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Cüz’î nazarını cüz’iyetten çıkarıp küllî yapmak için, küllî bakmak gerekiyor. Bunun 

için de tecerrüdler gerektiğini söylüyor Üstad. Cüz’î nazarını cüz’iye hasredince, insan 

cüz’ileşiyor. Ona hapsoluyor. Üstad küllî düşündürmek için ilk önce veri tabanları 

veriyor, malzemeler veriyor. Sonra uygulamasını yapıyor. İçsel aleme o olayı taşıyıp 

tefekkürle eyleme geçmek bize kalıyor. Yani insan kâinatın, ruhuyla beraber şecere-i 

hilkatin küçültülmüş bir modelidir. Kâinat, insanın açılımıdır. Dolayısıyla insan-ı 

ekberdir. İkisinin arası çok önemli. Meyvedeki çekirdek ve ağacın kökündeki çekirdek. 

Kökteki çekirdeğin adı; Nur-u Muhammedî asm. Ağaç ise; şecere-i hilkattir, Hakikat-ı 

Muhammedîyedir. Meyve ise; Risalet-i Ahmediyedir. O meyvenin içerisindeki çekirdek 

kökteki çekirdeğin ne aynısı, ne de gayrısı olması itibariyle, o meyve çekirdeği itibariyle 

Nur-u Muhammedî’nin cilvesidir, in’ikasıdır. Ağacın zahirîsi → hakikat-ı Ahmediye. 

Batınısıyla ve meyvesiyle beraber → şahsiyet-i Muhammedîyedir. Konumuz; kökteki 

çekirdek ve ağaç. Biz meyveyiz. Şu anda konuşmada sizi meyvedeki çekirdeğinizi 

görmenizi istiyorum hayalen. Bir ağaç hayal edin. Meyvesi olsun, o sensin. Meyvenin 

içindeki çekirdeği hayal et. O kökteki çekirdeğin aynısı olduğunu düşün. Şimdi sen 

meyvedeki çekirdekten çık, kökteki çekirdeğe taşın bakalım. Kökteki çekirdekten Allah 

ağacı ilk patlatıyor. Sen de kenardan seyrediyorsun. İşte kökteki çekirdekten ağacın 

yaratılmasındaki süreci, ilk patlama, daha hiçbir şey yokken, onu Allah yaparken sen 

de seyrediyorsun. O patlama anı; Kab-ı Kavseyn. O patlamayı Allah yaparken – 

kâinatı, şecere-i hilkati – sen de kenarda seyrederken, o ağacın çekirdekten 

patlamasını kenardan seyrederken, seyreder gibi ol. Seyrederken sende oluşan 

ruhsal hâlet-i ruhiyenin adı; Kab-ı Kavseyn anıdır. 

 

Sual: Kökteki çekirdek halk oldu, sonra meyvedeki çekirdekler icad oldu, diyebilir 

miyiz? 

Elcevap: İcad vücuddan geliyor. İcad ilk. Hâlık ve mahluk. İlk vücud başlıyor, icad 

başlıyor. Sonra halk ediliyor. 

 

Kab-ı Kavseynde → küçük insan büyük insan ile örtüşüyor. Sen, senin 

yaratılmana şahid oluyorsun. Ama kenardasın. İşarat-ül İ’caz 161 de: “Allah 

canibinden, kudretin azameti altında bakarsa…” Yani Allah yaratırken şahid oluyorsun. 

Allah seni senden yaratmadan önce, sen Mec’uldesin. Allah ilk yaratmaya seni şahid 

tuttu. 

 

Sual: Mec’ul hep var mıydı? 

Elcevap: Hayır, olsaydı Mucib-i zat olurdu. O zaman Allah mecbur olurdu o 

çekirdekten yaratmaya. Allah Resulü “ilk önce benim nurumu yarattı” dedi yani ortaya 

çıkarttı. İlk halk etmedi. Ezelî ve ebedî esma-i hüsnada o modla, o yazılımla vardık. 

İlm-i ezelîde zaten vardık. Ama ona mec’ul denilmez.  

 

Mec’ulün değil, Şecere-i hilkatin yaratılmasına seni şahid yaptı. Böyle oldu diyor. 

Mesela kâinat kitab olursa, mürekkebi Nur-u Muhammedî olur diyor Mesnevi-i 

Nuriye’de. Kâinat ağaç kabul edilirse, çekirdeği Nur-u Muhammedî oluyor. 

Allah var iken hiçbir şey yoktu. Seni kenara koydu. Kâinatı yaratacak yani senden seni 

yaratacak. Kâinat sensin, seni senden yaratacak. “Bak ne yapıyorum” dedi sana. 

Onu görür gibi ol. Ona şahid gibi ol. Senden seni yaratmayı görür gibi ol. İlk 

zuhurat, bir şey yaratıyorum değil. Senden seni yapacağım diyor. Seni yapacağım ama 
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sen şahid ol kendine. Ağaç yapıyorum, araba yapıyorum dese bu heyecan vermez. 

Seni yapacağım diyor. Olmayan sen şahid ol. Beni benden yaparken, Mec’ulden kainat 

ve alem-i şehadeti yaparken, seni yapacağım diyor. Seni yapacağım demesi senin 

daha çok merakını celb eder. O anda kâinatın ilk zuhuratı, yaratılması olurken, o 

hâlet-i ruhiye ne ise, o senin Kab-ı Kavseynindir. Onu yaşamak. 

 

Sual: Ne ile yaşayacağız? 

Elcevap: Hiçbir şeyle. 

 

Sual: Latifeler yok mu? 

Elcevap: Yok, ancak farz edeceksin, Mec’uldeyim. Ben bendeyim. 

 

Sual: Ne ile tanıyacağım o zaman kendimi? 

Elcevap: Bu soruyu sormayacaksın işte. 

 

Tanıdıktan sonra olacak o süreç zaten. Orda latife yok, ruh Arş-ı Azamdan takıldı 

çünkü. Orda öyle bir şey yok, hiçbir şey yok. Olmayan senden sen yapılıyor. Ve sen 

buna şahid oluyorsun. 

 

Sual: Şahid olanla yapılan arasında fark yok mu? 

Elcevap: Süreçte fark yok. “Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum.” 

Hani “yaratılmaya sizi şahid tutmadı” var ya, şimdi sizi şahid tutsa, “orada ol, öyle ol” 

gibi Risalede geçiyor. “O makamdaymış gibi ol, seyreder gibi ol, Kur’anı üç şekilde 

dinle” diyor. Hayal anlatmıyor. Kur’an’ı 1.Peygamber asm sahabesine anlatırken - ilk, 

taze - dinler gibi ol. 2.Cebrail as Peygamber asm’a anlatırken dinler gibi ol. 3.Allah cc 

Cebrail’e verirken, Vacib-ül Vücud’un Cebrail’e aktarırken kenarda dinler gibi ol. 

Kur’an’ı dinlerken bakma yöntemini anlatıyor. Aynı şey. Hazret-i Ali ra “ben canlı 

Kur’an’ım” diyor. “Ena natikul Kur’an”. 

 

Sual: Bu anlattığınıza bir sistem var mı yoksa siz tefekkürle mi vardınız “yaratılmana 

şahid ol” dediğinize? 

Elcevap: Var, tecerrüdlerin nihayetinde Allah ilk yaratmasına şahid tutuyor. Fena-yı 

mutlak olunca beşeriyetten çıkıyor. Beşeriyet, nefis Kürs’de takılmış. Eğilmek, kulluk 

buradadır. Nefis kaldırınca Âdem as’ın ilk yaratılması gibi Esmaların yumağı kalır. Ona 

secde et denilince, esmaya secde et deniliyor. Toprağa secde edince, şirk mi oluyor? 

Nefis yok ki toprakta, şirk olsun. Nefis olursa, şirk olur. 

 

İlk yaratılmaya şahid ol. Kur’an-büyük insan-küçük insan hepsi aynı. Kâinata Kur’an-ı 

Kebir-i Kâinat diyor Üstad. İnsana da Kâinat-ı suğra deniliyor. Kur’an büyük insan, 

Kur’an büyük kâinat. İnsan küçük Kur’an, insan küçük kâinat. Kur’an’ı ilk çıkartıyor. 

Cebrail’e verirken, kenardan dinler gibi ol. Cebrail Peygambere anlatıyor. Onları dinler 

gibi ol (Mesnevi-i Nuriye 140). 

 

Kendine şahid ol. İslamiyet’in bir mucizesi olan (28.Lem’ada Üstad diyor) Muhyiddin-i 

Arabî vefat edince, “Men Rabbüke” dediler. O hâletle girdi. Ne ile girecekti ki? Allah 

Allah. Sen var, ben var, soru var, sorulan var. Soru var, soran var, sorulan var, 
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cevaplayacak kişi var. İkilem oldu, sen ve ben. “Biz bizdeydik. Biz bize geldik. Bizi 

bizden mi sorarlar?” dedi. 

 

Nokta-i nazar: 

Bu fenafillahtan inemedi, bekabillah yapamadığının alameti. Karıştırıyor hâlâ.  

 

Bu batıl değil ama burada böyle demeyecekti. Bil dendi ama bildir denmediği için. 

Zaten “Bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen, kitablarımızı okumasın, zarar görür” 

demiş. 

 

Kur’an’a şahid ol derken işte aynı şey. Yani kendi yaratılmana şahid ol. 

 

Bu da vahiy yönü, geliş yönüne dönüşü. 

 

Vahyi döndürmektir. Yani vahye muhatab olan ben, bana vahiy diyor ki: Kur’an ilk 

Cebrail’e verilirken kenardan dinler gibi ol. Vahyi geri döndürüyorsun. Yani vahiyle 

taşınıyorsun. Vahiy seni taşımıyor. Vahyin içine giriyorsun. 

 

Bu ders tevhid dersi gibi değil elbet, hâlet istiyor. Hâletle avlanır. Hâli ve zevkî. Ama 

aklîdir. Dikkat edersen. Külliyata hakîmsen, aklîdir. 

 

Bu da vahiy yönü, geliş yönüne dönüşü. Burada (makamda) kelam yoktur, şahidlik 

vardır aslına. 

 

Kelam yok. Şahid oluyorsun. Adeta Allah diyor ki: senden seni yapacağım, ilk sen 

yapılacaksın. Şahid ol kendine. Tefekkür ederken yaşadığın bu hâlet; Kab-ı 

Kavseynin cilve, cemal, nakış, sanatıdır. Lütfen Kab-ı Kavseyn ne, ben ne, demeyin. 

Ulaşılmaz zannetmeyin. Kendinizi ona yabanî ve yabancı yapmayın. Derecesine göre 

yaşanan şeydir. Mesela Kab-ı Kavseyne gelince ne oldu? Allah Resulü kelamına ve 

rü’yetine mazhar oldu. Latife-i Rabbaniye Allah’ı görüyor. Zat-ı Zülcelal hazır olduğu 

için bizde huzur oluyor. Huzur; sanki Kab-ı Kavseyne taşınmışsın gibi oluyor ki, bunlar 

oluyor sende. Yani Kab-ı Kavseynin cilvesidir; bu huzur. Çünkü burada iken buralı 

değilsin. 

 

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

içine geçişlerle) olmaktır. Bu makamda insanın sırrı, sırları ortaya çıkar, çıkarılır. Allah-

u alem “Ona döndürüleceksiniz”… 

 

Kim? Dönmeyenler... Dönen zaten döndürülmüştür. “Ölmeden önce ölünüz”. Ne işime 

yarayacak? Öldüğün için ölmeyeceksin. Peki ölmeden önce ölenler kimlerdir? Burada 

orayı yaşayanlardır. Burada iken orayı yaşıyorsa, kim nereye gidecek, zaten gitmiş! 

Gitmeden gitmiş. 

 

“Ona döndürüleceksiniz” Kab-ı Kavseyn makam-ı hâlet-i ruhiyelerinin bitme sürecidir. 

 

Döndürüldüğünüz an, bu süreç bitiyor. 
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Doğum ve ölüm senin aleminde bazı şeyleri uyandırma ve inkılab meydana çıkması 

içindir (bir manada). 

 

Yani Allah niye beni ölümlü dünyaya getirdi ve öldürüyor. Ölüm ve dirilme, dirilme ve 

ölüm; elem alasın, sıkıntı çekesin, ahirete ciddi çalışasın diye değil. Ölümle dirilmek, 

bu hakikatı yaşamak için, yani ölüm anını yaşamakla ruhda inkılab oluyor. Onun 

çıkması için. Allah “Yuhyi ve Yümit”, her ismi sana ruhuna yaşatmak istiyor. Yuhyi’yi 

yarattı, Yümit’i de yaratıyor sende. O hâleti sende yaşatmak içindir. Yoksa Müslüman 

zaten o hâleti oraları yaşıyor, şehid mesela. Şehidde bu hâlet yok. 

 

Bu Kab-ı Kavseyn; her şey senden olduğu ve her şeyden senin olduğun şuurunun 

nihayet anlayış, idrak, hâlet-i ruhiyenin son ucudur. 

 

Sual babında bir hâlet-i ruhiye: Mesela Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. İsa. Bunlar hep bir 

esmanın azamî derecede mazhar oldukları. Bir süre sonra “ben annesiz babasız 

dünyaya gelmeyeceğim.” Ama sonra bazı şeylere şahid oluyorsun ve ondan sonra o 

Âdem tarafın meğerse senin şahid olduğun gibiymiş mi? Suretten sıyrıldıktan sonra. 

Elcevap: Evet. En güzel şey nedir biliyor musun? Seni anlayan birisi olmasıdır. Bu bir 

nimettir.  

 

Âdem as da ayna olmak var, bütün peygamberlere. Âdem as annesiz, babasız. O hâleti 

Kab-ı Kavseynde yaşamaktır, çünkü ne anan var ne baban var. Burada şahid olmak, 

onu uyandırıyor. İlk dedi ki Cenab-ı Hak: “Senden seni yapacağım. Seni ilk defa 

yapacağım”. Nerden? Hiç, yani bir kaynak yok. Anne baba yok. Şahid ol kendine. Bu 

hâlet → ademî hâlettir. Mesela gayr-i meşru olmuş bir insan. “Ben gayr-i meşruyum” 

bilinci, şuurunda olan bir insan neler hisseder? “Ben böyle bir şeyim.” Ne kadar korkunç 

olur. Bu ademî hâlettir işte. Tarifi mümkün değil. Bunun tek çaresi ya intihardır ya da 

imandır. Muhakematta “Kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir.” Bu ademî, 

yokluk hâletti. Şimdi Âdemî hâlet ise şu: benim kaynağım böyle bir şeyden değil ama 

esma ve sıfat, benim kaynağım o. İlk yaratılma, kaynaksız yaratılma hâleti âdemî 

meşrebimizi uyandırıyor. Bu hâletin adı, o anda yaşadığın hâlet; Kab-ı Kavseynin 

hâlet-i ruhiyeleridir, kırpıntılarıdır. 

 

Sual babında bir hâlet-i ruhiye: Bir zamanlar annemin karnındaydım. Şimdi buradayım 

ama başka bir yerdeyim. Yine burada değilim. Babasız doğmak nasıl bir şey diye 

düşündüm. İsa as’a geçtim. Sonra aklıma Münker Nekir, Ceberut, rüşd konusu geldi. 

Onunla baktık ki ötelere herhalde doğmuşuz. O da mı yani anlattığınız şey? 

Elcevap: Evet. Bir gün biri “Ahireti dünyaya getiren kardeşim, gel buraya” dedi. Yaşlı 

bir abi. “Ahireti buraya senden önce getiren çok oldu da, Münker Nekiri buraya getireni 

hiç duymamıştım.” dedi. “Gel hele, neredeymiş Münker Nekir?” dedi. “Şu anda onu 

yapıyorsunuz” dedim. Münker Nekiri, içini bir doldurabilsek, kabirde aramazdık. 

Kabirde Münker Nekiri nasıl anlatıyor Üstad? İki tane melaike arkadaş geldi diyor. Soru 

sordular, benim canımı aldılar, iflahımı kestiler mi diyor? Kalbimi ve kabrimi 

genişlettiler, tatlı tatlı sohbet ettik diyor. Soru burada soruluyor kardeş. Cevap da 

burada veriliyor. Yazılı kâğıdı bir hafta sonra sınıfta okuyacak. Açık saçık geliyor. Soru 

bir: bakıyor musun, bakmıyor musun? Elcevap: bakmadın. İşte böyle zaten cevap 

verdin. Kabirde “böyle olmuştu, bu sorulmuştu, sen de böyle cevap vermişsin, aferin” 
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denilecek. Namaz kıldın mı kılmadın mı sorulacak. Niye kılmadın sorulmayacak? “İlim 

tekdi, noktaydı. Cahiller çoğalttı.” Bu söz Hz. Ali’nin ra. Her şey alemimizde olup bitiyor 

da, fark edenlere selam olsun! Her şey oluyor. İnsan nedir bu manada? Her şey 

olabilirdi. Olmakta olandır. Süreci devam eden ama şu anda bu olan, olmakta 

olandır; insan. Bunlar olmakta ve oluyor. Bana rağmen kâinat çalışıyor, organlarım 

çalıştığı gibi. Olmakta olanım. Şu anda ne ise insan o, olmakta olandır. 

 

Peygamberim asm: “Benim Allah ile cc öyle bir anım var ki, Cebrail gelse, bu anı, bu 

beraberlik anı bozup onu almam, onu dinlemem” diyor. Allah-u alem o an; Kab-ı 

Kavseyn hâlet-i ruhiyesidir. 

 

Bunu başka bir zattan da şöyle okudum: Benim Allah ile bazı öyle bir anım var ki, o 

zaman falan şey olsa, kabul etmem diyor. Bunlar bizim gibi Müslüman değiller. Bunlar 

insanlığın pirleri, zaman nehrin çekirdekleri, mekânın hulasa-i camialarıdırlar. İnsanlık 

tesbih tanesi ise, imameleridir bunlar. Üç tane durak var. Asrın imamlarına benzer o 

duraklar. Allah’ı görmek ehl-i sünnettendir. Hâlet-i ruhiye ile zaten hissediliyor. Gayb 

bir şey anlatılmıyor burada. 

 

Sırlı sözler, ruhsal akışlar, ayetler, hadis-i şerifler insan için önemli şifrelerdir ve hayat 

ve içsel alemlerimiz için formüller ve idrak için sembollerdir. 

 

Kur’an ve Hadis, dolayısıyla onların takipçileri. Ruhsal akışlar, şu an ki sohbet gibi. 

Sohbet bu manada; mayalanmaktır. İksir dimağa aittir. Mayalanmak kalbe aittir. Maya 

kalbden. Sirayet; dimağa aittir. İn’ikas; kalbe aittir. İnsibağ; ruha aittir. Mayalanmaktır; 

sohbet. Onun için Resulullah sahabesini bir kademde zahirden hakikata geçiriyordu. 

Sohbet aynı zamanda; döllenmektir, ruha. Anlatılan yere. Ne sohbet ediliyorsa, onun 

hakikatına döllenmektir. Dimağ, aşılanmaktır. Meyve aşılanır. Çekirdek ise aşılanmaz. 

Gömülür, döllenir. Sohbet; mayalanmak ama mevzusuna doğmaktır. Mevzu Kab-ı 

Kavseyn ise oraya doğmaktır. 

 

Tek bir cümle veya sembol kitablar dolusu anlamlar barındırır senin için. 

 

Bir sembol (şecere-i hilkate işaret ederek), kitablar dolusu manayı kendisinde saklar, sende 

de saklattırır. 

 

Bunca şifreler, semboller varken hâlâ arayış, teşevvüş ve kurtarılacak beklentilerin 

peşinde çaresiz çırpınışlar içerisinde olmak niye? 

 

Derdin cennet mi? Belan cehennemdir. Cennetin peşinde koşuyorsan, cehennem 

korkusu seni bırakmayacaktır. Cennet derdi olan cehennem endişesi olur. Neyin 

peşinde koşuyorsun? Bırak artık bunları. Geç. Onu iste. Ondan isteme. Ondan bir 

şey değil, Onu iste. Vakti gelmedi mi? 

 

İnsan esmaların bütünselliğinin cilve, cemal, nakşı, sanatıdır. 

 

İnsan esma-i hüsnaların cilve, cemal, nakış, sanatının bütünsel dışa vuruşudur. 

 



KAB-I KAVSEYN 4 

 6 

Şeytan bildiklerimi benden biliyor. 

 

Şeytan bildiklerimi biliyor. Neyi seyrettiklerimi biliyor ama kalbimi bilmiyor. Kalb; 

nazargâh-ı İlahîdir. Allah kendisinden başka kimseye seyrettirmiyor. Kalbimi bilmiyor. 

Dimağdaki düşüncelerimi biliyor. Kalbdeki meyillerimi, kalbdeki sistemi, mesela Latife-

i insaniye var kalbde, bilmiyor. Lümme-i şeytaniye kalbde değildir, kalbe yakın yerdedir. 

Kalbe akar. Şeytan, kalbdekileri bilmez. Dimağdaki serbest bölgeyi bilir. Ötekileri de 

bilmez. Allah o yetkiyi vermedi. Serbest bölgeyi biliyor, itikadı bilmiyor. Ama cahil insan 

şeytanı yüceltti. Tıpkı cinleri korkmalarıyla, tanımadıklarından dolayı, ödleri patlayan 

insanlar gibi, “cinler, çok güçlü, şöyle yapar, böyle yapar” dediler. Hiçbir şey 

yapamazlar. Cinleri güçlü kılan, senin cehaletindir, kendini tanımamandır. Toplumsal 

hikayeler, babaannelerimizin kartopu yapıp dağdan aşağı bırakıp eklene eklene dev 

oldu. Oysa bir güneş geliyor, koca dev kartopu bir saatte yok olup gidiyor. Güneşten 

maksad hakikattır. Hakikat güneşi bir yığın hurafatı kenara atar. 

 

Şeytan bildiklerimi benden biliyor. Baktıklarıma şahid olabiliyor. Düşündüklerime ortak 

olabiliyor da neden büyük veli-i nimetlerimde bu meziyet olmasın? 

 

Şeytan gördüklerimi görüyor, düşündüklerimi düşünüyor, aklımdan, tasavvurumdan 

geçirdiklerimi biliyor. Bediüzzaman gibi veli-i nimetim, İmam-ı Rabbanî Hazretleri gibi 

niye beni bilmesin ki? Şeytan kadar seviyesi mi yok, hâşâ. Sen de biliyorsun. Sokakta 

insanlara baktığın zaman namazlı mı namazsız mı belli değil mi? İşte sen de farklısın. 

Şu kadar bu kadar merdiven kasd etmiyorum. Ama bilmeler seni bir yere taşıyor. Şu 

anda seni farklı ve imtiyazlı kıldı. Davranışlarıyla neyin peşinde koştuğunu beş dakika 

onunla yaşasan anlamaz mısın? 

 

Vicdan bize ne olduğumuzu hatırlatır.  

 

Boşuna havalara girme. “Ben şöyleyim, ben böyleyim”. Vicdan sana söyler, yalnız 

kaldığın zaman. İyiliklerinin günahlarına kefaret olmasını iste. Günahlar insanı iki 

büklüm eder, başını yere eğer. Şeytanın yaratılmasının bir sebebi de adamı iki büklüm 

yapmaktır.  

 

Vicdan bize ne olduğumuzu hatırlatır. Bazen lezzet, sürurla bazen de acıyla, azabla.. 

Bazen sürurla, vicdanî sürurla, vicdanî lezzetle. Bazen acı. Mesela yağmurlu havada 

dikkat etmedin, arabayla bir kadın ve çocuğunu ıslattın. Yanarsın değil mi? Kim 

yakıyor? Vicdan. Üstad bil-mana diyor ki “Kim ne anlatırsa anlatsın, beni beğenen 

beğensin. Ben kendimi beğenmiyorum. Ben kendimin ne olduğunu biliyorum.” Uyanık 

vicdanı söylüyor da ondan. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Tevazu yapmıyor. 

 

Bizde onun bize anlam taşıyan acısından, azabından kurtulmak için var gücümüzle 

ondan kaçıyoruz. 

 

Vicdan eğitici ya… “yapma, deme, yap, söyle” için uğraşıyor vicdan. Yapmayınca da 

azab veriyor. Mesela çocuğu ıslattın. Geri dön, özür dile. Git çocuğun eline bir şey 

tutuştur, hakkını helal ettir. Vicdan azabını bastırmak adına film, müzik vs. elimizden 

geleni yapıyoruz. Oysa uyanmış bir vicdan nimettir. Bırak konuşsun senle. Takip et 
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onu. Allah Resulü “Aklınızla ve vicdanınızla baş başa kalırsanız, vicdanınızı tercih 

edin” diyor. Biz ise vicdan azabı duymamak için, var gücümüzle ondan kaçıyoruz. Şuna 

benziyor: Tuvalete koku koyma, bu aldatmadır. Burnu kandırmak bir işe yaramıyor. 

Allah tuvaleti temizlemen için, pis bırakmaman için, alarm sistemi koymuş, burun. Biz 

alarmı devre dışı yapıyoruz. Koku yok oldu mu? Vicdanımızı devre dışı yapıyoruz, olay 

bitti mi? 

 

Bu kaçış kendinden kaçıştır. Bu kaçışın bir sahifesi de “uykudadır” sırrı… Var 

gücümüzle kaçıyoruz. Bu kaçışın bir sayfası da uykudur. 

 

İnsanoğlu batınından, batınıyla ötelerden aldığı vahyi, ilham, istihraçları onunla 

(vicdanıyla) anlamlandırır. Her şey aslında yöndür ve yoldur. Din de bunlardan birisidir. 

 

Vicdan var. Vahiy geldi. Anlamlandırır. Hadis geldi, güzel söz geldi, iyi bir davranış 

geldi → vicdanı anlamlandırır. Eğer vicdansız ise, ne gelirse gelsin, anlamaz. 

 

İbrahim as’a “dört kuş al ve kendine çevir, parçala ve dağlara yerleştir, koşarak sana 

gelirler” denildi. Farklı dağların tepelerine koy ve kendine çağır. Hani Âdem’in balçığını 

40 gün dört melaike yoğurdu ya. Dört unsuru da barındırır, o balçık. Toprak, su, hava 

ve nur. 

 

“Ey Cebrail, yer yüzüne in. Her bölgeden, her renk ve her cinsten toprak al.” Denildi. 

Yoğurduktan sonra “salsa” oldu. Kırk gün yoğruldu. Yunus as balığın karnında kırk gün 

kaldı. Musa as Tur-i Sina’da kırk gün kaldı. Faran dağlarında İsa as kırk gün kaldı. 

Peygamberimize asm peygamberlik kırk yaşında verildi. Üstad Van’daki mağarada kırk 

gün kaldı, sonra Burdur’a nefyedildi. 

 

Kab-ı Kavseyn artık sınırların, hududların bittiği yer olduğu için, kurbiyet yok artık, 

akrebiyet var. Varlık, mahlukiyetlerin bittiği, arkasına geçildiği, aynı zamanda “ben”lerin 

bittiği “biz”in başladığı… 

 

Bu nedenle Üstad “ben değil biz de” diyor. Namazda da “iyyakene’budu ve 

iyyakenestain” → ben bittiği yer. Hep eskide düşünürdüm.  

 

• Elhamdülillahi Rabbil alemin → ben-sen-o 

• Errahmanirrahim   → O (rahman ve rahim olan) 

• Maliki yevmiddin   → O (din günü sahibi olan) 

• İyyakene’budu ve iyyakenestain → na-biz… biz’in başladığı yer… Kab-ı 

Kavseyn. Gaybî imanın bittiği, hâzırâne imanın başladığı… ben’lerin 

bittiği, biz’lerin olduğu makamsız makam → Kab-ı Kavseyn…  

 

Sual: Burada biz dediğimiz makamın nihayeti nedir? Üstad hani diyor ya (Mektubat 

393 de) “Dâhil olduğum cemaat üç daireye ayrıldı”. Peki Esma-i hüsnalardan daha 

ötesi olabilir mi? 

Elcevap: Esma-i Hüsnalar geçilemez. Ona B. Mesnevi-i Nuriyede 641 de “ölüm ve 

helakettir” deniliyor. 
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Sual: Esmaları kasd etmek gibi bir şey olur mu? 

Elcevap: O elbette olur. Artık bunu diyebilen insan Üstad gibi esmaları değil de, 

vücudumdaki zerreler, her bir zerre ben ben ben=biz. Ayasofya camisindeki her bir ferd 

ben=biz. Sonra bütün mescidlerde ben ben ben=biz. 

 

Sual: Şahid olduğun makam mı? 

Elcevap: Evet. Şahid olma hâletleri olur ya bazen- her daim olmaz, Mi’raç da her daim 

olmaz. Öğle namazın farzının kaç tane secdesi var? Sekiz. Rüştü abi bir defasında 

“Allah bereket versin, bir tane secdeyi kurtardık” dedi. 

 

İmam-ı Bakır veya Zeynelabidin, ikisinden birisi namaz kıldırıyor. “Elhamdülillahi 

rabbilalemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.” Dedi. Sonra ses yok. Başladı 

ağlamaya. Biraz sonra “İyyakene’budu ve iyyakenestain” dedi. Sonra ona sordular. 

Niye orda bu hal oldu? “Orda Ya Rabbi, yalnız sana ibadet ediyoruz, şirk koşmuyoruz. 

Sana şirk koşmadan yalnız sana iman ediyoruz. Şirk olmasın diye yalnız senden 

yardım diliyoruz. Bana Rabbim derse ki “Ey kulum, niye yalan söylüyorsun, bana bir 

sürü şirk koşmuyor musun?” diye korktum. Diyemedim. Sonra Rabbimi gördüm, 

Rabbim “de” diyor. “De” dediği zaman dedim.” diyor İmam. 

 

O, sırrın sırrını insan olarak açığa çıkarttı. 

 

Allah cc bil-mana dedi ki: “Herkesin bir sırrı var ya. Ben Allah’ım. Benim de bir sırrım 

var. Benim sırrım insandır, insanın sırrı da benim.” Allah sırrının sırrını insan 

yaratarak ortaya çıkarttı. Bütün mahlukata gösterdi. 

 

İnsan rüyasında (gördüğünde) hem rüyanın içinde hem de rüyanın dışındadır. Hâlet-i 

ruhiyelerde de böyle oluyor. Yani o hâlet sende hâkim iken, hem onun içindesin hem 

de onun dışındasın! Dışında olmasaydın o hâletin tesirinden çıkamazdın. O hâletin 

içinde de olmamış olsaydın, sen ortadan kalkmaz ve başka bir şey olmazdın. 

 

Mesela üç hâlet var. 1. Adam yatar uyur ama hiçbir şey görmez. Bu ademîdir. Ne 

ordadır ne burada. 2.Adam rüya görür. Burada değil ama ordadır. 3.Adam yakazadır. 

Uyanıkla uyku arası. Bazı şeyler görüyor. Hem ordadır hem buradadır.  

 

Eğer ordaysan buraya gelemezdin. Eğer buradaysan, oraya geçemezdin. Uykuyla bize 

yöntem öğretiliyor. Oradayken buraya, buradayken de oraya geçilebiliyor. Buradan 

ötelere geçiliyor da, -büyük zatlarla, Peygamberle görüşülüyor rüyada-, oradan buraya 

niye gelinmesin? A=B ise B=A dır. 

 

Öfke, şehvet, hased, kin, nefret vs. hisler ve hâletler gibi... Sen onun içindesin… Aynı 

anda o senin içinde… teemmel!!! 

 

Öfke benden çıkar ama bazen ben onun içindeyim. Buz üstünde hızlı gittiğini düşün. 

Ne direksiyon kalır, ne de fren. Öfke, şehvet, gadab, hased gibi hislerin içine girince, 

için dışında, dışın içinde oluyor. Dışarıdan bakınca, araba şoförü götürüyor. İçerden 

bakınca, şoför arabayı götürüyor. Sen o hislerin içine giriyorsun, aslında o senin içinde. 

Senin kontrolünün dışında işler yaptırdığına göre, sen onun içindesin. Hak ve hakikatı 
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feveran edip haykırmak için o senin içinde, bağırmak o. Helaline karşı, o sende. Ama 

harama karşı o çıkınca, sen onun içindesin. Balon gibi seni almış. 

 

İnsan fıtraten kabul ederek doğar. 

 

Bu alem-i şehadeti Allah teklif etmiş, “doğmak istermisin?” diye ve sen fıtraten kabul 

ederek doğdun. 

 

Muhammed asm’ın mahiyetini… Âdem as’ın hakikatını… Fıtratın kanuniyetlerini… 

Alem-i şehadetin suretlerini kabul ederek doğar. 

 

Herkes böyle doğar. Muhammed asm’ın mahiyetini, – mahiyet-i insaniye birdir, 

inkısamı gayr-i mümkündür- Âdem as’ın hakikatını, şecere-i hilkatin kanunlarını cem 

ederek insan kendisine doğar. 

 

Doğdum. Doğan da doğulan yer de ben’mişim meğer. 

 

Şecere-i hilkat benim açılımım olduğuna göre, ben de alem-i şehadete doğduğuma 

göre. Meğer ben bende doğmuşum da haberim yokmuş. Ben ben’deymişim, ben 

bana geldim, ben bende doğdum. Mesela çekirdekten ağaç oldu, ağaçtan da meyve 

oldu, bir bakıyor ki kökteki çekirdek meyveye, aynısı. Meyvedeki çekirdekte diyor ki: 

“Ben ağacın sonuyum ama aslında ağacın başıyım. O zaman ben kimim?” “Ağacın 

başı itibariyle ben (kökteki çekirdek diyor), benim açılımım olan ağaca meyvenin içine 

doğmuşum.” Ben bende doğmuşum. 

 

Kâinat büyük insan ise, insan da küçük kâinat. Kim nereye doğdu? Emirdağ Lahikası 

1-72 “benden bana…” Sikke-i Tasdik-i Gaybi 224 “Benden bana ben gitmek için Risale-

i Nur diye koştum).. 

 

Benden bana…benden (alem-i şehadetteki) bana (mec’uldeki) gitmek için Risale-i Nur 

diye koştum. 

 

İnsanlığını kaybetmemiş ve farkındalığa ulaşmış bahtiyar ruhlar bu alemlerin devamlı 

ziyaret ve tesirleri altındadırlar. Bazı insanlar berzahîdirler. Burayı oralara, oraları 

buraya taşırlar ve bu hakikatları Cenab-ı Hakk cc onların üzerlerinden yapar.  

 

Şecere-i hilkati, fıtratı da insanın üzerinde yaptığı gibi… 

 

Bunları açığa çıkarmak insanın elinde değil. 

 

Senin üzerinde bazı şeylerin açığa çıkması, bu seçilmişlerin işi. Seçme hakkı yok 

bizde. Niye seçilmişler bilmiyoruz. Yalnız şu var. Aynı kanunu işlettirebiliriz belki. 

31.Sözde niye o Zattır? Peygamberimiz asm niye seçilmiş? Otuz bir tane madde var. 

“o zattır, o zattır, o zattır” diye geçiyor. Allah-u alem bazı insanlar da Şualar 121 de 

denildiği gibi insanî berzahtırlar. Burayı oraya, orayı buraya taşırlar. Ne özellikleri var? 

Herhalde 31.Sözdeki kanuniyetler onlarda da var. Allah Hakîm’dir, abes iş yapmıyor. 

Allah seçmişse, sana bırakmamış. İşte tehlike buradadır. Allah’ın seçtiklerini 
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reddetmek, Allah’a dokunuyor. Buna ait bir şey anlatayım: Mevlana’nın amcasının 

çocuğunun ağzı yamulmuş. Getirmişler. Demiş ki Mevlâna: “Evladım, biz nefis itibariyle 

âli bir sarayın kapısındaki köpeğiz. O saray sahibinin belki ağrına gider, sen sarayın 

köpeğine “hoşt” deme. Çünkü saray sahibine dokunur. Yapma” demiş. O çocuğun ağzı 

Mevlana’nın aleyhinde bulunduğu için yamulmuş meğer. Bu nedenle dikkat etmek 

lazım. Herkesin aleyhinde bulunmamak lazım. Bir kişinin aleyhinde bulunmak lazım: 

kendimizin aleyhinde! 

 

Şuurun gittiği yere kadar varlığın başlıyor. İtikad ettiğin yerden hayatın, iman 

ettiğin makamdan da benliğin “Ene” başlıyor. 

 

Sual: Şuur nereye kadar gidiyor? 

Elcevap: Varlığın kadar var olacaksın. Mesela cennette istedi, huri vs. bunu isteyecek 

cennette. Bu manaları hiç duymamış, Kab-ı Kavseyni hiç böyle duymamış. Nasıl 

istesin? İstemeyi bilmemiş ki verilsin. Ona ne istediği sorulduğunda, bildiklerini 

isteyecek. O zaman da isteyene istediği verilecek. 

 

Kab-ı Kavseyn; fıtratın tüm donanımlarının bil-kuvveden bil-fiile dönme halidir. 

 

Onu yaşama nisbetinde şu anda, Kab-ı Kavseynde oluyorsun. Kab-ı Kavseyni ne olur 

ötelerde bekleme, öteleme. Ötelere öteleme. Yaşanan bir hayattır. 

 

Düşündüğün, seyrettiğin ve yaşadığın hayat yeniden senin oluyor ve olacak. 

 

Çok acayip. Yani düşündüğün, seyrettiğin, konuştuğun, yaşadığın hayat → hayatın 

olacak. Bu çok tuhaf. Ahirette. 

 

O sırrını insanla açığa çıkarttı. 

 

Allah’ın sırrını merak ederdim. Allah nasıl bir şey? Allah da sırrını insanla açığa çıkarttı. 

 

Sual: Sırrı neymiş? 

Elcevap: İnsan. 

 

Sual: İnsan ne? 

Elcevap: …ben elli küsur seneden beri onu arıyorum. 

 

-Bir şeyler bulmuşsunuzdur? 

-Elhamdülillah. 

 

Hayır da şer de Ondan ise, daha kavgalar niye? 

 

Geçmiş nerede ise, gelecek de oradadır. 

 

Kâinat tek tek görünürken- ilkbahar, sonbahar- aslında hem külldür hem de küllîdir. 

Buna fizikçiler Hologram kâinat diyorlar. Bütünün tüm özellikleri en küçük parçada da 
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mevcud. Yani insanın her bir hücresindeki dna’sında tüm insanın var olduğu, 

çekirdekte ağacın olduğu gibi.  

 

Yani bütündür ama her bir cüz’dedir. Cahil ama baktığında bir parçayı gördüğü zaman 

kâinatı parça zanneder. Oysa bir bütündür. Şuna benzer: Karaciğer, böbrek, dalak ayrı 

ayrı gözükürken, bütün dna’da, hücrede hepsinde ben varım. 

 

Bu yüzden kâinatın en küçük bir zerrenin şahid olduğuna tüm kâinat da şahid oluyor, 

biliyor. 

 

Yani kâinatın bütün zerresi senin yaşantını biliyor. Şu anda yaslandığın duvardaki 

zerreler veya şu dağdaki çam ağacındaki yapraktaki zerreler senin ne yaptığını biliyor. 

Yani her şey her şeye yansıyor. Her yerde gözüküyor. “Ahiretin, bâki alemlerin 

dairelerine gönderiliyor” diyor Üstad. Burası da ahiret alemlerinin suretidir, tenteneli 

perdesidir. 

 

Şükür; seni sabra götürür. Şükür; sabrın anahtarıdır. 

 

Şu anda olmamız gereken yerde “lazımdır ki öyle olsun”u yaşıyoruz. 

 

Bu Rüştü abinin cümlesi. “Rüştü abi, niye böyle oluyor” dedim. “Lazımdır ki öyle olsun” 

dedi. “Olması gerekenler oluyor” dedi. 

 

Nokta-i nazar: 

Geldiğimizde sanki yıllardır burası bizi bekliyor gibiydi. Sanki Bodrum bu derslerin, bu 

kampın olmasını bekliyordu. Hiç yabancılık çekmedik. O kadar büyük bir hasret vardı 

ki bu derslere. 

 

Çünkü senelerden beri günah işleniyor buralarda. Çoğunlukla. Hayır da işleniyor, 

dersane var burada fakat küllî bir hayır lazımdı yani gusül gerekiyordu. Burada, bu 

ayda, bu kampta, bu dersle gusül aldırıyorsun sanki. 

 

Nokta-i nazar: 

Mevcudu vücuda dönüştürmek gibi… 

 

Nefis cümleden edna arkadaşlar ama bir vazifeyi icra etmek namına ciddi bir iş 

yapıyoruz. Bundan daha ciddi bir iş yok. Allah bu insanlık dünyasında neyden razı? 

İslamiyet’inden razı. Allah İslamiyet’in nesinden razı? En son gönderdiği müceddidin 

faaliyetlerinden razı. Bu dersleri insan düşünsün, tefekkür etsin, konuşsun, bunları 

konuşsun. İsabet ederse iki sevap, etmezse bir sevap. 

 

Şu an senin ruhun için en uygun zeminde ve zamanda doğmuşsun.  

 

Bazıları diyebilir ki, ben niçin asr-ı saadette doğmadım. Senin ruhuna en uygun senin 

doğduğun andır. Ruhunun inbisat ve inkişafı için en uygun zaman ve zemindesin. Ne 

zaman vefat edeceksin? Motorculukta bir üst ölü nokta var. Pistonun çıkabileceği son 

noktadır orası sonra aşağıya iner. Allah senin kazanımlarının birbirine eklenip eklenip 
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artık düzlemde değil de dönüşe yani artık dünyada harcamaya başlayacaksın gibi 

oluyor. Allah ona fırsat vermiyor. Seni öteye geçiriyor. En zirve sevap anı. 

 

Bunu bilmediğimiz için acı çekeriz. Bunu unutmaktır sıkıntı çekmek. 

 

Sana tepki veriyorlarsa, etkilisin demektir. Etki tepki doğurur kaidesi sırrınca, muhalefet 

görüyorsan, iktidar sensin demek. 

 

İnsan kâinat-ı suğra, kâinat insan-ı kübra. Cüz’î hakikatını küllî hakikata çevirmen için, 

cüz’î nazarını küllî yap. Yani Allah şecere-i hilkatin ilk yapma ef’al-i İlahiyesine 

şahidmişsin gibi ol. Seni Allah ilk Kab-ı Kavseyn ve sonralarını yaratırken, seyretme 

hâlet-i ruhiyeni düşün, hayal et, tefekkür et. Bu seni Kab-ı Kavseyn sırrına şahid 

yapacaktır. O hâletler sende uyanacak. Sanki sen yoksun. Allah cc ilk önce büyük 

insanın sürecini yaparken, yaratırken seyreder gibi ol. 

 

Yalnız Kab-ı Kavseynde değil de, şu anda bak Allah sana ne yapıyor, seyretmiyor 

musun? Allah’ın şu anda sana yaptığı icraatı kenardan durup seyretsene. Şu anda ne 

yapıyor sana? O yapmıyor mu? Seyret işte. Şu anda kalbimi o çalıştırıyor, şu anda o 

bunları konuşturuyor, hâletleri o veriyor, sizi o seviyor, bana da sevdirtiyor, size de 

dinletiyor, o da dinliyor, seninle Allah dinliyor, Allah benimle konuşturuyor sana. Şu 

anda Allah’ın yaptığına şahid değil miyiz? Büyük insan da öyle. Şu anda yapılanları 

görmüyor muyuz? Ama tecerrüd nisbetinde ona meşhud oluyoruz, hissediyoruz. 

Fikirden hisse geçiyor. Şu anda vücudunda iki yüz trilyona yakın hücre var. Şu anda 

ruh aynı anda farklı farklı işleri yapmıyor mu? Karaciğer, böbrek, dalak, bağırsak, 

tırnak, saç, göz, kulak vs. şu anda tıkır tıkır işliyor. Şu anda şahid değil misin? İcraatına. 

Şu anda bunu tefekkür ederken, fikir ederken, sende gelişen hâlet anıdır; Kab-ı 

Kavseyn. Yaratılma sürecine şahid tutuyor sizi. Allah’ı seyrediyorsun şu anda ne 

yapıyor diye. Allah şu anda ne yapıyor? Şu anda seyrettiklerimi yapıyor. 

 

Nokta-i nazar: 

Allah şecere-i hilkati yaratıyor, biz onu seyrediyoruz kısmı bana nakıs geliyor. Bir 

şecere-i hilkatle aslında şu an benim bana ait olan şecere-i hilkati yaratıyor benden, 

benim üstümden. O gerçekleşiyor şu an. Ve merkezinde ben varım ve nihayetsiz 

şecere-i hilkatler yaratılıyor. Ben merkezli şecere-i hilkatler. Aslında yani nihayetsiz 

şecere-i hilkatler var. Bir tane çekirdekten ağaç çıktı ama o ağaçtaki meyvelerin 

çekirdeklerinden de birer ağaç çıktı hayal et. O çıkan ağaçların da meyvelerin 

çekirdeklerinde yine ağaçlar çıktığını hayal et. Her bir çekirdek kendisi merkezdir. Hani 

mevcudlardan vücud yapıyoruz dedik ya, benim yaptığım vücudlar sizinkinden 

bambaşka.  

 

Şu anda yapıyor zaten. Allah’ın icraatını seyretme makamına çıkıyorsun. Şu an 

basit gibi gözüküyor ama bu senelerin birikimi ile yapılan bu dersten sonra şu 

tefekkür ile şu hâlet var. Allah’ın şu andaki icraatını seyrediyorsun. Bu acayip bir 

şey.  

 

Nokta-i nazar: 
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Herkesin Rabbi farklı. Şu anda Rabbini görüyorsun. Herkes ayrı ayrı Rablerini 

görüyor şu an. Allah’ımız bir ama Rabbimiz farklı. Şu anda şahidiz biliyor musun? 

Allah’ın icraatına şahidiz, meşhuduz. Aynı zamanda mevcudun vücudundayız. 

Şahiddir, meşhuddur, vaciddir, mevcuddur. Allah’ın icraatına şahid misin? Şehid 

olacaksın. Şahid olan şehiddir. 

 

Sözler 478: “Fakat  

• mana-yı harfiyle ve  

• Sani-i Zülcelal’in esmasına âyinedarlık cihetiyle ve  

• vazifedarlık itibariyle  

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü Hatvede: ُّ َوْجَههُُُّّاِلاَُُّّهاِلك َُُّّشْيء ُُُّّكل  dersini verdiği gibi: Nefs, kendini serbest ve 

müstakil ve bizzât mevcud bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı 

adavetkârane bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikatı derketmekle ondan kurtulur.  

 

Hakikat şöyledir ki: Herşey nefsinde mana-yı ismiyle fânidir, mefkuddur, hâdistir, 

madumdur. Fakat mana-yı harfiyle ve Sâni'-i Zülcelal'in esmasına âyinedarlık cihetiyle 

ve vazifedarlık itibariyle şahiddir, meşhuddur, vâciddir, mevcuddur.  

 

Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki: Vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. 

Yani kendini bilse, vücud verse; kâinat kadar bir zulümat-ı adem içindedir. Yani vücud-

u şahsîsine güvenip Mûcid-i Hakikî'den gaflet etse; yıldız böceği gibi bir şahsî ziya-yı 

vücudu, nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur.  

 

Fakat enaniyeti bırakıp, bizzât nefsi hiç olduğunu ve Mûcid-i Hakikî'nin bir âyine-i 

tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu 

kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan Zât-ı Vâcib-ül 

Vücud'u bulan, herşeyi bulur. (Sözler 478) 
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• şahiddir, 

• meşhuddur, 

• vaciddir, 

• mevcuddur.” 

Mana-yı ismiyle 

• fânidir, 

• mefkuddur, 

• hâdistir, 

• madumdur. 


