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Hulasa: 

 

• Musa as’a Allah’ın zuhuratı çalılarda oldu. Dağda.  

• Peygamberlerin mi’racı. Kimisinin balığın karnında, kimisinin ateşte, kimisinin 

tufanda olmuştu. 

• İbrahim as tek başına olduğu halde “ümmet” denilmişti. Ve ona “dört kuş al ve 

kendine alıştır. Sonra kes ve etleri birbirine karıştır. Bunları kendisinin dışında 

dört tane dağın tepesine koymasını ve sonra da onları çağırmasını söylendi. 

Kur’an’da kışır yok. 

• Görünenler mesela şu zeytin ağacı İsm-i evvel, ahir, zahir, batının hulasa-i 

camiasının dışa vuruşu olduğundan, bu bir pencere olabiliyor. Şu zeytin ağacı 

seni kâh evvel ismine, kâh ahir ismine, kâh zahir, kâh batına taşıyor. Ondandır 

ki → Mektubat 19: “Ehl-i hakikatın bir kısmı nasıl ki İsm-i Vedud’a mazhardırlar 

ve a’zamî bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vacib-

ül Vücud’a bakıyorlar.” Mevcudat; ortaya çıkmış bir semboldür. Temelde dört 

tane isme mazhardır, mesela bu zeytin ağacı. Evvel, Ahir, Zahir ve Batın 

isimlerinin hulasa görünümüdür. Zahirde kalan zahiri görür. Başka biri Evvel 

ismine intikal eder, kâinatın başını seyreder. Ahir ismine mazhar olan kâinatın 

sonunu seyreder. Eşyada çok mana mertebesinin olmasının sebebi, bin bir 

Esmanın hulasası olmasındandır. Ama temelde dört tane ismin cem-ül cem’idir. 

• Mi’raç; ism-i a’zamlara mazhariyetin fiilî tezahürüdür. Bir isme a’zamî derecede 

mazhar olursan, kalben ve ruhen. İsm-i a’zamlara mazhar olursan, cismen ve 

ruhen yapabiliyorsun, oluyor. Cismen ve ruhen Peygamberimiz asm’a hastır. 

Diğer peygamberlerde Mi’raç → kalben ve ruhen. Evliya-i ümmeti ve 

takipçilerinde de → kalben ve ruhen. 

• Her şey Onda. “et ve kemiğe büründüm, Yunus gibi göründüm” gibi zeytin gibi 

gözükürken aslında ötelerin kapağı, penceresi. Kapağı kaldırdığın zaman 

mesela yerin altına tünel mahzeninden geçersin. Tavandaki bir kapağı 

kaldırırsan, semayı seyredersin. Yani şu zeytin, elma, armut bir kapaktır. Bir yeri 

örtmüş, mahzene geçiş yeridir. En azından ruhaniyat var. Bazı yerlerde 

ruhaniyatlar çok şiddetli bir şekilde taayyün ederler. Ruhaniyatların bir cinsi kafir 

cinlerdir. Tuvalet ve banyoda daha çok zahir olurlar. Güneşli, tepede, havadar 

yerlerde Müslüman cinler olur. Köhne, kokuşmuş, pis yerleri ve deniz kenarlarını 

kafir cinlere pay etmiş Resulullah. Güneş gören tepeleri vs. Müslüman olanlara 

vermiş. Bu nedenle ecdad “güneş girmeyen eve doktor girer” demiş. 

• Zahirde gözükenler, zahiri aynen teslim etmekle beraber, ötelerde böyle değil. 

Zahirde insan gözüküyor ama hakikat ehlince adam şeytan. İnsan libasına 

bürünmüş şeytan. Bazı insanlar görürsün, insan libası içinde melek.  

• Her şey Onda. Her şey Ondan ve Onda cereyan ediyor. “Allahu nurus semavati 

velard” yani dört tane ismin- Evvel, Ahir, Zahir, Batın isimlerinin- hulasası 

olduğundan kâinat, Allah’ın isimlerinin içerisinde oluyor. Ne yaparsan yap 

okyanustasın, sudasın yani. Biz Allah’ın esmasında hareket ediyoruz. Ona ait 

verdiğim misal kurtlanmış kar idi. Kar kurtlanınca, kurt sağda, solda dolaşır, ayrı 

bir şey gibi görünür ama cevher itibariyle kardır. Nasıl ki suyun donmuş hali buz, 

buzun donmuş hali de kurt. Biz de Esma-i Hüsnaların cilve, cemal, nakış, 

sanatının donmuş haliyiz. Kar kurdu gibiyiz. Bir hayatiyeti var. 
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Yeni ders: 

 

Noktadır ama sonsuzdur. 

 

Şu zeytin mesela varlık içinde cisim itibariyle bir nokta kadar bir yeri vardır. Şecere-i 

hilkat içinde ise nerdeyse yeri yok, nokta bile değil. Ama ötelerin kapağı olmuş. 

Dolayısıyla noktadır ama sonsuzdur. 

 

Onda olursun, ne derler diye düşünür ve yaşarsın… 

 

Hariçte olursan ne derler diye yaşayan tiplerdir. “Ne derler” diye harici ölçü yaparsak, 

kendimizde değiliz demektir. Başkasını yaşıyoruz demek. Bunun delili budur 

kendimizce. 

 

Eğer sende isen, sen ne istiyorsan onu yaşarsın. 

 

Sen, seni yaşamanın alameti, sen istediğin için yapıyorsun. Yok sen başkasını 

yaşıyorsan, istenileni yaşıyorsun. 

 

İnsan kazandıklarına kanaat edip idare etmeye çalışıyorlar. Bilginin verdiği yanıltıcı 

sarhoşlukla idare etmekte ve bilgiden ilim arayışına geçmemekte… 

 

Emirdağ Lahikasında geçiyor: hocaların lakayd kalmalarının bir sebebi kendi 

bilgilerinin kendilerine yeteceğini zannıyla bilgilerine kanaat ediyorlar. “Mevcuda 

kanaat, dun-himmetliktir” der. Gayretsizliğin sebebidir. Sözler 725: “Mevcud mala iktifa, 

mergub kanaat değil; belki dûn-himmetliktir.” İnsan donuk olmadığı için, fikren de 

donuk olmamalı. 

 

Hepinizde de şu olmuştur: Eskide genç iken derste bir hal olurdu, bir tefekkürde, bir 

derste. Çok zevk alırdım. Derdim ki “ben bunu yakaladım, tamam”. Bu hâleti, o olayı, 

o mevzuyu tefekkür edince yine yaşarım zannediyordum. Çok defa yanıldım. “Oh be 

zevk aldım” diyorum. İki gün sonra bu zevki tekrar yaşamak istiyorum. O ortamı hayal 

ediyorum, o mevzuyu tefekkür ediyorum ama o zevk yok. Şualar 317 de bu şöyle 

geçiyor: “Kastamonu’da ehl-i takva bir zat, şekva tarzında dedi: ‘Ben sukut etmişim. 

Eski halimi ve zevkleri ve nurları kaybetmişim.’ Ben de dedim: Belki terakki etmişsin ki, 

nefsi okşayan ve uhrevî meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, 

keşifleri geri bırakıp, daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enaniyet ve fâni zevkleri 

aramamak ile uçmuşsun.” Yani ondan daha üste, daha öteye çıktığın için bu artık sana 

zevk vermiyor, başka bir şey istiyor artık. 

 

Çoğu insan maddiyatta böyle olmamakla beraber maneviyatta - çocukken camiye 

gitmiş, innaa’tayna, elemtera, ettehiyyatü, subhaneke okumuş - ilkokula daha 

başlamadan beş altı yaşında öğrendiğine kanaat etmiş. Hiçbir yatırım yapmamış. 

 

Kararlı denizsiz deniz, huzurun kendisidir O. Bilgiyle oyalanıp durur çoğu insan! 
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Bilgi, netice zannedilmiş. Bilgi yaşanırsa, ilim olur. Çoğu insan dışarıdan aldığı fizik, 

matematik, kimyayı aleminde işliyor → o bilgidir. Yaşarsa, ilim olur. Bilgi alıyor, onunla 

kanaat ediyor. İlim zannettiği için. 

 

Her bir arayış, yolculuk devam ediyor demektir. 

 

Arayış var ki buradasınız. Niye buradasın? Çünkü bir arayıştasın. Ne için 

arayıştasın ne arıyorsun? Neyi nerde arıyorsun? Yolculuk devam ediyor demektir. 

 

Melekler çift kanatlı tasvir edilmişler. 

Zamanda zamansızlık.. 

Mekanda mekansızlık.. 

Nurların nuru.. 

Ruhların ruhu.. 

Tüm nedenlerin tek nedeni var. 

 

Hep melekleri böyle tasvir ederler. Ben Kab-ı Kavseyn konusunda şöyle tefekkür ettim: 

bir kanadı zaman, bir kanadı da zamansızlık. Bir kanadı mekân, diğeri mekânsızlık… 

nedenlerin ve nedensizliklerin cem’i kendisi. Mi’raçta melek kanadına Allah Resulünü 

asm bindirmiş. Zamanın arkasına geçirmiş, mekânın arkasına taşımış. Ondan 

çıkardığım tefekkürdür bu. Zamanda zamansızlık, mekânda mekânsızlık, nurların 

nuru, ruhların ruhuna vesile olmuş. Melek kendisi kimdir peki? → tüm nedenlerin tek 

nedeni… 

 

Sana ait olanın, sende olmadığını düşündün mü? Sana ait ama sende değil. Senin 

ama sende değil! Kendinde olmayanın yokluğunu hissettiğin an! 

 

Sana ait bir şey var şu anda, huzur mesela. Şu anda sana ait. Bende yok mesela 

diyelim. Veya bir hâlet var, bir hayal var, bir sıkıntı var. Sana ait gibi gözükürken, 

sende değil. Senin olup sende olmayanları senin zannetmen, seni bu hale sokuyor. 

Bunu ne zaman anlarsın? Senin olup sende olmayanı fark ettiğin zaman. Huzur senin, 

Mi’raç senin, hakaik-i imaniye şuhud derecesinde senindir ama sende değil şu an. 

Sende olması lazım olanların şu anda yokluğu, şu anda olmayışı- mesela Ruyetullaha 

mazhar olmuş büyük zatlar veya ehl-i kalb, mevcudatın pencereleriyle Vacib-ül 

Vücud’a bakmışlar. Bende ve sende yok şimdi bunlar. Ama olması lazım. Bende 

olması lazım olan bir şeyin şu anda bende olmadığını fark ettiğin an, sende olup 

senin olmayanların farkındalığın olmuş demektir, olacak demektir. Bu “Ben bunu 

ne zaman anlayacağım” sorusunun cevabıydı. Ne zaman sende olması lazım 

gelenlerin olmadığını fark ettiğin an. 

 

Mana arayışında olan hey sen! Mananın arkasındasın demek. 

 

Kab; mesafe… Kavseyn; iki yay arası. Görüş mesafene giren, görüş alanın. Ondan 

herkesin Kab-ı Kavseyni farklı! Bu yayın bir ucu mülk, diğer ucu melekut. Birisi zahir, 

diğeri batın, birisi Hâlık, diğeri mahluk tarafı. “Be” harfin altındaki noktadır insan.. 

 

“Be” aslında yay’dır. 
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Nokta-i nazar: 

Sonsuz bir zata yanaşmak, şu noktadır denilemez. Aslında Kab-ı Kavseynde de bir 

sonsuzluk söz konusu. Çünkü mekansız mekân, zamansız zamandır orası. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zamanın hakikatına geldikten sonra orayı geçince artık zaman yok. Hakikat; Arş’a 

kadar var. Levh-i mahfuz; zamanın mahiyeti, çünkü Levh-i mahv ve isbat onun dairesi. 

Zuhur yeri hakikat ise, kaynak mahiyettir. Bizim bildiğimiz zaman, Levh-i mahv ve 

isbat’ta bitiyor. Yoksa Cennet’te de zaman var, çünkü zaman Dehr esmasındandır. 

Bizim mekandaki zaman anlayışımız yani öncelik sonralık olan bir nevi hareket, Levh-

i mahv ve isbat’ta bitiyor. Orda kanatla artık çekip gidiyor. Mi’raçta böylelikle zaman ve 

mekân mefhumundan çıkıyor. 

 

Sual: Zamanın mahiyeti olan Levh-i Mahfuz’a gelince, mekân bitiyor mu? Mekân 

zamanla alakalı olduğu için. 

Elcevap: Hayır, bitmiyor. Mekânın mahiyetine giriyor diyebiliriz veya zamanın mahiyeti 

diyebiliriz. Arş-ı A’zam’da artık her şey ruha göre oluyor. Levh-i Mahfuz’da akla göre 

oluyor. Arş’ta hayale göre oluyor. Esma-i Hüsnaların en cevelan hali; hayaldir.  

 

Sual: Mekân o zaman o mertebelerde değişiyor? 

Elcevap: Evet ama şimdi keyfiyetine girmiyoruz. Ruh kuvvetinde, hayal süratinde, akıl 

cevelanında. 

 

Nokta-i nazar: 

Bir derenin kenarında doğduğunuz sen beklemeye başlasaydınız ve bugün hala 

bekliyor olsaydınız, o dereden su akmaya devam edecekti, bitmeyecekti. Ne kadar 

beklemeye devam etseniz de akmaya devam edecek. O kadar akan su nereden geliyor 

diye düşünüyorsunuz. Akıyor, akıyor, buharlaşıyor, yukarı çıkıyor, ağaçların toprağı 

tekrar çekiyor, tekrar yağmur olarak yağıyor, sürekli bir döngü oluyor. O döngü ne 

Kab-ı Kavseyn 
Yay ile insan ok’u atıldı gurbet ellere... 

Kab-ı Kavseyn burasıdır 

diyenler insandan Vacib-

ül Vücud’ bakmışlar, 

Onu görmüşler. 

Kab-ı Kavseyn 

burasıdır diyenler 

insanı takip 

etmiş. 

Zamanın hakikatı 

Zamanın mahiyeti 

Nefsin (beşeriyetin) takıldığı yer 

Esma-i Hüsnaların 

perdesiz tecelli ettiği yer. 

Nur-u 

Muhammedî 

asm 

Ahmed 

asm 
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zaman sizin için bitiyor, hatta hiç beklemeden, o da bitiyor, zaman ve mekân da bitiyor, 

dere de bitiyor, su da bitiyor, bekleme süresi de yok oluyor. Ne zaman? Atmosferin 

dışına çıktığınız an, her şey o atmosferin içinde kalıyor. Atmosferin dışında o derenin 

akması su-bekleme-zaman gibi süreç yok. 

 

Evet, Mi’raç bu işte. Yani varlık anlayışından çıkmış ama varlık anlayışı kendinde 

duruyor ama varlığın işlevî alemi değil artık; Kab-ı Kavseyn. Ondan acayip ruh ki, 

karıştırmıyor. Başımız dönünce her şeyi birbirine karıştırırız mesela. Bazı rüya o kadar 

canlı, o kadar net olur, o kadar etkileniriz ki, o gün ondan kopamıyoruz. Onun yetmiş 

derece ilerisini düşün, o rüyanın. Mi’raç da böyle bir şey herhalde. 

 

Kab-ı Kavseyne takılan ok’dur. Seni taşıdı buraya. Mukadder bir sual: Bu Kab-ı 

Kavseyn dersi benim ne işime yarayacak? Elcevap: Yay’sız ok, ok’suz yay işe 

yaramıyor. Bazı okları adam öldürmek için yaparlar, bazıları da haberleşme için 

kullanırlar. Veya bitki döllemesinde tohumu okla atarlardı. Sen de bu ok’la buraya 

atıldın. O ok yay üstündeydi. Yay; Kab-ı Kavseyn. Hamur gibi insana kadar alemler 

açılmış da diyebiliriz. Deniz dalgası gibi, yayılarak. Yani insan ok ile bu noktadan o 

noktaya fırlatılmış gibi düşünmeyin. Alemler açıla açıla geldi insan buraya. O şekilde 

ok ile fırlatıldı. Yani insan ok ile atıldı ama atılırken alemleri açtı, inbisat etti. Üstad bunu 

“kalb harita, ruzname” diye tanımlıyor. Takvim; bir sene tatil günlerini, bayram günlerini, 

tarihî günleri gösterir. Kalbe de baktığın zaman, burada (şecere-i hilkatte) nerde 

bayram var, nerde tatil var vs. gösteriyor. Çünkü kalb; alem-i gaybın ruznamesi, 

haritası, hulasasıdır diyor Üstad. Demek insan atıldığı yerden gittiği yere kadar kâinatı 

açtı, yani açıldı. O alemler insanın açılımıdır. Yoksa ok ile atıldı derken uçakla 

buraya geldi gibi değil. 

 

Nokta-i nazar: 

Biz mahiyetten kanuniyetimizle sureti bulduk ve hakikatımızla da tekrar mahiyetimizi 

bulduk. 

 

Her şeyin dört meratibi olan bir sureti, bir kanuniyeti, bir hakikatı, bir de mahiyeti var. 

Kaynak itibariyle mahiyetten geldik. Bütün alemlerin hulasası olarak kanuniyetimizle 

alem-i şehadette suretimizle ortaya çıktık. Gayret ederek, Rububiyet-i İlahiyeye 

muhatabiyet ile hakikatımızı kazanarak tekrar aslımıza döndük. Bu dört sürecin 

hulasasıdır. 

 

Nokta-i nazar: 

Konuşurken hep “biz buraya atıldık, şimdi oraya dönmeye çalışıyoruz” diye 

konuşuyoruz. Aslında biz zaten ordayız, buradayız, evveldeyiz, ahirdeyiz, zahirdeyiz 

vs. yani aslında bir yere gitmek yok.  

Mahiyet 

Hakikat Kanuniyet 

Suret 
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Doğru. Şu an konuşma üslubunu kullanıyoruz ama tefekkürde şöyle: Çekirdekten ağaç 

çıktı, tekrar meyvede çekirdek var. Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boş değil. 

Biz mec’ulden geldik diye içimiz boşalmadı ki. Bizim mahiyetimiz, hakikatımız devam 

ediyor. Ama şu an derste bu süreci ayırıyoruz, yoksa işin içinde çıkamayız, karıştırırız. 

Konuşurken mi’racın, insanlıkla alakası nedir? Mi’raç neyi ifade ediyor? Niye Mi’raç 

var? Kab-ı Kavseyn neyi ifade ediyor? İnsanın seyr-ü enfüsî, seyr-ü seyrini 

anlamlandırmak, insana bir hedef göstermek, alem-i şehadete gelişimizin sebebini 

çözmek için konuşuyoruz. 24.Mektub’da denildiği gibi, gelenler gidiyor, olanlar 

durmuyor, niye? Bunlar insanla anlamlanır. Bunu çözememesinin sebebi, çözümlemek 

istediği şeyi çözümde aramış. Oysa insan çözülemeden kâinat çözülemez. 

 

Nerede ru’yet olmuşsa sende, işte tam orasıdır senin Kab-ı Kavseynin. 

Kendi alemi ve karşıtı yayın öteki ucu. 

 

Senin bir hakikatın var, bir de karşıtın, yani paralelin, ikizin var. O yayın bir ucu senin 

hakikatın, diğer ucu da senin karşıtın yani ademlerin, ademî vücudsuz vücudların, 

senin paralelin, senin ikizin. Kab-ı Kavseyn yayın içine ne kadar girmişse, onlar senin 

suretlerin. Kimisinin yayı dar, kimisinin geniş. Mesela Cemal, Celal ve Kemal. İçinde 

suretten başka bir şey yok. 

 

Sual: Kab-ı Kavseynde ru’yet olur, müşahede olmaz değil mi? 

Elcevap: Evet. Müşahede zatı değil, şahid olmaktır. Allah’ın ismine, sıfatına, 

şuunatına alemindekilerin uyanmasıyla şahid olmaktır; müşahede. 

Uydurukcasıyla tanıklık. Ru’yette ise zattır. 

 

“Mim” hem başlangıç hem de sonuçtur. 

Mesafeler hakikat meratiblerinin ifadesidir. Bizim bildiğimiz gibi mesafe yok. 

 

Buradan denize, denizden İstanbul’a bir mesafe var. Arada hakikat meratibleri var. 

Aslında mesafeyi biz koymuşuz. Hakikat- Hakikat- Hakikat- Hakikat → biz buna hakikat 

dememişiz, mesafe demişiz. Mesela burada İstanbul’a hemen hemen dokuz yüz km 

var. Arada dağlar, ağaçlar, köyler, zeytinlikler var. Hepsi hakikat yani. Mesafe 

dediğimiz şey; hakikatların bütünlüğüdür. 

 

Sual: Hakikat meratibleri zaman mı? 

Elcevap: Evet, zamanı kaldırdığında hakikat meratibi kalmıyor. Yani hakikatı 

boyutlaştıran zamandır. Zaman esmadır, biz zaman dedik. Mesela şu kolumu 

kaldırmaya bir mertebe dedik. Belki bir saniye kadar sürdü. Oysa saniye dediğin şey 

hakikat-ı Esma, hakaik-i eşyanın zuhuratlarının bütünlüğüdür. Dırrrrrt, iki saniye. Bu iki 

saniyenin içinde her bir an farklı gözüküyor. Zamanı kaldırırsan, İstanbul da burada, 

hepsi aynı yerde. Dün-bugün bitiyor. O zaman ama çekirdek ağaç olmaz, baba oğul 

olmaz, dün bugün yarın olmaz, güneş doğmaz batmaz, olan olmuştur bitmiştir, 

olmamıştır da. 

 

Maziye dere diyor Üstad, çünkü önüne akıyor. Mazi, senin istikbalindir, hakikî istikbalin. 

Şu an istikbalin ne bilinmiyor ama kesin bir istikbalin var ki o da mazi. Mazide neler  
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yaşadıysan, haşirde önüne çıkacak. Senin sonsuz ve ezelî, ebedî hayatını, geçmişin 

hazırlayacak. O zaman o mazi dediğin derede yığılmış ama okyanusa akıyor. Senin 

hakikî istikbalini oluşturan; geçmişlerindir. 

 

Ene’yi fark edenler ancak seçilenlerdir. 

 

Sual: Neden seçilirler? 

Elcevap: Senin işin gücün varken, Bodrum’da senin ne işin var? Niye böyle bir şeye 

geldin. Maddî kayıpların olacağını bile bile. Senin iş adamı arkadaşların yok mu? Niçin 

onlarda bu merak yok? Çok Nur talebeleri Nurları okuduğu halde bu derslere ihtimam 

vermez. Niye? Onlar başka esmaya mazhar. Bu esma ile ilişkisi olmayınca, sıkılır. Yani 

“seçilmiş” değil. Ene’yi merak edenler… merak senin yönündür. Niye merak 

ediyorsun? Allah seçtiği için. Çünkü sevdirtmese sevemezsin, merak ettirmese, merak 

edemezdin. Diğerlerine zulüm mü oldu o zaman? Diğerlerinden ne fark var? dersen... 

“Allah hidayeti istediğine verir.” Bunu çok soruyorlar, zulüm değil mi, verilmeyenlerin 

ne suçu var diye.  Allah hidayetini hikmetiyle verir. Hâşâ despotluk manasında 

istediğine vermek demek değildir. Bütünsel düşün Allah’ı. O Hakîm’dir, hikmet sahibi. 

Allah hidayetini istediğine veriyorsa, sen Allah’ın istediği gibi olursan, hidayeti almışsın 

demektir. O zaman Allah hidayeti istediğine veriyorsa, verdikleri kim? Allah’ın istediği 

gibi yaşayanlardır. O zaman hidayet istiyorsan, Allah’ın istediği gibi ol. Ene’yi merak 

edenler, seçilmişlerdir. Niye seçilmişsin? Çünkü sende bir adım var. Allah’ın vaadi var. 

“Siz bildiğinizi yaşarsanız, ben size daha bilmediklerini öğreteceğim.” Buyuruyor bil-

mana. Allah Resulünün asm ifadesiyle: “Ey ashabım! İlim yapmadan ilim isteyeniniz 

var mı? O zaman takvanızı arttırın.” Bil-mana buyurmuş. Hep düşündüm. Takva ile ne 

alakası var? Kafamı haramdan eğdim, haram yemedim, aldatmadım, fırsatçılık 

yapmadım. İlim ile ne alakası var? Takva; menhiyattan ve günahlardan içtinab 

etmektir. Aynı zamanda takva; vicdanın bütünlüğüdür. Allah’ın ilmi nehir gibi akar. 

Bunu Üstad gayri münteşirde söylüyor. Kimisi kazanla gider o nehire, kimisi bardakla, 

kimisi kaşıkla gider alır. Takvanı arttırırsan, vicdaniyatın artar. Vicdaniyatın gelişince, 

o ilime kazan olur. Bir kesbî ilim var, vehbî ilim var. Mesela asrın imamlarının ilimleri 

kesbî değildir, vehbîdir, akrebiyet-i İlahiyenin inkişafıyla oluyor. İlim okumadan tak diye 

yükleniyor. 

Sen adım attın. Kendini tanımak adına bu memleket denilen alem-i şehadete geldin. 

Her zaman kamp olmaz, fırsat varken geldin, çünkü kendini merak ediyorsun. Sen 

adım attın. Yani bildiğinle amel etmeye çalıştın, Allah bilmediğin bir şeyi sana ilham 

etti, “ene var” dedi sana. O zaman ene’yi fark edenler, Allah’ın özel lütfuna mazhar 

olmuş seçilmiş insanlardır. 

 

Geçmişte eslaf-ı izamdan kaç tane isim sayabilirsiniz? Konevî, Muhyiddin-i Arabî, 

İmam-ı Rabbanî, Yunus Emre, Mevlâna vs. iki elimin parmak sayısını geçmez. Bu işi 

fark edenler Konevî, Muhyiddin-i Arabî, İmam-ı Rabbanî, Geylanî, Bediüzzaman. 

Tarihin insan çekirdekleri. Bunların ne özelliği vardı? 18.Söz’de “en çok sen istedin, 

onun için sana verildi”. Niye istedin? Kendine ihtiyaç hissettin. Hulasa: Ene’yi fark 

edenler, seçilmiş insanlardır. 

 

Seçilenlerin üzerine de bir vazife yükleniyor! → ASLA ihtilaflara, münakaşalara, 

tenkidlere aldırış etmeyecek! Yürüyecek. En büyük eylemsel dışa vuruşları; tenkidlerle 



KAB-I KAVSEYN 3____________________________________________________ 

 8 

meşgul olmamalarıdır. Olmayacaksınız! Bunlarla oyalanmayacaksınız. Kur’an’a üç yüz 

elli bin yorum getirilmiş, tefsir yapılıyor. Sen yoruma yorum getirince, dünya yerinden 

oynuyor, sanki dinden çıktın. Arkada gizli el bunlarla oyalıyor. Bu bir. İkincisi: kalbi 

işlettirmenin en mühim zembereklerden birisi olan, kalbi işlettiren ayetlerin hulasası 

olan Hizb-ul Kur’an’ı bize unutturdular. 

 

Kab-ı Kavseyn hakikatını açığa vurma! Açıkta olma! Ruhsal yapınla ene hakikatının 

açığa ayrışma sürecidir. 

 

Ruhsal yapında ene’yi fark ettiğin an, ruhda ayrışma sürecin başladı. Her şey 

birbirine girmişti artık her şey yerine oturuyor. Ene dediğin zaman “Ben” tanımlaması 

başlıyor. Benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. 

Bu sefer ayrışmaya başladı, hududlar netleşmeye başladı. Çünkü ene çözülmeden, 

diğerleri ayrışamaz. Ruhsal sürecin ayrışması, her şeyin yerli yerine oturması, bu 

budur, bu da budur olur. Yanılabilir ama ene konulduktan sonra detaylar o kadar önemli 

değil. Mesela Levh-i Mahfuza ister Levh-i Mahfuz demişsin ister Arş demişsin. Önemli 

olan ruhsal yapında bütünsellik gibi gözüken yerde hakikatın meratiblerinin mahiyet 

yapılanmalarını fark etmendir. Kısacası: Ruhsal yapında ene’yi fark ettiğin anda gerisi 

senin elinde değil. Hemen bilgisayar hepsini yerine oturtuyor. Ruhsal yapılanmaya 

geçtin demektir. Ene’yi fark edenler seçilmişlerdir. Yani vazifelidirler. Vazifelisin. 

Allah onu bedava vermez. Millete caka yapman için verilmiyor. Bu nimet vazifelilere 

aittir. Vazifesi olmayan on sene de bunları duysa asla tenkidden vazgeçmez. Çünkü 

vazifesi yok daha. Seçilmiş derken, vazife yüklenmişsin demektir. Vazife verilmiş. 

Nasıl anlarsın? Ruhtaki o birbirine girmiş olan, girift olan o yapı ayrışmaya başlıyor. Bu 

farkındalıkla oluyor. Ruhtur, akıldır, daire-i hayattır, daire-i ruhtur, serbest bölgedir, 

tahayyüldür, tasavvurdur, bu kardeşimizdir, bu esmaya mazhardır, tenkidi olur, bu 

tarikatçıdır, bu nurcudur vs. başlıyor ve hiç birisine mahkûm olmadan bütünsel 

bakabilme süreci başlamıştır. Çünkü insanların farklılıkları farklı oluşlarından değil, 

farklı esmaya mazhariyetlerinden olduğunu bildiği için, insanlara 

mütehammildir. Her şey yerli yerine oturuyor. O elbette öyle yapacak, bu da elbette 

şöyle diyecek diye oturuyor. Şeytan bile hoşuna gider, çünkü Allah’ın Mudil 

esmasındandır. Çok iyi bilir ki, şeytanı ortadan kaldırırsa, insan ortadan kalkar. 

 

Sikke-i Tasdik-i Gaybî 149: “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 (A.S.M.) kendini gördüğü gibi, fena-yı 

mutlak ile Cenab-ı Hakk’ın tecelli-i zatîsine mazhariyet noktasında, kasidesinde o 

sözleri söylemiş.” 

 

Zat-ı Ahmediye Aleyhissalatü Vesselam’ın verasetiyle → Ahmed; alem-i şehadette 

baba olması, komutan olması, kul olmasıdır. Bu nedenle 19. Mektub ve 19.Söz’ün adı 

“Mucizat-ı Ahmediye” dir. “Muhammediye” değil. Ve “Risale-i Ahmediye”. Niye 

“Muhammediye” denilmiyor? Batınla bakarsan, Muhammed asm peygamberdi. 

Muhammed hakikatı peygamber olarak gözüktü, bu Ahmed’di. Ama aslı Nur-u 

Muhammedî’dir, Mec’uldür. 
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Ehl-i Beyt’in irsiyetiyle → Ehl-i Beyt sırrı onda temerküz etmiş, mümessili olmuş, varisi 

olmuş. 

 

Âl-i Beyt’in şahs-ı manevîsinin makamı noktasında → Zat-ı Ahmediye asm’ın verdiği 

vazifelerinden dolayı bir makamı var. Çünkü ehl-i beyt’tir ve mümessilidir. Yani âl-i 

beytte bir makamı var. Onun iktizası noktasında bazı şeyleri yaşayacak ve söyleyecek. 

 

Zat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselam’ın verasetiyle → veraseti ona verilmiş. Yani 

risalet vazifesinin penahını yükleyen ve götürenlerden olma hasebiyle… 

 

Hakikat-ı Muhammediyesinde kendini gördüğü gibi, (A.S.M.) → Zat-ı Ahmediye, alem-

i şehadettekidir. Hakikat-ı Muhammediye ise, yani Ahmed’in hakikatı ise Ene. 

Meculdeki Nur-u Muhammediye, Ahmed’de Ene. Hakikatı; insan değil, baba değil, 

koca değil. O çekirdeğin adıdır. Benim nurumdur. Ama bu zat taşıdığı için, o taşınma 

noktasında Muhammed denilir. Yoksa zuhuratları, beşeriyetleri Muhammed değil, 

Ahmed’dir. Muhammed insan ismi değil, nurun adıdır. Kâinat o nurdan yaratıldı. Ağacın 

çekirdeği → Muhammed. Meyve → Ahmed. Meyvedeki çekirdek → yine Muhammed. 

Hakikat-ı Muhammediyesinde yani kendi Ene’sinde Mec’ulü, Nur-u Muhammedîyeyi 

gördü. Verasetle ona bu verildi. 

 

Fena-yı mutlak ile Cenab-ı Hakk’ın tecelli-i zatîsine mazhariyet noktasında → tecelli-i 

zat! Allah sıfatlarıyla kâinatta var. Zatiyle ise insanda var. Tecelli-i esma veya tecelli-i 

sıfat demiyor! Tecelli-i zat diyor! Ne ile? Fena-yı mutlak ile. Şualar 9 da zat tecelli 

edince, “taayyün ve teşahhus” eder deniliyor. “İyyakene’budu ve iyyakenestain” 

diyebilende Allah taayyün ve teşahhus ediyor. 

 

Fenafillah; ene’den mec’ule doğru olan süreci tamamlamaktır. Muhyiddin-i Arabi bu 

süreci tamamladı ama geri dönemedi. Fenafillahta yok oldu, Konevî Hz gibi. Geylanî 

Hz de ilk dönemlerinde böyleydi. Sonra Bekabillahı tamamladı. Dönebildi ama çok zor 

geldi, çünkü asrın imamı değildi. Şahsî kemalâtı büyüktür ama vazifedarlığı yok. Üstad 

onun için “mehdi misaldir” der. (Yani hazır, deccal çıksa mehdi olacak).  Ene’den 

mec’ule doğru olan süreç; fenafillah. Dönebiliyorsan; bekabillah. Geylanî zor 

geldi. İmam-ı Rabbanî Hz: “Fenafillah olmak kolaydır, bekabillah çok zordur.” demiş. 

Uçağı kaldırdın, irtifayı korudun, inebilmek çok zor. Konevî Hz. gitti gelemedi. İdris as 

gitti, gelemedi. Peygamberimiz asm cennete gitti, cehennemi de gördü Mi’raçta ama 

yine geldi. 

 

Sual: Peygamber Efendimiz asm’dan sonra neden hep Mehdi’nin talebesi olmak 

istiyorlar? 

Elcevap: Mehdi olmak isteyenler hava atmak için, tanınmak ve siyasî bir lider olmak 

için mehdi olmak istemiyorlar. İsm-i azama mazhar olmak istiyorlar. Peygamber 

Efendimiz asm’dan sonra da ism-i a’zama mazhar olanlar var. Allah-u Ehad’e mazhar 

olacak birisi var. Mehdi olmayı cennete gitmek için de istemiyorlar. Onlar zaten 

kurtarmışlar. Nübüvvet nurları başlıyor. İsm-i azama mazhar oluyor. İsimler değil, İsm-

i a’zama mazhar oluyor. 
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Sual: İsm-i a’zama mazhar olamayanlar mesela Haşir meselesini yazamadılar değil 

mi? 

Elcevap: Evet, İbn-i Sina “Haşir nakildir, akıl ona yol bulamaz” demiş. Haşir, ism-i 

azamla yapılacağı için, İsm-i a’zama mazhar olanlar ancak haşri isbat edebilir. Risale-

i Nur haşri isbat etmiş. 

 

Sual: Nur-u Muhammedî Peygamberimizin nuru. Peki mec’ulde bütün ene’leri 

toplayınca tek olan bir zat var, herkesin gelmesini beklediği zat. O kim? 

Elcevap: 15.Şua’da yazıyor. O zat ra sahabeden üstün diyor kaçıyor. “Büyük evliya” 

diye geçiyor. Onun gölgesi olmadan sen bu dersi yapamazsın. O müsaade etmeden 

kesinlikle yapamazsın. Sikke-i Tasdik-i Gaybî 16: “Hazret-i Mevlana (K.S.) 

Hindistan’dan Tarîk-ı Nakşî’yi getirdiği vakit, Bağdad dairesi Şah-ı Geylanî’nin (K.S.) 

ba’del-memat hayatta olduğu gibi, tasarrufunda idi. Hazret-i Mevlana’nın (K.S.) manen 

tasarrufu cây-ı kabul göremedi. Şah-ı Nakşibend’le (K.S.) İmam-ı Rabbanî’nin (K.S.) 

ruhaniyetleri Bağdad’a gelip Şah-ı Geylanî’nin ziyaretine giderek rica etmişler ki: 

‘Mevlana Halid (K.S.) senin evladındır, kabul et!’ Şah-ı Geylanî (K.S.), onların iltimasını 

kabul ederek Mevlana Halid’i kabul etmiş. Ondan sonra birden Mevlana Halid (K.S.) 

parlamış.” O müsaade etmese, sen bu derse gelemezsin. Bir sürü bahane var zaten. 

Gelemezsin, sana müsaade edilmese. Liyakat kesbettin, gelebildin. O “büyük evliyanın 

ra” tasarrufundasın. Onun tasarrufu olmazsa, bu tasarrufu yapamazsın, çünkü saha 

onun. Yola çıkarken bile iki kişi iseniz, birini rehber, lider seçiniz deniliyor hadiste. 

Teşettütten kurtulmak için. Cemaatte dahi her kafadan bir ses çıkıyor. Burada bir nizam 

olur mu? Yolu misal verdim, cemaati misal verdim, bir de içsel alemi düşün. İçsel alem 

fokur fokur kaynıyor. Burada bir rehberin olmadıkça - bu budur, bunu böyle koy, bunu 

şöyle yap diye demedikçe - sen sana nasıl hakim olacaksın?  

 

Kab-ı Kavseyn hakikatını açığa vurma! Açıkta olma! Ruhsal yapınla ene hakikatının 

açığa ayrışma sürecidir. 

 

Sual: Kab-ı Kavseyn; ene hakikatının açığa vurma yeri, makamıdır manasında mı 

söylediniz? 

Elcevap: Hayır, sen yani. Açığa vurma! Dikkat et manasında. 

 

Ene’yi fark ettiğin anda, ruhsal yapında ayrışma süreci yaşayacaksın. Ama bu 

süreci yaşarken, garib garib düşünce ve hisler olacak. Endişe etme. 

 

Cevherini (ruh cevherini) farkındalığıdır bu makam. 

 

Yani ruh cevherini fark edersin. Ene kuru bir iddia değil. Kendini hiçbir zamanda ruh 

olarak hissetmezsin. “Benim ruhum” diyen ene olduğu için ruh değil. “Benim aklım” 

diyen de akıl olmadığı için, öyle bir şey işte. 

 

Nokta-i nazar: 

Ene’yi anlatmak sudaki balığa “üstünü ıslatma” der gibi oluyor. 

 

Ruh cevherini ben’den bile ayırıyorsun. O ayırma sürecinde tuhaf girdablar 

yaşanıyor. Gelmeler, gitmeler oluyor. Buna şahid olacaksın. Uydurukcasıyla tanık 
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olacaksın. Endişe etme! Zübeyir abinin tabiriyle içsel alemde vücudlar ve ademler, 

varlıklar ve yokluklar yaşadığın gibi, dış dünyada da çok korkunç iniş çıkışlar, uçak gibi 

değil, helikopter gibi, peynir keser gibi varlık ve yoklukları yaşayacaksın. Bir anda her 

şeyin yok olacak, bir anda her şeyin var olacak. Artık bir süreç gibi olmuyormuş. Yani 

uçak gibi inmiyor, helikopter gibi iniyor. Peynir keser gibi oluyor. Dış dünya suret olduğu 

için, iç dünyanın dışa vuruşları olduğundan, iç dünyada geçişlerin süreç dönemleri 

bitince, sıçramalar oluyor. Sıçramalar olunca, bölüm bölümdür. Oradan oraya olunca 

çok şey kaybediyorsun. Buraya geçince, bu bitiyor zaten. Dış dünyada da bakarsın 

Bodrum senin, bir saat sonra ne olmuşsa, birisinin üzerine geçmiş, yok. Sende yok, 

tapu sende yok. Bir bakarsın gömlek senindi, duşa girdin çıktın, gömleğin yok, çalındı. 

Korkunç şeyler yaşanıyor. Orda dengeyi tutturabilmek ciddî bir sadakat, sebat ve 

tutunduğun şeyin sağlamlığına bağlı. 

 

Ben olan benin ruha doğumudur. 

 

Bu süreç, ben olan benin ruha doğumudur. Ruha doğuyor, yeni bir güneş doğuyor, 

kendi aleminde ruha ben olan ben doğuyor. 

 

Ruha doğum oldum ilk önce. 

 

Ben olan ben’i nasıl anlayacaksın? Allah’ın ihsanı, ruha ben olan ben doğuyor. İlk 

önce böyle doğacaksın. 

 

Sonra Arş’ta bu ruh cismaniyete doğdum. Alem-i şehadette ise bedene doğdum. 

 

Cismaniyet; Arş’a kadardı. Ben olan ben Arş-ı azama doğunca, ruh libası ile ortaya 

çıktı. Ben olan ben Levh-i Mahfuz denilen aleme doğunca, dimağ/akıl libası sana 

giydirildi. Arş’a doğunca sen, doğma oluyor. Hissiyatlar geliyor, duygular geliyor. 

cismaniyetler giydiriliyor. Kürse doğduğu zaman, beşeriyet giydiriliyor. Beşeriyet 

libasına bürünüyorsun. Bunlar hep ene’nin doğumlarıdır. Doğum sürecinin 

ifadelenişleridir. Tek bir hakikat var. O da sen, ben olan ben, hiç olduğunu anlama 

sürecini yaşamaktır. Yani o sahip çıktıklarından sıyrılacaksın. Benim ruhum derken, 

ruhu bırakacaksın. Aklı bırakacaksın. Öyle bir hale geleceksin ki, bırakacak bir şeyin 

kalmayacak artık. O işte, o sensin. Kalmadığı anda Kab-ı Kavseyn. Fena-yı mutlak 

oluyor. Artık hiçbir şeyin kalmadığı için ordan gelemezsin, birisi seni getirmezse. Ancak 

hususî bir inayetle gelebilir. Muhyiddin-i Arabi gelmek istemediği için mi gelemedi? 

Neyle gelecekti ki? Bir şeyi yok ki. Geylanî ama tekrar geri geldi. Allah onu tekrar itti. 

İmam-ı Rabbanî Hz buna “inayet-i İlahiye” der. Üstad ise “inayet-i hassa” der. Sana 

has bir inayet. Bu kadar girdablardan Allah seni çekip çıkartacak. Doğum doğum. 

Ene’nin ilk doğumuyla ortaya çıkan ruhtur. 

 

Nasıl ki bilgisayar ekranındaki şekil ve ses arka tarafta enerji akışıdır. Enerji aktarımı 

burada konuşmadır. 

 

Arka tarafta 1-0-0-1-0-1-0.  

Bir şey anlatayım. Adam terakki ediyor ediyor, dev oluyor, Bediüzzaman oluyorsun, 

İmam-ı Rabbanî oluyorsun. Bütün zahir ilimleri bitirdin, batını da bitirdin. Geldiği 
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makam → hiçliğini bilmek, cahil olduğunu anladın. Ne ile anladın? Bu ilimle. Cahilliğini 

anlamak için bu ilme ihtiyaç var. O zaman cahilliğini anlamak nasıl bir şeymiş ki, bu 

süreç gerekiyor. Bu kadar vücud kazandın, bu kadar ilim vücudları kazandın. 

Neticesi→ hiç olduğunu bilmek. Alem-i şehadete göre ters bir çalışma bu. Böyle 

olmaması lazımdı. Terakki ettin ettin, yükseldin, nereye vardın? 

 

Nokta-i nazar: 

Varlığı hiçlik aynasında bulmak. 

 

Biri sordu: “Nurculuk sana ne kattı?” Ben de: “Ben eskide denize bakıyordum, denizdi. 

Ağaca bakıyordum, ağaçtı. Kuşa bakıyordum, kuştu. Nurculukla baktım ki deniz deniz 

değil, ağaç ağaç değil, kuş kuş değil. Biraz terakki edince baktım ki kuş kuşmuş, ağaç 

ağaçmış, deniz denizmiş.” “Başa geldin, ne farkı oldu?” dedi. “Ben değiştim” dedim. 

Varlık sürecini anlayış, o ben dediklerim, benim ruhum dediklerim, hiç birisi benim 

değilmiş. Ben, ben olan “Ben” değiştim. Ben derken bedeni kasd ediyormuşum. Biraz 

okuyunca akla ben dedim. Sonra anladım ki o da sahip çıkılanmış. Ben Ben 

değilmişim. Ben değişmedim → Ben değişti! 

• bedene Ben diyordum, 

• sonra akıla Ben diyordum, 

• sonra ruha Ben diyordum. 

İşte bu BEN değişti. 

Kab-ı Kavseyn; Ondan olduğumuzun, Ondan geldiğimizin şuurunun yük hâlet-i 

ruhiyelerin bitiş anıdır. 

 

Kab-ı Kavseyn yaşanan bir hâletle şöyle olur. Kab-ı Kavseyn; Ondan olduğumuzun, 

Ondan geldiğimizin şuurunun hâlet-i ruhiyelerin bitiş anıdır. Fena artık. O bilginin 

bittiği an, o intikalin bittiği an. 

 

Sual: İlimden hisse geçmek midir? 

Elcevap: Hayır, hâlettir. İlim denilince akıldasın, his denilince vicdandasın, kalbdesin, 

hâlet denilince ruhtasın. O fikir, his ve hâletin bittiği an, bitebilmesi için Kab-ı 

Kavseynde olman gerekiyor. O an o andaki senin kaliteli bir Kab-ı Kavseynin. Ama 

Kab-ı Kavseynin ekberi başka. 

 

Bu bitişten sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Bu insana şunu veriyor Allah-u alem: İhlas 

suresindeki “O doğmamış ve doğrulmamıştır” Sonla değil evvelle kendini ifade edilmiş. 

Ölümsüzdür, ölmez, ölmeyecek değil. Başı almış. Yani “doğmamış” denmiş, “ölümsüz” 

denmemiş. 

 

Allah nasıldır? “Kulhüvallahu ehad. Allahussamed.” Başı yoktur, ölümsüzdür, hayatı 

sonsuzdur, ölmeyecektir, zamanı yoktur vs. gibi denilmemiş. Kendisine kendisi 

“ezelîdir, edebîdir” de dememiş. Kendisini nasıl tanıtmış? Çok ilginç, bak: doğmamış! 

denilmiş. Ölümsüz denmemiş. Allah kendisi için “ben doğmamışım” demiş, 

“ölümsüzüm” dememiş. 
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İnsanın mahiyeti de ebede mazhar olmasıyla ahirette de nihayetsiz hayata mazhariyeti 

“var” (denilmiş), “olacak” denmemiş. İnsanın mahiyetini evvel tarafı Kab-ı Kavseynle 

anlatılmış. Yani sonsuz hayatı olan Cennet ve Arş’ı geçirilmiş ta Arş-ı A’zam ve Kab-ı 

Kavseynle ifade edilmiş. İnsanın mahiyeti Cennetle (ebediyetle değil) Ezel tarafını 

gösteren Kab-ı Kavseyn makamıyladır ki Cebrail as bile gidememiş! 

 

Bu da vahiy yönü, geliş yönüne dönüşü. Yani vahyi tersine, geriye döndürmektir; 

Kab-ı Kavseyn. Burada (makamda) kelam yoktur, şahidlik vardır aslına. Beni 

meydana getiren esma, sıfat ve şuunat-ı zatiyelerimle, ikizlerimle mülaki (bir biri içine 

geçişlerle) olmaktır; Kab-ı Kavseyn. Yani tek bir hakikat olma sürecinin 

bütünlüğüdür; Kab-ı Kavseyn. 

 

Geylanî hz doksan senelik bir terakkiden sonra oturduğu yerde Arş-ı A’zamı müşahede 

etmiş. Bir yere gitmemiş. İşte Kab-ı Kavseyn bir yere gitmek değil! Beni meydana 

getiren esma, sıfat, şuunat-ı zatiyelerimle mülaki - yani hepsini tencereye koydum, 

karıştırdım, üçünü bir yaptım - sürecinin anda yaşamak hâlet-i ruhiyesidir. O kazan 

→ Kab-ı Kavseynindir. Bu üçünü (beni meydana getiren esma, sıfat ve şuunat-ı 

zatiyelerim) bir yerde tutan kazan → Kab-ı Kavseyndir. Bu üçünü bir yapma anı, hâlet-

i ruhiyesinin arkasındakidir → Kab-ı Kavseyndir. Geylanî otururken Arş’ı müşahede 

ettiği gibi, bu Kab-ı Kavseyn bu sürecin tamamlanmanın adıdır. Sürecin kendisi değil. 

Bendeki O ile Ondaki Ben’in bütünlüğünün andaki halidir. 

Beni meydana getiren esmaları, sıfatları, şuunatları tencereye koyup karıştırırsan, o 

başka bir şey oluyor artık, karmadır, bir şeydir artık. O artık ne esmadır, ne sıfattır, ne 

de şuunattır. İşte bu üçünü bir şey yapmak hâlet-i ruhiyenin arkasındaki sürecin adıdır; 

Kab-ı Kavseyn. Sen o anda Kab-ı Kavseyni yaşıyorsun. 

 

Sual: Zat kaldı. Onu nereye koyacağız? 

Elcevap: Zat henüz yok.  

 

Sual: Bunun farkına varan ne? 

Elcevap: Bunun farkına varan→Ene’dir.  

 

O üçü -yani esma, sıfat, şuunat tek bir şey olup- ortadan kalkınca, fena-yı mutlak 

oluyor. 

 

Sual: Hâlet bitince, ruh kemale mi eriyor? 

Elcevap: Allah Kerîm olduğu için, verdiği kemalâtı geri almaz. Yaşadığınız hâletler 

kayboldu zannetmeyin. Hepsi sizindir. 

 

Allah ihlas suresinde “ben doğmamışım, doğrulmamışım” diye kendisini tanıtıyor. 

“Benim başım yoktur, zamanım yoktur, ölümsüzüm” gibi ifadelerle de diyebilirdi. Ama 

O “ben doğurmamışım, doğrulmamışım da” diyor. 

 

Sual: Evvelini mi ders veriyor? 

Elcevap: Evvelini anlatmak gibi gözükürken ahiri anlatıyor. 

 

Sual: Evvelde dört ismi cem mi etmiş? 
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Elcevap: Evet, aynen cem’etmiş. Mesela Kader Risalesinde Ezel için bir şeyin 

başlangıcı değildir, diyor. Ezel; mazi, hal ve istikbali cem’edendir.  

Bu anlatıma dikkati çekmek istiyorum. Bu sürecin oluşumu bizde de… doğmamışız, 

doğrulmamışız, doğurmamışız. Sürecin bütünlüğüdür; Kab-ı Kavseyn. Çünkü ene 

mahluk değil. Biz Ene olarak bir şeyden doğmamışız. Bir şey de doğurmamışız. Ben 

Ben’dim zaten. 

 

Sual: Cenab-ı Hakk’ın ihlas suresinde kullandığı ifadeler aslında mec’uldeki ene, yani 

Kab-ı Kavseyn makamında olan Ene için de geçerli, doğru mu? 

Elcevap: Evet, aynen. Mesela “Ben Allah’ım” demesi “Ben Ene’yim” gibi. Musa as 

sormuş: “Ya Rab! Kulların soruyorlar, Rabbin kimdir diye.” Allah cc da ona: “Ene Allah” 

diye cevap veriyor. Yani “Ben Allah’ım” diyor. Allah kendisini nasıl tanımlıyor? Ben olan 

Ben şeklinde. Ben, Benim. Peki bu zuhurat süreci nasıl başlamış, ne ile tanımlamış? 

Kendisini tanımlayarak, bu sürecin dışındayım diyor. Bu süreci başlatma şekli Kab-ı 

Kavseynle başladığı için, O kendisi ayrı başlatmadı. Ene’yi zata koyuyoruz, bizim 

yaradılış sürecimizi de Allah’ın şecere-i hilkatı yaratma sürecindeki Kab-ı Kavseyne 

benziyor. Benziyor da değil, çünkü büyük insan değil mi kâinat? Allah o büyük insanı 

nasıl başlatmış ise ve ben onun hulasası olduğuma göre, o süreci alemimde 

anlamlandırdığım anda, benim Kab-ı Kavseynim belli oluyor. O sürecin, Allah var 

iken hiçbir şey yoktu, ilk zuhuratların ilk başlaması nasıl olmuşsa, onu fark ettiğin 

anda → Kab-ı Kavseynindesin, Kab-ı Kavseynine gelmişsin demektir. O süreci 

yaşama hâleti. Yani küçük kâinat ben’im, büyük insan o ya, özdeş yapacağız. Cüz’î 

hakikatını küllî hakikatına inkılab ettirmek, ettirdiğin anda... Allah Kab-ı Kavseyni 

yaratmadı ilk, Arş-ı A’zamı yaratmadı. O ben’dim! Doğmadım, doğrulmadım… Ben 

yaratılmadım, zaten vardım. Doğurmadım bir şey. O BÜYÜK İNSAN OLAN KAİNAT, 

KAİNAT SÜRECİ → O BEN’İM diyebilme anıdır; Kab-ı Kavseyn! O süreci, o hâlet-i 

ruhiyenin arkası… 
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