Ama şuna da şahidim: ben var ya ben. Ben bir O var. Onunla 
diyorum zaten İyyakene’budu ve iyyakenestain. “Senden sana ben diye koştum.” 
“Bende bir ben vardır, benden içeru.” “Ben ben dedimse de yine Sensin ol Ben. 
Hiçlikten ne çıkar, bendeki benlik yine Senden.” Kim bu? Bendeki O! Bendeki ben olan, 
pergeli ben’e koydum ben diyorum. Ama bende O var. Ne kadar var? Kendi zanların 
kadar O var oldu. Çünkü Allah taayyün ve teşahhus ettiği kadar. Allah zanlarımıza 
göredir. O zanlarımız ben’dir. O zanlarımızın oluşturduğu Rab da O, bendeki O.  
 
Sual: O zaman şu Rabbim, bu da ben’im? 
Elcevab: Doğru. Yani bendeki Oà ben’im. Ondaki ben iseà Rabbimdir, benim 
Rabbim.  
 
(Burda anlaşılan mana şu: Mec’uldeki, yani Ondaki benà benim Rabbim. Ene’de yani bendeki Oà ben) 
 
Nokta-i Nazar: Pergeli Ondaki ben’e koydum. Ordayım. Ordan bilinen benàben’im. 
Bendeki O’na bakıyorum. Mahiyet-i zatiye canibinden bakıyorum. 
 
İşte ordan bakamazsın. Orası “ölüm ve helakettir”. Niçin biliyor musun? Vacibe 
giremezsin ki!  
 
Nokta-i Nazar: Bu taraftan bakmak daha tehlike oluyor. Çünkü o zaman yapışmış 
olurum. Tefekkür olmuyor. 
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Mec’ulden bakacaksın. 
 
Nokta-i Nazar: Siz Zat’sınız. Aynadaki de görüntünüz. Aynadaki görüntü konuşuyor. 
“Ben kimim?” İrfan’ın dediği Zat’tan görüntüye konuşmak. Ama biz “biz” dediğimiz şu 
andaki görüntü.  
 
Vacibe geçip aşağıya bakamazsın. İki bakış var: Mec’ulde dur. Mec’ulden mana 
tarafına bakarsanà Ondaki ben’dir. Mec’ulden nur tarafına bakarsanà Bendeki O’dur. 
Ama sen esmanın içine girip de esmadan varlığa bakamazsın. Esmaya girilmez. Orası 
vacib. Mümkün giremez.  
 
Nokta-i Nazar: Ondaki ben ile bendeki O dediğimizde “ben” kelimesi zahirde aynı ama 
içeriği aslında farklı. 
 
Sual: Bu ifadeleri kim kullanıyor? Allah’ın ifadesi mi, mec’ulün ifadesi mi? 
Elcevab: Mec’ulün ifadesi. 
 
Nokta-i Nazar: O zaman bu ifadeler bizim tarafımızdan, mec’ulden vacib tarafına 
söyleniyor. Allah bunları söylemiyor ki. Söylenir de öyle bir tanıma ihtiyaç var mı? 
 
Bunları konuşan Ene’dir. İyyakene’budu ve iyyakenestain kim diyorsa, bunları diyen o. 
İyyakeàsana, yani ben-sen. Mahluk vacibe giremez. 
 
Sual: Mahiyet-i zatiyeden bir şey bende yok mu? Var. Beni ben yapan o mahiyet-i 
zatiyeden değil mi? Konuşan o değil mi? 
Elcevab: Konuşan mahiyet-i zatiye değil. 
 
Sual: Konuşan mahiyet-i zatiyeden bana verilen diyorum, şu (mec’ul) ? 
Elcevab: Hayır, konuşan o değil, aşağıdakiler. Ben konuşuyor. Bendeki O konuşuyor.  
 
Sual: Bendeki O ney? 
Elcevab: Ondaki ben. 
 
Sual: O zaman ikisi aynı şey oldu? 
Elcevab: Olmadı. Kelime O, Kelime aynı olduğu için, O harfi seni aldatıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Yukardaki ben ile aşağıdaki ben farklı, ikisi aynı değil. 
 
Sual: Aşağıdaki işte ben’im. Ben nerden geliyorum?  
Elcevab: Ondan. Mahiyet-i zatiyeden gelmiyoruz. İkisi de O harfi olduğu için, seni 
aldatıyor. Bendeki O ve Ondaki ben. İkisi de O olunca, aynı oldu senin aleminde.  
 
Nokta-i Nazar: Ondaki benàküllîsidir. Bendeki Oà cüz’îsi. 
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Sual: Bir noktadan bakarsanız aynısı çıkar. Aynadaki görüntü konuştuğunda, Ondaki 
ben derse bu görüntü, yani o diyor ki “Ondaki benim buradaki görüntüsüyüm” derse, 
kendini öyle tanımlarsa, doğru mu yanlış mı? Yani aynadaki görüntü diyor ki: “Ondaki 
ben’im ben.”  
Elcevab: Evet. 
 
àBen çok büyüğüm. Bu aynada gözüktüğüm kadarım mı? Ben O’yum diyor. “Ondaki 
ben’im” dediği zaman o görüntü doğru değil mi? 

• Aynanın içindeki sensin ama sen değilsin.  
àOndaki O’yum demiyor zaten. Onda bir ben var, o ben orda gözüküyor. Bendeki O 
ile Ondaki ben aynada içtima edebilir. Bir beis yok. aynalık zaten böyle olmuyor mu? 
 
àSendeki benlik-O anlayışı gittikçe değişiyor mu ilim yaparak? 

• Evet, değişiyor.  
àDemek ilmin arttıkça bendeki yakınlığın, hissiyatın, fikriyatın, hâletin farklılaşıyor 
mu? 

• Değişiyor. 
àBendeki O değişiyor. Ama Onda bir ben var, Onun aleminde, o hiç değişmiyor. 
Böylelikle aynı olmadığı gözüküyor. Bak ilim yaptık, tefekkür yaptık. Her anladıkça, fark 
ettikçe, içini doldurdukça vs anlayışın değişiyor mu? 

• Değişiyor. 
àVacibde bir şey değişmez. Allah’lığa yakışmaz. O zaman bendeki O değişiyor. 
Devamlı değişiyor. Terakki ettikçe o değişiyor. Bendeki O değişkense, Ondaki o ben 
değişmez.  
 
Nokta-i Nazar: Bendeki Oà Ondaki ben’e yetişmeye çalışıyor.  
 
Aynen. O zaman mi’raçtan uygulayalım: “mebde’ ve müntehanın hayt-ı ittisalıdır”. 
Bendekiler devamlı değişiyor. Bak derste anlamıştın, şimdi çıkmaza girdin. Niçin 
çıkmaza girdin? O anlayışını da terk ettin, çünki terakki ettin. Sakın ha, aşağı indim 
deme! Karıştırdım deme! Hayır, ruha başka bir boyut açıldı. Burda kanaat edecek 
misin? Etmeyeceksin. Dolayısıyla her bunu tefekkür ettikçe, tanımlama ayna olacak. 
O, O, O kelime aynı. Sıfır, sıfır. O diyeceksin ama O’nun içi bazen misket kadar, bazen 
küre kadar olacak. Onun içi çok dolacak. O var ya, sıfır, O. Onun içi büyüyecek, 
büyüyecek nihayetsiz. O anlayışımız kıyamete kadar değişecek. Kabirde de terakki 
edeceğiz. Allah anlayışımız değişecek. Bu değişkendir. Cennette de değişecek. Peki 
bendeki değişkenlik Allah’ın beni bilmesindeki o yapı değişir mi? Allah’ta değişmez. O 
zaman Ondaki ben değişmiyor, bendeki O benim za’fiyetimden, mahluk oluşumdan 
öğrendiğimden, terakki ettiğimden değişiyor. Bir taraf değişken, bir taraf değişmeyen. 
O zaman değişen değişmeyene hep yaklaşmak istiyor. Niçin? Oraya yaklaşayım, O 
olayım diyor. Ondan dolayı sonsuzluk çıkıyor. Esmaya da giremeyeceği için ama 
Ondaki ben yani Onda bir ben var ya, o esmadadır. Allah’ın benim hakkımdaki bilgisi, 
Allah’ın benim hakkımdaki hakikatı, Allah’a mahsus. Allah beni nasıl biliyor, ben 
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bilmiyorum ama benim bildiğim şu: Ben Ona yetişmek istiyorum. Allah beni nasıl biliyor, 
onu öğrenmek istiyorum. Allah beni nasıl biliyor ve ben Ona yetişmek istediğimden, 
sonsuzluk açılıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Mi’raçta o zaman bendeki O’nun Ondaki ben olması mi’racıdır.  
 
Sual: Enel Hak bunu fark edilme yeri mi? 
Elcevab: Enel Hak bunu fark edilme yeriydi, doğru. 
 
Sual: O zaman Hallac-ı Mansur’un imanı enfüsçü bir Nur talebesinin imanının 
başlangıç noktası diyebilir miyiz? 
Elcevab: Hak yemeyelim. O adam fikrî değil. O hisse geçmiş. Ona yetişemeyiz. Ama 
fikirde biz onu geçmişiz. Onun hata yaptığı yerde bizim ayağımız suya girmedi. Onun 
boğulduğu yeri biz geçmişiz fikren. Ama hissen yetişemedik. Yani o Allah’ı hissetmesi, 
Allah’ı aleminde zevketmesinin alameti nedir? Günahtan nefret etmesidir. Bizim 
günahtan nefret edecek makamımız yok. Allah’ı ne kadar hissedersen, alameti şudur: 
günahtan nefret edersin. Şöyle diyeyim: Hiçbir sahabe Ahmed bin Hanbel’e ilim 
noktasında yetişemez, çünkü 1 milyon hadisin ravisi. En fazla hadis nakleden Aişe-i 
Sıddıka ra 2700 küsür. Sonra Ebu Hureyre ra 2500. Bir milyon hadis nerde, 2500 
nerde. Sahabeye niçin yetişilmiyor? Sahabe ilim değil, his noktasında içe girmiş. Allah’ı 
hissediyor, massediyor, zevkediyor. Biz, Allah’ı fikrediyoruz, ilmediyoruz.  
 
Sual: Peki bizim günahtan nefret etme boyutunu yakalayabilmemiz için bizde ne 
gerekiyor? 
Elcevab: Bizde fikriyatımızı, yaptığımız şeyi, bunları sürekli tefekkür ede ede, mütalaa 
ve müzakere yapa yapa. Çünkü su yumuşaktır, kaya serttir. Su vura vura, vura vura, 
düşündüğün ve konuştuğun yerdesin ya..mesela bir cinsellik veya kabadayılık hayal 
ediyorsunuz, birisiyle beraber olmayı. O anda o his uyanmıyor mu? İşte biz bu dersleri 
tefekkür ede ede, hâletimiz orası oluyor. İşte böyle geçiliyor hâlete. Mesela işte bir şeyi 
hayal ediyorsunuz. Hayal ettiğimiz anda hayalde olduğumuz bilmeyiz. Aynı hissi 
yaşarız. Bu dersleri de fikr ede ede, hayal ede edeà hayal ettiğin yerdesin. Nerde 
olduğun değil, ne hissettiğinsin! O zaman biz bunları tefekkür ede ede, o alemde 
oluyoruz. Ondan dolayıdır ki saatlerce ve günlerce bu dersin tesirinden çıkamıyorsun. 
Meczub gibi bir şey oluyor. Bazıları çok uzun zaman çıkamadığı için, şatahat oluyor. 
Bizde (Risale-i Nurda) kurallar biraz sert olduğu için, birkaç saat sonra çıkıyorsun. 
Mesela siz dört saattir bu derstesiniz. En az dört saat bu dersten kurtulamazsınız. 
Tefekkür ettiğin anda hissediyorsun. Hayal ettiğin şeyde değilsen, hayal zevk 
vermez. Olmadığın yere seni taşıyan hayal. Ama aynısın. Birisine kızıyorsun, 
vuruyorsun hayalinde veya bir kadınla berabersin. O’sun. O’sun ki uyanıyor her şeyin. 
Bu derslerle biz fikredince, orda oluyorsun fikren. Fikren ordayız, ordayız, ordayız, artık 
açılıyor ve àhissen ordayız, hissen ordayız, hissen ordayızà latife olarak ordayız, 
latife olarak ordayızà hakikat olarak ordayız, hakikat olarak ordayızà mahiyet olarak 
ordayız, mahiyet olarak ordayızà bittià fena-yı mutlak. Kimse yok artık. Diyende 
denilen de bir oldu. Orda artık iman olmuyor. İman gaybadır. Gayb kalkıyor.  
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Sual: Bu yol, yöntem Risale-i Nurda açık mı? 
Elcevab: Bu yol açık diyor. Çünkü Sike-i Tasdik-i Gaybî 149 da Fena-yı mutlaktan 
bahsediyor.  
 
Sual: Ben mi değişiyorum, zanlarım mı değişiyor? 
Elcevab: Allah diyor ki: “Ben zannınıza göreyim. Zannınızı düzeltin.” Bu hitap kimedir? 
Bana. O zaman ben zannımız düzeltirim. Allah da bana öyle olur. İlk önce ben 
düşüncelerimi, ben doğrularımı doğru kullanırsam, ben zanlarımı oluşturuyorum, 
zanlarım da Onu oluşturuyor, Rabbimi oluşturuyor. Ben zanlarımı oluşturuyorum, 
zanlarım da Rabbimi oluşturuyor.  
 
Nokta-i Nazar: Bendeki O’nu düzeltiyorsam, ben Ondaki ben’im. Ben, bendeki Onu 
düzeltiyorsam, o zaman ben Ondaki ben’im ki, bendeki Onu düzeltiyorum. Vahdete 
getirmeye çalışıyorum hepsini. Yoksa o tecellidir, bu berzahtır doldur gidiyor. Ama bir 
de bu işe tevhid nazarıyla bakamak var.  
 
İkisini cem’edersek, bendeki O-Ondaki ben olursa, mi’raç hakikatın oluyor. Tevhid bu. 
Tevhidin son zirvesi mi’racındır. Yani mebde’ ve müntehanın hayt-ı ittisalıdır. Neticesi 
şu: senin imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi ortaya çıkıyor.  
Fikir farklılıkları olmasa, ilim durur zaten. Zoraki “tamam abi” diyerek fikrimi kabul etsen, 
bu doğru değildir.  
Bir tanesi değişken taraf (bendeki O). Bir tanesi de değişkenleri de barındıran taraf 
(Ondaki ben). Onda ben daima değişiyor, bendeki O vasıtasıyla ama Allah’ın benim 
hakkımdaki benim ne kadar değişeceğimi, ne kadar farklılık arzedeceğimi biliyor.  
 
Ders görüntülü devam ediyor: 
 
Bendeki O   à Ben 
Ondaki Benà Rabbi 
Nokta-i Nazar: Benim tefekkürüme göre benà Rabbi’min arkasındayım. Ben Rabbi 
oluşturuyorsam, ben Rabbiden daha arka plandayım demektir.  
 
àPeki Rabbini bende mi oluşturuyorsun, Allah’ın anlayışını mı değiştiriyorsun.  

• Bende oluşturuyorum. Allah’ın anlayışı değişmez. 
àO zaman değişmeyen bir şey var. Bunu kabul ediyor musun? 

• Evet, ediyorum. 
àPeki sendeki Rab değişken midir? 

• Evet, bendeki değişkendir. 
àPeki sendeki Rab değişken değilse, Ondaki sen senin Rabbindi, değişmeyenle 
değişeni nasıl eşit yapıyorsun? 

• Şöyle yapıyorum: Ben değişmiyorum. Bendeki zanlar değiştiği için Rabbim 
değişiyor. Ben sabitim. 
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àEvet ama yine sendekidir. Hep sende konuşuyoruz. Pergeli sana koyduk. Cevap 
veren aynı makam. Sen düşüncelerini değiştirirsen, zannın değişir. Zannın değişince, 
Rabbin değişir. Ama değişenler ve değişmeyenler Rab senin hakkındaki hepsini 
biliyordu. Ordaki sen, Allah’ın seni bilmesi, değişenlerin de değişmeyenlerin de hepsini 
bilerek biliyor Allah. O hiç değişmez.  

• Mahiyet-i zatiyeye zaten müdahale yok. Burda nur ve mana kısmı var. Mana 
kısmı; seradikat-ı tecelliyat, bu ben. Rab kısmı; nur kısmı. Ben bu nokta-i 
nazardan Rabbim dediğim şeyin arkasındayım, Allah canibinden değil. Mahiyet-
i zatiye ayrı zaten, oraya girmiyorum. Mana kısmında zanlarımla oluşturduğum 
Rabbim, zanlarımla oluşturuyorsam, ben bunun arkasında olmam lazım.  

 
àArkası neresi biliyor musun? Parmağını Ene’ye koy. Nur aşağı doğru. O Rabların 
hep değişiyor. Onlar değişiyorsa, onların arkasındaki kimsin biliyor musun? Mec’ule 
kadar geldin. O Rabların arkasında sen isen, Rabbini sen oluşturuyorsan, Rabbin 
arkasında mec’uldasın hala. Vacibe girmezsin.  
 
Arkası şu, bak: Mana tarafıà Seradikat-ı tecelliyat. Nur tarafıà mahlukat ve 
oluşturduğum Rablar. Bu Rabları ben ne ile oluşturuyorum? Düşüncelerimà 
zanlarımıàzanlarım Rabbimi oluşturuyor. Bu zanlarımın oluşturduğu devamlı 
değişkendir. Bunu sen oluşturuyorsun. Ben bunu oluşturuyorsam, ben bu değilim 
diyorsun, bu doğru. O zaman ben bunun arkasındayım. Yani Mec’uldeyim, çünkü 
devamlı değişken olan Rablar nur tarafında mec’ulden aşağısı. 
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Bu nur tarafındaki Rableri değiştiren sen olduğuna göre sen Rab değilsin, daha 
arkasısın. Nerdekisin? Bu Rablar (nur tarafındakiler) mahlukiyet meratibindeki Rabdır. 
Senin oluşturduğun, sana tecelli etti. Bu senin kaderin. Bunarı sen oluşturuyorsun. 
Düşüncelerin değiştikçe, zannın değişiyor, zannın değiştikçe Rabbin değişiyor. Mesela 
ben on yaşında da Allah’a inanıyordum, yirmi yaşında da Allah’a inanıyordum, şimdi 
de inanıyorum ama hepsi değişken. Sen diyorsun ki: Madem bunu (zanlarımla 
oluşturduğum Rabbi) ben oluşturuyorum, o zaman ben bunun arkasındayım. Doğru. 
Onun arkası Mec’uldür. Mec’ulden çıkamazsın. Mahlukat tarafındaki Rab; devamlı 
değişkendir. Ama esmadaki ve sıfattaki Allah’ın senin hakkında değiştiğin, 
değişmediğin, ne kadar değişebilirsin, ne kadar değişebilmezsin, ne kadar mertebe 
aldın vs bütün ihtimaliyat, mümkinatın her çeşiti. Hakikat-ı İlahiye, Hakikat-ı mümkine, 
Hakikat-ı kevniyeà hepsi biliniyor. Senin ne kadar değişeceğini biliyor. Sıfattaki 
Allah’ın senin hakkındaki bilgi, Allah’ın bilgisi değişmiyor. O zaman sen zanlarınla 
oluşturduğun arkasındasın, yani Mec’uldesin. Mec’ulden seradikat-ı tecelliyata 
çıkamazsın. Esmaya giremezsin. Ama Mec’ulden Esmaya bakabilirsin. Şu soruyu 
sorarsın o zaman: Ben kendimi biraz biliyorum, bildiğim kadar. Şu soru çok orijinal bir 
soru, hep eskide sorardım. “Acaba Allah beni nasıl biliyor?” İnsanın en çok merak ettiği 
bu. Sahabe diyor ya: “Biz Allah’tan razıyız, Allah da bizden razı mı?” Soru bu değil 
ama. Ben daha değişik soru soruyorum. “Ben Allah’ça nasılım? Allah beni nasıl 
biliyor?” Ona hiçbir zaman ben varamayacağım. Varamadığım için de zorlayacağım. 
O zorlamanın neticesinde devamlı terakki olacak. Allah’ı görmek ‘Ne haber, nasılsın’ 
değil. İlle Allah’ça ben nasılım. Dolayısıyla Cennette de devamlı Rabbim değişecek. 
Burda anlaştık mı? Rabbin arkası Mec’ul. Ordan daha öteye geçemezsin. 

• Anlaştık. Ondaki ben’in tecellisi oluyor o zaman Mec’ul? 
 
Evet. Ama orda bir tane ben var. O zaman şöyle diyelim. Mec’ulün komplesià Ondaki 
ben. Ordaki bir nokta iseà bendeki O.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Ondaki ben sabit ve tecellisi Mec’ul. Bu değişmiyor. Bu ben’im işte. Ben bendeki 
O’yu değiştiriyorum? 
Elcevab: Ondaki ben ile bendeki O’yu değiştiremezsin, çünkü Ondaki ben’de sen 
yoksun. Ondaki benàOdur. Ondaki O. Yani Ondaki, Allah’ça bilinen tarafın var ya 
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senin, hep merak ettiğin şey var ya, işte burası, Ondaki ben. Oraya geçsen, merak 
biter, terakki biter, her şey fos olur. 
 
Sual: Ben kendimi tanımaya, anlamaya çalışıyorum derken Ondaki ben’i mi tanımaya 
çalışıyorum? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: O zaman ben kendimi tanımaya çalışıyorum? 
Elcevab: Aslın, hakikatın Ondaki ben’dir. Ama hiçbir zaman aslına varamayacaksın.  
 

• Şimdi hemfikiriz. 
àAslına hiçbir zaman varamayacaksın. Niçin biliyor musun? Aslına varsan, sonlusun 
demektir. O zaman “O” denilen bir sistem yok sende.  

• Demek ki Ondaki ben Bendeki O’nu tefekkür ediyor. Görmek ve göstermek 
sırrınca. 

àOndaki ben yapıyor işte onu. Ayna vasıtasıyla görmek ve göstermek istemesini 
Ondaki benàbendeki O aynasında görmek istiyor. Bendeki O da aynasındaki 
görünenle Ondaki ben’i tanıyor.  
 
Sual: Mana ile nur yer değişirler mi? 
Elcevab: Olamaz. Altüst edersin. Darmadağın olur. Sistem biter.  
 
Ders yine görüntüsüz sesli devam ediyor: 
Nokta-i Nazar: Bu çok kaygan bir yer. Durduğun yere göre mevzu hemen çok tam 
tersine dönebiliyor. Durduğun yer ve bakış açınla değişiyor. Mesela ayna ile bakıyorum 
farklı oluyor. 
 
Nokta-i Nazar: Ayna misali sırf tefekkür için kapı açılmış, yani buradan girin, bunun 
üzerine bina edin meseleyi diye. O ayna haddimizi bilmek için. Sonunda öyle veya 
böyle tecellisin. Allah’ın varlığıyla varsın. Allah sana özgürlük verse dahi, bu özgürlük 
yine senden değil. Çünkü Allah’ın varlığıyla var olduğun için.  
 
àVarlıkla var oluyorsun.  
 
Nokta-i Nazar: Allah senin önünü açsa da, kudreti senin eline verse de, yani 
Peygamber asm yağmura “yağ” diyor, yağıyor. Dur diyor duruyor. Konuşan kimdir yani. 
 
àİşte “onun yürüyen ayağı olurum” diyor ya Hadis-i kudsîde, yani o kadar artık fena 
olmuş ki, kudreti ayn-ı kudreti olmuş. İradesi ayn-ı iradesi olmuş. Rabb-ül aleminin 
kudreti kudreti olmuş, iradesi iradesi olmuş, bakışı bakışı olmuş. Allah suya “yağ” diyor, 
Peygamber de “yağ” diyor. Ama peygamber denilen bir şey kalmamış.  
 
Nokta-i Nazar: Bunu kendinden bildiğin an terakki helaket oluyor.  
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àBildiğin anda zaten o değilsin.  
 
Namahremler bakmasın.. bakarsa, hayatları haram olur.  
 
Sual: O sorunun cevabını bulacak mıyız? 
Elcevab: Bulmak için “Ben ben diye yazdımsa da yine sensin ol ben. Hiçlikten ne çıkar, 
bendeki benlik yine Senden.” “Benden bana gitmek için Risale-i Nur diye koştum.” 
Allah’ı bulacağım diye koştu, hep kendisi kendisi kendisi. Ben koşuyorum ama koşan 
da koşulan yer de aynı çıkıyor. Öyle bir şey ki, kendimi tanıdıkça onu tanıyorum. 
Demek ki bendeki O ile Ondaki ben. Mebde’ ve müntehanın hayt-ı ittisalı. Kendini 
tanıdıkça, Allah’ı tanırsan..orada kafam karışıyor.  
 
Tekrar görüntülü devam ediyor: 
 
Nokta-i Nazar: Tecellilere elif, kesişmelere nokta dedik demin. Aslında elif şöyle de 
olabilirà bütün şuunat, sıfat ve esmaların kesişmelerin toplamı olan kesit. Ben 
oluşuyorum, Ene.  
Yani noktaların birleşiminden elif oluyor. Elif; noktaların birbiri üstüne bindirilmesi. 
Demek yukardan aşağı değil, yanlama elif. Onu da meydana getiren nokta.  

 
 
 
 
 
Bunları çok ihata edeceksin ve herkesle konuşmayacaksın. Çünkü yarım hoca, yarım 
doktor, candan, imandan eder meselesini hatırlarsınız. İşte Muhyiddin-i Arabî’nin 
elinden tutan yoktu. Bizim elimizden tutan, bağıran çağıran varà Risale-i Nur.  
 
Cismaniyet 17à 2:37 saat:dakikadan sonuna kadar 
 

1.elif tefekkürü 1.elif tefekkürü 
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Dışardan ilim aldığımızı zannediyoruz. İlimle batını uyandırıyoruz. Uyanandır. Yani 
çekirdekten ağaç çıktı. Çekirdekte olan ağaç gözükür. Çekirdeğe bir şey 
yükleyemezsiniz. Çekirdekteki yaprağı, çekirdekteki çiçeği, çekirdekteki kokuyu 
güneşle, toprakla, suyla, muamele-i kimyeviye ile çekirdekten uyandırıyorsun. Sana bir 
şey yüklemiyorsun. Güneş ona bir şey yüklemiyor. Yani güneş çekirdeğe yaprak 
yüklemiyor. Çekirdeğe toprak koku yüklemiyor. Çekirdekte hepsi var. Çekirdekteki bu 
sıfatlar güneş zemininde, hava zemininde, su zemininde, toprak zemininde ortaya 
çıkıyor. Dışardakiler aslında çekirdeğe bir şey yüklemiyor. İçini dışarıya etmesi için, içi 
dışarıya dönüşmesi için, şartlar ve zeminler oluyorlar. Bunlar senin ne işine yarayacak 
bak! Evvel, ahir, zahir, batınàSensin! Azrail sensin, Cebrail sensin, İsrafil sensin, 
Musa sensin, İsa sensin, Muhammed sensin. Arş benim, Kürs benim, Cennet benim, 
Cehennem benim, Münker benim, Nekir benim, Sırat köprüsü benim. Bendeki O – 
Ondaki ben. Bendeki O değişiyor da, Ondaki ben değişmiyor. 
 

 
 
olacak bütün mümkinatiyle, kevniyetiyle hepsini biliyor. Bunu mec’ule cem’etmiş. 
Herkes ordadır. Allah’ça olan her şeyi, burayı esas alırsak, Ondaki ben’ler. Benleri 
silelimàEneler diyelim. Mec’ulün içerisindeki Ene’yi esas alırsamà Bendeki O. 
 
EneàBendeki O. Bende O var. Her bir insan Peygamber Efendimiz asm’ın şahsiyet-
i maneviyesinin ecza ve efradıdır. Pergeli ben’e koy. Bende ne var? Ene. Ene’ye ben 
diyeyim. Bu ene’de ne var? O var. Bendeki Oà Ene’dir. Ama Ene’lerin toplamı ise, 
yani ene’leri toplaà O, Ondaki ben’ler. Mec’ulden ilerisi ölüm ve helakettir. Bir insan 
Kab-ı kavseynde olursa, böyle der ama düşünce itibariyle mec’ul nasıl çalışıyor, nasıl 
burayı oluşturdu diye şimdi onu çizeceğim: Mec’ul nasıl oluştu? 
 
Allah’ın esmasının cilve, cemal, nakış, sanatı tecelli etti. Toplandı. Sonra sıfatların da 
cilve, cemal, nakış, sanatı tecelli etti ve toplandı. Sonra Şuunat-ı zatiye de tecelli etti 
ve toplandı. Buna cilve, cemal, nakış demiyor, başka bir şey diyor. Şimdi büyük tecelli 
oluyor. Bu üç tecelliyi bir tencereye soktu ve karıştırdı. Sonra kaba bir delik açtı, 

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

Enelerin 
toplamı 

Mec’ulà Ondaki ben’ler      
eneler 

Ondaki benàmec’ule kadar. Yani 
ben sende nasılım. Allahà O. 
Lailahe illa Hu. Huà O. Onda bir 
ben varım. Sen de varsın Onda. 
Allah’ta ben nasılım? Ben Allah’ı 
biliyorum, seviyorum vs ama 
Allah’ta ben nasılım? Lailahe illa 
Hu, Kulhuvalla Hu. Hu’daki zamir 
O. Onda ben varım. O hiç 
değişmez. Allah benim 
değişeceğimi de değişmeyeceğimi 
de, gideceğimi de gitmeyeceğimi 
de, detayların hepsini olmuş  
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aşağıya bir şey çıktı bu üçünden. Bu mec’uldur. Eğer bir düşünce kendisini Mec’ule 
taşırsa, kaynağına bakarsa, der ki: “benim kaynağım esma, sıfat ve şuunat”. Buraya  
taşınırsa, aşağıda iken ben olanà Bendeki O. Bir yukarısıà Ondaki ben.  
 

 
 
Fikren Ondaki ben’e taşındın mı? Buraya geldin mi? Her adımda bakışım değişti. 
Ondaki ben’e çıkıncaà bendeki O burası olur. Ondaki ben de à kaynağı olan Esma, 
Sıfat ve Şuunat olur. Fena-yı mutlak var, mec’ulün yerinde. Geylanî gitmiş oraya diyor 
Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149 da. Yani bizim kaynağımız esmadır, sıfattır demek zaten 
hep konuştuğumuz şeyler. Bizi meydana getiren esma değil mi? Esma, Sıfat, Şuunat. 
Böyle diyebilirsin. Fena-yı mutlaka çıkan var tabi ki ama biz tefekkür diyoruz, ordayız 
demiyoruz. Fena-yı mutlakta beşeriyet kalmıyor. Burası zaten berzah. Esmaya geçiş 
olmaz zaten.  
 
Sual: Ondaki ben mec’ule kadar yani? 
Elcevab: Tabi. Ona kadar. Nereyi düşünürsen düşünürsün, mec’ule çıkarsın. O zaman 
aslını düşünürsün. Sıfat-ı subutiyede ilim var mesela. İlimde aldığın, alacağın bütün 
keyfiyet, her şey var. Diyorsun ki: nihayetsizlik var iken, beni mec’ulde muayyenleştirdi. 
Muayyenim ama benim aslım olan ilim sonsuz. O zaman Sıfattaki ilim O’dur, 
mec’uldeki ben. Bendeki O (mec’ul) ile Ondaki ben’e (İlim sıfatına) bakıyorum. Pergeli 
nereye koyduğun önemli. Ben’e koyarsan, bende bir ben var kiàO. Mesela aynadaki 
güneş. Aynaà ben. Aynada gözüken güneşà O’dur, bendeki O. Güneş 
iseàmec’uldür. Aynadaki güneşe bakarak ona de ki: bendeki, aynadaki güneş, yani 
bendeki O. Çık mec’ule, yukardan bakalım: Orda bir sürü eneler var, sen de 
varsınàOndaki ben. Aynada iseà bendeki O. Peki mi’raç nedir? Bendeki O ile 

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

cilve 

nakış 

sanat 

toplandı 

Mec’ul 

cemal 
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Ondaki ben arasındaki, ki Risaledeki tabir, kökteki çekirdekle meyvenin 
içerisindeki çekirdeğin arasındaki hayt-ı ittisaldır. Birlik bağıdır, yani 
bütünselliktir. Mi’racın hakikatı budur.  

 
Nokta-i Nazar: Anladığımı anlatmak istiyorum: Mec’ul; bir ana trafo. Ordan bir hat 
gidiyor ve Elhamdülillah müslümanım diyene ulaşıyor. Artı diğer küçük bazı seyyar 
trafolar daha var. Peygamber asm’ın dışındaki bütün peygamberleri, her biri bir trafo, 
her birine ayrı bir hat gidiyor. Onlara inananlara da ayriyeten dağılıyor diye 
düşünüyorum. Elhamdülillah müslümanım diyen direk mec’ulle muhatab oluyor. 
 
Mec’ul; bütünlük. Bu peygamber asm’ın Nur-u Muhammedî’sidir. Mec’ulün adıà Nur-
u Muhammedî. Bu, ana merkez, yani baraj. Elde edilen 500 bin volt cereyan. Bu 
cereyanı evine bağlayamazsın. O zaman ordan bir trafoya giriyor. 500 bin volt cereyan 
trafoda 33 bin volt cereyana iniyor. Ondan sonra bu trafodan eve geliyor: 380 veya 220 
volt. Barajdan direk evimize alsak, evi havaya uçurur. İşte peygamber asm’a niçin 
ihtiyaç var? Trafoà Peygamberimizin mahiyeti. Ev deà ben. Allah’tan direk Hayat 
gelse, vücud kaldırmaz. Hayat trafoda Muhyi’ye dönüşüyor. Bana göre aktarılıyor. Yani 
Allah’ın Hayy sıfatı direk insana mümkün değil. Kebanı direk eve bağlamak gibi olur. 
Peygamberimizin şahsiyet-i maneviyesine giriyor. Orda indikleniyor, aşağı seviyeye 
düşürülüyor vs’den de geçerek bana uygun oluyor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi’racın hakikatı 

Sual: Bendeki O ile Ondaki ben 
mi’racın mahiyetidir denilebilir mi? 
Elcevab: Denilebilir. Bu düşünceler, 
bu konuşmalar; mi’racın hakikatıdır. 
Eğer bu düşünceler hissiyatlara, 
latifelere geçerse, mi’racın mahiyeti 
olur.  

Mec’ul                   
Nur-u Muhammedî 
500.000 

Trafo  
Muhammed 
asm             
33.000 

Ben               
380 
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Cismaniyet 21à 
 
Kabirde sorgu-sual bittikten sonra Münker-Nekir diyeceklermiş ki: “Rabbine diyeceğin 
bir şey var? Rabbin dinliyor.” Bir tanesi diyor ki: “Ya Rabbi! Dünyada hep seni aradım. 
Nerdeydin?” Rabbi de ona: “Ben sendeydim, sen nerdeydin?” 
 
Ötelere sordum: Ahiret nerede? Rabbim nerede? Gelen cevap: Bunu kim soruyor? 
Ahiret nerde diye soran kim? Ahireti kim arıyor ise, ahiret onda. Arayanda. Sufi 
felsefesinde “Çıkart kendini aradan, zahir olsun Yaradan”.  
….. 
Ahiretin üstünü açmak istedim. Nerde ahiret dedim. Dedi, kim soruyorsa onda. Ahiretin 
üstünü açmak istiyormuşum, meğer bana “kendi üstünü aç” dedi. Çünkü ahiret ikinci 
sırada. Ondan daha zor bir şey var. O da “Men arefe nefsehu, fekad arefe rabbehu”. 
Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Allah’ı bulmak istiyoruz. Neredir? Allah cevap veriyor: 
“Beni tanımak mı istiyorsun? Kendini tanı.” Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldıramayacağın bir 
şey göreceksin. Çıkar kazağı, çıkar gömleği, çıkar atleti, çıkar, 
çıkar…çıkaramayacağın olacak. Bak bakalım, orası neresidir. ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا     
makamını anlatıyor bu. Yani üçüncü tekil şahıstan teke indi.  

َۙنیَ۪ملَاعْلّاِبَرِھّٰلُِلدْمَحَْلا  “O” 
ِۙمی۪حَّرلاِنٰمْحَّرَلا   “O” 

ّدلاِمَْویِكِلاَم ِۜنی۪   “O” 
ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا  “Sen” yani BizàSana.  

Biz Sana ibadet ettiğimiz için, Senden yardım almaya, inayet almaya hakkımız var. 
Hakkımız yok da, yani.  
 
Sual: İyyakene’budu dan daha üst mertebe var mı? 
Elcevab: Evet var. 
 
Sual: Çünkü Sen ve Ben diyor.  
Elcevab: Artık “Ben onun yürüyen ayağı, tutan eli, …” Ben dediğinde Fenafillah oluyor, 
o kasdediliyor. 
 
Sual: La ilahe illa Hu mu? 
Elcevab: Evet, artık cem’den çıkıyorsun. Hiç bir şey kalmıyor. Sistem 

ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا  . Burda dur, el freni çek, daha uğraşma. Sistemin arkasına geç.  
…. 
45:20 dak:san 
Bak şimdi: Mahiyet-i insaniye birdir. Eğer bir insan mec’ule geçerse, suretten hakikata 
geçerse, bakar ki, “ben kainatın çekirdeğiyim, cüz’î nazarını cüz’iyetten kaldırıp küllî 
oluyor. Her bir cüz’e bakınca küllî nazarla bakıyor. O da küllîleşiyor. Şöyle düşün: Çınar 
ağacı ve çekirdeği. Şecere-i hilkat ve ben. Çekirdekte yaprak var. metinde “şirk ve 
iştiraki” bir cihetle değil “her cihetle tardeder” dedi. Ne tardeder? Bunu en azından 
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fikren bilsek, yine güzeldir. Mesela Bursa’daki çınar ağacını hayal et. Onun bir 
çekirdeği var. O çekirdekte o ağacın cem’olduğundan şüphemiz yok. İnsan da 
kendisini Allah’ın dışında bütün alemlerin çekirdeği olduğuna şüphesi olmadığı 
anda “bütün kainatta her şey benim dışa vuruşum olduğunu” hisseder. Çin’de bir 
heyelan olduğu zaman bende oluyor. Çiçek açtığı zaman bende oluyor. Kökteki 
çekirdekten Bursa’daki Çınar ağacı çıktığı zaman çekirdeğin içi boşalmıyor. Dışa 
vuruşu, yani surete dönüşüyor. Hakikatı duruyor. Çekirdekten ağaç çıkınca, çekirdek 
boşalmıyor. Hakikat surete dönüşüyor, hakikat duruyor. Hakikat hiçbir şekilde tağyir 
olmaz, bozulmaz, azalmaz, çoğalmaz. Suret değişir. İmanın sureti mesela değişir. Bu 
nedenle imanımız artar veya azalır. Hakikatı değişmez, yani altı tane iman esası 
değişmez. Yedi olmaz, beş olmaz. Sureti değişir, zanlarımız değiştikçe. Çınar ağacını 
çekirdeğinden farklı düşünemiyoruz. Çekirdek-çınar. Ne kadar kesin? Kainatta, 
Şecere-i hilkatte, Cennet, Cehennem, Cebrail vs Cebrail ne hissediyorsa şu anda 
bende oluyor. Azrail nereye gidiyorsa, benim sıfatım o. Sokaktaki bir insan benim 
eczamdır. Mesela “ben esrar içseydim nasıl olurdum” demeye gerek yok. Esrar içenler 
sensin zaten. Senin eczandır, ferdindir o.  
…. 
Sual: Suretten hakikata geçmek olduğu gibi hakikattan da mahiyete geçmek gibi bir 
mertebe var mı? 
Elcevab: Var tabi. İşte o zaman Ben-Sen, Fena-yı mutlak. Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149.  
 
Sual:” Mahiyet- insaniye birdir” hakikat mertebesi midir? Yani okuduğumuz bu kısım 
hakikata mı geçmek, yoksa mahiyete mi geçmek? 
Elcevab: Bu hakikat. Hakikata geçmek bu. Yaşamak bittiği yerde bunu yaşayacaksın. 
Yaşamak bittiği yerde, yaşananla yaşayan kalmıyor. O zaman mahiyettesin. Ama ben 
ordayım derse diyor İmam-ı Rabbanî Hz, orda olmadığına delildir. Çünkü orda 
konuşmak yoktur. Konuşuyorsa, değildir. Konuşmak; Levh-i mahfuzdadır.  
 
Sual: Risale-i Nur mahiyete geçme dersini veriyor mu? 
Elcevab: 3.Said. Bu Said’den bahseden yok. Suretten hakikata geçmekle Risale-i Nur 
ortaya çıktı. Bu 2.Said’dir. Suret; beşeriyeti, ubudiyeti. Hakikatı; Risale-i Nur’un ortaya 
çıkması. Sonra Risale-i Nur’dan da koptu, başka bir şey de yok. Mahiyet.  
 
Sual: Sırat köprüsünün karşılığı suretten hakikata geçmekse, hakikattan mahiyete 
geçmenin de bir yeri olmalı? 
Elcevab: Rü’yettir.  
 
Dimağ 4 (Kitapçıktan alıntı) 
 
Ene ve Enaniyet: Ne yaparsan yap dimağ bir şeyin aynasıdır. Vicdan bir şeyin 
aynasıdır mahluktur. Kalp, ruh aynadır... mahluktur. Ama ENE mahluk değildir. Mahluk 
değilse, mahluk olmayanı gösterir... Eğer mahluk olanı gösterirse makamı gitti. Albay 
teğmenlik makamında iş yapıyor... O zaman niye albay diyorsun? 
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Dimağ, vicdan, ruh ve kalp mahluktur, aynadır. Ama ene mahluk olmayıp mahluka 
ayna olursa o zaman ene denmez buna enaniyet denir. Enaniyet àenenin mülk 
tarafıdır. Ene ise àenaniyetin melekut tarafıdır. Eğer ene varlığın aynası ise o 
zaman o ene değildir…ona sadece isim vermişsin. Ene mahluk da değil vacib de değil. 
Niye berzahtır? Çünkü vacibe ayna olma özelliği var. Özelliksiz özellik. Hiçliğini bilmek 
makamı bu yani. 
 
Bendeki “O” ile “Ondaki” ben..Ene  (kısa ses kaydı: 09.06.2019)à26:50 dak:san 
 
Sözler 535: “Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin 
müteaddid vücuhundan bir ferdi, bir vechi, ene’dir.” Ulema bir vechine Kur’an diyor. 
Çok az bir ulema da bir vechine insaniyet diyor. 
 
Sual: Ene bize verilenleri terk ettikten sonra geriye kalan mı?  
Elcevab: Mesela gömleğini çıkart, atletini çıkart. Çıkartabilmen için giymen gerekiyor, 
ne giydinse. Bedenini çıkart, hayatını çıkart, kalbini, aklını, ruhunu çıkart. 
Çıkartamayacağın bir şey varà o Ene. Bu da sana emanet verilmiş. Gök, zemin, 
dağàbunların karşılıkları var insanda. Ene; bize verilenleri terketttikten sonra geriye 
kalandır. Bize ruh verilmiş. Benim ruhum diyorsun. Ene denilince senden bahsetmiyor. 
Ene biz değiliz. Ene bize verilmiş. Gök, zemin, dağ. Dağàdimağ. Zeminàkalb. Gökà 
ruhu simgeliyor külliyatta. Bunlara verilmiş. Ene sana verilmiş. Ene’nin arkasında bir 
şey var mı? Ene sana verilmiş! Sen kimsin? Var olman için yok olman gerek. Böyle 
tuhaf bir şeysin. Var zannettiğin zaman yok oluyor, yok olduğu zaman var olan bir 
şeydir. Sen kimsin biliyor musun? Bir tencereye Şuunat-ı zatiyeyi at. İçine Sıfat-ı 
zatiyeyi at. İçine Sıfat-ı subutiyeyi at. İçine Ezma-i Hüsnaları at. àbunları karıştır. 
Bunların hulasa-i camiası à Sensin. 
 
Şuunat-ı zatiye 
Sıfat-ı zatiye 
Sıfat-ı subutiye 
Esma-i hüsna 
 
Sual: Ne yani? 
Elcevab: Bilmiyoruz.  
 
Sual: Bu zamana kadar biz Ene olarak biliyorduk? 
Elcevab: Ene sana verilmiş.  
 
Sual: Ene terk edilebilir mi? 
Elcevab: Ene; terk ettiklerinden ortaya çıkandır. Gömleği terk et, bedeni terk et, aklını 
terk et, hayatı terk et, kalbi terk et, ruhu terk età ortaya çıkan emanet. Bunu sen 
almışsın. Ene’yi sen almışsın. Mesela bir vechi ene der, bir vechi Kuran der, bir vechi 
insaniyet der. Dehri hocayla bunu konuşmuştuk. Yaratanla yaratılan bir şey eşit olmaz 
hâşâ. İnsan mutlak hür. Ne ile? İradesi ile. Allah iradeyi yaratmışsa, yaratılan yaratana 

Bunların hulasa-i camiası à Sensin. 
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karşı hür olamaz. Cebir kokar. Ulema diyor bunu. Üstadın elini üç defa öpmüş ve Fıkıh 
kitabı var piyasada. Hususî konuşmak istedi. “Eğer bu irade sana verilmişse, cebir var.” 
dedi. Neyi kazarsan kaz. Onun için kader zordur. Peki nedir o? İrade; subutî sıfattandır. 
Sıfat-ı subutiye, sıfat-ı zatiye, şuunat-ı zatiyeàhulasasının cem-ül cem’inden 
oluşanàben’im. Buna Ene verilmiş. Bu ene’yi kabul etmiş. Bu hâşâ mahluk değil. İşte 
subutî sıfattaki irade, subutî sıfatlar (sem, basar, kelam…) mahluk olmadığı için, 
onların hulasa-i camiasısın sen. Şualar 9 da diyor ki bu taayyün ve teşahhus etmiş. 
Allah’ın sıfatları taayyün ve teşahhus etmiş, edene isim kurulmuyor. Ona isim 
verilemiyor. O taayyün ve teşahhus etmiş olan ilim, irade, hayat vs mahluk değil hâşâ, 
vacib de değil. Onu belirleyen ene’dir. Onu da ortaya çıkaranà hiçliğini bilmek. Allah 
diyor ki: Herkesin bir sırrı var. Benim sırrım insan. “İnsan benim sırrımdır, ben de 
insanın”. Ene emanet verilmiş. Emaneti alan emanetin kendisi değil. Çok az bir ulema 
ene’ye ruh demiş. Ekseriyetle Kur’an demiş. Ene Kur’ansa, şu üçü aynı değil miydi: 
Kur’an = Şecere-i hilkat = insan. Üçü de aynı. Ulema bunun etrafında dönmüş. Üstad 
ulemayı tashih etmiş. Bir de “imam-ı mübin ile kitab-ı mübin ikisi de Levh-i mahfuzdur” 
diyerek ulemayı tashih etmiş. Bir de “Allah gözükür-gözükmez” diye tartışan ulemaya 
“ikinizde doğrusunuz. Vahidiyetiyle gözükmez, ehadiyetiyle gözükür” diyerek bunu da 
tashih etmiş. Ulema-i İslam ene ile uğraşırken Üstad arkasına geçmiş. Şuunat-ı zatiye 
& Sıfat-ı zatiye & Sıfat-ı subutiyenin taayyün ve teşahhus hali nedir bilmiyoruz. Yalnız 
onu belirleyen hiçliğini bilme nisbetinde. O taayyün ve teşahhus etmişe ene emanet 
verilmiş. Ene nedir? Üstad üç tane söylüyor. Tesadüf yok, kışır yok külliyatta. Virgül, 
noktası bile anlamlı. Ene insana mensubiyet getirmiş. Ayette geçiyor bunlar: gök, 
zemin ve dağ. Bunlar emaneti kabul edemedi. Dağàdimağ. Dimağ kabul edememiş. 
Peygamberlerin mağaraları var. Dağlar kitaplarda dimağı simgeler. Zemin; Allah 
Resulünün asm tabiriyle arş-Kâbe-kalb, yani arz; kainatın kalbidir diye 15. Sözde 
geçiyor. Kainatın kalbi küre-i arzdır diyor. Onun da, yani kalbin kalbi deà Kâbe’dir. 
Kalbin kalbinin kalbi deà insandır. Yani Küre-i arzàKâbeàinsanàArş. Bunların hepsi 
aynı. O zaman zeminàkalb. Gökàruh. Ruh, dimağ ve kalbin kabul etmediği, 
kaldıramayacağı ene. Peki kime uygun? Ona uygun bir şey. Ene emanettir. Ene sen 
değilsin! Ben dedirten de bu. Bu ise ben değilim de dedirtiyor. Ene hem ben dedirtir, 
hem de ene ile ben değilim diyen o. O kim, arkada? Hadis-i Kudsî: İnsan benim 
sırrımdır, ben de insanın. 
 
Sual: Ene nasıl bir emanet? Ruh gibi mi? 
Elcevab: Hayır. Ben geri gideyim, bak. Gömlek, atlet, vücud, hayat, dimağ, kalb, ruhà 
bunlar mahluktur. Ene; mahluk değil. Ene; Şuunat-ı zatiyenin, Sıfat-ı zatiyenin, Sıfat-ı 
subutiyenin, Esma-i hünsanın hulasalanmasına sebebiyet veriyor.  
 
Sual: Kalbin, aklın, ruhun ene’yi kabul etmemesi, enede bir mana tarafı var, bir de nur 
tarafı var.  
Elcevab: Ene’nin nur tarafıàbenlik getiriyor, ben olan ben, ben. Ene’nin bir de mana 
tarafı var ki, vacibi simgeliyor, taayyün ve teşahhus ediyor. Bunu tefrik edemeyen 
panteistler hâşâ, bir de şatahat buradan çıkıyor, Muhyiddin-i Arabî gibiler. Bunlar hep 
ene’nin bu iki yönünü tefrik edememekten kaynaklanıyor. Ene’nin nur tarafıàbenlik, 
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mahluktur, alem-i şehadete bakar. Ene’nin mana tarafıà zata bakar. Burda ince bir 
çizgi var işte. İkisini de cem’edip, ikisi de olmadığını diyebilmesi, onu bilmiyoruz işte. 
O emaneti alan. Nedir o? Kısacası: bendeki “O”, “O”ndaki ben. Nedir bilmiyoruz, ancak 
böyle tanımlayabiliyoruz.  
 
Şuunat-ı zatiye 
Sıfat-ı zatiye 
Sıfat-ı subutiye 
Esma-i Hüsna 
Esma-i zatiye 
Esma-i İlahiye 
 
Allah beni ezelî ve ebedî biliyordu, planlamıştı. Allah sonradan bilmez. O zaman Allah 
canibinde ben var. Hep vardı. Bu, Ondaki ben. Sonra Allah taayyün ve teşahhus etti. 
O zaman bendeki O’yu oluşturdu. Bunu tanımlayan İyyakene’budu ve iyyakenestain, 
yani bu (bendeki O) diyor bunu.  
Bendeki “O” ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا    diyor. 

َۙنیَ۪ملَاعْلّاِبَرِھّٰلُِلدْمَحَْلا             “O” 
ِۙمی۪حَّرلاِنٰمْحَّرَلا   “O” 

ّدلاِمَْویِكِلاَم ِۜنی۪   “O” 
ُۜنیَ۪عتَْسنَكاَّیِاَُوُدبَْعنَكاَّیِا  “Sen” (bendeki O diyor. Aslına) 

 
İşte bendeki O ile Ondaki ben’in hulasa-i camiasının sahiplendiğiàENE, emaneti bu 
aldı. Biz ene de değiliz. Ene emanet. Ona nur tarafıyla vücud verirsenàenaniyet. Varlık 
zannettiğin zaman yok oluyorsun. Ene’nin mana tarafının arkasında bir şey var: 
bendeki O. Bendeki O; ene’ye mana tarafıyla bakarsa, yoktur. Yok ne için? Ta ki zata 
en cami ayna olayım diye. Ondaki ben-bendeki O’nun sahiplendiği Ene’dir. Ene’nin de 
arkasında bendeki O-Ondaki ben.  
 
Sual: İnsan kendini nasıl görecek, nasıl bilecek? 
Elcevab: Anlattığım gibi. Yoksa yöntemi mi bilmek istiyorsun? O zaman dediğimi 
mutlaka yapacaksın:  
Risale-i Nur’u  

1. 1 veya 2 defa lugata bakmadan düz okuyacaksın.  
2. defada lugata bak.  
3. atıflı oku, yani bunun izahları nerede diye. 
4. Müzakere yap, toplama yap ve bu işle alakalı arkadaşlarla mütalaa et. Kendi 

araştırmanaàmütalaa. Arkadaşlaàmüzakere.  
5. enfüsî derslere geç. Ne olmak istiyorsan, senden önce olanlarla beraber 

olacaksın. Enfüse geçince, artık şeye geçiyor..mesela uçağa bindin, yukardan 
aşağıya evlere bakıyorsun. Artık hudud mudud yok. 

 
Sual: Ene’ye cep telefonuma baktığım gibi bakmak imkanı var mı? 
Elcevab: Gök, zemin ve dağın kaldıramadığını alan var. O ene’nin arkasında olduğu 
için ene’ye sahipleniyor. Ene ile hiçliğini bilirse, ki bu meseleyi ancak ene ile bilir.  

Allah’ın mahiyet-i zatiyesinin bende ene’de O. Pergeli Ene’ye 
koyarsan, yani ben denilen enedeà Bendeki O. 
Pergeli Allah’a koyarsanà Ondaki ben.  
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Sual: Bu zamana kadar biz kendimizi ene olarak biliyorduk. Ama şimdi öyle bir sohbet 
oldu ki, sanki bu elimdeki telefona bakar gibi benim şimdi ene’me bakıp ene’mi 
muhatab alabilme, yani benim enem diyebilecek bir pozisyon var şimdi o zaman? 
Elcevab: Evet, var. Daha ene ile enaniyeti ayırt edememişiz. Enaniyet; ruzname, 
takvim, hulasa, harita olması var ya Emirdağ Lahikası 1-146 da geçiyor. Diğer manası 
da kibir, gurur. Ruzname, takvim, hulasa olan enaniyetin arkasında ene var. Ene’nin 
arkasında da ene’yi kabul edip etmeyen, ene’ye mana-yı harfiyle ve mana-yı ismiyle 
bakan, yani ene’ye nur tarafıyla bakarsanàşecere-i zakkumun çekirdeği oluyorsun. 
Ene’ye mana tarafıyla bakarsanàşecere-i tuba-i cennetin çekirdeği oluyorsun. Peki O 
bakan kim? Bendeki O-Ondaki ben. Başka bir şey bilmiyoruz. Allah diyor, daha ileri var 
mı? İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Allah’ın sırrısın işte. Ene değil bu. 
 
Sual: Alimlerin bahsettiği bir belirleniş var mı? 
Elcevab: Alimler zaten ene’de kalmış. Ama işareti şu olabilir. Şuunat-ı zatiyeyi, Sıfat-ı 
zatiyeyi, Sıfat-ı subutiyeyi, Esma-i hüsnayı koy bir tencereye. Şuunat-ı zatiyede ne 
var? Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, Şevk, Sürur, Lezzet, Memnuniyet, 
İftihar-ı mukaddeseà7 tane. Bunları koy tencereye, karıştır. Şimdi Sıfat-ı zatiye: 
Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefet-un lil havadis, Kıyam-ı bi nefs, Vücud, Tekvin. 
Şimdi Sıfat-ı subutiye: ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat. Esma-i hüsnaya 
geç: Rahman, Rahim, Allah, Kerim, Latif s. Sonra Esma-i fiiliye, Esma-i zatiye. 
Hepsinin cem’iyleà seni oluşturmuş. Bu, Allah’ın sırrı işte. Buna ne denilir? Ondaki 
ben-bendeki O. O sende taayyün edince (Şualar 9), Onun üzerinde artık ene 
kurgulanıyor. Ona ene veriliyor, kabul ediyor veya etmiyor. Nasıl etmiyor, yani nur 
tarafıyla bakarsan, şecere-i zakkum çekirdeği olur. Sözler 535: “Evet ene, zaman-ı 
Âdem’den şimdiye kadar alem-i insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şecere-
i tuba ile, müdhiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir.” Sen kendini ne zannediyorsun? 
Bu sır ifşa edilmez de, külliyattan çalışarak çıkıyor. Ne mutlu ki, böyle mevzularla 
meşgul olabilmenin en büyük nimet-i İlahiyesi, bu işlerle meşgul olanlarla beraber 
olmak.  
 
Sual: Ene’nin arkasına geçmek mana ile nuru birleştirmek mi, yoksa nuru terk edip 
manaya mı geçmek, onu aktif etmek mi? 
Elcevab: Terkedince değil. Nura mana ile, manaya nur ile bakabilirsenàene’ye 
sahiplenirsin, yani fark edersin ve arkasındakini de konuşursun. İmam-ı Rabbanî “orda 
konuşmak yoktur” der. İşte Muhyiddin-i Arabî, Hallac-ı Mansur, Beyazid-i Bistami ve 
bunlar gibi olanlar nur ve manayı tefrik edemediği için, onlar fenafillah olmuşlar. Çok 
azı bekabillaha mazhar olmuş, gelebilmiş. İlk biraz kalmışlar fenafillah makamında. 
Mesela Abdülkadir-i Geylanî demiş: “Zatımı tenzih ederim ki, zatım ne yücedir.” Bunu 
fenafillah olup da bekabillah olamadığı zamanda söylemiş. Ona kudsî zat diyor Üstad. 
Geri dönünce, o söylediklerine istiğfar ediyorlar, tövbe ediyorlar, tashih ediyorlar. 
Lemalar’da anlatıyor bunu. Onun için yükselmek bir şey değil. Uçağı yükseltmek değil, 
irtifayı korumak ve inebilmek meziyettir. Onun için çıkıp da inememek beladır. 
İstenmez.  
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Sual: Çıkmak nur tarafın sonuna gelmek gibi, geri inmek ise mana tarafını bitirmek gibi 
mi oluyor? 
Elcevab: Bitirmek değil de cem’etmek, cem’edebilmektir. İkisini cem’edersen geri 
gelebilirsin, yoksa gelemezsin. Onun için İmam-ı Rabbanî Hz “çıkmak meziyet değil” 
der. Bazan da sukuttur.  
 
Sual: Sen bunu ne zamandır biliyorsun böyle? Bunu bilip de insan nasıl rahat durur? 
Öyle bir şeyden bahsettin ki, bunu bildikten sonra insan paylaşmak ister, duramaz ki. 
Kafayı yedirir.  
Elcevab: Herkese sen sır verir misin? Sırrı tutabileceklere verirsin değil mi? Allah 
sırrını kime vereceğini senden daha iyi bilir. En kötüsü nedir biliyor musun? Onun için 
büyük zatlar şöyle der: “Kimseyi tenkid etme. Kimsenin aleyhinde bulunma.” Bakarsan 
padişahın sarayında kapısında köpektir. O köpeğe bağırırsan, padişahın ağrına gider. 
Allah kime vereceğini, sırrı bilenlere verir. Herkese vermez. Demek her şeyin bir vakti 
var.  
 
Dimağ 78 àilk bir saati 
 
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 varlıkàene, 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, dağàbunlar 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. İşarat-ül İ’caz sf 210 da: şeytanın küfrü sirayet etti, diyor. 
 
Kur’anda gök nedir? Neyin dışa vuruşudur? Zemini 14.Lem’anın 2.makamında 
hatırlarsınız. Üç tevhid-i rububiyet var: Arz siması, insan siması ve kainat siması. 
Besmeleyi kaldıramıyor ama onda ortaya çıkıyor. Besmelenin vücud-u haricîleri. 
Kainat deniliyor orda, şecere-i hilkat değil.  
 
Gök     à Ruh           ene’yi almaktan 
Zemin  à Kalb            - tahammül edememişler 
Dağ      à Dimağ        -  korkmuşlar. 
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Gök,zemin,dağàkorkuyorlar, 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 alimler 1.Kur’an demişler. 2.insanlık demişler. 3.Kainat demişler. Verilen 
emanet. Çok az, batıncılar Ene diyor. İmam-ı Rabbanî Hz bunlardandır. 
 
Bir okyanus hayal edin. Gök var. Sahili yok. Dibi yok. Külliyatta dağàdimağdır. 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. Bu derse vakıf dahi olsa almıyoruz. Her cemaattan 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 cem’i 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 alem-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 hüsnadaki Allah, Bismillahirrahmanirrahim deki Allah’dır. Daha 
sıfattaki Allah bizde yok henüz. Biz hep esmadaki Allah’dan konuşuyoruz. Sıfat, 
Şuunat, Mahiyettekileri bilmiyoruz ama haberimiz var. Mesela Şuunat-ı zatiyenin bizde 
karşılıkları var:  
 
Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe vs. 
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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, teayyün etti. Teayyün ve teşahhus. Şualar sf 9 da geçiyor. 
 
Mec’ulde eneler var. Herkesin ene’si burda. Ama başka şeyler de var. Ağacın dalı, 
budağı da var, sırf meyve yok ki. Bunların cem’ineàmec’ul. Cem’i olduğu için, her şey 
olduğu için. Bu aynı zamanda her şeyin kaynağı. Üçü aynıydı: Kur’an-Şecere-i hilkat-
İnsan. Mec’ulün insandaki karşılığıàNur-u Muhammedî asm. 
 
Sual: İnsandaki karşılığı ene, şecere-i hilkatteki karşılığı Nur-u Muhammedî değil 
miydi? 
Elcevab: Herkesteki o Ben,Eneàmec’ulün bizdeki karşılığıdır. Mec’ul bizde ene 
olarak gözüküyor. Mec’ulàşecere-i hilkat, cem’idir. O Ben derken hepsini topluyor, 
üniversite diplomasının içinde ilkokul ve lise diploması da olduğu gibi. Ene diyince 
bunları kasdediyorsun, Nur-u Muhammedî’yi kasdediyorsun. 
 
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 àMahiyet-i Zatiye, Şuunat, Sıfat, Esma kısmı. 
Vacib-ül Vücud         à Şuunat, Sıfat, Esma kısmı. 
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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. İstidad ve kabiliyetleràkalb, zemin. Ruhàgök.  
 
Sual: Cilve, cemal, nakış, sanat yerine duygular desek? 
Elcevab: Duygular diyebilirsin, hissiyat diyebilirsin. Ne dersen cem’ine 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 karşılığıà Hadis-i 
Kudsî bilmana: “ 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. İstidadlar 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 teayyün ve teşahhus etmiş. O sistem bizde var. İşte mutlak hürriyet, 
Allah’ın iradesi..Şualar 9 da taayyün ve teşahhus nedir diye bakın. Allah’ın subutî 
sıfatını düşünün: sem, basar, kelam, ilim, irade, kudret, hayatà orda taayyün ve 
teşahhus etmiş. Taayyün ve teşahhus etmişse, sendeki Ene’de gözüken irade senin 
değil, değil de değil. Taayyün ve teşahhus etmiş. Tayyün ve teşahhus etmiş irade’dn 
mutlak hürriyet geliyor. Kader böyle çözülüyor. Çünkü senin değil, değil de değil. 
Aynadaki güneş güneş değil, ama değil de değil. Üstad bunu kasdederek “cüz’-i 
ihtiyarımdan vazgeçtim” diyor. Piyasada fıkıh kitabı olan alim Dehri hocanın sorusu şu 
idi: “Allah’ın yarattığı ve insana verdiği irade ile Allah’a karşı insan nasıl mutlak hür 
olur?” Burda bir şey var ama tanımlayamıyoruz demişti. 
 
Ene’de Allah taayyün ve teşahhus ediyor. Nesi? Zatı ve subutî sıfatlar. Ruhda 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 tayyün ve teşahhus 
etmiş. Aynadaki güneş hakikî güneşe göre ne ise, insanın iradesi Allah’a göre böyledir. 
İradesini kullandığını zanneden insanlar, kafirler 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 taakkuldaki yapıya verince, tefekkür malzemeleri dolar. Bu nedenle kafirde 
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 subutî sıfatları sende 
taayyün ve teşahhus ediyor. Kafir-mümin fark etmeden esma zaten taayyün ediyor. 
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Cilve, cemal, nakış, sanat olarak ortaya çıkıyor, yani bu vücud Onundur. Ama Ene’yi 
fark eden kişide Allah’ın zatı ve subutî 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 
diyebilmekàişte 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’unàsende, 
ene’de taayyün ve teşahhus etmiş iseàben 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 imkan 
ve vücub ortasında. Orda Allah’ın kelamına ve rü’yetine 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 
rabbilaleminà O 
Errahmanirrahim                à O 
Malikiyevmiddin                 à O 
İyyakene’budu ve iyyakenestainà Sen 
 
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 
ayinedarlık ile yani ilim, irade, kudret ile sıfatlarını anlıyoruz ama acz, fakr, kusur, 
noksanı deruhte edince? 
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 Tekvin’de. Tekvin’de adem de var. Adem-i mutlak yok, 
adem-i sırf yok, ilm-i muhit var çünkü. Zatî sıfattan olan Tekvin’de sadece adem yok. 
Acz, fakr, noksan, kusuru deruhte etme alemleri de orda. İnsan bunları deruhte edince, 
zatî sıfatın Tekvin’inde 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 Tekvin’e ayna 
olmak içindir. İmanın daha arkasında bu, çünkü imanın olabilmesi için, edenle edilenin 
varlığı lazım. Bunu sana yapanà Vücud şuurudur. İnşallah Vücud dersi yaparız birgün. 
İman edenle iman edilenin bütünlüğü veya taayyünü sana verenàVücud. Vücuda 
mazhar olmak, ben varım diyebilmek. Mesela köpek “ben köpeğim” diye bilse, kafayı 
yer. İnsanlar eksikliklerini bilseler, yine insanlar kafayı yer. Bu nedenle bilmemeleri 
rahmet-i İlahiyedendir. Kendini mükemmel bilmesi de acayip bir kaderin sırrıdır. Ene’yi, 
mevhum rububiyeti. Mesela bu adamlar bilmiyorum dese, ne yapar ya? bu nedenle 
gaflet de  (tövbestağfirullah, kimse duymasın) günah yapabilmek, bunları bilmeyip de 
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yaşayabilmenin biraz rahmeti yani 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 alemlere sığmadım. Alemin 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, mekansız mekan. Kainattan büyük ama büyük-küçük olmayan. Yok olan varlık. 
Var olmayan varlık. 
 
Kainatta Allah ilim, irade, kudretiyle var, yani sıfatlarıyla var. Zatıyla àinsanda 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 kerremna beni ademe”. Beni-adem böyle bir şey değildi. Peki 
emaneti niye almış? Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için almış. 
 
Vacib-ül Vücud’un taayyün ve teşahhus etmesiàEne 
Zat-ı Vacib-ül Vücud ise                                     àSır. 
 
Sual: Zat-ı Vacib-ül Vücud’un taayyün ve teşahhus etmesi, kendisi Vacib olduğundan, 
o mevcudata, o varlığa 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’da da böyle var. Zaten bu sır saklama özelliğini, 
donanımı O verdi. Bazıları sende dursun. Bazılarını de, bazılarını deme. Dediğin 
zaman kafanı kırarım. 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 
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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, ruhdayız.  Mahiyet-i zatiye…insan 
benim sırrımdır…Allah’ın sırrısın. Sırrın sırrı oluyoràAllah. 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. 
Ruhà yokun varlığı. Eneà yok varlık. Sırrın sırrıà 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 lugatta. Oysa; ruznamedir, takvimdir, hulasadır. 
Eneàbatındır. Enaniyetàzahirdir. Mülk ve meleküt. 
 
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 karşılığıàEmaneti hamleden ve Ene. Bir de bilmana “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… 
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Sual: Cenab-ı Hakk “Bu aramızda sırdı” diyerek kızmasın? 
Elcevab: Bir bu..bu nasıl bir şey bilmiyoruz. Ama hepsi aynı kategosride. 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 cem-ineàVacib-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 kaynağıàmahiyet-i zatiye.  
 
Zat-ı Vacib-ül Vücud ayrıdır. Mahiyet-i zatiyeyi kasedidiyor veya mesela üniversite 
diplomasından bahsediyor ama onda ilkokul diploması da var. Ama Vacib-ül Vüceud 
denilince, Mahiyet-i zatiye kasdedilmiyor, Şuunat-ı zatiyeden aşağısı kasdediliyor. 
Nasıl ki kainat 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: Orda..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 diyince, arkasına geçtin. Benim atletim 
diyince, arkasına geçtin. Benim ruhum diyince, ruhun arkasına geçtin. Arkasına 
geçtiğin her şey mahluktur. Arkasına geçilemeyenàene’dir. Benim BEN diyemezsin. 
Allah Kur’anda bunu kullanıyor, ene’sini. EN ALLAH diyor. Ben Allah’ın diyor ayetinde. 
Musa as: “Ya Rabbi, kulların seni soruyor. Kimsin? Rabbin kim diye soruyorlar.” Allah 
cc: “De ki: EnAllah”. 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. EmanetàEne. 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? 
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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 yeràEne’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. Kainatta tasarruf yetkisi oluyor. yani 
gidiyorlar, gidip geliyorlar, mir’aç yapıyorlar, burayı orada, orasıyla burası, ben 
zannetmiyorum tefrik edebilsinler. Bazen de karıştırıyorlardır. Aynı şeyi yaşıyorlar yani 
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 kasdediyorum. Dört latifeyi, dört unsur, dördünü yaşıyor insan. 
 
Sual: Cenab-ı Hakk 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 deàene’deki Allah’ın subutî sıfatında ilim, 
irade, kudret, sem, basar, kelam, hayattaki iradeye yapıldı. Mahluk değil irade. İrade 
mahluk değil. Vacib de değil. Ayne ve güneş düşün. Aynadaki güneş ne ayndır, ne 
gayr. Bil kıymetini, iradenin kıymetini. Mahluk değil. Verilmemiş, verilmiş. Mahluk, 
mahluk değil. İrade; aynadaki güneş. Ene’deki, Allah’ın subutî sıfatı taayyün edince, o 
irade Allah’ın taayyün ve teşahhus etmiş iradedir. Mahluk 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; Allah’lık hakikatı demek. Yani diyor ki, akılla, kalble, ruhla 
Allah’lığı taşıyamazsın. Ruh zaten mahluk, cihaz. Akıl cihaz. Kalb harita. Bunlarla 
Allah’lık kaldırılamaz. Vaciz-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? 
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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. Varlıklaà 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 akıli 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. 
 
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 örüyorsun.  
Mesela dışarısı zifiri karanlık olursa, pencerenin camına bakınca, kendiniz gözüküyor. 
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 tekli aynı şey mi, yani kavram olaraka? 
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. 
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Sual: Peki mülk ve melekut 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 istidad ve kabiliyetlerinin neşvü neması için teklif edilmiş. 
Teklif edilebilmesi için – Kur’an sonra teklif ediliyor – ona uygun olmalı. Yani 
istidadlarının bilkuvveden bilfiile 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 4.ayda ruh geliyor. Ahirette ise ilk önce ruhların gelmesi var, sonra 
ihyası var, sonra inşası var diyor. Başka bir tersi söyleyeyim: dünyada aşağıdan 
yukarıya büyür bitkiler. Kök aşağıdadır. Ahretteki ağaçların kökleri yukardadır, dalları 
aşağıdadır. Cennetteki ağaçların kökleri Sidret-ül müntehadadır. 
 
Sual: Üstad “cüz’-i ihtiyarımden vazgeçtim” dediği kendisinde nerede oluyor? 
Elcevab: Ben cüz’-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyen zatın makamı vicdaniyatın içinde 
ene’sine varmış. O mir’acını bitirmiş. İhtiyarımdan vazgeçtim ne demek?! Senin benim 
hayal edemediğimizi birileri yaşamış. 
 
Dimağ 87à son 15 dakikasında 
 
Benim gömleğimà gömlek sahib çıkılan. Ben diyen arkada. Benim gömleğim diyen 
gömlek değil, arkada. Benim atletimàben diyen arkada. Sahip çıkılan atlet önde. 
Atletin arkasına geçtin, benim vücudum. Benim serbest bölgem. Ben bunun 
arkasındayım. àBenim aklımà Benim dimağımà Benim kalbimà 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 burda duruyor ve kainatı yaratacak. 
Henüz Allah var, hiç kimse yok. Allah’ın sırrı olan sırr-ı insanî, yani Allah’daki biz, yani 
Ondaki ben. O bende de varàbendeki 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 
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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, “Herşey 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. Gidişeàfenafillah 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! 
 
Dimağ 89à 1:19 saat:dak sonuna kadar 
 
Sual: Ruhun arkası nedir? 
Elcevab: Ene ama ene de değil. Ene Risalesine göre emanet ene’dir. Bazı alimlere 
göre emanet; Kur’andır. Üstad, insan ene’yi emanet aldı, diyor. Ene emanetini 
alanàsırr-ı insanî. Mec’ul dediğimiz var ya, yani şu: benim gömleğim diyen ben değil, 
sahip çıkıyor gömleğe. Benim atletimà benim vücudumà benim hayatımà benim 
aklımà benim ruhum. Benim ruhum diyen kim? Ene’dir. Bu ene’yi birisi emaneten aldı.  
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’da da böyle. Allah’ın 
bir sırrı var ki, tek Allah biliyor. “Seni en iyi bilen yine Sensin” demiş Allah Resulü asm. 
Bir sırrı varàŞuunat-ı zatiye, sıfat ve esma gibi yaydı. Aslında Allah’da öyle bir şey 
yok. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Şuunat-ı zatiye, sıfat, esma diye bir şey yoktuàtek 
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’ınàŞuunat-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. 
insan benim sırrımdır, ben de insanın!” İnsan benim sırrımdır denilen o, şey de değil, 
artık o ne ise, o ene’yi aldı. Ruh; mahluktur 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 varàbendeki O. Peki kim yaptı beni? àOndaki Ben. Beni 
yapan, beni meydana getiren Allah’ın şuunatı var, sıfatı var, esması var. bunlar beni 
meydana getirdi. Beni meydana getireneàOndaki Ben deniliyor. Sırrı iseàBendeki 
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.  
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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. Ruhda latifeler var. Şuunat-ı zatiyenin 
Şefkat-i mukaddese, Muhabbet-i münezzehe, Sürur, Şevk, Lezzet, Memnuniyet, İftihar 
var. O latifelerinin cem’inden inkişafında Arş-ı azam’dasın. Levh-i mahfuza Resulullah 
asm Cebrail as ile geldiğinde “Bir adım daha atarsam, yanarım” dedi Cebrail as. 
Resulullah asm burda dimağını bıraktı. Kürse geldiğinde beşeriyetini bıraktı. Arşa 
geldiğinde kalbini bıraktı. Levh-i mahfuza geldiğinde dimağını bıraktı. Arş-ı azama 
geldiğinde de ruhunu bıraktı. Kab-ı kavseyne 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; 
imkan ve vücub ortasıdır. Her şeyini bıraktın, vacib mi oldun? Hayır! Mahluk musun? 
Değilim! Çünkü mahlukiyeti bıraktım. Ama hâşâ vacib de değilim. Onun adıàKab-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: Mahluk olmayınca, vacib olmuyor mu o zaman? 
Elcevab: Olmuyor işte. Muhyiddin-i Arabi ama karıştırdı. Risale-i Nur’da Kab-ı 
kavseyn; imkan ve vücub ortasıdır diyor. Vücubà 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 anàhakikattır. O zaman benàO’yum 
değil. Ona taayyün ve teşahhus etmiş, en azam şekilde. Ayn-ı zahirdeà hakikatı 
görmüş.  
 
Kab-ı kavseyn; bırakabileceklerinin kalmaması.  
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Nokta-i Nazar: 
Emirdağ Lahikası 1-176 da: “Çünkü küllî hakikat-ı Muhammedîye hem hayatın hayatı, 
hem kainatın 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 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”àMuhammedin 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”àderken 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”àAllah’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’ulde) 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 şahsiyetcilik var. Yani gavsiyet ve ferdiyeti zatında toplamış. Şimdi ise 
şahs-ı manevî var, ferdiyetcilik 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 burda 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. 
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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 nerdeydi 
kainatı yaratmadan önce diye Resulullaha soruyorlar. Âmâ’daydı diyor.  
 
Sual: Ben kimim ki, Allah-u Teala 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 kasdediyor.  
 
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 adıàİnsan 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; kainatın kalbidir. Kalb-Kâbe-Arş-Küre-i arzàaynıdır. 
Dağ ise; dimağdır (peygamberlerin dağı olmuş hep).  
Gökàzeminàdağ 
Ruhàkalbàdimağ         
Bunlar emaneti tek başına alamazlar. Dağa emaneti mi teslim edeceksin?  
 
Metnin devamında: “Evet ene, zaman-ı Âdemden şimdiye kadar alem-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), kainatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak 
muamma-yı müşkilküşadır, bir tılsım-ı hayretfezadır.” Künuz-u mahfiye; esmadır. “Ben 
kainata sığmadım, müminin kalbine sığdım” diye Hadis-i Kudsî var (11.Sözde). İnsan 
kainatın içinde değil mi? Kainata sığmayan, insanın kalbine nasıl sığar? O zaman 
insanın kalbinde bir mekansız mekan var. İnsan kainatta, kalb da insanda. Kainata 

tahammülünden çekindiği 
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sığmayan otomatik olarak kalbe de sığmaz aslında. Kainata sığamaz, olmaz. İnsana 
sığdığına göre mekansız bir mekan var. Vücudu yok. Ene’nin vazifesiàesmanın 
anahtarıdır, vahid-i kıyasî yapıyor. Zatı değil ama! Zatı ve şuunatı da değil. Esmanın 
anahtarı. Esmanın perdesiz tecelli ettiği yer; Arş’tır. Kainat ise; Arş’tan sonradır. Ene; 
esmanın perdesiz tecelli ettiği Arş=Kalb ve aşağısı olanların yani kainatın anahtarı. 
Metnin devamında: “O ene mahiyetinin bilinmesiyle, o garib muamma, o acib tılsım 
olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alem-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.  
 
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 haricîsiàenaniyettir. Enaniyetin manası bu makamda 
lugattaki gibi gurur, kibir değil.  
Ene’nin kanuniyeti àruh ve sistemdir. 
 
Metnin devamında: “Âlemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat 
kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, emanet cihetiyle 
insana “ene” namında öyle bir miftah vermiş ki; alemin bütün kapılarını açar ve öyle 
tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; Hallak-ı Kainatın 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, kainat 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; mekansız mekan, 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; 
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ene’deki Allah’ın taayyün ve teşahhus etmesidir. O taayyün ve teşahhusuàsırr-ı 
insanîdir. O alıyor. 
 
Sual: Bu dediklerinizin Sır latifesiyle bir ilişkisi var mı? 
Elcevab: Sır aşağıda kalıyor, o başka. Sırr-ı insanî başka. Sırà 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? 
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          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 Alem-i vücubun künuzunu açan..(taayyün ve teşahhusun cem-ül cem’i) 

 
Nokta-i Nazar: 
Bu sistemi bilince, hangi mertebede konuştuğunu biliyorsun, yoksa hepsi birbirine 
giriyor. Burda böyle diyor, şurda böyle diyor diyoruz. Anlayamıyoruz. Aslında bir yerde 
hakikatından bahsediyor, diğer yerde suretinden bahsediyor. 
 
Kanuniyeti; varlıkta ruhun arkasında, Kab-ı kavseyndir. İmkan 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 içinà olmuyor. Bırakabilseydin, vacib olurdun! 
Bırakamadığın içinàmahluksun. Ene vacib değil, mahluk da değil. Ruh; mahluktur. 
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Akıl; mahluktur. Kalb; mahluktur. Mahlukiyetin bittiği, bitirildiği ama kendisi mahluk 
olmayan, vacib de olmayanàberzahtır. Kabir mesela ne dünyadır, ne ahirettir. 
Çekirdek ağaç mıdır veya hiçlik midir? Karpuz çekirdeğine karpuz parası verir misin? 
Kabire; alem-i berzah deniliyor. İkisinin ortası. Ene de; vacib ile mümkin arasında 
berzahtır. Benim ruhumàbırak. benim aklımàbırak. 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 
makamınaà 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 
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 Alem-i vücubun künuzunu açan..(taayyün ve teşahhusun cem-ül cem’i)  

                        (“İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.”; Sırr-ı insanî)  
 
Bir ehl-i mütefekkir kardeş şöyle dedi: “Tahayyül; âyât-ı tekviniyedir. Mevcudat ayattır. 
İnsan, mekansız bir şey hayal edemez. Hayal ettiği şey; mekandır. Tasavvur ise 
ekseriyet-i mutlaka ile varlığı malzeme ederek arkasını düşündüğü için; evamir-i 
tekviniyedir. Dolayısıyla âyât-ı tekviniye ile evamir-i tekviniyenin cem’idiràserbest 
bölge. 
 
Şekilsiz, mekansız bir şey hayal etmeye çalışın, olmaz. O zaman tahayyül, ayat-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 tahayyülàâyât-ı tekviniye ile tasavvuràevamir-i 
tekviniye ile çalışıyor. İkisini cem’edersekàserbest 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 imkanlarını sunduğunu, insanı donukluktan çıkardığını bu kardeşin tefekkürü 
ile örneklendirmek istedim.  
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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 ayat-ı 
tekviniye, diğer ucu da evamir-i tekvine 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; 18 bin alemin 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.  
Şema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Serbest bölge emanetin suretidir.  
 
Sual: Tasavvur teklif altına girmiyor. Ama enaniyetten insan mes’ul oluyor? 
Elcevab: Ene’nin dışa vuruşu olan enaniyet, lugat 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 alem. Buraya Ene’nin sureti denilmez. Çünkü oraya 
o zaman çok yüksek makam vermiş oluyorsun. Ene’nin sureti; enaniyettir. Enaniyetin 
suretidiràserbest 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 burda, müsbeti de burda. 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: “Kainat kapıları zahiren açık görünürken, hakikaten kapalıdır. Cenab-ı Hak, 
emanet cihetiyle insana “ene” namında öyle bir miftah vermiş ki; alemin bütün kapılarını 
açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki; Hallak-ı Kainatın künuz-u mahfiyesini onun 
ile keşfeder.” 
 
İlk 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 miftaj vermiş. Verince ne oluyor? Ene ile alemin 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, alemin bütün kapıları açıldı. 
Enaniyet verince ne oldu? Hallak-ı Kainatın künuz-u mahfiyesini onun ile keşfeder. 
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Sual: Enaniyetin içinde kâr da var, zarar da var değil mi? 
Elcevab: Evet, ikisi de var. Ene’de öyle bir şey yok. Ene’de zıdlık yok. Ama enaniyette 
zıd var.  
 
Nokta-i Nazar: 
Siz hep şöyle derdiniz: Sır; zıdları bir arada tutan. Tılsım; değiştiren, dönüştüren. 
Enaniyet ile ene’yi aralıyoruz. Ene dönüşüyor. Dönüşen Ene. 
 
Çok güzel. Sır; zıdları dönüştürmeden değiştirmeden bir arada tutanàTevhid yani. 
Birbirine dönüştürmeden ama tutan. Bu tevhid. İman-küfür, hak-batıl. Bu sır. Zıdları 
zatında tutuyor. Sır sahibi bu. Tılsım ise; dönüştüren. Zıdları cem’edenàene. 
Dönüştürenàenaniyet. 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  àMan-yı ismî 
                             àMana-yı harfî 
 
Sır        = Zıdları zatında cem’eden 
Tılsım  = Zıdları 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 yönüà Zattır. Enaniyetin yönüà mevcudata bakıyor. Adeta birisi nur, birisi 
mana. Direk ene’yi verse, enaniyeti vermese olmuyor. Çünkü sana mevhum 
rububiyetini anlamak için enaniyeti vermiş. Mec’ulde, Ene’de iki yön var: mana ve nur. 
Mevcudataànur tarafı bakıyor. Zataàmana tarafı bakıyor.  
 
“Ene”nin mevcudata bakan tarafı àenaniyet 
“Ene”nin Zata bakan tarafına        àsırr-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.” 
Vehimàtasavvurda, 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 ayat-ı tekviniyeler ve evamir-i 
tekviniyeler, zanlar, bilgiler, şek, malumatlar. Allah’ın ilmi var, benim bilgim var. 

(SIR)  (TILSIM) 
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Nokta-i Nazar:  
Ene; enaniyetiyle serbest bölgede icraat yapıyor.  
 
Aynen, harika.  
 

 
 
Sual: Ene’nin içinde zıdlar yok dediniz. Fakat Sözler 539: “Ene’nin bir vechini nübüvvet 
tutmuş gidiyor; diğer vechini felsefe tutmuş geliyor.” deniliyor. Bu zıdlık değil mi? 
Elcevab: Zıdlıktır. Bir yerde icmal eder, bir yerde tafsil eder. Bu Ene’nin suretinde, 
dışarıya çıkışında. Mesela bizim doktor diyoruz. Bizim alemimizde ayrıdır, 
akrabalarının aleminde, 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, 
istidad 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 
zıdlar var ama daha dönüştürmemiş. Celalî ve Cemalî; zıdlar 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 zıd iken arkada esma. 
Arkada zıdlar var ama çatışan bir zıdlık 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 . 
 

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 
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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        = Zıdları zatında cem’eden (Celal-Cemal-Kemal) 
Tılsım  = Zıdları birbirlerine dönüştürüp değiştiren 
 
Sır’da; Cemal, Celal, Kemal var. Tılsımda; zıdlar yok artık, dönüşüm var. Kaliteli olan 
Sır’dır. Hem birbirine zıd 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 zıdları 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.” àbu tam taakkul. Hem 
nübüvvet hem felsefe yolun kavşağı çünkü.  
“İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve iz’an eden ve ona göre hareket eden Kadefleha 
menzekkaha beşaretine dahil olur.”à arkasına geçiyor. “Emaneti bihakkın eda eder…” 
diyor. Emaneti üstüne almış, yani serbest bölgeàemaneti. Taakkul emaneti aldı, 
bihakkın ifa eder. Bu, ene’nin dimağdaki uygulanışının taakkuldeki adıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.. 
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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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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, me’sul oluyor. 
 
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: 
Terk’de tasdik var. Doğruyu tasdik etti, iz’ana çıktı. Orda teke düştü.  
 
Sual: Ordan 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 taakkulun tefekküründeyiz. Tefekkür; yanında kimse 
olmayıp kendi şahid olduğun şey değildir. Şu anda tefekkürün kendisidir bu. 
Mütalaaàkişinin kendi çalışması. Herkes çalıştığını ortaya koymasıàmüzakeredir. 
Müzakere; tefekkürün kendisidir. Fikir; yoldur. Tefekkür; fikire ruhunu koydu. Yani 
ruhunu fikre koydu, yola koydu. Tefekkür ille böyle kendinden geçip, kendin şahid 
olduğun değil. O da tefekkür ama tefekkürün kalitesi buduràmüzakere-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 yoluàmana-yı harfî, felsefe yoluàmana-yı ismî.  
 
Zahir ismiàağaç. Onu yorumladığın zamanàmana-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 zamanàmana-yı harfîye geçtin. Yani mana-yı 
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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 Baki ismi bana değilmiş, 
Baki’yi anlamak içinmiş. O Baki ismini kendime döndürdüğüm zaman kendime beka 
veriyorum. Ama ölüyor. Peki ne kadar azap çekecem o zaman? Kendime o Baki 
esmasını kendime yorumlarsam, kendime döndürürsem, o şiddette ölüm korkusu 
çeker. Ölüm korkusu; Baki-i Hakikînin o esmasının yönünü kendine çevirdi. Kendine 
bakilik verince, ölüm ile sonsuzluk kadar azap çekiyor. Aslında sana Baki 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 bakla 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 İslama, Kur’ana 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 haddı da 
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’a 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 yaparsanàSır’a 
dönüşüyorsun. Zıdlar duruyor. Nasıl duruyor? Tılsım; zıdları birbirine dönüştürdü, 
değiştirdi. DeğiştirinceàSır’a dönüştün. Sır’a kadem bastın. Sır; zıdları barındırıyor. 
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Celal, Cemal, Kemal’i barındırıyor. Kendisi nedir? Hiç birisi değildir. Hakim. 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 diyince, kainatı 
bütün görüyorsun (fotoğraf gibi)àonun 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 
olmayanàSır. Tılsım da teklik var. Tılsımàmana-yı ismî, mana-yı harfîdir.  
 
Sır        = Zıdları zatında cem’eden (Celal-Cemal-Kemal) 
Tılsım  = Zıdları birbirlerine dönüştürüp değiştiren..mana-yı ismî mana-yı harfe dönüşmüş hali.. 
 
Nokta-i Nazar: 
Cenab-ı Hakk 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

 

fanidir,  
mefkuddur,  
hâdistir,  
madumdur 

şahiddir, 
meşhuddur, 
vâciddir, 
mevcuddur 



_________ENE VE SIRR-I İNSANÎ (FARKLI DERSLERDEN NOTLAR)__________ 
 

 60 

 
Sual: Nereye kadar Cennet ve Cehennemi de içine alacak şekilde Kürs’e kadar inkişaf, 
ondan sonra inbisat var değil mi? 
Elcevab: Kainat kadar inkişaf var, yani Arş’a kadar. Ondan sonra inbisat var. 
 
Sual: Kainatın tamamını serbest bölgeye sığdıramaz mıyız? İnkişaf olan yer serbest 
bölge, sonrası inbisat diyebilir miyiz? 
Elcevab: Çok ilginç! Hiç düşünmedim ama çok garip. Kainatın çekirdeği serbest bölge. 
İnkişaf ile inbisat farkı şu: Oku çektim, attım. Noktadan noktayaàinkişaf. İnbisat ise; 
sesim gibi her yeri kuşatarak gidiyor. Dolayısıyla inbisat inkişafı içine alır. Ama inkişaf 
inbisatı içine almaz. Noktadan noktaya oku attımàinkişaf. Sesim de gidiyor bir noktaya 
(inkişaf) ama kuşatarak gidiyor (inbisat).  
Nokta-i Nazar: 
Cüz’î ilim, irade, kudret, sem, basar verilmesiàhepsi 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 bölgeàgüç. 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 Hakk. “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, 18 bin alemin 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 alemin senin hanenden 
büyüklüğü derecesinde, şu alemin ustasını o nisbette Kadîr, Alîm, Hakîm, Müdebbir 
bilmek lazımdır.” 
 
Vahid-i kıyasîàserbest bölgede, tasavvurda. Çünkü tasavvurun içerisinde emr-i nisbî 
ve emr-i itibarî var ve bunların cem’iàvahid-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 kainatın mâlikidir. 
Fakat kendime mâlik nazarıyla bakıyorum ki, Mâlik-i Hakikî’nin sıfatını ve sıfatların bir 
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derece mahiyetini ve hududunu bileyim. Evet mevhum, mütenahî hududum ile Mâlik-i 
Hakikî’nin sıfatlarının bir cihette gayr-ı mütenahî hududunu bildim.” 
 
“Bileyim”àbilgi tasavvurda. İlim; tasdikte. Serbest bölgeyle Ene Risalesini okumak çok 
acayip.  
 
Nokta-i Nazar: 
Serbest bölge sanki cüz’îlerin olduğu yer. Ordan 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.  
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 ismîàkafirde 
Mana-yı harfîàmüminde 
 
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  
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sensin yine ol ben 
Hiçten ne çıkar, hem bana  

benlik yine senden 
29.09.2019 
Küçükçekmece/İstanbul 
 
Dimağ 90.ders à 08:45 dak:san ile 37:40 dak:san arası 
 
-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. 
-SıràEne’dir. Zıdları birleştirip cem’eden. Mesela benim gömleğim, benim atletim, 
benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum diye 
soyuyorum, atıyorum. Atamayacağım şeyàene. 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 çekirdekàNur-u 
Muhammedî. Meyvedeki çekirdek ne ise, o. Biz o’yuz.  
 
Nokta-i Nazar: 
Kökteki çekirdek hakikat, bizdeki çekirdek cilvesi. 
 
Allah var iken hiç bir 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 kainatı 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 
hiç bir 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 mahluk. 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.  
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Sual: Sırr-ı insanî Bendeki O mu? 
Elcevab: Evet. Bendeki O, Ondaki Ben. 
 
Sual: Mahluk değil mi o? 
Elcevab: Hayır. Ene de mahluk değil. 
 
Sual: Hâşâ hâşâ başka tabir bulamadığım için şöyle soracağım: Allah kendi zıddını mı 
yarattı, kendini görmek için? Zıd değil ama başka tabir bulamadım.  
Elcevab: O zıd 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, 
daha ilerisi yok. Ene ve sonrası, tamam zıddı. Mahluk 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 zıdlar oldu. Ama Onun canibinden öyle bi şey yok. 
 
-Sırr-ı insanî Ene’nin arkasında Ene’yi alan. Taayyün ve teşahhusun cem-ül cem’ià 
ene’yi aldılar. Risalede sırr-ı insanî tabiri geçer, bir de taayyün ve teşahhus. Cenab-ı 
Hak taayyün ve teşahhus ediyor. Bunun cem-ül cem’inden..yani sırr-ı insanî melekut 
tarafı, ene mülk tarafı.  
 
àEnaniyet 
àEne 
àSırr-ı insanî 
àTaayyün ve Teşahhus 
 
Enaniyet, ene’ye göre mülk. Ene de melekut, içi. Aynı Ene mülk, Sırr-ı insanî melekut. 
Aynı Sırr-ı insanî mülk, Taayyün ve teşahhus melekut. 
 
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 melekut 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? 
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Elcevab: Böyle bakarsan, böyle. 
 
Sual: Allah canibinden hangisi melekut? 
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 lugat verilmez. Bir tanesi ayan olmak. Bir tanesi de belirlenmek. 
 
Sual: Bunlardan hangisi mülk, hangisi melekut? 
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 dışarıyaàŞuunat-ı zatiyesi var. 
Ezelî ve ebedî çık dışarıyaàzatî sıfatlar var. Ezelî ve ebedî subutî 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 ounca 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, Esmaàbu vardı, ezelî ve ebedî. Bunları konuşurken, taayyün ve teşahhusu 
konuşuyoruz. Esma, sıfat, şuunatàmahiyet-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 teşahhusdur.  
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Sual: Sırr-ı insanîàmahiyet-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 
alemini tanzim ederek, haddini belirleyip, hududunda kalarak, kendisini kendisiyle 
kayıtlayan insandıràözgür insan! Köle insan kimdir? Bu haddi, hududu hariç 
belirlerse, aynı şey olsa bileào 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 alemini belirleyip, haddini belirleyip, 
hududunda kalan kişinin, kendisinin kendisini yani kendi kendini kayıtlayan 
insandıràözgür insan. Burda 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. Burda dursun. İlle bunların haddini 
hududunu belirlersen, sır kalkıyor, sır değil zaten. Belirlendiği anda, ki olmaz o. Bilip 
de diyemiyorum değil. Bilemezsin zaten.     
 
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 zıdların cem’inin 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.” 
 
 Taayyün                     &                      Teşahhus 
 
 
Ehadiyet-i Rabbaniye                      Şahsiyet-i İlahiye 
 
Temerküz-ü esmaî                     Manevî Sîma-i Rahmanî                    
 
 
                                       Zâtın 
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Sual: Taayyün ve teşahhusun altını çizip uluhiyetin mahiyetidir diyebilir miyiz? 
Elcevab: Uluhiyetin hakikatıdır diyebiliriz. 
 
-Ene’nin  

• Sureti         àEnaniyet (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         àEnaniyet (Emirdağ Lahikası 1-146) 
• Kanuniyeti àKab-ı kavseyn 
• Hakikatı     àKünuz-u mahfiye olan Esma-i İlahiyenin anahtarı 
• Mahiyeti     àAlem-i vücubun künuzunu açan Sırr-ı insanî; taayyün ve  

                        teşahhusun cem-ül cem’i..”İnsan benim sırrımdır, ben  
                        de insanın”.  

 
-Kab-ı kavseyn; bırakacağın bir şeyin kalmadığı makamsız makamdır. 
-Sır        àZıdların birleştirip cem’eden                   àEne 
-Tılsım   àZıdları birbirine dönüştüren, değiştiren  àEnaniyet  
 Yani mana-yı ismîyi mana-yı harfiye dönüştürendir; tılsım. 
 
-Ene’nin dışa vuruşuàEnaniyet, dışa vuruşu àmana-yı ismî 
                                                                        àmana-yı harfî 
 
-Ene, enaniyetiyle serbest bölgede icraat yapıyor. 
-Ene’nin mevcudata bakan tarafına  àEnaniyet 
-Ene’nin zata bakan tarafına             àSırr-ı insanî. 
 
01:44 saat:dakikada 
Nokta-i Nazar: 
 
 Taayyün                     &                      Teşahhus 
 
 
Ehadiyet-i Rabbaniye                      Şahsiyet-i İlahiye 
 
Temerküz-ü esmaî                   Manevî Sîma-i Rahmanî                    
 
 
   İyyakene’budu                            iyyakenestain                                    
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Burda zat olmaz. Taayyünàiyyakene’budu    Teşahhusàiyyakenestain. 
 
Doğru. Taayyün ve teşahhus kimde ve nasıl oluyor? Tezahürü: Ehadiyet-i Rabbaniye, 
Temerküz-ü esmaî, Şahsiyet-i İlahiye ve manevî Sîma-i Rahmanî. Fakat kimde oluyor 
bu? İyyakene’budu ve iyyakenestain diyebilende oluyor, diyebilene muhatab oluyor. 
“Sana ibadet ederiz, ancak senden yardım istiyoruz.” Ben ve Sen muhatabiyet 
makamı. Bunu diyebilende bunlar tezahür edince taayyün ve teşahhusa geçiyor. 
 
Dimağ 94: 21.dak-23.dak ve 25.dak-39.dak 
 
Birisi sordu: Meyelanın uss-ül esası olan tasarruf nedir? Tamam da onu kullanan kim? 
Meyelan; kalbe ait bir sıfattır. Buna hükmeden arkasındaki ruhtur. Ruha da hükmeden 
ene’dir. Şimdi burda biri soru soracak. Ama kim soracak ki? Soru soracak kim var ki? 
Ene’yi kim aldı? İnsan emaneti aldı. Emanetlerin müteaddid vücuhundan bir tanesi 
ene’dir. Ene; ben olan ben. Ondan başka bir şey yoksa, ondan daha arkada kim ki onu 
aldı. Şimdiye kadar soranı hiç görmedim. O sırr-ı insanîdir. Peki sırr-ı insanî taayyün 
ve teşahhus mudur? Hayır, taayyün ve teşahhusun – nasıl ki bir şeyin bir nur tarafı var, 
bir de mana tarafı var. Nur tarafı; alem-i şehadete bakıyor. Allah’a bakan taraf; mana 
tarafı.  
 
Allah’ın vücud tarafına bakan o Nur-u Muhammedî’nin à nur tarafıdır.  
Allah’ın zatına bakan tarafı da à sırr-ı insanîdir.  

Ø Mec’ulün nasıl ki nur ve mana tarafı var,  
Ø Nur-u Muhammedînin de nur ve sırr-ı insanî tarafı var.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nur tarafı: Allahu nurus semavati vel ard yani Esma-i hüsna donmuş, vücud olmuş. 
Allah; sema ve arzın içindeki nurdur. Su donmuş, buz olmuş. Biz buzuz. Bütün 
çalışmalarımız sudayız da ama buzdur diye anlayacağız, itikad edeceğiz. Dünya 
buzdur, su Allahu nurus semavati vel ard. Bunu biraz daha ileri götüreceğiz. İnsan 
benim sırrımdır, ben de insanın! Mana tarafınaàtaayyün ve teşahhus. İnsan da bunu 
gelmiş, almış. İkisinin çakıştığı ve insanda ortaya çıkanaàSırr-ı insanî. Takkeli î senin 
mana tarafına mensubiyetini gösteriyor. Yani Allah’ın, Vacib-ül Vücud’un “İnsan benim 
sırrımdır, ben de insanın” taayyün ve teşahhusuna Sırr-ı insanî diyoruz. Bu almış 
Ene’yi, buna verilmiş. Ene de zaten yok, bu da yok zaten. Yani yok varlık.  
 
Sual: Burda Ene’yi nereye çizeceksiniz? 

Mec’ul 

Vacib-ül vücud 
tarafı 

Mahlukat 
tarafı 

Mana tarafı 

Nur tarafı 

Taayyün ve teşahhus 

Sırr-ı insanî 

ENE 
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Elcevab: Nur tarafı Ene. Sırr-ı insanî bir yere şey yapmış değil. Burda yok yer olmuş. 
 
Şemaya bak: Ene’de mana ve nur bölüşüyor. Taayyün ve teşahhusta ise Ene ile 
çatışıyor. Kesiştiği yer.  
 
Nokta-i Nazar: 
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Sırr-ı insanî almış emaneti, yola devam etmiş. Bu benim 
fikrim. Sizin fikriniz şu: Sırr-ı insanî gelmiş, emaneti almış.  
 
Gelmemiş. Sırr-ı insanî yok ki. Öyle bir şey yok. Çünkü yok varlık. Sırr-ı insanî; taayyün 
ve teşahhusun adıdır. Nerde peki bu taayyün ve teşahhus? Yok varlık, mec’ulde..Üstad 
“kendine vücud rengi verme” derken mantıksız bir şey mi söylüyor ki?? Sanki biz 
vücuduz da zorla kendini, yok kabul et. Zaten yoksun ki, zulmediyorsun.  
 
Sual: Gölge desek, zıll desek? 
Elcevab: Gölge de değilsin, yoksun. Gölge olacak diye Allah güneşi doğdurmasın mı? 
Vücudda gaye hayırdır. Ama hareket etsin diye arada şerler var. Neye benziyor? 
Güneş vurdu, bu kadar nurlandı, arada bir gölge olacak yani. Gölge olacak diye güneş 
vurmasın mı? Gölge varlık değil insan hâşâ. İnsan; taayyün ve teşahhusudur yani 
Allah’ın sırrıdır. Allah’ın sırrı; taayyün ve teşahhus etmiş hali. Peki taayyün ve 
teşahhusun adı nedir? Taayyün ve teşahhus Ene ile çatışınca, ortaya kıvılcım çıkar. 
Artı ve eksi kutuplardan kıvılcım çıktı. Su ve ocak. Su ısındı ocakta. O sıcaklık nerede? 
Ocak değil, su değil, suyun elektronların hareketidir. Ne su ile alakası var ne de ocakla 
alakası var. Aktif etmiş. Şuna benziyor: Ben size bir yükleme yapmıyorum. Sizde var 
olan doğruların uyanmasına çalışıyorum. Doğru olduğunu nerden biliyoruz? Doğru 
olan şey fıtratınızı cezbeder ve sizi celbeder. Mesela herkes kendi alemine şahiddir. 
Ben hakikaten yok varlığım. Bedenime bakıyorum. Neresine benim diyeyim? Fikriyatım 
yok, hissiyatım yok, varlığından bile haberim yok. Şu an haberimiz oldu. Kimsenin 
haberi yok ki senin de olsun. Varlık seninse, an be an her şeyine taalluk etmen 
gerekiyor. Şuurun, ilmin, iraden, kudretin taalluk etmesi lazım. Böbrek mi senin. 
Böbreğe, karaciğere, bütün varlığına, evine, arabana, çocuğuna vs ne benimdir 
diyorsan, söylediğim zaman hatırlamayacaksın, an be an ilim, irade, kudretin taalluk 
ediyorsa, an be an şuurundaysan, o senindir. O zaman Malik sensin. 
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Cismaniyet 15à 37.dak ile 1:01:46 saat:dak:san arası 
 
Bu tür şeylerle kimler meşgul olur diye size şükretmeniz için söyleyeceğim: 
İmanı da aşıyor. İman vesiledir, netice değildir. Sana bak neler verilmiş. 

Ø Küllî ve kutsî rububiyetine geniş ve küllî bir  
ubudiyet ile mukabele edebilen İSTİDAD 

Ø Ehadiyetine ve Samediyetine TAM bir âyine 
Ø İlm-i Kur’anî ve hikmet-i imaniye 
Ø Muhabbet 
Ø Marifet                                                                      Bunlar sana giydirilmiş. 
Ø İman               
Ø İslamiyet                                                                 O zaman sen kimsin?        
Ø İnsaniyet 
Ø Hayat 
Ø Vücud 

 
Bunlar sana verilmiş. Sen kimsin? Sana insaniyet verilmiş, sen insan mısın? Bana 
gömlek verildi, ben gömlek miyim? Peki nedir? İçerisini doldurayım. Allah cc diyor ki: 
“İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.”  
 
Sual: Sanki ehadiyeti uluhiyetine bakıyor gibi? 
Elcevab: Evet var, onun içerisi, içinde. Ramazanda Samediyete çok güzel ayna 
oluyoruz. Ehadiyete ise? İşte adam ayinedarlığını fark etmediği için, ben O’yum dedi. 
Hemo ezost’tur demesi gerekirken Heme Ost demiş veya Enel Hak demiş. Yani 
Ondandır demesi gerekirken Odur demiş. Yani kudsiyeti görmüş. Tam bir ayine oldu 
ve kudsiyetini fark edince, kutsandı. O anda ne oluyorsa asr-ı müdakkik elinden tutması 
lazımdı. Çünkü o zaman ben O’yum dedi.  
 
Sual: Fark etseydi, uluhiyetine gidip taayyün ve teşahhus olacaktı. O zaman 
rububiyette mi kaldı? 
Elcevab: Evet aynen. Rububiyette kaldı ama Uluhiyet azamî derecede gözükünce, o 
azamî gözüken şeye Enel Hak dedi. Rububiyeti unuttu. Rububiyet hatırında olsaydı, 
aynada bir şey yok ki, Uluhiyet gözüktü aynada. Âyinedarlığını kaybetti. Gözükeni 
söyledi. Kim söyledi? Onu da bilmiyor. Beyazid-i Bistamî Hazretleri: “Ayıldığım zaman 
ne dediysem odur. Halden hale geçince söylediğim hiç birisini din olarak kabul 
etmeyin.” 
 
Sual: Bu kurbiyet. Fark etseydi akrebiyet mi olacaktı? 
Elcevab: Evet.  
 
Sual: Daire-i vücub ne demek? Daire-i esma, Daire-i sıfat bunun içinde mi? 
Elcevab: Evet, daireler bunun içinde. 
 
Sual: Mahiyet-i zatiyenin de böyle bir şey var mı? 
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Elcevab: Hayır, yok. Onun hakkında ne yazdıksa yalandır. Hepsi iftiradır ve ne bizde 
karşılığı var ve ne de olacak. Olamaz böyle bir şey. Yoktur öyle bir şey.  
Nokta-i Nazar: 
O geçmişteki Beyazid-i Bistamî, İbn-i Farabî veya Muhyiddin-i Arabî gibi evliya zatlara 
kimse günahkâr diyemez. Öyle bir şey hiç akıllarında yok. Sadece ahkamda konuşulan 
şeyleri itikadî noktada kullanmışlar.  
 
Evet. Mahiyet-i zatiye hakkında bir kelam edersem o benim günahımdır işte. O benim 
çukurumdur. Benden böyle bir şey duyarsanız… 
 
Sual: …dinden değildir? 
Elcevab: Tövbe, dinden değildir değil ama benden değildir. 
 
Mahiyet-i zatiyeye Peygamber asm “âmâ” demiş. Mahiyet-i zatiye hakkında kim bir şey 
derse, kâzibdir, yalancıdır. Kur’an Subutî sıfattaki Kelam sıfatından geldi. Kur’an 
dışında kaynağımız yok ki. Biz ancak Kur’anın geldiği yere kadar varabiliriz.  
 
Sual: Bizdeki Ene nerden gelmiş? 
Elcevab: Mec’ulden gelmiş. Mec’ul; Ene’lerin cem’i. 
 
Sual: Biz Ene’ye hep zatıdır diyorduk yani zatının tecellisidir dedik? 
Elcevab: Esma-i zatiye, Sıfat-ı zatiye. Ordan geliyor.  
 
Ben bu sıralama (Mahiyet-i zatiye, Şuunat-ı zatiye, Sıfat-ı zatiye, Esma-i zatiye ve 
Mec’ul) ne işimize yarıyor diye düşündüm yani Üstad 22. Sözde zikretmiş. Enaniyet 
için değildir herhal. Ben neler biliyor muşum, Risale-i Nur neler biliyormuş. Bunları 
zikretmekle Üstad bizi nereye taşıyor diye düşündüm? Külliyata bu sıralamanın 
konulmasının en önemli, en önemli, en önemli faydası bana, benim anladığım, insanın 
itikadını kıbleye koyuyor, haddini bildiriyor. Bu sıralama bilinmediği için Ben O’yum dedi 
Hallac-ı Mansur, Muhyiddin-i Arabî. Üstad, Allah-u Alem, buna ihtiyaç duydu. Yani 
sende bir şey var ama Esma-i zatiyeden, sende bir şey var ama sıfat-ı zatiyeden diyor. 
mesela bir makama geldiler, makam-ı Mehdi, makam-ı Üveysi, makam-ı Hızır. Onun 
zıllı, dairelerine mazhar olmuş, kendini o zannetmiş. Bu sistem bizi “Enel Hak”tan 
kurtarıyor.  
 
Sual: Muhyiddin-i Arabî de sanki bu sıralamayı yapmıştı. O da şuunat, sıfat, esma 
diyordu sanki? 
Elcevab: Onlardan bahsediyor ama bu sıralamayı bilmiyordu. Ayn-ı hakikat olarak 
anlatıyor. İmam-ı Rabbanî Hazretleri daha çok bahsediyor. Zaten Muhyiddin-i Arabî’yi 
tercüme edenler İmam-ı Rabbanî’nin gözlüğü ile baktıları için, “şunu demek istemiştir” 
diyorlar. Aslında bu sıralama  onun aleminde yoktu.  
 
Sual: Benim vücudumdan bir hücre çıksa, karşıma geçse, dese ki ben Gafur’um. Ben 
ona değilsin diyebilir miyim? 
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Elcevab: Diyemezsin.  
 
Sual: Gafur’sun diyebilir miyim? 
Elcevab: Diyemezsin.  
 
Evet senin hakikatın var ama Üstad bunu işte cüz ile küll, cüz’î ile küllî tabirleri ile 
çözmüş. Bunların arasındaki farkı bilirsen, sen de çözersin. Mesela cüzà karaciğerdir. 
Küllà insandır. İnsanın bir hücresini düşünün. DNA’sı itibariyle düşünürsek cüz 
değildirà cüz’îdir. İnsan iseà küllîdir. O DNA itibariyle insan var orda, aynı insandır. 
Bir tanesi dış dünyamızı tanzim ediyor (cüz-küll). Ötekisi ise (cüz’î-küllî) içsel alemimizi 
inşa etmede yöntem geliştirmiş.  
 
İşte bu sıralama benim içsel alemimdeki itikadı kıbleye koyuyor, içini dolduruyor. Bunu 
anlayınca, nefes aldım. Bu olmasa yapıştık. İnsana hâşâ insan diyeceksin. Düşün biraz 
bahsetme imkanımız olsa ne yapacağız o zaman? Enel Hak olur. Mahiyet-i zatiyenin 
insandaki karşılığını anlatmaya başladığında Enel Hak diyorsun. Mahiyet-i zatiyeyi 
düşünmeyeceksin kardeşim, Hadis-i kudsîde emir var. “Zatımı tefekkür etmeyin”. 
Mahiyet-i zatiye hakkında bir şey dediğin an Enel hak diyorsun. İtikadın kıblesinde 
değil.  
 
Sual: Perdesiz tecelli olan Ehadiyette Ehadiyeti düşünebilirsin? 
Elcevab: O Ehadiyet Esma-i zatiyedir. Mesela Besmeledeki üç isim: Allah, Rahman, 
Rahim. Bunlar esmadır. Zatî esmadır ama esmadır. Esma-i İlahiye var, Esma-i Hüsna 
var, Esma-i fiiliye var, Esma-i zatiye var. Sıfat-ı zatiye, Sıfat-ı İlahiye, Sıfat-ı fiiliye var. 
Şuunatta da öyle. Şuunat-ı İlahiye, Şuunat-ı zatiye, Şuunat-ı fiiliye var. Allah esmadır. 
Konuştuklarımız Allah hep Esma-i zatiyedeki Allah, Mahiyet-i zatiye değil! 
 
Sual: Ama o Allah’ı mahiyet-i zatiyeden ayırmak da mümkün değil, çükü cüz’î, küllî? 
Elcevab: Onu bilmiyoruz. Yalnız oradan haber var. Yani böyle bir şey varmış. 
Hakikaten öyle olması lazım. Allah, Allah olduğunu biliyor. Allah, Allah olmaktan gelen, 
Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah’a mahsus olan bir sistemi, bir lezzeti olması 
lazım. Bilmiyoruz onu. Allah’ın kainatta icraatı nasıldır? Allah her yerdedir, hiçbir yerde 
değildir, bir anda nihayetsiz işi tek iş gibi yapar. Biz buna itikad ettik. İstediği olur, 
istemediği olmaz. Esmalar bunu iktiza ediyor. Buna iman etmenin bedeli, ücretià 
Cennet’te sen istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Bu, esmanın tecellisiydi. Allah 
ismine mazhar oluyorsun. Bir anda her yerdesin, hiçbir yerde değilsin. İstediğin oluyor, 
istemediğin olmuyor. Rahman’a mazhar olduğun gibi Allah’a da mazhar oluyorsun. Zatî 
isim olduğu için insanlara bu isim konulamıyor. Ama Rahman ve Rahim’i 
Abdurrahman, Abdurrahim olarak konuluyor. Ama itikadımızı kıbleye koyan zatî isim 
olan Allah’tır. Besmeledeki Allah. O da bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir, bir 
anda farklı işler yapar, hiçbir iş bir işe mani değildir, istediği olur istemediği olmaz. Buna 
iman etmenin azamî derecede mazhariyetà Cennet’te biz de böyle olacağız. Onun 
mazhariyeti orda. Peki Allah ismi burda ne yapar? İtikadımızı kıbleye koyar. Rahman 
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da beşeriyetimizi ve dünyamızı kıblesine koyar. Rahim ise içsel alemimizdeki kalb, ruh, 
alemleri kıbleye koyar. 
 
Dimağ 96: 
 
İşte böyle bazı şeyler var, nurcular karıştırıyor. Nasıl ki Muhyiddin-i Arabî güneşin 
şiddetli tecellisinden aynayı göremedi, vartaya düştü, aynen öyle de nurcuların da 
vartası Uluhiyet. Onu anlatayım: Allah Rububiyet ediyor, Rabb-ül alemin. Sende ortaya 
çıkıyor Rab, Rabbin. Allah sana Rububiyetini tecelli ettiriyor. Sende bu rububiyete 
ubudiyetinle ayinedarlık yapıyorsun. Allah’ın bir adeti var: “bana bir adım atarsan, ben 
de size on adım atarım” diyor mealen. Sen rububiyetine ubudiyetinle ayinedar olunca, 
senin ubudiyet aynanda senin Rabbin gözüktü. Şimdi Allah diyor ki: “Sen misin benim 
rububiyetime ubudiyetinle mukabele ettin, ayinedarlık ettin.  Ben de sana adım 
atıyorum şimdi. Yani daha kuvvetli sana mukabele edeceğim. Ben daha büyük bir 
tecelli ile sana geliyorum şimdi.” Bu sefer rububiyet değil. Allah bu sefer o ubudiyet 
aynasındaki Rabbinin orasına taayyün ve teşahhus ediyor. O ubudiyet aynasındaki o 
Rabbinin içine Allah taayyün ve teşahhus ediyor. O taayyün ve teşahhusun adı; 
uluhiyet. Yani Ondaki ben var, onun adı uluhiyet. OàRabb-ül alemin. BendekiàRab. 
Ondaki ben var, bende. O bende. Bu uluhiyet. O kimdir? Bendekinin aslı orda. 
Aynadaki güneşàuluhiyet. Güneşàzat.  

Dimağ 102 à   16:45 dak:san ile 23:05 dak:san arası 

İnsan; mutlak ve muhittir, muayyenliği yoktur, olması devam edendir. İnsanın sırr-ı 
insanî tarafı; mutlak ve muhittir. DİŞR ile, yani dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile mutlak 
ve muhiti muayyenleştiriyorsun. İşte o senin olan. Olmakta olanà muayyen olmayan. 
İki tane olan bu. Bir tarafın: İnsan benim sırrımdır, ben de insanın à o mutlak ve 
muhittir. Hiçbir şey değildir. Allah için demiyor, insan bu. Mutlak ve muhittir. Hiçbir 
muayyenleşmişliği yoktur. Bu insan, insan da denilmez buna. Bu sırr-ı insanî 
muayyenleştirdiği şeyeà insan denilir. Üç tane şey var: 1-Sırr-ı insanî 2-beşeriyetin 
3-insan. Radarı sırr-ı insanîye koy; mutlak ve muhit. Bu, hiçbir muayyenleşmeyi kabul 
etmez. Beşeriyetime sırr-ı insanî ile  tasarruf ediyorum; ben bende. Beşeriyetim; 
zıdların cem’idir. Buraya ben nüfuz ediyorum. Ne ile? Dua ile, iman ile, şuur ile, rıza 
ile. Bu beşeriyetten sıyrılıyorum. Be-şer, bî-şerà şerlerle dolu. Ondan sıyrılmakla 
insan oluyorum. Bab-ı insaniyettir ki, ism-i Hakk’ın cilvesidir. Beşeriyetten sıyrılma 
nisbetinde insan insan olur. Peygamberlerin en büyük vazifesi; beşeriyetten insanlık 
makamına çıkarmaktır. Bab-ı insaniyet; insaniyet denilen bir alemdir. O kapıyı sen 
vuracaksın. Kapıyı vuran beşeriyettir. Girdiğin zaman beşeriyetten elbiseyi çıkart diyor. 
Yani mutlak ve muhit olan beşeriyete tasarruf ediyor. Hâşâ hâşâ Allah kainatta zatıyla 
yok, sıfat ve esmalarıyla var. Aynen onun gibi insan bu beşeriyete sıfatlarıyla tasarruf 
ediyor. Beşeriyetten sıyırıyor. Nasıl ki tencere bir şey kaynayınca, katıları kalıyor, 
pislikleri buharla uçuyor. Kalan insan. Olmakta olan işte bu insan. Olması devam eden 
de sırr-ı insanî. Bu hiç bitmeyecek. Hiçbir zaman.  
 
Sual: Bendeki O ile Ondaki Ben gibi mi? 
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Elcevab: Gibi ama Sırr-ı insanînin Cenab-ı Hak ile alakası ayrı, sırr-ı insanînin 1-
beşeriyet ile 2-beşeriyetten sıyrılmış insan ile ve 3-beşeriyetin ile insan arasındaki 
alaka farklı.  
 
 
 
 
 
 
 
Sual: Ben ben’i hiçbir zaman bulamayacağım dediğiniz; sırr-ı insanî mi? 
Elcevab: Evet, kesinlikle. Çünkü mutlak ve muhitsin.  
 
Sual: Sırr-ı insanînin beşeriyete giydirdiği libas insandır diyebilir miyiz? 
Elcevab: Aynen, bu işte tasarruf etmek.  
 
Dimağ 102 à 39:50 dak:san ile 43:13 dak:san arası 
 
Gelelim Şecere-i hilkate. Bu, insanın serüveni. Allah’ta İnsan benim sırrımdır, ben de 
insanın denilen sırr-ı insanî var. Adeta tövbe tövbe hâşa olmayan ben o sırr-ı insanînin 
yanına Allah beni aldı ve dedi ki: “Ey Hasan! Olmayan sen kainatın ve insanın ve 
beşeriyetimin…” Üç tane şahsiyet var ya: Beşeriyet, ubudiyet, vazifedarlık. Bir 
beşeriyetimiz var, bir insanlığımız var, bir de sırr-ı insanlığımız var. Sırr-ı insan; mutlak 
ve muhittir, muayyen hiçbir zaman olamayacaktır. Çünkü sırr-ı İlahîdir. İşte beni oturttu 
yanına: “Ey sırr-ı insanî! Benim sırrım! İnsan hakkındaki sırrım. Şimdi ben bu kainatın 
ve insanın sürecinin yaratılmasına sen de şahid ol.” Şahid ol! Kimin yaratılmasına? 
Senin yaratılmana sen şahid ol. Kendi yaratılmasına kendisi şahid olacak tek mahluk; 
ne melek, ne de cin à insandır. İmtiyazlaşıyor, meleklerden de. Yaratılmamış 
yaratılmamışa şahid oluyor.  
 
Sual: Vacib de değil? 
Elcevab: Hâşâ, sırr-ı insanî. Allah; benim sırrımdır diyor.  
 
Buna şahid olurken, kendi sürecini kendisi seyrediyor. En dipte, bütün kainatın cami-
ül ezdadı à beşer, cem-ül cem’ià insan. Cami-ül ezdad; zıdların cem’i olan 
tarafımızà beşeriyetimizdir. Cami-ül ezdaddan sıyrılıyoruz, cem-ül cem’ oluyoruz. 
Zıdlardan sıyrılıp 18 bin alem, alemimizde dürülüyor. Bu, insandır. 11.Sözün 
11.Hakikatında anlatıyor. Bab-ı insaniyet; ism-i Hakk’ın cilvesidir. Orda onbir tane 
sıfatını anlatıyor. İnsanın tarifini de Şualar 218 de veya İnsan penceresinde var. İnsan 
üç cihetle âyinedardır, diyor. 1-Acz, fakr, noksan ile âyinedarlığı 2-cüz’î ilmi, iradesi, 
kudreti ile âyinedarlığı ve 3-esma-i İlahiyeye âyinedarlıkla göstermesi. Kuleuzubi 
rabbinnasà acz, fakr, noksan ile Allah’a âyinedarlık oluyor. Melikinnasà malik 
olduklarıyla, mülkleriyle, malikiyetlerimizle, yani cüz’î ilmi, iradesi, kudret âyinedarlık 
oluyor. İlahinnasà içinde esmalar dolu. 

Cenab-ı Hakk Sırr-ı insanî Beşeriyet 

İnsan 
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Dimağ 102 à 1:19 saat:dak ile 1:20 saat:dak arası 
 
Beşeriyetimizà kainat sürecinin sonudur. İnsanlığımız bundan öncedir.  
 
Sual: Önce insan mı oluyoruz biz? 
Elcevab: Hayır, ilk önce beşer oluyoruz. Alem-i şehadete beşer olarak doğuyoruz. 
Ağacın meyvesi, ağacın sonucudur. Ama meyvedeki çekirdek, ağacın sonu değil, 
ağacın başıdır. İnsan kainatın meyvesidir, yani zıdların cem’idir. Biz, beşeriyet itibariyle 
kainat sürecinin sonucuyuz. Beşer. Celal ve Cemalin, Cennet ve Cehennemin bizdeki 
tecellisi. O bizim beşeriyetimizi oluşturdu. Kainattaki alemlerà beşeriyetimizi 
oluşturdu. Cami-ül ezdad, Cemal-Celal. Ama insan iseà mec’ulde insan olacak.  
 
Dimağ 105 à 2:00 saat:dak ile 2:10 saat:dak arası 
 
Üç tane vücud vardı: vacib, mümkün, mümteni. Mümkün; şu anki mevcudat. Bunlar 
hayalimizde var. Mümteni de; şirk, küfür gibi vücud-u haricîsi olmayan. Bu, kafasızın 
kafasında var. Hayalde bu var ama menfî olana hayalât diyor. Hakikattan kopuk gibi 
ama mesela şirk. Hakikatı yok ama yok da insan nasıl hayal edebiliyor? Allah’ın 
isimleri, vasıf ve sıfatları sırf bize bildirdiği kadar yok. Bize bu kadar bildirilmiş. Bizim 
Allah hakkındaki bilgimiz esma-i hüsnalardaki bilgimizdir. Esmanın aslı sıfattır. Onun 
aslı şuunattır. Mahiyet-i zatiye hakkında hiçbir bilgi yoktur, olmayacaktır. Allah’ın bu 
şecere-i hilkatten başka şecere-i hilkati yok mu diye merak ediyorum bazen? 15.Sözde 
“bu kainatın kalbi Küre-i Arz’dır” diyor. Kainat; Arş’tan aşağısıdır. Şecere-i hilkat; Kab-
ı kavseynden aşağısıdır. Eğer insan sırf bu ise (bu şecere-i hilkat); Allah “İnsan benim 
sırrımdır, ben de insanın” demez. Bu şecere-i hilkatin çekirdeği insandır. Bu şecere-i 
hilkatte ne varsa, insanda var artı insan denilen bu Allah’ın sırrında şu şecere-i hilkatte 
olmayıp var olanlarda var. Allah Nur-u Muhammedîden yarattıà bu insandır. Hadis-i 
kudsîde: “İnsan benim sırrımdır, ben de insanın.” Yani “Sığmadım kainata, sığdım beni 
seven mü’minin kalbine”. Mü’min kainatta değil mi? Bu neyi gösteriyor? Mekansız 
mekan, varlıksız varlık var insanda. İşte hayalât şu varlığın hakikatı dışında insanda 
başka hakikatlar da var. Nasıl ortaya çıkacak? Cennet; esmaların perdesiz tecelli ettiği 
yerdir. Peki cennette esmaların perdesiz tecelli ettiği yerse, biz orda Allah’ın rü’yetine 
mazahr olacağız. Rü’yetine mazhar olmak demek Cennette perdesiz tecelli eden esma 
mıdır Allah’ı seyretmek? Allah’ı seyredeceğimiz, göreceğimiz zaman esmalar mıdır? 
Cennette olmayanlar var. Cennette ve varlıkta olmayan şeyleri göreceğiz, ki 
Rü’yetullahtan sonra döndüğü zaman cennet ehli tanıyamayacak, diyor. yani insanın 
hayalinin dışında hayalât da var ama bu şecere-i hilkatin hakikatında yok. Fazla ifade 
etmek istemiyorum. 
 
Sual: Adem alemleri tarzında mı? 
Elcevab: Evet. Var olan hakikatların esmaları var insanda. Sırr-ı insandan 
bahsediyorum. Artı adem alemleri var. Artı zatına bakan “İnsan benim sırrımdır, ben 
de insanın”. Senin için Allah nasıl sırsa, Allah’a göre de biz böyleyiz. İnsan benim 
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sırrımdır, yani en iyi beni tanımlayan. Allah’ı sırf şu şecere-i hilkatteki esmalar mı 
tanımlıyor? Peygamberimiz Cebrail as’a demiş: “Bana Kur’an kadar Kur’an verildi ama 
vermeye mezun değilim.” Bize Kur’an Levh-i mahfuzdan verilmiş. İnsanın hayalinde, 
tahayyülünde ille mümkinatın hakikatları yok. Kafasızın kafasında şirk var ama hariçte 
yok. Ama bunu yapabilecek bir sistemi var insanda. Tahayyül bunu yapıyor değil mi? 
Hayalâtı yapabiliyor. Şirki var edebiliyor ama hakikatta yok. Hangi hakikatta? Bu 
şecere-i hilkatin yaradılışında yok. İnsanda ademî vücudlar yok mu? Şirk orda işte. 
Şirk; ademî vücuddur. Hayalât onu da yapıyor. Hangisini? Ademî olanı. Hayal; vücud 
alemlerini. Hayalât ise; adem alemlerini. Adem alemleri Subhanallah Subhanallah 
diyor. Adem yokluk değildir ama bizim varlık anlayışımıza göre yok. Adem-i sırf zaten 
yok. Adem var. Vücud-u ilmîye perde olmuş unvandır o. Onun için hayalde 
Elhamdülillah’lar var. Adem alemlerinin Subhanallah’ları ise hayalât olarak var.  
 
Sual: Diğer şecere-i hilkat dediğiniz Allahu ekber mi oluyor? 
Elcevab: Celal alemleri denilince bunu tazammun eden isimler var. Adedini bilmiyoruz. 
Cemal alemleri ile Celal alemlerini karıştırıp da vücudu olmayan Kemal alemià insan. 
Celal’i ve Cemali cem’edip Kemal sahibi olan. Kimdir o? Allahu ekber diyende, 
diyebilende.  
 
Sual: Asıl vücuda bakan tarafımız mı o? 
Elcevab: Evet, bu o taraf. Mesela kafir de olsa yine vücud alemlerinde olacak, 
cehennem. Cehennem bir şey değil ki. Adem alemlerinin taş ören şirketidir. Adem 
alemlerine de düşecek. Cemali ve Cemali cem’eden Kemal insan. İnsan hepsini 
cem’etmiş. İnsanın hayal aleminde adem alemleri de var. İşte hayalât o. Bunlar 
Subhanallah’lar. Vücud alemleri Elhamdülillah diyor. O da hayal. 
 
Dimağ 106à 2:39 saat:dak ile 2:44 saat:dak arası 
 
Dehri hoca Üstadın elini iki defa öpmüş bir alimdir. 21 defa hapse girmiş, sarıkla 
dolaşıyor diye. Böyle bir alim dedi ki: “Hasan kardeş. Senin bu işle meşgul olduğunu 
tahmin etmesem sana sormam ve kafana da takmam bu soruyu. Ama biliyorum ki, 
bunun cevabını mutlaka ya bulmuşsun, ya Rüştü abi anlatmıştır. Nerden kazarsak 
kazalım Cebriye çıkıyor. Benim ihtiyarımı da irademi de Allah vermedi mi? Verilen bir 
şeyle verene karşı mutlak hür olur mu?” Yani sana bir şey vermiş, o verdiği kadar sen 
tercih edeceksin, ilerisine gerisine gidemezsin. Şecere-i hilkati çizdim ona. Nereye 
koyarsanız koyun, verene mahkumsunuz. Mec’ule gelin: Bende bir ben var, benden 
içeru.. Buraya gelirse bir insan, ki burası Allah’ın taayyün ve teşahhus ettiği bir alemdir. 
Ene’ler buradandır. Kadere mahkumiyetten burdan çıkarsın, yoksa ne yaparsan yap 
hep Cebriye kokar. Mec’ule kadar hep sana verilenler var. Mec’ulde sana verilen yok. 
Alan-veren diye bir şey yok zaten. Ene’yi alan bir Sırr-ı insanî var. Ne yapıyor bu? Orda 
Allah taayyün ve teşahhus edince subutî sıfatlar da orda taayyün ve teşahhus ediyor: 
ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat. Mec’ulde irade taayyün ve teşahhus etti 
mi? O irade, mahluk irade midir? Bu irade; taayyün ve teşahhus etmiş irade olduğu 
için, mutlak hürriyet ordan geliyor.  
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Sual: Onun iradesini mi kullanıyoruz? 
Elcevab: Onun da değil, benim de değil. Taayyün ve teşahhus etmiş irade olduğu için, 
mutlak hürsün. Verilen değil, vacib de değil.  
 
Nokta-i Nazar: Gözlemci.  
 
Latife yaptı ama bir parça hissetti. 
 
Mec’ulde hem subutî sıfatlar, hem zatî sıfatlar, hem de şuunat taayyün ve teşahhus 
etmiş. Zat hariç. Bu anlatılanlar Ene ama Ene de verilmiş. Eneyi de birisi almış, ene 
emanet verilmiş. Kime? Sırr-ı insanî. O insan ise mec’uldeki yapılanmanın da dışında 
ama burda. Adeta (tövbe, anlamak için) Allah: “Ey kulum, gel. Şimdi seni yaratacağım, 
kainatı yaratacağım, her şeyi yaratacağım. Olmayan sen dur, senin yaratılmana şahid 
ol. Senin zuhuratlarına şahid ol.” Ben, benim yaratılmama şahidim. Tercihlerime 
şahidim, irademe şahidim. Bu şahid olan kim? Sırr-ı insanî. Ben olan Ben. “İnsan benim 
sırrımdır, ben de insanın.” İşte bu Sırr-ı insanda Allah taayyün ve teşahhus etmiş. O 
taayyün ve teşahhus demek; ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat, beka, 
vahdaniyet, kıdem, muhalefet-un lil havadis, kıyam-ı binnefs, vücud, tekvin, Şuunat-ı 
zatiyeà hepsi orda taayyün ve teşahhus etmiş. Bunun bütünselliğià ene. Bunu alanà 
Sırr-ı insanî. Sırr-ı insanînin taayyün ve teşahhus etmiş olan o irade mahluk değil, vacib 
de değil. Taayün ve teşahhusdur. Mutlak hürriyet burdan geliyor.  
 
Dimağ 107à 
 
Sevabı da akıl üzerinden veriyor. Aklı olmayanın sevabı yoktur, çünkü aklı olmayanın 
dini yoktur.  
 
Nokta-i Nazar: Sanki sırr-ı insanîyi fark eden, sırr-ı insanînin sırrının cem’olduğu 
yermiş gibi. 
Aklın kıblesi bak vahiy. “Senin üzerinden sevap veririm, senin üzerinden azap veririm” 
diyor. Kavşak yani. Akıl bir kavşak. Akıl bir enerji.  
 
Sual: Aklı olmayanın sırr-ı insanîsi ortaya çıkabilir mi? 
Elcevab: Çıkmaz.  
 
Dimağ 109à 19.dk ile 23.dak arası: 
 
Nokta-i Nazar: Nefh-i ruh edince, o zaten canlanıyor. Canlanmak da Allah’ın 
sanatında olduğu gibi oluyor, yani patlaya patlaya çıkıyor ya her şey ortaya. Hepsi 
birbiri üstüne bindirilmiş. Sen sadece üstünü açıyorsun. Vücud-u haricîye çıkması o. 
 
Aynen. Zihinde vücud-u haricî mertebeleri aktif oluyor, ucu çıkıyor. Vücud ille atomik 
düşünmeyelim. Onlar orda diriliyorlar, vücud-u haricî oluyor.  
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Nokta-i Nazar: Allah; esmasını, sıfatını senin üzerinden yapıyor. Sende cereyan 
ediyor, senin üzerinde. 
 
Aynen. Sensiz, yani trafosuz şehre elektrik yok. Sensiz hiçbir şey yapılmıyor.  
 
Nokta-i Nazar: Yani Cenab-ı Hak; esmasından sıfatına, sıfatından esmasına 
dönüşümünü, ezelden ebede olan dönüşümünü hep insan üzerinden oluyor. 
 
Kesinlikle.  
 
Nokta-i Nazar: Ona da şahid olursaà sırr-ı insanî oluyor. 
 
Aynen. Küre-i arz’a kafa diyor Üstad. Küre-i arzdaki esmanın cilve, cemal, nakşı, sanatı 
var. Al sana Küre-i arz (kafa). Küre-i arzda (kafada) Arabistan’da bir zata vahiy indi 
(taakkul). İlme dönüştürdü, yani vücud-u ilmîleri kazandı tasdikte. Vicdanda da vücud-
u haricîye dönüştü. Bu süreç bitti. Peki vicdanda ne yapıyor? Ballar balını yapıyor. 
Kalbe geçince, imana dönüşüyor o, iman oluyor. Bu, uluhiyete mazhar oldu. Bu sefer 
ters yöne dönüşüm yapıyor. Ve artık bakıyorsun ki, arada berzah kalmıyor. Kalbden 
sonra artık muhatab-ı İlahîà sırr-ı insanîye dönüşüyor.  
 
Nokta-i Nazar: Vicdanında dirilttiklerine de cennet diyoruz. Senin cennetin. Senin 
veledin.  
 
İnsan kavşaktır. Bakın, küre-i arzı koymuş kafaya. Dağları koymuş, mağaraları 
koymuş, Hira dağını koymuş, Cebrail geliyor buraya.  
 
Dimağ 109 à 1:27 saat:dak ile 1:43 saat:dak arası: 
 
Şu anda aynı kelamı duyduk ama herkesin ruhunda ayrı inkişafı oluyor. Bu kanaldır. 
İlk defa demek şu: Çanak anteni anlattım ya. İman bir anlayış, bir tarafgirlik değil. 
Nereye iman ettiysen, onunla şu an ruh besleniyor. Şimdi bir kanal açıldı. Artık ne 
sokarsan sok. Nasılki telefonla görüşüyorsun. İster resim gönder, ister ses dosyası 
gönder. İman; koridordur. Güzel hâlet deà onaylandığına delildir. Kapıyı herkes 
çalar ama herkese açılmaz. İnsan bir koridordur. Tövbe, tövbe. Allah’lık hakikatını 
bizde ayet olarak ifadelenip bekaya dönüştürmek, Allah’lık hakikatını bekaya 
dönüştürme sistemi; insan. Sırr-ı insan, bu makamda bu. Allah vahyisini, zatını bize 
takdim ediyor. Allah’ın bize en büyük iyiliği nedir? Kendisini bize takdim etmesi! Peki 
insanın kendisine en büyük iyiliği nedir? Kendisini kendisine ikram etmesi. Resulullahın 
sahabesine ve müslümana ikramı nedir? Sohbet demek; kendisini sana ikram ediyor. 
Bir saat, on dakika ikram etmek. Şu anda biz birbirimize kendimizi ikram ediyoruz. 
Kendisini sana takdim ediyor, kendisini sana veriyor.  
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Allah var iken ahiret de yoktu ki. Hiçbir şey yoktu. İnsan ile ahiret oluştu. İlk önce Nur-
u Muhamedî’yi yarattı. Ahiret vs ondan sonra oldu. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah 
ilk önce ahireti yaratmadı, şecere-i hilkati yaratmadı. İlk önce onların programını, 
nurunu yarattı. Allah’ı ahiret şekline dönüştürenà insandır. Allah’ı meleklere 
dönüştürenà insandır. Yani Allah’lık esmalarını. O zaman insan bu dönüştürdüğüne 
emin oluyor. Onun adı iman. Allah’ı ahirete dönüştürmekà emin olmasıdır. İman; emin 
olmaktır.  
 
Nokta-i Nazar: Buna şahid olduğu yerà alem-i şehadet. 
 
Aynen. Alem-i şehadet burası değil. Senin şahid olduğun. Burası bir Küre-i arz. Veya 
arz. Arz ne idi? Kafa. İman ettin, emin oldun. Yani Allah’lık hakikatını ahirete 
dönüştürmene emin oldun. İman demek; emin olmaktır. Senin dönüştürmenle ahiretin 
varlığı-yokluğu sana ait. Evet, yoktur. Onun dünyasında yoktur. Şirk; kafasızın 
kafasında var. Şirkin vücudu yok. Allah’ı inkar eden yoktur diyor. Yokluğu yok. Ama 
nerde var? Kafasızın kafasında var. Kutb-u iman tektirà Allah’a iman. Diğer beş tanesi 
insan üzerinde cereyan edip de dağılandır. İnsanı kaldırırsan, beş tane iman esası da 
yok. İlk önce nur-u imanî. Peygamberimizin nurunu yarattı. Nurundan şecere-i hilkati 
yarattı. Cennet-Cehennemi yarattı. Cebrail, Mikail, İsrafil yarattı. İnsan üzerinden 
yaratılmış. O zaman o beş tane iman demek, imanına emin olmak. Senin üzerinde 
cereyan ettiğine eminsin. Eminliğin kadar şahidsin. Şahidliğin kadar alem-i 
şehadettesin.  
 
Nokta-i Nazar: İnsan; adem ve vücud kavşağı.  
Nokta-i Nazar: Hâşâ Allah’ı ademe de atıyoruz, vücuda, bekaya da dönüştürüyoruz. 
 
Aynen. Allah’ı ademe atan da vücuda çıkartan da insan! Tahayyül-ü küfür küfür değil, 
tefekkür-ü küfür değil. Allah kainatı yaratmadan önce sana - Sen yoksun ama olmayan 
sen’e-  dedi ki (hâşâ): “Gel, yanıma otur. Senin yaradılış sürecine bak!” Sen de baktın 
sürecine. Bu, Kab-ı kavseyn. Şimdi benim gözlüğümde bir kamera monte edilmiş olsa 
ve o kameradan ben nereye bakıyorsam kameraya bakan da aynı yere baksa. İşte 
Allah bir kainatı seyrediyor, bir de benim seyrettiğimi seyrediyor. Gözlüğümdeki 
kamera ile bakıyor. Tövbe ama ben bir harama bakınca Allah’a da harama 
baktırıyorum. Allah katından Allah için haram yok ama benim gözümle bakınca haram 
oluyor.  
 
Nokta-i Nazar: Sadece bakmak değil ki, baktığın gibi de yaratıyor.  
 
Aynen. Sen nasıl baktıysan öyle oluyor. Ona da harama baktırıyorsun. Adem oluyor.  
 
Nokta-i Nazar: Benim gördüğüm mevcudat gibi de ebedî yapıyor, diriltiyor Allah.  
Nokta-i Nazar: Nefh-i ruh edince dirilir! 
Nokta-i Nazar: Allah’a imanà “İnsan benim sırrımdır”. Ahirete imanà “ben de 
insanın”. 
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Harika. Allah’ın sırrıà sen. Senin sırrın daà ahiret. Allah canibindenà rububiyet 
tecelli ediyor. Bizde uluhiyet gözüküyor.  
 
 
                    Allah’a iman                                                  Ahirete iman 

                                                               
                             Nokta-i istinad                         Nokta-i istimdad 
 
 
 
                                     
                                        Kavşağı, koridoru, berzahı 
 
Sual: Bizde mi uluhiyet gözüküyor? 
Elcevab: Evet. Allah tecelli etti. Kur’anını gönderdi. Ben de onayladım. Vahyi 
onayladığım anda iman değildir, itikaddır. Allah cc: “Bana bir adım atana ben on adım 
atarım.” Sen misin beni onayladın, itikad ettin. Allah bir adım daha atıyor, zatıyla. 
Kur’an; kelamıydı. Subutî sıfattandı. Sıfatım olan kelamımı onayladın, itikad ettin diye 
şimdi sana sıfatımı değil, zatımı gönderiyorum, diyor. İman; irade-i cüz’iyenin sarfından 
sonra mü’min kulunun kalbine koyduğu zatının bir nurudur. İmanın kaynağı esma değil, 
imanın kaynağı sıfat değil, imanın kaynağı şuunat da değil! Zatının bir nurudur! Sen mi 
subutî sıfat olan kelam sıfatına ayna oldun, rububiyetini onayladın?! Allah bir adım 
daha atıyor, zatını veriyor. Rububiyet tecelli edince, sen ayinedarlığı kabul ettin. Bizde 
onaylamaktan uluhiyet oldu. Allah’ın rububiyetine ruhumuz muhatab olunca, yani ruh 
aynasındaki rububiyeti onaylayınca, aynaya vuruş yönü rububiyet, bendeki aynada 
gözüken uluhiyet. Uluhiyet; onaylamış hali. Sonra bu uluhiyetin durumu tekrar Allah’a 
gönderiliyor. Bende gözüken uluhiyetà bendeki O. Bende bir şey yok. Ben yalnız ayna 
oldum. Ayna ruhtur. Aynaya vuranı onayladım. Aynada gözüken uluhiyet. Güneş hâşâ 
Allah ise, fotonlar rububiyet. Benim aynada gözüken güneş Uluhiyet. O benim değil. 
Kim o aynada gözüken? Bendeki O. Şimdi bu uluhiyet tekrar Allah’a vuruyor ve Allah 
bir adım daha atıyor. Bu sefer Uluhiyet-i mutlakasını tecelli ettiriyor. Bunu Ayet-i 
Kübra’nın başında ikinci makamında Uluhiyet hakikatı, Rububiyet hakikatı, 
Rahmaniyet hakikatı, Rahimiyet hakikatı başlıkları altında anlatıyor.  
 
İnsan bir kavşaktır, koridordur ve berzahtır (Şualar 121). Bu insanlar berzahlık yapıyor. 
15.Şua’da Allah Resulü için söylüyor: Alem-i gaybı alem-i şehadete taşıdı.  
 
 (Tarih: 31.03.2020) 
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