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Her şeyde olduğu gibi Kab-ı Kavseyninde sureti, kanuniyeti, hakikatı ve mahiyeti 

var. 

• Sureti  → Orda (imkân ve vücub ortası).  

• Kanuniyeti  → Bende.  

• Hakikatı  → Esmada.  

• Mahiyeti  → Sıfatta. 

 

Uygulaması: evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batınıhu. Risale-i Nuru niçin herkes farklı 

yapar veya sen aynı dersi niçin farklı yaparsın. Bazen bir hâletin tutar, evvelden 

bakarsın. Bazen ahirden bakarsın. Bazen da zahirine bakarsın. Bazen batından 

bakarsın. Bunlar hepsi isimdir. Dördünü cem edip bakabilen, İsm-i A’zama 

mazhardır. İsm-i A’zam; dördünü cem etme hâletidir. Cem’den bakmak. Cem-ül 

cem’dir. 

 

Kab-ı Kavseynin ruhu: 

Allah var, hiçbir şey yok. Şecere-i hilkati yaratıyor ve onu insanda cem ediyor. Ondan 

önce - hâşâ anlamak için- Allah beni de çağırdı, Ene’mi. “Buyur, Ya Rabbelalemin!”  

“Hiçbir şey yok. Sen ve Ben varız. Şecere-i hilkati yaratacağım. Bu senin açılımın. Bu 

sensin. Senin yaratılmana şahid ol! Sonra bu alemleri hulasa yapacağım. Çekirdek 

olarak seni hulasalandıracağım. Seni yaratıyorum→şecere-i hilkat. Senden seni 

yaratıyorum → alem-i şehadetteki beden. Bu ikisini seyrediyor musun?” “Evet, Ya 

Rabbi.” “Seni yaratıyorum, senden seni yaratıyorum. Seyret kendini.”  

 

Allah var ve ben benim yaratılmama ben şahidim hâleti → Kab-ı Kavseyn. Bu hâlet-i 

ruhiye → fena-yı mutlak… Bu Sikke-i Tasdik-i Gaybi 149 da Geylanî’nin böyle 

olduğunu söylüyor Üstad. Hakikat-ı Ahmediyede kemâlat bularak Hakikat-ı 

Muhammediye’de kendisini görmüş, fena-yı mutlaka geçmiş. Bakın Üstad Ahmed ile 

Muhammed arasındaki farkı nasıl uyguluyor.  

 

Metin şöyle: “ Öyle de Gavs-ı Geylanî, o harika kasidesinin tazammun ettiği ezvak-ı 

fevkalade, Hazret-i Şeyhin sırr-ı azîm-i Ehl-i Beyt’in irsiyetiyle (Âl-i Beytin kendisinde 

toplanması sırrı) Âl-i Beyt’in şahs-ı manevîsinin makamı noktasında (ferdiyet olduğu 

için onda cem olmuş, bizde şahs-ı manevîde cem oluyor) ve Zât-ı Ahmediye 

Aleyhissalâtü Vesselam’ın verasetiyle Hakikat-ı Muhammediyesinde (A.S.M.) kendini 

gördüğü gibi (Zat-ı Ahmediyenin verasetiyle yükselmiş, gavsiyet ve ferdiyete mazhar 

olmuş, Ehl-i Beytin mümessili olmuş, öyle bir makama gelmiş ki o verasetle Hakikat-ı 

Muhammediyede yani mec’ulde kendini görmüş, kendini kendisi görmüş), fena-yı 

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

sözleri söylemiş.” 

Fena-yı mutlak ile tecelli-i esma, tecelli-i ef’al değil → tecelli-i zat! 

 

Muhammed’in nuruyla çıktım ben yücelere 

Sevenlerin birleşmesi olur Kab-ı Kavseynde  

 

Sevgililerin buluştuğu yer; Kab-ı Kavseyn. 
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Zat-ı Ahmediye’de Geylanî terakki ediyor, Zat-ı Muhammediyede kendisini görüyor. 

Ahmed ve Muhammed. İkisi aynı değil demek. 

 

Kab-ı Kavseyn; Zat-ı Muhammediyede taayyün ve teşahhusdur. 

 

Senin yaratılmana ve senin senden yaratılmana şahid olma anında bedendeki icraata, 

dimağdaki fikriyata, kalbindeki hissiyata, ruhundaki inbisata hâlet-i ruhiyelerin 

arkasındaki ene’nin andaki Rabb-ül aleminin zuhuratlarına şahidliğindir. Rabb-ül 

alemin, çünkü şecere-i hilkate tecelli ediyor. Alem-i şehadetteki sana Rabbin tecelli 

ediyor. Sen Rabbinin ve Rabb-ül aleminin zuhuratlarına şahid oluyorsun. Ayrıca Evvel, 

Ahir, Zahir, Batın isimlerinin andaki cem hâlidir. Buna misal bazen namazda oluşan 

tatlı hal. O an dört tane isim bir anda cem olmuş, huzur oldu. Dört tane ismin aktifliği 

Latife-i Rabbaniyeyi aktifliyor, Allah’ı seyrediyor. Çünkü hazır olmaktan huzur oldu. 

Hazır olmadan huzur olmuyor. Ohh demek huzurdur. Huzur; hazırın ifadesidir. Nasıl 

hazır oldu? Dört tane isim bir anda aktif oldu. Ama bu andır, uzun sürmez. Keşke 

sürse… 

 

Lailahe demeden illallah diyemezsin. İlk önce terk vardır, sonra illallah var. İlk önce 

eylem yok, terkler vardır. Lailahe → mahluk. Masivaullahı terk var. İllallah → vacib. 

Lailahe illallah hâlet-i ruhiyesini anda yaşamaktır; Kab-ı Kavseyn. 

 

Fizikte çifte yarık deneyi var. Elektron atıyorlar, karşıdaki çizgi belli. Bir gözlemci 

bakınca o değişiyor. Bu alem mevcuddur. Ona bakan, ona şahid olan kişinin 

alemindeki o mevcudun aleminde vücud buluyor. Mevcud – Vücud → cem-ül cem’i 

Vacib-ül Vücud. Mevcudatı anlamlandıran, insana taşıyan ve o insan taşıdığı ile 

taşınan yani mevcudata bakıp aleminde vücud buluyor. Vücud rengini verme kendine, 

ademe düşersin deniliyor Risalede. 

 

  
Nokta-i nazar: 
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Çarşamba dersinden kalma bir hâlet geldi: Sünnet-i Seniyeyi yaşamadığın anda o 

yaşamaların ademe gidiyor. Varlık aleminde kalmıyor. Sünnet-i Seniyeyi yaşadığın 

anda sen, eğer Peygamber asm olsaydı orda o şekilde davranırdı. Sen ayinedarlığın 

nisbetinde mec’uldeki kişiyi anda burada yaşıyorsun. Ve o anda sen yoksun. Zaten 

sen yaşarsan onların hepsi ademe gidiyor. Onu yaşarken o yaşamış gibi oluyor, vücud 

buluyor. Sen onu yaşarsan, zaten sen yaşamıyorsun. O yaşıyor. 

 

Şu mevcudat sende anlam bulursa, vücud bulur. Bunların cem indeki hâletler yani 

vücud bulma hâletlerine → Kab-ı Kavseyn. 

 

 
 

İsm-i A’zama Üstad 2.Şua’da “Allah-u Ehad” diyor. 30.Lem’dakiler İsm-i Azam değil, 

“İsm-i Azamın altı nurundan bir nurudur” deniliyor. Hz. Ali’ye göre İsm-i Azam. Üstada 

göre değil. Üstada göre isim. Mesela Hayy, İsm-i Azamın altı nurundan beşinci nuru. 

Bu altı ismin cem-ül cem’i Allah-u Ehad’dır ki, o dört ismi de tazammun ediyor. Her 

insan insan değildir. İnsanlık makamına çıkınca insan olur. 
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Kab-ı Kavseynin sureti → hakikatı ayn-ı zahirde görmek. Kab-ı Kavseyni öteleme. Kab-

ı Kavseyn burada olur mu dersen, Allah burada oluyor da o niye burada olmasın? 

Allah’ı görmek var burada. Ne ile yapıyorsun. Kab-ı Kavseyn, Allah’ı seyretme 

makamıdır işte. Ehl-i sünnet vel cemaate göre Allah gözükür. Hakikatı ayn-ı zahire 

taşımak. Kab-ı Kavseyn de hakikat. 

 

Şimdi bunlara şahid olalım. Yani insanın enfüsî aleminde Kab-ı Kavseyn nedir? Bu 

konuştuklarımızı enfüs alemimize taşıyalım. Kab-ı Kavseyn insanın dimağında, 

kalbinde, ruhunda ve enesinde nasıl oluyor bakalım: 

 

Dimağda; adem ve vücudu yaşar. Mektubat 59 da: “…adem ve vücud, kudretine ve 

iradesine nisbeten iki menzil gibi…” deniliyor. Adem ve vücudu yaşamak, bunu 

tahayyül ve tasavvur yapıyor. Var ediyor, yok ediyor. 

 

Kalbde; Celal ve Cemal tecellisini yaşamak. Çünkü Celal cehennem ülkesi. Cehennem 

de ademe çalışıyor. 

 

Ruhunda Kab-ı Kavseyn; imkân ve vücub ortasına şahid olmak. Yani Allah canibinden, 

kudretinin azameti altından imkân –yaratılabilirdi de yaratılmayabilirdi de, şu 

mevcudata imkan denilir, yaratılmış, yaratılmaya muhtaç, birisi onaylamış ki vücuda 

gelmiş – ve vücub ortasından yani Ene noktasından bakmak. İmkân; şecere-i hilkat. 

Vücub; esma. 

 

Ene’de Kab-ı Kavseyn ise; taayyün ve teşahhusuna şahid olmaktır. Şualar 9 da 

yazıyor. “İyyakene’budu ve iyyakenestain” diyebilende. 

 

Nokta-i nazar: 

Adem-vücud-adem-vücud-adem-vücud → toplamı Kemal. 

 

Evet. Celal ve Cemal → toplamı Kemal. Adem alemleri “Sübhanallah” der. Vücud 

alemleri “Elhamdülillah” der, deniliyor. Ve devamında insan aleminde Kemal deniliyor. 

Tesbih çekerken ilk Sübhanallah denilmesi Celal yani terk. İlk önce terk var. Sonra 

eylem var. Terkler Sübhanallah der. Vücud alemlerine gelince yani eylem, Cemal 

yani Elhamdülillah denilir. Ademe Elhamdülillah denilir mi? Vücudu yok ki, bir şey 

görmedim ki, yaşamadım ki. Ademi ve Vücudu beraber gören → “Allahu ekber” 

deme makamına çıkıyor. 

 

Nokta-i nazar: 

Bunlar dört tane mi’raç, yani dimağın mi’racı, kalbin mi’racı, ruhun ve ene’nin mi’racı. 

Bu dördüne sahib olan kişinin Kemalâtı. 

 

Dimağda Kab-ı Kavseyn, kalbde Kab-ı Kavseyn, kalbde Kab-ı Kavseyn ve ene’de Kab-

ı Kavseyn böyledir. 

 

Şecere-i hilkate bakalım: 

Alem-i şehadette olan Zat-ı Ahmediye asm. Mec’ul de olan Zat-ı Muhammediye asm. 

Geylanî Zat-ı Ahmediyeden asm Âl-i Beyt’in mümessili noktasında ta Zat-ı 
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Muhammediyeye asm gelmiş, orda kendini görmüş. Orası fena-yı mutlak (STG 149). 

Geylanî Âl-i Beytin mümessili noktasında kemalâtı kazanmış. Zat-ı Muhammediyeye 

asm gelmiş (Mec’ul). Burası fena-yı mutlak ve buradan aşağıya bakıyor. Arş ben’im, 

Kürs ben’im, Cennet ben’im, Cehennem ben’im, dağ ben’im, tepe ben’im, taş ben’im, 

kadın ben’im, erkek ben’im. Her şey ben’im. Cebrail ben’im, Mikail ben’im, hepsi aynı. 

Mec’ulden baktığı için. Hepsi bu çekirdekten yaratıldı. Burası Kab-ı Kavseyn. İmkân ve 

vücub ortasında mazhar olmak. Dimağı ile (Levh-i Mahfuz), kalbi ile (Arş), nefsi ile 

(Kürs) yaşıyor. Nefs-i emmareyi öldürmüyorsun, yok etmiyorsun, Nefs-i levvameye 

geçiyorsun. Mülhime, mutmainne, raziya, safia, natıka diye bu mertebeleri de 

yaşamak; Kab-ı Kavseyndir. 

 

Tashih ediyoruz. Tashihten sonra şöyle diziyoruz: 

 
Sual: Kemalât Ene olmuyor mu? 

Elcevap: Ene’de kemalât yok. Ene şahid olunca, kemalât insanda gözüküyor. Ene bu 

kemalâta da şahid oluyor. 

 

Sual: Peygamber efendimiz asm Mi’raca velayetiyle çıkmış, risaletiyle dönmüş. Diğer 

peygamberler? 

Elcevap: Kalben ve ruhen. 

 

Sual: Geylanî Hazretleri velayetiyle çıkmış. Kalben ve ruhenin toplamı velayet mi 

oluyor? 

Elcevap: Veraset-i Ahmediye ve Âl-i Beyt’i mümessili noktasından oluyor. İlk önce Âl-

i Beyti mümessil ediyor ve Zat-ı Ahmediye noktasında risaleti yüklenmiş. 

Peygamberimizin peygamberliğini yüklenmiş. Eğer velayetiyle gitse, bedenen ve ruhen 

olur. Ümmet ise Risaletin gölgesi altında kalben ve ruhen gidiyor. Cismen ve ruhen sırf 

Peygamberimiz asm’a mahsus. Bu diğer peygamberlerde de yok. Çünkü cesed-i 

nuranîsi ruhuna tabi olmuş. Hatta Azrail as gelince, ruhuyla bedeni o kadar eşitmiş ki, 
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hangisini alacağını şaşırmış. Peygamber asm kendisi demiş “bu ruhtur, bunu 

alacaksın”. 

 

Nokta-i nazar: 

 

 

 

 

 

 

 

Sıfatta ve Esmada hiç Zat denilmiyor. Mahiyeti konuşunca, Zat deniliyor. Ama sıfat ve 

esmaları konuşurken Vacib-ül Vücud’u kullanıyor Üstad. 

 

Sual: Vacib-ül Vücud’un içinde Şuunat yok mu? 

Elcevap: Yok. Zat-ı Vacib-ül Vücud’da var. 

 

Nokta-i nazar: 

Ulema arasında Kab-ı Kavseynin yeri hakkında ihtilaf olmuş. Kab-ı Kavseyn şecere-i 

hilkat yönündeki yay mı, yoksa esma yönündeki yay mı diye. İmkân ve vücub ortası 

olan yer belli. Ekseriyet-i mutlaka itibariyle şecere-i hilkat yönündeki yay Kab-ı 

Kavseyndir ve ondan sonra fena-yı mutlak. 

 

Nokta-i nazar şu: Kab-ı Kavseynin mukaddemesi şecere-i hilkat yönündeki yay, Kab-ı 

Kavseynin müntehası esma yönündeki yay. Müntehası olan yer Ene’nin Kab-ı 

Kavseyni. 

 

 

Ahmed asm 

Meyve  

Zat-ı Vacib-ul 

Vücud 
Berzah  Şecere-i hilkat 

Ene  

Nur-u Muhammedî asm 

K

a

b

-

ı 

K

a

v

s

e

y

n 

Vacib-ül Vücud 

Kab-ı Kavseynin yeri 

hakkında ihtilaf 

meselesi bu iki 

yay’da. 
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Nokta-i nazar: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nokta-i nazar: 

Şecere-i hilkat ilk yaratıldığında mec’ul var ama artık sistem çalışınca mec’ulü – tabiri 

caiz ise- geride bıraktık, Kab-ı Kavseyne doğru gidiyoruz. Kab-ı Kavseynden sonra bir 

daha mec’ul yok. Karpuz şemasında bir geliş bir de gidiş istikameti var. Aynen onun 

gibi, gelişte mec’ul ama gidişte artık mec’ul değil. Kab-ı Kavseynden bahsederken 

mec’ulü göstermemize gerek yok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kab-ı Kavseynin 

müntehası 

Kab-ı Kavseynin 

mukaddemesi 

Kab-ı Kavseyn 

Sözler 706:  

“Ger Fikret-i beyzada 

süveyda-i kalb 

olmazsa, halita-i 

dimağî ilim ve basiret 

olmaz.” 

Nur-u Muhammedî asm 

vücub 

imkan 

Kab-ı Kavseyn iki 

yayın ucu. 
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Bizim şecere-i hilkat haritamız bu kesittir. 

 

 
 

Sual: Alem-i şehadet yerine Mahiyet-i zatiye denilemez mi? 

Elcevap: Mahiyet-i zatiye içinde değil, her şeyi kuşatandır. Buz gibi görünürken 

zahirde, aslında buzu kuşatan sudur. 

 

Sual: Her şey Ondan çıkıyor denilince Mahiyet-i zatiye merkezde olması lazım? 

Elcevap: Şöyle belki daha iyi anlaşılır. Biz alem-i ervahtan geldik. Ölünce daire-i 

ervaha gidiyoruz. Alem-i misalden geliyoruz, daire-i misale gidiyoruz veya bir yerde 

levh-i misal diyor Üstad. Levh-i mahfuzdan geliyoruz, daire-i ilme gidiyoruz. Lem’alar 

104: “Gayet nadir olarak Levh-i Ezelî’ye kadar keşif çıkar. Ekseri oraya çıkamıyor.” 

Arş’tan geliyoruz, daire-i hayata gidiyoruz. Yani geldiğimiz yere gitmiyoruz. “Allahu 

nurus semavati verard,” Allah’ın nuru her tarafı kuşatmıştır. Eğer merkeze Mahiyet-i 

Zatiyeyi koyup, alem-i şehadeti dış çembere koyarsan, alem-i şehadet alem-i gaybı 

kuşatmış olur ve her şey fırlar gider. Ama alem-i şehadet gayb ile kuşatılınca, 

fırlamasına müsaade edilmiyor. 

 

Sual: Mi’raca nerden nereye gidiliyor? Bizim o zaman hiçbir yere gittiğimiz yok ki. Sen 

zaten olduğun yerdesin. 

Elcevap: Resulullah için şöyle denildi: ANDA ORDAYDI. Yatağı da hâlâ sıcaktı. Ama 

çıkmıştı, çünkü o bedenen gitmişti. Arş’ta gözü kulağı bıraktı. Gözü kulağı bıraktı ise, 

orayı ne ile gördü? Mi’raç dersimiz var. Fiziksel boyutu orda anlatılıyor. 

 

 

18.10.2018 

Küçükçekmece/İstanbul 

Geliş yönü. 

Rububiyet. 

Gidiş yönü. 

Uluhiyet. 


