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Mukaddime: 

 

Cenab-ı Hak görmek ve göstermek istemesi sırrınca, - elbette Mec’ulde nur yönüne 

baksan ayrı görürsün, mana yönüne baksan ayrı görürsün - esmaların iktizalarını 

istemek sırrınca... bunu insana monte edersen, istemek bir ihtiyaçtan geliyor gibi 

geliyor. Oysa fıtratın iktizasıdır. Mesela su ıslatır, güneş ışık verir. Bu iktizasıdır, ihtiyacı 

değildir. Kardeşimizin dediği gibi bazı esmalar göstermek içindir, mesela Cemal 

esması. Ama Kemal görmek ister, kemal esmaları, mesela Basar’la alakalı. Kelam 

kendini ifade eder, Semi’ işitmek ister. Bu fıtratın iktizasıdır. 

 

Mesela insan bu doğayı seyretti. Hoşuna gitti. Bu bir ihtiyaç giderme değil. Nedir o? 

İnsanda o esmanın meratibleri var. Ona malzeme oldu bu. Esma hükmünü icra etti. 

Çünkü her şeyin bir karşılığı veya karşıtı vardır. Dolayısıyla bu esma hükmünü icra 

ediyor. Bu hakikat meratibinden olduğu için, bu şekilde ifade ediliyor. 

 

İnsan cemal peresttir. Ekmeği yemek gibi değil manzarayı seyretmek. Kulağın 

duyması, burnun koku alması, kalbin sevmesi, aklın marifetullah olması → bunlar 

iktizasıdır, fıtratın ve hakikatın ifadesidir. 

 

Ders: 

 

Musa as da kalmıştık. Musa as Rabbini görmek istedi, Rabbine nida etti. Allah da tercih 

etti. Çalılarda kendisini ifade etti. Onun Mi’racı orda oldu, çünkü Kab-ı Kavseyni 

orasıydı. Onun Kab-ı Kavseyni yani iki noktanın düz gelmesi orda oldu. “Sırr-ı ehadiyet 

nur-u tevhid içinde inkişaf etti…” kimde? Yunus as’da. Onun Mi’racı orda olduğu için, 

o bulunduğu yer, o şeyin olduğu yer onun Kab-ı Kavseynidir. 

 

Sual: Oradaki şecere-i yaktîn ne oluyor? Orda Lütf-u Rabbaniyeyi müşahede etmiş. 

Elcevap: İşte Mi’racı orda oldu. Sırr-ı ehadiyet nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği an → 

onun Mi’racıdır, Mi’raçtır. Mi’raç da Kab-ı Kavseynde olur. 

 

Sual: Şecere-i yaktîn neresi? Yani bizdeki karşılığı? 

Elcevap: Onu bilmiyorum ama onun Mi’racı orda oldu. Sarih ifade şu: Sırr-ı ehadiyet 

nur-u tevhid içinde inkişaf etti. 

 

İbrahim as’ın Mi’racı ateşte oldu. Anlatmak istediğim şu: Mi’rac olduğu yerdir Kab-ı 

Kavseyn. Senin Mi’racının olduğu yer senin Kab-ı Kavseynindir. Mesela “namaz 

mü’minin Mi’racıdır”. Hangi namaz olmuşsa senin, o namaz senin Kab-ı Kavseynindir. 

 

Nokta-i nazar: 

Hangi isme azamî derecede mazhar olursan, o Kab-ı Kavseynin olur o an için. Sonra 

başka bir yerde bir daha olabilir. 

 

Evet, aynen. Allah Resulünün Mi’racı otuz üç taneymiş. Bunlardan bir tanesi Mi’rac-ı 

ekber. Üstad “Mi’rac-ı ekberde o söylenen sözler...” diyor. Asgar olmasa bunu 

demezdi. Mi’rac-ı ekber denilmesi için, Mi’rac-ı asgar olması lazım. Kab-ı Kavseyn, 
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Musa as’a çalılarda olmuş. Çünkü ru’yet orda olmuş. Ru’yetin olduğu yer; Kab-ı 

Kavseyndir. 

 

Nokta-i nazar: 

Diğer peygamberlerin Mi’racında bir zaman ve mekân var. Muhammed asm’da bütün 

zamanlar ve mekanlar var. Bütün zaman ve mekanların bittiği yer. 

 

Sual: Ru’yetin olduğu yer Kab-ı Kavseyn ise, müşahedenin olduğu yer neresi? 

Elcevap: Müşahede; şuhud olduğu yer. Ru’yet en zirve. Ru’yetullah 

müşahedetullahtan daha ilerde. Müşahedetullah, ikilemi gösteriyor. Ru’yetullahta, 

ikilemi göstermiyor. Esmadan esmaya oluyor. Mesela Cennette ru’yet olacak. 

Müşahedetullah, alem-i şehadette olur. Yani daha düşüktür. Şahid olduğun her şey 

müşahedetullahtır. Ru’yetullah → zattır. 

 

Sual: Ru’yete mazhar olunca bir insan, ondan sonra müşahedetullah mı oluyor yoksa 

başka bir şey mi oluyor? 

Elcevap: Evet, kendi aleminde müşahede oluyor. 

 

Sual: Sonra başka bir Ru’yetullah mı oluyor? 

Elcevap: Oluyor. Ru’yetullaha mazhar olan kişiye zaten müşahedetullah denilir ama 

müşahedetullah ille Ru’yetullaha mazhar olan değil. Şahid olduğu yani “mevcudatın 

pencereleriyle Vacib-ül Vücuda bakıyorlar” diye geçiyor Risalede. Mektubat 19: “Ehl-i 

hakikatın bir kısmı nasılki İsm-i Vedud’a mazhardırlar ve a’zamî bir mertebede o ismin 

cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vacib-ül Vücud’a bakıyorlar.” Sonra 

devamında: “..öyle de: Şu hiç ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur’ana 

istihdamı hengamında ve o hazine-i bînihayenin dellalı olduğu bir vakitte, İsm-i Rahîm 

ve İsm-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin 

cilveleridir.” İsm-i Vedud’a mazhar olanların neticesini söylüyor ama kendisinin mazhar 

olduğu esmaların neticesini söylemiyor, kaçıyor. 

 

 

Nokta-i nazar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okyanus kabul edin, geniş, ruh vüs’atinde ve derin ve yüksek. 

 

Geniş                        
RAHİM               
(Ruh) 

Yüksek        

VEDUD          

(Kalb) 

Derin                    

HAKÎM    

(Dimağ) 

Bunu tamamlayan 

kişide oluşandır 

→daire. 
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Şu mantığı yakalamak lazım. Kab-ı Kavseyn herhangi bir yer değil, Ru’yetullah 

olduğu yerdir. Nerde olmuşsa, orası senin Kab-ı Kavseynin. Yani ok’un çıktığı yere 

gelmesidir. 

 

Allah cc: “Ben → 

• hakikatın hakikatıyım, 

• sırrın sırrıyım, 

• delilin deliliyim, 

• gerçeğin gerçeğiyim, 

• doğrunun doğrusuyum.” 

Anlayanlar anlar bunu. 

 

Allah bize “Sır” demiş. Bu mevzular da insanın sırrıdır. O zaman sırrın sırrıyım, yani 

ona delilim, delilin delili de benim. 

 

O senin gözünle de görür ama çoğu zaman gözü kullanmaz. 

 

O senin- yani var ya içerde (kendi içinde) bir şey- o senin gözünle de görür, çoğu 

zaman gözü kullanmadan da görür. O bendeki bir Ben var ya, işte o gözü de kullanıyor 

ama çoğu zaman gözü kullanmıyor. Rüyadaki gibi veya bazı sezişler gibi. Buna “hads” 

denilir. Çoğu zaman hiç gözü kullanmıyor gibi. Mesela ben sana bakarken, gözü 

kullanmıyorum. “Hoş adam” veya “sarmadı beni” diyor. Surette göz kullanırken, simada 

kullanmıyor. “Simahum fivucuhihim mineserissücud.= secde ettikleri simalarından 

belli.” Kim için belli? O sistemi çalışanlar için belli. Bunları anlayanlar anlıyor. 

Anlayanlar anlar. Anlamayanlar anlamaz. Anlayan anlamış zaten. 

 

Onun yeri yok ki ulaşsın. 

 

Ulaşmak istediği zaman ulaşmıştır. Çünkü bir yerde değil ki, bir yerden bir yere gitsin. 

Anladınız mı? Kab-ı Kavseyn bir yerde değil ki, ben olan “Ben” bir yere ulaşsın. 

Olduğu yerdir, Kab-ı Kavseynin. O bir yerde değil... 

 

Sual: Biz hep bir yerde olduğunu ve biz oraya ulaşmamız gerekiyor gibi anlıyorduk? 

Elcevap: Pergeli Ene’ye koyun: o mekansız mekandadır, o sıfatsız sıfattadır, o varlıkta 

yokluktur, onun yeri yoktur. Yeri olmayanın bir yerde olmadığı için, bir yere gitme 

problemi yoktur. Bir yerden bir yere gitme problemi, bir yerde olanların işidir. B. 

Mesnevi-i Nuriye 641 de (bil-mana): “her şeyin her yerde olduğu, her şeyin bir yerde 

olduğu mekansız mekâna geldiğin zaman, ona kendini yakın hissedersin.”  

 

Bu tekerlemelerin yapılmasının sebebi şu: Biz zaman ve mekân kaydına mahkûm 

olduğumuzdan, mekân ve zaman kayıtları düşüncemize kayıt getirmiş. Onun için 

zamansız ve mekansız düşünemiyoruz. Risale-i Nur’da çok misal var buna ama ben 

bir tanesini vereyim: dünyada bina olur, sonra içinde insan oturur, sonra güzel şeyler 

konuşuruz. Yani risalede geçtiği gibi söyleyeyim. İlk önce inşaat olur, inşa’ olur. Sonra 

içerde canlılar oturur, onun adı ihyadır. Sonra ruhlar olur. İlk önce inşa, sonra ihya 

sonra ruhlar. Onuncu Söz’de Haşir meydanında ise ilk önce ruhların gelmesi var, sonra 

ihya var, sonra inşa var. Vücudların inşası en son. 
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11.Lem’ada dediği gibi “kalbin ve ruhun derece-i hayatına gir” dünü, yarını bugün gibi 

hazır anda gör. Kalbin ve ruhun derece-i hayatına geçince, ruh için dün, bugün, yarın 

yoktur. Mesela yaptığımız ameller mazi. Ama istikbalde göreceğimizi söylüyor. O 

zaman yaptığımız ameller gelecektedir şu anda. Ahirette göreceğiz. Ahiret istikbaldir. 

Mazimiz oldu istikbal. Bazıları soruyor: “Peki ahiret nerde?” → Senin geçmişin nerde 

ise, geleceğin de ordadır. Geleceğin nerde ise geçmişin de orda olduğu gibi. Gelecek 

nerde ise- ki gelecek var- ahiret de ordadır. 

 

Sual: Peygamberimizin Mi’racı da mı dediğiniz gibi olmuş? 

Elcevap: İkisi de olmuş. Biz kalben ve ruhen, o bedenen ve ruhen. 

 

Sual: O zaman kalben ve ruhen olanı diğerinden ayırmak lazım? Bizde cismimizle 

olmayacağı için, kalben ve ruhen olacağı için, bir yere gitmek gibi bir şey yok? 

Elcevap: Evet, aynen. Mesela bu Mi’raç peygamberlerde olmuş ama Resulullah 

asm’da Mi’rac-ı ekber olmuş. O cismen gitmiş. Gözünü, kulağını arkadaş olarak almış 

(Mi’raç Risalesi). Fakat diğer peygamberlere çalıda olmuş, denizin içinde balık da 

olmuş, ateşte olmuş. 

 

Nokta-i nazar: 

Peygamber asm’ın kâinata taalluk eden bir vazifesi var diye cesediyle de gitmiş. Diğer 

peygamberlerin kâinata taalluk eden vazifesi yok. 

 

Sual: Ona “gitmiş” diyebiliyoruz ama bizde “gitmiş” olmuyor? Bizde daha çok bulmak, 

farkındalık mı? 

Elcevap: “Sırr-ı ehadiyet nur-u tevhid içinde inkişaf etti”. İkinci Şua’da Allah-u Ehad, 

altı tane ismin cem-ül cem’i. İsm-i A’zam demek, Zatı müşahede etmek anlamına 

geliyor. İsm-i A’zam Zat’la alakalıdır. 

 

Sual: Zatı müşahede etmek Mec’ulde Zatı müşahede etmek midir? 

Elcevap: O Mi’rac-ı ekberde oluyor. O zat. Orda Zat ama bizde zat şöyle oluyor: Allah 

başka, Rab başka. Allah, bizim dışımızda bir şey. Herkes Allah’ı görecek denilmiyor, 

Rabbini görecek. 

 

Şema: Rahman, Rahim, Kerim vs seni meydana getiren bütün esmalar. Esmalar; 

Allah’lık hakikatı. Bu esmalar tecelli ediyor. Her bir mertebesi -nokta- hakikattır, çünkü 

hakikatta nihayetsiz meratib var. Esmalar hem nihayetsizdir hem hadsizdir. 

 

Nokta-i nazar: 

Hadleyip nihayetleyen alem-i şehadettir. 
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Ortaya bir kumaş çıktı. Bu kumaş; Kader’dir. Bunu kesersin şalvar yaparsın, gömlek 

yaparsın, uzun kollu, kısa kollu vs sana aittir. Kader; kumaştır. Giydirilen elbisedir. 

Sana giydirilen elbise, sana verilen nimetlerdir. Kader sana kumaş verdi. Biçmesi, 

şekilleri sana ait. Ama kumaşın dışına çıkamazsın. 

 

Misal: Futbol stadının bir kuralı var. O kurallar Türkiye’nin değil, UEFA’nın. Top 

sahasının büyüklüğü, penaltının yeri, taç, korner çizgileri vs. belirlidir. Bu kurallar 

kaderdir. Onda oynayan futbolcunun o sistem içinde, kural içinde kendi kuralı var. O 

sistem içerisindeki kendisini bütünlük içindeki tercihleri içerisinde tercih yapabilir. Bu 

bütünlük içindeki tercihler senin elindedir. O bütünlük Kader-i Ezelîdir. Mesela güneş 

doğsun mu doğmasın mı, bu senin elinde değil. Ama güneş doğduktan sonra ne 

yapacağın senin elindedir. İster namaz kıl, ister şarab iç. Yani futbolcu isen top 

sahasının dışına çıkamazsın. Yani mahluksa bu mahlukiyetin içinden çıkamazsın. 

Kader ne demek? İşleyen sistemin bütünlüğüdür. İhtiyar ve İrade bunun 

içerisindeki tercihlerinin bütünlüğüdür. Niçin Kader dersini anlamak zor bu noktada? 

Kimisi bu sistemi nazara almış. Kimisi sistem içerisindeki tercihleri nazara almış. 

Çünkü Kader; Esma-i fiiliyenin bütünlüğüdür. Kader; hayatın kendisidir. Futbolcu 

penaltı konusunda yeni bir kural çıkaramaz. Ama o sistemin içerisinde kendi kurallarını 

işletir. Kaderin içerisinde benim ihtiyarım, iradem ne kadardır? Futbolcuya çizilen 

sistem içerisindeki kendi sistemi kadardır. Onun içinde oyun oynayabilir. Onun dışına 

çıkamaz. 

 

Nokta-i nazar: 

İstidadının kabiliyete döndürebildiği kadardır; Kaderi… İstidad yazılımdır. Onu eyleme 

dönüştürdüğün, bil-fiile dönüştürdüğün miktara; kabiliyet denilir. Kabil olmak. Kabiliyet; 

istidadın dışa vuruşudur. 

 

Kader; yaşadığımız hayatın tümüdür, önü arkası, sağı solu. Bu sistem içerisindeki 

tercihler senin lehine veya aleyhine döner. Üstad, bu sistem zaten dönüyor diyor. 

Lehine veya aleyhine şununla çevirebilirsin: DİŞR yani Dua ile, İman ile, Şuur ile, Rıza 

ile. Nehirden akan zaten akacaktı. Mesela bu saat zaten akacaktı. Biz bu saati fiilî dua 

Adl  Rahman  Rahim Kerim

  

Kuddüs  

hadsiz 

nihayetsiz 
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ile, iman ile sahiplendik, şuur ile ihtiyacımızı hissettik, rıza ile yani zorla yapmadık, 

takdir ile tercih ettik. Böylelikle bu saati lehimize çevirdik. Zaman ve mekân; kader 

kumaşın içine atılan yatay ve dikey ipleridir. Zaman ve mekânı dokuyan, kumaş 

yapan esmaların ortaya çıkarttığı kumaştır; Kader. Kader; zaman ve mekân 

bütünlüğünden ortaya çıkan kumaştır. Hayat kendisi kumaştır. 

 

Şemamıza dönelim: Esmaların bir hadsiz bir de nihayetsiz yönü var. Bunları hadleyen 

kim?  

 

 

Kesişen noktalardan oluşan çizgi → senin Rabbin’dir. “Rabbini görecek” demek, beni 

meydana getiren esmaların hayatımla kesişerek DİŞR ile lehime çevirdiğim miktarlar 

benim Rabbimi oluşturuyor. Cennette onu göreceğim. Herkesinki farklı. Bazıları Rab’le 

hiç alakası yok yani esmaların sadece cilve, cemal, nakış, sanatı oldu. 

 

Sual: Cennette Rabbimi göreceğim. Cennet, Arş’ın altında. Kab-ı Kavseyne çıkmadan 

Rab görülebiliyor. Kab-ı Kavseynde görülen ise nedir o zaman? 

Elcevap: Kab-ı Kavseynde görülen Rabb-ül alemin, o Mirac-ı ekberde oluyor. 

 

Herkes cennete gidecek. Adam cennetten huri anlıyor, bir anda her yerde olmayı, dert 

keder yok, ne isterse verilecek diye anlıyor. Bu dersleri duymadı. Ona istediği 

verilecek. Ona “Rabbi” verilecek. Muhyiddin-i Arabî “Fusus-ul Hikem”inde zikrettiği 

hadis-i şerif (bil-mana): “Allah cennet ehline ilk önce tecelli eder. “Ben sizin Rabbinizim” 

der. En az üç kişi olan o cennet ehli “Senden Rabbimize sığınırız” demişler. Yani sen 

değilsi diyorlar, korkuyorlar. Sonra Rabb-ül alemin Rab olarak biraz daha aşağı iner, 

onların seviyesine. “Rabbinizim” der. Onlar yine “Senden Rabbimize sığınırız” derler. 

Sonra “Sizin Rabbiniz kimdi, nasıl bir şeydi? Gidin, alimlerinize sorun, öğrenin.” Onlar 

öğrenirler. Allah, Rabb-ül alemin onların öğrendiği gibi zuhur eder ve cennet ehli “evet, 

Rabbimiz Sensin” derler.” 

 

Adl  Rahim 

hadsiz 

nihayetsiz 

Senin Rabbin 

Bütünü: Rabb-ül 

alemin 

Rahman  Kerim Kuddüs  

Bunlar da 

başkaları 

Bu da Rab’le hiç alakası olmayan 
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Risale-i Nuru dışarıdaki birisine anlatırken, Risale-i Nuru anlatmıyoruz. Risale-i Nurun 

bize bıraktığı iz ile anladığımız Risale-i nuru anlatıyoruz. Aslını anlatamıyoruz. Veya 

anladığımız İslamiyet’i anlatıyoruz. Anladığımız Rabbimizi anlatıyoruz. Rabb-ül alemini 

anlatmıyoruz. Anlatamayız da, bilmiyoruz. Kişi “Rabbini görecek” denilen şey, 

şemadaki kesişen noktalarla oluşan benim Rabbim. Bu Arş’ta. Arş; esmaların perdesiz 

tecelli ettiği yerdir. Kab-ı Kavseynde ise; Rabb-ül alemindir, Allah-u alem. 

 

Sual: O sadece Peygambere mi mahsus yoksa her mü’mine o kapı açık bıraktığı için 

gidebilir mi? Dünyada iken. 

Elcevap: Burada iken bu Mi’raç var, çünkü sarih ifade var. Mi’raç Risalesinde “gitti, 

geldi, o kapıyı açık bıraktı” deniliyor. Sözler 579: “Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatü 

Vesselam, o yolu açmış; velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüş ve kapıyı da açık 

bırakmış. Arkasındaki evliya-i ümmeti, ruh ve kalb ile o cadde-i nuranîde, Mi’rac-ı 

Nebevî’nin gölgesinde seyr ü süluk edip istidadlarına göre makamat-ı âliyeye 

çıkıyorlar.” Ümmeti “çıkıyorlar” diyor. Çıkarken söylüyor. Buradan söyleseydi “çıktılar” 

derdi. Veya “çıkacaklar” derdi. “Çıkıyorlar” diyor. Demek görüntü var, görüyor yani. 

Peygamberimiz asm “cismen ve ruhen” gitti. Biz ise “kalben ve ruhen”. 

 
Cismen ------- Ruhen 

 
Kalben -------- Ruhen 

 

Sual: Cismen ve ruhen sadece bir kişiye oldu? 

Elcevap: Evet, bir kişiye. O da otuz üç tane Mi’racından bir tanesi böyle olmuş. Onun 

adı da “Mi’rac-ı ekber-i Muhammedi” asm diye 6.Şua’da geçiyor. 

 

Sual: Cennet ehlini Rabb-ül aleminden korkmalarının sebebi, Rabb-ül alemine mazhar 

olamamaları mı yani bu dünyada Rabb-ül alemine mazhar olsalardı, orda korkmazlardı 

mı? 

Elcevap: Cennetten ne anlıyorsa onlar verilecek kişiye. İsteyene verilecektir. Daha 

sonra ona sorulacak. Ne istiyorsun diye. O da bildiklerini isteyecek. “Daha ne 

isteyeyim” diyeceklermiş diyor Hadiste. Sen ise şimdi cennete gitsen ve hiçbir şey yok 

olmayacağına göre, cennette sen “Ya Rabbe-l alemin! Ben dünyada enfüsî derslerde 

ve kamplarda Levh-i mahfuz’u, Arş-ı A’zamı öğrendim. Öyle şeyler vardı.” “Evet kulum 

vardı”. “Ya Rabbelalemin! Kab-ı Kavseynden bahsettiler. Cennette her istediğimiz 

verilecek ya, ben onları istiyorum” diyeceksin ve reddedilmeyecek. Ve inşallah şöyle 

de diyeceksin: “Ya Rabbe-l alemin. Cennet benim türevim, benden yaratılmış, burası 

hizmet için vardır.” Bu binadan kıymetliyim ben. Bina bana hizmet edilen yer, çünkü bu 

hizmeti ben alıyorum. Ben olmasam bu binanın hiçbir değeri yok. Cennetten hizmet 

alan benim. Hizmet veren odur, bana hizmet edecek. İnsan; Allah’ın sırrıdır, sırlar 

hazinesidir. Ben Allah’ın sırrıysam, ben bana “sırrın sırrıyım”. 

 

İsa as’ın ayetinde “İsteyene verilecektir” deniliyor. Sizlere de müjde olsun diye 

söylüyorum. Size de verilecek. Niçin? “Verilene verilecektir.” Zaten verildiğine delil 

verilmesidir. Emirdağ Lahikasında “Hizmetimizin ücreti, hizmetin kendisidir” 

deniliyor. Şu anda cennet-baha bir hayat var içimizde, bir bahar esiyor. Bu kendisi 

neticedir. Bununla bir şey istemeye yüzümüz yok. O zaman bu bir alet olurdu. Şu anki 
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hâletim; Zatın zahir olmasından huzur oluyor. Zahirden çıkan huzurdur. Bununla bir 

şey istemek, Allah’ı verip başka bir şey almaktır Allah’tan. 

 

Ahmed bin Hanbel’in Fıkıh-ül Ekberinde 347.sayfada: İmam-ı A’zam “Allah’ı gördüm” 

diyor, Hz Ali “gördüm” diyor, İmam-ı Ebu Yusuf “gördüm” diyor. En genç imam Ahmed 

bin Hanbel. Sahih Buhari Allah’ı görünce, Allah ona “Ey Muhammed! Benden ne 

istiyorsun?” deyince “hiç bir şey diyemedim” demiş. Sonra “Ya Rabbi, senin huzuruna 

imansız gelmekten korkuyorum” demiş. Allah da teminat veriyor ve diyor ki: “Ey 

Muhammed! Sabah namazın sünnetinden sonra farza başlamadan şu duayı okursan, 

imanına ben kefil olacağım.” Bizim tesbihatın sonunda yazıyor. “Ya Hayyu ya Kayyumu 

Ya Bediessemavati velardi ya Zelcelali vel İkram. Allahümme inni neselüke…” diye 

devam eden ve üç defa okunması gereken duadır. Sonunda da “Ya Rahmanu Ya 

Rahimu birahmetike ya Erhamerrahimin vel hamdülillahi rabbilalemin” deniliyor bir 

defa. Bu Buharîye gelmiş ama kanundur. Üstad hazretleri “Buharîden görmek, işitmek, 

Sahabeden işitmek gibidir” diyor. 

 

Ahmed bin Hanbel’e dediği daha kaliteli, bak ne demiş: Allah’ı görünce Allah “Ya 

Ahmed, benden ne istiyorsun?” dedi. “Hiçbir şey diyemedim” diyor. “Devam etti 

Rabbim” diyor, Allah demiyor. “Ya Ahmed! Sen benden bir şey isteme. Zira o benden 

bir şeydir. Sen beni iste.” Allah bize istemeyi öğretiyor. 

 

Allah’ın Zatı Latife-i Rabbaniye’de zahir olunca, Latife-i Rabbaniye Allah’ı görüyor. 

Kulağın sesi görmesi gibi, burnun kokuyu görmesi gibi. Üstad Lem’alar 249 da: “İşte 

bu hakikatı, kulağımla değil gözümle işitiyordum.” diyor. Latife-i Rabbaniye’nin Allah’ı 

gördüğüne delil, dersteki huzur, Kur’an okurken huzur veya namazda. Uydurukçası 

armoni, denge, bütünsele gelmek. Orkestrada farklı ses ama aynı notaya vuruyor, 

buna armoni diyorlar. Değişik notalar vursalar, dezarmoni yani gürültü olur. Şu anda 

huzur olması, o bütün esmalar senteye gelmiş. Bu, Latife-i Rabbaniye’nin Allah’ı 

gördüğüne delildir. Kör olası cehalet, kahrolası cehalet görmeyi göze indirgedi. Allah 

“bir emanet vereceğim, kim alır” dedi. İnsan aldı. Allah ona “ne kadar zalim ve cahil idi” 

dedi. Niye aldı? Cahilliğini ve zalimliğini gidermek için aldı. İnsan, cahilliğini bilen 

alimdir. Cahilliğini bilmek için ciddi bir bilmek gerekiyor. O bilmenin sonucudur 

cahilliğini bilmek. Bilmemek değildir cahillik. Bilmediğini bilmektir. Allah başka bir şey, 

Rab başka bir şey. 

Kader kumaşını anladık değil mi? Hayat kumaştır. Üstad “duygular libası ile” diyor, 

“hissiyat libası ile” diyor hatta imana libas diyor. Hayatın kendisi oysa iman. Emin 

olduklarımız. Ruhunuza iman libasını giydirin deniliyor. Kur’an’da “takva libası” da var. 

 

Sual: Kaderini tamamlamayan insan yaşantısıyla zahirde hayatı varmış gibi gözüküyor 

ama aslında ademe mi gidiyor? Hayat bulmamış mı oluyor? 

Elcevap: Ademe mal oluyor. Mesela sen uyudun, rüya görmedin, neredesin? Ne 

oradasın, ne buradasın. Adem. Eğer rüya görsen, burada değil, ordasın. Yakazada 

ise; hem buradasın hem ordasın. İki tarafa da hükmediyorsun. Hayat; yakazadır. 

Dersten sonra talebelerine elini cennete uzatıp kopardığı meyveleri veren Geylanî 

Hazretlerinin imanı nasıl ya? Nasıl bir zirve! İmandaki meratiblerin uçları mazhar 

oldukları şeylerdir. Mesela adam ruhaniyatı sorguluyor. Ruhanî var mı diyor. Benim 

için gayb bile değil. Herkes hayatında bir şeyler yaşıyor. Yaşayınca şuhud oluyor. 
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Onun yeri yok ki bir yere ulaşsın. 

 

Ene’nin bir mekânı yok ki gitsin, orda oluyor. Sırr-ı ehadiyet nur-u tevhid içinde olmuş. 

Nerde oluyor Mi’raç? Mi’racın zeminini bize anlatıyor. Nur-u tevhid içinde sırr-ı 

ehadiyetin oluyor. 

 

Sual: Nur-u tevhid neresi? 

Elcevap: Sen mekânda mısın hala ki neresi diye soruyorsun? 

 

Sual: Yani ne diye tanımlayacağız? Nur-u Muhammedî diye mi tanımlayacağız? 

Elcevap: Nur-u Muhammedî’nin inkişafı nisbetindedir sende. Nur-u tevhid; tevhidin 

zirvesidir. Tevhid; Zatla değil sistemle alakalı. Tevhid hep anlattığımız gibi Allah’ın 

birliği değil.  

 

Sual: Esmaları da tevhid etmek var, Sıfatları da tevhid etmek var, Şuunatı da tevhid 

etmek var. Zata gitmek için bunları tevhidlemek mi gerekiyor? 

Elcevap: Evet. 1. sistemin birliği var, 2. farklı farklı sistemlerdeki farklılıkların bir şeye 

odaklamak var, bir de 3. bunun dışında olan bir Zat var. Mesela tefa’ul kişinin üzerinde 

cereyan ediyor, tahayyül gibi. Bir de hayal var. Hayali kullanan zat → tahayyül. Bir de 

kullandıktan sonra ortaya çıkan var. 

 

Onun yeri yok ki bir yere ulaşsın. 

 

Hayatın kendisi; Mi’raç. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-i din ile olur, şu 

milletin ihyası.” (Sözler 716). Namaz kendisi hayattır, hayatın kendisi namazdır. 

 

Bütün öğrenimlerimi ona aktarıyorum ama o yok ki. 

 

Sual: Ne nereye aktarılıyor? 

Elcevap: Öğrendiklerim Ene’ye aktarılıyor. Aktaracak ki orda cereyan edecek bir 

şey, ettiği an veya mekân da diyebilirsin → o senin Kab-ı Kavseynin olacak. 

 

Onun için alem-i şehadete sürgün edilmişiz, edilmişleriz. 

 

Biz sürgünüz. İsa as’ın öğretisinde her doğan suçludur. Suçun sebebi “niye doğdun”. 

Ondan vaftiz yaparlar. Suçlu olduğu için yıkarlar. Yıkanınca temizlenir. Sizin babanız 

sizin adınıza kusurunuza bedel ödedi. Siz oradan buraya niye geliyorsunuz? Yani 

içerisi bütün bütün çürük değil. Kırpıntı olarak doğru bir şeyler kalmış. Bir dane-i hakikat 

var. 

 

Nasıl ki çekirdek mevcudattan beslenip ağaç, vücud olmak için Ene de alem-i şehadet 

ve şecere-i hilkatten beslenir ki, hakikat alemlerine sahip olup, kendini ifade etsin. 

 

Çekirdek vücud bulması için, mevcudları kullanır. Şu kâinat mevcuddur. Onu 

anlamlandıran kişide bu kâinat vücud buluyor. Onunla vücud bulur mevcudat. 
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Mevcudat insanla anlam bulma nisbetinde mevcud vücud buluyor. Yoksa ademe 

atılıyor. Bu Risalede sarih ifadeyle geçiyor. 

 

Vücudun dilsiz dilidir; Âdem. 

 

Nokta-i nazar: 

Bu derslerde aklı bağlamak gerek, Burak’ı duvara bağladığı gibi. Şu an huzur hâkim. 

Eğer akıl öne çıkarsa, bu huzurumuzu götürür. 

 

Burak → zanlarıydı. Burak; zanların cem’idir. Ama öyle bir zannı vardı ki, Allah ayette 

diyor: “Kalbi yanılmadı, aklı şaşırmadı”. Zanları o kadar doğruydu ki Allah ve alemler 

hakkında, hiç şaşırmadı. İşte zanları da hakikatın ta kendisiydi. Biz zanlarımızdan 

farklı bir şey görünce şaşırıyoruz. Resulullah asm zanlarını Mescid-i Aksa’ya bağladı. 

O bağladığı miktar doğrudur ama Burak’ı eksik. Çünkü beşeriyetini bağladı, zannın o 

tarafı. Yani Burak’ın o tarafı. Bir de Arş’a kadar devam eden Burak var. 

 

Varlık düzeyine çıkman… 

 

Sual: Vücudu tezahür ettiren mi oluyor? 

Elcevap: Yani mevcudda kalacaktı, vücud bulmayacaktı. Mesela Âdem as cennette 

olduğu halde cennette olduğunu bilmiyordu. Oysa ona bütün ilimler verilmişti. Peki 

cennetin ne olduğunu, bâki olduğunu bilmiyordu. Bu nedenle şeytana kandı. “Bu 

meyveyi yersen, beka bulursun” dedi. O da yedi, beka bulmak için yedi. Beka bulmak 

için yediğini fâniye attı. Beka zannıyla, zannına binince, zannının zannettiği yere 

düştü. Zannına gitti. İnsan hep zannını yaşıyor. Fânideyim zannetti, fâniye geldi. 

Bizi de alem-i şehadete taşıdı. Bana Âdem as’ın en büyük iyiliği 1) beni alem-i gaybdan 

alem-i şehadete taşıması ve 2) tövbe sistemini aktif etmesi. Benim için de çalışmasına 

sebeb oldu yoksa günahların sabit kalırdı. Duamda “Ya Rabbi! Âdem’e as çalıştırdığın 

o tövbe sistemindeki af yöntemini, hangi esmalar ile onu aktif ettinse, onların hürmetine 

benim de günahlarıma Âdem as’da aktif olan tövbe sistemini aktif et ve Âdem’e as 

taallum ettiğin, öğrettiğin ilimler hürmetine” diyorum. En büyük zannımız şu: acaba oldu 

mu? Böyle zannetmek günahtır işte. Çünkü Allah’a zan ettin. “Basit cümlelerimle 

istediğim affımı yani bu kadar basit mi affedilmek” diye bu Allah hakkında zandır. Allah 

affeder. Çünkü Hazreti Ali ra ve Osman ra naklediyorlar ki: “Allah kabul etmeyeceği 

tövbeyi kulun diline, ağzına vermez.” 

 

Varlık düzeyine çıkman, içeriden dışarıya, dışarıdan da içeriye bakmak içindi. 

 

Bu dünyaya niye geldik? Âdem as bizi alem-i gaybdan alem-i şehadete niye taşıdı? 

Âdem as eğer bulunduğu mekânın cennet olduğunu, fena olmadığını bilseydi… İlmin 

neresinden baktı o? İlmin dört mertebesi var: “evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu.” 

O anda hangi mertebesindeydi? Her an dördünü yaşayan Muhammed asm’dır. Eğer 

batından baksaydı, kanmazdı. Zahirden baktı, mekâna baktı. O zaman bizim alem-i 

şehadete taşınmamızın bir hikmeti de içerden dışarıya, dışarıdan da içeriye, evvelden 

ahire, ahirden evvele bakmak. Üstad dördünü de kullanıyor. Evvele sikke, ahire hatem, 

zahire mühür, batına turra diyor. Kitap okurken turra denilince, batına geç oradan 

bakacaksın. 
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Nokta-i nazar: 

Allah hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır ama ona da benzemez. 

Bunlar esmadır. Esmalar Allah’ındır ama esma Allah değildir. 

 

Bu mevcudun dilsiz dilidir; Âdem ve zürriyeti. Bu mevcudlar seninle vücud buluyor. 

Mesela bir çiçek. İnsan ve mevcud; dilsiz mevcudun dili olarak vücud buluyor. Biz ve 

ruhaniyat onlara bâki vücud kazandırıyoruz. Bâki vücuda dönüşüyor. Mesela mevcuda 

baktın “Maşaallah” dedin, vücud buldu. O benimle ezelî ve ebedî beraber olacak. 

Benimle vücud buldu, yoksa mevcud’du. 

 

Doğru dürüst olmak, aslını korumak içindir. 

 

Dürüstlük, dürüst olmak için değil, aslını korumak için. Yalan da tam tersi. Fıtratına 

ihanet etmektir, fıtratını bozmaktır. Bu nedenle Allah Resulü asm mü’minler için “günah 

işleyebilir ama yalan konuşamaz” demiş. Yalan; fıtratını inkâr etmektir. 

 

İnsan olmak sevdalılığından sakın vazgeçme. Sevdamız, insan olmaktır. Unutma ki 

sen şimdi insan olma adayısın! 

 

Daha insan değilsin. İstiyorsun, demek o değilsin. Doyunca daha yemek yemek 

istemezsin ya, istiyorsan yemeği, açsın demektir. İnsan olmak istiyorsan daha insan 

olmadın demektir. Hepimiz istiyoruz. Bu istemek hiç bitmeyecek. Onuncu Söz’de Bab-

ı insaniyette on bir hakikat var. Onları tencereye at ve karıştır. Onun adı; insandır. Bak 

bakalım, bizde ne kadar var. 

 

Toplumda da derler: “Yazıklar olsun senin insanlığına, insan değil miydi... hiç 

insanlığından utanmadın mı…” vs. İnsan değildik. Günah işlerken insan değildik ki. 

Beşerdik. İnsanda dört mertebe var: hayvaniyet, nebatiyet, melekiyet, insaniyet. Bu 

mertebelerde gidip geliyoruz. Günah işlerken hayvaniyetten daha aşağıdasın. Sen, 

insan olma anındasın. Demek insan değilsin. 

 

Bakara suresi 260.ayette: “Dört kuşu al ve kendine çevir, alıştır.” Ölmeden önce ölmek, 

her daim diri olmak içindir. 

 

Dört kuşu kendine alıştır, dedi. Allah bu yöntemi şu sebepten kullandı: İbrahim as’a 

Allah “Haşir hakkında şüphen mi var?” diye sordu. “Yok ya Rabbi. Yakîniyetimin 

artmasını istedim.” “O zaman dört tane kuş al, kendine alıştır” dedi. O dört kuş sendeki 

dört sıfatın simgesidir. O dört tane sıfatın dışında insanda dört tane sistem var. Bu 

sistemi kendine alıştır. Sonra onları kes, karıştır. Senin dışında o dört kuşun 

barınacağı, ünsiyet ettiği tepeler var. Zira her peygamberin bir dağı vardı. Muhammed 

asm’ın Hira’sı. Bir tanesini Hira’ya koy. Dört ulul-azm peygamber var ya. Bir tanesini 

de Tur-i Sina’ya. Bir tanesi de İsa as’ın Faran dağları. “Kesip harmanladığın kuşları o 

dört tane ayrı ayrı tepelere koy. Sonra kendine çağır. O gelecektir” diyor. İpucu 

vereyim. Neticede ne oldu? Allah’a yakîniyeti arttı. Seni Allah’a yakîniyetini arttıran dört 

sistem demektir. İnsan cehaletiyle emaneti aldı ki cehaletini ve zalimliğini ortadan 
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kaldırsın. Cahilliğini ve zalimliğini ortadan kaldırma nisbetinde → insandır. İnsan, 

o zaman insan oluyor. 

 

İbrahim as haşre yakîniyet istedi. Allah da böyle bir yöntem kullandı, yakîniyeti artsın 

diye. Dört tane sistemi hem dahilde kullandı hem hariçte. Kendine alıştır → dahil. 

Tepeye koy → hariç. Kuşların ismini de verdi. Kuşların türü insandaki simgeselliğidir. 

Her zahirin bir batın manası vardır. Her zahirin batınısı var ama her batının zahirisi 

yoktur. Yani Levh-i Mahfuz’daki her şey gelmemiştir ama her gelen Levh-i Mahfuz’da 

vardır.  

 

Bu olay olmuştur ve bundan çıkartacağımız bir ders şu: o olayda Allah’ın takip ettiği 

şey, haşre yakîniyeti artsın. Sen o zaman dört dahilî, dört haricî sistemini çalıştırırsan, 

haşre yakînliğin artar. Netice: Haşre yakînliğini arttıran şey, senin o kuşundur. 

Tepelerden bir tanesi dimağ olmasın? Dimağ, Kalb, Ruh, Fiil. Bunları kendine alıştır 

yani imtizaç ettir, hamur yap. Yani yaşantınla fikrin bir olsun. Haşir meselesini aleminde 

çözen, küfre taraftar olmaz ve rahatça günah işleyemez. Senin fiil, dimağ, kalb ve 

ruhun bütünleştirmeden ortaya çıkan → hakkalyakîn nuru gözükür. O senin kuşlarındır 

ve tependir. Şu cümlenin altını çizin, çok önemli: Haşri ona iz’an ettirmek, 

hissettirmek için, Allah bu yöntemi kullandı. İman etti, şüphesi de yoktu ama bunu 

istedi ve Allah bu yöntemi kullandı. Direk ahireti gösterseydi daha kolay olmaz mıydı? 

Ama Allah bu yöntemi kullandı. Bundan anlıyoruz ki, bu yöntem ona has değil. Buna 

bir diğer delil de Kur’an’a konulması. Ona has olsaydı Allah Kur’an’a koymazdı. Ben 

Allah’a sormadım, Allah da bana kuşları saymadı, bu yöntemi önüme çıkardı. Mesela 

çocuğu olmayana Allah “Üç gün konuşma. Sende bir hâlet olacak. O hâletle hanımınla 

beraber ol” dedi, çocuğu oldu. Bu niye Kur’an’da? Bu dört tane kuş. Niye Kur’an’da? 

Eğer direk ahireti gösterseydi, o ona has olurdu, hususî olurdu, genel olmazdı. Bu 

nedenle Kur’an’a taşıdı Muhammed asm. O dört tane kuş olan o dört sıfatını dört 

haricî hakikatla birleştir, haşre yakîniyetin artacaktır. 

 

İbrahim as için Allah “O tek başına bir ümmettir” dedi. Ve o istedi haşre yakîniyeti. O 

nasıl bir insandı diye sormadan önce o insan mıydı? Sen de insansın biliyor musun? 

O zaman “insan nasıl bir şeydir” de. İnsan; Allah’ın sırrıdır. Sen de kendini merak ettiğin 

anda, sırrın sırrısın. 

 

Ölmeden önce ölmek, her daim diri olmak içindir. O tüm görünendir hem 

görünmeyendir. 

 

Allah; evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Bütünseldir, o dördünün cem’idir. Sen zahirini 

görüyorsun. Evvelini görmüyorsun ki. Evvelini, ahirini, zahirini, batınını → koy 

tencereye, karıştır → işte O. O esmadır, Allah’tır. 

 

Hem zahirdedir, hem batındadır, hem evveldedir, hem ahirdedir. Her şey Onda, her 

şey Ondan ve her şey Onda cereyan ediyor. Her şey Onda oluyor. Bir yerde bir şey 

olduğu yok. 

 

Noktadır ama sonsuzdur. 
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Onda olursun ne derler diye düşünür ve yaşarsın. Eğer sende isen, sen de istiyorsan, 

onu yaşarsın. 

 

Ondasın fakat “ne derler” diye dışarıdasın. Kurt şahsiyeti kazanmış ama aslı buzdur. 

Biz biziz ama biz biz zannediyoruz. Aslı esmanın donmuş haliyiz. Kar, kurtlandığı gibi. 

Nerededir kurt? Kardadır. Peki neyin nesidir? Kardır. Ama kurttur. Evet, kurttur ama 

kardır. 

 

06.10.2018 / Bodrum kampı 

 


